TOIMENPIDESUOSITUKSET EPIDEMIAN LEVIÄMISEN ESTÄMISEKSI
Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt hybridistrategian toimintasuunnitelman ja siihen
liittyvien toimenpidesuositusten päivittämistyön. Ennen päivityksen loppuun saattamista noudatetaan
voimassa olevaa toimintasuunnitelmaa ja voimassa olevia ohjeita. Ministeriö antaa uuden ohjauksen
päivitetyn toimintasuunnitelman sisällöstä ja merkityksestä sen valmistuttua.
Sosiaali- ja terveysministeriö on 24.6.2021 antanut ohjauskirjeen hybridistrategian
toimintasuunnitelman edellisen päivityksen mukaisista toimenpidesuosituksista. Tällä ohjauskirjeellä
jatketaan 24.6.2021 annettujen toimenpidesuositusten voimassaoloa 30.9.2021 saakka kiihtymis- ja
leviämisvaiheen yleisötilaisuuksien järjestämistä koskevia rajoitussuosituksia lukuun ottamatta.
Yleisötilaisuuksien järjestämisestä sosiaali- ja terveysministeriö on 19.8.2021 antanut
toimenpidesuosituksen, joka on voimassa 30.9.2021 saakka. Suositus ja sen voimassaolo pysyvät
ennallaan. Em. suositus koskee ns. pienen riskin yleisötilaisuuksia kiihtymis- ja leviämisvaiheissa.
Muiden tilaisuuksien osalta yleisötilaisuuksien rajoitussuositus on 24.6.2021 kirjeen mukainen.
Ministeriön 17.8.2021 kirjeen mukaisesti alueellisia ja paikallisia viranomaisia ohjataan edelleen
välttämään lapsiin ja nuoriin kohdistuvia rajoitustoimia ja käyttämään niitä viimesijaisesti vasta, jos se
on aivan välttämätöntä.
Hybridistrategian tavoitteena on ollut epidemian hillintä, kunnes rokotusten avulla koronaepidemian
vaikutukset vähenevät merkittävästi. Toimien tavoite on ollut estää viruksen leviämistä
yhteiskunnassa, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä.
Jo tehdyillä rajoitustoimenpiteillä on ollut suotuisia vaikutuksia. On kuitenkin erittäin tärkeää, että
kaikki toimivat edelleen vastuullisesti ja terveysturvallisesti, ja että voimassa olevia rajoituksia ja
suosituksia noudatetaan.
Ministeriön suositukset eivät ole oikeudellisesti sitovia. Epidemiaa torjutaan tartuntatautilain nojalla
ensisijaisesti paikallisin ja alueellisin toimenpitein. Alueellisilla ja paikallisilla viranomaisilla on
ensisijainen vastuu seurata alueensa epidemiologista kehitystä ja tehdä sen mukaiset päätökset oikeaaikaisesti sekä riittävän ennakoivina ja laaja-alaisina. Samoin niiden vastuulla on tarvittaessa purkaa
rajoituksia toimivaltansa ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti silloin, kun niiden soveltamisen
kriteerit eivät enää täytyy. Ministeriö korostaa tilanteen tarkkaa ja monipuolista seurantaa alueilla.
Tartuntatautien torjunta on valtakunnan lainsäädäntövallan alaa myös Ahvenanmaalla, mutta
itsehallintolain 30 §:n 9 kohdan nojalla maakunta huolehtii tartuntatautien torjuntaan liittyvistä
tehtävistä Ahvenanmaalla.
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