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VARHAISKASVATUKSEN/ESIOPETUKSEN JA KODIN YHTEISTYÖ  
LASTEN SAIRAUKSIEN ENNALTAEHKÄISYSSÄ JA HOIDOSSA  
 

Liitteenä: VARHAISKASVATUS JA LASTEN YLEISIMMÄT INFEKTIOSAIRAUDET 

 

Hyvät huoltajat!  

Varhaiskasvatuksen lähtökohtana on tarjota turvallinen ja lapsen kehitystä tukeva hoitoympäristö. 

Vanhemmat vastaavat lapsen terveydenhoidosta. Alle kouluikäiset 0-6v. lapset sairastavat runsaasti eri 

infektioita, jotka aiheuttavat oireilua lapsille ja poissaoloja työstä huoltajille. Siuntion 

varhaiskasvatuspalvelut ja neuvola tekevät säännöllistä yhteistyötä.  Lapsen sairastuessa tulee 

tarvittaessa kääntyä terveydenhuoltohenkilöstön puoleen. Kiitos, että huomioitte seuraavat ohjeet 

sairastumisriskin vähentämisessä ja lasten eri infektioiden kanssa toimimisesta varhaiskasvatuksessa ja 

esiopetuksessa.  

Yhteistyöterveisin,  
Siuntion kunnan varhaiskasvatuspalvelut ja Siuntion lastenneuvola  

 

Lasten sairastumisriskiä voidaan vähentää seuraavilla toimenpiteillä: 

Ei sairaana varhaiskasvatukseen / esiopetukseen 

Jos lapsi sairastuu päivän aikana, siitä ilmoitetaan välittömästi vanhemmille ja lapsi tulee hakea kotiin 

mahdollisimman pian. Jos lapsi sairastuu äkillisesti vakavin oirein, henkilöstö vie lapsen kunnan  

terveysasemalle.  Vanhemmilla on vastuu lapsen jatkohoidosta (Lisätietoja Siuntion kunnan 

varhaiskasvatuksessa olevien lasten vakuutukset ja käytäntö).  

Sairaan lapsen kannalta on tärkeää, että hän saa sairastaa kotona ja saa toipua siitä, kunnes hän pystyy ja 

jaksaa osallistumaan normaaliin toimintaan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa eikä tartuntavaaraa ole. 

Lapsen toipumisajat ovat yksilöllisiä ja toipumisaika tulee harkita lapsikohtaisesti. Tarvittaessa lääkäri tai 

terveydenhoitaja määrittelee lapsen toipumisajan. 

Käsien pesu  

Käsien pesu vedellä ja nestesaippualla sekä hyvä kuivaus 

- aina päiväkotiin/yksikköön tultaessa sekä saavuttaessa päiväkodista kotiin. Huoltajat vastaavat siitä, että 
päiväkotiin tullessa lapsi pesee kätensä 
- aina ennen ruokailuja 
- vaipanvaihdon ja WC-käynnin jälkeen 
- ulkoilusta sisään tullessa 
-Kun kädet likaantuvat, esim. leikkiessä/askarrellessa 
- Lapsen yskiessä tai aivastaessa  
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Epidemiat 

Jos päiväkodissa on poikkeuksellinen määrä infektioita tai taudin aiheuttaja on poikkeuksellinen, 

noudatetaan tehostettua käsien pesua, käsihuuhteen käyttöä ja siivousta. Tällöin myös rajoitetaan omien 

lelujen tuontia varhaiskasvatukseen ja tehostetaan lelujen pesua/käytön rajoittamista.  Epidemioiden 

yhteydessä hygieniaa tehostetaan myös ympäristön kosketuspintojen puhdistusta tehostamalla. Näin on 

hyvä tehdä myös kotona.  

Lelut varhaiskasvatuksessa  

Lasten lelujen valinnassa on hyvä huomioida turvallisuus, vesipestävyys ja puhtaanapitoon. Pienten lasten 

(0-3v) lelujen pesuun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Lasten omien lelujen puhtaudesta ja säännöllisestä 

pesemisestä huolehtivat vanhemmat. Leluja, jotka eivät kestä vesipesua, voi poistaa joiksikin ajoiksi (esim. 

viikoksi) käytöstä, jolloin niiden mahdollinen mikrobimäärä vähenee. Muovailuvahat tulee säännöllisesti 

uusia.  

Rokotukset  

Rokotteen tehtävänä on suojata lasta tarttuvilta taudeilta. Rokottaminen on yksi tehokkaimmista 

infektioiden ehkäisytavoista. 

Lapsen tutit  

Vanhemmat nimeävät lapsen tutit ja huolehtivat niiden puhtaudesta. Huoltajat tuovat tutit kotoa 

kannellisissa rasioissa ja ne säilytetään niissä lapsen lokerossa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

              

       

          

 

 

 



t 
                                                                         Tiedoksi huoltajille 4.8.2017 
 

 

 

SIUNTION KUNTA 

SJUNDEÅ KOMMUN 

 

3 

VARHAISKASVATUS JA LASTEN YLEISIMMÄT INFEKTIOSAIRAUDET 

Varhaiskasvatuksen lähtökohtana on tarjota turvallinen ja lapsen kehitystä tukeva hoitoympäristö. 

Vanhemmat vastaavat lapsen terveydenhoidosta. Kiitos, että huomioitte seuraavat ohjeet sairastumisriskin 

vähentämisessä ja lasten eri infektioiden kanssa toimimisesta varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.  

Yhteistyöterveisin, Siuntion kunnan varhaiskasvatuspalvelut ja Siuntion lastenneuvola  

 

Sairaus Oireet Poissaolo / paluu 

varhaiskasvatus ja 

esiopetus 

 
Nuhakuume Kuume, väsymys, lihassärky, 

kurkkukipu, nuha, yskä. 
Paluu päivähoitoon: kuumeeton 
ja yleiskunto on hyvä.  

Oksentelu, ripuli Oksentelu, ripulointi, kuume, 
vatsakipu. 

Paluu päivähoitoon: oireeton 
1vrk, epidemioissa 2vrk. 
Bakteerin aiheuttama ripuli: 
lääkärin kertoma eristysaika. 

Korvatulehdus Kuume, korvakipu. Paluu päivähoitoon: kuumeeton 

ja yleiskunto hyvä. 

Silmätulehdus Rähmivä silmä, kutina, punoitus, 
turvotus, vihertävänkellertävä 
erite. 

Paluu päivähoitoon: Oireiden 
voimakkuus ratkaisee 
poissaolotarpeen. 

Märkärupi Rakkula: rikkoutuessaan 
karstainen rupi, pienellä alueella 
tiheästi rakkuloita. 

Paluu päivähoitoon: 24h suun 
kautta otettavan, 48h paikallisen 
antibiootin aloittamisesta. 

Kihomadot Peräaukon kutina, etenkin öisin. Paluu päivähoitoon: Kun 
ensimmäinen lääkeannos on 
otettu. Huom. koko perhe 

lääkitään. 

Päätäit Päänahan kutina, etenkin 

korvien takana ja niskassa.  
Silmin nähtäviä saivareita ja 
täitä. 

Paluu päivähoitoon: 

ensimmäinen hoitokerta 
annettu. 

Vesirokko Kuume, iholla, hiuspohjassa, 
limakalvolla vesirakkuloita, 
voimakas kutina. 

Paluu päivähoitoon: 5-10vrk 
kuluttua rakkuloiden 
puhkeamisesta. 

Parvorokko Kuume, punoittavat posket, 
vartalolle ilmestyvä kutiava 

ihottuma, päänsärky, kukku- tai 
vatsakipu. 

Paluu päivähoitoon: kuumeeton 
ja yleiskunto hyvä. 

Enterorokko Flunssan kaltaiset oireet, 
rakkuloita suussa, käsissä ja 
jalkaterissä. 

Paluu päivähoitoon: kuumeeton 
ja yleiskunto hyvä. 

Tulirokko, angiina 
(kurkkutulehdus) 

Kuume. Angiina: kurkkukipu, 
valkoinen peite kurkussa. 
Rokko: päänsärky, oksentelu, 
ihottuma.  

Paluu päivähoitoon:24h 
antibioottihoidon aloittamisesta, 
kuumeeton ja yleiskunto hyvä. 

Hinkuyskä Sitkeä yskä, yskiessä hinkumista 

ja oksentelua. 

5vrk:ta antibioottihoidon 

aloittamisesta. Yskiminen 
helpottanut ja yleiskunto on 
hyvä. 

 

 Kausi-influenssarokotuksista lisätietoja Siuntion terveyspalveluista.   


