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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 kokonaisvaltaista 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
toteutettavuutta on listattu STM:n toimintasuunnitelman liitteessä 2. (kts. linkki alla).

ja

alueellista

Lisätietoa:
Valtioneuvoston periaatepäätös VNK/2020/106
Toimintasuunnitelma hybridistrategian mukaisten suositusten ja rajoitusten toteuttamiseen covid-19-epidemian
ensimmäisen vaiheen jälkeen
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Taulukossa esitetään yleisten valtakunnallisten suositusten/rajoitusten lisäksi voimassa olevat alueelliset suositukset ja rajoitukset sairaanhoitopiireittäin. Tiedot kuvaavat tilannetta edeltävän, täyden kalenteriviikon (viikko 41, 5.-11.10.2020) aikana. Tiedot perustuvat sairaanhoitopiirien viikoittain ilmoittamiin tietoihin ja taulukko päivitetään keskiviikkoisin.
Sairaanhoitopiiri

Etätyön suosit- Kasvomastaminen
kisuositus

Ikääntyneiden
ja riskiryhmien
suojaamisen
tehostus –
Suositus vierailujen rajoittamisesta

Poikkeuksellisiin opetusjärjestelmiin
siirtyminen
perusopetuksessa

Ravitsemisliikkeiden
aukiolon,
anniskeluajan
ja asiakaspaikkamäärän
rajoittaminen

Julkisten
tilojen sulkeminen

Sosiaali- ja
terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen
sulkeminen

Yleisötilaisuuksien
kieltäminen

Muu suositus
tai rajoitus

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

Voimassa

Valtioneuvoston kokoamat yleiset rajoitukset ja suositukset koronaepidemian aikana
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Sairaanhoitopiiri

Etätyön suosittaminen

Kasvomaskisuositus

Ikääntyneiden ja
riskiryhmien
suojaamisen
tehostus –
Suositus vierailujen rajoittamisesta

Poikkeuksellisiin
opetusjärjestelmiin siirtyminen
perusopetuksessa

Ravitsemisliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen

Julkisten tilojen
sulkeminen

Sosiaali- ja
terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten,
päiväkotien,
asuntojen ja
vastaavien
tilojen sulkeminen

Yleisötilaisuuksien kieltäminen

Muu suositus tai
rajoitus

-

-

-

Suositus

Suositus

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Helsingin ja
Uudenmaan
SHP

Suositus

Etelä-Karjalan
SHP

Suositus

Suositus

Suositus

-

(8.10.2020-)

VANTAA: Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suosittelee edelleen
vahvasti erityisen varovaisuuden ja pidättyväisyyden
noudattamista
yksityistilaisuuksien järjestämisessä ja
ettei yli 20
hengen yksityistilaisuuksia
toistaiseksi
järjestettäisi
lainkaan.

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

Suositus

Suositus

-

-

-

-

-

-
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Etätyön suosittaminen

Kasvomaskisuositus

Kymenlaakson
SHP

Suositus

Suositus

(25.9.2020-)

(25.9.2020-)

Ikääntyneiden ja
riskiryhmien
suojaamisen
tehostus –
Suositus vierailujen rajoittamisesta

-

Poikkeuksellisiin
opetusjärjestelmiin siirtyminen
perusopetuksessa

-

Ravitsemisliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen

Julkisten tilojen
sulkeminen

Sosiaali- ja
terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten,
päiväkotien,
asuntojen ja
vastaavien
tilojen sulkeminen

Yleisötilaisuuksien kieltäminen

Muu suositus tai
rajoitus

-

-

-

-

Suositus
(7.10.–
21.12.2020)
Urheilujoukkueiden välisten
peliturnausta
kieltäminen, ei
koske yksilösuorituksia, eikä 2
joukkueen
välisiä pelejä.

Päijät-Hämeen
SHP

Suositus

Suositus

Suositus

(9.10.2020-)

(14.8.2020-)

(16.9.2020-)

Kanta-Hämeen
SHP

Suositus

Suositus

-

(6.10.–1.11.2020)

(25.9.2020-)

-

-

-

-

-

-

-

Rajoitus

-

-

-

Suositus

(11.10.2020-)

(6.10.–
18.10.2020)
Toisen asteen
oppilaitosten
etäopetussuositus. Esitetty
jatkettavaksi
15.11.2020 asti.
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Sairaanhoitopiiri

Etätyön suosittaminen

Kasvomaskisuositus

Ikääntyneiden ja
riskiryhmien
suojaamisen
tehostus –
Suositus vierailujen rajoittamisesta

Poikkeuksellisiin
opetusjärjestelmiin siirtyminen
perusopetuksessa

Ravitsemisliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen

Julkisten tilojen
sulkeminen

Sosiaali- ja
terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten,
päiväkotien,
asuntojen ja
vastaavien
tilojen sulkeminen

Yleisötilaisuuksien kieltäminen

Muu suositus tai
rajoitus

Rajoitus

-

-

Suositus
(19.10.2020-)

-

Lounais-Suomen aluehallintovirasto
VarsinaisSuomen SHP

Satakunnan
SHP

Suositus

Suositus

Suositus

(6.10.2020-)

(8.10.2020-)

(15.9.2020-)

-

Suositus

-

-

(11.-31.10.2020)

-

-

Suositus pidättäytyä sisätiloissa järjestettävistä yli 20 hengen
yksityistilaisuuksista.
-

-

-

-

(24.9.2020-)
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Sairaanhoitopiiri

Etätyön suosittaminen

Kasvomaskisuositus

Ikääntyneiden ja
riskiryhmien
suojaamisen
tehostus –
Suositus vierailujen rajoittamisesta

Poikkeuksellisiin
opetusjärjestelmiin siirtyminen
perusopetuksessa

Ravitsemisliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen

Julkisten tilojen
sulkeminen

Sosiaali- ja
terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten,
päiväkotien,
asuntojen ja
vastaavien
tilojen sulkeminen

Yleisötilaisuuksien kieltäminen

Muu suositus tai
rajoitus

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Pirkanmaan
SHP

Suositus

Suositus

Suositus

Rajoitus

Rajoitus

Suositus

(6.10.2020-)

(29.9.2020-)

(25.9.2020-)

(11.10.2020-)

(22.9.2020-)

(28.9.2020-)
Yleinen maskisuositus
terveydenhuoltoon. Suositus
välttää tarpeetonta matkustamista Vaasan
alueelle (lisätty
13.10.20). Suositus, että yksityistilaisuuksia
ei toistaiseksi
järjestettäisi yli
50:lle hengelle
ja pienemmissäkin tilaisuuksissa käytetään
maskeja, elleivät turvavälit
toteudu (lisätty
13.10.20)
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Sairaanhoitopiiri

Etätyön suosittaminen

Kasvomaskisuositus

Keski-Suomen
SHP

-

Suositus

EteläPohjanmaan
SHP

Suositus

Suositus

(5.-31.10.2020)

(5.-31.10.2020)

KeskiPohjanmaan
SHP

Suositus

Vaasan SHP

Ikääntyneiden ja
riskiryhmien
suojaamisen
tehostus –
Suositus vierailujen rajoittamisesta

Poikkeuksellisiin
opetusjärjestelmiin siirtyminen
perusopetuksessa

Ravitsemisliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen

Julkisten tilojen
sulkeminen

Sosiaali- ja
terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten,
päiväkotien,
asuntojen ja
vastaavien
tilojen sulkeminen

Yleisötilaisuuksien kieltäminen

Muu suositus tai
rajoitus

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suositus

Suositus

-

-

-

-

-

-

(3.9.2020-)

(16.3.2020-)

Suositus

Suositus

Suositus

Suositus

Rajoitus

Rajoitus

Suositus

Rajoitus

Suositus

(8.-31.10.2020)

(4.-25.10.2020)

(4.-25.10.2020)

(4.-25.10.2020)

(12.-31.10.2020)

(5.-25.10.2020)

(4.-25.10.2020)

(10.-31.10.2020)

(4.-25.10.2020)

(24.9.-31.10.2020)

Henkilökunnan
maskin käyttösuositus
julkisissa tiloissa.
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Sairaanhoitopiiri

Etätyön suosittaminen

Kasvomaskisuositus

Ikääntyneiden ja
riskiryhmien
suojaamisen
tehostus –
Suositus vierailujen rajoittamisesta

Poikkeuksellisiin
opetusjärjestelmiin siirtyminen
perusopetuksessa

Ravitsemisliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen

Julkisten tilojen
sulkeminen

Sosiaali- ja
terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten,
päiväkotien,
asuntojen ja
vastaavien
tilojen sulkeminen

Yleisötilaisuuksien kieltäminen

Muu suositus tai
rajoitus

-

-

-

-

-

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Etelä-Savon
SHP
Itä-Savon SHP

-

-

-

Suositus

Suositus

Rajoitus

Rajoitus

(30.9.-20.10.2020)

(3.-20.10.2020)

(30.9.14.10.2020)

(5.-14.10.2020)

Vahva suositus
vierailujen
välttämiseen
kaikilla vuodeosastoilla ja
palveluasumisessa, poislukien saattohoito/kriittiset
potilaat.

-

Itä-Karjalan
kansanopisto/
Savonlinna

XAMK Savonlinna etäopiskeluun/ sairaanhoidon opiskelijoiden työharjoittelun
tauottaminen/
opiskelijaruokala kiinni.
Lisäksi koko
Sosterin potilastyötä tekevät
siirtyivät
05.10.2020
käyttämään
maskeja lähikontakteissa
toistaiseksi.
Arvio jatkosta
20.10.
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Sairaanhoitopiiri

Etätyön suosittaminen

Kasvomaskisuositus

Ikääntyneiden ja
riskiryhmien
suojaamisen
tehostus –
Suositus vierailujen rajoittamisesta

Poikkeuksellisiin
opetusjärjestelmiin siirtyminen
perusopetuksessa

Ravitsemisliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen

Julkisten tilojen
sulkeminen

Sosiaali- ja
terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten,
päiväkotien,
asuntojen ja
vastaavien
tilojen sulkeminen

Yleisötilaisuuksien kieltäminen

Muu suositus tai
rajoitus

Pohjois-Savon
SHP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PohjoisKarjalan SHP

-

Suositus

Suositus

-

-

Rajoitus

-

-

-

(23.9.2020-)

(23.9.2020-)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(23.9.2020-)

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
PohjoisPohjanmaan SHP

-

-

Kainuun SHP

Suositus

Suositus

(28.8.2020-)

(28.8.-8.11.2020)

Lapin aluehallintovirasto
Lapin SHP

-

Suositus
(8.10.2020-)
Kasvomaskin
käyttö myös
sisätiloissa, missä
ei turvavälejä
pystytä pitämään.
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Sairaanhoitopiiri

Etätyön suosittaminen

Kasvomaskisuositus

Ikääntyneiden ja
riskiryhmien
suojaamisen
tehostus –
Suositus vierailujen rajoittamisesta

Poikkeuksellisiin
opetusjärjestelmiin siirtyminen
perusopetuksessa

Länsi-Pohjan
SHP

Suositus

Suositus

Suositus

Suositus

Suositus

Suositus

Rajoitus

(12.10.2020-)

(12.10.2020-)

(12.10.2020-)

(13.-31.10.2020)

Gäller Landskapsregering,
ÅHS i mån av
möjligheter.

I kollektivtrafik
då man inte kan
hålla avstånd.

Universal maskning inom
sjukvård och
omsorg i patient
och kundarbete.

Sammankomster med över 50
personer är
förbjudna på
Åland.

-

Ravitsemisliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen

Julkisten tilojen
sulkeminen

Sosiaali- ja
terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten,
päiväkotien,
asuntojen ja
vastaavien
tilojen sulkeminen

Yleisötilaisuuksien kieltäminen

Muu suositus tai
rajoitus

-

-

-

Suositus

-

Ahvenanmaa
Ahvenanmaa
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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
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