
Suomen Olympiakomitea 1.10.2021 

VIITE: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta 
(HE 131/2021) 

Suomen Olympiakomitea lausuu otsikkoasiassa: 
 

KORONAPASSIN KÄYTTÖÖNOTTO 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan koronapassin käyttöönottoa. Koronapassi tarkoittaisi esityksen mukaan 
sitä, että Omakannan EU:n koronatodistusta voisi jatkossa käyttää sisäänpääsyn edellytyksenä tapahtumissa.  

Koronapassin käyttöönotto tekisi urheilutapahtumien järjestämisen mahdolliseksi nykyistä suuremmilla 
yleisömäärillä ja ilman muita rajoituksia. Tämä mahdollistaisi yleisön osallistumisen tapahtumiin 
terveysturvallisesti, auttaisi urheilun toimialaa toipumaan koronakriisistä sekä edistäisi liiketoiminnan 
käynnistämistä. Passi tarjoaisi siis terveysturvallisen vaihtoehdon koronarajoituksille.  

Liikunta- ja urheiluyhteisö kannattaa lämpimästi koronatodistuksen käyttöönottoa vaihtoehtona 
viranomaisten määräämille rajoituksille. Kuten eduskunnan sivistysvaliokunta on koronapassista 
myönteisesti todennut, sen käyttöönotto tukisi sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumista sekä lisäisi 
taloudellisesti kannattavaa tapahtumatarjontaa (SiVL 12/2021). 

Liikunta- ja urheiluyhteisön näkökulmasta koronapassin mahdollistava lainsäädäntö on saatava valmiiksi 
viipymättä, mielellään esitettyä aikataulua nopeammin. Käytännössä koronapassina toimisi EU:n 
koronatodistus, joka on jo saatavilla Omakannasta (todistus koronarokotuksesta, todistus negatiivisesta 
koronatestituloksesta tai todistus sairastetusta koronasta), mikä nopeuttaa koronapassin käyttöönottoa. 

➔ Olympiakomitea kannattaa koronapassin käyttöönottoa. Koronapassi tulee hyväksyä kiireellisesti ja 
ottaa käyttöön välittömästi lainsäädännön valmistuttua. 
 

KORONAPASSIN VOIMASSAOLO JA KÄYTTÖ VAPAAEHTOISENA TERVEYSTURVALLISUUSTOIMENPITEENÄ 

Hallituksen esityksen mukaan koronapassia koskevat säännökset olisivat voimassa 31.12.2021 asti. 
Voimassaolon tulisi olla esitettyä selvästi pidempi ja tapahtumajärjestäjällä tulisi olla mahdollisuus ottaa 
halutessaan koronapassi käyttöön rajoituksista riippumatta. Tällä hetkellä valmistellaan useita ensi vuoden 
isoja urheilutapahtumia epätietoisuudessa tulevasta koronasääntelystä. Pidempi voimassaolo loisi ensi 
vuoden alkuun ajoitetuille tapahtumille selkeämmän näkymän ja järjestelyihin olisi mahdollista varautua 
ajoissa. Lisäksi koronapassin omaehtoisella käytöllä voitaisiin lisätä yleisön luottamusta palata tapahtumiin. 

Liikunnan ja urheilun toimialalla on laajaa halua käyttää koronapassia vapaaehtoisena 
terveysturvallisuustyökaluna myös silloin, kun viranomaisen määräämiä rajoituksia ei ole voimassa. 
Olympiakomitea katsoo, että lainsäätäjän tulisi lainsäädännöllä mahdollistaa myös tämä, eikä luoda 
oikeudellisesti epäselvää tilaa tai jättää toimijoita jopa kokonaan vaille oikeudellista suojaa. 

➔ Olympiakomitea pitää esitettyä voimassaoloaikaa liian lyhyenä. Koronapassin käyttö tulisi 
mahdollistaa vuoden 2022 loppuun saakka. 

➔ Koronapassin käyttö tulisi mahdollistaa vapaaehtoisena terveysturvallisuustoimenpiteenä myös 
silloin, kun viranomaisten määräämiä rajoituksia ei ole voimassa. 

Eduskunnan talousvaliokunnalle 
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TARTUNTATAUTILAIN VOIMASSAOLON JATKAMINEN  

Koronapassin myötä osa tartuntatautilain 58 a-h pykälien sääntelystä jää tarpeettomaksi. Kyseiset pykälät 
ovat väliaikaisesti voimassa 31.12.2021 asti. Tilanteessa, jossa koronapassi tuo vaihtoehdon 
koronarajoituksille, rokotekattavuus on kasvanut merkittävästi ja tapahtumajärjestämisessä on totuttu 
terveysturvallisten olosuhteiden luomiseen, on vakavasti harkittava pykälien jatkamisen tarpeellisuutta. 
Koronapandemian aikana on useasti muistutettu, että koronarajoitusten tulee olla tautitilanteeseen nähden 
oikeasuhtaisia. 

➔ Koronapassin valmistelun yhteydessä on syytä tarkastella tartuntatautilain säännösten voimassaolon 
tarpeellisuutta.  

➔ Koronapassia käyttämällä tulisi päästä eroon kaikista rajoituksista. 
 

ESITYKSEN VAIKUTUKSET 

Koronapandemian vaikutukset urheilutapahtumiin ja urheiluun elinkeinona ovat olleet mittavat. Erityisen 
paljon haasteita alalle aiheuttaa rajoitustoimenpiteiden vaikea ennustettavuus. Esityksen vaikutusten 
arvioinnissa tulisi ottaa huomioon, että nykyisillä rajoituksilla on huomattava negatiivinen vaikutus 
urheilutapahtumiin sekä suomalaisten fyysiselle ja henkiselle hyvinvoinnille. Vähentyneet mahdollisuudet 
harrastaa liikuntaa ja seurata urheilua heikentävät hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Suomalaiset liikkuvat jo 
nyt terveyden ja hyvinvoinnin kannalta liian vähän, mikä tulee näkymään tulevina vuosikymmeninä 
terveydenhuoltomenojen kasvuna.  
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