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Kun saavut ulkomailta Suomeen ja Helsinkiin 

Sinulla tulee olla 

 todistus Suomessa hyväksytystä täydestä tai vajaasta rokotussarjasta*,

 todistus 6 kuukauden sisällä sairastetusta Covid-19-taudista tai

 todistus enintään 72 tuntia ennen matkaa otetusta negatiivisesta koronatestistä.

Todistus voidaan tarkastaa. Jos todistuksessasi on puutteita, sinut ohjataan koronavirustestiin. 

Vuonna 2007 tai myöhemmin syntyneiltä lapsilta tai kuljetus- ja logistiikka-alan työtehtävissä 

ole-vilta ei edellytetä todistuksia.  

Kenen tulee mennä koronatestiin 72 tuntia maahan saapumisen jälkeen? 

Jos rokotussarjasi on vielä kesken tai sinulla on negatiivinen testitulos (testistä alle 72 tuntia) tai 

olet tullut maahan ilman mitään todistusta, mene testiin aikaisintaan 72 tuntia ja viimeistään 120 

tuntia maahan saapumisen jälkeen. Testin laiminlyönti on rangaistavaa (tartuntatautilaki 87 a §). 

* Lisätietoja thl.fi/matkustajaohje

Jos sinulla ei ole tartuntatautilain mukaisia todistuksia,  

hakeudu testiin 24 tunnin sisällä  maahan saapumisesta 

Jos jäät Suomeen, eikä sinulla todistusta Suomessa hyväksytyistä koronarokotuksista, 72 h si-

sällä otetusta negatiivisesta koronatestistä tai viimeisen 6 kuukauden sisällä sairaste-tusta CO-

VID-19-taudista, sinun tulee mennä koronavirustestiin välittömästi ja viimeistään 24 tunnin kulu-

essa maahan saapumisestasi. Tämä ei koske risteilymatkustajia, jotka poistuvat Suomesta alle 

24 tunnin kuluessa. 

Sinun tulee lisäksi hakeutua toiseen koronatestiin 72 tunnin tai viimeistään 120 tunnin kuluessa 

maahan saapumisestasi (katso yllä). 

Koronatestit ovat tartuntatautilain mukaan pakollisia ja niiden laiminlyönti on rangaistavaa. Vel-

vollisuus hakeutua koronatestiin koskee myös Suomen kansalaisia. 

Voit varata testiajan 

 Ensisijaisesti Finentry-palvelussa osoitteessa finentry.fi.

 Koti- tai oleskelupaikkakuntasi koronaneuvonnasta.

 Helsinkiläiset voivat varata ajan

o omaolo.fi-palvelussa (vain jos olet oireinen) tai

o soittamalla, p. 09 310 10024, joka päivä klo 8–18.


