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Coronapass d.v.s. coronaintyg
Vad är coronapass?
Varifrån får jag coronapasset?
Varifrån får jag coronapasset om jag inte kan använda Mina Kanta?
Ett fel finns i mina coronavaccinationsuppgifter, hur får jag det rättat?
Coronaintyg över vaccination som man fått utomlands
Hur får jag testintyget som behövs för att resa?

Vad är coronapass?
Coronapasset krävs av över 16-åriga personer i olika evenemang och för att komma in i lokaler.
Du får coronapasset när
•

du har tagit två coronavaccinationer eller

•

du har tagit en coronavaccination och varit sjuk i coronasjukdomen eller

•

du har ett negativt resultat i coronatestet som du har tagit senast 72 timmar sedan eller

•

du har varit sjuk i coronasjukdomen inom 6 månader och sjukdomen har bekfräftats
med laboratorieundersökning.

Som coronapass fungerar EU:s coronaintyg som man kan ladda från Mina Kanta. Det består av
tre olika intyg:
•

intyg över coronavaccination,

•

intyg över coronatestresultat och

•

intyg över genomliden coronasjukdom.

EU:s coronaintyg kan användas även i gränsövergångssituationer i EU-området. Resenären ska
själv utreda hurdana krav det mottagande landet har för inkommande resenärer (vilket EU:s
coronaintyg som behövs för att överskrida gränsen till det mottagande landet).
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Varifrån får jag coronapasset?
Från Mina Kanta får du tillgång till coronapasset d.v.s. coronaintyget.
1. Logga in i webbtjänsten Mina Kanta-sidor på adressen Mina Kanta. Du behöver
nätbankskoder eller mobilcertifikat för att logga in.
2. I menyn på vänstra spalten välj Coronaintyg.
3. Öppna coronaintyget genom att trycka på pdf-länken. Om du har ett intyg, öppnas det i
en ny flik.
4. Lagra pdf-filen i din telefon. Du kan också skriva ut intyget på papper.
Vaccinationsintyget syns i Mina Kanta inom fem dagar då du fått vaccinationen.
Testresultatsintyget är vanligtvis tillgängligt inom ett dygn efter att du har gett provet. Intyget
över att du varit sjuk är tillgängligt om 11 dygn efter ett positivt test.

Varifrån får jag coronapasset om jag inte kan använda Mina Kanta?
Om du inte har möjlighet att använda Mina Kanta, får du coronaintyget genom att besöka
coronaintygspunkten i Frenckell (Frenckellinaukio 2 B, Tammerfors). Punkten är öppen mån–fre
kl. 9–16. Kom ihåg att ta bildförsedd legitimation med dig. Du får intyget också på din egen
hälsostation eller studenthälsovård i Tullinkulma. På biblioteken och Tietotoris kan du skriva ut
intyget (0,30 euro/kopia) om du själv kan logga in dig på Mina Kanta men du har ingen skrivare
hemma.

Ett fel finns i mina coronavaccinationsuppgifter, hur får jag det rättat?
Om det finns ett fel i dina coronavaccinationsuppgifter i Mina Kanta eller om det saknas
uppgifter om vaccination du fått, kan du be om rättelse på din egen hälsostation eller
hälsotjänsternas rådgivning tel. 03 5657 0023 (varje dag kl. 7–22). Om du har fått din
vaccination i någon annan kommun än Tammerfors eller Orivesi, be om rättelse från
kommunen i fråga.
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Coronaintyg över vaccinationer som man fått utomlands
Om du har fått din coronavaccination i ett annat EU-land, ska du be om intyg från landet där du
fått intyget.

Har du fått coronavaccination utanför EU?
Om du fått dina coronavaccinationer i ett land som EU har ett avtal om gemensamt elektroniskt
coronaintyg, ska du be om intyg från landet du fått vaccination. Dessa länder är:
•

Albanien, Andorra, Armenien, Färöarna, Island, Israel, Liechtenstein, Marocko, Monaco,
Norge, Panama, Nordmakedonien, San Marino, Schweiz, Turkiet, Ukraina, Vatikanstaten
och Förenade kungariket

Om du fått coronavaccination utanför EU i ett land som inte har ett avtal med EU om ett
gemensamt elektroniskt coronaintyg, kan du få ett EU-coronaintyg om de krävda
förutsättningarna fylls. Iaktta att EU:s coronavaccinationsintyg kan endast beviljas till
vaccinpreparat som Europeiska kommissionen har beviljat försäljningstillstånd eller finns på
WHO:s förteckning över nödanvändning: THL: Godtagbara vaccinationsserier i Finland.
För att få intyg ska du personligen besöka betjäningspunkten (du kan inte få intyget per till
exempel e-post)
•

Om du är finsk medborgare och bor utomlands, gå och fråga efter coronaintyg i
kommunen därifrån du flyttade till utlandet.

•

I coronaintygspunkten i Tammerfors (Frenckellinaukio 2 B) kan man göra upp ett
coronaintyg för dem som kommer utanför EU till Tammerfors eller Orivesi för en
långvarig vistelse till exempel på grund av arbete, studier eller övrig orsak. Till resenärer
eller andra som vistas kortvarigt i Finland beviljas inget intyg.

Var beredd att uppvisa din identitet med ett officiellt identitetsbevis och ta med dig alla
nödvändiga dokument, till exempel intyg över vaccinationer som getts utanför EU samt orsaken
till långvarig vistelse. Ett godkänt intyg över långvarig vistelse kan till exempel vara ett intyg
som du fått av arbetsgivaren eller studieanstalten.
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Om du nyligen har flyttat från utlandet till Tammerfors, kom också ihag att göra en flyttanmälan
så att dina rätta uppgifter syns i folkbokföringsuppgifterna.

Hur får jag testintyget som behövs för att resa?
Coranatest för resor från Finland till utlandet görs inom den privata hälsovården. Dessa
coronatest är avgiftsbelagda. Man får EU:s testresultatintyg på Mina Kanta även från coronatest
inom den privata sektorn.

Ytterligare information:
Kanta.fi: Coronaintyg och coronapass
THL: Coronaintyg

