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Muita tietoja: 

Tiivistelmä: COVID-19-taudin tunnetaan aiheuttavan selviä, usein vakaviakin oireita. Tämä tutkielma 

käsittelee niin kutsuttua oireetonta COVID-19-tautia, jonka esiintyvyyttä ei tarkkaan tunneta. Tutkielma 

kokoaa sekä meta-analyyseja että yksittäisiä tutkimuksia oireettoman taudin esiintyvyydestä eri 

väestöryhmissä. Esiintyvyys vaihtelee erittäin paljon eri väestöryhmissä, olleen suurimmillaan yksi henkilö 

78:stä ja pienimmillään yksi henkilö 1600:sta. Suuren vaihtelun vuoksi ei muodollinen tilastollinen analyysi 

ole mahdollista. Oireeton COVID-19-tauti ei ole selvästi yleisempi yhdessäkään tietyssä väestöryhmässä. 

Tutkielma tarkastelee myös COVID-19-taudin eri diagnoosimenetelmiä sekä oireisen että oireettoman taudin 

todentamisessa, keskittyen PCR- ja antigeenitutkimuksiin. PCR-tutkimusten tarkkuus ja etenkin herkkyys 

vaihtelevat riippuen varsinaisesta analyysityypistä. Suurin tarkkuus ja herkkyys on RT-PCR eli reverse 

transcriptase PCR -menetelmällä. Antigeenitutkimuksen tarkkuus on PCR-tutkimukseen verrattuna 

korkeampi, mutta herkkyys on matalampi. Toisaalta PCR-tutkimuksen käytöstä oireettoman COVID-19-

taudin toteamisessa ei ole tutkimustietoa. Antigeenitutkimus on parempi oireettoman taudin seulonnassa, 

mutta kun COVID-19-taudin esiintyvyys on seulottavassa väestöryhmässä yksi 200:sta, antaa kumpikin testi 

suuremmalla todennäköisyydellä väärän kuin aidon positiivisen tuloksen. 

Lopuksi tutkielma ottaa kantaa kaupasta ostettavien antigeenitestien käyttöön eri tilanteissa. Kun COVID-19-

taudin esiintyvyys on matala, pikatestit antavat todennäköisemmin vääriä positiivisia tuloksia, johtaen usean 

terveen henkilön käännyttämiseen esimerkiksi kaupassa tai yleisötilaisuudessa, jos sisäänpääsyyn 

vaaditaan negatiivinen tulos. Tutkielma sisältää laskelman hypoteettisesta tilanteesta, jossa suuren 

konserttitapahtuman ovilla vaaditaan yleisöltä pikatesti, tullen siihen tulokseen, että testin vaatiminen on 

todennäköisesti perusteltua tartuntariskin minimoimiseksi. 
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1 Johdanto 

 

SARS-CoV-2 eli Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2 on viimeistään vuoden 

2019 lopulla löydetty koronavirus, joka aiheuttaa COVID-19 eli coronavirus disease 19 –nimistä 

tautia. Koronavirukset ovat vaipallisia (+)ssRNA-viruksia, jotka aiheuttavat infektioita 

selkärankaisilla eläimillä. Yhteensä seitsemän eri ihmistä infektoivaa koronavirusta tunnetaan. 

Niistä alfakoronavirukset HCoV-229E ja HcOV-NL63 sekä beetakoronavirukset HCoV-HKU1 ja HCoV-

OC43 aiheuttavat ihmisillä tyypillisiä lieviä flunssaoireita. Vakavampia tauteja aiheuttavat SARS-CoV, 

MERS-CoV ja nykypandemiassa SARS-CoV-2, jotka kaikki ovat beetakoronaviruksia. SARS-CoV-2 

tunnettiin alun perin nimellä 2019-nCoV eli 2019 novel coronavirus, mutta se päätettiin 

maaliskuussa 2020 Nature-lehdessä julkaistun artikkelin perusteella luokitella nimenomaan SARS-

viruksiin sen evoluutiopuun ja virusten nimeämiskäytännön perusteella. Viruksen ajatellaan 

siirtyneen Kiinan Wuhan-kaupungissa eläimestä ihmiseen, josta vallitseva pandemia on lähtenyt (1). 

Suomessa ensimmäinen laboratoriokokeella varmistettu COVID-19-tapaus todettiin tammikuun 

2020 lopussa kiinalaisella matkailijalla, mutta kyseisen matkailijan tauti ei tiedettävästi tarttunut 

kehenkään muuhun. Ensimmäinen Suomessa asuvalla henkilöllä todettu COVID-19-tapaus todettiin 

26.2. Teneriffalta palanneella henkilöllä, ja toinen 28.2. Pohjois-Italiasta palanneella henkilöllä. 

Seuraavina päivinä tartuntojen määrä jatkoi lisääntymistään (laita tähän kuva tartuntojen 

määrästä). 9.6.2021 laboratoriokokein varmistettuja tartuntoja oli maailmanlaajuisesti yli 175 

miljoonaa, ja todettuja infektioon kuolleita henkilöitä oli yli 3,7 miljoonaa. Suomessa 9.6.2021 oli 

todettu yli 93 520 tartuntaa, ja kuolleita henkilöitä oli 964 (2, 3, 4, 5). 

 

On erittäin laajassa yleistiedossa, että SARS-CoV-2-viruksen aiheuttaman COVID-19-taudin oirekuva 

on usein vakava, affisioiden mm. ylähengitysteitä ja ruoansulatuskanavaa (4). Kuitenkin pandemian 

aikana on tutkittu myös henkilöitä, jotka tartunnan seurauksena eivät kehitä tunnistettavia oireita. 

Lääkärin käsikirjan Koronavirusinfektiot-artikkeli puhuu tästä ilmiöstä oireettomana tautina (4). 

Tutkielma määrittelee oireettoman taudin sellaisena objektiivisesti todettuna tartuttavana COVID-

19-infektiona, joka ei aiheuta henkilölle subjektiivisesti koettuja oireita, ja jossa positiivisen 

näytetuloksen lisäksi objektiivisia löydöksiä ole. 
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Oireettoman taudin esiintyvyyttä ei tarkkaan tunneta. Kirjallisuudessa annetut luvut vaihtelevat, ja 

lienee todennäköistä, että oireettoman taudin esiintyvyys vaihtelee runsaasti riippuen tutkittavasta 

populaatiosta. Suomessa ei suoriteta eikä ole suoritettu laaja-alaisia oireettomien henkilöiden 

COVID-19-seuloja, vaan oireettoman henkilön näytteenotosta päättää pääasiassa tapauskohtaisesti 

tartuntatautilääkäri. Kuitenkin näytteenoton indikaatiot muuttuvat pandemiatilanteen muuttuessa, 

ja tietyissä tapauksissa oireettomia henkilöitä seulotaan ilman erillistä tartuntatautilääkärin 

päätöstä. 11.3. Lääkärin käsikirjassa luetellaan mm. koululaisten ja opettajien testaus, jos ryhmässä 

tai luokassa on todettu tautitapaus (4). 

 

Pandemian aikana on maailmalla tehty useita seulontakokeita eri populaatioilla, mukaan lukien 

terveydenhuollon ammattilaisilla (6). Pääasiassa seulontakokeet perustuvat joko viruksen RNA:n 

osoitukseen PCR-menetelmällä tai antigeenitestiin. Suomen julkinen terveydenhoito käyttää PCR-

testiä, eikä antigeenitesti ole laajassa käytössä (2). Antigeenitesti on nopeampi ja halvempi, mutta 

toisaalta epäsensitiivisempi. Kirjallisuudesta löytyy myös maininta seulonnasta keuhkojen TT-kuvaa 

käyttäen, mutta tätä testiä ei missään päin maailmaa käytetä laajalti COVID-19-taudin toteamiseen 

(7). 

 

Huomionarvoista on, että suomen kielen sana oireeton ei vastaa englannin kielen sanaa 

asymptomatic, vaan pitää myös sisällään sanan presymptomatic. Sana asymptomatic viittaa 

henkilöön, jonka ei ole todettu saavan oireita esimerkiksi COVID-19-infektiosta. Sana 

presymptomatic toisaalta viittaa henkilöön, jolla ei näytteenottohetkellä ole oireita, mutta joka 

kehittää oirekuvan virusinfektion seurauksena. 

 

Oireettoman taudin olemassaolo on pandemian hallinnan näkökulmasta vaikea kysymys. Tiedetään, 

että SARS-CoV-2 leviää pääasiassa aerosolina, eli pelkästään toisen ihmisen lähellä hengittävä tai 

puhuva henkilö voi tietämättään levittää tautia. Virus myös pysyy pinnoilla, erityisesti muovi- ja 

teräspinnoilla, jopa useita päiviä (8). Suomessa tiedetään ainakin yksi tartuntaketju, jossa bussissa 

maskittoman matkustajan aivastelu johti ainakin 64 henkilön tartuntaketjuun Savonlinnan seudulla 

(9). 
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SARS-CoV-2:n leviämisen estosta mm. turvavälien ja maskien käytön avulla on useita tutkimuksia ja 

ainakin yksi suuri meta-analyysi, jossa todetaan kummankin olevan tehokas menetelmä estämään 

tartuntojen leviämistä (10). Lähes kaikille joukkoliikenteen käyttäjille on maskiton kanssamatkustaja 

tuttu ilmiö. Maallikon näkökulmasta oireeton tauti saattaa tuntua hyvin kaukaiselta ja vaikeasti 

ymmärrettävältä käsitteeltä, jonka vuoksi maskin tärkeyttä ei ehkä sisäistä. On täysin mahdollista, 

että oireettomat joukkoliikenteen käyttäjät levittävät tietämättään COVID-19-tautia muuallakin 

kuin edellä mainitussa tapauksessa, mutta tästä ei ole ainakaan Suomessa tarkempaa tietoa. 

 

Helsingin kaupungin antamien ohjeiden mukaan tuoreesta COVID-19-infektiosta tulee tehdä ns. 

ensisoitto, jossa kartoitetaan potilaan oireet ja mahdollinen hoidon tarve. Kuitenkaan ensisoittoa ei 

tehdä, jos henkilöstä on olemassa alle 6 kuukautta vanha positiivinen tulos ilman tuoreempaa 

negatiivista tulosta (11). Tiedetään siis, että jopa kuukausien kuluttua henkilöllä voi olla positiivinen 

PCR-testitulos. Kuitenkaan loogisesti tällaista henkilöä ei ajatella infektiivisenä, koska muuten hän 

joutuisi pysymään eristyksessä. Tämä taas luo haasteen oireettomien henkilöiden tutkimisessa – 

miten on mahdollista tietää, onko tuoreeksi ajateltu COVID-19-infektio vain kuukausia vanhan 

infektion jälkitila? Erityisesti satunnaistetuissa otoksissa lienee ilman esimerkiksi vasta-

ainetutkimuksia mahdoton sanoa, onko oireettomaksi tartunnaksi oletettu aktiivisesti infektiivinen. 
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2 Tavoitteet 

Tutkielman tavoitteena on tehdä suomenkielinen kooste maailmalla tehdyistä oireettomien 

henkilöiden COVID-19-näytteistä. Tarkastelen eri näytteenottomenetelmiä ja niiden eroja erityisesti 

oireettoman taudin tunnistamisessa sekä näytteenottohetkellä oireettomien henkilöiden 

mahdollista oireiden ilmaantumista. Tutkielma ottaa pääasiassa kantaa oireettoman COVID-19-

taudin esiintyvyyteen koko populaatiossa, mutta tarkastelee myös oireettoman taudin 

esiintyvyyden suhdetta oireelliseen tautiin. 

 

Tiedetään, että aiemmin COVID-19-taudin sairastaneen henkilön PCR-tulos voi pysyä positiivisena 

useita kuukausia (4). Hypoteesini on, että oireettomien henkilöiden suhteellinen määrä kasvaa 

tarkasteltaessa myöhemmin tehtyjä tutkimuksia. Mainitsen erikseen, jos jossain käsittelemässäni 

lähteessä todetaan tämä mahdollisuus. 

 

Henkilö, jolla on varmistettu COVID-19-infektio, määrätään Lääkärin käsikirjan ohjeistuksen mukaan 

olemaan eristyksessä vähintään 10 vuorokauden ajan oireiden alusta (4). Kuitenkin oireeton henkilö 

määrätään olemaan karanteenissa 14 vuorokautta. Tutkielma pyrkii selvittämään, onko 

oireettoman henkilön karanteenin pituus näyttöön perustuvaa vai onko kyseessä empiirinen 

turvatoimi. Toisin sanottuna pyrkimyksenä on löytää luotettavaa tietoa oireettoman taudin saaneen 

tartunta-ajasta. 
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3 Aineisto ja menetelmät 

Tutkielman aineisto koostuu kahdesta eri hakusanoilla etsitystä aineistosta. Katsauksen 

ensimmäisessä osuudessa tarkastellaan lyhyesti SARS-CoV-2:n näytteenottomenetelmien 

sensitiivisyyttä ja spesifisyyttä. Koska maailmalla käytetään pääasiassa PCR- ja antigeenimenetelmiä 

toteamaan akuutti infektio, keskittyy katsaus myös näihin kahteen menetelmään. Vasta-

ainetutkimuksiin tämä tutkielma ei ota kantaa. Tutkielmaan on poimittu luotettavia, 

mahdollisimman laajoja katsauksia käyttäen Pubmed-hakukoneessa hakusanoja SARS-CoV-2, 

sensitivity, specificity, antigen ja PCR. Koska tarkoitus on lyhyesti tiivistää tutkimustieto, keskittyy 

tämä osa kirjallisuuskatsauksesta vain laajempiin arvioihin. Pubmed-hakukoneen haku on rajattu 

tekemällä seuraavat haut: ”((sars-cov-2) AND (sensitivity)) AND (specificity) AND (antigen)” sekä ” 

((sars-cov-2) AND (sensitivity)) AND (specificity) AND (PCR).” Hakutulokset rajattiin sisältämään vain 

systemaattiset arviot. Antigeenikatsaushaku tuotti 5 tulosta, ja PCR-katsaushaku 26 tulosta. 

 

Antigeenihausta yksi tulos liittyi vasta-aineisiin, yksi tulos veriryhmiin, ja yksi tulos oli vanhempi 

versio samasta artikkelista. Kahdesta jäljelle jäävästä tuloksesta päätin valita Cochranen katsauksen, 

koska toinen artikkeli käsitteli pääasiassa serologisia testejä. PCR-haun tulokset olivat paljon 

heterogeenisempiä. Yhdeksän niistä vertasi PCR-tutkimusta muihin mahdollisiin 

tutkimusmenetelmiin, mm. radiologisiin testeihin tai laajemmin saatavilla oleviin verikokeisiin kuten 

veren leukosyyttimittaukseen. Kolme käsitteli vasta-ainetutkimuksia, kaksi muualta kuin suu- ja 

nenänielusta otettavia testejä, ja valtaosa lopuista tutkimuksista oli muulla tavalla epärelevantti. 

Päätin valita Clinical Microbiology and Infection –lehdessä maaliskuussa 2021 julkaistun arvion, 

koska se on jäljelle jäävistä katsauksista kaikista laajin. 

 

Aineiston toinen osa koostuu relevanteista artikkeleista, jotka Pubmed- ja Google Scholar -

hakukoneita käyttäen löytyvät hakusanoilla asymptomatic, coronavirus, COVID-19 ja SARS-CoV-2. 

Määrittelen relevanteiksi artikkeleiksi sellaiset poikkileikkaus- tai pitkittäistutkimukset, joissa 

näytteenottohetkellä henkilöillä, joilta näyte otetaan, ei ollut COVID-19-tautiin viittaavia oireita. 

Aineistoon voidaan kuitenkin sisältää tutkimuksia, joissa myös otettiin näytteitä oireisilta 

henkilöiltä. Tällöin kuitenkin vain oireettomien henkilöiden näytteitä tarkastellaan. Tutkielman 

laajuutta silmällä pitäen sisällytän tutkielmaan kymmenen laajinta kirjoitushetkellä tehtyä 
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yksittäistä tutkimusta, joka täyttää yllä olevat kriteerit. Kuitenkin koska aiheesta on tehty paljon 

suurempi määrä tutkimuksia, on aiheellista sisällyttää kirjallisuuteen myös katsauksia, jotka 

käsittelevät samaa aihetta. Olen valinnut neljä meta-analyysia, joista kaksi keskittyy aikuisiin ja kaksi 

lapsiin. 

 

 

4 Tulokset 

4.1 Näytteenottomenetelmistä 

Yleisin maailmalla kirjoitushetkellä käytössä oleva akuutin COVID-19-infektion 

tunnistamismenetelmä on RT-PCR- tai yksinkertaistettuna PCR-testi, joka perustuu viruksen RNA:sta 

käänteistranskriptiolla muodostetun cDNA:n monistukseen. Kaikki viime vuoden joulukuuhun 

saakka käytetyt PCR-testit tunnistivat N-geeniä, joka koodaa viruksen nukleokapsidia. Muita 

monistuskohteita ovat mm. vaippaa koodaava E-geeni, piikkiproteiinia koodaava S-geeni ja RNA-

polymeraasia koodaava Hel-geeni. Tyypillisesti COVID-19-taudin toteamiseen PCR-testillä vaaditaan 

vähintään kahden SARS-CoV-2-geenin tunnistusta (12). 

 

Suurin PCR-testauksen sensitiivisyyttä ja spesifisyyttä tarkasteleva arvio on Clinical Microbiology and 

Infection –lehdessä maaliskuussa 2021 julkaistussa systemaattinen arvio, johon sisällytettiin 51 

tutkimusta ja yhteensä 18 923 henkilöä. Huomattavaa on, että arvio tarkastelee myös muiden 

koronavirusten tunnistusta PCR-menetelmällä, mutta sisällytän tähän tekstiin vain erityisesti SARS-

CoV-2:n tunnistamiseen liittyvää tietoa. Arvio käsittelee vain oireisia henkilöitä, eikä erityisesti 

oireettomien henkilöiden PCR-testauksesta löydy kirjallisuudessa laajoja arvioita. PCR-tutkimuksen 

sensitiivisyydeksi saatiin SARS-CoV-2:n tunnistuksessa 0,904 (95% vaihteluväli 0,837-0,945) ja 

spesifisyydeksi 0,981 (95% vaihteluväli 0,959-0,992). RT-PCR:n sensitiivisyydeksi saatiin 0,962 (95% 

vaihteluväli 0,910-0,984) ja spesifisyydeksi 0,985 (95% vaihteluväli 0,952-0,996). Erityisesti 

sensitiivisyys on parempi verrattuna muiden PCR-testien sensitiivisyyteen (0,872, 95% vaihteluväli 

0,731-0,894), ja spesifisyyskin on hieman parempi kuin muiden PCR-testien spesifisyys 0,978 (95% 

vaihteluväli 0,937-0,993). Arvio toteaa, että RT-PCR:n käyttö selittää sensitiivisyyden 

heterogeenisyyden parhaiten, mutta pelkästään tällä ei heterogeenisyys täysin selity. Jos 
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prevalenssiksi oletetaan 5%, saadaan positiiviseksi ennustearvoksi (positive predictive value, PPV, 

liite 1) 0,479 olettaen 95% vaihteluvälin matalimman sensitiivisyyden ja spesifisyyden, 0,760 

olettaen keskimääräisen sensitiivisyyden ja spesifisyyden, ja 0,861 olettaen suurimman 

sensitiivisyyden ja spesifisyyden. Toisaalta jos oletetaan prevalenssin olevan 0,5%, saadaan PPV:ksi 

0,0930-0,543 sensitiivisyyden ja spesifisyyden 95% vaihteluvälin arvojen sisällä (5). 

 

Lääkärin käsikirjan käyttämä viite väärän negatiivisen tuloksen todennäköisyydelle on edellä 

käsittelemääni arviota paljon pienempi, sisällyttäen seitsemän tutkimusta ja yhteensä 1330 henkilöä. 

Tässäkin arviossa todetaan tulosten olevan hyvin heterogeenisiä (2, 13). 

 

Cochranessa maaliskuussa 2021 julkaistussa systemaattisessa arviossa koottiin 48 eri 

antigeenitutkimuksen tulos. Lähes kaikki arvioon sisällytetyt tutkimukset määrittelivät SARS-CoV-

2:n läsnäolon tai –olemattomuuden yhdellä PCR-tuloksella. Antigeenitutkimuksen sensitiivisyydeksi 

saatiin oireisilla henkilöillä 0,720 (95% vaihteluväli 0,637-0,790), ja oireettomilla henkilöillä 0,581 

(95% vaihteluväli 0,402-0,741). Sensitiivisyys vaihteli paljon riippuen testin markkinoijasta. 

Spesifisyys toisaalta oli 0,996 (95% vaihteluväli 0,990-0,998). Jos prevalenssiksi oletetaan 5%, 

oireettomien henkilöiden PPV on 0,884 olettaen keskimääräisen sensitiivisyyden ja spesifisyyden, 

0,679 olettaen 95%:n vaihteluvälin matalimman sensitiivisyyden ja spesifisyyden, ja 0,951 olettaen 

korkeimman sensitiivisyyden ja spesifisyyden.  Olettaen prevalenssin olevan 0,5%, oireettomien 

henkilöiden PPV on keskimääräisellä sensitiivisyydellä ja spesifisyydellä 0,422, matalimmalla 

sensitiivisyydellä ja spesifisyydellä 0,168, ja korkeimmalla sensitiivisyydellä ja spesifisyydellä 0,651 

(14). 

 

PPV on antigeenitutkimuksella korkeampi kuin PCR-tutkimuksella, joskaan PCR-tutkimuksesta ei ole 

tietoa erityisesti oireettomilla henkilöillä. Saatavilla olevan tutkimustiedon perusteella 

antigeenitutkimus olisi parempi valinta laajoihin seuloihin, koska PCR-tutkimuksen todennäköisyys 

antaa väärä positiivinen on paljon korkeampi. 
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4.2 REACT-tutkimus 

Suurin kirjoitushetkellä löytyvä satunnaistettu tutkimus, jossa kirjoitetaan myös oireettomista 

henkilöistä, on Englannissa paraikaa tehtävä REACT-tutkimus. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa 

valittiin satunnaistetusti yli viisivuotiaita Englannissa oleskelevia henkilöitä, jotka olivat National 

Health Servicen (NHS) potilasjärjestelmässä. Osallistuvat henkilöt täyttivät kyselykaavakkeen, jossa 

kysyttiin oireista viimeisen kuuden kuukauden sekä viimeisen viikon aikana. Oirekysely kattoi 

tyypilliset COVID-19-taudin oireet kuten kuumeen, ripulin ja väsymyksen. Henkilöille tai heidän 

huoltajilleen lähetettiin kotiin näytepaketti, joka sisälsi nenä- ja suunielunäytteisiin tarvittavat 

materiaalit ja ohjeet. Näytteet tultiin hakemaan henkilöiden kotoa ja kuljetettiin laboratorioon. 

Näytteenkeräys tapahtui 1.5.-1.6.2020, ja yhteensä näytteitä kerättiin 120 610. Näytteet 

analysoitiin RT-PCR-menetelmällä kohdistuen SARS-CoV-2:n N- ja E-geeneihin.  Yhteensä positiivisia 

näytteitä oli 159, ja oireettomia positiivisia oli 87 eli 69% näytteistä (95% luottamusväli 61%-76%). 

Olettaen että näyte oli täydellinen koko populaation edustaja, oireettoman COVID-19-taudin 

prevalenssi Englannissa toukokuussa 2020 olisi ollut noin 0,090% eli noin 1/1100 henkilöä (15). 

Tutkimuksen toinen osa toteutettiin samalla tavalla 19.6.-8.7.2020. Näytteitä kerättiin 159 199. 

Positiivisia näytteitä oli 123, joista oireettomia henkilöitä oli 90 eli 81% näytteistä (95% 

luottamusväli 73%-87%). Tällöin oireettoman COVID-taudin prevalenssiksi saadaan noin 0.062% eli 

1/1600 henkilöä (16). 

Tutkimuksen seitsemäs osa toteutettiin jälleen samalla tavalla. Näytteitä kerättiin aikavälillä 13.11.-

3.12.2020 yhteensä 168 181, joista positiivisia näytteitä oli 1299. Oireettomia henkilöitä oli 476 eli 

36,6% näytteistä. Huomattavaa on, että sekä oireellisen että oireettoman taudin prevalenssi oli 

kasvanut merkittävästi verrattuna tutkimuksen ensimmäiseen ja toiseen osaan, joka saattaa johtua 

siitä, että SARS-CoV-2:n PCR-tutkimus näkyy useita kuukausia positiivisena, vaikka tauti on jo 

sairastettu. Jos kuitenkin oletetaan kaikkien positiivisten näytteiden viittaavan aktiiviseen, 

infektiiviseen tautiin, saadaan oireettoman COVID-taudin prevalenssiksi 0,283% eli 1/353 henkilöä 

(17). 
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4.3 Muut tutkimukset 

Olen koonnut yhteensä yhdeksän tutkimuksen tulokset ja taulukoinut ne (liite 2). Taulukossa on 

kolme koko populaatioon tai lähes koko populaatioon keskittyvää tutkimusta. Merkittävää on, 

etten löydä yhtäkään oireetonta tautia käsittelevää tutkimusta, joka on sekä satunnaistettu että 

poikittaistutkimus. 

Kirjoitan kahdesta niistä tarkemmin sillä oletuksella, että Islannissa tehty seula kuvastaa perustason 

epidemiaa, ja Pohjois-Italiassa tehty seula kuvaa leviämisvaiheen epidemiaa. 

 

4.3.1 Islanti 

The New England Journal of Medicine –lehdessä julkaistiin kesäkuussa 2020 Islannissa tehty osittain 

satunnaistettu poikittaistutkimus, jossa rekrytoitiin sekä korkean infektioriskin henkilöitä sekä 

satunnaistetusti henkilöitä koko populaatiosta. Heistä otettiin sekä nenä- että suunielunäytteet, 

jotka yhdistettiin yhdeksi näyteputkeksi ja analysoitiin kvantitatiivisella RT-PCR (qRT-PCR) –

menetelmällä. Korkean infektioriskin henkilöiksi luokiteltiin oireiset henkilöt, jotka saapuivat 

korkean riskin alueilta (esim. Pohjois-Italiasta), tai joilla oli tiedetty altistuminen COVID-19-

positiiviselle henkilölle. Populaatioseulonta tapahtui avoimen kutsun sekä satunnaistettujen 

kutsujen kautta. Avoimen kutsun kautta seulaan sai osallistua ne henkilöt, jotka eivät olleet 

karanteenissa, ja jotka olivat oireettomia tai korkeintaan hyvin vähäoireisia. Satunnaistettu seula 

kohdistui 20-70-vuotiaisiin islantilaisiin henkilöihin, jotka eivät olleet karanteenissa. Koska tämä 

tutkielma keskittyy oireettomiin henkilöihin, en kommentoi korkean infektioriskin henkilöihin 

kohdistettujen tutkimusten tuloksia (18). 

 

Avoin kutsu oli voimassa 13.3.-1.4.2020. Yhteensä näytteitä saatiin 10 797, joista 87 eli 0,8% (95% 

vaihteluväli 0,6-1,0%) oli positiivisia.  SARS-CoV-2-positiivisista henkilöistä 36 eli 41% ei ilmoittanut 

saaneensa oireita. Oireettomien henkilöiden suhde kaikkiin tutkittuihin henkilöihin oli noin 1/300 

(18). 
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Satunnaistettujen kutsujen näytteiden keräys tapahtui 1.4-4.4.2020. Yhteensä näytteitä saatiin 

2283, joista 13 eli 0,6% (95% vaihteluväli 0,3-0,9%) oli positiivisia. SARS-CoV-2-positiivisista 

henkilöistä 6 eli 46% ei ilmoittanut saaneensa oireita. Oireettomien henkilöiden suhde kaikkiin 

tutkittuihin henkilöihin oli noin 1/380. Artikkeli toteaa, että oireettomien henkilöiden suhteet ovat 

luultavasti todellisuutta korkeampia, koska niihin sisällytettiin myös henkilöt, jotka eivät oireistaan 

ilmoittaneet (18). 

4.3.2 Italia 

Nature-lehdessä julkaistiin kesäkuussa 2020 artikkeli käsitellen Pohjois-Italian Vo’-kuntaan 

kohdistunutta populaatioseulaa. Näytteet otettiin osallistuvilta henkilöiltä sekä nenä- että 

suunielusta samalla tikulla, ja analysoitiin RT-PCR-menetelmällä. Seulaan kuului kaksi vaihetta, josta 

ensimmäinen toteutettiin 21.-29.2.2020. Kunnassa asukkaita oli 3275, ja testiin osallistui 2812 

henkilöä. Positiivisia näytteitä oli 73 eli 2,6%, ja oireettomia henkilöitä yhteensä 39 eli 53% kaikista 

positiivisen näytteen saaneista. Näistä presymptomaattisia oli 10 eli 26% kaikista 

näytteenottohetkellä oireettomista henkilöistä. Kaiken kaikkiaan oireettoman taudin prevalenssi oli 

ensimmäisen seulan aikaan 39/2812 ≈ 1/78 henkilöä (21) olettaen, että testiin osallistuneet henkilöt 

edustivat luotettavasti koko kunnan populaatiota. 

 

Toinen vaihe toteutettiin 7.3.2020 eli kahden viikon kestäneen sulkutilan jälkeen. Näytteen antoi 

yhteensä 2343 henkilöä. Näistä positiivisia näytteitä oli 29 eli enää 1,2%. Oireettomia henkilöitä oli 

yhteensä 14 eli 48% kaikista positiivisen näytteen saaneista, ja presymptomaattisia oli 1 eli 14% 

näytteenottohetkellä oireettomista henkilöistä. Tällöin oireettoman taudin prevalenssi oli 29/2343 

≈ 1/81 henkilöä (21). 

 

On mahdoton sanoa, kuinka moni ensimmäisen vaiheen positiivisen näytteen saaneista henkilöistä 

osallistui toisen vaiheen näytteenottoon. Olettaen kuitenkin, että ainakin valtaosa ensimmäisen 

vaiheen 73 positiivisen näytteen saaneista henkilöistä osallistui myös toiseen vaiheeseen, näyttää 

siltä, että kahdessa viikossa suurin osa COVID-19-infektioista ei enää näy PCR-testissä.  
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4.4 Meta-analyysit 

 

Oireettomasta taudista on tehty useita pienempiä tutkimuksia, joiden yksittäinen tarkasteleminen 

ei ole tämän tutkielman laajuuden puitteissa aiheenmukaista. Tarkastelen siis neljää laajaa meta-

analyysia, joista kaksi keskittyy aikuisiin ja kaksi lapsiin. Valtaosa oireettomaan tautiin liittyvästä 

tutkimuksesta on tehty aikuispopulaatioista, ja lapsiin kohdistuva tutkimus näyttää olevan 

keskittynyt sairaalapotilaisiin. On siis vaikea sanoa, kuinka relevanttia lapsiin kohdistuva 

tutkimustieto on koko populaatiota ajatellen. 

 

Kaikista suurin löytämäni meta-analyysi julkaistiin Annals of Internal Medicine –lehdessä 

tammikuussa 2021. Se koostuu kahdesta osasta, joista yksi tarkastelee PCR-tutkimuksia ja toinen 

vasta-ainetutkimuksia. PCR-tutkimusosa sisältää 43 tutkimusta tai raporttia ja yhteensä 1 334 154 

henkilöä. En ota kantaa vasta-ainetutkimuksiin. Meta-analyysi sisältää useita yllä tarkastelemiani 

tutkimuksia, mutta on luonnollisesti paljon laajempi. Testaushetkellä oireettomien henkilöiden 

suhteen analyysi ilmoittaa olevan välillä 6,3%-100%, mediaani 65,9% (IQR 42,8-87,0%). 19 meta-

analyysin sisällyttämää tutkimusta oli pitkittäistutkimuksia, ja asymptomaattisten henkilöiden 

suhde testaushetkellä oireettomiin oli myös laaja: 6,3%-91,7%, mediaani 42,5% (IQR 29,6%-77,8%). 

Artikkeli toteaa, että johtuen tutkimusten heterogeenisyydestä, ei muodollista, kvantitatiivista 

analyysia voida tehdä (27). 

 

Toinen suuri meta-analyysi julkaistiin Frontiers in Public Health -lehdessä, jälleen tammikuussa 2021. 

Se tarkastelee pelkästään RT-PCR-menetelmällä todettuja SARS-CoV-2-infektioita sellaisilla 

henkilöillä, jotka olivat tutkimushetkellä oireettomia. Sisällyttäen yhteensä 16 tutkimusta ja 2788 

henkilöä, kyseinen meta-analyysi tarkastelee pääasiassa Kiinan sairaaloissa pandemian 

alkuvaiheessa tehtyjä tutkimuksia, joita edellisessä kappaleessa tiivistetty meta-analyysi ei 

sisällyttänyt. Oireettomien henkilöiden prevalenssiksi saatiin 48,2% (95% vaihteluväli 30%-67%), 

joskin oikea oireettomien henkilöiden suhde oli 873/2877 eli 31,3%. Tämäkin meta-analyysi toteaa 

erittäin laajan heterogeenisyyden. Huomattavaa on, että 42,5% tutkittavista henkilöistä oli 0-18-

vuotiaita. Meta-analyysi ei myöskään sovi koko populaation tarkasteluun, koska valtaosa 

tutkimuksista käsittelee sairaalahoidossa olevia henkilöitä (28). 
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Alle 21-vuotiaisiin potilaisiin keskittyvä meta-analyysi julkaistiin Journal of Clinical Virology -lehdessä 

helmikuussa 2021. Analyysiin sisällytettiin 20 retrospektiivistä tutkimusta ja yhteensä 1810 henkilöä, 

joilla oli PCR-menetelmällä todettu COVID-19-infektio. Valtaosa tutkimuksista oli tehty Kiinassa 

alkuvuodesta 2020. Meta-analyysi ei jakanut oireettomia henkilöitä ikäryhmiin, mutta oireettoman 

taudin kokonaisprevalenssiksi alle 21-vuotiailla, joilla COVID-19-infektio on todettu, saatiin 13% 

(95% vaihteluväli 11%-14%). Artikkeli ei kerro, onko tutkimukset tehty esim. sairaalassa tai muussa 

ympäristössä, jossa hoidetaan jo valmiiksi sairaita potilaita, joilla voisi olla korkeampi riski saada 

infektio (29). 

 

Viimeinen tarkastelemani meta-analyysi julkaistiin Vaccine-lehdessä tammikuussa 2021. Analyysiin 

otettiin yhteensä 65 tutkimusta, joista 39 oli retrospektiivisiä tai prospektiivisiä, ja 26 oli 

tapausraportteja. Tutkimukset sisälsivät yhteensä 1214 lasta, joilla oli RT-PCR-menetelmällä todettu 

COVID-19-infektio. 880:sta lapsesta oli saatavilla tietoa oireista tai niiden puutteesta, ja oireettomia 

oli 46 eli 5,2% lapsista. Toisaalta analyysi toteaa, että todennäköisesti oireettomia lapsia ei testata 

kovin usein, joten oireettomien lasten suhde saattaa olla korkeampi (30). 

 

 

5 Pohdinta 

Sekä yksittäiset tutkimukset että meta-analyysit osoittavat oireettoman COVID-19-taudin 

prevalenssin olevan hyvin heterogeeninen, riippuen sekä tarkastellusta populaatiosta että jossain 

määrin myös näytteen analyysimenetelmästä. Erityisesti meta-analyysien tuloksia lienee hyvin 

vaikea hyödyntää käytännön päätöksenteossa, koska analyysit sisällyttävät runsaasti 

retrospektiivisiä katsauksia sekä tutkimuksia, jotka on toteutettu esimerkiksi sairaalassa tai muussa 

ympäristössä, jossa tutkittava populaatio valikoituu tietynlaiseksi.  

 

Paras lähde oireettoman COVID-19-taudin prevalenssin arviointiin on laajat populaatioseulat. 

Tarkastelemieni seulojen mukaan prevalenssi vaihtelee erittäin laajasti, ollen suurimmillaan noin 

yksi henkilö 78:sta ja pienimmillään yksi henkilö 1600:sta. En ole löytänyt yhtäkään tekijää, joka 

vaihtelun selittäisi. Totesin luvussa 4.1 antigeenitutkimuksen PPV:n olevan PCR-tutkimusta 
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korkeampi, mutta 0,5% prevalenssilla koko populaation seulonta käyttäen kumpaa tahansa 

menetelmää antaisi enemmän vääriä kuin oikeita positiivisia tuloksia. Tämän löydöksen ja tulosten 

heterogeenisyyden valossa vaikuttaa siltä, että laajat populaatioseulat eivät ole luotettavia lähteitä 

oireettoman taudin prevalenssin arvioinniksi, jollei erittäin spesifiä tutkimusmenetelmää löydetä. 

Kumpaakaan tarkastelemaani tutkimusmenetelmää on vaikea suositella laajoissa seuloissa 

käytettäviksi. 

 

Aineistoon sisällytetyt tutkimukset toteutettiin usein hyvin laajalla aikavälillä, joten tavoitteissa 

mainitsemani hypoteesin testaus on mahdotonta. En myöskään löytänyt tutkimustietoa 

oireettomien henkilöiden tartunta-ajasta, eli en ota kantaa tavoitteissa mainitsemani karanteenin 

pituuteen. 

 

Suomeen on tullut alkuvuodesta myyntiin SARS-CoV-2:n kotitestipakkauksia, jotka perustuvat 

antigeenitestiin. Viiden testin pakkaus maksaa 29,99€, eli yhden testin hinnaksi tulee hieman alle 

kuusi euroa. Ensimmäisen Suomessa myytävän pakkauksen valmistaja, Xiamen Boson Biotech, on 

ilmoittanut testin sensitiivisyyden olevan 96,2% ja spesifisyyden 99,2%. Erityisesti sensitiivisyyden 

korkeus on mielenkiintoista ottaen huomioon, että laajat meta-analyysit laboratorioissa tehtävistä 

antigeenitesteistä ovat ilmoittaneet paljon matalamman sensitiivisyyden. En löytänyt lähdettä 

valmistajan ilmoittamille luvuille (31, 32). 

 

Olettaen kuitenkin lukujen olevan tarkkoja ja testin ottajasta riippumattomia, saadaan 0,5% 

oireettoman COVID-19-taudin prevalenssilla testin PPV:ksi liitteen 1 kaavaa käyttäen 0,375. Testi 

siis ilmoittaa enemmän vääriä positiivisia kuin oikeita positiivisia. Asettaen prevalenssiksi 5% 

saadaan PPV:ksi 0,863, eli aitojen positiivisten tulosten määrä on selvästi korkeampi. Jos 

pienemmällä prevalenssilla esimerkiksi ennen kauppaan menoa kaikilta henkilöiltä otettaisiin 

Xiamen Boson Biotechin kotitestipakkauksen näyte, noin joka kuudeskymmenes henkilöistä 

käännytettäisiin pois, vaikka vain joka kahdessadas olisi oikeasti positiivinen, ja todennäköisesti vielä 

pienempi määrä heistä olisi aktiivisesti infektiivinen. Toisaalta suuremmalla prevalenssilla (1-

0,863)/0,863 eli noin joka kuudes positiivisista tuloksista olisi väärä. 
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Pienellä prevalenssilla siis saadaan enemmän vääriä kuin oikeita positiivisia negatiivisia tuloksia. 

Kaupassa asioidessa on myös täysin mahdollista käyttää maskia, jonka tiedetään olevan tehokas 

keino viruksen leviämisen estämisessä. Pikatestin vaatiminen lienee tässä tapauksessa huono idea, 

erityisesti koska kaupassa tulee lähes jokaisen kotitalouden joskus käydä. Pienet hääjuhlat ja muut 

tapahtumat, joissa turvavälit ja maskit ovat käytännöllisiä, ja joissa poiskäännyttäminen aiheuttaa 

paljon mielipahaa, lienevät turvallisia pitää ilman pikatestiä. Tarkastellaan vielä kuitenkin 

yhdenlaista suurta tapahtumaa, jossa on käytännössä vaikea pitää maskeja. 

 

Hartwall Areenalle mahtuu musiikkiesitykseen, jossa on lava keskellä areenaa, noin 15 500 henkeä 

lukuun ottamatta aitioita (33). Korkeaenergisessä musiikkiesityksessä on täyteen pakatulla 

areenalla maskin käyttö todennäköisesti hyvin epämiellyttävää. 0,5% oireettoman taudin 

prevalenssilla tällaiseen tapahtumaan osallistuisi noin 77 COVID-19-positiivista henkilöä. Konsertit 

kestävät pitkään, ja tartunnan leviäminen on todennäköistä. Testit maksaisivat 93 000 euroa, mutta 

tämä luku ei ota huomioon henkilöstömäärää, jonka pitäisi valvoa, että yleisöön pyrkivät ottavat 

itseltään testin asianmukaisesti. Tällainen laaja testaaminen pienellä prevalenssilla aiheuttaisi 

(0,5%*15500)/0,375 eli noin 206 henkilön pois käännyttämisen. Musiikkiesitykset eivät kuitenkaan 

ole elintärkeitä, ja itse katsoisin tällaisessa tilanteessa järkeväksi pikatestin vaatimisen. 

  



15 
 

 

Lähdeluettelo 

(1) WHO-convened global study of origins of SARS-CoV-2: China Part. (2021). Retrieved 14 June 

2021, from https://www.who.int/publications/i/item/who-convened-global-study-of-origins-of-

sars-cov-2-china-part 

(2) https://yle.fi/uutiset/3-11181717 

(3) The species Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: classifying 2019-nCoV and 

naming it SARS-CoV-2. Nature Microbiology. 2020;5(4):536-544. 

(4) Lääkärin käsikirja – Koronavirusinfektiot Available at: 

https://www.terveysportti.fi/apps/ltk/article/ykt01229 

(5) Mustafa Hellou M, Górska A, Mazzaferri F, Cremonini E, Gentilotti E, De Nardo P et al. Nucleic 

acid amplification tests on respiratory samples for the diagnosis of coronavirus infections: a 

systematic review and meta-analysis. Clinical Microbiology and Infection. 2021;27(3):341-351. 

(6) Khalil A, Hill R, Ladhani S, Pattisson K, O'Brien P. COVID-19 screening of health-care workers in a 

London maternity hospital. The Lancet Infectious Diseases. 2021;21(1):23-24. 

(7) Hope M, Raptis C, Shah A, Hammer M, Henry T. A role for CT in COVID-19? What data really tell 

us so far. The Lancet. 2020;395(10231):1189-1190. 

(8) van Doremalen N, Bushmaker T, Morris D, Holbrook M, Gamble A, Williamson B et al. Aerosol 

and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1. New England Journal of 

Medicine. 2020;382(16):1564-1567. 

(9) Kososen bussissa levisi korona – toimitusjohtaja toivoo maskipakkoa ja povaa alalle 

pudotuspeliä. (2021). Retrieved 14 June 2021, from https://www.is.fi/taloussanomat/art-

2000007838645.html  

(10) Chu D, Akl E, Duda S, Solo K, Yaacoub S, Schünemann H et al. Physical distancing, face masks, 

and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a 

systematic review and meta-analysis. The Lancet. 2020;395(10242):1973-1987. 

(11) Helsingin kaupunki - LÄÄKÄRIN OHJE: Ensisoitto COVID-19 positiiviselle potilaalle 



16 
 

(12) Arevalo-Rodriguez I, Buitrago-Garcia D, Simancas-Racines D, Zambrano-Achig P, Del Campo R, 

Ciapponi A et al. False-negative results of initial RT-PCR assays for COVID-19: A systematic review. 

PLOS ONE. 2020;15(12):e0242958. 

(13) Kucirka L, Lauer S, Laeyendecker O, Boon D, Lessler J. Variation in False-Negative Rate of 

Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction–Based SARS-CoV-2 Tests by Time Since Exposure. 

Annals of Internal Medicine. 2020;173(4):262-267. 

(14) Dinnes J, Deeks J, Berhane S, Taylor M, Adriano A, Davenport C et al. Rapid, point-of-care 

antigen and molecular-based tests for diagnosis of SARS-CoV-2 infection. Cochrane Database of 

Systematic Reviews. 2021;. 

(15) Riley S, Ainslie K, Eales O, Jeffrey B, Walters C, Atchison C et al. Community prevalence of SARS-

CoV-2 virus in England during May 2020: REACT study. 2020;. 

(16) Riley S, Ainslie K, Eales O, Walters C, Wang H, Atchison C et al. Transient dynamics of SARS-CoV-

2 as England exited national lockdown. 2020;. 

(17) Riley S, Walters C, Wang H, Eales O, Ainslie K, Atchinson C et al. REACT-1 round 7 updated 

report: regional heterogeneity in changes in prevalence of SARS-CoV-2 infection during the second 

national COVID-19 lockdown in England. 2020;. 

(18) Gudbjartsson D, Helgason A, Jonsson H, Magnusson O, Melsted P, Norddahl G et al. Spread of 

SARS-CoV-2 in the Icelandic Population. New England Journal of Medicine. 2020;382(24):2302-2315. 

(19) Al-Shamsi H, Coomes E, Alrawi S. Screening for COVID-19 in Asymptomatic Patients With Cancer 

in a Hospital in the United Arab Emirates. JAMA Oncology. 2020;6(10):1627. 

(20) White E, Santostefano C, Feifer R, Kosar C, Blackman C, Gravenstein S et al. Asymptomatic and 

Presymptomatic Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Infection Rates in a Multistate 

Sample of Skilled Nursing Facilities. JAMA Internal Medicine. 2020;180(12):1709. 

(21) Lavezzo E, Franchin E, Ciavarella C, Cuomo-Dannenburg G, Barzon L, Del Vecchio C et al. 

Suppression of a SARS-CoV-2 outbreak in the Italian municipality of Vo’. Nature. 

2020;584(7821):425-429. 

(22) Kasper M, Geibe J, Sears C, Riegodedios A, Luse T, Von Thun A et al. An Outbreak of Covid-19 

on an Aircraft Carrier. New England Journal of Medicine. 2020;383(25):2417-2426. 



17 
 

(23) Blain H, Gamon L, Tuaillon E, Pisoni A, Giacosa N, Albrand M et al. Atypical symptoms, SARS-

CoV-2 test results and immunisation rates in 456 residents from eight nursing homes facing a COVID-

19 outbreak. Age and Ageing. 2021;. 

(24) Petersen I, Phillips A. Three Quarters of People with SARS-CoV-2 Infection are Asymptomatic: 

Analysis of English Household Survey Data</p>. Clinical Epidemiology. 2020;Volume 12:1039-1043. 

(25) Hoxha A, Wyndham-Thomas C, Klamer S, Dubourg D, Vermeulen M, Hammami N et al. 

Asymptomatic SARS-CoV-2 infection in Belgian long-term care facilities. The Lancet Infectious 

Diseases. 2021;21(4):e67. 

(26) Meyers K, Dillman B, Williams C, Jiang J, Clifford N, Miller J et al. Follow‐up of SARS‐CoV‐2 

positive subgroup from the Asymptomatic novel CORonavirus iNFection study. Journal of Medical 

Virology. 2021;. 

(27) Oran D, Topol E. The Proportion of SARS-CoV-2 Infections That Are Asymptomatic. Annals of 

Internal Medicine. 2021;. 

(28) Syangtan G, Bista S, Dawadi P, Rayamajhee B, Shrestha L, Tuladhar R et al. Asymptomatic SARS-

CoV-2 Carriers: A Systematic Review and Meta-Analysis. Frontiers in Public Health. 2021;8. 

(29) Badal S, Thapa Bajgain K, Badal S, Thapa R, Bajgain B, Santana M. Prevalence, clinical 

characteristics, and outcomes of pediatric COVID-19: A systematic review and meta-analysis. Journal 

of Clinical Virology. 2021;135:104715. 

(30) Bhuiyan M, Stiboy E, Hassan M, Chan M, Islam M, Haider N et al. Epidemiology of COVID-19 

infection in young children under five years: A systematic review and meta-analysis. Vaccine. 

2021;39(4):667-677. 

(31) Suomalaisetkin voivat nyt ostaa koronan kotitestin marketista – Selvitimme, mitä hyötyä 

testistä oikeastaan on. (2021). Retrieved 14 June 2021, from https://yle.fi/uutiset/3-11930980 

(32) Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card - FIND. (2021). Retrieved 14 June 2021, from 

https://www.finddx.org/product/rapid-sars-cov-2-antigen-test-card-2/ 

(33) Tapahtuma-setupit. (2021). Retrieved 14 June 2021, from 

https://hartwallarena.fi/fi/tapahtumaj%C3%A4rjest%C3%A4j%C3%A4/arena-tuotanto/tapahtuma-

setupit 

https://yle.fi/uutiset/3-11930980
https://www.finddx.org/product/rapid-sars-cov-2-antigen-test-card-2/


18 
 

Liitteet 

 

Liite 1. PPV:n laskukaava. 

 

Paikka Populaatio Sat. Tutkimus Näytteenotto- 
aika 

Näytteen 
tyyppi 

Analysointi- 
menetelmä 

Näytteiden 
määrä 

Positiiviset 
näytteet 
(suhde 
näytteiden 
määrään) 

AS+PS 
(suhde 
positiivisten 
näytteiden 
määrään) 
 

PS 
(suhde 
AS+PS) 

Islanti (18) 20-70-
vuotiaat 

ei poikittais 13.3.-
1.4.2020 

nenä- ja 
suunielu 

qRT-PCR 10 797 87 (0,81%) 87 (100%) 51 
(59%) 

Islanti (18) 20-70-
vuotiaat 

kyllä poikittais 1.4.-4.4.2020 nenä- ja 
suunielu 

qRT-PCR 2283 13 (0,57%) 13 (100%) 7 
(54%) 

UAE, Al 
Zahra –
sairaala (19) 

syöpäpotilaat ei poikittais 13.3.-
4.4.2020 

nenänielu PCR 85 7 (8%) 7 (100%) 7 
(100%) 

USA, 
hoitokodit 
(20) 

asukkaat ei pitkittäis 16.3.-
15.7.2020 

- - 5403 5403 
(100%) 

2194 (41%) 1033 
(47%) 

Italia, Vo’ 
(21) 

koko 
populaatio 

ei pitkittäis 21.-29.2.2020 nenä- ja 
suunielu 

RT-PCR 2812 73 (2,6%) 39 (53%) 10 
(26%) 

Italia, Vo’ 
(21) 

koko 
populaatio 

ei pitkittäis 7.3.2020 nenä- ja 
suunielu 

RT-PCR 2343 29 (1,2%) 14 (48%) 1 (7%) 

USA, 
laivaston 
alus (22) 

koko 
henkilöstö 

ei pitkittäis 23.3.-
18.5.2020 

nenänielu rRT-PCR 4779 1271 
(27%) 

978 (77%) 406 
(42%) 

Ranska, 
hoitokodit 
(23) 

asukkaat ei pitkittäis 3.3.-
10.6.2020 

nenänielu rRT-PCR 456 161 (35%) 28 (17%) 14 
(50%) 

Iso-
Britannia, 
kotitaloudet 
(24) 

koko 
populaatio 

kyllä poikittais 26.4.-
27.6.2020 

- - 36 061 115 
(0,31%) 

88 (77%) - 

Belgia, 
hoitokodit 
(25) 

henkilökunta ei poikittais 8.4.-
18.5.2020 

nenänielu RT-PCR 138 327 2953 
(2,1%) 

2185 (74%) - 

Belgia, 
hoitokodit 
(26) 

asukkaat ei poikittais 8.4.-
18.5.2020 

nenänielu RT-PCR 142 100 5390 
(3,8%) 

4059 (75%) - 

USA (27) oireettomat 
aikuiset 

ei pitkittäis 7.4.-9.5.2020 nenänielu RT-PCR 2953 91 (3,1%) 91 (100%) 19 
(21%) 

 

Liite 2. 

Sat. = satunnaistettu 

AS = asymptomaattinen, eli oireettomana pysyvä 

PS = presymptomaattinen, eli näytteenottohetkellä oireeton henkilö joka kehittää oireita 

AS+PS = kaikki henkilöt, jotka olivat näytteenottohetkellä oireettomia 


