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Tilanne maailmalla
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Alkuperäislähteet: Euroopan tautikeskus, ECDC https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates ja 

WHO Eurooppa https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html


EU/ETA tilanne – lähes kaikilla alueilla yhä laskua sekä 
tartuntamäärissä että kuolleisuudessa
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Muutostrendi

Viikot 18-20.2022 Tartunnat

Kuolemat

1.1.2021 31.12.2021 1.1.2022



Suomi: kaikissa epidemian mittareissa voimakasta 
laskua maalis- huhtikuun jälkeen
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Ilmaantuvuuden lasku näkyy kaikissa ikäryhmissä ja 
kaikilla maan alueilla 

7.10.2021 6

Ahvenanmaa Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Savo Helsinki ja Uusimaa Itä-Savo

Kainuu Kanta-Häme Keski-Pohjanmaa

Keski-Suomi Kymenlaakso Lappi

Länsi-Pohja Pirkanmaa Pohjois-Karjala

Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Päijät-Häme

Satakunta Vaasa Varsinais-Suomi

Todettujen COVID-19 –tapausten ilmaantuvuus Todettujen COVID-19 –tapausten ilmaantuvuuden 

muutos neljän viikon seurantajaksolla ikäryhmittäin



Covid-19 tartuntaan liittyvät kuolemat
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Kuolemat per miljoona väestö –

yhteensä pandemian aikana 



Virusmuunnoksista – uusia päämuunnoksia 
ilmennyt n. 6 kk välein – tämä jatkunee
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60,1 % maailman väestöstä on saanut täyden 
perusrokotussarjan 

Koronarokotteita annettu jo noin 11 miljardia annosta



2. annoksen kattavuus on 87,6 % (18+)
Yli 80 vuotta täyttäneillä 4. annoksen kattavuus on lähes 62 %

1. 

annos

2. 

annos

3. 

annos

12 vuotta 

täyttäneet

88,9 

%

86,5 

%
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%

18 vuotta 

täyttäneet

89,8 

%

87,6 

%

64,9 

%

60 vuotta 

täyttäneet

95,8 

%

95,0 

%

87,1 

%



Rokotusmyönteisyys erinomainen koko 
maassa
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THL:n suositus neljänsistä koronarokotteista 
laajenee

THL suosittelee, että kunnat tarjoavat 
neljännen koronarokoteannoksen:

”Kaikille 70 vuotta 
täyttäneille, joilla on 
vakavalle tautimuodolle 
altistavia riskitekijöitä”

Neljättä koronarokotetta eli toista tehosteannosta on 
suositeltu jo aikaisemmin:

• Kaikille 12 vuotta täyttäneille vakavasti 
immuunipuutteisille

• Kaikille 80 vuotta täyttäneille

• Kaikille hoivakodeissa asuville sekä 
järjestetyn kotihoidon tai omaishoidon piirissä 
oleville iäkkäille

• muillekin iäkkäille, joiden terveys ja 
toimintakyky ovat heikentyneet
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Suositus perustuu ajantasaiseen koronaepidemian ja rokotteiden suojatehon seurantatietojen 

perusteella tehtyyn lääketieteelliseen arvioon

THL tiedottaa muutoksesta ja sen perusteista yksityiskohtaisemmin verkkosivuillaan

Kunnat vuorostaan vastaavat koronarokotusten järjestämisestä ja kertovat, mistä ja milloin rokotuksen 

voi saada



Yhteenveto

• Epidemiatilanne kohentunut huomattavasti

• Vakavan sairastumisen riski matala suositellut rokotukset 
ottaneilla, myös hybridi-immuniteetti lisää suojaa

Silti huomioitava

• Tulevina vuosina on odotettavissa että korona aiheuttaa 
joka vuosi ainakin talvikautena epidemioita muiden 
hengitystieinfektioiden tapaan

• Tämä lienee pysyvä ilmiö ja siksi siihen on varauduttava 
pysyvin tai vähintään riittävän joustavin resurssein



COVID-19-epidemian 

hybridistrategian seuranta 

– yhteenvetoraportti 

1.6.2022

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
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Tautitapausten ja koronatestien määrä laskee



Arvioitu tehollinen tartuttavuusluku R 
koronaepidemian ajalta



Koronavirusmäärät jätevedessä edelleen korkeita



Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä 
laskee

31.5.2022: yht. 469 potilasta
Esh:n vuodeosastoilla 173 potilasta
Pth:n vuodeosastoilla 281 potilasta
Teho-osastoilla 15 potilasta.

16-30.5.menehtyneitä on kirjattu 213.

Koronan johdosta ja koronan kera hoidossa 
olleiden osuuden kehitys: 

Lähde: THL:n kysely sairaanhoitopiireille, 
Tehohoidon koordinoiva toimisto, KYS 



Tehohoidon tilannekuva – potilasmäärä laskussa

Tietolähde: Tehohoidon koordinoiva toimisto

Koko epidemian aikana tehohoidossa olleiden  
potilaiden keski-ikä  59 vuotta – vuonna 2022
Potilaat kuitenkin aiempaa iäkkäämpiä.



Menehtyneiden korkea määrä laskee vähitellen



Eri korona-aaltojen aikaiset kuolemantapaukset –
Helsingin kaupungin seurantatiedot



• Testaus- ja tapausmäärät pääosin edelleen laskusuuntaiset

• Sairaalahoidon tarve ja menehtyneiden määrä laskussa

• Jätevesiseurannassa ei merkittävää laskua – edelleen runsaasti 
viruskiertoa - riskiryhmien suojaamiseen on kiinnitettävä yhä erityistä 
huomiota 

• Jatkossa uusi tartuntojen aalto on todennäköinen – varautuminen 
tärkeää

• Seurattava nykyisten ja uusien virusmuunnosten leviämistä

• Väestön rokotussuojaa täydennettävä ennakoiden epidemiatilannetta ja 
rokotusten suojan kestoa

Koronaepidemia rauhoittunut edelleen



90 tilannekuvaraporttia 15.5.2020 - 2.6.2022 



THL:n tilannehuone
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VN.FI
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Tilannekuvatieto viestinnän ja päätöksenteon tukena
Covid 19 -epidemian tilannekuva- ja mallinnusryhmä 8.4.20–30.6.22

• Koronavirusepidemiaa koskevat infot ja 

• tilannekuvat (STM)

• Hybridistrategian seurantaraportit (THL)

• Kansallisen tehohoidon tilannekuvaraportit

https://stm.fi/korona-tilannekuvat
https://stm.fi/korona-tilannekuvat
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta/koronaviruksen-seuranta
https://www.psshp.fi/potilaat-ja-vierailijat/tietoa-koronaviruksesta


Koronatoimien johtamisen onnistumisen ja monialaisten 
yhteiskunnallisten vaikutusten arviointeja 
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VN.FI
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Tieto tukee varautumista, ennakointia,  

koronatoimien kohdentamista ja arviointia   

2.6.2022

Koronakriisi alkoi selkeästi terveys-

turvallisuuskriisinä, mutta on 

pitkittyessään laajentunut 

yhteiskunnalliseksi kriisiksi. 

Suomessa on selvitty suhteellisen 

pienillä ja ajalliselta kestoltaan 

rajatuilla rajoitustoimilla. 

Terveydenhuollon kapasiteetti on 

kestänyt pandemian aiheuttaman 

kovan rasituksen.  

Koronajohtaminen Suomessa. 

Arvio covid-19-pandemian 

johtamisesta ja hallinnosta 

syksystä 2020 syksyyn 2021

VA LT I O N E U V O S TO N  S E LV I T Y S - J A

TUTKIMUSTOIMINNAN JULKAISUSARJA 2022:34



Sosiaali- ja terveydenhuollon varautumisen 
selvitysryhmän toimenpidesuositukset 

STM 2022:11

• Tilannekuva
• Viranomaisyhteistyö
• Valmiussuunnittelu ja varautuminen
• Palvelujärjestelmä
• Henkilöstön riittävyys
• Jäljitys ja testaus
• Rokottaminen ja lääkkeet
• Tehohoito
• Materiaalinen valmius



1. STM vastaa strategisesta, kansallisesti yhtenäisestä tilannekuvasta yhdessä 
alueiden kanssa THL:n asiantuntemusta hyödyntäen. 

2. Parannetaan erityisesti peruspalveluihin liittyvän tilannekuvan tuottamista ja 
palautetiedon tuottamista alueille. 

3. Sisällytetään tilannekuvaan säännöllisesti arvio pandemian vaikutuksista 
haavoittuvassa asemassa oleviin väestöryhmiin, esimerkiksi lapsiin ja nuoriin. 

Varmistetaan, että häiriö- ja poikkeustilanteessa kaikilla toimijoilla on käytettävissä 
yhteisesti muodostettu ydinviesti strategioista, suosituksista ja toimenpiteistä.



Kiitokset

• Tässä viimeisessä koronatiedotustilaisuudessa haluamme kiittää omasta ja 
THL:n ja STM:n puolesta ihmisiä niistä arjen teoista joiden avulla olemme 
päässeet vaikeiden hetkien yli.

• Kiitämme ennen kaikkea jokaista Suomessa asuvaa vastuuntuntoisesta 
toiminnasta, mutta yhtäläisesti myös edustajiamme ja valtion johtoa, eri 
viranomaisia, terveydenhuollon ammattilaisia, mediaa, yrittäjiä ja 
järjestöjä. 

• Kokemus on osoittanut, että Suomi selviää vaikka mistä, kun yhdessä niin 
päätämme.
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Kiitos
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