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Tilanne Suomessa 12.1.2022 klo 10.00

COVID-19-rokotusten edistyminen

• (J) Rokotuskattavuus 12 vuotta täyttäneessä 

väestössä on Ensimmäinen annos 88,0 %, 

toinen annos 84,2 %, kolmas annos 32,0 %. 
(THL, 11.1.)

• Rokotuskattavuus HUS: 1. annos 87,5 %, 

2. annos 83,4 %. (THL, 11.1.)
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Ilmaantuvuus 

sairaanhoitopiireittäin 

• Oheisella kartalla näkyy COVID-19-

taudin ilmaantuvuus viimeisen 14 

vuorokauden aikana 

sairaanhoitopiireittäin per 100 000 

asukasta. (THL, 12.1.)

• Korkeimmat ilmaantuvuudet

• HUS 3192,6

• Ahvenanmaa 2221,4

• Vaasa 1702,1

• Kanta-Häme 1425

• Lappi 1378,8
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https://experience.arcgis.com/experience/d40b2aaf08be4b9c8ec38de30b714f26


Tilanne Espoossa 12.1.2022

• Tartuntojen määrä 28 807 (ti +589 )

• Ilmaantuvuus 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 12.1.2022

1−3 vrk 3−7 vrk 7−30 vrk Huomiot

Konsernihallinto

(ml. Elinvoiman tulosalue)
Toimintakyky on hyvä.

Hyvinvoinnin ja terveyden 

toimiala

Henkilöstöpuutteet huonontavat 

toimintakykyä merkittävästi ja 

kasvava sairaalahoidon tarve lisää 

painetta entisestä.

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 sairaalassa ennätysmäärä koronapotilaita - henkilöstöä siirretään muista yksiköistä

• Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi lasten ja nuorten ohjatun harrastustoiminnan, etätyön ja 

maskinkäyttösuosituksen jatkumisesta

• Useissa espoolaisissa hoivakodeissa koronavirustartuntoja

• Valtaosasta karanteenin asettamisesta luovutaan – jäljitys keskitetään terveydenhuollon yksiköihin, hoivalaitoksiin ja 

riskiryhmien asumisyksiköihin

• Espoo supistaa sosiaali- ja terveyspalveluja turvatakseen Espoon sairaalan toiminnan

• Espoon uimahallien ja sisäliikuntapaikkojen sulku jatkuu 24.1. saakka, kulttuurin ja liikunnan tapahtumat peruttu edelleen 31.1.

saakka

Koronaprosessin sujuvuus

• Koronapuhelinten viive: Koronapuhelin yli 100 tuntia ja koronarokotuslinja yli 30 tuntia. 
• Rokotusajanvarauksia priorisoidaan. 
• Asiakas saa vastauksen koronatestistä keskimäärin 19 tuntia.
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https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/01/espoon-sairaalassa-ennatysmaara-koronapotilaita-henkilostoa-siirretaan-muista-yksikoista
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/01/paakaupunkiseudun-koronakoordinaatioryhma-linjasi-lasten-ja-nuorten-ohjatun-harrastustoiminnan
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/01/useissa-espoolaisissa-hoivakodeissa-koronavirustartuntoja
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/01/valtaosasta-karanteenin-asettamisesta-luovutaan-jaljitys-keskitetaan-terveydenhuollon-yksikoihin
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/01/espoo-supistaa-sosiaali-ja-terveyspalveluja-turvatakseen-espoon-sairaalan-toiminnan
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/01/espoon-uimahallien-ja-sisaliikuntapaikkojen-sulku-jatkuu-241-saakka-kulttuurin-ja-liikunnan


Muuta tietoa koronatilanteesta Espoossa
Koronaprosessin sujuvuus

• Emme enää raportoi koronatestauksen ja -jäljityksen viiveistä. Syynä on se, että suosittelemme 

laboratoriotestausta enää vain riskiryhmiin kuuluville, rokottamattomille täysi-ikäisille sekä sosiaali- ja 

terveysalan työntekijöille. Myös jäljityksessä keskitymme nyt vain näihin ryhmiin. Raportoitavat luvut eivät siis 
kuvaisi todellista koronatilannetta.

Riskiryhmien suojaaminen

• Rokotukset etenevät hyvin THL:n määrittämän rokotusjärjestyksen mukaisesti.

Tietoa rokotuksista

• Espoossa annettu koronarokotteita yhteensä 518 868. 
• Tietoa kuntalaisille www.espoo.fi/koronarokotus
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http://www.espoo.fi/koronarokotus

