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Influenssan kotihoito-ohjeet  
 

Influenssa on influenssavirusten (tyypit A ja B) aiheuttama äkillinen ylempien hengitysteiden 
tulehdus. Tautia esiintyy vuosittaisina epidemioina, yleensä sydäntalvella, ja tällöin sairastuu noin 
5─15 prosenttia väestöstä. Terveet aikuiset ja isommat lapset toipuvat infektiosta yleensä ilman 
lääke- tai sairaalahoitoa. Vanhuksilla ja pienillä lapsilla sekä tiettyjä perustauteja sairastavilla 
influenssan taudinkuva voi olla vaikeampi ja se saattaa johtaa jälkitauteihin (korvatulehdus, 
keuhkokuume) ja sairaalahoitoon. 
Influenssa A-taudin oireisiin kuuluvat äkillinen kuume ja hengitystieoireet. Influenssa ei 
tyypillisesti ala pelkällä nuhalla. Yleisimpiä oireita ovat äkillinen kuume, kurkkukipu, yskä ja nuha. 
Muita mahdollisia oireita ovat jäsenten särky, päänsärky, vilunväristykset ja väsymys.  

Potilaita, jotka eivät tarvitse sairaalahoitoa, voidaan hoitaa kotona välttäen perheen ulkopuolisia 
kontakteja. Kotona tulisi pysytellä, kunnes kuume on poissa ja muut oireet ovat vähenemässä. 

Ne potilaat, joiden oireet ovat lieviä ja jotka eivät kuulu riskiryhmiin, eivät yleensä tarvitse lääkärin 
tekemää taudin määritystä eivätkä viruslääkehoitoa. Taudin hoidoksi riittävät lepo, nesteen 
nauttimisesta huolehtiminen ja apteekin käsikaupasta saatavat kuume- ja yskänlääkkeet.  

Tartunnan torjunta kotioloissa 

Kun influenssaan sairastunutta henkilöä hoidetaan kotona, samassa taloudessa asuvat ja hoitoa 
antavat henkilöt voivat pienentää influenssan leviämisen riskiä seuraavilla toimenpiteillä:  

• pidä tartunnan saanut henkilö erossa muista (ks. Sairastuneen sijoittaminen), erityisesti 
riskiryhmiin kuuluvista henkilöistä (pitkäaikaissairaat, raskaana olevat)  

• muistuta potilasta peittämään nenänsä ja suunsa yskiessään ja niistäessään sekä pesemään 
kätensä huolellisesti vedellä ja saippualla   

• pidä huoli siitä, että kaikki samassa taloudessa olevat huolehtivat hyvästä käsihygieniasta. 
Erityisesti lapsia kannattaa muistuttaa pesemään kätensä riittävän usein.  

• jos itse kuulut influenssan riskiryhmään, vältä lähikosketusta sairastuneiden henkilöiden 
kanssa. Jos et voi välttää lähikosketusta, harkitse suu-nenäsuojaimen käyttämistä, jos 
sellainen on saatavilla.   

Kun hoidat sairastunutta 

• vältä kohtaamasta kasvokkain sairastunutta  
• kun pidät sylissä sairastunutta lasta, aseta hänen leukansa olkapäällesi niin, että hän ei yski 

sinua päin  
• kun olet kosketuksessa sairaaseen tai käsittelet nenäliinoja tai pyykkiä, pese kätesi sen 

jälkeen vedellä ja saippualla  
• jos mahdollista, älä hoida sairastunutta jos itse kuulut riskiryhmään vaan siirrä hoitovastuu 

sellaiselle henkilölle, joka ei kuulu influenssan riskiryhmään 
• tarkkaile vointiasi ja muiden taloudessa olevien tilaa ja ota tarvittaessa puhelimitse yhteyttä 

terveyskeskukseen  
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Suojautuminen kotona  

• kotiin ei kutsuta vierailijoita sairastamisen aikana  
• jos mahdollista, vain yksi aikuinen hoitaa sairastunutta. Riskiryhmään kuuluvan henkilön ei 

tulisi olla sairastuneen ensisijainen hoitaja  
• raskaana olevien tulee välttää sairastuneen lähellä oleskelemista  
• sairastuneiden perheenjäsenien ei tulisi hoitaa lapsia tai riskiryhmään kuuluvia henkilöitä  
• kaikkien samassa taloudessa olevien tulisi pestä kätensä vedellä ja saippualla erityisesti, jos 

he ovat olleet kosketuksessa sairastuneeseen tai oleskelleet samassa tilassa  
• kuivaa kädet paperipyyhkeeseen. Voit myös antaa jokaiselle talossa oleskelevalle oman, 

erivärisen pyyhkeen  
• huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta yhteisissä tiloissa (esim. avaa ikkunat wc-tiloissa, 

keittiössä ja kylpyhuoneessa)  

Sairastuneen sijoittaminen  

• sairastuneen henkilön tulisi mahdollisuuksien mukaan pysytellä eri huoneessa kuin muut 
samassa taloudessa olevat henkilöt  

• jos sairastunut on kotihoidossa, hänen tulisi välttää läheistä kontaktia muihin ja pysytellä 
kotona kunnes kuume on poissa ja muut oireet vähenemässä. Tämä koskee myös koulu- ja 
päiväkoti-ikäisiä lapsia.  

• sairastuneiden tulee välttää asiointia kodin ulkopuolella, mutta jos joudutaan lähtemään 
esim. lääkäriin, peitetään suu ja nenä kertakäyttönenäliinalla tai käytetään suu-
nenäsuojainta, jos sellainen on saatavilla  

Siivoaminen, pyykinpesu ja puhtaanapito 

• heitä sairastuneiden käyttämät nenäliinat ja muut kertakäyttöiset tuotteet roskiin. Muista 
pestä kätesi, jos kosket käytettyihin nenäliinoihin yms.  

• pyyhi kosketus- ja pöytäpinnat päivittäin tavanomaisella puhdistusaineella  
• sairastuneiden henkilöiden käyttämiä liinavaatteita, aterimia ja astioita ei tarvitse pestä 

erikseen, mutta ne tulisi pestä tai puhdistaa huolellisesti ennen kuin muut koskevat niihin  
• pese liinavaatteet tavanomaiseen tapaan. Tartunnan välttämiseksi älä pidä pyykkejä 

sylissäsi, kun lastaat niitä koneeseen. Kun olet käsitellyt likaisia pyykkejä, pese kätesi 
huolellisesti vedellä ja saippualla.  

Influenssan ennalta ehkäisy 

• Influenssaa voidaan ennalta ehkäistä vuosittain otettavalla kausi-influenssarokotuksella. 
Ilmaiseen rokotukseen ovat oikeutettuja 

o Kaikki 6- 35 kk ikäiset lapset 
o Kaikki 65 vuotta täyttäneet henkilöt 
o Lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat  3-64-vuotiaat henkilöt 
o Raskaana olevat naiset 
o Potilas- ja hoivatyötä tekevä terveys- ja sosiaalialan henkilökunta 

• Ilmaisen rokotuksen saavat siihen oikeutetut syksyisin omasta terveyskeskuksestaan 
• Muut henkilöt voivat halutessaan ostaa rokotteen apteekista lääkärin antamalla reseptillä 
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Riskiryhmiin kuuluvat henkilöt: 

• Potilaalla on jokin seuraavista pitkäaikaissairauksista:  

• säännöllistä lääkitystä vaativa sydänsairaus (ei lievä verenpainetauti) tai keuhkosairaus 
(säännöllistä lääkitystä saavat astmapotilaat) tai diabetes  

• krooninen maksan tai munuaisten vajaatoiminta  
• vastustuskykyä heikentävä tauti esim. leukemia, lymfooma, HIV-infektio  
• vastustuskykyä heikentävä hoito esim. elinsiirto, solusalpaajat, TNF-alfasalpaaja, 

kortikosteroidi >15 mg/vrk yli 2 viikkoa, muu immuunivastetta heikentävä hoito  
• krooninen neurologinen sairaus tai hermolihastauti  
• sairaalloinen ylipaino (BMI, Body Mass Index yli 40)  

• Raskaana olevat (koko raskauden ajan ja 4 viikkoa synnytyksen jälkeen)  

Influenssatartuntaa epäilevien henkilöiden, jotka kuuluvat riskiryhmiin ja jotka kärsivät vakavista 
oireista tulee ottaa yhteyttä terveyskeskukseen /työterveyslääkäriin mahdollisen lääkityksen ja 
muun hoidon arvioimiseksi.  

 
Välitöntä hoitoa vaativat oireet lapsilla  

Jos lapsi sairastuu, on hakeuduttava mahdollisimman pian lääkärin hoitoon, mikäli hänellä on 
tyypilliset influenssan oireet ja lisäksi: 

• hengitysvaikeuksia  
• iho on sinertävä tai harmaa  
• lapsi ei juo tarpeeksi  
• lapsi oksentaa voimakkaasti tai jatkuvasti  
• lapsi ei herää tai reagoi mihinkään  
• lapsi on niin ärtyisä, ettei hän halua olla sylissä  
• influenssan kaltaiset oireet häviävät, mutta palaavat sitten kuumeen ja pahemman yskän kera  

Välitöntä hoitoa vaativat oireet aikuisilla  

Jos sairastut, hakeudu mahdollisimman pian lääkärin hoitoon, mikäli sinulla on tyypilliset 
influenssan oireet ja lisäksi: 

• hengitysvaikeuksia  
• kipu tai paine rinnassa  
• äkillinen huimaus tai sekavuus  
• voimakas tai jatkuva oksentelu  
• influenssan kaltaiset oireet häviävät, mutta palaavat sitten kuumeen ja pahemman yskän kera  

 


