Eroon koronasta -työryhmän muistio tammikuussa 2021

Koronavirusmuunnosten leviäminen
Suomessa on estettävä välittömästi
Koronaviruspandemian tilannekuva on viime viikkojen aikana muuttunut hälyttävästi:
uudet nopeasti leviävät koronavirusvariantit ovat luoneet vakavan uhan juuri kun
rokotusten alkaminen on tuonut toivoa epidemian voittamisesta.
Suomen on reagoitava nopeasti uusien varianttien muodostamaan uhkaan, jotta epidemia
ei syvene entistä pahemmaksi kriisiksi alkaneen vuoden aikana. Muunnosten leviämistä
Suomeen on torjuttava tehokkaasti, ja kotoperäisen leviämisen uhkaa on ehkäistävä
tukahduttamalla koronaepidemia Suomessa ja nopeuttamalla rokotusaikataulua.
B.1.1.7-muunnos määriteltiin 1. joulukuuta 2020, ja jälkeenpäin sen on todettu levinneen jo
syyskuussa 2020. Tämän uuden virusmuunnoksen eksponentiaalinen leviäminen on
aiempia koronaviruskantoja huomattavasti nopeampaa (Rt 50 % suurempi)1, ja se on
kasvattanut suhteellista osuuttaan erittäin nopeasti Iso-Britanniassa, Irlannissa, Tanskassa
sekä Sveitsissä ja todennäköisesti myös muissa maissa, joista tietoa on vähemmän2,3.
Kyseinen muunnos on jo levinnyt useimpiin Euroopan maihin sekä esimerkiksi
Yhdysvaltoihin ja leviää kotoperäisesti myös Ruotsissa2,4. Iso-Britanniassa muunnoksen
leviäminen on johtanut erittäin nopeasti kasvavaan ja vaikeasti hallittavaan epidemiaan ja
uhkaa romahduttaa terveydenhuoltojärjestelmän5. Tanskalaiset ennakoivat brittivariantin
muodostuvan vallitsevaksi kannaksi Tanskassa jo helmikuun lopulla6. Muista uusista,
nopeasti leviävistä muunnoksista erityisen huomionarvioinen on Etelä-Afrikassa
ensimmäisen kerran sekvensoitu B.1.351-muunnos, joka leviää nopeasti ja johon sairastetun
infektion tai jopa rokotteiden antama suoja saattaa olla heikompi7,8.
Nykyhavaintojen perusteella ne maat, joissa nopeammin leviävät virusmuunnokset ovat
päässeet valloilleen, ovat ajautumassa vakavaan terveydenhuollon kriisiin. Vaikka
Englannissa alunperin havaittu muunnos ei nykytiedon valossa aiheuta vaikeampaa
taudinkuvaa, sen tehokkaampi leviäminen on tätäkin tuhoisampaa epidemian levitessä
laajemmalle ja lopulta aiheuttaen merkittävästi enemmän hoidontarvetta ja kuolleisuutta.
Ne toimet, jotka aiemmin estivät epidemiaa leviämästä (Rt noin 1), eivät enää arvioiden
mukaan riitä uuden tarttuvamman virusmuunnoksen yleistyessä1,9. Mikäli muunnos alkaa
levitä kotoperäisesti Suomessa, sen leviämisen estäminen voi edellyttää yhteiskunnan
erittäin tiukkaa sulkua, jolta toistaiseksi on Suomessa vältytty. Kyseessä on kilpajuoksu
aikaa vastaan: Suomenkin tilanne voi kriisiytyä viikoissa ja siksi epidemia on pyrittävä
tukahduttamaan ja ennen kaikkea väestön rokotusaikataulua tulee nopeuttaa kaikin
käytettävissä olevin keinoin.
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Simulaatiomalli

Skenaariossa yksi rajoitustoimet on mitoitettu siten, että vanhojen koronaviruskantojen Rt
= 0,9 eli epidemia hiipuisi hiljalleen. Kun väestössä on kuitenkin uutta, nopeammin leviävää
muunnosta, se ottaa hiljalleen vallan ja kääntää epidemian kasvuun.
Skenaariossa kaksi rajoitustoimet ovat vain hieman löysemmät siten, että vanhojen
koronaviruskantojen Rt = 1,0, jolloin niiden aiheuttama epidemia pysyisi vakaana. Uusien
varianttien vuoksi epidemia kuitenkin kasvaa eksponentiaalisesti ja voi johtaa vakavaan
kriisiin.

Nämä yksinkertaiset simulaatiomallit on tarkoitettu havainnollistamaan, kuinka virusmuunnosten nopeampi
leviäminen vaikuttaa epidemian hallintaan suhteessa aiempiin viruskantoihin. Näissä malleissa ei ole
huomioitu esimerkiksi torjuntatoimien mahdollisia muutoksia ja väestöimmuniteetin tasoa, joka rokotusten
myötä alkaa vaikuttaa kevään aikana. Mallien oletuksina on 300 tartuntaa/päivä lähtötasolla joista 1 % uutta
muunnosta ja 6 päivän tartuntasykli. Suomen epidemian R-luku on viime aikoina ollut tasolla 0,9-1, mutta
syksyllä se oli jopa 1,3. Tällaiset olosuhteet uuden variantin siivittämänä johtaisivat skenaarion 2 kaltaiseen
kasvuun jo kuukauden kuluessa.
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Kriisin välttämiseksi on viivyttelemättä otettava käyttöön
mahdollisimman tehokkaat toimet välittömän uhan torjumiseksi
varovaisuusperiaatteen mukaisesti.15 Jos myöhemmin osoittautuu,
etteivät muunnokset leviäkään niin nopeasti kuin nyt on arvioitu,
toimia voi aina keventää siinä vaiheessa, kun tutkimustietoa on
saatavilla. Nykyinen tieto muunnosten muodostamasta uhasta
on kuitenkin hyvin laajaa, ja aikaa ei voi enää hukata
tarkempien tulosten odotteluun.
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Keinot
Uusien koronavirusmuunnosten pääsyä Suomeen tulee estää maan sisä- ja
ulkorajoilla. Maahan saapuvat tulee testata kaikilla raja-asemilla poikkeuksetta,
alkuperämaasta riippumatta, ja lisäksi tarvitaan tartuntatautilääkärin määräämä riittävän
pitkä karanteeni ja karanteenista vapauttava toinen testi10. Näitä toimia ollaan jo osittain
ottamassa käyttöön. Uusi lainsäädäntö rajojen tehokkaammaksi turvaamiseksi on
saatava voimaan mahdollisimman pian (esimerkiksi Scheinin 7.1.2021 ilmestynyt kirjoitus11).
Koska uutta lakia ei kuitenkaan tulla saamaan ajoissa käyttöön, työnantajien on nyt
kannettava vastuu ja varmistettava, että työntekijät noudattavat testi- ja
karanteenisuosituksia maahan tullessaan. Suomessa on Norjan ja monen muun maan
tapaan saatava käyttöön turvallinen hotellikaranteeni ulkomailta saapuville.
Eteläafrikkalaisen muunnoksen leviäminen Schengen-alueelle tulee pyrkiä estämään
eurooppalaisen yhteistyön avulla.
Uusien muunnosten seuraamiseksi positiiviset SARS-CoV-2 näytteet tulee seuloa ja
sekvensoida kattavasti. Tavoitteena tulee olla kaikkien positiivisten näytteiden
tarkastaminen B.1.1.7-muunnoksen erottelevalla PCR-reaktiolla12 sekä varmistus
sekvensoinnilla, jolla luetaan viruksen koko perimä. Nämä hankkeet on jo käynnistetty
yhteistyössä akateemisten yksiköiden kanssa. Ilman luotettavaa tilannekuvaa Suomi toimii
vailla tietoa ja esimerkiksi alueellisesti kohdistettuja toimia on vaikeaa tehdä.
On todennäköistä, että uudet muunnokset alkavat levitä maan sisällä ennemmin tai
myöhemmin. Siksi epidemian hallintaa on tehostettava tukahduttamalla nykyinen
epidemia viivyttelemättä, nopeuttamalla rokotuksia, ja korottamalla valmiutta
alueellisiin täsmätoimiin. Aggressiivinen tukahdutusstrategia on nykytilanteessa
aiempaakin houkuttelevampi ratkaisu13,14. Kun rokotusten tuoma väestöimmuniteetti on jo
näköpiirissä, ja uusien muunnosten uhan takia tiukat rajatoimet ovat joka tapauksessa
välttämättömiä. Tukahdutustoimien ohella tulee nopeuttaa rokotusaikataulua ja ehkäistä
rokotevastaisuutta kaikin käytettävissä olevin keinoin. Nykyisen epidemian tukahdutus
turvaa resurssit paitsi terveydenhuollossa myös testauksessa ja jäljityksessä, jolloin
mahdolliset tartuntaketjut – myös uusien muunnosten aiheuttamat – voidaan havaita ja
saada hallintaan pikaisesti. Valmius alueellisiin liikkumisrajoituksiin, etäkouluun ja muihin,
raskaisiinkin, toimiin on oltava. Epidemian ryöstäytyminen käsistä Iso-Britannian tapaan on
yksinkertaisesti estettävä. Olennaista on välittömästi sitoutua tukahduttamiseen ja
tartuntojen nollatoleranssiin ja kommunikoida tämä selvästi kaikille toimijoille, työnantajille
ja väestölle. Ripeä toiminta on nyt pienimmän riesan tie terveydenhuollon,
yhteiskunnan toiminnan ja taloudellisen toimeliaisuuden turvaamiseksi. Aikaa on
jäljellä vain vähän.
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