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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 voimassa olevat alueelliset suositukset ja rajoitukset sairaanhoitopiireittäin.
Tiedot kuvaavat tilannetta edeltävän, täyden kalenteriviikon (viikon 40, ajalla 28.9.- 4.10.2020) 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
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Taulukossa esitetään voimassa olevat alueelliset suositukset ja rajoitukset sairaanhoitopiireittäin. Tiedot kuvaavat tilannetta edeltävän, täyden kalenteriviikon
(viikon 40, ajalla 28.9.-4.10.2020) aikana. Tiedot perustuvat sairaanhoitopiirien viikoittain ilmoittamiin tietoihin ja taulukko päivitetään keskiviikkoisin.
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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
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä:
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri: https://www.khshp.fi/palvelut/ensiapu/ajankohtaista-koronaviruksesta/ (jatkossa
tämä www.khshp.fi/ajankohtaista-koronaviruksesta/)
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Lapin sairaanhoitopiiri
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
Satakunnan sairaanhoitopiiri
Vaasan sairaanhoitopiiri: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Ålands hälso- och sjukvård
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