ALUEILLE OHJATTAVAT JA SUOSITELTAVAT TOIMENPITEET COVID-19-EPIDEMIAN
LEVIÄMISEN ESTÄMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriö on valtioneuvoston periaatepäätöksen (26.1.2021) puoltamana tehnyt
täydennyksen hybridistrategian toteuttamisen toimintasuunnitelmaan. Täydennyksessä on kuvattu
kolme toimenpidekokonaisuutta, joita kutakin käytetään suunnitelmassa esitetyssä tilanteessa.
Sosiaali- ja terveysministeriö on 1.3.2021 antamallaan kirjeellä Rajoitustoimenpiteet virusmuunnoksen
ja epidemian leviämisen estämiseksi – tason kaksi käyttöönotto ohjannut seitsemää aluetta ottamaan
käyttöön toimenpidetason kaksi toimenpiteet ja lisäksi suositellut kiihtymisvaiheessa oleville alueille
näiden toimenpiteiden käyttöönottoa. Kirjeessä sosiaali- ja terveysministeriö on lisäksi todennut, että
jatkossa ministeriö voi tilannekuva- ja mallinnusryhmässä tehdyn arvion perusteella tehdä päätöksen
uuden alueen ohjaamisesta tasolle kaksi ja lisätoimenpiteiden käyttöönottoon.

Ohjaus toimenpidetason kaksi käyttöönotosta Pirkanmaan alueelle
Alueita, joilla tason kaksi toimenpiteet tulevat kyseeseen, ovat leviämisvaiheen kriteerit täyttävät
alueet tai niihin toimenpidetarpeiltaan muista syistä rinnastettavat alueet. Pirkanmaan alueen
epidemian on 17.3.2021 arvioitu olevan leviämisvaiheessa.
Sosiaali- ja terveysministeriön tilannekuva- ja mallinnusryhmässä 17.3.2021 tehdyn arvion perusteella
ministeriö on tehnyt päätöksen Pirkanmaan alueen ohjaamisesta toimenpidetasolle kaksi. Ohjaamisen
perusteena ovat alueilla täyttyvät leviämisvaiheen kriteerit. Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa
Pirkanmaan alueen ottamaan välittömästi käyttöön hybridistrategian toimintasuunnitelman sekä sen
täydennyksen mukaiset leviämisvaiheen toimet (ml. tartuntatautilain uudet valtuudet) ja lisätoimet.
Suositus toimenpidetason kaksi käytöstä Keski-Suomen alueelle
Keski-Suomen alueella epidemian on 3.3.2021 arvioitu siirtyneen kiihtymisvaiheesta perustasolle
Jyväskylää lukuun ottamatta.
Hybridistrategian toimintasuunnitelman mukaan rajoitustoimenpiteitä ei tule purkaa ennenaikaisesti,
vaan suosituksia ja rajoituksia tulee lieventää harkiten, jotta uusia tartuntaryppäitä ei synny.
Toimenpiteiden purkamisessa tulee noudattaa varovaisuutta ja purkamisen sisällön tulee perustua
monipuoliseen ja laajaan arviointiin. Arvioinnissa tulee perustellusti arvioida epidemian leviämisen
uhan väistymistä.
Edellä mainitun johdosta ja tilannekuva- ja mallinnusryhmässä 17.3.2021 tehdyn arvion perusteella
sosiaali- ja terveysministeriö suosittelee Keski-Suomen aluetta pitämään edelleen voimassa
hybridistrategian toimintasuunnitelman sekä sen täydennyksen mukaiset leviämisvaiheen toimet (ml.
tartuntatautilain uudet valtuudet) ja lisätoimet.

Lisätietoja
Tarkempien toimenpiteiden osalta sosiaali- ja terveysministeriö viittaa 1.3.2021 annettuun
ohjauskirjeeseen:
https://stm.fi/documents/1271139/38741793/01032021_STM+kirje+rajoitustoimenpiteist%C3%A4+vir
usmuunnoksen+ja+epidemian+levi%C3%A4misen+est%C3%A4miseksi++tason+kaksi+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6notto.pdf/5f2264bf-d7ce-b74f-2cf3101d4688c22b/01032021_STM+kirje+rajoitustoimenpiteist%C3%A4+virusmuunnoksen+ja+epidemian+
levi%C3%A4misen+est%C3%A4miseksi++tason+kaksi+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6notto.pdf?t=1614611693608
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