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• Suuntaviivat sisältää rajoitustoimien purkamisen 

1. periaatteet 

2. edellytykset epidemiologisesta näkökulmasta

3. vaiheet, joiden kautta rajoituksia puretaan.

• Suuntaviivat

• sisältää epävarmuuksia ja sitä päivitetään epidemiatilanteen mukaan. 

• perustuu tutkimustietoon, mallinnuksiin, ennusteisiin ja seurantaan. 

• ei ole hallituksen tai viranomaisten päätöksentekoa sitova.

Suuntaviivat rajoitusten purkamisesta
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• Yleiset edellytykset

• Vakaa epidemiatilanne ja suotuisa trendi koko maassa

• Ajantasainen kansallinen ohjeistus turvallisista toimintatavoista 

• Alueellinen tarkoituksenmukainen ja toteuttamiskelpoinen 

toimenpidekokonaisuus

• Sujuva testaus ja toimiva jäljitys

• Alueittaisten rajoitusten purkaminen

• Pääsääntöisesti käänteisessä järjestyksessä niiden asettamiseen 

nähden, mutta toimivaltaisten viranomaisten päätöksiä

• Hybridistrategian toimeenpanosuunnitelman yleisiä periaatteita ja 

ohjeita noudattaen 

Rajoitusten purkamisen periaatteet
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• Lapset ja nuoret ensin, kriisistä eniten kärsineet huomioiden

• Ulkona tapahtuva toiminta mahdollistetaan ensin

• EU:n vihreän todistuksen käyttö keskittyy matkailuun, kansallisesti 

rokotetodistuksella luonnoksessa olla esittämässä erioikeuksia

• Rajojen terveysturvallista ylittämistä ylläpidetään pitkään, mikä 

vähentää riskiä uudesta tautiaallosta tai muuntoviruksilta

• Valtakunnalliset maski- ja etätyösuositukset arvioidaan uudelleen 

kesälomien loputtua

Purkamisen järjestyksen lähtökohtia
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• Hallittu rajoitusten purkaminen edellyttää vakaata epidemiatilannetta koko 
maassa.

• Hallitus arvioi epidemiatilannetta kokonaisuutena, ei yhteen numeraaliseen 
mittariin perustuen. 

• Vakaalla epidemiatilanteella tarkoitetaan tilannetta, jossa 

• tartuntojen 14 vuorokauden ilmaantuvuus alueella on laskenut vakaasti eli 
vähintään kahden viikon ajaksi alle tason 50 / 100 000 väestö (tai alle 25 / 
100 000 väestö) ja tartuntaketjut ovat hyvin hallinnassa

• testaaminen on sujuvaa ja jäljitys on toimivaa

• positiivisten näytteiden osuus on laskenut 1,5 prosenttiin tai sen alle.  

• Kun joistakin rajoituksista luovutaan, voimaan jäävistä rajoituksista pidetään 
kiinni ja terveysturvallisia toimintatapoja jatketaan vastuullisesti.

Rajoitusten purkamisen edellytykset
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Rajoitusten purkamisen seuranta
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• Tartuntojen korkea lähtötaso 

• Rokotesaatavuus 

• Muuntovirukset  

• Rajojen terveysturvallisuuden toteutuminen

Rajoitusten purkamisen epävarmuustekijät
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• Alueellisten viranomaisten asettamia rajoituksia purettaisiin 

pääsääntöisesti käänteisessä järjestyksessä niiden 

asettamiseen nähden, mutta tämä alueviranomaisten päätös.

• Purkamisessa huomioidaan 

• rajoitusten vaikuttavuus eli epidemian kiihtymistä vähiten 

kasvattavat rajoitukset puretaan ensin. Esimerkiksi ulkotilojen 

käytön rajaamisesta luovutaan ensin.

• lapset ja nuoret ensin –periaate.

• hybridistrategian toimeenpanosuunnitelman periaatteet ja ohjeet.

Alueellisten rajoitusten purkaminen
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Kokonaiskuva tavoitellusta purkamisesta
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• Koko väestöä koskevat suosituksia tarvittaneen edelleen. 

• Riskiryhmiä pitää todennäköisesti suojella pisimpään. Linjaukset 
edellyttävät lisätietoa rokotusten vaikutuksista rokotetun 
tartuttavuuteen, immuniteetin vahvuuteen ja kestoon eri 
ikäryhmissä sekä käytettyjen rokotteiden tehosta muuntoviruksia 
vastaan. 

• Talvikaudella 2021-2022 koronavirustartuntoja voi esiintyä etenkin 
nuoremmassa väestössä vielä kohtuullisen paljon. Jos väestön 
immuniteetin taso on riittävä, epidemia voi jäädä lyhyeksi tai 
vähäiseksi. Sairaalahoidon kuormitukseen voidaan olettaa jäävän 
pieneksi. 

Syksy 2021 ja talvi 2022 
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• Epidemian ja rajoitustoimien haitallisten vaikutusten vähentämiseksi 

on jo päätetty useista tukitoimista, joilla autetaan ihmisiä, yhteisöjä 

ja yrityksiä koronakriisin keskellä ja tarvittaessa sen jälkeenkin.

• Taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten korjaamiseen liittyviä 

kustannuksia käsitellään osin kehysriihessä ja myöhemmin vuoden 

2022 talousarviota koskevassa valmistelussa sekä Suomen 

kestävän kasvun ohjelmassa. 

• Epidemian hillintään ja siitä syntyvien haitallisten vaikutusten 

vähentämiseen tehtyjen lainsäädäntökokonaisuuksien tarkastelu ja 

jatkotarpeiden arviointi toteutetaan huhtikuussa.

Rajoitusten ja suositusten purkaminen ja 

lieventäminen vain osa kriisistä selviytymistä
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Luottamus ja jaksaminen


