Koronaepidemian vaikutukset hyvinvointiin, palveluihin
ja talouteen
THL:n seurantaraportti, viikot 39–40/2020,
7.10.2020
THL seuraa tiiviisti epidemiatilanteen kehittymistä. Lisää tietoa koronaepidemiasta tilannekatsauksessa
Arviointikaudella epidemiatilanteen vaikeutumisen myötä muutamia mm. matkustamiseen liittyviä
rajoituksia kiristettiin. Voimassa olevat rajoitukset Kokoontumisrajoitukset
Koronaepidemia ja siihen liittyvät rajoitustoimet vähensivät alkoholin arvioitua kokonaiskulutusta.
Huhti–kesäkuussa arvioitu kokonaiskulutus oli suuruusluokaltaan noin 10 prosenttia alemmalla
tasolla kuin vuonna 2019. Rajoitustoimien aikana alkoholi hankittiin pääosin vähittäismyynnistä ja
sen kulutus keskittyi yksityiseen elinpiiriin. Alkoholin kulutuksen muutokset eivät ole kuitenkaan
jakautuneet väestössä tasaisesti.
TEM:n tietojen mukaan lomautettujen määrä oli suurimmillaan toukokuussa, mutta laski elokuun
loppuun mennessä 170 000:sta 62 000:en. Lomautettujen määrä laski myös syyskuussa. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen kuukausitietojen mukaan myös työttömien työnhakijoiden määrä oli
suurimmillaan toukokuussa, jolloin se oli 295 000. Syyskuulle tultaessa määrä oli laskenut 211
000:en
Turvakodit ovat olleet auki korona-ajan mutta niiden käyttöaste on ollut edellisvuotta matalampi,
joka näkyy vapaiden paikkojen määrässä. Lähisuhdeväkivaltaan apua ja tukea tarjoava Nollalinja
sai ennätysmäärän puheluita kesän aikana, puhelumäärät ovat syksyllä kääntyneet laskuun. Koronaepidemia näkyy edelleen poliisin hälytystehtävissä, etenkin kotihälytykset ovat olleet keväästä
saakka edellisvuotta korkeammalla tasolla.
Suomalaisten koronaan liittyvän tiedon tarve on lisääntynyt heinäkuun jälkeen. Digi- ja väestötietoviraston koronaneuvontaan tulleiden yhteydenottojen määrä lisääntyi elokuussa ja oli korkeimmillaan viikolla 33. Viikolla 40 yhteydenottoja oli yhteensä yli 2 500, edellisellä viikolla hieman tätä
enemmän.
Sairaanhoitopiireissä yli puoli vuotta hoitoa odottaneiden määrä kasvoi kesällä ja pitkään hoitoa
odottavia on ennätyksellisen paljon. Elokuun 2020 lopussa lähes 137 000 potilasta odotti hoitoonpääsyä sairaanhoitopiirien sairaaloihin. Hoitoa odottaneista 13 prosenttia oli odottanut yli puoli
vuotta pääsyä kiireettömään hoitoon. Pitkään hoitoa odottaneiden osuus on huonontunut huhtikuun lopusta, jolloin heitä oli kuusi prosenttia kaikista odottajista.
Perustoimeentulotuen hakemusmäärät ovat suurin piirtein edellisvuoden tasolla. Työttömyysturvan hakemusmäärät ovat kokonaisuudessaan pysyneet edellisvuotta korkeammalla tasolla. Viime
viikkoina hakemusten määrä on kuitenkin pysynyt edellisvuoden tasolla.
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Väestön terveys, hyvinvointi ja elinolot
Koronaepidemia ja sen rajoitustoimet vähensivät alkoholin
arvioitua kokonaiskulutusta
Timo Ståhl, Tiina Ylöstalo, Katariina Warpenius, Thomas Karlsson, Marke Jääskeläinen ja Pia Mäkelä
Suomalaisten arvioitu alkoholin kokonaiskulutus väheni vuoden 2020 keväällä koronaepidemian
ensimmäisen aallon aikana vuoteen 2019 verrattuna. Huhti–kesäkuussa arvioitu kokonaiskulutus
oli suuruusluokaltaan noin 10 prosenttia alemmalla tasolla kuin vuonna 2019.

Kuvio: Arvioitu alkoholin kokonaiskulutus kuukausittain tammi-heinäkuussa vuosina 2019–2020. Lähde: THL/Valvira, Alko, SOK, Tilastokeskus. Päivitetty verkkosivulle 7.10.2020.
Koronaepidemian rajoitustoimien aikana kulutetusta alkoholista suurin osa hankittiin Alkoista ja
elintarvikeliikkeistä. Anniskelupaikkojen ja matkustajatuonnin osuus kutistui lähes olemattomaksi
huhti–toukokuussa. Normaaleina vuosina kevään lämmetessä alkoholia hankitaan lisääntyvässä
määrin kaikista hankintakanavista ja erityisen paljon matkustajatuonnissa. Keväällä 2020 hankintakanavien väliset suhteet olivat hyvin poikkeukselliset. Kulutus keskittyi yksityiseen elinpiiriin.
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Kuvio: Arvioitu kokonaiskulutus hankintakanavan mukaan tammi-heinäkuussa vuonna 2020. Lähteet:
THL/Valvira, Alko, SOK, Tilastokeskus. Päivitetty verkkosivuille 7.10.2020.
Kulutuksen muutos ei ole kuitenkaan jakautunut tasaisesti väestössä. THL:n serologiseen väestötutkimukseen vastanneista valtaosa (81prosenttia) arvioi kulutuksensa pysyneen ennallaan, mutta
12 prosenttia oli vähentänyt ja 7,5 prosenttia lisännyt alkoholinkäyttöään. Kyselyyn osallistuneilta
kysyttiin ”Onko koronaepidemia tai sen rajoittamistoimet vaikuttaneet arkielämääsi?” ja yhtenä
kohtana oli ”Alkoholinkäyttö”. Näyttäisi siltä, että suomalaisten alkoholinkulutus vähentyi koronaepidemian ensimmäisen aallon aikana keväällä 2020.
Koronaepidemian vaikutukset suomalaisten alkoholinkulutukseen – kokonaisarvio kevään ja kesän
2020 muutoksista

Lomautettujen määrä väheni edelleen syyskuussa
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 määrä oli suurimmillaan toukokuussa, mutta laski elokuun loppuun mennessä 170 000:sta 62 000:en. Lomautettujen määrä
laski myös syyskuussa.
Lisää ammattiryhmittäisistä lomautuksista TEM:n seurannassa
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Kuvio: Kaikkien lomautettujen lukumäärä viikoilla 9–39 vuonna 2020. Lähde: TEM. Päivitetty verkkosivuille 7.10.2020.
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen kuukausitietojen mukaan työttömien työnhakijoiden määrä oli myös suurimmillaan toukokuussa, jolloin työttömiä työnhakijoita oli yhteenä 295 000. Syyskuulle tultaessa määrä oli laskenut 211 000:en. Työ- ja elinkeinoministeriön viikkotietojen mukaan
alkaneiden työttömyysjaksojen määrä oli syyskuussa nousussa elokuuhun verrattuna, mikä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että työttömyys nousisi samassa suhteessa. Kaikkiaan alkaneita työttömyysjaksoja oli syyskuussa hieman yli 38 000.

Kuvio: Työttömien työhakijoiden määrä kuukausittain tammi-elokuussa vuonna 2020. Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus. Päivitetty verkkosivuille 7.10.2020.

Turvakodeista apua hakeneiden määrät pienemmät kuin
edellisvuonna
Joonas Peltonen ja Vuokko Härmä
Turvakodit tarjoavat välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin
tilanteeseen liittyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta. Palvelua tarjotaan ensisijaisesti lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille henkilöille ja perheille. Vuonna 2020 Suomessa on
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yhteensä 29 turvakotia ja niissä yhteensä 211 perhepaikkaa. Kaikissa maakunnissa on vähintään
yksi turvakoti.
Turvakodit ovat olleet avoinna koko korona-ajan, mutta huhti-toukokuussa 2020 apua hakeneiden
määrät olivat pienemmät kuin 2019 samaan aikaan. Alkusyksyn aikana näkyy vapaita paikkoja edellisvuotta enemmän, mutta on kuitenkin huomioitava, että turvakotien ja perhepaikkojen määrät
ovat lisääntyneet edellisvuodesta.

Kuvio: Turvakodeissa vapaina olevat paikat (%) viikoilla 1–39 vuosina 2019–2020. Lähde: THL. Päivitetty verkkosivuille 7.10.2020.
Turvakodeissa vapaina olevien paikkojen osuus laskettiin seuraavasti: kunkin kalenteriviikon vapaana olevien paikkojen lukumäärät laskettiin yhteen, saatu summa jaettiin luvulla seitsemän ja edelleen
kalenteriviikolla käytössä olleiden paikkojen kokonaismäärällä. Osuus prosentteina saatiin kertomalla edellä kuvattu luku luvulla 100. Näin meneteltiin kaikkien kalenteriviikkojen osalta.

Nollalinjan puhelumäärät laskeneet kesän jälkeen
Elisa Niklander ja Vuokko Härmä
Nollalinja auttava puhelin tarjoaa tukea lähisuhdeväkivaltaa kohdanneille, heidän läheisilleen ja
ammattilaisille. THL vastaa Nollalinjan toiminnan järjestämisestä, seurannasta ja raportoinnista.
Nollalinjan auttavaan puhelimeen soitettujen puheluiden määrät näyttävät hieman laskeneen kesän ennätysmääriin verrattuna. Viikolla 39 puheluita tuli 392 eli päivittäinen puhelumäärä oli 56 ja
viikolla 40 puheluita 314 eli päivittäinen puhelumäärä oli 45. Puheludata puuttuu viikolta 38 teknisistä syistä.
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Kuvio: THL nollalionjan puhelut viikoilla 1–40 vuonna 2020. Lähde: THL. Päivitetty verkkosivuille
7.10.2020.

Korona näkyy edelleen poliisin hälytystehtävissä
Jari Sundelin ja Vuokko Härmä
Koronaepidemian vaikutukset näkyvät poliisin hälytystehtävien määrissä. Kotihälytysten määrät
ovat edellisvuotta korkeammalla tasolla. Kuviossa näkyy kaikkien kotihälytysten määrät, mukaan
lukien häiritsevän metelin tai häiriökäytöksen takia tehdyt hälytykset.

Kuvio: Poliisin hälytystehtävät: kotihälytykset viikoilla 1–40 vuosina 2019–2020. Lähde: Poliisihallitus.
Päivitetty verkkosivuille 7.10.2020.
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Väestön neuvonta ja ohjaus
Suomalaisten koronaan liittyvän tiedon tarve lisääntynyt
kesän jälkeen
Marko Lähteenmäki, Minna Kuitunen ja Anna-Leena Lohiniva
Suomalaisten korona-epidemiaan liittyvien yhteydenottojen määrä Digi- ja väestötietoviraston
koronaneuvontaan oli keväällä 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 40
yhteydenottoja oli yhteensä yli 2 500, edellisellä viikolla hieman tätä enemmän.

Kuvio: Yhteydenotot puhelimella, chat-viestillä ja tekstiviestillä (SMS) Digi- ja väestötietoviraston koronaneuvontaan viikoilla 10–40. Lähde: Digi- ja väestötietovirasto. Päivitetty verkkosivuille 7.10.2020.
Digi- ja väestötietoviraston palvelukanavissa kysyttiin viikoilla 39–40 muun muassa:
-

Erilaisia oireita/flunssaa; onko koronaa ja mitä teen, mihin otan yhteyttä, pääsenkö testeihin, pitääkö olla karanteenissa (Omaolo oirearvio ja terveysneuvonta terveydenhuollosta)
Karanteeni, omaehtoinen karanteeni
Altistuminen, altistusketjut
Matkustaminen, työmatkat, kaksivaiheinen testaus, uudet rajoitukset
Tapahtumien järjestäminen
Koronatestit
Kasvomaskit
Liikennevalomallin päivitys ja vaikutus matkustamiseen
Koronavilkku -sovellus:
 Miten lataan sovelluksen
 Teknisiä ongelmia
 Altistumisloki ei päivity
 Saanut altistumisilmoituksen, mitä pitää tehdä
 Ei ole saanut terveydenhuollosta sovellukseen ladattavaa koodia

THL:n kalvopaketti kansalaisten riskikäsityksistä
Thl.fin koronasisältöjen käytön reaaliaikainen trendi

8

Palvelut ja etuudet
Yli puoli vuotta hoitoa odottaneiden määrä kasvoi sairaanhoitopiireissä kesällä – pitkään hoitoa odottavia ennätyksellisen
paljon
Pirjo Häkkinen ja Satu Vuorio
Koronavirusepidemian takia sairaanhoitopiirit joutuivat siirtämään kevään ja alkukesän aikana
kiireettömiä hoitoja sairaaloissa. Myös potilaat peruivat jo sovittuja hoitoaikoja, koska ovat pelänneet mahdollista koronavirustartuntaa. Kesän lomakausi pahensi edelleen kevään ja alkukesän
aikana syntynyttä hoitovajetta
Elokuun 2020 lopussa lähes 137 000 potilasta odotti hoitoon pääsyä sairaanhoitopiirien sairaaloihin. Hoitoa odottaneista 13 prosenttia oli odottanut yli puoli vuotta pääsyä kiireettömään hoitoon.
Pitkään hoitoa odottaneiden osuus on huonontunut huhtikuun lopusta, jolloin heitä oli kuusi prosenttia kaikista odottajista. Pitkään hoitoa odottaneita on eniten Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä
ja vähiten Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä
Viimeisen kymmenen vuoden aikana sairaanhoitopiireihin yli puoli vuotta kiireetöntä hoitoa odottaneita on ollut elokuun lopussa keskimäärin noin 2000. Tämän vuoden elokuussa heitä oli lähes 18
000, mikä on poikkeuksellista.

Kuvio: Yli puoli vuotta hoitoa odottaneiden osuus (%) sairaanhoitopiirien sairaaloihin odottavista
31.8.2020, 30.4.2020 ja 31.8.2019. Lähde: THL. Päivitetty verkkosivuille 7.10.2020.
Lue koko uutinen
Lue erikoissairaanhoidon hoitoonpääsystä
Perusterveydenhuollon hoitoonpääsy, kevään 2020 tilanne
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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.
Keväällä 2020 monilla alueilla rotavirus-, pneumokokki- tai viitosrokotussarjaan kuuluvien rokoteannosten kattavuudet olivat merkittävästi matalampia verrattuna vuotta aiemmin syntyneisiin
edellisvuonna vastaavaan aikaan.
Esimerkiksi kolmen kuukauden iässä annettavan ensimmäisen viitosrokoteannoksen kattavuus oli
koko maassa vuonna 2020 syntyneillä noin kuusi prosenttiyksikköä matalampi kuin vuonna 2019
syntyneillä vuoden 2019 keväällä. Sairaanhoitopiireittäin tarkasteltuna rokotuskattavuuden muutos vaihteli suuresti –22,4 prosenttiyksiköstä +5,5 prosenttiyksikköön.
Osassa sairaanhoitopiirejä viitosrokotuksia toteutettiin suurin piirtein vastaavalla tavalla tai paremmin kuin vuotta aiemmin, vaikka koronavirusepidemia vaikutti rokotuksiin jonkin verran. Joissakin sairaanhoitopiireissä muutos rokotuskattavuudessa on verraten suuri. Ongelmat tiedonsiirrossa selittävät esimerkiksi Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin hyvin matalaa rokotuskattavuutta.

Vuonna 2020 vähemmän äitiys- ja lastenneuvolakäyntejä kuin
edellisvuonna
Vesa Jormanainen ja Juliaana Nauha
Vuonna 2020 äitiysneuvolan käynnit viikoittain ovat olleet selvästi pienemmät kuin edellisvuonna
vastaavaan aikaan.

Kuvio: Terveyskeskusten avohoidon äitiysneuvolan käynnit viikoilla 1–39 vuosina 2019–2020. Lähde;
THL, Avohilmo. Päivitetty verkkosivuille 7.10.2020.
Vuonna 2020 lastenneuvolan käynnit viikoittain ovat olleet selvästi pienemmät kuin edellisvuonna
vastaavaan aikaan.
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Kuvio: Terveyskeskusten avohoidon lastenneuvolan käynnit viikoilla 1–39 vuosina 2019–2020. Lähde;
THL, Avohilmo. Päivitetty verkkosivuille 7.10.2020.

Vuonna 2020 vähemmän koulu- ja erityisesti opiskeluterveydenhuollon käyntejä kuin edellisvuonna
Vesa Jormanainen ja Juliaana Nauha
Vuonna 2020 kouluterveydenhuollon käynnit viikoittain ovat olleet selvästi pienemmät kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Käyntimäärät olivat erityisen pienet heti poikkeusolojen alussa viikolla
12.

Kuvio: Terveyskeskusten avohoidon kouluterveydenhuollon käynnit viikoilla 1–39 vuosina 2019–2020.
Lähde; THL, Avohilmo. Päivitetty verkkosivuille 7.10.2020.
Vuonna 2020 opiskeluterveydenhuollon käynnit viikoittain ovat olleet selvästi pienemmät kuin
edellisvuonna vastaavaan aikaan. Käyntimäärät olivat erityisen jo ennen poikkeusoloja, jatkuivat
sen aikana sekä näyttäisivät jatkuvan myös kesän jälkeen.
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Kuvio: Terveyskeskusten avohoidon opiskeluterveydenhuollon käynnit viikoilla 1–39 vuosina 2019–
2020. Lähde; THL, Avohilmo. Päivitetty verkkosivuille 7.10.2020.

Jääkö Omakannan käyttö uudelle tasolle?
Vesa Jormanainen, Tommi Kulmala, Ari Helin ja Taina Sairanen
Valtakunnallisen Omakannan kirjautumiset ja osin myös kävijämäärät ovat jäämässä uudelle tasolleen.

Kuvio: Omakantaan kirjautumiset ja kävijät viikoilla 1–40 vuonna 2020. Lähde; Kela, Kanta-palvelut.
Päivitetty verkkosivuille 7.10.2020.

Elinluovutustahto
Vesa Jormanainen, Tommi Kulmala, Ari Helin ja Taina Sairanen
Elinluovutustahto tarkoittaa, että haluaa luovuttaa kuolemansa jälkeen elimiään ja kudoksiaan
elinsiirtoon toisen henkilön hoitamiseksi. Oman tahtonsa voi tallentaa Omakannassa (Elinluovutustahto-sivu). Omakantaan voi kirjoittaa lisätietoja elinluovutustahdostaan. Sieltä voi myös tulostaa
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voimassa olevan elinluovutustahdon. Omakannassa tehty elinluovutustahto tallentuu Kantapalveluun, josta terveydenhuollon ammattilainen näkee sen potilastietojärjestelmän kautta.
Omakanta on kansalaisen verkkopalvelu, josta näkee terveydenhuollon ammattilaisen kirjaamat
terveystiedot ja reseptit. Palvelussa voi myös pyytää reseptin uusimista sekä kirjata elinluovutustahdon lisäksi hoitotahdon. Omakantaan kirjaudutaan osoitteessa www.kanta.fi verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla.
Elinsiirtoviikkoa vietetään 5.–10.10.2020. Lauantaina 10.10. on Euroopan elinsiirtopäivä.

Kuvio: Potilastiedon arkiston Tiedonhallintapalvelun uudet elinluovutustestamentit ja hoitotahdot
viikoilla 1–40 vuonna 2020. Lähde; Kela, Kanta-palvelut. Päivitetty verkkosivuille 7.10.2020.
Katso opastevideo – näin teet elinluovutustahdon Omakannassa (youtube.com)
Elinsiirrot ja kudossiirrot Suomessa (elinluovutuskortti.fi)
Tietoa elinsiirtoviikosta (elinluovutuskortti.fi)

Perustoimeentulotuen ja työttömyysturvan hakemusmäärät
edellisvuoden tasolla
Vuokko Härmä ja Laura Kestilä
Kela seuraa viikkotasolla koronaepidemian vaikutuksia mm. työttömyysturvan ja perustoimeentulotuen hakemusmääriin. Kelan sivustolta löytyy tarkemmat tiedot hakemuksista maakunnittain,
ikäluokittain ja sukupuolittain jaoteltuna. Seuranta antaa yhdenlaisen kuvan siitä, miten pandemia
ja sen leviämisen estämiseksi tehdyt toimet vaikuttavat kotitalouksien toimeentuloon Suomessa.
Perustoimeentulotuen hakemusmäärät ovat pysytelleet edellisvuoden tasolla.
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Kuvio: Perustoimeentulotuen hakemusten määrä viikoilla 1–40 vuosina 2019–2020. Lähde: Kela. Päivitetty verkkosivuille 7.10.2020.
Työttömyysturvahakemusten määrä lähti huomattavaan kasvuun heti poikkeusolojen alkaessa ja
oli suurimmillaan huhtikuun alussa. Kokonaisuudessaan työttömyysturvan hakemusmäärät ovat
pysyneet edellisvuotta korkeammalla tasolla. Viime viikkoina hakemusten määrä on kuitenkin pysynyt edellisvuoden tasolla.

Kuvio: Työttömyysturvan hakemusten määrä viikoilla 1–40 vuosina 2019–2020. Lähde: Kela. Päivitetty
verkkosivuille 7.10.2020.
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Lääkinnälliset tuotteet ja laitteet, sovellukset ja rokotteet
Koronavilkku, koronaviruksen oirearviot ja laboratoriovarmennetut tartunnat syyskuussa
Aleksi Yrttiaho ja Vesa Jormanainen
Koronavilkku-sovelluksen latausten lukumäärä ylitti 2,2 miljoonaa 28.9.2020. Koronaviruksen oirearvioita on tehty lähes 1,2 miljoonaa. THL:n tartuntatautirekisteriin kirjattiin 10 000. laboratoriovarmennettu tapaus 27.9.2020.

Kuvio: THL tartuntatautirekisteriin kirjatut COVID-19 laboratoriossa testeillä varmennetut tartunnat,
Koronavilkussa tehdyt ilmoitukset tartunnasta sekä koronaviruksen oirearviot (Omaolo.fi) Koronavilkun ilmoituksen jälkeen päivittäin syyskuussa 2020. Lähde: THL ja DigiFinland Oy. Päivitetty verkkosivuille 7.10.2020.

Koronaviruksen oirearvioita on tehty 1,2 miljoonaa kertaa
Vesa Jormanainen
Koronaviruksen oirearvioita on tehty yhteensä 1,19 miljoonaa kertaa. Oireavion tehneistä 87 prosenttia on ollut oireisia. Oirearvion vastausten perusteella 15,5 prosenttia vastaajista on saanut
kehotuksen hakeutua terveydenhuollon päivystykseen. Koronavirusepidemian aikana on todettu
10 000 laboratoriossa testeillä varmistettua tapausta 27.9.2020 mennessä.
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Kuvio: Koronaviruksen oirearviot päivittäin 16.3.–5.10.2020. Lähde: THL ja DigiFinland Oy (Omaolo).
Päivitetty verkkosivuille 7.10.2020.

Kuvio: Koronaviruksen oirearviot viikoilla 12–40 vuonna 2020. Lähde: THL ja DigiFinland Oy (Omaolo).
Päivitetty verkkosivuille 7.10.2020.
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