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Toimenpide Perustaso Kiihtymisvaihe Leviämisvaihe

Julkisten tilojen käytön 

suositusperusteinen 

rajoittaminen/sulkeminen

●

(lähikontaktin välttäminen)

●

(asiakas- tai paikkamäärän 

rajaaminen puoleen)

●

(tilojen sulkeminen)

Harrastetoiminnan 

suositusperusteinen 

rajoittaminen/keskeyttäminen

●

(lähikontaktin välttäminen)

●

(aikuisten korkean riskin 

harrastustoiminnan rajoittaminen 

sisätiloissa)

●

(aikuisten 

ryhmäharrastustoiminnan 

keskeyttäminen)

Yleisötilaisuuksien 

rajoittaminen päätöksin
● ●

●

max. 10 hlöä

Suositus yksityistilaisuuksien 

rajoittamiseksi

●

max. 20 hlöä

●

max. 10 hlöä

Etäopetus korkeakouluissa ● ●

Etäopetus toisella asteella ●

Suositus toiminnanharjoittajille 

julkisten tilojen sulkemiseksi
●

Alueelliset toimenpiteet epidemian eri vaiheissa



• Epidemian nopean kiihtymisen uhka on olemassa sekä kotoperäisesti että 
erityisesti joulukuusta 2020 alkaen havaittujen muuntoviruksen aiheuttamien 
tartuntojen takia. 

• Yleistyessään uusi virusmuunnos voi aiheuttaa selvästi aiempaa nopeammin 
leviävän epidemian ja lisääntyneen tapausmäärän johdosta vakavasti vaarantaa 
terveydenhuollon toimintakyvyn. 

• THL katsoo, että on nykytiedon perusteella on välttämätöntä ja epidemiauhkaan 
nähden oikeasuhtaista tehostaa COVID-19 torjuntaa, erityisesti huomioiden 
virusmuunnoksen mahdollinen vaikutus. 

• Rokotusten käynnistyminen on tuonut toivoa epidemian suunnan vähitellen 
tapahtuvaan käänteeseen. 
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Nykyisen rajoitustason ylläpito ja kaikkien 
leviämisvaiheen toimenpiteiden toteuttaminen 
leviämisvaiheessa olevilla alueilla 

 Voimassa olevat rajoitustoimenpiteet on pysytettävä vähintään nykyisellä 
tasollaan, kunnes virusmuunnoksen leviämistä ja sen estämiseksi tehtyjen 
toimenpiteiden vaikuttavuutta on voitu edelleen arvioida. 

 Kaikilla leviämisvaiheessa olevilla alueilla on perusteltua ottaa käyttöön 
täysimääräisinä kaikki leviämisvaiheen toimenpiteet epidemian nopean 
kiihtymisen estämiseksi 

 Leviämisvaiheen toimenpidekokonaisuus on kuvattu VN periaatepäätöksen 
23.10.2020 nojalla annetuissa suosituksissa. 



 Epidemian nopean kiihtymisen tai muuntuneen viruksen leviämisen uhan 
perusteella STM voi THL:n lausuntoon perustuen ohjata alueita ottamaan 
käyttöön leviämisvaiheen suositukset ja toimenpiteet, ottaen huomioon toimien 
oikeasuhtaisuus. 

 Erityisesti virusmuunnosten leviämisen riskin pienentämiseksi voi olla perusteltua 
ottaa käyttöön eräitä leviämisvaiheen lisätoimenpiteitä, jotta tavoiteltu nopea ja 
tehokas kontaktien väheneminen saavutetaan. 

 Tavoitteena on aikaansaada nykylainsäädännön nojalla nopea ja voimakas 
kontaktien väheneminen määräajaksi koko maan tasolla. 



Milloin tarvitaan?  









 Käynnistetään STM:n ohjauskirjeellä, jossa kuvataan toimenpiteiden välttämättö-
myyden ja oikeasuhtaisuuden perustelut, tavoiteltu aikataulu, epidemiologisten ja 
kokonaisvaikutusten arviointi sekä seurannan toteutus. 

 Osana toimenpidekokonaisuutta otetaan käyttöön maksimaalinen etätyösuositus ja 
laajin maskisuositus koko maassa. 

 Muilta osin päätöksenteko on nykylainsäädännön mukaisesti alueellisten 
toimivaltaisten viranomaisten tehtävä. 

 Toimenpiteiden purkamista harkittaessa on otettava huomioon julkisen vallan 
velvollisuus estää epidemian leviämistä….ennakoitava toimenpidekokonaisuuden 
merkitystä ja vaikutuksia tilanteen kehittyessä. Epidemiologisten vaikutusten arviointi 
edellyttää vähintään kahden tai kolmen viikon seuranta-aikaa. 





Vahvistetaan viestintää: motivoiva, empatiaa ja yhteisöllisyyttä vahvistava viestintä on faktoihin 
tiukasti tukeutuvan rokoteviestinnän kanssa ensisijainen keino vaikuttaa kansalaisten 
kriisinkestävyyteen. Tuodaan myös esille tilanteen vakavuus. 

”Aikuiset ensin” –periaate: 

1. Ennen lapsia ja nuoria koskevia rajoituksia, esimerkiksi ennen ryhmäharrastustoiminnan 
keskeytystä, tulisi päättää tartuntatautilainsäädännön mukaisista muista toimista. 

2. OKM, STM ja THL selvittävät, mitä lapsia ja nuoria tukevia ennakoivia toimia tehdään, 
jotta lasten ja nuorten toimintakyvylle ja hyvinvoinnille aiheutuvia haittoja voidaan 
minimoida

3. OKM, STM ja THL määrittävät tarkennetut kriteerit lasten ja nuorten 
ryhmäharrastustoiminnalle, joka on tasolla 2 keskeytettävä. 

4. Peruskoulun yläasteen siirtyminen etäopetukseen on viimesijainen toimenpide. 

Linjauksia 
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Perustaso

Kiihtymisvaihe

Leviämisvaihe

Toimenpiteet koronan hillinnässä

Tiukennetut toimenpiteet virusmuunnosten torjunnassa

1. vaihe:

Nykyisen rajoitustason ylläpito

Kaikkien leviämisvaiheen toimenpiteiden toteuttaminen leviämisvaiheessa olevilla alueilla

2. vaihe: 

Leviämisvaiheen toimenpiteiden määräaikaisen ja laajamittaisen käytön ohjaus

3. vaihe: 

Poikkeusolojen ja liikkumisrajoitusten käyttöönotto 


