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Koronavirustiedote 
 
 

Taustatietoja koronaviruksesta: 
 

Vuodenvaihteessa on Kiinasta käynnistynyt tautiepidemia, jonka aiheuttaja on 

ihmiselle uusi koronavirus. Sen aiheuttama tauti on viralliselta nimeltään COVID-19. 

Uusi koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektioita ja keuhkokuumeita.  

Nykytiedon mukaan monien sairastuneiden oireet ovat olleet lieviä, mutta joukossa on 

ollut myös vakavasti sairastuneita ja pahimmillaan sairastuminen on voinut johtaa 

menehtymiseen (Suomessa ei ole vielä toistaiseksi yhtään menehtymiseen johtanutta 

tapausta). Infektioon menehtyneillä on yleensä ollut elimistön puolustuskykyä 

heikentäviä perussairauksia, ja he ovat usein olleet iäkkäämpiä henkilöitä. 

 

Koronavirustapauksia on todettu ympäri maailmaa ja myös Suomessa. Tähän 

mennessä tapauksia on todettu yhteensä noin 125 000 maailmanlaajuisesti. 118 maata 

on raportoinut tartunnoista. Suomessa tartuntoja on todettu 109kpl  

 

Aluksi koronaviruksen epidemia-alueeksi määriteltiin Manner-Kiina, Iran, Etelä-

Korea, Italia, Tirolin alueen hiihtokeskukset Itävallassa, sekä Saksassa Nordrhein-

Westfalenin osavaltio, joissa oli aluksi runsaasti tartuntatapauksia. Koska 

koronaviruksen epidemiatilanne Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on muuttunut 

nopeasti, maiden ja alueiden luokittelusta epidemia-alueeksi on luovuttu12.3.2020  

Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 11.3.2020 

 

 

Koronaviruksen liittyvät varotoimet ja ohjeistus: 
 

Koronavirukseen liittyvissä varotoimissa noudatetaan yhtenäistä linjaa koko 

Suomessa. Varotoimet linjaa Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL).  

 

Pohjois-Satakunnan alueella tilanteen hoidosta vastaa Pohjois-Satakunnan  

Peruspalvelukuntayhtymä (PoSa), joka varautuu mahdolliseen koronaepidemiaan 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ( THL ) ja Satasairaalan infektioyksikön 

ohjeiden mukaisesti. Koska ohjeistukset voivat muuttua milloin tahansa, on tärkeää 

seurata tapahtumia THL:n, Satasairaalan ja PoSan ajankohtaisista ilmoituksista. 

Luotettavin tieto löytyy THL:n sivuilta www.thl.fi 

 

 

Koronaviruksen leviäminen: 
 

Koronavirukset leviävät ihmisestä toiseen erityisesti hengitystie-eritteiden välityksellä 

pisaratartuntana. Suurin riski tartunnalle syntyy, kun tartunnan saanut yskäisee 

lähiympäristöön. Tartunta on mahdollinen myös kosketustartuntana käsien kautta 

sairastuneen henkilön ysköksistä saastuneiden materiaalien tai pintojen kautta. Uuden 

koronaviruksen tarttuvuus ei vielä ole tarkoin selvillä. Tartunnan saaminen 

oireettomalta ihmiseltä on tämänhetkisen tiedon mukaan epätodennäköistä. 

http://www.thl.fi/
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Mitkä ovat uuden koronaviruksen oireet? 
 

Koronaviruksen eli COVID-19-infektion itämisaika, eli aika altistumisesta 

ensioireiden alkuun, on arvion mukaan noin 2-12 päivää, keskimäärin noin 4-5 päivää.  

Nykytiedon mukaan monien sairastuneiden oireet ovat olleet lieviä, mutta joukossa on 

ollut myös vakavasti sairastuneita. Monella vakavampia oireita saaneella on lisäksi 

ollut jokin perussairaus, kuten diabetes, sydän- tai keuhkosairaus. 

    

Taudinkuvaan on kuulunut  
 kuumetta 

 yskää 

 hengenahdistusta 

 lihassärkyä 

 väsymystä 

 

 
 

 

Milloin on syytä epäillä koronavirustartuntaa? 

 

 Jos seuraavat kaksi kriteeriä täyttyvät on syytä epäillä koronavirustartuntaa 

 

1. henkilöllä on akuutin hengitystieinfektion oireita, kuten kuume ja/tai yskä ja/tai 

hengenahdistus  

ja 

2. henkilö on joko 

 oleskellut ulkomailla 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua  

tai 

 ollut lähikontaktissa laboratoriovarmistetun COVID-19-tapauksen kanssa 14 

vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua. Oireettomia ei tutkita. 
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Jos epäilet koronavirustartuntaa? 
 

 Vältä ihmiskontakteja 

 Ota yhteyttä terveyspalveluihin AINA ENSIN PUHELIMITSE!!! 

  

o MA-PE 8–20 ja LA-SU sekä arkipyhisin klo 8-18  

puh. 044 577 3245 (Peruspalvelukeskus Tapala) 

 

o muina aikoina päivystys Satasairaalassa, puh. 02 627 6868 

 

Puhelimessa selvitetään altistumis- ja oiretiedot, arvioidaan täyttyvätkö 

tautiepäilykriteerit sekä ohjataan tarvittaessa näytteenottoon. Yhteyttä tulee ottaa 

lievistäkin hengitystieoireista, jos olette oleskelleet viimeisen 14-vuorokauden aikana 

ulkomailla tai olette olleet läheisissä tekemisissä koronavirusinfektioon sairastuneen 

kanssa. PoSan alueella koronavirusnäytteet otetaan Satasairaalassa. 

 

Valtakunnallinen neuvontapuhelin 

Myös valtakunnallinen koronavirusneuvontapuhelin on avattu. Puhelimesta ei 

kuitenkaan saa terveysneuvontaa tai ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa. 

Neuvontapuhelimen numero on 02 95 535 535 ja siihen voi soittaa arkipäivisin kello 

8-21 ja lauantaisin kello 9-15. 

 

 

Kuinka ehkäistä koronaviruksen leviämistä? 
 

Uusi koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisara- ja kosketustartuntana, kun henkilö yskii 

tai aivastaa. Virus voi tarttua myös tahrautuneiden käsien tai pintojen kautta. 

Arkielämässä virus ei todennäköisesti säily pinnoilla pitkään elävänä. 

 

Hyvä hygienia on paras tapa ehkäistä koronaviruksen ja kaikkien muidenkin virusten 

leviämistä. 

 

Miten suojaat itseäsi? 

 

 Pese käsiä vedellä ja saippualla ainakin 20 sekunnin ajan. Kädet kannattaa pestä 

erityisesti kun tulet ulkoa sisään, aina wc-käynnin jälkeen tai kun olet niistänyt, 

yskinyt tai aivastanut 

 Jos vettä ja saippuaa ei ole saatavilla, käytä alkoholipitoista käsihuuhdetta. 

 Vaihda kotona käsipyyhkeitä usein ja käytä kodin ulkopuolella 

kertakäyttöpyyhkeitä. 

 Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri pessyt käsiäsi. 

 Vältä suuria väkijoukkoja ja läheistä kosketusta henkilöön, jolla on 

hengitystieinfektio.  

 Julkisilla paikoilla ja väkijoukoissa pidä vähintään metrin etäisyys muihin 

erityisesti, jos joku yskii tai aivastaa 
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Miten suojaat muita? 

 

 Jos sinulla on lieviäkin hengitystieinfektion oireita, kannattaa pysytellä kotona.  

Älä mene töihin, kouluun tai harrastuksiin. 

 Vältä kättelyä. 

 Suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla, kun yskit tai aivastat. Laita käytetty 

nenäliina välittömästi roskiin. 

 Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta puserosi hihan yläosaan, älä käsiisi. 

 Jos epäilet koronavirustartuntaa, soita terveyskeskukseen tai sairaalan 

päivystykseen. Koronavirustartuntaa voit epäillä, jos sinulla on kuumetta, yskää, 

kurkkukipua, päänsärkyä tai hengenahdistusta. 

 

Miten suojaat ikääntyneitä ja perussairaita koronatartunnalta? 

 

Yllämainittujen toimien lisäksi 

 

 ethän vieraile sairaaloissa, hoitolaitoksissa, palvelukodeissa tai iäkkäiden kotona 

sairaana tai jos sinulla on edes lieviä flunssaoireita. 

 älä vie edes lievästi sairasta lasta kyläilemään isovanhempien luo äläkä pyydä 

heitä hoitamaan sairasta lasta 

 jos epäilet läheiselläsi koronavirustartuntaa, kehota tätä soittamaan heti paikallisen 

terveyskeskuksen tai sairaalan päivystykseen tai ota puhelu itse. 

 

Liitteet: 
 

 THL:n käsienpesuohje 

 THL:n yskimisohje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pese
kädet

 1. Kastele kädet runsaalla vedellä 2. Ota saippuaa ja hiero kämmeniä vastakkain

 3. Hiero kämmenselät, peukalot ja sormien välit  4. Hiero sormia lomittain vastatusten

 5. Huuhdo kädet runsaalla vedellä  6. Kuivaa kätesi huolellisesti käsipyyhepaperilla

 7. Sulje hana käsipyyhepaperilla

ja laita stoppi tartunnoille

• Kun olet koskenut samoja pintoja kuin    
 flunssainen henkilö

• Kun tulet ulkoa sisään
• Ennen ruoanlaittoa ja ruokailua

• Wc-käynnin tai vaipan vaihdon jälkeen
• Kun olet yskinyt, niistänyt tai aivastanut

www.thl.fi/kasienpesuohje

tekoPieni

vaikutus
Suuri



www.thl.fi/yskimisohje

Jos mahdollista, käytä kertakäyttöistä 
nenäliinaa.

Laita käytetty liina roskiin ja pese 
kädet saippualla.

Yski ja aivasta hihaasi, niin laitat stopin tartunnoille.

tekoPieni

vaikutus
Suuri

ja aivasta oikeinYski


