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Epidemiatilanne: Leviämisvaihe
Kokonaisluku Kanta-Hämeessä 755 Covid19+ 

• Edellisen kahden viikon osalta (suluissa muutos edellisestä viikosta)

• Ilmaantuvuus 51/100 000 (↑↑)

• Testimäärät edelleen vähäiset

• Positiivisten näytteiden määrä kaikista näytteistä 2.9% (↑↑)

• Uusista sairastuneista valmiiksi karanteenissa 22% (-)

• Epäselviä tartuntaketjuja 21% (-)

• Sairaalahoidossa on neljä potilasta

• Variantteja todettu myös Kanta-Hämeessä, mutta nämä pystytty toistaiseksi 

rajaamaan hyvin

• Tartuntoja 

• Ulkomailta ja matkailusta

• Perhetapaamisista 
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Koronapositiiviset tapausmäärät viikoittain ja kumulatiivisesti 

1.3.alkaen: 
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Koronatestien määrä viikoittain 1.3.2020 alkaen (Fimlab)
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COVID19 potilaat sairaalahoidossa, syksystä 2020
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Keskussairaalan kuormitus ja valmiusennuste

(ylin punainen viiva edellyttää muun toiminnan alasajoa)
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Covid19 rokotukset

1. Teho-osastojen henkilökunta

2. Todettuja tai epäiltyjä COVID-19-potilaita hoitavien vuodeosastojen ja päivystysosastojen 

sekä ensihoidon henkilökunta. 

3. Todettuja tai epäiltyjä COVID-19-potilaita hoitavien infektiovastaanottojen henkilökunta, 

koronanäytteenottojen henkilökunta ja koronavirusdiagnostiikkaa tekevä 

laboratoriohenkilökunta.

4. Sosiaalihuollon iäkkäiden asumispalvelujen ja laitoshoidon tehostetun palvelun 

toimintayksikköjen eli ympärivuorokautisen hoivan henkilökunta ja asukkaat. 

- Aloitettu viikolla 2

5. Kriittinen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö kuten esimerkiksi elinsiirtoyksikköjen, 

syöpäosastojen ja vaativan päivystyskirurgian henkilökunta.

Rokotteita saapuu tammikuussa Kanta-Hämeeseen vain pieniä määriä viikossa

– Toistaiseksi tämä pullonkaula enemmän kuin rokottaminen itsessään
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Covid19 rokotukset: 

ARVIO ROKOTEAIKATAULUSTA (rokotusten alkaminen)

Helmikuu: RISKIRYHMÄT YLI 70v

• 80-vuotiaat ja sitä vanhemmat, mukaan lukien samassa taloudessa asuvat omaishoitajat

• 75–79-vuotiaat, mukaan lukien samassa taloudessa asuvat omaishoitajat

• 70–74-vuotiaat, mukaan lukien samassa taloudessa asuvat omaishoitajat.

Helmikuu – Maaliskuu: RISKIRYHMÄT

• Edellisten 2. rokotteet

• Alle 70-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus. 

Vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistavia sairauksia ovat esimerkiksi krooninen 

vaikea munuaissairaus, vaikea elimistön vastustuskykyä heikentävä tila (elinsiirto, akuutti 

syöpähoito) ja vaikea krooninen keuhkosairaus.

• Alle 70-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistava sairaus. Vakavalle 

koronavirustaudille altistavia sairauksia ovat esimerkiksi sepelvaltimotauti ja kirroottinen 

maksasairaus.

Huhtikuu →

• Väestö

RISKIRYHMIÄ JA VÄESTÖÄ TIEDOTETAAN YKSITYISKOHTAISESTI MITEN JA MISSÄ 

ROKOTTEET ANNETAAN 8
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Ennakkoon kysyttyä: 

Miten rajoitus- ja suosituspäätöksiä tehdään

• Sairaanhoitopiirien tehtävänä on noudattaa 

valtioneuvoston, THL ja STM ohjaukseen perustuen 

olemassa olevaa koronastrategiaa 

– Sairaanhoitopiirin työkalu on ennen kaikkea 

suositukset

• Suomessa paikallinen päätösvalta epidemiatoimista 

yleisesti perustuu siihen, että paikalliset olot ja 

terveydenhuollon kantokyky (joka tärkein kriteeri 

rajaaville toimille) tunnetaan ja toimet voidaan johtaa 

paikallisesti parhaiten 

• Epidemiavaihe määrittää rungon tarvittaville toimille

– STM on edellyttänyt ennakoivaa otetta 

• Pelkän epidemiavaiheen (kiihtymis- vai 

leviämisvaihe) lisäksi päätöksentekoon merkittävästi 

vaikuttaa

– Epidemian kehityssuunta

– Mihin väestön osuuteen tartunnat ja altistukset 

kohdentuvat

– Terveydenhuollon kantokyky

– Ennuste
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Miten rajoitus- ja suosituspäätöksiä tehdään

• Päätöksiä tehdään maakunnan pandemia-yhteistyöryhmässä 

– Kokoontuu kerran viikossa, tarvittaessa useammin 

– ”Koronanyrkki” valmistelee kokoukseen aiheita

• Koronanyrkillä säännöllisiä kokoontumisia kuntajohdon ja myös yrittäjien edustajien kanssa

– Edustajina ryhmässä on THL, Aluehallintoviraston ja ELY-keskuksen, Forssan hyvinvointikuntayhtymän, 

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ja Hämeenlinnan kaupungin sosiaali- ja 

terveyspalveluiden johtoa, samoin sairaanhoitopiirin ensihoidon, päivystyksen, osastotoimintojen ja 

leikkaustoimintojen johtoa sekä sairaanhoitopiirimme ja kuntien tartuntataudeista vastaavat lääkärit

• Tärkeimmät kriteerit päätöksille

– Terveydenhuollon kantokyky alueella kokonaisuudessa

• Ydintehtävä eli kaikki muut ”normaaliajan” sairaudet ja julkiset terveyspalvelut pitää pystyä hoitamaan 

ilman häiriöitä

– Ennakoidut ja selkeät päätökset

• Ei viikoittain vaihtelevaa 

• Ymmärrettävät ohjeet

• Koko maakunnan alueella yhtenäinen toiminta

– Huomioidaan paikallinen tieto tartunnoista ja altistuksista

• Ikäryhmät

• Variantit

• Muut ”hiljaiset” signaalit, esim. epäsuhta seurattavien lukujen välillä
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