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Pääkaupunkiseudun tartuntatautilääkärit vaativat, että 

jatkossa koronaan sairastunutta kohdellaan kuin mihin 

tahansa muuhunkin hengitystieinfektioon sairastunutta. 
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• Pääkaupunkiseudun tartuntatautilääkärit vaativat, että jatkossa 
koronaan suhtauduttaisiin sairauspoissaoloissa kuin mihin tahansa 

muuhunkin hengitystieinfektioon. 

• Käytännössä siis esimerkiksi työterveyslääkäri voisi harkintansa mukaan 
määrätä koronaoireisille viiden päivän sairausloman koronan kaltaisten 

oireiden vuoksi, eikä koronatestiin tarvitsisi mennä. 

• Tartuntatautilääkäreiden mukaan tuhansien päivittäisten tartuntojen 

aikana nykyisestä testauksesta ja jäljittämisestä ei ole enää hyötyä. 
Siksi heidän mukaansa ei ole myöskään järkevää määrätä sairastuneita 

eristykseen. 

Pääkaupunkiseudun kunnat ja useat muut Helsingin ja Uudenmaan 

sairaanhoitopiirin (Hus) kunnat vaativat, että jatkossa koronaan 
sairastumiseen suhtaudutaan kuin mihin tahansa muuhunkin 

hengitystieinfektioon. 

– Eristykseen asettamisen sijaan koronavirustautiin sairastuneiden osalta 

tulisi siirtyä normaaleihin sairauspoissaolokäytäntöihin, kunnat vaativat 

tiedotteessaan. 

Syynä on hyvän rokotuskattavuuden ja koronan omikronvariantin 

yhdistelmä: Esimerkiksi maanantaina Suomessa ilmoitettiin 23 325 

koronatartunnasta viimeisen kolmen päivän aikana. Koronatesteihin on 
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usean päivän jono. Hus-alueella jopa 50 prosentilla testatuista on todettu 

korona. 

– Kun lähes joka toinen testi on positiivinen, se on selvä indikaatio, että 
koronavirus on laajasti levinnyt väestöön, Helsingin kaupungin 

tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Sanna Isosomppi sanoo Iltalehdelle. 

Kun koronatartuntoja jää piiloon, väestössä on paljon sairastuneita, jotka 

ovat oireettomia tai jotka eivät pääse tai hakeudu testiin, vaikka oireita 

olisikin. Siten myös näille henkilöille altistuneita on paljon. 

Siksi Isosomppi sanoo, että tartunnan saaneiden eristäminen ja 

altistuneiden karanteeniin asettaminen ei ole enää vaikuttavaa. 

– Toisin sanoen, jälkikäteen tehdyt karanteenin asettamiset ja eristykset 
eivät missään määrin epidemiaa hillitse. Kun tässä on yksilövapauteen 

kajoavasta, hallintopäätöksin tehtävästä toimesta kyse, pitää miettiä 

oikeasti päätösten oikeudellisia perusteita, Isosomppi sanoo. 

 
Pääkaupunkiseudun ja useat muut Hus-alueen kunnat vaativat 
maanantaina, että jatkossa koronaan suhtauduttaisiin kuin mihin tahansa 
muuhunkin hengitystieinfektioon. Siis että esimerkiksi työterveyslääkäri 

määräisi sairauslomaa – eikä koronatestiin tarvitsisi mennä. PETE ANIKARI 

Laajoista testauksista luovutaan 



Suurin osa Hus-alueen kunnista julkaisi maanantaina tiedotteen, jossa 
muun muassa pääkaupunkiseudun kunnat ilmoittivat maanantaina 

ottavansa käyttöön uudet koronaan liittyvät toimintatavat. 

Niiden mukaan suurimmasta osasta karanteeneja luovutaan. Myös 

hallituksen koronastrategian mukainen laaja testaaminen lopetetaan 

kunnissa. 

Tartunnanjäljitys keskitetään terveydenhuollon yksiköihin, hoivalaitoksiin ja 

riskiryhmien asumisyksiköihin. 

Uuden linjauksen ottivat asteittain käyttöön Espoo, Helsinki, Hyvinkää, 

Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, 

Tuusula ja Vantaa. 

– Lieväoireisten ei tule hakeutua laboratoriotestiin, jos ei kuulu 

koronaviruksen suhteen riskiryhmiin. Terveydenhuollon testauskapasiteetin 
tulee kohdentua lääketieteellisin perustein testiä tarvitseville sekä 

terveydenhuollon yksiköihin, hoivalaitoksiin ja riskiryhmien 
asumisyksiköihin. Muut voivat halutessaan tehdä pikatestin, kunnat 

tiedottivat maanantaina. 

LUE MYÖS 

Pääkaupunkiseudulla luovutaan laajasta jäljityksestä ja 

karanteeneista – tätä se tarkoittaa käytännössä 
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Helsingin Kontulassa järjestettiin keskiviikkona 5.1.2022 

ajanvaraukseton testauspiste. Jonossa oli satoja ihmisiä, mutta vain yksi 
testaustyöntekijä. PETE ANIKARI 

Herättely tarkoituksena 

Kunnat vaativat tiedotteessaan myös, että eristykseen asettamisen sijaan 
koronavirustautiin sairastuneiden osalta tulisi siirtyä normaaleihin 

sairauspoissaolokäytäntöihin. 

Tällä hetkellä karanteeni ja eristys on kymmenen päivää, mutta Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitos (THL) esitti lausunnossaan viime viikolla, että 

”karanteenin ja eristyksen lyhentämistä tulisi harkita painottaen välitöntä ja 

täydellistä omaehtoista eristäytymistä viisi vuorokautta oireiden alusta”. 

Nyt siis useiden kuntien tartuntataudeista vastaavat lääkärit kuitenkin 
ehdottavat, että koronaa kohdeltaisiin kuin mitä tahansa muuta 

hengitystieinfektiota. 

Isosomppi kertoo, että tarkoituksena on ”herätellä keskustelua asiasta ja 

saada tähän kansallisen tason linjaus sosiaali- ja terveysministeriöltä 

esimerkiksi sairausvakuutuskorvauksista”. 

– Ehkä uskallan sanoa, että muutkin tartuntautilääkärikollegat ovat 
herätelleet tätä keskustelua, että meidän pitää miettiä, mikä on 

tarkoituksenmukaisin käytäntö tässä epidemiatilanteessa. Toki omikronin 
aiheuttama nopea tartuntojen lisääntyminen vauhdittaa keskustelua siitä, 

mitkä ovat vaikuttavat toimet ja miten turvaamme parhaiten ihmisten 

terveyden. 

Kunnat uupuneita 

Koronakeskustelu tuntuu tällä hetkellä hyvin ristiriitaiselta. Perjantaina 

väläyteltiin jo etäkouluun siirtymistä, mutta nyt koronaan sairastuneita ei 

enää haluta määrätä eristykseen. Ketä tässä oikein pitäisi uskoa? 

– Vaikka ministeriöstä on tullut erilaisia linjauksia, niin kyllä me haluamme 
tämän parhaamme mukaan hoitaa ja keskustella rakentavasti ministeriön 

suuntaan. Meillä, jotka toimimme tartuntatautityön etulinjassa, tämä asia 
konkretisoituu hyvin selvästi arkeemme, varsinkin isommissa 

kaupungeissa. 

Isosompin mukaan pandemian alussa kattava testaus ja jäljitys oli tärkeää. 

Nyt kuitenkin 74,1 prosenttia suomalaisista on saanut kaksi rokoteannosta, 
jolloin pitäisi hänen mukaansa keskittyä vakavien koronatapausten hoitoon 

ja rokotuskattavuuden parantamiseen. Kolmansia rokotteita on saanut koko 

väestöstä 26,5 prosenttia. 
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– Nyt tätä viestiä tulee pienemmistäkin kaupungeista, että kaikilla alkaa olla 

kuormittunut tilanne. Meillä pitää olla hyvät ja vaikuttavat toimet 

kulloiseenkin epidemiatilanteeseen, Isosomppi sanoo. 

 

 

 
LUE MYÖS 

 

 

Pirkanmaalla luovutaan karanteeneista – tämä on Suomen 
koronatilanne nyt 

12.01. 11:38 

 

 

HS: Uudenmaan kunnat eivät vaikuta rikkoneen lakia karanteeni-

sääntöjen muutoksella 

13.01. 2:44 
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Vantaa karsii kiireetöntä hoitoa ja palvelua – tautitapausten määrä 
ennätyksellisen korkealla 

14.01. 15:43 

 

 

Helsingin pormestari: hallitukselta tarvitaan kiireellisesti uusi 

strategia, ylikuormittunut tartunnanjäljitys hyödytön 

10.01.2022 16:36 
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Brittien ex-rokotepomo: massarokotukset lopetettava kolmanteen 
annokseen 

10.01.2022 17:00 
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