
 
 
 
TERVEYSTURVALLISUUS 
 
 
Noudatamme tapahtumassa viranomaisten määräyksiä ja suosituksia koronaan liittyen. 
 
Lisäksi vetoamme omaehtoiseen, fiksuun ja turvalliseen käyttäytymiseen. Tulettehan tapahtumaan 
terveinä!  
 
Odotamme, että Tiepäiville saapuvilla olisi täysi rokotesuoja koronavirusta vastaan tai tuore, negatiivinen 
koronatesti. Sairastettu korona antaa myös suojan tautia vastaan. Ellei koronapassi ole tapahtuman aikaan 
käytössä tai viranomaiset edellä mainittua todistusta vaadi, emme edellytä erillisiä todistuksia sisäänpääsyn 
yhteydessä.  
 
Jos viranomaiset edellyttävät koronatodistusta tai negatiivista koronatestiä osallistujilta, toimimme 
viranomaisten ohjeiden ja määräysten mukaan. 
 
Tampereen Messukeskuksessa on tarjolla maskeja ja käsidesiä kaikille tiloissa oleville. Tapahtuma-
alueemme on laaja ja urheilukäyttöön ilmastoitu, mikä takaa kaikille turvallisen tilan osallistua. 

 
 
Tiepäivät haluaa tarjota vastuullisen tapahtuman 

 Huolehdi käsihygienista 

 Osallistu vain terveenä 

 Pidä turvaväliä 

 Käytä maskia 

 Voit ladata “Koronavilkun” joka kertoo jos olet altistunut koronalle. (Koronavilkku on Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksen tuottama sovellus, jonka avulla saat tiedon, jos olet sovelluksen arvion 

mukaan altistunut koronavirukselle. Jos sinulla todetaan tartunta, voit ilmoittaa siitä sovelluksella 

nimettömästi. Sovelluksessa yksityisyytesi on vahvasti suojattu.) 

. 
JOS KORONAPASSI ON KÄYTÖSSÄ TAPAHTUMASSA: 

Koronapassiksi riittää yksi koronatodistukseen sisältyvästä kolmesta todistuksesta: todistus täydestä 
rokotesarjasta, alle 72 tuntia vanhasta koronatestituloksesta tai enintään kuusi kuukautta aiemmin 
sairastetusta koronataudista.  

KORONAPASSI luetaan tapahtuman sisäänkäynnin yhteydessä mobiililaitteella olevalla sovelluksella, josta 
vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Mobiililaitteen kamera lukee sovelluksen avulla 
koronatodistuksen qr-koodin, jolloin ruudulle tulee hyväksytty- tai hylätty-merkintä. 

Jos sovellus lukee todistuksen hyväksytyksi, ruudulle tulee näkyviin henkilön nimi ja vihreä väri. Jos todistus 
hylätään, ruudulle ei tule nimeä vaan ainoastaan punainen väri. 

Koronatodistuksen lukija ei THL:n mukaan kerää tai tallenna todistusten tietoja eikä sillä pysty näkemään 
henkilön terveystietoja. 

https://koronavilkku.fi/


Koronatodistuksen tarkistamisen yhteydessä voidaan tarkistaa asiakkaan henkilöllisyys. 

 

NÄIN SAAT KORONAPASSIN KÄYTTÖÖSI OMAKANNASTA 

Koronapassin voi näyttää esimerkiksi puhelimen ruudulta Omakannasta. Todistuksen voi myös tulostaa järjestelmästä. 
Jos sinun ei ole mahdollista käyttää matkapuhelinta tai kirjautumista, voit pyytää tulostetta terveydenhuollosta. 

1. Mene puhelimen tai tietokoneen selaimesta osoitteeseen www.kanta.fi 
2. Kirjaudu omakantaan 
3. Klikkaa kohtaa ”Siirry Koronatodistus-osioon” 

TOIMI NÄIN, JOS OLET SAANUT KAKSI ROKOTEANNOSTA 

1. Klikkaa kohtaa ”Avaa koronatodistus” 
2. Koronarokotetodistus on avattuna puhelimesi näytölle ja valmis esitettäväksi 

TOIMI NÄIN, JOS SINULLA EI OLE SAIRASTETUN KORONAN VUOKSI KAHTA ROKOTEANNOSTA 

1. Klikkaa kohtaa ”Avaa sairastamistodistus” 
2. Todistus sairastetusta koronavirustaudista on avattuna puhelimesi näytölle ja valmis esitettäväksi 

TOIMI NÄIN, JOS SINULLA ON ENINTÄÄN 72 TUNTIA VANHA NEGATIIVINEN TESTITULOS 

1. Klikkaa kohtaa ”Avaa testitulostodistus” 
2. Todistus 72h sisällä otetusta negatiivisestä korontestistä on avattuna puhelimesi näytölle ja valmis 

esitettäväksi. 

 
SAAPUMINEN ULKOMAILTA 
Voit tutustua maahan tulon edellytyksiin ja rajoituksiin pandemian aikana täältä:  
https://raja.fi/rajaliikenne-ohjeet-korona 
 
Mistä maasta ja miten voit saapua (THL).  
 
Suosittelemme myös kirjautumaan maahan saapuvaksi FINENTRY -palvelussa. FINENTRY-palvelun tarkoituksena on 
sujuvoittaa Suomeen saapumista koronapandemian aikana. https://www.finentry.fi/matkustaminen-suomeen/ 

Täyden ja voimassa olevan hyväksytyn rokotussarjan saaneet voivat saapua Suomeen, jos viimeisestä 
rokoteannoksesta on kulunut vähintään 7 päivää. Hyväksytyt rokotteet löydät täältä.  

Tarkista THL:n sivuilta, mitkä rokotussarjat ovat Suomessa hyväksyttyjä, ja millaisen todistuksen tarvitset. 

Jos osallistut EU maasta, lataa digitaalinen covid-sertifikaattisi, jonka voit saada, jos olet täysin rokotettu, toipunut 
COVID-19:stä tai saanut negatiivisen testituloksen. https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-
response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en 

Matkustaessa EU:n ulkopuolelta, Muista hakea viisumi, jos viisumi vaaditaan ja tutustu maahantulon rajoitteisiin: 
https://raja.fi/rajaliikenne-ohjeet-korona. 
 
 
 

http://www.kanta.fi/
https://raja.fi/rajaliikenne-ohjeet-korona
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