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Kauppakamarikysely: 72 prosenttia yrityksistä kannattaa rokotepassin 

käyttöönottoa  

 

Kauppakamarikyselyyn vastanneet yritykset kannattavat vahvasti laajennetun rokotepassin käyttöönottoa 

mahdollistamaan yhteiskunnan avaamisen. Kymenlaakson vastaajayrityksistä 72% oli sitä mieltä, että 

rokotepassi on tarpeellinen keino normaaliin pääsemiseksi. Vain yhdeksän prosenttia ei katsonut sitä 

tarpeelliseksi ja 19 prosentille asialla ei ole merkitystä. 

- Tämä on yrityksiltä ja elinkeinoelämältä vahva viesti hallituksen suuntaan: rokotepassia tarvitaan, 

jotta yhteiskuntaa voidaan avata ja palata lähemmäksi normaalia. Kolme rokotusta edellyttävä 

rokotepassi vauhdittaisi myös rokotusten ottamista, joka puolestaan edesauttaisi koronan 

selättämistä. Hallituksen ykköskeino tartuntojen leviämisen estämiseksi on ollut rajoitukset ja sulut. 

Muitakin keinoja olisi, jos ne vain haluttaisiin ottaa käyttöön, sanoo Keskuskauppakamarin 

toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. 

 

- Rokotepassi olisi ollut ja on tarpeellinen. Sen käyttöönotto mahdollistaisi ravintoloiden ja muiden 

palveluiden avaamisen turvallisesti, ja näin saataisiin yhteiskunta nopeasti normaaliin tilaan. 

Työntekijät kaipaavat turvallista työympäristöä itselleen ja sitä kautta turvaa läheisilleen. 

Rokotepassi on ratkaisu heidänkin turvaamisekseen, sanoo Kymenlaakson kauppakamarin 

toimitusjohtaja Marika Kirjavainen.  

Sairastumiset ja karanteenit aiheuttaneet ongelmia yrityksissä 

Omikron-variantin leviäminen on aiheuttanut yrityksissä jonkin verran ongelmia, muun muassa työvoiman 

saatavuuden suhteen. Peräti 66 prosenttia Kymenlaakson vastaajayrityksistä kertoo omikronista johtuvien 

sairastumisten ja karanteenien vaikeuttaneen yrityksen toimintaa.  

- Yritykset ovat olleet todella vaikeassa tilanteessa, etenkin, jos useita työntekijöitä on sairastunut tai 

karanteenissa samanaikaisesti. Taloudellisten menetysten lisäksi yritykset, joilla on 

sopimusvelvoitteita, saattavat joutua maksamaan sakkoja sopimusrikkomuksista, kun työt jäävät 

suorittamatta. Työntekijöiden karanteeneista ja sairastumisista aiheutuvat poissaolot jäävät lähes 

poikkeuksetta aina työnantajan maksettaviksi, Kirjavainen sanoo. 

Kyselyyn vastanneiden yritysten kommentteja: 

“Perusteettomat rajoitukset saatava purettua, muun muassa liikuntapaikkoihin ja ruokaravintoloihin 

kohdistuvat. Nykyiset päätökset ruokaravintoloiden pakkosulusta klo 18.00 ajavat yrityksiä konkurssiin ja 

ihmisiä työttömiksi.” 

“Rajoitusten vaikuttavuus on tällä hetkellä jyrkästi negatiivisen puolella eli haitat huomattavasti 

suuremmat kuin reaaliset hyödyt omikronin levitessä joka tapauksessa rajoituksista huolimatta ja 

aiheuttaessa enimmäkseen lievää tautia.” 

“Pahin tilanne yrittäjien kannalta on juuri nyt. Esimerkiksi tilausliikenne seisoo, ja jos jollakin on 

kuljetuksissa töitä, polttoaineen hinta tekee siitä kannattamattoman. Tulevaisuuteen ei mitään näköalaa. 

Tarvitaan nopeita toimia, tukea tammikuun aikana, ei joskus maaliskuussa.” 



 MEDIATIEDOTE 
                             EMBARGO 28.1.2022 klo 00:01 
  
“Oma varautuminen ja ennakointi, rajoituksista valittamisen sijaan, on ollut tehokkain keino vastata 

haasteeseen. Omista työtekijöistä huolehtiminen lomautusten sijaan on auttanut, ja omat työntekijät ovat 

näin vastanneet huutoon.“ 

“Harmittaa, kun liikevaihdon vähentyminen tuntuu olevan ainut kriteeri korvauksille. Meillä henkilöstökulut 

(sairaslomat, muu uupuminen) on tuonut mukanaan kuluja, joihin ei saa minkäänlaista korvausta. 

Suojausvälineitä on sentään korvattu jonkin verran.” 

“Olemme lisänneet paljon joustavuutta. Jos kotipikatesti on näyttänyt positiivista, niin ei vaadita 

sairaustodistusta, vaan oma ilmoitus -poissaoloviestillä voi olla sairauslomalla pidempäänkin kuin kolme 

vuorokautta.” 

 

Kauppakamarien kysely tehtiin 25.1.2022. Kyselyyn vastasi 2821 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia 

kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä.  Aiemmat vastaavanlaiset 

kyselyt on toteutettu vuonna 2020 16.-17.3, 30.3, 20.4, 4.5, 18.5, 1.6, 23.6, 2.9, 8.10, 1.12 ja vuonna 2021 

2.2, 16.3, 27.4, 16.6 ja 14.9. 
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