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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 49, 30.11.–6.12.2020) aikana. Tiedot perustuvat sairaanhoitopiirien 
viikoittain ilmoittamiin tietoihin ja taulukko päivitetään keskiviikkoisin. Taulukossa ei huomioida kunta- tai 
kaupunkikohtaisia suosituksia tai rajoituksia. Tarkemmat tiedot sairaanhoitopiirikohtaisista suosituksista ja 
rajoituksista löytyvät  sairaanhoitopiirien verkkosivuilta. 

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) 

 

  

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta/koronaepidemia-alueiden-tilanne-suositukset-ja-rajoitukset
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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 Etätyön  

suosittaminen 

 

Kasvomaski-
suositus  

 

 

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

Poikkeukselli-
siin opetusjär-
jestelmiin 
siirtyminen 
perusopetuk-
sessa  

 

 

Ravitsemis-
liikkeiden 
aukiolon, 
anniskeluajan 
ja asiakaspaik-
kamäärän 
rajoittaminen  

Julkisten tilo-
jen sulkeminen 

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

Yleisötilaisuuk-
sien  
kieltäminen  

 

 

Muu suositus 
tai rajoitus 

 

Valtakunnalli-
set suositukset 
ja rajoitukset 

Valtiovarainmi-
nisteriö ja sosi-
aali- ja terveys-
ministeriö suo-
sittelevat etä-
työn tekemistä 
mahdollisimman 
laajasti sekä 
julkisella että 
yksityisellä 
sektorilla.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Toimivaltainen 
viranomainen 

Valtakunnalli-
sesti ja alueelli-
sesti STM, VM ja 
THL, paikallisesti 
kunta/ kuntayh-
tymä. Työnanta-
jat vastaavat 
menettelytavois-
ta. 

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

Terveyden- tai 
sosiaalihuollon 
toimintayksikön 
johtaja, kunta tai 
kuntayhtymä. 

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

Valtioneuvosto 
päättää STM:n 
esityksestä. AVI 
valvoo. 

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

Kunta ja usean 
kunnan alueella 
AVI. 

Kunta ja usean 
kunnan alueella 
AVI. 

Kunta ja AVI. 

  

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

Kasvomaski-
suositus  

Ikääntyneiden ja 
riskiryhmien 
suojaamisen 
tehostus – 
Suositus vierailu-
jen rajoittamises-
ta 

Poikkeuksellisiin 
opetusjärjestel-
miin siirtyminen 
perusopetuksessa  

Ravitsemisliikkei-
den aukiolon, 
anniskeluajan ja 
asiakaspaikka-
määrän rajoitta-
minen  

Julkisten tilojen 
sulkeminen 

Sosiaali- ja tervey-
denhuollon toimin-
tayksiköiden, 
oppilaitosten, 
päiväkotien ja 
vastaavien tilojen 
sulkeminen 

Yleisötilaisuuk-
sien kieltäminen  

Muu suositus tai 
rajoitus 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Helsingin ja Uudenmaan SHP                  

Etelä-Karjalan SHP              

Kymenlaakson SHP                

Päijät-Hämeen SHP                 

Kanta-Hämeen SHP               

Lounais-Suomen aluehallintovirasto 

Varsinais-Suomen SHP                  

Satakunnan SHP                  

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 

Pirkanmaan SHP                  

Keski-Suomen SHP               

Etelä-Pohjanmaan SHP                

Keski-Pohjanmaan SHP               

Vaasan SHP               

  
 = Voimassa oleva suositus tai rajoitus. Valtakunnallisten suositusten tai rajoitusten lisäksi alueilla saattaa olla täydentävia suosituksia tai rajoituksia. Taulukossa 

ei huomioida kunta- tai kaupunkikohtaisia suosituksia tai rajoituksia. 
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Sairaanhoitopiiri Etätyön  
suosittaminen 

Kasvomaski-
suositus  

Ikääntyneiden ja 
riskiryhmien 
suojaamisen 
tehostus – 
Suositus vierailu-
jen rajoittamises-
ta 

Poikkeuksellisiin 
opetusjärjestel-
miin siirtyminen 
perusopetuksessa  

Ravitsemisliikkei-
den aukiolon, 
anniskeluajan ja 
asiakaspaikka-
määrän rajoitta-
minen  

Julkisten tilojen 
sulkeminen 

Sosiaali- ja tervey-
denhuollon toimin-
tayksiköiden, 
oppilaitosten, 
päiväkotien ja 
vastaavien tilojen 
sulkeminen 

Yleisötilaisuuk-
sien kieltäminen  

Muu suositus tai 
rajoitus 

Itä-Suomen aluehallintovirasto 

Etelä-Savon SHP                 

Itä-Savon SHP                

Pohjois-Savon SHP                

Pohjois-Karjalan SHP               

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 

Pohjois-Pohjanmaan SHP                 

Kainuun SHP               

Lapin aluehallintovirasto 

Lapin SHP               

Länsi-Pohjan SHP              

Ahvenanmaa 

Ahvenanmaa                

 = Voimassa oleva suositus tai rajoitus. Valtakunnallisten suositusten tai rajoitusten lisäksi alueilla saattaa olla täydentävia suosituksia tai rajoituksia. Taulukossa 
ei huomioida kunta- tai kaupunkikohtaisia suosituksia tai rajoituksia. 
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Sairaanhoitopiirien koronasivut 

Alla olevien linkkien kautta pääsee katsomaan kunkin sairaanhoitopiirin alueellisia suosituksia ja rajoituksia. Sivuilla 
on kerrottu tarkemmin sairaanhoitopiirien epidemiatilanteesta. 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote (in English) 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Essote  

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

Helsingissä voimassa olevat suositukset ja rajoitukset (på svenska) (in English) 

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Sosteri 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri 

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä, Soite (på svenska) (in English)  

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Kymsote 

Lapin sairaanhoitopiiri 

Koronaturvallinenlappi.fi (saame) (in English)  

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Siun sote (in English) 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä  

Satakunnan sairaanhoitopiiri 

Vaasan sairaanhoitopiiri 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (på svenska) (in English) 

Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS  

 

http://www.eksote.fi/koronavirus/Sivut/default.aspx
http://www.eksote.fi/Koronavirus/inenglish/Sivut/default.aspx
https://www.epshp.fi/hoitopalvelut/yhteispaivystys/paivystysapu_116117/ajankohtaista_koronaviruksesta
https://www.essote.fi/mikkelin-keskussairaala-on-varautunut-koronavirukseen/
https://www.hus.fi/ajankohtaista/koronavirus-covid-19/alueellinen-koronavirusepidemiatilanne-ja-suositukset
https://www.hus.fi/sv/aktuellt/coronavirus/det-regionala-coronavirusepidemilaget-och-rekommendationer
https://www.hus.fi/en/newsroom/coronavirus-covid-19/regional-situation-coronavirus-epidemic-and-issued-recommendations
https://www.hel.fi/helsinki/korona-fi/koronaneuvonta/voimassa-olevat-suositukset-ja-rajoitukset
https://www.hel.fi/helsinki/corona-sv/radgivnings/rekommendationerna-och-begransningarna
https://www.hel.fi/helsinki/coronavirus-en/information/recommendations-and-restrictions-effective
https://www.sosteri.fi/koronavirus-sosterissa/
https://sote.kainuu.fi/ajankohtaista
https://www.khshp.fi/ajankohtaista-koronaviruksesta/
https://korona.soite.fi/
https://korona.soite.fi/sv/
https://korona.soite.fi/en/
https://www.ksshp.fi/fi-FI/Potilaalle/Koronatiedotus/Alueen_epidemiatilanne_ja_suositukset/KSSHPn_alueen_koronavirusepidemiatilanne(61030)
https://korona.kymsote.fi/kymenlaakson-tilanne-ja-suositukset/
https://www.lshp.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Koronakatsaus/Koronasuositukset_ja_rajoitukset_Lapin_s(12405)
https://koronaturvallinenlappi.fi/
https://koronaturvallinenlappi.fi/se/valdosiidu/
https://koronaturvallinenlappi.fi/en/home/
https://www.lpshp.fi/fi/potilaille-ja-laheisille/tietoa-koronavirustilanteesta.html
https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Koronavirus_COVID19/Pirkanmaan_koronavirustilanne_ja_suositukset
https://www.siunsote.fi/korona
https://www.siunsote.fi/fi/web/english/corona
https://oyskorona.fi/
https://www.psshp.fi/potilaat-ja-vierailijat/tietoa-koronaviruksesta
https://www.phhyky.fi/fi/asiakkaalle/koronavirus/
https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19
https://www.vaasankeskussairaala.fi/potilaille/ajankohtaista/koronavirus-covid-19/
https://www.vsshp.fi/fi/Sivut/Koronavirusepidemia-2020.aspx
https://www.vsshp.fi/sv/Sidor/Coronavirusepidemin-2020.aspx
https://www.vsshp.fi/en/Pages/Coronavirusepidemic-2020.aspx
https://www.ahs.ax/



