
Varhaiskasvatuksen perheille 14.5.2020 alkaen 

Siirtyminen normaaliolojen lainsäädännön mukaiseen varhaiskasvatukseen 

Noudatamme varhaiskasvatuksessa THL:n ja Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeita tartuntojen 

välttämiseksi: 

1. Varhaiskasvatukseen ei saa tulla sairaana 

 

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, 

hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla 

varhaiskasvatukseen, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Jos lapsi sairastuu 

päivän aikana, otetaan huoltajaan yhteys ja lapsi täytyy tulla välittömästi noutamaan kotiin. 

Huoltajan tulee olla yhteydessä terveyskeskukseen ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti 

koronavirustestiin. 

 

2. Riskiryhmään kuuluvat 

Vaikea koronavirustauti on äärimmäisen harvinainen lapsilla, eikä sen riski ole lisääntynyt terveillä 

eikä niillä lapsilla, joiden perussairaus on hoitotasapainossa. Hoitava lääkäri arvioi, voiko lapsi, jolla 

tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä 

lamaavaa lääkitystä, palata varhaiskasvatukseen. Vaikean koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat 

ne lapset, joiden perussairaus muutenkin aiheuttaa suurentuneen riskin vakaville infektioille.  

3. Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää 

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, jonka vuoksi vältetään tarpeettomia 
lähikontakteja. Hygienian tehostamisesta huolimatta huolehdimme, että lapsi saa tarvitsemansa 
aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.  
 

4. Lapsen tuominen ja hakeminen päiväkodista 
 
Muiden kuin lasten tai varhaiskasvatuksen henkilöstön oleskelua varhaiskasvatuksen alueella / 
päiväkodin sisätiloissa vältetään. Tästä syystä jatkossa otamme lapsen vastaan päiväkodin ulko-
ovella. Samoin toimitaan iltapäivällä lapsen hakutilanteessa. Näin huoltajien liikkuminen pyritään 
minimoimaan päiväkodin sisätiloissa. Tätä ohjetta noudatetaan soveltaen myös 
perhepäivähoidossa. 
 

5. Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja 
 

Noudatamme edelleen hyvää käsihygieniaa. Lapset pesevät kätensä aina tullessaan 
varhaiskasvatukseen. Muistattehan käsien pesun myös kotiin tultaessa. 
 
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. Varhaiskasvatuksen henkilökunta valvoo aina lasten käsien pesua. 
 
Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttö-nenäliina, joka heitetään 
heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet 
pestään tämän jälkeen. 
 
Maskien käyttöä ei suositella varhaiskasvatuksessa. 



 
6. Siivous 

 
Päiväkodin tiloja siivotaan tehostetusti. 
 
Omia leluja ei toistaiseksi tuoda päiväkotiin. 
 
 
 


