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Tiivistelmä koronavirustestauksesta varhaiskasvatuksessa / perhepäivähoidossa: 

- Uusi kuumeilu / hengitystieinfektio-oire 

o Lapsi ohjataan koronavirustestaukseen → Jos testi on negatiivinen, päivähoitoon voi 

palata, kun oireet ovat helpottamassa 

o Jos lapsi ei käy koronavirustestissä → Päivähoitoon voi palata vasta, kun lapsi on ollut 1 vrk 

ajan oireeton 

 

- Pitkittynyt oirekuva 

o Jos oirekuva pitkittyy, 14 vrk kuluttua oireilun alusta voi palata päivähoitoon, koska 

infektiota ei enää tämän jälkeen voida pitää tartuttavana (vaikka koronavirustestausta ei 

olisi tehtykään) 

 

- Jos lapsi on ohjattu koronavirustestaukseen, mutta vastaus viivästyy 

o Jos oireet ovat olleet pois 1 vrk ajan, lapsi voi palata päivähoitoon, vaikka vastaus ei 

olisikaan vielä käytettävissä 

 

- Toistuvat infektiot 

o Jos lapsi on flunssakierteessä, riittää, että hänet on testattu ensimmäisen infektion 

yhteydessä → Flunssakierteistä lasta ei tarvitse testata toistuvasti, jos oireet pysyvät 

samanlaisina 

 

- Mikäli perheessä on useampi samanaikaisesti samalla oirekuvalla hengitystieinfektiota sairastava 

lapsi tai aikuinen 

o Jos yhdeltä lapselta saman oirekuvan aikana otettu koronavirustesti on negatiivinen, muut 

lapset voivat palata päivähoitoon, kun ovat olleet vähintään 1 vrk oireettomia (ja 

viimeistään 14 vrk oireiden alkamisen jälkeen) 

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

testitulos on negatiivinen, lapsia ei tarvitse testata 

 

- Allergiaoireinen lapsi 

o Siitepölyallergiaoireet tulee pyrkiä saamaan hyvin hallintaan lääkityksillä: 

▪ Jos oireet helpottavat selvästi allergialääkityksen aloittamisen jälkeen → 

Päivähoitoon voi palata, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet 

▪ Jos oireet eivät helpota lääkityksestä huolimatta, tulee hakeutua koronavirustestiin 

→ Jos testitulos on negatiivinen, voi palata päivähoitoon 

 

- Epäselvät tapaukset 

o Jos epäselvää, onko kyseessä allerginen oireilu vai infektio → Yhteys terveydenhoitoon, 

jossa esim. päivystävä sairaanhoitaja tai lääkäri arvioi tarpeen koronavirustestaukselle ja 

kelpoisuuden päivähoitoon 

o Yksittäistapauksissa lapsella voi olla hengitystieinfektion tyyppisiä oireita, jotka 

terveydenhuollon ammattilainen on arvioinut ei-tartuttaviksi ja tällöin lapsi on voinut saada 

luvan palata päivähoitoon (arvioidaan aina terveydenhuollossa tapauskohtaisesti) 

 

Linkki THL:n kansalliseen ohjeistukseen: 

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

covid-19/lapset-ja-koronavirus 
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