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LAUSUNTO 
16.1.2022 

 

Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta 

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/32784/2021 

 

 
Suomen Terveysjärjestö STJ ry vastustaa jyrkästi hallituksen esitystä tartuntatautilain 

väliaikaisesta muuttamisesta. Suomeen ei tule hyväksyä missään muodossa EU:n kaavailemaa 

digitaalista koronatodistusta, koska se rikkoo Suomen perustuslakia sekä kansainvälisiä 

ihmisoikeuksia. Toiminnanharjoittajat (ravintoloitsijat, kuntosaliyrittäjät, teatterit, 

urheiluseurat, tapahtumien järjestäjät, matkailualan yrittäjät ym.)  ovat hallituksen toimesta 

pantu rikkomaan monia lakeja ja kansainvälisiä ihmisoikeuksia ja kohtelemaan kansalaisia 

eriarvoisesti täysin ilman omaa syytä. 

 

 

PERUSTELUT 

 

Hallitus on ajanut toiminnanharjoittajat tilanteeseen, jossa heidät on pakotettu suostumaan hallituksen 

järjettömiin toimenpiteisiin turvatakseen edes jonkinlaiset toimintaedellytykset. Hallitus käyttää 

toiminnanharjoittajia omien päämääriensä toteuttamiseen, jonka tärkeimpänä välineenä on 

Suomen perustuslain vastainen ja kansainvälisiä ihmisoikeuksia rikkova koronatodistus 

(koronapassi tai rokotuspassi). Toiminnanharjoittajille ja kansalaisille uskotellaan hallituksen 

toimesta, että koronatodistus mahdollistaa erilaisten palvelujen terveysturvallisen käytön ja 

terveysturvallisen osallistumisen erilaisiin tilaisuuksiin ja toimintoihin. 

 

Väitteet siitä, että koronatodistuksella voitaisiin ennakollisesti ehkäistä covid-19-epidemian 

pahenemista eri alueilla, jolloin tiukempiin rajoitustoimiin ei välttämättä olisi tarvetta, ovat täysin 

vailla todellisuuspohjaa ja tieteellistä näyttöä. 

 

Tilastoista voimme havaita, että koronatodistus ei ole hillinnyt tartuntoja. Tartunnat ovat suorassa 

suhteessa rokotettujen määrään. Mitä enemmän ihmisiä rokotetaan, sitä enemmän tauti leviää. 

Rokotetut levittävät tautia vähintään yhtä paljon, kuin rokottamattomat ja sairastuvat koronaan siinä 

missä rokottamattomatkin. Koronarokote tai rokotustodistus ei ole tuonut hallituksen lupaamaa 

helpotusta, vaan päinvastoin, koronatartunnoissa rikotaan ennätyksiä lähes päivittäin.    

 
 

”Laissa säädettävän EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisen käytön tavoitteena on 

vähentää tartuntojen leviämistä sekä hallita sairaalakuormitusta mahdollistamalla 

rajoitustoimenpiteiden kohdistumisen keskeisesti rokottamattomaan väestöön.” 

 

 

Tartuntatautilain tarkoituksena ei ole ehkäistä tartuntatauteja tai niiden leviämistä, eikä niistä 

ihmisille ja yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja. Tartuntalain tarkoitus on eriarvoistaa ihmisiä ja sulkea 

rokottamattomat ihmiset yhteiskunnan ulkopuolelle pois normaaleista yhteiskunnan palveluista, 

kuten lakiesityksessä suoraan sanotaan.   
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Tutkimus: Perustuslakivaliokunta sivuutti terveiden rokottamattomien aseman 

koronapassin yhdenvertaisuuspohdinnoissa. 
 

Hallituksen esittämää lakialoitetta ei tule hyväksyä missään muodossa. Tätä käsitystä vahvistaa myös 

14.1.2022 julkaistu Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden yliopistonlehtorin, dosentti Matti 

Muukkosen tuore vertaisarvioitu tutkimus, jonka mukaan perustuslakivaliokunta ei käsitellyt 

asianmukaisesti eri ihmisryhmien asemaa puoltaessaan koronapassin kansallista käyttöä 

loppuvuonna 2021. 

 

Koronapassi, perustuslaki ja yhdenvertaisuustarkasteluasetelman kritiikki -tutkimuksen (Edilex 

2/2022) mukaan, niin tartuntatautilain muuttamiseen johtaneesta hallituksen esityksestä kuin 

perustuslakivaliokunnan lausunnosta ilmenee, kuinka lainsäädännön oli tarkoituskin asettaa 

ihmisiä eriarvoiseen asemaan rokotusstatuksen perusteella, mutta tätä ei pidetty ongelmana. 

Muukkosen mukaan tilanne muodostui kuitenkin ongelmalliseksi, kun tarkastelua ei viety riittävän 

pitkälle sen tunnistamiseksi millaisessa asemassa eri ihmisryhmät terveydentilansa perusteella olivat. 
 

Koko tutkimus: https://www.edilex.fi/artikkelit/25547.pdf 

 
 

 

LOPUKSI 

 

Virustaudeille tyypillisesti koronasta on tullut tavalliseen flunssaan verrattava kulkutauti. 

Yhteiskunnan on annettava palata normaaliin toimintaansa ja kaikki ihmisten vapautta ja 

liikkumista rajoittavat toimenpiteet, maskeineen ja koronapasseineen, on lopetettava 

välittömästi.  Hallituksen ylimitoitetuille ja kalliille toimille ei ole mitään perusteita.  

 

Ote Iltalehden 10.1.2022: 

”Pääkaupunkiseudun kunnat ja useat muut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) kunnat 

vaativat, että jatkossa koronaan sairastumiseen suhtaudutaan kuin mihin tahansa muuhunkin 

hengitystieinfektioon”. 

https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/f7a2d329-96e1-42e4-9654-e5626aab15a9 

 

 

Edellä esitettyihin seikkoihin vedoten, Suomen Terveysjärjestö STJ ry vastustaa 

jyrkästi hallituksen esitystä tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta. 

 
 

 
Merja Lindström 

Puheenjohtaja STJ ry 
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