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Varhaiskasvatuspäällikön tiedote henkilöstölle ja huoltajille 8.5.2020 

 
Valtioneuvosto on päättänyt 29.4.2020, että rajoitukset varhaiskasvatuksessa puretaan 14.5.20 lukien.  
Päätös perustuu terveysviranomaisten näkemykseen siitä, että varhaiskasvatukseen on turvallista 
tulla. 
 
Kokoontumisrajoituksia ei enää sovelleta varhaiskasvatukseen, vaan toimitaan normaaliolojen lain-
säädännön mukaisesti. On tärkeää huolehtia, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan 
ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin. 
 

Paikalliset ohjeet turvallisen varhaiskasvatuksen järjestämiseksi.  
 
Ohjeet perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön sekä opetus-
hallituksen ohjeisiin. Paikalliset ohjeet on laadittu yhdessä vs. tartuntatautilääkäri Esa Ruuskasen 
kanssa. 
 
1. Varhaiskasvatukseen ei saa tulla sairaana. 

Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla varhaiskasvatukseen, jos hänellä on mitään sairastumi-
seen viittaavia oireita. Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi 
erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikon-
taktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden. Oireisten tulee olla yhteydessä omalle 
terveysasemalleen ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti koronavirustestiin.  
 
Jos lapsi sairastuu päivän aikana, henkilökunnan tulee saman tien tehdä nimilista niistä lapsista ja 
henkilökunnasta, keiden kanssa lapsi on sinä ja edellisenä päivänä ollut lähikontaktissa. Samoin 
jos lapsi jää aamulla sairaana kotiin, tulee lista tehdä edellisen päivän osalta, mikäli lapsi on ollut 
hoidossa. 
 

2. Riskiryhmään kuuluvat 

 
Hoitava lääkäri arvioi voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka 
tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, palata kouluun tai varhaiskasvatuk-
seen. Vaikean koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat ne lapset, joiden perussairaus muutenkin 
aiheuttaa suurentuneen riskin vakaville infektioille.  
 
Varhaiskasvatuksessa työskentelevien osalta toimenpiteet perustuvat työnantajan tekemään ris-
kinarvioon. Aiemman ohjeen mukaan riskiryhmään kuuluva henkilö on yhteydessä työterveyteen, 
joka ohjeistaa kuinka tulee toimia. Työterveyshuolto tukee työnantajaa riskinarviossa. Tätä asiaa 
tarkennetaan henkilöstöhallinnolta ja työsuojelusta saatavassa ohjeessa.  
 

3. Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja.  

 
Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia es-
tää tartuntoja.  
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Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan varhaiskasvatukseen, sekä ennen 
kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina 
aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan 
kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin. Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään 
käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla. Lasten käsihuuhteen käyttö ta-
pahtuu aikuisen valvonnassa.  Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan 
kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saata-
villa, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen. Maskien käyttöä ei suosi-
tella varhaiskasvatuksessa. 
 

4. Varhaiskasvatuksessa vältetään aikuisten kesken tilanteita, joissa ollaan suorassa koske-

tuksessa. 

 
Huoltajat tuovat lapsensa aamulla ulko-ovelle, josta henkilökunta hakee lapsen. Pääsään-
töisesti lapset haetaan kotiin ulkoilusta tai ulko-ovelta. Huoltajien tulee ulko-ovella huoleh-
tia 2 metrin turvaväleistä keskenään ja ovelle laitetaan kyltti asiasta muistuttamaan. Näillä 
toimenpiteillä estetään aikuisten välisiä kontakteja. 
 
Päiväkodissa toimitaan oman lapsiryhmän kanssa suosien pienryhmätoimintaa ja vältetään kon-
takteja muiden lapsiryhmien kanssa. Ryhmien välisiä yhteisiä tapahtumia ei järjestetä. 
 

5. Henkilökunnan kokoontumisia tulee välttää. 

 
Ei yhteisiä kahvihetkiä, ei yhteisiä kokouksia, ei yhteistä ruokailua. Yksikkökohtaisesti sovitaan 
yhteisten pukutilojen käytöstä. 
 

6. Suositellaan, että henkilökunta pitää työvaatteet ja kotivaatteet erillään esimerkiksi niin, 

että jokainen henkilökunnan jäsen vaihtaa työpaikalle tultuaan kotivaatteet työvaatteiksi 

ja pois lähtiessään työvaatteet kotivaatteiksi.  

 
7. Muiden kuin lasten ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua varhaiskasvatuksen 

alueella vältetään.  

 
Ulkopuolisten kokoontumisia ei sallita. Tarkoin harkitaan esim. yhteistyötahojen vierailut päiväko-
deissa. 
 

8. Henkilökunnan tulisi toimia saman lapsiryhmän kanssa. 

 
Ei täysin onnistu esim. henkilökunnan poissaolojen takia. 
 

9. Henkilökunta ei pääsääntöisesti siirry yksiköstä toiseen. 

 
Pyritään toimimaan ohjeen mukaan.  
 

10. Henkilöiden välisistä turvaväleistä ei olla antamassa määräyksiä, ryhmiä ei tarvitse jakaa 

vaan väljyyttä haetaan tilajärjestelyillä. 

 
Ruokalassa tapahtuvasta lapsiryhmien ruokailusta luovutaan tai sitä ainakin porrastetaan. Lapset 
eivät itse saa ottaa ruokaa tai käsitellä toisten astioita ja ruokailuvälineitä. 
 

11. Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien tai askartelutarvik-

keiden (sakset ym.) käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan aina käyttäjien välillä. 
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Esim. näppäimistöjen puhdistusvälineitä on toimitettu päiväkoteihin. Käytetään pääasiassa oman 
ryhmän välineistöä. 
 

12. Omia leluja ei toistaiseksi tuoda varhaiskasvatukseen. Päiväkodin lelujen osalta noudate-

taan yksikön hygieniaohjeistusta. 

 
13. Pyritään olemaan mahdollisimman paljon lasten kanssa ulkona ja retkillä luonnossa. Tar-

vittaessa ulkoilua porrastetaan. 

 
14. Siivouksesta on annettu erillinen ohje terveystarkastajan määräyksestä 7.5.2020. 

 
15. Uusien lasten tutustuttaminen toteutetaan mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä   hyö-

dyntäen tai ulkona. 

 
16. Kesäaikana varhaiskasvatuksen toimipaikkoja ei yhdistellä liian suureksi kokonaisuu-

deksi. 

 
Jos varhaiskasvatuksessa todetaan koronavirustartunta 
 
Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaa-
valle lääkärille. Jos koronavirustartunta todetaan jollakulla koulussa tai varhaiskasvatuksessa, selvi-
tetään, onko tapahtunut altistumista, ja altistuneet pitää jäljittää ja asettaa karanteeniin 14 vuorokau-
deksi.  
 
Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois varhaiskasvatuksesta vähintään seitsemän vuo-
rokauden ajan oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään niin, että hän on ollut vä-
hintään kaksi vuorokautta oireeton ennen kuin palaa varhaiskasvatukseen. 
 
 
Varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen 


