
 

Kuusiokuntien koronatilanne on huomattavasti huonontunut. Koronatartuntoja on 

lukuisia.  Nyt on erittäin tärkeää huolehtia siitä, etteivät lapset mene sairaana 

varhaiskasvatukseen tai kouluun eikä aikuiset sairaana töihin. Lievilläkin flunssan 

oireilla on nyt jäätävä kotiin ja hakeuduttava tarvittaessa koronatestiin. Lukekaa 

toimintaohjeet. 

Kuusiolinna Terveys on päivittänyt koronaohjeistusta, tämän ohjeen 

toimintasuositukset ovat toistaiseksi voimassa olevat. 

Koronavirusinfektion oireita voivat olla 

o kuume, yskä, hengenahdistus, kurkkukipu, lihaskivut, nuha, pahoinvointi tai ripuli. Lisäksi 

on kuvattu maku- ja hajuaistin häiriöitä. 

Koronavirusepidemian aikana kaikki hengitystieoireiset potilaat hoidetaan kosketus- ja 

pisaravarotoimia noudattaen. 

Vakavat koronaviruksen aiheuttamat tautitapaukset käyvät harvinaisemmiksi, kun 

rokotuskattavuus Suomessa paranee. 

Koronavirus voi kuitenkin yhä aiheuttaa vakavan taudin erityisesti henkilöille, joita ei ole 

rokotettu tai joiden rokotussuoja on jäänyt vaillinaiseksi esimerkiksi perussairauden takia. 

Koronavirustestit ovat edelleen tarpeen tartuntaketjujen katkaisemiseksi, mutta kaikkia 

oireilevia ei enää tarvitse testata. 

Negatiivinen testitulos ei 100% varmuudella poissulje COVID19- infektiota, minkä 

vuoksi on tärkeää, että hengitystieoireinen henkilö pysyy kotona, kunnes oireet ovat 

väistyneet. 

KORONAVIRUSINFEKTIOEPÄILY JA NÄYTTEIDENOTTOKRITEERIT 

o Hengitystieinfektio-oireisen potilaan tulisi ottaa puhelimitse yhteyttä kiirevastaanoton 

numeroon 06 2525 7612 

o Puhelinhaastattelussa terveydenhuollon ammattihenkilö selvittää: 

   Tausta- ja oiretiedot ja arvioi näytteenoton tarpeellisuuden. 

 Potilas saa ohjeet näytteenottoon saapumisesta puhelimitse. 

   Näytteitä otetaan sekä Infektiopoliklinikalla että Drive-in näytteenottopisteissä (Alavus,  

 Kuortane, Ähtäri, Soini) 

 

 

 



 

Covid-19- näyteitä suositellaan otettavaksi seuraavilta henkilöiltä: 

OIREISET 

o Rokottamattomat tai osittaisen rokotuksen saaneet aikuiset ja yli 12- vuotiaat nuoret, joilla 

koronavirusinfektioon sopivia oireita. 

o Henkilöt, jotka eivät ole sairastaneet varmennettua COVID19- virusinfektiota edeltävän 

6kk aikana. 

o Vakavalle koronavirustaudille alttiit henkilöt, myös täysin rokotetut. 

o olet sairastanut koronavirustaudin yli 6 kuukautta sitten, etkä ole saanut 

koronavirusrokotetta. 

o kuulut ryhmään, jolle suositellaan kolmatta rokoteannosta, mutta et ole vielä saanut 

kolmatta annosta. 

o Sote-alalla hoito-ja hoivatyössä olevat. Tämä koskee myös täysin rokotettuja 

henkilöitä. 

ALTISTUNEET 

o Kun olet altistunut, vaikka oireeton, kun: 

 olet rokottamaton tai 

 olet saanut vasta yhden rokoteannoksen kahden rokoteannoksen sarjasta tai 

 olet täysin rokotettu, mutta toisesta rokoteannoksesta on kulunut alle viikko ja olet altistunut 

  koronavirukselle kahden viikon sisällä tai 

 kuulut ryhmään, jolle suositellaan kolmatta rokoteannosta, mutta et ole vielä saanut kolmatta  

 annosta. 

o Koronavirustartunnan saaneiden oireinen lähipiiri tartunnanjäljityksen perusteella 

Jos olet altistunut ja saat oireita, sinun on hyvä hakeutua testiin, vaikka olisit täysin 

rokotettu. 

Milloin täyden rokotesarjan saaneelle suositellaan koronatestiä? 

 COVID-19-testaus ei pääsääntöisesti koske täysin rokotettuja oireettomia henkilöitä eikä  

 niitä, jotka ovat sairastaneet varmennetun COVID-19-infektion edeltävän 6 kuukauden  

 sisällä 

 Alle-12-vuotiaiden lasten ei ole aina tarpeen käydä koronatestissä. Kts. erillinen  

 toimenpideohje alle 12-vuotiaille. 

 



 

Oireisten Covid-testaaminen alle 12-vuotiaat: 

Testausta ei suositella: 

 jos on sairastanut varmistetun covidin 6kk:n sisällä 

 jos perhepiirissä yli 16-vuotiaita, joilla täysi rokotussuoja 

Testausta suositellaan: 

 ei ole sairastanut varmistettua covidia 6 kk:n sisällä ja otetaan sairaalahoitoon tai sairaalassa  

 suunniteltuja tutkimus-tai hoitokäyntejä 

 tiedossa oleva covid-altistus 2vk sisällä 

 Perhepiirissä yli 16-vuotiaita, joilla ei täyttä rokotussuojaa 

Oireisten Covid-testaaminen yli 12-vuotiaat ja sitä vanhemmat: 

Testausta ei suositella: 

 jos on sairastanut varmistetun covidin 6kk:n sisällä 

Testausta suositellaan: 

 ei ole sairastanut varmistettua covidia 6 kk:n sisällä ja otetaan sairaalaan tai sairaalan  

 päivystyspisteeseen 

 ei ole saanut 2 rokoteannosta tai 2.annoksesta alle viikko tai aiemmin todettu covid ja 1  

 rokote alle viikko sitten 

 on saanut 2 rokoteteannosta, mutta 2. annoksesta on kulunut alle viikko ja on altistunut  

 covidille kahden viikon sisällä 

 sote-työntekijät,vaikka olisi 2xrokotettu 

Terveysviranomaiset kartoittavat mahdolliset altistukset,ovat yhteydessä altistuneisiin ja 

päättävät karanteeneista.  Karanteenimääräyksiä on noudatettava!  Varhaiskasvatuksessa, 

koulussa ja oppilaitoksissa samassa luokkahuoneessa tai vastaavassa tilassa oleskelua ei 

katsota koko ryhmän osalta automaattisesti altistukseksi. Näissä tilanteissa selvitetään  

varsinaisesti altistuneet  eli ne henkilöt, joiden kanssa koronavirustartunnan saanut henkilö on 

tosiallisesti ollut lähikontaktissa. 

Muita samassa tilassa oleskelleita ei ole esim.istumajärjestyksen vuoksi yleensä tarpeen 

katsoa altistuneiksi.  Heille voidaan yleisesti tiedottaa mahdollisesti pienen tartuntariskin  

altistumistilanteesta ja kehottaa hakeutumaan testiin omaehtoisesti, jos oireita ilmenee. 

Terveysviranomaiset huolehtivat myös tästä tiedottamisesta. 

Tilanne katsotaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti. 



 

Alavus Tartuntatautihoitaja Piritta Pasto, hyväksynyt tartuntataudeista vastaava, vs johtava 

lääkäri Marjo Ala-Salmi 

 


