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Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäminen toistaiseksi 29.1.2021 alkaen 

 

Toimintaohje on päivitetty 16.3.2022: 

Ohjeesta on poistettu vanhentuneet tiedot ja päivitetty seuraavat kohdat: 

Kohta 4. Tarpeettomien fyysisten kontaktien välttäminen; varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen 

päivittäinen toiminta 

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminnassa otetaan huomioon tartuntatautitilanteen jatkuminen ja 

siihen liittyvät terveysviranomaisten ohjeet.  

 

Hallintoylilääkäri on tarkistanut ohjeen 16.3.2022 

 
Ohje perustuu 

 

1) Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen suositukseen 1.3.2022 

Suositus opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille (okm.fi) 

 

2) Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ohjeisiin ja suosituksiin 

https://www.tays.fi/fi-

FI/Sairaanhoitopiiri/Koronavirus_COVID19/Pirkanmaan_koronavirustilanne_ja_suositukset/Pirkanmaan_ko

ronavirustilanne_ja_suositu(113179) 

 

3) Opetushallituksen ohjeisiin 21.1.2022 

 
Opetushallituksen ohjeet 21.1.2022 

Varhaiskasvatuksen järjestäminen ja koronatilanteesta palautuminen 1.1.2022 alkaen | Opetushallitus 

(oph.fi) 

Esiopetuksen järjestäminen ja koronatilanteesta palautuminen 1.1.2022 alkaen | Opetushallitus (oph.fi) 

Varautuminen koronatilanteen jatkumiseen varhaiskasvatuksessa 1.1.2022 alkaen | Opetushallitus (oph.fi) 

Varautuminen koronatilanteen jatkumiseen 1.1.2022 alkaen esiopetuksessa | Opetushallitus (oph.fi) 

 

4) Työterveyslaitoksen ohjeeseen työpaikolle koronavirusepidemian ehkäisyyn 

Ohjeita työpaikoille koronavirusepidemian ehkäisyyn (ttl.fi) 

 

5) Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tekemään kulloiseenkin Tartuntatautilain 58 §:n 

mukaiseen päätökseen aluehallintoviraston toimialueelle 

https://avi.fi/yleistiedoksiannot    

 

6) henkilöstöä koskevat ohjeet perustuvat Jämsän kaupungin työnantajana tekemiin linjauksiin 

(nähtävillä kaupungin intrassa) 

 

https://okm.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THL+suositus+-+opetus+ja+varhaiskasvatus+1.3.2022.pdf/f190e566-68f2-52f6-dba1-a83f03f25110/OKM+THL+suositus+-+opetus+ja+varhaiskasvatus+1.3.2022.pdf?t=1646141477772
https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Koronavirus_COVID19/Pirkanmaan_koronavirustilanne_ja_suositukset/Pirkanmaan_koronavirustilanne_ja_suositu(113179)
https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Koronavirus_COVID19/Pirkanmaan_koronavirustilanne_ja_suositukset/Pirkanmaan_koronavirustilanne_ja_suositu(113179)
https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Koronavirus_COVID19/Pirkanmaan_koronavirustilanne_ja_suositukset/Pirkanmaan_koronavirustilanne_ja_suositu(113179)
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/varhaiskasvatuksen-jarjestaminen-ja-koronatilanteesta-palautuminen-112022
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/varhaiskasvatuksen-jarjestaminen-ja-koronatilanteesta-palautuminen-112022
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/esiopetuksen-jarjestaminen-ja-koronatilanteesta-palautuminen-112022-alkaen
https://www.oph.fi/fi/varautuminen-koronatilanteen-jatkumiseen-varhaiskasvatuksessa-112022-alkaen
https://www.oph.fi/fi/varautuminen-koronatilanteen-jatkumiseen-112022-alkaen-esiopetuksessa
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirusohjeistus
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-varhaiskasvatus-perusopetus
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-varhaiskasvatus-perusopetus
https://avi.fi/yleistiedoksiannot
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Jämsän kaupungin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa noudatetaan seuraavia 

yhteisesti sovittuja käytänteitä: 

1. Kouluun tai varhaiskasvatukseen ei tulla oireisena  

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, 

hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky.  

Nykyisen koronatilanteen johdosta kaikkia ylähengitysteiden oireita on pidettävänä potentiaalisesti 

koronatartuntana. Altistunut, mutta oireeton lapsi voi tulla päiväkotiin. Sairaan tai oireisen lapsen 

hoitopaikka on koti. Jatkossa lapsen tulee jäädä vähäisistäkin flunssaoireista kotiin odottamaan oireiden 

häviämistä.     

Jos sairaan tai oireilevan lapsen oireet ovat lieviä ja yleistila on hyvä, ei yhteyttä terveydenhuoltoon tai 

koronatestiin tarvita.  Jos lapsella on kuitenkin vakavia oireita, kuten hengenahdistusta, tai yleistila 

heikkenee, tulee olla viipymättä yhteydessä terveydenhuoltoon.    

Oireilevasta lapsesta voi tehdä kotitestin. Oireisena kontakteja tulee välttää ainakin viiden vuorokauden 

ajan, vaikka kotitestin tulos olisikin negatiivinen. Jos oireet jatkuvat kauemmin kuin kolme vuorokautta, 

suositellaan kontakteja vältettävän, kunnes lapsi on ollut oireeton vähintään kaksi vuorokautta ja vointi on 

niin hyvä, että lapsi jaksaa osallistua toimintaan ja leikkiin normaalisti. 

Hengitystieinfektioista voi jäädä jälkioireita (kuten vuotavaa nenää ja ajoittaista yskää) tartuttavuusajan 

jälkeen, ja yskä voi jatkua jopa 2-3kk. Lievät jälkioireet eivät estä osallistumasta varhaiskasvatukseen tai 

opetukseen. 

Lisätietoja ja ohjeita löytyy Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sivuilta Tampereen yliopistollinen sairaala (tays.fi)  

Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirtyy erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen 

valvonnassa ja otetaan yhteyttä huoltajaan. Jokaisessa yksikössä on erikseen sovittu tila, johon siirrytään. 

Tilassa on valmiina kasvosuojaimia, kertakäyttöhanskoja, desinfiointiainetta, paperipyyhkeitä ja roskakori. 

Jos tilassa joudutaan ruokailemaan, tuodaan tilaan ruoka kertakäyttöastioissa.  

 

• Aikuinen välttää lähikontaktia lapsen kanssa ja käyttää asianmukaisia suojaimia.  

• Aikuinen suojaa ensin itsensä, sitten lapsen.  

• Huoltajaan ollaan yhteydessä heti, ja häntä pyydetään hakemaan lapsi pois päiväkodista tai 

perhepäivähoidosta mahdollisimman pian 

• Valvova aikuinen ilmoittaa kyseessä olevan päiväkodin laitoshuoltajien numeroon tilan käytöstä. 

Liikelaitos huolehtii viranomaisten ohjeiden mukaisesti tilan siivoamisesta. 

• Tilassa on kirjalliset toimintaohjeet asiasta sekä oveen kiinnitetty VARATTU TILA – kyltti.  

• Oireisten tulee olla yhteydessä omalle terveysasemalleen ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden 

mukaisesti koronavirustestiin. Virka-ajan ulkopuolella soitetaan Jämsän päivystykseen, puh. 040 

712 2555. 

• Liitteenä 1 toimintayksikkökohtaiset erillistilat 

 

 

 

 

https://www.tays.fi/fi-FI
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2. Riskiryhmään kuuluvat lapset ja henkilöstö 

Vaikea koronavirustauti on 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, 

osallistua lähiopetukseen tai varhaiskasvatukseen. 

Kouluissa tai varhaiskasvatuksessa työskentelevien osalta toimenpiteet perustuvat työnantajan tekemään 

riskinarvioon. Työterveyshuolto tukee työnantajaa riskinarviossa.  

Jos riskiryhmään kuuluva työntekijä kokee epävarmuutta töihin tulemisesta, hänen tulee keskustella 

ensisijaisesti oman esimiehen kanssa työjärjestelyistä. Täysi rokotussarja suojaa koronaviruksen vakavalta 

tautimuodolta, myös riskiryhmään kuuluvia henkilöitä. 

 

3. Toimenpiteet korona-virustartunnoissa tai tartuntaepäilyissä  

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on tiedotteen 12.1.2022 mukaisesti luopunut karanteenin asettamisesta ja 

tiedotteen 21.1.2022 mukaisesti eristykseen asettamisesta. Linjaukset koskevat koronatartuntoja ja –

altistumisia. 

Omaehtoinen eristysaika on lyhentynyt viiteen (5) vuorokauteen. Koronavirus on tartuttavimmillaan 1-2 

vuorokautta ennen oireiden alkua sekä muutamana ensimmäisenä päivänä oireiden alettua. 

 Myös altistuneiden jäljityksestä on luovuttu terveydenhuollon yksiköitä, hoivalaitoksia ja asumisyksiköitä 

lukuun ottamatta. 

Tiedote:  https://www.tays.fi/fi-FI/Karanteenin_asettamisesta_luovutaan__jal(144065). 

Tiedote:  https://www.tays.fi/fi-FI/Pirkanmaan_eristyskaytannot_muuttuvat__s(144723)  

Jos perhepäivähoitaja on altistunut koronalle kotona eli perheessä on positiivisen testituloksen saanut 

henkilö, tulee hän lasten kanssa päiväkotiin. Lapset menevät omaan varahoitoryhmään. Esimies osoittaa 

perhepäivähoitajalle lapsiryhmän, jossa hän työskentelee.  

Henkilöstön poissaoloja koskevat ohjeet löytyvät Jämsän kaupungin intrasta. 

Päiväkodeissa ja lapsiryhmissä tiedossa olevista koronatartunnoista tiedotetaan huoltajia Daisyllä/Wilmalla 

sekä henkilöstöä sähköpostilla. Tiedottamisesta vastaa varhaiskasvatuksen aluepäällikkö.  

 

4. Tarpeettomien fyysisten kontaktien välttäminen; varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen päivittäinen 

toiminta 

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Koulussa ja varhaiskasvatuksessa vältetään 

tarpeettomia fyysisiä kontakteja. 

Tiiviitä jonoja, ruuhkaa tai muuta henkilöiden pakkautumista sisä- ja ulkotiloissa tulee välttää toiminnan 

suunnittelun avulla niin lasten, henkilökunnan kuin huoltajienkin osalta. Päiväkodissa laaditaan omaan 

päiväkotiin sopivat ohjeet tätä varten. 

Lasten tuonti- ja hakutilanteissa noudatetaan voimassa olevia hygienia ja väljyysohjeita sekä paikallisia 

maskisuosituksia. Päiväkotien eteistiloissa on varattuna käsidesiä ja tarvittaessa myös suu-nenäsuojaimia 

huoltajien käyttöön. Ruuhkatilanteita lapsia tuotaessa ja haettaessa tulisi välttää. 

https://www.tays.fi/fi-FI/Karanteenin_asettamisesta_luovutaan__jal(144065)
https://www.tays.fi/fi-FI/Pirkanmaan_eristyskaytannot_muuttuvat__s(144723)
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Huoltajien kanssa käytävissä keskusteluissa (esim. vasu- tai esiopetuskeskustelut) voidaan hyödyntää 

etäyhteyksiä. Lähitapaamisissa noudatetaan voimassa olevia hygienia- ja väljyysohjeita sekä 

maskisuosituksia. 

Isoja yhteistilaisuuksia järjestettäessä huomioidaan väljyys- ja hygieniatekijät. Aluehallintoviraston mukaan 

päiväkotien ja koulujen järjestämät juhlat ja päättäjäistilaisuudet ovat yleisötilaisuuksia, jos tilaisuuteen 

osallistuu muita kuin henkilökuntaa ja lapsia tai oppilaita, kuten esimerkiksi huoltajia. Päiväkotien ja 

koulujen opetustoimintaan ja muuhun lakisääteiseen toimintaan ei lähtökohtaisesti sovelleta yleisiä 

kokoontumisrajoituksia. Vanhempainiltojen järjestämisessä voidaan hyödyntää myös etäyhteyksiä. 

Tilaisuuksien järjestämisessä noudatetaan Aluehallintoviraston ja Jämsän kaupungin kulloinkin voimassa 

olevia ohjeistuksia. 

Muiden kuin lasten ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelu esim. vierailut ovat mahdollisia 

varhaiskasvatuksen alueella tartuntatautilain mukaiset hygieniavaatimukset huomioiden. 

Lapselle välttämättömät terapiat voidaan toteuttaa päiväkodissa. Mikäli lapsen tuen ja kuntoutuksen 

suunnittelun kannalta on välttämätöntä havainnoida lasta osana ryhmää, voidaan tämä toteuttaa 

päiväkodissa. Terapioiden toteutuksessa ja havainnoinneissa noudatetaan voimassa olevia maskisuosituksia 

ja hygieniaohjeita. 

Hygienian tehostamisesta huolimatta on tärkeää huolehtia, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen 

läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.  

Henkilökunnan kokoontumisissa noudatetaan työnantajan antamaa ohjeistusta, joka löytyy intrasta. 

Kokoontumisissa voidaan edelleen hyödyntää etäyhteyksiä. 

Varhaiskasvatus pyritään järjestämään niin, että lapsiryhmiä ei sekoiteta tai yhdistetä tarpeettomasti. 

Varhaiskasvatuksen henkilöstön tulisi toimia mahdollisimman paljon saman lapsiryhmän kanssa. 

Henkilöstön siirtyminen ryhmästä ja toimipaikasta toiseen on kuitenkin mahdollista epidemiatilanne ja 

tartuntatautilain mukaiset hygieniavaatimukset huomioiden. 

Uusien lasten ja perheiden tutustuminen päiväkodin ja lapsiryhmän tiloihin ennen varhaiskasvatuksen 

aloitusta järjestetään ensisijaisesti iltapäivisin, kun muut lapset ovat ulkoilemassa tai päiväkodin 

sulkeuduttua. Tutustumiskäynnit sovitaan etukäteen lapsiryhmän henkilöstön/esimiehen kanssa. 

Tutustumisessa huomioidaan väljyys- ja hygieniaohjeet. Tutustumisessa voi hyödyntää edelleen myös 

etäyhteyksiä ja varhaiskasvatuksen kotisivuilta löytyviä esittelyvideoita. Lapset voivat käydä leikkimässä 

päiväkodin pihalla toiminta-ajan päätyttyä yhdessä huoltajansa kanssa. Päiväkotiin tai perhepäivähoitoon 

voi tutustua vain oireettomana. 

Uusien lasten aloittaessa on syytä kiinnittää erityistä huomiota hygieniaohjeistuksiin sekä siihen, miten 

lapset oppivat toimimaan uudessa ryhmässä turvallisesti. 

Ruokailut järjestetään ensisijaisesti oman ryhmän kanssa. Niissä päiväkodeissa, joissa on ruokasali, sitä 

voidaan käyttää porrastetusti ryhmittäin. Pöydät pyyhitään käytön jälkeen ennen seuraavien tuloa. Tässä 

voidaan tarvita myös varhaiskasvatuksen henkilöstön apua, jos yksikössä järjestetään ruokailu normaalia 

useammassa pisteessä. (Sovittu Jämsän Ateria- puhtauspalvelut liikelaitoksen kanssa 5.8.2020).  

Kouluilla toimivat ryhmät sopivat yhteisistä pelisäännöistä koulun kanssa. Koululla toimivan lapsiryhmän 

opettaja sopii koulun rehtorin tai hänen nimeämänsä viranhaltijan kanssa näistä yhteisistä pelisäännöistä. 

Hygieniasta huolehditaan ruuanvalmistuksen ja -jakelun sekä syömisen aikana.  

Infektioaikana aikuiset jakavat ruuan, jaettaessa käytetään kertakäyttöhanskoja. Ruuan jako pyritään 

järjestämään keskitetysti, ei useampaa aikuista jakamassa ryhmälle. Lapset eivät vielä itse ota ruokaa tai 
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käsitele toisten astioita ja ruokailuvälineitä eli eivät toimi ns. apulaisina. Lasten itsenäiseen ruuan 

ottamiseen aikuisen valvonnassa siirrytään asteittain erikseen sovittavasta ajankohdasta alkaen. 

Ulkoilut: toiminnassa minimoidaan kontaktien määrää järjestämällä toimintaa mahdollisimman paljon 

ulkotiloissa ja ulkoilemalla päivän aikana. Ulkoilua tulisi mahdollisuuksien mukaan porrastaa. Myös 

ulkoilussa ja ulkoleikkivälineillä leikittäessä tulee kiinnittää huomiota väljyysohjeisiin. Piha- ja leikkivälineitä 

voidaan pääsääntöisesti käyttää normaalisti, mutta niitä ei pystytä puhdistamaan käyttäjien jäljiltä. Ulkoilun 

jälkeen huolehditaan käsienpesusta.  

Lisäksi henkilökunnan työolosuhteisiin liittyen: 

Henkilökunta käyttää varhaiskasvatuksessa työvaatteina pääsääntöisesti omia vaatteitaan. On suositeltavaa 

pitää työvaatteet ja kotivaatteet erillään esimerkiksi niin, että jokainen henkilökunnan jäsen vaihtaa 

työpaikalle tultuaan kotivaatteet työvaatteiksi ja pois lähtiessään työvaatteet kotivaatteiksi. Vaihdon voi 

tehdä myös välittömästi kotiin tultua. 

Henkilökunnan tulee käyttää kasvomaskia Jämsän kaupungin voimassa olevan ohjeen mukaisesti.  

Esimiesten johdolla tehdään työpaikan vaarojen arviointi huomioiden koronavirus. Uudistettu lomake on 

kaupungin intrassa.  

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa voidaan toteuttaa alan opiskelijoiden opintoihin kuuluvia 

pidempikestoisia harjoitteluita. Lapsiryhmässä voi olla yksi opiskelija kerrallaan. Harjoittelijaa/opiskelijaa 

koskevat samat hygienia ym. ohjeistukset kuin muutakin henkilöstöä. 

 

5. Hygieniaohjeet 

Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja. Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana 

(https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-

o/koronavirus-covid-19). 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, wc-käynnin jälkeen sekä aina aivastamisen 

tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet pestään vedellä ja saippualla ja kuivataan 

joko kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin tai ns. rullakäsipyyhkeisiin. Aikuisten tehtävänä on valvoa 

ja ohjata lasten käsien pesua. 

Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla 

eri tiloissa. Lasten käsihuuhteen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa. Huoltajille varataan käsihuuhdetta 

eteistiloihin. 

Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka laitetaan heti käytön 

jälkeen roskakoriin. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän 

jälkeen. Huolehditaan, että paperinenäliinoja on saatavilla riittävästi ryhmätiloissa, wc-tiloissa sekä 

henkilöstöllä mukana ulkoilussa. 

Siivouksesta vastaa Jämsän Ateria- ja puhtauspalvelu -liikelaitos. Siivouksessa käytetään heikosti emäksistä 

yleispuhdistusainetta. Saniteettitiloissa voi siivousta tehostaa käyttämällä desinfiointiainetta. Noudatetaan 

Työterveyslaitoksen siivousohjeita.  Siivous on tehostettua.  

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19
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Pyyhitään kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, pöydät, valokatkaisijat ja hanat vähintään 

päivittäin, mielellään kahdesti päivässä. Päiväkodeissa tehdään ylläpitosiivous ja useampi lisäpyyhintä 

päivän aikana.  

Yhteiskäytössä olevat työvälineet, kuten näppäimistöt, tabletit tai askartelutarvikkeet (sakset ym.) 

puhdistetaan käyttäjien välillä. Kaikissa yksiköissä sovitaan menettelytavat asiasta.  Yksiköihin 

toimitetaan mikrokuituliinoja. Työvälineitä käytettäessä voidaan kädet myös suojata 

kertakäyttöhansikkailla. 

Lapselle tärkeän lelun, esim. unilelun voi tuoda varhaiskasvatukseen. Unilelut voidaan säilyttää lapsen 

omassa kaapissa tai säilytyslaatikossa. Huoltajat huolehtivat unilelujen säännöllisestä puhdistamisesta. 

Oman lelun päiviä voidaan pitää, mutta niistä sovitaan kussakin päiväkodissa tilanteen mukaan. 

Lelujen pesuun ja hygieniaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Muovailuvahoja ja taikahiekkaa 

käytettäessä huolehditaan käsien pesusta ja hygieniasta ennen ja jälkeen käytön. Lelut pestään 

säännöllisesti. Jos leluja siirretään ryhmästä toiseen, ne pitää puhdistaa ennen käyttöönottoa. 

Lasten kanssa voidaan leipoa/valmistaa pienryhmissä paistettavia tuotteita. Toiminnassa huomioidaan 

hygieniaohjeet tarkasti. 

Kiinnitetään huomioita myös lasten henkilökohtaisten tavaroiden, esim. tuttien hygieniaan. Huoltajat vievät 

tutit päivittäin kotiin puhdistettavaksi. 

 

6. Turvallisuussuunnitelmat 

Turvallisuussuunnitelmat tulee päivittää ja käydä läpi henkilöstön kanssa. 

 

7. Esiopetuskuljetukset  

Esiopetuskuljetusten ajaksi Jämsän kaupungin tartuntatautilääkäri (23.9.2021) suosittelee, varaamaan 

lapsille nenäliinoja mukaan kuljetuksen ajaksi. On tärkeintä, lasta ei tule päästää kouluun / 

varhaiskasvatukseen, mikäli hänellä on hengitystieinfektion oireita, tai lapsi on sairas. (Pelkkä tukkoinen 

nenä ei vielä ole hengitystieinfektion oire).  

- Turvallisuus- ja hygieniamääräyksiä noudatetaan samoin perustein kuin muissakin tilanteissa. 

- Kädet pestään kotoa lähdettäessä ja päiväkotiin saapuessa sekä myös kotiin saapuessa. 

- Myös kuljetuksien aikana noudatetaan asianmukaista yskimis- ja aivastamishygieniaa. 

- Kuljetuksen ajaksi on perusteltua laittaa lapsen mukaan myös nenäliinoja. 

- Koulukuljetusten aikana pidetään etäisyyttä ja lapsien tulee pidättäytyä fyysisestä kontaktista. 

- Kuljetuksessa olevat lapset pysyvät kuljettajan osoittamalla paikalla koko kuljetuksen ajan. 

- Huoltajien tulee ilmoittaa suoraan kuljettajalle tai liikenneyrittäjälle, kun lapsi ei tarvitse 

esiopetuskuljetusta poissaolon tai muun syyn vuoksi.  

 

8. Tiedottaminen 

Varhaiskasvatukseen liittyvistä käytännön asioista tiedotetaan huoltajille Daisyn kautta. 

Esiopetukseen liittyvistä käytännön asioista tiedotetaan huoltajille Wilmassa. 

Henkilökunnalle tiedotetaan varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen liittyvistä käytänteistä 

henkilöstökokouksissa. 
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9.  Ohjeiden soveltaminen perhepäivähoidossa 

Näitä ohjeita sovelletaan soveltuvin osin myös perhepäivähoidossa. 

 

LIITTEET (3 kpl) 

 

LIITE 1  Päiväkotien eristystilat tartuntatautien varalta 

Tiloista löytyy nenä-suusuojia, kertakäyttökäsineitä, käsidesiä, desinfiointiaine 

 

Jokivarsi: verstas 

Palomäki: Kannonkolo (erillinen leikkitila) 

Puukila: verstas 

Kaipola: yläkerran verstas 

Viiskulma: pikkukeittiö  

Koivulinna: pyykkihuone 

Peiponpesä: alakerran erillinen eteinen, jossa wc ja oma uloskäynti 

Korven koulu: tyttöjen pukuhuone liikuntasalin yhteydessä (muutettu 27.8.2020) 

Kotilo: keittiötila alakerran ryhmätilassa (tilassa ei ruokailla tai valmisteta ruokaa, vaan toimii ryhmätilana)  

Halli: päiväkodin allasosasto Puuhamaa  

Vinkat: alakoulun pikkukirjasto (Kuoreveden koulu) (muutettu 13.5.2020) 

Länkipohja: eskaritilan pikkuhuone 

Juokslahti: päiväkodin toimistotila 

 

LIITE 2 Terapeuttiohje  

OHJE TERAPIOIDEN TOTEUTTAMISEEN JÄMSÄN KAUPUNGIN PÄIVÄKODEISSA JA 

KOULUISSA 

Koronaepidemiasta johtuvan tilanteen takia annamme tämän ohjeistuksen terapeuteille 6.9.2021 

alkaen koskien Jämsän kaupungin päiväkodeissa ja koulussa tapahtuvien terapioiden 

toteuttamista varten.  

Palveluntuottajan tulee noudattaa Kelan, STM:n, THL:n, OPH:n ja OKM:n ohjeistuksia ja 

määräyksiä sekä seurata niiden osalta tapahtuvaa tiedottamista aktiivisesti. 

Varhaiskasvatuksen järjestäminen ja koronatilanteesta palautuminen 1.8.2021 alkaen | Opetushallitus 

(oph.fi) 

Esiopetuksen järjestäminen ja koronatilanteesta palautuminen 1.8.2021 alkaen | Opetushallitus (oph.fi) 

Perusopetuksen järjestäminen ja koronatilanteesta palautuminen 1.8.2021 alkaen | Opetushallitus (oph.fi) 

 

Välttämättömät terapiat voidaan toteuttaa hygieniaohjeita noudattaen. Lähiterapiassa on 

huolehdittava tehostetusta hygieniasta ja muusta tarpeellisesta suojautumisesta sekä käyttää 

kasvomaskia. Lähiterapiaa ei saa suorittaa oireisena, sekä terapeutin että asiakkaan tulee olla 

oireettomia. 

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/varhaiskasvatuksen-jarjestaminen-ja-koronatilanteesta-palautuminen-182021
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/varhaiskasvatuksen-jarjestaminen-ja-koronatilanteesta-palautuminen-182021
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/esiopetuksen-jarjestaminen-ja-koronatilanteesta-palautuminen-182021-alkaen
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-jarjestaminen-ja-koronatilanteesta-palautuminen-182021-alkaen
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Palveluntuottaja voi toteuttaa välttämättömiä terapioita useammassa päiväkodissa ja/tai koulussa 

saman päivän aikana.  

Terapeutin tulee välttää tarpeetonta liikkumista päiväkodin/koulun tiloissa sekä välttää lähikontaktia 

muihin lapsiin ja henkilöstöön. Tarvittavat keskustelut ja palaverit käydään ensisijaisesti 

puhelimitse tai etäyhteyksien välityksellä. 

Terapeutin tulee saapua tilaan niin, että hän välttää lähikontaktia muihin lapsiin ja 

koulun/päiväkodin henkilökuntaan. Terapiaan osallistuva lapsi saatetaan terapiatilaan koulun/ 

päiväkodin henkilökunnan toimesta. Samoin terapian päättyessä. Lasta tuodessa ja haettaessa 

huolehditaan lapsen käsihygieniasta. 

Kukin päiväkoti ja koulu määrittelevät tilan terapian toteutusta varten. Terapioihin varatuissa 

tiloissa on käsidesiä sekä siivousliinoja ja valmiiksi annosteltua pesuainetta suihkupullossa. Kukin 

terapeutti pyyhkii kosketuspinnat, käytetyt pöytätasot, ovenkahvat yms sekä jokaisen lapsen 

terapian jälkeen että oman työskentelynsä päätteeksi. Käytetyt siivousliinat laitetaan pyykkipussiin 

siistijöiden pestäväksi. 

Mikäli lapsen/oppilaan tuen ja kuntoutuksen suunnittelun kannalta on välttämätöntä havainnoida 

lasta/ oppilasta osana ryhmää, voidaan tämä toteuttaa päiväkodissa/koulussa. 

Terapeutin tulee välttää tarpeetonta liikkumista päiväkodin/koulun tiloissa sekä välttää lähikontaktia 

muihin lapsiin ja henkilöstöön. Myös havainnoinnissa noudatetaan hygieniaohjeita ja 

turvaetäisyyksiä muihin lapsiin ja henkilöstöön. Vierailijan tulee käyttää kasvomaskia. Tarvittavat 

keskustelut ja palaverit käydään ensisijaisesti puhelimitse tai etäyhteyksien välityksellä. 

 

Lisätietoja: 

varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen, puh. 040 5079571 

johtava rehtori Juha Damskägg, puh. 040 8361604 

 

LIITE 3  Tiivistelmä: Potilaan ja sairastuneen työntekijän tietosuojaan ja yksityisyyden 

suojaan perustuvat ohjeet koronaepidemiassa 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja THL ovat ohjeistaneet sairaanhoitopiirejä koronavirustilanteeseen 

liittyvässä viestinnässä. 

TYÖNTEKIJÄ:  
Työntekijälle tiedottaminen mahdollisesta tai todetusta koronavirustartunnasta:  
➔ Työnantaja ei saa lähtökohtaisesti nimetä kyseistä työntekijää.  
➔ Työnantaja voi informoida yleisesti muita työntekijöitä tartunnasta tai mahdollisesta tartunnasta ja 

ohjata heitä työskentelemään kotoa käsin.  
 
Lisätietoa työntekijän terveystietojen käsittelystä  
Organisaation ulkopuolelle kertominen tietyn työntekijän mahdollisesta tartunnasta:  
➔ Työnantaja on vaitiolovelvollinen työntekijän terveystiedoista.  
➔ Tarvittaessa työnantaja voi ilmaista yleisellä tasolla, organisaation käytänteiden mukaisesti, että 

työntekijä on estynyt hoitamasta työtehtäviään.  
➔  Jos organisaation työntekijällä todetaan koronavirus tai työntekijä on asetettu karanteeniin, 

työnantaja ei saa lähtökohtaisesti nimetä kyseistä työntekijää.  
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-------------------------------------------------------------------------------------------------   
Terveystiedot kuuluvat erityisiin henkilötietoryhmiin, jolloin tietoja on suojeltava erityisen tarkasti. 
Terveystiedoilla tarkoitetaan tietoja, jotka kuvaavat henkilön terveydentilaa, sairautta, vammaisuutta tai 
hoitotoimenpiteitä.  
➔ Tieto siitä, että työntekijä on saanut koronavirustartunnan, on terveystieto.  
➔ Tieto siitä, että työntekijä on palannut riskialueelta, ei ole terveystieto.  
➔ Tieto siitä, että työntekijä on karanteenissa (antamatta lisätietoja syystä), ei ole terveystieto.  

 
Lisätietoa erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien henkilötietojen käsittelystä  
Työntekijöiden henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ohella lakia 

yksityisyyden suojasta työelämässä (työelämän tietosuojalaki). 


