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Yleisesti koronapassista

Koronapassia koskeva sääntely tuli voimaan 
16.10.2021.

Koronapassina toimii EU:n koronatodistus, 
jonka voi ladata Omakannasta.

Koronapassiedellytys koskee yli 16-vuotiaita
asiakkaita ja toimintaan osallistuvia, kun 
koronapassi on otettu käyttöön.

Koronapassisääntely ei vaikuta
rajoituspäätösten
välttämättömyysarviointiin.
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Koronapassin käyttötilanteet

Jos alueella on voimassa laissa määriteltyjä 

VN:n asetuksella asetettuja ravintolarajoituksia tai 

avin tai kunnan päätöksellä määrättyjä kokoontumisia (TTL 58 §) tai 
tilojen käyttöä koskevia (TTL 58 d §) rajoituksia,

koronapassiedellytys voidaan ottaa käyttöön vaihtoehtona 
rajoituksille seuraavissa tiloissa:

1) yleisötilaisuuksiin käytettävät sisä- ja ulkotilat; 

2) ravitsemisliikkeet; 

3) kuntosalit ja muut urheiluun tai liikuntaan käytettävät 
sisäliikuntatilat; 

4) yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden 
allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä tai läheisyydessä 
olevat pukuhuonetilat;  

5) tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun 
vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat  

6) huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat; 

7) sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat; 

8) museot, näyttelytilat ja muut vastaavat kulttuuritilat.

Toiminnanharjoittaja päättää, ottaako koronapassin käyttöön vai 
noudattaako rajoituksia.

Koronapassi 
on vaihtoehto 
rajoituksille.
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Yleisötilaisuudet ja tilojen käyttö
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Jos se on epidemian leviämisen estämiseksi välttämätöntä, 
aluehallintovirasto tai kunta voi mm.

Määrätä kokoontumisrajoituksia (TTL 58 §)

Velvoittaa järjestämään tilojen käytön niin, että lähikontaktin aiheuttamaa 
tartunnan riskiä voidaan ehkäistä (muutettu TTL 58 d §)

Määrätä tiloja suljettavaksi (TTL 58 g §)

Jos toiminnanharjoittaja edellyttää asiakkailta ja toimintaan 
osallistuvilta koronapassia, 58 §:ssä tai 58 d §:ssä tarkoitetuissa 
päätöksissä asetetut osallistujamäärää koskevat rajoitukset tai 
osallistujien sijoittumista koskevat velvoitteet eivät koske kyseistä 
yleisötilaisuutta, tilaa tai toimintaa.

58 h §:n mukaiseen suunnitelmaan on kirjattava tieto koronapassin
käytöstä.

Jos yleisötilaisuus on kielletty kokonaan, rajoitusta ei voi välttää 
koronapassilla.

Koronapassia ei voi myöskään käyttää vaihtoehtona, jos tila on
määrätty suljettavaksi.

Sääntely sisältää ns. hätäjarrun → Koronapassin käyttö  rajoitusten 
vaihtoehtona voidaan estää valtioneuvoston asetuksella.



Aluehallintoviraston rooli: 
valvonta ja ohjaus

Aluehallintovirasto ja kunta valvovat koronapassin 
käyttöä mm. sellaisissa tiloissa ja tilaisuuksissa, 
joita koskee TTL 58 tai 58 d §:n mukainen päätös ja 
joissa koronapassi on mahdollista ottaa käyttöön rajoitusten 
vaihtoehtona.

Aluehallintovirasto tai kunta voi mm. velvoittaa 
toiminnanharjoittajan tarkastamaan asiakkailta 
koronapassin, jos valvonnassa herää epäilys, ettei 
todistuksia ole tarkastettu.

Aluehallintovirasto antaa ohjausta ja neuvontaa koronapassin 
käytöstä ja sen edellytyksistä omiin tehtäviinsä liittyen.

Ohjaus koskee erityisesti sitä, missä tiloissa ja tilaisuuksissa 
koronapassi on mahdollista ottaa käyttöön ja millä edellytyksillä.

Aluehallintovirasto ei pysty ohjaamaan esimerkiksi koronapassin 
lukijaohjelman käytössä.
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Lisätietoja

UKK-palsta: avi.fi/usein-kysyttya-
koronaviruksesta

Yleinen koronasivu: avi.fi/korona

Koronainfo

sähköposti: koronainfo@avi.fi

puhelinnumero: 0295 016 666, ma–pe 

klo 8–11.30 ja 12.30–16.

20.10.20216



20.10.20217


