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Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu
Komissio antoi 17.3.2021 ehdotuksen asetukseksi yhteentoimivien rokotus-, testaus- ja
parantumistodistusten myöntämistä, todentamista ja hyväksymistä koskevasta kehyksestä
vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi covid-19-pandemian aikana (digitaalinen vihreä
todistus) (COM(2021) 130 final). Lisäksi komissio antoi ehdotuksen asetukseksi
yhteentoimivien rokotus-, testaus- ja parantumistodistusten myöntämistä, todentamista ja
hyväksymistä koskevasta kehyksestä covid-19-pandemian aikana jäsenvaltioiden alueella
laillisesti oleskelevien tai asuvien kolmansien maiden kansalaisten osalta (digitaalinen
vihreä todistus) (COM(2021)140 final).
Osana samaa kokonaisuutta komissio antoi tiedonannon Yhteiset toimet Euroopan
turvallista ja pysyvää avautumista varten (COM(2021) 129 final)
Digitaalisella vihreällä todistuksella on tarkoitus helpottaa kansalaisten turvallista vapaata
liikkuvuutta EU:ssa covid-19-pandemian aikana. Tiedoksiannossa hahmotellaan
etenemistä tasapainoisten toimien ja EU:n yhteisen lähestymistavan avulla.
Komissio esitteli ehdotuksensa Coreper II –kokouksessa 17.3.2021. Alustava keskustelu
ehdotuksesta käytiin Coreperissa 19.3.2021. Pääsääntöisesti jäsenmaat suhtautuvat
ehdotuksiin varovaisen myönteisesti, mutta samalla on tuotu esille huolia teknisistä,
eettisistä kysymyksistä, tieteellisen näytön riittämättömyydestä sekä kunnianhimoisesta
valmistelun aikataulusta. Vilkasta keskustelua on herättänyt myös tietosuojakysymykset,
kolmansien maiden kansalaisten mahdollinen ottaminen järjestelmän piiriin sekä kysymys
siitä, mitkä rokotteet ja testit kelpuutetaan mukaan. Eurooppa-neuvoston
videokokouksessa 25.3.2021 pidettiin tärkeänä, että todistuksia koskevaa lainsäädäntö- ja
teknistä valmistelutyötä edistetään kiireellisesti. Asetusehdotusten käsittelyä varten on
perustettu neuvoston ad hoc –työryhmä, joka aloitti työnsä 22.3.2021, ja on sen jälkeen
kokoontunut neljä kertaa. Coreper kävi orientaatiokeskustelun neuvottelutilanteesta 31.3.
Jäsenmaat pitivät tärkeänä, ettei vihreän todistuksen järjestelmä muodostu syrjiväksi ja
puolsivat sen vuoksi kaikkien kolmen todistustyypin sisällyttämistä kehykseen, kuitenkin
sillä edellytyksellä, että niiden käyttö perustuu tieteelliseen näyttöön. Jäsenmaat tukivat
laajasti puheenjohtajamaan suunnitelmaa ripeästä etenemisestä asetuksista käytävissä
neuvotteluissa. Puheenjohtajamaa Portugali tähtää mandaatin saamiseen neuvostolta
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huhtikuun puoleenväliin mennessä trilogineuvottelujen aloittamiseksi Euroopan
parlamentin kanssa. Puheenjohtajamaa Portugali tähtää mandaatin saamiseen neuvostolta
huhtikuun puoleenväliin mennessä trilogineuvottelujen aloittamiseksi Euroopan
parlamentin kanssa. Puheenjohtajan tavoitteena on käsitellä ehdotukset nopeasti, siten, että
asetukset voisivat tulla voimaan kesäkuun viimeisellä viikolla (26.6.2021).
Suomen kanta
Digitaaliset vihreät todistukset
Suomi suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen digitaalisesta vihreästä
todistuksesta. Suomi tukee komission pyrkimystä kehittää koordinoitua ja yhteentoimivaa
lähestymistapaa digitaalisille työkaluille, joilla voidaan esittää todistuksia covid-19rokotuksista, covid-19-testituloksista ja parantuneesta covid-19-taudista
Suomen kannat asetusehdotuksiin kuvataan myös erillisissä myöhemmin toimitettavissa
U-kirjelmissä, jotka ovat valmisteilla.
Suomi korostaa, että jäsenmailla on oikeus asettaa ja poistaa rajoituksia vapaalle
liikkuvuudelle covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi ja kansanterveyden
suojelemiseksi. On tärkeää, että komission ehdottamalla tavalla digitaalisen vihreän
todistuksen soveltaminen rajojen yli liikkuvien henkilöiden kohdalla jää kunkin
jäsenmaan harkintaan.
Tällä hetkellä Suomi ei suosittele poikkeuksia covid-19-rokotteen saaneiden Suomeen
saapuvien matkailijoiden testauksessa ja karanteenissa. Suomi seuraa tiiviisti saatavilla
olevaa tieteellistä tutkimusta covid-19-rokotteiden vaikutuksista sekä Maailman
terveysjärjestön WHO:n ja EU:n tartuntatautien ehkäisy- ja torjuntaviraston ECDC:n
antamia suosituksia.
Suomi tukee ehdotuksen soveltamista niihin kolmansien maiden kansalaisiin, jotka
asuvat tai oleskelevat laillisesti niiden alueella ja joilla on oikeus matkustaa toisiin
jäsenvaltioihin unionin oikeuden mukaisesti.
Suomi pitää tärkeänä, että huolehditaan siitä, että ehdotus ja järjestelyt kunnioittavat
perusoikeuksia ja ovat yhteensopivia EU:n ja kansallisen tietosuojasääntelyn kanssa.
Erityisesti tulee huolehtia siitä, että ehdotetut ratkaisut ovat tietoturvallisia ja niissä
käsiteltävät tiedot on asianmukaisesti suojattu. On myös otettava huomioon, että
ehdotetun ratkaisun tarkentuessa henkilötietojen käsittelyn osalta, on asiasta
mahdollisesti säädettävä kansallisesti.
Suomi kannattaa vihreän todistuksen mukaisen todistuksen covid-19-rokotuksesta
myöntämistä jokaisen rokotusannoksen jälkeen, sillä covid-19-rokotusohjelmat ja aikataulut ovat erilaisia eri jäsenmaissa. Suomi korostaa, että kunkin jäsenmaan on itse
arvioitava edellyttävätkö he maahan saapuvilta yhtä vai useampaa rokoteannosta.
Suomi tukee komission ehdotusta siitä, että todistusten varmentamisen yhteydessä
käsiteltäviä henkilötietoja ei tule tallentaa kohdemaassa. Suomi tukee myös Euroopan
tietosuojaneuvoston (EDPB) ja Euroopan tietosuojavaltuutetun (EDPS) yhteisen
lausunnon mukaisia tarkennusehdotuksia asetukseen koskien henkilötietojen käsittelyn
kokonaisuutta.
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Esitetty sääntely, joka koskee komissiolle siirrettävää säädösvaltaa ja
täytäntöönpanovaltaa, on hyväksyttävissä.
Yhteiset toimet Euroopan turvallista ja pysyvää avautumista varten
Suomi voi tukea komission tiedonannossa ehdottamia etenemistoimia sekä EU:n yhteistä
lähestymistapaa. Suomi kannattaa EU:n yhteisiä toimia, joilla pyritään estämään
koronaepidemian kasvun kiihtyminen uudelleen ja erityisesti herkemmin tarttuvan
virusmuunnoksen leviäminen. Suomi pitää tehokasta testausta ja tartunnanjäljitystä,
genomin sekvensoinnin tarkoituksenmukaista lisäämistä, tartunnalle altistuneiden
karanteenia, tartunnan saaneiden eristämistä sekä tartuntojen leviämisen estämiseen
kohdennettuja paikallisia ja alueellisia torjuntatoimia keskeisinä keinoina tässä työssä.
Tuotanto- ja toimitusaikataulujen viiveistä huolimatta covid-19-rokotteiden yhteinen EUhankintamenettely on osoittautunut hyväksi ja tarpeelliseksi toimintatavaksi, jolla on
saatu varmistettua sopimukset useiden rokotetoimittajien kanssa äärimmäisen vaikeilla
markkinoilla. Suomi korostaa, että toimitusaikatauluja tulisi pyrkiä kaikin tavoin
vauhdittamaan.
Suomi kannattaa tietojenvaihdon, poikkihallinnollisen yhteistyön ja koordinaation
edistämistä ja tehostamista nykyisten rakenteiden puitteissa. Näiden toimien tulee
tapahtua jäsenvaltioiden ja EU:n toimivallanjakoa kunnioittaen.
Pääasiallinen sisältö
Digitaalinen vihreä todistus
Komissio antoi 17.3.2021 asetusehdotuksensa digitaalisesta vihreästä todistuksesta, jolla
on tarkoitus helpottaa kansalaisten turvallista vapaata liikkuvuutta EU:ssa covid-19pandemian aikana. Todistus perustuu syrjimättömyyden periaatteeseen ja EUkansalaisten perusoikeuksien kunnioittamiseen. Ehdotuksessa todetaan, että monet
jäsenvaltiot ovat käynnistäneet tai suunnittelevat aloitteita rokotustodistusten
myöntämiseksi. Todistusten olisi oltava täysin yhteentoimivia, suojattuja ja
todennettavissa. Siksi on tarpeen luoda jäsenvaltioiden kesken yhteisesti sovittu
lähestymistapa, joka koskee tällaisten todistusten sisältöä ja muotoa sekä niihin liittyviä
periaatteita ja teknisiä standardeja. Jotta voidaan helpottaa vapaata liikkuvuutta ja
oleskelua jäsenvaltioiden alueella koskevan oikeuden käyttöä, olisi otettava käyttöön
yhteinen kehys covid-19-rokotuksia ja -testausta sekä taudista parantumista koskevien
yhteentoimivien todistusten, niin kutsutun digitaalisen vihreän todistuksen, myöntämistä,
todentamista ja hyväksymistä varten. Sähköisten terveyspalvelujen verkosto hyväksyi
27.1.2021 ohjeet lääketieteellisiin tarkoituksiin annettua rokotetta koskevasta todisteesta;
ohjeita päivitettiin 12.3.2021. Näiden ohjeiden ja erityisesti suositeltavien
koodistandardien olisi oltava perustana asetuksen soveltamiseksi hyväksyttäville
teknisille eritelmille.
Ehdotuksen mukaan jäsenvaltion on myönnettävä todistus automaattisesti tai henkilön
sitä pyytäessä. Useat jäsenvaltiot ovat jo nyt vapauttaneet rokotetut henkilöt tietyistä
vapaata liikkuvuutta unionissa koskevista rajoituksista. Jos jäsenvaltiot hyväksyvät
todisteen rokotuksesta perusteeksi luopua covid-19-viruksen leviämisen rajoittamiseksi
unionin lainsäädännön mukaisesti käyttöön otetuista vapaan liikkuvuuden rajoituksista,
kuten karanteeni- tai eristäytymisvaatimuksesta tai SARS-CoV-2-viruksen varalta
tehtävästä testistä, niiden olisi edellytettävä hyväksyvän samoin edellytyksin myös
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muiden jäsenvaltioiden tämän asetuksen mukaisesti myöntämät voimassa olevat
rokotustodistukset. Monet jäsenvaltiot ovat edellyttäneet alueelleen matkustavilta
henkilöiltä myös testiä SARS-CoV-2-tartunnan varalta ennen saapumista tai sen jälkeen.
Ehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden, jotka edellyttävät todisteita SARS-CoV-2-tartunnan
varalta tehdystä testistä covid-19:n leviämisen rajoittamiseksi käyttöön otettujen vapaan
liikkuvuuden rajoitusten yhteydessä, olisi hyväksyttävä toisten jäsenvaltioiden tämän
asetuksen mukaisesti myöntämät testaustodistukset. Lisäksi jäsenvaltiot ovat jo nyt
vapauttaneet parantuneet henkilöt tietyistä vapaata liikkuvuutta unionissa koskevista
rajoituksista. Jos jäsenvaltiot hyväksyvät todisteen parantumisesta perusteeksi luopua
SARS-CoV-2-viruksen leviämisen rajoittamiseksi unionin lainsäädännön mukaisesti
käyttöön otetuista vapaan liikkuvuuden rajoituksista, kuten karanteeni- tai
eristäytymisvaatimuksesta tai SARS-CoV-2-viruksen varalta tehtävästä testistä, niiden
olisi edellytettävä hyväksyvän samoin edellytyksin myös muiden jäsenvaltioiden tämän
asetuksen mukaisesti myöntämät voimassa olevat parantumistodistukset.
Ehdotuksessa todetaan myös, että koordinoinnin varmistamiseksi jäsenvaltioille ja
komissiolle olisi ilmoitettava, jos jäsenvaltio vaatii todistusten haltijoilta karanteenia tai
omaehtoista eristäytymistä tai testiä SARS-CoV-2-tartunnan varalta sen alueelle
saapumisen jälkeen tai jos se epää maahanpääsyn tällaisilta henkilöiltä. Jäsenvaltion on
myös esitettävä perustelut näille rajoituksille.
Komissio ehdottaa myös valtuutussäännöksiä, joiden puitteissa komissio voisi toteuttaa
tarvittavia päivityksiä asetuksen kehykseen mm. jatkuvasti karttuvan lääketieteellisen
näytön huomioimiseksi.
Digitaalinen vihreä todistus on digitaalinen todiste siitä, että henkilö on joko
- saanut covid-19-rokotuksen
- saanut negatiivisen testituloksen tai
- parantunut covid-19-taudista.
Järjestelmän lähtökohtana on keskitetyn EU-myyntiluvan saaneilla rokotteilla
tapahtuneiden rokotusten pakollinen hyväksyminen jäsenmaissa. Tämän lisäksi
jäsenmailla on vapaaehtoisesti mahdollisuus hyväksyä rokotustodistukset, jotka koskevat
muita covid-19-rokotteita, kuten rokotteita, joille jonkin jäsenvaltion toimivaltainen
viranomainen on myöntänyt myyntiluvan direktiivin 2001/83/EY nojalla, rokotteita,
joiden jakelulle on myönnetty väliaikainen lupa direktiivin 2001/83/EY 5 artiklan 2
kohdan nojalla, tai rokotteita, jotka WHO on hyväksynyt hätätilannekäyttöön.
Todistus on:
- digitaalinen ja/tai paperimuotoinen
- sisältää QR-koodin ja digitaalisen leiman, joka varmistaa todistuksen aitouden
- maksuton
- EU-maan kielellä ja englanniksi
- voimassa kaikissa EU-maissa.
Toteutus
Todistus sisältää vain välttämättömät tiedot, jotka ovat tarpeen vapaata liikkuvuutta
koskevan oikeuden käyttämisen helpottamiseksi, ja jotka vahvistetaan asetuksessa.
Todistuksen myöntämisestä vastaavat EU-maiden kansalliset viranomaiset. Sen voi antaa
esimerkiksi sairaala, testauskeskus tai terveysviranomainen.
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Komissio ja jäsenvaltiot valmistelevat yhdessä EU-tasolle perustan todistusten
varmennukselle. Henkilötietoja saavat käsitellä vain viranomaiset kohdemaassa tai
matkustuspalvelujen tarjoajat, jos se on kansallisen lain mukaan mahdollista pandemian
estämiseksi. Henkilötietoja, jotka on saatu edellä mainitulla tavalla, ei saa säilyttää.
Jos jäsenvaltio vaatii asetuksen mukaisen todistuksen haltijaa jäämään karanteeniin tai
menemään testiin, tulee sen ilmoittaa asiasta etukäteen komissiolle ja muille
jäsenvaltioille.
Tavoitteena on, että myös kolmansissa maissa myönnetyt yhteensopivat todistukset on
mahdollista lisätä samaan järjestelmään.
Digitaalinen koronatodistus on väliaikainen järjestely. Asetuksen voimassaolon
ehdotetaan päättyvän, kun WHO julistaa covid-19-pandemian päättyneeksi.
Digitaalinen vihreä todistus (kolmansien maiden kansalaiset)
Komissio antoi 17.3.2021 lisäksi täydentävän asetusehdotuksensa, jolla varmistetaan, että
digitaalinen vihreä todistus myönnetään myös EU:n jäsenmaissa tai Schengenin
säännöstöön osallistuvissa maissa asuville EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisille ja
vierailijoille, joilla on oikeus matkustaa toisiin jäsenmaihin. Asetuksessa säädettäisiin
siitä, että vihreästä todistuksesta annettua asetusta sovellettaisiin niihin kolmansien
maiden kansalaisiin, jotka asuvat tai oleskelevat laillisesti jäsenvaltiossa ja joilla on
oikeus matkustaa toisiin jäsenvaltioihin.
Yhteiset toimet Euroopan turvallista ja pysyvää avautumista varten
Komissio julkaisi 17.3.2021 myös tiedonannon, jossa hahmotellaan etenemistä
tasapainoisten toimien ja EU:n yhteisen lähestymistavan avulla. Tiedonannossa tuodaan
esiin, mitä olisi tehtävä, jotta voidaan nopeammin palata eurooppalaiseen elämäntapaan
turvallisesti sekä pysyvästi hallita virusta. Olisi luotava edellytykset Euroopan
turvalliselle ja koordinoidulle avautumiselle, jotta kansalaiset voivat jälleen käyttää
oikeuksiaan kaikilta osin ja taloudellinen ja yhteiskunnallinen toiminta voidaan
käynnistää uudelleen. Näitä edellytyksiä ovat rokotukset, testauksen ja taudista
toipumisen kattavan digitaalisen vihreän todistuksen käyttöönotto, torjuntatoimien
yhteisen kehyksen käyttö, ohjaus uusissa testausstrategioissa, kuten jätevesien
seurannassa virusmuunnosten havaitsemiseksi, ja investoinnit diagnostiikkaan ja
hoitoihin. Tiedonannossa esitetään myös toimia, joilla koko maailman selviytymiskykyä
parannetaan COVAX-hankkeen ja EU:n rokotusapumekanismin kautta.
EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely
Digitaalinen vihreä todistus: Ehdotus perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen (SEUT) 21 artiklan 2 kohtaan. Kolmansien maiden kansalaisia koskeva
digitaalinen vihreä todistus: Ehdotus perustuu SEUT 77 artiklan 2 kohdan c alakohtaan.
Oikeusperustat koskevat liikkuvuuden helpottamista EU:ssa. Ehdotuksia käsitellään
noudattaen tavallista lainsäätämisjärjestystä, jossa Euroopan parlamentti ja neuvosto
hyväksyvät yhdessä asetukset. Neuvostossa edellytetään
määräenemmistöpäätöksentekoa. Oikeusperusta on asianmukainen.
Ehdotukset vaikuttavat olevan toissijaisuusperiaatteen mukaisia.
Käsittely Euroopan parlamentissa
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Euroopan parlamentti hyväksyi äänestyksessä 25.3.2021 ehdotusten käsittelyn
kiireellisellä menettelyllä (käsittely vain täysistunnossa).
Kansallinen valmistelu
Kirjallinen menettely 30.3. – 7.4. terveys-, liikenne-, viestintä-, oikeus- ja sisäasiat- sekä
kilpailukyky- valmistelujaostoissa.
Eduskuntakäsittely
Komission 17.3. antamat esitykset saatetaan kiireellisinä eduskunnan käsiteltäväksi
perustuslain 97 §:n mukaisella selvityksellä (E-kirje). Kyse on poikkeusmenettelystä,
jossa perustuslain 96 §:n mukaisesta asiasta (U-asia) toimitetaan asian kiireellisyyden
vuoksi perustuslain 97 §:n mukainen E-kirje. Asian käsittelyaikataulu unionissa on
erittäin kiireellinen, eikä kansallinen käsittely perustuslain 96 §:n mukaisessa
menettelyssä olisi käytännössä mahdollista ennen kuin komission esitykset etenevät
tosiasiallisesti päätettäviksi neuvostossa. Eduskunnalle toimitetaan lisäksi
mahdollisimman pian perustuslain 96 §:n mukaiset U-kirjelmät.
Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema
Henkilötietojen suoja on osa yksityiselämän suojaa, joka on perustuslain 10 §:ssä taattu
perusoikeus. Henkilötietojen, kuten esimerkiksi terveystietojen, käsittelystä säädetään
suoraan sovellettavassa EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (2016/679) sekä sitä
täydentävässä kansallisessa yleislaissa eli tietosuojalaissa (1050/2018). Lisäksi
henkilötietojen käsittelyyn liittyen on olemassa kansallista erityislainsäädäntöä.
Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) mukaan valtakunnalla on lainsäädäntövalta
asioissa, jotka koskevat muun muassa tartuntatautien torjuntaa (itsehallintolain 27 §:n 29
kohta). Tartuntatautien torjuntaa koskevat hallintotehtävät ovat maakunnan toimivallassa
(lain 30 §:n 9 kohta). Ahvenanmaan viranomaiset hoitavat tartuntatautien torjuntaan
liittyviä tehtäviä maakunnassa myös pandemian yhteydessä. Maakunnassa sovelletaan
tällöin valtakunnan lainsäädäntöä. Hallintotehtävät ohjautuvat niihin sovellettavan
lainsäädännön mukaisesti.
Taloudelliset vaikutukset
Komission ehdotuksen perusteluihin sisältyy budjettivaikutuksia koskeva jakso sekä
rahoitusselvitys. Komission ehdotuksen taloudellisia vaikutuksia tullaan arvioimaan
myöhemmissä eduskunnalle toimitettavissa kirjelmissä. Komission ehdotukseen liittyy
vielä EU:n lisätalousarvioesitys nro 2/2021 (COM (2021) 200 final), jonka mukaan
digitaalisiin vihreisiin todistuksiin kohdistettaisiin lisärahoitusta yhteensä 46 miljoonaa
euroa vuonna 2021. Tämä rahoitus toteutettaisiin kyseisellä lisätalousarviolla,
määrärahasiirrolla ja rahoitusta uudelleen kohdentamalla.
Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun
lain mukaan potilaalle annetaan kansallisen käyttöliittymän avulla valtakunnalliseen
arkistointipalveluun hänestä tallennetut tiedot. Muutoksen jälkeen potilaalle voitaisiin
antaa saman käyttöliittymän (Omakanta) avulla myös todistus annetuista rokotuksista ja
todistus laboratoriotutkimuksen tuloksesta. Muutoksen kustannusarvio on 3,5 miljoonaa
euroa, joka on jo budjetoitu, ja mahdollinen lisärahoituksen tarve etenee tarvittaessa
kansallisesti lisätalousarviomenettelyyn. Kansallisesta rahoituksesta päätetään julkisen
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talouden suunnitelman ja valtion talousarvion valmistelun yhteydessä. Toimenpiteiden
edellyttämä valtion rahoitus toteutetaan valtiontalouden kehysten puitteissa tarvittaessa
kohdentamalla määrärahoja uudelleen.
Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät
Suomessa valmistellaan Omakanta-palvelun avulla toteutettavaa sähköistä todistusta
rokotuksista ja laboratoriotestien tuloksista. Lisäksi sairastetusta taudista annettavan
todistuksen sisältöä arvioidaan ja sen toteutus täsmentyy myöhemmin. Todistukset
olisivat yhteensopivia EU-komission ehdottaman EU:n vihreän todistuksen
kokonaisuuden kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistelemassa asetusta, joka
annettaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun
lain (159/2007) nojalla. Asetuksessa säädettäisiin siitä, että todistukset voitaisiin antaa
Omakanta-palvelusta. Asetusluonnos on lausuntokierroksella 9.4.2021 saakka ja sen olisi
tarkoitus tulla voimaan 1.5.2021.
Asiakirjat
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