
 

 

Tiedoite maahansaapuville 
Päivitetty ohjeistus  16.08.2021 

 

 
Ohjeistus maahantulon yhteydessä suoritettavista 
terveysturvallisuustoimista saavuttaessa Ahvenanmaalle 
koronavirusepidemian aikana 
 
Riskimaista Ahvenanmaalle saapumiseen pätevät 12.7.2021 lähtien tartuntatautilain väliaikaiset 
muutossäännökset. 
Riskimaalla tarkoitetaan maata, missä koronaviruksen ilmaantuvuusluku ylittää 10 tapausta 
100 000 asukasta kohden 14 vuorokauden aikana. 
Tartuntatautilain lisäys (16 a–16 g §, 87 a§ ja 89 a §) on voimassa 15. päivään lokakuuta 2021 asti.  
 

Maahantulon yhteydessä kaikilla 16 vuotta täyttäneillä on velvollisuus näyttää koronatodistus tai 
osallistua koronavirustestiin.  Huomioitavaa, että kieltäytyminen pakollisesta koronatestistä on 
rangaistava teko. 
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Koronatestaus 
 
Oireettomien matkustajien koronatestaus  
 
Tartuntatautilain väliaikaisten muutossäännösten edellyttämät koronatestaukset tehdään 
Medimarissa osoite; Lövuddsvägen 4, 22120 Mariehamn. 
 

• Ajanvaraus; Finentry. https://app.finentry.fi/  

Todistus 6 kuukauden sisällä sairastetusta 
koronavirustaudista Ei pakollista koronavirustestiä 

 

Koronatodistus hyväksyttävästä COVID-19-
2 annoksen rokotussarjasta.  

Viimeisestä rokotusannoksesta on kulunut 
vähintään 14 vuorokautta.  

Ei pakollista koronavirustestiä 
 

Koronatodistus koronarokotussarjan  
ensimmäisestä rokoteannoksesta, joka on 
saatu vähintään 14 vuorokautta ennen 
saapumista 

Koronavirustesti 72-120 tuntia 
saapumisen jälkeen 

 

Todistus negatiivisesta tuloksesta 
koronavirustestissä joka on otettu enintään 
72 tuntia ennen saapumista  

Koronavirustesti 72-120 tuntia 
saapumisen jälkeen 

 

 

Ei todistusta 
 

Koronavirustesti  24 tuntia 
saapumisen jälkeen 

Koronavirustesti 72-120 
tuntia saapumisen jälkeen 

https://app.finentry.fi/


 
Huomioithan, että testiaika on varattava hyvissä ajoin, jotta testausaika on säädetyn aikarajan 
sisällä. 
 
Positiivisen koronavirustuloksen jatkokäsittely siirtyy Ahvenanmaan terveys-ja sairaanhoitopiirin 
tartuntautiviranomaiselle (Ålands hälso-och sjukvård) 
 
Jos saat matkasi aikana Ahvenanmaalla koronaan liittyviä oireita, ota yhteyttä 
Ahvenanmaan terveyden- ja sairaanhoitoon (Ålands hälso-och sjukvård)!  Soita AINA ensin. 
 

• Soita koronapuhelimeen +358 18 535 313, jossa tilateesi arvioidaan (avoinna arkisin klo 
8–16, viikonloppuisin klo 9–15) 

• Pysy majapaikassasi ja eristyksissä, kunnes olet saanut ohjeet 
sairaanhoitohenkilökunnalta.  

 
Jos Sinulla on vakavampia oireita, kuten korkea kuume ja hengenahdistusta:  
• Päiväsaikaan soita koronapuhelimeen ja muina aikoina soita ensiapuun, numeroon + 358 

18 535 001  
 

• Soita hätätilanteessa 112. 
 
 

LISÄTIETOA 
• Sisäministeriö   intermin.fi 
• Ålands hälso- och sjukvårds  www.ahs.ax/ 
• Ahvenanmaan maakuntahallitus   www.regeringen.ax 
• THL:s koronasivut   thl.fi/sv/web/thlfi 
https://raja.fi/korona-info 
 
 
 

http://www.ahs.ax/
file://ahsfilsrv002.ahsdom.net/UserVolume/eevajan/Downloads/www.regeringen.ax

