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Päiväkotiin, kouluun ja töihin voi palata epidemia-alueelle suuntautuneen matkan jälkeen, jos epidemia-

alueelta Suomen palaamisen jälkeen ei tule kuumetta tai muita hengitystieinfektion oireita kuten yskää tai 

hengenahdistusta. Jos oireita tulee 14 vuorokauden kuluessa epidemia-alueelta poistumisesta, on 

välittömästi otettava yhteyttä terveydenhuoltoon ensisijaisesti puhelimitse (OYS neuvontanumero p. 08 

315 2655). 

Miten toimit, jos epäilet koronavirus-infektiota 

Koronavirusriski Oulun alueella ja Suomessa on hyvin pieni, eikä erityisjärjestelyihin ole tarvetta. Normaali 

käsihygienia riittää. Monia tavallisia hengitystieviruksia on liikkeellä ja kausi-influenssaa esiintyy. 

Nykytilanteessa koronavirusinfektio voi Suomessa tulla kyseeseen, jos seuraavat kaksi kriteeriä täyttyvät: 

1. Taudinkuva: Henkilöllä on akuutin hengitystieinfektion oireita, kuten kuume ja/tai yskä ja/tai 

hengenahdistus ja/tai keuhkokuumeeseen viittaava löydös keuhkokuvassa 

2. Altistumistiedot: henkilö on joko 

oleskellut Manner-Kiinassa (ei koske Hongkongia, Macaota eikä Taiwania), Etelä-Koreassa, Iranissa tai 

Italiassa alueilla Lombardia, Veneto, Piemonte ja Emilia-Romagna 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden 

alkua tai 

ollut lähikontaktissa laboratoriovarmistetun uuden koronaviruksen aiheuttaman tapauksen kanssa 14 

vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua. 

Koskien Etelä-Koreaa, Irania tai Italian alueita, koronavirustartuntaa tulisi epäillä henkilöillä, jotka 25. 

helmikuuta alkaen saavat äkillisen hengitystieinfektion oireita. Pohjois-Italian hiihtokeskukset eivät 

pääsääntöisesti sijaitse näillä alueilla. Matkustamiseen Milanon lentokentän kautta ei liity suurentunutta 

tartuntariskiä. 

Oireettomia epidemia-alueella oleskelleita ei tutkita. 

Jos epäilet koronavirusinfektiota, ole puhelimitse yhteydessä OYS:n ympärivuorokautisesti palvelevaan 

neuvontanumeroon (call center) 08 315 2655 tai Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän päivystykseen 

08 849 4511. 

Terveyden – ja hyvinvoinnin laitoksen linjaus Koronavirukseen löytyy alla olevan linkin takaa. 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-

19/usein-kysyttya-koronaviruksesta-covid-19 

Sivuilta löytyy tiedot mm. seuraaviin kysymyksiin: 

Miksi henkilöitä voidaan joutua määräämään eristykseen tai karanteeniin taudin vuoksi? 

Eristyksellä tarkoitetaan tarttuvaa tautia sairastavan potilaan eristämistä terveistä. Eristys voidaan 

toteuttaa kotona tai sairaalassa. Tällä halutaan välttää mahdolliset jatkotartunnat. 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/usein-kysyttya-koronaviruksesta-covid-19
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/usein-kysyttya-koronaviruksesta-covid-19


Karanteenilla tarkoitetaan terveen henkilön liikkumisvapauden rajoittamista. Osa infektiosairauksista voi 

tarttua jo ennen varsinaisten oireiden puhkeamista.  Karanteenilla estetään tartuntoja mahdolliselta 

oireettomalta tartunnankantajalta muihin henkilöihin. 

Tartuntatautilain (1227/2016) mukaan kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri voi 

määrätä eristykseen tai karanteeniin henkilön, joka on sairastunut tai jonka perustellusti epäillään 

sairastuneen yleisvaaralliseen tartuntatautiin tai tartuntatautiin, jota perustellusti epäillään 

yleisvaaralliseksi.   

Lisätietoa tartuntatautipäivärahasta Kelan sivuilla. 

Miksi altistuneiden lähipiiriä ei aseteta karanteeniin? 

Lähipiiri ei ole karanteenissa koska he eivät ole olleet lähikontaktissa tartunnan saaneeseen, toisin kuin 

karanteeniin asetettu. Karanteeniin asetetun oireettoman henkilön lähipiiri ei ole tartuttava. 

Tartunnan saamisesta siihen, että potilas voi tartuttaa muita, on viivettä. Tämä takia altistuneen, mutta 

oireettoman henkilön omaisten ei kannata rajoittaa elämäänsä. Jos altistunut alkaa oireilla, tutkitaan, onko 

kyse koronaviruksesta. Tutkimustulosten perusteella karanteenia laajennetaan tarpeen mukaan 

lähiomaisiin. Tätä ennen lähiomaiset eivät tartuta muita. 

 


