UUDISTETTU HYBRIDISTRATEGIAN TOIMINTASUUNNITELMA

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi valtioneuvoston 9.9.2021 antaman periaatepäätöksen nojalla
20.9.2021 uudistetun hybridistrategian toimintasuunnitelman, joka on voimassa toistaiseksi, ja jota
päivitetään tarvittaessa.
Sosiaali- ja terveysministeriö ohjasi 23.9.2021 kirjeellään uudistetun hybridistrategian käyttöönottoon
15.10.2021 saakka. Ministeriö ohjasi alueita luopumaan epidemian alueellisiin vaihekuvauksiin
liitetyistä valtakunnallisista toimenpidesuosituksista sekä mahdollisista voimassa olevista
erillissuosituksista tai rajoituksista, jotka kohdistuvat tilaisuuksiin ja toimintaan, joissa THL on arvioinut
olevan vähäinen tartunnan ja taudin leviämisen riski. Lisäksi ministeriö suositteli lapsen edun
ensisijaisuuden periaatetta noudattaen ja konkretisoiden luovuttavan lasten ja nuorten
harrastustoimintaan kohdistuvista rajoituksista.
Ministeriö ohjasi myös THL:n riskipotentiaalin arviointimallin käyttöönottoon alueellisen ja paikallisen
päätöksenteon välttämättömyyden ja oikeasuhtaisuuden arviointia sekä toimenpiteiden
kohdentamista tukevana menettelytapana.
Ministeriö jatkaa tällä kirjeellä 23.9.2021 annetun ohjauksen voimassaoloa 7.11.2021 saakka.
Ministeriö tulee myöhemmin antamaan erillisen ohjauksen uudistetun toimintasuunnitelman
täysimääräisestä soveltamisesta. Tämä tapahtuu, kun rokotusten kohderyhmään kuuluvien 12 vuotta
täyttäneiden vähintään 80 %:n rokotuskattavuus saavutetaan tai kaikilla halukkailla kohdeväestöön
kuuluvilla on ollut mahdollisuus saada kaksi rokoteannosta.
Rokotusten kohdeväestöstä 84,4 % on 11.10.2021 mennessä saanut vähintään yhden rokoteannoksen
ja 73,7 % kaksi rokoteannosta. Uusien koronavirustartuntojen määrä on kuitenkin kääntynyt
huolestuttavaan kasvuun ja painottuu rokottamattomaan väestöön. Sairaalahoidon kuormitus on
kasvussa useissa sairaanhoitopiireissä. Vakavien tapausten estäminen ja sairaalahoidon tarpeen
kääntyminen laskuun edellyttäisi sekä rokotuskattavuuden kasvua että tapausmäärien selvää
vähenemistä.
Tärkeintä on kaikin keinoin edistää mahdollisimman korkeaa rokotuskattavuutta ja terveysturvallisia
toimintatapoja alueellisella ja paikallisella tasolla. Epidemiatilanteen heikentyminen voi edelleen
muodostaa ilmeisen riskin taudille alttiiden ihmisten terveydelle ja sairaalahoidon tarpeen kasvulle.
Alueellisten koronakoordinaatioryhmien tulee säännöllisesti arvioida alueellista epidemiologista
tilannetta ja harkita, mitä suosituksia ja rajoituksia tarvitaan epidemian hillitsemiseksi. Ministeriö
korostaa, että paikallisen tai alueellisen epidemiatilanteen heikentyessä tartuntojen leviämistä ja
sen aiheuttamia haitallisia vaikutuksia voidaan edelleen tehokkaasti estää ottamalla oikea-aikaisesti
käyttöön hybridistrategian mukaisia toimenpiteitä kuntakohtaisesti tai yksittäistä kuntaa
laajemmalla alueella.
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