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Epidemiatilanne: Leviämisalue
• Varmistettuja tartuntoja 30.11.2021 mennessä 4137kpl

• 14 vrk ilmaantuvuus kahdelta edeltävältä viikolta 252/100000 as.

– Viikolle 47 kirjautui 238 uutta tapausta (↑), tapausmäärät tuplaantuneet kahdessa 

viikossa

– Erikoissairaanhoidossa tänään 8 koronapotilasta, joista 6 keskussairaalan 

vuodeosastolla, 2 teholla.

– Tautiin menehtyneiden kokonaismäärä epidemian aikana 47 (↑)

– Fimlabin koronanäytteistä (n. 2000 kpl) positiivisten osuus 7,4% (↑)

– Epäselviä paikallisia tartuntoja 123kpl eli 29% (↑)

• Valtaosa sairastuneista alle 50-vuotiaita. Tapauksia on yhä runsaasti alle 12-vuotiailla 

lapsilla, joilla myös koulussa tai päiväkodissa saatuja tartuntoja. Lasten tartuntapaikkaa 

on usein vaikea määrittää tarkalleen, koska tartunnoista osa saattanut tulla sisaruksilta, 

kavereilta koulun ulkopuolella, harrastuksista jne.

• Epäselvät ketjut ovat nousseet suurimmaksi ryhmäksi – tartunnanjäljitys ei enää onnistu. 

Reilu neljännes tunnetuista tartunnoista tulee samasta taloudesta. Ystävien ja 

sukulaisten tapaamisista sekä työpaikoilla saadut tartunnat ovat seuraavaksi tärkeimpinä.
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Testaus

Oireiset henkilöt, jotka eivät ole täysin rokotettuja tai sairastaneet varmennettua COVID-19-infektiota 

viimeisen 6 kuukauden aikana, suositellaan testattavan mahdollisimman pian oireiden ilmaannuttua. 

Täysin rokotettujen oireisten testaus suositellaan tehtävän paikallisen tartuntatautiviranomaisen 

riskinarvion perusteella.

• Altistuneet henkilöt

• Oireiset tunnetulle koronavirustapaukselle altistuneet testataan mahdollisimman pian, kun oireet 

ilmaantuvat. Tämä koskee myös täysin rokotettuja henkilöitä.

• Jäljityksessä tunnistetut oireettomat altistuneet voidaan mahdollisuuksien mukaan testata aikaisintaan 6 

vuorokautta altistumisesta. Jos tulos on negatiivinen, karanteeni voidaan mahdollisesti päättää.

• Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt sekä laitokset

• Oireiset sote-työntekijät testataan mahdollisimman pian, kun oireet ilmaantuvat. Tämä koskee myös täysin 

rokotettuja henkilöitä.

• Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt, vastaanottokeskukset, vankilat ja muut laitokset sekä erilaiset työ- ja 

muut yhteisöt, joissa lähikontakteja ei voi välttää: kaikki henkilöt testataan matalalla kynnyksellä todetun 

koronatapauksen jälkeen.

• Ikääntyneiden hoiva- ja hoitoyksiköt

• Ikääntyneiden hoiva- ja hoitoyksiköihin tulevat uudet asukkaat testataan paikallisen riskinarvion mukaan. 

Tämä koskee myös täysin rokotettuja henkilöitä.

• Ikääntyneiden hoiva- ja hoitoyksiköiden henkilöstö testataan määrävälein toimintayksiköissä, joissa on todettu 

useampia tapauksia paikallisen riskinarvion perusteella. Tämä koskee myös täysin rokotettuja henkilöitä.
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• Sairaalaan tulevat potilaat

• Hengitystieoireiset sairaalahoitoa vaativat potilaat testataan, kun he tulevat sairaalaan. Tämä koskee myös 

täysin rokotettuja henkilöitä.

• Leikkauksiin ja muihin toimenpiteisiin tulevat potilaat testataan, jos toimenpiteisiin liittyy THL:n ja 

toimipisteiden tarkemman riskinarvion perusteella erityinen tartuntavaara. Tämä koskee myös suun 

terveydenhuoltoa.

• Koronavilkun kautta hälytyksen saaneet henkilöt

• Oireiset koronavilkun kautta hälytyksen saaneet henkilöt testataan mahdollisimman pian.

• Oireettomat koronavilkun kautta hälytyksen saaneet henkilöt ohjeistetaan hakeutumaan testaukseen 

mahdollisimman pian Koronavilkun altistumisilmoituksen saamisesta.

• Maahantulo ja matkustaminen

• Maahantulopisteen viranomaiset päättävät ja ohjeistavat terveysturvallisuustoimista maahantulopisteellä.

• Maahantulon yhteydessä vaadittavat testit ovat tartuntatautilain väliaikaisen säännösten mukaan matkustajille 

pakollisia. Kuntien on järjestettävä kaikille maahantulijoille testit, joita tartuntatautilain väliaikaiset säädökset 

edellyttävät.

• Oireettomat Suomesta ulkomaille suuntaavat matkailijat testataan tarvittaessa yksityissektorin avulla.

• Muut

• Oireiset vakavalle koronavirustaudille alttiit henkilöt testataan mahdollisimman pian. Tämä koskee myös 

täysin rokotettuja.

• Henkilöt, joille suositellaan kolmatta rokoteannosta mutta jotka eivät ole vielä saaneet kolmatta annosta, 

testataan, jos he ovat altistuneet, vaikka heillä ei olisi oireita.

• Alle 12-vuotiaan lapsen ei aina ole tarpeen käydä koronatestissä, kun hän sairastuu.4



Koronapositiiviset tapaukset KHSHP

1.3.2020 alkaen tapausmäärät /vko näytteenottopvm:n mukaan ja kokonaismäärä



Koronatestien määrä 2.3.2020 alkaen /vko
KHSHP/Fimlabin testit ja positiivisten %-osuus 
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Sairaalahoitoon Covid-infektion vuoksi otetut 

potilaat/vko ja 7 pvän ilmaantuvuus/ 100 000 KHSHP
alkaen 1.6.2021 



Covid-potilaat os:lla (lukumäärä) ja 7 pvän ilmaantuvuus/ 100 000 
alkaen 1.1.2021 KHSHP



Covid-positiivisten ikäjakauma 2021 
tilanne 29.11.2021
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Tartunnanlähteet viikoittain 10/2021 -





Voimassa olevat kohdennetut toimet

• Tartuntatautilain 58c § mukaiset toimet ovat alueella voimassa.

• Ravitsemisliikkeitä koskevat leviämisalueen rajoitukset tulevat voimaan 
17.11. lähtien. Rajoituksista voi vapautua ottamalla käyttöön koronapassi. 

• Toistaiseksi voimassa oleva vahva maskisuositus yli 12-vuotiaille muiden 
ihmisten parissa liikuttaessa sisätiloissa. Yläkoulujen osalta maskisuositus 
jättää harkinnanvaraa kunnille. 

• Etätyösuositus soveltuvilla aloilla ja työpaikoilla vuoden 2021 loppuun 
saakka. 

• Yksityistilaisuuksia suositellaan rajattavan 20 henkilöön vuoden loppuun 
saakka



Maakuntaryhmässä 2.12.

• Maakuntaryhmässä 25.11. oli esitys yleisötapahtumien rajaamisesta 50 
henkilöön, korkean riskin tapahtumissa 20 henkilöön AVI:lle – päätöstä 
odotetaan, voi tulla parhaimmillaan voimaan jo pe 3.12.2021. Päätöstä ei 
ole 1.12.2021 mennessä tullut.

• Nyt esitys AVI:lle
• Kaikki sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvat yleisötilaisuudet rajataan 20 henkilöön. 

Rajoituksista voi vapautua ottamalla käyttöön koronapassi. 

• Rajoitetaan tartuntatautilain 58d§ mukaisin valtuuksin mm. 
• Messujen järjestämistä, kuorolaulutoimintaa, hengellisiin kokoontumisiin käytettävien 

sisätilojen käyttöä sekä yöpymistä edellyttävien leirien ja kurssien osalta sisätilojen käyttöä. 

• Aikuisten joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan ja kontaktilajeihin käytettävien sisätilojen 
käyttöä ja ulkourheilukatsomoiden käyttöä. Tilojen käyttöä ja turvallista toimintaa koskien 
OKM on ohjeistanut tarkemmin: käytännössä rajoitukset koskevat tilanteita, joissa ei voida 
säilyttää turvaväliä, käyttää maskia, ja joissa osallistujamäärät ovat suuria. 

• Rajoituksista voi vapautua ottamalla käyttöön koronapassi. 



Omikron

• Etelä-Afrikassa on havaittu marraskuussa 2021 uusi koronavirusmuunnos 
B.1.1.529, jonka Maailman terveysjärjestö WHO on luokitellut 
huolestuttavaksi virusvarianttilinjaksi ja nimennyt Omikron-
virusmuunnokseksi
• Muunnos poikkeaa huomattavasti piikkiproteiininsa osalta ja alustavat tiedot antavat 

ymmärtää, että muunnos on aiempia edelleen huomattavasti tartuttavampi

• Nuoressa väestössä (Etelä-Afrikassa) ensimmäiset raportit antavat ymmärtää, että 
tartunnan saaneiden oireet ovat hieman erilaisia, mutta pääosin ei vakavia. 
Laajemmassa väestössä ja riskiryhmissä käyttäytymistä ei vielä tunneta. 

• Omikron viruksen leviämistä torjutaan samoin kuin kaikkien aiempienkin
• Rokotesuoja

• Kontaktien välttäminen

• Turvavälit

• Hyvä käsihygienia

• Maskien käyttö
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