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TIEDOTE PERHEILLE KOSKIEN VARHAISKASVATUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ 

14.5.2020 ALKAEN 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja opetus-ja kulttuuriministeriö on 29.4.2020 antanut 

ohjeen varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana. Ohjeistus on annettu 

tilanteeseen, jossa hallitus on ilmoittanut varhaiskasvatuspalveluiden avaamisesta 14.5.2020 

hallitusti ja turvallisesti. Ikaalisten kaupungin varhaiskasvatus toimii tämän ohjeen mukaisesti.  

 

Perheillä on oikeus tuoda lapsensa varhaiskasvatukseen 14.5.2020 alkaen. Perheiden tilanteet ovat 

kuitenkin hyvin erilaiset ja toivomme huoltajien käyttävän harkintaa, onko varhaiskasvatus lapselle 

välttämätöntä ennen elokuuta 2020. Olemme sen vuoksi päättäneet jatkaa maksuhyvityksen 

antamista niille perheille, jotka järjestävät lapsensa hoidon itse. 

 

MAKSUHYVITYS AJALLA 14.5. – 9.8.2020 

Ne huoltajat, jotka järjestävät lapsensa hoidon itse, saavat maksuhyvityksen asiakasmaksustaan. 

Maksuhyvitys on mahdollista saada 14.5. – 9.8.2020 välisenä aikana. Perheille lähetetään kaksi 

erillistä PÄIKKY-kyselyä koskien lasten varhaiskasvatuksen tarvetta ja tähän kyselyyn vastaamalla 

on huoltajilla mahdollisuus saada maksuhyvitys. Lisätietoa maksuhyvityksestä ja siihen liittyvistä 

ehdoista on kyselyssä.  

 

 

 

TOIMINTAOHJEET VARHAISKASVATUSTA KÄYTTÄVILLE LAPSILLE JA HEIDÄN 

HUOLTAJILLEEN 14.5.2020 

THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön suositusten mukaan toimimme seuraavasti: 

 

1) 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-taudin-

aiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19). 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) RISKIRYHMIIN KUULUVAT LAPSET 

Vaikea koronavirustauti on äärimmäisen harvinainen lapsilla, eikä sen riski ole 

lisääntynyt terveillä eikä niillä lapsilla ja nuorilla, joiden perussairaus on hoito-tasapainossa. 

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 suurentuneenriskin vakaville infektioille. 

 

 



3) TARPEETTOMIEN FYYSISTEN KONTAKTIEN VÄLTTÄMINEN 

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, jonka vuoksi vältetään tilanteita, joissa 

ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että 

- Kevätjuhlia ei järjestetä 

- Nyt kiinniolevien yksiköiden avaaminen toukokuun ajaksi (Rahkola ja Tevaniemen 

ryhmis) päätetään sen jälkeen, kun perheet ovat ilmoittaneet hoidon tarpeesta.  

- Hygienian tehostamisesta huolimatta huolehdimme, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen 

läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin. 

 

4) KÄSI- JA YSKIMISHYGIENIA ON SEKÄ HUOLTAJIEN ETTÄ HENKILÖSTÖN 

YHTEINEN TEHTÄVÄ 

- Lapset pesevät kätensä aina tullessaan varhaiskasvatukseen sekä ennen kotiinlähtöä. 

Huoltaja pitää huolen lapsen käsienpesusta tuonti- ja hakutilanteessa. Huoltajille on 

käsidesipullot eteisessä.  

- Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen 

tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset.  

- Aivastaminen tai yskiminen ns. ”kainaloon yskimisenä”   

- Maskien käyttöä ei suositella varhaiskasvatuksessa 

 

5) SIIVOUS 

Jo käynnissä olevaa tehostettua siivousta jatketaan.  

 

 

 


