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Ohje Covid-19 näytteen ottamisesta Järvi-Pohjanmaalla ulkomaan 

matkustamisen yhteydessä 4.2.2021 

Tällä hetkellä muun Euroopan ja maailman koronatilanne on huomattavasti Suomen 

tilannetta heikompi. Lisäksi on epäilty, että jotkin koronaviruksen muunnokset tarttuisivat 

toisia helpommin. Yhtä tällaista muunnosta, ns. Iso-Britannian muunnosta, on havaittu 

runsaasti kaikkialla Euroopassa. Siten valtioiden välistä matkustamista tulisi pyrkiä 

välttämään. 

Toivomme, että jos alueen oppilaitoksissa/yrityksissä on ulkomaalaisia opiskelijoita tai 
työntekijöitä, oppilaitokset/yritykset informoivat heitä, että eivät tarpeettoman usein 
matkustaisi kotimaan ja Suomen välillä. Mikäli oppilaitoksiin/yrityksiin saapuu opiskelijoita tai 
työntekijöitä ulkomailta, pyydämme varmistamaan etukäteen, että he noudattavat näitä 
ohjeita. Tällä tavalla minimoimme riskit koronavirusten muunnosten leviämiseksi 
alueellamme. 
 
Suomeen tulevat: 

• Suosittelemme Suomeen saapuvan hakeutuvan maahantulopaikalla ensimmäiseen 
vapaaehtoiseen koronatestaukseen, ja antamaan testauksen yhteydessä luvan 
heidän olla yhteydessä alueemme tartuntataudeista vastaavaan lääkäriin. Mikäli 
henkilö toimii näin, tartuntataudeista vastaava lääkäri ohjelmoi maahan tulleelle 
henkilölle toisen koronatestin Järvi-Pohjanmaan perusturvan flunssapoliklinikalla 72h 
maahan saapumisen jälkeen. 

• Maahan saapuva noudattaa omaehtoista karanteenia toisen testin tuloksen 
valmistumiseen saakka 

• Jos maahan saapuva ei anna lupaa tietojen luovutukselle, hänen tulee olla 
yhteydessä itse ajan varaamiseksi Järvi-Pohjanmaan perusturvan flunssapoliklinikalta 
toisen koronavirustestin ottamiseksi 72h ensimmäisen testin jälkeen 

 
Poikkeukset karanteeni- ja testaussuosituksiin ym. ajankohtaista tietoa THL:n sivuilta  
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-
covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia 

Suomesta lähtevät ja muu testaustarve: 

• Suomesta ulkomaille matkustavat, jotka tarvitsevat Covid-19 todistusta 
näytetuloksesta, ohjataan kääntymään yksityisten toimijoiden puoleen. 
Mm.  Pihlajalinna, Terveystalo Oy ja Mehiläinen ottavat näytteitä.   

• Työmatkoja varten tarvittavat Covid-19 todistukset näytetuloksesta hankitaan 
työterveyshuollon tai yksityispuolen kautta. 

• Sote- alan työharjoittelu jaksoja varten mahdollisesti tarvittavat näytteet järjestetään 
opiskeluterveydenhuollon kautta 

• Urheilukilpailut, jos kilpailunjärjestäjä vaatii todistusta, ohjataan yksityispuolelle 
(ammattilaiset), nuorten kohdalla tapauskohtaisesti tartuntatautilääkärin arvion 
perusteella.  

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia
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