Koronaepidemian vaikutukset hyvinvointiin, palveluihin
ja talouteen
THL:n seurantaraportti, viikot 37–38/2020,
23.9.2020
THL seuraa tiiviisti epidemiatilanteen kehittymistä. Lisää tietoa koronaepidemiasta tilannekatsauksessa
Aluehallintovirastojen määräysten mukaan yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi
syyskuussa järjestää rajatuissa ulkotiloissa ja sisätiloissa, noudattaen THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön antamia ohjeita tartuntojen ehkäisemisestä. Maahantulon rajoituksista luovuttiin19.9.
alkaen Suomen ja sellaisten EU- ja Schengen-maiden välisessä liikenteessä, joissa uusien tapausten
ilmaantuvuus on enintään 25 tapausta 100 000 henkilöä kohden edellisen 14 päivän aikana. Opetusja kulttuuriministeriö ja THL ovat päivittäneet suosituksia, joita noudattamalla lähiopetuksessa ja
varhaiskasvatuksessa voidaan vähentää mahdollisia koronavirustartuntoja ja rajata altistumisia.
Tilastokeskuksen Kansalaispulssi-kyselyyn vastanneista yli 70 prosenttia oli elokuussa hyvin huolissaan siitä, että läheinen ihminen sairastuu koronaan ja lähes puolet omasta sairastumisestaan.
Osuudet ovat suurempia kuin kesä-heinäkuun vaihteessa. Huolet sekä omasta että läheisten toimeentulosta ovat myös yleisiä: lähes kolmasosa oli elokuussa hyvin huolissaan läheisen toimeentulon riittävyydestä ja lähes yhtä suuri osuus oman toimeentulon riittävyydestä. Lomautettujen lukumäärä kääntyi laskuun touko-kesäkuussa. TEM:n tietojen mukaan viikon 39 alussa (20.9.) kokoaikaisesti lomautettuja työttömiä työnhakijoita oli vajaa 59 000.
Suomalaisten koronaan liittyvän tiedon tarve on lisääntynyt uudelleen heinäkuun jälkeen. Koronainfoon tulleiden yhteydenottojen määrä lisääntyi elokuussa ja oli korkeimmillaan viikolla 33 (yli
3500). Viikolla 38 yhteydenottoja oli yhteensä noin 1900, edellisellä viikolla hieman tätä enemmän.
Koronaepidemiaan liittyvät rajoitustoimet hyydyttivät monia sosiaalipalveluja. Kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olivat asunnottomat, joilla palveluvaje näyttäytyi jopa elämän perusedellytysten
vaarantumisena. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien osuus romahti rajoitustoimien seurauksena maaliskuussa. Sosiaalipalvelujen palveluvajeiden kasvaessa ja pitkittyessä on riskinä, että
ihmisten elämäntilanteet vaikeutuvat merkittävästi, mikä voi näkyä lähitulevaisuudessa monialaisen palvelun tarpeen lisääntymisenä. Perustoimeentulotuen saajien määrä on vähentynyt elokuussa. Perustoimeentulotuen hakemukset käsitellään keskimäärin kolmen työpäivän kuluessa.
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Yli 7 vrk terveyskeskuksen sairaan- ja terveydenhoitajan vastaanotolle jonottaneet vuosina
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Yksityisen terveydenhuollon etävastaanotoissa ei muutoksia
Potilastiedon arkistoon rekisteröidään asiakirjoja ja palvelutapahtumia alkuvuoden tasolla
Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneiden määrä romahti maaliskuussa
Asunnottomat ovat jääneet koronaepidemian aikana palvelujen ulkopuolelle
Perustoimeentulotukea saavien määrä väheni elokuussa
Perustoimeentulotuen hakemukset käsitellään pääosin määräajassa
Pikkulasten rokotuksia annettiin keväällä 2020 edellisvuotta vähemmän
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Väestön terveys, hyvinvointi ja elinolot
Koronaviruksen jätevesilöydökset kasvoivat elokuussa
Tarja Pitkänen
Koronan jätevesiseurannassa todettiin elokuun lopussa koronavirusta viidellä sellaisella paikkakunnalla, joissa löydöksiä ei ollut vielä kuun alussa. Elokuun 23.–24. ja 30.–31.8. toteutetuissa seurannoissa koronavirusta löytyi jätevedenpuhdistamoilta Jyväskylässä, Hämeenlinnassa, Kuopiossa,
Lappeenrannassa ja Kouvolassa. Kouvolan alueella koronatartuntoja ei todettu henkilötestauksessa lainkaan näytteenottoa (24.8.) edeltäneellä viiden viikon ajanjaksolla. Se, että virusta esiintyy
jätevedessä, mutta todettuja tartuntoja ei ole, on varoitusmerkki. Se saattaa kertoa siitä, että alueella on tunnistamattomia tartunnan saaneita ja virusta voi kiertää alueen väestössä.
Koronavirusta on esiintynyt eri puolella Suomea yksilötestauksessa ja myös jätevesitutkimus osoittaa, että tautitapauksia esiintyy usealla eri alueella.
Viimeisin tiedote jätevesitutkimuksesta (8.9.2020)
Jätevesitutkimuksen seurantasivut
Koronaviruksen jätevesiseurannan viikkoraportit

Koronatartunnasta huolissaan olevien osuus suurempi kuin
kesäkuun lopulla
Vesa Jormanainen ja Laura Kestilä
Tilastokeskuksen Kansalaispulssi-kyselyyn vastanneista yli 70 prosenttia oli elokuussa hyvin huolissaan siitä, että läheinen ihminen saa koronavirustartunnan. Osuus on hieman suurempi kuin kesäheinäkuun vaihteessa. Myös huoli omasta sairastumisesta oli elokuussa kesä-heinäkuun vaihdetta
yleisempää: lähes puolet vastaajista oli hyvin huolissaan omasta sairastumisestaan. Hyvin huolestuneiksi laskettiin tässä vastaajat, jotka arvioivat huolestuneisuutensa asteikolla 1–10 (huolestuttaa
erittäin paljon - ei huolestuta lainkaan) arvoilla 1–3.

Kuvio: Koronavirusepidemiaan liittyvistä asioista hyvin huolissaan (1–3/10) olevien osuudet (prosenttia) Kansalaispulssi-kyselyyn vastanneilla viikoilla 16–35. Lähde: Tilastokeskus. Päivitetty verkkosivuille 23.9.2020.
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Tulokset perustuvat Tilastokeskuksen toteuttamaan Kansalaispulssi-kyselyyn, joka liittyy vallitseviin
koronaepidemian aiheuttamiin poikkeusoloihin. Kyselyssä tiedustellaan kansalaisten mielipiteitä
muun muassa viranomaisten toiminnasta, vastaajan omasta mielialasta, luottamuksesta tulevaisuuteen, ohjeiden noudattamisesta, muiden auttamisesta ja siitä, miten hyvin kokee saaneensa informaatiota. Kysely toteutetaan verkkokyselynä ja siihen on mahdollista vastata älypuhelimen kautta.
Ensimmäinen kysely tehtiin huhtikuun 2020 alkupuolella. Kysely toistetaan 2–3 viikon välein. Vastaajat
vaihtuvat joka kierroksella.
Lisää tietoa Kansalaispulssista

Oman ja läheisten toimeentulon riittävyys huolettaa
Laura Kestilä ja Vesa Jormanainen
Taloudelliseen toimeentuloon liittyvät huolet ovat melko yleisiä. Elokuun lopussa lähes 30 prosenttia Tilastokeskuksen Kansalaispulssiin vastanneista oli hyvin huolissaan läheisten toimeentulon
riittävyydestä ja lähes yhtä suuri osuus oman toimeentulon riittävyydestä. Reilu kymmenesosa
vastaajista oli hyvin huolissaan lomautetuksi ja noin joka kymmenes työttömäksi joutumisesta.
Hyvin huolestuneiksi laskettiin tässä vastaajat, jotka arvioivat huolensa asteikolla 1–10 (huolestuttaa erittäin paljon - ei huolestuta lainkaan) arvoilla 1–3.

Kuvio: Taloudelliseen toimeentuloon liittyvistä asioista hyvin huolissaan (1–3/10) olevien osuudet
(prosenttia) Kansalaispulssi-kyselyyn vastanneista viikoilla 16–35 Lähde: Tilastokeskus. Päivitetty
verkkosivuille 23.9.2020.
Seuraavan kuukauden toimeentulostaan vähintään jonkin verran huolissaan olevien osuus oli viikolla 35 lähes 30 prosenttia. Osuus on suurempi kuin kesä-heinäkuun vaihteessa. Toimeentulostaan
ei lainkaan huolissaan olevien osuus oli elokuun lopussa noin 45 prosenttia, mikä oli jonkin verran
pienempi kuin kesäkuussa ja elokuun alussa.
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Kuvio: Kansalaispulssi-kyselyyn vastanneiden kokema huoli omasta taloudellisesta toimeentulosta
seuraavan kuukauden aikana (prosenttia) viikoilla 14–35. Lähde: Tilastokeskus. Päivitetty verkkosivuille 23.9.2020.
Tulokset perustuvat Tilastokeskuksen toteuttamaan Kansalaispulssi-kyselyyn, joka liittyy vallitseviin
koronaepidemian aiheuttamiin poikkeusoloihin. Kyselyssä tiedustellaan kansalaisten mielipiteitä
muun muassa viranomaisten toiminnasta, vastaajan omasta mielialasta, luottamuksesta tulevaisuuteen, ohjeiden noudattamisesta, muiden auttamisesta ja siitä, miten hyvin kokee saaneensa informaatiota. Kysely toteutetaan verkkokyselynä ja siihen on mahdollista vastata älypuhelimen kautta.
Ensimmäinen kysely tehtiin huhtikuun 2020 alkupuolella. Kysely toistetaan 2–3 viikon välein. Vastaajat
vaihtuvat joka kierroksella.
Lisää tietoa Kansalaispulssista

Lomautettujen määrä vähentynyt, alkaneissa lomautusjaksoissa ei suuria muutoksia alkukesän jälkeen
Juha Honkatukia ja Laura Kestilä
Suurin kasvu lomautettujen määrässä ajoittui huhtikuun alkuun. Lomautettujen määrä oli korkeimmillaan toukokuun alkupuolella (11.5.), jolloin lomautettuja oli yhteensä yli 170 000. Lomautukset ovat kohdistuneet erityisesti palvelu- ja myyntityöntekijöihin, mikä heijastaa matkailun sekä
hotelli- ja ravintola-aloihin kohdistuneita rajoituksia.
Lomautettujen lukumäärä kääntyi laskuun touko-kesäkuussa. TEM:n tietojen mukaan viikon 39
alussa (21.9.) kokoaikaisesti lomautettuja työttömiä työnhakijoita oli vajaa 59 000.
Lisää ammattiryhmittäisistä lomautuksista TEM:n seurannassa
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Kuvio: Kaikkien lomautettujen lukumäärä viikoilla 9–37 vuonna 2020. Lähde: TEM. Päivitetty verkkosivuille 23.9.2020.
Lomautusjaksot lisääntyivät selvästi koronaepidemian alussa. Alkaneiden lomautusjaksojen määrä
oli korkeimmillaan viikolla 14, jolloin alkaneita lomautusjaksoja oli yli 54 000. Alkaneet lomautusjaksot ovat vähentyneet kevään ja kesän kuluessa. Viikolla 38 alkaneita lomautusjaksoja oli hieman
yli 4700 ja alkaneita työttömyysjaksoja vastaavalla viikolla hieman vajaa 4700.

Kuvio: Alkaneet lomautus- ja työttömyysjaksot viikoilla 12–38. Lähde: TEM. Päivitetty verkkosivuille
9.9.2020.
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Väestön neuvonta ja ohjaus
Suomalaisten koronaan liittyvän tiedon tarve lisääntynyt heinäkuun jälkeen
Marko Lähteenmäki, Minna Kuitunen ja Anna-Leena Lohiniva
Suomalaisten korona-epidemiaan liittyvien yhteydenottojen määrä Digi- ja väestötietoviraston
koronaneuvontaan oli suurimmillaan viikolla 12, jolloin yhteydenottoja oli yhteensä lähes 8000.
Tämän jälkeen yhteydenottojen määrä väheni ja vakiintui kesä-heinäkuussa uudelle tasolle. Elokuussa yhteydenottojen määrä lisääntyi uudelleen ja oli korkeimmillaan viikolla 33. Viikolla 38 yhteydenottoja oli yhteensä noin 1900, edellisellä viikolla hieman tätä enemmän.

Kuvio: Yhteydenotot puhelimella, chat-viestillä ja tekstiviestillä (SMS) Digi- ja väestötietoviraston koronaneuvontaan viikoilla 10–38. Lähde: Digi- ja väestötietovirasto. Päivitetty verkkosivuille 23.9.2020.
Digi- ja väestötietoviraston palvelukanavissa kysyttiin viikoilla 37–38 muun muassa:











Erilaisista oireista/flunssasta; onko koronaa ja mitä teen, mihin otan yhteyttä, pääsenkö testeihin, pitääkö olla karanteenissa? (Omaolo-oirearvio ja terveysneuvonta terveydenhuollosta)
Karanteenista ja omaehtoisesta karanteenista
Altistumisesta
Matkustamisesta, rajanylityksistä, työmatkoista
Koronatesteistä
Kasvomaskeista
Koronavilkku -sovelluksesta ja sovelluksen lataamisesta
Bluetooth-katkoksista
Mitä avaimet ovat?
Mitä pitää tehdä saatuaan altistumisilmoituksen?

THL:n kalvopaketti kansalaisten riskikäsityksistä
Thl.fin koronasisältöjen käytön reaaliaikainen trendi
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Palvelut ja etuudet
Koronaviruksen aiheuttama epidemia on vaikuttanut laaja-alaisesti terveyskeskusten toimintaan,
mikä on havaittavissa myös Avohilmoon rekisteröityjen käyntien ja asiakkaiden lukumäärissä. Havainnot voivat viitata hoitovelkaan.

Fysioterapian käynnit vähenivät puoleen keväällä 2020
Vesa Jormanainen ja Juliaana Nauha
Terveyskeskusten fysioterapiakäynnit olivat poikkeuksellisen pienet keväällä 2020 verrattuna edellisvuosiin 2018–2019. Myös apuvälinepalvelujen käynneissä havaittiin notkahdus, joskin pienempi
kuin fysioterapian käynneissä.

Kuvio: Terveyskeskusten avohoidon fysioterapian ja apuvälipalveluiden käynnit kuukausittain vuosina
2018–2020. Lähde; THL, Avohilmo. Päivitetty verkkosivuille 23.9.2020.

Koronavirusepidemia vähensi terapiakäynnit puoleen terveyskeskuksissa
Vesa Jormanainen ja Juliaana Nauha
Puhe-, toiminta-, jalka- ja ravitsemusterapian käynneissä terveyskeskuksissa vuodesta 2018 havaitaan voimakas kausiluonteisuus: käynnit ovat erityisen vähäisiä kesälomakuunausina sekä väheäisemmässä määrin joulukuussa. Vuonna 2020 kuvattu trendi ei muuttunut, mutta käyntien vähäisyys
maaliskuusta 2020 oli aiempien trendien lisäksi selkeä havainto.
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Kuvio: Terveyskeskusten avohoidon puhe-, toiminta-, jalka- ja ravitsemusterapian käynnit kuukausittain vuosina 2018–2020. Lähde; THL, Avohilmo. Päivitetty verkkosivuille 23.9.2020.

Neuvolakäynnit vuosina 2018–2020
Vesa Jormanainen ja Juliaana Nauha
Neuvolakäynnit vähenivät selvästi kesälomakuukausina vuosina 2018–2019. Erityisesti vuoden 2020
keväällä käyntien lukumäärä oli pienempi kuin kahtena edellisvuonna – kesälomakuukausien lisäksi.

Kuvio: Terveyskeskusten avohoidon lasten-, äitiys, perhesuunnittelun ja ehkäisyneuvolan sekä muiden
neuvolapalvelujen käynnit kuukausittain vuosina 2018–2020. Lähde; THL, Avohilmo. Päivitetty verkkosivuille 23.9.2020.
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Käynnit terveyskeskuksissa vähenivät useilla ammattiryhmillä
keväällä 2020
Vesa Jormanainen ja Juliaana Nauha
Myös ammattiryhmien käyntimäärät vähenivät keväällä 2020. Väheneminen on voimakkain perusja lähihoitajien sekä sairaan- ja terveydenhoitajien käynneissä.

Kuvio: Terveyskeskusten avohoidon lasten-, äitiys, perhesuunnittelun ja ehkäisyneuvolan sekä muiden
neuvolapalvelujen käynnit kuukausittain vuosina 2018–2020. Lähde; THL, Avohilmo. Päivitetty verkkosivuille 23.9.2020.

Yli 7 vrk terveyskeskuksen lääkärin vastaanotolle jonottaneet
vuosina 2019–2020
Vesa Jormanainen
Terveyskeskuslääkärin vastaanotolle jonottaneiden lukumäärä väheni yleisesti vuonna 2020 verrattuna edellisvuoteen. Näin tapahtui myös yli 7 vuorokautta lääkärin vastaanotolle jonottaneiden
osalta.
Erityisen suuri jonottajien lukumäärän väheneminen alkoi maaliskuussa 2020 ja väheneminen näyttäisi jääneen uudelle tasolleen kesäkuukausien ajaksi.
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Kuvio: Terveyskeskuksen lääkärille yli 7 vrk odottaneiden lukumäärä koko maassa, muualla Suomessa
kuin pääkaupunkiseudulla sekä Helsingissä kuukausittain vuosina 2019–2020. Lähde: THL, Avohilmo.
Päivitetty verkkosivuille 23.9.2020.

Yli 7 vrk terveyskeskuksen sairaan- ja terveydenhoitajan vastaanotolle jonottaneet vuosina 2019–2020
Vesa Jormanainen
Myös terveyskeskuksen sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan vastaanotolle jonottaneiden lukumäärät vähenivät yleisesti vuonna 2020 verrattuna edellisvuoteen. Näin tapahtui myös yli 7 vuorokautta jonottaneiden osalta.
Erityisen suuri jonottajien lukumäärän väheneminen alkoi maaliskuussa 2020 ja väheneminen näyttäisi jääneen uudelle tasolleen kesäkuukausien ajaksi.

Kuvio: Terveyskeskuksen lääkärille yli 7 vrk odottaneiden lukumäärä koko maassa, muualla Suomessa
kuin pääkaupunkiseudulla sekä Helsingissä kuukausittain vuosina 2019–2020. Lähde: THL, Avohilmo.
Päivitetty verkkosivuille 23.9.2020.
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Yksityisen terveydenhuollon etävastaanotoissa ei muutoksia
Vesa Jormanainen
Yksityisen terveydenhuollon etävastaanottojen lukumäärissä ei näyttäisi tapahtuneen oleellista
muutosta viikoilla 37–38. Etävastaanottojen käyntitiedot Suomen Terveystalon osalta ovat käytössä
vain 16.9.2020 saakka.

Kuvio: Kahden valtakunnallisen yksityisen terveyspalvelujen tarjoajan raportoimat etävastaanotot
viikoilla 10–38 vuonna 2020. Lähde; Mehiläinen ja Suomen Terveystalo, yritysten verkkosivut. Päivitetty
verkkosivuille 23.9.2020.

Potilastiedon arkistoon rekisteröidään asiakirjoja ja palvelutapahtumia alkuvuoden tasolla
Vesa Jormanainen, Tommi Kulmala, Ari Helin ja Taina Sairanen
Valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon rekisteröidään asiakirjoja ja palvelutapahtumia (kuten
käynnit) vuoden 2020 alun tasolla.

Kuvio: Potilastiedon arkistoon rekisteröidyt uudet asiakirjat ja palvelutapahtumat viikoilla 1–38 vuonna 2020. Lähde; Kela, Kanta-palvelut. Päivitetty verkkosivuille 23.9.2020.
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Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneiden määrä romahti
maaliskuussa
Erja Koponen
Tilastokeskuksen tietojen mukaan kuntouttavaan työtoimintaan osallistui maaliskuussa yhteensä
23 439 henkilöä. Määrä laski äkillisesti koronaepidemian rajoitusten vuoksi huhtikuuhun mennessä
5823 henkilöllä. Lievä laskusuunta jatkui myös tämän jälkeen eikä osallistujien määrä ollut heinäkuuhun mennessä (viimeisimmät tilastot) kääntynyt vielä uudelleen kasvuun.
Kuntouttavaa työtoimintaa järjestettiin kunnissa jonkin verran vaihtoehtoisilla tavoilla, kuten verkkovalmennuksena, etätehtävinä ja yksilöohjauksena. Toiminnan raju muutos ja ihmisten jääminen
koteihin aiheuttivat haasteita erityisesti heille, jotka olivat jo ennestään vaikeassa asemassa.

Kuvio: Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneiden lukumäärä kuukausittain vuosina 2016–2020.
Lähde: Tilastokeskus. Päivitetty verkkosivuille 23.9.2020.
Palveluvajeiden kasvaessa ja pitkittyessä on riskinä, että ihmisten elämäntilanteet vaikeutuvat
merkittävästi, mikä voi näkyä lähitulevaisuudessa monialaisen palvelun tarpeen lisääntymisenä.
Työikäisten sosiaalipalvelujen palveluvajeita kuvaavassa katsauksessa todetaan, että sosiaalityössä
ja -palveluissa tulee vahvistaa eri asiakasryhmien tarpeisiin vastaavia, joustavia palvelukokonaisuuksia ja -ketjuja, jotka toimivat myös poikkeustilanteissa.
Lisää koronasta aiheutuvasta palveluvajeesta työikäisten sosiaalipalveluissa

Asunnottomat ovat jääneet koronaepidemian aikana palvelujen ulkopuolelle
Erja Koponen
Koronaepidemiaan liittyvät rajoitustoimet hyydyttivät monia sosiaalipalveluja. Kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olivat asunnottomat, joilla palveluvaje näyttäytyi jopa elämän perusedellytysten
vaarantumisena. Asunnottomien tilanteesta on ei ole kattavaa tilastotietoa, mutta kaupungit ovat
tuottaneet kuvailevaa tietoa osana sosiaalista raportointiaan.
Etsivän lähityön ammattilaiset ovat nostaneet esiin vakavan huolensa asunnottomien tilanteesta.
Päivittäisten aterioiden, majoituksen ja peseytymismahdollisuuksien järjestäminen on normaaliaikanakin monelle asunnottomalle hankalaa. Ruokajakopaikat ovat ruuhkautuneet ja niitä on järjestelty kaupungeissa uudelleen, minkä vuoksi ihmiset ovat joutuneet vaikeassa epidemiatilanteessa
matkustamaan julkisilla liikennevälineillä toisiin kaupunginosiin saadakseen tarvitsemansa ruuan.
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Myös päiväkeskusten ja majoitustilojen toimintaa supistettiin ja osa suljettiin kokonaan. Asunnottomien mahdollisuudet peseytymiseen ja käsihygieniasta huolehtimiseen olivat puutteellisia. Heillä
ei myöskään ollut mahdollisuutta eristäytyä muista, vaikka moni heistä kuului perussairauksiensa
vuoksi koronan riskiryhmään.
Tuoreessa koronaepidemian aiheuttamia palveluvajeita kuvaavassa katsauksessa todetaan, että
sosiaalipalveluja tulisi uudistaa siten, että ne vastaisivat paremmin myös asunnottomien tarpeisiin
ja niitä olisi saatavilla lähipalveluina. Etsivä lähityö ja jalkautuva työ ovat erityisen tärkeitä keinoja,
joilla löydetään palveluja tarvitsevat ja tuetaan heitä heidän tarpeitaan vastaavalla tavalla. Palvelut
tulee kriisitilanteissa turvata myös niille, jotka eivät niitä itse pysty hakemaan.
Lisää koronasta aiheutuvasta palveluvajeesta työikäisten sosiaalipalveluissa

Perustoimeentulotukea saavien määrä väheni elokuussa
Vuokko Härmä ja Laura Kestilä
Kela seuraa kuukausitasolla koronaepidemian vaikutuksia etuushakemusten ja etuuksien saajien
määriin. Tietojen mukaan perustoimeentulotuen saajamäärät kasvoivat kevään ja alkukesän aikana, mutta kääntyivät laskuun heinä-elokuussa. Perustoimeentulotuen hakemusten määrässä ei ole
havaittu suuria muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna.

Kuvio: Perustoimeentulotukea saaneiden määrä (aiemmin tukea saaneet ja uudet saajat) kuukausittain vuosina 2019–2020. Lähde: Kela. Päivitetty verkkosivuille 23.9.2020.
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Kuvio: Perustoimeentulotuen hakemusten määrä viikoilla 1–38 vuosina 2019–2020. Lähde: Kela. Päivitetty verkkosivuille 23.9.2020.
Työttömyysturvaa saaneiden määrät lähtivät keväällä nousuun ja olivat korkeimmillaan kesäkuussa. Heinä-elokuun määrät ovat olleet laskusuunnassa, mutta edelleen korkeammalla kuin viime
vuonna.

Kuvio: Työttömyysturvaa saaneiden määrä (aiemmin tukea saaneet ja uudet saajat) kuukausittain
vuosina 2019–2020. Lähde: Kela. Päivitetty verkkosivuille 23.9.2020.
Työttömyysturvahakemusten määrä lähti kasvun heti poikkeusolojen alkaessa ja oli suurimmillaan
huhtikuun alussa. Kokonaisuudessaan työttömyysturvan hakemusmäärät ovat pysyneet edellisvuotta korkeammalla tasolla. Viime viikkoina hakemusten määrä on ollut lähellä edellisen vuoden
tasoa.

15

Kuvio: Työttömyysturvan hakemusten määrä viikoilla 1–38 vuosina 2019–2020. Lähde: Kela. Päivitetty
verkkosivuille 23.9.2020.
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Lääkinnälliset tuotteet ja laitteet, sovellukset ja rokotteet
Pikkulasten rokotuksia annettiin keväällä 2020 edellisvuotta
vähemmän
Ulpu Elonsalo
Lastenneuvolan terveystarkastuskäyntejä karsittiin etenkin koronavirusepidemian alkuvaiheessa.
Asiakasperheet alkoivat koronaviruksen tartunnan pelossa myös itse perua tai siirtää aiemmin sovittuja neuvolan vastaanottoja. Lisäksi ohjeistuksena oli, että neuvolaan voi saapua vain aivan terveenä. Nämä toimet vaikuttivat myös lasten rokotusohjelman rokotusten toteuttamiseen.
Vuonna 2020 monilla alueilla rotavirus-, pneumokokki- tai viitosrokotussarjaan kuuluvien rokoteannosten kattavuudet olivat merkittävästi matalampia verrattuna vuotta aiemmin syntyneisiin
edellisvuonna vastaavaan aikaan.
Esimerkiksi viiden kuukauden iässä annettavan pneumokokkirokotteen toisen annoksen rokotuskattavuus oli koko maassa vuonna 2019 syntyneillä noin 7,5 prosenttiyksikköä matalampi kuin
vuonna 2018 syntyneillä vuoden 2019 keväällä.
Sairaanhoitopiireittäin tarkasteltuna pneumokokkirokotteen toisen annoksen toteutumisessa suurin ero oli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (–14,5 prosenttiyksikköä). Joissakin sairaanhoitopiireissä ero oli pieni edelliseen vuoteen verrattuna ja joissakin sairaanhoitopiireissä rokotuksia oli kevään aikana annettu enemmän kuin edellisenä vuonna.

Kuvio: Vuonna 2019 syntyneiden pikkulasten pneumokokkirokotteen toisen annoksen ajantasainen
rokotuskattavuus ja kattavuuden muutos (prosenttiyksikköä) verrattuna vuotta aiemmin syntyneiden
kattavuuteen keväällä 2019 sairaanhoitopiireittäin (tilanne 2.5.2020). Lähde: THL, Pikkulasten ajantasainen rokotuskattavuuskartta. Päivitetty verkkosivuille 23.9.2020.

17

Koronavilkkua on ladattu jo yli 2,1 miljoonaa kertaa
Aleksi Yrttiaho ja Vesa Jormanainen
Koronavilkku-sovelluksen latausten lukumäärä ylitti 2,1 miljoonaa 19.9.2020. Viikon 38 loppuun
mennessä latauksia oli tehty kaikkiaan 2,117 miljoonaa.

Kuvio: Koronavilkun lataukset 31.8.–20.9.2020. Lähde: THL. Päivitetty verkkosivuille 23.9.2020.

Kuvio: Koronavilkussa julkaistut uudet päiväavaimet, uudet avauskoodit ja uudet ilmoitukset tartunnasta sekä Koronavilkusta koronaviruksen oirearvioon ohjaukset syyskuussa 2020. Lähde: THL ja SoteDigi Oy. Päivitetty verkkosivuille 23.9.2020.
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Kansantalous
Pandemian vaikutuksista Suomessa ja Ruotsissa keväällä 2020
Juha Honkatukia
Suomen ja Ruotsin tilastokeskusten julkaisemat tuoreet vuoden 2020 toisen neljännesvuositilinpidon luvut mahdollistavat maiden varsin erilaisen lähestymistavan vertailun jo toteutuneiden lukujen valossa.
Kuviossa 1 on kuvattu kansantuotteen kysyntäerien muutos ensimmäisen ja toisen vuosineljänneksen osalta.
Kansantuote supistui Ruotsissa lähes kaksi kertaa enemmän kuin Suomessa. Maiden välisessä vertailussa suurin ero näyttäisi syntyvän viennistä, joka supistui Suomessa vajaat yhdeksän prosenttia
edellisestä neljänneksestä, kun luku oli yli 18 prosenttia Ruotsissa.
Molemmissa maissa myös tuonti supistui, mutta Suomessa vielä vientiäkin enemmän. Kotitalouksien kulutuskysynnän osalta erot eivät ole yhtä suuret: Suomessa lasku oli noin seitsemän prosenttia
ja Ruotsissa vajaat kahdeksan prosenttia.
Suomen kansantuotteen supistuminen jäi puoleen Ruotsin vastaavasta. Tähän vaikuttaa ennen
kaikkea maiden kansantalouksien erilainen rakenne. Ruotsissa viennin osuus kansantuotteesta on
suurempi kuin Suomessa, ja siksi viennin supistuminen Ruotsissa vaikuttaa kansantuotteeseen
voimakkaammin kuin Suomessa.
Suomen avoimen talouden tuonti saattaa linkittyä Ruotsia enemmän vientiteollisuuden välituotteisiin, mikä selittäisi sitä että Suomessa tuonti laski vientiä enemmän, kun taas Ruotsissa selvästi
vähemmän. Nettoviennin vaikutus kansantuotteeseen Suomessa on alkuvuonna ollut lievästi positiivinen, mutta Ruotsissa yli 3,3 prosenttiyksikön verran negatiivinen.
Kotitalouksien kulutuskysynnän kautta syntyvä kasvukontribuutio oli Suomessa –3,7 prosenttiyksikköä ja –3,4 prosenttiyksikköä Ruotsissa.
Suomessa investoinnit olivat edelleen lievässä kasvussa, mutta Ruotsissa ne laskivat.
Ero maiden välillä näyttäisi syntyvän Ruotsin viennin huomattavasti suuremman laskun ja sen kerrannaisvaikutusten kautta, kun Suomessa suurin vaikutus syntyi kotitalouksien kulutuksen kautta.
Suomessa mahdollisesti kotimarkkinoiden tilanne – lomautukset ja rajoitukset – vaikutti enemmän
kuin vienti.
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Kuvio: Kansantuotteen toisen vuosineljänneksen muutos verrattuna ensimmäiseen vuosineljännekseen (prosenttia) Suomessa ja Ruotsissa vuonna 2020. Lähde: THL. Päivitetty verkkosivuille 23.9.2020.
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