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Miksi selvitys väestön maskien käytöstä tehdään?  

Valtioneuvoston 6.5.2020 tekemän periaatepäätöksen mukaisesti sosiaali- ja terveysministeriö selvittää 

toukokuun loppuun mennessä väestön kasvomaskien käytöstä kertynyttä tutkimustietoa ja kansainvälisiä 

käytäntöjä. Selvityksessä tarkastellaan sekä tieteellistä tutkimuskirjallisuutta että muiden maiden tekemien 

suositusten ja linjausten perusteita. 

Selvityksen tavoitteena on tuottaa tausta-aineistoa ja tieteelliseen näyttöön perustuvaa tutkimustietoa hal-

lituksen päätöksenteon tueksi, kun hallitus tekee väestön kasvomaskeihin liittyviä linjauksia. 

 

Miksi selvitys tehdään vasta nyt, miksi ei aiemmin? 

WHO on suositellut maskien käyttöä oireettomilla henkilö vain koronapotilasta hoidettaessa. Tuoreimmat 

WHO:n suositukset ovat huhtikuun lopulta.  

Eurooppalainen tautienehkäisy- ja valvontakeskus ECDC on vastaavasti antanut suosituksen, että maskien 

käytön tulisi olla vasta toissijainen keino tartuntojen leviämisen ehkäisemisessä, ensisijaisesti tulisi huoleh-

tia fyysisten etäisyyksien turvaamisesta sekä hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.   

Kuitenkin maat ovat vaihtelevasti tehneet päätöksiä maskien käytöstä tai toistaiseksi pitäytyneet niiden 

käytön suosittelemisesta. On perustelua koota paras saatavilla oleva tieteellinen tieto kasvomaskeista nyt, 

kun väestön liikkuminen julkisilla paikoilla lisääntyy.  

 

Millaisten maskien käyttöä selvitetään? Mitä maskeja väestön kasvomaskeilla tarkoitetaan? 

Selvityksessä kasvomaskeilla tarkoitetaan sekä kuluttajille tarkoitettuja tehdasvalmisteisia suu-nenäsuo-

jaimia että itse valmistetuja kasvomaskeja.  

Selvitys ei koske varsinaisia hengityksensuojamia (esimerkiksi puolinaamarit FFP1, FFP2 ja FFP3), jotka on 

tarkoitettu ammattilaiskäyttöön ja joita koskee EU:n henkilönsuojainasetus (EU)2016/425 eikä kirurgisia 

suu-nenäsuojaimia.  On tärkeää, että nämä varataan terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. 

 

Kuka tekee kirjallisuuskatsauksen maskeihin liittyvästä tieteellisestä tutkimuksesta?  

Tieteellisen tutkimuskirjallisuuden tarkastelusta eli kirjallisuuskatsauksesta on tehty sopimus Summaryxin 

Oy:n kanssa. Symmaryx Oy on yhteiskunnallinen yritys, joka tuottaa tietoa menetelmien ja käytäntöjen vai-

kuttavuudesta, kustannuksista ja käyttöönoton vaatimuksista. Muun muassa STM:n terveydenhuollon pal-

veluvalikoimaneuvosto on käyttänyt aiemmin yritystä systemaattisten katsausten laatimisessa. 
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Miten kirjallisuuskatsauksen tekijä on valittu?  

Katsaus toteutetaan suorahankintana. Laadukkaan systemaattisen kirjallisuuskatsauksen laatiminen edel-

lyttää erityisosaamista. Lisäksi katsauksen aikataulu on tiukka. Kirjallisuuskatsauksen hankintaa varten teh-

dyssä toteuttajien kartoituksessa kriteereinä ovat olleet sekä katsauksen laatu että aikataulu.  

 

Mitä tuloksilla tehdään?  

Kirjallisuuskatsauksen tuloksia käytetään osana selvitystä kokonaisarvion muodostamiseksi ja mahdollisim-

man perustellun näkemyksen tuottamiseksi hallituksen päätöksentekoa varten. 

 

Miten kansainvälisiä käytäntöjä väestön maskien käytöstä arvioidaan? 

Muiden maiden linjauksiin ja päätöksenteon perusteisiin perehdytään muun muassa suurlähetystöjen 

kautta saatavan tiedon pohjalta. Selvityksessä arvioidaan mahdollisuuksien mukaan, missä määrin linjauk-

set perustuvat tieteelliseen näyttöön, miten maskit on rahoitettu ja onko arvioitu maskipakon sosiaalisia tai 

psykologisia vaikutuksia. Tämä tarkastelu tehdään STM:ssä virkatyönä. 

 

Milloin tulokset kirjallisuuskatsauksesta ja tarkastelu eri maiden linjauksista valmistuvat?  

Molemmat valmistuvat toukokuun loppupuolella.  

 

Kuka tekee päätöksiä selvityksen tulosten perusteella? 

Selvitys on tarkoitettu valtioneuvoston päätöksenteon tueksi. 
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