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Lausuntopyyntö
Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 19 §:ään ja yhdenvertaisuusvaltuutetusta
annetun lain (1326/2014) 3 §:ään viitaten Sitra pyytää kunnioittavasti
yhdenvertaisuusvaltuutetulta lausuntoa siitä, onko yhdenvertaisuuslain
näkökulmasta
oikeutettua
henkilöiden
erilainen
kohtelu
henkilön
koronastatustietoon perustuen seuraavissa käyttötapauksissa:
1) Suomen Messut Osuuskunnan viisipäiväiset Habitare-messut syksyllä 2021
(liite 1)
2) Helsingin Rock and Roll Oy:n Tavastia Klubilla järjestettävä K18 rockkonsertti (liite 2)
Tapahtumien yksityiskohtaiset kuvaukset ilmenevät lausuntopyynnön edellä
mainituista liitteistä.
Jos yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että käyttötapauksissa kuvatut toimet tai
menettelytavat edellyttävät yhdenvertaisuuslain näkökulmasta muutoksia tai
täydennyksiä, Sitra pyytää, että yhdenvertaisuusvaltuutettu antaisi
lausunnossaan neuvoja ja suosituksia siten, että yhdenvertaisuuslain säännökset
tulevat huomioon otetuksi.
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Lausuntopyynnön tausta
Sitrassa on käynnissä hanke, jonka puitteissa on arvioitu maksukorttien ja niiden
infrastruktuurin hyödynnettävyyttä maksukortin haltijan Covid-19-taudin
tartuntaa, rokottamista tai testitietoa koskevan tiedon saamiseen. Maksukortilta
olisi luettavissa tieto siitä, onko henkilöllä hyväksyttävä koronastatus.
Koronastatus voisi olla hyväksyttävä hiljattain sairastetun koronataudin vuoksi,
koronarokotuksen
ottamisen
johdosta
tai
tuoreen,
negatiivisen
koronavirustestituloksen johdosta. Maksukortin koronastatus vastaisi EU:n
digitaalisen vihreän todistuksen (”EU COVID-19 certificate”) sisältöä1. Henkilö
voisi todentaa koronastatuksen myös vaihtoehtoisella fyysisellä tai sähköisellä
todistuksella.
Sitran hankkeen tavoitteena on edesauttaa yhteiskunnan avaamista
terveysturvallisesti tilanteessa, jossa koronapandemia ei ole vielä
maailmanlaajuisesti päättynyt. Hankkeessa keskitytään erityisesti yksityisten
elinkeinonharjoittajien mahdollisuuteen järjestää tapahtumia, eli turvata
perustuslain 18 §:ssä säädettyä elinkeinonvapautta siten, että muut
perusoikeudet kuten perustuslain 6 §:ssä säädetty yhdenvertaisuus toteutuu.
Sitran hankkeen puitteissa Suomen Messut Osuuskunta (”Messukeskus”) ja
Helsingin Rock and Roll Oy (”Tavastia Klubi”) ovat laatineet tämän
lausuntopyynnön kohteena olevat käyttötapauskuvaukset Covid-19-statuksen
varmentamisesta maksukorttia käyttäen. Kysymys on yksityisistä palveluista,
joiden osalta erilaisen kohtelun oikeuttamisperusteista ei ole säädetty laissa.
Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli Messukeskus ja Tavastia Klubi kantaisivat
vastuun siitä, että erilaisella kohtelulla on perus- ja ihmisoikeuksien kannalta
hyväksyttävä tavoite ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia.
Sitra on sopinut Messukeskuksen ja Tavastia Klubin kanssa tämä
lausuntopyynnön tekemisestä yhdenvertaisuusvaltuutetulle. Selvyyden vuoksi
Sitra toteaa, että Sitra itse ei millään tavalla osallistu kummankaan tapahtuman
järjestämiseen.
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Liikesalaisuudet
Tämä lausuntopyyntö liitteineen ei sisällä liikesalaisuuksia.
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Päiväys ja allekirjoitukset
Helsingissä 10. päivänä toukokuuta 2021
SUOMEN ITSENÄISYYDEN JUHLARAHASTO
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Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteen toimivien rokotus-, testaus- ja parantumistodistusten
myöntämistä, todentamista ja hyväksymistä koskevasta kehyksestä vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi covid-19pandemian aikana (digitaalinen vihreä todistus), COM(2021) 17.3.2021 130 final.

2 (3)

LIITTEET
1

Messukeskuksen käyttötapauskuvaus 29.4.2021
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Tavastia Klubin käyttötapauskuvaus 29.4.2021
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