
Voimmeko ennustaa 
koronapandemian jatkoa?

Petri Lehenkari



Eturistiriidat
• Ei ole
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• OY



Kyllä, mutta…

Voimmeko ennustaa koronapandemian jatkoa?



”Tulevaisuuden ennustaminen on 
menneisyyden ennustamista vaikeampaa”

• Tammikuussa 2020 aloin kerätä julkisuudessa ilmoitettuja lukuja koronaviruksesta, 
laitoin nämä ilmoitustaululle Oulun lääkikseen ja ne poistettiin sieltä 



”Always listen to the good guys”



Johtopäätökset tilanteesta?

• https://www.oulu.fi/ltk/tie-ulos-covid-kriisist%C3%A4



Solubiologian harrastus level III –miten 
ennustetaan rokoteaikataulua?

• Ennennäkemätön tilanne, jossa tarvitaan täysin uusi rokoteteknologia

• Perinteisten rokotteiden kehitys/tuotantoaikataulu n 10 vuotta

• Ratkaisu?



Nature –reviews
julkaisu 2018!

doi:10.1038/nrd.2017.243



mRNA rokotteiden kuljettimen optimointi 

doi:10.1038/nrd.2017.243



mRNA rokotteiden farmakologian optimointi

doi:10.1038/nrd.2017.243



Immunisaatioreaktion 
teoria

doi:10.1038/nrd.2017.243



Syöpä on liian vaikea sairaus mRNA rokotteille 
–samoin HIV mutta RNA virukset helppo!

doi:10.1038/nrd.2017.243



Rokotteen muistijälki?

• Innate Immunity

• Adaptive immunity
1. Antibodies
2. Cellular memory

doi:10.1038/nrd.2017.243



doi:10.1038/nrd.2017.243



Kasvomaskit
• Ortopedian harrastus
• Infektiotautien ylilääkäri Hannu Syrjälän 

kattava katsaus maskien vs
suojahuppujen käytöstä

• Hyvin realistinen näkemys tehosta, 
hyödyistä ja haitoista, erityisesti 
aerosolitartunnoissa

• Hyvin inhorealistinen näkemys RCT 
tutkimusten soveltuvuudesta 
väestötutkimuksissa ja tilanteissa, joissa 
ei voida toteuttaa aitoa 
randomisaatiota!

• Kirurgien muistisääntö: craniumiin voi 
hengittää, thoraxiin voi aivastaa, 
vatsaonteloon voi vaikka paskantaa, 
niveleen vain katsahtaa (V Koivukangas)



Lehenkarin ennustukset 4/2020

• 1. Suusuojaimista vaahtosin jo tuolloin, nyt ne ovat arkipäivää ja teho 
suurin piirtein tiedetään

• 2. COVID kriisi edellyttää sitä, että kaikki ihmiset sairastavat jossain 
vaiheessa sairauden. Ensivaiheessa tauti täytyy saada kokonaan 
pysäytettyä. (oletus endeemisyydestä)

• 3. COVID -virus on osoittautunut n 10 kertaa ärhäkämmäksi kuin 
tavallinen influenssavirus 

• 4. totesin, että WHO ja THL myös etsivät tuolloin ja näyttää että vielä 
nytkin kantaansa ja tilannekuva muuttuu koko ajan 

• 5. Ennustin myös näin:  aikaisemman kokemuksen perusteella voidaan 
arvioida, ettei mikään lääke tule olemaan kovin tehokas; näyttää että 
tämäkin pitää paikkaansa, tosin perus- ja tehohoidon osaaminen on 
parantunut ja ennuste tätä kautta 



• 6. Ennustin myös, että Suomessa on mahdollista, että meillä toteutuu totalitaariseen 
karanteeniin verrattava tilanne, ja kokonaiskuolleisuus jää välille 100-2000, ilokseni voin 
todeta, että haarukan keskivälille näytetään tässä vaiheessa jäävän

• 7. Edelleen on totta myös seuraava: jos jokainen ihminen rajoittaa sosiaalista 
kontaktointia totaalisesti 2 vko ajaksi, ihmiskunta selviää tilanteesta 4 viikossa.

• 8. Ennustin myös näin: On kiistämätön lääketieteellinen tosiasia, että ainoa lopullinen 
tie ulos COVID –viruksen kanssa yhteiselossa on se, että lähes me kaikki jossain vaiheessa 
sairastamme taudin ja tieto viruksen nujertamisesta tulee osaksi 
immuunijärjestelmämme muistia. Laumaimmuniteetti vaatii erittäin suurta väestötason 
immunisaatiota. Rokotteella voidaan valmistaa elimistöä tähän ja lieventää taudin kuvaa 
merkittävästi. Siksi heti alkuvaiheessa rokotekehitys on osattu nostaa ensisijaiseksi ja se 
on alkuvaiheen infektioneston ja rajaamisen jälkeen todellinen tie ulos tilanteesta.

• Ja rokotusten aikataulusta ennustin vastoin kaikkia asiantuntijoita näin: Arvioin, että 
massarokotukset alkavat vuoden 2020 lopussa ja ne saadaan tehtyä vuoden 2021 
loppuun mennessä. 



• 9. Totesin myös näin: ”asiantuntemus eri instituutioissa ei paikallistasolla kerta 
kaikkiaan riitä, joten rajoittamistoimien tulee olla valtakunnan tasoisesti johdettuja, 
mutta sovellettuja ja kohdennettuja paikallisesti. Näinhän tässä nyt on onneksi toimittu. 
On hyvä hahmottaa, että tämä tilanne ei kestä ikuisesti mutta se ei myöskään ole ihan 
nopeasti ohi. Ensimmäinen aalto on todennäköisesti otettu vastaan kesään 2020 
mennessä, mutta rajoitukset jatkuvat kesän 2020 yli kaikkialla. Rokotukset alkavat 
loppuvuodesta 2020. COVID on selätetty kesällä 2021, se saattaa hiipiä muiden virusten 
mukana kausittain, mutta tämänkaltaista pandemiaa se ei kykene aiheuttamaan, vaan 
pandemian aiheuttaa jokin muu eliö, luultavimmin toinen RNAvirus. Yhteiskuntaa ei 
kannata romahduttaa yli vuodeksi, mutta työtä ja sairastamista tulee tehdä eri tavalla. 
Muutokset aikatauluissa mahdollisia.”

• 10. Viimeiseksi totesin näin:  ”On hyvä hahmottaa, että tämä tilanne ei kestä ikuisesti 
mutta se ei myöskään ole ihan nopeasti ohi. Ensimmäinen aalto on todennäköisesti 
otettu vastaan kesään 2020 mennessä, mutta rajoitukset jatkuvat kesän 2020 yli 
kaikkialla. Rokotukset alkavat loppuvuodesta 2020. COVID on selätetty kesällä 2021, se 
saattaa hiipiä muiden virusten mukana kausittain, mutta tämänkaltaista pandemiaa se 
ei kykene aiheuttamaan.”



Tulevaisuus?



EUROMOMO -data

https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps

Weekly mortaility data



https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps



https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps



https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps



https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps



https://www.worldometers.info/coronavirus/



https://www.worldometers.info/coronavirus/
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https://ourworldindata.org/covid-cases

Daily new confirmed COVID-19 cases/1 
million people





https://doi.org/10.14745/ccdr.v47i03a02



Mitkä kaikki virukset 
aiheuttavat flunssan 
kaltaisia oireita?

Huom: esim
rhinoviruksia
tunnetaan n 160 
erilaista, arviolta niitä 
on kuitenkin satoja 
erilaisia!

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_infectious_diseases_causing_flu-like_syndrome



https://doi.org/10.14745/ccdr.v47i03a02



https://doi.org/10.14745/ccdr.v47i03a02



https://doi.org/10.14745/ccdr.v47i03a02
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Ennustus 1:  COVID-19 tulee olemaan viides 
endeeminen koronavirus, joka ilmaantuu 
infektiohuipuissa muiden virusten tapaan

https://doi.org/10.14745/ccdr.v47i03a02



Rokotuskattavuus maailmassa vaihtelee tällä 
hetkellä 2,5%-96%



Immunologinen muisti rokotetuilla säilyy 
hyvin vaikka vasta-ainepitoisuus laskisi



Ennustus 2: Rokotettu maailma selviää kohtuullisen 
hyvin vuosina 2021-2025, rokottamaton ei

• Rokottamilla 6 x enemmän tartuntoja (Suomessa jopa 11 x enemmän)
• Rokottamattomat joutuvat 17x todennäköisemmin sairaalahoitoon
• Rokotetuilla 11 x vähemmän kuolemia (CDC, USA)

MITÄ TÄMÄ TARKOITTAA KÄYTÄNNÖSSÄ?

Verrattuna tavalliseen influenssaan koronavirus on 10 x tappavampi, rokotus 
laskee riskin 1/10:n 
=rokotettuna koronavirus on yhtä tappava kuin influenssa

Luonnollinen sairastamisen kautta saatu immuniteetti tasoittaa eroja jo nyt ja 
voimakkaammin ajan kuluessa, valistunut arvaus on että 2025 alkaen 
kuolleisuudessa ei ole eroja ja olemme immunoadaptoituneet virukseen 
globaalisti



https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-
rokotukset/seurantajarjestelmat-ja-
rekisterit/tartuntatautirekisteri/ilmoitettavat-taudit-ja-
mikrobit

KYSYMYS: lakkaako rokotekattavuuden ollessa >80% koronavirus olemasta yleisvaarallinen tartuntatauti?



https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-
rokotukset/seurantajarjestelmat-ja-
rekisterit/tartuntatautirekisteri/ilmoitettavat-taudit-ja-
mikrobit





Ennustus 3: COVID-19 poistuu Suomessa 
yleisvaarallisten tartuntatautien listalta viimeistään 
kesällä 2022

• Vaikuttaa kaikkiin kansallisiin toimiin ja suhtautumiseen



COVID-19 ennustettiin 
jo hyvin 
seikkaperäisesti v 
2015 Nature Medicine 
julkaisussa! 



ACE2 –reseptori?



Neuroscientist. 2020 Sep 11 : 1073858420956905. 





DOI:10.1002/path.1570



DOI:10.1002/path.1570



DOI:10.1002/path.1570



Ennustus 4: COVID-19 tulee aiheuttamaan muita 
yleisiä kausiviruksia enemmän  pitkäaikaishaittoja

Wanga V, Chevinsky JR, Dimitrov LV, et al. Long-Term
Symptoms Among Adults Tested for SARS-CoV-2 — United 
States, January 2020–April 2021. MMWR Morb Mortal
Wkly Rep 2021;70:1235–1241. DOI: 
http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7036a1external 
icon.



Ennustus 5: Kiina avaa täysin kaiken sillä olevan 
tiedon Wuhanin viruslaboratorion toiminnasta ja 
viruksen leviämisestä
• viruksen väli-isäntä tai rekombinaatio/muuntumishistoria voidaan 

varmentaa
• palauttaa kansainvälisen yhteisön keskinäisen luottamuksen
• opimme vastaisen varalle suhtautumisen pandemiaan



Ennustus 6: mRNA rokotteet ovat tulleet 
jäädäkseen
• Parempi teho mm Influenssa –viruksiin!



Ennustus 7:  3.1. julistetaan pandemian uhrien 
muistopäiväksi



Ennustus 8: muut kuin koronaviruksen suoraan 
aiheuttamat laadullisten terveiden vuosien 
menetykset ylittävät koronavirusterveyshaitat jo v 
2021
• Koronaviruksen hoito ja sulkutoimenpiteet viivästyttävät ja estävät hoitoa ja 

aiheuttaa terveyskuormitusta
• QALY –kertymä väestötasolla on negatiivinen pitkään, mutta koronaviruksen 

suoraan aiheuttama tautikuorma kohdistuu korkean rokotekattavuuden vuoksi 
hyvin pieneen ihmisryhmään ja muut haitat hyvin suureen ihmisryhmään 

• Erityisen huolissani olen vaikutuksesta lapsiin ja nuoriin, parantumattomia 
sairauksia, mm syöpiä sairastaviin, joille hoitoon hakeutumisne viive tai palvelun 
tason aleneminen on elämän ja kuoleman kysymys

• Onko jo nyt Suomessa koronatoimien aiheuttama kuolleisuus suurempi kuin 
koronakuolleisuus?



Ennustus 9: saamme tietää todellisen 
koronakuolleisuuden ja sairastavuuden vasta 
kovista parametreistä, eli kuolleisuudesta, 
väestökehityksestä jne

https://www.worldometers.info/coronavirus/



Indikaattorivaltioita kannattaa seurata!

https://www.worldometers.info/coronavirus/



Ennustus 10: Suomi

• Tapausten määrä nousee rajusti, mutta kokonaiskuolleisuus ei muutu
• Joudumme välillä tinkimään yökerhoelämästä ja matkustelusta ja  

käyttämään maskeja kun uusi variantti saapuu rokottamattomilta 
alueilta mutta vessapaperia ei enää hamstrata

• Kaikki rokotevastaiset, jotka sairastuvat, muuttuvat 
rokotemyönteisiksi

• Sairaaloiden kapasiteetti on koetuksella mutta kestää
• Poliitikot voivat jatkaa Instagram –postauksiaan ja jättää viruksen 

vastaiset toimet alueellisten viranomaisten ja THL:n huoleksi



Avoimeksi jääviä kysymyksiä?

• Olisiko meidän mahdollista päästä vielä eroon viruksesta?
-Kyllä olisi, mutta ei ole maailmanlaajuista konsensusta, että niin tehtäisiin
-taudin leviäminen eläimiin on teoreettinen toinen endeeminen virusvarasto, joten on 
mahdollista, ettei ihmisten koronasulku enää riitä

• Miten maailman maiden heterogeeninen suhtautuminen vaikuttaa kaikkeen?
-maailma tulee jakautumaan todella moneen eri kategoriaan, poliittinen ja taloudellinen 
epätasa-arvo voi lisääntyä, konfliktit voivat lisääntyä, tuotannon edellytykset ja talouden 
rakenteet vaurioitua pysyvästi, yksilön oikeudet ja asema voi muuttua

• Mikä on kehitysmaiden osuus endeemisenä virusgeneraattorina?
-pandemia on viides isku kehittyvien maiden kansanterveydelle, joilla ei ole varaa eikä 
kansalaisilla halua rokotteisiin (aliravitsemuksen ja puutteen aiheuttama sairauskuorma, 
onnettomuudet, ylipainon aiheuttamat sairaudet, muut tarttuvat taudit, nyt myös pandemia!)


