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Suomen Musiikintekijät ry

Lausunto

Asia:  VN/32784/2021

Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE:

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI TARTUNTATAUTILAIN VÄLIAIKAISESTA MUUTTAMISESTA 

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/32784/2021

Suomen Musiikintekijät ry kiittää mahdollisuudesta lausua otsikkoaiheesta ja toteaa lausuntonaan 
seuraavaa:

Suomen Musiikintekijät kommentoi lakiesitystä ainoastaan konsertti- ja musiikkitapahtumien 
avaamisen sekä musiikkialan liiketoiminnan ennakoimisen ja vakiinnuttamisen näkökulmasta. Ala on 
freelancervaltainen ja kokee olevansa rokottamattomien panttivankina, koska oma 
elinkeinotoiminta ja toimeentulo on jälleen kielletty. Tietojen mukaan perusterveet rokotetut eivät 
tällä hetkellä kuormita sairaaloiden teho-osastoja. 

Kulttuuritapahtumista ei myöskään tiedetä lähteneen tartuntaryppäitä. Ainoa poikkeus on 8.3.2020, 
jolloin tiedot koronasta ja sen vaikutuksista olivat vielä täysin olemattomia.

Elävän musiikin tilaisuuksien kielto osuu rankasti sekä esittäjiin että tekijöihin: musiikintekijöiden 
elävän musiikin tekijänoikeuskorvaukset jäävät saamatta, kuten on käynyt jo kahden vuoden ajan. 
Freelancereille tilanne on kohtalokas, koska heidän sosiaali- ja työttömyysturvansa on työsuhteisia 
heikompi, ja vaatii laajoja uudistuksia.
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Tartuntatautilain kokonaisuudesta Suomen Musiikintekijät ry toteaa: 

• Koronapandemian hallinnan sekä tartuntatautilain muuttamisen ensisijainen tavoite tulee olla 
se, että rajoitukset ovat voimassa vain välttämättömän ajan. 

• Välttämättömät rajoitustoimet tulee kohdentaa yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti toimialasta 
riippumatta ja niiden tulee perustua aukottomaan ja perusteltuun näyttöön.

• Koronatodistuksen käyttöön velvoittavat rajoitteet tulee olla voimassa ainoastaan 
välttämättömän ajan.

• Koronapassin tulee mahdollistaa musiikkitapahtumien järjestäminen täydellä kapasiteetilla 
tilanteessa, jossa näkymä tulevaan on muutoin epäselvä ja viranomaisrajoitusten asettamisen 
aikajänne lyhyt ja ennakoimaton. Koronatodistuksen käytön mahdollisuus täytyy lailla taata 
tilanteessa, jossa tartuntoja on väestössä paljon, mutta samanaikaisesti kaikkia tartuntoja ei enää 
varmenneta laboratoriotestein tai lääkärissä. (esimerkkinä joulukuu 2021-tammikuu 2022)

• Lakiesityksen mukaan kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin tai 
aluehallintovirasto voi kieltää yleisötilaisuuden järjestämisen 58 §:n nojalla kokonaan. Tällaisessa 
tilanteessa valtiolla tulee olla yksiselitteinen korvausvelvollisuus toimitilojen sulun ja toiminnan 
estämisen aiheuttamista taloudellisista menetyksistä, niin järjestäjille kuin freelancereille, jotka 
esiintyjinä mahdollistavat tapahtumia ja kerryttävät tekijänoikeuskorvauksia musiikintekijöille. 
Korvausvelvollisuus tulee kirjata lakiin. 

• Huomiona lakiesityksen kohtaan 58 d § Asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön 
edellytykset covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi: Viranomaispäätös ei voi velvoittaa toimijaa 
ottamaan huomioon sekä rajoitukset (esim. asiakasmäärä, tilajärjestelyt), että velvoittamaan 
korontodistuksen käyttöön yhtäaikaisesti. Kirjaus tällaisenaan jättää viranomaispäätöksen 
velvoitteet epäselviksi. Alunperinkin rokotuspassin oli tarkoitus korvata muut rajoitukset ja siten 
turvata mm. kulttuurialojen oikeus elinkeinoon ja toimeentuloon.

• Koronatodistuksen (rokotepassin) saaminen negatiivisella testillä tulee mahdollistaa 
kansalaisille, jotka eivät voi lääketieteellistä syistä ottaa koronarokotusta.

• Hyväksytyn koronatodistuksen laajentaminen EU:n ulkopuolisiin todistuksiin

Koronatodistuksen/rokotepassin käyttöä tulee laajentaa myös muiden kuin EU:n hyväksymien 
koronatodistusten piiriin. Kansainvälisten yleisöjen ja esiintyjien osuus musiikkitapahtumissa on 
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suuri, joten jatkossa on olennaista turvata liiketoiminnallisen ja taiteellisen toiminnan kehittäminen 
ja vakiinnuttaminen.

Helsingissä 17. tammikuuta 2022

 

Toivonen Aku
Suomen Musiikintekijät ry - Kaija Kärkinen, hallituksen puheenjohtaja


