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Miten toimitaan, kun lapselle tulee koronavirukseen 

sopivia oireita? 

Kun lapsella todetaan koronavirukseen sopivia hengitystie- tai vatsaoireita, hän ei saa 

mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen. 

Lapsi pitää viedä testiin, jos hänellä on huoltajan tai terveydenhuollon ammattilaisen 

arvion mukaan koronavirusinfektioon sopivia oireita. Ajan testiin voi varata 

koronalinjan tai Omaolon -oirearvion kautta. Ohjeet löytyvät 

www.nokiankaupunki.fi -sivustolta. 

Erityisen tärkeää on viedä lieväoireinenkin lapsi testiin viiveettä, jos hän tai joku 

perheenjäsenistä on altistunut varmistetulle koronavirustapaukselle tai on matkaillut 

ulkomailla edeltävän 10 vuorokauden aikana 

• Alle kouluikäisen lapsen lieviä oireita voi seurata kotona pari päivää ilman 

testaamista. Lapsen oireet ovat lieviä, jos hän on virkeä ja jaksaa leikkiä, vaikka 

hänellä olisikin nuhaa, yskää ja kuumetta. Oireisena lapsi ei kuitenkaan voi mennä 

varhaiskasvatukseen. Jos oireet seurannassa kokonaan väistyvät, ei testiin tarvitse 

mennä, vaan varhaiskasvatukseen voi palata vähintään yhden oireettoman päivän 

jälkeen. Jos oireet jatkuvat, otetaan koronatesti.  

• Jos kouluikäisellä lapsella tai nuorella on korovirukseen sopivia oireita, hänet 

ohjataan testiin.      

• Jos lapsella on allerginen nuha, yksittäisiä aivastuksia tai jos hänen nenänsä alkaa 

vuotaa ulos mennessä mutta oireilu loppuu sisätiloissa, lapsi voi mennä kouluun tai 

varhaiskasvatukseen, kunhan hänen yleistilansa on muuten normaali eikä infektio-

oireita ole. 

Jos testitulos on negatiivinen, lapsi voi palata kouluun tai varhaiskasvatukseen, kun 

hän on parantumassa, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet, mutta hän jaksaa 

toimia normaalisti. 
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Jos testi otetaan, mutta tuloksen saaminen viivästyy, voi kouluun tai 

varhaiskasvatukseen palata vähintään yhden oireettoman päivän jälkeen, jos lapsi ei 

tiettävästi ole altistunut varmistetulle koronavirustapaukselle eikä perheestä kukaan 

ole matkaillut ulkomailla edeltävän 10 vuorokauden aikana. 

Jos samassa perheessä lapset ja aikuiset ovat sairastuneet samaan aikaan ja aikuisen 

testitulos on negatiivinen, lapsia ei tarvitse testata. Jos vain lapsilla on oireita, riittää 

että yksi lapsi testataan. Oireisten nuorten ja aikuisten pitäisi kuitenkin aina mennä 

testiin, vaikka lapsen testitulos olisi negatiivinen. 

Jos lapsen hengitystieoireet pitkittyvät, häntä ei tarvitse testata toistuvasti, kunhan 

oirekuva pysyy samanlaisena. 

Koulu tai varhaiskasvatus ei saa vaatia todistusta negatiivisesta testistä. 

Kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava yksikkö voi alueellisen 

epidemiatilanteen perusteella antaa tarkennettuja ohjeita lasten 

testaamiskäytännöistä. 

 

Lapsi on käynyt testissä tai hänelle on varattu testi. Miten oireettomien 

perheenjäsenten tulee toimia ennen testituloksen tuloa?   

Jos muu perhe on oireeton, normaalia elämää saa jatkaa siihen asti, kunnes tulos 

tulee. Oireisten on pysyttävä kotona, kunnes testitulos valmistuu.  

Jos lapsen tulos on positiivinen, muu perhe joutuu viralliseen tartuntatautilain 

mukaiseen karanteeniin, josta päättävät henkilön kotikunnan 

tartuntatautiviranomaiset. 
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