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Tilanne Suomessa 19.1.2022 klo 10.00

COVID-19-rokotusten edistyminen

• (J) Rokotuskattavuus 12 vuotta täyttäneessä väestössä: ensimmäinen 

annos 86,3 %, toinen annos 82,9 %, kolmas annos 39,5 %. (THL, 18.1.)

COVID-19 ilmaantuvuus Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

• 14 vuorokauden ilmaantuvuus 3 161 / 100 000 asukasta. (THL, 19.1.)

• Uusia tapauksia 18.1. aikana 2 998. (THL, 19.1.)
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Tilanne Suomessa 19.1.2022 klo 10.00

Sairaanhoidon kuormitus 

• (J) Maanantaina 17.1. erikoissairaanhoidon 

piirissä oli koronaviruksen vuoksi yhteensä 337 

potilasta, joista 274 vuodeosastolla ja 63 
tehohoidossa. Perusterveydenhuollon 

vuodeosastoilla oli 301 koronapotilasta. (THL, 

17.1.)

• (J) Omikronviruksen leviämisen myötä yhä 
useampi tehohoitoon muusta syystä kuin 

koronaviruksesta päätyvistä potilaista on 

testattu koronapositiiviseksi vasta tehohoitoon 

saapumisen jälkeen. (JL, 16.1.)
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• (J) Helsingin yliopistollisen keskussairaalan 

erityisvastuualue:

• Perusterveyden osastoilla 236

• Erikoissairaanhoidon osastoilla 144
• Tehohoito osastoilla 32

(THL, 19.1.)

https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/covid19care/fact_epirapo_covid19care?row=erva-456369&column=measure-547523.547516.456732.445344.


Tilanne Espoossa 19.1.2022

• Tartuntojen määrä 33 092 (ti +628 )

• Ilmaantuvuus 2887,5 (viikko sitten 

2669,4)

• Lisätietoa:

• https://www.espoo.fi/fi/espoon-

kaupunki/koronavirus
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https://www.espoo.fi/fi/espoon-kaupunki/koronavirus


Espoon kaupungin toimintakykyarvio 19.1.2022

1−3 vrk 3−7 vrk 7−30 vrk Huomiot

Konsernihallinto

(ml. Elinvoiman tulosalue)
Toimintakyky on hyvä.

Hyvinvoinnin ja terveyden 

toimiala

Henkilöstön sairaspoissaolot ja 

siirrot vaikeuttavat kaikkea 

toimintaa.

Kasvun ja oppimisen toimiala Toimintakyky on hyvä.

Kaupunkiympäristön toimiala Toimintakyky on hyvä.

Muut (mm. Länsi-

Uudenmaan pelastuslaitos)

Toimintakyky on hyvä.
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Hyvä Tyydyttävä Huono



Muuta tietoa koronatilanteesta Espoossa
Ajankohtaista

• https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/01/koronarokotuksen-voi-saada-ilman-ajanvarausta-espoon-keskuksen-ja-ison-omenan-

rokotuspisteilta

• Sairaalahoidon tarve kasvaa edelleen – pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suosittaa tilarajoitusten jatkamista

• Koronatilanne toi väliaikaisia muutoksia isoon osaan kaupungin ruokapalveluja

• Espoolaisissa hoivakodeissa todettu uusia koronavirustartuntoja

• Ajanvaraus 3. koronarokotukseen 18–29-vuotiaille on avattu

Koronaprosessin sujuvuus

• Koronapuhelinten viive: Koronarokotuslinjan viive on enää 9 tuntia. Koronalinjan viive 72 tuntia.

• Valtaosaan näytteenottopisteistä saa ajan seuraavalle päivälle.

• Rokotukset etenevät hyvin THL:n määrittämän rokotusjärjestyksen mukaisesti.

Tietoa rokotuksista

• Espoossa annettu koronarokotteita yhteensä 541 249.

• Tietoa kuntalaisille www.espoo.fi/koronarokotus
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https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/01/koronarokotuksen-voi-saada-ilman-ajanvarausta-espoon-keskuksen-ja-ison-omenan-rokotuspisteilta
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/01/sairaalahoidon-tarve-kasvaa-edelleen-paakaupunkiseudun-koronakoordinaatioryhma-suosittaa
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/01/koronatilanne-toi-valiaikaisia-muutoksia-isoon-osaan-kaupungin-ruokapalveluja
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/01/espoolaisissa-hoivakodeissa-todettu-uusia-koronavirustartuntoja
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/01/ajanvaraus-3-koronarokotukseen-18-29-vuotiaille-on-avattu
http://www.espoo.fi/koronarokotus

