Tiedote varhaiskasvatusyksiköihin
Sivistystoimi

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäminen uudella toimintakaudella 1.8.2020
alkaen
Opetushallitus on päivittänyt 25.6.2020 uudet ohjeet koskien varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestämistä ja poikkeusolokauden jälkeistä aikaa. Tämän lisäksi Terveyden
ja hyvinvoinnin laitos ja opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut varhaiskasvatuksen järjestäjille päivitetyn suosituksen 4.8.2020 alkaen. Tähän tiedotteeseen on koottu Saarijärven varhaiskasvatusta koskettavia linjauksia ko. ohjeistuksen pohjalta. Tarkennamme
näitä ohjeita aina mahdollisten lisäohjeiden ilmestyessä.
1. Varhaiskasvatuslaki sekä lasten yksityisen hoidon tuesta annettu laki muuttuvat 1.8.2020.
Lapsella on oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen, eikä huoltajan työssäolo, opiskelu
tai työttä- myys rajoita tätä oikeutta. Varhaiskasvatuksessa noudatetaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteita sekä paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamiseksi.
2. Lapsen osallistuminen varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen koronavirusepidemian
aikana
Hygieniaa koskevien määräysten noudattaminen varhaiskasvatuksen toiminnassa ja tiloissa
on tarpeen koko syksyn ajan. Tarpeettomia lähikontakteja vältetään edelleen. On kuitenkin
tärkeää huolehtia, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen samalla tavalla kuin ennenkin. Epidemiatilannetta seurataan syksyn aikana tarkoin
ja ohjeistuksia päivitetään tarvittaessa.
3. Erityisessä riskiryhmässä olevat lapset ja henkilöstö
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäjien ja tuottajien vastuulla on varhaiskasvatusympäristön terveydestä ja turvallisuudesta vastaaminen.
Erityisiin riskiryhmiin kuuluvien lasten osalta tarkempia toimintaohjeita antaa lapsen omalääkäri. Varhaiskasvatuksen työntekijöiden osalta toimenpiteet pohjautuvat työnantajan
tekemään riskinarvioon, joka pohjalta työntekijä tarvittaessa ohjataan työterveyshuoltoon.
Riskien arviointi tehdään tarvittaessa uudelleen. Riskien arvioinnissa on huomioitava myös
syksyllä aloittavat uudet työntekijät ja heidät on tarvittaessa ohjattava työterveyshuollon
arvioon.
4. Kontakteja pyritään edelleen minimoimaan
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lapsiryhmissä toimitaan mahdollisuuksien mukaan
pienryhmissä. Henkilöstö toimii pääsääntöisesti saman lapsiryhmän kanssa eikä pääsääntöisesti siirry yksiköstä toiseen. Henkilökunnan kokoontumisia vältetään mahdollisuuksien
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mukaan tai toteutetaan riittävässä väljyydessä ja ulkotiloja hyödyntäen. Toimintaa toteutetaan ulkotiloissa edelleen mahdollisimman paljon porrastaen toimintaa. Lisäksi ryhmien yhdistämistä pyritään välttämään.
Ruokailutilanteissa ruokailu tapahtuu edelleen erillisessä ruokailutilassa. Varhaiskasvatuksen
henkilöstö annostelee annokset lapsille. Ruokailutilanteita tulee porrastaa ja ruokailuissa
huomioidaan riittävät etäisyydet. Lapset eivät ota itse ruokaa tai käsittele toisten ruokailuvälineitä, vaan aikuinen jakaa sekä annostelee ruoka-annokset hygieniaohjeita noudattaen.
Huoltajat voivat kulkea varhaiskasvatusyksikköön eteistiloihin asti tuonti- ja hakutilanteissa.
Jokainen varhaiskasvatusyksikkö ohjeistaa ja määrittelee tämän ohjeistuksen lisäksi tarvittavat tarkennukset ja ohjeistaa perheitä toimimaan niiden mukaisesti.
5. Koronatartuntaa ehkäisevät toimintatavat
Tehostetut hygieniaohjeet ovat voimassa edelleen ja hyvästä käsihygieniasta huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää. Lapsi voi tuoda itselleen tärkeän unikaverin joka säilytetään
yksikössä ja viedään kotiin pestäväksi. Lelujen säännöllisestä pesusta huolehditaan edelleen.
Lievästikään sairaan lapsen ei pidä tulla varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen. Mikäli lapsella on flunssaan viittaavia oireita, perheen tulee olla yhteydessä Saarikkaan ja toimia
sieltä annettujen ohjeiden mukaisesti. Myöskään varhaiskasvatuksen työntekijät eivät tule
töihin sairaana. Vanhempien kanssa keskustellaan, mikäli lapsella on allergiaan viittaavia
oireita. Lähtökohtana on, että vanhemmat tuntevat lapsensa ja tietävät parhaiten lapsensa mahdollisesta allergiaoireilusta. Tarvittaessa ja epäselvissä tilanteissa konsultoidaan
Saarikassa.
Mikäli oireileva lapsi on käynyt koronatestissä, testitulos on negatiivinen ja oireilu selkeästi
vähenemässä, voi varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen palata, vaikka oireet eivät olisi
kokonaan väistyneet. Ennen testituloksen valmistumista on kuitenkin vältettävä kontaktia
muihin. Jos oireet myöhemmin alkavat uudelleen tai lisääntyvät, tulee hakeutua uuteen
testiin.
Mikäli oireet johtuvat allergiasta ja helpottavat selvästi allergialääkityksen aloittamisen jälkeen, voi varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen palata, vaikka oireet eivät olisi kokonaan
väistyneet. Mikäli oireet eivät helpota lääkityksestä huolimatta, tulee hakeutua uuteen
testiin. Jos testitulos on negatiivinen, voi varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen palata.
Mikäli lapsi sairastuu kesken päivän varhaiskasvatuksessa, toimitaan aiemmin annetun ohjeen mukaisesti eli lapsi siirretään erilliseen tilaan odottamaan hakijaa aikuisen valvonnassa. Aikuisen tulee suojata itsensä riittävän etäisyyden ja tarvittaessa suojavarusteen
avulla.
Mikäli varhaiskasvatuksen lapsiryhmiin tulee uusia työntekijöitä toimintakauden alussa, tulee
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heidät perehdyttää ajantasaisiin ohjeisiin ja toimintatapoihin.
Päivitys 10.8. THL:n ohjeistuksen mukaan: Mikäli työntekijä tai lapsi on matkustanut maahan, jossa koronavirusta ilmenee (riskialueet) enemmän, suositellaan omaehtoista karanteenia jolloin lapsi ei osallistu varhaiskasvatukseen.
Uusien lasten/lapsiryhmien aloittaminen syksyllä 2020
Uusien lasten tutustuminen suunnitellaan tarkoin syksyn 2020 osalta suosien ensisijaisesti ulkotiloja. Lapsi tutustuu varhaiskasvatuksen toimintaan ja tiloihin yhdessä huoltajan kanssa huomioiden hygieniaohjeet ja turvaetäisyydet. Myös etäyhteyksiä voidaan tarvittaessa hyödyntää. Tutustumiskäyntejä voidaan toteuttaa myös sisätiloissa varaten tutustumiset ajankohtiin, jolloin yksikössä on riittävästi väljyyttä. Tutustumiskäynnille voi tulla vain terveenä. Varhaiskasvatusyksikön ollessa kiinni lapsi voi leikkiä vanhempansa kanssa piha-alueella tutustuen tällä tavoin uuteen ympäristöönsä. Uusien lasten tai aloittaessa on tärkeää käydä huolellisesti läpi lapsen, perheen ja lapsiryhmän kanssa hygieniaohjeistukseen liittyvät asiat.
6. Vanhempainiltojen järjestäminen syyskaudella 2020
Syyskaudella vanhempainiltoja ei järjestetä.
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma- tai esiopetuskeskustelua käydään syksyn aikana,
edelleen etäyhteyksien hyödyntäminen on myös mahdollista.
7. Ulkopuoliset yhteistyötahot ja harjoittelijat
Lasten terapioiden osalta on sovittu, että terapiaa voidaan toteuttaa varhaiskasvatusyksikössä jatkossa, mikäli se on lapsen kuntoutuksen kannalta välttämätöntä. Tämä pohjautuu THL:n tarkentamaan ohjeistukseen 1.6.2020 alkaen.
Harjoittelujaksoja suorittavia opiskelijoita voidaan ottaa varhaiskasvatusyksiköihin, mikäli se
on koronatilanne huomioiden mahdollista. Työharjoitteluja voidaan toteuttaa, mikäli se on
työpaikan puolesta mahdollista. Koulutuksen järjestäjä ja työnantaja yhdessä arvioivat,
onko työympäristö turvallinen opiskelijalle. Opiskelijoita koskevat samat toimintaohjeet ja
ohjeistukset kuin varhaiskasvatuksen työntekijöitäkin. Varhaiskasvatusyksikön tehtävänä on
huolellisesti perehdyttää opiskelijat noudattamaan näitä.
8. Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki
Mikäli lapsi tarvitsee tukea kasvun ja kehityksen osa-alueilla, tuen jatkumo on tärkeää huomioida myös, vaikka lapsi ei osallistuisikaan varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen toimintaan
esimerkiksi karanteenin vuoksi. Kehityksen tuki voi olla myös tiiviimpää yhteydenpitoa kotiin
tai työskentelyä lapsen kanssa etäyhteyden välityksellä.
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9. Mikäli varhaiskasvatusyksikössä todetaan koronavirustartunta
Jos varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella tai työntekijällä todetaan koronavirustartunta,
selvitetään, onko tapahtunut altistumista. Altistuneet jäljitetään ja asetetaan karanteeniin.
Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille.
Koronavirustartunnan saaneen on oltava poissa varhaiskasvatuksesta tai esiopetuksesta vähintään 14 vuorokauden ajan oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään niin,
että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta täysin oireeton ennen kuin palaa varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen.
Jos perhepäivähoitajan kotona asuvalla perheenjäsenellä on oireita, tulee hänen hakeutua testiin. On suositeltavaa, että varhaiskasvatukseen osallistuvat lapset eivät mene perhepäivähoitajan kotiin ennen kuin on varmistettu, etteivät perheenjäsenen oireet johdu koronaviruksesta. Mikäli lapsi tarvitsee testituloksen odotusajaksi varhaiskasvatusta, tulee viime
kädessä lapsen asuinkunnan osoittaa korvaava varhaiskasvatuksen toimipaikka.

10. Yhteydenpito karanteenissa tai eristyksessä olevaan lapseen
Mikäli lapsi joutuu karanteeniin tai eristykseen, vanhempien kanssa sovitaan yhteydenpitotavasta varhaiskasvatusyksikön ja perheen välillä. Lapseen on tärkeää pitää yhteyttä
myös karanteenin tai eristyksen aikana.
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