
Koronakatsaus
Naapurimaat ja Eurooppa
+ WHO/EU 

24.1.2021
Kurt Torsell



WHO: COVID-19 Weekly Epidemiological Update
Special Focus: Children, COVID-19, and transmission in schools 17 January 2021

Based on available information, a number of preliminary conclusions and recommendations have been made: 1/2

• Transmission occurring in communities can be reflected in school settings: when community transmission is low and 
when appropriate mitigation measures are applied, schools are unlikely to be the main drivers of COVID-19 
transmission. However, where there is community transmission and/or the number of new cases is rising, schools, and 
particularly secondary schools, may play a substantial role in community transmission. As such, WHO continues to 
advise a comprehensive approach to reduce transmission, including early detection and isolation of cases as well as 
contact tracing and supported quarantine, along with other risk mitigation public health measures to reduce exposure 
and spread.

• WHO and partners have issued guidance on the safe operation of schools during the COVID-19 pandemic (see key 
resources below). Schools should have outbreak prevention and management plans ready, including control measures to 
protect staff and individuals at high risk. Measures include the need for adequate ventilation, hygiene practices (such as 
hand cleaning, cleaning of surfaces and items), mask use (12 years and older should wear a mask under the same 
conditions as adults and teacher and support staff should wear masks when they cannot guarantee at least a 1-metre 
distance from others where there is widespread transmission in the area), physical distancing (such as by limiting the 
number of students per class, alternating shifts, limiting mixing of classes), and frequent communication with parents, 
students, teachers and staff (such as asking parents to report any cases of COVID-19 in the household, posting signs in 
visible locations).

• Strong infection prevention and control measures are necessary in all schools and may need to be applied differently 
based on the age of the students (e.g. secondary/high schools and older students compared to primary/elementary 
schools and younger students). In particular, all students should be reminded to limit their risk of exposure outside 
educational settings by avoiding high risk environments, including crowded, close-contact and poorly ventilated 
spaces.
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WHO: COVID-19 Weekly Epidemiological Update
Special Focus: Children, COVID-19, and transmission in schools 19 January 2021

Based on available information, a number of preliminary conclusions and recommendations have been made: 2/2

• School teachers and staff need to remain vigilant to prevent exposure outside the school, where they can be infected.

• Where a student or staff tests positive for SARS-CoV-2, appropriate actions must be taken, including notifying health 
officials, staff and families, cooperating closely with local health authorities, quarantine, identifying and notifying close 
contacts and advising them to stay home for 14 days, and disinfecting school areas.

• Considerations to decide to close, partially close or reopen schools should be guided by a risk-based approach to 
maximize the educational and health benefit for students, teachers, staff, and the wider community, and help prevent 
transmission of SARS-CoV-2 in the community. School closure should be implemented as a last resort, be temporary and 
only at a local level in areas with intense transmission.

• Where schools are fully or partially closed, opportunities for remote learning should be instituted, school-based health 
services, immunization, meals and support services should be maintained, and opportunities for psychosocial and mental 
health support enhanced.

• The time during which schools are physically closed should be used to put in place measures to prevent and respond to 
transmission when schools reopen.

• Health and education authorities should continue to monitor guidance based on new information and research, 
particularly with respect to the appearance of new and possibly more transmissible variants of SARS-CoV-2.

https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---19-january-2021
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Risk related to the spread of new SARS-CoV-2 variants 
of concern in the EU/EEA – first update (21.1.2021)

Risks associated with virus variants

• ECDC assesses the probability of the introduction and community spread of variants of concern in the EU/EEA as very high due to their 
increased transmissibility. Such an increased transmissibility is likely to lead to an increased number of infections. This, in turn, is likely to 
lead to higher hospitalisation and death rates across all age-groups, but particularly for those in older age groups or with co-morbidities. 
Consequently, stricter NPIs are needed to reduce transmission and relieve the pressure on healthcare systems. Therefore, the impact of 
introduction and community spread is considered to be high. The overall risk associated with the introduction and community spread of 
variants of concern is therefore assessed as being high/very high. (*NPI- non-pharmaceutical interventions), 

Options for response

• Member States should continue to monitor local changes in transmission rates or infection severity to identify and assess the circulation 
and impact of variants. In order to detect introductions of known variants, as well as the emergence of new variants, Member States need 
to increase the level of surveillance and sequencing of a representative sample of community COVID-19 cases.

• In order to control the spread and impact of the SARS-CoV-2 emerging variants with increased transmissibility, a combination of 
compliance with NPIs*) - including potentially stricter NPIs than those currently in place - and strengthened case detection with contact 
tracing is required. Since the population groups driving transmission will not be targeted with vaccination for some months, Member 
States are recommended to be very cautious about relaxing NPIs. Furthermore, in light of the evidence of substantially higher 
transmissibility of the new variants of concern, national authorities should rather be ready to enforce even stricter measures, 
communicating and engaging with the population to encourage compliance. In general, contact tracing should be reinforced, and its scope 
widened in relation to cases suspected to be infected with new variants. *) non-pharmaceutical interventions

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-risk-assessment-spread-new-variants-concern-eueea-first-update
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What new COVID variants mean for schools is 
not yet clear (21.1.2021)

Children are no more susceptible to these lineages than adults are — and closing schools on the basis of incomplete information could 
have repercussions.

Still, a year into the pandemic, much remains unknown about the spread of SARS-CoV-2 in children, prompting calls for increased 
surveillance and testing to inform decisions about school closures. “We still don’t really know how much schools and children actually 
contribute to spread,” says Catherine Bennett, an epidemiologist at Deakin University in Melbourne.

• ”Lapset eivät ole alttiimpia/herkimpiä näille muunnoksille/sukulinjoille kuin aikuiset - ja koulun 
sulkemisella puutteellisten tietojen perusteella voi olla seurauksia.”

• ”Vuosi pandemian puhkeamisen jälkeen on edelleen paljon tuntematonta SARS-CoV-2: n 
leviämisestä lapsissa, mikä kehottaa lisäämään valvontaa ja testausta koulun 
sulkemispäätöksistä varten.”

• "Emme vieläkään tiedä, kuinka paljon koulut ja lapset tosiasiallisesti edistävät leviämistä", 
kertoo Catherine Bennett, epidemiologi Deakinin yliopistosta Melbournessa.

• https://www.nature.com/articles/d41586-021-00139-3 Relability check; Nature was one of the world's 
most cited scientific journals by the Science Edition of the 2019 Journal Citation Reports (with an ascribed impact factor of
42.778), making it one of the world's most-read and most prestigious academic journals.

25.1.2021

https://www.nature.com/articles/d41586-021-00139-3


TANSKA
Nykyiset toimenpiteet: (voimassa 7.2. saakka)

• Päivähoito jne. pysyvät avoimina, mutta järjestetään pienempiin, kiinteisiin/vakituisiin ryhmiin mahdollisuuksien 
mukaan. Vanhempia kannustetaan kuitenkin pitämään lapset kotona päivähoidosta, jos mahdollista. Tämä koskee esimerkiksi 
vanhempia, jotka on lähetetty kotiin, mutta eivät voi huolehtia työstään kotona.

• Ala-asteen oppilaat ovat edelleen kotona, ja heidän on jatkettava hätäkoulutusta/Nödundervisning (= etäopetusta). SFO (APIP) -
ja kerhot ovat edelleen suljettuina. Mahdollisuus kiireelliseen hoitoon voimassa edelleen - esimerkiksi 0.-4. luokka tarvittaessa 
vanhempiensa huolehtia työstään.

• Opiskelijat, harjoittelijat ja nuorten ja aikuiskoulutuksen osallistujat ovat kotona, ja heillä on oltava jatkossakin hätäkoulutus.

• Koulun jälkeisten keskusten, itsenäisten ammatillisten koulujen ja sisä- ja sisäoppilaitosten oppilaiden sekä nuorten ja 
aikuiskoulutuksen sisäoppilaitosten ja koulukotien oppilaiden ja opiskelijoiden on jatkettava hätäopetusta kotona.

• Haavoittuvassa asemassa olevat opiskelijat ja kurssin osallistujat,(erityiskoulut jne.), ovat periaatteessa edelleen vapautettuja 
kotiuttamisesta.

Nödundervisning: Laitos tai koulu järjestää hätäkoulutuksen yksilöllisen opiskelijan tarpeiden mukaan siinä määrin kuin se on 
käytännössä mahdollista poikkeuksellisessa tilanteessa. … 

Päivittäisen yhteydenpidon avulla oppilaitoksen tai koulun on varmistettava, että lisätukea annetaan lapsille ja nuorille, jotka eivät 
saa tai joiden ei voida odottaa saavan tarvittavaa tukea kotona koulutukseen, jota ei voida antaa koulun sulkemisen seurauksena.
laitos tai koulu. laitoksessa tai koulussa jne.
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NORJA
Rajuja toimenpiteitä kymmenessä kunnassa Englannin viruksen mutaation puhkeamisen jälkeen

Hallitus on päättänyt englantilaisen virusmutaation puhkeamisen takia ottaa lauantaina 23. tammikuuta klo Klo 12.00 käyttöön erittäin tiukat 
toimenpiteet yhteensä kymmenessä itäisessä kunnassa. Kunnat itse halusivat hallituksen päättävän toimenpiteistä.

Lastentarhat, koulut, yliopistot, korkeakoulut ja ammattikoulut

Koulut ja päiväkodit: päivitetään punaiselle tasolle päiväkodeissa, ”barneskole” (6-13v.) ja 
”ungdomstrinn” (13-16 v.) kansallisen liikennevalomallin mukaisesti. Kunnan infektioiden 
valvontaviranomainen voi päättää sulkea koulut ja päiväkodit, jos on tarpeen valmistautua 
punaiselle tasolle tai jos tartuntatilanne sitä vaatii.

Lukiokoulu: Etäopetus otetaan käyttöön lukiossa viikolla 4, ja siirtyminen punaiseen tasoon lukiossa 
valmistellaan viikosta 5 alkaen. Myös jo punaisella tasolla olevilla lukioilla on oltava täysin 
digitaalinen opetus viikolla 4 ja valmistaudu palaamaan punaiselle tasolle viikolla 5.

Yliopistot, korkeakoulut ja ammattikorkeakoulut: Digitaalinen opetus otetaan käyttöön kaikille. 
Kaikki opetukset ja suunnitellut tapahtumat on lykättävä tai muutettava digitaalisiksi.

Yliopistojen, korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen tilat ovat suljettu kaikille opiskelijoille.

Huomaa: Punainen taso (liikennevalomalli) ei ole sama kuin etäopetus
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Norja

• Kunta, jossa on paljon tartuntoja, tulisi arvioida, pitäisikö myös peruskoulujen siirtyä punaiselle 
tasolle. Koulujen sulkemiselle pitäisi olla korkea kynnys, ja punainen taso tarkoittaa, että koulujen pitäisi olla 
edelleen auki. Kunnan tulisi välttää koulujen sulkemista yleisenä ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä.

- Toimenpidettä sovelletaan maanantaina 4. tammikuuta 2021 ja tällä hetkellä maanantaina 18. tammikuuta.

- Paikalliset terveysviranomaiset päättävät, pitäisikö peruskoulujen siirtyä punaiselle tasolle. Tämä olisi tehtävä 
yhteistyössä paikallisten koulutusviranomaisten kanssa.

Asetus (foreskrift): Kunnan valtuus sulkea tai rajoittaa toimintaa päiväkodeissa, kouluissa ja muissa 
oppilaitoksissa

Kunta voi tehdä päätöksen toiminnan lopettamisesta tai rajoittamisesta yhdessä päiväkodissa, koulussa, 
yliopistossa, korkeakoulussa, ammattikoulussa tai muussa oppilaitoksessa tartuntalain 4 §: n 1 momentin 
mukaisesti, jos se on tarpeen infektion leviämisen estämiseksi. Kunta ei voi tehdä tällaista päätöstä yleisenä 
ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä.

Kunta voi tehdä yleisiä sulkemispäätöksiä päiväkotien, koulujen, yliopistojen, korkeakoulujen, ammattikoulujen 
tai muiden kunnallisten oppilaitosten sulkemisesta vain, jos tartuntoja on paljon. Asumis- ja työssäkäynti-alueen 
kuntien tulisi tehdä yhteistyötä tällaisten päätösten tekemiseksi. Norjan terveysviranomaisten 
(Helsedirektoratet = verrattavissa THL) on hyväksyttävä päätökset.
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NORJA
Rajuja toimenpiteitä kymmenessä kunnassa Englannin viruksen mutaation puhkeamisen jälkeen

Hallitus on päättänyt englantilaisen virusmutaation puhkeamisen takia ottaa lauantaina 23. tammikuuta klo Klo 12.00 käyttöön erittäin tiukat toimenpiteet yhteensä kymmenessä itäisessä 
kunnassa. Kunnat itse halusivat hallituksen päättävän toimenpiteistä.

Tällä hetkellä on epävarmaa, missä määrin mutaatio on levinnyt muihin kuntiin, ja tilanne on sekava. Siksi on tarpeen toteuttaa toimenpiteitä kunnissa, joilla on paljon yhteyttä Nordre Folloon. 
Toimenpiteitä sovelletaan aluksi Enebakkin, Frognin, Indre Østfoldin, Mossin, Nesoddenin, Nordre Follon, Oslon, Vestbyn, Vålerin ja Åsin kuntiin. Norjan terveysosaston ja 
kansanterveyslaitoksen eilen Oslossa ja Vikenissä sijaitsevien kuntien ja valtionhallinnon edustajien kanssa pidetyssä kokouksessa kunnat sopivat koordinoidun koordinoinnin tarpeesta.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-koronatiltak-23.-januar/id2829739/

Nämä ovat uusia toimenpiteitä Oslossa:

• Toimenpiteitä alun perin sovelletaan sunnuntaihin 31. tammikuuta saakka.

• Kaikki kaupat ovat suljettuina, paitsi ruokakaupat, apteekit ja huoltoasemat. Myös viinimonopoli (ALKO) suljetaan.

• Kaikki ravintolat ovat suljettuja, paitsi takeaway.

• Kuntokeskukset, uima-hallit ja muut vastaavat ovat jo suljettuina Oslossa. Lisäksi kaikki kirjastot suljetaan. Uskonnolliset tilaisuudet eivät ole sallittuja, 
poikkeuksena hautajaisia.

• Oslon kunta ottaa käyttöön punaisen tason myös päiväkodeissa ja peruskouluissa maanantaista 25. tammikuuta.
Punainen on jo otettu käyttöön lukiossa ja nuorisasteella (yläkoulu).

• Lukiokoulutusta varten kotiopetusta tarjotaan maanantaista alkaen. Kouluja ja päiväkoteja on aiemmin kehotettu valmistelemaan ja suunnittelemaan 
punaista tasoa. Voi silti olla, että jotkut koulut ja päiväkodit tarvitsevat jonkin aikaa järjestää tarjous punaisen tason mukaisesti. Jokainen, jolla on 
vanhempia ja huoltajia sosiaalisesti kriittisissä tehtävissä, saa joka tapauksessa tarjouksen maanantaista. Vanhemmat ja huoltajat saavat lisätietoja 
päiväkodeistaan ja kouluistaan siitä, mitä päiväkoti ja koulu tarjoavat punaisella tasolla yksilölle.

https://www.oslo.kommune.no/politikk/byradet/pressemeldinger/23-januar-den-sosiale-nedstengingen-i-oslo-forsterkes-etter-funn-av-mutert-virus-uten-kjent-
smittevei-villsmitte-i-nordre-follo
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NORJA
Muualla Norjassa:

Päivitetty 22.1.

Hallitus jatkaa lähinnä tiukkoja infektioiden torjuntatoimenpiteitä uuden tartunta-aallon pysäyttämiseksi, mutta 
tarjoaa hieman helpotusta lapsille ja nuorille. Toimenpiteet kestävät niin kauan kuin niitä tarvitaan, mutta hallitus 
arvioi tilannetta jatkuvasti. Joissakin kunnissa on myös paikallisia toimenpiteitä, jotka löytyvät kunnasi
verkkosivustolta.

Koulut ja päiväkoti

• Lastentarhat ja koulut ovat keltaisella tasolla.

• Kunnat voivat ylläpitää punaista tasoa nuorisoasteella ja lukioissa tähän viikkoon asti, jos niiden on 
valmistauduttava siirtymiseen keltaiselle tasolle, tai niiden on tehtävä paikallinen päätös ylläpitää punaista tasoa 
tartuntatilanteen vuoksi.

Korkeampi koulutus

• Kaikkien yliopistojen, korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen tulisi käyttää digitaalista opetusta 
mahdollisuuksien mukaan.

• Kaikkien suunniteltujen tapahtumien tulisi olla digitaalisia, ja suurempia luentoja ja kokoontumisia tulisi välttää.

• Opiskelijoille alueilla, joilla ei ole korkeaa infektiota, tulisi antaa mahdollisuus liikuntaan vähintään kerran viikossa, 
kun se on mahdollista suorittaa pienryhmissä ja tartunnanvalvojien mukaisesti.
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Ruotsi
Opetusministeriön lehdistötiedote 21.1.2021

Muutettu suositus lukion kauko-opetukselle (=reaaliaikainen etäopetus) tai etäopetukselle

Ruotsin kansanterveysviraston suositusta lukiosta jatketaan, mutta muutetaan. Muuttaminen 
tarkoittaa sitä, että opetus on suoritettava etä-/kauko-opetuksena ja lähiopetuksen yhdistelmänä 
25. tammikuuta - 1. huhtikuuta 2021 lukien.

Tavoitteena vaiheittainen palaaminen lähiopetukseen. 

Yläkoulu voi siirtyä etäopetukseen jos tartuntatilanne sen vaatii, alakoulut lähiopetuskessa sekä 
varhaiskasvatus myös. 

Päämiehen päätöksellä:

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-
forskolor/regler-for-forskolor-och-skolor-som-ar-oppna-stangda-eller-varit-stangda-under-
coronapandemin

Alueelliset tartuntaviranomaiset voivat, kuten aiemmin, suositella koulujen sulkemista kokonaan tai 
osittain ja siirtymistä kauko-opetukseen tai etäopetukseen alueilla, jotka ovat erityisen altistuneet 
infektioiden torjunnan kannalta.
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SAKSA
Merkel: ”Koulut suljettiin helmikuun puoliväliin saakka”

• Koulujen aiheesta oli pitkään keskusteltu, ja kaikki tiesivät, että nämä olivat 
"uskomattomia rajoituksia", kertoi Merkel koulujen ja lastenhoitopalvelujen alalla 
tehdyistä päätöslauselmista. Mutta on vakavia viitteitä siitä, että viruksen 
mutatoitu muoto leviää laajemmin lapsilla ja nuorilla. "Meidän on otettava nämä 
tiedot vakavasti", sanoi Merkel.

• Siksi päätöslauselman pidentäminen 13. joulukuuta 2020 - 14. helmikuuta 2021 
on välttämätöntä sekä rajoittava täytäntöönpano, Merkel sanoi. Sen jälkeen 
koulut pysyvät suljettuina ja pakollinen osallistuminen keskeytetään. Lisäksi 
kiireellinen hoito taataan ja etäopetusta tarjotaan; erityissäännöt voidaan antaa 
viimeisille luokille. Samaa menettelyä käytetään päiväkodeissa.

Videoschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 19. Januar 2021 

• Päätettty, että järjestetään ns. Abiturprüfungen (YO kokeet) pidetään keväällä 
2021, jollei tartutatilanne muutu huonommaksi.
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SAKSA
Spahn ja RKI näkevät ensimmäiset positiiviset suuntaukset

Berliini – ”He muotoilevat optimisminsa varovaisesti” 

Liittovaltion terveysministeri Jens Spahn (CDU), Robert Koch -instituutin presidentti Lothar 
Wieler, Berliinin Charité Christian Drostenin virologi ja Saksan teho- ja hätälääketieteen 
liiton ( DIVI ) uusi puheenjohtaja, Gernot Marx pitivät 21.1. yhteisen lehdistötilaisuuden. 
Vaikka "rohkaisevat" luvut ja kansalaisten sitoutuminen koronapandemiaan on tuottanut 
tulosta, tilanne ei todellakaan ole vielä ohi.

• "Hieman positiivinen trendi" oli lockdownin tulos, Wieler sanoi.

• Spahn sanoi myös, että infektioiden määrä "menee oikeaan suuntaan". 
Tehohoitoyksiköissä on havaittavissa ensimmäinen helpotus, mutta taakka on silti melko 
suuri. 

• Spahn varoitti myös liian varhaisesta löystymisestä ja muistutti liittokansleri Angela 
Merkelin (CDU) tavoin uusien virusvaihtoehtojen aiheuttamista 
riskeistä. Rokotuskampanjasta, on annettu 1,5 miljoonaa rokotusta. "Olemme 
pandemian huipulla, ja samaan aikaan olemme aloittaneet tien pandemiasta."

25.1.2021

https://www.rki.de/
https://www.divi.de/


Suomen tilanne 22.11. 2020 vs 24.1.2021

25.1.2021



Tapaukset Suomessa – 24.1.2021
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THL:Tautitilanne paras/huonoin VS tänään 24.1.

2019 5 525 292 27631 (6.12.2020) 38590 (10.1.2021) 40337 17.1.2021 42580 24.1.2021 Osuus %

ikä Väestömäärä Osuus väest. % Tart. TaplisäysOsuus % Tart. Taplisäys Osuus % Tart. Tap lisäys Osuus % Tart. Tap lisäys uusista kaikista

0-9 562 211 10,18 1280 164 4,63 1990 80 5,16 2123 133 5,26 2290 167 7,45 5,38

10-19 605 496 10,96 3363 403 12,17 4648 177 12,04 4871 223 12,08 5171 300 13,37 12,14

20-29 669 629 12,12 6337 627 22,93 8635 441 22,38 8999 364 22,31 9481 482 21,49 22,27

30-39 711 550 12,88 5019 568 18,16 7014 311 18,18 7362 348 18,25 7797 435 19,39 18,31

40-49 660 848 11,96 4148 434 15,01 5771 251 14,95 6034 263 14,96 6371 337 15,02 14,96

50-59 724 665 13,12 3770 403 13,64 5162 192 13,38 5361 199 13,29 5638 277 12,35 13,24

60-69 716 579 12,97 1906 196 6,90 2680 107 6,94 2785 105 6,90 2925 140 6,24 6,87

70-79 561 908 10,17 919 117 3,33 1400 64 3,63 1456 56 3,61 1502 46 2,05 3,53

80-89 258 262 4,67 889 90 3,22 1290 48 3,34 1346 56 3,34 1405 59 2,63 3,30

90-99 53 236 0,96
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25.1.2021 https://www.vg.no/spesial/2020/corona/norden/

Pohjoismaitten avainluvut 17.1.2021. (per 100k asukasta)

Registrert smittet=rekisteröidyt tartuntatapaukset
Døde=kuolleet
Innlagt=sairaalahoidossa
Intensiv=tehohoidossa

Väkiluvut
Ruotsi - 10,4 milj.
Tanska – 5,8 milj.
Norja - 5,4 milj.
Suomi – 5,5 milj.

https://www.vg.no/spesial/2020/corona/norden/
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Pohjoismaitten avainluvut 24.1.2021. (per 100k asukasta)

Registrert smittet=rekisteröidyt tartuntatapaukset
Døde=kuolleet
Innlagt=sairaalahoidossa
Intensiv=tehohoidossa

Väkiluvut
Ruotsi - 10,4 milj.
Tanska – 5,8 milj.
Norja - 5,4 milj.
Suomi – 5,5 milj.

https://www.vg.no/spesial/2020/corona/norden/


Kiitos/Tack!

Kurt Torsell

@oph.fi
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