ALUEILLE OHJATTAVAT JA SUOSITELTAVAT TOIMENPITEET EPIDEMIAN LEVIÄMISEN
ESTÄMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriö on 1.3.2021, 9.4.2021 ja 23.4.2021 antamillaan kirjeillä
Rajoitustoimenpiteet virusmuunnoksen ja epidemian leviämisen estämiseksi ohjannut leviämisvaiheen
kriteerit täyttävät alueet ja niihin toimenpidetarpeiltaan muista syistä rinnastettavat alueet ottamaan
käyttöön toimenpidetason kaksi toimenpiteet. Lisäksi kiihtymisvaiheessa oleville alueille on suositeltu
näiden toimenpiteiden käyttöönottoa.
Kirjeissä on lisäksi todettu, että sosiaali- ja terveysministeriö voi jatkossa Covid-19-epidemian
tilannekuva- ja mallinnusryhmässä tehdyn arvion perusteella tehdä päätöksen uuden alueen
ohjaamisesta toimenpidetasolle kaksi ja lisätoimenpiteiden käyttöönottoon. Vastaavasti tehdään arvio
näiden toimenpiteiden suosittelemisesta sekä tason kaksi toimenpiteiden ja lisätoimenpiteiden
jatkamisen tarpeesta.
Suositus toimenpidetason 2 toimenpiteistä Kymenlaakson alueelle
Kymenlaakson alue on siirtynyt 28.4.2021 epidemian leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen.
Sosiaali- ja terveysministeriön tilannekuva- ja mallinnusryhmässä 28.4.2021 tehdyn arvion perusteella
ministeriö suosittelee kiihtymisvaiheen vuoksi Kymenlaakson alueelle edelleen hybridistrategian
toimintasuunnitelman sekä sen täydennyksen mukaisia leviämisvaiheen toimia (ml. tartuntatautilain
uudet valtuudet) ja lisätoimia.
Suositus toimenpiteistä Vaasan alueelle
Vaasan alue on siirtynyt 27.4.2021 epidemian kiihtymisvaiheesta perustasolle.
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.
Alueen siirtyessä epidemian kiihtymisvaiheesta perustasolle sosiaali- ja terveysministeriö suosittelee,
että alueella pidetään vielä voimassa kiihtymisvaiheen toimenpiteet ja ryhdytään asteittain purkamaan
niitä vasta huolellisen harkinnan ja monipuolisen arvioinnin jälkeen. Ministeriö suosittelee asiassa 1-2
viikon seuranta-aikaa.
Edellä mainitun johdosta ja tilannekuva- ja mallinnusryhmässä 28.4.2021 tehdyn arvion perusteella
sosiaali- ja terveysministeriö suosittelee Vaasan aluetta pitämään vielä voimassa hybridistrategian
toimintasuunnitelman sekä sen täydennyksen mukaiset leviämisvaiheen toimet (ml. tartuntatautilain
uudet valtuudet) ja lisätoimet.

Lisätietoja
Tarkempien toimenpiteiden osalta sosiaali- ja terveysministeriö viittaa 23.4.2021 annettuun
ohjauskirjeeseen:
https://stm.fi/documents/1271139/63746544/23042021_STM_Ohjauskirje+RAJOITUSTOIMENPITEET+
VIRUSMUUNNOKSEN+JA+EPIDEMIAN+LEVI%C3%84MISEN.pdf/a4d8f665-a610-fd74-cd82b5fc55fbda52/23042021_STM_Ohjauskirje+RAJOITUSTOIMENPITEET+VIRUSMUUNNOKSEN+JA+EPIDE
MIAN+LEVI%C3%84MISEN.pdf?t=1619184235981
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