
 
 

Q&A 18.2.2021 Koronatestitodistus laivamatkustajille 

Q: Missä muodossa todistus negatiivisesta koronatestituloksesta tulee olla? Riittääkö tuloksesta saatu 

tekstiviesti vai tuleeko olla tulostettu todistus? (Tulostettava testitodistus maksaa) 

A: Varustamot hyväksyvät todistuksen edellyttäen, että siinä on riittävät tiedot testistä ja sen ajankohdasta 

sekä riittävät tiedot henkilön tunnistamiseksi. Todistus voi olla joko tulostettu tai digitaalisessa muodossa 

esimerkiksi tekstiviesti, sähköposti tai kuvakaappaus, edellyttäen, että siitä käy ilmi matkustajan nimi, testin 

tulos, näytteen oton päivämäärä sekä testituloksen myöntäjä.  Katso ohje alla olevasta liitteestä. 

 

Q: Hyväksytäänkö Ruotsissa käytössä oleva ns. kotitesti? 

A: Varustamot hyväksyvät laboratoriossa analysoidun kotitestin. Kotitestin tulos pitää pystyä näyttämään 

ennen alukseen menoa ja matkustajan vastuulla on ottaa esimerkiksi näyttökuva testituloksesta, mikäli 

tulosta ei pysty katsomaan useaan kertaan. 

 

Q: Missä muodossa lääkärintodistus jo sairastetusta koronasta tulee olla? Riittääkö tulostettu vasta-

ainetestitodistus? Minkä ajan sisällä otettu? 

A: Varustamot hyväksyvät vasta-ainetodistuksen edellyttäen, että siinä on riittävät tiedot testistä ja sen 

ajankohdasta sekä riittävät tiedot henkilön tunnistamiseksi. Todistus tulee olla otettu 6kk sisällä. Katso ohje 

alla olevasta liitteestä. 

 

Q: Saavatko koronarokotetut henkilöt matkustaa laivalla rokotetodistuksen turvin?  

A: Eivät saa toistaiseksi. THL:än ohje on että rokotettuja pitää kohdella kuten rokottamattomia. Tämä on 

myös WHO:n ja ECDC:n näkemys asiaan. 

 

Q: Edellytetäänkö todistusta risteilymatkustajilta, jotka eivät käy toisessa maassa? 

A: Todistusta ei edellytetä risteilymatkustajilta, jotka eivät nouse maihin toisessa maassa. Testitodistusta 

edellytetään henkilöiltä, jotka ovat saapumassa Suomeen ulkomailta. 

 

Q: Vaaditaanko negatiivinen testitodistus kaikilta, myös kotimaahan palaavilta Suomen kansalaisilta? 

A: Kyllä, edellytys negatiivisesta testitodistuksesta koskee kaikkia mukaan lukien ulkomailta palaavia 

Suomen kansalaisia. Edellytys ei koske risteilymatkustajia, jotka eivät ole käyneet maissa toisessa maassa. 

Poikkeuksena edellytykselle ovat 12-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset, kuljetusvälineiden miehistöt ml. 

merihenkilöstö ja logistiikka-alan kuljettajat, sekä sellaiset huoltovarmuuden kannalta välttämättömät 

ammattihenkilöt, joiden Suomeen saapumiselle testivaade muodostaa käytännön ylitsepääsemättömän 

esteen. 

 

Q: Vaaditaanko 12-vuotiaalta lapselta negatiivista koronatodistusta? 

A: Ei, 12-vuotias pääsee ilman todistusta.  

 

Q: Mihin lakiin perustuu, että Suomen kansalaisilta vaaditaan kotimaahan palatessa negatiivinen 

koronatestitodistus ja millä oikeudella laivayhtiöt pystyvät eväämään laivaan nousu Suomen 

kansalaiselta? 

A: THL suosittelee, että varustamot edellyttävät negatiivista testitulosta kaikilta Suomeen saapuvilta 

matkustajilta. Varustamot noudattavat THL:n suositusta. Perustuslain 15 §:n mukaan jokaisen omaisuus on 

turvattu ja 18 §:n mukaan jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan 



 
elinkeinolla. Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan (49/2004) katsonut, että liikkeenharjoittajan oikeus 

valita asiakkaansa on perustuslain 18 §:ssä turvatun elinkeinonvapauden ja perustuslain 15 §:n 1 

momentissa turvatun omaisuudensuojan näkökulmasta perusteltua. Perustuslain 6 §:n mukaan ketään ei 

saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, 

vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 

Tässä tapauksessa yrityksen oikeus valita asiakkaansa ei perustu edellä mainittuihin ei-hyväksyttäviin 

seikkoihin, vaan se perustuu Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen antamaan vahvaan suositukseen. 

 

Q: Koskeeko edellytys negatiivisesta koronatestituloksesta Ahvenanmaata? 

A: Testitodistusta ei edellytetä Suomen sisäisessä liikenteessä Manner-suomen ja Ahvenanmaan välillä. 

Muilta osin Ahvenanmaan alueelliset viranomaiset ratkaisevat liikenteeseen liittyvät erityiskysymykset. 

(Asia tarkentuu.) 

 

Q: Saavatko säännöllisesti työnsä puolesta matkustavat (esim. sairaanhoitajat yms), jatkossa matkustaa 

seitsemän päivän sisällä otetulla testitodistuksella? 

A: THL ja viranomaiset selvittää. Tämä sääntö 1 testi /viikko on tarkoitettu säännölliseen rajaliikenteeseen 

Suomen-Ruotsin ja Suomen-Norjan rajoilla. Keskustelu siitä, avataanko tällainen liikenne Viron suuntaan on 

yhä auki. 

 

Q: Matkustaja saattaa lapsensa takaisin Ruotsiin Tur-Sto-Tur itse risteilemällä, mutta lapsen reittinä Tur-

Sto. Ruotsi ei vaadi koronatodistusta alle 18v. Vaaditaanko jommalta kummalta koronatodistusta laivaan 

noustaessa Turussa? 

A: Ei vaadita. Edellytys ei koske risteilymatkustajia, jotka eivät ole käyneet maissa toisessa maassa. 

Testitodistus tulee olla ulkomailta Suomeen palaavilla matkustajilla, ja Ruotsi ei vaadi koronatestitodistusta 

alle 18-vuotiailta.  

 

  



 

 

Ohje, testitodistus 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on päivittänyt Suomeen saapumista ja matkustusta 
koskevaa ohjeistusta. Varustamot vaativat Suomeen tulevilta asiakkailta 
koronatestitodistuksen tai vastaavan 23.2.2021 lähtien. 

Edellytämme THL:n suosituksen mukaisesti kaikilta Suomeen matkustavilta 
asiakkailtamme  

1. todistusta negatiivisesta koronavirustestituloksesta tai 
2. todistusta, josta käy ilmi viimeisen 6 kuukauden aikana sairastettu 

koronavirusinfektio, josta on parantunut ja voi näin ollen matkustaa 

Vaatimus koskee kaikkia matkustajia, myös Suomeen saapuvia Suomen kansalaisia 
alkaen 23.2.2021. Vaatimus täydentää muita kattavia terveysturvallisuustoimiamme. 

Vaatimus ei koske henkilöä, joka on 

• käynyt miniristeilyllä ilman maihinnousua 
• rahdinkuljettaja ammattiliikenteessä työtehtävässä 
• alle 13-vuotias 
• merimies, jonka työkomennus tapahtuu Suomesta lähtevällä laivalla tai on 

palaamassa työkomennukselta takaisin Suomeen. 

Hyväksymme luotetun terveystoimijan antaman todistuksen negatiivisesta 
koronavirustestistä (covid-19) tai sairastetusta, mutta jo täysin parantuneesta 
koronavirusinfektiosta. Todistus tulee olla suomen-, ruotsin-, englannin, saksan-, norjan-, 
tanskan- tai vironkielinen. Todistus voi olla joko tulostettu tai digitaalisessa muodossa 
esimerkiksi tekstiviesti, sähköposti tai kuvakaappaus, edellyttäen, että siitä käy ilmi 
matkustajan nimi, testin tulos, näytteen oton päivämäärä sekä testituloksen myöntäjä. 
Koronavirustestinä hyväksymme seuraavat testausmenetelmät: 

o PCR-testi, joka on otettu aikaisintaan 72 tuntia ennen matkaa 
o PCR-pikatesti, joka on otettu aikaisintaan 72 tuntia ennen matkaa 
o LAMP-testi, joka on otettu aikaisintaan 72 tuntia ennen matkaa 
o Antigeeni-testi, joka on otettu aikaisintaan 72 tuntia ennen matkaa 
o Antigeeni-pikatesti, joka on otettu aikaisintaan 72 tuntia ennen matkaa 
o Ruotsissa käytössä oleva kotitesti ” hemtest”  

Lue lisää suosituksesta THL:n verkkosivuilta. 

Suomen Varustamot: Varustamot edellyttävät ulkomailta Suomeen saapuvilta 
laivamatkustajilta negatiivista koronatestitodistusta 23.2.2021 lähtien 

Traficom: THL suosittelee negatiivisen koronatestitodistuksen edellyttämistä Suomeen 
tulevilta ilmailun lisäksi myös muissa liikennevälineissä 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fthl.fi%2Fdocuments%2F533963%2F5860112%2FTHL_suositus_UK_EA_variantit_laivayhtio%25CC%2588t_152.2021_fi%2B(1).pdf%2Fc91a9da5-3264-7b30-9ed9-a1cdd90a6b00%3Ft%3D1613560233657&data=04%7C01%7Cida.toikka-everi%40eckeroline.fi%7Cdabfc7ed965e4669c6e308d8d3e8b5d7%7Cf6bdc55eb2ac43ca9b03a562ed6cbe21%7C0%7C0%7C637492344339604994%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=yMany2xUB%2FYAu4tN5wnRAkB8jAs%2Bv%2FfKMgLzig8Dgw0%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fshipowners.fi%2Fvarustamot-edellyttavat-ulkomailta-suomeen-saapuvilta-laivamatkustajilta-negatiivista-koronatestitodistusta-23-2-2021-lahtien%2F&data=04%7C01%7Cida.toikka-everi%40eckeroline.fi%7Cdabfc7ed965e4669c6e308d8d3e8b5d7%7Cf6bdc55eb2ac43ca9b03a562ed6cbe21%7C0%7C0%7C637492344339614987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2B3zm%2FfNn2UmGudfDucUvCG0kpD5w4gR%2BaTLkGSciC4A%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fshipowners.fi%2Fvarustamot-edellyttavat-ulkomailta-suomeen-saapuvilta-laivamatkustajilta-negatiivista-koronatestitodistusta-23-2-2021-lahtien%2F&data=04%7C01%7Cida.toikka-everi%40eckeroline.fi%7Cdabfc7ed965e4669c6e308d8d3e8b5d7%7Cf6bdc55eb2ac43ca9b03a562ed6cbe21%7C0%7C0%7C637492344339614987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2B3zm%2FfNn2UmGudfDucUvCG0kpD5w4gR%2BaTLkGSciC4A%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.traficom.fi%2Ffi%2Fajankohtaista%2Fthl-suosittelee-negatiivisen-koronatestitodistuksen-edellyttamista-suomeen-tulevilta&data=04%7C01%7Cida.toikka-everi%40eckeroline.fi%7Cdabfc7ed965e4669c6e308d8d3e8b5d7%7Cf6bdc55eb2ac43ca9b03a562ed6cbe21%7C0%7C0%7C637492344339614987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ev93N9x3%2BZPkGb9k6nCS6KGhV2rnzGEFUAXnFNdItZE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.traficom.fi%2Ffi%2Fajankohtaista%2Fthl-suosittelee-negatiivisen-koronatestitodistuksen-edellyttamista-suomeen-tulevilta&data=04%7C01%7Cida.toikka-everi%40eckeroline.fi%7Cdabfc7ed965e4669c6e308d8d3e8b5d7%7Cf6bdc55eb2ac43ca9b03a562ed6cbe21%7C0%7C0%7C637492344339614987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ev93N9x3%2BZPkGb9k6nCS6KGhV2rnzGEFUAXnFNdItZE%3D&reserved=0

