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Tilanne Suomessa 2.3.2022 klo 10.00

COVID-19-rokotusten edistyminen

• (J) Rokotuskattavuus 18 vuotta täyttäneessä 
väestössä: Ensimmäinen annos 88,7 %, toinen annos
86,3 %, kolmas annos 60,9 %. (THL, 1.3.) 

COVID-19 ilmaantuvuus Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiiri

• Kahden viimeisen seurantaviikon aikana (14.–28.2.) 
todettujen tapausten ilmaantuvuus on 1 082 (tapausta / 
14 vrk / 100 000 asukasta), (THL, 1.3.)

Lähde:
THL, 1.3.

2



Tilanne Suomessa 2.3.2022 klo 10.00

Sairaanhoidon kuormitus 

• (J) Keskiviikkona 2.3. erikoissairaanhoidon 
piirissä oli koronaviruksen vuoksi 303
vuodeosastoilla ja 31 tehohoidossa. 
Perusterveydenhuollon vuodeosastoilla oli 429 
koronapotilasta. (THL, 2.3.)

• Helsingin yliopistollisen keskussairaalan 
erityisvastuualue:

• Perusterveydenhoidon osastoilla 104
• Erikoissairaanhoidon osastoilla 79
• Tehohoito osastoilla 10 
(THL, 2.3.)
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Tartuntojen leviäminen

• Suomessa on todettu koko koronavirusepidemian 
aikana kaikkiaan 658 559 tautitapausta. (THL, 2.3.)

• Muutos edellisestä raportointipäivästä (1.3.): +1 116. 
(THL, 2.3.)

• Kahden viimeisen seurantaviikon aikana (14.–27.2.) 
todettujen tapausten ilmaantuvuus on 1 214 (tapausta / 
14 vrk / 100 000 asukasta). (THL, 2.3.)

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


Tilanne Espoossa 2.3.2022

• Tartuntojen määrä 50662 (ma +385, ti 
+316)

• Ilmaantuvuus 1380.9 (14 pv / 100000)
• Näytteitä otettu viimeisen viikon ajalla 

(23.2.2022 – 1.3.2022) yhteensä 4424 kpl
• Positiivisten osuus on 46,7 % (viimeiset 14 

vrk)

• Lisätietoa:
• www.espoo.fi/koronavirus

4

https://www.espoo.fi/koronavirus


Espoon kaupungin toimintakykyarvio 2.3.2022

1−3 vrk 3−7 vrk 7−30 vrk Huomiot

Konsernihallinto
(ml. Elinvoiman tulosalue) Toimintakyky on hyvä.

Hyvinvoinnin ja terveyden 
toimiala Toimintakyky on hyvä.

Kasvun ja oppimisen toimiala Toimintakyky on hyvä.

Kaupunkiympäristön toimiala Toimintakyky on hyvä.

Muut (mm. Länsi-
Uudenmaan pelastuslaitos)

Toimintakyky on hyvä.

Hyvä Tyydyttävä Huono
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Muuta tietoa koronatilanteesta Espoossa
Ajankohtaista

• https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/02/3-5-luokkalaisten-maskisuosituksesta-kouluissa-luovutaan

• https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/02/koronavirustautiin-sairastuneille-mahdollisuus-tartuntatautipaivarahaan-
laakarin-sairaanhoitajan-tai

Koronaprosessin sujuvuus

• Koronaneuvontapuhelimeen soittaneille asiakkaille soitetaan takaisin samana tai seuraavana päivänä.
• Rokotusten ajanvarauspuhelimeen soittaneille soitetaan takaisin alle yhdeksässä tunnissa.
• Valtaosaan näytteenottopisteistä saa ajan samalle päivälle.
• Koronarokotuksiin on nyt hyvin aikoja saatavilla. Jaamme rokotuksia myös ilman ajanvarausta.
• Ajantasainen tieto on tarkistettavissa www.espoo.fi/koronarokotus

Tietoa rokotuksista

• Espoossa on annettu koronarokotteita yhteensä 597 608, joista 3. annoksia 141 852.
• Tietoa kuntalaisille www.espoo.fi/koronarokotus
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