
 
 

Ohje korona-virustesteistä rajanylityspaikoilla 27.1.2021 alkaen 

Valtioneuvosto päätti 22. tammikuuta, että maahantulon rajoituksia kiristetään 
Suomessa. Uudet rajoitukset tulevat voimaan 27.1.2021 ja ne ovat voimassa 25.2.2021 
asti. Muutoksilla pyritään estämään uusien koronavirusmuunnosten leviämistä. 

Kaikki riskimaista tulevat matkustajat ja erityisryhmiin kuuluvat ohjataan tämän ohjeen 
mukaisiin koronatestauspaikkoihin, paitsi jos hänellä on esittää negatiivinen tulos 
enintään 72 tuntia ennen maahantuloa otetusta koronavirustestistä (PCR-tai 
antigeenitesti) tai luotettava todistus sairastetusta COVID-19-infektiosta. Kuljetusala 
(tavaraliikenne) on vapautettu tämän ohjeistuksen mukaisesta testaamisesta. 

Jos henkilö oleskelee maassa yli 72 h niin hänen tulee hakeutua toiseen testiin 3 vrk 
kuluttua. Tämä tapahtuu esimerkiksi koti- tai oleskelupaikkakunnalla. Tällainen 
maahantulija ohjataan ottamaan yhteyttä rajanylitysalueen terveydenhoitoon tietojen 
keräämistä varten. 

Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välillä säännöllisessä työmatkaliikenteessä 
kulkevia ei ohjata testeihin jokaisen rajanylityksen aikana. Heidän kohdalla hyväksytään 
negatiivinen koronavirustestitodistus, jos testi on otettu alle 7 vuorokautta ennen 
rajanylitystä. 

Maahantulopisteen viranomaiset sekä oleskelu- tai asuinpaikkakunnan 
tartuntatautiviranomaiset ohjeistavat matkustajia toimimaan niin, ettei kontaktia ja 
tartunnanmahdollisuutta perheen ulkopuolisiin ihmisiin synny ennen molempien 
testitulosten valmistumista (omaehtoinen karanteeni).  

Testaus ja suositus omaehtoisesta karanteenista tai yhteystietojen kerääminen ei koske 
tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstöä työtehtävissään. Testaus tulee aina 
suorittaa, mikäli henkilöllä on koronavirukseen soveltuvia oireita tai hän itse epäilee 
tartuntaa.  

Enontekiön ja Muonion alueella toimivat seuraavat testaamispaikat: 

Hetta, Ruijantie 15. Aukioloaika 9.00 – 17.00 Hetta Koronapuhelin + 358 40 654 5660 

Karesuvanto,  Northern gifts oy:n kiinteistö Käsivarrentie 3719  Aukioloaika 8.00 – 
16.00  p.+358 40 559 1411  

Muonio, Ojustie. Aukioloaika 8.00-16.00 pe 8.00 – 14.00 +358 40 662 4565 

Muonio, päivystys. Pirkantie 11.  Aukioloaika 16.00 – 08.00 pe 14.00 alkaen p. +358 
40 714 2845 

Kilpisjärvi, Käsivarrentie 14645 (Saanatie) 99490 Kilpisjärvi.  Avoinna ma-su klo 8-16 
(6.2.2021 alkaen 8-18.00) Puhelin +358 40 623 2626 

Jos lähin toimipiste ei ole toiminnassa, ota yhteys Muonion päivystykseen. 

Ensisijainen tutkimus on Covid-19 antigeeni-pikatesti. Positiivinen tulos varmennetaan 
erikseen otettavalla PCR näytteellä. 

Positiivinen tulos tarkoittaa viruksen kantajuutta ja tarvittavat päätökset eristyksen ja 
mahdollisten karanteenien osalta tehdään tartuntatautiviranomaisen toimesta. 
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Teemu Taulavuori, tartuntataudeista vastaava lääkäri 
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