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	■ Finlands nationella coronavaccinationsintyg 
berättar om dina coronavaccinationer:  
hur många vaccindoser du fått samt 
uppgifter om din senaste vaccindos. 

	■ Du kan hämta det avgiftsfria intyget på 
Mina Kanta-sidor på kanta.fi.

	■ Du kan visa upp vaccinationsintyget direkt 
på din telefon eller skriva ut det på papper.

	■ Det nationella coronavaccinationsintyget 
används tills EU:s coronaintyg tas i bruk 
senare i sommar.

Coronavaccinationsintyget  
från Mina Kanta-sidor
Coronavaccinationsintyg ges redan efter den första 
vaccindosen.

Om ditt intyg ännu inte syns på Mina Kanta-sidor kan 
du i lugn och ro vänta på att uppgifterna registreras. 
Vanligen syns coronavaccinationsintyget på Mina 
Kanta-sidor inom fem dygn efter vaccinationen. Om du 
behöver ett vaccinationsintyg genast ska du kontakta 
den organisation som vaccinerade dig.

Användning av vaccinationsintyget inom EU 
Det nationella coronavaccinationsintyget kan användas 
vid gränspassage i de länder som godkänner intyget. 
EU-länderna kan själva besluta om de godkänner det 
nationella intyget vid gränspassage. 

Före resan ska man själv ta reda på vilken typ 
av intyg mållandet kräver och om det nationella 
coronavaccinations intyget innehåller tillräckligt med 
information för ändamålet. Det är fortsättningsvis skäl 
att undvika resor, eftersom coronaläget fortfarande är 
dåligt i flera länder.

Läs mer om coronaläget i olika EU-länder och anvisningar 
till resenärer här: https://reopen.europa.eu/sv/

Så här får du intyget från 
Mina Kanta-sidor

1. Logga in på Mina Kanta-
sidor via sidan kanta.fi med 
bankkoder eller mobilcertifikat.

2. Välj ’Coronaintyg’ i menyn till 
vänster. På ingångssidan till 
Mina Kanta-sidor finns också 
en direktlänk till hämtning av 
intyg.

3. Hämta intyget genom 
att klicka på länken 
”Kontrollera om du har ett 
coronavaccinationsintyg”. Om 
du har ett intyg, öppnas det i 
en ny flik i pdf-format.

Anvisningar och närmare 
information finns på  
kanta.fi/sv/coronaintyg

	■ Du kan ringa vår kundtjänst 
vardagar kl. 9–16 på nummer 
020 634 4588 

	■ E-post: asiakaspalvelu@kanta.fi
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