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46,4 % saanut täyden rokotussarjan



Rokotuskattavuus EU/EEA (koko väestö) 
täysi sarja 67,3% (Suomi 73,9%)

Täysi sarja

Täysi sarja



Koronarokotteen saaneet Suomessa

• Suomessa annettu yhteensä n. 9 miljoonaa 
rokoteannosta
• Ensimmäisiä annoksia n. 4,3 miljoonaa

• Vko 48 17 700 annosta, vk 49 14 600 annosta
• Toisia annoksia n. 4,1 miljoonaa

• Vko 48 27 500 annosta, vko 49 24 000 annosta

• Rokottamattomia 12 vuotta täyttäneitä on n. 
613 000
• Yhden annoksen saaneita n. 255 000

Rokotustiedoissa edelleen tiedonsiirroista johtuvia puutteita



viikko 50



2. annoksen kattavuus on 82,9 %
Yhden annoksen saaneista 95 % on saanut myös toisen annoksen



THL suosittelee koronarokotteiden 3. 
annoksia seuraaville ryhmille:
• 60 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat 

• laitoksissa ja hoivakodeissa asuvat 

• lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat 

• henkilöt, joiden immuunipuolustus on voimakkaasti heikentynyt 

• henkilöt, jotka on rokotettu lyhyellä alle 6 viikon annosvälillä

• koronapotilaita hoitava terveydenhuollon henkilöstö

• ympärivuorokautisen hoivan henkilöstö sekä muuta kiireellistä 
hoitoa antava sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö.



3. annokset

• Kolmansia rokoteannoksia annettu 
yhteensä n. 565 000
• Vko 48 110 000 annosta, vko 49 146 000 

annosta

• Yli 6 kk sitten toisen annoksen saaneita 750 000 
(eli 75% rokotettu kolmannella annoksella)
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• Testejä tehtiin noin 146 000, hieman vähemmän kuin edellisellä viikolla  
• Testipositiivisuus noin 7,2%, edellisillä viikoilla runsaat 6% 

• 7 alueella < 4%
• 3 alueella >10% (Pirkanmaa, Päijät-Häme, Pohjois-Pohjanmaa) 

• Alueellisen 14 vrk ilmaantuvuuden vaihtelu / 100 000 asukasta 
• Koko väestö Suomi 360 alueet 57-754  
• Rokottamattomat Suomi 879 alueet 134-1727  (Åland 70)

• Arvioitu tehollinen tartuttavuusluku 1,0-1,1 (90 % todennäköisyysväli)
• Menehtyneitä 98 / 14 vrk (edellinen luku 93), 78% yli 70-vuotiaita  

Vk 49 (6-12.12.): todetut tartunnat edelleen kasvussa, 
sairaalahoidon kuormitus jatkuu korkealla tasolla 



Epidemia todennettu kasvu painottuu alle 60-vuotiaisiin; 
paljon virusta ja kontakteja + ikä + ei rokotusta => suuri riski     

15.12.2021



Sairaalahoidon kuormitus 1.12. ja 15.12. 



Viikolla 49 (6.-12.12.2021) tehohoitoon tuli 36 uutta COVID-19-potilasta. 
Jaksoja on viime viikkoina alkanut enemmän HYKS-ervan ulkopuolella. 
Lähde: COVID-19 tehohoidon koordinoiva toimisto, KYS



Epidemiatilanteen alueellinen vaihtelu   

Leviämisalueiden tunnusmerkit eivät täyty neljällä 
alueella: Itä-Savon, Kainuun, Pohjois-Karjalan ja 
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirit.

muutos: Etelä-Savo ja Lappi siirtyneet leviämisalueiksi 



Tartuntapaine on suuri ja omikron –muunnos 
lisää epävarmuutta, kunnes tieto karttuu 



Omikron-variantista
Asiantuntijamikrobiologia (TEAM)

Carita Savolainen-Kopra



Omikron (B.1.1.529; BA.1, BA.2, BA.3) –
variant of concern (VOC)

• ensimmäiset havainnot Botswanassa 11.11., Etelä-Afrikassa ja Hong 
Kongissa Etelä-Afrikasta tulleelta

• Etelä-Afrikassa vahvistettu runsaasti tapauksia
• WHO nimennyt VOC:ksi 26.11.

• perimässä enemmän muutoksia kuin tähän mennessä havaituilla 
linjoilla

• tunnistuu ns. SGTF-PCR:llä, voidaan alustavasti erottaa vallitsevasta 
Delta-variantista

• mutaatioprofiilin perusteella arvellaan syntyneen immuunipuutteisen 
henkilön kroonisesta infektiosta, pitkästä kierrosta tutkan alla tai 
lajisiirtymästä



Epidemiologinen tieto elää

• Omikron on levinnyt nopeasti eri puolille maapalloa kansainvälisen 
matkustajaliikenteen mukana 

• Yli 70 maata on raportoinut omikron-löydöksistä, todennäköistä myös muualla
• Alussa suurin osa raportoiduista tartunnoista liittyi matkustamiseen ja 

erityisesti matkustamiseen eteläisen Afrikan maihin 
• 25 EU/EEA-maata raportoinut löydöksistä 

• Alussa liittyivät matkustamiseen Afrikkaan 
• Belgia, Tanska, Ranska, Suomi, Espanja, Islanti, Unkari, Ruotsi raportoineet 

leviämistä maan sisällä



Tärkeät kysymykset

• Onko paljon helpommin leviävä kuin Delta?
• Kyllä, R = 3-4

• Mikä on taudinkuva verrattuna aiempiin variantteihin?
• Varhaista sanoa varmasti, koko kuva ei vielä näkyvissä

• Kuinka tällä hetkellä käytössä olevat rokotteet tehoavat?
• Alentunut vaste 2x rokotetuilla, 3x rokotetuilla parempi suoja



Arvio taudinkuvasta vaatii pidemmän seuranta-ajan 
laajemmalla potilasaineistolla – alustava tieto Etelä-
Afrikasta ei anna kuvaa vakavammasta taudista

• Kahden ensimmäisen viikon seuranta Etelä-Afrikassa

• Sairaalahoidossa olleet potilaat eivät tarvinneet lisähappea

• SARS-CoV-2 ei syy sairaalahoitoon, vaan syy muu lääketieteellinen

• Kuolleisuus ei lisääntynyt lisääntyneiden tartuntamäärien mukana

• Yleiskuva erilainen kuin muilla varianteilla aiemmissa tartunta-aalloissa

Lähde: https://www.samrc.ac.za/news/tshwane-district-omicron-variant-patient-profile-early-features



Rokotteiden kyvystä torjua 
• 12 henkilöä, joista 6:lla ei aiempaa infektiota, eikä infektiosta syntyneitä vasta-aineita

• Alkuperäiseen viruskantaan verrattuna omikronilla 41-kertainen alenema neutraloituvuudessa

• Immuunivasteen kierto ei kuitenkaan täydellinen, aiemmin sairastettu tauti paransi suojaa

Lähde: https://www.ahri.org/wp-content/uploads/2021/12/MEDRXIV-2021-267417v1-Sigal.pdf



- Kahden annoksen jälkeen neutraloivat vasta-aineet
alhaisella tasolla

- Kolmas annos palautti tason omikronia vastaan



16.12.2021

Lähde: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/1040076/Technical_Briefing_31.pdf



Seulontatestin (SGTF) tulokset HUS-alueella

SGTF-osuus 26,5%

Lähde: Maija Lappalainen, HUSLAB



16.12.2021Etunimi Sukunimi 36

Omikron: 34 sekvenssivarmistettua löydöstä
SGTF-löydökset HUS-alue kasvussa: 26,5%
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