
Suomen Olympiakomitea 6.9.2021 

VIITE: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta (HE 118/2021) 

Suomen Olympiakomitea lausuu otsikkoasiassa: 

TURVAVÄLIVAATIMUKSEN POISTAMINEN 

Esityksessä ehdotetaan tartuntatautilakia muutettavaksi siten, että lain 58 d pykälästä poistetaan 
lähikontaktin tarkka määritelmä ja vaatimus kahden metrin turvaväleistä sisätiloissa. Pykälästä poistettaisiin 
lisäksi soveltamisen kriteerinä käytetty ilmaantuvuusluku.  

Rokotekattavuuden kasvaessa ja tartuntamäärien vähentyessä turvavälisuositusta ei voida pitää 
perusteltuna etenkään, kun terveysturvallisuus pystytään varmistamaan myös muilla keinoilla, kuten 
kasvomaskien käytöllä, riittävällä väljyydellä, tungosten ehkäisyllä ja ilmanvaihdolla. Nykyinen karkea 
sääntely ei huomioi riittävästi paikallisia olosuhteita ja on johtanut viranomaisten kohtuuttomiin tulkintoihin 
sekä hankaloittanut yleisötapahtumien järjestämistä.  

Liikunta- ja urheiluyhteisö pitää turvavälivaatimuksesta luopumista vahvasti perusteltuna. Muutoksella 
mahdollistetaan harrastus- ja kilpailutoiminnan jatkuminen. Turvavälisäädöksestä tulisi luopua välittömästi.  

➔ Olympiakomitea kannattaa esitystä tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta esityksen mukaisesti. 
Muutoksen on syytä tulla voimaan mahdollisimman pian. 

TARTUNTATAUTILAIN VOIMASSAOLON JATKAMINEN JA VUOROPUHELU PAIKALLISELLA TASOLLA 

Eduskunta päätti toukokuussa jatkaa tartuntatautilain pykälien 58 a-h voimassaoloa 31.12.2021 saakka. 
Eduskuntakäsittelyssä tulisi harkita tarkasti, onko säännösten voimassaolo edelleen tarpeen. 
Koronarajoitusten tulee olla tautitilanteeseen nähden oikeasuhtaisia. Tilanteessa, jossa rokotekattavuus on 
kasvanut merkittävästi ja tapahtumajärjestämisessä on totuttu terveysturvallisten olosuhteiden luomiseen, 
on vakavasti harkittava pykälien jatkamisen tarpeellisuutta.  

Erityisesti tulisi harkita tartuntatautilain pykälän 58 g voimassaolon tarpeellisuutta. Liikunta- ja urheilutilojen 
sulkeminen kaventaa merkittävästi liikuntamahdollisuuksia, joten se vaikuttaa erittäin negatiivisesti 
kansalaisten fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin. Lisäksi sillä on huomattava vaikutus liikunta-alan yrittäjien 
ja omat tilansa omistavien urheiluseurojen talouteen. 

Mikäli pykäliä 58 a-h ei poisteta (vaihtoehtoisesti tartuntatautilain määräaikainen muutos 31.12.2021 asti 
voidaan kumota välittömin vaikutuksin), tartuntatautilain muuttamisen yhteydessä tulisi vähintään 
velvoittaa viranomaisia käymään vuoropuhelua paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla 
liikunnan seura- ja järjestötoimijoiden sekä yrittäjien kanssa. 

➔ Eduskuntakäsittelyssä tulee harkita pykälien 58 a-h voimassaolon tarpeellisuutta.  

➔ Hallituksen tulee kiirehtiä koronapassin käyttöönoton vaatimia lainsäädännön muutoksia. 

Lopuksi Olympiakomitea toteaa, että esityksen vaikutusten arvioinnissa tulisi ottaa huomioon, että nykyisillä 
rajoituksilla on huomattava negatiivinen vaikutus suomalaisten fyysiselle ja henkiselle hyvinvoinnille. 
Vähentyneet mahdollisuudet harrastaa liikuntaa ja seurata urheilua heikentävät hyvinvointia ja 
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yhteisöllisyyttä. Suomalaiset liikkuvat jo nyt terveyden ja hyvinvoinnin kannalta liian vähän, mikä tulee 
näkymään tulevina vuosikymmeninä terveydenhuoltomenojen kasvuna. 
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