
ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN TARTTUVIA TAUTEJA JA LASTEN POISSA-
OLOSUOSITUKSET PÄIVÄHOIDOSTA 

 

TAUTI 
 

ERISTYS- 
AIKA 

POISSAOLOAIKA 
PÄIVÄHOIDOSTA 

ITÄMIS- 
AIKA 

Hengitysteiden virusin-
fektiot eli tavallinen 

yskä-nuhatauti. In-
fluenssa. 

 

0 Kunnes 1 kuumeeton päivä 
ja yleiskunnoltaan virkeä. 

Usein ryhmässä useita oi-
reettomia infektoituneita lap-

sia. 
 

1 -3 vrk 

RSV-hengitystie 

-infektio 

0 Kuten yllä. 3 - 14 vrk 

 
 

Korvatulehdus 0 Kuumeeton korvatulehdus, 
jossa korva ei vuoda, ei vaa-

di poissaoloa. Jos korva vuo-

taa on syytä olla poissa kun-
nes vuoto lakkaa. Muutoin 

kunnon ja yleiskunnon mu-
kaan. 

 

 

Silmätulehdus eli kon-

junktiviitti  
 

0 Oireiden voimakkuuden mu-

kaan. 

 

Vauvarokko eli exant-

hema subitum 
 

0 Kunnes kuume ja ihottuma 

poissa.  
 

5 - 15 vrk 

Suutulehdus 
herpesstomatiitti 

 

0 Oireiden voimakkuuden mu-
kaan. 

 

Vesirokko 5-10 vrk rak-
kuloiden puh-

keamisesta 

5-10 vrk, kunnes uusia rak-
kuloista ei muodostu 

10 - 21 vrk 

Parvorokko 0 Oireiden voimakkuuden mu-

kaan. 

4 - 14 vrk 

(tartuttaa jo 

ennen ihot-
tuman al-

kua) 

Enterorokko 

 

0 Oireiden voimakkuuden mu-

kaan. 

3 - 5 vrk 

Streptokokki A-
infektiot 

 tulirokko 
 tonsilliitti eli an-

giina 
 

24 h antibi-
oottihoidon 

alusta. 

Yksi kuumeeton päivä koto-
na. 

2 - 5 vrk 



Märkärupi 24 h suun 

kautta otetta-
van lääkityk-

sen ja 48 h 
paikal-

lishoidon alus-
ta. 

  

Gastroenteriitti 
Ripuli ja oksentaminen 

Kunnes oiree-
ton. Oksente-

lu kokonaan 
loppu ja ulos-

teiden luku-

määrä nor-
maali 

 1 - 3 vrk 

Salmonella  Päiväkoti: oireiden ajan ja 
yksi oireeton päivä. 

 

6 - 72 h 

Shigella  Päiväkoti: oireiden ajan ja 
yksi oireeton päivä. 

1 - 7 vrk 

Hinkuyskä 5 vrk hoidon 
alusta paitsi 

jos yskä kes-
tänyt yli 3 vk 

ei eristystä 
tarvita. 

 5 - 20 vrk 

Kihomadot 

 

0 Koko perhe syytä hoitaa.  

Täit, syyhy Poissa kunnes 

kerran hoidet-
tu. 

Koko perhe syytä hoitaa.  

Hepatiitti A  Päiväkoti: 10 - 14 vrk oirei-

den puhkeamisesta tai oi-
reettomat 14 vrk laborato-

riodiagnoosista. 

15 - 50 vrk 

Kaikki muut  Hoitavan lääkärin, sairaan-

hoitajan/terveydenhoitajan 

ohjeiden mukaan. 
 

 

 
Päivähoidossa annetaan pitkäaikaisen sairauden hoitoon (esim. astma, epilepsia, reuma) tarvittavat 

lääkkeet. Tartuntatautien hoitoon käytettäviä yskä-, nuha- tai silmälääkkeitä ei anneta. Jos lapsella 

on kolmasti päivässä annettava antibioottilääkitys, päivähoidossa annettava lääke tuodaan nimellä 

varustettuna valmiiksi annosteltuna esim. lääkeruiskussa hoitopaikkaan. 

 

Osa hyvää sairaan lapsen hoitoa on vanhemman tarjoama hoiva ja läheisyys omassa kodissa. Sairas 

lapsi voi tartuttaa muita lapsia ja vielä toipilas ei välttämättä jaksa olla mukana päivähoidon arjessa. 

Riittävän pitkä toipuminen on tärkeää, sillä muutoin voi altistua vaarallisemmille jälkitaudeille. Useim-

mat työnantajat antavat vanhemmalle mahdollisuuden hoitaa sairasta lasta kotona 1-3 päivää omalla 

ilmoituksella. Tarvittaessa voi käydä lapsen kanssa oman alueen sairaanhoitajan vastaanotolla. 


