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Ohje Lempäälän kunnan varhaiskasvatukseen palaamiseen liittyen 14.5.2020 

Ohjeen tarkoitus  

Tämän varhaiskasvatuksen järjestäjän ohjeen tarkoitus on tukea järjestäjää toteuttamaan turvallinen varhaiskasvatus 
lapsille ja henkilökunnalle koronaepidemian aikana. Ohjeen perustana on 4.5.2020 valtioneuvoston antama ohje Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus ja kulttuuriministeriön ohje opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille 
koronavirusepidemian aikana. Ohjeita tarkennetaan Aluehallintoviraston tai muiden viranomaisten antamien ohjeiden 
perusteella 

Ohjeet turvalliseen varhaiskasvatukseen  

 1. Kouluun tai varhaiskasvatukseen ei saa tulla sairaana  

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, 
lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-tau-
dinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19 ). Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla kouluun tai varhaiskasvatuk-
seen, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.  

Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikui-
sen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden. Oireisten tulee olla 
yhteydessä omalle terveysasemalleen 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 ja 
nuorilla, joiden perussairaus on hoitotasapainossa. Hoitava lääkäri arvioi voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä 
on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, palata kouluun tai var-
haiskasvatukseen. Vaikean koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat ne lapset, joiden perussairaus muutenkin aiheut-
taa suurentuneen riskin vakaville infektioille.   

Vakavan koronavirustaudin riskiryhmät: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-
taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat   

3. Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää  

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-tor-
junta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19 ). Koulussa ja varhaiskasvatuksessa vältetään tilanteita, 
joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa. Kunnan sivistystoimi ja kunnan tartuntataudeista vastaava yk-
sikkö ohjeistavat tarvittaessa tarkemmin käytännön toimenpiteissä.  

 Lapsiryhmät pyritään edelleen pitämään mahdollisimman pieninä ja päiväkodin kaikkia tiloja hyödynnetään 
pienryhmätoiminnan mahdollistamiseksi 

 Varhaiskasvatuksessa hyödynnetään lähiympäristöä monipuolisesti arjessa mm. tekemällä retkiä luontoon ja 
lähiympäristöön 

 Lasten tuonti- ja hakutilanteissa varhaiskasvatukseen huomioidaan etäisyydet henkilöiden välillä mahdolli-
suuksien mukaan 

 Isoja yhteistilaisuuksia (kuten esimerkiksi yhteisiä kevätjuhlatilaisuuksia tms.) ei järjestetä.  
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 Muiden kuin lasten sekä koulun ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua koulun tai varhaiskasvatuk-
sen alueella vältetään. Kunkin yksikön pitää määritellä omaan tilanteeseensa sopivat käytännöt ja ohjeistaa 
perheitä toimimaan niiden mukaisesti.  

 Hygienian tehostamisesta huolimatta on tärkeää huolehtia, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyy-
den, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.  

 Henkilökunnan kokoontumisia tulee välttää, esimerkiksi opettajien kokoukset järjestetään ensisijaisesti 
etäyhteyden avulla.  

 Varhaiskasvatuksessa henkilöstön tulisi toimia saman lapsiryhmän kanssa.   

 Henkilöiden välisistä turvaväleistä ei olla antamassa määräyksiä, ryhmiä ei tarvitse jakaa vaan väljyyttä hae-
taan tilajärjestelyillä.  

 Henkilöstö ei pääsääntöisesti siirry yksiköstä toiseen tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi.  

 Koulussa tai varhaiskasvatuksessa tapahtuva toiminta ei ole kokoontumislain mukainen yleinen kokous tai 
yleisötilaisuus. Toimintaan ei sovelleta mahdollisia kokoontumisrajoituksia.  

 Ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta koskeva sääntely on voimassa sellaisena kuin se on voimassa var-
haiskasvatusta ja perusopetusta koskevassa lainsäädännössä. 

o Lapsiryhmät toimivat omissa kotiryhmissään 
 Tuonti- ja hakutilanteessa lapsi tulee sisään se tilan ovesta, jossa hän pääsääntöisesti oles-

kelee. 
o Ulkoiluja porrastetaan ja tarvittaessa sovitaan päiväkodin pihalla alueita eri ryhmien lapsille 
o Ruokailu järjestetään oman ryhmän kanssa. 

 Hygieniasta huolehditaan ruuanvalmistuksen ja -jakelun sekä syömisen aikana 
 Ruokailu voidaan toteuttaa osaltaan myös retkieväin varhaiskasvatuksessa 

Työterveyslaitoksen ohje työntekijälle: https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-tyontekijalle   

4. Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja  

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-tor-
junta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19 ). Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartun-
toja.  

 Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan kouluun tai varhaiskasvatukseen, sekä ennen kotiin-
lähtöä.  

 Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jäl-
keen, 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 tapahtuu aikuisen valvonnassa.  

 Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön 
jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen. 

 Maskien käyttöä ei suositella koulussa tai varhaiskasvatuksessa.  

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasien-
pesu-ja-yskiminen   

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/ohjeita-kan-
salaisille-koronaviruksesta/kankaisten-kasvomaskien-kaytto-koronaviruspandemian-aikana    

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/tietoa-itse-tehdyista-kasvomaskeista   
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 5. Siivous  

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. On mahdollista, että virus tarttuu 
myös kosketuksen kautta. Koronavirukset eivät säily pitkiä aikoja ilmassa tai pinnoilla vaihtelevissa lämpötiloissa. Ta-
varoiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ei ole todettu. Siivouksessa käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusai-
netta. Saniteettitiloissa voi siivousta tehostaa käyttämällä desinfiointiainetta. Noudatetaan Työterveyslaitoksen sii-
vousohjeita.  

 Pyyhitään kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, pulpetit ja pöydät, valokatkaisijat ja hanat vähintään 
päivittäin, mielellään kahdesti päivässä.  

 Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien tai askartelutarvikkeiden (sakset ym.) 
käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan aina käyttäjien välillä.   

 Omia leluja ei toistaiseksi tuoda varhaiskasvatukseen.   

 https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-siivoukseen    

 6. Jos koulussa tai varhaiskasvatuksessa todetaan koronavirustartunta   

Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Jos koronavi-
rustartunta todetaan jollakulla koulussa tai varhaiskasvatuksessa, selvitetään onko tapahtunut altistumista, ja altistu-
neet pitää jäljittää ja asettaa karanteeniin 14 vuorokaudeksi.   

Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois koulusta tai varhaiskasvatuksesta vähintään seitsemän vuorokauden 
ajan oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton 
ennen kuin palaa kouluun tai varhaiskasvatukseen. 
 
Käytännössä Lempäälän kunnan varhaiskasvatuksessa toimitaan seuraavasti, jos lapsella tai henkilökunnan jäsenellä 
todetaan koronavirustartunta 

 Varhaiskasvatusyksikön johtaja ottaa yhteyttä varhaiskasvatuspäällikkö Mirva Ritariin (puh. 044 423 5908, s-
posti mirva.ritari@lempaala.fi) ja tartuntatautilääkäri Noomi Suuroseen puh. 040 133 7519 

 Toimitetaan tartuntatautilääkärin ohjeidenmukaisesti altistuneet karanteeniin kotiin 
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