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Nõuded Soome sisenemiseks 
Kui tulete Soome ja Helsingisse  

Olete juba esitanud laevale minnes negatiivse koroonatesti või läbi põetud haiguse tõendi. Tõendit 
nõutakse üle 12-aastastelt isikutelt. Tõendit ei pea esitama kruiisireisijad, kes ei lähe teises riigis 
maale.    

Teile antakse kontaktandmete ankeet. Täitke see enne sadama tervisenõustamispunkti saabumist. 
Nii kiirendate Soome sisenemist. Nõustamispunktid asuvad terminalis ja autorajal. 

Täidetud ankeet saadetakse Helsingi sadamast kodu- või majutusjärgse omavalitsuse 
terviseametnikele. Teavet võidakse kasutada nakkuse leviku kindlakstegemisel.     

Soovitame minna tegema teist koroonatesti vähemalt 72 tundi enne riiki sisenemist. Kui olete 
viimase kuue kuu jooksul koroonaviirushaigust põdenud, ei pea te testi tegema.  

Soome koroonatesti aja saate broneerida  

• kõige mugavamalt Finentry teenuse kaudu (finentry.fi);  
• kodu- või majutuskohajärgse omavalitsuse koroonanõuandlas (Helsingi elanikud võivad 

helistada iga päev kl 8–18 telefonil 09 310 10024); 
• teenuse omaolo.fi kaudu (kui teil esineb sümptomeid). 

Soome riiklikus tervishoiuasutuses tehtud koroonatest on tasuta. Testitulemuste ootamise ajal 
püsige vabatahtlikus karantiinis või peatuspaigas. Kui ka teise testi tulemus on negatiivne, võite 
vabatahtliku karantiini lõpetada.   

Riigi toimimise ja valmisoleku seisukohalt vältimatute reisijate rühmad 

Soovitame riigi toimimise ja valmisoleku seisukohalt vältimatult reisijatele 14-ööppäevast 
vabatahtlikku karantiini, mida saab lühendada testi tegemisega.  

Kui isikul ei ole 72 tundi varem tehtud testi tõendit, soovitame teha testi sadamas.  

Kui tööülesande täitmine kestab üle 72 tunni, soovitame teha teise testi 72 tundi pärast riigis 
viibimist. Testiaja broneerimise juhised leiate eespoolt.   

Kaubaliikluse veo- ja logistikatöötajad  

Kaubaliikluse veo- ja logistikatöötajad, kes saabuvad Soome tööülesannete täitmiseks, ei pea 
karantiini jääma ega testi tegema. Neile on koostatud ja kätte jagatud eraldi juhised.   
 
Lisateavet saate sadamas asuvast koroonateavituspunktist ja aadressidelt www.hel.fi/koronavirus 
või www.thl.fi.   
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