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THL:n tilannekuva koronaviruksesta 27.11.2020 

Koronatilanne on muuttunut leviämisvaiheeseen Uudenmaan alueella, kiihtymisvaiheessa Pohjois-

Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella. 

Lapin sairaanhoitopiirin alueella ilmaantuvuusluku on 14 vuorokauden aikana laskenut tasolle 21.3 /100 

000 asukasta, ja vain 25 uutta tapausta todettu 14 vuorokauden aikana. Olemme siis perustasolla LSPH:n 

alueella ja Länsipohjakin tilanne on korjaantumassa. Perjantaina 27.11.2020 

ilmoitettiin valtakunnallisesti 618 tapausta ( THL). Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 393 (+5*), 

Sairaalahoidossa olevien määrä Suomessa on 152 (+18*), Tehohoidossa olevien määrä Suomessa 

on 19 (-2*). 

Posiolla ei ole todettu covid 19 -tartuntoja toistaiseksi.  

 

Suositukset Posion kunnassa 30.11.2020 alkaen 

Laaja pandemia johtoryhmä suosittelee Posiolla noudatettavan Lapin sairaanhoitopiirin ohjeen 

(26.11.2020 ja 27.11.2020) mukaisia suosituksia. Ohjeen mukaan Lapin sairaanhoitopiirin alueelta (ml. 

Posio) on vältettävä tarpeetonta matkustamista kiihtymis- ja leviämisvaiheessa oleville alueille kuten 

Uudellemaalle. Lisäksi kiihtymis-  ja leviämisvaiheessa olevilta alueilta on vältettävä tarpeetonta 

matkustamista Lapin sairaanhoitopiirin alueelle (ml. Posio).   

27.11.2020 LSHP:n suosituksen mukaan sairaanhoitopiirien rajojen ylittäviä urheilu- ja 

liikuntatapahtumia ei järjestetä 30.11.-20.12.2020 välisenä aikana. Suositus koskee kaikenikäisiä yksilö- 

ja joukkuelajien liikunta- ja urheilutapahtumia sisä- ja ulkotiloissa. Suositus ei koske 

maajoukkuetoimintaa eikä SM-ja 1-divisioonatason kilpailutapahtumia. Suositus on voimassa myös 

Posiolla ajalla 30.11.-20.12.2020. 

Posion kunnan liikuntapaikat ovat posiolaisten, myös joukkueiden käytettävissä normaalisti yllä olevat 

rajoitukset ja voimassa olevat suositukset huomioon ottaen. Posion rajakunta, Kuusamo, kuuluu 

kiihtymisvaiheessa olevaan sairaanhoitopiiriin, joten johtoryhmä näkee merkittävänä riskinä 

urheilujoukkueiden pelit ja turnaukset Kuusamossa.  Johtoryhmä suosittelee, etteivät posiolaiset 

urheiluseurat ja joukkueet osallistuisi Kuusamossa oleviin turnauksiin ja urheilutapahtumiin, eikä 

kiihtymisvaiheessa olevien alueiden urheilujoukkueet tulisi Posiolle. 

Johtoryhmä vetoaa Posion kuntalaisiin ja suosittaa vahvasti, että kuntalaiset käyttäisivät kasvomaskia 

julkisissa tiloissa liikkuessa ja tilanteissa, joissa ei riittävää etäisyyttä ole mahdollista turvata. 

Johtoryhmä muistuttaa myös siitä, että sairaana pitää pysytellä kotosalla ja lievissäkin hengitystie- ja 

vatsaoireissa otetaan yhteyttä terveyskeskukseen. Voimassa olevia ohjeistuksia ja suosituksia 

noudattamalla suojelemme kuntamme riskiryhmään kuuluvia henkilöitä, joita on kolmannes Posion 

väestöstä.   

Käynnissä olevien tartuntaketjujen katkaiseminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta yhteiskunta voidaan 

pitää mahdollisimman avoimena ja toimintakykyisenä. 



Lapin Aluehallintoviraston määräyksen mukaisesti edelleen kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät 

yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä, ovat kielletty. Yli 50 hengen 

tapahtumia voi kuitenkin järjestää, jos turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattamalla mm. opetus- 

ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamia ohjeita tarvittavista turvaväleistä, 

vain terveenä ja oireettomana osallistumisesta, jonotilanteiden välttämisestä sekä huolehtimalla käsi- ja 

hengityshygieniasta. Määräys on voimassa ajalla 1.12. -31.12.2020. 

Lisätiedot: kunnanjohtaja Heli Knutars ja virkalääkäri Olavi Kari-Koskinen, johtava lääkäri Kirsi Markula 

Posiolla 27.11.2020 klo 13.30 Laajennettu johtoryhmä: Heli Knutars, Eija Ahola, Kari Laurila, Marjo 

Paloniemi, Veli-Matti Ruotsalainen, Olavi Kari-Koskinen, Kirsi Markula, Arja Mourujärvi 

      

Sairaanhoitopiiri 

 

Uusia / 14 vrk/ 

( ed. jakso) 

 

Ilmaantuvuus / 100 000 as   

 (ed.jakso) 

 

 

LSHP   12.11. 2020 

 

    89 (32) 

 

76,0 (27.3) 

 

LSHP     27.11.2020 

 

    25 (89) 

 

21.3 (75.96) 

 

 

LPSHP   12.11.2020 

 

     63 (10) 

 

105.3 (16.71) 

 

 

LPSHP    27.11.2020 

 

     48 (74)  

 

 80.2 (123,67) 

 

 

PPSHP   27.11. 2020 

 

    231 (129) 

 

 56,2 (31.40) 

 

 

HUS/ UM  27.11.2020 

 

2898 (1658) 

 

170.4 (97.55) 

 

Päijät-Häme 27.11.2020    180 (48)  85.9 (22.89) 

 


