
 

 

Ohje kotiinsa karanteeniin tai eristykseen määrätylle henkilölle 

Tämä ohje on tarkoitettu tulostettavaksi. Ohje sisältää täytettäviä kohtia. 

Sinut on asetettu tartuntatautilain 60§ mukaiseen karanteeniin / eristykseen (yliviivataan 

tarpeeton) yleisvaaralliseen tartuntatautiin (ohjeen antaja nimeää tähän): 

__________________________________ sairastumisen / sille altistumisen perusteella 

(yliviivaa tarpeeton). Tästä syystä joudut rajoittamaan toimiasi, kunnes sinua hoitava lääkäri tai 

hoitaja toisin neuvoo. Pysyttele kotona, pidättäydy vierailuista ja älä kutsu vieraita luoksesi. Olet 

karanteenin / eristyksen ajan lääkärin ja / tai hoitajan valvonnassa terveydentilasi suhteen. 

Yhteydenottotapa terveydenhuoltoon sovitaan jokaisen kohdalla tapauskohtaisesti. 

Karanteenia/ eristystä on noudatettava 

Tartuntatautiviranomaisen määräämää karanteenia/ eristystä on ehdottomasti noudatettava. 

Suomen lain mukaan karanteenin tai eristyksen rikkomisesta, vaikka ei toimillaan tartuttaisi 

ketään, voidaan rangaista terveydensuojelurikkomuksena sakkoon tai vankeuteen enintään 

kolmeksi kuukaudeksi. 

Karanteenin/ eristyksen aikana sinun ei ole luvallista 

 Mennä työpaikalle. Etätöiden tekeminen kotoa käsin on mahdollista ja siitä voit sopia 

työnantajasi kanssa.  

 Mennä kouluun tai muuhun opiskelupaikkaan. Koulu antaa sinulle ohjeet mahdollisesta 

etätyöskentelystä.  

 Mennä kauppaan, kauppakeskukseen tai muihin julkisiin tiloihin. 

 Käydä uimahallissa tai muissa vastaavissa liikuntapaikoissa. 

 Käydä muissa harrastepaikoissa. 

 Käydä teatterissa, elokuvissa, ravintoloissa tai baareissa. 

 Käydä parturissa, kosmetologilla, hierojalla ja jalkahoitajalla. 

 Käyttää julkisia kulkuneuvoja kuten junaa, linja-autoa tai taksia. 

 Kutsua vieraita kotiisi tai mennä vierailulle. 

 Käyttää kotona ulkopuolista siivoojaa tai muuta työntekijää. Tämä ei koske kotihoitoa, 

kotisairaanhoitoa tai muuta vastaavaa palvelua. Näiden henkilöiden pitää olla tietoisia 

karanteenistasi ennen kotiisi saapumista. 
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Kotona 

 Voit oleskella samoissa tiloissa muun perheesi kanssa. Oireisena pidä 2 metrin etäisyys 

muihin henkilöihin. 

 Nuku yksin omassa huoneessasi. 

 Tuuleta huone avaamalla ikkuna aamuisin ja iltaisin vähintään 15 minuutin ajaksi. 

 Suojaa suusi ja nenäsi tiiviisti kertakäyttönenäliinalla, kun yskit tai aivastat. Jos sinulla ei 

ole nenäliinaa, yski tai aivasta tiiviisti puserosi hihan yläosaan, älä käsiisi. Sulje nenäliina 

muovipussiin heti käytön jälkeen ja/ tai laita se jäteastiaan. Pese kädet vedellä ja 

saippualla ja/ tai käytä käsihuuhdetta. 

 Käyttämäsi ruokailuvälineet voidaan pestä normaalisti. 

 Kotisi voidaan siivota normaalisti. 

 Eritteet kuten oksennukset tai yskökset pyyhitään kodissa olevilla pesuaineilla, 

mahdollisuuksien mukaan desinfektioaineella  

 Vaatteet sekä vuodevaatteet pestään pesukoneessa normaalisti. 

Ulkoilu 

Jos olet kotieristyksessä 

 Kuumeisena sinun on pysyttävä kotona lepäämässä. 

 Tartuntariskin vähentämiseksi sinun pitäisi pysytellä erillään muista ihmisistä - myös 

muista samassa taloudessa asuvista. Jos mahdollista, sinun olisi hyvä oleskella eri 

huoneessa kuin muut. Jos et voi oleskella eri huoneessa, pidä 2 metrin turvaväli muihin 

samassa taloudessa asuviin. 

 Ulos, esimerkiksi kauppaan tai muille asioille et saa mennä, vaikka olisit hyvävointinen. 

Koiraa voit ulkoiluttaa, jos se ei muuten järjesty. Säilytä kuitenkin ulkoillessa vähintään 2 

metrin turvaväli muihin ihmisiin ja käytä suunenäsuojusta. 

 Pese huolellisesti kädet ennen kuin poistut kotoa  

Jos olet karanteenissa 

 Sinun pitää välttää lähikontaktia oman talouden ulkopuolisiin ihmisiin.   

 Voit mennä ulos, kunhan pidät vähintään 2 metrin välin muihin ihmisiin ja käytät 

suunenäsuojusta. Sen sijaan et saa mennä esimerkiksi työhön, kauppaan, apteekkiin, 

harrastuksiin tai yleisötilaisuuksiin, koska näissä paikoissa lähikontaktia on vaikea 

välttää.   

 Pese huolellisesti kädet ennen kuin poistut kotoa. 

 Jos lapsi tai nuori on karanteenissa, hän ei saa mennä päiväkotiin tai kouluun. 

 Kauppa- tai apteekkiasioihin voit pyytää apua esimerkiksi ystäviltä tai sukulaisilta. 

Ruokaa on mahdollista tilata verkkokaupasta. Apua voi pyytää myös kotikunnan 

sosiaalipalveluista. 

 Jos saat koronavirukseen sopivia oireita, mene koronatestiin.  



 

Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö 23.11.2021 

Ruokahuolto 

 Samassa taloudessa kanssasi asuva perheenjäsenesi voi käydä normaalisti kaupassa, 

mikäli häntä ei ole myös määrätty karanteeniin. 

 Muualla asuva läheisesi tai ystäväsi voi käydä puolestasi kaupassa ja jättää ostokset 

ovellesi. Toimituksen on kuitenkin tapahduttava ilman kontaktia ostosten toimittajaan. 

 Voit tilata netin kautta ruokakassin tai ruokalähetyksen kotiisi. Maksun ja toimituksen on 

kuitenkin tapahduttava ilman kontaktia ruuan toimittajaan. 

 Mikäli ruokahuolto ei muutoin onnistu, siitä vastaa tartuntatautilain 68§ mukaisesti 

kotikuntasi. Silloin ruokahuollon järjestää kunnan sosiaalipäivystys.  

Muut perheenjäsenet 

 Kun perheessä on todettu jollakin perheenjäsenellä yleisvaarallinen tartuntatauti 

(koronavirus), ilman rokotuksen tai sairastetun taudin luomaa suojaa (vähintään kolme 

koronarokotetta, ja viimeisimmästä annoksesta on kulunut vähintään 7 vrk tai, että 

altistunut henkilö on todistetusti sairastanut koronavirustaudin edeltävän 6 kk sisällä) 

samassa taloudessa asuvat noudattavat kaikilta osin tätä ohjetta.  

 Kolme kertaa rokotetut altistuneet samassa taloudessa olevat henkilöt eivät 

pääsääntöisesti joudu karanteeniin, mutta oireiset perheenjäsenet jäävät kotiin. 

 Jos perheessäsi on karanteeniin yleisvaaralliselle tartuntataudille (esim. koronavirus) 

altistumisen vuoksi määrätty perheenjäsen, muut perheenjäsenet elävät normaalia 

arkea. Perheenjäsenesi eivät ole karanteenissa, mikäli he eivät ole itse olleet 

lähikontaktissa yleisvaaralliseen tartuntatautiin sairastuneeseen henkilöön eli altistuneet 

tartunnalle. Tilanne muuttuu, jos altistumisen vuoksi karanteeniin määrätty henkilö 

sairastuu. 

Muuta   

 Jos sinulla on karanteenisi / eristyksesi aikana ennalta sovittu vastaanottoaika 

terveydenhuollon toimipisteeseen, tulee sinun olla etukäteen yhteydessä sinne, ja kertoa 

olevasi karanteenissa / eristyksessä. Ilman etukäteisilmoitusta vastaanotolle ei pidä 

mennä. Yleissääntönä on, että vastaanottoa tai toimenpidettä siirretään, kunnes 

tartuntavaara on ohi. 

 Tartuntatautipäiväraha korvaa ansionmenetystä, jos sinut on määrätty olemaan poissa 

työstäsi, karanteeniin tai eristykseen tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Voit saada 

tartuntatautipäivärahaa, vaikka et ole työkyvytön. Sairaanhoitopiirin tai kotikuntasi 

tartuntataudeista vastaava lääkäri tekee kirjallisen päätöksen karanteeniin asettamisesta. 

Voit käyttää eristämis- / karanteenipäätöksen kopiota tai vaihtoehtoisesti 

tartuntataudeista vastaavan lääkärin allekirjoittamaa SVA-todistusta hakiessasi Kelalta 

tartuntatautipäivärahaa karanteenisi ajalle.  

 Alle 16-vuotiaan lapsen huoltajana voit saada tartuntatautipäivärahaa, jos lapsesi on 

määrätty olemaan kotona tartuntataudin vuoksi etkä voi siksi mennä töihin. 
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 Jos joudut karanteenisi / eristyksesi aikana käyttämään ambulanssia, kerro olevasi 

karanteenissa / eristyksessä soittaessasi hätäkeskukseen. 

Yhteystietoja:   

Kotikuntasi tartuntataudeista vastaava lääkäri tai hoitaja: Puhelin ____________________ 
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