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Omikron leviää nyt 

räjähdysmäisesti Suomessa – 
tällaiset ovat oireet 

Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen mukaan nyt 

voidaan lähinnä enää vain toivoa sitä, että 

koronarokotteet suojaavat myös omikronmuunnoksen 

aiheuttamalta vakavalta taudilta. 
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• Koronaviruksen omikronmuunnos leviää räjähdyksenomaisesti. 

• Omikronin oireista tiedetään jo jotain, mutta ei läheskään kaikkea. 

• Ensi viikolla nähdään, millainen on omikronin vaikutus koronapotilaiden 

sairaalahoidon tarpeeseen. 

Koronaviruksen omikronmuunnos on muutamassa viikossa saavuttanut 

valta-aseman monin paikoin, myös Suomessa. 

Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen mukaan Husin alueella 

omikron on jo valtavirus. 

Varmistettuja omikrontapauksia Hus-alueella on vasta 57, mutta vahvoja 

epäilyjä omikronista on Lehtosen mukaan jo toista tuhatta. 

Nämä epäillyt omikrontapaukset ovat sellaisia, että on Lehtosen mukaan 

syytä olettaa, että ne ovat juuri omikronia. 

Potilasmäärä Hus-sairaaloissa on ylilääkäri Asko Järvisen mukaan viime 

päivinä niukasti kasvanut, mutta kasvu ei johdu omikronista. 

Järvisen mukaan sairaalahoitoon tullaan keskimäärin vasta lähempänä 

viikkoa oireiden alusta, joten omikron ei edes vielä voi näkyä sairaalaan 
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tulevien määrässä, koska muunnos on meillä alkanut yleistyä vasta 

kuluvalla viikolla. 

Omikronin leviämisnopeus on hurja. 

– Voidaan puhua räjähdysmäisestä leviämisnopeudesta, Lehtonen sanoo. 

 
Ensi viikko kertoo, miten omikronmuunnos vaikuttaa sairaalahoidon 
tarpeeseen. SAMI KUUSIVIRTA 

Tartuntamääriin nolla perään 

Omikronmuunnos tarttuu selkeästi helpommin kuin aiemmat 

koronaviruksen muunnokset. 

Omikron myös läpäisee aiempia muunnoksia tehokkaammin rokotussuojaa. 

Omikron voi näistä syistä kokonaisuudessaan kasvattaa koronatartuntojen 

määrää voimakkaasti. 

– Puolitoista kuukautta sitten puhuimme sadoista tartunnoista, nyt näihin 

määriin joudutaan panemaan nolla perään, Lehtonen toteaa. 

Koronatesteihin hakeudutaan nyt entistä enemmän. 

– Näytemäärät ovat korkeita, Lehtonen luonnehtii. 

Torstaina 16.12.2021 Husin alueella otettiin lähes 11 000 koronanäytettä. 
Lehtosen mukaan torstain analyyseissä 8,2 prosenttia näytteistä oli 

positiivisia. 



– Positiivisten näytteiden absoluuttinen osuus on kasvanut. Eilen positiivisia 
näytteitä löytyi Hus-alueelta 760. Luvut ovat hyvin korkeita verrattuna 

parin kuukauden takaiseen tilanteeseen. 

LUE MYÖS 

Husin valmiustaso nostettu täysvalmiuteen omikronin takia 

Omikron räjähtänyt käsiin 

Avainkysymys on Lehtosen mukaan nyt se, missä määrin omikronmuunnos 

voi aiheuttaa vakavan taudin myös rokotussuojan läpi. 

– Useimmat ovat sitä mieltä, että rokotukset suojaavat, ainakin jonkin 

verran. 

Lehtosen mukaan ei ole varmaa, riittääkö omikroniin sellainen suoja, jossa 

henkilö on saanut toisen koronarokotteen kolme tai neljä kuukautta sitten. 

Omikrontapauksia on Husin alueella nyt niin paljon, että jo ensi viikolla 

tiedämme omikronin läpäisykyvystä huomattavasti enemmän ja näemme 

merkit siitä, millaiseksi sairaalahoidon tarve kasvaa. 

– Omikron on räjähtänyt käsiin. Nyt toivotaan kädet ristissä, että 

rokotukset riittävät antamaan suojaa, Lehtonen sanoo. 

– Jos rokotukset eivät suojaa riittävästi, meillä on todella ankea joulu 

tulossa. 

LUE MYÖS 

Tutkimus: Omikronmuunnos monistuu ihmisen elimistössä 70 kertaa 

deltaa nopeammin 
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Omikronmuunnoksesta tiedetään vasta vähän, mutta se tiedetään, että 

leviää todella nopeasti. ADOBE STOCK / AOP 

”Nyt rauhallisesti” 

Lehtonen toivoo, että ne koronan riskiryhmään kuuluvat ja iäkkäät 

henkilöt, joiden koronan kakkosrokotuksesta on kulunut yli kolme tai neljä 

kuukautta, olisivat nyt erityisen varovaisia. 

– Aika lailla rauhallisesti pitää ottaa ja vältellä yleisötilaisuuksia. 

Lehtonen suosittelee FFP2-maskien käyttöä. Lehtonen itse on saanut jo 

kolme koronarokoteannosta. 

Kolmas rokoteannos näyttäisi antavan suojaa vakavaa tautia vastaan myös 

omikronin suhteen, mutta tähänkään ei voi luottaa sokeasti. 

– Minulla on nyt valitettavasti vähän fatalistinen olo, Lehtonen myöntää. 

– Nyt kohdataan virus suurin piirtein sillä rokotussuojalla, joka on tähän 
mennessä saatu aikaiseksi. En usko, että mitään rykäisyä rokottamisessa 

pystytään tekemään ennen kuin tämä omikron on isosti levinnyt 

pääkaupunkiseudulla. 

LUE MYÖS 

Turku julistaa joulurauhan taas ilman yleisöä 
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Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen toivoo, että nyt olemassa 

oleva rokotussuoja pitää. BRAND PHOTO OY 

Testipiikki ennen joulua 

Vaikka koronatesteihin hakeudutaan epäilemättä ennen joulua yhä 

enemmän, Lehtonen uskoo, että testauskapasiteetti riittää. 

– Tähän asti koronatestiin on Husin alueella päässyt testiin 16 tunnin sisällä 

ja tulos on tullut keskimäärin 11 tunnissa. 

– Vielä tämä on vetänyt, vaikka ruuhkaa on ollut. Ennakoimme, että ennen 

joulua tulee piikki. 

Lehtonen muistuttaa, että negatiivinen tulos koronan kotona tehtävässä 

pikatestissä ei ole takuu siitä, että koronaa ei ole. 

– Jos on oireita, kotiin pitää jäädä, vaikka pikatestin tulos olisi negatiivinen. 

Pikatestin tulos ei ole terveystakuu. Oireisena ei pidä mennä 

kokoontumisiin. 

Helsingin Sanomien haastattelussa Husin ylilääkäri Asko Järvinen toteaa 
puolestaan, että täysin rokotetut voivat suhtautua koronatilanteeseen 

rauhallisesti. 

Järvisen arvio on, että rokotetuille uusi korona-aalto on lähinnä kuin 

tavallinen hengitystieinfektioaalto. Järvinen toivoo, että erityisesti 

rokottamattomat kävisivät koronatesteissä ahkerammin kuin ennen. 

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000008481788.html


LUE MYÖS 

Tartuntatautilääkärit: Laaja jäljitys turhaa, karanteeneista eroon – 

”Jossain vaiheessa on pakko” 

Vasta vähän tietoa 

Omikronmuunnos löydettiin Botswanassa, Etelä-Afrikassa ja Hongkongissa 

marraskuussa 2021. Maailman terveysjärjestö WHO varoitti uudesta 

koronaviruksen muunnoksesta 26.11.2021. 

Muutamassa viikossa omikron on levinnyt ympäri maailmaa aivan 

käsittämättömällä vauhdilla. Nyt muunnosta on löydetty jo liki sadassa 

maassa. 

Vaikuttaa siltä, että omikron on päässyt leviämään laajalti jo ennen kuin se 

löydettiin laboratorioissa. 

New York Timesin artikkelin mukaan aiemmin sairastettu korona ei kovin 

hyvin ehkäise omikronmuunnoksen aiheuttamaa infektiota. 

Kolme koronarokoteannosta näyttää antavan vahvan suojan myös 

omikronia vastaan. Kaksi rokoteannosta näyttää suojelevan hyvin taudin 

vakavalta muodolta. 

Omikrontartuntojen oireista on vielä vähän tietoa. 

LUE MYÖS 

Ranska rajoittaa matkustamista Britanniasta omikronin takia 

 
Omikron ei todennäköisesti oli viimeinen koronaviruksen uusi 
muoto. ADOBE STOCK / AOP 

Omikronin oireet 
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Hyvin usein omikronin aiheuttaman lievän taudin oireina ovat olleet 

epätavallinen väsymys, kurkun karheus, nuha, päänsärky ja lihaskivut. 

Sen sijaan yleisinä koronan oireina aiemmin tunnetut kuume, haju- ja 
makuaistin heikkeneminen tai jatkuva yskä ovat olleet vähemmän 

omikrontaudin oireita. 

Skynewsin haastattelema epidemiologian professori Tim 

Spector luonnehtii omikronmuunnoksen aiheuttaman taudin oireita 

sellaisiksi, että ne sekoitetaan helposti tavalliseen flunssaan. 

CNBC:n mukaan on mahdollista, että jo pelkkä kumma väsymyksen tunne 

voi olla omikronmuunnoksen aiheuttaman taudin oire. 

Omikronmuunnos näyttää tämän hetken tiedon valossa aiheuttavan 

vähemmän vakavaa tautimuotoa kuin delta, mutta tämä käsitys voi myös 
muuttua, kun omikron leviää entistä laajemmin ja erilaisiin 

ihmisyhteisöihin. 

Vaikka omikron näyttäisi aiheuttavan monille vain lieviä oireita, omikronin 

kyky levitä räjähdyksenomaisesti on suuri huolen aihe. Kun hyvin moni 
sairastuu, suuressa joukossa voi olla paljon myös heitä, joille tämä virus 

onkin kohtalokas. 

Vaikka valtaosalla virus aiheuttaisikin vain vähäisiä oireita, on mahdollista, 

että joillakin oireet ovatkin aivan toista luokkaa ja jopa hyvin vaarallisia. 
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