
 
STM:n ehdotus lausunnoille 

Koronapassin laajennuksesta kertovat perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) ja sosiaali- 

terveysministeriön johtaja Jari Keinänen. 

Koronapassi 

STM:n ehdotus lausunnoille: 

Koronapassia voi vaatia ilman 

rajoituksia, viranomainen voisi 

edellyttää tapahtumilta sen vaatimista 

Hallituksen ehdotus on lausuntokierroksella tammikuun puoliväliin 

asti. Laki olisi voimassa kesäkuun 2022 loppuun asti. 

TEKIJÄT 
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• Hallitus ehdottaa, että koronapassia voisivat edellyttää nekin 

tilat ja toimijat, joihin ei kohdistu koronarajoituksia. 



• Nyt koronapassi voi olla vaihtoehto vain paikoissa, joissa 

asiakasmääriä tai aukioloaikoja on rajoitettu, esimerkiksi 

ravintoloisse, baareissa ja osassa sisäliikuntatiloja. 

• Hallituksen esitysluonnos lähtee lausunnoille tänään perjantaina.  

• Laki tulisi voimaan ensi vuoden puolella. 

• Yle kokoaa tähän juttuun tiedotustilaisuuden keskeisen annin. 
17.12. 17:40 
Juho Tuomisto 

Tilaisuus päättyy. 
17.12. 17:39 
Juho Tuomisto 

Iltalehti kysyy mitä käy pahoin ruuhkautuneelle tartuntojen jäljitykselle. 

Kiurun mukaan testausta ja jäljitystä kehitetään, mutta henkilöstöpula 

vaivaa. 

– Tilanne on vaikea. Tarvitsemme myös muita ammattilaisia tähän. 

Tarvitsemme uusia mahdollisuuksia rekrytoida henkilöstöä, Kiuru sanoo. 
17.12. 17:37 
Juho Tuomisto 

Ylen Terhi Toivonen kysyy Kiurun kommenttia THL:n suositukseen, jonka 

mukaan kolmannen rokoteannoksen antoväliä lyhennetään. 

– On hienoa että on KRAR (Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä) on 

reagoinut nopeasti. Uskon, että sitä on odotettu erityisesti yli 60-vuotiaiden 

ja ikäihmisten osalta. 

– Rokotteet ovat vahvin aseemme tässä tilanteessa. KRARin päätös on 

odotettu. 
17.12. 17:32 
Juho Tuomisto 

Iltalehti kysyy lakimuutoksen perustuslaillisista näkökohdista. 

STM:n lakimies Mirka-Tuulia Kuoksa sanoo, että sääntelyyn liittyy 

perusoikeuskysymyksiä, muun muassa yhdenvertaisuus. 

Kuoksan mukaan tällä hetkellä sairaanhoidon ja terveydenhuollon 

ylläpitäminen on tärkeää. Kuoksan mukaan sääntelyn tarkoituksena on 

suojella vakavammalle tautimuodolle alttiimpia rokottamattomia, mutta 

pitämään samaan aikaan yhteiskuntaa auki. 
17.12. 17:27 
Juho Tuomisto 

STT kysyy kuinka nopeasti laki tulisi voimaan. 

Kiurun mukaan puhemiehen kanssa on käyty keskustelu. Eduskunta on 

Kiurun saaman tiedon mukaan käytettävissä, eikä lain säätäminen tule siitä 

jäämään kiinni. 



17.12. 17:26 
Juho Tuomisto 

Lausuntokierros kestää Keinäsen mukaan 17. tammikuuta asti. 

Laki tulisi voimaan mahdollisimman pian ja se on voimassa 30. kesäkuuta 

2022 saakka. 
17.12. 17:23 
Juho Tuomisto 

Johtaja Jari Keinänen sosiaali- ja terveysministeriöstä puhuu. 

Lakimuutoksen ensimmäinen osuus sisältää sen, että tapahtumanjärjestäjät 

voisivat edellyttää EU:n digitaalista koronatodistusta eli koronapassia 

tilanteissa, joissa rajoitukset eivät koskisi heitä. 

Toinen osuus liittyy siihen, että viranomainen voi edellyttää 

toiminnanharjoittajia vaatimaan koronapassia. 
17.12. 17:21 
Juho Tuomisto 

Lakiluonnos lähtee tänään lausuntokierrokselle. 

– Asialla on kiire ja tällä kertaa lausuntoaika on suhteutettu tähän 

tautitilanteeseen, Kiuru sanoo. 
17.12. 17:20 
Juho Tuomisto 

Kiurun mukaan "emme voi jäädä telineisiin", kun omikronvariantti leviää. 

– Tässä tilanteessa on toimittava nopeasti. Olemme valmistelleet uusia 

työkaluja epidemiahallintaan, Kiuru sanoo. 

Tähän kuuluu ministerin mukaan se, että koronapassia voidaan käyttää 

myös tilanteessa, jossa rajoituksia ei ole voimassa. 
17.12. 17:17 
Juho Tuomisto 

Tilaisuus alkaa. Ensin puhuu perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru 

(sd.). 
17.12. 17:04 
Juho Tuomisto 

Tilaisuuden on tarkoitus alkaa näillä hetkillä. 

Aiemmin on viestitty, että hallitus pyrkii saamaan koronapassin 

laajentamista koskevan esityksen eduskunnan käsittelyyn vielä ennen 

joulua. 

Eduskunta kokoontuu vielä ensi viikolla maanantaina ja tiistaina. Lisäksi 

järjestetään täysistunto poikkeuksellisesti väliviikolla 28. päivänä joulukuuta. 
17.12. 16:10 
Tulikukka Fresnes de 



Tervetuloa seuraamaan tiedotustilaisuutta 

koronapassista 
Koronapassin käytön vapaaehtoisen laajentamisen lisäksi hallitus ehdottaa, 

että kunnat tai aluehallintovirastot voisivat tietyissä tilanteissa määrätä 

yrityksiä tai muita toiminnan järjestäjiä vaatimaan asiakkailtaan 

koronapassia.  

Jos koronapassin käyttöä velvotettaisiin ravintoloilta, asiasta eivät voisi 

kunnat määrätä vaan siitä päättäisi hallitus.  
 


