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KESKI-SUOMEN TURVALLISUUS- JA VALMIUSTOIMIKUNTA (Laajennettu kokoonpano)
Aika:

Torstai 27.1.2022 klo 8.00–8.58

Paikka:

Etäkokous eTUVE

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Pekka Hokkanen avasi kokouksen klo 8.00.
Maakunnan tartuntamäärät ovat pysytelleet omikronvariantin myötä varsin korkealla.
Tautimuunnos on erittäin herkästi tarttuva, mutta pääsääntöisesti sairastuneiden oireet
ovat olleet lievempiä. Sairaalakuormitus on pysytellyt maltillisena.
Testaus- ja jäljitysstrategioihin on tehty muutoksia ja voimavaroja siirretty muuhun
terveydenhuoltoon. Tautimäärät ovat tällä hetkellä niin suuria, ettei jäljitystä ole
mahdollista toteuttaa vaikuttavasti.
Valtakunnallista keskustelua on käyty rajoitusten purkamisesta. Maailmalla on tehty
varsin radikaalejakin toimia mm. Tanska purkaa kaikki rajoitukset kerralla. Nähdään, että
Suomessa olisi perustellumpaa purkaa rajoitukset maltillisemmin.
Ennusteiden ja skenaarioiden mukaan omikronaallon jälkeen olisi odotettavissa
rauhallisempi vaihe ja pandemiavaiheen selättäminen kevään aikana.
Kolmannet rokotukset etenevät myös Keski-Suomessa hyvällä tahdilla, mutta taudin
kuva huomioiden rokotustahdissa on alueiden välisiä eroja.
Todettiin, että VNTIKE on pyytänyt AVI:lta tietoja koronatilanteen vaikutuksesta alueen
eri organisaatioiden henkilöstöön ja toimintakykyyn. KSTURVA:n kokouksissa
tilannekatsauksen tekevien organisaatioiden toivotaan jatkossa sisällyttävän
puheenvuoroihinsa katsaukset myös tältä osin.

2.

VNTIKE-tilannekatsausraportti
Pasi Vilhunen esitteli valtakunnallista koronatilannetta (raportti tiistailta 25.1.2022):
- Sairaalahoidossa on 630 koronapotilasta, joista teholla n. 50. Tehohoidossa olevien
määrä on kuluneen viikon aikana laskenut noin kymmenellä potilaalla.
Koronapotilaiden yhteismäärä puolestaan noussut 17 potilaalla.
- Rokotekattavuus ensimmäisen rokoteannoksen osalta 86,5 %, toisen annoksen
osalta 83,2 % ja kolmannen osalta 45,7 %.
- Sairaanhoitopiireittäin tarkasteltuna COVID-19-tapausten ilmaantuvuus on ollut
kuluneen neljän viikon seurantajaksolla nousussa kaikkialla muualla paitsi EteläSuomessa ja Ahvenanmaalla.
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3.

Potilaiden ja henkilökunnan turvallisuuden takaamiseksi monissa sairaanhoitopiireissä
kiireettömiä sosiaali- ja terveyspalveluita on jouduttu supistamaan.
Keskustelu koronasta on ollut aktiivista ja useita mielenosoituksia järjestetty mm.
Jyväskylässä.
Myös THL:n jätevesiseurannassa otetuissa näytteissä on todettu koronavirusmäärien
nousua.
Maailman tilanne:
o Venäjällä merkittävää nousua.
o Virossa terveydenhuollon kantokyky kuormittanut ja lasten osuus
terveydenhuoltoa tarvitsevissa lisääntynyt.
o Norjassa neljäsosa Oslon kouluista ei pysty järjestämään opetusta normaalisti
sairauspoissaolojen vuoksi.
o Tanskassa rajoitusten purkua.
o WHO on ennustanut pandemian mahdollisesti päättyvän omikronvariantin
jälkeen. Ennusteen mukaan 60 % eurooppalaisista saa tartunnan
maaliskuuhun mennessä, jonka myötä globaali immuniteetti saavutetaan
joidenkin viikkojen tai kuukausien ajaksi. Tiedostetaan kuitenkin uusien
varianttien mahdollisuus.
o Hoitohenkilökuntavaje vaivaa globaalisti.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tilannekatsaus
Jarkko Jäntti esitteli asiaa (liite):
- Perusterveydenhuollossa maanantaina oli 14 koronapotilasta ja
erikoissairaanhoidossa 8, teholla ei yhtään.
- Keskiviikkona yksi koronakuolema.
- THL:n tilastoinnin perusteella ilmaantuvuus on noussut kahden viikon takaisesta 740
-> n. 1300. Käytännössä luku on tätä suurempi. Tarkkaa lukua ei ole enää
mahdollista saada, koska testauskäytänteitä on muutettu ja kotitestaus lisääntynyt.
- Kunnittainen tarkastelu:
o Viimeisen kahden viikon aikana tartuntoja todettiin kaikissa Keski-Suomen
kunnissa.
o Ilmaantuvuusluvut suurimmissa kunnissa n. 2000, kaikissa kunnissa yli 200.
- Ilmaantuvuuden kasvusta huolimatta sairaalakuormitus ole kasvanut samassa
suhteessa koko Suomenkaan mittakaavassa.
Koronanyrkin kokous 24.1.2022:
- Erikoissairaanhoidon tila:
o Sairaalassa rauhallinen tilanne: kahdeksan koronapositiivista potilasta, joista
viisi on sairaalassa muusta tulosyystä.
o Tehohoidossa ei ollut maanantaina yhtään koronapotilasta.
o Valtakunnallisten Omaolon ja kansalaisohjeiden muutokset keskusteluttaa;
muutokset eivät tapahdu hetkessä.
- Perusterveydenhuollon tila:
o Tilanne edellisviikkojen kaltainen: Jyväskylässä 1158 uutta tartuntaa ->
ilmaantuvuus 1523,5.
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Näytteitä otettu n. 2000, postitiivisten osuus yli 50 %.
Viive positiivisen tuloksen saaneiden tavoittamisessa kasvanut
kuuteen vuorokauteen ja noin 600 puhelua on jonossa.
 Kaupunginsairaalassa 10 koronapotilasta
Äänekoskella hieman vähemmän tartuntoja ja sairaalahoidossa neljä
koronapotilasta.



o

Koronatilanteen henkilöstövaikutukset:
- Erikoissairaanhoidossa kaksi leikkaussalia suljettu henkilöstövajeen vuoksi
- Henkilöstöä on eristyksissä ja karanteeneissa, mutta toimintakyvyn kannalta tilanne
on hallinnassa (torstaina 27.1. enää yksi leikkaussali 21 salista suljettuna).
Ilkka Käsmä:
- Perusterveydenhuollossa n. 30 % hoitajavaje. Maanantaina Kyllön terveysaseman
hoitajista oli 50 % pois työstä: vaikutuksia avosairaanhoidon palvelutuotantoon.
- Kotihoidossa on ollut jo pidemmällä aikavälillä merkittäviä poistumia, kun henkilöstöä
on siirretty mihin tehtäviin. Valmistellaan suunnitelmia, miten kotihoidon palvelut
saadaan turvattua.
- Tartuntamäärien huipun katsotaan olevan saavutettu ja laskusuunta nähtävillä.
- Kolmannen rokoteannoksen ottamisen aktiivisuus aiempia alhaisempi: selittynee osin
tartuntamäärien nousulla jouluviikolta lähtien; tartunnan saaneet eivät enää tarvitse
kolmatta rokotusta.
- Henkilöstöä pyritään siirtämään rokotuksista jäljitykseen ja kotihoitoon.
- Lakisääteisten eristämispäätösten laatiminen on aiheuttanut laajaa keskustelua.
Keijo Lukkarinen:
- Maakunnassa tullaan 1–2 viikkoa Jyväskylän jäljessä
- Vanhus- ja terveyspalveluiden henkilöstöstä n. 5-10 % on koronan takia pois töistä.
- Maakunnan vuodeosastoilla on edelleen kuormitusta.
- Tartuntamäärät ovat epidemian korkeimmalla tasolla, mutta tasaantumaan päin.
- Suunnattu näytteenotto on vähentänyt infektiovastaanottojen kuormitusta ja
jäljitystä suunnattu tartunnan saaneisiin, altistuneita ei jäljitetä.
- Eristyskäytännöistä käydään keskustelua ja odotetaan niitä koskevaa valtakunnallista
ohjeistusta/hybridistrategian päivitystä.
Koronanyrkin kokoustiedote 24.1.2022 (linkki):
- Ilmaantuvuusluvun seuraaminen ei ole enää mahdollista, koska testauskäytänteet
ovat muuttuneet ja kotitestaus lisääntynyt.
- Sairaalakapasiteetti ei ole noussut, vaikka sairastuneiden määrä on suuri.
- Eristys- ja karanteenipäätösten kirjoittamisen haasteet; päätöksillä ei voida enää
hillitä epidemian leviämistä.
- Tiedote muuttuneista erityiskäytänteistä ja testauskriteereistä (linkki): Koronatestiin
ei tarvitse hakeutua, jos oireet ovat lievät ja yleiskunto hyvä. Lieväoireistenkin on
tärkeää välttää kontakteja viiden päivän ajan.
- Virallinen PCR-testi tehdään kuitenkin edelleen kaikille sote-työntekijöille,
hoivayksikössä työskenteleville, vakavaan riskiryhmään kuuluville henkilöille sekä
raskaana oleville.
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Aluehallintoviraston tilannekatsaus
Jussi Herranen / LSSAVI:
- Valmiustoimikunta kokoontuu kuukauden välein, tänään ylimääräinen tilannekatsaus
- VM:n hallinnonalan koronavirustilanteen seurantaryhmä on tilanteen pahentuessa
alkanut kokoontumaan uudelleen.
- Virastoissa sairauspoissaolot nousseet huomattavasti ja muutamia altistuksia todettu.
- Vahva etätyö- ja maskisuositus.
- Koronarokotukset on sisällytetty työterveyshuollon sopimuksiin.
- Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat (POL) -vastuualueella asiakaspalveluun tulevien
kyselyiden määrä on kasvanut. Henkilöstöresursseja on nostettu asiakaspalvelu- ja
käännöspalveluhenkilöstön osalta.
- Koronaan liittyviä työtehtäviä on ollut alkuvuodesta enemmän, kuin edellisvuonna
vastaavaan aikaan.
- Korona työllistää myös sote-valvontaa ja tilanne on vaatinut POL-vastuualueella
tehtävien priorisointia.
- Pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueella alkuvuoden aikana toteutettavien
alueellisten maanpuolustuskurssien toteuttamista tarkastellaan kuukausittain.
- Valmiusharjoitus on suunnitteilla syksylle 2022.
- Keski-Suomessa kokoontumisrajoitus tuli voimaan 23.1. ja on voimassa 20.2.2022
saakka samoin kuin tilajärjestelyjä ja urheilutoimia koskeva tartuntalain 58 d §:n
mukaiset rajoitustoimet.

5.

Poliisin tilannekatsaus
Timo Pulkkinen:
- Poliisihallinnossa poissaoloja on ollut nousujohteisesti. Osa on suoraan koronaan
liittyviä, mutta osa tiukentuneiden poissaolo-ohjeistusten johdosta (mm. kehotus
jäämään lievissäkin oireissa kotiin).
- Resurssien osalta Keski-Suomessa n. 6 %:n poistumat, mutta toimintakyky on
pystytty pitämään hyvänä työvuorojärjestelyiden avulla.
- Operatiivinen toiminta pyörii ja palvelut on saatu tuotettua
- toiminta edelleen sujuu varsin kohtuullisen hyvin ja vahvuuksia on riittänyt.
- Suojavarustetilanne hyvä ja niitä edellytetään edelleen operatiivisessa toiminnassa ja
kanssakäymisessä.
- Toimintakyvyn ylläpitävää koulutustoimintaa on tuotettu terveysturvallisuus
huomioiden.
- Huolena on henkilöstön saatavuushaasteet, mikäli koronatilanne vielä entisestään
heikkenee. Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin hallinnassa ja toivotaan, että
tartuntahuippu olisi tältä erää taitettu.
Teemu Karhunen:
- Poliisin operatiivinen toimintakyky on kyetty turvaamaan ja poissaolot ovat olleet
maltillisia. Pyritään jatkossakin välttämään suurempia poissaoloryppäitä.
- Kokonaisuudessaan operatiivisen poliisitoiminnan osalta on ollut tavallisen kiireistä.
Erityisenä operatiiviseen toimintaan liittyvänä nostona voidaan tuoda esille
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koronavastainen mielenosoitus edellisenä viikonloppuna, joka keräsi yllättävänkin
suuren osallistujamäärän (noin 450 henkilöä). Poliisin käsityksen mukaan samaan
aiheeseen liittyviä mielenilmauksia on tulossa mahdollisesti lisää. Mielenilmaukset
työllistävät osaltaan poliisia, mutta ainakin nämä jo toteutuneet ovat sujuneet
rauhallisesti.
Jyväskylän katuturvallisuus on aiheuttanut vilkasta keskustelua Ylen uutisoitua
suurimpien kaupunkien katuturvallisuudesta. Uutisoinnissa mittarina käytetyn
katuturvallisuusindeksin perusteella Jyväskylä sijoittui 15 suurimman kaupungin
vertailussa listan häntäpäähän yhdessä Helsingin ja Turun kanssa. Poliisin mukaan
tällaista yksittäistä mittaria ei tule tulkita aivan noin jyrkästi, kuten uutisoinnissa ja
sen perusteella on tehty. Poliisin näkemyksen mukaan Jyväskylän katuturvallisuus on
kutakuinkin edellisten vuosien tasolla, eikä tilanne ole niin kriittinen kuin uutisointi
antoi ymmärtää.

Pelastuslaitoksen tilannekatsaus
Pasi Vilhunen:
- Paloasemien viikkoharjoitukset on peruttu tammikuun alusta helmikuun puoleen
väliin saakka. Sopimuspalokuntalaiset ovat siirtyneet etäkoulutuksiin.
- Turvallisuusviestintäkoulutukset mm. alkusammutus- ja ensiapukoulutuksia ei
pääsääntöisesti järjestetä.
Henkilöstötilanne:
- Kuluneiden kahden viikon aikana vuorovahvuudet ovat olleet normaalilla tasolla.
- Muutamia koronatapauksia on henkilöstössä ollut.
- Poissaolot on toistaiseksi pystytty hoitamaan sijaisjärjestelyin, eikä tilanteella ole ollut
ole vaikutusta Pelastuslaitoksen toimintakykyyn.

7.

Huoltovarmuuskeskuksen tilannekatsaus
Petri Jokilahti:
- HVK on siirtynyt viikoittaiseen tilannekuvan päivitysmalliin ja uudistanut
tilannekuvapohjaa.
- Henkilöstön lisääntyneiden poissaolojen takia tilanne jatkuu toimialoilla haastavana
mutta varamiesjärjestelyillä tilanteet saatu hoidettua.
- Elintarvikehuolto: henkilöstön poissaolot yleisesti kasvussa, voi aiheuttaa hetkellisiä
puutteita yksittäisten tuotteiden saatavuuteen ja yksittäisiä pienempiä kauppoja
voidaan joutua sulkemaan henkilöstöpulan vuoksi.
- Energiahuolto: erityisjärjestelyitä käytössä mm. sähkö- ja lämmöntuotannossa
siirrytty etä- ja hajautettuihin toimiin valvomoiden osalta. Myös osittaista
henkilöstövajausta ilmenee.
- Finanssialalla operatiivinen tilanne on vakaa eikä merkittäviä muutoksia ole ollut
- ICT-alalla raaka-aine- ja komponenttipulaa erityisesti verkkolaitteissa.
- Kriittinen teollisuustuotanto: toiminta toistaiseksi normaalilla tasolla, yksittäisiä
vesihuollon ”läheltä piti” -tilanteita ollut.
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Logistiikka: henkilöstön riittävyyshaasteita, etenkin jakelijoista pulaa.
Vesi- ja jätehuollon palvelut toimivat tällä hetkellä normaalisti
Vartiointialalla yli 70 % yrityksistä tilanne on heikentynyt henkilöstön osalta.
Alueellisen huoltovarmuuden osalta ei ole merkittäviä muutoksia edelliseen
kokoukseen nähden.
Uudessa tilannekuvan päivitysmallissa toimialoittaista havainnointia on täydennetty
liikennevalomallilla: vihreä kuvaa normaalia tilannetta, keltainen lieviä toimintavaikutuksia, punainen merkittäviä vaikutuksia ja musta sietämätöntä tilannetta.
Lisäksi toimialoittaista ennustetta on kuvattu nuolimerkinnöillä.

8.

Puolustusvoimien tilannekatsaus
Yrjö Lehtonen / Keski-Suomen aluetoimisto:
- Heikentyneellä koronatilanteella ei ole merkittävää vaikutusta Puolustusvoimien
operatiiviseen toimintaan tai lakisääteisten tehtävien suorittamiseen.
- Varusmieskoulutuksen osalta koronatilanne rajoittaa toimintaa.
- Koronatartuntoja on todettu kaikissa joukko-osastoissa, mutta tilanne vaihtelee
alueellisesti. Heijastelee yhteiskunnan tilannetta.
- Palkatun henkilöstön osalta tartuntojen trendi on nouseva, mutta viime päivinä
tilanne on ollut huomattavasti maltillisempi.
- Keski-Suomen aluetoimisto valmistelee tulevia harjoituksia mm.
paikallispuolustusharjoitusta maaliskuulle. Harjoitus sisältää kertausharjoituksia sekä
yhteistoimintaa eri viranomaisten ja muiden puolustusvoimien toimijoiden kanssa.
Janne Telin / Ilmasotakoulu:
- Ilmasotakoululla on vahvistettuja koronatartuntoja varusmiehillä 11 ja palkatulla
henkilöstöllä neljä.
- Koronatilanteella ei ole vaikutusta Ilmasotakoulun virka-apuun ja valmiuteen.
- Saapumiserän 1/22 sotilasvala- ja sotilasvakuutustilaisuus järjestetään Tikkakoskella
lauantaina 29.1. Tilaisuus toteutetaan koronasopeuttamistoimet huomioiden ja
rajoituksista johtuen varusmiesten läheisiä ei kutsuta. Valatilaisuuden jälkeen
lentosotamiehet ovat sopeutetun palvelusaikajaksottelun mukaisesti kaksi viikkoa
vapailla, jonka jälkeen palaavat palvelukseen.
- Jyväskylän varuskunnan palkatun henkilöstön kolmas rokotekierros jatkuu
sotilaslääketieteen keskuksen toimesta.
- Alokkaista pääosa on rokotettu jo ennen palvelukseen astumista siviilissä. Rokotuksia
täydennettiin alokkaiden lääkärintarkastusten yhteydessä tammikuun aikana.

9.

Havaitut ongelmat ja tukitarpeet muille toimijoille
Ei ollut
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10. Seuraava kokous
Torstaina 10.2.2022 klo 8.00–9.00 eTUVE-yhteydellä.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 8.58.
Muistion vakuudeksi
Laura Karjalainen

Keski-Suomen
sairaanhoitopiirin
tilannekatsaus
KSTURVA
Laajennettu kokoonpano

27.1.2022
Jarkko Jäntti, turvallisuuspäällikkö ksshp
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Sairaala Nova

Saatavilla taulukkomuodossa THL:n kuutiokäyttöliittymän kautta
Sairaalahoidossa olevat COVID-19-potilaat
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Sairaala Nova

Alueellinen tartuntatautien torjunnan johtoryhmä,
24.1.2022 keskusteluista poimittua
Erikoissairaanhoidon tila

Perusterveydenhuollon tila

 Epidemia jyllää

 Jyväskylässä tilanne samankaltainen
kuin edellisinä viikkoina; 1158 uutta
tartuntaa  ilmaantuvuus 1523,5

 Sairaalan tilanne on rauhallinen,
kahdeksan koronapositiivista potilasta,
joista viisi on muusta tulosyystä
 Teholla ei maanantaina ollut yhtään
koronapositiivista potilasta
 Valtakunnallisten omaolon ja
kansalaisohjeiden muutokset
(testausta ja kotiin jäämistä koskevat
ohjeet) eivät tapahdu hetkessä

 Näytteitä otettu 2129, positiivisia 54 %
 Noin 600 soittamatta / 6 vrk viive
 Kaupunginsairaalassa 10 potilasta

 Äänekoskella 30 % vähemmän
tartuntoja kuin aikaisemmin.
Sairaalassa neljä koronapotilasta
 Kaikissa kunnissa ollut tartuntoja
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Koronanyrkin tiedote 24.1.2022

1 (3)

Tarkkoja lukuja koronaan sairastuneista ei ole enää tiedossa KSSHP:n alueella, eikä eristys- ja karanteenipäätöksillä
voida enää hillitä epidemian leviämistä
Alueellisessa tartuntatautien torjunnan johtoryhmässä (ns. Koronanyrkissä) todettiin tänään, että omikronmuunnos
leviää laajasti Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. Testattujen positiivisten määrä on hiukan laskussa, mutta
tarkkaa tietoa sairastuneiden määrästä ei ole. Tämä johtuu siitä, että ihmisiä ei enää testata niin laajasti, vaan heitä
pyydetään tekemään kotitestejä. Kokouksessa tuotiin esille, että vaikka sairastuneiden määrä on alueella suuri, se ei ole
vaikuttanut sairaalakapasiteetin nousuun. Suurin osa koronapositiivisista sairaalassa olevista potilaista on sairaalassa
jonkin muun syyn kuin koronan takia. Tällä hetkellä Sairaala Novassa ei ole yhtään potilasta tehohoidossa.
…
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Koronanyrkin tiedote 24.1.2022
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Eristys- ja karanteenipäätöksillä ei voida enää hillitä epidemian leviämistä
Kokouksessa todettiin, että eristys- ja karanteenipäätökset pyritään pääsääntöisesti lopettamaan KSSHP:n alueella.
Sairaanhoitopiirin alueella suositellaan toimimaan perjantaina annettujen ohjeiden ”Sairasta hengitystieinfektio
kotona – eristyskäytännöt muuttuvat” mukaisesti. KSSHP:n alueen kunnat päättävät, millä aikataululla he lähtevät
toimimaan perjantaina julkaistun ohjeen mukaisesti. Ohjeessa todettaan, että omikronmuunnos aiheuttaa
merkittävästi tartuntoja jo ennen oireiden alkua ja, kun viive näytteenottoon pääsyyn on pitkä, suurin osa
jatkotartunnoista on jo tapahtunut ennen kuin testitulos on tullut tartuntatautiviranomaisten tietoon. Tämän
vuoksi jäljitystoiminta ei ole enää järkevää, eikä eristys- ja karanteenipäätöksillä ole enää merkitytä.
Jäljitystoiminta, eristys- ja karanteenipäätökset sekä tartuntatautipäivärahatodistusten kirjoittaminen myös
kuormittavat terveydenhuollon kantokykyä. Koronanyrkissä todettiin, että tällä hetkellä ei ole järkevää sitoa
työvoimaa edellä mainittuihin tehtäviin vaan siirtää resursseja toimintaan, jossa on tällä hetkellä henkilöstöpulaa.
Lue koko ohje eristyskäytännöistä: Sairasta hengitystieinfektio kotona - eristyskäytännöt muuttuvat |
www.sairaalanova.fi
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Koronanyrkin tiedote 24.1.2022
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Testauskriteerit
Kokouksessa mukana olleiden tartuntatautilääkäreiden toiveena on, että testausta saataisiin vähennettyä, koska
sillä ei ole enää epidemian torjunnan kannalta vaikutusta. Testauskriteereitä on mahdollista vähentää turvallisesti
hyvän rokotekattavuuden ja kuntien aktiivisesti alueensa väestölle tarjoamien rokotteiden ansiosta.
Testauskriteerit ovat nähtävillä alla olevista kansalaisille suunnatuista toimintaohjeista: 21.1.2022 päivitetyt ohjeet
kansalaisille, jos epäilee koronavirustartuntaa.
Kansalaisia halutaan muistuttaa, että koronatestiin ei tarvitse hakeutua, jos oireet ovat lievät ja yleiskunto hyvä.
Lieväoireisena on kuitenkin tärkeä välttää kontakteja viiden päivän ajan ja noudattaa kansalaisille kerättyjä
toimintaohjeita. Kansalaisten toimintaohjeista lisätietoa: 21.1.2022 päivitetyt ohjeet kansalaisille, jos epäilee
koronavirustartuntaa | www.sairaalanova.fi
Virallinen PCR-testi tehdään kuitenkin edelleen kaikille sote-työntekijöille, hoivayksikössä työskenteleville,
vakavaan riskiryhmään kuuluville henkilöille sekä raskaana oleville.
Lisätietoa:
Juha Paloneva, KSSHP:n vs. johtaja, Koronanyrkin pj.
puh. 050 336 3695
Jaana Leppäaho-Lakko, KSSHP:n infektioylilääkäri
014 269 1578

Kiitos

