
TAUSTA-AINEISTO Hallituksen neuvottelu 17.6.2020 
 

Valtioneuvoston kanslia 

17.6.2020 

 

Hallituksen linjaukset koronavirustartuntojen leviämisen estämiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi –  
yhteenveto1 rajoituksista (tilanne ennen 17.6.2020 hallituksen neuvottelua) 
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Hallituksen suositus 12.3. Kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuu-
det perutaan toukokuun loppuun saakka. Lisäksi suositellaan, 
että myös muiden kokoontumisten järjestäjät harkitsevat ris-
kiarvioiden pohjalta vastaavien tilaisuuksien järjestämistä. 
Valtion järjestämät isot seminaarit ja tapahtumat perutaan 
toukokuun loppuun saakka. 
 
Hallituksen linjaus 22.4. Yli 500 hengen yleisötilaisuuksien 
kieltoa on syytä jatkaa ainakin 31.7. saakka.  
 
Hallituksen linjaus 16.3. Rajoitetaan julkiset kokoontumiset 
kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpee-
tonta oleilua yleisillä paikoilla. 
 
 
 
 
 

VNPP 6.5. Suurten, yli 500 hengen yleisötilaisuuksien järjestä-
minen kielletään 31.7.2020 asti. 
 
Hallituksen linjaus 11.6. Sallittu yleisömäärä voidaan kuitenkin 
ylittää tietyin poikkeuksin. Ulkotiloissa järjestettävissä tilaisuuk-
sissa, joissa on käytettävissä useita katsomolohkoja tai yleisölle 
tarkoitettuja rajattavissa olevia alueita, voidaan eriyttämisjärjes-
telyin sallia yli 500 henkilön yhteisyleisömäärä 1.7. lähtien. 
 
VNPP 6.5. Henkilömäärärajoitusta lievennetään nykyisestä 10 
henkilöstä enintään 50 henkilöön 1.6. alkaen toistaiseksi. Halli-
tus suosittaa lisäksi välttämään yli 50 henkilön kokoontumista 
sellaisissa yksityisissä tilaisuuksissa (esimerkiksi yksityisen ja kol-
mannen sektorin yksityiset juhla, kulttuuri-, harraste-, liikunta- ja 
urheilutapahtumissa sekä uskonnolliset tilaisuudet), 
jotka eivät ole yleisötilaisuuksia.  
 
VNPP 6.5. Urheilukilpailut ja -sarjat voidaan käynnistää 1.6. al-
kaen erityisjärjestelyin. Muutoin eritysjärjestelyin järjestää yli 50 
henkilön yleisötilaisuuksia sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ul-
kotiloissa, jos turvallisuus voidaan varmistaa.   
 
 
 
 
 
 

Rajoitus voi-
massa 31.7. 
saakka, tie-
tyin poik-
keuksin 
30.6. saakka 
 
 
 
Rajoitus voi-
massa tois-
taiseksi 
 
 
 
 
 
Rajoitus pu-
rettu osin 
1.6. alkaen 
(ks. edellä) 
 
 
 
 

TartuntatautiL 58§,  
kunta tai AVI useamman 
kunnan osalta, 
 
AVIen viimeisin päätös 
16.6. (1.-31.7.),  
ks. tarkemmin erillinen 
muistio 
 
 
STM:n ohjauskirjeet 
aluehallintoviranomai-
sille ja Ahvenanmaalle 
6.5., 15.5. ja 11.6.  
 
THL:n ja OKM:n ohje ti-
laisuuksien järjestäjille 
14.5. 
 
Perustelut ks. erillinen 
muistio 
 
Käsittely: hallituksen 
neuvottelu 17.6. 
 

                                                 
1 Yksittäisiä rajoitustoimia ja niiden oikeudellisia ja muita perusteita on tarkemmin käsitelty asianomaisissa esittelyasiakirjoissa.  
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Laki 30.3. ja valtioneuvoston asetus 31.3. 
Ravitsemisliikkeiden sulkeminen 4.4.-31.5.: laki majoitus- ja 
ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttami-
sesta (153/2020) ja valtioneuvoston asetus 
ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta 
tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi (173/2020). 
 

VNPP 6.5. Ravitsemisliikkeiden asteittainen avaaminen aloite-
taan 1.6.2020 edellyttäen, että nyt tehtävien rajoitusten purka-
misen vaikutukset ja myöhempi yleinen epidemiologinen tilan-
nearvio sitä tukevat.  
 
Laki ja valtioneuvoston asetus 1.6. Laki tartuntatautilain väliai-
kaisesta muuttamisesta (400/2020) ja valtioneuvoston asetus ra-
vitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tar-
tuntataudin leviämisen estämiseksi (401/2020) (HE 72/2020 vp, 
VN 19.5.)  

Rajoitus 
(VNA) voi-
massa 31.7. 
saakka   
L 31.10. 
saakka)  
 

TartuntatautiL  
58a ja 58b§ 
 
Perustelut ks. erillinen 
muistio  
 
Käsittely: hallituksen 
neuvottelu 17.6. 
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Hallituksen linjaus 16.3. 
Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumis-
palveluyksiköissä. 
Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveyden-
huollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti 
arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, 
saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö 
synnytysosastolla. 

VNPP 6.5. Rajoitukset vierailuista sosiaali- ja terveydenhuollon 
toimintayksiköissä ovat voimassa toistaiseksi.   

Rajoitus voi-
massa tois-
taiseksi 
 
 

STM ohje 
TartuntatautiL 17§,  
yksikön johtajan päätös 
 
Perustelut ks. erillinen 
muistio  
 
Käsittely: hallituksen 
neuvottelu 17.6. 
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Hallituksen suositus 12.3. Tartuntojen vähentämiseksi tulee 
myös rajoittaa ei-välttämätöntä toimintaa, kuten lähikontak-
teja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla.  Erityisen tär-
keää tämä on riskiryhmiin kuuluvien suojelemiseksi. Kansa-
laisten tulee noudattaa erityistä harkintaa ja varovaisuutta 
riskiryhmien kanssa asioidessa. Riskiryhmiin kuuluvat ikäänty-
neet tai perussairaat. 
 
Hallituksen linjaus 16.3. Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat vel-
voitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten 
kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olo-
suhteet), pois lukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalli-
set luottamushenkilöt. 
 
STM päätös 13.5. (valmiuslaki 86 §) Riskiryhmien kanssalähi-
kontaktissa työskentelevien suojainten käyttö. 
 

VNPP 6.5. Yli 70-vuotiaiden suositellaan edelleen välttävän fyy-
sisiä kontakteja mahdollisuuksien mukaan. Valtioneuvosto koros-
taa riskiryhmään kuuluvien omaa harkintaa toimintaohjetta nou-
datettaessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VNA 15.6. (valmiuslaki) Valtioneuvosto antoi kumoamisasetuk-
sen valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuk-
sien käytön jatkamis- ja soveltamisasetuksista. Asetukset oli tar-
koitettu olemaan voimassa niin pitkään kuin on välttämätöntä, 
kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka, nyt ne kumoutuivat 
16.6.2020. 

Rajoitus voi-
massa tois-
taiseksi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajoitus pu-
rettu 16.6. 
alkaen 

Suositus 
 
Rajoituksella vähenne-
tään ikääntyneiden tar-
tuntariskiä. Yli 70-vuoti-
ailla on selvästi muita 
suurempi riski sairastua 
vakavaan koronavirus-
tautiin. STM ja THL ovat 
antaneet rajoitukseen 
liittyvää ohjeistusta.  
 
Käsittely: hallituksen 
neuvottelu 23.6. 
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VNP 17.3. Valtioneuvoston päätökset rajavalvonnan väliaikai-
sesta palauttamisesta sisärajoille ja eräiden rajanylityspaikko-
jen väliaikaisesta sulkemisesta ja liikenteen rajoittamisesta. 
Toimeenpannaan hallituksen 16.3. linjaamia toimia ihmisten 
liikkumisen rajoittamiseksi henkeä ja terveyttä uhkaavan va-
kavan vaaran vuoksi. Sisärajavalvonta palautetaan Suomen 
Norjan ja Ruotsin vastaisille rajoille. Sallittuja ovat tavaralii-
kenne, Suomen kansalaisten ja Suomessa tai muussa EU:n jä-
senvaltiossa asuvien paluuliikenne, välttämätön työmatkalii-
kenne ja muu välttämätön liikenne. Ulkorajalla suljetaan 
eräät rajanylityspaikat sekä rajoitetaan rajanylitysliikennettä. 
Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu normaalisti. 
 
VNP 7.4. Valtioneuvoston 17.3. sisä- ja ulkorajapäätösten jat-
kaminen. Hallituksen 7.4. linjauksen mukaan tavoitteena on 
edelleen vähentää liikkumista Ruotsin ja Norjan vastaisella ra-
jan luontaisella työssäkäyntialueella. Jatkossa sallitaan vain 
välttämättömin työmatkaliikenne, ja työntekijällä pitää olla 
työnantajan osoittama todistus työn välttämättömyydestä. 
 
Hallituksen suositus 7.4. Suomeen Ruotsista, Virosta ja Sak-
sasta liikennöiviä laivayhtiöitä suositellaan lopettamaan hen-
kilöliikenteen lipunmyynnin 11.4. tai sen jälkeen lähteviin lai-
voihin pl. tavara- ja rahtiliikenne. Suositus voimassa 13.5. asti. 
 
VNA 27.3. (valmiuslaki) Liikkumisen rajoittaminen Uuden-
maan ja muun Suomen välillä 28.3.–19.4, valtioneuvoston 
asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien 
käyttöönotosta. Voimassaolo päättyi 15.4. 
 
Hallituksen suositus 16.3. Suomen kansalaisten ja Suomessa 
asuvien henkilöiden ei pidä matkustaa ulkomaille. Suomalai-
sille matkailijoille suositellaan välitöntä paluuta Suomeen. 
 
Hallituksen suositus 12.3., hallituksen linjaukset 16.3. ja 7.4. 
Suositukset ulkomailta Suomeen palaaville oleskelusta karan-
teenia vastaavissa olosuhteissa kahden viikon ajan Suomeen 
paluun jälkeen.  

VNP 7.5. Valtioneuvoston 7.4. sisärajapäätösten muutos ja jatka-
minen sekä ulkorajapäätöksen jatkaminen.  Sallitaan Schengenin 
sisärajat ylittävässä liikenteessä työsuhteeseen ja toimeksian-
toon perustuva työmatkaliikenne sekä muu välttämätön liikenne. 
Ulkorajoilla ei muutoksia.  
 
VNP 12.6. Valtioneuvoston 7.5. sisä- ja ulkorajapäätösten muut-
taminen ja jatkaminen. Sisärajavalvonta poistuu 1) Suomen ja 
Norjan väliseltä maarajalta, 2) Suomen ja Norjan, Tanskan, Islan-
nin, Viron, Latvian ja Liettuan välisestä lentoliikenteestä ja sään-
nöllisestä lauttaliikenteestä ja 3) huvialusliikenteestä. Siltä osin 
kuin sisärajavalvonta jatkuu, sisärajoilla on mahdollista paluulii-
kenne Suomeen, työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne. 
Rajaliikenteen rajoitukset ulkorajalla jatkuvat nykyisellään eli 
Venäjän rajalla ja muista kolmansista maista saapuvien kohdalla 
14.7. saakka. Ulkorajoilla sallitaan paluuliikenne Suomeen, kaut-
takulkuliikenne Helsinki-Vantaan lentokentällä ja muu välttämä-
tön liikenne. Suomen kansalaisen perheenjäsenten maahanpääsy 
on mahdollista kansallisuudesta riippumatta. 

-  
Hallituksen linjaus 11.6. Hallitus suosittelee edelleen välttämään 
tarpeetonta matkustamista muualle paitsi Norjaan, Tanskaan, Is-
lantiin, Viroon, Latviaan ja Liettuaan.  

-  
Hallituksen linjaus 11.6. Omaehtoista karanteenia ei tarvita, jos 
henkilö saapuu Virosta, Latviasta, Liettuasta, Norjasta, Tanskasta 
tai Islannista. Omaehtoista karanteenia suositellaan 15.6. alkaen 
kaikille Suomeen saapuville, jotka tulevat maista, joihin kohdis-
tuu edelleen sisä- tai ulkorajavalvontaa (esim. Ruotsi, Saksa ja 
Venäjä).  

Rajoituksia 
purettu 
14.5. alkaen 
 
 
 
Sisärajaval-
vonta pois-
tunut 15.6. 
alkaen osin, 
muutoin ra-
joitus voi-
massa 14.7. 
saakka,  
ulkorajoilla 
rajoitus voi-
massa 14.7. 
saakka 
 
 
Matkustus- 
ja omaehtoi-
sen karan-
teenin suosi-
tus purettu 
Viro, Latvia, 
Liettua, 
Norja, 
Tanska ja  
Islanti,  
muut maat 
suositukset 
jatkuvat 
toistaiseksi 
 

RajavartioL 15§:  
valtioneuvoston päätök-
set (sisä- ja ulkoraja)  
17.3., 24.3., 7.4., 7.5., 
20.5. ja viimeisin 12.6., 
jotka voimassa 14.7. 
saakka 
 
Rajavartiolaitoksen ohje 
 
UM:n matkustusohje 
 
THL:n ohje omaehtoi-
sesta karanteenista ja 
hygieniasta 
 
Valtioneuvoston hybri-
distrategian mukaan teh-
dyistä rajoituksista luo-
vutaan asteittain perus-
tuen tautitilanteeseen 
sekä sosiaalisiin ja talou-
dellisiin näkökohtiin. Ih-
misten kulkemista ja lii-
kennettä on helpotettu 
ensisijaisesti samankal-
taisessa tautitilanteessa 
olevien maiden välillä. 
Epidemiologisen arvion 
(11.6.) mukaan tällaisia 
maita ovat Norja, 
Tanska, Islanti, Viro, Lat-
via ja Liettua. 
 
Käsittely: hallituksen 
neuvottelu 23.6. 
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Hallituksen linjaus 16.3. Julkisen sektorin työnantajat mää-
räävät ne julkisen sektorin työntekijät etätyöhön, joiden työ-
tehtävät sen mahdollistavat. 

VNPP 6.5. Etätyösuositus jatkuu toistaiseksi. Suositusta arvioi-
daan uudelleen kesän jälkeen. 

Rajoitus voi-
massa tois-
taiseksi  
 
 

Suositus 
 
VM:n ohje ministeriöille 
7.5.  
 
Etätyöskentely on toimi-
nut pääsääntöisesti hy-
vin. Suositusta on jat-
kettu, koska sillä voidaan 
edelleen vähentää altis-
tusta lähikontakteille ja 
tartuntariskille.   
 
Käsittely: hallituksen 
neuvottelu 23.6. 
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Hallituksen linjaus 16.3. Suljetaan valtion ja kuntien museot, 
teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjasto-
autot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harras-
tustilat ja –paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, 
kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoi-
minta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset. Suositellaan 
yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnol-
listen yhteisöjen toimivan samoin.  
 
Linjauksen toimeenpano STM:n ohjauskirjeellä ja aluehallin-
tovirastojen päätöksillä (tartuntatautiL). 
 
 

 VNPP 6.5.  
Ulkoharrastuspaikat avataan 14.5. alkaen kokoontumisrajoituksia 
noudattaen. 
 
Seuraavat julkiset sisätilat avataan 1.6. alkaen hallitusti ja asteit-
tain: valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kult-
tuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja 
tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut ur-
heilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, 
kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset. 
 
Kirjojen ja muiden aineistojen uloslainaaminen kirjastoista salli-
taan välittömästi. 
 

 
Rajoitus pu-
rettu 14.5. 
alkaen 
Rajoitus pu-
rettu 1.6. al-
kaen 
 
 
 
 
Rajoitus pu-
rettu 6.5. al-
kaen 
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 Hallituksen linjaus 14.4. Hallitus suosittelee välttämään kaik-
kea tarpeetonta matkustamista, kuten vapaa-ajan matkusta-
mista, myös kotimaassa.  
 
 
 
 
 

Hallituksen linjaus 29.5. Kotimaassa voi matkailla 1.6. alkaen, 
kun noudattaa koronavirukseen liittyviä turvallisuusohjeita. Mat-
kailijoiden ja matkailualan yritysten on tärkeää sitoutua toimiin, 
joilla ehkäistään koronavirustartuntoja. 
  
TEM ja STM laatineet ohjeet turvalliseen kotimaanmatkailun 
käynnistämiseen Suomessa. 

Suositus pu-
rettu 1.6. 
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VNA 17.3. ja jatkoasetukset (valmiuslaki 88§) Valmiuslain 
mukaiset käyttöönotto- ja soveltamisasetukset koskien kun-
nan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoi-
don määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelu-
tarpeen arvioinneista (ml. jatkoasetukset) voimassa 30.6. 
saakka.  
 
 
 
 
 
 
 

VNA 15.6. (valmiuslaki) Valtioneuvosto antoi kumoamisasetuk-
sen valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuk-
sien käytön jatkamis- ja soveltamisasetuksista sekä kumosi val-
miuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisase-
tuksen. Asetukset oli tarkoitettu olemaan voimassa niin pitkään 
kuin on välttämätöntä, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka, nyt 
ne kumoutuivat 16.6.2020. 
 
 

Rajoitus pu-
rettu 16.6. 
alkaen 

 

1
0

. 
K

R
II

TT
IN

EN
 H

EN
K

IL
Ö

ST
Ö

 

 

VNA 17.3. ja jatkoasetukset (valmiuslaki 93§ ja 94§) Val-
miuslain mukaiset käyttöönotto- ja soveltamisasetukset väli-
aikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, 
työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä (ml. jatkoasetukset) 
voimassa 30.6.2020 saakka. Kriittisen henkilöstön saatavuu-
den varmistaminen. 
 
STM päätös 1.4. (valmiuslaki) Määräys, jolla sairaanhoitopii-
rit ja Ahvenmaan maakunta velvoitetaan ohjaamaan ulko-
mailta saapuvan henkilöstönsä karanteenia vastaaviin olosuh-
teisin 14 vrk:n ajaksi sekä ohjaamaan Covid-19 –tutkimukseen 
aina, jos on pienikin epäilys sairastumisesta. Päätös voimassa 
13.4.2020 saakka. 
 
VNA 17.3. ja jatkoasetus (valmiuslaki 95 ja 96-103§) Valtio-
neuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn 
toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96-103 §:n soveltamisesta 
(terveydenhuollon henkilökunnan työvelvoite). Asetus voi-
massa 13.5. saakka. 
 

VNA 15.6. (valmiuslaki) Valtioneuvosto antoi kumoamisasetuk-
sen valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuk-
sien käytön jatkamis- ja soveltamisasetuksista sekä kumosi val-
miuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisase-
tuksen. Asetukset oli tarkoitettu olemaan voimassa niin pitkään 
kuin on välttämätöntä, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka, nyt 
ne kumoutuivat 16.6.2020. 

Rajoitus pu-
rettu 16.6. 
alkaen 
 
 
 
 
Päätös voi-
massa 13.4. 
saakka 
 
 
 
 
VNA ei jat-
kettu 13.5. 
jälkeen  
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VNA 17.3. (valmiuslaki 87§) Terveydenhuollossa käytettävien 
lääkkeiden, tavaroiden ja palvelujen myynnin rajoittaminen. 
Valmiuslain käyttöönottoasetus (ml. jatkoasetukset) ja toimi-
valtuuksien nojalla annetut STM:n päätökset (ja jatkopäätök-
set) voimassa 30.6.2020 saakka.  
 

VNA 15.6. (valmiuslaki) Valtioneuvosto antoi kumoamisasetuk-
sen valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuk-
sien käytön jatkamis- ja soveltamisasetuksista sekä kumosi val-
miuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisase-
tuksen. Asetukset oli tarkoitettu olemaan voimassa niin pitkään 
kuin on välttämätöntä, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka, nyt 
ne kumoutuivat 16.6.2020. 
 
 

Valmiuslain 
rajoitus pois-
tettu 16.6. 
alkaen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajoitus voi-
massa ko-
ronaepide-
mian keston 
ajan 

Ei voimassa olevaa lakiin 
perustuvaa rajoitusta. 
Eduskunnan käsittelyssä 
oleva hallituksen esitys 
liittyen lääkehuollon tur-
vaamiseen: HE laeiksi 
lääkelain, lääkkeiden vel-
voitevarastoinnista an-
netun lain ja tartunta-
tautilain muuttamisesta 
HE 80/2020 (VN 28.5.) 
 
STM:n linjaus koronavi-
rukselta suojaavien hen-
kilönsuojainten myyn-
nistä 
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Hallituksen linjaus 16.3. Koulujen, oppilaitosten, yliopistojen 
ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun 
vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskey-
tetään. Poikkeuksena koulussa järjestettävä esiopetus ja pe-
rusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus sekä erityisen tuen 
päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville. 
Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä jär-
jestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Lähiopetuksen si-
jaan kaikkien yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä am-
matillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen 
järjestäjien opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman 
laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, 
erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tar-
vittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen. 
 
Linjauksen toimeenpano VNA 17.3., STM:n ohjauskirje ja 
aluehallintovirastojen päätöksillä (tartuntatautiL), myös 
OKM:n ja THL:n ohje.  
 
VNA 17.3. ja jatkoasetukset (valmiuslaki) Valmiuslain mukai-
set käyttöönotto- ja soveltamisasetukset koskien varhaiskas-
vatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvolli-
suutta koskevista väliaikaisista rajoituksista ml. jatkoasetuk-
set voimassa 13.5.2020 saakka. 
 
Hallituksen linjaus 16.3. Ylioppilastutkinnon kokeet toteute-
taan 13.3. julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 
mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat mää-
räykset. 
 

VNPP 30.4. Hallitus purkaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuk-
sen rajoitteet terveysviranomaisten arvion pohjalta. Takaisin lä-
hiopetukseen siirrytään 14.5. alkaen hallitusti ja turvallisuudesta 
huolehtien.  
 
VNPP 6.5. Lukioita, ammatillisia oppilaitoksia, korkeakouluja ja 
vapaata sivistystyötä koskevat rajoitukset ovat voimassa 
13.5.2020 asti, minkä tilojen käyttöä opetukseen hallitaan tar-
tuntatautilain mukaisilla toimenpiteillä. Valtioneuvosto kuitenkin 
suosittelee, että yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, lukioissa, 
ammatillisessa opetuksessa, vapaassa sivistystyössä sekä aikuis-
ten perusopetuksessa jatketaan etäopetusta lukukauden lop-
puun.  
 
VNPP 6.5. Taiteen perusopetuksen järjestämistä koskevat rajoi-
tukset ovat voimassa 13.5. asti, minkä jälkeen näiden oppilaitos-
ten tilat avataan lähiopetukselle. 
 

Rajoitus pu-
rettu 14.5. 
alkaen 
 
 
Etäopetus-
suositus lu-
kukauden 
(kevät) lop-
puun 
 
 
 
 
Rajoitus pu-
rettu 14.5. 
alkaen 
 
 
 
VNA ei jat-
kettu 13.5. 
jälkeen  
 
 
Yo-kokeet 
toteutettu  

Ei voimassa olevaa rajoi-
tusta. Eduskunnan käsit-
telyssä olevat hallituksen 
esitykset, joilla varaudu-
taan opetuksen ja koulu-
tuksen järjestämiseen, 
jos epidemia kiihtyy:  
 
HE laeiksi perusopetus-
lain ja Helsingin euroop-
palaisesta koulusta an-
netun lain väliaikaisesta 
muuttamisesta 
HE 86/2020 vp  
(VN 4.6.) 
 
HE laeiksi yliopistolain 39 
ja 40 §:n sekä ammatti-
korkeakoululain 14 ja 29 
§:n väliaikaisesta muut-
tamisesta HE 84/2020 vp 
(VN 4.6.) 
 
HE laiksi ammatillisesta 
koulutuksesta annetun 
lain 52 §:n väliaikaisesta 
muuttamisesta 
HE 85/2020 (VN 4.6.) 

 


