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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 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) 

 

  

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
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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-

taminen 

 

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 vastaa-
vien tilojen 
sulkeminen 

Yleisötilai-
suuksien kiel-
täminen  

 

 

Muu suositus 
tai rajoitus 

 

Valtakunnalliset 
suositukset ja 
rajoitukset 

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

THL:n kasvomas-
kisuositus voi-
massa koko 
maassa. 

 Riippuu epidemi-
an vaiheesta 
alueella. 

Riippuu epidemi-
an vaiheesta 
alueella. 

Riippuu epidemi-
an vaiheesta 
alueella. 

 Riippuu epidemi-
an vaiheesta 
alueella. 

 

Lisätietoa: Valtioneuvosto - Rajoitukset ja suositukset koronaepidemian aikana 

 

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://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 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Helsingin ja 
Uudenmaan SHP 

Suositus Suositus 

- julkisessa 
liikenteessä 
 
- julkisissa tilois-
sa ja tilaisuuksis-
sa 
 
- yksityisten 
palveluntarjoaji-
en tiloissa (kau-
pat, pankit jne.) 
 
- toisen asteen 
oppilaitoksissa, 
korkeakouluissa 
ja nuorisotyössä 
 
- harrastustoi-
minnassa  
 
- työpaikoilla, 
kun turvavälejä, 

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

Altistustilanteissa 
luokka tai koulu 
siirtyy etäope-
tukseen tartunta-
tautilääkärin 
päätöksellä. 

Suositus 

Valtioneuvoston 
ohjeistuksen 
mukaisesti. 

- - Suositus 

Yli 20 hengen 
yleisötilaisuuksia 
järjestetään sisä- 
ja ulkotiloissa 
vain siinä tapa-
uksessa, että 
kaikilta edellyte-
tään maskin 
käyttöä koko 
ajan, ja että vain 
puolet tapahtu-
matilan paikka-
määrästä on 
käytössä. (Kts. 
Etelä-Suomen 
aluehallintoviras-
ton Helsinkiä, 
Espoota ja Van-
taata koskeva 
päätös 
15.10.2020) 

 

Suositus vain alle 
20 hengen yksi-
tyistilaisuuksien 
järjestämiseen. 
 
Suositus korkea-
koulujen siirtymi-
sestä etäopetuk-
seen. 
 
Suositus korkea-
kouluopiskelijoi-
den vapaa-ajan 
toiminnassa 
koronaepidemian 
torjunnassa. 

Suositus harras-
tustoiminnassa 
koronavirustar-
tuntojen ehkäi-
semiseksi. 

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/oireet-ja-hoito-koronavirus/koronaviruksen-hoito-ja-ohjeet-sairastuneelle
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus/koronaviruksen-hoito-ja-ohjeet-sairastuneelle
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus/koronaviruksen-hoito-ja-ohjeet-sairastuneelle
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus/koronaviruksen-hoito-ja-ohjeet-sairastuneelle
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus/koronaviruksen-hoito-ja-ohjeet-sairastuneelle
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus/koronaviruksen-hoito-ja-ohjeet-sairastuneelle
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus/koronaviruksen-hoito-ja-ohjeet-sairastuneelle
https://www.avi.fi/web/avi/-/paakaupunkiseudulla-yli-20-hengen-yleisotilaisuuksissa-on-noudatettava-ohjetta-turvaetaisyyksista-ja-hygieniakaytannoista-19-10-alkaen-etela-suomi-
https://www.avi.fi/web/avi/-/paakaupunkiseudulla-yli-20-hengen-yleisotilaisuuksissa-on-noudatettava-ohjetta-turvaetaisyyksista-ja-hygieniakaytannoista-19-10-alkaen-etela-suomi-
https://www.avi.fi/web/avi/-/paakaupunkiseudulla-yli-20-hengen-yleisotilaisuuksissa-on-noudatettava-ohjetta-turvaetaisyyksista-ja-hygieniakaytannoista-19-10-alkaen-etela-suomi-
https://www.avi.fi/web/avi/-/paakaupunkiseudulla-yli-20-hengen-yleisotilaisuuksissa-on-noudatettava-ohjetta-turvaetaisyyksista-ja-hygieniakaytannoista-19-10-alkaen-etela-suomi-
https://www.avi.fi/web/avi/-/paakaupunkiseudulla-yli-20-hengen-yleisotilaisuuksissa-on-noudatettava-ohjetta-turvaetaisyyksista-ja-hygieniakaytannoista-19-10-alkaen-etela-suomi-
https://www.avi.fi/web/avi/-/paakaupunkiseudulla-yli-20-hengen-yleisotilaisuuksissa-on-noudatettava-ohjetta-turvaetaisyyksista-ja-hygieniakaytannoista-19-10-alkaen-etela-suomi-
https://www.avi.fi/web/avi/-/paakaupunkiseudulla-yli-20-hengen-yleisotilaisuuksissa-on-noudatettava-ohjetta-turvaetaisyyksista-ja-hygieniakaytannoista-19-10-alkaen-etela-suomi-
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vuorottelua 
tiloissa tai muita 
hygienia- ja 
turvallisuusjär-
jestelyjä ei pysty-
tä toteuttamaan 
 
- sosiaali- ja 
terveydenhuol-
lon henkilöstölle 
potilas- ja asia-
kastyössä 
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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 

Etelä-Karjalan 
SHP 

Suositus Suositus 
(9.10.2020-) 

Suositus - - - - - - 

Kymenlaakson 
SHP 

Suositus 
(25.9.2020-) 

 

Suositus 
(25.9.2020-) 

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

Kouvolassa 
yksityistilaisuuk-
sien yläraja 20 
henkeä, 2. asteen 
koulutuksessa 
maskinkäyttö-
määräys. 

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 pidät-
täytyä yli 20 
hengen yksityisti-
laisuuksien 
järjestämisestä. 

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
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(12.10.2020-) 

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

Lounais-Suomen aluehallintovirasto 

Varsinais-
Suomen SHP 

Suositus 
(6.10.2020-) 

Suositus 
(8.10.2020-) 

Suositus 
(15.9.2020-) 

- Rajoitus  
(11.–31.10.2020) 

- - 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 
osallistujien 
turvallisuuden. 

Suositus 
(27.10.2020-) 

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

  

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 

Satakunnan SHP - Suositus 
(24.9.2020-) 

THL:n perus-
suosituksen 
lisäksi jo perusta-
solla suositellaan 
kasvomaskin 
käyttöä aina, kun 
turvavälejä ei 
voida pitää. 
Erityisesti jouk-
kotapahtumissa, 
johon osallistuu 
henkilöitä eri 
alueilta. 

Suositus  

Voimassa on 
kansallinen 
suositus. Ikään-
tyneitä ja riski-
ryhmän potilaita 
hoidettaessa 
suojaimet aina 
käytössä. Vierai-
lut hoitolaitoksiin 
toteutetaan 
varotoimia käyt-
täen. 

- - - - - Suositus 
(17.10.2020-)  
 
Suositellaan, 
ettei yli 50 hen-
gen yksityistilai-
suuksia järjeste-
tä. Lisäksi suosi-
tellaan, ettei 
järjestetä yli 20 
hengen yksityisti-
laisuuksia, joissa 
osallistujia on 
kiihtymis- tai 
leviämisvaiheen 
alueilta. 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 

Pirkanmaan SHP Suositus 
(6.10.2020-) 

Suositus 
(29.9.2020-) 

Laajennettu 
kasvomaskisuosi-
tus (kiihtymisvai-
he):  

Yliopistossa ja 
korkeakouluissa 
(lisätty 6.10), 

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 

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
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sisätiloissa tapah-
tuvissa joukkoko-
koontumisissa 
(konsertit ja muut 
musiikkitilaisuu-
det, teatteriesi-
tykset ja muut 
esittävän taiteen 
tilaisuudet, jää-
kiekko-ottelut ja 
muut urheiluta-
pahtumat; messu-
tapahtumat, 
sisätiloissa järjes-
tettävät festivaa-
lit; kirkkotilaisuu-
det ja muut us-
konnollisten 
yhteisöjen tilai-
suudet; rajatuissa 
ulkotiloissa järjes-
tettävät tilaisuu-
det, joihin kertyy 
suuri määrä 
ihmisiä, kuten 
suuret ulkoilma-
konsertit, festarit 
ym.).  

Toisen asteen 
koulutukseen 
sovellettu kasvo-
maskisuositus: 
altistumisten 
yhteydessä maskit 
otetaan käyttöön 
koulukohtaisesti 
kahdeksi viikoksi. 
Koronalle altistu-
neet ovat silloin 
etäopetuksessa 
(lisätty 3.11.20). 

50 hengelle ja 
pienemmissäkin 
tilaisuuksissa 
käytetään maske-
ja, elleivät turva-
välit toteudu 
(lisätty 13.10.20). 

Erityishuomio 
työpaikoille: 
turvaväleistä 
huolehdittava ja 
kasvomaskia 
tulee käyttää jos 
turvavälit eivät 
toteudu (lisätty 
3.11.20). 
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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 

Keski-Suomen 
SHP 

Suositus 
(1.4.2020-) 

Suositus  
(26.10.–31.12.20) 

Jyväskylän kau-
punki: Perusope-
tuksessa määrätty 
työntekijöille 
maskipakko 
aiemman suosi-
tuksen tilalle. 
Tarkoituksena 
turvata henkilö-
kunnan riittävyys 
karanteenitilan-
teissa. 

Suositus 
(30.10.2020-)  

Jyväskylän 
kaupunki: Vierai-
lijan oltava terve 
ja suositellaan 
maskin käyttöä 
vierailun ajan. 
Suositellaan 
otettavan etukä-
teen yhteyttä 
osastolle vierai-
lun sopimisesta, 
jolloin myös 
kerrotaan ed. 
mainitut asiat ja 
kerrotaan turva-
ohjeet: mas-
kisuositus, 
käsidesin käyttö, 
turvavälin 
pitäminen ja 
fyysisen koske-
tuksen välttämi-
nen asukkaa-
seen vierailun 
aikana. Suositel-
laan, että paikal-
le tulisi kerral-

Suositus  
(1.10.-31.12.2020) 

 

- Suositus - Suositus 
(16.10.2020-)  

Jyväskylä: Kau-
punki suositte-
lee, että kaikissa 
yleisötilaisuuk-
sissa osallistuja-
määrästä riip-
pumatta edelly-
tetään, 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. 

Suositus 
(16.10.2020-)  

Jyväskylä: Jyväs-
kylän kaupunki 
suosittelee, ettei 
yli 20 hengen 
yksityistilaisuuk-
sia järjestetä 
lokakuun aikana 
Jyväskylässä. 
Yksityistilaisuuk-
sia ovat kaikki 
yksityisluonteiset 
tapahtumat, 
jotka eivät ole 
yleisölle avoimia. 
Esimerkkejä 
yksityisistä 
tilaisuuksista 
ovat esimerkiksi 
syntymäpäivä-
juhlat ja yksityi-
set illanvietot. 

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
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laan max. 2 
henkilöä. Vierai-
lu voidaan tehdä 
joko ulkona, 
erillisessä tilassa 
hoivalaitoksessa 
tai asukkaan 
huoneessa. 
Vierailijan on 
vältettävä 
ylimääräistä 
liikkumista 
yleisissä tiloissa. 
Kasvomaskit 
annetaan tarvit-
taessa laitokses-
ta. 

Keljon pitkäai-
kaishoitolaitok-
sen os1 suositel-
laan vierailujen 
välttämistä 
ajalla 2.-9.10. 
osastolla esiin-
tyneen epidemi-
an vuoksi, 
potilaat joko 
eristyksessä tai 
karanteenissa. 
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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 

Etelä-
Pohjanmaan SHP 

- - - - -  - - - - 

Keski-
Pohjanmaan SHP 

Suositus  Suositus 
(3.9.2020-) 

Suositus 
(16.3.2020-) 

- - - - - - 

Vaasan SHP - - - - - - - - - 

 

Itä-Suomen aluehallintovirasto 

Etelä-Savon SHP Suositus 
(15.10.2020-)  

Suositus 
(12.10.2020-) 

Edelleen perusta-
son mukaan ja 
julkisissa tiloissa/ 
tapahtumissa 
joissa turvaetäi-
syyttä ei pystytä 
pitämään. 

- - - - - - - 

Itä-Savon SHP Suositus  
(15.10.–31.12.20) 

Itä-Karjalan 
kansanopistolle 
suositus siirtyä 
etäopetukseen 

Suositus  
(3.10.–10.11.20) 

Laajennettu 
maskisuositus 
3.10.2020 alkaen, 
sama sisältö kuin 

Suositus  
(3.10.–10.11.20) 

Vahva suositus 
vierailujen vält-
tämiseen kaikilla 
vuodeosastoilla 

- - - Rajoitus  
(30.10.–11.11.20) 

Työpaja Telakka 
suljettu tartunta-
tautilain 58§ 
perusteella 

Suositus  
(29.10.–11.11.20) 

Sosteri suosittaa 
harrastetoimin-
taan liittyvien 
turnaustyyppis-

Rajoitus  
(5.10.–10.11.20) 

Sosterin kaikki 
potilastyötä 
tekevät siirtyivät 
5.10.20 käyttä-

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
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29.10.–11.11.20. THL/kiihtymisvai
heen suositus. 
Arvioidaan jatko 
10.11.2020. 

ja palveluasumi-
sessa, poislukien 
saattohoito/ 
kriittiset potilaat. 

määräaikaisesti. 
Jatko arvioidaan 
11.11.2020. 

ten joukkueurhei-
lutapahtuminen 
perumista. 

mään kir. maske-
ja lähikontakteis-
sa toistaiseksi. 
Arvio jatkosta 
10.11.2020. 
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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 

Pohjois-Savon 
SHP 

Suositus 

 

THL:n kiihtymis-
vaiheen mukai-
nen suositus 
(3.11.2020-) 

Kuopio, Siilinjärvi 

 

- - - - - - Suositus 
(3.11.2020-) 

Erityisen huomi-
on kiinnittäminen 
ikäihmisten ja 
muiden riskiryh-
mäläisten suo-
jaamiseen tar-
tunnoilta. 

Pohjois-Karjalan 
SHP 

- Suositus 
(23.9.2020-) 

Suositus 
(23.9.2020-) 

- - Rajoitus 
(23.9.2020-) 

- - - 

 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 

Pohjois-
Pohjanmaan SHP 

Suositus Suositus  
(29.10.–12.11.20) 

Oulu: Suositus 
kaikkiin julkisiin 
tiloihin ja univer-
saali maskitus 
terveydenhuol-
lossa. 

Suositus  
(29.10.–12.11.20) 

Oulu 

- - - - - Suositus  
(29.10.–12.11.20) 

Oulu: Ei suositella 
järjestettäväksi 
yli 20 hengen 
yksityistilaisuuk-
sia. 

  

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 

Kainuun SHP Suositus 
 

Suositus  
 

Suositus - - - - Rajoitus  
 

 

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

 

Lapin aluehallintovirasto 

Lapin SHP Suositus 
(15.10.2020-) 

Suositus 
(9.10.2020-)  

 

Suositus 
(23.4.2020-) 

- Suositus  
(30.10.–15.11.20) 

Koskee Rovanie-
men aluetta. 

- - Rajoitus 
(24.8.2020-) 

Suositus 
(30.10.–15.11.20) 

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

Länsi-Pohjan 
SHP 

Suositus Suositus Suositus - - - - Suositus - 

   

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 

Ahvenanmaa 

Ahvenanmaa 

 

Suositus 
(30.10.2020-) 

Rekommenderar 
distansarbete i 
mån av möjlig-
het. 

Suositus 
(30.10.2020-) 

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

Suositus 
(30.10.2020-) 

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

- - - - Suositus 
(30.10.2020-) 

Max 50 personer, 
men fler om man 
följer anvisning-
ar. 

- 

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

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/alueellinen-koronavirusepidemiatilanne-ja-suositukset
https://www.hus.fi/sv/det-regionala-coronavirusepidemilaget-och-rekommendationer
https://www.hus.fi/en/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/sairaanhoitopiiri/ajankohtaista/uutiset/lansi-pohjassa-voimassa-olevat-koronasuositukset-ja-rajoitukset.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/

