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Taustaa 

Sosiaali- ja terveysministeriö on 7.9.2020 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.  

Hallitus linjasi valtakunnallisista ja alueellisista suosituksista koronaepidemian leviämisen estämiseksi 
15.10.2020. Alla olevassa taulukossa esitetään yleisten valtakunnallisten suositusten ja rajoitusten lisäksi 
voimassa olevat alueelliset suositukset ja rajoitukset sairaanhoitopiireittäin. Tiedot kuvaavat tilannetta 
edeltävän, täyden kalenteriviikon (viikon 48, 23.–29.11.2020) 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 (7.9.2020) 

Hallitus linjasi valtakunnallisista ja alueellisista suosituksista koronaepidemian leviämisen estämiseksi 
(15.10.2020) 

Valtioneuvosto: Rajoitukset ja suositukset koronaepidemian aikana 

STM ohjeistaa alueita toimissa koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi (24.11.2020) 

 

  

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
https://valtioneuvosto.fi/-/10616/hallitus-linjasi-valtakunnallisista-ja-alueellisista-suosituksista-koronaepidemian-leviamisen-estamiseksi
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
https://stm.fi/-/stm-ohjeistaa-alueita-toimissa-koronavirusepidemian-leviamisen-estamiseksi
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Taulukossa esitetään yleisten valtakunnallisten suositusten ja rajoitusten lisäksi voimassa olevat alueelliset suositukset ja rajoitukset sairaanhoitopiireittäin. Tiedot kuvaavat tilannetta 
edeltävän, täyden kalenteriviikon (viikon 48, 23.–29.11.2020) aikana. Tiedot perustuvat sairaanhoitopiirien viikoittain ilmoittamiin tietoihin ja taulukko päivitetään keskiviikkoisin.  
 

 Etätyön  
suosittaminen 

 

Kasvomaski-
suositus  

 

 

Ikääntyneiden 
ja riskiryhmien 
suojaamisen 
tehostus – 
Suositus vie-
railujen rajoit-
tamisesta 

Poikkeukselli-
siin opetusjär-
jestelmiin 
siirtyminen 
perusopetuk-
sessa  

 

 

Ravitsemis-
liikkeiden 
aukiolon, 
anniskeluajan 
ja asiakaspaik-
kamäärän 
rajoittaminen  

Julkisten tilo-
jen sulkeminen 

Sosiaali- ja 
terveyden-
huollon toi-
mintayksiköi-
den, oppilai-
tosten, päivä-
kotien, asunto-
jen ja vastaa-
vien tilojen 
sulkeminen 

Yleisötilaisuuk-
sien  
kieltäminen  

 

 

Muu suositus 
tai rajoitus 

 

Valtakunnalli-
set suosituk-
set ja rajoituk-
set 

Valtiovarainmi-
nisteriö ja sosiaa-
li- ja terveysmi-
nisteriö suositte-
levat etätyön 
tekemistä mah-
dollisimman 
laajasti sekä 
julkisella että 
yksityisellä sekto-
rilla.  

 

THL suosittelee 
tällä hetkellä 
kasvomaskin 
käyttöä koko 
maassa. Tar-
kemmat suosi-
tukset maskin 
käytöstä eri 
tilanteissa riip-
puvat epidemian 
vaiheesta ja 
voivat vaihdella 
alueittain. 

Erityisesti yli 70-
vuotiaiden pitäisi 
välttää altistu-
mista koronavi-
rukselle, sillä 
heillä on selvästi 
muita suurempi 
riski sairastua 
vakavaan ko-
ronavirustautiin. 
Riskiryhmään 
kuuluvat myös 
pitkäaikaissai-
raat. 

Alueelliset rajoi-
tukset ja suosi-
tukset riippuvat 
epidemian vai-
heesta alueella. 

Ks. myös TTL:n 
ohje: Toiminta 
varhaiskasvatuk-
sen toimipaikois-
sa ja kouluissa 
tartuntojen 
välttämiseksi. 

Ravitsemisliikkei-
den toimintaa 
rajoitetaan ko-
ronavirusepide-
mian leviämisen 
estämiseksi sen 
mukaan, millai-
nen epidemiati-
lanne alueella on.  
(Ks. Valtioneuvos-
ton asetus: Ravit-
semisliiketoimin-
nan rajoitukset 
20.11.20) 

Alueelliset rajoi-
tukset ja suosi-
tukset riippuvat 
epidemian vai-
heesta alueella. 

 Kokoontumisia 
koskevissa rajoi-
tuksissa ja suosi-
tuksissa on alu-
eellisia eroja sen 
mukaan, missä 
epidemian vai-
heessa alue on. 
(Ks. lisätietoa) 

Ks. myös THL:n 
suositus yleisöti-
laisuuksiin epi-
demian eri vai-
heissa. 

 

Toimivaltai-
nen viran-
omainen 

Valtakunnallises-
ti ja alueellisesti 
STM, VM ja THL, 
paikallisesti 
kunta/ kuntayh-
tymä. Työnanta-
jat vastaavat 
menettelytavois-
ta. 

Valtakunnallisesti 
ja alueellisesti 
THL. Kunta/ 
kuntayhtymä voi 
antaa laajemman 
suosituksen. 
Työpaikoilla 
työnantajat. 

Terveyden- tai 
sosiaalihuollon 
toimintayksikön 
johtaja, kunta tai 
kuntayhtymä. 

Opetuksen järjes-
täjä eli kunta, 
valtio, rekisteröi-
tynyt yhdistys tai 
säätiö. 

Valtioneuvosto 
päättää STM:n 
esityksestä. AVI 
valvoo. 

Valtio, kunta/ 
kuntayhtymä, 
julkiset ja yksityi-
set yhteisöt 

Kunta ja usean 
kunnan alueella 
AVI. 

Kunta ja usean 
kunnan alueella 
AVI. 

Kunta ja AVI. 

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-varhaiskasvatus-perusopetus
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-varhaiskasvatus-perusopetus
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-varhaiskasvatus-perusopetus
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-varhaiskasvatus-perusopetus
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-varhaiskasvatus-perusopetus
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-varhaiskasvatus-perusopetus
https://stm.fi/-/ravitsemisliikkeiden-rajoitukset-jatkuvat-viidessa-maakunnassa-muuta-maata-tiukempina-pohjanmaan-muita-tiukemmat-rajoitukset-lieventyvat
https://stm.fi/-/ravitsemisliikkeiden-rajoitukset-jatkuvat-viidessa-maakunnassa-muuta-maata-tiukempina-pohjanmaan-muita-tiukemmat-rajoitukset-lieventyvat
https://stm.fi/-/ravitsemisliikkeiden-rajoitukset-jatkuvat-viidessa-maakunnassa-muuta-maata-tiukempina-pohjanmaan-muita-tiukemmat-rajoitukset-lieventyvat
https://stm.fi/-/ravitsemisliikkeiden-rajoitukset-jatkuvat-viidessa-maakunnassa-muuta-maata-tiukempina-pohjanmaan-muita-tiukemmat-rajoitukset-lieventyvat
https://stm.fi/-/ravitsemisliikkeiden-rajoitukset-jatkuvat-viidessa-maakunnassa-muuta-maata-tiukempina-pohjanmaan-muita-tiukemmat-rajoitukset-lieventyvat
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
https://thl.fi/fi/-/thl-suosittelee-etta-yli-50-hengen-yleisotilaisuuksia-ja-kokoontumisia-ei-jarjestettaisi-edes-epidemian-perustasolla-olevilla-alueilla?redirect=%2Ffi%2Fweb%2Finfektiotaudit-ja-rokotukset%2Fajankohtaista%2Finfektio-ja-rokotusuutiset
https://thl.fi/fi/-/thl-suosittelee-etta-yli-50-hengen-yleisotilaisuuksia-ja-kokoontumisia-ei-jarjestettaisi-edes-epidemian-perustasolla-olevilla-alueilla?redirect=%2Ffi%2Fweb%2Finfektiotaudit-ja-rokotukset%2Fajankohtaista%2Finfektio-ja-rokotusuutiset
https://thl.fi/fi/-/thl-suosittelee-etta-yli-50-hengen-yleisotilaisuuksia-ja-kokoontumisia-ei-jarjestettaisi-edes-epidemian-perustasolla-olevilla-alueilla?redirect=%2Ffi%2Fweb%2Finfektiotaudit-ja-rokotukset%2Fajankohtaista%2Finfektio-ja-rokotusuutiset
https://thl.fi/fi/-/thl-suosittelee-etta-yli-50-hengen-yleisotilaisuuksia-ja-kokoontumisia-ei-jarjestettaisi-edes-epidemian-perustasolla-olevilla-alueilla?redirect=%2Ffi%2Fweb%2Finfektiotaudit-ja-rokotukset%2Fajankohtaista%2Finfektio-ja-rokotusuutiset
https://thl.fi/fi/-/thl-suosittelee-etta-yli-50-hengen-yleisotilaisuuksia-ja-kokoontumisia-ei-jarjestettaisi-edes-epidemian-perustasolla-olevilla-alueilla?redirect=%2Ffi%2Fweb%2Finfektiotaudit-ja-rokotukset%2Fajankohtaista%2Finfektio-ja-rokotusuutiset
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Valtakunnallisten suositusten ja rajoitusten lisäksi voimassaolevat alueelliset suositukset ja rajoitukset: 
Sairaanhoitopiiri Etätyön suosit-

taminen 
Kasvomaski-
suositus  

Ikääntyneiden ja 
riskiryhmien 
suojaamisen 
tehostus – Suosi-
tus vierailujen 
rajoittamisesta 

Poikkeuksellisiin 
opetusjärjestel-
miin siirtyminen 
perusopetukses-
sa  

Ravitsemisliik-
keiden aukiolon, 
anniskeluajan ja 
asiakaspaikka-
määrän rajoit-
taminen  

Julkisten tilojen 
sulkeminen 

Sosiaali- ja 
terveydenhuol-
lon toimintayk-
siköiden, oppilai-
tosten, päiväko-
tien, asuntojen ja 
vastaavien 
tilojen sulkemi-
nen 

Yleisötilaisuuksi-
en kieltäminen  

Muu suositus tai 
rajoitus 

- = Ei voimassaolevia alueellisia suosituksia tai rajoituksia yleisten valtakunnallisten suositusten tai rajoitusten lisäksi (ks. s. 3) 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Helsingin ja 
Uudenmaan SHP 

Suositus 

Mikäli etätyö ei 
ole mahdollista, 
suositellaan 
työpaikoilla 
ruokailujen ja 
kahvitaukojen 
porrastamista ja 
edelleen tehos-
tetaan työnteki-
jöiden kasvo-
maskin käyttöä, 
kun turvavälejä 
ei voida toteut-
taa. 

Suositus 

Kasvomaskin 
käyttöä suositel-
laan yli 15-
vuotiaille, tak-
seissa kuljettajal-
le ja matkustajil-
le. Lisäksi kas-
vomaskin käyt-
töä suositellaan 
yläkoulujen 
henkilökunnalle 
ja oppilaille. 
Päiväkotien ja 
alakoulujen 
henkilökunnalle 
suositellaan 
maskia tai visii-
riä. 

Suositus 

Sisätiloissa 
vierailijoiden 
määrää ja vierai-
lujen kestoa 
rajataan. Uutena 
suosituksena 
näiden valvonta. 

Rajoitus 

Lukiot, ammatilli-
set oppilaitokset, 
vapaan sivistys-
työn oppilaitokset 
(yli 15-vuotiaiden 
osalta), ammatti-
korkeakoulut, ja 
yliopistot siirtyvät 
etäopetukseen 
kuntien päätös-
ten mukaisesti. 

Suositus 

Valtioneuvoston 
ohjeistuksen 
mukaisesti. 

Rajoitus 

Suljetaan kuntien 
päätöksillä kaikki 
yleisölle avoimet 
kuntien hallin-
noimat julkiset 
tilat, mutta kui-
tenkin turvataan 
oikeus välttämät-
tömiin palveluihin 
ja asiointiin. 
Suositellaan, että 
yksityiset toimijat 
sulkevat vastaa-
vat liikunnan ja 
vapaa-ajan tilat. 

- Rajoitus 

Kaikki sisä- ja 
ulkotiloissa 
tapahtuvat yleisö-
tilaisuudet kielle-
tään aluehallinto-
viraston päätök-
sellä. 

RYHMÄHARRAS-
TUSTOIMINTA:  
18 vuotta täyttä-
neiden kaikki 
kuntien järjestä-
mä ryhmäharras-
tustoiminta 
keskeytetään 
kuntien päätök-
sillä. Mahdolli-
suuksien mukaan 
harrastustoimin-
taa toteutetaan 
etämuotoisena. 
Yksityisten toimi-
joiden suositel-
laan noudattavan 
samoja rajoituk-
sia. Lasten ja 
nuorten ryhmä-
harrastustoimin-
ta alle 12-
vuotiaiden osalta 
voi harkinnan 
mukaan jatkua. 
12–17-vuotiaiden 
ryhmäharrastus-

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
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toiminnan jat-
kamisen suhteen 
tulee käyttää 
erityistä harkin-
taa. Jos harras-
tustoimintaa ei 
keskeytetä, tulee 
huomioida sosi-
aali- ja terveys-
ministeriön ohje 
siitä, että osallis-
tujien sekä lasten 
saattajien tulee 
voida välttää 
lähikontakti 
toisiinsa. Lasten 
ja nuorten ryh-
mäharrastustoi-
minnan jatkumi-
sen osalta kunnat 
tekevät lopulliset 
päätökset.  

YKSITYISTILAI-
SUUDET:  
Suositellaan, että 
yksityistilaisuuk-
sia ei järjestetä. 
Yksityinen ko-
koontuminen 
tarkoittaa myös 
perhetapahtu-
mia. Poikkeukse-
na suositukseen 
on pienimuotoi-
set (enintään 10 
henkilöä) muisto-
tilaisuudet, joita 
voidaan järjestää. 



 

 
 

 
6 

 

Valtakunnallisten suositusten ja rajoitusten lisäksi voimassaolevat alueelliset suositukset ja rajoitukset: 
Sairaanhoitopiiri Etätyön suosit-

taminen 
Kasvomaski-
suositus  

Ikääntyneiden ja 
riskiryhmien 
suojaamisen 
tehostus – Suosi-
tus vierailujen 
rajoittamisesta 

Poikkeuksellisiin 
opetusjärjestel-
miin siirtyminen 
perusopetukses-
sa  

Ravitsemisliik-
keiden aukiolon, 
anniskeluajan ja 
asiakaspaikka-
määrän rajoit-
taminen  

Julkisten tilojen 
sulkeminen 

Sosiaali- ja 
terveydenhuol-
lon toimintayk-
siköiden, oppilai-
tosten, päiväko-
tien, asuntojen ja 
vastaavien 
tilojen sulkemi-
nen 

Yleisötilaisuuksi-
en kieltäminen  

Muu suositus tai 
rajoitus 

- = Ei voimassaolevia alueellisia suosituksia tai rajoituksia yleisten valtakunnallisten suositusten tai rajoitusten lisäksi (ks. s. 3) 

Etelä-Karjalan 
SHP 

Suositus Suositus 
29.11.2020- 

2. asteen oppilai-
tokset, kaikki 
julkiset tilat. 
Vahva suositus 
kasvomaskien 
käyttöön. 

Suositus - - - - - - 

Kymenlaakson 
SHP 

Suositus 
25.9.2020- 

 

Rajoitus  
2.-22.12.2020 

II asteen koulu-
tus 

- - - Rajoitus  
2.-22.12.2020 

Koskee kaikkea 
ei-välttämättömiä 
julkisia tiloja. 

- Rajoitus 
1.-20.12.2020 

AVI:n antama 
rajoitus, yli 10 
hengen tilaisuu-
det kielletään niin 
sisällä kuin ulko-
na. 

Suositus  

7.10.–21.12.20: 
Urheilujoukkuei-
den välisten 
peliturnausta 
kieltäminen, ei 
koske yksilösuo-
rituksia, eikä 2 
joukkueen välisiä 
pelejä.  

18.11.–29.11.20: 
Yksityistilaisuu-
det max 20 
henkeä. 

30.11.–21.12.20: 
Yksityistilaisuu-
det max 10 
henkeä. 

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
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Valtakunnallisten suositusten ja rajoitusten lisäksi voimassaolevat alueelliset suositukset ja rajoitukset: 
Sairaanhoitopiiri Etätyön suosit-

taminen 
Kasvomaski-
suositus  

Ikääntyneiden ja 
riskiryhmien 
suojaamisen 
tehostus – Suosi-
tus vierailujen 
rajoittamisesta 

Poikkeuksellisiin 
opetusjärjestel-
miin siirtyminen 
perusopetukses-
sa  

Ravitsemisliik-
keiden aukiolon, 
anniskeluajan ja 
asiakaspaikka-
määrän rajoit-
taminen  

Julkisten tilojen 
sulkeminen 

Sosiaali- ja 
terveydenhuol-
lon toimintayk-
siköiden, oppilai-
tosten, päiväko-
tien, asuntojen ja 
vastaavien 
tilojen sulkemi-
nen 

Yleisötilaisuuksi-
en kieltäminen  

Muu suositus tai 
rajoitus 

- = Ei voimassaolevia alueellisia suosituksia tai rajoituksia yleisten valtakunnallisten suositusten tai rajoitusten lisäksi (ks. s. 3) 

Päijät-Hämeen 
SHP 

Suositus 
9.10.2020- 

Suositus 
16.11.2020- 

Laajennettu koko 
shp:n alueelle ja 
toisen asteen 
oppilaitoksiin. 
Laajennettu 
koskemaan myös 
yläkoulun oppi-
laita. 

Suositus 
30.11.-14.12.2020 

Vierailuja sosiaa-
li- ja terveyden-
huollon toimin-
tayksiköissä 
suositellaan 
tehtävän niin, 
että vierailulle 
osallistuisi kerral-
laan vain yksi 
henkilö ja kesto 
olisi enintään 15 
minuuttia. 

- Suositus 

Yhtymä suositte-
lee noudatta-
maan valtioneu-
voston asetuksen 
mukaista rajoi-
tusta. 

Suositus 
30.11.-14.12.2020 

Sisätiloissa ko-
koontuvien 
aikuisten harras-
tusryhmien 
toiminta suositel-
laan lopetetta-
vaksi tilapäisesti. 
Uimahallit ja 
kuntosalit suosi-
tellaan suljetta-
viksi. Kirjastot 
pysyvät auki 
rajoitustoimenpi-
tein: muun muas-
sa lehtilukusalit 
suljetaan. Kirjas-
tossa käynti 
rajataan 15 mi-
nuutin asioimi-
seksi. 

- Suositus 
30.11.-14.12.2020 

Yleisötilaisuuksi-
en ja julkisten 
kokoontumisten 
henkilömäärä on 
enintään 10 
henkilöä. Yksityis-
tilaisuuksien 
osallistujamäärä 
suositetaan 
rajattavaksi 10 
henkilöön. 

- 

Kanta-Hämeen 
SHP 

Suositus 
(päättyy 
31.12.2020) 

Suositus 
30.11.2020- 

Kasvomas-
kisuositus laaje-
nee leviämisvai-

- - Rajoitus 
11.10.2020- 

- - Rajoitus 
1.-20.12.2020 

ESAVI:n päätök-
sellä kielletty 
kaikki yleisötilai-

Suositus 
30.11.2020- 

Lasten ja nuorten 
joukkuelajien 
ottelutoiminta: Ei 

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
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heen ajaksi 
kaikille työpai-
koille sekä pe-
rusopetukseen 
yläkouluille. 

suudet ja yleiset 
kokoukset. Enin-
tään 10 hengen 
kokoukset sallittu 
edellyttäen että 
noudatetaan 
OKM:n ja THL:n 
antamia ohjeita. 

oman maakun-
nan ulkopuolisia 
vierasjoukkueita 
tai pelimatkoja 
oman maakun-
nan ulkopuolelle 
leviämisvaiheen 
aikana. 
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Valtakunnallisten suositusten ja rajoitusten lisäksi voimassaolevat alueelliset suositukset ja rajoitukset: 
Sairaanhoitopiiri Etätyön suosit-

taminen 
Kasvomaski-
suositus  

Ikääntyneiden ja 
riskiryhmien 
suojaamisen 
tehostus – Suosi-
tus vierailujen 
rajoittamisesta 

Poikkeuksellisiin 
opetusjärjestel-
miin siirtyminen 
perusopetukses-
sa  

Ravitsemisliik-
keiden aukiolon, 
anniskeluajan ja 
asiakaspaikka-
määrän rajoit-
taminen  

Julkisten tilojen 
sulkeminen 

Sosiaali- ja 
terveydenhuol-
lon toimintayk-
siköiden, oppilai-
tosten, päiväko-
tien, asuntojen ja 
vastaavien 
tilojen sulkemi-
nen 

Yleisötilaisuuksi-
en kieltäminen  

Muu suositus tai 
rajoitus 

- = Ei voimassaolevia alueellisia suosituksia tai rajoituksia yleisten valtakunnallisten suositusten tai rajoitusten lisäksi (ks. s. 3) 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto 

Varsinais-
Suomen SHP 

Suositus 
6.10.2020- 

3.-23.12.2020: 
Kaikki työnanta-
jat harkitsevat 
uudelleen huo-
lellisesti mahdol-
lisuudet siirtyä 
vielä nykyistä 
laajemmin 
etätyöskente-
lyyn. 

Suositus 
3.-23.12.2020  

Kasvomaskien 
käyttöä suosite-
taan Varsinais-
Suomen sairaan-
hoitopiirin alu-
eella THL:n 
kiihtymisvaiheen 
suosituksen 
mukaisesti. 

Suositus 
1.-23.12.2020 

Ikääntyneillä ja 
riskiryhmillä on 
oikeus tavata 
läheisiään. Erityi-
sesti ympärivuo-
rokautisen hoi-
van yksiköissä 
tapaamiset on 
turvattava. Vierai-
lijoiden määrää 
tulee kuitenkin 
rajoittaa merkit-
tävästi. Kun 
riskiryhmiin 
kuuluvat vieraile-
vat hoivayksiköis-
tä vastaavasti 
yksityiskodeissa, 
tulee huomioida 
suositukset 
yksityistilaisuuk-
sien henkilömää-
rien rajoituksista. 
Hygieniaohjeisiin, 
turvaväleihin ja 

Suositus 
1.-23.12.2020 

Lukioissa siirry-
tään etäopetuk-
seen mahdolli-
simman pian, 
viimeistään 7.12. 
alkaen. Ammatil-
lisessa opetuk-
sessa siirrytään 
etäopetukseen 
3.12. alkaen, 
poikkeuksena 
välttämätön 
lähiopetus. 
Etäopetussuosi-
tus on voimassa 
oppilaitosten 
joululomiin 
saakka. Ylä- ja 
alakoulut Lä-
hiopetus voi 
jatkua. Jos 
tartuntaketjuja 
tulee, suositel-
laan, että kou-
luissa hyödynne-

- Suositus  
3.-23.12.2020 

Kirjastojen toi-
minta tulee 
järjestää niin, 
että turvavälit 
voidaan säilyttää. 
Kirjastot tarjoa-
vat rajattua 
palvelua, kuten 
lyhytaikaista 
lainaustoimintaa 
rajatulle kävijä-
määrälle ja 
yleisten tietoko-
neiden käyttöä 
välttämättömään 
asiointiin. Luku-
paikat suljetaan 
ja kirjastoihin 
sovitut tapahtu-
mat perutaan tai 
toteutetaan 
etänä. Jos tämä 
ei ole mahdollis-
ta, kirjastot tulisi 
sulkea. Nuorisoti-

- Suositus 
03.-23.12.2020 

Sisätiloissa järjes-
tettäviin tapah-
tumiin voi osallis-
tua korkeintaan 
kymmenen henki-
löä. Ulkotiloissa 
järjestettävissä 
tapahtumissa 
pitää noudattaa 
erityistä huolelli-
suutta maskien 
käytössä ja turva-
väleissä. Yleisöti-
laisuuksista 
päättää tarkem-
min LS-AVI. 

Suositus 
03.-23.12.2020 

Tarpeetonta 
matkustamista 
Uudellemaalle ja 
muihin leviämis-
vaiheen maakun-
tiin sekä niistä 
Varsinais-
Suomeen tulee 
välttää. Kaikki 
aikuisten sisäti-
loissa tapahtuva 
harrastustoimin-
ta keskeytetään. 

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
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maskinkäyttöön 
on syytä kiinnit-
tää erityistä 
huomiota ikään-
tyneiden ja 
riskiryhmiin 
kuluvien läheis-
ten luona. 

tään määräai-
kaista etäopetus-
ta tartuntaketju-
jen katkaisemi-
seksi ja jäljityk-
sen tehostami-
seksi. Henkilö-
kunnan tulee 
käyttää kasvo-
maskeja. Jos 
tartuntoja tode-
taan, opetus-
ryhmä asetetaan 
karanteeniin. 
Yläkouluissa 
myös oppilaille 
suositellaan 
maskien käyttöä. 
Esiopetus (koulu-
jen yhteydessä 
toimiva) ja var-
haiskasvatus 
Henkilökunnan 
tulee käyttää 
kasvomaskeja tai 
vaihtoehtoisesti 
kokokasvovisii-
riä. Suositellaan, 
että aivan pie-
nimpien lasten 
kanssa työsken-
televät käyttävät 
suojaimia mah-
dollisuuksien 
mukaan. 

lat voivat olla 
auki, jos niissä 
asioivat voivat 
säilyttää riittävät 
turvavälit. Nuori-
sotilojen toimin-
taa supistetaan 
eli ei esimerkiksi 
tehdä ruokaa, 
mutta tarjotaan 
mahdollisuus olla 
turvallisessa 
paikassa. Samal-
la jalkaudutaan 
tarjoamaan 
nuorille tietoa 
koronavirukses-
ta, testiin hakeu-
tumisesta ja 
tuetaan jaksa-
mista. Jos tämä 
ei ole mahdollis-
ta, nuorisotalot 
tulisi sulkea. 
Erityisesti yläkou-
luikäisille ja sitä 
vanhemmille 
nuorille suositel-
laan kasvomas-
kin käyttöä 
nuorisotiloissa. 
Kulttuuritilojen ja 
museoiden 
asiakasmäärää 
tulee rajata 
voimakkaasti 
niin, että ne 
vastaavat AVIn 
sisätiloissa järjes-
tettävien yleisöti-
laisuuksien 
henkilömäärän 
rajoitusta. Jos 
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tämä ei ole 
mahdollista, 
kulttuuritilat ja 
museot tulisi 
sulkea. Työväen- 
ja kansalaisopis-
tojen ja taiteen 
perusopetuksen 
kausi suositel-
laan päätettä-
väksi 4.12.2020 
tai toteutetaan 
etäopetuksena. 
Suositus koskee 
aikuisille järjes-
tettävää toimin-
taa. Sisäleikki-
puistot ja -
leikkipaikat 
suljetaan. Kaup-
pakeskusten 
oleskelutilat 
suljetaan oleske-
lun välttämiseksi. 
Julkiset sisälii-
kuntatilat sulje-
taan 3.–23.12. 
muuten kuin 
lasten ja nuorten 
harrastustoimin-
nan osalta (alle 
20-vuotiaat). 
Suositus on, että 
yksityiset toimijat 
ottavat käyttöön-
sä vastaavat 
toimet. 



 

 
 

 
12 

 

Valtakunnallisten suositusten ja rajoitusten lisäksi voimassaolevat alueelliset suositukset ja rajoitukset: 
Sairaanhoitopiiri Etätyön suosit-

taminen 
Kasvomaski-
suositus  

Ikääntyneiden ja 
riskiryhmien 
suojaamisen 
tehostus – Suosi-
tus vierailujen 
rajoittamisesta 

Poikkeuksellisiin 
opetusjärjestel-
miin siirtyminen 
perusopetukses-
sa  

Ravitsemisliik-
keiden aukiolon, 
anniskeluajan ja 
asiakaspaikka-
määrän rajoit-
taminen  

Julkisten tilojen 
sulkeminen 

Sosiaali- ja 
terveydenhuol-
lon toimintayk-
siköiden, oppilai-
tosten, päiväko-
tien, asuntojen ja 
vastaavien 
tilojen sulkemi-
nen 

Yleisötilaisuuksi-
en kieltäminen  

Muu suositus tai 
rajoitus 

- = Ei voimassaolevia alueellisia suosituksia tai rajoituksia yleisten valtakunnallisten suositusten tai rajoitusten lisäksi (ks. s. 3) 

Satakunnan SHP Suositus 

Vahva etä-
työsuositus koko 
Satakunnassa 
valtioneuvoston 
suosituksen 
mukaisesti. 

Suositus 

Vahva kasvomas-
kisuositus THL:n 
kiihtymisvaiheen 
suosituksen 
mukaisesti. 

Suositus 

On tärkeää huo-
lehtia, että vierai-
lut toteutetaan 
noudattaen 
THL:n ohjeistusta 
ja suojaimia 
käytetään koko 
vierailun ajan. 
THL:n ohje Ko-
ronavirustartun-
tojen torjunta 
pitkäaikaishoi-
don ja -hoivan 
toimintayksiköis-
sä. PoSa:n alueel-
la, jossa on vai-
kea leviämisvaihe 
suositellaan 
vierailuista pidät-
täytymään , 
kieltosuositus on 
voimassa tilapäi-
sesti kolmen 
viikon ajan asuk-
kaiden suojele-
miseksi. 

Ratkaisut tehty 
koulukohtaisesti. 
PoSassa II-asteen 
koulut ja lukiot 
ovat etäopetuk-
sessa. Toisen 
asteen koulutuk-
sen osalta seura-
taan tilannetta 
alueilla, jotka 
ovat kiihtymis-
vaiheessa. Mas-
kisuositus astui 
voimaan maa-
nantaina 
30.11.2020. Asiaa 
tarkastellaan 
uudelleen seu-
raavassa koko-
uksessa. 

Valtioneuvoston 
ratkaisujen 
mukaisesti. 

Rajoitus 

PoSan alueella 
julkiset tilat on 
epidemian le-
viämisvaiheen 
vuoksi suljettu 
noin kolmen 
viikon ajaksi. 
Tilannetta arvi-
oidaan uudelleen 
viikoittain. Kun-
nat ovat harkin-
tansa mukaan 
jättäneet esimer-
kiksi kirjastopal-
velut ja muut 
välttämättömät 
palvelut pieni-
muotoisesti auki. 

Julkisten tilojen 
sulkemisen 
osalta työryhmä 
suosittelee, että 
lasten- ja nuorten 
harrastuspaikat 
pysyvät auki, 
mutta julkiset 
muut tilat voi-

Rajoitus 

Tilanne muuttuu 
epidemian mu-
kaisesti. Ratkai-
sut tehdään 
yksikkökohtai-
sesti. PoSa:n 
alueella on tällä 
hetkellä sulkuja 
päiväkodeissa ja 
osa luokista on 
etäopetuksessa 
epidemiatilan-
teen vuoksi. 

Odotetaan Lou-
nais-Suomen 
AVI:n päätöstä. 
Todennäköisesti 
AVI rajaa henki-
lömäärää 10 - 20 
henkilöön. 

Suositellaan, että 
yli 10 henkilön 
sisätiloissa 
pidettäviä yksi-
tyistilaisuuksia ei 
järjestettäisi eikä 
niihin osallistut-
taisi. 

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
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daan tarvittaessa 
sulkea harkinnan 
mukaan kiihty-
misalueilla 
kuntakohtaisesti. 
Toiminnan 
rajaamisella 
voidaan huonon-
taa esim. vähäva-
raisten perheiden 
lasten harras-
tusmahdolli-
suuksia. Kunnat 
tekevät ratkai-
sunsa kuntakoh-
taisesti tänään 
[2.12.2020]. 
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Valtakunnallisten suositusten ja rajoitusten lisäksi voimassaolevat alueelliset suositukset ja rajoitukset: 
Sairaanhoitopiiri Etätyön suosit-

taminen 
Kasvomaski-
suositus  

Ikääntyneiden ja 
riskiryhmien 
suojaamisen 
tehostus – Suosi-
tus vierailujen 
rajoittamisesta 

Poikkeuksellisiin 
opetusjärjestel-
miin siirtyminen 
perusopetukses-
sa  

Ravitsemisliik-
keiden aukiolon, 
anniskeluajan ja 
asiakaspaikka-
määrän rajoit-
taminen  

Julkisten tilojen 
sulkeminen 

Sosiaali- ja 
terveydenhuol-
lon toimintayk-
siköiden, oppilai-
tosten, päiväko-
tien, asuntojen ja 
vastaavien 
tilojen sulkemi-
nen 

Yleisötilaisuuksi-
en kieltäminen  

Muu suositus tai 
rajoitus 

- = Ei voimassaolevia alueellisia suosituksia tai rajoituksia yleisten valtakunnallisten suositusten tai rajoitusten lisäksi (ks. s. 3) 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 

Pirkanmaan SHP Suositus 
6.10.2020- 

Suositus 
29.9.2020- 

Laajennettu 
kasvomaskisuosi-
tus:  

- Toisen asteen 
oppilaitoksissa 
syyslukukauden 
loppuun asti. 

- Yliopistossa ja 
korkeakouluissa. 

- Kaikilla julkisilla 
ja yksityisillä 
työpaikoilla 
kaikissa kohtaa-
misissa ja työpai-
kalla liikuttaessa. 

- Sisätiloissa 
tapahtuvissa 
kokoontumisissa 
(konsertit ja 
muut musiikkiti-
laisuudet, teatte-
riesitykset ja 
muut esittävän 

Rajoitus 
01.12.2020- 

Terveydenhuol-
lon yksiköissä 
vierailut sairaa-
loissa ja terveys-
keskusten vuo-
deosastoilla 
kielletään muilta 
paitsi lasten ja 
nuorten osastoil-
ta, saattohoidos-
sa olevilta ja 
kriittisesti sairail-
ta (lisätty 1.12). 
Synnyttäjällä voi 
olla mukanaan 
yksi tukihenkilö/ 
puoliso. Hoiva- ja 
asumispalvelu-
yksiköissä vierai-
lemisessa on 
rajoitukset 
ennallaan. 

- Rajoitus 
11.10.2020- 

Valtioneuvoston 
ohjeistuksen 
määräämänä. 

Suositus  
2.-21.12.2020 

Julkiset ja yksi-
tyiset sisäliikun-
tatilat, uimahal-
lit, kylpylät ja 
yleiset saunat, 
nuorisotilat, 
huvi- ja sisäleik-
kipuistot suosi-
tellaan suljetta-
viksi.  

Suositus 
2.-21.12.2020  

Työväen- ja 
kansalaisopisto-
jen ja taiteen 
perusopetuksen 
kausi suositel-
laan päätettä-
väksi tai siirrettä-
väksi etäopetuk-
seksi 2.-21.12. 

Rajoitus 
02.-21.12.2020 

AVIn määräyksen 
mukaan yli 10 
henkilön yleisöti-
laisuudet ja 
yleiset kokoukset 
on kielletty. 

Suositus 
28.09.2020- 

Yleinen mas-
kisuositus ter-
veydenhuoltoon. 
Suositus, että 
yksityistilaisuuk-
sia ei toistaiseksi 
järjestettäisi yli 
10:lle hengelle 
(muutettu 24.11) 
ja pienemmissä-
kin tilaisuuksissa 
käytetään mas-
keja, elleivät 
turvavälit toteu-
du. Tarpeetonta 
matkustamista 
suositellaan 
vältettäväksi 
erityisesti le-
viämisvaiheen 
sairaanhoitopii-
riin (lisätty 
1.12.20). 

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
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taiteen tilaisuu-
det, jääkiekko-
ottelut ja muut 
urheilutapahtu-
mat; kirkkotilai-
suudet ja muut 
uskonnollisten 
yhteisöjen tilai-
suudet; sisälii-
kuntatilat muul-
loin kuin liikunta-
suorituksen ja 
peseytymisen 
aikana; museot, 
kirjastot, galleri-
at; kaupat, ostos-
keskukset, viras-
tot, ym. asioimis-
tilat; sisätiloissa 
sijaitsevat huvi- 
ja teemapuistot; 
sisätiloissa järjes-
tettävät kongres-
sit, messut, 
näyttelyt, ja muut 
vastaavat tilai-
suudet; rahapeli- 
ja vedonlyönti-
palveluihin 
käytettävät tilat; 
rajatuissa ulkoti-
loissa järjestettä-
vät tilaisuudet, 
joihin kertyy 
suuri määrä 
ihmisiä, kuten 
suuret ulkoilma-
konsertit, festarit 
ym.). 
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Valtakunnallisten suositusten ja rajoitusten lisäksi voimassaolevat alueelliset suositukset ja rajoitukset: 
Sairaanhoitopiiri Etätyön suosit-

taminen 
Kasvomaski-
suositus  

Ikääntyneiden ja 
riskiryhmien 
suojaamisen 
tehostus – Suosi-
tus vierailujen 
rajoittamisesta 

Poikkeuksellisiin 
opetusjärjestel-
miin siirtyminen 
perusopetukses-
sa  

Ravitsemisliik-
keiden aukiolon, 
anniskeluajan ja 
asiakaspaikka-
määrän rajoit-
taminen  

Julkisten tilojen 
sulkeminen 

Sosiaali- ja 
terveydenhuol-
lon toimintayk-
siköiden, oppilai-
tosten, päiväko-
tien, asuntojen ja 
vastaavien 
tilojen sulkemi-
nen 

Yleisötilaisuuksi-
en kieltäminen  

Muu suositus tai 
rajoitus 

- = Ei voimassaolevia alueellisia suosituksia tai rajoituksia yleisten valtakunnallisten suositusten tai rajoitusten lisäksi (ks. s. 3) 

Keski-Suomen 
SHP 

Suositus 
1.4.2020- 

Jyväskylän 
kaupunki: 
30.11.–13.12.20 

Aiemman etä-
työsuosituksen 
lisäksi uutena 
korkeakouluissa 
ja toisen asteen 
opetuksessa 
siirrytään etä-
opetukseen. 
Poikkeuksena 
koeviikon ja yo-
todistusten 
jakamispäivät. 
Suositus ei koske 
erityisen tuen 
tarpeessa olevia 
oppilaita. 

Muurame;  
Jyväskylässä jo 
aiemmin voimas-
sa: Suositus 
02.12.2020-
15.01.2021  

>15-vuotiailla 
opiskelijoilla 
maskisuositus 
koulussa 

Jyväskylän 
kaupunki:  
Suositus  
26.10.–31.12.20 

Perusopetukses-
sa määrätty 
työntekijöille 
maskipakko 
aiemman suosi-
tuksen tilalle. 
Tarkoituksena 
turvata henkilö-
kunnan riittävyys 
karanteenitilan-
teissa. 

Muurame: 
Suositus 
2.12.2020-
15.1.2021 

Vanhusten päi-
väkeskustoimin-
ta on toistaiseksi 
keskeytetty 
Muuramessa. 
Ikääntyneiden 
lyhytaikaishoito-
jaksot järjeste-
tään harkinnan 
mukaan. Vierai-
luista tehoste-
tussa palvelu-
asumisessa on 
hyvä sopia yksi-
kön henkilöstön 
kanssa etukä-
teen, jotta vierai-
lut pystytään 
järjestämään 
mahdollisimman 
riskittömästi. 
Tapaamisen ja 
muiden asukkai-
den turvallisuu-
den takaamiseksi 

Suositus  
1.10.–31.12.20 

- Jyväskylä, 
Muurame: 
Suositus 
2.12.2020-
15.1.2021 

>18-vuotiaiden 
ryhmäliikunta 
keskeytetään 
sisätiloissa 
poislukien SM-
tasoinen harjoit-
telu. Lasten ja 
nuorten harras-
tustoiminta 
jatkuu. 

- Suositus 
30.11.-31.12.2020 

< 20 henkilön 
kokoontumiskiel-
to. 

Jyväskylä: 
Suositus 
30.11.-13.12.2020 

>10 hlön yksityis-
tilaisuuksia ei 
järjestetä; seura-
kunnan tilaisuuk-
sissa <20 hlöä. 

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
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suositus on, että 
vierailijoita tulee 
vain kaksi kerral-
laan. 
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Valtakunnallisten suositusten ja rajoitusten lisäksi voimassaolevat alueelliset suositukset ja rajoitukset: 
Sairaanhoitopiiri Etätyön suosit-

taminen 
Kasvomaski-
suositus  

Ikääntyneiden ja 
riskiryhmien 
suojaamisen 
tehostus – Suosi-
tus vierailujen 
rajoittamisesta 

Poikkeuksellisiin 
opetusjärjestel-
miin siirtyminen 
perusopetukses-
sa  

Ravitsemisliik-
keiden aukiolon, 
anniskeluajan ja 
asiakaspaikka-
määrän rajoit-
taminen  

Julkisten tilojen 
sulkeminen 

Sosiaali- ja 
terveydenhuol-
lon toimintayk-
siköiden, oppilai-
tosten, päiväko-
tien, asuntojen ja 
vastaavien 
tilojen sulkemi-
nen 

Yleisötilaisuuksi-
en kieltäminen  

Muu suositus tai 
rajoitus 

- = Ei voimassaolevia alueellisia suosituksia tai rajoituksia yleisten valtakunnallisten suositusten tai rajoitusten lisäksi (ks. s. 3) 

Etelä-
Pohjanmaan 
SHP 

Suositus  
27.11.–31.12.20 

Suosittelemme, 
että työpaikois-
sa, joissa on 
mahdollisuus 
tehdä etätyötä, 
ainakin osa 
työntekijöistä on 
etätöissä. Niissä 
työpaikoissa, 
joissa tällä het-
kellä on etä-
työsuositus, 
etätyötä jatke-
taan toistaiseksi. 
Työpaikoille 
suositellaan 
taukojen porras-
tusta ja suoja-
etäisyyksien 
pitämistä sekä 
kasvomaskien 
käyttöä mikäli 
turvavälejä ei 
kyetä säilyttä-
mään. Tämä 
auttaa vähentä-
mään mahdolli-

Suositus  
27.11.–31.12.20 

Laaja kasvomas-
kisuositus 

- Alajärvi, Vimpeli, 
Soini: 
Rajoitus 
23.11.–6.12.2020 

Soinissa 7-9 
luokat etäopetuk-
sessa. Kaikki 
Alajärven ja 
Vimpelin esi- ja 
perusopetuksen 
yksiköt ja oppilaat 
siirtyvät etäope-
tukseen 23.11. 
alkaen 6.12. asti. 
Lisätietoa koulu-
jen järjestelyistä 
löytyy Wilma-
tiedotteista ja 
koulujen omilta 
sivuilta. 

- Rajoitus 
20.11.–4.12.2020 

Kirjastot aloitta-
vat uloslainauk-
sen omatoimikir-
jastoissa mahdol-
lisimman pian. 
Tarkemmasta 
ajankohdasta 
tiedotetaan 
myöhemmin. 
Kirjastojen muut 
tilat avataan ja 
kirjastoauto 
aloittaa toimin-
tansa 7.12.2020 
alkaen. 

Alajärvi: 
Rajoitus 
20.11.–6.12.2020 

Koulumäen 
päiväkoti, joka on 
suljettu 6.12.2020 
asti. Avoimen 
varhaiskasvatuk-
sen toiminta on 
keskeytetty 
toistaiseksi. 

Suositus 
01.-31.12.2020 

Länsi- ja Sisä-
Suomen aluehal-
lintovirasto on 
kieltänyt kaikki 
sisä- ja ulkotilois-
sa järjestettävät 
yleisötilaisuudet 
ja yleiset kokouk-
set, joihin osallis-
tuu yli 50 henki-
löä. Sisätiloissa ja 
alueellisesti 
rajatuissa ulkoti-
loissa voidaan 
kuitenkin järjes-
tää yleisötilai-
suuksia ja yleisiä 
kokouksia, joihin 
osallistuu yli 50 
henkilöä, jos 
turvallisuus niissä 
voidaan varmis-
taa. Tapahtuman 
turvallisuus 
varmistetaan 
noudattamalla 
THL:n ja opetus- 

Suositus 
27.11.-15.12.2020 

Yli 20-vuotiaiden 
harrastustoimin-
nassa suositel-
laan, että ajalla 
27.11. - 15.12. 
keskeytetään 
sisätiloissa 
tapahtuva jouk-
kue- ja kontakti-
lajien harrastus-, 
ottelu- ja kilpailu-
toiminta. Suosi-
tus ei koske 
sellaista aikuis-
ten harrastus-
toimintaa, jossa 
osallistujien 
turvavälit säilyvät 
tosiasiallisesti 
koko harjoituk-
sen ajan. Mahdol-
lisuuksien mu-
kaan harrastuk-
set kannattaa 
siirtää ulos. 

Perheen ulko-

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
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sissa altistumis-
tapauksissa 
altistuneiden 
määrää ja karan-
teeneja. 

ja kulttuuriminis-
teriönohjetta 
koronavirustar-
tuntojen ehkäi-
semiseksi. Yli 20 
hengen yksityisti-
laisuuksia ei 
toistaiseksi 
suositella järjes-
tettäväksi ja 
pienemmissäkin 
tilaisuuksissa 
käytetään maske-
ja, elleivät turva-
välit toteudu. 
Yksityistilaisuuk-
sissa ja harrastus-
toiminnassa on 
kiinnitettävä 
erityistä huomio-
ta tilan kokoon, 
jotta turvavälit 
voidaan pitää. 

puolisia lähikon-
takteja suositel-
laan välttämään 
oman harkinnan 
mukaan, ja 
enimmäismäärä 
kokoontumisille 
samalla kertaa 
on 20 henkilöä. 
Esimerkiksi 
perheiden välisiä 
tapaamisia ja 
yleisötilaisuuk-
siin osallistumis-
ta on hyvä mah-
dollisuuksien 
mukaan vähen-
tää tai välttää. 

Suosittelemme, 
että muuta kuin 
välttämätöntä 
matkustamista 
vältetään pää-
kaupunkiseudul-
le. Suositellaan 
välttämään 
tarpeetonta 
liikkumista myös 
sairaanhoitopii-
rin sisällä ja 
ulkopuolellakin.
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Valtakunnallisten suositusten ja rajoitusten lisäksi voimassaolevat alueelliset suositukset ja rajoitukset: 
Sairaanhoitopiiri Etätyön suosit-

taminen 
Kasvomaski-
suositus  

Ikääntyneiden ja 
riskiryhmien 
suojaamisen 
tehostus – Suosi-
tus vierailujen 
rajoittamisesta 

Poikkeuksellisiin 
opetusjärjestel-
miin siirtyminen 
perusopetukses-
sa  

Ravitsemisliik-
keiden aukiolon, 
anniskeluajan ja 
asiakaspaikka-
määrän rajoit-
taminen  

Julkisten tilojen 
sulkeminen 

Sosiaali- ja 
terveydenhuol-
lon toimintayk-
siköiden, oppilai-
tosten, päiväko-
tien, asuntojen ja 
vastaavien 
tilojen sulkemi-
nen 

Yleisötilaisuuksi-
en kieltäminen  

Muu suositus tai 
rajoitus 

- = Ei voimassaolevia alueellisia suosituksia tai rajoituksia yleisten valtakunnallisten suositusten tai rajoitusten lisäksi (ks. s. 3) 

Keski-
Pohjanmaan 
SHP 

Suositus 
1.10.2020- 

Suositus 
1.10.2020- 

Suositus 
16.3.2020- 

- - - - - Suositus 
29.11.-21.12.2020 

Suositellaan 
yksityistilaisuuk-
sien ja yleisötilai-
suuksien rajaa-
mista alle 20 
henkilöön, suosi-
tellaan aikuisten 
ryhmämuotoisen 
harrastustoimin-
nan rajoittamista 
20 henkilöön. 

Vaasan SHP - Suositus 
24.11.–31.12.20 

Suositusta jatke-
taan vuoden 
loppuun koko 
alueella. Yläkou-
lussa lievenne-
tään suositusta 
(edelleen oltava 
mahdollisuus 
kasvomaskin 
käyttöön). 

- - - - - Rajoitus 
02.-21.12.2020 

LSSAVI antanut 
määräyksen: Yli 
20 hengen sisä- ja 
ulkotilaisuudet 
kielletään (ehdo-
ton yläraja). Sitä 
pienemmissä 
tilaisuuksissa 
noudatettava 
ministeriön 
turvaohjeita. 

Suositus 
24.11.–31.12.20 

Yksityistilaisuuk-
sien osallistuja-
määrä: 

Aikaisempaa 
suositusta lie-
vennettiin tietty-
jen kuntien 
osalta: Närpiö, 
Pedersöre, Pie-
tarsaari, Luoto, 
Uusikaarlepyy. 

 

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
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Valtakunnallisten suositusten ja rajoitusten lisäksi voimassaolevat alueelliset suositukset ja rajoitukset: 
Sairaanhoitopiiri Etätyön suosit-

taminen 
Kasvomaski-
suositus  

Ikääntyneiden ja 
riskiryhmien 
suojaamisen 
tehostus – Suosi-
tus vierailujen 
rajoittamisesta 

Poikkeuksellisiin 
opetusjärjestel-
miin siirtyminen 
perusopetukses-
sa  

Ravitsemisliik-
keiden aukiolon, 
anniskeluajan ja 
asiakaspaikka-
määrän rajoit-
taminen  

Julkisten tilojen 
sulkeminen 

Sosiaali- ja 
terveydenhuol-
lon toimintayk-
siköiden, oppilai-
tosten, päiväko-
tien, asuntojen ja 
vastaavien 
tilojen sulkemi-
nen 

Yleisötilaisuuksi-
en kieltäminen  

Muu suositus tai 
rajoitus 

- = Ei voimassaolevia alueellisia suosituksia tai rajoituksia yleisten valtakunnallisten suositusten tai rajoitusten lisäksi (ks. s. 3) 

Itä-Suomen aluehallintovirasto 

Etelä-Savon SHP Suositus Suositus Suositus 
2.-21.12.2020  

Vain välttämät-
tömät vierailut. 

- - Suositus 
2.-21.12.2020  

Sisäleikkipaikat 
ja koulut ulko-
puolisilta toimi-
joilta.  

- Suositus 
02.-21.12.2020 

Yli 20 hengen 
yleisötilaisuuksia 
ei suositella. 

Suositus 

Aikuisten harras-
tustoiminta jos 
turvavälejä ei 
pystytä noudat-
tamaan , uima-
hallit maks 20 
henkeä, nuoriso-
tilat maks 20 
henkeä 

Itä-Savon SHP Suositus  
15.10.–31.12.20 

Valtakunnallinen 
etätyösuositus 
julkishallintoon 
ja yksityiselle. 

Suositus  
3.10.–15.12.20 

Laajennettu 
maskisuositus 
3.10.2020 alkaen, 
sama sisältö kuin 
THL/ kiihtymis-
vaiheen suositus. 
Henkilökohtaisil-
le avustajille 
suositellaan 
käyttöön kirurgis-
ta suu-nenä-
suojainta visiirin 
sijasta. Arvioi-

Suositus  
3.10.–15.12.20 

Vahva suositus 
vierailujen vält-
tämiseen kaikilla 
vuodeosastoilla 
ja palveluasumi-
sessa, poislukien 
saattohoi-
to/kriittiset 
potilaat. 

- - - - Rajoitus 
02.12.2020-
01.01.2021 

AVI kieltää TTL 
pykälän 58 perus-
teella kaikki sisä- 
ja ulkotiloissa 
järjestettävät 
yleisötilaisuudet 
ja yleiset kokouk-
set, joihin osallis-
tuu yli 50 henki-
löä. 

Rajoitus 
05.10.-15.12.2020 

Sosterin kaikki 
potilastyötä 
tekevät siirtyivät 
5.10.2020 käyt-
tämään kir. 
maskeja lähikon-
takteissa toistai-
seksi. Arvio 
jatkosta 
15.12.2020. 

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
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daan jatko 
15.12.2020. 
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Valtakunnallisten suositusten ja rajoitusten lisäksi voimassaolevat alueelliset suositukset ja rajoitukset: 
Sairaanhoitopiiri Etätyön suosit-

taminen 
Kasvomaski-
suositus  

Ikääntyneiden ja 
riskiryhmien 
suojaamisen 
tehostus – Suosi-
tus vierailujen 
rajoittamisesta 

Poikkeuksellisiin 
opetusjärjestel-
miin siirtyminen 
perusopetukses-
sa  

Ravitsemisliik-
keiden aukiolon, 
anniskeluajan ja 
asiakaspaikka-
määrän rajoit-
taminen  

Julkisten tilojen 
sulkeminen 

Sosiaali- ja 
terveydenhuol-
lon toimintayk-
siköiden, oppilai-
tosten, päiväko-
tien, asuntojen ja 
vastaavien 
tilojen sulkemi-
nen 

Yleisötilaisuuksi-
en kieltäminen  

Muu suositus tai 
rajoitus 

- = Ei voimassaolevia alueellisia suosituksia tai rajoituksia yleisten valtakunnallisten suositusten tai rajoitusten lisäksi (ks. s. 3) 

Pohjois-Savon 
SHP 

Valtakunnallinen 
suositus 

Suositus  
1.-7.12.2020 

Vaikka shp on 
perustasolla, 
suosittelemme 
kiihtymisvaiheen 
kasvomas-
kisuositusta 
ennalta ehkäise-
västi.  

Valtakunnallinen 
suositus 

Suositus 
9.11.2020- 

Etäopetus, mikäli 
altistustilanne/ 
TT-lääkärin 
päätöksellä. 

Rautalampi: 
Rajoitus 
22.11.-4.12.2020: 
Etäopetus 

Valtakunnallinen 
suositus 

Rautalampi: 
Tilojen sulkemi-
nen 
20.11.–7.12.2020: 

Uimahalli, kunto-
salit, liikuntasali 
ja nuorisotilat 
suljettu. Kunnan-
virasto ja oma-
toimikirjasto 
suljettu. 

- Rajoitus 
02.12.2020-
01.01.2021 

AVI:n määräys: ei 
yli 50 hengen 
yleisötilaisuuksia. 

Suosituksia: 

Tarpeettoman 
matkustelun 
välttäminen. 

Harrastustoimin-
ta on järjestettä-
vä niin, että 
osallistujat voivat 
välttää lähikon-
taktin. Esim. 
kuorolaulu lisää 
pisaratartunnan 
riskiä. 

Pohjois-Karjalan 
SHP 

- Kitee:  
Maskisuositus 
voimassa vuoden 
loppuun saakka 
27.11.-31.12.20.  

Kontiolahti: 
Maskisuositus on 
määräaikainen 
29.11.-6.12.2020. 

- - - Kontiolahti: 
Rajoitus 
29.11.-6.12.2020 

Kunnan kun-
tosalien sulkemi-
nen, nuorisotilo-
jen osallistuja-
määrän rajoitta-
mismahdollisuus.
  

- Joensuu: 
Suositus 
20.11.2020- 

Joensuun lukiot 
varautuvat järjes-
tämään syksyn 
ylioppilasjuhlat 
koulun väen 
sisäisenä tapah-
tumana. 

Kontiolahti: 
Rajoitus 
23.11.-06.12.2020 

Kansalaisopiston 
Kontiolahden 
aikuisten liikun-
taryhmien toi-
minnan keskeyt-
täminen kunnan 
tiloissa, Aikuisten 
liikuntatoimin-
nan keskeyttä-

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
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minen ml. ottelu-
tapahtumat, 
Senioriteatterin 
toiminnan kes-
keyttäminen, 
Ulkopuolisten 
henkilöiden 
pääsyn rajoitta-
minen kunnan 
liikuntasaleihin 
lasten ja nuorten 
harrastustoimin-
nan aikana. 
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Valtakunnallisten suositusten ja rajoitusten lisäksi voimassaolevat alueelliset suositukset ja rajoitukset: 
Sairaanhoitopiiri Etätyön suosit-

taminen 
Kasvomaski-
suositus  

Ikääntyneiden ja 
riskiryhmien 
suojaamisen 
tehostus – Suosi-
tus vierailujen 
rajoittamisesta 

Poikkeuksellisiin 
opetusjärjestel-
miin siirtyminen 
perusopetukses-
sa  

Ravitsemisliik-
keiden aukiolon, 
anniskeluajan ja 
asiakaspaikka-
määrän rajoit-
taminen  

Julkisten tilojen 
sulkeminen 

Sosiaali- ja 
terveydenhuol-
lon toimintayk-
siköiden, oppilai-
tosten, päiväko-
tien, asuntojen ja 
vastaavien 
tilojen sulkemi-
nen 

Yleisötilaisuuksi-
en kieltäminen  

Muu suositus tai 
rajoitus 

- = Ei voimassaolevia alueellisia suosituksia tai rajoituksia yleisten valtakunnallisten suositusten tai rajoitusten lisäksi (ks. s. 3) 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 

Pohjois-
Pohjanmaan SHP 

Suositus Suositus Suositus 

Suositus ja ohjeis-
tus turvallisen 
vierailun totetut-
tamiseen. 

- - Rajoitus 
1.-18.12.2020 

Shp:n kunnat itse 
päättävät. esim. 
Oulu sulkenut 
julkiset tilat. 

- Rajoitus 
01.-18.12.2020 

AVI rajoittanut 10 
henkilöön. 

Kasvomas-
kisuositus työ-
paikoilla. 

Suositus 
26.11.–18.12.20: 

Laajennettu 
etätyö, etäkoko-
ukset, yksityisti-
laisuudet ei yli 10 
hlö, harrastus-
ryhmiin tarken-
netut suosituk-
set. 

Rajoitus 
12.10.2020-: 
Universaali 
kirurgisen suu-
nenäsuojuksen 
käyttö tervey-
denhuollossa 
lähikontaktissa 
potilaisiin. 

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
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Valtakunnallisten suositusten ja rajoitusten lisäksi voimassaolevat alueelliset suositukset ja rajoitukset: 
Sairaanhoitopiiri Etätyön suosit-

taminen 
Kasvomaski-
suositus  

Ikääntyneiden ja 
riskiryhmien 
suojaamisen 
tehostus – Suosi-
tus vierailujen 
rajoittamisesta 

Poikkeuksellisiin 
opetusjärjestel-
miin siirtyminen 
perusopetukses-
sa  

Ravitsemisliik-
keiden aukiolon, 
anniskeluajan ja 
asiakaspaikka-
määrän rajoit-
taminen  

Julkisten tilojen 
sulkeminen 

Sosiaali- ja 
terveydenhuol-
lon toimintayk-
siköiden, oppilai-
tosten, päiväko-
tien, asuntojen ja 
vastaavien 
tilojen sulkemi-
nen 

Yleisötilaisuuksi-
en kieltäminen  

Muu suositus tai 
rajoitus 

- = Ei voimassaolevia alueellisia suosituksia tai rajoituksia yleisten valtakunnallisten suositusten tai rajoitusten lisäksi (ks. s. 3) 

Kainuun SHP Suositus Suositus Suositus - - - - Rajoitus 
02.-18.12.2020 

Avin määräys 
shp:n alueelle. 

- 

 

Lapin aluehallintovirasto 

Lapin SHP Suositus 
15.10.2020- 

Valtakunnallinen 
suositus. 

Suositus 
9.10.2020- 

Julkisissa sisäti-
loissa kun ei 
voida turvavälejä 
pitää. 

Suositus 
23.4.2020- 

1-2 vierailijaa 
sallittu vanhain-
kodeissa, vieraili-
jalle ja riskiryh-
mäläiselle suosi-
tellaan kasvo-
maskin käyttöä 
niin kotona kuin 
myös vanhainko-
deissa. 

- Suositus 
8.10.2020- 

Valtakunnallinen 
suositus. 

 

- - Rajoitus 
24.8.2020- 

- 

Länsi-Pohjan 
SHP 

Suositus 

Yleinen suositus 
suosia mahdolli-
suuksien mukaan 
etätöitä kontak-
tien vähentämi-
seksi. 

Suositus 

Suositeltu, jos 
turvaväliä ei voi 
pitää. Ei yleistä 
suositusta. 

Suositus 

Vierailijoiden 
lukumäärää 
vanhustenhuol-
lon yksiköissä 
rajoitettu, erityis-
toimet menossa 

- - - - - - 

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
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vierailuissa 
keväästä lähtien. 
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Valtakunnallisten suositusten ja rajoitusten lisäksi voimassaolevat alueelliset suositukset ja rajoitukset: 
Sairaanhoitopiiri Etätyön suosit-

taminen 
Kasvomaski-
suositus  

Ikääntyneiden ja 
riskiryhmien 
suojaamisen 
tehostus – Suosi-
tus vierailujen 
rajoittamisesta 

Poikkeuksellisiin 
opetusjärjestel-
miin siirtyminen 
perusopetukses-
sa  

Ravitsemisliik-
keiden aukiolon, 
anniskeluajan ja 
asiakaspaikka-
määrän rajoit-
taminen  

Julkisten tilojen 
sulkeminen 

Sosiaali- ja 
terveydenhuol-
lon toimintayk-
siköiden, oppilai-
tosten, päiväko-
tien, asuntojen ja 
vastaavien 
tilojen sulkemi-
nen 

Yleisötilaisuuksi-
en kieltäminen  

Muu suositus tai 
rajoitus 

- = Ei voimassaolevia alueellisia suosituksia tai rajoituksia yleisten valtakunnallisten suositusten tai rajoitusten lisäksi (ks. s. 3) 

Ahvenanmaa 

Ahvenanmaa 

 

Suositus 
30.10.2020- 

Rekommenderar 
distansarbete i 
mån av möjlig-
het. 

Suositus 
15.11.2020- 

Munskydd för alla 
över 15 år i 
kollektivtrafik då 
man inte kan 
hålla avstånd. 

Suositus 
30.10.2020- 

Dygnetruntbo-
ende: PCR testing 
vid inskrivning av 
alla nya klienter 
och vid förflytt. 

- - - - Suositus 
30.10.2020- 

Max 50 personer, 
men fler om man 
följer anvisningar. 

Suositus 
15.11.2020- 

Alla inläggningar 
PCR-testats och 
snabb-PCR 
används som i 
utgångsnivån 
men kan ändras 
beroende på 
resurser eller för 
att underlätta 
vårflöden. 

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
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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 (in English) 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Essote  

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

Helsingissä voimassa olevat suositukset ja rajoitukset (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 (in English) 

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
http://www.eksote.fi/Koronavirus/inenglish/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/ajankohtaista/koronavirus-covid-19/alueellinen-koronavirusepidemiatilanne-ja-suositukset
https://www.hus.fi/sv/aktuellt/coronavirus/det-regionala-coronavirusepidemilaget-och-rekommendationer
https://www.hus.fi/en/newsroom/coronavirus-covid-19/regional-situation-coronavirus-epidemic-and-issued-recommendations
https://www.hel.fi/helsinki/korona-fi/koronaneuvonta/voimassa-olevat-suositukset-ja-rajoitukset
https://www.hel.fi/helsinki/corona-sv/radgivnings/rekommendationerna-och-begransningarna
https://www.hel.fi/helsinki/coronavirus-en/information/recommendations-and-restrictions-effective
https://www.sosteri.fi/koronavirus-sosterissa/
https://sote.kainuu.fi/ajankohtaista
https://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/Koronasuositukset_ja_rajoitukset_Lapin_s(12405)
https://koronaturvallinenlappi.fi/
https://koronaturvallinenlappi.fi/se/valdosiidu/
https://koronaturvallinenlappi.fi/en/home/
https://www.lpshp.fi/fi/potilaille-ja-laheisille/tietoa-koronavirustilanteesta.html
https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Koronavirus_COVID19/Pirkanmaan_koronavirustilanne_ja_suositukset
https://www.siunsote.fi/korona
https://www.siunsote.fi/fi/web/english/corona
https://oyskorona.fi/
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/



