UUDISTETUN HYBRIDISTRATEGIAN TOIMINTASUUNNITELMAN
TÄYSIMÄÄRÄINEN SOVELTAMINEN
Sosiaali- ja terveysministeriö antoi valtioneuvoston 9.9.2021 antaman periaatepäätöksen puoltamana
20.9.2021 uudistetun hybridistrategian toimintasuunnitelman, joka on voimassa toistaiseksi ja jota
päivitetään tarvittaessa.
Uudistetussa hybridistrategian toimintasuunnitelmassa todetaan, että toimintasuunnitelma otetaan
täysimääräisesti käyttöön, kun rokotusten kohderyhmään kuuluvien 12 vuotta täyttäneiden vähintään 80
prosentin rokotuskattavuus saavutetaan tai kaikilla halukkailla kohdeväestöön kuuluvilla on ollut
mahdollisuus saada kaksi rokoteannosta.
Koronarokotukset ovat edenneet hyvin, ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan edellä mainittu
tavoite 80 prosentin rokotuskattavuudesta saavutettiin 10.11.2021. Tavoitteen saavuttamisen myötä STM
ohjaa tällä kirjeellä toimintasuunnitelman soveltamista 15.11.2021 alkaen.

Kahden rokoteannoksen saaneiden lisäksi yhden rokoteannoksen tuottamassa suojassa on noin 5
prosenttia väestöstä. STM korostaa, että näin ollen edelleen noin 15 % yli 12-vuotiaasta väestöstä on täysin
vailla suojaa taudilta, koska tartunnan kautta saadun immuniteetin saaminen on ollut varsin harvinaista.
Saavutettu 80 prosentin rokotuskattavuus ei yksin riitä ehkäisemään tartuntojen leviämistä
rokottamattomien joukossa etenkään, jos väestössä rokottamattomat ja rokotetut eivät kohtaa toisiaan
satunnaisesti, vaan rokottamattomat tapaavat enemmän rokottamattomia kuin rokotettuja
lähiympäristössään. Tälläkin hetkellä epidemia jatkuu Suomessa edelleen paikallisesti vaihtelevana ja
monimuotoisena, ja rokottamattomien keskuudessa epidemia jatkaa nopeaa leviämistään.
Rokottamattoman väestön ilmaantuvuus on noin nelinkertainen koko väestön ilmaantuvuuteen verrattuna.
Näin ollen paikallisesti tulee edelleen ryhtyä kohdennettuihin tehostettuihin toimenpiteisiin, mikäli
paikallisella tasolla syntyy tai uhkaa syntyä merkittävä tautirypäs, jossa taudin leviäminen väestöryhmien
keskuudessa muodostaa ilmeisen riskin sille alttiiden ihmisten terveydelle ja kokonaishyvinvoinnille sekä
myös välillisten vaikutustensa kautta laajemmille yhteiskunnallisille haitoille.

Hybridistrategian toimeenpanon tavoite on avata yhteiskunta, edistää sen avoinna pitämistä ja tukea
epidemian jälkihoitoa, talouden kasvuedellytyksiä ja jälleenrakennusta. Yhteiskunnan eri toiminnot ovat
lähtökohtaisesti avoimia eikä niitä rajoiteta.
Paikallisessa epidemiantorjunnassa kunnan tai tartuntatautien vastustamistyöstä vastaavan kuntayhtymän
rooli korostuu verrattuna aikaisempaan. Tartuntatilannetta ja sen vaikutuksia seurataan ja tartuntaryppäät
sammutetaan ensisijaisesti tartuntatautilain mukaisin perustoimivaltuuksin kohdennetusti ja nopeasti
paikallisten viranomaisten toimesta.

Toimintasuunnitelman täysimääräisen soveltamisen tavoitteena on epidemian alueellisista
vaihekuvauksista, valtakunnallisista rajoituksista ja kattavista suosituksista luopuminen kokonaan.
Ministeriö on valmistellut aiempien vaihekriteereiden tilalle nykyiseen tautitilanteeseen paremmin
soveltuvat leviämisalueiden epidemiologiset tunnusmerkit (liite). Tunnusmerkkejä voidaan käyttää suuntaa
antavana apuna niiden toimenpiteiden tarpeen arvioinnissa, joita tulee harkita koronaepidemian
hallitsemattoman ja vakavaa sairastavuutta merkittävästi lisäävän kasvun riskin johdosta alueellisesti tai
joissakin alueen toimintaympäristöissä (väestöryhmässä, tiloissa tai toiminnoissa). Ministeriö pyytää
alueellisia viranomaisia koronakoordinaatioryhmissä seuraamaan edelleen alueen epidemiatilannetta ja
harkitsemaan sen perusteella, mitä suosituksia ja rajoituksia tarvitaan epidemian hillitsemiseksi.
Ministeriö pyytää alueita ilmoittamaan THL:lle maanantaihin 15.11. kello 11 mennessä, täyttävätkö ne
leviämisalueiden tunnusmerkit.
Ministeriö suosittelee, että rajoitustoimenpiteitä toteutetaan merkittävissä paikallisissa
tautirypästilanteissa, ja varsinaisia hallintopäätöksin asetettavia rajoitustoimia tehdään, jos se on
välttämätöntä. Toimenpiteet ovat lyhytkestoisia ja ne kohdennetaan ja painotetaan riskiperusteisesti.
THL:n riskipotentiaalin arviointimalli ohjaa ja tukee rajoitusten ja informaatio-ohjauksen kohdentamista ja
sisällöstä päättämistä. THL päivittää riskipotentiaalin arviointitaulukkoa sekä ohjausta kertyvän tiedon ja
tarpeen mukaan.
Kohdennettuja informaatio-ohjaus- ja rajoitustoimia on jatkettava niin kauan kuin niillä saavutettavat
kokonaishyödyt yhteiskunnalle, vaikutukset ihmisten perusoikeuksiin huomioon ottaen, ovat
merkittävämpiä kuin niiden haitat, ja toimet ovat välttämättömiä sekä oikeasuhtaisia.
Viranomaistoimien tulee olla ripeitä ja tilannetta ennakoivia sekä käyttää viranomaiselle osoitettua
toimivaltaa viipymättä, mutta noudattaen suhteellisuus-, välttämättömyys- ja tarkoitussidonnaisuuden
periaatteita sekä muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Tartuntojen leviämistä ja sen haitallisia vaikutuksia
voidaan tehokkaasti estää ottamalla käyttöön hybridistrategian mukaiset toimenpiteet oikea-aikaisesti.
Toimenpiteet tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi ovat edelleen tehokkaita ja niiden käyttö voi edelleen
olla välttämätöntä. Arviontiin ja toimenpiteisiin kuuluu myös toimenpidetarvearvioiden ja ehdotusten
tekeminen valtioneuvostolle asioissa, joissa sillä on toimivalta päättää rajoitusten käytöstä
(ravitsemistoiminta korkean tartuntariskin toimintana).
Mikäli välttämättömiä rajoitustoimia on otettu käyttöön, on toimijoilla edelleen mahdollisuus ottaa
käyttöön ns. koronapassi rajoituksille vaihtoehtoisena terveysturvallisuustoimena. Koronapassin käytöllä
voidaan osaltaan kohdentaa toimia sekä vähentää huomattavasti rajoituksista toimijoille aiheutuvia
haittoja ja mahdollistaa toiminnan jatkaminen rajoituksista huolimatta. Nämä seikat tulee huomioida
päätösharkinnan pohjana olevassa tehokkuus- ja vaikutusarviossa.

Epidemiatilanteen yllättävää ja erittäin vakavaa heikkenemistä varten on valmisteltu valtakunnallista
hätäjarrumekanismia. Tällainen tilanne voisi syntyä esimerkiksi rokotusohjelman ennakkoarviota
merkittävästi huonomman vaikuttavuuden ja siitä johtuvan merkittävästi vaikeutuneen epidemiatilanteen

vuoksi. Hätäjarrumekanismi merkitsisi siirtymistä laaja-alaisempien toimenpiteiden valtakunnalliseen
ohjaukseen voimassa olevan lainsäädännön puitteissa.
Ministeriö korostaa, että mahdollisen hätäjarrumekanismin käyttö tulisi kyseeseen vain tilanteessa, jossa
hybridistrategian toimintasuunnitelman mukaisten toimenpiteiden täysimääräinen käyttö ei ole
osoittautunut riittäväksi estämään epidemian merkittäviä haittavaikutuksia tai jos
tartuntatautiviranomaiset eivät ole käyttäneet toimivaltuuksiaan ohjauksen mukaisesti.
Epidemiatilanteeseen on nykytilanteessa ensisijaisesti puututtava paikallisesti ja alueellisesti
toimintasuunnitelman mukaisin keinoin:
-

-

maskisuositus käytössä ja tarpeenmukaisesti kohdennettu korkean riskin tilanteisiin
paikalliset etätyötä koskevat suositukset käytössä
testaus- ja jäljitystoimintaa tehostettu
tartuntatautilain 58 §:n mukaiset korkean riskin tilaisuuksien rajoitustoimet ovat otettu käyttöön
STM:n hybridistrategian toimintasuunnitelmaan perustuvan ohjauksen mukaisesti (viimesijaisena
keinona lapsiin kohdennettavat rajoitukset)
muut tilapäiseen sääntelyyn perustuvat erityiset toimivaltuudet, kuten tiettyihin korkean riskin
tilanteisiin kohdennetut tartuntatautilain 58 d §:n mukaiset toimet.

STM toteaa, että julkisen talouden suunnitelman mukaisesti kaikki koronaan liittyvät välittömät
kustannukset kuten testaukseen ja testauskapasiteetin nostamiseen, jäljittämiseen, karanteeneihin,
potilaiden hoitoon, matkustamisen terveysturvallisuuteen sekä rokotteeseen liittyvät menot katetaan
täysimääräisesti kehyksen ulkopuolisina menoina vuosina 2021–2023. Tällaiset koronastrategian mukaiset
kustannukset korvataan edelleen täysimääräisesti niin kauan kuin tautitilanne ja koronastrategian
toimeenpano sitä edellyttävät.
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