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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 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 47, 16.–22.11.2020) aikana. Tiedot perustuvat sairaanhoitopiirien viikoittain ilmoittamiin tietoihin ja taulukko päivitetään keski-
viikkoisin.  
 Etätyön suo-

sittaminen 

 

Kasvomas-
kisuositus  

 

 

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

Poikkeukselli-
siin opetusjär-
jestelmiin 
siirtyminen 
perusopetuk-
sessa  

 

 

Ravitsemisliik-
keiden au-
kiolon, annis-
keluajan ja 
asiakaspaik-
kamäärän 
rajoittaminen  

Julkisten 
tilojen sulke-
minen 

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

Yleisötilai-
suuksien kiel-
täminen  

 

 

Muu suositus 
tai rajoitus 

 

Valta-
kunnalliset 
suositukset 
ja rajoitukset 

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. 

Ravitsemisliik-
keiden toimintaa 
rajoitetaan 
koronavirusepi-
demian leviämi-
sen estämiseksi 
sen mukaan, 
millainen epide-
miatilanne alu-
eella on.  
(Ks. Valtioneu-
voston asetus: 
Ravitsemisliike-
toiminnan rajoi-
tukset 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) 

 

Lisätietoa: Valtioneuvosto - Rajoitukset ja suositukset koronaepidemian aikana 

STM ohjeistaa alueita toimissa koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi (24.11.2020) 

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://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://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
https://stm.fi/-/stm-ohjeistaa-alueita-toimissa-koronavirusepidemian-leviamisen-estamiseksi
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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 toimintayksi-
köiden, 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 tehoste-
taan työntekijöi-
den kasvomaskin 
käyttöä, kun 
turvavälejä ei 
voida toteuttaa. 

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. 

Altistustilanteissa 
luokka tai koulu 
siirtyy etäopetuk-
seen tartuntatau-
tilääkärin päätök-
sellä. 

Suositus 

Valtioneuvoston 
ohjeistuksen 
mukaisesti. 

Rajoitus  
23.11.–13.12.20 

Julkisten tilojen 
asiakasmäärä 
puolitetaan. 

- Rajoitus  
23.11.–13.12.20 

yli 20 hengen 
yleisötilaisuuksia 
ei järjestetä 
kolmen viikon 
aikana. Aluehal-
lintovirasto tekee 
asiasta päätök-
sen. 

Rajoitus 
23.11.–13.12.20: 

Harrastustoimin-
ta: Aikuisten (yli 
20-vuotiaat) 
ryhmäharrastus-
toiminta keskey-
tetään kolmeksi 
viikoksi. Kunnat 
tekevät asiasta 
päätöksen ja 
antavat suosituk-
sen yksityisille 
toimijoille. 

 

Suositus 
23.11.–13.12.20:  

Yksityistilaisuuk-
sissa suositeltava 
enimmäishenki-
lömäärä on 10. 

Etelä-Karjalan 
SHP 

Suositus Suositus 
9.10.2020- 

Suositus - - - - - - 

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


 

 
 

 
5 

 

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 toimintayksi-
köiden, 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) 

Kymenlaakson 
SHP 

Suositus 
25.9.2020- 

 

Suositus  
18.11.–31.12.20 

Varhaiskasvatuk-
sen ja koulujen 
henkilökunnalle 
(voidaan tarvit-
taessa korvata 
visiirillä). 

2. asteen koulu-
tuksessa maskin-
käyttömääräys. 

- - - - - Suositus  
30.11.–21.12.20 

Ei sisällä järjestet-
täviä tilaisuuksia. 
Ulkotilaisuuksissa 
maskisuositus. 

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 hen-
keä. 

30.11.–21.12.20: 
Yksityistilaisuu-
det max 10 hen-
keä. 

Päijät-Hämeen 
SHP 

Suositus 
9.10.2020- 

Suositus 
16.11.2020- 

Laajennettu koko 
shp:n alueelle ja 
toisen asteen 
oppilaitoksiin. 

Suositus 
16.9.2020- 

- Suositus 

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

- - - - 

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 toimintayksi-
köiden, 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) 

Kanta-Hämeen 
SHP 

Suositus 
(päättyy 
31.12.2020) 

Suositus 
25.9.2020- 

- - Rajoitus 
11.10.2020- 

- - - 12.10.2020-: 
Suositus pidät-
täytyä yli 20 
hengen yksityisti-
laisuuksien 
järjestämisestä.  

28.10.2020-: 
Suositus aikuis-
ten sisätiloissa 
tapahtuvan 
ryhmäharrastus-
toiminnan rajoi-
tuksista. 

 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto 

Varsinais-
Suomen SHP 

Suositus 
6.10.2020- 

Suositus 
17.11.2020- 

Suositellaan 
kuntia jatkamaan 
epidemiaan 
varautumista 
siten, että maskit 
ovat nopeasti 
otettavissa 
käyttöön perus-
koulun oppilaille 
tilanteen niin 

Suositus 
15.9.2020- 

Turku:  
Suositus 
17.11.2020- 

Epidemia-alueilla 
2.asteen amma-
tillisissa oppilai-
toksissa Turussa 
siirrytään 23.11. 
etäopetuksesta 
opetushallituk-
sen hybridimal-

- - - Suositus 
20.10.2020- 

Suositus järjestää 
yli 20 henkilön 
yleisötilaisuuksia 
ja yleisiä kokoon-
tumisia sisätilois-
sa ja rajatuissa 
ulkotiloissa vain, 
kun tapahtuman-
järjestäjä pystyy 
varmistamaan 

Suositus  

27.10.2020-: 
Kaikessa vapaa-
ajan toiminnassa 
on muistettava 
riittävät etäisyy-
det, viittaus 
THL/OK ohje.  

17.11.2020-: 
Yksityistilaisuu-
det: Yli 20 henki-

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
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vaatiessa. liin. 

 

osallistujien 
turvallisuuden. 

lön tapaamisia ei 
tule järjestää. 
Talven juhlakau-
den lähestyessä 
on tärkeää muis-
taa, että tällaise-
na aikana ei pidä 
järjestää pikku-
jouluja 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 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 toimintayksi-
köiden, 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 Voimassa valta-
kunnallinen 
etätyösuositus. 

Suositus 

Ks. Kasvomaski-
en käyttösuositus 
Satakunnan 
alueella 

Voimassa kansal-
linen suositus 
ikääntyneiden ja 
riskiryhmien 
suojaamiseksi. 

- Valtioneuvoston 
määräysten 
mukaisesti. 

- - - Suositellaan, että 
yli 50 henkilön 
yksityistilaisuuk-
sia ei järjestetä. 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 

Pirkanmaan SHP Suositus 
6.10.2020- 

Suositus 
29.9.2020- 

Laajennettu 
kasvomaskisuosi-
tus:  

- Toisen asteen 
oppilaitoksissa 
syyslukukauden 
loppuun asti 
(lisätty 24.11). 

- Yliopistossa ja 
korkeakouluissa 
(lisätty 6.10). 

- Kaikilla julkisilla 
ja yksityisillä 
työpaikoilla 
kaikissa kohtaa-
misissa ja työpai-

Suositus 
25.9.2020- 

- Rajoitus 
11.10.2020- 

Valtioneuvoston 
ohjeistuksen 
määräämänä. 

- - Rajoitus 
22.9.2020- 

AVIn määräyksen 
mukaan. 

Suositus 
28.9.2020- 

- Yleinen mas-
kisuositus ter-
veydenhuoltoon. 

- Suositus, että 
yksityistilaisuuk-
sia ei toistaiseksi 
järjestettäisi yli 
10:lle hengelle 
(muutettu 24.11) 
ja pienemmissä-
kin tilaisuuksissa 
käytetään maske-
ja, elleivät turva-
välit toteudu.  

 - Yli 20-vuotiai-
den harrastus-
toiminnassa 

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/kasvomaskien-kayttosuositus-satakunnan-alueella
https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/kasvomaskien-kayttosuositus-satakunnan-alueella
https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/kasvomaskien-kayttosuositus-satakunnan-alueella
https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/kasvomaskien-kayttosuositus-satakunnan-alueella


 

 
 

 
9 

 

kalla liikuttaessa 
(lisätty 24.11). 

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

suositellaan, että 
ajalla 26.11.- 
15.12. keskeyte-
tään sisätiloissa 
tapahtuva jouk-
kue- ja kontakti-
lajien harrastus-, 
ottelu- ja kilpailu-
toiminta. Rajoitus 
ei koske sellaista 
aikuisten harras-
tustoimintaa, 
jossa osallistujien 
turvavälit säilyvät 
tosiasiallisesti 
koko harjoituk-
sen ajan. 

- Uimahalleissa, 
kylpylöissä ja 
yleisissä saunois-
sa suositellaan, 
että kävijöiden 
määrä puolite-
taan maksimi-
määrästä. Lisäksi 
suositellaan, että 
ikäihmisille 
varattaisiin vain 
heille tarkoitettu-
ja käyttöaikoja. 
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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 toimintayksi-
köiden, 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:  
Suositus  
26.10.–31.12.20 

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

Jyväskylän 
kaupunki:  
Suositus 
30.10.2020- 

Vierailijan oltava 
terve ja suositel-
laan maskin 
käyttöä vierailun 
ajan. Suositel-
laan otettavan 
etukäteen yhte-
yttä osastolle 
vierailun sopimi-
sesta, jolloin 
myös kerrotaan 
ed. mainitut asiat 
ja kerrotaan 
turvaohjeet: 
maskisuositus, 
käsidesin käyttö, 
turvavälin pitä-
minen 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 suosit-
telee, että kaikis-
sa yleisötilai-
suuksissa osallis-
tujamäärästä 
riippumatta 
edellytetään, että 
niissä voidaan 
säilyttää turvavä-
lit, huolehtia 
hyvästä käsihy-
gieniasta sekä 
välttää jonoja ja 
ruuhkien synty-
mistä. Yleisötilai-
suuksien osanot-
tajamäärän 
suositellaan 
olevan sisätilois-
sa puolet nor-
maalista paik-
kamäärästä. 

- 

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


  

 

 
 

 
12 

 

max. 2 henkilöä. 
Vierailu voidaan 
tehdä joko 
ulkona, erillises-
sä tilassa hoiva-
laitoksessa tai 
asukkaan huo-
neessa. Vieraili-
jan on vältettävä 
ylimääräistä 
liikkumista 
yleisissä tiloissa. 
Kasvomaskit 
annetaan tarvit-
taessa laitokses-
ta. 



 

 
 

 
13 

 

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 toimintayksi-
köiden, 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 

- Yleinen kasvo-
maskisuositus 

- 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 
23.11.2020 alkaen 
6.12.2020 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. 

Alajärvi, Vimpe-
li, Soini: 
Suositus 
20.11.–4.12.2020 

Alajärven kau-
pungin alueella 
järjestettävät yli 
50 hengen koko-
ukset ja julkiset 
tilaisuudet kielle-
tään 20.11.-
4.12.2020 väli-
seksi ajaksi, 
samoin Alajärven 
kaupunki ja Järvi-
Pohjanmaan 
perusturva anta-
vat vahvan suosi-
tuksen joukku-
eurheiluun ja 
joukkueurheilun 
kilpailutoimin-
taan toiminnan 
tauottamisesta.  

Lisäksi annetaan 
vahva suositus, 
ettei yli 20 hen-
gen kokoontumi-

Alajärvi, Vimpe-
li, Soini: 
Suositus 
20.11.–6.12.2020 

Vahva suositus, 
ettei yli 20 hen-
gen kokoontumi-
sia järjestetä sisä- 
eikä ulkotiloissa. 

Alajärven ja 
Vimpelin lukio-
opetus toteute-
taan etäopiske-
luna lukukauden 
loppuun.  

Syksyn ylioppi-
lasjuhlat järjeste-
tään kevään 2021 
juhlien yhteydes-
sä.  

Kaikki harrastus- 
ja vapaa-ajan 
toiminta Alajär-
ven kaupungin ja 
Vimpelin kunnan 
sivistystoimen 
käytössä olevissa 

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
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sia järjestetä sisä- 
eikä ulkotiloissa.  

Myös vahva 
suositus anne-
taan sille, että yli 
15-vuotiaat 
käyttävät maskia 
myös harrastus-
toiminnassa.  

Vahva suositus, 
ettei yli 20 hen-
gen kokoontumi-
sia järjestetä sisä- 
eikä ulkotiloissa, 
Joukkueurhei-
luun ja joukku-
eurheilun kilpai-
lutoimintaan 
annetaan vahva 
suositus toimin-
nan tauottami-
sesta Soinissa. 

 

tiloissa keskeyte-
tään 6.12.2020 
asti.  

Yhtenäiskoulun 
liikuntasali, 
kuntosali ja 
uima-allas sulje-
taan 20.11 alkaen 
Soinissa, samoin 
Nuopparin tilat 
suljetaan 20.11 
alkaen.  

Nelimarkkamu-
seo on suljettuna 
6.12.2020 asti. 

Alajärven musiik-
kiopisto ja kuva-
taidekoulu Eero 
jatkavat etäope-
tuksessa luku-
kauden loppuun. 

Järvi-
Pohjanmaan 
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 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 toimintayksi-
köiden, 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  Suositus 
3.9.2020- 

Suositus 
16.3.2020- 

- - - - - - 

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). 

- - - - - - Suositus 
24.11.–31.12.20 

Yksityistilaisuuk-
sien osallistuja-
määrä: 

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

 

Itä-Suomen aluehallintovirasto 

Etelä-Savon SHP Mikkeli, kau-
pungintoimin-
nat: 
Suositus 
16.–22.11.2020 

Liittyy kaupun-
gintalon ja viras-

Suositus 

Perustason 
suositus mas-
keissa julkiset 
liikennevälineet, 
yleisissä tiloissa 
jossa turvavälejä 

- - - - - - - 

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
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totalon [toimin-
taan]. 

ei pystytä pitä-
mään, koronates-
tiin ja omaehtoi-
seen karanteeniin 
siirryttäessä. 
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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 toimintayksi-
köiden, 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-Savon SHP Suositus 
15.10–31.12.2020 

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 suunenäsuo-
jainta visiirin 
sijasta. Arvioi-
daan jatko 
15.12.2020. 

Suositus  
3.10.–15.12.20 

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

- - - - - Rajoitus  
5.10.–15.12.20 

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

 

Pohjois-Savon 
SHP 

Valtakunnallinen 
suositus 

Valtakunnallinen 
suositus 

Alueellinen työ-
ryhmä suositte-
lee, että maskia 
käytetään edel-
leen aktiivisesti 
sisätiloissa sil-
loin, kun turvavä-
lejä ei voida 

Valtakunnallinen 
suositus  

 

Suositus 
(9.11.2020-) 

Etäopetus, mikäli 
altistustilanne/ 
TT-lääkärin 
päätöksellä. 

Rautalampi: 
20.–27.11.2020: 
Kaikki siirretty 

Valtakunnallinen 
suositus 

Rautalampi: 
Tilojen sulkemi-
nen 
(20.–29.11.2020): 

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

- AVIn voimassa 
oleva rajoitus. 

- 

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
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käytännössä 
noudattaa. 

etäopetukseen. suljettu. 
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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 toimintayksi-
köiden, 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-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, liikun-
tatilat. Kulttuuri-
palvelut: kaikkien 
kulttuuripalvelu-
jen ja tapahtumi-
en henkilöstö 
sekä asiakkaat / 
Kansalaisopisto / 
nuorisotilat / 
Rupla ja Yhteisö-
talo Satama 

Suositus voimas-
sa toistaiseksi. 
Joensuussa 
THL:n kiihtymis-

Suositus 
(23.9.2020-) 

- - Joensuu: 
Rajoitus 
20.–27.11.2020 

Kaupungin 
hallinnoimat 
kuntosalit, kau-
pungin uimahal-
lin saunatilat, 
Carelicum asia-
kaspalvelupiste. 
Uimahallien 
kävijämääriä 
rajoitetaan. 

- Joensuu: 
Suositus 
20.11.2020- 

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

Joensuu: 
Rajoitus 
23.–27.11.2020 

Aikuisten sisälii-
kuntaa koskevan 
harrastustoimin-
nan määräaikai-
nen keskeyttä-
minen: Kansa-
laisopisto, kau-
pungin liikunta-
palvelut. 

Rajoitus voimas-
sa toistaiseksi. 
Kansalaisopiston 
ryhmäliikunnat 
suljetaan toistai-
seksi Joensuussa 
tapahtuvien 
ryhmien osalta. 
Muiden opiston 
seutukuntien 
valmiusjohto-
ryhmät linjaavat 
ryhmäliikunta-
tuntien pitämi-
sestä omalta 
osaltaan. Keskey-

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
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vaiheen mas-
kisuositus, muu-
alla maakun-
nassa THL:n 
perustason 
maskisuositus. 

tys koskee myös 
Joensuussa 
järjestettäviä 
ottelu- ja kilpai-
lutapahtumia. 
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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 toimintayksi-
köiden, 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 
26.11.–18.12.20 

Suositus 
26.11.–18.12.20 

Laajennettu 
maskisuositus 
>15 v, julkiset 
tilat ja yleisöta-
pahtumat, toisen 
asteen oppilaitos, 
työpaikat. 

Suositus 
26.11.–18.12.20 

Suositus välttää 
vierailuja riski-
ryhmäläisen luo 
10 vrk sen jäl-
keen, kun osallis-
tunut toimintaan, 
jossa kohonnut 
tartuntariski. 

- - - - - 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. 

Kainuun SHP Suositus Suositus Suositus - - - - Rajoitus  
1.-30.11.2020 

AVIn määräys 

- 

 

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 toimintayksi-
köiden, 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) 

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 Suositus Suositus - - - - - - 

 

Ahvenanmaa 

Ahvenanmaa 

 

Suositus 
30.10.2020- 

Rekommenderar 
distansarbete i 
mån av möjlig-
het. 

Suositus 
15.11.2020- 

Munskydd för alla 
över 15 år i kol-
lektivtrafik 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 anvisning-
ar. 

Suositus 
15.11.2020- 

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

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
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ning mellan 
enheter. 

12.10.2020-: 
Universal ma-
sking inom sjuk-
vård 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  

 

http://www.eksote.fi/koronavirus/Sivut/default.aspx
https://www.epshp.fi/hoitopalvelut/yhteispaivystys/paivystysapu_116117/ajankohtaista_koronaviruksesta
https://www.essote.fi/mikkelin-keskussairaala-on-varautunut-koronavirukseen/
https://www.hus.fi/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://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/



