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TIEDOTE POSION KUNNAN VARHAISKASVATUKSEEN LIITTYEN 13.8.2020 

• Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat päivittäneet 

suositukset varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana. 

Varhaiskasvatukseen ei saa tulla sairaana. Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, 

jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, 

vatsaoireet ja päänsärky. Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla varhaiskasvatukseen, 

jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Jos lapsi sairastuu päivän aikana, 

oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen 

valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden. 

Oireisten tulee olla yhteydessä Posion terveyskeskukseen ja toimia sieltä saatujen ohjeiden 

mukaisesti. Jos lapsella on oireita ja näytettä ei ole otettu, lapsi on kotihoidossa 14 

vuorokautta ja lisäksi lapsella täytyy olla kaksi oireetonta päivää. Ohjeita päivitetään 

tilanteen muuttuessa. 

• Muiden kuin lasten sekä varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua varhaiskasvatuksen 

alueella tulisi välttää. Lapsen ja perheen mahdollisuus tutustua varhaiskasvatuksen 

toimintaan järjestetään väljyys- ja hygieniatekijät huomioiden. Lasten tuomis- ja 

hakutilanteet tapahtuvat ulko-ovilla tai ulkona. Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää 

tartuntoja. Päiväkodilla on käytössä kertakäyttöiset paperiset käsipyyhkeet. Lapset ja 

aikuiset pesevät käsiä tehostetusti ja yleiseen hygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota. 

Hygienian tehostamisesta ja fyysisten kontaktien välttämisestä huolimatta on tärkeää, että 

lapsi saa tarvitsemansa ja riittävän läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen kokemuksen 

hoitopäivien aikana. 

• 1.8.2020 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain muutoksen jälkeen kaikille lapsille 

palautuu yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen. Esimerkiksi työttömänä tai hoitovapaalla 

olevan vanhemman lapsi on taas oikeutettu kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen. 

Päiväkotipaikkaa haetaan omasta kunnasta viimeistään neljä kuukautta ennen aloittamista. 

Paikan voi saada kahdessa viikossa, jos vanhemmat saavat ennakoimatta työ- tai 

opiskelupaikan. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin on tullut myös hieman muutoksia 

1.8.2020 alkaen. 
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• Päiväkotien henkilöstön ja lasten välinen suhdeluku on muuttunut 1.8.2020 alkaen. 

Muutoksen jälkeen päiväkodeissa on seitsemän lasta yhtä kasvattajaa kohden. Suhdeluvun 

muutos koskee kolme vuotta täyttäneitä lapsia, jotka ovat päiväkodissa yli viisi tuntia 

päivässä. 

• Elokuun lopulla avataan Koulutielle ryhmäperhepäiväkoti Ryhmis, jossa tulee 

työskentelemään kaksi perhepäivähoitajaa, hoitaen korkeintaan kahdeksaa lasta. 

 

Toivotaan, että haasteista huolimatta toimintavuosi tulee pitämään sisällään iloa ja 

onnistumisia. Tähän voimme kaikki vaikuttaa sitoutumalla koronaohjeisiin parhaamme 

mukaan. 

Lisätietoja: Vs. Varhaiskasvatuksen vastaava Tiina Krank, tiina.krank@posio.fi tai 040-

8012390 

 


