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Jakelussa mainituille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOIMINTA INFLUENSSAEPIDEMIAN AIKANA ERI KOULUTUSASTEIDEN 
OPPILAITOKSISSA 
 

 
Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä Suomessa siirryttiin 27.7.2009 
influenssaepidemian rajaamisvaiheesta lieventämisvaiheeseen. Tämä kirje 
on tarkoitettu ohjeeksi opetusviranomaisille ja kaikkien koulutusasteiden 
oppilaitoksille influenssaepidemian tartuntojen torjumiseksi lieventämis-
vaiheessa. Kirje korvaa sosiaali- ja terveysministeriön 20.5.2009 lähettä-
män kirjeen (Oppilaitosten toiminta ja influenssa A (H1N1) tartunnat, 
STM/1765/2009).  
 
Lieventämisvaiheen tavoitteena on ehkäistä influenssan leviämistä sekä 
epidemian aiheuttamia vakavia sairauksia ja komplikaatioita.  
 
Influenssavirus aiheuttaa vaikeusasteeltaan samankaltaisen taudin kuin kausi-
influenssa. Koska väestöllä ei ole suojaavia vasta-aineita uutta  influenssavirus-
ta vastaan, sairastuvia arvioidaan olevan huomattavasti enemmän kuin kausi-
influenssaan sairastuvia. Tämä voi aiheuttaa erilaisia häiriöitä yhteiskunnan 
toiminnoissa mukaan lukien koulut, korkeakoulut ja muut oppilaitokset (jäl-
jempänä oppilaitokset).  
 
Oireet ja tartuttavuus 
 
Influenssa A(H1N1) -virus aiheuttaa samanlaisia oireita kuin muutkin influens-
savirukset. Yleisimpiä oireita ovat äkillinen kuume, kurkkukipu, yskä ja nuha. 
Muita mahdollisia oireita ovat jäsenten särky, päänsärky, vilunväristykset ja 
väsymys. 
 
Virus tarttuu muiden influenssavirusten tapaan: yskiessä ja aivastaessa tai hen-
gitystie-eritteillä tahrautuneiden käsien välityksellä. Sairaan ihmisen yskiessä 
tai aivastaessa pisarat putoavat nopeasti maahan. Tartunnan saaneet ihmiset 
voivat tartuttaa virusta noin vuorokauden ajan ennen oireiden ilmaantumista ja 
edelleen jopa 7 päivän ajan sairastumisen jälkeen. Lapset ja pitkäaikaissairaat 
voivat olla taudin tartuttajia pidempäänkin. Oireinen henkilö on erityisen tartut-
tava muutaman ensimmäisen vuorokauden aikana. 
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Influenssan torjunta oppilaitoksissa 
 
Lieventämisvaiheessa ei eristämis-, jäljittämis- ja karanteenitoimenpiteille ole 
enää perusteita tartunnan torjunnassa. Tästä syystä myöskään oppilaitosten sul-
keminen ei ole perusteltua tartuntatautilain nojalla. 
 
Erityisen tärkeää on noudattaa käsi- ja yskimishygieniaan liittyviä ohjeita. Op-
pilaitoksen on huolehdittava siitä, että oppilaitoksissa oppilailla ja henkilökun-
nalla on edellytykset riittävän käsi- ja yskimishygienian toteuttamiseen. 
 
Influenssaepidemian leviämisen ehkäisyssä on tärkeää, että oppilaitokset in-
formoivat oppilaita ja heidän vanhempiaan tai huoltajiaan siitä, että oppilaat ei-
vät osallistu sairaana opetukseen eikä heitä lähetetä sairaana kouluun tai oppi-
laitokseen. Sairastuneen tulee olla poissa oppilaitoksesta kunnes hän on ollut 
kuumeeton ja muuten oireeton vähintään vuorokauden. Samat periaatteet kos-
kevat kaikkia oppilaita, opiskelijoita, opettajia  ja oppilaitoksen muuta henkilö-
kuntaa eri koulutusasteiden oppilaitoksissa.  
 
Mikäli oppilaalle kehittyy influenssan oireita, tulee hänet siirtää mahdollisuuk-
sien mukaan erilliseen tilaan ja ottaa yhteyttä oppilaan vanhempiin tai huolta-
jiin kotiin kuljetuksen ja muiden tarvittavien jatkotoimenpiteiden järjestämi-
seksi. Täysi-ikäisten opiskelijoiden kohdalta tarvittavat toimenpiteet arvioidaan 
tapauskohtaisesti.  
 
Jos oppilaitoksessa ilmenee useita kuumeisia hengitystieinfektiotapauksia, on 
asiasta ilmoitettava paikalliselle terveysviranomaiselle.  
 
Oppilaitoksen on huolehdittava siitä, että valmiussuunnitelmat epidemiasta 
mahdollisesti aiheutuvien ongelma- ja kriisitilanteiden varalle ovat ajantasaiset.  
 
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tehtävät 
 
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä terveyskeskusten tartuntatautivastaa-
vien tulee osallistua yhteistyössä opettajien kanssa oppilaitoksissa tehtävään in-
fluenssaepidemian torjuntatyön suunnitteluun ja toteuttamiseen. Koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollon tulee antaa mahdollisuuksien mukaan informaatiota 
ja ohjausta yksittäisissä sairastapauksissa ja erilaisissa ongelmatilanteissa kou-
lu- ja opiskeluyhteisölle, vanhemmille ja huoltajille. Koulu- ja opiskelutervey-
denhuollon ei tule pitää sairausvastaanottoa influenssapotilaille. Sairausvas-
taanotot tulee kunnassa keskittää terveyskeskuksiin. 
 
Lisätietoja on saatavissa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen kotisivuilta 
osoitteesta: www.thl.fi sekä sosiaali- ja terveysministeriö kotisivuilta osoittees-
ta www.stm.fi. 
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Sosiaali- ja terveysministeriöstä lisätietoja antavat neuvotteleva virkamies Mai-
re Kolimaa, puh. (09) 1607 4138, ylilääkäri Olli Haikala, puh. (09) 1607 3214  
ja lääkintöneuvos Merja Saarinen, puh.(09) 1607 4030. 

 
Valtuutussäännökset: 
Tartuntatautilaki 6 § ja 7 § 
Kansanterveyslaki 14 §   
 
 
 
 
Kansliapäällikkö  Kari Välimäki 
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