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Ohjeita karanteenin ja eristyksen ajalle  
 
Sinut on määrätty karanteeniin tai eristykseen koronaviruksen (COVID-19) takia. Karanteeni 
kestää yleensä 14 päivää.  
 

On tärkeää, että noudatat näitä ohjeita, jotta et tartuta koronavirusta 
eteenpäin: 
 

• Pysy kotona. 

• Älä kutsu kotiin vieraita, äläkä itse mene vierailulle.  

• Älä vietä aikaa muiden karanteenissa olevien kanssa. 

• Muut perheenjäsenet, jotka eivät ole karanteenissa tai eristyksissä, voivat toimia 

normaalisti, eikä ohjeistus koske heitä. 

• Älä mene sisätiloihin, kuten esimerkiksi kauppaan, apteekkiin, terveysasemalle, 

työpaikalle, päiväkotiin, kouluun, nuorisotilaan, kirjastoon, ravintolaan tai 

yleisötapahtumiin. 

• Jos olet karanteenissa eikä sinulla ole oireita, voit käydä ulkoilemassa, kun pidät yli 2 

metrin välin toisiin ihmisiin.  

• Jos sinulla on oireita tai sinulla on todettu koronavirusinfektio, et voi mennä ulos. 

Koiraa voit ulkoiluttaa, jos se ei muuten järjesty. Säilytä ulkoillessa yli 2 metrin 

turvaväli muihin ihmisiin. 

• Pese kädet vedellä ja saippualla usein. Voit käyttää myös käsidesiä. 

• Käytä käsineitä koskiessasi kahvoihin, kaiteisiin tai luukkuihin kodin ulkopuolella. 

• Yski ja aivasta hihaan tai suojaa suu puhtaalla nenäliinalla. Koronavirus tarttuu 

pisaratartuntana. 

• Käytä kasvomaskia, kun menet koronatestiin. 

 

Koronapuhelin 
 
Koronaviruksen aiheuttaman taudin oireita ovat esimerkiksi kuume, yskä, hengenahdistus, 
väsymys, pahoinvointi, ripuli, maku- tai hajuaistin häiriöt. 
 
Jos sinulla on lieviäkin oireita, ota yhteyttä terveydenhuollon koronanumeroon  

• maanantaista perjantaihin kello 8–16, lauantaina ja sunnuntaina kello 9–15, p. 014 

266 0133. 

• Muina aikoina soita päivystysnumeroon 116 117.  

• Jos tarvitset tulkkia, kerro siitä puhelimessa. 

• Kuulovammaisten ajanvarauspalvelu ja testituloksen ilmoittaminen toimii tekstiviestillä 

p. 050 303 7722. 

Jos sinulla on terveyteen liittyvää kysyttävää tai terveydentilasi muuttuu, ole yhteydessä 
ensisijaisesti sinua hoitaneeseen lääkäriin saamiesi ohjeiden mukaisesti.  
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Mitä karanteeni tai eristys tarkoittaa?  
 
Karanteeni on tartuntatautilain mukainen toimenpide. Karanteenin tarkoitus on estää 
koronaviruksen leviäminen muihin ihmisiin. Sinulla ei välttämättä ole tartuntaa eikä oireita, 
mutta virus voi tarttua jo ennen oireiden puhkeamista. Karanteenissa liikkumistasi rajoitetaan   
ja sinun tulee pysyä kotona. Muu perhe voi toimia normaalisti karanteenisi aikana. 
 
Jos sinulle tulee karanteenin aikana oireita, ota yhteyttä terveydenhuoltoon. Pysy kotona 
näytteenotossa käynnin ja tuloksen saamisen välissä. Vältä kontakteja oman kotitalouden 
ulkopuolisiin ihmisiin.  
 
Jos koronatesti on negatiivinen ja kyseessä on tavallinen flunssa, lepää kotona, älä tartuta 
muita.  
 
Jos koronatestisi (COVID-19) tulos on positiivinen, odota kotona, että hoitaja soittaa sinulle. 
Toimi hoitajan antamien ohjeiden mukaan. 
 
Eristyksellä tarkoitetaan tartunnan saaneen potilaan eristämistä terveistä ihmisistä.  
Eristyksessä voit olla joko sairaalassa tai kotona. 
 
Tartuntataudeista vastaava lääkäri voi määrätä sinut karanteeniin tai eristykseen. Virallisen 
päätöksen saat postissa. Saat postitse sairauslomatodistuksen, jolla voit hakea Kelan 
päivärahaa. 
 

Apua ruoka- ja apteekkiostoksiin 
 
Ruoka- tai apteekkiostoksiin voit pyytää apua sukulaisilta tai naapureilta. Voit myös käyttää 
kotiinkuljetuspalveluita tai tehdä ostokset verkkokaupassa. Muista sopia, että ostokset 
jätetään asunnon ulkopuolelle, jotta et tartuta muita. Ostokset tulee maksaa etukäteen. 
 
Jos ostosten järjestäminen kotiin ei onnistu, saat opastusta ruoka- ja apteekkiasioiden 
järjestämiseen 
 

• aikuissosiaalityön päivystys virka-aikana p. 014 266 9664 

• ikäihmisiä auttaa OIVA-keskus p. 014 266 1801 

• lapsiperheiden äkillisissä avuntarpeissa auttaa varhaisen tuen palveluohjaus 

ma–to kello 9–14 p. 014 266 3501 

• perheneuvolan neuvonta ma–pe kello 8–15.30 p. 014 266 3590 

Muina aikoina auttaa sosiaalipäivystys p. 014 266 0149.  

 
Lasten hoitaminen, kun vanhemmat sairastavat 
 
Jos eristyksen aikana olet niin sairaana, ettet pysty hoitamaan lapsia tai joudut 
sairaalahoitoon, selvitä, saatko apua esimerkiksi ystäviltä, naapureilta tai sukulaisilta. Jos 
apua ei ole tarjolla, ota yhteyttä seuraaviin puhelinnumeroihin  
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Lastenhoitoon saat apua 

• lapsiperheiden äkillisissä avuntarpeissa auttaa varhaisen tuen palveluohjaus 

ma–to kello 9–14 p. 014 266 3501 

• perheneuvolan neuvonta ma–pe kello 8–15.30 p. 014 266 3590 

Muina aikoina auttaa sosiaalipäivystys p. 014 266 0149.  
 

Lasten päivähoito, esiopetus ja perusopetus karanteenin tai eristyksen 
aikana  
 
Jos päivähoidossa tai esiopetuksessa oleva lapsesi on määrätty tartuntatautilain mukaiseen 
karanteeniin, maksusta myönnetään hyvitystä karanteenipäätöksessä merkittyjen päivien 
mukaan. Maksuasioissa ota yhteyttä päiväkotiin tai kouluun. 
 
Lapsesi koulu ohjeistaa perusopetuksen järjestämisestä lapsen karanteenin tai eristyksen 
aikana. Jos lapsesi on karanteenissa tai sairastunut ja eristyksissä, ota yhteys lapsen omaan 
opettajaan Wilman kautta. Lapsen koulutehtävät poissaolon ajalta ohjeistetaan 
pääsääntöisesti Wilman välityksellä.  
 
Koulu antaa ohjeet lapsesi perusopetuksen järjestämisestä karanteenin tai eristyksen aikana. 
Ota yhteys lapsesi omaan opettajaan Wilman kautta, jotta lapsesi saa myös koulutehtävät. 
 
Iltapäivätoiminnan maksuun myönnetään alennus lapsen karanteenin tai eristyksen ajalta. 
Alennus määräytyy lapsen poissaolopäivien ja toimintasopimuksen mukaisesti.  
 

Kun karanteeni ja eristys aiheuttavat huolta 
 
Jos karanteeni tai eristys herättää paljon huolta, voit keskustella huolestasi ammattilaisten 
kanssa. Henkistä apua ja tukea saat Kriisikeskus Mobilesta ympäri vuorokauden numerossa 
044 7888 470. 
 

Karanteeniin määrätyllä on oikeus tartuntatautipäivärahaan 
 
Kela maksaa tartuntatautipäivärahaa, joka korvaa ansionmenetystä, jos sinut on määrätty 
olemaan poissa työstäsi, karanteeniin tai eristykseen. Voit saada tartuntatautipäivärahaa alle 
16-vuotiaan lapsen huoltajana, jos lapsesi on määrätty olemaan kotona tartuntataudin vuoksi, 
etkä voi siksi mennä töihin.  
 
Ohjeet ja sähköinen hakemus löytyvät verkosta: https://www.kela.fi/tartuntatauti.  
 
Tarvitset hakemukseen  

• kunnan tartuntataudeista vastaavan lääkärin antaman päätöksen työstä 

poissaolosta tai  

• A-lääkärintodistuksen, jonka on allekirjoittanut tartuntataudeista vastaava lääkäri. 

Päätös on tämän viestin liitteenä.  

• työnantajasi yhteystiedot. Kela pyytää työnantajaltasi tiedot ansionmenetyksen 

määrästä. 

https://www.kela.fi/tartuntatauti
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Tartuntatautipäiväraha on täysimääräinen korvaus ansionmenetyksestä  
 
Jos olet palkansaaja, päiväraha määräytyy sen palkan mukaan, jonka olisit saanut, jos sinua 
ei olisi määrätty olemaan poissa työstä.  
 
Jos olet yrittäjä, päiväraha määräytyy sen YEL- tai MYEL-vuosityötulon perusteella, joka on 
voimassa, kun poissaolosi alkaa.  
 
Jos olet työtön tai opiskelija tai hoidat omaa taloutta, et voi saada tartuntatautipäivärahaa, 
koska sinulle ei aiheudu ansionmenetystä. Jos hoitava lääkärisi kuitenkin toteaa sinut myös 
työkyvyttömäksi tartuntataudin vuoksi, voit hakea sairauspäivärahaa.  
 
Jos työskentelet opintojen ohella tai työttömänä ollessasi työskentelet ajoittain ja sinut 
määrätään olemaan poissa työstä tartuntataudin vuoksi, voit olla oikeutettu 
tartuntatautipäivärahaan.  
 
Tartuntatautipäiväraha maksetaan työnantajalle siltä osin kuin työnantajasi on maksanut 
sinulle palkkaa työstä poissaolon ajalta.  
 
Tartuntatautipäivärahaa maksetaan niin kauan kuin sinut on määrätty olemaan poissa töistä, 
karanteenissa tai eristyksessä. Tartuntatautipäivärahaa verotetaan kuten sairauspäivärahaa.  
 
Lisätietoja päiväraha-asioista Kelan sivuilta: https://www.kela.fi/tartuntatauti   
 
Lisätietoa Jyväskylän kaupungin palveluista: www.jyvaskyla.fi/terveys/korona  

https://www.kela.fi/tartuntatauti
http://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona
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