
 

HUOLTAJILLE TARKOITETTU LOMAKE LAPSEN LÄÄKETIETEELLISEN 
TESTAAMISEN KIELTÄMISTÄ VARTEN 

 

Lääketieteellistä toimenpidettä, tässä tapauksessa 
koronatestiä, ei saa tehdä alaikäiselle ilman 
huoltajan suostumusta. 

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan alaikäiselle 
tehtävät lääketieteelliset toimenpiteet kuten 
kaikenlainen lääketieteellinen testaaminen ilman 
huoltajan antamaa suostumusta, on kiellettyä. 

Sen sijaan perustuslain 7 §:ssä säädetään jokaiselle, 
myös lapselle, kuuluvasta oikeudesta 
koskemattomuuteen. Henkilökohtaiseen 
koskemattomuuteen ei saa puuttua ilman laissa 
säädettyä perustetta. Suomen viranomaistahojen tai 
muiden tahojen antamat lapsia ja nuoria koskevat ja 
koronatestaukseen liittyvät velvoitteet kuten 
suositukset, ohjeistukset tai määräykset ovat 
ainoastaan suosituksen tasoisia, eivätkä ne oikeuta 
lapsen testaamiseen. 

Laissa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 
säädetään, että lapsen huoltajien on turvattava 
lapsen kehitys ja hyvinvointi. Se tarkoittaa, että 

huoltajalla on oikeus päättää lapsen hoidosta, 
kasvatuksesta, koulutuksesta, asuinpaikasta, 
harrastuksista sekä muista henkilökohtaisista 
asioista. Huoltaja edustaa lasta häntä koskevissa 
asioissa, jollei laissa ole toisin säädetty.  

Tämän lisäksi lapsella on oikeus kaikissa tilanteissa 
itsenäisesti kieltäytyä koronatestaamisesta Suomen 
perustuslain 7 §:n, potilaslain 6 §:n ja Oviedon 
sopimuksen 5 artikla Yleissäännön nojalla. 

Potilaslain 6 §:n mukaan potilasta on hoidettava 
yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos potilas 
kieltäytyy tietystä hoidosta tai hoitotoimenpiteestä, 
häntä on mahdollisuuksien mukaan hoidettava 
yhteisymmärryksessä hänen kanssaan muulla 
lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla.  

Oviedon sopimuksen 5 artikla Yleissäännön mukaan 
terveyteen kohdistuva toimenpide voidaan suorittaa 
vain, jos kyseinen henkilö on antanut 
suostumuksensa vapaasta tahdostaan ja tietoisena 
kaikista asiaan vaikuttavista seikoista. 

Oikeudellinen perusta 

Suomen perustuslaki 7 §; Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 4 § ja 5 §; Potilaslaki 6 §; Oviedon 
sopimus 5 artikla Yleissääntö.  

Huoltajana kiellän kaikenlaisen koronaan liittyvän testaamisen lapseeni liittyen. 

Alaikäisen nimi 

Alaikäisen henkilötunnus 

Huoltaja/huoltajat  

Nimenselvennys 

Paikka ja aika    

 

Ohjeet 

Huoltajan tulee aina vaatia opettajalta tai muulta vastaavalta henkilöltä kirjallinen kuittaus alaikäisen koronatestikieltolomakkeen 
vastaanottamisesta. Vastaavan henkilön tulee ilmaista noudattavansa huoltajan tahtoa.  

Huoltajan tulee varmistaa myös, että koulun terveydenhoitaja on saanut tämän lomakkeen ja asiakirja on liitetty alaikäisen 
terveystietoihin. Koulun terveydenhoitajan tulee antaa kirjallinen kuittaus tämän asiakirjan vastaanottamisesta ja huoltajan 
tahdon noudattamisesta. 


