
 
 
   
 
 

 
 

 

 

COVID-19-epidemian hybridistrategian seuranta, 
viikoittainen tilannearvioraportti 
 
 
Liite 1. 
Alueiden epidemiologinen seuranta ja 
voimassa olevat suositukset ja 
rajoitukset 
 
10.3.2021  
 
 
 
 



 
 
   
 
 

1 
 

Taustaa 
Valtioneuvosto hyväksyi 6.5.2020 periaatepäätöksen suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi, 
jonka tavoitteena on estää viruksen leviämistä yhteiskunnassa, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella 
erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä.  
 
Toimintasuunnitelma on päivitetty vuoden 2021 tammi-toukokuuksi Toimintasuunnitelma covid-19 – epidemian 
hillinnän hybridistrategian toteuttamiseen tammi-toukokuussa 2021 (STM 2021:1). Hybridistrategian 
toimintasuunnitelmaan täydennettiin tammikuussa 2021 kolme uutta toimenpidekokonaisuutta (tasot 1-3), 
joiden tavoite on torjua koronaepidemian kasvun kiihtyminen uudelleen ja erityisesti herkemmin tarttuvan 
virusmuunnoksen leviäminen Suomessa.  
 
Sosiaali- ja terveysministeriön asettama COVID-19-epidemian tilannekuva- ja mallinnusryhmä tuottaa viikoittain 
hybridistrategian seurannan tilannearvioraportin. Raportin tarkoituksena on ylläpitää epidemiologista ja 
lääketieteellistä tilannekuvaa seuraamalla keskeisiä mittareita, sekä laatia ja päivittää ennusteita ja mallinnuksia 
epidemian kulusta. Mittareita ovat esimerkiksi COVID-19-tapausten ilmaantuvuus, testausmäärät, positiivisten 
näytteiden osuus testatuista näytteistä, tartuntalähteiden jäljitettävyys, kuolleisuus sekä sairaalahoitoa 
tarvitsevien potilaiden määrä.  
 
Tässä raportin liitteessä esitetään tarkemmin:  
 

1) Yhteenveto epidemiatilanteen kehittymisestä sairaanhoitopiireittäin 

Yhteenvetotaulukossa on esitetty viimeisten viikkojen ilmaantuvuudet (7 ja 14 vrk), COVID-19-
positiivisten näytteiden osuudet kaikista testatuista näytteistä, sekä sairaanhoitopiirien 
yhteistyöryhmien ilmoittama arvio alueen epidemiavaiheesta. Epidemiatilannearvio tehdään ensi sijassa 
sairaanhoitopiirien koordinoimissa alueellisissa työryhmissä. Arvio perustuu seurantatietojen ja 
tartunnanjäljitystä koskevien tietojen tarkasteluun. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama tilannekuva- ja mallinnusryhmä on tarkentanut epidemian 
vaiheluokituksen kriteerejä syksyn 2020 kokemusten perusteella. Luokittelu ei ole kategorista, vaan kyse 
on suuntaa-antavista kriteereistä, jotka auttavat epidemian vaiheiden tunnistamista ja arviointia. Alla on 
esitetty toimintasuunnitelmasta (STM 2021:1, liite 1) kolme epidemian vaihetta luonnehtivaa kuvausta, 
joiden avulla suositusten ja rajoitusten tarvetta ja kohdentamista arvioidaan ja joita käytetään 
päätöksenteon tukena alueellisesti ja valtakunnallisesti. 
 

2) Voimassa olevat suositukset ja rajoitukset 

Taulukossa esitetään yleisten valtakunnallisten suositusten ja rajoitusten lisäksi voimassa olevat 
alueelliset suositukset ja rajoitukset sairaanhoitopiireittäin. Tiedot kuvaavat tilannetta edeltävän, 
täyden kalenteriviikon aikana. Tiedot perustuvat sairaanhoitopiirien viikoittain ilmoittamiin tietoihin ja 
taulukko päivitetään keskiviikkoisin. 

Tarkemmat tiedot alueellisista suosituksista ja rajoituksista löytyvät sairaanhoitopiirien omilta 
koronasivuilta, joiden linkit on koottu THL:n sivulle Koronaepidemia: alueiden tilanne, suositukset ja 
rajoitukset. Tarkempia tietoja koskien toimenpiteiden säädöspohjaa, toimivaltaisia viranomaisia ja 
alueellista toteutettavuutta on listattu toimintasuunnitelman liitteeseen 2 (STM 2021:1, liite 2). 

https://stm.fi/documents/1271139/38741793/STM_2021_X_Covid_hybridi_1_VEDOS.pdf/bd149550-4c56-8318-0918-c867005a67df/STM_2021_X_Covid_hybridi_1_VEDOS.pdf?t=1609237439577
https://stm.fi/documents/1271139/38741793/STM_2021_X_Covid_hybridi_1_VEDOS.pdf/bd149550-4c56-8318-0918-c867005a67df/STM_2021_X_Covid_hybridi_1_VEDOS.pdf?t=1609237439577
https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/toimintasuunnitelmaa-taydennetaan-koronavirusepidemian-hillintaan-uusia-toimenpiteita
https://stm.fi/documents/1271139/38741793/STM_2021_X_Covid_hybridi_1_VEDOS.pdf/bd149550-4c56-8318-0918-c867005a67df/STM_2021_X_Covid_hybridi_1_VEDOS.pdf?t=1609237439577
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta/koronaepidemia-alueiden-tilanne-rajoitukset-ja-suositukset
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta/koronaepidemia-alueiden-tilanne-rajoitukset-ja-suositukset
https://stm.fi/documents/1271139/38741793/STM_2021_X_Covid_hybridi_1_VEDOS.pdf/bd149550-4c56-8318-0918-c867005a67df/STM_2021_X_Covid_hybridi_1_VEDOS.pdf?t=1609237439577
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Lisätietoa: 

- Valtioneuvoston periaatepäätös STM/2020/274 
- Toimintasuunnitelma covid-19 – epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamiseen tammi-

toukokuussa 2021 (STM, 2021:1) 
- Valtioneuvoston periaatepäätös VNK/2020/106 
- Toimintasuunnitelma hybridistrategian mukaisten suositusten ja rajoitusten toteuttamiseen covid-19-

epidemian ensimmäisen vaiheen jälkeen (STM, 7.9.2020) 
- Valtioneuvoston periaatepäätös VNK/2020/57 

Epidemian vaiheiden luokittelu sosiaali- ja terveysministeriön (STM) 
toimintasuunnitelmassa  

Toimintasuunnitelma covid-19 – epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamiseen tammi-toukokuussa 2021 
(STM 2021:1). 
 
 
Perustaso – epidemia ei kasva 
Alhainen ilmaantuvuus, tartuntaketjut hallittavissa, uudet tapaukset yksittäisiä tai jo karanteenissa olevilla. 
 

- Hybridistrategian toimenpiteet: 
o Kansalaisten kasvomaskisuositus (taso1) viranomaisharkinnan perusteella alueille, joilla on 

esiintynyt tartuntoja vähintään kahtena peräkkäisenä viikkona  
 
Kiihtymisvaihe – epidemian kasvu alkaa kiihtyä 
Tapausten alueellinen ilmaantuvuus on noussut, useita paikallisia ja alueellisia tartuntaketjuja. 
 
Kriteerit, joita voidaan käyttää epidemiatilanteen arvioinnissa:   

- 7 vrk tapaussumma on suuruusluokkaa 10-15/100 000 asukasta, tai 
- 14 vrk tapaussumma on suuruusluokkaa > 25/100 000 asukasta  
- positiivisten näytteiden osuus on > 1 %  
- esiintyy joukkoaltistumisia 
- tartunnanlähteet ovat pääsääntöisesti selvitettävissä ja tartuntaketjut katkaistavissa  
- sairaalahoidon tarpeeseen pystytään vastaamaan ilman erityistoimia  
- Kansalaisten kasvomaskisuositus (taso1) viranomaisharkinnan perusteella alueille, joilla on esiintynyt 

tartuntoja vähintään kahtena peräkkäisenä viikkona  
 

- Hybridistrategian lisätoimenpiteet: 
o Alueellinen etätyösuositus ja kasvomaskisuositus  

 
Leviämisvaihe – epidemian kasvu alkaa kiihtyä 
Epidemian kasvu nopeutuu edelleen, tapaukset leviävät alueellisesti tai laajemmin, jäljitys vaikeutuu. 

 
Kriteerit, joita voidaan käyttää epidemiatilanteen arvioinnissa:   

- 7 vrk tapaussumma on suuruusluokkaa >15/100 000 asukasta, tai 
- 14 vrk tapaussumma > 25-50/100 000 asukasta vähintään kahtena peräkkäisenä viikkona 
- positiivisten näytteiden osuus on > 2 %  
- alle puolet tartunnanlähteistä on selvitettävissä  
- sairaalahoidon tarve kasvaa ja uusien tehohoitojaksojen määrän ennustetaan kääntyvän nousuun  

 
- Hybridistrategian lisätoimenpiteet: 

o Maksimaaliset alueelliset suositukset ja rajoitukset välittömästi käyttöön  
o Etätyösuositus ja kasvomaskisuositus (laaja) 
 

https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f806fcad5
https://stm.fi/documents/1271139/38741793/STM_2021_X_Covid_hybridi_1_VEDOS.pdf/bd149550-4c56-8318-0918-c867005a67df/STM_2021_X_Covid_hybridi_1_VEDOS.pdf?t=1609237439577
https://stm.fi/documents/1271139/38741793/STM_2021_X_Covid_hybridi_1_VEDOS.pdf/bd149550-4c56-8318-0918-c867005a67df/STM_2021_X_Covid_hybridi_1_VEDOS.pdf?t=1609237439577
https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f806d7705
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162421
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162421
https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f806a9de2
https://stm.fi/documents/1271139/38741793/STM_2021_X_Covid_hybridi_1_VEDOS.pdf/bd149550-4c56-8318-0918-c867005a67df/STM_2021_X_Covid_hybridi_1_VEDOS.pdf?t=1609237439577
https://stm.fi/documents/1271139/38741793/STM_2021_X_Covid_hybridi_1_VEDOS.pdf/bd149550-4c56-8318-0918-c867005a67df/STM_2021_X_Covid_hybridi_1_VEDOS.pdf?t=1609237439577
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Yhteenveto epidemiatilanteen kehittymisestä sairaanhoitopiireittäin   

Aluehallinto- 
virasto Sairaanhoitopiiri 

Ilmaantuvuus (tapausta/ 100 000 
asukasta) 

Positiivisten näyttei-
den osuus (%) testa-

tuista näytteistä 

Sairaanhoitopiirin alueen 
epäselvien tartuntojen 
osuus, % Alueen arvio epi-

demiatilanteesta 
10.3.2021* 

7 vrk  14 vrk  

Viikko 
7 

Viikko 
8 

Viikko 
9 

Viikot 
6-7 

Viikot 
8-9 

Viikko 
7 

Viikko 
8 

Viikko 
9 

Viikko 9 

osuus (%) lkm (epäsel-
vät/todetut) 

Etelä-Suomen AVI 

HUS 119,6 146,5 161,3 214,8 307,8 3,6 % 4,2 % 4,0 % 46 % 1285/2790 Leviämisvaihe 
Etelä-Karjalan SHP 59,0 48,8 70,8 72,4 119,7 6,1 % 3,0 % 4,4 % 20 % 12/61 Leviämisvaihe 
Kymenlaakso SHP 15,9 18,4 6,7 27,6 25,1 1,1 % 1,1 % 0,5 % 0 % 0/7 Kiihtymisvaihe 
Päijät-Hämeen SHP 24,8 43,9 44,8 48,6 88,7 1,8 % 2,6 % 2,8 % 25 % 21/84 Leviämisvaihe 
Kanta-Hämeen SHP 31,0 46,2 42,1 49,7 88,3 2,5 % 2,8 % 2,8 % 18 % 9/51 Leviämisvaihe 

Lounais-Suomen AVI 
Varsinais-Suomen SHP 76,5 85,6 115,9 121,3 201,5 3,6 % 4,2 % 4,8 % 34 % 154/450 Leviämisvaihe 
Satakunnan SHP 141,5 58,5 73,8 190,2 132,2 5,2 % 2,8 % 2,9 % 5 % 8/150 Leviämisvaihe 

Länsi- ja Sisä-Suomen 
AVI 

Pirkanmaan SHP 20,0 24,9 36,4 31,6 61,4 1,2 % 1,2 % 2,0 % 19 % 37/199 Kiihtymisvaihe 
Keski-Suomen SHP 19,8 28,1 24,5 51,0 52,6 1,3 % 1,7 % 1,8 % 31 % 17/55 Perustaso* 
Etelä-Pohjanmaan SHP 15,1 13,5 15,1 29,1 28,6 0,9 % 0,8 % 1,1 % 9 % 3/33 Kiihtymisvaihe 
Keski-Pohjanmaan SHP 15,5 14,2 14,2 23,3 28,5 0,5 % 0,4 % 0,6 % 0 % 0/8 Perustaso 
Vaasan SHP 61,9 57,8 38,9 142,7 96,7 3,6 % 3,0 % 2,7 % 26 % 21/80 Leviämisvaihe 

Itä-Suomen AVI 

Etelä-Savon SHP 88,1 54,3 33,8 97,3 88,1 3,9 % 2,5 % 2,2 % 13 % 4/31 Kiihtymisvaihe 
Itä-Savon SHP 20,0 15,0 7,5 65,1 22,5 1,3 % 1,1 % 0,7 % 0 % 0/3 Kiihtymisvaihe 
Pohjois-Savon SHP 7,0 11,1 18,9 14,4 29,9 0,5 % 0,8 % 1,1 % 24 % 10/41 Perustaso 
Pohjois-Karjalan SHP 16,5 13,4 4,3 26,9 17,7 1,1 % 0,9 % 0,3 % 0 % 0/6) Perustaso* 

Pohjois-Suomen AVI 
Pohjois-Pohjanmaan SHP 16,5 28,9 28,4 32,1 57,3 0,9 % 1,1 % 1,2 % Ei tiedossa Ei tiedossa Kiihtymisvaihe 
Kainuun SHP 4,2 7,0 1,4 12,5 8,4 0,2 % 0,4 % 0,1 % 0 % 0/1 Perustaso 

Lapin AVI 
Lapin SHP 33,3 23,0 17,9 52,9 41,0 1,3 % 0,6 % 0,4 % 12 % 2/17 Kiihtymisvaihe 
Länsi-Pohjan SHP 10,1 15,1 6,7 31,8 21,8 0,3 % 0,4 % 0,2 % 75 % 3/4 Kiihtymisvaihe 

Ahvenanmaa   179,0 212,2 165,8 185,7 378,0 6,6 % 5,3 % 3,4 % 6 % 3/51 Leviämisvaihe 
 
* Osa alueista on lisäksi määritellyt yksittäisiä kaupunkeja tai kuntia muusta alueesta poikkeavaan epidemiavaiheeseen.  
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Voimassa olevat suositukset ja rajoitukset 
 Etätyön  

suosittaminen 

 

Kasvomaski-
suositus  

 

 

Ikääntyneiden ja 
riskiryhmien 
suojaamisen 
tehostus – 
Suositus vierai-
lujen rajoittami-
sesta 

Poikkeuksellisiin 
opetusjärjestel-
miin siirtyminen 
perusopetukses-
sa 

Ravitsemisliik-
keiden aukiolon, 
anniskeluajan ja 
asiakaspaikka-
määrän rajoit-
taminen  

Julkisten tilojen 
sulkeminen 

Sosiaali- ja 
terveydenhuol-
lon toimintayk-
siköiden, oppi-
laitosten, päivä-
kotien, asunto-
jen ja vastaavien 
tilojen sulkemi-
nen 

Yleisötilaisuuk-
sien kieltäminen  

 

 

Muu suositus tai 
rajoitus 

 

Valtakunnalli-
set suositukset 
ja rajoitukset 

VM ja STM suosit-
televat etätyön 
tekemistä mah-
dollisimman 
laajasti sekä 
julkisella että 
yksityisellä sekto-
rilla. 
 
Suositusta tarkas-
tellaan uudelleen 
30.6.2021 men-
nessä. 

THL suosittelee 
kasvomaskin 
käyttöä koko 
maassa. Tar-
kemmat suosi-
tukset riippuvat 
epidemian vai-
heesta alueella.  

THL päivitti 
maskisuositusta 
8.1.2021. 

Ikärajaan perus-
tuvaa suositus 
fyysisten kon-
taktien välttä-
misestä ei ole 
enää voimassa.  

THL:n ohje 
ikääntyneille ja 
muille riskiryh-
mille koronavi-
rusepidemian 
aikana 

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

Poikkeukselliset 
opetusjärjestelyt 
perusopetukses-
sa 8.-28.3. 2021. 

Kevään 2021 
ylioppilastutkin-
non kokeet 
järjestetään 
terveysturvalli-
sesti. 

Ravitsemisliik-
keiden toiminnan 
rajoitukset riip-
puvat epidemian 
vaiheesta alueel-
la. 
Ravintolat sul-
keutuvat asiak-
kailta 9.3. maa-
kunnissa, joissa 
epidemiatilanne 
on vakavin 
(8.3.2021) 

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

 Kokoontumisia 
koskevissa rajoi-
tuksissa ja suosi-
tuksissa on 
alueellisia eroja 
sen mukaan, 
missä epidemian 
vaiheessa alue 
on.  
THL:n suositus 
yleisötilaisuuk-
siin epidemian 
eri vaiheissa 

AVI: Yleisötilai-
suudet ja yleiset 
kokoukset 

Tartuntatautilain 
muutoksen ja 
valtioneuvoston 
periaatepäätök-
sen vaikutuksia 
tiloihin liittyviin 
rajoituksiin ja 
harrastuksiin 
(26.2.2021) 

Toimivaltainen 
viranomainen 

Valtakunnallisesti 
ja alueellisesti 
STM, VM ja THL, 
paikallisesti kun-
ta/ kuntayhtymä. 
Työnantajat 
vastaavat menet-
telytavoista. 

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

Terveyden- tai 
sosiaalihuollon 
toimintayksikön 
johtaja, kunta 
tai kuntayhty-
mä. 

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. 

Koronaviruksen torjunnassa siirrytään seuraavalle toimenpidetasolle 26.2.2021 – lisätoimenpiteet käyttöön usealla alueella. 

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://stm.fi/etatyot-koronavirustilanteessa
https://stm.fi/etatyot-koronavirustilanteessa
https://stm.fi/etatyot-koronavirustilanteessa
https://stm.fi/etatyot-koronavirustilanteessa
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/-/thl-paivitti-maskisuositusta-maskin-kayttoa-suositellaan-jatkossa-yli-12-vuotiaille
https://thl.fi/fi/-/thl-paivitti-maskisuositusta-maskin-kayttoa-suositellaan-jatkossa-yli-12-vuotiaille
https://thl.fi/fi/-/thl-paivitti-maskisuositusta-maskin-kayttoa-suositellaan-jatkossa-yli-12-vuotiaille
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat/ikaantyneet-ja-muut-riskiryhmat-ohjeita-koronavirusepidemian-aikana
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat/ikaantyneet-ja-muut-riskiryhmat-ohjeita-koronavirusepidemian-aikana
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat/ikaantyneet-ja-muut-riskiryhmat-ohjeita-koronavirusepidemian-aikana
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat/ikaantyneet-ja-muut-riskiryhmat-ohjeita-koronavirusepidemian-aikana
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat/ikaantyneet-ja-muut-riskiryhmat-ohjeita-koronavirusepidemian-aikana
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat/ikaantyneet-ja-muut-riskiryhmat-ohjeita-koronavirusepidemian-aikana
https://valtioneuvosto.fi/-/1410845/poikkeukselliset-opetusjarjestelyt-perusopetuksessa
https://valtioneuvosto.fi/-/1410845/poikkeukselliset-opetusjarjestelyt-perusopetuksessa
https://valtioneuvosto.fi/-/1410845/poikkeukselliset-opetusjarjestelyt-perusopetuksessa
https://valtioneuvosto.fi/-/1410845/poikkeukselliset-opetusjarjestelyt-perusopetuksessa
https://valtioneuvosto.fi/-/1410845/kevaan-2021-ylioppilastutkinnon-kokeet-jarjestetaan-terveysturvallisesti-1
https://valtioneuvosto.fi/-/1410845/kevaan-2021-ylioppilastutkinnon-kokeet-jarjestetaan-terveysturvallisesti-1
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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              

Ahvenanma 

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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