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KESKI-SUOMEN TURVALLISUUS- JA VALMIUSTOIMIKUNTA (Laajennettu kokoonpano) 

 
Aika:  Torstai 13.1.2022 klo 8.00–9.03 
 
Paikka:   Etäkokous eTUVE  
 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja Pekka Hokkanen avasi kokouksen klo 8.00. 
 
Koronatilanne on edennyt alkuvuoden aikana selkeästi huonompaan suuntaan koko 
maassa. Tartuntamäärät ovat olleet viimeisten viikkojen aikana ennätyskorkealla ja 
Jyväskylässäkin ilmaantuvuusluku on ollut jo yli tuhat.  
 
Omikron-variantin myötä taudin luonne on uudenlainen: tauti tarttuu erittäin herkästi, 
mutta toistaiseksi oireet ovat olleet pääsääntöisesti lievemmät.  
 
Rajoitustoimia on tehty koko maassa ja uusia rajoituksia on odotettavissa. 
Tiedotusvälineissä on ollut esillä myös valmiuslakien käyttöönoton mahdollisuus. 
Valtakunnallisessa päätöksenteossa on havaittavissa tempoilevuutta ja erityisesti 
päiväkotien ja koulujen rajoitustoimiin liittyvä keskustelu käy vilkkaana. 
 
Tilanne on erityisen haastava pääkaupunkiseudulla ja HUSin alueella. Nähtävillä on, että 
pääkaupunkiseudun tilanne värittää koko maata koskevaa päätöksentekoa, joskin tilanne 
on vakava muuallakin Suomessa. 
 
Testaus- ja jäljitysperiaatteisiin on jouduttu tekemään strategiamuutoksia. Keskeistä on 
hakea vaikuttavimmat toimet tilanteen lieventämiseksi ja suunnata terveydenhuollon 
resursseja parhaalla mahdollisella tavalla. 
 
Kotitestit ovat tuoneet mielenkiintoisen lisän keskusteluun, vaikka niiden käyttöön 
liittyykin vielä monia haasteita.  
 
Rokotukset etenevät. Koko maassa ollaan hyvässä tahdissa myös kolmansien 
rokoteannosten osalta. 

 
 

2. TIKE tilannekatsausraportti  
 
Pasi Vilhunen esitteli valtakunnallista koronatilannetta tiistaina 11.1. julkaistun 
valtioneuvoston tilannekeskuksen raportin pohjalta: 
- Yli 12-vuotiaiden rokotekattavuus:  

o ensimmäinen annos 88 %  
o toinen annos 84,1 %  
o kolmas annos 30 %  
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- Sairaalahoidon kuormitus on edelleen kasvussa: keskiviikkona Suomessa oli n. 700 
koronapotilasta, joista tehohoidossa 59. 

- Valtakunnallista keskustelua käydään jäljitys- ja karanteenikäytänteistä 
- Monissa maakunnissa jäljityksessä on haasteita ja muu hoitovelka kasvaa 

huolestuttavasti. 
- Useissa hoiva- ja hoitoyksiköissä on uutisoitu tartunta- ja altistustapauksia.  
- Hallituksen päätösten keskeisimmät viestit viime viikolta koskivat koulujen ja 

oppilaitosten kotitestauksia sekä ravintoloiden aukioloaikojen supistamista. Laajaa 
keskustelua käydään myös ravintola-alan mahdollisesta täyssulusta. 

- Koronaan liittyvä keskusteluaktivisuus on merkittävästi lisääntynyt ja muuttunut 
sävyltään negatiivisemmaksi. Kansalaisia keskusteluttaa etenkin alaikäisten rokotukset 
sekä turhautuminen ristiriitaiseen informaatioon ja epäselvyyksiin eri viranomaisten 
vastuista ja keskinäisistä suhteista.  

- Lähialueiden tilanne:  
o Koronatapaukset ovat kasvussa ja rajoitusten tiukantamisesta keskustellaan.  
o Italiassa on otettu käyttöön tiukat rajoitukset rokottamattomille kansalaisille.  
o Isossa-Britanniassa sairaalahoidon tarve on jyrkästi lisääntynyt. 
o Yhdysvalloissa tehty laajoja tutkimuksia mm. rokotettujen ja riskiryhmiin 

kuuluvien sairastumisesta vakaviin tautimuotoihin. Tutkimusten mukaan  
 
 

3. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tilannekatsaus 
 
Jarkko Jäntti esitteli asiaa (liite): 
- Tartunta- ja ilmaantuvuusluvut ovat edelleen nousussa 
- Sairaalakuormitus on kasvanut koko maassa; tehohoidossa olevien määrän nousu on 

ollut maltillisempaa.  
- KYSERVAn alueella sairaalakuormitus on pysytellyt edellisessä kokouksessa esitetyllä 

tasolla: 12.1. erikoissairaanhoidossa oli 18, perusterveydenhuollossa 10 ja 
tehohoidossa 6 koronapotilasta. (vrt. tilanne 15.12. erikoissairaanhoidossa 17, 
perusterveydenhuollossa 5 ja tehohoidossa 6 koronapotilasta). 

- Ilmaantuvuusluvut ovat paikoin moninkertaistuneet: hurjin nousutahti on ollut 
Ahvenanmaalla, Pohjois-Karjalassa, Keski-Pohjanmaalla ja Vaasan seudulla.  

- HUSin alueella ilmaantuvuusluku yli 3000, Ahvenanmaalla yli 2 000 ja monilla 
muillakin alueilla tuhannen molemmin puolin. 

- Keski-Suomessa ilmaantuvuuden nousu on ollut maltillisempaa: 272 -> 734.  
- Myös kunnittain tarkasteltuna nousutahti näkyy. Suurin ilmaantuvuusluku on Keuruulla 

(1 600). Ainoastaan Luhangassa ei ole ollut viimeisen kahden viikon aikana yhtään 
tautitapausta eikä Kyyjärvellä viimeisen viikon aikana.  
 

Alueellisen tartuntatautien johtoryhmän kokous 10.1.: 
o Sairaala Novassa hankala tilanne: potilaita jonossa perusterveydenhuollon 

vuodeosastoille. 
o Päivystyksessä on myös koronatartuntoja ja potilaita odottaa vuodeosastoille 

pääsyä (työntekijäpula) 
o Myös RS- ja norovirusta on liikkeellä ja mm. lastenosasto on ruuhkautunut. 
o Novassa yhdeksän koronapotilasta  
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Ilkka Käsmä tarkensi Jyväskylän tilannetta: 
o Tartuntamäärät ovat viimeviikkoina lisääntyneet vähintään kolmanneksella 

edelliseen viikkoon nähden. Päiväkohtaiset tartuntamäärät ovat 
ennätyslukemissa: lauantaina todettiin 200 ja tiistaina 253 uutta tartuntaa. 

o Sairaalahoidon kuormitus on pysytellyt maltillisena. Tilannetta edesauttaa 
varsin kattava rokotesuoja: rokote suojaa vakavammilta tautimuodoilta. 

o Ongelmallisinta on positiivisten näytteiden suuri osuus; noin joka toinen näyte 
on positiivinen. 

o Jäljityksessä on suuria haasteita: positiivisen tuloksen saaneiden henkilöiden 
tavoittamisessa tällä hetkellä jopa 5-7 vuorokauden viive. Jonoja ei ole pystytty 
lyhentämään resurssien lisäämisestä huolimatta.  

o Nykyinen jäljitysprotokolla ei toimi suurten tautimäärien ja herkästi leviävän 
Omikron-variantin kohdalla. Lieväoireisten ja rokotettujen henkilöiden 
testaamisesta ja kontaktoinnista tulee luopua ja keskittyä vakavaoireisiin 
potilaisiin. 

o Avosairaanhoidossa on noin 26 %:n henkilökuntavaje ja kaupunginsairaalan 
potilaspaikkoja on jouduttu sulkemaan hoitajapulan vuoksi. 

o Myös erilaisten hallinnollisten päätösten (mm. päivärahailmoitukset) valmistelu 
työllistää henkilökuntaa entisestään. Päätöksiä on jonossa jo noin tuhat. 

o Valmistaudutaan valmiussuunnitelmien päivitykseen, mikäli sairaalahoidon 
tarve entisestään kasvaa. Toimet on kyettävä kohdentamaan vaikuttavasti, 
jotta palvelut ja hoito voidaan säilyttää asianmukaisella tasolla. 

o Keskeistä on pohtia, millä rajoitustoimilla taudin leviämistä voidaan hillitä, jotta 
terveydenhuollon kantokyky kestää.  

 
Keijo Lukkarinen: 

o Tartuntamäärät ovat nousseet koko maakunnassa joka viikko; Äänekoskella 
todettiin viime viikolla 100 tartuntaa ja tällä viikolla torstaihin mennessä jo yli 
50 tartuntaa. 

o Maakunnassa tullaan noin viikon-kahden viiveellä Jyväskylään nähden.  
o Tartuntoja on todettu lähes kaikissa kunnissa, päävarianttina Omikron. 
o Vuodeosastohoidon tarve on lisääntynyt: tällä hetkellä vuodeosastoilla on 

kolme koronapotilasta. 
o Rokotuksia on tehostettu: rokotusaikoja on annettu myös 5–11-vuotiaille sekä 

kolmansien rokoteannosten antamista lisätty.  
o Odotetaan valtakunnallisia yhtenäisiä ohjeistuksia tartunnanjäljityksestä, 

käytännössä jäljityksen suuntaamista riskiryhmiin, hoivayksiköihin ja sote-
henkilökuntaan. 

o Sote-henkilökunnan sairastuminen on aiheuttanut akuuttien toimintojen 
priorisointia ja elektiivisiä toimintoja joudutaan ajamaan alas lähiviikkoina. 

o Odotettavissa on, että tilanne tulee jatkumaan vaikeana vielä lähikuukausien 
ajan, jopa koko kevään. 
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Koronanyrkin tiedote 10.1.2022 (linkki) 
- Etäopetusta ei suositella peruskouluihin eikä toisen asteen oppilaitoksiin 
- Koululaisten pikatestausta ei toistaiseksi suositella  
- Lasten ja nuorten harrastustoimia ei rajoiteta 
- KSSHP on pyytänyt LSSAVIlta tiukempia rajoituksia aikuisten ryhmäliikuntatoimintaan 

sekä ulkotiloissa tapahtuviin kokoontumisiin. 
- Testaus- ja jäljityspalveluiden ruuhkautumisen vuoksi KSSHP:n alueella ei testata 

oireettomia altistuneita henkilöitä. Altistuneita kehotetaan jäämään 10 vuorokauden 
karanteeniin tai käyttämään pikatestausta (poikkeuksena sote-henkilöstö).  

- Huomioitavaa on, että pikatestillä saatu positiivinen tulos ei korvaa virallista testiä, 
mikäli henkilö tarvitsee todistusta esim. tartuntatautipäivärahaa tai koronapassia 
varten. 
 

 
4. Aluehallintoviraston tilannekatsaus 

 
Jussi Herranen / LSSAVI: 
- Kaikki LSSAVI:n alueen maakunnat ovat leviämisaluetta 
- Valmiustoimikunnan seuraava kokous pidetään 13.1.  
- Vahva etätyösuositus: noudatetaan valtioneuvoston valtakunnallisia suosituksia tai 

sairaanhoitopiirien kuntiin antamia alueellisia suosituksia. 
- Työturvallisuuslain määrittämän velvoitteen mukaisesti työnantajalla/esimiehillä on 

vastuu informoida henkilöstöä muutoksista ja seurata voimassa olevien suositusten 
noudattamista. 

- Keski-Suomeen annettu 20 henkilön sisätiloissa tapahtuvien kokoontumisten rajoitus 
on voimassa 3.1.-31.1.2022. Tällä hetkellä ei ole tietoa rajoituksen jatkosta tai 
mahdollisista uusista rajoituksista. 

- Keski-Suomessa ei toistaiseksi ole voimassa tartuntatautilain 58 d §:n (tilojen käytön 
edellytykset) tai 58 g §:n (tilojen väliaikainen sulkeminen) mukaisia päätöksiä, jota on 
annettu osalle LSSAVIn alueista. 
 

 
5. Poliisin tilannekatsaus 

 
Timo Pulkkinen: 
- Poliisihallinnossa seurataan tiiviisti yhteiskunnallista tilannetta ja reagoidaan tarpeen 

mukaan. 
- Yksittäisiä poistumia on ollut, mutta niillä ei ole ollut vaikutusta Poliisin 

toimintakykyyn. 
- Poliisin oman ohjeistukset ovat olleet toistaiseksi riittävät ja niiden mukaisesti 

toimitaan.  
- Terveysturvallisuuteen liittyvää viestintää on tehostettu niin henkilöstön suuntaan kuin 

operatiiviseen toimintaan liittyen.  
- Suojavarustetilanne on hyvä ja täydennystä on mahdollista saada omasta 

valmiusvarastosta lyhyelläkin varoitusajalla. 
- Poliisin toimintakykyä ja ammattitaitoa ylläpitävää koulutustoimintaa on pyritty 

toteuttamaan terveysturvallisin järjestelyin.  

https://www.ksshp.fi/fi-FI/Koronanyrkin_tiedote_KSSHPn_alueelle_ei_(64885)
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Teemu Karhunen: 
- Poliisin operatiiviset tehtävät ovat painottuneet yksityisiin asuntoihin. 
- Kansalaisten liikkumisaktiivisuus on lisääntynyt. 
- Tehtävissä painottuvat väkivalta- ja ryöstörikollisuus. Väkivallan laatu on koventunut 

mm. luvattomien aseiden määrä kasvanut. 
- Keski-Suomen käräjäoikeuden käsittelyssä on ollut muutamia laajoja 

huumausainerikoskokonaisuuksia. Huolestuttavaa on, että huumausaineiden määrä ei 
ole näistä huolimatta ollut vähenemään päin. 

- Poliisin kokonaistehtävämäärät ovat pysytelleet korkealla tasolla Keski-Suomessa. 
 

 
6. Pelastuslaitoksen tilannekatsaus 

 
Pasi Vilhunen:  
- Tautiaktiivisuutta on ollut ja tilanteen mahdollinen heikentyminen huolestuttaa. 
- Palokuntien säännölliset viikkoharjoitukset on keskeytetty tammikuun ajalta.  
- Ensihoidon palvelutuotannossa noudatetaan sote-henkilöstöä koskevaa erillistä 

ohjeistusta.  
- Tilanteen lähiviikkojen kehittymistä seurataan.  
 

 
7. Huoltovarmuuskeskuksen tilannekatsaus  

 
Petri Jokilahti: 
- Vahva etätyösuositus on voimassa kaikilla toimialoilla.  
- Kriittisen operatiivisen toiminnan (mm. sähkö-, elintarvike-, logistiikka- ja vesihuolto-) 

tuotantoa pyritään suojaamaan kaikin keinoin. Mm. valvontatoimia on hajautettu 
ympäri Suomen. 

- Toistaiseksi Keski-Suomen osalta kriittiset toiminnot eivät ole uhattuina, mutta Etelä-
Suomessa on jouduttu priorisoimaan joidenkin toimialojen tuotantoa 
henkilöstöresurssien riittämättömyyden vuoksi. 

- Etenkin Keski-Pohjanmaan pienissä kunnissa on ollut laajaa epätietoisuutta kotitestien 
hankinnasta ja koululaisten mahdollisista testauksesta. Hankintaprosesseihin kaivataan 
tukea ja yhteisiä toimintatapoja -> laaja selvitystyö käynnissä. 

- Muutamissa sairaanhoitopiireissä on linjattu, että tartuntatautilain 48a§ tullaan 
ulottamaan myös sellaisiin ulkoisiin palveluntuottajiin, jotka toimivat sosiaali- ja 
terveydenhuollossa, ja joihin liittyy lähikontaktin aiheuttama tartuntariski covid-19-
taudin vakaville seuraamuksille alttiille asiakkaille tai potilaille (esim. vartiointi ja ICT). 
Laki tulee voimaan 1.2.2022 alkaen ja on voimassa väliaikaisesti 31.12.2022 saakka. 
Tämä voi aiheuttaa henkilöstöpulaa myös muissa kuin sote-toimijoissa.  

- Huolena on epäselvät ja ylipitkät karanteenimääräykset erityisesti altistuneiden osalta. 
Karanteenikäytäntöjä tulee selkeyttää ja niiden pituuksia arvioida kriittisesti, jotta 
työvoimapulaa ei aiheudu. 
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8. Puolustusvoimien tilannekatsaus    

 
Yrjö Lehtonen / Keski-Suomen aluetoimisto (kirjalliset kommentit kokoukselle): 
- Koronavirustilanne on huonontunut nopeasti myös Puolustusvoimissa omikron-

variantin leviämisen myötä. 
- Tilanne ei ole heikentänyt Puolustusvoimien suorituskykyä. 
- Esimerkiksi Panssariprikaatissa terveysturvallisuutta edistäviä erityistoimia 

noudatetaan tehostetusti ja pyritään turvaamaan valmius- ja koulutusedellytykset 
sekä kaikkien terveysturvallisuus. 

- KESALTSTO jatkaa tulevien tapahtumien ja harjoitusten valmisteluita. 22.1. konsertti 
Paviljongissa on peruttu. 

  
Janne Telin / Ilmasotakoulu:  
- Uudet alokkaat astuivat palvelukseen 3.1.2022 ja sen myötä koronatapaukset ovat 

lisääntyneet myös Ilmasotakoululla: vahvistettuja koronatartuntoja varusmiehillä on 
tällä hetkellä 14. Koronatilanteella ei ole vaikutusta Ilmasotakoulun virka-apuun tai 
valmiuteen. 

- Palkatun henkilöstön kolmas rokotekierros on käynnissä Sotilaslääketieteen keskuksen 
toimesta. Pääosa alokkaista on rokotettu siviilissä ja tällä viikolla alokkaille on annettu 
puuttuvia rokoteannoksia. 

- Varusmieskoulutus jatkuu sopeutetusti: ylläpidetään kohortointia, jatketaan normaalia 
pidempiä vapaa- ja koulutusjaksotteluja sekä noudatetaan muita leviämistä estäviä 
toimia mm. maskinkäyttöä ja tehostettua käsihygieniaa. 
 
 

9. Havaitut ongelmat ja tukitarpeet muille toimijoille 
 
Ei ollut. 
 
 

10. Seuraavat kokoukset 
 
- torstai 27.1.2022 klo 8.00–9.00 
- torstai 10.2.2022 klo 8.00–9.00 
 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.03. 
 
 
Muistion vakuudeksi 
Laura Karjalainen 
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Sairaala Nova2

Sairaalakuormitus 15.12.2021 oli

KYS erva: 17 ESH+9 PTH, 6 Teholla
Koko maa: 150+118, 46 Teholla
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Sairaalakuormitus 12.1.2022 oli

KYS erva: 18 ESH+ 10 PTH, 6 Teholla
Koko maa: 310+330, 59 Teholla
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Päätelmät (JJä):
i. KYS ERVA 

ei  muutosta
ii. ESH ~ 2x
iii. PTH ~ 3y

Ilmaantuvuuden muutos
1 < z ≤ 3-kertainen
3 < z ≤ 10-kertainen
Yli kymmenkertainen 

60.9
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Sairaala Nova4

https://www.thl.fi/episeuranta/tautitapaukset/koronakartta.html

https://www.thl.fi/episeuranta/tautitapaukset/koronakartta.html
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Erikoissairaanhoidon tila

 Tilanne sairaalassa on hankala, 
jonossa pth-vuodeosastoille potilaita

 Päivystyksessä on koronatartuntoja ja 
potilaita odottaa pääsyä sairaalan 
vuodeosastoille. Työntekijäpula.

 Rsv ja norovirusta koronan lisäksi, 
mm. lastenosasto tukkeutunut

 Yhdeksän potilasta, joilla korona
 Tartunnan jäljitys sakkautunut etelässä

Perusterveydenhuollon tila

 Jyväskylässä 880 positiivista viikolla 1
 Ilmaantuvuus 1006,8 Jyväskylässä !?
 Erittäin huonosti selvitään, positiivisia 

soittojonossa yli 500  3-4 vrk viive
 PTH paikat muusta syystä täynnä (kotiutus)

 SeutuTK ja Äänekoski positiiviset 1 vrk 
sisällä soitettu

 Maakunnan melkein kaikissa kunnissa 
selkeää nousua tartunnoissa

 Äänekoskella kolme osastohoidossa

Sairaala Nova6

Alueellinen tartuntatautien torjunnan johtoryhmä, 
10.1.2022 keskusteluista poimittua
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KSSHP:n alueelle ei suositella etäopetusta peruskouluihin eikä toisen asteen kouluihin, myöskään lasten- ja nuorten 
harrastustoimintaan ei suositella rajoituksia – aikuisten toimintaan halutaan puolestaan uusia rajoituksia

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen tartuntatautien torjunnan johtoryhmä ns. Koronanyrkki ei suosittele 
alueelleen etäopetusta peruskouluihin eikä toisen asteen kouluihin. Koronanyrkki katsoi myös, että vuoden 2003 
jälkeen syntyneiden lasten- ja nuorten harrastustoimintaan ei ole syytä tehdä rajoituksia, koska näillä toiminnoilla ei ole 
nähty olevan merkittäviä vaikutuksia koronan leviämiseen. 

Koronanyrkki ei suosittele toistaiseksi koululaisten pikatestauksia, koska STM ohjauskirjettä, missä annettaisiin 
käytännön ohjeet testausten järjestämiseksi ei ole tullut. Myös kouluihin tarvittavista pikatestien hankinnasta tarvitaan 
STM:n ohjeistus. Koronanyrkki ei myöskään katso tarpeelliseksi laittaa koululuokkia karanteeniin yhdestä 
koronapositiivisesta oppilaasta. Koulusta poisjääntiä ja omaehtoista karanteenia Koronanyrkki suosittelee heti, kun 
ensioireita alkaa ilmaantua. Myös maskien käyttöä suositellaan vahvasti kaikille yli 12-vuotiaille koululaisille.

…



Sairaala Nova8

KSSHP pyytää Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta uusia rajoituksia 

Koronanyrkissä todettiin, että tartuntatautitilanne on ollut koko vuoden ensimmäisellä viikolla KSSHP:n alueella koko 
koronaepidemian aikana korkein. Pääosin tartuntoja on ilmennyt nuorten aikuisten keskuudessa. Monessa kunnassa 
tartunnan jäljitys ja testaus laahaavat perässä ja osittain kiireetöntä hoitoa on jouduttu ajamaan alas. KSSHP:n
päivystys- ja infektio-osastolla tilannetta on hankaloittanut viime viikkoina myös muut infektiopotilaat kuin 
koronapotilaat. Myös terveydenhoitohenkilöstöä on sairastunut erilaisiin flunssiin, mikä omalta osaltaan vaikeuttaa 
hoidollista toimintaa.

Pahentuneen koronatilanteen vuoksi Koronanyrkissä katsottiin tarpeelliseksi pyytää Länsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintovirastolta uusia rajoituksia KSSHP:n alueelle. Erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa leviävän 
koronaepidemian vuoksi KSSHP pyytää aluehallintovirastolta uusia rajoituksia aikuisten sisätiloissa tapahtuvaan 
ryhmämuotoiseen harrastustoimintaan. Aluehallintovirastolta pyydetään lupaa myös rajoittaa osaa ns. matalan riskin 
tiloissa tapahtuvaa toimintaa. Nyrkin suositus on, että aikuisten ryhmäharrastustoiminta olisi toistaiseksi tauolla 
31.1.2022 saakka.

Lähestyvien aluevaalien vuoksi toiminta haluttaisiin toteutettavan mahdollisimman riskittömästi, ja siksi Koronanyrkki 
pyytää aluehallintovirastolta 20 henkilön kokoontumisrajoituksia myös ulkotiloissa järjestettäville tapahtumille. 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tehnee asiasta päätöksen vielä tällä viikolla. 

Koronanyrkin tiedote 10.1.2022 2 (3)



Sairaala Nova9

Oireettomia ei testata, vaikka olisivat altistuneet koronalle

Koronanyrkissä todettiin vielä, että KSSHP:n alueella ei testata niitä koronalle altistuneita henkilöitä, joilla ei ole 
koronaan viittaavia oireita. Tällä pyritään helpottamaan tällä hetkellä terveydenhuollossa pahoin ruuhkautuneita 
testaus- ja jäljityspalveluita. Altistuneita ja oireettomia henkilöitä pyydetään jäämään omaehtoiseen karanteeniin 10 
vuorokauden ajaksi altistushetkestä. Myös pikatestien voi käyttää tällaisissa tilanteissa. Poikkeuksena sote työntekijät, 
jotka testataan potilasturvallisuuden vuoksi pienistäkin oireista. Kansalaisia muistutetaan myös siitä, että pikatestillä 
saatu positiivinen tulos ei korvaa virallista testiä, mikäli henkilö tarvitsee todistusta joko Koronapassia tai 
tartuntatautipäivärahaa varten.

Lisätietoja:
Juha Paloneva, KSSHP:n vs. johtaja, johtajaylilääkäri, Koronanyrkin pj.
050 336 3695
Jaana Leppäaho-Lakka, KSSHP:n infektioylilääkäri
014 269 1578
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