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LAUSUNTO      22.9.2021 
 
Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry:n lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen 
esityksestä laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 131/2021) 

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU on 3500 taide- ja kulttuurialan asiantuntijaa ja esihenkilöä 
edustava ammattijärjestö. Jäseninämme on monimuotoinen joukko taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alalla 
hallinto-, tuotanto- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleviä palkansaajia, itsensätyöllistäjiä, yrittäjiä ja alan 
opiskelijoita.  

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry ottaa omassa lausunnossaan kantaa ensisijaisesti EU:n 
digitaalisen koronatodistuksen eli niin sanotun koronapassin käyttöön yleisötilaisuuksissa. Kannatamme 
digitaalisen koronatodistuksen ottamista käyttöön täydentävänä toimenpiteenä, jolla yleisötilaisuuden 
järjestäjän on mahdollista vapautua kokonaan tartuntatautilain pykälän 58 mukaisista velvoitteista. Tämä 
mahdollistaa pitkään eriarvoisesta kohtelusta kärsineen alan elinkeinon harjoittamisen myös niissä tilanteissa, 
joissa erilaiset rajoitustoimet katsotaan vielä terveysturvallisuuden takia välttämättömiksi. Lisäksi 
koronatodistuksen käyttöönotto varmistaa kansalaisten kulttuuristen oikeuksien toteutumisen, kun tapahtumia 
ja tilaisuuksia on taas mahdollista järjestää epidemiatilanteesta riippumatta. Vaikka koronatodistuksen 
käyttöaika jäisi lyhyeksi, sen merkitys esimerkiksi tapahtuma- ja kulttuurialan ammattilaisten työllisyyden ja 
työtilaisuuksien ennakoitavuuden kannalta on merkittävä. 
 
Digitaalista koronatodistusta on käytettävä ainoastaan epidemiatilanteen niin vaatiessa, mutta koronatodistusta 
koskevan lainsäädännön on kuitenkin oltava voimassa yhtä kauan kuin rajoitustoimia on muun lainsäädännön 
puitteissa mahdollista määrätä. Koronatodistusta koskevan lain voimassaolo tulisi kytkeä tartuntatautilain 
pykälän 58 ja sen alapykälien (58 a, c ja d) sisältämien yleisötilaisuuksien rajoitusmahdollisuuksien 
voimassaoloon. 
 
Pidämme tärkeänä, että koronatodistuksen käyttö on sekä tapahtumajärjestäjille että osallistujille 
mahdollisimman helppoa ja vaivatonta. Kannatamme siis, että todistuksena toimii Omakannasta ladattavissa 
oleva EU:n koronatodistus. On pidettävä kuitenkin huolta, että todistus on mahdollista lukea tavalla, josta käy 
ilmi vain sen voimassaolo, ei voimassaolon syytä. Koronatodistuksia lukevan sovelluksen on oltava 
helppokäyttöinen ja sen toimintavarmuudessa on huomioitava myös suurten, useiden kymmenien tuhansien 
osallistujien tilaisuudet. Järjestelmän mahdollisia vikatilanteita varten tulee tarjota ympärivuorokautinen 
tekninen tuki tapahtumajärjestäjille. 
 
Lisäksi muistutamme, että mikäli tulevaisuudessa päädytään kaikesta huolimatta tilanteeseen, jossa tapahtumat 
jouduttaisiin epidemiatilanteen takia kieltämään kokonaan, on myös huolehdittava asianmukaisesta 
tapahtumajärjestäjille maksettavasta kompensaatiosta jo käytössä olleen tapahtumatakuun tapaan. 
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