
 
Turvallinen matkustaminen: EU:n digitaalinen
covid-todistus
 
Lue, kuinka EU:n digitaalinen covid-todistus tekee matkustamisesta helpompaa ja
turvallisempaa.
 

Kuinka EU:n digitaalinen covid-todistus toimii? 
Todistus sisältää tiedon siitä, onko henkilö saanut koronarokotteen, negatiivisen testituloksen
ennen matkustamista tai toipunut viruksen aiheuttamasta taudista viimeisten kuuden kuukauden
aikana.
 
Tieto esitetään QR-koodin avulla. Käyttäjä saa valita, haluaako todistuksen digitaalisena
(esimerkiksi älypuhelimelle ja tabletille) vai paperisena.
 
Todistusten myöntäminen on jäsenmaiden vastuulla.
 
Todistukset otettiin käyttöön 1. heinäkuuta. Ne pysyvät käytössä 12 kuukautta.
 
Todistus on maksuton. Sen käyttö on mahdollista kaikissa 27 EU-maassa, mutta myös
joissakin unionin ulkopuolisissa maissa.
 
Lue viimeisimmät tiedot siitä, mitkä maat ovat ottaneet todistuksen käyttöön.
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Onko todistus pakollinen? 
EU:n digitaalinen covid-todistus ei ole edellytys matkustamiselle. Todistuksen tarkoituksena on
kuitenkin tehdä matkustamisesta helpompaa ja turvallisempaa. Sen kanssa matkustavan ei
esimerkiksi pitäisi joutua viettämään aikaa karanteenissa.
 
EU-maat voivat kuitenkin poikkeuksellisissa tilanteissa tiukentaa matkustusrajoituksia. Mikäli
esimerkiksi koronaviruksen muunnokset pääsevät leviämään äkillisesti, voivat uudet rajoitukset
olla välttämättömiä myös todistuksen kanssa matkustaville.
 
Todistus ei ole matkustusasiakirja. Se ei siis korvaa esimerkiksi passia.
 
Mitä tietoja EU:n digitaalinen covid-todistus sisältää?
 
 
 
Covid-todistuksen kolme eri versiota ovat:
 

Todistus rokotuksesta 
Todistus testauksesta: kertoo henkilön testituloksen ja päivämäärän. 
Todistus toipumisesta: kertoo henkilön parantuneen koronaviruksen aiheuttamasta
taudista.
 

Todistusta varten ei toistaiseksi sallita vasta-ainetestejä, mutta tilanne saattaa muuttua
tutkimustiedon lisääntyessä.
 
Todistusta varten voidaan käyttää PCR- ja antigeenitestejä. 
 
Euroopan komissio käyttää 100 miljoonaa euroa hätätilanteen tukivälineen varoja koronatestien
ostamiseen jäsenmaiden käyttöön.
 
 
Parlamentti hyväksyi EU:n digitaalisen covid-todistuksen 9. kesäkuuta 2021.
 
 
 
Lue lisää EU:n toimista pandemian hillitsemiseksi: 

Koronavirus: EU-toimet vuoden 2021 aikajanalla 
Koronavirus: käytännön ohjeita turvalliseen matkustamiseen 
Koronavirus: 10 EU-toimea talouden elvyttämiseksi
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https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20210604IPR05512/parlamentti-hyvaksyi-lopullisesti-eu-n-koronatodistuksen


EU:n digitaalinen covid-todistus tekee matkustamisesta helpompaa. ©AdobeStock/ToneFotografia

Lisätietoa:
Hyväksytyt tekstit
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Euroopan komissio: Matkustaminen koronaviruspandemian aikana
Covid-19-rokotteet
Koronavirus: EU:n vastatoimet
Lainsäädäntötietokanta: EU:n digitaalinen covid-todistus (englanniksi)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-06-09-TOC_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/libe/home/highlights
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic_fi
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/covid-19-rokotteet
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/eu-n-toimet-koronavirusta-vastaan
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0068(COD)&l=en

