
 
 
 
 
 

 

 
 

 

TARTUNTATAUTEJA KOSKEVAT SUOSITUKSET 

 

 

Hengitystietulehdukset 

Hoito kotona, kunnes lapsi ollut yhden vuorokauden ajan täysin kuumeeton. Antibioottikuuri (esim. 

korvatulehdukseen) ei ole este kouluun/päivähoitoon palaamiselle. Lapsen yleiskunto tulee toki 

ottaa huomioon - lapsen tulee jaksaa osallistua normaalisti koulun/päivähoidon päiväohjelmaan. 

Mahdollisesta tilapäisestä vapautuksesta liikuntatunneilta tulee ilmoittaa/keskustella 

koulun/liikunnanopettajan kanssa. 

 

Silmätulehdus 

Usein samat taudinaiheuttajat kuin hengitystietulehduksissa, silmätulehdus ei sen vuoksi ole este 

koulunkäynnille/päivähoidolle. Edellyttäen, että lapsen yleiskunto on sellainen, että hän jaksaa 

osallistua koulun/päivähoidon päiväohjelmaan, ja että oireet silmissä (kutina, märkiminen jne.) eivät 

ole voimakkaat ja vaikuta lapsen yleiskuntoon. Silmätulehdus hoidetaan tarvittaessa lääkärin 

määräämällä lääkemääräyksellä hankitavilla antibioottisilmätipoilla/voiteella. 

 

Märkärupi 

Hoito kotona yhden vuorokauden ajan antibioottikuurin aloittamisesta. Mikäli annetaan vain 

paikallishoitoa (puhdistus ja voide) on odotettava kaksi vuorokautta ennen kuin lapsi palaa 

kouluun/päivähoitoon. 

 

Suolistotulehdukset (”vatsatauti”) 

Hoito kotona, kunnes viimeisestä oireesta (oksennus, ripuli) on kulunut 48 tuntia. Lapsen tulee 

jaksaa osallistua normaalisti koulun/päivähoidon päiväohjelmaan. 

 

Vesirokko 

Hoito kotona, kunnes ruvet ovat kuivuneet eikä uusia enää tule - yleensä 5-7 vrk ihottuman 
puhkeamisen jälkeen. Lapsen tulee jaksaa osallistua normaalisti koulun/päivähoidon päiväohjelmaan. 
 

Päätäi 

Hoito kotona apteekista ilman reseptiä ostettavalla valmisteella. Noudata käyttöohjetta tarkasti! Jos 

useammalla perheessä on täitä, hoidetaan kaikki perheenjäsenet samanaikaisesti. Hoito toistetaan n. 

viikon kuluttua. 

Hiukset tulee kammata huolellisesti täikammalla (voi ostaa apteekista) vielä noin 2-3 viikon ajan 

hoidon päättymisestä. Hiusharjat, -kammat, pannat ym. puhdistetaan huolellisesti täishampoolla tai 

kiehuvassa vedessä, vuodevaatteet vaihdetaan ja pestään vähintään 60 asteisessa vedessä. Vaatteet, 

päähineet, kaulahuivit jne. (joita on lähiaikana käytetty) tulee pestä mielellään 60 asteisessa vedessä, 

tai laittaa yön yli pakastimeen. Pehmolelut, tyynyt jne. voidaan myös laittaa yön yli pakastimeen.  

Muista ilmoittaa kouluun/päivähoitoon heti jos lapsellasi on täitä! 

Lapsi voi palata kouluun/päivähoitoon apteekkivalmisteella tehdyn käsittelyn jälkeisenä päivänä. 
 
 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Kihomato 

Hoidetaan kotona apteekista ostetulla, reseptivapaalla lääkkeellä. Kaikki perheenjäsenet tulee hoitaa 

samanaikaisesti (myös ”oireettomat”). Hoidon yhteydessä vaihdetaan vaatteet ja vuodevaatteet, koti 

siivotaan ja pinnat pyyhitään. 

Lyhyet kynnet ja käsihygienia ovat tärkeitä! Vaihda alushousut aamuin ja illoin! 

Muista ilmoittaa kouluun/päivähoitoon heti jos lapsellasi on kihomatoja! 

Lapsi voi palata kouluun/päivähoitoon lääkehoidon jälkeisenä päivänä. 

 

Enterovirus 

Aiheuttaa usein kuumetta, vatsavaivoja, rakkulaihottuman kämmeniin, jalkapohjiin ja suun ympärille. 

Oireenmukainen hoito. Lapsi voi palata kouluun/päivähoitoon kun lapsi on kuumeeton ja jaksaa 

osallistua normaaliin koulun/päivähoidon ohjelmaan. 
 

Syyhy 

Syyhy aiheuttaa kutinaa iholla, mikä on pahimmillaan iltasin ja öisin. Tavalliset paikat ovat sormivälit, 

ranteet, kainalot jalkapohjat, reidet, nivuset ja sukupuolielimet. Oireet alkavat 2-4 viikkoa 

tartunnasta. Syyhy hoidetaan kotona, apteekista ilman reseptiä ostettavalla voiteella (voidaan hoitaa 

myös tabletein, joihin vaaditaan lääkärin määräämä resepti). Hoito toistetaan viikon kuluttua. Myös 

muut perheenjäsenet/henkilöt, jotka ovat olleet fyysisessä kontaktissa tartunnan saaneen kanssa, 

hoidetaan voiteella x1. Ohjeita tulee noudattaa huolellisesti. 

Vaatteet, pyyhkeet ja vuodevaatteet pestään pyykkikoneessa. Tekstiilit voidaan laittaa myös 
vuorokauden ajaksi pakastimeen (-18°) tai suljettuun roskissäkkiin kolmen vuorokauden ajaksi tai 

muutamaksi tunniksi 60 asteiseen saunaan. Jonkin näistä valitun käsittelyn jälkeen tekstiilit tulee vielä 

tuulettaa. Patjat, sohvat ja nojatuolit imuroidaan. Pölypussi hävitetään heti imuroinnin jälkeen. 

Siivous tehdään ennen kuin aloitetaan syyhyn hoitaminen voiteella. Voidehoidon jälkeen kaikki 

vaatteet ja vuodevaatteet pestään uudelleen. Seuraavan, viikon kuluttua tehtävän toisen voidehoidon 

yhteydessä tehdään samanlainen siivous kuin ensimmäisen hoidon yhteydessä. Kutina voi jatkua vielä 

2-3 viikkoa onnistuneen hoidon päättymisen jälkeen. Tähän kutinaan voi käyttää esim. 

kortisonivoidetta. Muista ilmoittaa kouluun/päiväkotiin, jos lapsellasi on syyhy! 

Lapsi voi palata kouluun/päivähoitoon 24 tuntia annetun hoidon jälkeen. 
 
 

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä kouluterveydenhoitajaan tai neuvolaan. 


