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KORONAPASSITYÖRYHMÄN KOKOUS 
 

Aloituskokous  

Aika 13.8.2021 klo 14.30-16 

Paikka Teams 

Osallistujat 

Ruuhonen Kirsi, STM (pj.)   
Laura Järvelä, STM (siht.)  Kaivosoja Riitta, OKM 
Mirka-Tuulia Kuoksa, STM  Komulainen Joni, STM 
Huhtala Liisa, TEM  Neva Maija, STM 
Merita Erkkilä, LVM  Palojoki Sari, STM 
Mari Hankaankorpi, TEM  Tiittala Paula, STM 
Tuula Helander, STM  Tyni Tero, VM 
Ida Honkanen, TEM  Äyräs-Blumberg Outi, OM 
Mikko Huovila, STM  Jani Moliis, Helsingin kaupunki 
 

 

1. Järjestäytyminen 
 

- Pidettiin esittäytymiskierros. 
- Työskentelyalustana Tiimeritila: https://tila.tiimeri.fi/sites/vn-koronapassi 
- Jos ongelmia Tiimerin kanssa, voi olla yhteydessä Marja Lampolaan (marja.lampola@stm.fi) 
- Asetetaan työryhmä. Työskentelyn periaatteina avoimuus ja luottamuksellisuus. Tiimeriin viety 

aineisto työryhmän käytettävissä. Jäsenet edustavat koko organisaatiotaan ja kunkin 
tehtävänä on aktiivisesti hankkia oman sektorinsa näkemykset kulloinkin käsiteltäviin 
asiakokonaisuuksiin. Tässä tarkoituksessa aineistoa on mahdollista hyödyntää 
luottamuksellisesti omassa sidosryhmässä. 

- Yleinen viestintä hoidetaan STM:stä. 
- Työstä raportoidaan STM:ssä valmiuden johtoyksikölle. 
- Sovittiin viikoittaiset palaverit keskiviikkoisin klo 9-11. 

 
2. Toimeksianto (kts. asialista) 

 
- Työstettäväksi Tiimeriin raportti / saatetiedosto, jossa vastataan toimeksiannossa annettuihin 

tehtäviin, lisäksi mahdollinen HE. 
- Pohditaan ensisijaisesti, mitä voitaisiin tehdä ilman laajamittaisia säädös/järjestelmätoimenpiteitä 

-> kukin analysoi osaltaan; mitä voidaan / voidaanko mitään tehdä heti? Mitkä olisivat 
helpoimpia ja nopeimpia ratkaisuja? 

https://tila.tiimeri.fi/sites/vn-koronapassi
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- Keskusteltiin Omakannasta tällä hetkellä saatavasta EU:n koronatodistuksesta; vaatii 
lukusovelluksen käytön ja kertoo terveystiedon – tämän muu kuin omaehtoinen käyttö vaatisi 
toisen version lukusovelluksesta, mahdollista luoda suppea versio todistuksesta. 

- Keskusteltiin testaamisen laajentamisesta.  
- Keskusteltiin terminologiasta: säädettäisiinkö varsinaisesta koronapassista vai onko kyse niistä 

edellytyksistä, joilla tilaisuuteen tai palveluun pääsee 
o jos edellytykset sisäänpääsylle, onko lainsäädäntömuutokset välttämättömiä? Tällöin 

palveluntarjoaja määrittelisi sisäänpääsylle edellytykset (sallittu yhdenvertainen 
asiakasvalinta) – olisiko tälle esteitä? 

o esim. pääsylippuehtoihin voisi asettaa tilaisuuteen pääsemistä koskevia 
terveysturvallisuuteen liittyviä edellytyksiä. Järjestäjän pitäisi näitä ehtoja asettaessaan 
olla varma, että ehto mahdollistaisi suuremman tilaisuuden järjestämisen kuin Avien 
yleisötilaisuuksia koskevat rajoittamispäätökset. 

o lainsäädäntö- tai muilla muutoksilla (ministeriön ohjauksen riittävyys?) pitäisi luoda 
varmuus siitä, että ehdoilla voisi poiketa Avien muutoin päättämistä rajoituksista. 

 

3. Eteneminen 
 

- Käyttötarkoitusten määrittelyä varten STM:stä lähetetty ministeriöille toimeksianto, DL 16.8. Sama 
määrittelytyö käynnistetty STM:ssä. Koontia käsitellään ti 17.8. Covid-19-kokouksessa. 

- STM:ssä kootaan materiaali Tiimeriin. 
- Tehdään Tiimeriin täydennettäväksi kysymyslistaus. 
- STM selvittää ulkopuolisen valtiosääntöoikeudellisen arvion saamista heti, kunhan eri 

vaihtoehtoja / malleja saadaan kirjattua ylös. 
- Työryhmäläisiä pyydetään osaltaan aktiivisesti täydentämään Tiimeriin lisättäviä 

asiakirjoja. 
- Työryhmän seuraava kokous ke 18.8. klo 9-11.  

 


	KORONAPASSITYÖRYHMÄN KOKOUS

