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Kun saavut ulkomailta Suomeen ja Helsinkiin 
 

Ota todistukset mukaan matkalle 

Sinulla tulee olla laivaan noustessa todistus yhdestä tai kahdesta koronarokotuksesta (viimeisestä 
rokotuksesta vähintään 2 viikkoa), negatiivisesta koronatestituloksesta (testistä alle 72 tuntia) tai 
sairastetusta COVID-19-taudista (sairastettu viimeisen kuuden kuukauden sisällä). 

Nopeutat saapumistasi Suomeen varaamalla etukäteen tarvittavat testiajat Finentry-palvelussa (finentry.fi) 
tai täyttämällä laivalla jaossa olevan Helsingin Soten yhteystietolomakkeen (YHTEYSTIEDOT).    

Kenelle ei tehdä terveystarkastusta ja tarvittaessa koronatestiä Helsingin satamassa?  

Sinun ei tarvitse osallistua terveystarkastukseen, jos sinulla on mukanasi todistus kahdesta rokotuksesta tai 
sairastetusta COVID-19-taudista (sairastettu viimeisen kuuden kuukauden sisällä). 

Kuka osallistuu terveystarkastukseen ja tarvittaessa koronatestiin? 

Kaikki muut kuin edellä mainitut matkustajat osallistuvat terveystarkastukseen ja tarvittaessa koronatestiin.    

Koronatestiä ei oteta, mikäli sinulla on mukanasi todistus negatiivisesta koronatestistä (testistä alle 72 tuntia) 
tai todistus yhdestä saadusta rokotteesta rokotesarjasta, johon kuuluu kaksi rokotetta.   

Koronatestiä ei edellytetä myöskään vuonna 2006 tai myöhemmin syntyneiltä lapsilta.  

Mitä jos minua ei ehditty testata satamassa? 

Ruuhkaantumisen vuoksi kaikilta ei välttämättä ehditä ottaa koronatestiä satamassa. Koronatesti maahan 
saavuttaessa on esimerkiksi kokonaan rokottamattomille kuitenkin pakollinen ja sen laiminlyönti on 
rangaistavaa. 

Hakeudu siis 24 tunnin kuluessa maahan saapumisesta testiin omalla kotipaikkakunnallasi, jos sinulla ei ollut 
satamatestistä vapauttavaa todistusta mukanasi, etkä päässyt testiin satamassa. Katso edeltä ryhmät, joiden 
tulee testauttaa itsensä maahan saavuttaessa. Tarkemmat ohjeet testiajan varaamisesta löytyvät tämän 
ohjeen kääntöpuolella.  

Kenen tulee mennä toiseen koronatestiin 72 tuntia maahan saapumisen jälkeen? 

Jos olet saanut vain ensimmäisen rokotuksen rokotussarjasta, johon kuuluu kaksi annosta tai sinulla on 
negatiivinen testitulos (testistä alle 72 tuntia) tai sinut on testattu vasta maahantulon jälkeen, mene toiseen 
testiin aikaisintaan 72 tuntia ja viimeistään 120 tuntia maahan saapumisen jälkeen. 

Myös tämä testi on pakollinen ja sen laiminlyönti on rangaistavaa. Suojaudu liikkuessasi maskilla ja odota 
testitulosta kotona tai majapaikassasi välttäen kontakteja. Jos testitulos on negatiivinen, voit lopettaa 
kontaktien välttämisen. 

Yllä mainittu ei koske työtehtävissä olevaa tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstöä eikä 
risteilymatkustajia, jotka eivät ole käyneet maissa.  
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Kun saavut Suomeen ja Helsinkiin - Pähkinänkuoressa 

Helsinkiin saapuessa (sataman terveysneuvonta) 

• Esitä rokotus-, testi- tai sairaustodistus. 
• Näytä varaamasi testiaika Finentry.fi tai jätä valmiiksi täytetty yhteystietolomake. 
• Mene ohjauksen mukaisesti koronatestiin.  

Terveystarkastusta ei edellytetä 

• Sinulla on todistus kahdesta rokotuksesta.  
• Sinulla on todistus sairastetusta COVID-19-taudista (sairastettu viimeisen kuuden 

kuukauden sisällä) 

Terveystarkastus edellytetään 

• Sinulla ei ole edellä mainittuja todistuksia. 

Testin varaaminen 

• Testin varaaminen onnistuu kaikkein kätevimmin Finentry-palvelussa (finentry.fi). Jos vain 
pystyt, hoida ajanvaraus palvelussa, puhelinlinjat voivat olla ruuhkaisia. 

• Testiajan saat myös koti- tai oleskelupaikkakuntasi koronaneuvonnasta (helsinkiläiset, p. 
09 310 10024, joka päivä klo 8-18). 

• Jos on koronavirustaudin oireita, helsinkiläiset voivat varata ajan myös omaolo.fi-
palvelussa. 

Lisätietoa 

• Sataman koronaneuvontapiste  
• Koti- tai oleskelupaikkakuntasi terveydenhuolto 
• www.thl.fi - Aiheet/ Infektiotaudit ja rokotukset/ Ajankohtaista/ Ajankohtaista 

koronaviruksesta/ Matkustaminen ja koronaviruspandemia (tietoa myös THL:n 
hyväksymistä rokotuksista) 

• www.hel.fi/korona  
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