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Lasse Lehtonen: Omikron on nyt Husalueen valtavirus
Diagnostiikkajohtaja kehottaa vain kaksi rokoteannosta saaneita
riskiryhmäläisiä välttämään kontakteja, mikäli toisesta rokotuskerrasta on
kulunut yli 3–4 kuukautta.
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Johtava asiantuntija Carita Savolainen-Kopra THL:stä kertoo
omikronmuunnoksesta
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HELSINGIN ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen kertoo
koronaviruksen omikronvariantin saavuttaneen perjantaina Hus-alueella valtaviruksen aseman.
Lehtonen ennakoi diagnostista esiintymää pääkaupunkiseudulle aiemmin Ylen haastattelussa.
– Aamulla olemme menneet yli 50 prosentin, ja koko ajan se osuus nousee, Lehtonen toteaa IltaSanomille.
Perjantaihin mennessä Hus-alueen viikkokohtainen tartuntamäärä oli kokonaisuudessaan
2 145. Tartunnoista 1 084 kuului kategoriaan ”S-geeninegatiiviset”, jotka Lehtosen mukaan
edustavat todennäköisimmin omikronia.
Omikronin ärhäkän tarttuvuuden vuoksi tartuntojen jyrkkä hidastaminen edellyttäisi Lehtosen
mukaan hyvin tiukkoja rajoituksia, jotka koettelisivat yhteiskunnan sietokykyä. Tämän vuoksi
koronarokotusten tehosteannokset ovat epidemian hillinnässä entistä keskeisemmällä sijalla.

Samaan aikaan suuri osa suomalaisista on suuntaamassa jouluostoksille ja juhlapyhät
paisuttavat kokoontumismääriä. Diagnostiikkajohtaja suosittelee vain kaksi annosta saaneita
riskiryhmäläisiä välttämään toistaiseksi kontakteja, jos toisesta rokotuskerrasta on kulunut yli
3–4 kuukautta aikaa.
– Jos rokotukset eivät kunnolla suojaa vaikealta taudilta ja kaksi annosta saaneet
riskiryhmäläiset alkavat saada vaikeaa tautimuotoa, on meille sairaanhoitoon tulossa todella
vaikea tilanne.
Lue lisää: Asiantuntijat kertovat, kenellä on jo kiire ottaa 3. rokotus
Lue lisää: Tutkimus: Tällaisen suojan kaksi Pfizerin rokoteannosta antaa omikronilta
EUROOPAN LÄÄKEVIRASTO ECDC:n keskiviikkona julkaiseman raportin mukaan vielä ei pystytä
sanomaan, kuinka vakava omikronin aiheuttama tauti on deltavarianttiin verrattuna. Omikronin
herkemmän tarttuvuuden vuoksi muutoksen mahdolliset hyödyt kuitenkin kumoutuvat, vaikka
uuden variantin aiheuttama tauti olisi yhtä vakava tai lievempi kuin deltassa.
Raportissa otettiin kantaa myös kolmansiin koronarokotuksiin, joiden tarpeesta on käyty viime
päivinä paljon keskustelua myös Suomessa. Virasto julkaisi 25. marraskuuta suosituksen EUmaille tarjota kolmatta rokotusta kaikille aikuisille, ensisijaisesti yli 40-vuotiaille.
Lue lisää: Tutkimus: Omikronvariantti lisääntyy keuhkoputkessa 70 kertaa nopeammin kuin
delta
HONGKONGIN YLIOPISTOLLA tuoreeltaan julkaistun tutkimuksen mukaan omikron lisääntyy
ihmisen keuhkoputkessa 70 kertaa nopeammin kuin deltavariantti tai viruksen alkuperäinen
muoto. Omikronin tartuttavuusluvuksi (R-luku) on eri arvioissa saatu 3–4, eli se on noin kolme
kertaa tartuttavampi kuin valtakantana ollut deltavariantti.
R-luku 3 tarkoittaa, että esimerkiksi sata sairastunutta tartuttaa viruksen edelleen 300:lle, he
puolestaan 900:lle ja nämä 2 700:lle. Näin virus leviää todella nopeasti ja massiivisesti.
Lue lisää: Etelä-Afrikasta kantautuu rohkaisevia tietoja omikronista – ”Muun maailman ei ole
syytä pelätä”
Lue lisää: Alustavat tiedot: Tällainen on omikronin aiheuttama taudinkuva – Etelä-Afrikan
sairaaloista huojentava tieto
Lue lisää: Krista Kiurulta synkkä varoitus omikronin vyörymisestä Suomeen – ”Jos me otamme
tämän rähmällään vastaan...”
Juttua muokattu kello 9.38. Päivitetty kauttaaltaan.

