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HYBRIDISTRATEGIAN TOIMINTASUUNNITELMAN PÄIVITYKSET

Sosiaali- ja terveysministeriö on valtioneuvoston periaatepäätöksen 22.12.2020 mukaisesti
päivittänyt hybridistrategian toimintasuunnitelman
(https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f806fcad5).
Valtioneuvoston periaatepäätöksen 3.9.2020 nojalla annettu sosiaali- ja terveysministeriön
toimintasuunnitelma 7.9.2020 (STM 2020:26) ohjaa tartuntatautilain toimeenpanosta vastaavia
viranomaisia suositusten ja rajoitusten epidemiologisesti tarkoituksenmukaisessa käytössä. Koska
globaali pandemia jatkuu ja epidemia on uudelleen kiihtynyt myös Suomessa, toimintasuunnitelma
päivitetään vuoden 2021 tammi-toukokuuta varten.
Toimenpiteiden on oltava epidemiologisesti perusteltuja. Tässä tarkoituksessa
toimintasuunnitelmassa kuvataan kolme epidemian vaihetta luonnehtivaa kuvausta, joiden avulla
suositusten ja ra-joitusten tarvetta ja kohdentamista arvioidaan ja joita käytetään päätöksenteon
tukena alueellisesti ja valtakunnallisesti. Vaihekuvausten joitakin yksityiskohtia on tarkennettu
syksyn 2020 kokemusten perusteella.
On huomattava, että kiihtymisvaiheen toimenpiteet voivat olla perusteltuja jo perustasolla,
mikäli valtakunnallinen ja lähialueiden epidemiologinen tilanne on vaikeutuva.
Leviämisvaiheen uhatessa on perusteltua ottaa viipymättä käyttöön kaikki tarpeelliset
toimenpiteet.
Alueen tilannetta arvioitaessa on merkitystä annettava myös ympäröivien alueiden
tartuntatilanteelle sekä valtakunnalliselle epidemiatilanteelle. Rajoitustoimenpiteitä ei saa
myöskään purkaa ennenaikaisesti, vaan suosituksia ja rajoituksia tulee lieventää harkiten,
jotta uusia tartuntaryppäitä ei pääse syntymään.
Tartuntatautilain 6 §:n nojalla viranomaisten, mukaan lukien ministeriön, on ryhdyttävä välittömiin
toimiin saatuaan tiedon torjuntatoimia edellyttävän tartuntataudin esiintymisestä tai sellaisen
vaarasta. Jotta tartuntojen leviämistä voidaan tehokkaasti estää, hybridistrategian mukaisten
toimenpiteiden on oltava ennakollisia ja riittävän laaja-alaisia.
Epidemian perustasolla korostuvat koko väestön hygieniasuositukset, paikalliset ja alueelliset
viranomaistoimet (tartuntojen juurisyiden tunnistaminen, testaus ja tartuntaketjujen katkaisu) sekä
materiaalinen varautuminen epidemian mahdolliseen vaikeutumiseen. Kiihtymisvaiheen uhatessa
tulee edellä mainittujen toimien lisäksi entisestään tehostaa tartuntatautilainsäädännön mukaisia
toimenpiteitä, tartunnan saaneiden tunnistamista, tartuntaketjujen jäljitystä ja katkaisua sekä ottaa
käyttöön uusia yksilötason keinoja tartuntojen ehkäisemiseksi. Mikäli kaikista varotoimista huolimatta
merkit leviämisvaiheen uhasta yleistyvät, välttämättömiä lisätoimenpiteitä ovat laajemmat ja
tiukemmat alueelliset ja valtakunnalliset suositukset ja rajoitukset sekä varautuminen
hoitokapasiteetin lisäykseen.
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Toimintasuunnitelma sisältää kuvauksen toimenpiteiden toteuttamiseen liittyvästä
lakisääteisestä toimivallasta, viranomaisrooleista ja –päätöksenteosta sekä toimenpiteiden
luonteesta ja sisällöstä.
Ministeriö kehottaa perehtymään toimintasuunnitelmaan ja sen sisältöön.

Jakelu

Kansliapäällikön sijainen

VELI-MIKKO NIEMI
Veli-Mikko Niemi

Johtaja

JASKA SIIKAVIRTA
Jaska Siikavirta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Kunnat, sairaanhoitopiirit ja muut kuntayhtymät
Aluehallintovirastot
Valvira

Tiedoksi
Sosiaali- ja terveysministeri Pekonen
Perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
Valtiosihteeri Mäkipää
Valtiosihteeri Ruuth
Opetusministeri Saramo
Tiede- ja kulttuuriministeri Saarikko
Pääministerin erityisavustaja Haapajärvi
Kansliapäällikkö Lehikoinen
Valtioneuvoston kanslia
Valtiovarainministeriö/VKO
Oikeusministeriö
SM/poliisiosasto
Poliisihallitus
Ahvenanmaan maakunta

