




• Itämisaika 2-14 vrk, yleensä alle 7vrk

• Oireet aivan kuten tavallisessa flunssassa

• Valtaosa (yli 90%) sairastaa koronan hyvin vähäisin oirein – ”lievä 

flunssa”

• Osalle aiheuttaa vakavan taudinkuvan, varsinkin yli 70v, 

joilla perussairaus

• ”Etsitään tiettyä flunssan aiheuttajaa kaikkien flunssapotilaiden 

joukosta”

• Korona on laissa asetettu yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi





• Positiivinen potilas: eristys 14 vrk oireiden alusta. Täytyy olla 2 oireetonta päivää 

ennen eristyksen loppumista

• Altistuneita on monenlaisia

• Virallisesti karanteeniin laitetaan ns. lähikontaktit (tt-päiväraha)

• Altistunut: karanteeni 2 viikkoa altistumisesta

o Tartuntatautilääkärin virallisesti karanteeniin asettama

o Koronavilkkualtistunut

o Ulkomailta tullut

o Perheenjäsenet samasta taloudesta

o ollut yli 15 min alle 2metrin etäisyydellä tai pitkään esim. samassa pienehkössä tilassa



• Positiivinen ja karanteenissa olevat perheenjäsenet eivät saa liikkua muiden ihmisten 

joukossa

• Altistunut karanteenissa oleva ei saa liikkua muiden ihmisten joukossa, koska voi 

sairastua ja tartuttaa

• Altistuneen perheenjäsenet voivat liikkua normaalisti, koska eivät voi tartuttaa



• Sylki yms.
• Ei käytössä toistaiseksi

• Vähemmän herkkä-> väärät negat
• Nopea
• Bed-side-testi

• Tarkin
• Analyysi kestää muutamia tunteja
• Vaatii runsaasti käsityötä
• Ottokohta nenänielu-> vääriä 

negatiivisia
• Voi olla pitkään, jopa kuukausia, 

positiivinen sairastetun taudin jälkeen
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Viikko

Positiiviset 100 000 asukasta kohta





Kiihtymisvaihe: positiivisia yli 1%
Leviämisvaihe: positiivisia yli 2%
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Onko tauti heikentynyt vai otetaanko näytteitä niin 
vähäoireisista?











• Rajoituksia, suosituksia

• Tärkeää, että rajoitukset olisivat kaikkien shp:n kuntien alueella samanlaisia -> 

shp:n tt-lääkäriä/koronapäivystäjää kannattaa konsultoida/informoida ennen 

rajoitustoimia

• AVI, ELY, THL kanssa on säännölliset kokoukset

• Uusi tt-laki tulossa



• PPSHP:llä yhä hyvin rauhallista

• Muutamia joukkoaltistuksia, joista ei 
jatkotartuntoja

• Etelä-Suomessa tilanne selkeästi 
edempänä

• Odotettavissa, että lähiviikkoina myös 
PPSHP:n tilanne huononee

• Suunnitelmat
• Lisääntyneeseen näytteenottoon
• Lisääntyneisiin päivystyskäynteihin
• Vuodeosastolla hoidettaviin


