
 

Varhaiskasvatuksen tiedote 10.8.2020 

(päivitys 5.8.2020 tiedotteeseen)  

Omaehtoista karanteenia koskeva ohjeistus 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on päivittänyt 8.8.2020 omaehtoista karanteenia koskevan 

ohjeensa. Muutoksia tehtiin töissä käymiseen sekä varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen 

osallistumiseen. Ohjeessa suositellaan, että omaehtoisessa karanteenissa oleva lapsi ei osallistu 

varhaiskasvatukseen. Myös perusopetuksessa olevan lapsen kohdalla suositellaan kotiin jäämistä 

ja sopimista opetuksen järjestäjän kanssa erityisistä opetusjärjestelyistä. Ohje kokonaisuudessaan 

löytyy täältä: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-

koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia  

 

Varhaiskasvatuksen tiedote 5.8.2020 

Kevään aikana on tiedotettu koronaohjeistuksista. Koska korona-aika jatkuu, aiemmin sovittuja 

ohjeistuksia on tärkeää jatkaa. Tässä päivitetyt ohjeet toimintakaudelle 2020-2021.  

Ohjeistusta tarkennetaan, mikäli valtion taholta tulee uusia ohjeistuksia. Ohjeet perustuvat 

Opetushallituksen yleisiin ohjeisiin. 

https://www.oph.fi/fi/varhaiskasvatuksen-jarjestaminen-uudella-toimintakaudella-2562020-alkaen   

https://www.oph.fi/fi/esiopetuksen-jarjestaminen-uudella-toimintakaudella-2962020-alkaen  

https://minedu.fi/-/varhaiskasvatukseen-kouluille-oppilaitoksille-ja-korkeakouluille-paivitetyt-

suositukset-koronaviruksen-ehkaisemiseksi-  

https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THL+suositus+-

+opetus+ja+varhaiskasvatus+4.8.2020.pdf/3a12db76-92f3-2da4-5717-

92e552ebe798/OKM+THL+suositus+-

+opetus+ja+varhaiskasvatus+4.8.2020.pdf?t=1596550832873  

   

Maskun varhaiskasvatuksessa uusien lasten aloittaessa kiinnitämme erityistä huomiota 

hygieniaohjeistuksiin sekä siihen, miten lapset oppivat toimimaan uudessa ryhmässä turvallisesti. 

Yhteenkuuluvuuden tunne, lasten ja aikuisten keskinäinen tunteminen, välittäminen ja tuen 

antaminen sekä hyvä ryhmähenki ovat asioita, joihin uuden varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen 

lapsiryhmän aloittaessa ovat tärkeitä.  

Esiopetus ja varhaiskasvatus järjestetään lähiopetuksena päiväkodissa tai koulussa. Jos lapsi ei 

osallistu esiopetukseen, on huoltajan pidettävä huolta siitä, että lapsi osallistuu muulla tavalla 

esiopetuksen tavoitteet täyttävään toimintaan.   

Epidemiankin aikana on hyvä jatkaa normaalia varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arjen rytmiä 

huomioiden ohjeistukset. 
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Toimenpiteet tarpeettomien lähikontaktien välttämiseen ja hygienian huomioimiseen 

• Käsien pesu varhaiskasvatukseen/esiopetukseen tullessa ja kotiin lähtiessä 

sekä kaikissa siirtymätilanteissa. 

• Käsien pesu aivastuksen/yskäisyn jälkeen tai kun kädet ovat likaiset. 

• Lapsia ohjataan yskimään hihaan ja käyttämään nenäliinaa vain yhden kerran 

• Jos ei ole käsienpesumahdollisuutta, käytetään käsihuuhdetta. Aikuiset 

valvovat lasten käsihuuhteen käyttöä. 

• Tehostetaan siivousta toimintatiloissa. 

• Jokaisessa ryhmässä toteutetaan pienryhmätoimintaa hyödyntäen 

lähiympäristöä. 

• Lapset otetaan vastaan ja luovutetaan mahdollisuuksien mukaan ulko-

ovella/eteisessä tai ulkona. Vältetään huoltajien käyntejä sisätiloissa. Ei 

kättelyjä. 

• Varhaiskasvatuksen henkilöstö toimii saman lapsiryhmän kanssa niin paljon 

kuin mahdollista ja lasten turvallisuus huomioiden. 

• Henkilöstö ei pääsääntöisesti siirry yksiköstä toiseen tartuntojen leviämisen 

ehkäisemiseksi. 

• Ruokailussa huomioidaan hygienia ja henkilöstö jakaa annokset lapsille. 

Lapset eivät saa itse ottaa ruokaa tai käsitellä toisten astioita ja 

ruokailuvälineitä.  

• Hygienian tehostamisesta huolimatta on tärkeää huolehtia, että lapsi saa 

tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen 

mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin. 

• Omia leluja ei tuoda varhaiskasvatukseen eikä esiopetukseen. Lelupäiviä ei 

toistaiseksi järjestetä, mutta esim. aloittaessaan lapsi voi tuoda mukanaan ns. 

”turvalelun”. Omat unikaverit voivat olla varhaiskasvatuksessa, jotka 

säilytetään lapsen sängyssä. 

 

Muita ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa ovat: 

• Sairasta lasta ei pidä tuoda varhaiskasvatukseen/esiopetukseen tai jos on 

sairastumiseen viittavia oireita.  

• Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen ei jatkossa saa tulla hengitystieinfektio-

oireisena ennen kuin mahdollinen koronavirustartunta on suljettu pois testeillä. 

• Mikäli tilanne on epäselvä, vanhemmat ja varhaiskasvatuksen henkilökunta 

keskustelevat tilanteesta tai konsultoivat terveydenhuollon henkilöstöä.  

• Jos lapsi sairastuu varhaiskasvatuksessa/esiopetuksessa olon aikana, oireinen 

lapsi siirretään välittömästi erilliseen yksikössä sovittuun tilaan odottamaan 

vanhempaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen 

säilyttäen riittävän etäisyyden. Koronaan viittaavissa oireissa tulee olla 

yhteydessä omaan terveysasemaansa ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden 

mukaisesti koronavirustestiin. 

• mikäli mahdollista, henkilökunta ja lapset pitävät työvaatteet ja kotivaatteet 

erillään 

 

 



 

Tutustumiskäytännöt 

• Uuden lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tutustumisaika 

vaihtelee riippuen lapsen tarpeista. Tutustumisjakson aikana lapsi ja hänen 

huoltajansa (tai muu lapselle tärkeä henkilö) saavat tutustua varhaiskasvatuksen 

tiloihin, lapsiryhmän toimintaan, henkilöstöön ja muihin lapsiin. Riittävän pitkä 

tutustumisjakso luo perustan luottamukselle ja hyvälle yhteistyölle kodin ja 

varhaiskasvatuksen välillä. 

• Syyskaudella varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen tutustumista voidaan 

toteuttaa mahdollisimman pitkälle ulkotiloissa. Sen lisäksi tutustumisia, kuten 

esimerkiksi päiväkodin johtajan ja henkilöstön esittely, voidaan järjestää 

mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä hyödyntämällä tai paperisella tiedotteella. 

Lapset voivat käydä leikkimässä huoltajansa kanssa hoitopaikan pihalla 

sovittaessa siitä henkilökunnan kanssa tai toiminta-ajan päätyttyä yhdessä 

huoltajansa kanssa. 

• Sisätiloihin voi käydä tutustumassa toimintapäivän aikana yhdessä lapsen kanssa 

ajoittaen sen mahdollisuuksien mukaan muun ryhmän ulkoilun aikaan. 

• Päiväkotiin tai perhepäivähoitoon voi tutustua vain oireettomana. 

 

Vanhempainillat  

• Syyskaudella varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa ei järjestetä 

poikkeustilanteen vuoksi vanhempainiltoja. Tiedotamme asioista infokirjeillä ja 

kasvatuskeskusteluissa.  

 

Vasukeskustelut: 

• Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman eli vasu -keskustelujen ja esiopetuksessa 

lapsen esiopetussuunnitelman keskusteluja käydään syksyn aikana. Maskussa 

käytämme keskusteluissa ensisijaisesti etäyhteyksiä hyödyntäen erilaisia 

sovelluksia tai puhelimitse. Erityisissä tilanteissa voidaan lähikokoontua 

huomioiden turvavälit ja hygieniaohjeistukset.  

Muuta: 

• Koko yhteiskuntaa koskeva epidemiatilanne on aiheuttanut huolta niin 

varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstössä kuin lasten huoltajissakin. 

Lapset aistivat hyvin aikuisen huolen ja onkin tärkeää, että heidän kanssaan 

käsitellään asiaa lapsen ikätason mukaisesti, kuitenkaan hämmentämättä lasta 

turhaan. 

• Rehelliset ja lapsen ikätason mukaiset vastaukset kysymyksiin luovat 

turvallisuutta. Lapset myös saattavat toistaa kysymyksiä useampaan kertaan. 

Lasta tulee kuunnella ja hänen kysymyksiinsä tulee vastata, vaikka aikuinen 

voikin ajatella, että olisi hyvä ”suojella” lasta. Keskusteluissa on hyvä käyttää 

lapsille tuttuja käsitteitä ja ilmauksia. 

• Sadut ja tarinat auttavat lasta sanoittamaan kokemuksiaan, mutta myös 

varhaiskasvatuksen normaalit pedagogiset käytännöt, kuten piirtäminen, liikunta 

tai musiikki ovat hyviä keinoja tunteiden käsittelyyn. 



 


