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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 47, 16.–22.11.2020) 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 (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)
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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 47, 16.–22.11.2020) aikana. Tiedot perustuvat sairaanhoitopiirien viikoittain ilmoittamiin tietoihin ja taulukko päivitetään keskiviikkoisin.
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
Yleisötilaiterveydensuuksien kielhuollon toitäminen
mintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen
sulkeminen

Valtakunnalliset
suositukset
ja rajoitukset

Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö suosittelevat etätyön
tekemistä mahdollisimman
laajasti sekä
julkisella että
yksityisellä sektorilla.

THL suosittelee
tällä hetkellä
kasvomaskin
käyttöä koko
maassa. Tarkemmat suositukset maskin
käytöstä eri
tilanteissa riippuvat epidemian
vaiheesta ja
voivat vaihdella
alueittain.

Erityisesti yli 70vuotiaiden pitäisi
välttää altistumista koronavirukselle, sillä
heillä on selvästi
muita suurempi
riski sairastua
vakavaan koronavirustautiin.
Riskiryhmään
kuuluvat myös
pitkäaikaissairaat.

Alueelliset rajoitukset ja suositukset riippuvat
epidemian vaiheesta alueella.

Ravitsemisliikkeiden toimintaa
rajoitetaan
koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi
sen mukaan,
millainen epidemiatilanne alueella on.
(Ks. Valtioneuvoston asetus:
Ravitsemisliiketoiminnan rajoitukset 20.11.20)

Alueelliset rajoitukset ja suositukset riippuvat
epidemian vaiheesta alueella.

Kokoontumisia
koskevissa rajoituksissa ja suosituksissa on alueellisia eroja sen
mukaan, missä
epidemian vaiheessa alue on.
(Ks. lisätietoa)

Lisätietoa:

Valtioneuvosto - Rajoitukset ja suositukset koronaepidemian aikana

Muu suositus
tai rajoitus

STM ohjeistaa alueita toimissa koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi (24.11.2020)
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Valtakunnallisten suositusten ja rajoitusten lisäksi voimassaolevat alueelliset suositukset ja rajoitukset:
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
Yleisötilaisuuksien kieltäminen
terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja
vastaavien
tilojen sulkeminen

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

Etelä-Karjalan
SHP

Suositus

Suositus

Suositus

Mikäli etätyö ei
ole mahdollista,
suositellaan
työpaikoilla
ruokailujen ja
kahvitaukojen
porrastamista ja
edelleen tehostetaan työntekijöiden kasvomaskin
käyttöä, kun
turvavälejä ei
voida toteuttaa.

Kasvomaskin
käyttöä suositellaan yli 15vuotiaille, takseissa kuljettajalle ja matkustajille. Lisäksi kasvomaskin käyttöä suositellaan
yläkoulujen
henkilökunnalle
ja oppilaille.
Päiväkotien ja
alakoulujen
henkilökunnalle
suositellaan
maskia tai visiiriä.

Sisätiloissa
vierailijoiden
määrää ja vierailujen kestoa
rajataan. Uutena
suosituksena
näiden valvonta.

Suositus
9.10.2020-

Suositus

Suositus

Altistustilanteissa
luokka tai koulu
siirtyy etäopetukseen tartuntatautilääkärin päätöksellä.

Suositus
Valtioneuvoston
ohjeistuksen
mukaisesti.

Rajoitus
23.11.–13.12.20

-

Julkisten tilojen
asiakasmäärä
puolitetaan.

Rajoitus
23.11.–13.12.20

Rajoitus
23.11.–13.12.20:

yli 20 hengen
yleisötilaisuuksia
ei järjestetä
kolmen viikon
aikana. Aluehallintovirasto tekee
asiasta päätöksen.

Harrastustoiminta: Aikuisten (yli
20-vuotiaat)
ryhmäharrastustoiminta keskeytetään kolmeksi
viikoksi. Kunnat
tekevät asiasta
päätöksen ja
antavat suosituksen yksityisille
toimijoille.

Suositus
23.11.–13.12.20:
Yksityistilaisuuksissa suositeltava
enimmäishenkilömäärä on 10.
-

-

-

-

-

-
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Valtakunnallisten suositusten ja rajoitusten lisäksi voimassaolevat alueelliset suositukset ja rajoitukset:
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
Yleisötilaisuuksien kieltäminen
terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja
vastaavien
tilojen sulkeminen

Muu suositus tai
rajoitus

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

Suositus
25.9.2020-

Suositus
18.11.–31.12.20

-

-

-

-

-

Varhaiskasvatuksen ja koulujen
henkilökunnalle
(voidaan tarvittaessa korvata
visiirillä).

Suositus
30.11.–21.12.20
Ei sisällä järjestettäviä tilaisuuksia.
Ulkotilaisuuksissa
maskisuositus.

2. asteen koulutuksessa maskinkäyttömääräys.

Suositus
7.10.–21.12.20:
Urheilujoukkueiden välisten
peliturnausta
kieltäminen, ei
koske yksilösuorituksia, eikä 2
joukkueen välisiä
pelejä.
18.11.–29.11.20:
Yksityistilaisuudet max 20 henkeä.
30.11.–21.12.20:
Yksityistilaisuudet max 10 henkeä.

Päijät-Hämeen
SHP

Suositus
9.10.2020-

Suositus
16.11.2020Laajennettu koko
shp:n alueelle ja
toisen asteen
oppilaitoksiin.

Suositus
16.9.2020-

-

Suositus

-

-

-

-

Yhtymä suosittelee noudattamaan valtioneuvoston asetuksen
mukaista rajoitusta.
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Valtakunnallisten suositusten ja rajoitusten lisäksi voimassaolevat alueelliset suositukset ja rajoitukset:
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
Yleisötilaisuuksien kieltäminen
terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja
vastaavien
tilojen sulkeminen

Muu suositus tai
rajoitus

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

Suositus
(päättyy
31.12.2020)

Suositus
25.9.2020-

-

-

Rajoitus
11.10.2020-

-

-

-

12.10.2020-:
Suositus pidättäytyä yli 20
hengen yksityistilaisuuksien
järjestämisestä.
28.10.2020-:
Suositus aikuisten sisätiloissa
tapahtuvan
ryhmäharrastustoiminnan rajoituksista.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto
VarsinaisSuomen SHP

Suositus
6.10.2020-

Suositus
17.11.2020Suositellaan
kuntia jatkamaan
epidemiaan
varautumista
siten, että maskit
ovat nopeasti
otettavissa
käyttöön peruskoulun oppilaille
tilanteen niin

Suositus
15.9.2020-

Turku:
Suositus
17.11.2020Epidemia-alueilla
2.asteen ammatillisissa oppilaitoksissa Turussa
siirrytään 23.11.
etäopetuksesta
opetushallituksen hybridimal-

-

-

-

Suositus
20.10.2020Suositus järjestää
yli 20 henkilön
yleisötilaisuuksia
ja yleisiä kokoontumisia sisätiloissa ja rajatuissa
ulkotiloissa vain,
kun tapahtumanjärjestäjä pystyy
varmistamaan

Suositus
27.10.2020-:
Kaikessa vapaaajan toiminnassa
on muistettava
riittävät etäisyydet, viittaus
THL/OK ohje.
17.11.2020-:
Yksityistilaisuudet: Yli 20 henki6

vaatiessa.

liin.

osallistujien
turvallisuuden.

lön tapaamisia ei
tule järjestää.
Talven juhlakauden lähestyessä
on tärkeää muistaa, että tällaisena aikana ei pidä
järjestää pikkujouluja tai muita
tapaamisia
sisätiloissa.
30.11.2020-:
Maskin käyttö
peruskoulussa
opettajilla.
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Valtakunnallisten suositusten ja rajoitusten lisäksi voimassaolevat alueelliset suositukset ja rajoitukset:
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
Yleisötilaisuuksien kieltäminen
terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja
vastaavien
tilojen sulkeminen

Muu suositus tai
rajoitus

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

Voimassa valtakunnallinen
etätyösuositus.

Suositus
Ks. Kasvomaskien käyttösuositus
Satakunnan
alueella

Voimassa kansallinen suositus
ikääntyneiden ja
riskiryhmien
suojaamiseksi.

-

Valtioneuvoston
määräysten
mukaisesti.

-

-

-

Suositellaan, että
yli 50 henkilön
yksityistilaisuuksia ei järjestetä.

Suositus
25.9.2020-

-

Rajoitus
11.10.2020-

-

-

Rajoitus
22.9.2020-

Suositus
28.9.2020-

AVIn määräyksen
mukaan.

- Yleinen maskisuositus terveydenhuoltoon.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Pirkanmaan SHP

Suositus
6.10.2020-

Suositus
29.9.2020Laajennettu
kasvomaskisuositus:
- Toisen asteen
oppilaitoksissa
syyslukukauden
loppuun asti
(lisätty 24.11).
- Yliopistossa ja
korkeakouluissa
(lisätty 6.10).
- Kaikilla julkisilla
ja yksityisillä
työpaikoilla
kaikissa kohtaamisissa ja työpai-

Valtioneuvoston
ohjeistuksen
määräämänä.

- Suositus, että
yksityistilaisuuksia ei toistaiseksi
järjestettäisi yli
10:lle hengelle
(muutettu 24.11)
ja pienemmissäkin tilaisuuksissa
käytetään maskeja, elleivät turvavälit toteudu.
- Yli 20-vuotiaiden harrastustoiminnassa
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kalla liikuttaessa
(lisätty 24.11).
- Sisätiloissa
tapahtuvissa
kokoontumisissa
(konsertit ja
muut musiikkitilaisuudet, teatteriesitykset ja
muut esittävän
taiteen tilaisuudet, jääkiekkoottelut ja muut
urheilutapahtumat; kirkkotilaisuudet ja muut
uskonnollisten
yhteisöjen tilaisuudet; sisäliikuntatilat muulloin kuin liikuntasuorituksen ja
peseytymisen
aikana; museot,
kirjastot, galleriat; kaupat, ostoskeskukset, virastot, ym. asioimistilat; sisätiloissa
sijaitsevat huvija teemapuistot;
sisätiloissa järjestettävät kongressit, messut,
näyttelyt, ja muut
vastaavat tilaisuudet; rahapelija vedonlyöntipalveluihin
käytettävät tilat;
rajatuissa ulkotiloissa järjestettävät tilaisuudet,

suositellaan, että
ajalla 26.11.15.12. keskeytetään sisätiloissa
tapahtuva joukkue- ja kontaktilajien harrastus-,
ottelu- ja kilpailutoiminta. Rajoitus
ei koske sellaista
aikuisten harrastustoimintaa,
jossa osallistujien
turvavälit säilyvät
tosiasiallisesti
koko harjoituksen ajan.
- Uimahalleissa,
kylpylöissä ja
yleisissä saunoissa suositellaan,
että kävijöiden
määrä puolitetaan maksimimäärästä. Lisäksi
suositellaan, että
ikäihmisille
varattaisiin vain
heille tarkoitettuja käyttöaikoja.
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joihin kertyy
suuri määrä
ihmisiä, kuten
suuret ulkoilmakonsertit, festarit
ym.).
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Valtakunnallisten suositusten ja rajoitusten lisäksi voimassaolevat alueelliset suositukset ja rajoitukset:
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
Yleisötilaisuuksien kieltäminen
terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja
vastaavien
tilojen sulkeminen

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:
Suositus
26.10.–31.12.20

Jyväskylän
kaupunki:
Suositus
30.10.2020-

Perusopetuksessa määrätty
työntekijöille
maskipakko
aiemman suosituksen tilalle.
Tarkoituksena
turvata henkilökunnan riittävyys
karanteenitilanteissa.

Vierailijan oltava
terve ja suositellaan maskin
käyttöä vierailun
ajan. Suositellaan otettavan
etukäteen yhteyttä osastolle
vierailun sopimisesta, jolloin
myös kerrotaan
ed. mainitut asiat
ja kerrotaan
turvaohjeet:
maskisuositus,
käsidesin käyttö,
turvavälin pitäminen ja fyysisen
kosketuksen
välttäminen
asukkaaseen
vierailun aikana.
Suositellaan,
että paikalle
tulisi kerrallaan

Suositus
1.10.–31.12.20

-

Suositus

-

Jyväskylä:
Suositus
6.10.2020-

-

Kaupunki suosittelee, että kaikissa yleisötilaisuuksissa osallistujamäärästä
riippumatta
edellytetään, että
niissä voidaan
säilyttää turvavälit, huolehtia
hyvästä käsihygieniasta sekä
välttää jonoja ja
ruuhkien syntymistä. Yleisötilaisuuksien osanottajamäärän
suositellaan
olevan sisätiloissa puolet normaalista paikkamäärästä.
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max. 2 henkilöä.
Vierailu voidaan
tehdä joko
ulkona, erillisessä tilassa hoivalaitoksessa tai
asukkaan huoneessa. Vierailijan on vältettävä
ylimääräistä
liikkumista
yleisissä tiloissa.
Kasvomaskit
annetaan tarvittaessa laitoksesta.
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Valtakunnallisten suositusten ja rajoitusten lisäksi voimassaolevat alueelliset suositukset ja rajoitukset:
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
Yleisötilaisuuksien kieltäminen
terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja
vastaavien
tilojen sulkeminen

Muu suositus tai
rajoitus

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

-

Yleinen kasvomaskisuositus

-

Alajärvi, Vimpeli,
Soini:
Rajoitus
23.11.–6.12.2020
Soinissa 7-9
luokat etäopetuksessa. Kaikki
Alajärven ja
Vimpelin esi- ja
perusopetuksen
yksiköt ja oppilaat
siirtyvät etäopetukseen
23.11.2020 alkaen
6.12.2020 asti.
Lisätietoa koulujen järjestelyistä
löytyy Wilmatiedotteista ja
koulujen omilta
sivuilta.

-

Rajoitus
20.11.–4.12.2020
Kirjastot aloittavat uloslainauksen omatoimikirjastoissa mahdollisimman pian.
Tarkemmasta
ajankohdasta
tiedotetaan
myöhemmin.
Kirjastojen muut
tilat avataan ja
kirjastoauto
aloittaa toimintansa 7.12.2020
alkaen.

Alajärvi:
Rajoitus
20.11.–6.12.2020
Koulumäen
päiväkoti, joka on
suljettu 6.12.2020
asti. Avoimen
varhaiskasvatuksen toiminta on
keskeytetty
toistaiseksi.

Alajärvi, Vimpeli, Soini:
Suositus
20.11.–4.12.2020

Alajärvi, Vimpeli, Soini:
Suositus
20.11.–6.12.2020

Alajärven kaupungin alueella
järjestettävät yli
50 hengen kokoukset ja julkiset
tilaisuudet kielletään 20.11.4.12.2020 väliseksi ajaksi,
samoin Alajärven
kaupunki ja JärviPohjanmaan
perusturva antavat vahvan suosituksen joukkueurheiluun ja
joukkueurheilun
kilpailutoimintaan toiminnan
tauottamisesta.

Vahva suositus,
ettei yli 20 hengen kokoontumisia järjestetä sisäeikä ulkotiloissa.

Lisäksi annetaan
vahva suositus,
ettei yli 20 hengen kokoontumi-

Alajärven ja
Vimpelin lukioopetus toteutetaan etäopiskeluna lukukauden
loppuun.
Syksyn ylioppilasjuhlat järjestetään kevään 2021
juhlien yhteydessä.
Kaikki harrastusja vapaa-ajan
toiminta Alajärven kaupungin ja
Vimpelin kunnan
sivistystoimen
käytössä olevissa

13

sia järjestetä sisäeikä ulkotiloissa.
Myös vahva
suositus annetaan sille, että yli
15-vuotiaat
käyttävät maskia
myös harrastustoiminnassa.
Vahva suositus,
ettei yli 20 hengen kokoontumisia järjestetä sisäeikä ulkotiloissa,
Joukkueurheiluun ja joukkueurheilun kilpailutoimintaan
annetaan vahva
suositus toiminnan tauottamisesta Soinissa.

tiloissa keskeytetään 6.12.2020
asti.
Yhtenäiskoulun
liikuntasali,
kuntosali ja
uima-allas suljetaan 20.11 alkaen
Soinissa, samoin
Nuopparin tilat
suljetaan 20.11
alkaen.
Nelimarkkamuseo on suljettuna
6.12.2020 asti.
Alajärven musiikkiopisto ja kuvataidekoulu Eero
jatkavat etäopetuksessa lukukauden loppuun.
JärviPohjanmaan
kansalaisopiston
kaikki lähiopetus
on keskeytetty
6.12.2020 asti.
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Valtakunnallisten suositusten ja rajoitusten lisäksi voimassaolevat alueelliset suositukset ja rajoitukset:
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
Yleisötilaisuuksien kieltäminen
terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja
vastaavien
tilojen sulkeminen

Muu suositus tai
rajoitus

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

Suositus

Suositus
3.9.2020-

Suositus
16.3.2020-

-

-

-

-

-

-

Vaasan SHP

-

Suositus
24.11.–31.12.20

-

-

-

-

-

-

Suositus
24.11.–31.12.20

Suositusta jatketaan vuoden
loppuun koko
alueella. Yläkoulussa lievennetään suositusta
(edelleen oltava
mahdollisuus
kasvomaskin
käyttöön).

Yksityistilaisuuksien osallistujamäärä:
Aikaisempaa
suositusta lievennettiin tiettyjen kuntien
osalta: Närpiö,
Pedersöre, Pietarsaari, Luoto,
Uusikaarlepyy.

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Etelä-Savon SHP

Mikkeli, kaupungintoiminnat:
Suositus
16.–22.11.2020
Liittyy kaupungintalon ja viras-

Suositus

-

-

-

-

-

-

-

Perustason
suositus maskeissa julkiset
liikennevälineet,
yleisissä tiloissa
jossa turvavälejä
15

totalon [toimintaan].

ei pystytä pitämään, koronatestiin ja omaehtoiseen karanteeniin
siirryttäessä.
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Valtakunnallisten suositusten ja rajoitusten lisäksi voimassaolevat alueelliset suositukset ja rajoitukset:
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
Yleisötilaisuuksien kieltäminen
terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja
vastaavien
tilojen sulkeminen

Muu suositus tai
rajoitus

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

Pohjois-Savon
SHP

Suositus
15.10–31.12.2020

Suositus
3.10.–15.12.20

Suositus
3.10.–15.12.20

Valtakunnallinen
etätyösuositus
julkishallintoon
ja yksityiselle.

Laajennettu
maskisuositus
3.10.2020 alkaen,
sama sisältö kuin
THL/ kiihtymisvaiheen suositus.
Henkilökohtaisille avustajille
suositellaan
käyttöön kirurgista suunenäsuojainta visiirin
sijasta. Arvioidaan jatko
15.12.2020.

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

Valtakunnallinen
suositus

Valtakunnallinen
suositus

Valtakunnallinen
suositus

Alueellinen työryhmä suosittelee, että maskia
käytetään edelleen aktiivisesti
sisätiloissa silloin, kun turvavälejä ei voida

-

-

-

-

-

Rajoitus
5.10.–15.12.20
Sosterin kaikki
potilastyötä
tekevät siirtyivät
5.10.2020 käyttämään kir.
maskeja lähikontakteissa toistaiseksi. Arvio
jatkosta
15.12.2020.

Suositus
(9.11.2020-)
Etäopetus, mikäli
altistustilanne/
TT-lääkärin
päätöksellä.
Rautalampi:
20.–27.11.2020:
Kaikki siirretty

Valtakunnallinen
suositus

Rautalampi:
Tilojen sulkeminen
(20.–29.11.2020):

-

AVIn voimassa
oleva rajoitus.

-

Uimahalli, kuntosalit, liikuntasali
ja nuorisotilat
suljettu. Kunnanvirasto ja omatoimikirjasto
17

käytännössä
noudattaa.

etäopetukseen.

suljettu.
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Valtakunnallisten suositusten ja rajoitusten lisäksi voimassaolevat alueelliset suositukset ja rajoitukset:
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
Yleisötilaisuuksien kieltäminen
terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja
vastaavien
tilojen sulkeminen

Muu suositus tai
rajoitus

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

Joensuu:
Suositus
20.–27.11.2020
Korkeakoulujen
siirtyminen
väliaikaisesti
etäopetukseen
huomioiden
välttämättömän
lähiopetuksen
tarpeet.

Suositus
19.–27.11.2020
Joensuu:
Joukkoliikenne,
julkiset sisätilat
ja tapahtumat.
Koulutus- ja
varhaispalvelut /
lukio, aikuislukio,
toisen asteen
oppilaitokset,
konservatorio.
Liikuntapalvelut /
uimahalli, liikuntatilat. Kulttuuripalvelut: kaikkien
kulttuuripalvelujen ja tapahtumien henkilöstö
sekä asiakkaat /
Kansalaisopisto /
nuorisotilat /
Rupla ja Yhteisötalo Satama
Suositus voimassa toistaiseksi.
Joensuussa
THL:n kiihtymis-

Suositus
(23.9.2020-)

-

-

Joensuu:
Rajoitus
20.–27.11.2020
Kaupungin
hallinnoimat
kuntosalit, kaupungin uimahallin saunatilat,
Carelicum asiakaspalvelupiste.
Uimahallien
kävijämääriä
rajoitetaan.

-

Joensuu:
Suositus
20.11.2020-

Joensuu:
Rajoitus
23.–27.11.2020

Joensuun lukiot
varautuvat järjestämään syksyn
ylioppilasjuhlat
koulun väen
sisäisenä tapahtumana.

Aikuisten sisäliikuntaa koskevan
harrastustoiminnan määräaikainen keskeyttäminen: Kansalaisopisto, kaupungin liikuntapalvelut.
Rajoitus voimassa toistaiseksi.
Kansalaisopiston
ryhmäliikunnat
suljetaan toistaiseksi Joensuussa
tapahtuvien
ryhmien osalta.
Muiden opiston
seutukuntien
valmiusjohtoryhmät linjaavat
ryhmäliikuntatuntien pitämisestä omalta
osaltaan. Keskey-

19

vaiheen maskisuositus, muualla maakunnassa THL:n
perustason
maskisuositus.

tys koskee myös
Joensuussa
järjestettäviä
ottelu- ja kilpailutapahtumia.

20

Valtakunnallisten suositusten ja rajoitusten lisäksi voimassaolevat alueelliset suositukset ja rajoitukset:
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
Yleisötilaisuuksien kieltäminen
terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja
vastaavien
tilojen sulkeminen

Muu suositus tai
rajoitus

- = Ei voimassaolevia alueellisia suosituksia tai rajoituksia yleisten valtakunnallisten suositusten tai rajoitusten lisäksi (ks. s. 3)
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
PohjoisPohjanmaan SHP

Suositus
26.11.–18.12.20

Suositus
26.11.–18.12.20

Suositus
26.11.–18.12.20

Laajennettu
maskisuositus
>15 v, julkiset
tilat ja yleisötapahtumat, toisen
asteen oppilaitos,
työpaikat.

Suositus välttää
vierailuja riskiryhmäläisen luo
10 vrk sen jälkeen, kun osallistunut toimintaan,
jossa kohonnut
tartuntariski.

-

-

-

-

-

Suositus
26.11.–18.12.20:
Laajennettu
etätyö, etäkokoukset, yksityistilaisuudet ei yli 10
hlö, harrastusryhmiin tarkennetut suositukset.
Rajoitus
12.10.2020-:
Universaali
kirurgisen suunenäsuojuksen
käyttö terveydenhuollossa
lähikontaktissa
potilaisiin.

Kainuun SHP

Suositus

Suositus

Suositus

-

-

-

-

Rajoitus
1.-30.11.2020

-

AVIn määräys
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Valtakunnallisten suositusten ja rajoitusten lisäksi voimassaolevat alueelliset suositukset ja rajoitukset:
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
Yleisötilaisuuksien kieltäminen
terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja
vastaavien
tilojen sulkeminen

Muu suositus tai
rajoitus

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

Länsi-Pohjan
SHP

Suositus
15.10.2020-

Suositus
9.10.2020-

Suositus
23.4.2020-

-

Valtakunnallinen
suositus.

Julkisissa sisätiloissa kun ei
voida turvavälejä
pitää.

1-2 vierailijaa
sallittu vanhainkodeissa, vierailijalle ja riskiryhmäläiselle suositellaan kasvomaskin käyttöä
niin kotona kuin
myös vanhainkodeissa.

Suositus

Suositus

Suositus

-

Suositus
30.10.2020-

Suositus
15.11.2020-

Suositus

-

Rekommenderar
distansarbete i
mån av möjlighet.

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

Suositus
8.10.2020-

-

-

Rajoitus
24.8.2020-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suositus
30.10.2020-

Suositus
15.11.2020-

Max 50 personer,
men fler om man
följer anvisningar.

Alla inläggningar
PCR-testats och
snabb-PCR
används som i
utgångsnivån

Valtakunnallinen
suositus.

Ahvenanmaa
Ahvenanmaa

30.10.2020-:
Dygnetruntboende: PCR testing
vid inskrivning av
alla nya klienter
och vid förflytt-

22

ning mellan
enheter.
12.10.2020-:
Universal masking inom sjukvård och omsorg i
patient och
kundarbete.

men kan ändras
beroende på
resurser eller för
att underlätta
vårflöden.
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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)
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
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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