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Koronapassi – esitys käytön laajennukseksi

• Mahdollistetaan lain nojalla koronatodistuksen edellyttäminen laajemmin vapaa-ajan 
toiminnoissa.

• 58 i §. EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallinen käyttö.

 Toiminnanharjoittaja voisi edellyttää asiakkailta tai osallistujilta EU:n digitaalisen 
koronatodistuksen esittämistä (koronapassin esittämistä) covid-19-tartuntojen 
leviämisen ehkäisemiseksi, vaikka toiminnanharjoittajiin ei kohdistuisi rajoituksia.

 Koronatodistusta (koronapassia) saisi edellyttää 16-vuotiailta ja sitä vanhemmilta 
kuten nykyisenkin lainsäädännön perusteella.

 Koronatodistusedellytys ei kuitenkaan saa estää elintarvikkeiden, lääkkeiden tai 
muiden näihin merkitykseltään rinnastuvien henkilökohtaisen elämän kannalta 
välttämättömien tarvikkeiden hankkimista, välttämätöntä omaisuuden 
kunnossapitoa, laissa säädetyn oikeuden tai velvollisuuden toteuttamista, oikeutta 
saada lakisääteinen palvelu taikka välttämätön hoiva ja huolenpito, oikeutta saada 
asiansa käsitellyksi toimivaltaisessa viranomaisessa eikä virkamiestä tai viranhaltijaa 
hoitamasta virka-tehtäviään taikka valtiollista tai kunnallista luottamushenkilöä 
hoitamasta luottamustehtäväänsä. 



Koronapassi – esitys käytön laajennukseksi

• Viranomainen voisi velvoittaa toimijoita edellyttämään koronatodistusta 
(koronapassia): 

• Täydennetään 58 d §:n sääntelyä:

 Kunnat ja aluehallintovirastot voisivat päätöksellään tietyissä tilanteissa velvoittaa 
toimijoita edellyttämään koronapassin esittämistä. Valtioneuvosto voisi vastaavasti 
säätää asetuksen, joka velvoittaisi ravintoloita edellyttämään koronapassin 
esittämistä. 

 Päätöksestä on käytävä ilmi, miten toimijan tulee  toteuttaa velvoitteensa 
asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka 
edellyttämällä 58 i §:ssä tarkoitetun EU:n digitaalisen koronatodistuksen 
esittämistä . 

• Täydennetään vastaavasti 58 a §:n sääntelyä (valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeistä).



Rajoitusten portaittaisuus jatkossa

1) Voimassa ilman erillistä päätöstä/asetusta: 
58 c §: toimintaa ja tiloja koskeva yleinen hygieniavelvoite
58 e §: liikennevälineissä noudatettavat hygieniavelvoitteet
58 a §: ravitsemistoiminnan yleiset hygieniavelvoitteet

2) Voimaan erillisellä päätöksellä/asetuksella: 
58 a: ravitsemistoiminnan rajoitukset
58 d: tilojen käyttöä koskevat rajoitukset
58 f: liikennerajoitukset §: viranomaispäätös kontaktien riskien ehkäisystä
58 §: yleisötilaisuuksien rajoitukset

 Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutosta 58 d §:
Aikaisemmin toiminnanharjoittaja on itse voinut valita, mitä rajoitustoimia ottaa käyttöön. Jatkossa 
aluehallintovirastot ja kunnat voisivat päättää, millaisia rajoituksia toimijoille asetettaisiin. 
Rajoitukset voisivat olla: 1) asiakasmäärän rajaaminen 2) asiakaspaikka- tai tilajärjestelyt 3) velvoite 
edellyttää koronatodistusta (koronapassia) asiakkailta/osallistujilta.

 Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutosta 58 a §: valtioneuvoston asetus voisi velvoittaa 
edellyttämään koronatodistuksen esittämistä.

3) Viimesijainen keino: Tilojen sulkeminen (58 g §) ja tilaisuuksien kieltäminen (58 §). Kielto 
edellyttää koronapassia rajoitusten vaihtoehtona (58 i §).



Aikataulu

• Lausuntoja hallituksen esityksen luonnoksesta voi antaa 17.12.2021–17.1.2022.

• Laki on voimaan mahdollisimman pian ja se olisi voimassa 30.6.2022 saakka.


