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 TARTUNTATAUDIT 
 
Perustietoa varhaiskasvatusikäisten tartuntataudeista, niiden aiheuttajista ja tarttumisesta löytyy  
Terveyskirjastosta (terveyskirjasto.fi - infektiot ja päivähoito)  
 
Yleisohje 
Lapsi voi tulla varhaiskasvatukseen, kun yleisvoinniltaan pystyy osallistumaan kaikkeen toimintaan 
päivän aikana. Käsienpesu on tärkein ja helpoin tapa ehkäistä infektioita ja estää niiden leviäminen. 
 
Angiina eli nielutulehdus 
Oireet. Kuume, kurkkukipu, mahdollisesti oksentelu, usein vaaleat peitteet nielussa. 
Eristämistarve: Riittävä eristämisaika on 24 tuntia antibioottihoidon aloittamisesta. Kotihoitoajan 
pituuden ratkaisee lapsen yleisvointi. 
 
Enterorokko 
Oireet: Alkuoireina voi olla vähän kuumetta, päänsärkyä, flunssaa ja löysä vatsa. Parin päivän kuluessa 
suuhun, käsiin ja jalkoihin ilmaantuu rakkuloita. Tauti kestää noin viikon ja siihen ei ole olemassa erityistä 
hoitokeinoa. 
Eristämistarve: Ei vaadi eristystä. Yleiskunto ratkaisee poissaolon. 
 
Kihomato 
Oireet: Vaihtelevia oireita; peräaukon kutina yleisin – erityisesti iltaisin nukkumaan mennessä. 
Eristämistarve: Erityistoimenpiteet eivät ole tarpeen. Lääkehoito annetaan kotona ja mielellään  
koko perheelle samanaikaisesti. 
 

Korvatulehdus 
Oireet: Kutina. Kipu, joka pahenee korvalehteä painettaessa. Kuume, toisinaan korvavuoto. 
Eristämistarve: Eristäminen ei ole tarpeen. Lapsen voi viedä hoitoon, kun yleistila ja kuume  
sallivat. 
 
Märkärupi 
Oireet: Märkivä, kutiseva rupi kasvoissa suun ja nenän ympärillä; saattaa raapimisen tuloksena levitä 
muualle kehoon. 
Eristämistarve: Eristäminen 24 tuntia suun kautta otettavan ja 48 tuntia paikallisen antibioottihoidon 
aloittamisesta. Poissaolo varhaiskasvatuksesta niin kauan kuin märkiviä rupia esiintyy. 
 
Nuhakuume, hengitystieinfektio  
Oireet: Nuha, yskä, kurkkukipu, mahdollisesti myös kuume, väsymys. 
Eristämistarve: Lapsi voidaan viedä hoitopaikkaan heti kun hänen yleistilansa ja kuume sallivat. 
 
Ontelosyylä 
Oireet: 2-6 mm:n läpimittaiset syylät iholla, pääasiassa taipeissa. Puristeltaessa tulee esiin  
talimaista tahnaa. 
Eristämistarve: Ei eristämistarvetta. 
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Parvorokko 
Oireet: Alkaa usein poskien punoituksesta, jota seuraa vartalosta raajoihin leviävä ihottuma. Väsymys, 
lievä lämpö. 
Eristämistarve: Oireiden alkaessa taudin tartuttavuus on ohi, joten eristämistarvetta ei ole. Yleiskunto 
ratkaisee poissaolon. 
 
Päätäit 
Oireet: Jatkuva kutina, saivareet. Joskus oireeton. Päätäitä ja sen eri kehitysmuotoja löytyy yleensä 
hiuksista, korvien takaa ja niskasta. 
Eristämistarve: Erityistoimenpiteet eivät ole tarpeen. 
 
Ripuli/oksennustauti 
Oireet: Ripuli, johon saattaa liittyä kuumetta, oksentelua ja ilmavaivoja. Noroviruksessa kouristavat  
vatsakivut. 
Eristämistarve: Ripuloivia ja oksentelevia lapsia hoidetaan kotona, kunnes oireet loppuvat ja lapsi on ollut 
kahden vuorokauden ajan oireeton. Mikäli perheessä on muita varhaiskasvatuksessa olevia lapsia, niin 
tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi suositellaan, että altistuneet lapset ovat myös kotihoidossa 
samanaikaisesti sairastuneen lapsen kanssa. 
 
Silmätulehdus 
Oireet: Silmien punoitus, rähmiminen. 
Eristämistarve: lasta, jonka silmä rähmii, ei tarvitse eristää hoidosta tartunnan vaaran vuoksi.  
Oireiden voimakkuus ratkaisee poissaolotarpeen. 
 
Syyhy 
Oireet: Kutina, joka voimakkainta öisin, missä tahansa kehonosassa. Voi myös olla rakkuloita.  
Eristämistarve: Eristys on aiheellinen, kunnes hoito on annettu. 
 
Tulirokko 
Oireet: Kuume, kurkkukipu, oksentelu, ihottuma, jota ei esiinny kasvoilla. ”Mansikkakieli”. 
Eristämistarve: Riittävä eristämisaika on 24 tuntia antibioottihoidon aloittamisesta. Kotihoitoajan  
pituuden ratkaisee lapsen yleisvointi. 
 
Vauvarokko, kolmen päivän kuume 
Oireet: Äkillinen, korkea, nopeasti nouseva ja laskeva kuume. Kuumeen laskemisen jälkeen punatäpläinen 
ihottuma. 
Eristämistarve: Lapsen yleiskunto ratkaisee poissaolon. 
 
Vesirokko 
Oireet: Eri vaiheessa olevia vesirakkuloita iholla, myös hiuspohjassa. Kuume ja voimakas kutina. 
Eristämistarve: Rokottamaton lapsi eristetään, kunnes ruvet ovat kuivuneet, mikä yleensä tapahtuu 5–6 
vuorokaudessa ihottuman puhkeamisesta. Rokotettu lapsi voi palata hoitoon, kun uusia ihomuutoksia ei 
enää ilmaannu. 


