
SIRD-malli (kts. esim. https://www.lewuathe.com/covid-19-dynamics-with-sir-model.html ) 

Mallin funktiot s(t), i(t), r(t) ja d(t) kuvaavat kunkin ryhmän suhteellista osuutta kohdeväestöstä 

ajanhetkenä t. Lukumäärät saadaan kertomalla funktiot kohdeväestön suuruudella N  

Mallin mukaan s(t) vähenee arvosta 1 johonkin tasapainoarvoon, r(t) ja d(t) kasvavat arvosta 0 johonkin 

tasapainoarvoon. Funktio i(t) kasvaa ensin eksponentiaalisesti kunnes alkaa saavuttaa huippuarvonsa 

ennen kuin alkaa vähetä ja laskee lopulta eksponentiaalisesti nollaan. Edellisen perusteella on voimassa 

𝑠′(𝑡) + 𝑖′(𝑡) + 𝑟′(𝑡) + 𝑑′(𝑡) = 0 ja 𝑠(𝑡) + 𝑖(𝑡) + 𝑟(𝑡) + 𝑑(𝑡) = 1 jokaisella ajanhetkellä t. 

Malli olettaa, että toipuneet saavat immuniteetin, eivätkä sairastu enää. Lisäksi malli olettaa epidemian 

keston olevan niin lyhyt, ettei tavanomainen väestön syntyvyys ja kuolleisuus vaikuta oleellisesti mallin 

käsittelemiin siirtymiin. 

Differentiaaliyhtälöryhmä ratkaistaan numeerisesti python-paketin scipy.integrate funktiolla odeint. 

Alkuarvoina annetaan tilanne, jossa aloituspäivänä altistuvien joukosta yksi sairastuu. Jatko määräytyy 

kertoimien α, β ja γ arvoista, joita muunnellaan ohjelmassa liukusäätimillä.  

Myös kohdeväestön suuruutta ja aloituspäivää voi vaihdella liukusäätimillä. Jälkimmäinen mahdollistaa 

todellisten kuolintapausten ja mallin ennustamien kuolintapausten kumulatiivisten summien ajankohtien 

täsmäämisen visuaalisesti. Todelliset kuolinpäivät ohjelma lukee Helsingin Sanomien ylläpitämältä 

sivustolta https://w3qa5ydb4l.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/prod/finnishCoronaData/v2 .  
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𝑠′(𝑡) = −𝛼 𝑠(𝑡)𝑖(𝑡) 

𝑖′(𝑡) = 𝛼 𝑠(𝑡)𝑖(𝑡) − 𝛽 𝑖(𝑡) − 𝛾 𝑖(𝑡) 

𝑟′(𝑡) = 𝛽 𝑖(𝑡) 

𝑑′(𝑡) = 𝛾 𝑖(𝑡) 
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Huomaa, että grafiikassa näkyvä SIRD malli alkaa aina indeksin arvosta 0, joten se ei liiku siirrettäessä 

aloituspäivää. Sen sijaan aloituspäivän kalenteripäivä muuttuu ja on alussa 2020-02-20. Todennettujen 

kuolemien osalta viimeinen tilastoajankohta näkyy viimeisen Suomen tapauksen eli mustan ”pallukan” 

ajankohdasta. Vertailumaan, jonka voi valita valintamenusta, data (violetit pallukat) on mukautettu niin, 

että sen 1. kuolemantapaus ajoittuu samalle päivälle kuin Suomella eli 21.3.2020. Vertailumaiden data 

päivitetään csv -tiedostosta sivustolta, jonka osoite sanotaan koodissa. Dataan voi perehtyä esimerkiksi 

web-sivulla   https://github.com/CSSEGISandData/COVID-

19/blob/master/csse_covid_19_data/csse_covid_19_time_series/time_series_covid19_deaths_global.csv.  

Ylhäällä oikealla olevilla painikkeilla voi tallentaa HS sivulla olevan Suomea koskevan json-datan ohjelman 

ajokansion tekstitiedostoon HSData.json, josta sen voi myös lukea ohjelman käyttöön, jos web-yhteydet 

eivät toimi. Koodiin on tallennettu myös vertailudataa 8.4.2020 mennessä, joka otetaan käyttöön, jos web-

yhteydet eivät toimi. Painikkeilla ei ole mitään tulostusta tai muutakaan merkkiä, milloin niitä on käytetty. 

Parasta on aukaista muistiolla kyseinen tiedosto varmistuakseen tallennuksesta. 
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Ohjelman edellyttämä Python versio, Python moduulit ja paketit 

# versio Python 3.x 

 

# Differentiaaliyhtälöryhmän numeerinen ratkaisu 

import numpy as np   

from scipy.integrate import odeint 

 

# Datan luku web sivustoilta 

import urllib.request      

import json  

import csv 

import io       

 

# päiväysten ja aikojen käsittely 

from datetime import datetime   

from datetime import date      

from datetime import timedelta   

 

# interaktiivinen grafiikka 

from vpython import *  

 

# Sovelluksen ohjeet avautuvat erilliseen selainikkuna  

import webbrowser 

 

Kun asentaa Python 3:n, ei sen mukana asennu montaakaan erikoispakettia, vaan ne on erikseen ladattava. 

Ne saadaan ladattua esimerkiksi dos-ikkunasta komennolla  pip instal packageName. Tämä 

edellyttää, että järjestelmä löytää python-version pip.exe –ohjelman. Siksi PATH -ympäristömuuttujassa on 

oltava polkumääritys käytetyn python-version kansioihin. Jos ei ole eikä aio tehdä, voi siirtyä siihen 

kansioon, jossa kyseinen pip.exe sijaitsee ja antaa komento sieltä käsin. Toinen vaihtoehto on asentaa ja 

käyttää Anaconda version hallintaympäristöä, jota en itse ole vielä ottanut käyttöön. 

 

Mitä ohjelman simulaatiolla voisi käytännössä saavuttaa? 

On tietenkin aiheellista pohdiskella onko simulaatiolla mitään käytännön hyötyä, vaikka itselle se ei niin 

merkittävää ollut. Ainakin ymmärtää sen, kuinka empiirisen datan mallintaminen pelkästään visuaalisesti 

onnistuu monilla erilaisilla malleilla ja niiden parametrien eri yhdistelmillä. Epidemian joidenkin 

yleistietojen sekä ohjelman todellisen datan perusteella voi kuitenkin saada mututuntumaa parempaa 

käsitystä epidemian kulusta Suomessa. Otan pari esimerkkiä alle, joissa kuvaan myös ohjelman parametrien 

merkitystä. 

Kerroin 𝛼 säätää nopeutta, jolla tauti tarttuu terveiden ja jo sairastuneiden kontakteissa. Kerroin 𝛽 säätää 

nopeutta, jolla koronaan sairastunut toipuu ja saa immuniteetin. Aika yleisesti 𝛽:lle on käytetty arvoa 1/3 

eli 0.33. Tartuttavuuskerroin 𝑅0 =
𝛼

𝛽+𝛾
 kuvaa karkeasti ottaen sitä, kuinka moneen ihmiseen yksi 

sairastunut ehtii tartuttaa taudin ennen parantumistaan tai kuolemaansa. Jos tämä kerroin <1, epidemia ei 

laajene, vaan laantuu heti alkuunsa.   



Vastaavasti kerroin 𝛾 säätää sitä nopeutta, jolla infektoituneiden joukosta syntyy kuolemantapauksia. Tässä 

ohjelmassa yleinen kuolleisuus lasketaan mallin ennustaman tuloksen perusteella eli kuolleiden 

kokonaismäärän suhteena infektoituneiden kokonaismäärään eli kuolleiden ja parantuneiden 

yhteismäärään epidemian loppuvaiheessa. 

Jos oletetaan, että ei tehtäisi erityisen voimakkaita alueellisia eristystoimenpiteitä, mutta pyritään 

rajoittamaan tartuttavuutta eli pienentämään tartuttavuuskerrointa, saadaan ns. hidastettu immuniteetti 

väestöön. Tämä merkitsee mallin kannalta, että säädetään kohdepopulaation arvo suureksi esimerkiksi 

koko kansa 5.5 milj. Tällöin voitaisiin mallilla saavuttaa esimerkiksi oheiset tilanteet (empiirinen data vain 

42 kuollutta 10.4.2020) 

 

Saavutettaisiin yleinen kuolleisuus 0.46% ja tartuttavuuskerroin 1.5. Tällöin kuolleiden kokonaismäärä 

nousisi mallin mukaan liki 8000 ja epidemia alkaisi laantua noin 80 vrk aloituspäivästä 20.2.2020 eli 

toukokuun puolen välin tienoilla. Epidemia olisi ohitse joskus kesäkuun puolella. 



 

Oletetaan seuraavaksi, että voimakkaat alueelliset eristystoimenpiteet ovat vaikuttaneet. Mallille se 

tarkoittaa, että kohdeväestön kokoa tulee huomattavasti pienentää esimerkiksi yhteen miljoonaan, koska 

kontaktien määrää rajoitetaan alueellisilla eristyksillä.  Jos pyritään pitämään yleinen kuolleisuus suurin 

piirtein samana, voidaan päätyä esimerkiksi oheiseen tilanteeseen. 

 

Saavutettaisiin yleinen kuolleisuus 0.37% ja tartuttavuuskerroin edelleen 1.5. Tällöin kuolleiden 

kokonaismäärä laskisi mallin mukaan reiluun 1000. Koska tartuttavuuskerroin pysyy samana, ei epidemian 

kestoon tullut muutoksia. 

 



 

 

 

VPython 7 toimintaympäristöstä 

Olen tehnyt paljon töitä VPython 6 ympäristössä valmistellessani materiaalia mekaniikan simulaatioihin 

ohjelmistoinsinöörien (amk) fysiikan peruskurssia varten. Tuohon ympäristöön ja materiaaleihin voi 

perehtyä kotisivullani http://www.kpeisa.fi/simulaatiot/. 

Tein tämän simulaation VPython 7 ympäristössä paljolti sen vuoksi, että halusin viimein perehtyä VPythonin 

versioon 7, jonka toiminta ei ole enää yhteensopiva version 6 kanssa. Versiossa 7 simulaatio toteutetaan 

asennetussa oletusselainohjelmassa eikä erillisessä windowsin widget-ikkunassa kuten versiossa 6. 

VPython 7 vaatii toimiakseen Python 3.x version, kun taas VPython 6 toimii vain Python 2.7x versioissa. 

Onneksi molemmat Pythonin versiot voivat olla samanaikaisesti asennettuna koneella ja kummallekin 

asennetaan oma IDLE –editori, joten voin käyttää molempia VPython ympäristöjä. 

Syntaksin osalta versio VPython 7 on joiltakin osin parantunut ja toimintoja voi tehdä yksinkertaisemmin 

kuin VPython 6:ssa. Olen kuitenkin pettynyt ratkaisuun tuottaa simulaatio selainohjelmassa. 

Grafiikkaelementtien saaminen web-sivulle ei enää onnistu välttämättä haluamallaan tavalla, vaan on 

tyydyttävä selainohjelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin ja rajoituksiin.  

Vaikka simulaatio toteutetaan lopuksi selaimessa, ei ohjelman jakaminen käyttäjille, joilla ei ole 

asennettuna Python-VPython ympäristöä, silti onnistu. Tämä onnistuisi käyttämällä GlowScript-VPython 

pilviympäristöä, mikä olisi taas sitten uusi juttu opetella. 

Päivitetty 24.4.2020, Kari Peisa 

http://www.kpeisa.fi/simulaatiot/

