Ohje asiakkaille

Koronatodistus kolmansissa maissa/ suurlähetystöissä
rokotetuille
Sosiaali- ja terveysministeriö ohjeistaa kuntia ja kuntayhtymiä tuottamaan EU-koronatodistuksen myös Euroopan
unionin ulkopuolella, kolmansissa maissa tai suurlähetystöissä annetuista koronarokotteista. EU-asetuksen
mukaan jäsenmaiden tulee myöntää EU-koronatodistus jäsenmaassa annetuista rokotuksista. EUkoronatodistuksen myöntäminen edellyttää, että asiakkaalle annetulla rokotevalmisteella on Euroopan komission
myyntilupa tai rokotevalmiste on WHO:n hätäkäyttölistalla (Katso ystävällisesti lopusta erillinen listaus hyväksynnän
saaneista rokotevalmisteista).
Koronarokotustodistuksen saa edelleen lähtökohtaisesti siitä valtiosta, missä rokotus on annettu.
EU-koronatodistuksia ei kuitenkaan myönnetä matkailijoille, tai muille hyvin lyhytaikaisesti Suomessa vieraileville.
Todistusta ei myöskään myönnetä silloin, jos EU on sopinut kyseisten maiden kanssa digitaalisten
koronarokotustodistusten yhteentoimivuudesta (ks. Maa-luettelo alla.), eikä tilanteessa, jossa asiakkaan saamalla
rokotusvalmisteella ei ole EU:n hyväksyntää/ WHO:n hätäkäyttölupaa. Tarkistathan kriteereiden täyttymisen omalla
kohdallasi ennen todistuspyynnön laatimista.
Mikäli kriteerit täyttyvät omalla kohdallasi, täytä ja lähetä potilasasiakirjapyyntö kirjallisena Kymsoten kirjaamoon,
tai jos mahdollista, salatulla sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kymsote.fi. Kirjeposti osoitteeseen:
Kirjaamo/Kymsote Kotkantie 41 D 9, 48210 Kotka. Mikäli tarvitset neuvoa asiakirjapyynnön laatimisessa, voit ottaa
yhteyttä puhelimitse arkisin klo 9-15 p. 040 629 6630.

Muista kirjata asiakirjapyyntöön toivottu todistuksen toimitustapa, oma puhelinnumerosi sekä mahdollinen
sähköpostiosoite. Todistus lähetetään salattuna suoraan omaan sähköpostiisi niin toivoessasi, jolloin salasana
lähetetään sinulle tekstiviestinä. Liitteeksi asiakirjapyyntöön tarvitaan suomen-, ruotsin- tai englanninkielisenä
rokotteen antaneelta taholta saatu virallinen rokotustodistus (liitetiedosto PDF tai Word-tiedosto, ei kuvatiedostoa),
jossa on vastaavat tietosisällöt kuin EU-koronatodistuksessa (rokotevalmisteen nimi, rokotusajankohta, rokotteen
eränumero ja rokottanut taho). Rokotustodistuksen luotettavuus arvioidaan päätöksenteon yhteydessä.

Päätöksen EU-koronatodistuksen myöntämisestä ulkomailla rokotetulle tekee terveydenhuollon järjestämisestä
vastaava viranomainen. Päätöksestä tehdään kirjallinen hallintopäätös, jonka liitteenä ovat valitusoikeus sekä
muutoksenhakuohje lainsäädännön mukaisesti. Koronatodistus voidaan lähettää salattuna viestinä suoraan
sähköpostiin (salatun postin salasana tulee tekstiviestinä) toivotulle terveysasemalle noudettavaksi tai perinteisellä
postilla kotiin. Hallintopäätös EU-koronatodistuksen myöntämisestä lähetetään postissa kotiin.

Euroopan komission myyntiluvan saaneet sekä WHO:n hätäkäyttölistalla
olevat rokotevalmisteet:

Rokotevalmisteen
kauppanimi

Muu
kansainvälisesti
käytetty eikauppanimi tai
rokotteen
tyyppi

Rokotevalmistaja

Rokotteen
tiedot

Tarvittavat
rokoteannokset

COVID-19
mRNA vaccine
(nucleosidemodified)

BioNTech
Manufacturing
GmbH

EMA,
WHO

2

COVID-19
Vaccine Spikevax (aikaisemmin
Moderna)

COVID-19
mRNA Vaccine
(nucleoside
modified)

Moderna Biotech
Spain, S.L.

EMA,
WHO

2

Vaxzevria (aikaisemmin
COVID-19 Vaccine
AstraZeneca)

COVID-19
Vaccine
(ChAdOx1-S
[recombinant])

AstraZeneca Ab

EMA,
WHO

2

COVID-19 Vaccine Janssen
(Johnson&Johnson)

COVID-19
vaccine
(Ad26.COV2-S
[recombinant]

Janssen-Cilag
International NV

EMA,
WHO

1

BIBP/Sinopharm*

Inactivated
COVID-19
Vaccine (Vero
Cell)

Beijing Institute of
Biological
Products Co., Ltd.
(BIBP)

WHO

2

COVISHIELD™

COVID-19
Vaccine
(ChAdOx1-S
([recombinant])

Serum Institute of
India Pvt. Ltd

WHO

2

CoronaVac

COVID-19
Vaccine (Vero
Cell), Inactivated

Sinovac Life
Sciences Co., Ltd.

WHO

2

Comirnaty
(Pfizer-BionTech)

Alla olevien kolmansien maiden myöntämät digitaaliset covid-19-todistukset toimivat EU-alueella samaan tapaan
kuin EU-koronatodistukset. Kyseisissä maissa rokotteen saanut ei näin ollen tarvitse EU-koronatodistusta.

























Albania
Andorra
Armenia
Sveitsi
Färsaaret
Georgia
Israel
Islanti
Liechtenstein
Marokko
Moldova
Monaco
Uusi-Seelanti
Pohjois-Makedonia
Norja
Panama
San Marino
Serbia
Singapore
Turkki
Togo
Ukraina
Iso-Britannia
Vatikaani

