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Ensimmäinen koronatapaus todettiin Oulussa 5.3.2020. 

Kyseessä vk 10 lentäen Suomeen palanneesta henkilöstä. 

Lähtömaa oli tiedossa oleva riskimaa (Italia, Iran, Etelä-Korea, 

Kiina). Suomessa oli siihen mennessä todettu 13 

koronavirustartuntaa.

Altistuneita lennolla ja asioidessa hyvinvointikeskuksessa.

Altistuneiksi katsottiin tuolloin lentokoneessa 2 penkkiriviä 

joka suuntaan indexipotilaasta istuneet. Samoin 15 minuuttia 

lähikontaktissa olleet. Yhteistyötä tehdään THL kanssa 

lentomatkustajien kanssa. Tieto altistuneista matkustajista 

tuli THL viikonloppuna, karanteenisoitot lauantaina 7.3.

Koronatapaus=

indexipotilas

Miten korona saapui Ouluun?



Kevään erityispiirteet

• viikoittain muuttuva tilanne

• epäselvyydet ohjeissa, oliko niitä

• tilannetietoja/linjauksia saatiin uutisten, 
STM/Valtioneuvoston sivustoilta, sähköpostin välityksellä

• huono suojainten saatavuus, tasapainottelu ohjeiden ja 
suojainten välillä

Näytteenoton kasvu

• Oulu aloitti oman näytteenottonsa 7.4. Alussa näytteitä 
otettiin 10-48 päivässä. Kevään ennätys 360 näytettä/vk

• Välillä ongelmia näytteenottovälineiden saatavuudessa

Oulussa 

todettiin 

keväällä 88 

koronatapausta

Kevään tilanne



Kevään näytteenottomäärät 8.4.-26.6.
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Otettu käyttöön
keväällä 5/2020

Hälyttävistä

oireista tulee

tieto

tartuntatauti-

hoitajille

KAIKU -oireseuranta



Vaikka koulut palasivat lähiopetukseen 14.5. eivät 

tautitapaukset lähteneet nousuun Oulussa. Vain 2 positiivista 

koronatapausta kesäkuussa.

Kokoontumisrajoitukset muuttuivat 1.6., alle 50 hengen 

yleisötilaisuudet sallittiin. 50-500 hengen yleisötilaisuudet oli 

mahdollista järjestää vain erityisjärjestelyin 31.7. saakka.

Poikkeusolot päättyivät 16.6.

Rauhallinen kesä



Näytteenoton kasvu heinäkuussa. Paljon flunssaa liikkeellä.

Heinäkuun lopulla matkailun myötä ensimmäiset tapaukset 

Ouluun kesälomien jälkeen.

Alkusyksyllä näytteitä otetaan 312-799 päivässä

Näytteitä otettu 24269 kappaletta vk 38 loppuun mennessä

Loppukesästä lähtien tasaista



Näytemäärät viime kuukausina 29.6.-18.9. 
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• Ensimmäinen koronatapaus Oulussa 5.3.2020

• Keväällä tehohoidossa 10 oululaista, 1 kuollut

• Ei tartuntoja vanhainkodeissa

• Oulussa todettu 115 tautitapausta tähän mennessä

• Viimeisin Oulussa todettu positiivinen 21.9.2020

• Tällä hetkellä karanteenissa Oulussa 45 henkilöä

Korona lukuina



Seuranta, Oulu

vk 34-38

Yksi 

koronatapaus 

voi altistaa 38 

lähikontaktia
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Milloin ollaan altistuneita?

30.9.2020



• Yli 15 minuuttia kestävä kohtaaminen kasvotusten alle 2 
metrin etäisyydellä

• Fyysinen kontakti

• Suojautumaton kontakti COVID-19-tapauksen eritteisiin, 
esimerkiksi yskökset

• Oleskelu suljetussa tilassa yli 15 minuuttia, esimerkiksi 
sama talous, luokkahuone, työ-, kokous- tai -odotustila 
(suuressa tilassa rajaus lähellä oleskelleisiin)

Lähikontaktit 

määrätään 

karanteeniin

Lähikontaktit määrittelee 

viranomainen



• Keväällä ei aluksi luettu kontakteja 24 h ennen oireiden alkua 
altistuneiksi

• Nyt lentomatkustamisessa ei oteta kuin vieruspaikka 
altistuneeksi

• Perheenjäsenillä karanteeni lasketaan ensimmäisen 
tapauksen oireiden alusta 7 + 14 vrk = 21 vrk

• Koronapositiivisella eristys oli aluksi 7 päivää oireiden alusta. 
Nykyisin se on 14 vrk oireiden alusta. Lisäksi pitää olla 2 vrk 
oireeton ennen eristyksen purkua.

Karanteeni/

eristys on 14 vrk 

altistuksesta tai 

oireiden alusta

Muutoksia altistuneiden 

määrityksissä?



Sama ilmiö kuin tuberkuloosi altistuneiden selvittelyssä

Altistuneen kohdalla pelätään altistaako hän eteenpäin. 

Tietysti tieto oireettomista positiivisista ja se että voi 

tartuttaa jo 1-2 päivää ennen oireiden alkua on lisännyt 

ihmisten reagointia karanteeniasioihin

Ongelmia altistus määritelmissä



• Kun henkilöllä todetaan koronavirustartunta, saa hän 

avauskoodin tartuntatautihoitajilta.

• Tällä koodilla hän voi aktivoida Koronavilkku -sovelluksen 

lähettämään tiedon mahdollisille altistuneille.

• Mikäli työntekijän Koronavilkku -sovellus hälyttää että on 

altistunut koronavirukselle:

 seurataan mahdollisten oireiden alkamista

 töissä pidetään suu-nenäsuojusta 14 vrk ajan

 vältetään suuria ihmisjoukkoja, ei vierailla 

riskiryhmäläisten luona 14 vrk ajan

Koronavilkku –

sovelluksen 

antama 

altistustieto ei 

oikeuta 

tartunta-

tautirahaan

Koronavilkku -sovellus



Kokemuksia Covid-19 
tartunnanjäljityksestä
Tartuntatautihoitajat sh Miia Karppinen ja th Paula Kemppainen

30.9.2020



- Tieto positiivisesta koronapotilaasta tulee labrasta, 
sairaanhoitopiiriltä tai toisesta kunnasta

- Kontaktoidaan koronapositiivinen puhelimitse: 

• Perussairaudet, lääkitykset, muut esitiedot

• Vointi ja oireet

• Samassa taloudessa asuvat

• Altistuneet, oireiden alusta 24 tuntia edeltävästi

• Jos oireeton positiivinen, niin altistuneet kartoitetaan 
testin ottamisesta 48 tuntia edeltävästi

• Omahoidon kautta eristysohjeet, ohje Kaiku-
sovellukseen kirjautumisesta 

• Jos Koronavilkku-sovellus käytössä, luodaan 
avauskoodi OmaOlossa ja lähetetään potilaalle

KoronapositiivinenMiten tartunnanjäljitys etenee?



- Altistuneelle kerrotaan vain altistumispäivä, ei tarkempia 
tietoja tartunnanlähteestä

- Asetetaan karanteeniin

• Viimeisimmästä altistuspäivästä 14 vrk

• Perheenjäsenille ensimmäisen positiivisen 
oireista 21 vrk

• Etätyön mahdollisuus? 

• Tarv. todistus tartuntatautipäivärahaa varten 

• Onko oireita? Tarv. ohjaus koronatestiin

• Omahoidon kautta lähetetään kirjallinen 
karanteeniohje

AltistunutMiten tartunnanjäljitys etenee?



- Sekä koronapositiiviset että altistuneet saavat suorat 

yhteystiedot tartuntatautihoitajiin

- Tapauskohtaisesti yhteydenottoja

- Kaiku-sovelluksen kautta päivittäinen oirearvio, ohjaa 

potilasta oireiden seurannassa

- Eristysaika sekä karanteeni voi myös pitkittyä, jos oireilu 

jatkuu. Purkaminen vaatii 2 vrk oireettoman ajan.

Jatkoseuranta



- Keväällä työohjeet päivittyivät tiuhaan

- Keväällä altistuneiden määrät pienempiä rajoitusten 
vuoksi, syksyllä enemmän joukkoaltistumisia 

- Työnantajien vaihteleva suhtautuminen karanteenilaisiin

- Monenlaisia kysymyksiä tulee potilailta ja altistuneilta 
sekä työkavereilta

- Koronavilkku-sovelluksen myötä ihmisille muistutusta 
koronan olemassaolosta

- Yhteistyö eri kuntien välillä ympäri Suomen, erityisesti 
Oys/ITY

- Toimiva, tehokas, pieni tartuntatautitiimi

Kysymyksiä?Huomioita korona-ajalta



30.9.2020

Kiitos!


