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Ohje COVID-19 altistuksen vuoksi karanteeniin määrätylle  

 
Koronavirus (COVID-19) on luokiteltu yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Tartuntatautilain 
(1227/2016) mukaan kunnan tai sairaanhoitopiirin virkasuhteinen tartuntataudeista vastaava lää-
käri voi määrätä karanteeniin yleisvaaralliseen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäiltyyn tartunta-
tautiin sairastuneen tai sairastuneeksi perustellusti epäillyn henkilön. Kotikaranteenilla tarkoitetaan 
kotona olemista ja sillä pyritään estämään jatkotartuntoja.  

 
Karanteeniin määrätyn altistuneen täytyy  
 

 pysyä kotona 

 välttää sosiaalisia kontakteja (samassa asunnossa olevien perheenjäsenten kanssa saa ol-
la tekemisissä)  

 pysytellä sisätiloissa. Kuitenkin omalla pihalla saa liikkua, mikäli pihalla ei liiku muita ihmi-
siä (esim. omakotitalo). Pakottavissa tilanteissa voi ulkoilla (esim. koiran ulkoilutus), mutta 
muista ihmisistä täytyy pysytellä yli 2metrin etäisyydellä  

 olla jatkuvasti tavoitettavissa  

 ottaa yhteyttä omaan terveyskeskukseen p. __________________________jos hänelle tu-
lee oireita (nuha, yskä, kurkkukipu, kuume, maku- tai hajuaistin muutoksia, vatsaki-
pua/ripulia). Silloin altistunut testataan COVID-19 varalta.  
 

 

 Et saa käydä ruokakaupassa. Omaiset, jotka eivät ole karanteenissa voivat käydä kaupas-
sa. Jos sinulla ei ole ketään, kuka voi käydä puolestasi kaupassa, niin ole yhteydessä 
omaan kuntaan. 

 Altistuneen perheenjäsenet eivät ole karanteenissa vaan he voivat elää normaalia elämää. 
Tilanne muuttuu, jos altistunut sairastuu. 

 Oireettomien henkilöiden testaaminen ei anna luotettavia tuloksia tartunnasta.  

 
 
Karanteeniaika määritetään potilaskohtaisesti. 
 

 Altistuneen karanteeniaika on 10 vuorokautta viimeisestä altistumisesta 

 Perhealtistuksessa karanteenin pituus on 14 vuorokautta (2 viikkoa) positiivisen tapauksen 
oireiden alusta 

 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden altistumistilanteissa asukkaiden/potilaiden 
karanteeniaika on 14 vuorokautta (2 viikkoa) viimeisestä altistumisesta. 

 

Karanteeniin määrätty työssä käyvä henkilö on oikeutettu tartuntatautilain mukaiseen tartunta-
tautipäivärahaan, jota haetaan KELA:lta karanteenipäätöksellä, jonka on allekirjoittanut kun-
nan/sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri. Alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalla on 
oikeus tartuntatautipäivärahaan, jos lapsi on määrätty karanteeniin ja huoltaja ei siksi voi tehdä 
työtä.  

 

Lisätietoja tartuntatautipäivärahasta: KELA Tartuntatautipäiväraha  


