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Kouluun tai varhaiskasvatukseen ei tulla oireisena  
 
Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, 
hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Kouluun tai varhaiskasvatukseen ei pidä tulla, 
jos on sairastumiseen viittaavia oireita.  
 
Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan 
huoltajaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän 
etäisyyden.  
 
Opiskelijan tai opettajan ei pidä osallistua lähiopetukseen tai muuhun oppilaitoksen tiloissa 
järjestettävään toimintaan, jos hänellä on sairastumiseen viittaavia oireita. Muiden oppilaitoksen 
tiloissa työskentelevien tai siellä vierailevien ei myöskään pidä tulla oppilaitoksen tiloihin 
oireisena. Jos henkilö sairastuu päivän aikana, tulee hänen poistua välittömästi oppilaitoksesta tai 
siirtyä erilliseen tilaan. 
 
Oireisten tulee herkästi hakeutua koronavirustestiin. Mikäli testitulos on negatiivinen ja oireilu 
selvästi vähenemässä, voi varhaiskasvatukseen tai kouluun palata, vaikka oireet eivät olisi 
kokonaan väistyneet.  Mikäli opiskelijalla testitulos on negatiivinen ja oireilu selvästi vähenemässä, 
voi hän osallistua lähiopetukseen ja muuhun toimintaan oppilaitoksen tiloissa, vaikka oireet eivät 
olisi kokonaan väistyneet. Ennen testituloksen valmistumista on kuitenkin vältettävä kontaktia 
muihin. Jos oireet myöhemmin alkavat uudelleen tai lisääntyvät, tulee hakeutua uuteen testiin.  
 
Jos oireet johtuvat allergiasta ja helpottavat selvästi allergialääkityksen aloittamisen jälkeen, voi 
varhaiskasvatukseen tai kouluun palata, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet. Jos oireet 
eivät helpota lääkityksestä huolimatta, tulee hakeutua testiin. Jos testitulos on negatiivinen, voi 
varhaiskasvatukseen tai kouluun palata. 
 
 
Jos koulussa, oppilaitoksessa tai varhaiskasvatuksessa todetaan koronavirustartunta  
 
Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu tartuntatautilain mukaan kunnan tai sairaanhoitopiirin 
tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Jos varhaiskasvatuksessa, koulussa, opiskelijalla tai 
oppilaitoksessa todetaan jollakulla koronavirustartunta, selvitetään onko tapahtunut altistumista, 
ja altistuneet pitää jäljittää ja asettaa tartuntatautilain nojalla karanteeniin yleensä 14 
vuorokaudeksi.  



 
Koronavirustartunnan saaneen on siten oltava pois koulusta, oppilaitoksesta tai 
varhaiskasvatuksesta yleensä vähintään 14 vuorokauden ajan oireiden alkamisesta, mutta 
tarvittaessa pidempään niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton ennen kuin 
palaa kouluun tai varhaiskasvatukseen. 
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