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Sosiaali- ja terveysministeriö

Viite: STM määräys 8.10.2020 (VN/22109/2020).

Lausunto alueellisista Covid-19-epidemian vaiheista koskien VN:n antamaa asetusta
ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen
estämiseksi
Valtioneuvosto on antanut asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin
leviämisen estämiseksi (116/2021 ja asetuksen muutokset).
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) antaa sosiaali- ja terveysministeriön määräyksen mukaisesti lausunnon
alueellisesta Covid-19-epidemian vaiheesta ja tehdyistä toimenpiteistä. Tässä lausunnossa otetaan huomioon
sairaanhoitopiirien alueellisten yhteistyöryhmien näkemykset alueiden epidemiologisista tilanteista.
Sairaanhoitopiirit ovat organisoineet viranomaistyötä alueellaan yhdessä kuntien, ELY-keskusten, AVI:en ja THL:n
kanssa. Alueellinen epidemiatilannearvio tehdään ensi sijassa sairaanhoitopiirien koordinoimissa alueellisissa
työryhmissä, joissa on soveltavasti edustus myös kuntien toimivaltaisilla viranomaisilla. Arvio perustuu
seurantatietojen ja tartunnanjäljitystä koskevien tietojen tarkasteluun. Sairaanhoitopiirit raportoivat THL:lle
alueidensa epidemiologisesta tilanteesta sekä päätetyistä toimenpiteistä viikoittain. Tiedot käsitellään sosiaali- ja
terveysministeriön asettaman tilannekuva- ja mallinnusryhmän kokouksessa osana Covid-19-epidemian
torjumiseksi laaditun valtioneuvoston hybridistrategian toteutumisen arviointia.
Valtakunnallinen epidemiatilannearvio
Uusien koronatapausten määrä on ollut kasvussa kesäkuun puolivälistä lähtien. Päivittäin todettujen tapausten
lukumäärä vastaa tällä hetkellä helmikuun 2021 alkupuolen tilannetta.
Ajalla 18.–24.7. tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 2 653 uutta tapausta, noin neljännes enemmän edeltävään
7 vuorokauteen verrattuna (11.–17.7.), jolloin tapauksia oli 2 146. Ajalla 11.–24.7. 14 vuorokauden ilmaantuvuus oli
87/100 000 asukasta, ja sitä edeltävällä 14 vrk:n ajanjaksolla (27.6.–10.7.) 53/100 000.
Tapausmäärät ovat heinäkuun alusta lähtien nousseet erityisesti 15–29-vuotiaiden ikäryhmissä (Kuvaaja 1). Nämä
ikäryhmät ovat sosiaalisesti aktiivisia ja viettävät merkittävästi vapaa-aikaa erityisesti baareissa, pubeissa ja muissa
vastaavissa alkoholinmyyntiin keskittyneissä ravitsemisliikkeissä. Viikolla 29 (19.–25.7.) yli puolet kaikista
tartunnoista todettiin 10–29-vuotiailla. Tapaukset painottuivat erityisesti 18–21-vuotiaisiin (noin 19 % kaikista
tartunnoista).
Sairaalahoidossa oli 26.7.2021 53 covid-19-potilasta, joista 8 tehohoidossa. Viime viikon tilanteeseen verrattuna
potilasmäärä on pysynyt lähes samana: 19.7.2021 sairaalahoidossa oli yhteensä 52 potilasta, joista 12
tehohoidossa. Sairaalahoidon tarve on pysynyt edelleen suhteellisen rauhallisena, mutta kasvanut hieman
viimeisten viikkojen aikana. Heinäkuun aikana on kirjattu kaksi covid-19-tautiin liittyvää kuolemantapausta.
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Viikolla 28 (12.–18.7.) ravintolat olivat saman talouden sisäisten tartuntojen jälkeen merkittävin yksittäinen
tartunnanlähde: 17 % tartunnoista oli jäljitettävissä ravitsemisliikkeeseen. Joukkoaltistumisia, joissa enemmän
kuin 10 henkilöä altistui covid-19-tartunnalle, todettiin ravintoloissa 69, mikä on yli kolmannes kaikista kyseisellä
viikolla tapahtuneista joukkoaltistumisista. Tartunnanlähde jäi epäselväksi 28 %:ssa tapauksista. Alueet, joilla
tartuntoja on paljon, ovat raportoineet tartunnanjäljityksen kuormittumisesta ja viiveistä eristysten ja karanteenien
asettamisessa.

Kuvaaja 1. Covid-19-tartuntojen liukuva 14 vuorokauden ilmaantuvuus viiden vuoden ikäryhmissä.
Alueellinen epidemiatilannearvio
Sairaanhoitopiirien alueellisten yhteistyöryhmien itse tekemien arviointien perusteella yksikään alueista ei ollut
27.7.2021 STM:n toimintasuunnitelman määritelmän mukaisessa leviämisvaiheessa. Kymmenen sairaanhoitopiiriä
oli määritelty kiihtymisvaiheeseen. Valtaosalla alueista ilmaantuvuus on kasvanut viimeisen neljän viikon
seurantajakson aikana.
Alueiden oma kokonaisarvio epidemiatilanteesta (tiedot tarkistettu 27.7.2021):
Leviämisvaihe: Ei yhtään aluetta.
Kiihtymisvaihe: Helsingin ja Uudenmaan (HUS), Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen, VarsinaisSuomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun sairaanhoitopiirit (10 aluetta).
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Perustaso: Etelä-Karjalan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Vaasan, Etelä-Savon, ItäSavon, Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaan maakunta (11
aluetta).
Muutokset alueellisissa tilanteissa edelliseen lausuntoon (20.7.2021) verrattuna:
Kainuun ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirit siirtyivät 20.7. perustasolta kiihtymisvaiheeseen.
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Länsi-Uusimaa siirtyi 22.7. perustasolta kiihtymisvaiheeseen.
Kanta-Hämeen, Satakunnan ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirit siirtyivät 22.7. perustasolta
kiihtymisvaiheeseen.
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri siirtyi 26.7. perustasolta kiihtymisvaiheeseen.
Varianttitilanne Suomessa
WHO on nostanut ns. deltamuunnoksen (B.1.617.2) huolestuttavien virusmuunnosten (VOC, variants of concern)
joukkoon sen nykyisten tietojen mukaan suuremman tartuttavuuden ja leviämistehon takia. Deltamuunnosta
tavattiin ensimmäisen kerran Suomessa maaliskuussa 2021. Muunnoksen osuus kaikista sekvensoiduista viruksista
on kasvanut nopeasti ja kesäkuun lopussa se oli jo syrjäyttänyt alfamuunnoksen valtavarianttina. Deltamuunnosta
on tähän mennessä tavattu kaikissa sairaanhoitopiireissä Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta.
Kohdennetut paikalliset toimet, päättäväisesti toteutettuna, voivat tehokkaasti estää myös deltamuunnoksen
leviämistä. Tämä on Suomessa osoitettu kahden aikaisemman onnistuneesti torjutun paikallisen epidemian
yhteydessä (Keski-Pohjanmaalla ja Kanta-Hämeessä toukokuussa).
Ravitsemisliikkeiden rooli Covid-19-epidemian leviämisessä
Ravitsemisliikkeisiin liittyvien altistumistilanteiden määrän arviointi on haasteellista. Altistuneiden todellisen
määrän arvioidaan olevan raportoitua määrää huomattavasti suurempi, sillä pienempiä altistustilanteita on paljon
ja hyvin usein altistuneiksi voidaan nimetä tai tunnistaa vain oman seurueen jäsenet eikä muita, toisilleen
tuntemattomia asiakkaita. Sama koskee myös ravitsemisliikkeissä tapahtuneiden tartuntojen määrää, joka on
huomattava aliarvio johtuen sekä raportoinnin puutteesta että siitä, että tartunnan lähde jää nykyisellään noin
kolmanneksessa tapauksista selvittämättä.
On tärkeä ymmärtää, että erilaisten altistumisympäristöjen kohdalla on suuria eroavaisuuksia siinä, miten helposti
ja luotettavasti on mahdollista todeta tartuntojen lähde. Esimerkiksi työpaikoilla ja oppilaitoksissa tämä on melko
helppoa, mutta ravitsemisliikkeiden kohdalla huomattavasti vaikeampaa, koska ihmisten vaihtuvuus on suurta
eikä kävijöistä pidetä kirjaa. Erityisen riskialttiita ajankohtia tai muita olosuhteita ravitsemisliikkeissä on
haasteellista yksityiskohtaisesti eritellä altistumisten ja tartuntojen aliraportoinnin vuoksi. Ravintoloissa, kuten
muissakin rajatuissa ympäristöissä, tartuntariskiä lisääviä tekijöitä ovat ahtaat, huonosti ilmastoidut sisätilat,
kovaääninen puhe ja turvaväleistä lipsuminen.
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Rokotukset ja vakavan akuutin sairastumisen riski
Rokottamattomalla Covid-19 infektion saaneella vakavan taudinkuvan ja kuoleman riskit kasvavat vahvasti
ikäriippuvasti. Suomessa kuolleisuus on yli 80-vuotiailla ennen rokotuksia ja nykyisillä hoitomenetelmillä ollut noin
27 %, 75–79-vuotiailla noin 13 % ja vielä 70–74 vuoden ikäisillä noin 4 %. Kuoleman riski rokottamattomilla 50–
59-vuotiailla on 0,2 %, ja tätä nuoremmilla kuolemantapaukset ovat hyvin harvinaisia, lähes aina yhteydessä
johonkin vakavaan perustautiin tai muuhun riskitekijään. Suomessa yksikään alle 20-vuotias ei ole menehtynyt
koronaan, ja 20–29-vuotiaitten ikäryhmään on osunut alle viisi kuolemantapausta.
Sairaalahoitoa vaativan vakavan sairastumisen riski noudattaa myös iän mukaan nousevan riskin kaavaa.
Sairaalahoitoon on päätynyt alle 40-vuotiaista covid-19 tautiin sairastuneista 1–2 %, 40–49-vuotiaiasta 4 %, 50–59vuotiaista 7 %, 60–69-vuotiaista 12 %, ja yli 70-vuotiaista 20 %. Tehohoitoon on joutunut alle 50-vuotiaista
koronaan sairastuneista alle 1 %, alle 60-vuotiaista 1 %, ja alle 70-vuotiaista 3 %. Osa vanhimmasta ikäryhmästä ei
päädy sairaala- eikä tehohoitoon vaikeasta taudista huolimatta.
Uudet Iso-Britannian NHS:n (kansallinen julkinen terveyspalvelujärjestelmä) tutkimustulokset osoittavat myös, että
sekä mRNA- että adenovirusvektorirokotteet (joita molempia käytetään Suomessa) estävät erittäin tehokkaasti
vakavaa, sairaalahoitoa vaativaa tautia täyden rokotussarjan saamisen jälkeen (80–99 %). Iso-Britanniassa tehdyt
laajat koronarokotusohjelman väestötason seurantatutkimukset osoittavat lisäksi, että jo yhden annoksen jälkeen
teho on n. 75–80 % sairaalahoitoista covid-19-tautia vastaan, ja että rokotus suojaa alfa- ja deltavirusmuunnoksilta
yhtä tehokkaasti.
Oireisen taudin suhteen suoja on yhden annoksen jälkeen vain osittainen 55–70 %, mutta kahden annoksen jälkeen
erityisesti mRNA-rokotteilla lähes samaa luokkaa kuin suoja vakavaa tautia vastaan (85–95 %). Näiden rokotteiden
suoja oireetonta infektiota vastaan vaihtelee ensimmäisen annoksen jälkeisestä kohtuullisesta tehosta (55–70 %)
toisen annoksen jälkeiseen hyvään tehoon (65–90 %). Suojateho on osoitettu myös perhepiirissä tapahtuvaa
leviämistä vastaan ensimmäisen annoksen jälkeen (35–50 %).
Suomessa koko väestöstä 65 % on 26.7.2021 mennessä saanut ensimmäisen koronarokoteannoksen ja 31 % toisen
rokoteannoksen. Yli 70-vuotiaiden joukossa on saavutettu 87 % täyden rokotussarjan kattavuus, ja ikäryhmästä
93 % on saanut yhden annoksen. 60–69-vuotiaista 89 % on saanut ensiannoksen ja 64 % täyden rokotussarjan.
Vastaavat luvut 50–59-vuotiailla ovat 85 % ja 35 %. 16–29-vuotiaista 57 % on saanut yhden rokoteannoksen ja vasta
6 % toisen (Kuvaaja 2).

SÄHKÖISESTI ALLEKIRJOITETTU. Allekirjoituksen voi tarkistaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamosta
Salminen Mika, Johtaja 27.07.2021
Kiviranta Hannu, Tutkimusprofessori 27.07.2021
____________________________________________________________________________________________________
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos • Institutet för hälsa och välfärd • Finnish Institute for Health and Welfare
Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland • PL/PB/P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki • puh/tel +358 29 524 6000

thl.fi • Twitter: @THLorg

LAUSUNTO

5(7)

THL/3790/4.00.00/2021

27.7.2021

Kuvaaja 2. Covid-19-rokotuskattavuus viiden vuoden ikäryhmissä (tilanne 26.7.).
Rokotukset suojaavat jo erittäin hyvin ikääntyneitä sekä niitä vakavalle taudille alttiita, joiden sairastumisen riski
on korkein. Tästä merkkinä voidaan pitää kuolemantapausten lähes kokonaan loppuminen sekä ilmaantuvuuden
lasku erittäin matalalle tasolle vanhimmissa ikäryhmissä.
Ottaen huomioon tutkimustulokset Iso-Britanniassa, osalla 50–69-vuotiaiden ikäryhmästä voidaan arvioida olevan
jo varsin hyvä suoja vakavaa tautia kohtaan jo yhdenkin rokoteannoksen turvin ja tätäkin nuoremmilla koko ajan
parempi rokotuskattavuuden noustessa. Suojan syntymisessä on kuitenkin noin kahden viikon viive, joten
todellinen suoja on hieman rokotuskattavuuslukuja matalampi. Suomessa on siksi vielä melko suuri, mutta päivä
päivältä kutistuva väestönosa, josta pieni, muttei merkityksetön, osuus saattaa tartunnan saadessaan yhä sairastua
vakavasti.
Vaikka nuorten aikuisten vakavan sairastumisen riski on ilman rokotuksiakin matalaa tasoa, tartunta voi kuitenkin
heiltä välittyä keski-ikäisille ihmisille, joilla riski on osalla yhä merkittävä. Tämä riski laskee väestötasolla
kohtuullisen matalaksi vasta, kun 50 vuotta täyttäneiden rokotuskattavuus nousee riittävän korkeaksi.

SÄHKÖISESTI ALLEKIRJOITETTU. Allekirjoituksen voi tarkistaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamosta
Salminen Mika, Johtaja 27.07.2021
Kiviranta Hannu, Tutkimusprofessori 27.07.2021
____________________________________________________________________________________________________
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos • Institutet för hälsa och välfärd • Finnish Institute for Health and Welfare
Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland • PL/PB/P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki • puh/tel +358 29 524 6000

thl.fi • Twitter: @THLorg

LAUSUNTO

6(7)

THL/3790/4.00.00/2021

27.7.2021
Johtopäätökset
Laitoksen arvio on, että mikäli epidemiaa pyritään edelleen hillitsemään, tavoitteena estää tartuntojen laaja
leviäminen keskisuuressa vakavamman sairastumisen riskissä oleviin ikäryhmiin, ensisijaisiin toimiin tulee kuulua
ravitsemisliikkeiden toimintaan liittyvien rajoitusten käyttö (erityisesti alkoholin myyntiin keskittyvät ilta- ja
yöaikaan toimivat ravitsemisliikkeet, ts. baarit, pubit, yökerhot ja vastaavat). Tätä puoltaa se, että viime aikoina
kerätty tieto viittaa vahvasti niihin merkittävänä Covid-19-tartunnan riskiympäristönä nuorten aikuisten kohdalla.
Osalta alueista, etenkin niiltä, joissa ravitsemisliikkeisiin liittyviä altistustilanteita ja tartuntaketjuja on ollut, on
tullut toiveita rajoitusten tiukentamiseen. Rajoitusten toivotaan auttavan baareista lähtöisin olevien tartuntojen
saamista hallintaan. Jos rajoitusten kiristämiseen mennään, asiaa voi perustella myös varovaisuusperiaatteella.
Samaan aikaan on todettava arvioidun, että nuorempien ikäryhmien altistumisista ja tartunnoista kutakuinkin yhtä
suuri osa näyttää liittyvän yksityistilaisuuksiin tai spontaaneihin kokoontumisiin ja ajanviettoon kuin edellä
mainittuihin ravitsemusliikkeisiin.
Helsinki, 27.7.2021

Johtaja

Mika Salminen

Valmiuspäällikkö

Hannu Kiviranta
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Liite 1. Yhteenveto epidemiatilanteen kehittymisestä sairaanhoitopiireittäin. Taulukossa esitetään viimeisten
viikkojen ilmaantuvuudet, tapausten määrä sekä covid-19-positiivisten näytteiden osuus kaikista testatuista
näytteistä. Epidemiatasojen määrittelyyn käytettävät kriteerit on kuvattu alemmassa taulukossa.

Aluehallintovirasto

Sairaanhoitopiiri

Ilmaantuvuus
(tapausta/ 100 000
asukasta)

Tapausten määrä

Positiivisten
näytteiden osuus (%)
testatuista näytteistä

14 vrk

7 vrk

7 vrk

27.6.–10.7.

Etelä-Suomi

LounaisSuomi

Länsi- ja
Sisä-Suomi

Itä-Suomi
PohjoisSuomi
Lappi
Ahvenanmaa

HUS
Etelä-Karjala
Kymenlaakso
Päijät-Häme
Kanta-Häme
Varsinais-Suomi
Satakunta
Pirkanmaa
Keski-Suomi
Etelä-Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Vaasa
Etelä-Savo
Itä-Savo
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi
Länsi-Pohja

87.7
40.9
74.7
113.0
21.6
65.6
19.9
50.4
20.6
21.8
5.2
9.4
18.4
12.5
32.8
34.2
9.7
40.4
27.3
5.0
3.3

11.–24.7.
156.3
40.1
50.2
120.2
53.2
105.6
42.7
79.3
43.5
16.6
6.5
15.9
33.8
17.5
41.4
52.5
15.6
111.5
50.3
30.2
19.9

11.–17.7.

18.–24.7.

1 277
23
43
123
50
174
42
175
25
15
1
14
10
2
53
28
17
36
31
5
2

1 385
28
39
129
41
338
50
254
85
17
4
13
23
5
48
58
47
44
28
13
4

11.–17.7.

18.–24.7.

3.2
1.9
2.1
3.9
2.5
2.3
1.3
2.6
1.1
0.8
0.1
0.7
0.8
0.3
1.8
1.1
0.3
2.0
0.7
0.1
0.4

3.3
2.0
1.6
3.6
1.6
3.8
1.3
3.0
2.9
0.7
0.3
0.6
1.1
0.5
1.4
1.6
0.8
2.6
0.6
2.9
0.7

*Näytemäärien raportoinnissa voi esiintyä viiveitä, joten positiivisten näytteiden osuudet voivat muuttua
jälkikäteen.
Tartuntojen ilmaantuvuus
(tapausta / 14 vrk / 100 000 asukasta)

Positiivisten näytteiden
osuus

Leviämisvaihe

yli 25–50

yli 2 %

Kiihtymisvaihe

alle 25

yli 1 %

Perustaso

alle 1 %
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