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Suomi -
ilmaantuvuus

12.4.2021 Lähde: THL

Koko maa HUS/Uusimaa

(Ilmaantuvuus/100 000 as) (Ilmaantuvuus/100 000 as)

24.1. 3880 70 118,3 42 580

7.2. 5026 90,7 161,6 47 262

21.2. 5353 96,6 197,4 53 285

25.2. 6101 110,1 216,8 55 687

28.2. 6857 123,7 244,3 57 672

2.3. 7094 128 253,9 58 064

3.3. 7254 130,8 258,9 58 645

4.3. 7423 133,9 264,5 59 442

5.3. 7670 138,4 271,8 60 200

6.3. 7935 143,1 281,6 60 904

7.3. 8118 146,2 293,8 62 063

9.3. 8142 146,9 300,2 62 522

10.3. 8355 150,7 307,8 63 889

11.3. 8553 154,3 315,1 64 609

14.3. 8736 157,6 325,9 66 006

15.3. 8988 162,1 332,8 66 869

17.3. 9183 165,6 340,4 68 693

19.3. 9181 165,6 341,7 69 497

20.3. 9226 166,4 340,6 70 267

21.3. 9327 168,2 341,7 71 643

22.3. 9414 169,8 342,9 72 073

23.3. 9524 171,8 344,7 72 713

24.3. 9581 172,8 346,7 73 516

27.3. 9307 167,9 333,6 75 545

28.3. 9100 164,1 326,7 76 003

29.3. 8957 161.6 319.8 76 425

30.3. 8868 160 313,6 76 845

31.3. 8849 159,6 313,2 77 452

5.4. 7556 136,3 267,5 79 737

6.4. 7454 134,5 261,4 80 068

7.4. 7368 132,9 256,4 80 416

8.4. 6978 125,9 244,4 80 842

11.4. 6330 114,2 218,1 82 053

14vrk Tapaukset/14vrk Kaikki tapaukset



Norja/Oslo: Kaupunginvaltuusto jatkaa 
tartuntatoimenpiteitä
Kaupunginvaltuusto on päättänyt jatkaa Oslossa sovellettavien toimenpiteiden 
voimassaoloa 16.4. asti.

• Tartuntaehkäisemisen toimenpiteet päiväkodeissa ja kouluissa jatkuvat 16. huhtikuuta 
asti

• Toinen aste, nuorisoaste (yläkoulu) ja 5.-7. vaiheet seitsemässä piirissä jatkavat 
kotikoulutusta vielä viikon ajan.

• Lastentarhat jatkavat punaisella tasolla. Tämä koskee myös ala- ja ala-asteen kouluja (1–
4 luokkaa koko kaupungissa sekä 5–7 luokkia piireissä, joissa ei ole täysin digitaalista 
opetusta).

- Syynä siihen, että hidastamme uudelleen avaamista, on se, että pääsiäisen jälkeinen 
tartuntatilanne on epävakaa ja epäselvä, ja sillä on olemassa suuri riski, että joudumme 
lockdowniin uudestaan, sanoo kasvatuksen ja tietämyksen kaupunginvaltuutettu (byråd for 
oppvekst og kunnskap.) Inga Marte Thorkildsen (SV).
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Norja
Osana uudelleen avaamista hallitus ottaa säännöllisesti käyttöön koululaisten joukkotestauksen, 
kirjoittaa Aftenposten.

• - Tavoitteena on aloittaa järjestelmällinen ja säännöllinen testaus kouluissa nyt pääsiäisen 
jälkeen. Tällöin etusijalle asetetaan kunnat, joilla infektiopaine kouluikäisillä, sanoi 
pääministeri Erna Solberg (H) esittäessään Stortingille (Suurkäräjät) suunnitelmaa 
yhteiskunnan uudelleen avaamisesta.

• Hän huomautti, että massatesteillä tehdään erilaisia testejä Oslossa, Bergenissä, Askøyssä
ja Moldessa. Oslon yliopistossa noin 50 prosenttia opiskelijoista testasivat itseänsä. Noin 
2700 testistä oli 7 positiivista näytettä.

• Pääministeri uskoo, että pikatestit ja itsetestit soveltuvat parhaiten massatesteihin, koska ne 
eivät rasita laboratorioiden valmiuksia ja meillä on hyvät mahdollisuudet niihin.

• - Massatestaus voi lisätä fyysisen kasvatuksen ja opetuksen määrää ja pystymme siirtymään 
nopeammin uusiin avaustoimenpiteisiin, jos infektiot vähenevät hän sanoi.

• Sekä kansalliset että paikalliset viranomaiset ovat toistuvasti ilmoittaneet haluavansa asettaa 
etusijalle lapset ja nuoret. He ovat huomauttaneet, että tämä on haavoittuva ryhmä, ja 
Solberg perustelee toimenpidettä massatesteillä juuri tällä, Aftenpostenin mukaan .
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https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Vqv7g6/regjeringen-innfoerer-regelmessig-massetesting-av-skoleelever
https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Vqv7g6/regjeringen-innfoerer-regelmessig-massetesting-av-skoleelever


Norja
Infektioiden torjuntatoimenpiteiden taso

• Infektioiden torjuntatoimenpiteet on mukautettava paikalliseen tilanteeseen. Kouluille tämä 
tapahtuu jakamalla toimenpiteet tasoille liikennevalomallissa, jossa on vihreä, keltainen ja punainen.

• Toimenpiteet vaihtelevat melkein normaalista jokapäiväisen kouluelämän järjestämisestä (vihreä taso) 
kattaviin toimenpiteisiin, joissa on pienempiä, kiinteitä ryhmiä ja etäisyys opiskelijoiden ja 
henkilökunnan välillä (punainen taso). Kolmen tason ero koskee erityisesti toimenpiteitä ihmisten 
välisen kontaktin vähentämiseksi, katso alla.

• Infektioiden valvontaviranomaiset (paikalliset tai kansalliset) päättävät, millä tasolla toimenpiteitä 
on sovellettava. Paikallisia ylöspäin suuntautuvia säätöjä on saatavana kansallisesta toimintatasosta, 
mutta toistaiseksi paikallisia alaspäin suuntautuvia säätöjä ei ole vielä auki. Kouluterveyspalvelulla ja 
kunnan terveyspalvelulla on taudintorjuntaosaamista, ja heitä tulisi kuulla paikallista organisaatiota ja 
helpottamista koskevissa kysymyksissä.

• Paikallinen päätösoikeus koskee 24.3. lähtien vaka, lapsi ja nuorisokoulut (perusopetus, sekä toinen 
aste)

• Yliopistot, korkeakoulut ja ammattikoulut jne. voi harjoittaa tavallista koulutusta, kunhan koulutus 
ja toiminta ovat voimassa olevien infektioiden torjuntaa koskevien määräysten ja neuvojen 
mukaisia.
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Norja
Lastentarhan (VAKA) ja koulujen tartuntaohjeet

• Infektioiden torjuntatoimenpiteet kouluissa ja päiväkodeissa vaihtelevat kunnan 
tartuntatilanteen perusteella. Kansallisissa infektioiden torjuntaohjeissa 
toimenpiteet esitetään liikennevalomallissa, joka perustuu kolmeen eri 
toimenpiteiden tasoon, vihreään, keltaiseen ja punaiseen.

• Tartuntatilanne Norjassa: yksikään kunta ei voi toteuttaa toimenpiteitä vihreällä 
tasolla. Suurin osa kunnista on keltaisella tasolla, kun taas jotkut ovat 
punaisella. Katso kuntasi verkkosivustolta tietoja kuntasi toimenpiteiden tasosta.

12.4.2021



Esimerkki: Toimenpidetaso A (erityisen korkea):
• Vikenin lääni (51 kuntaa) ja Granin kunta (tiistaista 16. maaliskuuta saakka sunnuntaihin 11. huhtikuuta saakka).

• Seuraavat 20 kuntaa jatkavat toimintatasoa A 12. huhtikuuta - 25. huhtikuuta (mukaan luettuna): Asker, Bærum, Drammen, Eidsvoll, Enebakk, 
Fredrikstad, Gjerdrum, Lier, Lillestrøm, Lørenskog, Moss, Nannestad, Nes, Nordre Follo, Rakkestad, Rælingen, Råde, Sarpsborg, Ullensaker ja 
Ås.

• Seuraavat 19 kuntaa saavat toimintatason B 12. huhtikuuta - 25. huhtikuuta (mukaan lukien) - seuraavat: Aurskog-Høland, Frogn, Halden, 
Hole, Hurdal, Hvaler, Indre Østfold, Jevnaker, Kongsberg, Lunner, Marker, Modum, Nesodden, Nittedal, Ringerike, Skiptvet, Vestby, Våler ja 
Øvre Eiker.

• Seuraavilla 13 kunnalla ei ole enää 12. huhtikuuta alkaen alueellisia toimenpiteitä: Aremark, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Krødsherad, 
Nesbyen, Nore ja Uvdal, Rollag, Sigdal ja Ål Vikenissä ja Granin kunta sisämaassa.

• Bodø (alkaen lauantaina 13. maaliskuuta, aina sunnuntaihin 11. huhtikuuta asti ja päättyy sen jälkeen).

• Bokn, Haugesund, Karmøy, Sveio, Tysvær, Utsira ja Vindafjord (alkaen keskiviikosta 17. maaliskuuta, sunnuntaihin 11. huhtikuuta saakka, mukaan 
lukien ja päättyen sen jälkeen).

• Færder, Holmestrand ja Tønsberg (alkaen perjantaista 5. maaliskuuta, sunnuntaihin 11. huhtikuuta saakka) ja sopeutettu sitten toimintatasolle B 12. 
huhtikuuta lukien ja aina 22. huhtikuuta lukien.

• Horten, Larvik ja Sandefjord (alkaen 17. maaliskuuta, aina sunnuntaihin 11. huhtikuuta saakka) ja sopeutettiin sitten mittaamaan B-tasoa 12. 
huhtikuuta lukien, 22. huhtikuuta lukien.

• Katso karttakuva kunnista alueellisilla toimenpiteillä .

• Useat kunnat ovat ottaneet käyttöön paikallisia toimenpiteitä. Katso kunnasi verkkosivusto (helsenorge.no) .
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https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/kart-over-regionale-tiltaksnivaer
https://www.helsenorge.no/koronavirus/lokal-koronainformasjon


Norja: toimenpidetaso 
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Norja-Työryhmä ehdottaa toimenpiteitä, joilla estetään valmistumisen viivästyminen tai 
opiskelun lopettaminen (korkeakoulut ja yliopistot)

• Laajennettu kevätlukukausi, opiskelijoiden massatestaus ja alustavien tutkintotodistusten antaminen

Työryhmä ehdottaa mm. 

- Massatestausopiskelijat: ehdottaa, että kansalliset viranomaiset harkitsevat opiskelijoiden massatestausta usein.

- Pidennetty kevätlukukautta tai aloita syksyn lukukausi aikaisin: Tämä voi tarjota tilaa viivästyneille oppimistoimille. He ehdottavat, että tämän on 
oltava instituutioiden itsensä harkittavissa.

- Alustavien tutkintotodistusten antaminen: Joillakin valmistuvilla opiskelijoilla on vähäisiä viivästyksiä kevätlukukauden lopussa, kuten lykätty 
diplomityö, jota he odottavat tenttiä, tai lykätty tentti. Tämä voi tarkoittaa, että he saavat tutkintotodistuksen vasta kesällä. Työryhmä uskoo, että 
nämä opiskelijat ovat vahvempia työmarkkinoilla ehdollisella tutkintotodistuksella tai "ohjeasiakirjalla", jota voidaan käyttää yhdessä melkein 
täydellisen koulutuksen pöytäkirjan kanssa.

- Tarjota ehdollinen pääsy maisteriksi: ehdottaa, että oppilaitosten tulisi harkita asiakirjojen toimittamisen määräaikojen pidentämistä ja harkita 
ehdollisen pääsyn myöntämistä opiskelijoille, jotka ovat viivästyneet kandidaatinopinnoissaan koronan takia.

- Laajennetaan lainarahaston koulutusjärjestelmien poikkeuksia: muun muassa, että apurahoja ei muuteta lainoiksi, jos epäonnistut tentissä tai 
viivästyt tai menetät kodin ulkopuoliset apurahat, jos asut kotona hetki.

- Lisää joustavuutta käytännössä: ehdottaa mahdollisuuksien laajentamista asetuksista ja kansallisista ohjeista tehtävien poikkeusten tekemiseksi 
mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi viranomaisten on oltava selkeämpiä odotuksissaan harjoituspaikoista

- Laajennettu oleskelulupa ulkomaalaisille opiskelijoille : Viivästyneiden ETA-alueen ulkopuolisten opiskelijoiden on haettava laajennettua 
oleskelulupaa koulutuksen perusteella. He ehdottavat joustavampia järjestelmiä jatketun oleskeluluvan myöntämiseksi opiskelijoille, jotka ovat 
myöhässä koulutuksessaan.

- Tulisi harkita toimenpiteitä myös seuraavaksi lukuvuodeksi: Pandemialla on todennäköisesti vaikutuksia opiskelijoihin myös tulevaisuudessa, ja 
siksi saattaa olla tarvetta toimenpiteille myös lukuvuodelle 2021-2022, jotta oppilaitokset ovat valmiita kiinni lykätä toimintaa ja seurata 
opiskelijoita, mikä on viivästynyt pandemian vuoksi. Siksi työryhmä suosittelee opetus- ja tutkimusministeriölle harkitsemaan opiskelijoiden 
kevään toimenpidepaketin jatkamista myös seuraavalle lukuvuodelle. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/arbeidsgruppe-foreslar-tiltak-for-a-
hindre-at-studenter-blir-forsinket-eller-slutter/id2844015/
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https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/arbeidsgruppe-foreslar-tiltak-for-a-hindre-at-studenter-blir-forsinket-eller-slutter/id2844015/


Tanska-Uusi malli kuntien automaattiselle sulkemiselle kouluissa ja 
oppilaitoksissa
• Osana 22. maaliskuuta 2021 aloitettua uudelleenavoitussuunnitelmaa koskevan poliittisen 

puitesopimuksen täytäntöönpanoa on kehitetty malli koulujen ja oppilaitosten nopeaa ja 
tehokasta paikallista sulkemista varten.

• Tturvallisen ja vakaan uudelleen avaamisen edellytys on, että paikalliset COVID-19-
tautitapaukset hoidetaan nopeasti. Siksi on laadittu malli automaattiseen paikalliseen 
sulkemiseen, jonka Folketingin epidemiakomitea on hyväksynyt ja joka on voimassa 12. 
huhtikuuta.

- Uusi sulkemismalli sisältää selkeät kriteerit sille, milloin koulut ja oppilaitokset jne. on 
suljettava automaattisesti alueilla ja kunnissa.

- Sekä kuntien että alueiden tietojen odotetaan olevan saatavilla arkisin klo 12.00 jälkeen, 
minkä jälkeen asianomaisille kunnille ilmoitetaan, että joko koko kunta tai yksi tai useampi 
alue on sallitun tason yli ja kunnanvaltuuston on siksi aloitettava automaattinen sulkeminen.

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/apr/210409-ny-model-for-kommuners-
automatiske-nedlukning-af-skoler-og-uddannelsesinstitutioner
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https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/apr/210409-ny-model-for-kommuners-automatiske-nedlukning-af-skoler-og-uddannelsesinstitutioner
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Tanska:

• https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/genaabning-af-danmark 
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https://sum.dk/nyheder/2021/marts/regeringen-tilpasser-teststrategi-til-gradvis-genaabning-af-samfundet


Tanska-testaussäännöt
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https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-
19/genaabning-og-test/test

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/genaabning-og-test/test


Lyhyt katsaus
Ruotsi

• VAKA auki, perusopetus auki

Nationell rekommendation om fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan upphör

Folkhälsomyndighetens rekommendation om att undervisningen i gymnasieskolan ska bedrivas 
som en blandning av fjärr- eller distansundervisning och närundervisning gäller till och med den 1 
april 2021. I dag 25.3. har Folkhälsomyndigheten meddelat att rekommendationen inte kommer att 
förlängas.

- ”Vårterminen är snart inne i sitt sista skede och skolarbetet är högt prioriterat. Därför är det 
rimligt att regionala och lokala förutsättningar i än högre utsträckning avgör om fjärr- eller 
distansundervisning måste bedrivas framöver, säger utbildningsminister Anna Ekström.” 

…

Skolverket: Arbeta förebyggande i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet under covid-19 
pandemin https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/arbeta-
forebyggande-i-forskoleklassen-grundskolan-och-fritidshemmet-under-covid-19-
pandemin#Undervisningpadistansforgrundskolanstidigaar
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https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/arbeta-forebyggande-i-forskoleklassen-grundskolan-och-fritidshemmet-under-covid-19-pandemin#Undervisningpadistansforgrundskolanstidigaar


Sverige
Koll på verksamheten under pandemin

• Du som är skolchef eller rektor får här ett samlat stöd för att kunna följa upp 
pandemins påverkan på skolverksamheten. Vi har valt ut områden som grundar sig 
på frågor som kommit in till Skolverket och på de snabbstudier som vi har 
genomfört under den tid som pandemin har pågått.

Nuläge, insatser och önskat läge
Arbetsmiljö
Arbeta systematiskt
Fjärr- och distansundervisning
Bedömning och betyg
Närvaro
Skolmåltider
Praktiska moment i undervisningen samt prao och apl
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https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/koll-pa-verksamheten-under-pandemin#h-Nulageinsatserochonskatlage
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/koll-pa-verksamheten-under-pandemin#h-Arbetsmiljo
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/koll-pa-verksamheten-under-pandemin#h-Arbetasystematiskt
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/koll-pa-verksamheten-under-pandemin#h-Fjarrochdistansundervisning
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/koll-pa-verksamheten-under-pandemin#h-Bedomningochbetyg
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/koll-pa-verksamheten-under-pandemin#h-Narvaro
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/koll-pa-verksamheten-under-pandemin#h-Skolmaltider
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/koll-pa-verksamheten-under-pandemin#h-Praktiskamomentiundervisningensamtpraoochapl


Viro-The government approved an order extending the current 
restrictions on COVID-19 until at least 25 April

Education

Starting from March 11, students in grades 1 to 4 must also start distance learning, and contact 
learning is not permitted for those that are preparing to take the final exams of basic school or 
state exams. As an exception, it is still foreseen that in emergency cases, primary school students 
may continue to spend time in school buildings and participate in activities organised there.

Taking into account the restrictions enacted to stop the spread of the coronavirus, spending 
time in school buildings is allowed to a student who needs educational support services, 
consultations in order to achieve learning results, is participating in practical learning, or taking 
exams or tests.

The Government strongly recommends not taking children to kindergarten or childcare if there 
isn’t an urgent need.

The Ministry of Education and Research will issue the institutions guidelines on how to organise
their work as safely as possible, reiterating the main preventive measures and principles of work 
organisation.

https://www.kriis.ee/en/news/covid-19-restrictions-will-last-least-until-25-april
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https://www.kriis.ee/en/news/covid-19-restrictions-will-last-least-until-25-april


Saksa
Mikä on seuraava askel kouluissa?

”Hätäjarru” kouluissa, 10. huhtikuuta: Alun perin maanantaina 12.4. suunnitellut liittovaltion 
neuvottelut koronakriisistä on peruutettu, ja nyt suunnitellaan valtakunnallista ”hätäjarrua”.

Tätä tarkoitusta varten infektiosuojalakia on kiristettävä ja määriteltävä, mitä sovelletaan 
tulevaisuudessa valtakunnallisesti, jos seitsemän päivän ilmaantuvuus nousee yli 100 
maaseudulla tai kaupungissa.

Useiden tiedotusvälineiden mukaan liittovaltion kabinetissa on luonnos paperiksi, joka on 
määrä antaa tiistaina.

Kouluille tämä tarkoittaa, että koulut ja päiväkodit voivat olla auki vain, jos esiintyvyys on alle 
200. Jos arvo on pienempi, oppilaat saavat osallistua oppitunneille vain, jos he suorittavat 
koronatestin kahdesti viikossa.

https://deutsches-schulportal.de/bildungswesen/schulschliessungen-corona-werden-die-
schulen-wieder-geschlossen/

12.4.2021

https://deutsches-schulportal.de/bildungswesen/schulschliessungen-corona-werden-die-schulen-wieder-geschlossen/


Saksa: liittovaltion ja osavaltioiden hallitukset ovat 
sopineet muutoksesta Saksan infektiosuojalakiin

Maaliskuun alussa, kun koronavirustapaukset olivat edelleen nousussa Saksassa, tehtiin sopimus, joka näytti merkitsevän mahdollista tapaa 
sulkemiseen. Jokainen Saksan 16 osavaltiosta voisi avata uudelleen hitaasti vaiheiden lukumäärästä riippuen - mutta heidän oli vedettävä 
" hätäjarru " ja lukittava kovemmin, jos yksittäisten alueiden luvut ylittivät tietyn kynnyksen.

Mutta paine valtioihin, jotta ne eivät palaisi uudelleen avaamiseen, oli liian suuri. Hätäjarrua ei käytetty monissa paikoissa, vaikka tapaukset 
nousivat räjähdysmäisesti.

• Nyt kun viikkoja on jatkunut erimielisyyksiä, liittovaltion ja osavaltioiden hallitukset ovat sopineet muutoksesta Saksan 
infektiosuojalakiin , joka säätelee pandemian hallintaa. Muutoksen mukaan liittohallitus voi nyt asettaa yksipuolisesti rajoituksia 
alueille, joilla infektioaste on korkea.

• Tämä on tullut yhä tärkeämmäksi pandemian torjunnassa. Vaikka Saksan perustuslaki tai peruslaki asettaa liittohallituksen vastuuseen 
"toimenpiteistä yleisölle vaarallisten tai tarttuvien tautien torjumiseksi", infektiosuojalain nykyisen version mukaan osavaltiot voivat 
toteuttaa ja panna täytäntöön pandemian torjuntatoimenpiteitä. Jopa viimeisimmän lakimuutoksen jälkeen marraskuussa 2020 
yhtenäiset liittovaltion toimenpiteet ovat vain jotain, johon "on pyrittävä" - ei muuta.

• Tuloksena on toimenpiteiden sekoitus, jota monimutkaistaa paras koronavirustentorjuntapolitiikkaa etsivien valtioiden välinen
kilpailu. Vaikka jotkut valtiot ovat lieventäneet toimenpiteitä, toiset ovat tiukentaneet niitä edelleen. Valtioiden välisiin eroihin sisältyvät 
sellaiset pääkohdat kuin koulut ovatko auki vai eivät, ja yksityiskohdat siitä, voivatko rautakaupat avata; onko ulkonaliikkumiskielto 
paikallaan vai ei; tai jopa testausvaatimus ostoksille tietyissä kaupoissa.

• Mutta helmikuun puolivälistä lähtien infektioiden määrä on noussut takaisin. Kansalaiset ovat hämmentyneitä ja pitävät monia 
toimenpiteitä epäloogisina ja menettävät tietonsa siitä, mitä sallitaan missä. Vaatimukset yhtenäisestä lähestymistavasta ovat tulleet yhä 
kovemmiksi.

https://www.dw.com/en/covid-response-what-the-german-federal-governments-new-powers-mean/a-57151957
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https://www.dw.com/en/bavarians-demand-uniform-covid-measures-across-germany/a-57097530
https://www.dw.com/en/germany-federal-government-plans-new-powers-over-states-to-battle-virus-surge/a-57140285
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Ajatuksia ja arvioita
• Laaja testaaminen pika- ja ”hidas”testeillä on yksi trendi jota meillä ei ole vielä otettu 

käyttöön ja siihen liittyvä digitaalinen testipassi/-todistus

• Erilaiset opetusjärjestelyt (ulkona, 50%-20% lähi -etä. jne. eivät ole meillä laajemmin 
käytössä.)

• Kansalliset yhtenäisistä rajoituksista siirrytty paikallisten viranomaisten päätettäväksi

• Kesäkoulu sekä syksyn tuet, avustukset ja tukitoimet on käynnistymässä sekä arviointi 
miten vuosi on mennyt. (esim Norja päättänyt ettei tehdä erillistä ”Miten koronavuosi 
meni” selvitystä, Tanska ja Ruotis tehneet arviointi/selvityssuunnitelman

• Nousemassa/noussut kevään arviointi agendalle: ” voidaanko arvioida 
normaaliperustein”?

• Avaamissuunnitelmia ja exitplan suunnittelua/julkaisemista/malleja (arviointi, 
suunnittelu, ohjeita)
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