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22.09.2021 klo 10.00

Espoon kaupunki

Konsernihallinto

Turvallisuus ja valmius -vastuualue
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Tilanne Suomessa 22.09.2021 klo 10.00

• Vahvistettuja tapauksia yhteensä: 137 117 (+ 860)

• Osa luvuista on päivittynyt THL:n järjestelmiin 

viiveellä johtuen järjestelmiin tehdyistä päivityksistä 

viime viikonlopun aikana.

• Testattuja näytteitä: 6 976 739 (+ 25 105)
• Yli 12-vuotiaiden rokotuskattavuus: ensimmäinen 

annos 83,3%, toinen annos 66,6%

• Rokotekattavuusluvut ovat pysyneet samoina 19.9. 

lähtien.

• Tautiin liittyviä kuolemia: 1 051*
• •Viimeisen 14 vuorokauden aikana todettiin 5 950 

uutta tapausta ilmaantuvuuden ollessa 107,3 

tapausta 100 000 asukasta kohden.

• Edeltävän 14 vuorokauden aikana todettiin 8 183 uutta tapausta 

ilmaantuvuuden ollessa 147,6 tapausta 100 000 asukasta kohden.

• * THL päivittää luvut kerran viikossa keskiviikkoisin. Tiedot on päivitetty 15.9.

• ** THL päivittää luvut kolmesti viikossa (maanantai-keskiviikko-perjantai). 

Luvut ovat perjantailta 17.9.

2



Ilmaantuvuus 

sairaanhoitopiireittäin 

• Oheisella kartalla näkyy COVID-19-

taudin ilmaantuvuus viimeisen 14 

vuorokauden aikana 

sairaanhoitopiireittäin per 100 000 

asukasta. (THL, 21.09.)

• Korkeimmat ilmaantuvuudet

• Vaasa 165,1

• HUS 149,7

• Varsinais-Suomi 140,2

• Etelä-Karjala 126,7

• Pohjois-Savo 126,7
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https://experience.arcgis.com/experience/d40b2aaf08be4b9c8ec38de30b714f26


Tilanne Espoossa 22.09.2021 klo 10.00

• Tartuntojen määrä 13 318 (ma +22, ti 

+32 ) edellinen viikko +191) 

• Ilmaantuvuus 147 

(viikko sitten 15.9. 227,1)

• Tartuntojen osuus Suomen tartunnoista 

9,7 % 

• Lisätietoa:

• https://www.espoo.fi/koronavirus?

• https://www.espoo.fi/fi/mahdolliset-altistumiset-

julkisilla-paikoilla
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Espoon kaupungin toimintakykyarvio 

22.09.2021

1−3 vrk 3−7 vrk 7−30 vrk Huomiot

Konsernihallinto

(ml. Elinvoiman tulosalue)
Toimintakyky on hyvä.

Hyvinvoinnin ja terveyden 

toimiala
Tartunnanjäljityksessä viiveitä.

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

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi rajoitusten purkamisesta 1.10. alkaen.

https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2021/09/paakaupunkiseudun-koronakoordinaatioryhma-linjasi-rajoitusten-

purusta-110-alkaen

Koronaprosessin sujuvuusee

• Koronapuhelimeen soittaneille asiakkaille soitetaan takaisin samana tai seuraavan päivänä. raavan päivänä
• Valtaosaan näytteenottopisteistä saa ajan tänään tai huomenna.
• Asiakas saa vastauksen koronatestistä keskimäärin 11 tuntia.
• Tartunnanjäljitys tavoittaa kaikki uudet Covid-positiiviset ensisoitolla tai -viestillä 2 vuorokauden sisällä. 

Varsinaisen jäljityspuhelun viive kuitenkin 1-18 vuorokautta.

Riskiryhmien suojaaminen

• Rokotukset etenevät hyvin THL:n määrittämän rokotusjärjestyksen mukaisesti.

Tulevat/ suunnitteilla olevat toimenpiteet
• Espoon kaupungilla jatketaan työskentelyä etätyösuositusten mukaisesti toistaiseksi.
• Espoossa annettu koronarokotteita yhteensä 384 692.
• Tietoa kuntalaisille www.espoo.fi/koronarokotus
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