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Taustaa 

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut toimintasuunnitelman hybridistrategian mukaisten suositusten ja 
rajoitusten toteuttamiseen COVID-19-epidemian ensimmäisen vaiheen jälkeen. Toimintasuunnitelman 
tavoitteena on hybridistrategian mukaisesti estää viruksen leviämistä yhteiskunnassa, turvata terveydenhuollon 
kantokyky ja suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä. Toimintasuunnitelmassa epidemian tilannekuva 
jaetaan kolmeen vaiheeseen: perustasoon, kiihtymisvaiheeseen ja leviämisvaiheeseen. Toimintasuunnitelmassa 
esitetään periaatteet, joiden mukaisesti alueelliset ja valtakunnalliset suositukset ja rajoitukset tulee eri vaiheissa 
kohdentaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Suositus- ja rajoitustoimenpiteiden käyttö edellyttää kokonais-
valtaista arviota, jossa päätöksiä punnitaan epidemiologisten, sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten suhteen 
sekä suhteessa perusoikeuksiin.  

Alla olevassa taulukossa esitetään yleisten valtakunnallisten suositusten/rajoitusten lisäksi voimassa olevat 
alueelliset suositukset ja rajoitukset sairaanhoitopiireittäin. Tiedot kuvaavat tilannetta edeltävän, täyden 
kalenteriviikon (viikon 41, 5.-11.10.2020) aikana. Tiedot perustuvat sairaanhoitopiirien viikoittain ilmoittamiin 
tietoihin ja taulukko päivitetään keskiviikkoisin. 

Tarkempia tietoja koskien toimenpiteiden säädöspohjaa, toimivaltaisia viranomaisia ja alueellista 
toteutettavuutta on listattu STM:n toimintasuunnitelman liitteessä 2. (kts. linkki alla). 

 

Lisätietoa: 

Valtioneuvoston periaatepäätös VNK/2020/106 

Toimintasuunnitelma hybridistrategian mukaisten suositusten ja rajoitusten toteuttamiseen covid-19-epidemian 
ensimmäisen vaiheen jälkeen 

 

  

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-7176-9
https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f806d7705
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162421
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162421
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Taulukossa esitetään yleisten valtakunnallisten suositusten/rajoitusten lisäksi voimassa olevat alueelliset suositukset ja rajoitukset sairaanhoitopiireittäin. Tiedot kuvaavat tilan-
netta edeltävän, täyden kalenteriviikon (viikko 41, 5.-11.10.2020) aikana. Tiedot perustuvat sairaanhoitopiirien viikoittain ilmoittamiin tietoihin ja taulukko päivitetään keskiviikkoi-
sin.  
 
Sairaanhoito-
piiri 

Etätyön suosit-
taminen 

 

Kasvomas-
kisuositus  

 

 

Ikääntyneiden 
ja riskiryhmien 
suojaamisen 
tehostus – 
Suositus vierai-
lujen rajoitta-
misesta 

Poikkeukselli-
siin opetusjär-
jestelmiin 
siirtyminen 
perusopetuk-
sessa  

 

 

Ravitsemis-
liikkeiden 
aukiolon, 
anniskeluajan 
ja asiakas-
paikkamäärän 
rajoittaminen  

Julkisten 
tilojen sulke-
minen 

Sosiaali- ja 
terveyden-
huollon toi-
mintayksiköi-
den, oppilai-
tosten, päivä-
kotien, asun-
tojen ja vas-
taavien tilojen 
sulkeminen 

Yleisötilai-
suuksien 
kieltäminen  

 

 

Muu suositus 
tai rajoitus 

- = Ei voimassaolevia suosituksia tai rajoituksia yleisten valtakunnallisten suositusten/rajoitusten lisäksi            

 
Valtakunnalli-
nen  

 Voimassa        

Valtioneuvoston kokoamat yleiset rajoitukset ja suositukset koronaepidemian aikana 

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
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Sairaanhoito-
piiri 

Etätyön suosit-
taminen 

Kasvomaski-
suositus  

Ikääntyneiden ja 
riskiryhmien 
suojaamisen 
tehostus – 
Suositus vierailu-
jen rajoittamises-
ta 

Poikkeuksellisiin 
opetusjärjestel-
miin siirtyminen 
perusopetukses-
sa  

Ravitsemisliik-
keiden au-
kiolon, anniske-
luajan ja asia-
kaspaikkamää-
rän rajoittami-
nen  

Julkisten tilojen 
sulkeminen 

Sosiaali- ja 
terveydenhuol-
lon toimintayk-
siköiden, oppi-
laitosten, 
päiväkotien, 
asuntojen ja 
vastaavien 
tilojen sulkemi-
nen 

Yleisötilaisuuk-
sien kieltämi-
nen  

Muu suositus tai 
rajoitus 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Helsingin ja 
Uudenmaan 
SHP 

Suositus  Suositus 

(8.10.2020-) 

HUS julkaisi 
kunnille yleisen 
kasvomas-
kisuosituksen 
oppilaitoksille ja 
nuorisotyöhön 
epidemian eri 
vaiheisiin (perus-, 
kiihtymis- ja 
leviämisvaihe). 

Suositus - - - - Suositus Suositus 

VANTAA: Pää-
kaupunkiseu-
dun ko-
ronakoordinaa-
tioryhmä suosit-
telee edelleen 
vahvasti erityi-
sen varovaisuu-
den ja pidätty-
väisyyden 
noudattamista 
yksityistilai-
suuksien järjes-
tämisessä ja 
ettei yli 20 
hengen yksityis-
tilaisuuksia 
toistaiseksi 
järjestettäisi 
lainkaan. 

Etelä-Karjalan 
SHP 

Suositus Suositus Suositus - - - - - - 
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Sairaanhoito-
piiri 

Etätyön suosit-
taminen 

Kasvomaski-
suositus  

Ikääntyneiden ja 
riskiryhmien 
suojaamisen 
tehostus – 
Suositus vierailu-
jen rajoittamises-
ta 

Poikkeuksellisiin 
opetusjärjestel-
miin siirtyminen 
perusopetukses-
sa  

Ravitsemisliik-
keiden au-
kiolon, anniske-
luajan ja asia-
kaspaikkamää-
rän rajoittami-
nen  

Julkisten tilojen 
sulkeminen 

Sosiaali- ja 
terveydenhuol-
lon toimintayk-
siköiden, oppi-
laitosten, 
päiväkotien, 
asuntojen ja 
vastaavien 
tilojen sulkemi-
nen 

Yleisötilaisuuk-
sien kieltämi-
nen  

Muu suositus tai 
rajoitus 

 

Kymenlaakson 
SHP 

Suositus 

(25.9.2020-) 

 

Suositus  

(25.9.2020-) 

- - - - - - Suositus  

(7.10.–
21.12.2020) 

Urheilujoukku-
eiden välisten 
peliturnausta 
kieltäminen, ei 
koske yksilösuo-
rituksia, eikä 2 
joukkueen 
välisiä pelejä. 

Päijät-Hämeen 
SHP 

Suositus  

(9.10.2020-) 

Suositus  

(14.8.2020-) 

Suositus  

(16.9.2020-) 

- - - - - - 

Kanta-Hämeen 
SHP 

Suositus  

(6.10.–1.11.2020) 

Suositus 

(25.9.2020-) 

- - Rajoitus 

(11.10.2020-) 

- - - Suositus  

(6.10.–
18.10.2020) 

Toisen asteen 
oppilaitosten 
etäopetussuosi-
tus. Esitetty 
jatkettavaksi 
15.11.2020 asti. 
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Sairaanhoito-
piiri 

Etätyön suosit-
taminen 

Kasvomaski-
suositus  

Ikääntyneiden ja 
riskiryhmien 
suojaamisen 
tehostus – 
Suositus vierailu-
jen rajoittamises-
ta 

Poikkeuksellisiin 
opetusjärjestel-
miin siirtyminen 
perusopetukses-
sa  

Ravitsemisliik-
keiden au-
kiolon, anniske-
luajan ja asia-
kaspaikkamää-
rän rajoittami-
nen  

Julkisten tilojen 
sulkeminen 

Sosiaali- ja 
terveydenhuol-
lon toimintayk-
siköiden, oppi-
laitosten, 
päiväkotien, 
asuntojen ja 
vastaavien 
tilojen sulkemi-
nen 

Yleisötilaisuuk-
sien kieltämi-
nen  

Muu suositus tai 
rajoitus 

 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto 

Varsinais-
Suomen SHP 

Suositus  

(6.10.2020-) 

Suositus  

(8.10.2020-) 

Suositus  

(15.9.2020-) 

- Rajoitus  

(11.-31.10.2020) 

- - Suositus 
(19.10.2020-) 

Suositus pidät-
täytyä sisätilois-
sa järjestettävis-
tä yli 20 hengen 
yksityistilai-
suuksista. 

- 

Satakunnan 
SHP 

- Suositus  

(24.9.2020-) 

- - - - - - - 
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Sairaanhoito-
piiri 

Etätyön suosit-
taminen 

Kasvomaski-
suositus  

Ikääntyneiden ja 
riskiryhmien 
suojaamisen 
tehostus – 
Suositus vierailu-
jen rajoittamises-
ta 

Poikkeuksellisiin 
opetusjärjestel-
miin siirtyminen 
perusopetukses-
sa  

Ravitsemisliik-
keiden au-
kiolon, anniske-
luajan ja asia-
kaspaikkamää-
rän rajoittami-
nen  

Julkisten tilojen 
sulkeminen 

Sosiaali- ja 
terveydenhuol-
lon toimintayk-
siköiden, oppi-
laitosten, 
päiväkotien, 
asuntojen ja 
vastaavien 
tilojen sulkemi-
nen 

Yleisötilaisuuk-
sien kieltämi-
nen  

Muu suositus tai 
rajoitus 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 

Pirkanmaan 
SHP 

Suositus  

(6.10.2020-) 

Suositus  

(29.9.2020-) 

 

Suositus  

(25.9.2020-) 

 Rajoitus  

(11.10.2020-) 

  Rajoitus  

(22.9.2020-) 

Suositus  

(28.9.2020-) 

Yleinen mas-
kisuositus 
terveydenhuol-
toon. Suositus 
välttää tarpee-
tonta matkus-
tamista Vaasan 
alueelle (lisätty 
13.10.20). Suosi-
tus, että yksi-
tyistilaisuuksia 
ei toistaiseksi 
järjestettäisi yli 
50:lle hengelle 
ja pienemmis-
säkin tilaisuuk-
sissa käytetään 
maskeja, ellei-
vät turvavälit 
toteudu (lisätty 
13.10.20) 
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Sairaanhoito-
piiri 

Etätyön suosit-
taminen 

Kasvomaski-
suositus  

Ikääntyneiden ja 
riskiryhmien 
suojaamisen 
tehostus – 
Suositus vierailu-
jen rajoittamises-
ta 

Poikkeuksellisiin 
opetusjärjestel-
miin siirtyminen 
perusopetukses-
sa  

Ravitsemisliik-
keiden au-
kiolon, anniske-
luajan ja asia-
kaspaikkamää-
rän rajoittami-
nen  

Julkisten tilojen 
sulkeminen 

Sosiaali- ja 
terveydenhuol-
lon toimintayk-
siköiden, oppi-
laitosten, 
päiväkotien, 
asuntojen ja 
vastaavien 
tilojen sulkemi-
nen 

Yleisötilaisuuk-
sien kieltämi-
nen  

Muu suositus tai 
rajoitus 

 

Keski-Suomen 
SHP 

- Suositus  

(24.9.-31.10.2020) 

- - - - - - - 

Etelä-
Pohjanmaan 
SHP 

Suositus  

(5.-31.10.2020) 

Suositus  

(5.-31.10.2020) 

- - - - - - - 

Keski-
Pohjanmaan 
SHP 

Suositus  Suositus  

(3.9.2020-) 

Suositus  

(16.3.2020-) 

- - - - - - 

Vaasan SHP Suositus  

(8.-31.10.2020) 

Suositus  

(4.-25.10.2020)  

Suositus  

(4.-25.10.2020) 

Suositus  

(4.-25.10.2020) 

Rajoitus  

(12.-31.10.2020) 

Rajoitus  

(5.-25.10.2020)  

Suositus  

(4.-25.10.2020) 

Rajoitus  

(10.-31.10.2020) 

Suositus  

(4.-25.10.2020) 

Henkilökunnan 
maskin käyt-
tösuositus 
julkisissa tilois-
sa. 
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Sairaanhoito-
piiri 

Etätyön suosit-
taminen 

Kasvomaski-
suositus  

Ikääntyneiden ja 
riskiryhmien 
suojaamisen 
tehostus – 
Suositus vierailu-
jen rajoittamises-
ta 

Poikkeuksellisiin 
opetusjärjestel-
miin siirtyminen 
perusopetukses-
sa  

Ravitsemisliik-
keiden au-
kiolon, anniske-
luajan ja asia-
kaspaikkamää-
rän rajoittami-
nen  

Julkisten tilojen 
sulkeminen 

Sosiaali- ja 
terveydenhuol-
lon toimintayk-
siköiden, oppi-
laitosten, 
päiväkotien, 
asuntojen ja 
vastaavien 
tilojen sulkemi-
nen 

Yleisötilaisuuk-
sien kieltämi-
nen  

Muu suositus tai 
rajoitus 

 

Itä-Suomen aluehallintovirasto 

Etelä-Savon 
SHP 

- - - - - - - - - 

Itä-Savon SHP  Suositus  

(30.9.-20.10.2020)  

Suositus  

(3.-20.10.2020)  

Vahva suositus 
vierailujen 
välttämiseen 
kaikilla vuode-
osastoilla ja 
palveluasumi-
sessa, poisluki-
en saattohoi-
to/kriittiset 
potilaat. 

   Rajoitus  

(30.9.-
14.10.2020)  

Itä-Karjalan 
kansanopisto/ 
Savonlinna 

 Rajoitus  

(5.-14.10.2020)  

XAMK Savonlin-
na etäopiske-
luun/ sairaan-
hoidon opiskeli-
joiden työhar-
joittelun  
tauottaminen/ 
opiskelijaruoka-
la kiinni. 

Lisäksi koko 
Sosterin potilas-
työtä tekevät 
siirtyivät 
05.10.2020 
käyttämään 
maskeja lähi-
kontakteissa 
toistaiseksi. 
Arvio jatkosta 
20.10. 
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Sairaanhoito-
piiri 

Etätyön suosit-
taminen 

Kasvomaski-
suositus  

Ikääntyneiden ja 
riskiryhmien 
suojaamisen 
tehostus – 
Suositus vierailu-
jen rajoittamises-
ta 

Poikkeuksellisiin 
opetusjärjestel-
miin siirtyminen 
perusopetukses-
sa  

Ravitsemisliik-
keiden au-
kiolon, anniske-
luajan ja asia-
kaspaikkamää-
rän rajoittami-
nen  

Julkisten tilojen 
sulkeminen 

Sosiaali- ja 
terveydenhuol-
lon toimintayk-
siköiden, oppi-
laitosten, 
päiväkotien, 
asuntojen ja 
vastaavien 
tilojen sulkemi-
nen 

Yleisötilaisuuk-
sien kieltämi-
nen  

Muu suositus tai 
rajoitus 

 Pohjois-Savon 
SHP 

- - - - - - - - - 

Pohjois-
Karjalan SHP 

- Suositus  

(23.9.2020-) 

Suositus  

(23.9.2020-) 

- - Rajoitus  

(23.9.2020-) 

- - - 

 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 

Pohjois-
Pohjanmaan SHP 

- - - - - - - - - 

Kainuun SHP Suositus  

(28.8.2020-)  

Suositus  

(28.8.-8.11.2020)  

       

 Lapin aluehallintovirasto 

Lapin SHP - Suositus  

(8.10.2020-)  

Kasvomaskin 
käyttö myös 
sisätiloissa, missä 
ei turvavälejä 
pystytä pitä-
mään. 

- - - - - - - 
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Sairaanhoito-
piiri 

Etätyön suosit-
taminen 

Kasvomaski-
suositus  

Ikääntyneiden ja 
riskiryhmien 
suojaamisen 
tehostus – 
Suositus vierailu-
jen rajoittamises-
ta 

Poikkeuksellisiin 
opetusjärjestel-
miin siirtyminen 
perusopetukses-
sa  

Ravitsemisliik-
keiden au-
kiolon, anniske-
luajan ja asia-
kaspaikkamää-
rän rajoittami-
nen  

Julkisten tilojen 
sulkeminen 

Sosiaali- ja 
terveydenhuol-
lon toimintayk-
siköiden, oppi-
laitosten, 
päiväkotien, 
asuntojen ja 
vastaavien 
tilojen sulkemi-
nen 

Yleisötilaisuuk-
sien kieltämi-
nen  

Muu suositus tai 
rajoitus 

 Länsi-Pohjan 
SHP 

Suositus Suositus Suositus - - - - Suositus - 

 Ahvenanmaa 

Ahvenanmaa 

 

Suositus  

(12.10.2020-) 

Gäller Land-
skapsregering, 
ÅHS i mån av 
möjligheter. 

Suositus  

(12.10.2020-) 

I kollektivtrafik 
då man inte kan 
hålla avstånd. 

Suositus  

(12.10.2020-) 

Universal mask-
ning inom 
sjukvård och 
omsorg i patient 
och kundarbete. 

    Rajoitus  

(13.-31.10.2020)  

Sammankoms-
ter med över 50 
personer är 
förbjudna på 
Åland. 
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Sairaanhoitopiirien koronasivut 

Alla olevien linkkien kautta pääsee katsomaan kunkin sairaanhoitopiirin alueellisia suosituksia ja rajoituksia. Sivuilla 
on kerrottu tarkemmin sairaanhoitopiirien epidemiatilanteesta. 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Essote  

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (på svenska) (in English) 

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Sosteri 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri 

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä, Soite (på svenska) (in English)  

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Kymsote 

Lapin sairaanhoitopiiri 

Koronaturvallinenlappi.fi (saame) (in English)  

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Siun sote 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä  

Satakunnan sairaanhoitopiiri 

Vaasan sairaanhoitopiiri 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (på svenska) (in English) 

Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS  

 

http://www.eksote.fi/koronavirus/Sivut/default.aspx
https://www.epshp.fi/hoitopalvelut/yhteispaivystys/paivystysapu_116117/ajankohtaista_koronaviruksesta
https://www.essote.fi/mikkelin-keskussairaala-on-varautunut-koronavirukseen/
https://www.hus.fi/alueellinen-koronavirusepidemiatilanne-ja-suositukset
https://www.hus.fi/sv/det-regionala-coronavirusepidemilaget-och-rekommendationer
https://www.hus.fi/en/regional-situation-coronavirus-epidemic-and-issued-recommendations
https://www.sosteri.fi/koronavirus-sosterissa/
https://sote.kainuu.fi/ajankohtaista
http://www.khshp.fi/ajankohtaista-koronaviruksesta/
https://korona.soite.fi/
https://korona.soite.fi/sv/
https://korona.soite.fi/en/
https://www.ksshp.fi/fi-FI/Potilaalle/Koronatiedotus/Alueen_epidemiatilanne_ja_suositukset/KSSHPn_alueen_koronavirusepidemiatilanne(61030)
https://korona.kymsote.fi/kymenlaakson-tilanne-ja-suositukset/
https://www.lshp.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Koronakatsaus/LSHPkoronakatsaus(12405)
https://koronaturvallinenlappi.fi/
https://koronaturvallinenlappi.fi/se/valdosiidu/
https://koronaturvallinenlappi.fi/en/home/
https://www.lpshp.fi/fi/sairaanhoitopiiri/ajankohtaista/uutiset/lansi-pohjassa-voimassa-olevat-koronasuositukset-ja-rajoitukset.html
https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Koronavirus_COVID19/Pirkanmaan_koronavirustilanne_ja_suositukset
https://www.siunsote.fi/korona
https://www.ppshp.fi/Potilaille-ja-laheisille/Koronavirus/Sivut/default.aspx
https://www.psshp.fi/potilaat-ja-vierailijat/tietoa-koronaviruksesta
https://www.phhyky.fi/fi/asiakkaalle/koronavirus/
https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19
https://www.vaasankeskussairaala.fi/potilaille/ajankohtaista/koronavirus-covid-19/
https://www.vsshp.fi/fi/Sivut/Koronavirusepidemia-2020.aspx
https://www.vsshp.fi/sv/Sidor/Coronavirusepidemin-2020.aspx
https://www.vsshp.fi/en/Pages/Coronavirusepidemic-2020.aspx
https://www.ahs.ax/



