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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 44, 26.10.–1.11.2020) 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)
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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 (viikko 44, 26.10.–1.11.2020) aikana. Tiedot perustuvat sairaanhoitopiirien viikoittain ilmoittamiin tietoihin ja taulukko päivitetään
keskiviikkoisin.
Etätyön suosit- Kasvomastaminen
kisuositus

Valtakunnalliset
suositukset ja
rajoitukset

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

THL:n kasvomaskisuositus voimassa koko
maassa.

Ikääntyneiden
ja riskiryhmien
suojaamisen
tehostus –
Suositus vierailujen rajoittamisesta

Poikkeuksellisiin opetusjärjestelmiin
siirtyminen
perusopetuksessa

Ravitsemisliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja
asiakaspaikkamäärän
rajoittaminen

Julkisten
tilojen sulkeminen

Riippuu epidemian vaiheesta
alueella.

Riippuu epidemian vaiheesta
alueella.

Riippuu epidemian vaiheesta
alueella.

Sosiaali- ja
Yleisötilaiterveydensuuksien kielhuollon toitäminen
mintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen
sulkeminen

Muu suositus
tai rajoitus

Riippuu epidemian vaiheesta
alueella.

Lisätietoa: Valtioneuvosto - Rajoitukset ja suositukset koronaepidemian aikana
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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
Yleisötilaisuuksi- Muu suositus tai
en kieltäminen
rajoitus
terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja
vastaavien
tilojen sulkeminen

- = Ei voimassaolevia alueellisia suosituksia tai rajoituksia yleisten valtakunnallisten suositusten tai rajoitusten lisäksi
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Helsingin ja
Uudenmaan SHP

Suositus

Suositus
- julkisessa
liikenteessä
- julkisissa tiloissa ja tilaisuuksissa
- yksityisten
palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)
- toisen asteen
oppilaitoksissa,
korkeakouluissa
ja nuorisotyössä
- harrastustoiminnassa

Suositellaan
noudattamaan
THL:n ohjeita
koronavirukseen
sairastuneelle ja
sairastunutta
hoitaville.

Altistustilanteissa
luokka tai koulu
siirtyy etäopetukseen tartuntatautilääkärin
päätöksellä.

Suositus
Valtioneuvoston
ohjeistuksen
mukaisesti.

-

-

Suositus
Yli 20 hengen
yleisötilaisuuksia
järjestetään sisäja ulkotiloissa
vain siinä tapauksessa, että
kaikilta edellytetään maskin
käyttöä koko
ajan, ja että vain
puolet tapahtumatilan paikkamäärästä on
käytössä. (Kts.
Etelä-Suomen
aluehallintoviraston Helsinkiä,
Espoota ja Vantaata koskeva
päätös
15.10.2020)

Suositus vain alle
20 hengen yksityistilaisuuksien
järjestämiseen.
Suositus korkeakoulujen siirtymisestä etäopetukseen.
Suositus korkeakouluopiskelijoiden vapaa-ajan
toiminnassa
koronaepidemian
torjunnassa.
Suositus harrastustoiminnassa
koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi.

- työpaikoilla,
kun turvavälejä,
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vuorottelua
tiloissa tai muita
hygienia- ja
turvallisuusjärjestelyjä ei pystytä toteuttamaan
- sosiaali- ja
terveydenhuollon henkilöstölle
potilas- ja asiakastyössä
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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
Yleisötilaisuuksi- Muu suositus tai
en kieltäminen
rajoitus
terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja
vastaavien
tilojen sulkeminen

- = Ei voimassaolevia alueellisia suosituksia tai rajoituksia yleisten valtakunnallisten suositusten tai rajoitusten lisäksi
Etelä-Karjalan
SHP

Suositus

Suositus
(9.10.2020-)

Suositus

-

-

-

-

-

-

Kymenlaakson
SHP

Suositus
(25.9.2020-)

Suositus
(25.9.2020-)

-

-

-

-

-

-

Urheilujoukkueiden välisten
peliturnausta
kieltäminen, ei
koske yksilösuorituksia, eikä 2
joukkueen välisiä
pelejä.
(7.10.–21.12.20)
Kouvolassa
yksityistilaisuuksien yläraja 20
henkeä, 2. asteen
koulutuksessa
maskinkäyttömääräys.

Päijät-Hämeen
SHP

Suositus
(9.10.2020-)

Suositus
(14.8.2020-)

Suositus
(16.9.2020-)

-

-

-

-

-

-

Kanta-Hämeen
SHP

Suositus
(päättyy
31.12.2020)

Suositus
(25.9.2020-)

-

-

Rajoitus
(11.10.2020-)

-

-

-

Suositus pidättäytyä yli 20
hengen yksityistilaisuuksien
järjestämisestä.
6

(12.10.2020-)
Suositus aikuisten sisätiloissa
tapahtuvan
ryhmäharrastustoiminnan rajoituksista.
(28.10.2020-)
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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
Yleisötilaisuuksi- Muu suositus tai
en kieltäminen
rajoitus
terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja
vastaavien
tilojen sulkeminen

- = Ei voimassaolevia alueellisia suosituksia tai rajoituksia yleisten valtakunnallisten suositusten tai rajoitusten lisäksi
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
VarsinaisSuomen SHP

Suositus
(6.10.2020-)

Suositus
(8.10.2020-)

Suositus
(15.9.2020-)

-

Rajoitus
(11.–31.10.2020)

-

-

Suositus
(20.10.2020-)

Suositus
(27.10.2020-)

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

Kaikessa vapaaajan toiminnassa
on muistettava
riittävät etäisyydet, viittaus
THL/OK ohje.
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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
Yleisötilaisuuksi- Muu suositus tai
en kieltäminen
rajoitus
terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja
vastaavien
tilojen sulkeminen

- = Ei voimassaolevia alueellisia suosituksia tai rajoituksia yleisten valtakunnallisten suositusten tai rajoitusten lisäksi
Satakunnan SHP

-

Suositus
(24.9.2020-)
THL:n perussuosituksen
lisäksi jo perustasolla suositellaan
kasvomaskin
käyttöä aina, kun
turvavälejä ei
voida pitää.
Erityisesti joukkotapahtumissa,
johon osallistuu
henkilöitä eri
alueilta.

Suositus

-

-

-

-

-

Voimassa on
kansallinen
suositus. Ikääntyneitä ja riskiryhmän potilaita
hoidettaessa
suojaimet aina
käytössä. Vierailut hoitolaitoksiin
toteutetaan
varotoimia käyttäen.

Suositus
(17.10.2020-)
Suositellaan,
ettei yli 50 hengen yksityistilaisuuksia järjestetä. Lisäksi suositellaan, ettei
järjestetä yli 20
hengen yksityistilaisuuksia, joissa
osallistujia on
kiihtymis- tai
leviämisvaiheen
alueilta.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Pirkanmaan SHP

Suositus
(6.10.2020-)

Suositus
(29.9.2020-)
Laajennettu
kasvomaskisuositus (kiihtymisvaihe):
Yliopistossa ja
korkeakouluissa
(lisätty 6.10),

Suositus
(25.9.2020-)

-

Rajoitus
(11.10.2020-)
Valtioneuvoston
ohjeistuksen
määräämänä.

-

-

Rajoitus
(22.9.2020-)

Suositus
(28.9.2020-)

AVIn määräyksen
mukaan.

Yleinen maskisuositus terveydenhuoltoon.
Suositus, että
yksityistilaisuuksia ei toistaiseksi
järjestettäisi yli
9

sisätiloissa tapahtuvissa joukkokokoontumisissa
(konsertit ja muut
musiikkitilaisuudet, teatteriesitykset ja muut
esittävän taiteen
tilaisuudet, jääkiekko-ottelut ja
muut urheilutapahtumat; messutapahtumat,
sisätiloissa järjestettävät festivaalit; kirkkotilaisuudet ja muut uskonnollisten
yhteisöjen tilaisuudet; rajatuissa
ulkotiloissa järjestettävät tilaisuudet, joihin kertyy
suuri määrä
ihmisiä, kuten
suuret ulkoilmakonsertit, festarit
ym.).

50 hengelle ja
pienemmissäkin
tilaisuuksissa
käytetään maskeja, elleivät turvavälit toteudu
(lisätty 13.10.20).
Erityishuomio
työpaikoille:
turvaväleistä
huolehdittava ja
kasvomaskia
tulee käyttää jos
turvavälit eivät
toteudu (lisätty
3.11.20).

Toisen asteen
koulutukseen
sovellettu kasvomaskisuositus:
altistumisten
yhteydessä maskit
otetaan käyttöön
koulukohtaisesti
kahdeksi viikoksi.
Koronalle altistuneet ovat silloin
etäopetuksessa
(lisätty 3.11.20).
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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
Yleisötilaisuuksi- Muu suositus tai
en kieltäminen
rajoitus
terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja
vastaavien
tilojen sulkeminen

- = Ei voimassaolevia alueellisia suosituksia tai rajoituksia yleisten valtakunnallisten suositusten tai rajoitusten lisäksi
Keski-Suomen
SHP

Suositus
(1.4.2020-)

Suositus
(26.10.–31.12.20)

Suositus
(30.10.2020-)

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

Jyväskylän
kaupunki: 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 kerral-

Suositus
(1.10.-31.12.2020)

-

Suositus

-

Suositus
(16.10.2020-)

Suositus
(16.10.2020-)

Jyväskylä: 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.

Jyväskylä: Jyväskylän kaupunki
suosittelee, ettei
yli 20 hengen
yksityistilaisuuksia järjestetä
lokakuun aikana
Jyväskylässä.
Yksityistilaisuuksia ovat kaikki
yksityisluonteiset
tapahtumat,
jotka eivät ole
yleisölle avoimia.
Esimerkkejä
yksityisistä
tilaisuuksista
ovat esimerkiksi
syntymäpäiväjuhlat ja yksityiset illanvietot.
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laan 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.
Keljon pitkäaikaishoitolaitoksen os1 suositellaan vierailujen
välttämistä
ajalla 2.-9.10.
osastolla esiintyneen epidemian vuoksi,
potilaat joko
eristyksessä tai
karanteenissa.
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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
Yleisötilaisuuksi- Muu suositus tai
en kieltäminen
rajoitus
terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja
vastaavien
tilojen sulkeminen

- = Ei voimassaolevia alueellisia suosituksia tai rajoituksia yleisten valtakunnallisten suositusten tai rajoitusten lisäksi
EteläPohjanmaan SHP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KeskiPohjanmaan SHP

Suositus

Suositus
(3.9.2020-)

Suositus
(16.3.2020-)

-

-

-

-

-

-

Vaasan SHP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rajoitus
(30.10.–11.11.20)

Suositus
(29.10.–11.11.20)

Rajoitus
(5.10.–10.11.20)

Työpaja Telakka
suljettu tartuntatautilain 58§
perusteella

Sosteri suosittaa
harrastetoimintaan liittyvien
turnaustyyppis-

Sosterin kaikki
potilastyötä
tekevät siirtyivät
5.10.20 käyttä-

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Etelä-Savon SHP

Suositus
(15.10.2020-)

Suositus
(12.10.2020-)
Edelleen perustason mukaan ja
julkisissa tiloissa/
tapahtumissa
joissa turvaetäisyyttä ei pystytä
pitämään.

Itä-Savon SHP

Suositus
(15.10.–31.12.20)

Suositus
(3.10.–10.11.20)

Suositus
(3.10.–10.11.20)

Itä-Karjalan
kansanopistolle
suositus siirtyä
etäopetukseen

Laajennettu
maskisuositus
3.10.2020 alkaen,
sama sisältö kuin

Vahva suositus
vierailujen välttämiseen kaikilla
vuodeosastoilla
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29.10.–11.11.20.

THL/kiihtymisvai
heen suositus.
Arvioidaan jatko
10.11.2020.

ja palveluasumisessa, poislukien
saattohoito/
kriittiset potilaat.

määräaikaisesti.
Jatko arvioidaan
11.11.2020.

ten joukkueurheilutapahtuminen
perumista.

mään kir. maskeja lähikontakteissa toistaiseksi.
Arvio jatkosta
10.11.2020.
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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
Yleisötilaisuuksi- Muu suositus tai
en kieltäminen
rajoitus
terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja
vastaavien
tilojen sulkeminen

- = Ei voimassaolevia alueellisia suosituksia tai rajoituksia yleisten valtakunnallisten suositusten tai rajoitusten lisäksi
Pohjois-Savon
SHP

Suositus

THL:n kiihtymisvaiheen mukainen suositus
(3.11.2020-)

-

-

-

-

-

-

Erityisen huomion kiinnittäminen
ikäihmisten ja
muiden riskiryhmäläisten suojaamiseen tartunnoilta.

Kuopio, Siilinjärvi

Pohjois-Karjalan
SHP

-

Suositus
(3.11.2020-)

Suositus
(23.9.2020-)

Suositus
(23.9.2020-)

-

-

Rajoitus
(23.9.2020-)

-

-

-

Suositus
(29.10.–12.11.20)

Suositus
(29.10.–12.11.20)

-

-

-

-

-

Suositus
(29.10.–12.11.20)

Oulu: Suositus
kaikkiin julkisiin
tiloihin ja universaali maskitus
terveydenhuollossa.

Oulu

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
PohjoisPohjanmaan SHP

Suositus

Oulu: Ei suositella
järjestettäväksi
yli 20 hengen
yksityistilaisuuksia.
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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
Yleisötilaisuuksi- Muu suositus tai
en kieltäminen
rajoitus
terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja
vastaavien
tilojen sulkeminen

- = Ei voimassaolevia alueellisia suosituksia tai rajoituksia yleisten valtakunnallisten suositusten tai rajoitusten lisäksi
Kainuun SHP

Suositus

Suositus

Suositus

-

-

-

-

Rajoitus

AVIn määräys 50
hlö ylittävien
tapahtumien
kieltämisestä
paitsi THL-OKM
ohjeita noudattaen.

Suositus
(9.10.2020-)

Suositus
(23.4.2020-)

-

Suositus
(30.10.–15.11.20)

-

-

Rajoitus
(24.8.2020-)

Suositus
(30.10.–15.11.20)

Lapin aluehallintovirasto
Lapin SHP

Suositus
(15.10.2020-)

Koskee Rovaniemen aluetta.

Länsi-Pohjan
SHP

Suositus

Suositus

Suositus

-

-

Rovaniemi,
Sodankylä:
Sisätiloissa
tapahtuvan
harraste- ja
urheilutoiminnan
ryhmäliikunnan
rajoittaminen yli
12-vuotiailta.
-

-

Suositus

-
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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
Yleisötilaisuuksi- Muu suositus tai
en kieltäminen
rajoitus
terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja
vastaavien
tilojen sulkeminen

- = Ei voimassaolevia alueellisia suosituksia tai rajoituksia yleisten valtakunnallisten suositusten tai rajoitusten lisäksi
Ahvenanmaa
Ahvenanmaa

Suositus
(30.10.2020-)

Suositus
(30.10.2020-)

Suositus
(30.10.2020-)

Rekommenderar
distansarbete i
mån av möjlighet.

Vid samhällssmitta: mask för
alla över 15 år i
kollektivtrafik,
där man inte kan
hålla avstånd.

Dygnetruntboende: PCR testing
vid inskrivning av
alla nya klienter
och vid förflyttning mellan
enheter.

-

-

-

-

Suositus
(30.10.2020-)

-

Max 50 personer,
men fler om man
följer anvisningar.
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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

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos • Institutet för hälsa och välfärd • Finnish Institute for Health and Welfare
Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland • PL/PB/P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki • puh/tel +358 29 524 6000
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