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Tervetuloa varhaiskasvatuksen kevätkaudelle kaikki uudet ja toiminnassa jatkavat asiakkaat.  

Tähän kirjeeseen on koottu kertauksena keskeiset koronaan liittyvät ohjeistukset toimivan ja 
turvallisen varhaiskasvatuksen järjestämiseksi.  
 
Osa lapsista ja huoltajista on aloittamassa varhaiskasvatusta ensimmäistä kertaa. Vallitseva korona- 
tilanne on vaikuttanut päiväkotien toimintakäytänteisiin. Ennaltaehkäisemme ohjeistuksilla ja 
toimintatavoillamme taudin leviämistä ja turvaamme palveluiden tarjoamisen koronaepidemian 
aikana siten, että se on turvallista lapsille ja henkilöstölle. Ohjeistuksemme perustuvat 
valtakunnallisiin ohjeisiin (THL, OKM, OPH, Avi, Valtioneuvosto), joista Keusote antaa meille 
paikallisesti käytettävät ohjeet. 
 

Muiden kuin lasten ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua varhaiskasvatuksen tiloissa 
vältetään. Lapsen ja perheen mahdollisuus tutustua varhaiskasvatuksen toimintaan on järjestetty 
terveysturvallisuus huomioiden.  
Tutustuminen tapahtuu pääsääntöisesti ulkona. Sisätiloihin voidaan tutustua vastuukasvattajan 
kanssa, perhe kerrallaan, aikana, jolloin tiloissa ei ole muita esim. iltapäivällä.  
 
Keusote ja Tuusulan kunta suosittavat vahvasti, että huoltajat käyttävät kasvosuojainta hakiessaan 
ja tuodessaan lasta varhaiskasvatukseen. Maskien käyttäminen henkilöstöä kohdatessa on 
erittäin tärkeää. Henkilöstö käyttää maskeja tai visiiriä kaikessa varhaiskasvatuksen sisätiloissa 
olevassa toiminnassa. 
 
Varhaiskasvatukseen tullaan terveenä. Varhaiskasvatukseen ei pidä tulla, jos on sairastumiseen 
viittaavia oireita. Jos lapsi sairastuu varhaiskasvatuksessa olon aikana, oireinen lapsi siirretään 
välittömästi erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää 
lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden. Oireisten tulee olla yhteydessä 
omaan terveysasemaansa ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti koronavirustestiin. 
Oireisten tulee hakeutua herkästi koronavirustestiin.  
 
Muistattehan tarkistaa ja päivittää yhteystietonne akuuttitilanteita varten Daisynetin 
perustietolomakkeelle. 
 
Varhaiskasvatus suosittelee, että sairastuneen lapsen sisarus jää myös kotiin. Näin pyritään 
välttämään muidenkin tartuntojen aiheuttaminen oireiden leviäminen, joka mm. työntekijöiden 
osalta johtaa aina korona-testissä käymiseen ja poissaoloihin työpaikalta. 
 
Keskeistä on edelleen hyvän hygieniatason ylläpitäminen ja siinä korostuu käsien peseminen sekä 
maskin käyttäminen.  
 
Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää 
tartuntoja. Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan varhaiskasvatukseen, sekä 



ennen kotiinlähtöä. 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. Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään 
käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla. Lasten käsihuuhteen käyttö tapahtuu 
aikuisen valvonnassa. 
 

Lapsen pakollisen karanteenin aikainen poissaolo rinnastetaan sairaspoissaoloon. 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määrittyvät asiakasmaksulain ja lautakunnan päätöksen 
mukaisesti. Laskutus perustuu lakiin ja lautakunnan päätökseen. 

 

Kiitämme teitä yhteistyöstä! 
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