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MITEN TOIMITAAN, KUN LAPSI SAIRASTUU HENGITYSTIEINFEKTIOON? 

 
 

Kun huoltaja toteaa, että lapsella on hengitystieinfektion oireita, lapsi ei saa mennä 
päivähoitoon. Tämä on erittäin tärkeää koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. 
 
Koronavirus aiheuttaa äkillisen hengitystieinfektion, jonka tyypillisiä oireita ovat kuume, kurkkukipu, nuha, 
yskä, hengenahdistus, maku- tai hajuaistin häiriöt, väsymys, lihaskivut, päänsärky, pahoinvointi, vatsakipu 
ja ripuli.  
 
Lapsilla koronaviruksen aiheuttamat oireet ovat usein lieviä, lyhytkestoisia ja samankaltaisia kuin missä 
tahansa muussa äkillisessä hengitystieinfektiossa, joita lapset sairastavat tavallisesti useita vuodessa. 
Koronavirustautia ei voi erottaa muusta virustaudista muuten kuin koronavirustestillä.  
 

LASTEN TESTAAMINEN 
 

Lapsi pitää viedä koronavirustestiin, jos hänellä on huoltajan tai terveydenhuollon 
ammattilaisen arvion mukaan koronavirusinfektioon sopivia oireita. 
 
Poikkeuksena on tilanne, jossa lapsen oireet ovat vain hyvin lieviä eikä lapsi ole altistunut varmistetulle 
koronavirustapaukselle eikä kukaan perheenjäsenistä ole matkaillut ulkomailla edeltävän 14 vrk:n aikana. 
Tässä tapauksessa lapsen oireita voi seurata kotona ilman testaamista ja lapsi voi palata päivähoitoon 
yhden oireettoman päivän jälkeen. Oireiden on kuitenkin siis väistyttävä kokonaan ennen päivähoitoon 
palaamista, jos lapsesta ei oteta koronavirustestiä. 
 
Joskus lievä nuha tai yskä jatkuu lapsella pitkään hengitystieinfektion jälkeen. Tällainen lievä pitkittyvä oire 
ei ole este päivähoitoon palaamiseen, jos lapsesta on otettu koronavirustesti, testitulos on negatiivinen ja 
lapsen oireet ovat selvästi vähenemässä. Jos pitkittyneet, lievät oireet voimistuvat uudelleen tai lapsella 
alkaa selvästi uusi oire, on lapsen jäätävä jälleen kotiin ja tilannetta on arvioitava uudelleen. 
 
Jos perheestä useampi lapsi sairastaa samaan aikaan, ei kaikkia lapsia ole tarpeen testata, vaan yksi 
negatiivinen testitulos riittää. Perheen oireiset aikuiset puolestaan testataan aina. 
 
Jos testiaikaa joutuu odottamaan ja lapsen oireet ehtivät sillä aikaa väistyä, ei testiin tarvitse mennä, vaan 
päivähoitoon voi palata yhden oireettoman päivän jälkeen. Tuolloin huoltaja peruu varatun testiajan. 
 
Jos testi otetaan, mutta tuloksen saaminen viivästyy, voi päivähoitoon palata yhden oireettoman päivän 
jälkeen.  
 
Oireettomat perheenjäsenet voivat olla päivähoidossa, koulussa ja töissä, ellei ole tiedossa vahvaa epäilyä 
siitä, että oireisella lapsella on koronavirustartunta.  
 
Jos testitulos on positiivinen, pitää koko perheen pysyä kotona terveydenhuollon antamien ohjeiden 
mukaisesti. 
 

HUOM!  
Jos lapsi on altistunut varmistetulle koronavirustapaukselle tai joku perheenjäsenistä on 
matkaillut ulkomailla edeltävän 14 vrk:n aikana, yllä olevat ohjeet lapsen testaamisesta 
eivät päde, vaan tällöin oireileva lapsi on aina testattava ja päivähoitoon hän voi palata 
vain lääkärin antamien ohjeiden mukaisesti. 
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LAPSELLE OMINAISET PITKÄAIKAISET OIREET 
 
Astma ja allergiat: On tärkeää, että lapsen astman ja allergian oireet pyritään saamaan mahdollisimman 
hyvin hallintaan hyvällä lääkehoidolla. Lapselle tyypillisten lievien ja pitkäaikaisten astma- tai 
allergiaoireiden vuoksi lapsen ei tarvitse olla poissa päivähoidosta, jos oireet selvästi helpottavat 
lääkityksen aloituksen jälkeen, hänen vointinsa on muuten normaali eikä infektio-oireita ole. Myöskään 
yksittäisten aivastusten tai vasomotorisen nuhan (lapsen nenä alkaa valua ulkona, mutta oireilu loppuu 
sisätiloissa) takia päivähoidosta ei tarvitse olla poissa. 
 
Jos hyvästä lääkehoidosta huolimatta lapsen oireet eivät helpota, ne lisääntyvät tai muuttuvat 
tavanomaisesta, on lapsen syytä jäädä kotiin ja koronavirustestiin tulee hakeutua.  
 
Vatsakivut ja päänsäryt: Osalla lapsista on taipumus reagoida vatsakivuilla tai päänsäryillä esimerkiksi 
jännitykseen tai arjen muutoksiin. Jos vanhempi arvioi vatsakipu- tai päänsärkyoireen olevan lapselle 
tyypillinen, ei tämän tutun oireen vuoksi tarvitse olla poissa päivähoidosta, jos lapsen vointi on muuten 
normaali eikä infektio-oireita ole. Jos oire kuitenkin muuttuu tavanomaisesta, on lapsen syytä jäädä kotiin 
ja koronavirustestiin tulee hakeutua. 
 
 
 

MITEN KORONAVIRUSTESTIIN HAKEUDUTAAN? 
 
Kun huoltaja toteaa lapsella hengitystieinfektion oireita tai muusta syystä koronavirustartunta huolettaa, 
hän voi täyttää koronavirustaudin oirearvion Omaolo-verkkopalvelussa www.omaolo.fi. Omaolon 
oirearvion täyttämällä huoltaja saa kulloiseenkin tilanteeseen sopivia toimintaohjeita. 
 
Jos Omaolo-palvelu suosittelee testiin hakeutumista tai Omaoloa ei voida käyttää, huoltaja on yhteydessä 
Sosteriin:  
 
 Arkisin klo 8-15 Lasten ja nuorten palveluluukku puh. 015 527 7000 tai  

arkisin klo 8-15.30 terveysasemien keskitetty puhelinpalvelu puh. 015 527 7112 
 Muina aikoina Päivystysapu puh. 116 117 
 Hätätilanteessa soita aina 112 

 
Sairaanhoitaja arvioi tilanteen puhelimessa ja antaa tarvittaessa ajan joko koronatestiin tai jos lapsen vointi 
niin vaatii, ajan lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolle. 
 
Tiedon negatiivisesta koronavirustuloksesta huoltaja voi tarkistaa reaaliaikaisesti testin valmistuttua 
OmaKanta-palvelusta www.omakanta.fi. Päiväkoti ei voi vaatia todistusta negatiivisesta 
koronavirustestistä. 
 
Positiivisesta testituloksesta soitetaan aina huoltajalle. Lapsen testitulosta odottaessasi olethan 
tavoitettavissa puhelimitse ja vastaathan myös tuntemattomasta numerosta tulevaan puheluun. 
 

 
Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa sekä koronaviruksen että myös muiden 
infektiosairauksien leviämistä: Sairaana on aina syytä jäädä kotiin, oli kyseessä sitten 
lapsi tai aikuinen. Lasta voi suojata koronavirukselta samalla tavoin kuin aikuisiakin. 
Arkielämässä tartuntoja voi ehkäistä huolehtimalla hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta 
sekä pitämällä turvavälejä muihin ihmisiin aina, kun se on mahdollista. 
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