
   
 

   
 

Inarin kunta/ Varhaiskasvatus  
Päivitetty 14.12.2021 

 
TIEDOTE HUOLTAJILLE  
 
Päivitys edelliseen tiedotteeseen 9.12.2021. Päivitys koskee uusia asiakasmaksuhyvityksiä, jotka ovat voimassa 
ajalla 15.12.2021-2.1.2022, jonka jälkeen tästä asiasta tiedotetaan uudelleen (ks. sivu 2 viimeinen kappale). Tiedot-
teessa on myös tarkennettu kohtaa; lapsen sairastuminen johtavan lääkärin ohjeistusten mukaan. 
 
Lapin sairaanhoitopiiri on koronaepidemian perustasolla, lukuun ottamatta Rovaniemen kaupunkia, joka siirtyi le-
viämisalueeksi 30.11.2021. Inarin kunnan poikkeusolojen johtoryhmä ja aluehallintovirasto on tiedottanut 8.12.2021 
kunnan koronatilanteen huonontuneen merkittävästi. Inarin kunnan varhaiskasvatuksessa noudatetaan Lapin sairaan-
hoitopiirin yleisohjeita sekä Inarin kunnan suosituksia koronaepidemian torjumiseksi ajalla 9.12.2021-2.1.2022.  
 
Varhaiskasvatuksen työntekijöitä koskee voimassa oleva maskisuositus. Huoltajien kulkemiset varhaiskasvatuksen si-
sätiloissa minimoidaan ja suosittelemme huoltajille kasvomaskin käyttöä varhaiskasvatuksen tiloissa. Tuonti- ja haku-
tilanteet pyritään pitämään mahdollisimman lyhyinä. 
 
Inarin kunta suosittelee 9.12.2021 alkaen (ohjeet voimassa 2.1.2022 asti) 

 Etätyösuositus koko kunnan alueella 

 Maskisuositus yli 12-vuotiaille (tarkoittaa koulujen toiminnassa peruskoulun 6-luokkalaisia) 

 Yksityistilaisuudet suositellaan järjestettäväksi pienellä porukalla 

 Yli 20 hengen yleisötilaisuuksia sisätiloissa ei suositella järjestettävän 

 Ulkoilmatapahtumia voidaan järjestää, kun tapahtumaan osallistuvien turvaväleistä sekä muista hygienia- ja 
turvallisuusasioista huolehditaan. 

 Yli 100 hengen ulkoilmatilaisuudet suositellaan järjestettävän ryhmittäin ja turvaväleistä huolehtien. 

 Ottelu- ja turnaustoimintaa ei järjestetä 

 Ottelu- ja turnausmatkoja ei suositella järjestettävän  

Lapsen sairastuminen: 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee 26.11.2021 päivitetyssä ohjeessa, että lapsi ei mene kouluun tai 
varhaiskasvatukseen, jos hänellä on koronavirustautiin viittaavia oireita.  
 
Lapsen ei kuitenkaan ole aina tarpeen käydä koronatestissä, kun hän sairastuu. Alle 12-vuotiaan lapsen lieviä virusin-
fektion oireita voi THL:n suosituksen mukaan seurata kotona ilman testaamista. Oireet ovat lieviä, jos lapsi on virkeä 
ja jaksaa leikkiä ja puuhailla, vaikka hänellä olisikin nuhaa, yskää ja kuumetta. Lapsen tulisi välttää perheen ulkopuo-
lisia kontakteja, kunnes oireet ovat merkittävästi helpottaneet. 
 
Lapsi voi palata varhaiskasvatukseen tai kouluun, kun hän on selvästi paranemassa ja oireet vähenemässä. Kuten 
muissakin virusinfektioissa, myös koronassa tartuttavuus vähenee nopeasti oireiden alkamisen jälkeen. Jälkinuha tai 
-yskä voi jatkua pitkäänkin tuoreen hengitystieinfektion jälkeen. 
 
Jos epäilet saaneesi koronavirustartunnan, toimi näin: 

 Varaa aika koronanäytteenottoon soittamalla terveyskeskuksen ajanvarausnumeroon, puh. 040 188 7400 ar-
kisin kello 8.15 - 10 ja kello 13-14. 

 Äkillisissä ja kiireellisissä sairausasioissa voitte soittaa päivystävän sairaanhoitajan numeroon, joka päivystää 
24/7. Puh. 040 - 770 9187. Hätätilanteissa soita 112. 

 Jos varhaiskasvatuksessa todetaan koronavirustartunta, toimitaan sairaanhoitopiirin ja kunnan antamien eril-
listen ohjeiden mukaan. Tästä tiedotetaan erikseen. 

Mikäli perheessänne todetaan koronavirustartunta, jäävät varhaiskasvatuksessa olevat lapset ja sisarukset välittö-
mästi kotiin. Terveydenhuoltoviranomaiset antavat perheelle ohjeistukset ja kartoittavat kaikki mahdollisesti al-
tistuneet henkilöt, jotta jatkoaltistumiset saadaan minimoitua. Pyydämme teitä ilmoittamaan varhaiskasvatuk-
sessa olevien lasten sairastumiset/karanteenipäätökset lapsenne varhaiskasvatuspaikkaan tai yksikön esimiehelle, 
jotta myös varhaiskasvatuspaikoissa voidaan ennaltaehkäistä jatkoaltistumiset.  

- Krista Leivo p. 040 744 1210 (perhepäivähoito, kielipesät) 
- Mari Paalanen p. 0400 398265 (Ivalon päiväkodin päiväyksikkö ja vuoroyksikkö) 
- Marja Helander p. 040 6207697 (Saariselän päiväkoti) 
- Minna Järvelä p. 040 1533971 (Inarin päiväkoti) 



   
 

   
 

VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTAOHJEET KORONA-AIKANA     
           
Varhaiskasvatukseen tutustumista toteutetaan edelleen mahdollisimman paljon ulkotiloissa. Huoltajat ja lapset voi-
vat käydä tutustumassa sisätiloihin väljyys- ja hygieniatekijät huomioiden. Huoltajat käyttävät sisätiloissa kasvomaskia 
ja tutustumaan voi tulla vain oireettomana. Aloitus- ja vasukeskustelut toteutetaan joko etäyhteyksin tai varhaiskas-
vatusyksikössä, jolloin kaikki osallistujat käyttävät kasvomaskeja. Noudatamme edelleen väljyyteen, hygieniaan ja lap-
sen tai perheenjäsenen sairastumiseen liittyviä toimintaohjeita. Ohjeistuksista huolimatta henkilöstö huolehtii, että 
lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennen-
kin.  
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön suositukset turvalliseen varhaiskasvatukseen: 

1. Varhaiskasvatukseen ei tulla oireisena  

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, 
lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Varhaiskasvatukseen ei pidä tulla, jos on sairastumiseen viittaavia oireita. Jos lapsi 
sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa aikuisen valvonnassa.  

2. Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulisi välttää  

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Varhaiskasvatuksessa vältetään lapsen ikä ja kehitystaso huomioi-
den tarpeettomia fyysisiä kontakteja. 

3. Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja 

Kädet pestään varhaiskasvatukseen tullessa, ennen ruokailua, ulkoa sisälle tullessa, sekä aivastamisen tai yskimisen 
jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan huolellisesti puhtaaseen, kuivaan pyyhkeeseen.  

4. Siivous ja ilmanvaihto 

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. Koronavirus voi tarttua myös il-
mavälitteisesti pienten aerosolien muodossa sisätiloissa, joissa on heikko ilmanvaihto. Koronavirukset eivät säily pitkiä 
aikoja ilmassa tai pinnoilla vaihtelevissa lämpötiloissa. Tartuntatautilain 58 c §:n mukaisesti tilojen ja pintojen puhdis-
tamista tehostetaan. 

5. Jos varhaiskasvatuksessa todetaan koronavirustartunta 

Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu tartuntatautilain mukaan kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaa-
valle lääkärille. Jos varhaiskasvatuksessa todetaan koronavirustartunta, selvitetään, onko tapahtunut altistumista, ja 
altistuneet jäljitetään ja asetetaan tartuntatautilain nojalla karanteeniin. Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois 
varhaiskasvatuksesta tartuntatautilääkärin antamien ohjeiden mukaisesti. 
 
Koronaviruksen leviämisen ehkäisy on tehokkainta, kun noudatamme suosituksia parhaamme mukaan. 
 

Poikkeus asiakasmaksuhyvityksiin, ohjeet voimassa toistaiseksi  
 
Inarin kunnan varhaiskasvatuksessa suositamme edelleen, että oireetonkin lapsi jää kotiin samassa taloudessa 
asuvan perheenjäsenen (sisarus/huoltajat) johtuvan sairastumisen vuoksi, jotta flunssakierteet ja altistumiset vä-
henisivät. Varhaiskasvatuksesta saa tässä tilanteessa maksuhyvityksen, kun asiasta ilmoittaa hoitopaikkaan.  
 
Mikäli varhaiskasvatuksessa olevan lapsen perheenjäsen määrätään tartuntalain nojalla karanteeniin ja lapsi jää 
tästä syystä kotihoitoon, annetaan karanteenin ajalta maksuhyvitys huoltajan toimitettua perheenjäsenen karan-
teenipäätöksen varhaiskasvatustoimistoon tai sähköpostitse osoitteeseen varhaiskasvatustoimisto@inari.fi 
 
Mikäli lapsi jää tilapäisesti pois varhaiskasvatuksesta koronatilanteen vuoksi, annetaan poissaolosta maksuhyvitys 
15.12.2021-2.1.2022 välisenä aikana. Poissaolon tulee kestää vähintään 1 viikon (7 päivää) ja poissaolosta on ilmoi-
tettava etukäteen kirjallisesti varhaiskasvatustoimistoon (varhaiskasvatustoimisto@inari.fi) sekä lapsen varhaiskas-
vatuspaikkaan. 
 

 
Yhteistyöterveisin,  
Varhaiskasvatusjohtaja Pirkko Saarela, p. 040 744 1259, pirkko.saarela@inari.fi 
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