
 

Koronakirje on kesätauolla juhannuksesta elokuun alkuun. Sen 
jälkeen kirje ilmestyy tarvittaessa. 

 
Hyvää ja koronatonta kesää kaikille! 

 
t. Sari ja Juha 

 
  

 

 

THL:N UUDET OHJEET MAAHANTULOON 
 

 

Koronatestistä kokonaan vapautettuja ovat henkilö tai henkilöt,  

• joka on saanut kaksi rokotusta ja viimeisimmästä rokotuksesta on kaksi 

viikkoa. Mukana tulee olla todistus rokotuksista. 

• joka on sairastanut koronataudin ja saanut vähintään yhden 

koronarokoteannoksen.  

• jolla on todistus negatiivisesta koronatestistä (PCR- tai antigeenitesti), 

joka on otettu aikaisintaan 72 tuntia ennen maahantuloa.  

• jolla on lääkärintodistus siitä, että on sairastanut koronataudin alle 6 

kuukautta aiemmin tai jonka positiivisesta koronatestituloksesta on 

vähintään 11 päivää.  

• joka on syntynyt vuonna 2005 tai sen jälkeen. 

• joka on kahden viikon aikana ennen Suomeen tuloa oleskellut vain 

maassa, joka on kartalla vihreä eli jossa koronaviruksen ilmaantuvuus 

on matala. 

Lue lisää THL:n sivuilta  
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TARTUNTATAUTILAKI EDUSKUNTAAN 
 

 

 

Hallituksen esitys tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta annettiin 

eduskunnan käsittelyyn 18.6. Tavoitteena on, että se käsiteltäisiin ennen 

eduskunnan kesätaukoa ja se tulisi voimaan välittömästi. Laki olisi voimassa 

tämän vuoden loppuun. 

 

Rajalta saadun tiedon mukaan esitys ja sen mukainen uusi toimintamalli voisi 

mahdollistaa sisärajavalvonnasta luopumisen. Tällä hetkellä sisärajavalvonta 

on voimassa 11.7.2021 saakka. 

 

Ajantasaiset ohjeet rajanylitykseen löytyvät Rajavartiolaitoksen sivuilta. 

 

 

 

EU:N KORONAROKOTUSTODISTUS OMAKANNASSA 
 

 

 

EU:n koronarokotustodistus on nyt saatavilla Omakannassa. Kaksi muuta EU:n 

koronatodistuksista eli testitulostodistus ja todistus sairastetusta 

koronavirustaudista tulevat Omakantaan 14.7.2021 alkaen. 

 

Lue lisää STM:n, Kelan ja THL:n tiedotteesta 

 

 

 

TIETOA KORONASTA YRITYKSILLE 
 

Finentry-palvelun sivut 

Suomen yrittäjäin verkkosivut 

EK:n verkkosivut 

Työterveyslaitoksen verkkosivut 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivut 

Tullin ohjeet 
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Verohallinnon ohjeet 

Traficomin suositukset 

 

THL:n tiedotusmateriaalia eri kielillä löytyy aineistopankista  
 

 

  

 

  

 

KORONAKIRJE KERTOO VIRANOMAISTEN OHJEIDEN MUUTOKSISTA 
 

Kirjeen sisällön kokoavat yhteistyössä Laivameklarit ry:n ja Satamaoperaattorit ry:n vastuuhenkilöt. 

Voit antaa heille palautetta ja esittää toiveita uutiskirjeen sisällöstä.   

 
 

 

 

 

Sari Turkkila 

Suomen Laivameklarit ry 

+358 40 526 3348 

sari.turkkila@shipbrokers.fi 

www.shipbrokers.fi 

 

Juha Mutru 

Satamaoperaattorit ry 

+358 40 546 5059 

juha.mutru@satamaoperaattorit.fi 

www.satamaoperaattorit.fi 
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