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Jakelun mukaan 
 
 

Alueelliset tartuntatautien torjunnan toimenpiteet ja 
palvelujärjestelmän varautuminen – kiihtymisvaiheen 
ennakointi 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 22.9.2020 tilannekuvatiedon (liite 1 linkkinä) perusteella COVID 
19- tartunnat ovat selkeästi lisääntyneet Suomessa syyskuun aikana. On olemassa selkeä uhka 
siitä, että epidemia siirtyy valtioneuvoston 3.9.2020 periaatepäätöksessä (liite 2 linkkinä) 
tarkoitettuun kiihtymisvaiheeseen. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on 10.9.2020 antanut ohjauskirjeen (liite 3) alueellisten viranomaisten 
järjestäytymisestä tartuntatorjunnan toimenpiteiden päätöksentekoa varten. Sairaanhoitopiirien 
johdolla on sen mukaisesti tullut organisoida alueellinen viranomaisharkinta ja –päätöksenteko. 

Sosiaali- ja terveysministeriö kehottaa vallitsevan tilanteen johdosta kuntia, kuntayhtymiä ja 
sairaanhoitopiirejä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta, aluehallintovirastoja sekä 
Ahvenanmaan maakuntahallitusta välittömästi tehostamaan tartuntatautilain (1227/2016) 
mukaisten toimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta alueillaan koronaviruksen aiheuttaman 
infektion (COVID-19) leviämisen ehkäisemiseksi.  

Alueiden varautuminen ja toimenpiteiden toteuttamissuunnitelma tulee tehdä 
valtioneuvoston 3.9.2020 periaatepäätöksen mukaisen Sosiaali- ja terveysministeriön 
antaman toimintasuunnitelman ja sen epidemiavaiheiden mukaisesti. Samalla laaditut 
suunnitelmat ja toimenpiteiden käyttöönotto tulisi tulla osaksi alueellisia 
varautumissuunnitelmia.  

Samassa yhteydessä viranomaisten on sairaanhoitopiirien johdolla harkittava: 

- mikä on sairaanhoitopiirin alueen epidemiatilanne ja sen mahdollinen nopea 
kehittyminen kohti kiihtymisvaihetta 

- millä tartuntatautilain mukaisilla toimintasuunnitelman kohdennetuilla toimenpiteillä 
alueen viranomaiset tulevat estämään epidemian kiihtymistä ja leviämistä 

Kunkin alueen viranomaisten tulee sairaanhoitopiirin johdolla 25.9.2020 raportoida nämä 
seikat Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle, jonka tulee koota tiedot ministeriön käyttöön 
viimeistään 28.9.2020 aikana. Jatkossa sairaanhoitopiirien tulee raportoida viikoittain 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle, jonka tulee koota tiedot viikoittain ministeriön 
käyttöön.  

 

Kansliapäällikkö  Kirsi Varhila    

 

Osastopäällikkö   Tuija Kumpulainen  
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Liitteet 1: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilannekuvaraportti 22.9.2020 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-
koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta 

2: Valtioneuvoston periaatepäätös 3.9.2020 taustamateriaaleineen: 

https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f806d7705 

3: Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirje 10.9.2020 
 

Jakelu Aluehallintovirastot, joiden on välittömästi saatettava asia seuraavien alueensa 
viranomaisten tietoon: 
     Sairaanhoitopiirit 
     Kunnat ja kuntayhtymät 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 
Ahvenmaan maakuntahallitus 
 
         
 

Tiedoksi  
         

 

 Sosiaali- ja terveysministeri Pekonen 

 Perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru 

 Valtiosihteeri Mäkipää 

 Valtiosihteeri Ruuth 

 Opetusministeri Andersson 

 Tiede- ja kulttuuriministeri Saarikko 

 Pääministerin erityisavustaja Haapajärvi 

 Kansliapäällikkö Lehikoinen 

 Valtioneuvoston kanslia 

 Valtiovarainministeriö/VKO 

 Valtiovarainministeriö/KAO 

 SM/poliisiosasto 

 Poliisihallitus 
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