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• Det primära alternativet för hemresor är fortfarande kommersiella 
flygförbindelser. Resenärer ska själva aktivt kontakta flygbolagen för 
ta reda på olika möjligheter att resa hem.

• Med stöd av statsrådets beslut av den 24 mars kan utrikesministeriet i 
specialsituationer ordna understödda evakueringsflygningar.

• Enligt beslutet kan flygningarna stödjas med högst 4 miljoner euro.

• Evakueringsflygen är avgiftsbelagda. Tack vare stödet erbjuds flygen 
ändå till ett rimligt pris.

Regeringen uppmanar resenärer att återvända 
till Finland så snart som möjligt
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• Behovet av understödda evakueringsflyg bedöms dagligen utifrån det 
rådande läget i världen. Utrikesministeriet följer resenärernas situation 
med hjälp av deras reseanmälningar.

• De första evakueringsflygningarna från Cypern och Portugal ordnas 
på fredag. Biljetter säljs genom Finnairs biljettförsäljning. 

• Också medborgare i andra nordiska länder och EU-länder kan använda 
flygen för att resa hemåt.

• Utrikesministeriet offentliggör de slutliga kostnaderna för 
evakueringsflygen efter att de har genomförts.

Behovet av evakueringsflyg bedöms dagligen
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• Utrikesministeriet och Finlands beskickningar utomlands fortsätter att 
bistå och ge råd till resenärer i frågor som gäller hemresa.

• Alla resenärer uppmanas att göra en reseanmälan. Endast på det 
sättet kan utrikesministeriet nå dem som befinner sig utomlands och ge 
information om eventuella förbindelser för hemresa.

• Följ utrikesministeriets och beskickningarnas information, speciellt 
i sociala medier.

Utrikesministeriet och beskickningarna hjälper 
resenärer
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• Stanna hemma i karantän i 14 dygn.

• Använd inte kollektivtrafik när du åker hem från flygplatsen, för att 
undvika att smitta andra.

• Undvik fysiska kontakter. Håll två meters avstånd till alla andra än 
dina familjemedlemmar.

• Håll kontakt med dina anhöriga och vänner per telefon eller via 
sociala medier. Träffa dem inte.

När du kommer till Finland
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