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epidemiaan liittyvien rajoitustoimien ja 
suositusten hallitulle purkamiselle-
muistioon saadusta palautteesta 
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Koonti muodostuu seuraavista aineistoista  

• 14.4. Elinkeinoelämän kuuleminen

• 15.4. Kuntien kuuleminen

• 16.4. klo 24.00 saakka avoinna ollut Otakantaa.fi kysely, ns. 
yhteisövastaajat 115 kpl

• 16.4. mennessä saapuneet erillislausunnot 28 kpl

Kaikki aineisto on käyty läpi VNK:ssa ja pääosin myös muissa 
ministeriöissä eli muutostarpeiden arviointia on toteutettu monella taholla. 

Koonti kuulemiskierroksesta 9.4. 
muistioluonnoksen julkaisemisen jälkeen
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• Ensisijaisesti kommentteja rajoitusten purkuun, mutta myös näkökulmia 
jälkihoitoon ja jälleenrakennukseen.

• Pääosin myönteistä viestiä siitä, että suunnitelmaa laaditaan, jokunen 
arvostelu myöhäisestä liikkeellelähdöstä. 

• Pääosa palautteesta vauhdittaa avaamista ja haluaa tarkempaa 
aikataulua, mutta on myös ymmärrystä vaiheittaiselle etenemiselle,  
vain yksittäisiä huolia liian nopeasta etenemisestä. 

• Lapset ja nuoret periaate on laajasti tuettu, sen toivottiin näkyvän 
selkeämmin.

• Keskeiset teemat selkeästi tunnistettavissa. 

Yleiskuva: Kuulemiset ja lausunnot
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• Rajojen avaaminen ja terveysturvallisuus rajoilla

• Tapahtumien avaaminen, selkeät ohjeet ja kulttuurialan huolet

• Alueellinen päätäntävalta ja alueiden erojen huomioiminen

• Koronapassiin / rokotustodistukseen odotuksia 

• Elinkeinojen huolet; matkailu, ravintolat, tapahtumat, liikunta 

• Lisäksi tärkeänä pidetty jälkihoidossa lasten ja nuorten tukea, 
hoitovelan hoitamista sekä jälleenrakennuksessa onnistumista 
myös alueiden näkökulmasta 

Keskeiset teemat
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• Kommenteilla ollut muistio on luonteeltaan suuntaa antava, joten yksityiskohtaisia 
ratkaisuja ja toimintamalleja ei tässä asiakirjassa anneta, näiltä osin ei kaikkea 
palautetta voida huomioida tässä asiakirjassa, mutta 

• On tärkeää jatkaa tästä sekä ministeriöissä että alueilla laadittaviin tarkempiin suunnitelmiin 
rajoitusten purkamiseksi ja moni palaute on hyödyksi tässä vaiheessa. 

• Osa palautteesta saattaa olla huomioitavissa alueille annettavissa ohjauskirjeissä, joiden 
avulla päivittyvä suunnitelma voidaan toimeenpanna alueiden erilaiset tilanteet huomioiden. 

Suunnitelman konkreettinen toimeenpano tapahtuu jatkuvan seurannan ja kokonaisarvioinnin 
pohjalta tehtyjen hallituksen linjausten, valtioneuvoston päätösten, sosiaali- ja 
terveysministeriön ohjauksen sekä toimivaltaisten viranomaisten päätösten kautta.

Hallitus asettaa muistioon tavoiteaikatauluja yleisellä tasolla, alueiden lähtötilanne on erilainen 
ja epidemiatilanne vaihtelee ja aikataulut tarkentuvat alueilla.

Palautteen huomioiminen
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• Lapset ja nuoret ensin periaate --> lasten harrastustoiminnan avaaminen aiemmaksi, 
lähiopetus perus- ja toisella asteella lähtökohtana; kesäleirien mahdollistaminen, kilpailutoiminnan 
avaaminen ja harrastustoiminta sisätiloissa, uimahallit ja kirjastot   

• Tapahtumien ja tilojen avaaminen, selkeät ohjeet ja kulttuurialan huolet  vaiheita avattu 
selkeämmäksi kokonaisuudeksi, tarkennettu avaamisen edellytyksiä ja päätöksentekoa 

• Alueellinen päätäntävalta ja alueiden erojen huomioiminen  toimenpidetasolta 2 
poistuminen toukokuussa, jonka jälkeen siirrytään suoraan alueelliseen päätöksentekoon 
ja tehdään alueelliset suunnitelmat purkamisesta

• Elinkeinojen huolet; matkailu, ravintolat, tapahtumat, liikunta  matkailun osalta vaikeaa 
arvioida avautumismahdollisuus (myös EU:n yhteinen ratkaisu), tapahtumat ja tilat 
tarkennettu aikataulua ja vaiheistusta, ravintoloiden osalta ei muita kuin tapahtuneita jo 
muutoksia, harrastustoiminnan avaaminen vaiheittain aiemmin; 

• Hallitus asettaa tavoitteita aikataululle mutta ratkaisut perustuvat alueiden päätöksiin 

Keskeiset teemat  muutoksia asiakirjaan
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• Rajojen avaaminen ja terveysturvallisuus rajoilla  Selvitetään kahdenvälisten järjestelyiden 
mahdollisuuksia, työmatkojen rinnalle perhesyistä tapahtuvat matkat. Matkailualan huoli 
ennakoitavuudesta on kuultu, mutta tässä vaiheessa ei tarkempaa rajojen avaamisen 
aikataulua voitane antaa.  

• Koronapassiin / rokotustodistukseen odotuksia  Tartuntatautilain mahdollistamien 
terveysturvallisuutta varmentavien toimenpiteiden, kuten terveystarkastukset ja mahdolliset 
karanteenipäätökset, lisäksi EU:n digitaalisen vihreän todistuksen luomat mahdollisuudet 
tulee ottaa käyttöön rajalla tapahtuvissa terveystoimenpiteissä. Esimerkiksi pakollisten tai 
vapaaehtoisten terveystarkastusten vaihtoehtona maahantulolle voitaisiin huomioida EU:n 
digitaalisen vihreän todistuksen tiedot. Komission asetusehdotuksessa esitetään vihreän 
todistuksen käyttöönottoa kesä-kuussa 2021, vaikka osa jäsenmaista on ilmoittanut sen 
olevan liian nopea aikataulu. Tällä hetkellä arvioidaan, että EU-asetus tulisi voimaan 
26.6.2021 ja se tulee panna täytäntöön kuuden viikon kuluessa. 

• Lisäksi tärkeänä pidetty jälkihoidossa lasten ja nuorten tukea, hoitovelan hoitamista sekä 
jälleenrakennuksessa onnistumista myös alueiden näkökulmasta  Hallitus palaa erikseen 
jälkihoito- ja jälleenrakennuskysymyksiin. 

Keskeiset teemat  muutoksia asiakirjaan
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Työmarkkinajärjestöjen kuuleminen 
14.4.2021



• Markku Jalonen, KT

• Jarkko Eloranta, SAK 

• Sture Fjader, AKAVA 

• Jyri Häkämies, EK 

• Antti Palola, STTK 

• Anna Kaarina Piepponen, EVL 

• Sari Ojanen, VM 

Osallistujat
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• Tavoitteet, aikataulu, tarkastelujakso ja periaatteet

• Tavoitteet ja lähtökohdat tarkoituksenmukaiset & suunnitelma luo tarvittavaa 
näkymää yhteiskunnan avautumiselle

• Rajoitusten purkamiselle tarkemmat aikataulut (Akava)

• Lapset, nuoret ja muut eniten kärsineet ryhmät ensin –periaate etusijalle 
(SAK, STTK, EVL) 

• Ravintolarajoitukset: (ruoka)ravintoloiden liiketoimintaedellytykset 
huolettavat (EK, STTK)

• Rokotekattavuuden kehittyminen kriittinen tekijä 

• Työterveyshuollon laajempi hyödyntäminen (EK, Akava, EVL) ja rokotteiden 
alueellinen kohdentaminen (EK, Akava)

Rajoitusten ja suositusten hallittu purkaminen (1)
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• Sisärajatarkastusten nopeampi purkaminen (EK, EVL) ja EU:n 
ulkopuolelta tuleville erityisjärjestely (EK). 

• Kahdenväliset järjestelyt kolmansien maiden kanssa matkailun ja viennin 
liikkeellelähdön edistämiseksi (EK, SAK, Akava)

• Etätyö- ja maski- ja hygieniasuositusten säätäminen taudin 
etenemisen ja torjunnan tahdissa (KT)

• Etätyösuosituksen tarkastelu jo kesällä (EK)

• Tapahtumien ja talouden avaamisessa kansallisen koronapassin 
hyödyntäminen (EK ja Akava)

Hallittu purkaminen (2)
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• Talouden jälleenrakennusohjelman laatiminen (Akava) 

• Yritysten kriisitukien jouheva valmistelu ja ripeä käyttöönotto (EK ja Akava)

• Erityishuomio eniten kärsineisiin työntekijäryhmiin ja toimialoihin 

• Tapahtuma- ja kulttuurialan yritysten, työntekijöiden ja freelancereiden tuki (Akava, 
SAK)

• Yli vuoden lomautettuna olleiden työhön palaamisen mahdollistaminen (SAK)

• Läsnätyön terveysturvallisuuden varmistaminen (SAK) 

• Luottamuksen vahvistaminen (KT ja EVL): Viranomaisyhteistyön sujuvoittaminen 
sekä selkeä viestintä ja päätösten perustelu

• Terveydenhuoltohenkilökunnan rokottamisen kiirehtiminen (STTK)

Selviytyminen, jälkihoito ja jälleenrakennus (1)
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• Koulupudokkuuteen reagoiminen toisella asteella (EVL). 

• Hoitovelan purkaminen laajasti yhteiskunnassa 

• Matkustamiseen yhtenäisiä EU-tason ratkaisuja 

Jälkihoito ja jälleenrakennus (2)
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Kuntien kuuleminen 15.4.2021



Osallistujat 

• Kuntaliitto toimitusjohtaja Minna 
Karhunen

• Helsinki pormestari Jan Vapaavuori

• Espoo kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä

• Tampere pormestari Lauri Lyly

• Vantaa kaupunginjohtaja Ritva Viljanen

• Oulu kaupunginjohtaja Päivi Laajala

• Turku kaupunginjohtaja Minna Arve

• Joensuu kaupunginjohtaja Kari 
Karjalainen

• Rovaniemi kaupunginjohtaja Ulla-
Kirsikka Vainio

• Rauma kaupunginjohtaja Johanna 
Luukkonen

• Kerava kaupunginjohtaja Kirsi Rontu

• Kangasala kaupunginjohtaja Oskari 
Auvinen

• Imatra apulaiskaupunginjohtaja Kaisa 
Heino

• Raahe kaupunginjohtaja Ari Nurkkala

• Lieto kunnanjohtaja Esko Poikela

• Heinola kaupunginjohtaja Jari 
Parkkonen

• Ii kunnanjohtaja Ari Alatossava

• Kuhmo kunnanjohtaja Tytti Määttä

• Kemiönsaari kunnanjohtaja Erika 
Strandberg

• Maalahti kunnanjohtaja Jenny Malmsten

• Jomala kunnanjohtaja Christian Dreyer

• Tervola kunnanjohtaja Mika Simoska

• Lapinjärvi kunnanjohtaja Tiina Heikka

• Isojoki kunnanjohtaja Juha Herrala

Kuntien kuulemistilaisuus koskien Suomen suuntaviivoja Covid19-epidemiaan
liittyvien rajoitustoimien ja -suositusten hallitusta purkamisesta, kuntien edustajat
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• Suunnitelman tavoitteet, aikataulu, kriteerit ja periaatteet

• Päätösten läpinäkyvyys  ja ennakoitavuus. Tarvitaan selkeää kansalaisviestintää ja 
konkreettisempi, täsmällisempi suunnitelma.

• Kokonaisarviointi ja käänteinen rajoitusten purkaminen hyviä asioita. Ilmaantuvuuden 
lisäksi muita mittareita, erityisesti harvaan asutuille alueille. Alueelliset erovaisuudet 
sallittava maakuntien sisällä (esim. Uudellamaalla perusvaiheessa olevat pikkukunnat) 

• Valmisteluun lisää vuorovaikutusta kuntien kanssa. Kansallisella tasolla suunnitelman 
tulisi perustua periaatetasoon ja työvälineisiin. Alueiden tueksi selkeät toimintaohjeet 
ja perustelut ja aikaa reagoida. Avaamisessa päätäntävaltaa alueille sekä alueellisia 
suunnitelmia kansallisen rinnalle. 

• Lapset, nuoret, opiskelijat, ikäihmiset, erityisryhmät ja muut eniten kärsineet ryhmät 
huomioitava ensin: lähiopetus, harrastukset, nuorisotoiminta, kirjastot ja museot ja 
tilaisuudet joissa tiedetään paikallaolijat jne. 

Rajoitusten ja suositusten hallittu purkaminen (1)
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• Rajapäätöksissä tehokkaita toimia tarvitaan terveysturvallisuuden varmistamiseksi, kun 
liikenne kasvaa (ml. jalkapallon EM-kisat Pietarissa). Jatkossa eurooppalaiset käytännöt.

• Tapahtumien avaamiseen kesäksi selkeämpi konkreettinen suunnitelma valmisteltuna 
yhdessä tapahtumajärjestäjien kanssa. Turvalliset tapahtumat korostaen vakiintu-neita
toimijoita. 

• Kesän jälkeen tarvitaan uusia työkaluja syksyn varalta. Niitä pitäisi pian ennakoidusti 
valmistella. 

• Työperäisen maahanmuuton, kansainvälisen työvoiman liikkuvuuden ja liikematkus-
tamisen mahdollistaminen ajoissa ja turvallisesti.

• Rokotteiden alueellinen kohdentaminen sai mainintoja puolesta ja vastaan. 

Hallittu purkaminen (2)
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• Kaupunkien kykyä investointien ja kasvun tukemiseen vahvistettava. Kestävän kasvun 
ohjelman ja muut elvytysvarat kohdistettava suurempiin, strategisiin kehittämiskohteisiin 

• Kaupunkien ja kuntien erityispiirteet huomioitava: erityisesti rajakunnilla on kova vastuu ja 
henkilöstö-resursseista pulaa.

• Työllisyyskokeiluissa valtion kanssa edettävä nuorten ja maahanmuuttajien 
työllistämisessä. 

• Hoitovelan purkamiseksi selvitettävä vaikutukset eri ryhmiin ja laadittava jälleen-
rakennusohjelma. Kunnat tarvitsevat jälkihoitoon tukea todellisten kustannusten mukaan. 

• Etäkoulukokemukset käyttöön, jotta voitaisiin tulevaisuudessa koko maassa säilyttää 
koulutusmahdollisuudet. Etätyö kasvattanut maaseudun vetovoimaa.  

• Yrittäjät Lapissa tarvitsevat liiketoiminnan suunnitteluun ajoissa tietoa; milloin ja miten 
Suomeen voi ulkomailta tulla ja minkälaisia tapahtumia voidaan järjestää. 

Selviytyminen, jälkihoito ja jälleenrakennus 
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Otakantaa.fi-
yhteisövastaajien 
palautteen koonti



• Otakantaa.fi palveluun tuli 2141 vastausta, joista 115 palautetta 
vastaajilta, jotka jättivät organisaatiotunnisteen. 

• Osa vastaavista palautteista saapunut myös erillislausuntoina. 

• Kaikki palautteet on käyty läpi, tiivistetty ja koottu.

• Palautteiden tiivistelmä on ollut myös ministeriöiden 
käytettävissä lauantaista alkaen. 

• Palautteessa painottuvat kommentit rajoitusten purkamiseen 
mutta näkyvät myös odotukset jälkihoidosta ja 
jälleenrakennuksesta.

Koonnin tausta ja valmistelu
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• Tilat nopeammin auki ja tapahtumien järjestäminen mahdolliseksi

• Tapahtuma-ala kärsinyt paljon ja kokemus että kulttuurialaa kohdeltu kaltoin 
suhteessa muihin 

• Tärkeimmät nostot  

• OKM:n turvallisten tapahtumien työryhmän linjausten mukaan eteneminen

• Näiden linjausten mukaisten ohjeiden ja menettelytapojen kirkastaminen ja helppous

• turvavälikysymyksen määrittely I, 2m vai 1-2m

• Lisäksi: elokuva-alan erityispiirteiden huomioiminen, ulkomarkkinoiden 
mahdollistaminen, urheilutapahtumat ulkona kesäkuun alussa, katsomat jo 
toukokuun puolivälissä, ravintolat: kesäkuun alusta lukien pitäisi saattaa voimaan 
13.7.2020 alkaen voimassa ollut sääntely

Tapahtumien järjestäminen ja niiden 
erilaisuuden huomioiminen 
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• Rokotepassia toivotaan, erityisesti matkailun avaamiseen mutta 
myös tapahtumiin osallistumisen mahdollistajaksi 

• Toivotaan yksityistä sektoria mukaan rokotuksien toteuttamiseen 

• Huolta aiheuttaa rokotteiden saatavuus ja tietopohja 
rokotesuojasta

• Alueellisessa rokotusten kohdentamisessa edettävä pian ja 
rokotuskattavuus osaksi hybridistrategian kriteerejä

Rokotukset / rokotepassi 
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• Rokotepassi (rokotus, negat. testitulos tai sairastettu tauti) maahantulon edellytykseksi, myös 
pikatestien käyttö nousi esiin 

• Perhesyyt mukaan välttämättömään maahantuloon, myös kolmansista maista 

• Periaatteet ja prosessi tilanteeseen, jossa matkustajamäärät kasvavat ja rajojen 
terveysturvallisuustoimet valtion organisointivastuulle

• Selkeä aikataulu ulkomaanmatkailun avaamiselle ja siirtyminen UM:n maakohtaisiin 
matkustussuosituksiin 

• matkailuyritykset joiden asiakkaat ulkomaisia pitäisi huomioida paremmin (kilpailukykykysymys) 

• risteilyliikenteen avaaminen (portaittain kolmansista maista) samanaikaisesti sisärajatarkastuksista 
luopumisen kanssa ja risteilymatkailun avaaminen Itämeren maiden kanssa samanaikaisesti

• Rajayhteisön yhteistyö Ruotsi – Norja 

• Matkustaminen kolmansiin maihin kesäkuun puolivälissä mahdolliseksi (EM Pietarissa)

• Kolmannet maat ei yhtenä kokonaisuutena – vaan kahdenvälisesti sopien 

Rajat ja rajojen terveysturvallisuuskäytännöt 
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• Purkamisessa painoa enemmän alueelliseen ja 
hienojakoisempaan arviointiin 

• Haasteena ilmaantuvuusrajat ja suurimat kaupungit

• Kotimaan ja Lapin matkailu

• Junaliikenteen luonne – aukoton alueellinen soveltaminen 
mahdotonta

• Huolta alueellisten päätöksentekijöiden roolista ja 
yhdenmukaisuudesta 

Alueellinen näkökulma 

21.4.202124 |



Terveysturvalliset toimintatavat 
• Ohjeiden ja viestinnän selkeys keskeistä 

• Täsmälliset rajoitukset yleisten liikkumisrajoitusten sijaan (viestit myös siitä mikä on turvallista, esim. kaupoissa käynti)

• Ilmainen, yksinkertainen ja helposti saavutettava testausinfrastruktuuri

• Maskisuosituksen ja etätyösuosituksen arviointi aiemmin  kuin elokuussa vs maski- tai etätyösuosituksen poistamiseen 
ei tarpeen ottaa kantaa ennakollisesti 

• Lähikontaktien välttämisen vaikutus arkielämään

• Varautuminen mahdollisiin seuraaviin epidemia-aaltoihin 

Erityiskysymyksiä

• ravintoloiden erilaisuuden ja rajoitusten varmistaminen sen mukaan

• vanhempien ikäryhmien toiminnan vapauttaminen

• asiakas- ja osallistujatilojen turvallisuuden ohella huomioitava henkilöstön sosiaalitilojen terveysturvallisuus 

• esiintyvien taiteilijoiden työskentely sote-sektorilla, yrityksissä
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• Hyvän periaatteen pitäisi näkyä paremmin toteutuksessa

• Liikuntamahdollisuudet auki mahdollisimman pian sisällä ja 
ulkona

• Tapahtumat pitäisi saada toteuttaa, erityisesti leirit heinäkuussa

• Ryhmät, joiden arvioidaan kärsineen rajoituksista eniten 
kulttuurialan toimijat ja ikääntyneet

Lapset ja nuoret ensin periaate ja toteutus sekä 
eniten kärsineet 
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• Ensin ulkona, mutta nopeammin myös sisällä

• Liikuntasektorilla on turvallisuuskäytännöt hallussa ja paikallaolijat hyvin 
jäljitettävissä

• Huolta aiheuttaa ikäihmisten ja muiden erityisryhmien toimintakyky ja  
elinkeinotoiminnan vapaus (kuntosalisulut), huoli tilojen kunnosta, kun 
käyttämättä 

• Ensin uimahallit ja kuntosalit ikääntyneiden, riskiryhmäläisten ja 
toimintarajoitteisten ihmisten käyttöön; 12-18 v. ryhmäharrastustoiminta 
välittömästi ulkotiloissa, sisäliikunta ennen kesää, lasten ja nuorten 
kilpailutoiminta mahdollisimman nopeasti; em. jälkeen aikuisten ulkotiloissa 
tapahtuva, sitten sisällä; aikuisten kilpailutoiminta mahd. pian 
(Olympiakomitea ja lajiliitot)

Liikuntapaikkojen avaaminen  
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• Tärkeää ennakoitavuus ja takeet turvallisesta syyslukukaudesta 

• Maskisuosituksen arviointi aiemmin 

• Opettajien rokottaminen

• Terveydenhuollon onnistuminen + esimiesten tuki opettajille

• Kouluyhteisöt keskeisiä toipumisen ja jälkihoidon näkökulmasta

Koulut ja lähiopetus 
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• Purkamispäätösten tietopohja tärkeää, ilmaantuvuusluvun 
käyttöä sellaisenaan kyseenalaistetaan IIII

• Ehdotus erillisestä projektiorganisaatiosta epidemian hallintaan 
ja parlamentaarinen seurantaryhmä

• Löysät aikataulut toisaalta hyvät mutta vaikeuttavat toimialojen 
ennakointia

• Miten varautuminen syyskauteen/talveen toteutetaan, voidaanko 
ottaa oppia muista maista?

Epidemian hallinta ja tietopohja
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Taloudellinen tuki, jälkihoito ja elpyminen 

• Elpymiseen tarkoitettu rahoitus hyödynnettävä myös paikallisesti

• kaupunkien rooli EU:n elvytyspaketin toteuttamisessa 

• matkailu- ja ravintola-alan, palvelualojen ja esittävän taiteen ammattilaisten tukeminen, myös 
rajoitusten purkamisen jälkeen

• työllisyyden tukeminen

• sote-alan resurssit

• Hoito- ja palveluvelka

• Huomioiminen epidemian jälkihoidossa ja yhteiskunnan toipumisessa (sote ja muut palvelut, 
esim. työllisyyspalvelut)

• sosiaalipalveluiden kehittämisen tarve

• lasten ja nuorten terveydenhuollon resurssit

Tarvitaan strategia hyvinvoinnin turvaamiseen ja jälleenrakennusohjelma
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Erillislausuntojen yhteenveto
- kaikki lausunnot saatavilla 
https://vnk.fi/hanke?tunnus=VNK028:00/2021
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Saapunu

t 

Lähettäjä Lausunto välitetty eteenpäin, pvm ja 

ministeriö

HUOM:

13.4.202

1

VR-Group 14.4. LVM

14.4.202

1

Olympiakomitean ja sen 

jäsenjärjestöjen yhteinen lausunto

Lausunto lähetetty alun perin VN, OM ja OKM

14.4.202

1

Keskuskauppakamari / TEM Lausunto lähetetty alun perin TEM, josta välitetty VNK

15.4.202

1

Akava 15.4. TEM, VM ja STM

15.4.202

1

Viking Line 15.4. LVM ja STM

15.4.202

1

Valtion liikuntaneuvosto / OKM Lausunto lähetetty OKM:stä

15.4.202

1

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä 16.4. OKM, STM, SM ja TEM

15.4.202

1

Finnair 16.4. SM, STM ja LVM

16.4.202

1

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä 16.4. TEM, STM ja SM

16.4.202

1

Suomen Varustamot ry 16.4. TEM, SM, STM ja LVM

16.4.202

1

Talentia 16.4. STM

16.4.202

1

Lapin matkailutoimijat 16.4. TEM, STM, SM



16.4.2021 Suomen Filmikamari 16.4. OKM

16.4.2021 STTK 16.4. TEM ja STM

16.4.2021 Tapahtumateollisuus 16.4. OKM, STM, TEM

16.4.2021 MaRA 16.4. STM, TEM, OKM

16.4.2021 Teosto 16.4. OKM, STM

16.4.2021 Finavia 16.4. STM, SM, LVM, UM

16.4.2021 Vihreä eduskuntaryhmä 16.4. OKM ja STM

16.4.2021 Taiteilijat

16.4.2021 Suomen Uimaopetus- ja 

Hengenpelastusliitto

16.4.2021 Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n 16.4. OKM Mennyt suoraan OKMään myös

16.4.2021 LiveFIN ry

16.4.2021 Suomen Kunto- ja terveysliikuntakeskusten 

yhdistys SKY

16.4.2021 Palvelualojen työnantajat Palta ry

16.4.2021 Kaupan liitto ja Päivittäistavarakauppa ry

19.4.2021 Palvelualojen ammattiliitto PAM

16.4.2021 Suomen Laivameklarit ry
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• Yleisiä huomioita 

• toivotaan lisää täsmällisyyttä, selkeyttä ja konkretiaa (tarkkoja päivämääriä) 
ennakoitavuuden parantamiseksi

• purkupäätökset tulisi tehdä mahdollisimman pian tautitilanteen salliessa

• korostetaan toimialojen terveysturvallisia käytäntöjä

• koetaan, että suunnitelmassa ei toteudu oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus oman 
toimialan kohdalla 

• Nopeuttaa pitäisi varsinkin 

• tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämistä

• lasten ja nuorten harrastustoimintaa, mutta myös aikuisten

• matkustamista

Rajoitusten ja suositusten hallittu purkaminen 
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• Digitaalinen vihreä todistus

• EU:n todistus samoin kuin kansalliset ratkaisut saavat laajaa kannatusta ja niihin 
kohdistuu suuria odotuksia rajoitusten purkamiseksi

• todistusten rinnalla peräänkuulutetaan pikatestien laajaa käyttöönottoa

• Rokottaminen

• alueellista kohdentamista pidetään tärkeänä, osin myös ammattiryhmittäistä 
priorisointia toivotaan

• työterveyshuollon rooli

• rokottamista tulisi vauhdittaa…

Rajoitusten ja suositusten hallittu purkaminen 
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• Matkustaminen

• työ- ja vapaa-ajan matkailua ei tulisi kohdella eri tavoin, vaikka työmatkailun tärkeyttä 
korostetaankin talouden näkökulmasta

• kahdenväliset ratkaisut kolmansien maiden kanssa

• rajojen terveysturvallisuusjärjestelyiden korostaminen

• Tuet

• taloudellisia tukitoimia tarvitaan lisää ja niiden tulisi kohdentua nykyistä paremmin

Rajoitusten ja suositusten hallittu purkaminen 
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• Lausunnoissa myös jälleenrakentamiseen liittyviä huomioita

• talouden käynnistymisen ja uuden kasvun tukeminen

• yritysten viennin ja kansainvälisen kilpailukyvyn edellytykset

• työllisyyden edistäminen 

• hyvinvoinnin ja terveyden vahvistaminen

• hoito- ja oppimisvelan umpeen kurominen

Jälkihoito ja jälleenrakentaminen
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