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Nyrkki linjasi sote-ammattilaisten maskisuosituksia ja 

käsitteli Paxlovid-lääkkeen käyttöä 

 

Riskiryhmiin kuuluvan on tärkeää ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon, mikäli epäilee koronatar-

tuntaa. Koronalääke tulee aloittaa mahdollisimman pian tartunnan toteamisen jälkeen. 

 

Alueellinen yhteistyöryhmä Nyrkki päätti 7.11. järjestetyssä kokouksessaan päivittää sosiaali- ja tervey-

denhuollossa työskentelevien maskisuosituksia. 

Yleisestä maskinkäytöstä voidaan luopua sellaisissa sote-yksiköissä, joissa asioi pääsääntöisesti terveitä, 

riskiryhmiin kuulumattomia henkilöitä. Tällaista toimintaa ovat esimerkiksi aikuisten työ- ja päivätoimin-

ta, lastensuojelu ja kouluterveydenhuolto sekä muu näihin rinnastettava toiminta.  

Sote-työntekijöiden henkilöstön välisissä kontakteissa maskisuosituksesta on luovuttu jo aiemmin. 

Nyrkki linjasi, että maskisuosituksesta voidaan luopua myös sairaaloiden ja hoitolaitosten käytävillä, 

koska niissä kontaktit ovat lyhytaikaisia.  

Oman harkinnan mukaan jokainen työntekijä voi toki edelleen jatkaa maskinkäyttöä. Mikäli sote-

yksikössä todetaan epidemia, tai työntekijä on altistunut koronavirukselle, suojainkäytännöistä ohjeiste-

taan erikseen. 

Kansalaisille suunnatut maskisuositukset Nyrkki piti ennallaan. 

 

Nyrkki kävi keskustelun Paxlovid®-lääkkeestä, jota käytetään tiettyihin riskiryhmiin kuuluville aikuisille 

koronataudin hoitoon. EPSHP:n kotisivuilta voi tarkistaa, kuuluuko riskiryhmiin. Näihin kuuluvat mm. 

elin- tai kantasolusiirron saaneet, aktiivisessa syöpähoidossa olevat, rituksimabihoitoa saavat, vaikeita 

puolustusjärjestelmän häiriötä sairastavat tai vaikean perussairauden, kuten munuais- tai keuhkosairau-

den omaavat. Erityisesti riskiryhmäläisiä kehotetaan hengitystieinfektioihin yhteydessä tekemään kiireel-

lisesti kotitesti ja hakeutumaan terveydenhuollon testiin. Jos jompi kumpi tai molemmat testit ovat posi-

tiivisia, kehotetaan ottamaan yhteyttä kiireellisesti terveydenhuollon yksikköön lääkehoidon arvioimisek-

si. 

Paxlovid®-hoitoa voidaan antaa aikuisille, vakavan koronavirusinfektion riskiryhmään kuuluville henki-

löille sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistaman, tarkoin määritellyn riskiluokituksen mukaisesti. Lääke-

hoidon tavoitteena on ehkäistä vaikean taudin synty sekä vähentää sairaalahoidon tarvetta. Hoito tulee 

aloittaa viiden vuorokauden kuluessa oireiden alkamisesta.  

 

Koronatilanne Etelä-Pohjanmaalla on pysynyt viimeisen kuukauden ajan samankaltaisena. Maanantaina 

7.11. Seinäjoen keskussairaalassa oli 20 ja terveyskeskusten vuodeosastoilla 42 koronapotilasta. 

 

https://www.epshp.fi/files/13172/Ohje_Paxlovid-hoidon_kohdentamisesta.pdf
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Koronatilannetta ja alueen rokotustilannetta voi seurata sairaanhoitopiirin koronasivustolla 

www.epshp.fi/korona               

Nyrkin suositukset luettavissa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sivuilta 

www.epshp.fi/nyrkki 

 

Koronanyrkin kokouksen osallistujat 7.11.2022 

 

Tero Järvinen, sairaanhoitopiirin johtaja, puheenjohtaja 

Elina Kärnä, infektioylilääkäri, EPSHP 

Raimo Jokisalo, johtajaylilääkäri, EPSHP 

Jaakko Anttila, peruspalvelujohtaja, Järvi-Pohjanmaa 

Marjo Ala-Salmi, johtava lääkäri, Kuusiolinna 

Tuula Hannila-Handelberg, ylilääkäri, THL 

Eeva Mäkinen, aluehallintoylilääkäri, AVI 

Tomi Kohtanen, toimitusjohtaja, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari 

Jari Jokinen, hallintojohtaja, Seinäjoki 

Mika Soininen, ylijohtaja, ELY 

Anna Lindholm, viestintäpäällikkö, EPSHP, kokouksen sihteeri 

 

Seuraava alueellisen yhteistyöryhmä Nyrkin kokous järjestetään maanantaina 12.12.2022 klo 12. 
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