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KORONAPASSITYÖRYHMÄN KOKOUS 
 

Aika 25.8.2021 klo 9-11 

Paikka Teams 

Osallistujat 
 
Erkkilä Merita, LVM   Neva Maija, STM 
Hankaankorpi Mari, TEM   Ruuhonen Kirsi, STM (pj) 
Hiitola Joni, OKM   Saario Minna, STM 
Huhtala Liisa, TEM   Tiittala Paula, STM 
Järvelä Laura, STM (siht.)   Äyräs-Blumberg, Outi, OM 
Kaivosoja Riitta, OKM    Hanna Nohynek, THL 
Kinnunen Emma-Lotta, AVI   Pihlajamäki Mika, THL  
Komulainen Joni, STM   Jokinen Jukka, THL 
Kuoksa Mirka-Tuulia, STM   Moliis Jani, Helsingin kaupunki 
Mähönen Erno, TEM   Tyni Tero, VM 
 
 
1. Hanna Nohynek esitteli THL:n muistion koronatodistuksista 

- muistioluonnos jaettu työryhmälle 
- rokotetut saavat hyvän suojan tautia vastaan. Rokotteen vaikutus deltaviruksen osalta on 

kuitenkin alentunut ja on mahdollista, että ihminen voi olla tartuttava kahden rokoteannoksen 
jälkeen 

- antigeenitestit huomattavasti heikompia luotettavuudeltaan kuin pcr-testit 
- taudin sairastaneiden osuus väestössä pieni, n. 4,4 %  
- koronapassi saattaisi toimia myös kannustimena rokotteen ottamiseen 

 
2. TEM ja OKM työstäneet käyttökohdemuistiota 

- Erno esitteli muistion, löytyy työtilasta 
- työryhmälle kysymys: olisiko koronapassin käyttöönotto velvoite vai mahdollistetaanko sen 

käyttöönotto niille toimijoille, jotka sen haluavat ottaa käyttöön 
- STM selvittää, halutaanko passista taudin torjuntatyökalu vai onko passin funktio tapahtumien 

järjestämisen ja kokoontumisvapauden turvaamisen piirissä 
- hybridistrategian toimintasuunnitelman päivitys ja tähän liittyvä ohjaus valmisteilla STM:ssä, 

mutta työ kesken. Myös aikataulu ja näiden suhde koronapassiin avoin 

 
3. OM:n ja AVIen muistiot 

- Outi esitteli OM:n muistion, löytyy työtilasta 
- Emma-Lotta esitteli muistion, löytyy työtilasta 
- Avien kanta, että koronapassin edellyttäminen vaatisi laintasoista säätelyä 
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- Yhdenvertaisuusnäkökulman vuoksi koronapassin edellyttäminen ei vertaudu muihin ohjauksen 
nojalla annettuihin esim. hygieniavaatimuksiin 

 
4. Yhteenvetoa 

- Muistioiden perusteella näyttää siltä, että ryhdyttävä lainsäädäntövalmisteluun 
- ei kuitenkaan vaikuta olevan estettä sille, että tietyt toimijat voisivat ottaa omalla riskillään 

koronapassin käyttöön heti ilman lainsäädännön tukea 
- vielä epäselvää, miten välttämättömyysedellytys rajoitusten osalta täyttyy, jos koronapassi otettu 

käyttöön 
- Tiimerissä HE-luonnospohja – työryhmä työstää luonnosta mahdollisimman pitkälle 

maanantaihin 30.8. mennessä, silloin ylimääräinen kokous 
- STM:ssä Joni Komulainen koordinoi tietojen käsittelyä koskevaa kokonaisuutta, Kirsi Ruuhonen ja 

Mirka-Tuulia Kuoksa tartuntatautilain kirjainpykäliä 
- säädettäisiin vain välttämätön, tartuntatautilain muutoksina 
- tartuntatautilain kirjainpykälät voimassa vuoden loppuun – jos koronapassilainsäädäntö 

kytkettäisiin näihin, olisi voimassaoloaika myös kytköksissä näihin. Kirjainpykälien jatkosta ei ole 
vielä tietoa. 

- EU-asetuksen mukaisen todistuksen käyttäminen edellyttää myös todistuksen 
käyttötarkoituksesta säätämisen – tällä hetkellä STM:n asetuksessa säädetään ainoastaan 
todistuksen teknisestä antamisesta 

 
5. Muuta 

 
- Epävirallisessa alatyöryhmässä TEM ja STM selvittänyt koronapassin käyttöä työpaikoilla. Tällä 

aikataululla ei ole mahdollista säätää työoikeudellisista seikoista ja passin edellyttämisestä 
työntekijöiltä. 

- Jani Moliis kertoi Helsingin kaupungin koronapassikokeilusta yksityistapahtumassa. 
 

Seuraava kokous ma 30.8.2021. 
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