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Koroonapass ehk koroonatõend
Mis on koroonapass?
Kust saan koroonapassi?
Kust saan koroonapassi, kui ma ei saa kasutada teenust Omakanta?
Minu koroonavaktsiini andmetes on viga, kuidas saan selle parandatud?
Koroonatõend välismaal saadud vaktsiinidest
Kuidas saan reisimise jaoks vajaliku testitõendi?

Mis on koroonapass?
Koroonapassina toimib teenusest Omakanta alla laaditav EL-i koroonatõend. See koosneb
kolmest eri tõendist:
•

tõend koroonavaktsiini kohta,

•

tõend koroonatesti tulemuse kohta ja

•

tõend läbipõetud koroonaviirushaiguse kohta.

EL-i koroonatõendeid saab kasutada ka piiriületamise olukordades EL-i territooriumil. Reisija
peab ise selgitama, millised nõudmised sihtriigis kehtivad saabuvatele reisijatel (millist EL-i
koroonatõendit nõutakse sihtriigi piiriületamiseks).

Kust saan koroonapassi?
Saate koroonapassi ehk koroonatõendi kasutusesse teenusest Omakanta.
1. Logige sisse võrguteenusesse Omakanta aadressil omakanta.fi. Sisse logimiseks vajate
netipangatunnuseid või mobiili-ID-d.
2. Valige vasaku serva valikust punkt Koronatodistus (koroonatõend).
3. Avage koroonatõend vajutades pdf-lingile. Kui teil on tõend, see avaneb uuel vahelehel.
4. Salvestage pdf-fail oma telefoni. Võite tõendi ka paberkandjal välja trükkida.
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Vaktsineerimistõend paistab välja teenuses Omakanta viie päeva jooksul sellest päevast, kui
saite vaktsiini. Testitulemustõend on saadaval tavaliselt ööpäeva möödudes proovi võtmisest.
Läbipõdemise tõend on saadaval 11 ööpäeva möödudes positiivsest testist.

Kust saan koroonapassi, kui ma ei saa kasutada teenust Omakanta?
Saate tõendi ka oma tervisekeskusest või Tullinkulma õpilastervishoiust. Pidage meeles võtta
kaasa fotoga isikut tõendav dokument.
Raamatukogudes ja Tietotori arvutite aladel saate tõendi välja trükkida (0,30 eurot/väljatrükk),
kui saate ise sisse logida teenusesse Omakanta, aga teil ei ole kodus printerit.

Minu koroonavaktsiini andmetes on viga, kuidas saan selle parandatud?
Kui teenuse Omakanta koroonavaktsiini andmetes on viga või sealt puuduvad andmed teie
saadud vaktsiini kohta, saate paluda parandamist oma tervisekeskusest või tervishoiuteenuste
nõustamise numbrilt 03 5657 0023 (iga päev kell 7–22). Kui olete saanud vaktsiini kusagil mujal
omavalitsuses kui Tamperes või Orivedel, paluge parandamist kõnealusest omavalitsusest.

Koroonatõend välismaal saadud vaktsiinide kohta
Kui olete saanud koroonavaktsiini teises EL-i riigis, teil tuleb küsida tõend sellest riigist, kus
vaktsiini saite.

Kas te olete saanud koroonavaktsiinid EL-st väljaspool?
Kui olete saanud koroonavaktsiinid riigis, millega EL-l on kokkulepe ühise digitaalse
koroonatõendi kohta, teil tuleb küsida tõend sellest riigist, kus vaktsiini saite. Need riigid on:
•

Albaania, Andorra, Armeenia, Fääri saared, Island, Israel, Liechtenstein, Maroko,
Monaco, Norra, Panama, Põhja-Makedoonia, San Marino, Šveits, Türgi, Ukraina, Vatikan
ja Ühendkuningriik

Kui olete saanud koroonavaktsiinid EL-st väljaspool, riigis, millel ei ole lepingut EL-ga ühise
digitaalse koroonatõendi kohta, võite saada EL-i koroonatõendi, kui nõutud eeldused on
täidetud. Pange tähele, et EL-i koroonavaktsiinitõend võidakse välja anda ainult
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vaktsiinipreparaatidele, millele Euroopa komisjon on väljastanud müügiloa või mis on WHO
hädaolukorra kasutusloendis: THL: Aktsepteeritavad koroonavaktsiiniseeriad Soomes.
Tõendi saamiseks tuleb teil käia isiklikult teeninduspunktis (tõendit ei ole võimalik saada
distantsilt näiteks e-posti teel):
•

Kui olete Soome kodanik ja elate välismaal, küsige koroonatõend sellest omavalitsusest,
kust kolisite välismaale.

Reisijatele või teistele lühiajaliselt Soomet külastavatele isikutele tõendit välja ei anta.
Olge valmis oma isikut tõendama ametliku isikut tõendava dokumendiga ja võtke kaasa kõik
vajalikud dokumendid, näiteks tõendid EL-ist väljapool tehtud vaktsiinide ning pikaajalise
viibimise põhjuse kohta. Aktsepteeritav tõend pikaajalise viibimise põhjuse kohta võib olla
näiteks tööandja või õppekoha tõend.
Kui olete just kolinud välisriigist Tamperele, pidage meeles teha kolimisteade selleks, et õiged
andmed rahvastikuregistri andmetes välja paistavad.

Kuidas saan reisimise jaoks vajaliku testitõendi?
Soomest välisriikidesse suunduva reisimise tõttu tehtavad koroonatestid tehakse erasektori
tervishoius. Need koroonatestid on tasulised. Ka erasektoris tehtud koroonatestidest saab EL-i
testitulemustõendi teenusest Omakanta.

