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Etelä-Pohjanmaa siirtyi ensimmäistä kertaa koronaepidemian leviämisvaiheeseen 

 

Koronanyrkki päätti kokouksessaan 30.8.2021 Etelä-Pohjanmaan siirtyvän ensimmäistä kertaa leviämisvaihee-

seen. Leviämisvaiheeseen siirryttiin erityisesti korkeiden tartuntamäärien ja muuta maata alhaisemman rokotus-

kattavuuden vuoksi. Sairaalahoidon tarve voi nousta näillä tartuntamäärillä, ellei rokotuskattavuutta saada nouse-

maan. Tartunnat leviävät nyt erityisesti lasten- ja nuorten keskuudessa.  

Leviämisvaiheeseen siirtyminen ei tuo välittömästi konkreettisia muutoksia alueelle. Maskisuositus ja muut ohjeet 

pysyvät ennallaan. Aluehallintovirasto päättää kokoontumisrajoituksista ja valtioneuvosto päättää ravintolarajoi-

tuksista. 

Suomessa suositellaan koronarokotteita kaikille 12 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille. Rokote on vapaaehtoi-

nen ja maksuton. Nyrkki toivoo vanhempien ja muiden lasten läheisten ottavan koronarokotteen, mikäli ei vielä 

ole ottanut ja kannustamaan yli 12- vuotiaita lapsia ja nuoria ottamaan rokotuksen vuorollaan. Muistutamme, 

että vanhemmat ja muut huoltajat suojelevat omalla koronarokotuksellaan myös perheen lapsia ja nuoria. 

Delta- variantin on todettu leviävän helposti myös lasten ja nuorten keskuudessa.  Koululaisten ja toisen asteen 

opiskelijoiden rokotukset ovat alkaneet hyvin. THL:n sivuilta ilmenee, että myyntilupaa edeltäneessä tutkimuk-

sessa 12–15-vuotiailla Comirnatyn haittavaikutukset olivat nuorilla samantyyppisiä kuin aikuisilla. Tavallisimpia 

todettuja haittoja olivat pistospaikan kipu, turvotus ja punoitus sekä väsymys, päänsärky, vilunväreet, lihaskipu ja 

kuume. Kaikki nämä oireet olivat ohimeneviä. Odotettavissa olevat oireet ovat tavallisempia toisen rokoteannok-

sen jälkeen. Vakavia haittoja ei todettu. Mahdollisia harvinaisia haittavaikutuksia ei ollut mahdollista havaita tut-

kittujen rajoitetun määrän vuoksi.   

Yhdysvalloissa ja Kanadassa miljoonat 12–15-vuotiaat ovat saaneet Comirnaty-rokotteen, eikä rokotteen turvalli-

suusseurannassa ole ilmennyt erityisesti tätä ikäryhmää koskevia turvallisuushuolia. 

On ymmärrettävää, että lasten rokottaminen herättää huolta, kun pitkäaikaistuloksia ei vielä ole. Toisaalta emme 

myöskään vielä tiedä, minkälaisia vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvoinnille on kohtaamisten rajoittamisilla, yh-

den lukukauden etäopetuksella, harrastustoiminnan keskeyttämisellä, karanteeneilla, perutuilla ylioppilasjuhlilla, 

rippijuhlilla, penkkareilla, vanhojen tansseilla ja syntymäpäivillä. Tutkimusten mukaan esimerkiksi lasten ja nuor-

ten masennus- ja ahdistusoireet ovat korona-aikana kaksinkertaistuneet. Sosiaali- ja terveysministeriön nimittämä 

työryhmä on kartoittanut lasten oikeuksia ja lasten sekä perheiden hyvinvointia koronapandemian aikana. Heidän 

arvionsa mukaan pitkittyvällä kriisillä on huomattavat sukupolvivaikutukset ja sosiaaliset vaikutukset voivat olla 

erittäin pitkäaikaisia.  

Johtavat asiaan vihkiytyneet asiantuntijat Suomessa ja maailmalla suosittavat lasten ja nuorten rokottamista. 

Lisäksi Nyrkki suosittelee harkitsemaan lasten ja aikuisten harrastustoiminnan tauottamista nyt kahdeksi viikoksi, 

jotta tartuntamäärät saataisiin laskuun. Tartunnat tulevat nyt usein harrastuksista ja leviävät sitä kautta kouluihin 

/ työpaikoille. Lue lisää: https://www.epshp.fi/sairaanhoitopiiri/ajankohtaista/alueellisen_yhteistyoryhma_nyr-

kin_suositukset 

Tiedostamme väsymyksen pitkään jatkunutta koronatilannetta kohtaan ja toivomme, että korkeamman rokotus-

kattavuuden kautta pääsemme parin seuraavan kuukauden aikana parempaan tilanteeseen.  

https://www.epshp.fi/sairaanhoitopiiri/ajankohtaista/alueellisen_yhteistyoryhma_nyrkin_suositukset
https://www.epshp.fi/sairaanhoitopiiri/ajankohtaista/alueellisen_yhteistyoryhma_nyrkin_suositukset
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Jaksamista syksyyn kaikille Etelä-Pohjanmaan koronanyrkin puolesta, 

Sairaanhoitopiirin johtaja Tero Järvinen 

Infektioylilääkäri Elina Kärnä 

Osastonylilääkäri Raimo Jokisalo  

 

 

 

 


