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Mielipiteesi koronarajoitusten purkamisesta 

1. Tällä hetkellä on voimassa useita rajoituksia ja suosituksia. Minkä rajoituksen purkaminen on 
mielestäsi tärkeintä?  

Valitse yksi 

o Matkustaminen ulkomaille sallitaan. 
o Ravintolat avataan. 
o Oppilaitoksissa palataan lähiopetukseen. 
o Etätöistä palataan takaisin toimistolle. 
o Sisäliikunta ja ryhmäharrastustoiminta voi alkaa. 
o Kulttuuritapahtumiin ja konsertteihin osallistuminen sallitaan. 
• Jotain muuta, mitä? 

Jos valitsit ”Jotain muuta, mitä?”, kirjoita vastauksesi tähän: 

Vastaus: Hallituksen muistion luonnoksen johdannossa todetaan, että…  

”Hallitus pitää tärkeänä, että purkutoimet aloitetaan ryhmistä, joihin rajoitustoimenpiteet ovat 
aiheuttaneet aivan erityistä rasitetta.” 

…mutta vanhusväestöä ei mainita, vaikka rajoitteet aloitettiin 70+ ikäluokasta määräämällä 
heidät vapaaehtoiseen eristykseen ja suljettiin senioreiden palvelutalot muilta kuin talojen 
asukkailta. 

Nämä päätökset käytännössä lopettivat eläkeyhdistysten toiminnan 15 kuukautta sitten, kun 
yhdistysten jäseniltä suljettiin kokous- ja harrastetilat, estettiin omien tapahtumien 
järjestäminen, ryhmäliikunta sisätiloissa, vesijumppa ja palvelukeskusten kuntosalien käyttö 
sekä vapaa-ajanvietto palvelukeskuksen kahvioissa ja edullinen ateriointi palvelukeskusten 
ravintoloissa. 

Kun hallitus suunnittelee koronapassin käyttöönottoa Omakannasta tuotettuna sovelluksena, 
pitää yhdistyksemme tärkeänä, että passi oikeuttaisi rokotteen saaneet ja taudista toipuneet 
seniorikansalaiset pääsemään takaisin omiin palvelukeskuksiinsa nauttimaan niiden kaikista 
palveluista aivan kuin koronaa edeltäneenä aikana. 

Yhdistyksemme näkemys on, että vanhuksille koronapassin kautta myönnetty 
kokoontumisvapaus ei voi loukata kenenkään tasa-arvoa sellaisella tavalla, että palvelutalojen 
ovet olisi pidettävä suljettuina kotonaan asuvita vanhuksilta siihen saakka, kun jokainen muu 
suomalainen on rokotuksensa saanut. 

Esitämme kunnioittavasti, että hallitus päättää avata seniorikeskukset ja vanhusten palvelutalot 
koronapassin omaaville henkilöille välittömästi, kun ko. passi on saatavissa. 

Luonnollisesti näissäkin sisätiloissa on syytä noudattaa turvaetäisyyksiä, käsihygieniaa ja 
maskien käyttöä niin kuin muuallakin siihen saakka, kun paikallisviranomaiset katsovat 
aiheelliseksi suosituksiaan muuttaa. Mahdollista testaamista varten palvelutaloja käyttävien 
eläkeyhdistysten jäsenistä löytynee päteviä sairaanhoitajia, joten vain testivälineet tarvitaan 
palvelukeskuksiin. 
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2. Mitkä toimet ovat mielestäsi tärkeimpänä uusien koronatapausten ehkäisyssä?  
Valitse kolme tärkeintä. 
 

• Kaikki sitoutuvat noudattamaan turvallisia toimintatapoja (etäisyydet, maskit, hyvä käsi- ja 
yskimishygienia) 

• Koronatesti ja karanteeni vaaditaan kaikilta maahantulijoilta. 
• Koko väestö rokotetaan. 
o Maahantulijoilta vaaditaan rokotustodistus. 
o Kasvomaskin käyttöä vaaditaan julkisissa tiloissa ja tilanteissa, joissa ihmiset kohtaavat. 
o Ravintoloiden aukioloaikoja ja asiakasmääriä rajoitetaan. 
o Suuret yleisötapahtumat kielletään. 
o Perhejuhlat ja muut juhlat siirretään myöhäisempään ajankohtaan. 

 
3. Rajoitusten purkamiseen liittyy paljon epävarmoja asioita. Mitä näistä on mielestäsi suurin uhka 
rajoitusten purkamiselle? 
 

o Tartuntojen määrä ei laske. 
• Rokotteita on saatavilla liian vähän. 
o Tulee uusia herkästi tarttuvat virusmuunnoksia. 

 
Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? 
 
4. Rajoitusten purkamisen aikataulu on mielestäni 

o Liian hidas. 
• Sopiva. 
o Liian nopea. 

 
5. Suunnitelmassa esitetty rajoitusten purkujärjestys on oikea. 
 

o Täysin samaa mieltä 
• Jokseenkin samaa mieltä 
o Jokseenkin eri mieltä 
o Täysin eri mieltä 
o En osaa sanoa 

 
6. Suunnitelma auttaa minua oman elämäni suunnittelussa. 
 

• Täysin samaa mieltä 
o Jokseenkin samaa mieltä 
o Jokseenkin eri mieltä 
o Täysin eri mieltä 
o En osaa sanoa 
o  

7. On tärkeää, että lapset ja nuoret pääsevät ensimmäisenä palaamaan normaaliin elämään ja 
esimerkiksi iäkkäiden ja muiden rajoituksista eniten kärsineiden asemaa helpotetaan. Rajoituksia 
pitäisi purkaa tämän mukaisessa järjestyksessä. 
 

• Täysin samaa mieltä 
o Jokseenkin samaa mieltä 
o Jokseenkin eri mieltä 



o Täysin eri mieltä 
o En osaa sanoa 

 
8. Suunnitelman mukainen rajoitusten purkaminen auttaa yhteiskuntaa ja yrityksiä toipumaan 
koronakriisistä. 
 

• Täysin samaa mieltä 
o Jokseenkin samaa mieltä 
o Jokseenkin eri mieltä 
o Täysin eri mieltä 
o En osaa sanoa 

 
9. Suunnitelma ottaa riittävästi huomioon alueiden erilaisen koronatilanteen. 
 

o Täysin samaa mieltä 
o Jokseenkin samaa mieltä 
• Jokseenkin eri mieltä 
o Täysin eri mieltä 
o En osaa sanoa 

 
10. Ymmärrän ja hyväksyn sen, että alueilla on erilaisia rajoituksia epidemiatilanteen vuoksi.  
 

• Täysin samaa mieltä 
o Jokseenkin samaa mieltä 
o Jokseenkin eri mieltä 
o Täysin eri mieltä 
o En osaa sanoa 

 
11. Puuttuuko suunnitelmasta mielestäsi jokin asia, joka olisi tärkeää huomioida rajoituksien 
purkamisessa? 
 

Vastaus: Kohdan 1. vastauksen lisäksi kuntatasolla olisi tarjottava välittömästi liikuntaterapiaa 
ja toimintakykyä palauttavaa fysioterapeuttista ohjausta paikallaan olosta kärsineille 
vanhuksille ja eläkeläisyhdistysten jäsenille. Olemme valmiit tarjoamaan palveluntuottajille 
500 jäsenemme toiminnan kohderyhmäksi olettaen, että palvelu on jäsenillemme 
maksutonta. Yhteys: kunnalliset.ry@outlook.fi 

 
12. Mitä muuta palautetta haluaisit vielä antaa suunnitelmasta? 
 

Vastaus: Koronapassin käyttäminen palvelujen vapauttamisessa vanhusväestölle ei ole 
muiden ihmisten tasa-arvoa loukkaavaa. Rokotusten nopeampi painottaminen pahimmille 
tartunta-alueille olisi nopeuttanut rajoitusten purkua. 
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