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Uudet koronatapaukset ja kahden viimeisen viikon ilmaantuvuus
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https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases

https://covid19.who.int/

https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
https://covid19.who.int/


EU/EEA – maiden ilmaantuvuus viikoilla 35-37
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https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea

https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea


Suomi – COVID-19 tapausmäärät 23.9.2020

• Ilmoitettuja tapauksia 
yhteensä: 9 288

• Tapausilmaantuvuus 14,4
per 100.000 väestö per
14 vrk

• R=1,2-1,25

• Parantuneita arvioidaan 
olevan yli 7 900 (yli 80% 
kaikista tapauksista)

• Testattuja näytteitä 
yhteensä: noin 927 000 

• Tautiin liittyviä kuolemia on 
raportoitu 343

• Sairaalahoidossa 22, 
joista teholla 4

www.thl.fi/koronakartta

69.9.2020https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta

http://www.thl.fi/koronakartta
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STM:n toimintasuunnitelma –
perustaso, kiihtymisvaihe, leviämisvaihe
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Alueellinen tilannekuva,
esimerkkeinä Helsingin ja Uudenmaan sekä Kainuun sairaanhoitopiirit
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Suomen alueellinen tilannekuva



THL:n maskisuositus – epidemian perustaso 

• Joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää

• Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja 
ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua 
kodin ulkopuolella

• Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessä 
maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin 
aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella 

• Maskisuositus koskee sairaanhoitopiirejä, joissa on todettu koronatartuntoja viimeisen 2 viikon 
aikana

• Alueelliset viranomaiset voivat antaa alueellaan omia täydentäviä tai rajatumpia suosituksia, 
jotka perustuvat niiden omaan riskinarviointiin

• Tämä suositus ei koske työyhteisöjä, joita koskien asiantuntijalaitoksena toimii Työterveyslaitos
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THL:n alueellinen kasvomaskisuositus
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Epidemian kiihtymisvaihe, edellisen lisäksi

• Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja 
korkeakouluissa.

• Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja 
ei voida aina välttää
• Kaupat ja ostoskeskukset; rahapeli- ja vedonlyöntipalveluihin käytettävät tilat, 

postit, pankit, kirjastot ja muut vastaavat sisätilat; liikuntaan tai urheiluun sekä 
niiden seuraamiseen käytettävät tilat (vähintään yleiset tilat ja pukeutumistilat); 
uimahallit, maauimalat kylpylät ja saunat (yleiset tilat ja pukeutumistilat); kirkot ja 
muut uskonnollisten yhteisöjen tilat; konserttisalit ja muut elävän musiikin 
esittämiseen käytettävät tilat; teatterit ja muut esittävien taiteiden esittämiseen 
käytettävät tilat; elokuvateatterit ja muut elokuvien ja muiden vastaavien 
audiovisuaalisten teosten esittämiseen käytettävät tilat; museot ja galleriat; huvi-
ja teemapuistot sekä nähtävyydet jos sisätiloja; festivaalit ja markkinat jos 
sisätiloja; kongressi- ja messukeskukset sekä kongressien, messujen ja muiden 
vastaavien tapahtumien järjestämiseen käytettävät tilat
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Epidemian leviämisvaihe, edellisten lisäksi

• Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä 
esimerkiksi taksissa

• Aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien 
koulut ja oppilaitokset yläkoulusta alkaen
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Epidemiologiset mittarit Viikko 36
31.8.-6.9.2020

Muutos
(↑↓)

Viikko 37
7.9.-13.9.2020

Muutos
(↑↓)

Viikko 38
14.9.-20.9.2020

Todettujen tapausten 
ilmaantuvuus (tapauksia
/ 100 000 väestö)

4,2 +2,1 ↑ 6,3 +1,8↑ 8,1

Tartuttavuusluku 1,20-1,30 1,20-1,25 1,20-1,25

Parantuneiden arvioitu määrä
9.9.2020 Muutos 16.9.2020 Muutos 23.9.2020

7500 +200 ↑ 7700 +150 ↑ 7850

Lääketieteelliset mittarit 9.9.2020
Muutos

(↑↓)
16.9.2020

Muutos
(↑↓)

23.9.2020

Toteutuneet

Akuuttisairaalahoidossa olevien 
potilaiden lukumäärä, yhteensä

6 +8 ↑ 14 +8 ↑ 22

– joista tehohoidossa 1 + 2 ↑ 3 +1 ↑ 4

Menehtyneet, yhteensä 337 + 2 ↑ 339 +4 ↑ 343

Ennusteet

Uusia akuuttisairaalahoitojaksoja  
tulevalle viikolle

9-22 17-33 23-42

Uusia tehohoitojaksoja 
tulevalle viikolle

1-6 2-9 3-11

Toiminnalliset mittarit Viikko 36
31.8.-6.9.2020

Muutos
(↑↓)

Viikko 37
7.9.-13.9.2020

Muutos
(↑↓)

Viikko 38
14.9.-20.9.2020

Viikoittainen testien määrä 
/ 100 000 väestö

1523 -246 ↓ 1277 +209 ↑ 1486

Tautitapausten osuus
testatuista näytteistä (%)

0,3 % +0,2 ↑ 0,5 % - 0,5 %

Hybridistrategian seurannan mittarit 23.9.2020



•

•

•

•

•

•

mahdollisimman vähän ihmisiä, yrityksiä, yhteiskuntaa 

ja perusoikeuksien toteutumista haittaavasti. 


