
COVID-19

Riskimaista maahan saapuvat ohjataan 
terveystarkastukseen maahantulopisteillä
Aluehallintoviraston päätöksistä riippuen 
terveystarkastukseen osallistuminen voi olla pakollista. 
Maahantulopisteen viranomaiset ohjeistavat tästä 
tarkemmin. Terveystarkastuksessa selvitetään, onko 
tulijalla riski koronavirustartuntaan. 

Riskimaat ovat maita, joissa koronanvirustaudin 
ilmaantuvuus on yli 25 tapausta 100 000 asukasta kohden 
14 vuorokauden aikana. Tarkista ajantasainen tilanne  
thl.fi/matkustajaohje. 

Sinun pitää mennä pakolliseen terveystarkastukseen, 
vaikka olisit saanut kaksi annosta koronarokotetta. Näin 
siksi, että vielä ei tiedetä, kuinka hyvin rokote estää 
virusta tarttumasta ihmisestä toiseen.

Myös yhteiskunnan toimivuuden ja 
huoltovarmuuden kannalta tärkeisiin henkilöryhmiin 
sekä muihin erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden 
pitää mennä pakolliseen terveystarkastukseen. 
Tarkastuksessa varmistetaan, että heillä on vaadittava 
terveysturvallisuussuunnitelma.

Jos kieltäydyt pakollisesta terveystarkastuksesta, 
voit saada rangaistuksena sakkoa tai enimmillään 3 
kuukautta vankeutta terveydensuojelurikkomuksesta.

Seuraavien henkilöiden ei tarvitse osallistua 
terveystarkastukseen

 • Vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneet lapset.
 • Tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstö. 

Heille on laadittu erillinen terveysturvallisuusohje.

Koronatesti osana terveystarkastusta
Terveystarkastuksen yhteydessä maahantulijalle voidaan 
tehdä koronatesti. Testi on maksuton. 

Jos epäilet tartuntaa 
Ota välittömästi yhteyttä maahantulopisteen terveysneuvontaan tai  
sen puuttuessa oleskelu- tai asuinkunnan terveydenhuoltoon.

Lisätiedot koronaviruksesta 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilla: thl.fi/koronavirus

Lisätiedot rajanylityksestä 
Rajavartiolaitoksen sivuilla: raja.fi

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

THL on suositellut, että kaikki henkilömatkustajia 
kuljettavat kuljetusyhtiöt ja varustamot edellyttävät 
negatiivista koronatestitulosta kaikilta Suomeen 
tulevilta matkustajilta, myös Suomen kansalaisilta. Selvitä 
etukäteen, vaaditaanko sinulta negatiivinen testitulos. 
Kun saavut Suomeen, voit näyttää saman testituloksen 
myös rajanylityspaikalla. 

Sinua ei ohjata testiin maahan saapuessasi,  
jos sinulla on

 •  lääkärintodistus siitä, että olet sairastanut 
koronavirustaudin alle 6 kk sitten

 • todistus negatiivisesta testistä, joka on otettu 
aikaisintaan 72 tuntia ennen maahantuloa. 

Lisäksi terveysviranomaiset pyytävät sinulta yhteystietosi. 
Näin oleskelu- tai asuinkuntasi tartuntatautilääkäri voi 
ohjata sinut toiseen testiin 72 tunnin päästä ja tietojasi 
voidaan käyttää tartunnanjäljityksessä. Yhteystietojen 
antaminen on pakollista.

Omaehtoinen karanteeni ja toinen testi
Sinun tulee olla omaehtoisessa karanteenissa maahan 
saapumisen jälkeen, kunnes toisen testin negatiivinen 
tulos on valmistunut. 

Omaehtoinen karanteeni tarkoittaa, että vältät 
kontaktia oman talouden ulkopuolisiin henkilöihin ja pysyt 
kotona tai majapaikassasi. Välttämätön liikkuminen, 
kuten lääkärissä käynti, on mahdollista. Pidä kuitenkin yli 
2 metrin turvaväli ja käytä kasvomaskia. 

Jos et mene toiseen testiin, sinun pitää pysyä 
omaehtoisessa karanteenissa 14 vuorokauden ajan 
maahantulosta. Jos et noudata omaehtoista karanteenia, 
tartuntatautilääkäri määrää sinut 14 vuorokauden 
viralliseen karanteeniin, joka on pakollinen.

Pese kätesi 
saippualla 
huolellisesti 
ja usein.

Yski ja  
aivasta kerta- 
käyttöiseen 
nenäliinaan.

Pidä yli 
2 metriä 
etäisyyttä 
toisiin ihmisiin.

Käytä  
kasvo- 
maskia.

Kaikkien matkustajien on huomioitava seuraavat ohjeet
Lataa ja  
käytä  
Korona- 
vilkkua.
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