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Uudet koronatapaukset 11.8.2020  
- Maailman terveysjärjestö WHO ja Euroopan tautikeskus
ECDC
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://covid19.who.int/



EU/EEA 12.8.2020
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COVID-19 tapaukset

COVID-19 kuolemat



Suomi – tapausmäärät 12.8.2020

• Ilmoitettuja tapauksia 
yhteensä: 7 642 (+19)

• Tapausilmaantuvuus 2,5 
(+0,2) per 100.000 
väestö per viikko

• Parantuneita arvioidaan 
olevan noin 7 050 (yli 
90% kaikista 
tapauksista)

• Tautiin liittyviä kuolemia 
on raportoitu 333 (+ 0)
• Sairaalahoidossa olevien 

määrä Suomessa on 7 (+2)
• Tehohoidossa olevien 

määrä Suomessa on 1 (+0) 
• Testattuja näytteitä 

yhteensä: noin 431 300 
(+7300)
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Suomen alueellinen tilannekuva 12.8.2020
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Suomessa 7 potilasta sairaalahoidossa, joista 1
tehohoidossa
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Hybridistrategian seuranta – 12.8.2020
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THL:n maskisuositus väestölle

• Osa COVID-19-tartunnan saaneista 
henkilöistä ei saa lainkaan oireita tai oireet 
ovat hyvin vähäisiä ja tästä syystä henkilö 
ei ole tietoinen tartunnastaan. 

• Virus voi tarttua jo muutama päivä ennen 
oireiden alkua. 

• Tutkimuksissa on kuvattu tilanteita, joissa 
oireeton henkilö on tartuttanut muita 
ahtaissa sisätiloissa.

• Suosituksella pyritään ehkäisemään 
toisilleen tuntemattomien henkilöiden 
kokoontumisen riski tilanteissa joissa 
pitkäaikainen lähikontakti

• Kasvomaskin asianmukainen käyttö voi 
vähentää tartuntoja estämällä pisaroiden 
leviämistä ympäristöön. 

• Kasvomaskeja on monenlaisia: erilaiset 
itse valmistetut tai kaupoista hankittavat 
kankaasta tai muista materiaaleista 
valmistetut maskit. 

• Kasvomaski ei ole varsinainen 
hengityksensuojain, eikä se suojaa 
tehokkaasti käyttäjäänsä. 

• Kasvomaskien teho perustuu osittain 
siihen, että mahdollisimman moni käyttää 
niitä asianmukaisesti
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Vaikka tutkimusnäyttö on maskien käytön vaikuttavuudesta heikkoa, THL arvioi että syyskauden
alussa pienikin lisähyöty voi ratkaista epidemian kulun 8



THL:n maskisuositus väestölle

• THL suosittaa 
kasvomaskin käyttöä 
toisten ihmisten 
suojaamiseksi niiden 
sairaanhoitopiirien 
alueella, joissa on 
esiintynyt koronatartuntoja 
viimeisen kahden viikon 
aikana.

Käyttöä suositellaan seuraavissa 
tilanteissa ja seuraaville henkilöille:

• Joukkoliikenteessä, jossa 
lähikontakteja ei aina voida välttää. 

• Koronavirustestiin hakeutuvat 
henkilöt matkalla näytteenottoon ja 
ennen testituloksen valmistumista. 

• Riskialueelta Suomeen saapuvat 
matkustajat heidän siirtyessä 
maahantulopisteeltä karanteeniin tai 
jos heillä on karanteenin aikana 
välttämätön syy liikkua kodin 
ulkopuolella. 
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THL:n maskisuositus väestölle

• Kasvomaskia voi käyttää alueellisen 
viranomaisen suosituksen mukaan myös 
muissa tilanteissa, joissa lähikontaktien 
välttäminen ei ole mahdollista. (katso liite –
Tausta ja rajaukset tilanteista joita suositus 
ei koske)

• Alueelliset viranomaiset voivat 
riskinarvioon perustuen tarvittaessa antaa 
omat rajatummat suosituksensa alueensa 
joukkoliikenteeseen. 

• Tämä suositus ei koske työyhteisöjä, joita 
koskien asiantuntijalaitoksena toimii 
Työterveyslaitos.

Kasvomaskin käyttöohjeita

• Kasvomaskin asettaminen ja poistaminen 
vaatii huolellisuutta, jottei viruksella 
mahdollisesti tahraantunut maski aiheuta 
tartuntariskiä. 

• Maskia on aina käsiteltävä puhtailla käsillä. 

• Muista maskia käyttäessäsi, että 
ensisijaiset torjuntatoimet ovat hyvä käsi- ja 
yskimishygienia, kasvojen, nenän ja suun 
koskettelun välttäminen sekä riittävän 
turvaetäisyyden pito muihin henkilöihin 
julkisilla paikoilla liikkuessa
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