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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 42, 12.–18.10.2020) 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 42, 12.–18.10.2020) aikana. Tiedot perustuvat sairaanhoitopiirien viikoittain ilmoittamiin tietoihin ja taulukko päivitetään keski-
viikkoisin.  
 
 Etätyön suosit-

taminen 

 

Kasvomas-
kisuositus  

 

 

Ikääntyneiden 
ja riskiryhmien 
suojaamisen 
tehostus – 
Suositus vierai-
lujen rajoitta-
misesta 

Poikkeukselli-
siin opetusjär-
jestelmiin 
siirtyminen 
perusopetuk-
sessa  

 

 

Ravitsemis-
liikkeiden 
aukiolon, 
anniskeluajan 
ja asiakas-
paikkamäärän 
rajoittaminen  

Julkisten 
tilojen sulke-
minen 

Sosiaali- ja 
terveyden-
huollon toi-
mintayksiköi-
den, oppilai-
tosten, päivä-
kotien, asun-
tojen ja vas-
taavien tilojen 
sulkeminen 

Yleisötilai-
suuksien 
kieltäminen  

 

 

Muu suositus 
tai rajoitus 

 

Valtakunnalli-
set suositukset 
ja rajoitukset 

Hallitus suosit-
telee etätyön 
tekemistä 
mahdollisim-
man laajasti 
sekä julkisella 
että yksityisellä 
sektorilla. 

Voimassa  Riippuu epide-
mian vaiheesta 
alueella. 

Riippuu epide-
mian vaiheesta 
alueella. 

Riippuu epide-
mian vaiheesta 
alueella. 

 Riippuu epide-
mian vaiheesta 
alueella. 

 

Lisätietoa: Valtioneuvosto - Rajoitukset ja suositukset koronaepidemian aikana 

 

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
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Valtakunnallisten suositusten ja rajoitusten lisäksi voimassaolevat alueelliset suositukset ja rajoitukset: 

Sairaanhoito-
piiri 

Etätyön suosit-
taminen 

Kasvomaski-
suositus  

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

Poikkeuksellisiin 
opetusjärjestel-
miin siirtyminen 
perusopetukses-
sa  

Ravitsemisliik-
keiden au-
kiolon, anniske-
luajan ja asia-
kaspaikkamää-
rän rajoittami-
nen  

Julkisten tilojen 
sulkeminen 

Sosiaali- ja 
terveydenhuol-
lon toimintayk-
siköiden, oppi-
laitosten, 
päiväkotien, 
asuntojen ja 
vastaavien 
tilojen sulkemi-
nen 

Yleisötilaisuuk-
sien kieltämi-
nen  

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 

(14.10.2020-) 

Vantaa-Kerava: 
Kasvomaskien 
käyttöä suositel-
laan: Työpaikoilla 
erityisesti tilan-
teissa, joissa 
turvavälejä ei voi 
pitää. Vanhem-
mille varhaiskas-
vatuksen tiloissa 
oleskellessa.  
 
Itä-Uuusimaa: 
Lapinjärven 
kunnassa lisäyk-
senä henkilökun-
ta kaikilla luokka-
asteilla ja var-
haiskasvatukses-
sa.  

Muuten kuten 
edellisellä viikol-

Suositus - - Rajoitus Lapin-
järvellä 19.10–
1.11.2020: 
Nuorisotila 
toimii virtuaali-
sena ja liikunta-
tilat poissa 
käytöstä. 

- Suositus 

HUS: Yleinen 
suositus että 
suuria kulttuuri- 
ja urheiluhar-
rastetapahtu-
mia ei järjestet-
täisi. Jos tällai-
nen tapahtuma 
katsotaan 
ehdottoman 
perustelluksi, 
osallistujien 
kokonaismäärä 
tulisi rajoittaa 
alle 50 henki-
löön ja järjestää 
tapahtuma 
ilman yleisöä. 
Jos yleisöä tulee 
kuitenkin pai-
kalle, tapahtu-
majärjestäjä voi 
edellyttää 
tapahtumaan 

Suositus  

(8.10.2020-) 

Vantaa: Pää-
kaupunkiseu-
dun ko-
ronakoordinaa-
tioryhmä suosit-
telee edelleen 
vahvasti erityi-
sen varovaisuu-
den ja pidätty-
väisyyden 
noudattamista 
yksityistilai-
suuksien järjes-
tämisessä ja 
ettei yli 20 
hengen yksityis-
tilaisuuksia 
toistaiseksi 
järjestettäisi 
lainkaan. 

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
https://www.hel.fi/helsinki/korona-fi/koronaneuvonta/voimassa-olevat-suositukset-ja-rajoitukset
https://www.hel.fi/helsinki/korona-fi/koronaneuvonta/voimassa-olevat-suositukset-ja-rajoitukset
https://www.hel.fi/helsinki/korona-fi/koronaneuvonta/voimassa-olevat-suositukset-ja-rajoitukset
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la (julkiset tilat ja 
tapahtumat, 2. 
asteen oppilai-
tokset, nuoriso-
työ, koko sote-
henkilökunta (ml. 
ennaltaehkäisevä 
työ ja sosiaalipal-
velut) 

osallistuvilta 
kasvomaskin 
käyttöä tiedot-
tamalla siitä 
etukäteen. 
Lisäksi useita 
käytännön 
ohjeita harras-
tustoiminnan 
järjestämiseen. 
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Valtakunnallisten suositusten ja rajoitusten lisäksi voimassaolevat alueelliset suositukset ja rajoitukset: 

Sairaanhoito-
piiri 

Etätyön suosit-
taminen 

Kasvomaski-
suositus  

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

Poikkeuksellisiin 
opetusjärjestel-
miin siirtyminen 
perusopetukses-
sa  

Ravitsemisliik-
keiden au-
kiolon, anniske-
luajan ja asia-
kaspaikkamää-
rän rajoittami-
nen  

Julkisten tilojen 
sulkeminen 

Sosiaali- ja 
terveydenhuol-
lon toimintayk-
siköiden, oppi-
laitosten, 
päiväkotien, 
asuntojen ja 
vastaavien 
tilojen sulkemi-
nen 

Yleisötilaisuuk-
sien kieltämi-
nen  

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-) 

- - - - - - Suositus  
(7.10.–21.12.20) 

Urheilujoukku-
eiden välisten 
peliturnausta 
kieltäminen, ei 
koske yksilösuo-
rituksia, eikä 2 
joukkueen 
välisiä pelejä. 

Päijät-Hämeen 
SHP 

Suositus  

(9.10.2020-) 

Suositus  

(14.8.2020-) 

Suositus  

(16.9.2020-) 

- - - - - - 

Kanta-Hämeen 
SHP 

Suositus  

(6.10.–1.11.2020) 

Suositus 

(25.9.2020-) 

- - Rajoitus 

(11.10.2020-) 

- - - Suositus   
(6.–18.10.2020) 

Toisen asteen 
oppilaitosten 
etäopetussuosi-
tus.  

 

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: 

Sairaanhoito-
piiri 

Etätyön suosit-
taminen 

Kasvomaski-
suositus  

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

Poikkeuksellisiin 
opetusjärjestel-
miin siirtyminen 
perusopetukses-
sa  

Ravitsemisliik-
keiden au-
kiolon, anniske-
luajan ja asia-
kaspaikkamää-
rän rajoittami-
nen  

Julkisten tilojen 
sulkeminen 

Sosiaali- ja 
terveydenhuol-
lon toimintayk-
siköiden, oppi-
laitosten, 
päiväkotien, 
asuntojen ja 
vastaavien 
tilojen sulkemi-
nen 

Yleisötilaisuuk-
sien kieltämi-
nen  

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-) 

Ei yli 20 h yleisö-
tilaisuuksia ellei 
voida noudattaa 
turvatoimia. 

- 

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 potilai-
ta hoidettaessa 
suojaimet aina 
käytössä. Vierai-
lut hoitolaitok-
siin toteutetaan 
varotoimia 
käyttäen. 

- - - - - Suositus 
(17.10.2020-)  
 
Suositellaan, 
ettei yli 50 
hengen yksityis-
tilaisuuksia 
järjestetä. 
Lisäksi suositel-
laan, ettei 
järjestetä yli 20 
hengen yksityis-
tilaisuuksia, 
joissa osallistu-
jia on kiihtymis- 
tai leviämisvai-
heen alueilta. 

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: 

Sairaanhoito-
piiri 

Etätyön suosit-
taminen 

Kasvomaski-
suositus  

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

Poikkeuksellisiin 
opetusjärjestel-
miin siirtyminen 
perusopetukses-
sa  

Ravitsemisliik-
keiden au-
kiolon, anniske-
luajan ja asia-
kaspaikkamää-
rän rajoittami-
nen  

Julkisten tilojen 
sulkeminen 

Sosiaali- ja 
terveydenhuol-
lon toimintayk-
siköiden, oppi-
laitosten, 
päiväkotien, 
asuntojen ja 
vastaavien 
tilojen sulkemi-
nen 

Yleisötilaisuuk-
sien kieltämi-
nen  

Muu suositus tai 
rajoitus 

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

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 

Pirkanmaan 
SHP 

Suositus  

(6.10.2020-) 

Suositus  

(29.9.2020-) 

 

Suositus  

(25.9.2020-) 

- Rajoitus  

(11.10.2020-) 

- - Rajoitus  

(22.9.2020-) 

Suositus 
(28.9.2020-) 

Yleinen mas-
kisuositus 
terveydenhuol-
toon. Suositus 
välttää tarpee-
tonta matkus-
tamista Vaasan 
alueelle. Suosi-
tus, että yksi-
tyistilaisuuksia 
ei järjestettäisi 
yli 50:lle hengel-
le ja pienem-
missäkin tilai-
suuksissa käyte-
tään maskeja, 
elleivät turvavä-
lit toteudu. 

  

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: 

Sairaanhoito-
piiri 

Etätyön suosit-
taminen 

Kasvomaski-
suositus  

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

Poikkeuksellisiin 
opetusjärjestel-
miin siirtyminen 
perusopetukses-
sa  

Ravitsemisliik-
keiden au-
kiolon, anniske-
luajan ja asia-
kaspaikkamää-
rän rajoittami-
nen  

Julkisten tilojen 
sulkeminen 

Sosiaali- ja 
terveydenhuol-
lon toimintayk-
siköiden, oppi-
laitosten, 
päiväkotien, 
asuntojen ja 
vastaavien 
tilojen sulkemi-
nen 

Yleisötilaisuuk-
sien kieltämi-
nen  

Muu suositus tai 
rajoitus 

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

Keski-Suomen 
SHP 

Suositus 

(1.4.2020-)  

Suositus 

(27.8.2020-)  

Maskia suositeltu 
käytettävän 
kaikissa potilai-
den lähikontak-
teissa.  20.10. 
lähtien Jyväsky-
lässä suositellaan 
maskin käyttöä 
koko työpäivän 
ajan terveyden-
huollossa sekä 
perusopetukses-
sa. Sairaalassa 
suositellaan 
maskin käyttöä 
työpisteessä, 
mikäli turvaväle-
jä ei pystytä 
noudattamaan. 

Suositus 

(27.8.2020-)  

Pitkäaikaishoi-
tolaitoksissa ja 
kotihoidossa 
käytettävä 
maskia kaikissa 
potilaskontak-
teissa. Suositel-
laan välttämään 
vierailuja perus-
terveydenhuol-
lossa ja sairaa-
lassa, ainoas-
taan välttämät-
tömät vierailut 
ja lähiomaisten 
vierailut suosi-
teltavia. Pitkä-
aikaishoitolai-
toksissa järjes-
tetään vierailut 
siten, että 
turvavälejä 
voidaan nou-
dattaa tai käyte-
tään maskia. 

Suositus  

(1.10.–31.12.20)  

Jyväskylä: 
Uusien harjoit-
telujen aloitta-
minen perus-
opetuksen 
luokkaryhmissä 
on kielletty. 
Alun perin 
lokakuun lop-
puun asti voi-
massa ollutta 
linjausta päätet-
tiin tänään 
jatkaa vuoden 
loppuun asti. 

- Suositus - Suositus 

(16.10.2020-)  

Jyväskylä: 
Kaupunki suosit-
telee, että kai-
kissa yleisötilai-
suuksissa osal-
listujamäärästä 
riippumatta 
edellytetään, 
että niissä voi-
daan säilyttää 
turvavälit, huo-
lehtia hyvästä 
käsihygieniasta 
sekä välttää 
jonoja ja ruuhki-
en syntymistä. 
Yleisötilaisuuk-
sien osanotta-
jamäärän suosi-
tellaan olevan 
sisätiloissa 
puolet normaa-
lista paikkamää-
rästä. 

Suositus 

(16.10.2020-)  

Jyväskylä: 
Jyväskylän 
kaupunki suo-
sittelee, ettei yli 
20 hengen 
yksityistilai-
suuksia järjeste-
tä lokakuun 
aikana Jyväsky-
lässä. Yksityisti-
laisuuksia ovat 
kaikki yksityis-
luonteiset 
tapahtumat, 
jotka eivät ole 
yleisölle avoi-
mia. Esimerkke-
jä 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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Vammaispalve-
luiden työ- ja 
päivätoiminta 
jatkuu poikke-
usjärjestelyin 
ainakin loka-
kuun ajan.  
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Valtakunnallisten suositusten ja rajoitusten lisäksi voimassaolevat alueelliset suositukset ja rajoitukset: 

Sairaanhoito-
piiri 

Etätyön suosit-
taminen 

Kasvomaski-
suositus  

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

Poikkeuksellisiin 
opetusjärjestel-
miin siirtyminen 
perusopetukses-
sa  

Ravitsemisliik-
keiden au-
kiolon, anniske-
luajan ja asia-
kaspaikkamää-
rän rajoittami-
nen  

Julkisten tilojen 
sulkeminen 

Sosiaali- ja 
terveydenhuol-
lon toimintayk-
siköiden, oppi-
laitosten, 
päiväkotien, 
asuntojen ja 
vastaavien 
tilojen sulkemi-
nen 

Yleisötilaisuuk-
sien kieltämi-
nen  

Muu suositus tai 
rajoitus 

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

Etelä-
Pohjanmaan 
SHP 

Suositus  

(5.-31.10.2020) 

Suositus  

(5.-31.10.2020) 

- - Rajoitus  

(8.-31.10.2020)  

- - Suositus  

(5.-31.10.2020) 

Suositus  

(5.-31.10.2020) 

Yksityistilaisuu-
det ja julkinen 
kokoontuminen 
/ Joukkuelajien 
ottelutoiminnan 
tauottaminen. 
Yli 20 hengen 
kokoontumisten 
välttäminen 

Keski-
Pohjanmaan 
SHP 

Suositus  Suositus  

(3.9.2020-) 

Suositus  

(16.3.2020-) 

- - - - - - 

Vaasan SHP Suositus  

(8.-31.10.2020) 

Suositus  

(4.-25.10.2020)  

Suositus  

(4.-25.10.2020) 

Suositus  

(4.-25.10.2020) 

Rajoitus  

(12.–31.10.2020) 

Rajoitus  

(5.-25.10.2020)  

Suositus  

(4.-25.10.2020) 

Rajoitus  

(10.–31.10.2020) 

Suositus  

(4.-25.10.2020) 

Henkilökunnan 
maskin käyt-
tösuositus 
julkisissa tilois-
sa. 

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: 

Sairaanhoito-
piiri 

Etätyön suosit-
taminen 

Kasvomaski-
suositus  

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

Poikkeuksellisiin 
opetusjärjestel-
miin siirtyminen 
perusopetukses-
sa  

Ravitsemisliik-
keiden au-
kiolon, anniske-
luajan ja asia-
kaspaikkamää-
rän rajoittami-
nen  

Julkisten tilojen 
sulkeminen 

Sosiaali- ja 
terveydenhuol-
lon toimintayk-
siköiden, oppi-
laitosten, 
päiväkotien, 
asuntojen ja 
vastaavien 
tilojen sulkemi-
nen 

Yleisötilaisuuk-
sien kieltämi-
nen  

Muu suositus tai 
rajoitus 

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

Itä-Suomen aluehallintovirasto 

Etelä-Savon 
SHP 

Suositus  

(15.10.2020-)  

Suositus  

(12.10.2020-) 

Edelleen perus-
tason mukaan ja 
julkisissa tilois-
sa/ tapahtumis-
sa joissa turva-
etäisyyttä ei 
pystystä pitä-
mään. 

- - - - - - - 

Itä-Savon SHP Suositus  

(15.10.–31.12.20)  

Suositus  

(3.10.–10.11.20) 

Laajennettu 
maskisuositus 
3.10.2020 alkaen, 
sama sisältö kuin 
THL/ kiihtymis-
vaiheen suositus. 
Arvioidaan jatko 
10.11.2020.  

Suositus  
(3.10.–10.11.20) 

Vahva suositus 
vierailujen 
välttämiseen 
kaikilla vuode-
osastoilla ja 
palveluasumi-
sessa, poisluki-
en saattohoi-
to/kriittiset 
potilaat. 

- - - Rajoitus  

(30.9.2020-)  

Itä-Karjalan 
kansanopisto/ 
Savonlinna 

- Rajoitus  
(5.10.–10.11.20) 

Sosterin kaikki 
potilastyötä 
tekevät siirtyi-
vät 5.10.2020 
käyttämään kir. 
maskeja lähi-
kontakteissa 
toistaiseksi. 
Arvio jatkosta 
10.11.2020. 

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: 

Sairaanhoito-
piiri 

Etätyön suosit-
taminen 

Kasvomaski-
suositus  

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

Poikkeuksellisiin 
opetusjärjestel-
miin siirtyminen 
perusopetukses-
sa  

Ravitsemisliik-
keiden au-
kiolon, anniske-
luajan ja asia-
kaspaikkamää-
rän rajoittami-
nen  

Julkisten tilojen 
sulkeminen 

Sosiaali- ja 
terveydenhuol-
lon toimintayk-
siköiden, oppi-
laitosten, 
päiväkotien, 
asuntojen ja 
vastaavien 
tilojen sulkemi-
nen 

Yleisötilaisuuk-
sien kieltämi-
nen  

Muu suositus tai 
rajoitus 

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

Pohjois-Savon 
SHP 

- - - - - - - - - 

Pohjois-
Karjalan SHP 

- Suositus  

(23.9.2020-) 

Suositus  

(23.9.2020-) 

- - Rajoitus  

(23.9.2020-) 

- - - 

 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 

Pohjois-
Pohjanmaan SHP 

Suositus - - - - - - - Rajoitus 

(12.10.2020-)  

Universaali 
kirurgisen suu-
nenäsuojuksen 
käyttö tervey-
denhuollossa 
lähikontaktissa 
potilaisiin. 

Kainuun SHP Suositus 

(28.8.2020–
31.1.2021)  

Suositus  

(28.8.–
8.11.2020)  

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: 

Sairaanhoito-
piiri 

Etätyön suosit-
taminen 

Kasvomaski-
suositus  

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

Poikkeuksellisiin 
opetusjärjestel-
miin siirtyminen 
perusopetukses-
sa  

Ravitsemisliik-
keiden au-
kiolon, anniske-
luajan ja asia-
kaspaikkamää-
rän rajoittami-
nen  

Julkisten tilojen 
sulkeminen 

Sosiaali- ja 
terveydenhuol-
lon toimintayk-
siköiden, oppi-
laitosten, 
päiväkotien, 
asuntojen ja 
vastaavien 
tilojen sulkemi-
nen 

Yleisötilaisuuk-
sien kieltämi-
nen  

Muu suositus tai 
rajoitus 

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

Lapin aluehallintovirasto 

Lapin SHP - Suositus  

(8.10.2020-)  

Kasvomaskin 
käyttö myös 
sisätiloissa, missä 
ei turvavälejä 
pystytä pitä-
mään. 

- - - - - - - 

Länsi-Pohjan 
SHP 

Suositus Suositus Suositus - - - - Suositus - 

 

Ahvenanmaa 

Ahvenanmaa 

 

Suositus  

(12.10.2020-) 

Gäller Land-
skapsregering, 
ÅHS i mån av 
möjligheter. 

Suositus  

(12.10.2020-) 

I kollektivtrafik 
då man inte kan 
hålla avstånd. 

Suositus  

(12.10.2020-) 

Universal mask-
ning inom 
sjukvård och 
omsorg i patient 
och kundarbete. 

- - - - Rajoitus  

(13.–31.10.2020)  

Sammankoms-
ter med över 50 
personer är 
förbjudna på 
Åland. 

- 

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) 

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.sosteri.fi/koronavirus-sosterissa/
https://sote.kainuu.fi/ajankohtaista
http://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/LSHPkoronakatsaus(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/



