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Tilanne Suomessa 5.1.2022 klo 10.00

COVID-19-rokotusten edistyminen

• (J) Rokotuskattavuus 12 vuotta täyttäneessä 

väestössä on Ensimmäinen annos 87,8 %, 

toinen annos 83,8 %, kolmas annos 24,8 % 
(THL, 4.1.)

• Rokotuskattavuus HUS: 1. annos 87,4 %, 

2. annos 83 % (THL, 4.1.)
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Ilmaantuvuus 

sairaanhoitopiireittäin 

• Oheisella kartalla näkyy COVID-19-

taudin ilmaantuvuus viimeisen 14 

vuorokauden aikana 

sairaanhoitopiireittäin per 100 000 

asukasta. (THL, 5.1.)

• Korkeimmat ilmaantuvuudet

• HUS 2121,2

• Pirkanmaa 906,2

• Vaasa 821

• Satakunta 786,8

• Kanta-Häme 731,5

• Päijät-Häme 721,1

• Lappi 719,3
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https://experience.arcgis.com/experience/d40b2aaf08be4b9c8ec38de30b714f26


Tilanne Espoossa 5.1.2022

• Tartuntojen määrä 24726 (ti+627 )

• Ilmaantuvuus 1902

• Lisätietoa:

• https://www.espoo.fi/fi/espoon-

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


Espoon kaupungin toimintakykyarvio 5.1.2022

1−3 vrk 3−7 vrk 7−30 vrk Huomiot

Konsernihallinto

(ml. Elinvoiman tulosalue)
Toimintakyky on hyvä.

Hyvinvoinnin ja terveyden 

toimiala

Viiveet testiin pääsyssä, 

jäljityksessä sekä Espoon sairaalan 

korkea potilasmäärä painavat 

toimintakyvyn huonolle tasolle. 

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
• Espoon koronarokotusten tilannekatsaus torstaina 30.12.2021

• Espoon koronarokotusten tilannekatsaus perjantaina 31.12.2021

• Vierailuja Espoon sairaalaan ei suositella

• Neljäs koronarokotusannos voimakkaasti immuunipuutteisille henkilöille

• Sairaalakuormitus voimakkaassa kasvussa - Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä pitää rajoitusten jatkamista 

välttämättömänä

Koronaprosessin sujuvuus
• Koronapuhelinten viive 48-102 tuntia.
• Ostopalvelutuottaja nostaa kapasiteettia ensi viikosta alkaen. Rokotusajanvarauksia priorisoidaan.
• Seuraavat ajat näytteenottoon ovat vasta päivälle 11.1.2022. 
• Asiakas saa vastauksen koronatestistä keskimäärin 16 tuntia.
• Tartunnanjäljitys tavoittaa priorisoitavat uudet Covid-positiiviset 1-7 vuorokauden sisällä. Kokonaisviive on 

kuitenkin 1-38 vuorokautta.

Riskiryhmien suojaaminen

• Rokotukset etenevät hyvin THL:n määrittämän rokotusjärjestyksen mukaisesti, mutta aikojen kysyntä on suurta.
Tietoa rokotuksista
• Espoossa annettu koronarokotteita yhteensä 499 351. Tietoa kuntalaisille www.espoo.fi/koronarokotus 6

https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2021/12/espoon-koronarokotusten-tilannekatsaus-torstaina-30122021
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2021/12/espoon-koronarokotusten-tilannekatsaus-perjantaina-31122021
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2021/12/vierailuja-espoon-sairaalaan-ei-suositella
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2021/12/neljas-koronarokotusannos-voimakkaasti-immuunipuutteisille-henkiloille
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/01/sairaalakuormitus-voimakkaassa-kasvussa-paakaupunkiseudun-koronakoordinaatioryhma-pitaa-rajoitusten
http://www.espoo.fi/koronarokotus

