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Koronapassi -kysely

1. Yrityksen kotikunta
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Nimi Prosentti
Hamina 6,4%
Iitti 1,8%
Kotka 40,0%
Kouvola 42,7%
Miehikkälä 0,0%
Pyhtää 2,7%
Virolahti 1,8%
Muu, mikä? 4,5%
N 110
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2. Yrityksen henkilöstömäärä
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Nimi Prosentti
alle 10 hlöä 49,1%
10-20 hlöä 16,4%
20-50 hlöä 14,5%
50-100 hlöä 7,3%
yli 100 hlöä 12,7%
N 110
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3. Yrityksenne toimiala
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Nimi Prosentti
Maa-, metsä- ja kalatalous 1,8%
Teollisuus 12,7%
Metalli- ja konepajatoiminta 6,4%
Tekninen suunnittelu, projektinhoito 3,6%
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollon toiminta 0,9%
Vesi-, viemäri- ja jätehuolto 0,9%
Rakentaminen 5,5%
Tukku- ja vähittäiskauppa 10,0%
Kuljetus ja varastointi 5,5%
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1,8%
Informaatio ja viestintä 2,7%
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 0,9%
Kiinteistöalan toiminta 2,7%
Ammatillinen ja tieteellinen toiminta 3,6%
Hallinto ja tukipalvelutoiminta 4,5%
Julkinen hallinto ja maanpuolustus 0,9%
Koulutus 0,9%
Terveys- ja sosiaalipalvelut 4,5%
Taiteet, viihde ja virkistys 3,6%
Muu palvelutoiminta 20,0%
Muu, mikä? 6,4%
N 110
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4. Tulisiko koronapassi mielestäsi ottaa käyttää?
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Nimi Prosentti
Kyllä 85,3%
Ei 14,7%
N 109
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5. Olisiko koronapassi yrityksenne liiketoiminnalle hyödyksi?
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6. Kerro, minkälaisia myönteisiä vaikutuksia koronapassilla voisi yrityksellenne olla?

-

matkustaminen helpottuisi , samoin henkilökohtainen myyntityö ja voisi pitää pienryhmäkokouksia fyysisesti

Myönteiset vaikutukset asiakasyritystemme myyntiin heijastuisivat myös yrityksellemme

Matkustaminen helpottuu

Vaikkei omassa toiminnassa lähtökohtaiseti hyötyä/haittaa, olisi koronapassi laajassa mittakaavassa turvallisuutta ja vakautta tuova ratkaisu. 
Päätöksen tulee olla nopea eikä jahkailla loppusyksyyn. Kun onnistuu muualla Euroopassa, mikä kiikastaa täällä.

Paluu etätöistä olisi huolettomampaa. Liikkuvan henkilöstön "jatkuva" testaaminen vähenisi, ehkä.

Luottamus asioitavien ihmisten kanssa palautuisi, eikä tarvitsisi miettiä, onko henkilö mahdollinen tartuttaja, tai tartunnan saaja, kantaja tms.

Esittelyt, tapaamiset

Projektien, investointien ja kunnossapitotöiden suunnittelu paranisi ja niitä voitaisiin tehdä terveysturvallisesti

Oletettavasti helpottaisi asiakkaidemme tapahtumien järjestämistä, ettei rajoituksia tarvitsisi enää toteuttaa ja normaali yrittäminen ja 
elinkeinotoiminnan harjoittaminen olisi mahdollista.

Liikkuminen maailmalla helpottuu.

Olisi urheilutapahtumia, konsertteja, teatteriesityksiä joihin voisi kuljettaa tilausliikenteen busseilla asiakkaita - kaikkien liikevaihto kasvaisi

Ei ehkä vaikutuksia suoraan kiinteistövälityspalveluissa. Muutoin voisi auttaa siihen, ettei toiminnan rajoituksia muussa yritystoiminnassa ja 
päästää joustavammin kohti normaalimpaa tilannetta.
1. turvataan työntekijöiden työkyky, kun tiedotetaan, että voidaan tavata vain, jos on esittää koronapassi,
2. voidaan osoittaa, että työntekijät voivat toimia, kun on osoittaa passilla turvallinen kohtaaminen ja muutoin noudattavat koronarajoituksia ja -
ohjeita,
3. imagohyöty turvallisesta kohtaamisesta.

Koronapassi mahdollistaa aiempaa paremmin matkustamisen, erityisesti ulkomaille.

usko tulevaan

Luo turvallisuuden tunnetta ja vastuullisuutta työyhteisön hyvinvoinnista.

Ei suuresti vaikuta yrityksemme toimintaan.

Henkilökunta vapaa-ajallaan voisi rentoutua paremmin koronaturvallisesti sekä käydä lounaalla koronaturvallisesti.

Yritystapahtumiin osallistuminen olisi turvallisempaa, eikä tulisi peruutuksia.

Asioiden hoitaminen (palaverit, tapaamiset, työmaakäynnit yms.) helpottuu.

Asiakasyritysten liiketoiminta pysyisi käynnissä paremmin ja seurauksena tilaisivat täydennystä varastoihinsa rivakammin,

Asiakkaat saattavat kuvitella että asiointi on turvallista

Pystyisimme ehkäisemään koronan leviämistä, kustannukset pienenisivät ja työskentely helpottuisi.

Liikkuvuus rajojen yli olisi helpompaa ja turvallisempaa. Toden näköisesti myös Suomessa asiakaskäynnit helpottuisivat.

Ulkopuolisen työvoiman hallinta olisi helpompaa, jos testaamisen lisäksi käytössä olisi koronapassi.

Henkilöstön vapaa-ajan liikkumisen tuomat riskit pienenevät.

Toimimme paljon ravintoloiden ja tapahtumajärjestäjien kanssa yhteistyössä.
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Matkustamisen helpottuminen, kokouksien järjestäminen

Ehkä vapauttaisi ihmisiä liikkumaan vapaammin.

Ainoastaan jos venäläiset turistit saavat sen jollakin tavalla luotettavasti käyttöön.  (Esim). 2 rokotusta suomen puolella suomen ja venäjän tullien 
välissä ja karanteeniajan jälkeen negatiivinen testitulos suomeen tultaessa (turistit tietenkin itse maksavat rokotukset).
Nythän kaksoiskansalaiset kulkee vapaasti maiden väliä !!

Lisäisi asiakkaita, kun turvavälejä voisi pienentää

Lisäisi asiakkaiden sekä henkilöstön turvallisuuden tunnetta.

Kattava passin käyttöönotto nopeuttaisi ja helpottaisi siirtymistä työmailta toiselle. (Eri asiakkailla erilaiset turvallisuus ja karanteeni määräykset)

Helpottaa bisneksen tekemistä, urakoitsijoiden käyttöä ja vierailijoiden käyntiä

Toimimme sellaisella alalla, ettei koronapassilla ole vaikutusta toimintaamme.

Lisäisi yhteistyömahdollisuuksia

Vastuullisuus asiakkaita kohtaan korostuu. Henkinen varmuus kohtaamisiin voimistuu.

Selventäsi sekavaa tilannetta mm. isoissa asennusseisokeissa tehtailla

Sairastumisia ja altistumisia / töistä poissaoloja voitaisiin ehkäistä.

Koronahysterialla on suurin osa vastuullisesti käyttäytyvistä ihmisistä peloiteltu minimoimaan liikkuminen ja julkisiin tapahtumiin osallistuminen. 
Koronapassi on ensisijaisesti heille. Elämä jatkuu Koronapandemiasta huolimatta ja mahdollisimman monella on oikeus monipuoliseen elämään.
Passi kannustaisi henkilöstöä ottamaan rokotteet jos passin avulla pystyy osallistumaan muihin yhteiskunnan tapahtumiin. Rokotetut henkilöstöt 
olisivat luonnollisesti etu myös yritykselle ja sen toiminann jatkuvuudelle

Sillä tavoilla voi asiakkaat liikkua vähän vapaammin ja ehkä se lisäisi asiakasvirtaa?

Kansainvälisen kaupan vapautuminen

Rajoituksista ja varotoimenpiteistä voitaisiin luopua.

Yrityksemme tekee  Andritzille   asennus valvontaa , tällä hetkellä 5 Vuosi menossa  Venäjällä  , International paper / Venäläisten yhteisyritys  Sellu 
tehtaiden modernisointia venäjällä , helpottaisi varmaan lomilla käyntiä  Suomessa ja Ruotsissa , ei tarvisi aina ottaa näitä Corona todistuksia kun 
matkustaa

Hyöty kohdistuisi lähinnä asiakkaisiini eli ravintoloihin ja ohjelmanjärjestäjiin ja sitä kautta toisi lisää liikevaihtoa yritykseeni.

Sillä voi olla kansakunnan terveystilanteen kautta vaikutus yleiseen taloudelliseen suhdanteeseen ja toimeliaisuuteen

Food service sektorin palvelun tarjontaa voisi säädellä hallitummin. Nyt nopeat ja arvaamattomat liikkeet aiheuttavat tappiota liiketoiminnassa 
niin rajoitusta avautuessa kuin sulkeutuessa. Esimerkiksi kesälomakauden resursseihin varautuminen oli täysin mahdotonta kun rekrytointi 
vaiheessa talvella/keväällä mitään merkkejä avautumisesta ei ollut. Sitten lomakauden alkaessa kysyntä räjähtää käsiin ja työvoiman saatavuus on 
käytännössä olematon, joka heijastuu korkeina ylityökuluina. Näin tappion kierrettä jatkuun jo toista vuotta kun toimintaa ei saada sopeutettua 
koko ajan vaihtuviin olosuhteisiin. Parempi olisikin vaikka pienikin myynti kunhan se on ennustettavaa ja tähän koronapassi voisi auttaa estäen 
äkkipysähdykset kysynnässä.

Voitaisiin varmistua siitä, että mahdolliset vierailijat olisi turvallista otta vastaan

Vähentää henkilökunnan altistumisia

Voisimme järjestää erilaisia tilaisuuksia ilman henkilörajoituksia. Voisimme kutsua erilaisia ryhmiä tutustumaan palveluihimme. Voisimme 
jalkautua kertomaan palveluistamme. Matkailijat uskaltaisivat liikkua rohkeammin.

esim. tilaajan vaatimukset

Helpottaisi luultavasti matkustamista Euroopassa.
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7. Jos koronapassista ei olisi yrityksellenne hyötyä, niin kerro tässä tarkemmin syistä.

-

Tilaisuuksiimme ei edellytetä sisäänpääsyä, joten passista ei ole hyötyä.

Koko henkilökunta on  rokotettu  jo 2 kertaan....

On hyötyä

Omakanta palvelusta voi jo nyt tulostaa tämän tarpeellisen dokumentin, joten toinen luotava järjestemä on tarpeeton ja päällekkäinen.

Passista ei ole hyötyä kenellekään. Ei asiakkaita voi estää ostamasta palveluita sellaisen perusteella.
Hallitus ohjaa passilla keskustelua harhaan - tärkeämpi olisi poistaa turhat rajoitukset. 
Koronapassiin vedoten voidaan suunnitella rajoituksia mielin määrin, eikä tarpeellisuutta ja välttämättömyyttä enää tarvitse harkita, kun 
koronapassillahan pääsee sisälle, jos haluaa. Tämä on riski ihmisten oikeuksille ja elinkeinon harjoittamisen vapaudelle. Hallitus ei ole aiemmilla 
rajoitusillaan päässyt estämään yksityisiä yrityksiä toimimasta, vaikka esim. kuntosalien kohdalla on kaikkensa tehnyt. Koronapassi on uusi 
työkalu, jolla hallitus pyrkii varmaan onnistumaan siinäkin. Niin on ainakin jo Ranskassa ja Saksassa toimittu.

Asiakastapaamiset pääosin asiakkaiden kotona ja kaupanteot rahalaitoksissa, joissa paikalla korkeintaan muutamia henkilöitä.

Jollain tavalla saata yhteiskunta toimimaan ja houkuttelee ottamaan rokotteen

Kansainvälinen koronapassi, joka helpottaisi matkustamista olisi enemmän hyödyllisempi kuin vain kotimainen versio

Meillä ei varsinaisesti käy asiakkaita.

Meille siitä ei ole haittaa mutta ei myös hyötyä voimme jatkaa elämää myös ilman sitä.

Ei vaikuta sosiaalipalveluiden tuottamiseen.

Jos ei ole passia, menetetään asiakas

Emme ole kokeneet että sen olemassa olemattomuudesta olisi ollut mitään haittaa toimintamme kannalta, joten emme koe että sitä tarvisi.

Meillä ei ole vähittäismyyntiä.

Asiakaspalvelukontaktit ovat henkilökohtaisia (vain yksi tai pari asiakasta samassa tilassa kerrallaan) eli mahdolliset yleisörajoitukset tms eivät 
vaikuta toimintaan. Toki koronapassi toisi "turvaa" kontakteihin.

Asiakkaat 95 % venäläisiä turisteja.

Emme missään tapauksessa tule vaatimaan asiakkailtamme koronapassia. Tämä hankaloittaisi liiketoimintaamme todella paljon. Mielestämme 
ihmisten pitää saada itse päättää ottavatko rokotteita vai eivät. Ketään ei voi pakottaa rokotteen ottamiseen. Kaikilla ihmisillä tulee olla samat 
oikeudet oli heillä sitten rokotetta tai ei.
Tuotamme henkilöstöpalveluita, joten suoraan toimintaamme ei koronapassilla ole merkitystä. Välillisesti kyllä, jos asiakkaamme pystyvät 
järjestämään tilaisuuksia, joihin koronapassin omaavat henkilöt pääsevät mukaan.

-

Ulkomaalaisten ja kotimaalaisten henkilöiden saaminen asennustehtäviin nyt on todella haastavaa karanteenien ja asiakkaiden kovien 
vaatimusten takia.  Passilla saataisiin ainakin selvemmäksi tätä käytäntöä ja välttämään turhaa karanteenia

Osa potentiaalisista asiakkaista ei koronapassia periaatteessa ota. Heille voi järjestää koronapassittomia tapahtumia??

Liikkeessämme ei juurikaan kokoonnu 5 henkilöa enempää samanaikasesti ja etäisyydetkin pysyvät hyvinä.

Täysin turha ja merkityksetön koko koronapassi tosiasiassa. Mediaseksikäs aihe, kuten tämä kyselykin osoittaa, mutta tosiasiassa täysin turha.

Kys edellinen

Rokotuskattavuus pikapikaa kuntoon ja sitten kaikki auki. Koronapassin aika meni jo, turhaa byrokratiaa ja säätöä.

Vähittäiskaupassa koronapassista ei ole hyötyä, miten sitä pystyisi seuraamaan? Ja onko se ihmisoikeuksien loukkaamista kieltää sellaisten 
ihmisten asioiminen, joilla ei ole koronapassia?
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8. Mitä muita terveysturvallisuutta lisääviä toimenpiteitä pitäisi mielestäsi harkita? 

-

kampanja rokotehyötyjen puolesta

Selkeitä rajoituksia. Maskipakko.

Yritykset ovat lähtökohtaisesti vastuullisia eikä tartuntaketjuja ymmärtääksemme ole lähtenyt  laajemmin sieltä, missä pelisääntöjä on 
noudatettu. Nyt pitää uskaltaa avata yheiskuntaa. Pitää uskoa rokotteiden vaikutukseen ja ihmisten harkintakykyyn.

Ehdottomasti pikatestit käyttöön, jotta tulokset saisi nopeammin. Ja enemmän testipaikkoja, muuallekin kuin terveysasemien yhteyteen!

Tiedottaminen ja viestien läpimenon varmistaminen tärkeitä

Rokotustahdin tehostaminen. Tiedottamisen tehostaminen, jotta ihmiset ymmärtäisivät, että rokotus hyödyttää koko yhteiskuntaa.

Enemmän rajoituksia henkilöille jotka ei ota rokotetta

Varautua etukäteen kolmanteen rokoteannokseen ja ei jälkijättöisesti. Kahden rokutusnnoksen saamisen mahdollisimman nopeasti ja helposti 
esim walk-in, koulut jne

Rokotekattavuuden laajentaminen, asianmukainen ja koordinoitu tiedottaminen

Rokotukset helpommin saataviksi, ehdottomasti työterveys mukaan, rokotuksia ilman ajanvarausta. Matkatyöläisten tosi hankala osua silloin 
omalle paikkakunnalle, kun on varattu rokotusaika tai menettää ehkä sen päivän tulot!
Ihmisten yleiseen vointiin ja mielenterveyteen panostaminen pitäisi aloittaa. Testaus ja aikuisten rokottaminen riittävät koronan kanssa, mutta 
nyt olisi ruvettava jo korjaamaan rajoitusten aiheuttamia haittoja ja lyhentämään hoitojonoja. Niistä tulee vielä isommat haitat kuin koronasta, jos 
suuntaa ei muuteta.

uudestaan esim 2 - 3 viikon sulku

Mahdollisuutta kysyä henkilöstöltä, onko ottanut koronarokotteen.

Muuttaa keskelle metsää asumaan ja varmistaa ettei 10 km:n säteellä ole ketään muita ihmisiä. heh, heh.
Älkää enää lähettäkö lisää näitä minun mielestäni typeriä kyselyjä

Parempaa sisäilmaa pudistavia ilmastointikoneita julkisiin tiloihin. Haltonin osaamista hyödynnettävä

Valvonta ja toimenpiteet rajoilla koronan leviämisen estämiseksi maahamme pitäisi saada kuntoon.

Käsidesin käytöstä pitäisi jäädä normaali lisä arkeen.

Koronarokotustietojen tulisi olla työnantajalle helposti saatavilla tilastollisessa muodossa. Olisi helpompi päättää tarvittavista 
riskinhallintatoimenpiteistä, jos rokotuskattavuudesta olisi käsitys.

Maskien käyttöön pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Ihmiset ovat selvästi alkaneet "lepsuilemaan" maskien käytön kanssa.

Venäjän raja kokonaan kiinni , paitsi tavarankuljetukset

ks. ed.

Ainakin meidän alalla on panostettu jo nyt riittävästi terveysturvallisuuteen Korona virus taudin leviämisen estämiseksi sekä muutenkin.

Rokotusten vauhdittamista

-

Maskien käyttö kaikissa sisätiloissa pakolliseksi. Vahvat suositukset eivät auta.

Passiin voisi kytkeä muitakin asioita kuten mahdollisia rajoitteita.  Säännölliset tarkastukset parantaisivat muutoinkin henkilöiden mahdollisuutta 
työskennellä turvallisemmin.
RAJAVALVONTA, PAKOLLISET koronatestit tai todistus JOKAISELLE maahantulijalle. Käsittäämätöntä että globaalin pandemian iskettyä 1,5vuotta 
sitten ei rajakontrolli toimi vieläkään. Yhteiskunnan sulkutoimiin ei olisi tarvinut ryhtyä tässä mittakaavassa jos suurempien esintyvyyslukujen 
maista = kaikki naapurimaat, koronatestaus olisi onnistunut. Ulkomaisen työvoiman osuus esim. rakennusalalla PK-seudulla n.75%. Kesä 2020 75% 
suomen tartunnoista todettiin ei suomalaista alkuperää olevilta. Ûllatus!
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Koronapassi tulisi olla edellytyksenä siihen että ihmiset voivat osallistua julkisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin

en osaa sanoa?

-

Rokotusten nopeuttaminen, toisen annoksen saanti jo 8 vkon kuluttua ensimmäisestä.

Ei mitään. Yhteiskuntaa tulee avata ei sulkea.

maskipakko

Valistusta ja rokotustahdin kiihdyttämistä

Kaikki kiinni.

Rokottamiseen tehoa.

Rokotuskattavuus

Korkea rokotekattavuus ja ohjeiden tarkka noudattaminen. Nyt lipsutaan joka asiassa, eikä historiasta opita mitään.

Tiedottamisen ja ohjeistusten selkeyttäminen

Muistuttaa maskien käytöstä ja käsienpesemisestä yhä edelleen. Festivaalityyppisissä tilaisuuksissa jokaiselle istumapaikka ja turvavälit näin 
kuntoon (kuten ravintoloissa vaaditaan).

Mielestäni se, että onko ihminen rokotettu vai ei, on jokaisen oma henkilökohtainen asia.

-
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9. Muita kommentteja ?

-

Päätöksenteko hidasta tai sitä ei ole ollenkaan, kaikki organisaatiot tiedottavat mutta kukaan ei ota vastuuta, ns. maalaisjärki on hävinnyt 
kokonaan päätöksen teosta, seli-seli toimintaa. Tätä menoa korona on ohitettu ennen kuin meidän poliitikot saavat mitään aikaiseksi. Rajoitukset 
tulevat nopeasti voimaan, ei uskalla yhtään luottaa huomiseen, kun joku peruuttaa kaikki sovitut työt. Usko tulevaisuuteen menee helpomminkin.

Emme siis vastusta koropassiasiaa vaan kustannustehokasta ja nopeinta olisi käyttää jo nyt satavana olevaa dokumenttia.

Pitäisi päättää miten passi voidaan helposti osoittaa sekä mikä on mm. testauksen vasteaika.  Onko testaustulos voimassa kuinka kauan vai 
johtaako se loputtomaan jonottamiseen testauksiin.  Hyöty jää vähäiseksi?
Rokotussuoja tulee ainakin näkyviin omakannassa, jossa se osoittaa ainakin tietyn suojan.
Koulut pidettävä auki ja järki rajoituksiin tilan koon ja luonteen mukaan, jos rajoituksille on tarve jatkossa. 10 henkilöä ulkostadionilla on aika 
hölmö juttu sekä teatterit kiinni kokonaan...

Hyvää loppukesää(!)

Iloista loppukesää ☀️️!

-

Viranomaiset kun sysäävät vastuita terveysturvallisuudesta yrityksille, pitäisi säännöt ja ohjeistukset olla selkeitä ja aukottomia. Jatkuva 
muutosten muutokset aiheuttavat vain hämmennystä yritysten ja asiakkaiden keskuudessa.
Kotitestit joka kotiin. Mallia Saksasta, Tanskasta, Briteistä yms. missä osataan tehdä rohkeita ja nopeita päätöksiä. Ei pyörää tarvitse keksiä 
uudelleen. Ehkä meidän lapsilla ja lapsenlapsilla ei olekaan varaa maksaa meidän kyyristelystä johtuvaa velkaantumista??

?

Tämäkin kysely osoittaa taas turhaa paniikin lietsontaa tässä vaiheessa, kun sairaalahoidon tarve on alentunut ja rokotekattavuus lisääntynyt.

Ei

Passi on tarpeeton. Ylipäätään on turha tuijottaa tartuntalukuja, päätökset vakavien tautitapausten määrän perusteella. Kaikki tulevat 
kohtaamaan viruksen, joten rokotusten jälkeen rajoitukset vain pitkittävät väistämätöntä ja aiheuttavat kohtuutonta haittaa ja kärsimystä, joka 
ylittää rajoitusten hyödyt. Rokottamattomat liikkuvat omalla riskillään ja voivat saada yhtä lailla tartunnan vuoden tai kahden vuoden päästä. 
Odotetaanko maailman tappiin koronapassin kaltaisilla tilapäisratkaisuilla? Ei, vaan palataan normaaliin elämään ja rokotetaan niin monta 
kierrosta kuin epidemian hiipumiseksi on tarpeen, kiitos.


