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Kui saabute välismaalt Soome ja Helsingisse  

Teil peab olema:  

 tõend Soomes heakskiidetud täieliku või mittetäieliku vaktsineerimiskuuri kohta*, 

 tõend COVID-19 haiguse läbipõdemise kohta kuue kuu jooksul või 

 tõend vähemalt 72 tundi enne reisi tehtud koroonatesti negatiivse tulemuse kohta. 

Tõendeid ei nõuta 2007. aastal või hiljem sündinud lastelt ning transpordi- ja logistikaalal 

töötavatelt isikutelt.  

Kes peavad tegema koroonatesti 72 tundi pärast riiki saabumist? 

Kui teie vaktsineerimiskuur on veel pooleli või teil on negatiivne testitulemus (test on tehtud 

vähem kui 72 tundi tagasi), minge testi tegema mitte varem kui 72 tundi ja mitte hiljem kui 120 

tundi pärast riiki saabumist. Testi tegemata jätmine on karistatav (nakkushaiguste seadus § 87 

a). 

* Lisateave: thl.fi/matkustajaohje  

Kes peavad tegema kaks koroonatesti? 

Kui jääte Soome ning teil puudub tõend Soomes heakskiidetud koroonavastase 

vaktsineerimise, 72 tunni jooksul tehtud koroonatesti negatiivse tulemuse või viimase kuue kuu 

jooksul COVID-19 haiguse läbipõdemise kohta, peate viivitamata ja hiljemalt 24 tunni jooksul 

pärast riiki saabumist minema tegema koroonatesti. See ei kehti kruiisireisijatele, kes lahkuvad 

Soomest vähem kui 24 tunni jooksul. 

Lisaks tuleb teil teha teine koroonatest 72 tunni või hiljemalt 120 tunni jooksul pärast riiki 

saabumist (vt eespool). 

Koroonatestid on nakkushaiguste seaduse kohaselt kohustuslikud ja nende tegemata jätmine 

on karistatav. Koroonatesti tegemise kohustus kehtib ka Soome kodanikele. 

Testiaja saate broneerida: 

 ennekõike teenuse Finentry kaudu aadressil finentry.fi; 

 elu- või viibimiskoha koroona nõuandetelefonil.  

 Helsingi elanikud saavad broneerida aja  

o teenuse omaolo.fi kaudu (ainult juhul, kui teil on sümptomid) või 

o helistades numbril 09 3101 0024, tööpäeviti kl 8–16.  

 


