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Saabumine Eestist Soome 28.12.2021 alates  

 
Alates 28.12.2021 rakendab Soome piirikontrolli EL-i ja Schengeni riikide suhtes. Seetõttu puu-

dutavad teatud nõuded ka Soome ja Eesti vahelist liiklust.  

Järgmised nõuded kehtivad ka Soome ja Eesti vahelises tööreisiliikluses. 

Riiki sisenemise tingimuseks on, et isikul on esitada: 

• vaktsineerimistõend lõpetatud, Soome poolt aktsepteeritud Covid-19-vaktsineerimiskuurist 
ja viimasest vaktsiinidoosist peab olema möödas vähemalt 7 ööpäeva või 

• tõend läbipõetud Covid-19-haigusest ning ühest Soome poolt aktsepteeritud koroonavakt-
siinidoosist (mis võrdsustatakse täieliku vaktsineerimiskuuriga ning tuleb tõestada ühe 
tõendiga) või 

• EL-i ja Schengeni riikide kodanikelt tõend Covid-19-haiguse läbipõdemise kohta viimase kuue 
kuu jooksul.  

• Eeltoodud nõuetele lisaks peab isik esitama sertifikaadi maksimaalselt 48 tundi enne Soome 
saabumist tehtud koroonatesti negatiivse tulemuse kohta. Testitulemusena kõlbab kas PCR-
testi või antigeenitesti tulemus. 

• Eeltoodud nõuded kehtivad kuni 31.12.2021 aastal 2005 või varem sündinutele ning ja 
01.01.2022 alates aastal 2006 või varem sündinutele. 

 
Ülaltoodud nõuded ei kehti Soome kodanikele, Soomes alaliselt elavatele välismaalastele ega 
neile, kellel on mõni järgmistest möödapääsmatutest põhjustest riiki siseneda:  

• ühiskonna toimimise või varustuskindluse seisukohast oluline töö, mille tegemine eeldab 
teisest riigist saabuva isiku või isikute tööpanust ega kannata viivitamist; 

• tervishoiu- ja päästetöötajad (kaasa arvatud vältimatu abi) ning eakate hooldajad tööüle-
sannete täitmisel, ametiisikute vältimatud ametikohustused;  

• transpordi- ja logistikapersonal tööülesannete täitmisel;  

• diplomaadid, rahvusvaheliste organisatsioonide töötajad, kaitseväelased ning abistamisor-
ganisatsioonide töötajad tööülesannete täitmisel;  

• rahvusvahelistel läbirääkimistel osalevad riikide esindajad ja rahvusvaheliste organisatsioo-
nide töös osalevad isikud;  

• rahvusvahelist kaitset vajavad või muidu humanitaarkaalutlustel reisivad isikud; 

• mõjuvad perekondlikud põhjused või muud kaalukad isiklikud põhjused; 
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• muud vältimatud põhjused (nt välismeedia esindajad, regulaarse reisiliiklusega seotud tran-
siit lennujaamas, välismaal elava Soome kodaniku pereliikme saabumine riiki, saamide tra-
ditsioonilise elukutse ja kultuuriga tegelemine). 

 

Riiki sisenemise vältimatust hinnatakse alati iga juhtumi puhul piirikontrolli käigus, mille teostab 
piiriametnik. 
 
Palume Eestist Soome reisivatel inimestel pöörata tähelepanu eeltoodud nõutele, mis kehtivad 
alates 28.12.2021. Need juhised kehtivad kuni 16.1.2022. 


