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Testauksen tavoitteet

• Testaamisella pyritään saamaan selville taudinaiheuttaja
• STM:n strategian mukaisesti myös:
• torjutaan epidemian leviämistä, suojataan riskiryhmiä sekä 

turvataan kriittisen henkilöstön riittävyys ja terveydenhuollon 
kantokyky

• jäljitetään tehokkaasti tartuntaketjuja
• luodaan epidemian kulusta mahdollisimman tarkka kuva, jonka 

avulla arvioidaan rajoitustoimien välttämättömyyttä, 
oikeasuhtaisuutta ja kestoa.



Keitä testataan koronaviruksen varalta? 

• Henkilöt, 
• joilla on koronavirusinfektioon sopivia oireita tai 
• joilla terveydenhuollon ammattihenkilön arvion 

perusteella on aihetta epäillä koronavirustartuntaa



Erityisryhmien koronavirustestaus 

• Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, jos heillä epäillään 
koronavirustartuntaa

• Muut yhteiskunnan kriittisillä aloilla työskentelevät henkilöt, 
jos heillä epäillään koronavirustartuntaa

• Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikössä epidemian 
laajuuden selvittämiseksi kaikki potilaat/asukkaat, 
työntekijät ja vierailijat, jos yksikössä todetaan 
koronavirustartunta

• Oireettomien testaus vain poikkeustilanteissa



Miksi oireettomia ei testata systemaattisesti?

• Ei aina anna luotettavaa tietoa tartunnasta
• Jos testi tehdään taudin itämisaikana, tulos voi olla 

negatiivinen, vaikka henkilöllä olisi tartunta
• Emme tiedä varmasti, missä vaiheessa taudin itämisaikana 

tartunta alkaa näkyä testituloksissa
• Tänään otetun näytteen tulos voi olla negatiivinen, mutta jos näyte 

otettaisiin kaksi päivää myöhemmin, se voisi olla positiivinen.

• Oireettomia testataan esim. kun selvitetään 
hoitolaitosepidemiaa, maahan tulon yhteydessä 
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Mitä erilaisia testejä koronavirukselle on?

• Koronavirustesti à akuutin taudin toteamiseksi
• Nukleiinihappotesti (PCR)
• Hengitystie-eritenäytteestä osoitetaan viruksen perimää

• Antigeeninosoitustesti
• Tunnistaa viruksen rakenneproteiineja

• Vasta-ainetesti à aiemmin sairastetun taudin toteamiseksi
• Mitataan verinäytteestä





Näytteenotto

• Tikulla nenänielusta tai nielusta
• Alempaa hengitysteistä
• Hyvä näytteenotto tärkeää



Näytteen esikäsittely ja kirjaaminen

• Infektiovaarallista käsityötä
• vaatii erikoistilat  
• henkilöstön suojautuminen



Viruksen perimän (RNA) eristys  ja PCR



Viruksen perimäaineksen monistaminen (PCR)
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Onko testitulos luotettava?

• Suomessa käytössä olevan WHO:n suositteleman Corman et 
al., 2020 in-house PCR-testin herkkyys on julkaisun mukaan 
95% 

• Testi on havaittu teknisesti erittäin hyväksi myös useassa 
suomalaisessa laboratoriossa – analyyttinen herkkyys 
erinomainen

• Haasteita:
• Näytteenoton oikea ajoittaminen
• Näytteenottotekniikka

à kliininen herkkyys 60-80% (Jokela et al., 2020)



Mukaeltu: Antigeenitesti positiivinen



Antigeeninosoitustesti

• PCR:ään verrattuna
• Herkkyys 29% (95% CI 15.7-42.3) - 93.9% (95% CI 86.5-97.4) 
• Spesifisyys 80.2% (95% CI 71.1-86.7) - 100% (95% CI 98.8-100)

• Nopea 20 – 90 min
• Voidaan sijoittaa keskuslaboratorion ulkopuolelle
• Toimii parhaiten 5 vrk oireiden alusta tai 7 vrk altistuksesta
• Ei häntää vrt. PCR

• Testin käyttöönottovaiheessa ja epäselvissä tapauksissa
varmistus PCR:llä



Tuloksen ilmoittaminen

• Tutkiva laboratorio ilmoittaa hoitavalle taholle
• Laboratorio ilmoittaa positiiviset tulokset Tartuntatautirekisteriin

• Hoitava lääkäri ilmoittaa tuloksen potilaalle
• Positiivinen tulos à karanteenipäätös, altistuneiden kartoitus
• Lääkärin tartuntatauti-ilmoitus Tartuntatautirekisteriin 





Korona-analytiikkaa tehdään useilla 
paikkakunnilla

• Koronavirustestejä tehdään 
ainoastaan sitä varten toimiluvan 
saaneissa kliinisen mikrobiologian 
laboratorioissa

• Epäilynäytteiden testaaminen 
tapahtuu ensisijaisesti 
sairaanhoitopiirin/kunnan toimesta 

• Lisäksi testaamisen osallistuvat 
yksityiset laboratoriot

• THL (Helsinki ja Kuopio) ja 
Ruokavirasto 

Etunimi Sukunimi 19



Tällä hetkellä pystytään kansallisesti 
tekemään > 26 000 testiä päivässä 

Testien määrään vaikuttavat monet asiat
• Uusi virus, uusi testi à ei kaupan hyllyltä valmista
• Eri laitteiden ja reagenssien testaus ja validointi

• Testimäärien nostaminen pitkäjänteistä työtä
• Reagenssien ja tarvikkeiden maailmanlaajuiset saatavuusongelmat
• Eri laitteistot, menetelmät vaativat spesifisiä tarvikkeita

• Kaupallisten, automatisoitujen, testien saapuminen markkinoille
• PCR-laitekapasiteetti ei ole rajoittava tekijä

• Näytteenoton järjestäminen
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Vasta-aineita voidaan mitata tartunnan jälkeen

• Vasta-aineita muodostuu kun henkilö on sairastanut COVID-19 taudin
• Vasta-aineita esiintyy veressä, syljessä ja muissa eritteissä
• Verinäytteestä voidaan tutkia esiintyykö henkilöllä vasta-aineita uutta 

koronavirusta vastaan
• Vasta-aineita kehittyy keskimäärin kahden viikon viiveellä oireiden 

alkamisesta. Osalla vasta-aineita kehittyy hitaammin
• Testi näyttää positiivisen tuloksen vasta kun infektio on jatkunut 

pidempään tai kun henkilö on siitä jo parantunut
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Mihin vasta-ainetestit perustuvat

• Vasta-ainetestien avulla tunnistetaan näytteestä sellaisia vasta-
aineita, jotka sitoutuvat uuden koronaviruksen rakenteisiin

• Verinäytteen vasta-aineet sitoutuvat viruksen rakenteeseen eli 
antigeeniin
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Kuvat: https://thenativeantigencompany.com/
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Vasta-ainepikatesti

• Immunokromatografinen
liuskatesti

• Voidaan tehdä myös 
sormenpääverinäytteestä

• Kvalitatiivinen tulos (+/-)
• IgG
• IgM
• Testien välillä eroja 

suorituskyvyssä
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Laboratoriossa tehtävät vasta-ainetestit

• Esim. entsyymi-
immunologinen menetelmä 
(ELISA)

• Tehdään kyynärtaipeesta 
otetusta verinäytteestä

• Mittaa vasta-aineiden 
pitoisuutta

• Kvantitatiivinen tai semi-
kvantitatiivinen

• Testien välillä eroja 
suorituskyvyssä
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Neutralisaatiotesti

• Mittaa, onko näytteessä 
neutraloivia vasta-aineita

• Neutraloivat vasta-aineet estävät 
viruksen kiinnittymisen solun 
reseptoriin ja viruksen 
pääsemisen solun sisään

• Turvalaboratoriossa tehtävä ja 
työläs menetelmä, soveltuu vain 
pienten näytemäärien 
testaamiseen
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Miten suurella todennäköisyydellä vasta-
ainetestin tulos on oikea?
• Tuloksen luotettavuuteen vaikuttaa testin herkkyys, tarkkuus ja 

tartuntojen yleisyys.
• Vasta-ainetestin herkkyys tarkoittaa sitä, kuinka suuresta osasta 

COVID-19 infektion sairastaneiden henkilöiden näytteitä testi 
tunnistaa vasta-aineita

• Testin tarkkuus tarkoittaa sitä, millä todennäköisyydellä testi antaa 
negatiivisen tuloksen näytteelle, kun henkilö ei ole sairastanut COVID-
19 infektiota
• Joissain tapauksissa testi voi tunnistaa esimerkiksi toisen 

koronavirusinfektion seurauksena muodostuneita vasta-aineita 
(ns. väärä positiivinen testitulos)
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Tartuntojen yleisyys vaikuttaa vasta-ainetestin 
luotettavuuteen
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Testin tarkkuus 96%



Mitä useampi on sairastanut taudin, sitä 
luotettavampi positiivinen testitulos on
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Testin tarkkuus 96%



Mihin vasta-ainetestejä voi tällä hetkellä 
käyttää?
• Tällä hetkellä vasta-ainetestit soveltuvat ainoastaan 

seroepidemiologiseen tutkimuskäyttöön, kun arvioidaan 
tartuntojen määrää väestössä tai tietyissä kohderyhmissä, kuten 
terveydenhuollon toimintayksiköissä. 

• Vasta-ainetestejä tulee käyttää ainoastaan yleisellä tasolla 
sairastaneiden osuuden kartoittamiseksi tietyssä ryhmässä. 

• Erikoissairaanhoidossa täydentävänä testinä
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Mihin vasta-ainetestejä ei vielä voi käyttää?

• Vasta-ainetestien tuloksia ei tällä hetkellä voi tulkita yksilötasolla 
(onko henkilö sairastanut COVID-19 taudin vai ei), eikä vasta-
ainetestien tulosten perusteella voida kohortoida työntekijöitä 

• Vasta-ainetestillä ei voida luotettavasti arvioida, onko yksittäinen 
henkilö sairastanut taudin vai ei. Vasta-ainetestausta voidaan 
yksilötasolla hyödyntää vasta, kun taudin sairastaneita on riittävästi 
ja testit ovat luotettavia ja saatavilla

• Vasta-ainetestien perusteella ei voida päätellä, onko henkilö 
suojassa uudelta tartunnalta
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Mitä tiedetään COVID-19 infektion tuottamasta 
immuniteetista?
• Toistaiseksi ei ole tutkimustietoa siitä, millainen immuniteetti suojaa

uudelta tartunnalta
• Neutraloivilla vasta-aineilla todennäköisesti on merkitystä suojassa 

virustartuntaa vastaan, mutta myös ei-neutraloivat vasta-aineet ja 
soluvälitteinen immuniteetti voivat vaikuttaa suojaan

• Sairastetun taudin vakavuus voi vaikuttaa muodostuvaan 
immuniteettiin

• COVID-19 kohdalla ei myöskään tiedetä, kauanko mahdollinen 
immuniteetti säilyy
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Kiitos osallistumisesta!
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