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Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/32784/2021   15.1.2022 

 

 

 

 

Lausunto hallituksen esityksestä tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta 

 

Järjen Ääni Ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta, jossa EU:n digi-

taalisen koronatodistuksen – eli koronapassin – kansallinen käyttö olisi lain nojalla mahdollista myös silloin, 

kun rajoituksia ei olisi voimassa.  

 

Kuten lausuntopyynnön taustatiedoissa mainitaan, laissa säädettävän EU:n digitaalisen koronatodistuksen 

kansallisen käytön tavoitteena on vähentää tartuntojen leviämistä sekä hallita sairaalakuormitusta mahdollis-

tamalla rajoitustoimenpiteiden kohdistuminen keskeisesti rokottamattomaan väestöön. Hallituksen esityksen 

tavoitteena on käynnissä olevan pandemian aikana estää koronatartuntojen leviämistä ihmisten kokoontumi-

sissa ja siten mahdollistaa yhteiskunnan mahdollisimman normaali terveysturvallinen toiminta. Hallituksen 

esityksen tavoitteena on lisäksi, että ”erityisesti henkilöt, joiden riski sairastua vakavasti covid-19-taudin seu-

rauksena on pienentynyt joko rokotussuojan tai sairastetun taudin ansiosta, voivat osallistua mahdollisimman 

vapaasti yhteiskunnan eri toimintoihin.” 

 

Emme puolla hallituksen esitystä jäljempänä esitetyin perustein.  

 

Tiivistelmä 
 

• Lainsäädännölle asetetut lääketieteelliset ja yhteiskunnalliset tavoitteet eivät ole edes teoriassa saavu-

tettavissa koronatodistuksen laajentamista koskevin toimenpitein. 

• Koronatodistuksen laajentamista koskevalla lainsäädännöllä olisi merkittäviä haitallisia yhteiskunnal-

lisia vaikutuksia – myös lapsiin – ja se lisäisi merkittävällä tavalla epäyhdenvertaisuutta ja syrjäyty-

mistä yhteiskunnassa. 

• Koronatodistuksen käyttö tai ehdotuksen kohteena oleva käytön laajentaminen ei ole oikeasuhtainen, 

tehokas tai välttämätön toimenpide epidemiatilanteen hallitsemiseksi tai väestönosan perusoikeuk-

sien rajoittamiseksi.  

• Osa lakiehdotuksen tavoitteista, kuten terveydenhuollon kantokyvyn turvaaminen, on saavutettavissa 

tehokkaammin muilla toimenpiteillä, jotka eivät yhtä suuressa määrin johda ihmisten epäyhdenver-

taiseen kohteluun yhteiskunnassa. 

 

1 Koronatodistuksen käytölle tai sen laajentamiselle ei ole epidemiologisia tai 

lääketieteellisiä perusteita 
 

1.1 Koronavirus ei täytä tartuntatautilain yleisvaarallisen taudin määritelmää  
 

Tartuntatautilain 4.2 §:ssä määritellään yleisvaaralliseksi taudiksi tauti, joka täyttää kaikki seu-

raavat kolme vaatimusta:  

1)  taudin tarttuvuus on suuri  

2) tauti on vaarallinen ja 

3) taudin leviäminen voidaan estää tautiin sairastuneeseen, taudinaiheuttajalle altis-

tuneeseen tai tällaisiksi perustellusti epäiltyyn henkilöön kohdistettavilla toimen-

piteillä.  
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1.1.1 Koronaviruksen leviämisen estäminen ei ole mahdollista henkilöön kohdistettavilla toi-

menpiteillä 

 

Koronaviruksen leviämistä on Suomessa yritetty estää rajoitustoimilla, kuten Uudenmaan sul-

kemisella ja etäkoululla keväällä 2020, etätyösuosituksilla, ja ravintoloiden ja kuntosalien au-

kiolorajoituksilla. Leviämistä on pyritty estämään myös suojautumistoimilla, kuten kasvomas-

keilla, turvaväleillä ja lisäämällä käsidesinfiointimahdollisuuksia julkisiin tiloihin, kuten kaup-

poihin. Rajoitus- ja suojautumistoimilla on hetkellisesti onnistuttu hidastamaan koronaviruk-

sen leviämistä, mutta rajoitusten poistuttua on viruksen leviäminen jatkunut normaaliin tapaan 

viruksen luontainen kausivaihtelu huomioiden. 

 

Maailmalta sekä Suomesta saatujen kokemusten mukaan koronaviruksen leviämistä ei ole pys-

tytty estämään edes täydellisellä tartunta- ja altistustapausten eristämisellä. Taudin leviämisen 

estäminen ei ole osoittautunut mahdolliseksi myöskään yhteiskunnan massiivisilla sulkutoi-

menpiteillä.  

 

Rajoitustoimilla on aiheutettu mittavaa terveydellistä ja taloudellista vahinkoa, jonka laajuutta 

ei ole vielä edes yritetty arvioida. 

  

Viimeistään omikronin tultua valtavariantiksi joulu-tammikuussa 2021-2022 koronaviruksen 

leviäminen on ollut niin laajaa ja nopeaa, että on käynyt täysin selväksi, että yksilöön tai ih-

misryhmiin kohdistettavilla toimenpiteillä ei viruksen leviämistä voida estää.  

 

1.1.2 Koronaviruksen aiheuttama infektio on lievä valtaosalla sairastuneista 

 

Huolimatta koronaviruksen laajasta levinneisyydestä niin Suomessa kuin maailmalla, taudin 

profiilin on havaittu olevan valtaosin lievä. Suurin osa positiivisen testituloksen saaneista ihmi-

sistä ovat olleet oireettomia tai vähäoireisia. Suomessa ei myöskään ole havaittu poikkeuksel-

lista ylikuolleisuutta koronaviruspandemian, eli vuosien 2020 tai 2021, aikana1 . Pienelle osalle 

aikuisista (etenkin yli 70-vuotiaille, tai henkilöille, joilla on jokin vakava perussairaus) Covid-

19 voi aiheuttaa vakavan taudinkuvan, jonka hoito voi vaatia sairaalahoitoa. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) julkaisi vuonna 2012 kansallisen varautumissuunnitelman 

influenssapandemioita varten, jossa on esitetty vakavuudeltaan erilaisten pandemioiden mää-

ritelmät2. Ohjeen perusteella oletuksena on että 35 % väestöstä sairastuu 8 viikon aikana. Tauti 

määritellään ”lieväksi pandemiaksi” jos 8 viikon aikana  

• 35 % väestöstä sairastuu,  

• 11 480 henkilöä tarvitsee sairaanhoitoa (221/100 000 asukasta) ja  

• 3450 kuolee (66/100 000 asukasta).  

 

Vastaavasti tauti luokitellaan vaikeaksi pandemiaksi jos 8 viikoin aikana 35 690 henkilöä tar-

vitsee sairaalahoitoa ja 9050 ihmistä kuolee. Nykyisen koronavirusepidemian kohdalla STM:n 

määritelmän mukaiset lievän pandemian tunnusmerkit eivät ole täyttyneet ko-

ronaepidemian missään vaiheessa. 

 

Tilastokeskuksen 10.12.2021 julkaiseman vuoden 2020 kuolleisuuslukujen sekä kuolinsyyai-

neiston perustella Covid-19-virusinfektioon menehtyi vuonna 2020 yhteensä 558 henkeä kuol-

leiden mediaani-iän ollessa 84 vuotta3. Alle 65-vuotiaita kuoli koronavirustautiin yhteensä 42 

 
1 https://www.euromomo.eu 
2 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/72870/Julk201209.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
3 https://www.stat.fi/til/ksyyt/2020/ksyyt_2020_2021-12-10_tie_001_fi.html 
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kun taas alle 20-vuotiaiden kuolemia ei tilastoitu yhtään. Yli 95 % koronavirukseen liitty-

vistä kuolemista raportoitiin ihmisillä, joilla oli taustalla aiemmin diagnosoituja 

vakavia perussairauksia, kuten diabetes, liikalihavuus, aiempi sydänsairaus, syöpä tai de-

mentia. Vertailun vuoksi mainittakoon, että vuoden 2020 aikana syövän aiheuttamiin kas-

vaimiin menehtyi Suomessa yhteensä 13 411 henkeä, verenkiertoelinten sairauksiin 18 496 hen-

keä, tapaturmiin 2213 henkeä, alkoholiperäisiin tauteihin ja tapaturmaisiin alkoholimyrkytyk-

siin 1716 henkeä ja itsemurhiin 717 henkeä. Lisäksi todettakoon yleisesti, että Suomessa meneh-

tyy influenssaan vuosittain noin 500–2000 henkeä, joista osa on myös alle 20-vuotiaita4.  

 

Sen lisäksi, ettei Suomessa ole havaittu ylikuolleisuutta kuluneen kahden vuoden 

aikana, ei myöskään Suomen tehohoitokapasiteetin ole havaittu ylikuormittu-

neen. Suomen tehohoitokonsortio antoi 28.3.2021 STM:lle lausunnon Suomen tehohoitoka-

pasiteetista5. Lausunnon perusteella Suomessa on normaalioloissa noin 300 invasiiviseen hen-

gityslaitehoitoon ja siihen liittyvään muuhun tehohoitoon soveltuvaa paikkaa. Tässä luvussa 

eivät ole mukana lasten teho-osastojen paikat. Keskimäärin teho-osastojen paikoista on yhtäai-

kaisesti käytössä noin 60–70 %.  Lausunnon perusteella teho-osastot kykenevät hoitamaan te-

hohoitoa vaativia COVID-19-potilaita ilman, että sairaaloiden tarvitsee merkittävästi muuttaa 

muuta toimintaansa. Lausunnossa todetaan, että jos tehohoidon tarve kasvaa, täytyy tehohoi-

tokapasiteettia lisätä. Se on mahdollista, mutta se edellyttää ei-päivystyksellisen leikkaustoi-

minnan supistamista, mistä seuraa hoitovelkaa ja mahdollisesti terveyshaittoja. Tällä hetkellä 

(tammikuu 2022) sairaaloiden tehohoitokapasiteetti ei ole vaarassa ylikuormittua6. 

 

Koska Suomessa ei ole havaittu ylikuolleisuutta tai tehohoitokapasiteetin ylikuor-

mittumista kuluneen kahden pandemiavuoden aikana, voitaneen todeta, että ko-

ronavirusinfektio ei ole suurimmalle osalle väestöä vaarallinen.   

 

Jotta tauti voitaisiin Suomessa luokitella yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi, tulee tartuntatau-

tilaissa mainittujen kaikkien kolmen edellytyksen täyttyä samanaikaisesti. Koska koronavirus 

ei ole väestötasolla poikkeavalla tavalla vaarallinen, eikä ole mahdollista, että taudin leviäminen 

estettäisiin henkilöön tai ihmisryhmään kohdistettavilla toimenpiteillä, katsomme, että ko-

ronaviruksen määrittelemiselle yleisvaaralliseksi taudiksi ei ole perusteita ja se tu-

lisi siten poistaa yleisvaarallisten tautien listalta. Näin ollen myöskään koronatodistuksen käy-

tölle ei ole perusteita.  

 

1.2  Koronaviruksen omikron-variantti on lievempi kuin Covid-19-viruksen aiemmat 

muunnokset  
 

Tällä hetkellä maailmalla on yleisesti vallalla koronaviruksen uusi omikron-variantti, joka ha-

vaittiin ensimmäisen kerran eteläafrikkalaisten tutkijoiden toimesta marraskuun 2021 alku-

puolella. On hyvin todennäköistä, että variantti oli havaitsemishetkellä jo kiertänyt pidempään 

eteläisessä Afrikassa ja osin myös muualla.  

 

Variantin pintaproteiinin muutokset ennakoivat kykyä väistää vasta-aineita ja merkittävästi 

heikentynyttä rokotteiden tai aiemman infektion synnyttämää immuniteettia omikron-infek-

tiota kohtaan. Tämä todennettiin epidemiologisesti, kun tapausmäärät alkoivat voimakkaasti 

kasvaa Etelä-Afrikassa, etenkin Gautengin alueella marraskuun loppupuolella. Immuniteetin 

heikkeneminen infektiota kohtaan ei kuitenkaan suoraan tarkoita, että kyseessä olisi vakava ti-

lanne kansanterveyden kannalta. Immuniteetin heikentyminen on odotettua ja linjassa yleisesti 

 
4 https://www.laakariliitto.fi/uutiset/ajankohtaista/potilaan-suojaaminen-influenssalta-paaasia/ 
5 https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2021-AK-362669.pdf 
6 https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/covid19care/fact_epirapo_covid19care?row=erva-456367&column=measure-
547523.547516.456732.445344 
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hengitystieviruksiin liittyvän infektioepidemiologisen tietopohjan kanssa. Vaikka omikron-va-

riantin leviämisen myötä koronavirusinfektion positiiviset testilöydökset lisääntyivät, ei taudin 

vakavaa muotoa ja/tai kuoleman tapauksia ole kuitenkaan havaittu lisääntyvässä määrin7, 8.  

 

Omikron-aallon alkuvaiheilla eteläafrikkalaiset tutkijat ja lääkärit raportoivat, että tauti vaikut-

taa huomattavasti lievemmältä eikä kasvavat tapausmäärät kuormita sairaaloita. Tämä on sit-

temmin vahvistunut niin Etelä-Afrikassa, missä aalto on jo ohi9 10, kuin muissakin maissa11 12 13. 

Omikronin myötä myös kasvava osa (30–50 %) korona-sairaalakäynneiksi tilastoiduista 

käynneistä ovat ns. sattumalöydöksiä eli potilaat eivät hakeudu hoitoon koronan 

vuoksi vaan koronan kanssa13. Lisäksi useat tuoreet laboratoriotutkimukset missä on tut-

kittu omikronin kykyä lisääntyä keuhkosoluissa ovat linjassa havaitun epidemiologisen ja klii-

nisen datan kanssa. Tutkimusten johdonmukainen viestin on se, että vaikka omikron on selvästi 

herkemmin tarttuva, se ei kykene tehokkaasti lisääntymään keuhkosoluissa mikä korreloi va-

kavan taudinkuvan kanssa14 15 16 17 18. Tämä viittaa siihen, että omikron on itsessään lie-

vempi kuin aiemmat variantit eli infektio myös täysin rokottamattomassa henkilössä on 

lievempi. 

 

1.3  Covid-19 virusta vastaan kehitetyt mRNA- ja DNA-rokotteet eivät estä viruksen leviä-

mistä 

 

Mikäli viruspandemiaa vastaan aloitetaan rokotusohjelma, sen päätavoitteen tulisi aina olla 

tautitaakan vähentäminen kustannusvaikuttavalla tavalla, mikä yleisesti tarkoittaa vakavim-

massa riskissä olevien ryhmien rokotuksia. Koronavirukseen aloitettiin vuoden 2020 alussa 

massiivinen koko maapalloa koskeva rokotuskampanja, joka on sittemmin laajennettu jo yli 5-

vuotiaisiin perusterveisiin lapsiin, myös Suomessa.  

 

Viimeaikaisten tutkimustulosten perusteella rokotteiden tehon on havaittu laskevan 

merkittävästi jo kolmen kuukauden kuluttua viimeisimmästä tehosteannok-

sesta17. Tutkimusten perusteella myös täyden rokotussarjan saaneet voivat sairastua koronavi-

rukseen ja joutua sairaalaan sekä tartuttaa tautia eteenpäin.19 20 21 22 23 Kuluvan vuoden (2022) 

tammikuussa Lancetissa julkaistun tutkimuksen perusteella rokotettujen ja rokottamatto-

mien viruskuormassa ei havaittu eroja24.  

 

 
7  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.26.21268380v1 
8  https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2119270 
9  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.21.21268116v1 
10 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3996320 
11 https://www.research.ed.ac.uk/en/publications/severity-of-omicron-variant-of-concern-and-vaccine-effectiveness- 
12 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1044481/Technical-Briefing-

31-Dec-2021-Omicron_severity_update.pdf 
13 https://files.ssi.dk/covid19/omikron/statusrapport/rapport-omikronvarianten-31122021-ct18 
14 https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.12.26.474085v1 
15 https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.12.24.474086v1 
16 https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.12.17.473248v2 
17 https://www.med.hku.hk/en/news/press/20211215-omicron-sars-cov-2-infection 
18 https://drive.google.com/file/d/1rhCazFav1pokFKmsZI5_oqIeH9ofFckR/view 
19 https://www.nature.com/articles/s41467-021-26672-3 
20 https://lc.org/newsroom/details/110121-lancet-study-finds-covid-shots-do-not-prevent-transmission 
21 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.11.05.21265958v1 
22 https://www.bmj.com/content/375/bmj.n3027 
23 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8323455/ 
24 https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00765-9/fulltext 
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Myös tosielämän (RWE, real-world evidence) tiedot vahvistavat nämä tutkimuslöydökset. 

Tanskan viimeisimpien korontilastojen perusteella 1840 diagnosoidusta omik-

ron-tapauksesta 1544 (84 %) oli saanut täyden rokotesarjan25. Israelista ja Gibralta-

rilta kantautuu samansuuntaisia uutisia. Molemmissa maissa koronatartunnat ovat lisäänty-

neet, huolimatta maiden korkeasta rokotekattavuudesta.  

 

Edellä esitettyjen tutkimustulosten perusteella nykyiset rokotteet eivät estä rokotuksen 

ottanutta henkilöä sairastumasta tai tartuttamasta virusta eteenpäin.  

 

Kokoontumiseen tai tilaisuuteen osallistuvien henkilöiden rokotestatus ei indikoi mitään 

kyseisen tapahtuman terveysturvallisuudesta.  Vaikka kaikki tapahtumaan osallistuvat 

henkilöt olisivat täyden rokotussuojan saaneita, voivat he silti tartuttaa toisilleen ja ympäris-

töönsä koronavirusta. Edellä sanotun johdosta on selvää, että koronarokotteisiin perustu-

van koronatodistuksen käytölle tai sen laajentamiselle ei ole perusteita tämänhet-

kisen epidemiologisen tai lääketieteellisen näytön valossa.     

2 Koronatodistuksen haitalliset sosiaaliset vaikutukset  
 
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa on sitouduttu YK:n lapsen oikeuksien so-

pimukseen perustuvan kansallisen lapsistrategian laatimiseen. Hallitus asetti parlamentaarisen 

komitean valmistelemaan lapsen oikeuksiin perustuvaa strategiaa, joka julkaistiin 23.2.2021.  

 

Strategian mukaan sen tavoitteena on vahvistaa hallinnon ja päätöksenteon lapsenoikeusperus-

taisuutta.  Lisäksi sen avulla on mahdollista luoda kattava, johdonmukainen ja tavoitteellinen 

toimintapolitiikka lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oikeuksien turvaamiseksi ja edistämiseksi. 

Lapsistrategialla pyritään kokonaisuudessa saamaan lapsiin kohdistuvien vaikutusten arviointi 

säännönmukaiseksi osaksi kaikkea lapsiin liittyvää päätöksentekoa ja toimintaa.  

 

Ehdotukseen tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta ja koronatodistuk-

sen käytön laajentamisesta ei sisälly minkäänlaista aitoa lapsivaikutusten arvioin-

tia. Koronatodistuksen vaikutuksia 12–16 vuotiaisiin lapsiin ja nuoriin tarkasteltiin vain erit-

täin kapeasta teknisestä näkökulmasta keskittyen esimerkiksi lapsen ja nuoren mahdollisuu-

teen ladata koronatodistus Omakannasta. 

 

Vaikka koronatodistusta ei voi lain mukaan edellyttää alle 16-vuotiailta, sen vaatiminen lasten 

ja nuorten muilta perheenjäseniltä ja lähiyhteisöltä johtaa siihen, että passin tosiasiasialli-

nen vaikutus ulottuu myös lapsiin ja nuoriin. Pienet lapset eivät voi käydä ilman van-

hempiaan esimerkiksi uimahallissa, elokuvateatterissa, leikkipuistoissa tai ylipäätään osallistua 

mihinkään toimintaan tai harrastuksiin, joissa vanhemmilla on lasta tukeva ja avustava rooli. 

Koronatodistuksen edellyttäminen lapsen huoltajalta siten käytännössä estäisi koronatodistuk-

settomien vanhempien lasten osallistumisen kyseiseen toimintaan ja myötävaikuttaisi ko-

ronatodistuksettomien perheiden lasten syrjäytymiseen tavanomaisista lasten harras-

tuksista ja aktiviteeteista. Lapsen ja nuoren psyykkisen hyvinvoinnin kannalta on myös erityi-

sen tärkeää, että perhe voi viettää vapaa-aikaa monenlaisen yhteisen tekemisen äärellä. Tämän 

mahdollisuuden koronatodistusvaatimus evää rokottamattomien vanhempien lapsilta ja nuo-

rilta.  Toisaalta koronatodistusvaatimus syrjäyttää myös vanhempia lastensa elämästä esimer-

kiksi estämällä heitä osallistumasta lapsensa tärkeisiin harrastuksiin, kilpailuihin ja juhlatilai-

suuksiin. 

 

Lasten ja nuorten sosiaalisen kanssakäymisen, liikkumisen ja harrastamisen vaikeuttaminen 

eriarvoistaa lapsia ja nuoria sekä lisää jo entuudestaan haavoittuvassa asemassa 

 
25 https://files.ssi.dk/covid19/omikron/statusrapport/rapport-omikronvarianten-11122021-uy12 



6/12 
 

olevien syrjäytymisvaaraa. Toisaalta myös yli 16-vuotiaat teini-ikäiset ja nuoret aikuiset 

ovat vaarassa menettää otteen elämästään, mikäli heidän sosiaalisia- ja muita yhteiskunnallisia 

osallistumismahdollisuuksiaan kavennetaan. Jos koronatodistusta vaaditaan esimerkiksi työ-

harjoitteluun osallistumisen edellytyksenä, tilanne voi pahimmassa tapauksessa johtaa opiske-

lujen keskeytymiseen, nuorten ammatillisten haaveiden romuttumiseen ja tulevaisuuden toi-

von menettämiseen.  

 

Lääketieteen etiikan mukaan ihmisen ei koskaan pitäisi joutua osallistumaan minkäänlaiseen 

lääketieteelliseen toimenpiteeseen epäsuorasti tai suorasti pakotettuna. Koronatodistuksen 

puolesta esitetyissä julkisissa argumenteissa sen käyttöä on perusteltu myös ve-

toamalla sen vaikutukseen painostamisvälineenä. Perustelujen mukaan pelko ulossul-

kemisesta saa ihmiset ottamaan rokotuksen. Koronatodistuksen käytännössä ilmenevä syrjin-

tävaikutus saa aikaan pitkälle ulottuvia kielteisiä seurauksia. Lasten ja nuorten ko-

kemus omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan on pandemian aikana heikentynyt. Koettu so-

siaalinen painostus ja syrjintä näkyvät monenlaisena mielenterveyden oireiluna ja ongelmina, 

esimerkiksi tyttöjen masennus- ja ahdistusoireilu sekä lähisuhteissa tapahtuva väkivalta on vii-

meisen parin vuoden aikana yleistynyt.   

 

Koronatodistuksen vaatiminen johtaa yhteiskunnan eri alueille ulottuvaan sosi-

aaliseen ulossulkemiseen. Tiedossa on, että koronatodistusta on vaadittu esimerkiksi toi-

sen asteen opiskelijoiden järjestämissä tapahtumissa. Joidenkin ihmisten osallistumisen estävä 

toiminta saa henkisen ja sosiaalisen väkivallan tunnusmerkkejä. Lisäksi koronatodistuksen 

käytön laajentaminen voimistaa väestön segregaatiota ja polarisaatiota. Esimerkiksi julkisuu-

dessa ovat yleistyneet ns. vihapuheen tunnusmerkit täyttävät puheenvuorot rokottamattomia 

ihmisiä kohtaan. Näitä puheenvuoroja lukevat myös lapset ja nuoret, ja ne vaikuttavat myös 

heihin.  Vaarana on, että vuosikausien työ osallisuuden, yhdenvertaisuuden, syrji-

mättömyyden ja kiusaamisen ehkäisyn sekä hyvinvoinnin edistämisen hyväksi 

menee nyt hukkaan. 
 

Terveiden ihmisten ulossulkeminen normaalista arkielämästä, osallistumisesta, harrastami-

sesta ja työnteosta on mielivaltaa, jolla on haitallisia yhteiskunnallisia seurauksia. Erityisellä 

tavalla ulossulkeminen vaikuttaa lapsiin ja nuoriin mutta myös niihin, joiden hyvinvoinnin 

osallistumismahdollisuuksien kaventuminen vaarantaa.  

 

Koronatodistus ja kansaa jakavat pakkokeinot ovat uhka ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille. 

Ne vähentävät ihmisten luottamusta viranomaisiin ja heikentävät yhteiskuntarauhaa ylläpitä-

viä sosiaalisia rakenteita.26 27 28 

3 Koronatodistuksen yhteys kansalliseen digiturvallisuuteen 
 

EU:n digitaalisen koronatodistuksen käyttöönoton yhteydessä tavoitteena oli ennen kaikkea 

helpottaa turvallista ja vapaata liikkumista EU-valtioiden välillä. Sittemmin koronatodistuk-

sen käyttö on laajentunut EU-valtioiden sisäisiin toimintoihin, ja käsillä olevassa lainsäädän-

töehdotuksessa koronatodistusta ehdotetaan otettavaksi jopa vapaaehtoiseen käyttöön myös 

tilanteissa, joissa toiminnanharjoittajiin ei kohdistu mitään rajoituksia. Lisäksi vireillä on pro-

sessi, jossa EU:n digitaalinen koronatodistus on tarkoitus muuttaa EU:n digitaaliseksi rokote-

todistukseksi29.  

 

 
26 Iivonen & Pollari. 2021. Lapsivaikutusten arvioinnin käsikirja lainvalmistelijoille. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 2021:5 
27 Kouluterveyskysely 2021. THL 
28 yhdenvertaisuus.fi. Oikeusministeriö. 
29 https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/vaccination/docs/2019-2022_roadmap_en.pdf 
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Henkilötietojen käsittelyn näkökulmasta EU:n digitaalisen koronatodistuksen käyttöönottoon 

liittyy tietoturva-, kyberturvallisuus- ja sitä kautta myös kansalaisturvallisuusris-

kejä. EU:n digitaalisella koronatodistuksella ollaan luomassa koko EU:n käsittävää tietojär-

jestelmää, joka kokoaa ihmisten henkilö- ja terveystietoja pilvipalveluun, jonka hal-

linta ja käyttö sekä siihen liittyvä lainsäädäntö olisivat komission vastuulla. EU:n digitaalisen 

koronatodistuksen osalta olisi kiinnitettävä erityisesti huomiota henkilötietojen suojan sään-

telyyn ja täytäntöönpanovaiheessa olevaan yhteistä digitaalista palveluväylää (SDG) koske-

vaan sääntelykokonaisuuteen. Huomiota tulisi kiinnittää myös siihen, että kansallista sää-

dös- ja täytäntöönpanovaltaa ei voida siirtää komissiolle.  

 

Mikäli nykymuotoinen koronatodistus muutetaan EU:n digitaaliseksi rokotetodistukseksi ja 

sen käyttöä edellytettäisiin kansalaisilta myös maan sisäisten palveluiden saamiseksi ja/tai 

työelämässä toimimiseksi, tulisi asiaa käsitellä paljon nykyistä laajemmin eikä suinkaan no-

peutetulla aikataululla, ainoastaan yhden ministeriön toimesta. Korona- tai rokotetodistuksen 

käytön tai sen laajentamisen ei tulisi olla vain yhden ministeriön (STM) lausunnon ja lainval-

mistelun varassa, vaan lainsäädäntöhanke EU:n digitaalisesta rokotetodistuksesta 

tulisi käsitellä laajasti yhteistyössä sisäministeriön, puolustusministeriön, oi-

keusministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön sekä työ- ja elinkeinoministe-

riön kanssa.  

4 Lakimuutoksen tavoitteita ei ole edes teoriassa mahdollista saavuttaa esite-

tyillä toimenpiteillä 
 

Koronatodistuksen laajentamista koskevalla lakimuutoksella on useita tavoitteita, joita ei ole 

lainkaan mahdollista saavuttaa esitetyillä toimenpiteillä tai joiden saavuttamiseksi on osoi-

tettavissa selkeästi tehokkaampia keinoja, jotka eivät johda tietyn väestöryhmän perus-

oikeuksien rajoittamiseen.  

 

Koronatodistuksen käytön laajentamisella pyritään mahdollistamaan tapahtumien, tilaisuuk-

sien ja kokoontumisten terveysturvallinen järjestäminen ja erilaisten palvelujen terveysturval-

linen käyttö. Tavoitetta ei ole mahdollista saavuttaa koronatodistuksella, koska henkilön ro-

kotestatus ei kerro siitä, voiko hän sairastua koronatautiin tai tartuttaa koronavi-

rusta muihin henkilöihin. 

 

Lakimuutoksella tavoitellaan välillisesti koko väestön oikeutta riittäviin sosiaali- ja terveyspal-

veluihin. Tämä tavoite olisi mahdollista saavuttaa myös ilman perusoikeuksien ra-

joittamista resursoimalla terveydenhuoltojärjestelmää riittävällä tavalla. Korona-

todistus ei siten ole kyseisen tavoitteen kannalta välttämätön tai oikeasuhtainen toimenpide. 

 

Koronatodistuksen käytön laajentamisen tavoitteena on ehkäistä tartuntoja ja vähentää ko-

ronaviruksen leviämistä. Tavoitetta ei ole mahdollista saavuttaa lakimuutoksessa tarkoitetulla 

toimenpiteellä, koska koronavirus kiertää rokotesuojaa ja myös rokotetut tartuttavat 

tautia kanssaihmisiin. 

 

Koronatodistuksen käytön laajentamisella tavoitteeksi on esitetty myös koronaepidemiasta eni-

ten kärsineiden alojen elinkeinovapauden turvaaminen ja kyseisten alojen työntekijöiden oi-

keus työhön. Mainitut elinkeinovapauden rajoitukset ovat hallinnon ja viranomais-

ten asettamia, eikä tällaisten haittavaikutusten poistamisen tulisi kansalaisten yh-

denvertaisuuden näkökulmasta tapahtua yhden väestöryhmän perusoikeuksia 

rajoittamalla. Oikeasuhtainen, laillinen keino elinkeinovapauden turvaamiseksi olisi hallin-

nollisesti poistaa kyseisten elinkeinojen rajoitukset.  
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Koronatodistuksen käytön laajentamisella pyrittäisiin niin ikään turvaamaan kulttuuristen oi-

keuksien toteutumista. Tämän osalta on huomioita, mitä suurempi jonkin perusoikeuden to-

teutumatta jäämisen aste tai sen rajoitus on, sitä tärkeämpää tulee olla toisen punnittavana ole-

van perusoikeuden toteutuminen. Mitä intensiivisemmin jotakin perusoikeutta rajoitetaan, sitä 

varmempia rajoitusta perustelevien syiden tulee olla. Tietyn väestönosan yhdenvertaisuuteen 

ja kokoontumis- ja liikkumisvapauteen liittyvät perusoikeuksien rajoitukset eivät ole oikeasuh-

taisia toisen väestönosan kulttuuristen perusoikeuksien turvaamiseksi. 

 

Koronatodistuksen käytön laajentamisen tavoitteena on, että erityisesti henkilöt, joiden riski 

sairastua vakavasti koronataudin seurauksena on pienentynyt joko rokotussuojan tai sairaste-

tun taudin ansiosta, voivat osallistua mahdollisimman vapaasti yhteiskunnan eri toimintoihin. 

Riski sairastua vakavasti koronatautiin riippuu monesta eri tekijästä, kuten iästä, 

ylipainosta, sukupuolesta ja perussairauksista – ei pelkästään henkilön rokotesta-

tuksesta tai taudin aikaisemmasta sairastamisesta. Rokottamattoman nuoren (alle 40-

v), perusterveen ja/tai normaalipainoisen riski sairastua vakavaan koronatautiin on pienempi 

kuin esimerkiksi täyden rokotussuojan saaneen riskiryhmään kuuluvan henkilön vastaava riski. 

Keskeisten perusoikeuksien rajoittaminen sattumanvaraisen riskitekijän – kuten rokotestatuk-

sen – perusteella ei ole oikeasuhtaista eikä hyväksyttävää esitetyn tavoitteen saavuttamiseksi.   

5 Perusoikeuksien rajoitusten oikeuttamisperusteet 
 

Koronatodistuksen käytön laajentamisella sallitaan lain tasoisesti ihmisten syrjiminen tervey-

dentilan tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Vaikka lain tavoitteet – koronavirustau-

din leviämisen estäminen ja terveydenhuollon kantokyvyn turvaaminen – ovat tavoitteina hy-

väksyttäviä, ei koronatodistuksen edellyttäminen asiakkaiden ja osallistujien valintakriteerinä 

ole kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi oikeasuhtainen. Kuten edellä on todettu, koronato-

distuksella ei ole edes teoriassa mahdollista saavuttaa lailla tavoiteltuja päämää-

riä.  

 

Perusoikeuksien rajoitusten tulee olla välttämättömiä, oikeasuhtaisia, täsmällisiä ja tarkkara-

jaisia. Lainsäätäjän on pystyttävä tarkasti perustelemaan ja näyttämään toteen, miksi 

jotakin perusoikeutta on aivan välttämätöntä rajoittaa.  

 

5.1  Perusoikeusrajoituksien oikeasuhtaisuus 
 

Ongelmallisinta koronatodistuksen laajentamista koskevassa lainsäädäntöhankkeessa perusoi-

keusrajoituksien kannalta on suhteellisuusperiaatteen toteuttamisen laiminlyönti. Jotta ehdo-

tettu toimenpide olisi oikeasuhtainen, olisi koronatodistuksen laajentamisen tehokkuus oltava 

selkeästi todettavissa, ja tasapaino yhteiskunnan tarpeiden ja yksilönvapauksien välillä huolel-

lisesti punnittu. Missään ei ole esitetty laskelmia ja näyttöä siitä, millä tavalla koronato-

distuksen esittäminen vähentäisi tartuntoja tai parantaisi terveysturvallisuutta. 

Tällaista näyttöä tai todistusaineistoa ei yksinkertaisesti ole saatavilla. Nykymuotoisella ko-

ronatodistuksella ei ole osoitettu olevan terveysturvallisuutta tai terveydenhuol-

lon kantokykyä edistävää vaikutusta, eikä sen ole osoitettu johtaneen elinkeinovapauden 

tai kulttuuristen oikeuksien täysimääräisempään toteutumiseen, eikä sillä ole pystytty suojele-

maan sairastumiselta sen paremmin riskiryhmiä, rokottamattomia kuin rokotettujakaan. 

 

Jotta koronatodistuksen kaltainen perusoikeuksia rajoittava työkalu voitaisiin ottaa käyttöön ja 

sen käyttöä entisestään laajentaa, olisi sen toimivuus tavoitteiden saavuttamiseksi to-

dennettava. Vaikka viranomaiset eivät ole esittäneet minkäänlaista dataa tai tutkimustietoa 

nykymuotoisen koronapassin vaikuttavuudesta, lainsäädäntöehdotuksessa esitetyillä mielipi-

teenomaisilla toteamuksilla pyritään perustelemaan kansalaisten perusoikeuksien rajoitta-

mista jatkossa vielä voimakkaammin ja ennalta-arvaamattomammin.  
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Koronatodistuksen tehottomuutta ja tosiasiallista vaikutuksettomuutta korostavat Suomessa ja 

muualla EU:ssa koronatodistuksen käytöstä saadut kokemukset, joiden valossa koronatodis-

tuksella ei ole ollut minkäänlaista hidastavaa vaikutusta tartuntojen leviämiseen tai terveyden-

huollon kantokyvyn turvaamiseen. Koronatodistuksen esittämismahdollisuus on päin-

vastoin edesauttanut tartuntaryppäiden muodostumista ja terveysturvallisuutta 

vaarantavaa käyttäytymistä ja toimintaa. Tätä taustaa vasten on selvää, ettei koronato-

distuksen laajentaminen olisi oikeasuhtainen tai tehokas toimenpide epidemiatilanteen hallit-

semiseksi tai väestönosan perusoikeuksien rajoittamiseksi. 

 

Mikäli lainsäädäntöhankkeen mukainen koronatodistuksen käytön laajentaminen toteutetaan, 

tulee vähimmäisedellytyksenä nimetä viranomainen, jonka tehtävä on kerätä vaikutta-

vuusdataa siitä, miten koronatodistuksen käyttö edistää lainsäädännöllä tavoitel-

tuja päämääriä. Tehtävään tulee osoittaa riittävästi resursseja johtuen sen haasteellisuudesta 

ja laaja-alaisuudesta, ja vaikuttavuuden mittaamis- ja seurantatavat on arvioitava ja 

päätettävä jo rajoituksia säädettäessä.  

 

Koronatodistuksen käytössä on kyse tietyn ihmisryhmän, rokottamattomien, perusoikeuksien 

rajoittamisesta. Perusoikeuksien rajoituksilla on oltava erittäin vankat ja kattavat perustelut, 

mikä ei heijastu millään tavalla lausuntokierroksella olevasta hallituksen esitysluonnoksesta. 

Perusteluksi ei riitä pelkästään se, että vedotaan yleisellä tasolla koronatautiin, sen levinneisyy-

teen tai terveydenhuoltoa rasittavaan vaikutukseen. Perusoikeusrajoitusten lailliseksi toteutta-

miseksi tulee lain valmistelumateriaaliin kirjata punninta siitä,  

 

• onko tavoitteiden saavuttamiseksi käytettävissä vaihtoehtoisia keinoja, joilla puututaan 

perusoikeuksiin vähemmän, 

• millainen hyöty-haitta-suhde eri toimintavaihtoehdoilla on, 

• miksi eri vaihtoehdoista otetaan käyttöön juuri valitut toimenpiteet, 

• millä tavalla toimenpiteiden odotetaan vaikuttavan ja missä laajuudessa ja 

• mihin valittujen toimenpiteiden vaikuttavuus tavoitteiden saavuttamiseksi perustuu ja 

miten sitä tullaan tilastoimaan ja seuraamaan.  

 

Mikäli laajennetun koronatodistuksen tavoitteena on toimia kannustimena koronarokotteen 

ottamiseen, tulisi tämä ilmaista avoimesti lainvalmistelussa, etenkin sen vuoksi, että ko-

ronatodistuksen käytön vaikutus koronataudin leviämiseen voi olla jopa negatii-

vinen eli sairastavuutta lisäävä30.  

 

5.2  Perusoikeusrajoituksien välttämättömyys 
 

Hallituksen esityksessä arvioidaan, että sellaiset toimijat, joiden asiakkaista valtaosa vastustaa 

koronatodistusta, eivät tule hyödyntämään vapaaehtoista todistusta. Tältä osin on huomioitava, 

että hallituksen esityksen perusteluissa jo itsessään hyväksytään se, että toiminnanharjoittajien 

toimintatapa ja palvelut tulevat asiakkaiden ja osallistujien toiveiden ja mielipiteiden perus-

teella eriytymään koronatodistusta edellyttäviin ja koronatodistuksesta vapautettuihin tapah-

tumiin ja palveluihin. Lakimuutoksen tavoitteiden näkökulmasta tämä on ongelmallista, koska 

tällä tavalla lainsäädännössä itsessään jo hyväksytään, että lain tavoitteet, kuten 

terveysturvallisuuden tavoitteleminen eivät ole välttämättömiä. Lainsäädäntöehdo-

tukseen kirjattu toiminnanharjoittajan pitkän aikavälin suunnittelun helpottaminen sen sijaan 

ei voi olla perusoikeusrajoituksien perusteena.   

 

 
30 https://doi.org /10.1101/2021.12.20.21267966: Vaccine effectiveness against SARS-CoV-2 infection with the Omicron or Delta vari-
ants following a two-dose or booster BNT162b2 or mRNA-1273 vaccination series: A Danish cohort study 
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Mikäli alueella ei ole voimassa olevia rajoituksia, on oletuksena, että kyseisen alu-

een tartuntatautitilanne ei ole huolestuttava. Tällaisessa tapauksessa on selvää, että ih-

misten keskeisten perusoikeuksien rajoitukset ja yhdenvertaisuuden loukkaaminen ei ole pe-

rusteltavissa terveysturvallisuudella tai terveydenhuollon kantokyvyn turvaamisella lainkaan. 

Lainsäädännössä tulisi läpinäkyvästi ja avoimesti perustella, mikä välttämätön syy perusoi-

keusrajoitusten taustalla tällaisessa tilanteessa on.  

 

Yksilönvapauksien ja perusoikeuksien rajoittaminen on mahdollista tietyin edellytyksin, mutta 

tällaisten rajoitusten tulee olla mahdollisimman lyhytkestoisia ja voimassa vain sen 

aikaa kuin se on välttämätöntä. Lakimuutoksen on suunniteltu olevan voimassa 30.6.2022 

saakka. On mahdollista, että jo esimerkiksi maalis-huhtikuussa tautitilanne on parantunut niin 

merkittävästi, että perusoikeuksien rajoituksille ei ole enää perusteita sen paremmin rokotettu-

jen kuin rokottamattomienkaan osalta. Perusoikeuksien rajoittaminen pitempään kuin on vält-

tämätöntä ei ole oikeasuhtaista tai välttämätöntä tavoiteltujen päämäärien saavuttamiseksi.  

 

YK:n ihmisoikeuskomitea on huomauttanut 29. yleiskommentissaan [3], ettei mikä tahansa ka-

tastrofi tai häiriö yhteiskunnalle välttämättä riitä perusteeksi perusoikeuksien rajoittamiselle. 

Etenkin jos rajoituksia tehdään muussa kuin sotatilanteessa, tulee niiden välttämättömyys to-

deta erityisen selvästi. Jotta keskeisten perusoikeuksien, kuten kokoontumisvapauden ja yh-

denvertaisuuden rajoittaminen esimerkiksi terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi olisi 

oikeutettua, tulisi terveydenhuollon kantokyvyn ylittymisen olla mittakaavaltaan 

niin tuhoisa (vrt. STM:n oma pandemiamääritelmä), että se vaikuttaisi nykyistä olennaisesti 

laajemmin yhteiskunnan eri toimintoihin. Kuten edellä on todettu, koronatauti itsessään ei ole 

niin vaarallinen, että se olisi aiheuttanut Suomessa ylikuolleisuutta missään vaiheessa epide-

mian aikana.  

 

5.3 Perusoikeusrajoituksien täsmällisyys ja tarkkarajaisuus 
 

Perusoikeuksien rajoitusten on oltava täsmällisiä ja tarkkarajaisia. Hallituksen esityksen mu-

kaan toiminnanharjoittaja voi halutessaan edellyttää osallistujilta tai asiakkailta koronatodis-

tuksen esittämistä. ”Voi halutessaan” ei ole perusoikeuden rajoituksen näkökul-

masta riittävän täsmällinen ja tarkkarajainen syy epäyhdenvertaiseen kohteluun. 

Hallituksen esitysluonnoksessa ei oteta kantaa siihen, miten usein toiminnanharjoittaja voi 

muuttaa mieltään ja millainen vaikutus tällä on mm. kuluttajansuojan toteutumiseen. Toi-

minnanharjoittajan ”voi halutessaan”-toteuttaminen johtaisi pahimmillaan täysin mielival-

taiseen lopputulokseen. 

 

Hallituksen esityksestä puuttuu kokonaan pohdinta siitä, mitä ovat ”välttämättömät tarvik-

keet”, joiden hankkimiseksi koronatodistusta ei voida edellyttää. Katsotaanko välttämättö-

miksi tarvikkeiksi vaatteet, harrastusvälineet, kirjat, huonekalut, tietoliikennevälineet, puheli-

met tai polttoaineet? Mitä on ”välttämätön omaisuuden kunnossapito” ja eikö pelkästään 

hyödyllinen omaisuuden kunnossapito ole sallittua rokottamattomille, joilla ei ole mahdolli-

suutta hankkia negatiivista koronatestitulosta? Onko uimahalli liikuntapalveluna lakisääteinen 

palvelu? Voitaisiinko rokottamattomat rajata esimerkiksi pankkipalveluiden ulkopuolelle, jos 

pankkipalvelut katsotaan ei-lakisääteisiksi palveluiksi?  

 

Sääntelyn tarkkarajaisuus on olennaisen tärkeää tilanteessa, jossa toiminnanharjoittajat voivat 

oman mielensä mukaan – eli mielivaltaisesti – ottaa käyttöön syrjiviä ja osalle väestöstä haital-

lisia toimintatapoja toiminnassaan. 

 

Lainsäädäntöön tulee sisällyttää ohjeet siitä, mille viranomaiselle ja millä tavoin kansa-

lainen voi tehdä valituksen, jos koronatodistusta koskevaa lainsäädäntöä sovelletaan 

väärin esimerkiksi aluehallintovirastojen tai toiminnanharjoittajien toimesta. 
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5.4 Hallituksen esitysluonnoksen perusteluista 
 

Hallituksen esityksessä todetaan, että suunniteltu ”sääntely osaltaan edistää valtiosäännössä 

turvattuja yksilön vapauden ja oikeuksien toteutumista sekä edistää oikeudenmukaisuutta yh-

teiskunnassa”. Tätä toteamusta ei ole perusteltu millään tavalla. On huolestuttavaa, jos perus-

tuslakiin kirjattuja oikeuksia voidaan loukata tai rajoittaa pelkästään väittämällä, että lainsää-

däntö edistää perusoikeuksien toteutumista ilman, että väittämää on perusteltu tai toteennäy-

tetty lakiesityksessä yksityiskohtaisesti. Lääketieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuk-

sen valossa koronatodistuksen vaikutus on voimakkaasti päinvastainen kuin mitä hallituksen 

esityksessä perustelemattomasti väitetään. Niin ikään hallituksen esityksessä todetaan, että 

”Jos henkilö ei lääketieteellisestä tai muusta syystä ota rokotetta, hän saa halutessaan koronato-

distuksen tuoreella negatiivisella covid-19-testituloksella”. Käytännössä tämä mahdollisuus ei 

toteudu, koska julkisesti rahoitettuun koronatestiin pääsyä on merkittävästi rajoitettu 

mm. kapasiteettiongelmien ja kustannusvaikutusten vuoksi. Yksityisten testien korkeat hinnat 

johtavat siihen, että vain varakkaammalla väestönosalla saattaa olla tosiallinen mahdollisuus 

hankkia koronatodistus ilman rokotetta. Tältä osin ehdotettu lainsäädäntö tosiasiallisesti 

syrjisi vähävaraisempaa väestönosaa. 

 

Koronatestauksen kapasiteettiongelmat ja tähän liittyvä testaukseen pääsyn rajoittaminen ovat 

johtaneet myös siihen, että taudin sairastaneet eivät välttämättä ole saaneet asianmu-

kaista, testillä todennettua merkintää koronatodistukseensa. Tämä on ongelmallista 

henkilön perusoikeuksien toteutumisen kannalta ottaen huomioon, että koronatodistusmerkin-

nän puuttuminen rajoittaa välittömästi henkilön mahdollisuutta palvelujen käyttöön ja osallis-

tumista yhteiskuntaan. Mikäli käytännöksi yleistyy, että koronataudin sairastamista koskeva 

merkintä voidaan kirjata pelkän diagnoosin perusteella ilman virallista testiä (oirekuvan ja/tai 

epätarkan kotitestin perusteella), johtaa se tilanteeseen, jossa lääkärille jää toimivalta ja vastuu 

arvioida, onko henkilö sairastunut koronataudin ja siten oikeutettu toimimaan yhdenvertaisesti 

yhteiskunnassa.  

 

Hallituksen esitysluonnoksessa todetaan, että ”perustuslakivaliokunnan mukaan sillä on mer-

kitystä, että sääntely on luonteeltaan mahdollistavaa”. Ehdotuksen mukaisessa tilanteessa, 

jossa sääntely on luonteeltaan yksinomaan ihmisryhmän toimintaa rajoittavaa eikä toi-

saalta mahdollista mitään lisävapauksia muullekaan väestönosalle, tulee perusoikeusrajoituk-

siin suhtautua entistä pidättyväisemmin.  

 

5.5  Lääketieteellisten toimenpiteiden tulee olla tosiasiallisesti vapaaehtoisuuteen perus- 

 tuvia 
 

Kuten Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on todennut, yhteiskunnan etua ja yksilön oi-

keuksia tulee punnita oikeudenmukaisella tavalla (Soering v. United Kingdom [89]31). Lisäksi 

Euroopan neuvosto on painottanut, että vaikka koronatodistuksen tapainen työkalu voi olla ih-

misoikeuskäytännön näkökulmasta sallittua, sen käyttämisessä pitää noudattaa erityistä varo-

vaisuutta, eikä sen vaatiminen voi olla pakollista32. Euroopan neuvoston päätöslauselmassa 

2361 korostetaan, että koronarokotteen tulee olla vapaaehtoinen, ja että ketään ei saa 

painostaa poliittisesti, sosiaalisesti tai millään muulla tavalla ottamaan rokotetta (7.3.1). Pää-

töslauselman mukaan ketään ei saa syrjiä sen vuoksi, että hän ei ole ottanut rokotetta, 

johtuen mahdollisista terveysriskeistä tai siitä, ettei kyseinen henkilö ole halunnut ottaa roko-

tetta (7.3.2). Nämä huomiot perustuvat Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Vaikka koronato-

 
31 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57619 
32 https://www.coe.int/en/web/data-protection/-/vaccine-pass-yes-but-with-strict-respect-of-human-rights 
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distuksen laajentaminen ei itsessään toimisi rokotepakkona, se loisi erittäin suurta painetta ro-

kotteen ottamiselle myös omien vakaumusten tai terveydentilaan liittyvien vasta-aiheiden vas-

taisesti, ja saattaisi kannustaa yrityksiä jaottelemaan asiakkaita terveystietojen tai mielipiteiden 

perusteella, mikä on suoraan tulkittavissa Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14. artiklan vas-

taiseksi syrjinnäksi. 

 

On myös huomioitava, että yksilönvapauteen kuuluu jossain määrin oikeus toimia itselleen ris-

kialttiilla tavalla, kuten EIT on päätöksessään Pretty v. UK [62] todennut33. Jopa silloin kun 

kyseessä on omaa henkeä uhkaava valinta, sanktioiden määrääminen kyseisestä toiminnasta ei 

välttämättä ole sallittua. Koska koronarokotteen vaikutuksena on oman itsensä suoje-

leminen vakavalta koronataudilta eikä sillä toisaalta voi merkittävästi vähentää taudin 

tarttumista tai tartuttamista, herää kysymys missä määrin riskin ottamista oman terveyden 

kohdalla (jättämällä rokotteen ottamatta) voi sanktioida rajoittamalla perusoikeuksia. 

 
 

=== === 

 

Edellä esitetyillä perusteilla katsomme, että ehdotettu EU:n digitaalisen koronatodistuksen laa-

jentaminen kansallisesti toiminnanharjoittajien vapaavalintaiseen käyttöön ei ole Suomen pe-

rustuslain mukaista, ei perustu lääketieteelliseen näyttöön ja aiheuttaa vakavia ja pitkäaikaisia 

kielteisiä yhteiskunnallisia seurauksia. 

 

 

Helsingissä, 15. päivänä tammikuuta 2022 
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33 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60448 


