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KORONAVIRUS - TERVEYSFAKTAT

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana ja tartuttavuus alkaa 1-2vrk ennen oireiden alkua. Myös oireeton tartunnan saanut voi tartuttaa tautia. 

• Kasvomaskin asianmukainen käyttö vähentää tartuntoja estämällä pisaroiden leviämistä ja on siten yksi keino ehkäistä tartuntoja tilanteissa, joissa 
lähikontakteja ei voida välttää. Teho perustuu osittain siihen, että mahdollisimman moni käyttää niitä.  Myös ilmavälitteinen tartunta eli ns. aerosolit on 
mahdollinen. Virus voi tarttua myös kosketuksen välityksellä lähikontaktissa.

• Altistuneita jäljitetään 48h ajalta ennen oireiden alkua ja 10 vrk ajalta oireiden alun jälkeen (oireettomilla 48h ja 10 vrk näytteenotosta). Altistumisen 
arviointi on kokonaisarvio, jossa huomioidaan altistumisen luonne ja kesto, etäisyys, puitteet (tilan koko ja ilmanvaihto) ja mahdollinen suojainten käyttö. 
Lisätietoja THL:n sivuilla.

• Sairastetun taudin jälkeen immuniteetin arvioidaan säilyvän ainakin noin 6kk. Sairastanut voi kuitenkin saada uuden tartunnan, joten kaikkien on edelleen 
tärkeä noudattaa samoja suojautumistoimia.

Herkemmin tarttuvat uudet virusmuunnokset herättävät huolta ja voivat muuttaa epidemian arvioitua kulkua

• Viruksille on tyypillistä, että ne muuntuvat koko ajan. Näin tekee myös koronavirus. Muuntuneet virukset, eli virusvariantit, voivat poiketa 
ominaisuuksiltaan aiemmin levinneestä viruskannasta. Useita eri koronavirusvariantteja kiertääkin jo maailmanlaajuisesti. Erityisesti ns. Britannian 
virusvariantti (B.1.1.7) on levinnyt Suomessa jo runsaasti ja myös ns. Etelä-Afrikkalaista virusmuunnosta (B.1.351) on löydetty jnvk. 

• Nykytiedon mukaan käytössä olevat koronarokotteet antavat suojaa myös nyt Suomessa tavattuja virusmuunnoksia vastaan. Vaikka rokotteiden suojateho 
voi olla joitakin muunnoksia vastaan heikompi, THL arvioi, että rokotteet suojaavat kuitenkin tehokkaasti taudin vakavilta muodoilta.

• THL sekvensoi viikoittain otoksen kaikista Suomen positiivista näytteistä ja osalla alueita tehdään tämän lisäksi myös omaa positiivisten tulosten 
sekvensointia. Sekvensointia on saatavissa myös Mehiläisessä. 

Koronaviruksen aiheuttamia oireita ovat mm. kuume, yskä, kurkkukipu, hengenahdistus, lihaskivut, väsymys, nuha, pahoinvointi ja ripuli. Osalla on myös 
maku- ja hajuaistin häiriöitä. Tutkimusten mukaan noin 20 % tartunnan saaneista aikuisista pysyy täysin oireettomina. Ikä lisää oireisen taudin riskiä ja 
lapsista jopa 45 %:n on arvioitu olevan täysin oireettomia.  

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/toimenpideohje-epailtaessa-koronaviruksen-covid-19-aiheuttamaa-infektiota
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/muuntuneet-koronavirukset


KORONAVIRUSTESTAUS JA KARANTEENIOHJEET (THL)

Tartunta todetaan koronavirustestillä 
(ensisijaisesti nenänielunäyte)

• Ohjaus koronavirustestiin tehdään THL:n ohjeiden mukaisesti kaikille, 
joilla on koronavirusinfektioon sopivia oireita tai terveydenhuollon 
ammattihenkilön arvion perusteella aihetta epäillä koronavirustartuntaa. 

• PCR testit ovat antigeenitestejä herkempiä ja siten ensisijainen valinta 
koronavirustaudin osoittamiseen. 

• Antigeenitestiä eli ns. pikatestiä voidaan käyttää kun oireiden alusta on alle 
5vrk, tulos tarvitaan hyvin nopeasti ja testi soveltuu tilanteeseen. 
Varmennamme kaikki positiiviset antigeenitestit PCR-testillä. Tilanteissa, 
joissa THL suosittelee kaikkien antigeeni-testitulosten varmentamista 
PCR:llä, suosittelemme ensisijaisesti PCR-testiä.

• Nenänielu- tai nielunäytteestä tehty PCR-testi valmistuu Mehiläisessä 
pääsääntöisesti alle vrk:ssa (express-asemilla 6h:ssa) ja antigeenitestit noin 
30 minuutissa. PCR-sylkitestin valmistuminen kestää 1,5-2 vrk. Lisätietoa 
Mehiläisen testeistä www-sivuillamme.

• PCR-testi voi osalla koronavirustaudin sairastaneista säilyä positiivisena 
muutaman kuukauden ajan taudin jälkeen, mikä ei ole enää merkki 
tartuttavuudesta. Siten sairastuneilta ei oteta kontrollinäytteitä. 
Mahdollisen PCR-positiivisuuden takia sairastetun koronavirustaudin 
jälkeen suositellaan myös välttämään PCR-testejä 6kk ajan, ellei hoito sitä 
vaadi. Myös matkustamista suunnitellessa on hyvä varautua positiiviseen 
PCR testiin 3-6kk ajan taudista. Antigeenitestin etuna heillä on nopeampi 
muuttuminen negatiiviseksi sairastetun taudin jälkeen.

Koronaan liittyvät karanteeni- ja eristysajat  
(THL ohjeet)

• Lieväoireinen COVID-19-potilas voi sairastaa kotona. Eristystä kotona 
jatketaan, kunnes tämä on ollut oireeton 2 vrk (48 t) ja oireiden alusta 
kulunut vähintään 10 vrk. Kontrollinäytteitä ei tarvitse ottaa. 

• Jos oireita on vielä 10 vrk jälkeen, sairastuneen tulee olla kotona, kunnes 
hän on ollut oireeton vähintään 2 vrk (48 t) ajan. 

• Sairaalahoitoa tarvinneiden kotieristystä jatketaan kunnes on ollut oireeton 
2 vrk (48 t) ja oireiden alusta on kulunut vähinään 14 vrk (koko eristysaika 
enintään 20 vrk).

• Oireettomaksi jäävän henkilön, jolla on todettu COVID-19-tartunta PCR-
testillä, kotieristyksen kesto on 10 vrk näytteenotosta.

• Altistuneiden lähikontaktien karanteeniaika on 14 vrk viimeisen 
altistumisen jälkeen.

• Perhealtistuksissa ensimmäisen henkilön sairastumisen jälkeen muiden 
samassa taloudessa asuvien karanteeni on 14 vuorokautta. Jos samassa 
taloudessa toinen tai useampi henkilö sairastuu, karanteenia jatketaan ja 
aika lasketaan viimeisenä sairastuneen henkilön oireiden 
alusta/oireettoman näytteenotosta.

• Sosiaali- ja terveydenhuollossa suositellaan altistuneen työntekijän 
koronatestausta ennen työhönpaluuta, 13 vrk kohdalla. 

• Jos kaksi rokoteannosta saanut SOTE-työntekijä altistuu koronavirukselle, 
karanteenimääräystä ei tehdä eikä suositella omaehtoista karanteenia.

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/toimenpideohje-epailtaessa-koronaviruksen-covid-19-aiheuttamaa-infektiota
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronaviruksen-covid-19-laboratoriotutkimukset/ohje-antigeenitestien-kaytosta-koronavirusdiagnostiikassa
https://www.mehilainen.fi/koronavirus/koronavirustesti


KORONAROKOTUKSET

Käytännön rokotusjärjestelyjä koordinoivat sairaanhoitopiirit ja kunnat vastaavat rokotusten järjestämisestä, joten järjestelyissä on aluekohtaisia eroja. Rokotukset etenevät 
kuitenkin kaikkialla saman kansallisen rokotusjärjestyksen mukaan ja on mahdollista, että sitä tarkennetaan lähiviikkoina.

• Rokotukset ovat vapaaehtoisia ja kansalliset rokotukset maksuttomia. Rokotetta tarjotaan kaikille yli 16-vuotiaille. Sitä nuorempia ei rokoteta ennen kuin lasten rokotuksista on 
riittävästi tutkimustietoa. Kaikkia tällä hetkellä Suomessa käytössä olevia rokotteita annetaan 2 annosta ja annosväli on Suomessa 12 viikkoa.

• Neljä koronavirusrokotetta (Pfizerin&BioNTech, Moderna, AstraZeneca ja Johnson&Johnson) on saanut myyntiluvan EU:ssa ja näistä kolmea on tähän mennessä saatu Suomeen. 
AstraZenecan koronarokotetta ei varotoimena toistaiseksi anneta Suomessa alle 65-vuotiaille, mutta 65 vuotta täyttäneille rokotuksia jatketaan toistaiseksi, sillä heillä ei ole 
havaittu lisääntynyttä riskiä saada hyvin harvinaisia veren hyytymishäiriöitä rokotuksen jälkeen. 

• Koronavirusrokotukset etenevät hyvin kaikilla erityisvastuualueilla THL:n rokoteseurannan mukaan 8.4 mennessä ensimmäisen rokotteen on saanut Suomessa yli miljoona 
henkilöä (18.5% väestöstä) ja toisen annoksen lähes 92 000 (1.6%). Työikäisistä on toistaiseksi rokotettu lähinnä koronapotilaita hoitavaa ja hoivan henkilöstöä sekä 
riskiryhmiin kuuluvia. Muiden työikäisten osalta rokotukset ovat tämän hetken arvion mukaan alkamassa lopukeväästä tai kesällä ja rokotusjärjestykseen on odotettavissa 
tarkennusta. Hallituksen esitys rokotusjärjestyksen muuttamisesta on tällä hetkellä lausuntokierroksella (Tiedote 31.3.2021).

• Tieto rokotteiden kyvystä estää tartuntoja tarkentuu jatkuvasti tutkimustiedon karttuessa, mutta vielä ei ole riittävästi tietoa siitä, kuinka hyvin rokote estää tartuttamista. Sen 
vuoksi rokotteen saaneita koskevat vielä samat suositukset kuin rokottamattomia. 

Mehiläinen tekee yhteistyötä rokottamisen järjestämiseksi kuntien kanssa ja työterveys osallistuu rokotuksiin kuntakohtaisesti sovittavalla tavalla. 

• Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuutta rokotuksiin työterveydessä kaikissa niissä kunnissa, joissa se on mahdollista. Organisaatiot, joilla on toimintaa usealla 
paikkakunnalla, tullaan tämän hetken tiedon mukaan rokottamaan kuntakohtaisten toimintaohjeiden mukaisesti. Olemme yhteydessä kunkin kunnan alueella toimiviin, rokotukset 
tilanneisiin työterveysasiakkaisiin, kun rokotuksista on kyseisessä kunnassa sovittu ja rokotukset ovat alkamassa. Avaamme koronarokotuksille myös erillisen ajanvarauksen, josta 
rokotettava voi varata rokotusajan vuoronsa lähestyessä. Isommilla työpaikoilla voidaan myös tarvittaessa sopia rokotusjärjestelyistä työpaikalla. Tämän voi tehdä oman 
työterveystiimin kanssa rokotusten lähestyessä.

• Koronarokote on ilmainen, mutta työterveydessä annettujen rokotteiden rokotustoimenpiteistä tulee työnantajalle kuluja 25 €/rokotuskäynti. Suomessa tällä hetkellä käytössä 
olevilla rokotteilla käyntejä tulee kaksi. Työnantaja voi saada koronarokotteiden rokottamistoimenpiteiden kustannuksista korvauksia joko työterveyshuollon korvausluokassa 1
tai sairausvakuutuslakiin tehdyn väliaikaisen muutoksen nojalla. Muutoksen myötä myötä sairaanhoitokorvauksiin lisättiin koronarokottamisen korvaustaksa, joka on 
10€/rokotuskerta. Jäljelle jäävä osa rokottamistoimenpiteen kuluja jää tällöin työnantajan maksettavaksi omavastuuosuutena. Lakimuutos on voimassa vuoden 2021 loppuun.

• Asiakasorganisaatiomme voi lisätä koronarokotukset työterveyssopimukseensa sähköisesti 23.3. lähettämässämme tiedotteessa olleen yrityskohtaisen linkin kautta. 
Lähetämme viestin vielä uudestaan viikolla 15 ja tarvittaessa linkin saa sen jälkeen myös omalta asiakasvastaavalta.

ttps://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/rokotteet-ja-koronavirus/rokotusjarjestys-ja-covid-19-taudin-riskiryhmat
https://thl.fi/fi/-/thl-paattaa-astrazenecan-koronarokotteen-kaytosta-suomessa-kun-euroopan-laakeviraston-arvio-on-valmistunut?redirect=%2Ffi%2F
https://www.thl.fi/episeuranta/rokotukset/koronarokotusten_edistyminen.html
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/rokotteet-ja-koronavirus/rokotusjarjestys-ja-covid-19-taudin-riskiryhmat/riskiryhmien-koronarokotusten-priorisointijarjestys
https://valtioneuvosto.fi/-/10616/hallitus-lahettaa-esityksen-rokotejarjestyksen-muuttamisesta-lausuntokierrokselle
https://www.kela.fi/lehdistotiedotteet/-/asset_publisher/S3Q9lK5MESlT/content/tyonantaja-voi-saada-korvauksen-tyoterveyshuollossa-annetuista-koronarokotuksista
https://www.kela.fi/ajankohtaista-tyonantajat/-/asset_publisher/Y8xAYtXxE3Kt/content/kela-korvaa-koronarokotuksista-aiheutuvia-kustannuksia-tyonantajalle


KORONAAN LIITTYVÄT AJANKOHTAISET 
OHJEET, SUOSITUKSET JA PÄÄTÖKSET 

• Suomessa työskentelevä EU-maan, Eta-maan tai Sveitsin kansalainen voi saada tartuntatautipäivärahaa, vaikka ei kuuluisi Suomen sairaus-
vakuutukseen. Päivärahaa voi saada, jos on määrätty viralliseen karanteeniin tai eristettäväksi, eikä voi tämän vuoksi tehdä ansiotyötä (Kela 2.3.2021).

• Valtakunnallinen etätyösuositus on voimassa toistaiseksi. 

• THL suositus kasvomaskien käytöstä on voimassa koko maassa. Työpaikkoja/ työyhteisöjen koskevat suositukset antaa Työterveyslaitos ja näitä on 
alkuvuoden aikana täydennetty.

• Suomen koronatestausstrategiaa päivitettiin 10.2.2021 (Vn tiedote)

• Kela-korvaus yksityisessä terveydenhuollossa tehtävästä PCR-testistä nousi 100 euroon vuodelle 2021 ja  tänä vuonna myös työnantajan maksama 
koronavirustutkimus voidaan korvata myös sairaanhoitovakuutuksesta työterveyden kelakorvausten sijasta. 

Koronavirus tarttuu varsinkin pitkäkestoisessa lähikontaktissa tehokkaasti. 
Nykyisessä epidemiatilanteessa on ensisijaisen tärkeää edelleen välttää 
lähikontakteja ja lievienkin koronavirustautiin sopivien oireiden ilmetessä 
hakeutua heti testiin. 

• Valtioneuvosto on 1.3.2021 todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin 
kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. 
• Valtioneuvoston rajoitukset ja suositukset
• Maahantulon rajoitukset ja terveystoimet (Valtioneuvosto)
• Alueiden tilanne, suositukset ja rajoitukset (THL)
• Aluehallintoviraston yleistiedoksiannot

https://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/-/asset_publisher/kg5xtoqDw6Wf/content/tartuntatautipaivarahaa-voi-saada-myos-suomen-sairausvakuutukseen-kuulumaton-tyontekija
https://valtioneuvosto.fi/-/10616/hallitus-linjasi-valtakunnallisista-ja-alueellisista-suosituksista-koronaepidemian-leviamisen-estamiseksi
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-suu-ja-nenasuojus?_ga=2.142586162.1258116411.1588682016-35060195.1521715211
https://stm.fi/documents/1271139/21429433/10.2.2021+P%C3%A4ivitetty+testausstrategia.pdf/6c4a7a1b-141c-bdfe-83f2-31cdab8114e5/10.2.2021+P%C3%A4ivitetty+testausstrategia.pdf?t=1613031354802
https://valtioneuvosto.fi/-/10616/hallitus-keskusteli-covid-19-testausstrategian-paivittamisesta-1
https://www.kela.fi/ajankohtaista-tyonantajat/-/asset_publisher/Y8xAYtXxE3Kt/content/id/35283125
https://valtioneuvosto.fi/-/10616/suomessa-vallitsevat-poikkeusolot-1
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
https://valtioneuvosto.fi/maahantulon-rajoitukset
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta/koronaepidemia-alueiden-tilanne-suositukset-ja-rajoitukset
https://avi.fi/yleistiedoksiannot


KATSAUS EPIDEMIATILANTEESEEN SUOMESSA (VIIKKO 13)

• Ajankohtainen (8.4) Suomen 14 vrk ilmaantuvuus on 126 tapausta 100 000 asukasta kohden 
(THL koronakartta)

• Viikolla 13 (29.3.-4.4.2021) raportointiin 3196 (ed viikko 4172) tartuntaa ja 7 vrk ilmaantuvuus oli 
58/100 000 (ed viikko 75). Tilanne vastasi helmikuun puolenvälin tilannetta.

• Koronatestejä tehtiin yli 123 000 kappaletta, mikä on vähemmän kuin aikaisemmin maaliskuussa. Positiivisten testien osuus kaikista näytteistä oli myös 
laskusuunnassa 2,6 %, kun se oli koko maaliskuun ajan yli 3 %. Arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 0,75-0,90 (90 % todennäköisyysväli), mikä sekin on laskenut.  

• Koko maassa uusien kotimaisten tartuntojen tartunnanlähde selvisi lähes 70 %:ssa tartunnoista, mikä on samaa tasoa kuin edellisellä viikolla. Uusista tartunnoista 
lähes kolmannessa todettiin henkilöillä, jotka olivat tartunnan toteamishetkellä karanteenissa. Nopea jäljitys on avainasemassa jatkotartuntojen ehkäisyssä ja myös 
muuntoviruksen aiheuttamien tartuntaketjujen rajaamisessa. Pääosa tartunnoista on saatu Suomessa. Ulkomailla saatujen tartuntojen osuus oli 2,5 %, ja näistä 
aiheutuneiden jatkotartuntojen osuus 1,2 % kaikista tartunnoista

• THL 8.4.2021 julkaiseman erilliskatsauksen mukaan lasten ja nuorten riski saada tartunta vaikuttaa olevan pieni sekä varhaiskasvatuksessa että 
kouluympäristössä. Suurin osa 10–19-vuotiaiden tartunnoista tulee kotoa tai muista sosiaalisista kontakteista

• Maaliskuun aikana todettu erikoissairaanhoidon ja tehohoidon tarpeen kasvu on taittunut.

• 1.4.2021 mennessä Suomessa on ilmoitettu 2474 on ns. Britannian virusmuunnosta, 225 ns. Etelä-Afrikan virusmuunnosta ja 1 ns. Brasilian virusmuunnos. 
Virusmuunnoksista löytyy lisätietoja THL:n sivulla Muuntuneet koronavirukset. 

Tuorein tilannekuva- ja mallinnusryhmän raportti sekä edelliset raportit ovat THL:n sivuilla: Koronaviruksen seuranta (THL)

Tartuntoja on yhä paljon, mutta uusien koronavirustapausten määrä on kääntynyt laskuun jo 
ennen pääsiäistä ja hyvä laskusuuntaus näyttäisi jatkuvan. Annetut suositukset ja tehdyt 
rajoitukset ovat olleet vaikuttavia ja hyvän suuntauksen jatkumiseksi niitä on tärkeä jaksaa 
noudattaa edelleen. Epidemiatilanteissa on edelleen myös suuria alueellisia eroja. Heikoin 
tilanne on entiseen tapaan eteläisessä Suomessa, jossa epidemiatilanne on kuitenkin myös 
laskusuuntainen

https://experience.arcgis.com/experience/d40b2aaf08be4b9c8ec38de30b714f26
https://thl.fi/documents/533963/5860112/Erilliskatsaus%2C+vaihtuva+teema+Koronavirusepidemia+lasten+ja+nuorten+ika%CC%88ryhmissa%CC%88++7.4.2021.pdf/bf1226a6-114d-1dd3-d847-4e61f590a82f?t=1617864994242
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/muuntuneet-koronavirukset
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta/koronaviruksen-seuranta


EPIDEMIAN SEURANTAMITTARIT

Hybridistrategian seuranta – tilannearvioraportit (7.4.2021) THL koronakartta (8.4.2021) 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta/koronaviruksen-seuranta
https://experience.arcgis.com/experience/d40b2aaf08be4b9c8ec38de30b714f26


ALUEELLISEN TILANTEEN SEURANTA

• Leviämisvaihe (7 aluetta): Helsingin ja Uudenmaan 
(HUS), Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Päijät-
Hämeen, Kanta-Hämeen, Varsinais-Suomen ja 
Pirkanmaan sairaanhoitopiirit.

• Kiihtymisvaihe (8 aluetta): Satakunnan, Keski-
Suomen, Vaasan, Etelä-Savon, Itä-Savon, Pohjois-
Karjalan ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit sekä 
Ahvenanmaan maakunta Perustaso (6 aluetta): 
Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-
Savon, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuun ja Lapin 
sairaanhoitopiirit.

• Osa alueista on lisäksi määritellyt yksittäisiä 
kaupunkeja tai kuntia muusta alueesta 
poikkeavaan epidemiavaiheeseen.

Lisätietoa alueiden tilanteista ja rajoituksista 
• THL: Koronaepidemia: alueiden tilanne, suositukset ja rajoitukset
• THL: Hybridistrategian seuranta - viikoittaisen tilannearvioraportit

Epidemiatilannetta luonnehtivat edelleen suuret alueelliset erot tilanteen ollessa vaikein maan etelä- ja lounaisosissa. Ilmaantuvuus on edelleen suuri 
Helsingin ja Uudenmaan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien alueilla, joissa se on kuitenkin kääntynyt laskusuuntaan. Myös useilla muilla alueilla 
on ollut laskua. Tapausten ilmaantuvuus on kasvanut erityisesti Itä-Savon ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirien alueilla. 
Osalla alueista epidemiatilanne on rauhallinen.

Koko maan 7 vrk 
ilmaantuvuus oli 58 
viikolla 13

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta/koronaepidemia-alueiden-tilanne-suositukset-ja-rajoitukset
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta/koronaviruksen-seuranta


EPIDEMIATILANNE MUISSA MAISSA

• Maailmanlaajuisesti uusien tapausten ilmaantuvuus on suurinta Amerikan mantereilla ja Euroopassa. 

• Euroopassa ilmaantuvuus on tällä hetkellä suurinta Virossa, Unkarissa, Tšekissä ja Puolassa.

• Suomen lähialueilla Pohjoismaissa, Baltian maissa ja Venäjällä uusien tapausten ilmaantuvuus on neljän viikon seurantajaksolla 
kasvanut eniten Ruotsissa.

• Muuntuneen koronaviruksen takia THL suosittelee välttämään kokonaan matkustamista Brasiliaan ja Etelä-Afrikkaan. 
Myös kaikkea muuta matkustamista pitäisi edelleen rajoittaa välttämättömään. 

• Mikäli työhön liittyy välttämätöntä matkustamista, on tärkeä perehtyä THL:n ohjeisiin sekä Ulkoministeriön ja Rajavartiolaitoksen 
sivuihin. Kohdemaan ja lentoyhtiön osalta on tärkeä tarkistaa ajantasaiset todistus-, testi- ja suojainvaatimukset sekä huomioida 
epidemiatilanne, karanteenit, rajoitukset ja terveydenhuollon tilanne.

• Suomi rajoittaa maahantuloa lähes kaikista maista ja maahantulija voidaan määrätä pakolliseen terveystarkastukseen, 
jolla selvitetään onko hänellä koronavirustartunta. Liikennöitsijöitä on suositeltu edellyttämään negatiivinen 
koronatestitulos kaikilta Suomeen tulevilta matkustajilta. Maahantulon rajoitukset ja terveystoimet (Valtioneuvosto)

• Suomeen voi tulla vain välttämättömästä ja perustellusta syystä, kuten opiskelun tai perhesyiden vuoksi. Schengen alueelta 
sallitaan vain huoltovarmuuden kannalta välttämätön työmatkaliikenne Suomeen. Rajavartiolaitos päättää rajatarkastuksen 
yhteydessä matkustajan maahanpääsystä. Negatiivisella testitodistuksella on vaikutusta ainoastaan maahan saavuttaessa 
sovellettaviin terveysturvallisuustoimiin. Ohjeet rajanylitykseen 1.4. alkaen (Rajavartiolaitos)

• Riskimaista Suomeen saapuvan maahantulijan edellytetään osallistuvan terveystarkastukseen, jolla selvitetään onko hänellä 
koronatartunta. STM on ohjeistanut kuntia pakollisista terveystarkastuksista. Lähtökohta on kaikkien testaaminen maahan 
saavuttaessa. Jos saavut Suomeen sellaisen rajanylityspaikan kautta, jonne aluehallintovirastot ovat määränneet pakollisen 
terveystarkastuksen, katso Ohje matkustajille, kun maahantulopisteessä on pakollinen terveystarkastus (THL). Jos saavut 
Suomeen muiden rajanylityspisteiden kautta, katso ohjeet Matkustaminen ja koronaviruspandemia (THL)

• Rajanylityspaikalla ei tarvitse mennä koronatestiin, jos maahantulijalla on todistus negatiivisesta koronatestistä (PCR- tai 
antigeenitesti), joka on otettu aikaisintaan 72h ennen maahantuloa TAI todistus alle 6kk sisällä sairastetusta koronavirustaudista.

• Terveysviranomaiset keräävät kaikilta maahantulijoilta yhteystiedot oleskelu- tai asuinkunnan tartuntatautilääkäriä varten. 

• THL suosittelee lisäksi 14 vrk omaehtoista karanteenia suurimmasta osasta maailman maista Suomeen saapuville matkustajille. 
Karanteenia voi lyhentää toisella testillä, joka on otettu aikaisintaan 72h maahan saapumisen jälkeen. Toiseen testiin voi mennä
oman oleskelu- tai kotikunnan terveyskeskuksessa tai yksityisellä lääkäriasemalla. Terveyskeskuksessa testi on maksuton. 

• Tietoa koronavirustestauksista saa myös Finentry-palvelusta, jonka kautta varattu testi on myös maksuton 

Lisätietoa tautitilanteesta ja 14pv ilmaantuvuusluku maittain:
• Tapausmäärät eri maissa (WHO)
• Tapausmäärät ja esiintyvyysluvut Euroopan maissa (WHO)

• Yhteenveto maailman päivätilanteesta (ECDC)

https://valtioneuvosto.fi/maahantulon-rajoitukset
https://raja.fi/rajaliikenne-ohjeet-korona
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia/ohje-matkustajille-kun-maahantulopisteessa-on-pakollinen-terveystarkastus
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia
https://covid19.who.int/
http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases


LISÄTIETOA ASIAKASYRITYKSILLE

Saadaksesi lisätietoa mihin tahansa koronaviruspandemiaan liittyvään asiaan, voit olla yhteydessä omaan työterveystiimiisi. 

Seuraava ajankohtaiskatsauksemme on pe 7.5 klo 8.30-9.00.

Hyödyllisiä linkkejä yrityksille:

• Tietoa Työelämäpalveluiden asiakkaille koronaviruspandemiaan liittyen / in English / på svenska (päivitetty 23.2)

• Turvallisesti töissä – työterveys työpaikkojen tukena (päivitetty 23.2.2021) / Safety at work

• Koronavirustestit Mehiläisessä / Coronavirus tests at Mehiläinen

• Tietosuoja ja Korona (tietosuojavaltuutetun toimiston sivut)

• Koronavilkku

• Rajoitukset ja suositukset koronavirusepidemian aikana (Vn)

• Työntekijöiden suojelua biologisten tekijöiden aiheuttamalta vaaralta tehostetaan (STM)

Reaaliaikaista tietoa Digiklinikan käytöstä, testauksesta ja koronarokotuksista Mehiläisessä:

• Digiklinikan yhteydenotot

• Covid-19 tartuntaepäilyt

• Mehiläisen koronatutkimukset

• Mehiläisen koronarokotukset

https://www.mehilainen.fi/yrityksille/johtamiseen/tietoa-yritysasiakkaille-koronaviruksesta
https://www.mehilainen.fi/en/wuhan-coronavirus-latest-updates
https://www.mehilainen.fi/sv/aktuellt-om-coronaviruset-i-wuhan
https://www.mehilainen.fi/yrityksille/johtamiseen/turvallisesti-toissa
https://www.mehilainen.fi/en/companies/safety-at-work
https://www.mehilainen.fi/koronavirus/koronavirustesti
https://www.mehilainen.fi/en/coronavirus/coronavirus-test
https://tietosuoja.fi/koronavirus
https://koronavilkku.fi/
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
https://stm.fi/-/tyontekijoiden-suojelua-biologisten-tekijoiden-aiheuttamalta-vaaralta-tehostetaan
https://share.geckoboard.com/dashboards/CHX5NKPGAKIXSKQ3
https://share.geckoboard.com/dashboards/CHX5NKPGAKIXSKQ3
https://share.geckoboard.com/dashboards/4BCOFKAYZPKGVDSB
https://www.mehilainen.fi/avoin-data/koronarokote


Lataa OmaMehiläinen-sovellus

TURVALLISESTI TÖISSÄ. 

MEHILÄINEN
TYÖELÄMÄPALVELUT 
YRITYSTEN TUKENA.

http://https/play.google.com/store/apps/details?id=fi.mehilainen.mobileapp&hl=fi
http://https/itunes.apple.com/fi/app/omamehilainen/id1093796020?ls=1&mt=8
https://www.instagram.com/mehilainenoy/
https://www.linkedin.com/company/mehilainen
https://www.youtube.com/mehilainen
https://twitter.com/MehilainenOy
https://www.facebook.com/mehilainenoy

