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TIEDOTE LASTEN HUOLTAJILLE: 
 
VARHAISKASVATUKSEN RAJOITUKSET POISTUVAT 14.5.2020 ALKAEN  
 
  

Suomen hallitus on tiedottanut 29.4.2020, että varhaiskasvatuksen rajoitukset pois-
tuvat 14.5.2020 alkaen. Samaan aikaan lapset palaavat myös kouluun ja etäopetus 
päättyy. Hallitus antaa tarkempia ohjeita ensi viikolla hygieniasta ja palvelujen järjes-
tämisestä siten, että edelleen vältetään fyysisiä kontakteja mm. lapsiryhmien välillä.  
Varhaiskasvatuksessa erityisjärjestelyt jatkuvat siten, että lapsiryhmät, ryhmäkoot ja 
henkilöstö voivat poiketa entisestä. Lapsi ei välttämättä palaa takaisin samaan ryh-
mään, jossa oli ennen poikkeusolojen alkua. Näistä asioista tiedotamme tarkemmin 
ensi viikon aikana, kun tiedetään lasten määrät ja hallituksen ohjeistukset. 
 
Aikataulut ovat kiireelliset, jotta kaikki tarvittavat työjärjestelyt ja muutokset ehdi-
tään tehdä, sillä osa varhaiskasvatuksen työntekijöistä on vuosilomalla, osa on siir-
retty eri tehtäviin mm. sosiaali- ja terveystoimeen ja osalle on annettu varalta lomau-
tusilmoitukset 1.6.20 alkaen.  
 
 
1. Varhaiskasvatukseen paluu  

 
Varhaiskasvatuksen järjestämisen kannalta tämä rajoitusten päättyminen tarkoittaa 
sitä, että tarvitsemme viimeistään työvuorolistantekopäivänä 4.5.2020 klo 10.00 
mennessä tiedon ja hoitoajat kaikista lapsista, jotka ovat palaamassa takaisin 
omaan yksikköönsä ajalle 14.5.-31.5.2020. Ilmoitus tehdään päiväkoteihin normaa-
liin tapaan ja perhepäivähoidon osalta perhepäivähoidonohjaajalle sähköpostitse.  
Mikäli olette ilmoittaneet jo lapsen poissaolon pidemmälle ajalle sähköpostitse, osa 
jo syksyyn asti, ei teidän tarvitse tehdä uutta ilmoitusta. 
 
2. Lapsen poissaolon jatkaminen 

 
Mikäli 13.5.2020 saakka ilmoitettua poissaoloa halutaan jatkaa, hyväksytään mak-
suhyvitys vielä toukokuun loppuun saakka ilman 4 vk ilmoittamisaikaa, mikäli poissa-
olon jatkosta tehdään ilmoitus viimeistään 4.5.2020 päiväkodin johtajalle tai perhe-
päivähoidonohjaajalle (yhteystiedot lopussa). Ilmoitukset pyydetään tekemään säh-
köpostitse. 
 
 
 
 
 



3. Lasten kesälomat 
 

Lasten lomien ym. poissaolojen ilmoittamiskäytännössä palataan jatkossa normaaliin 
käytäntöön eli niistä ilmoitetaan suoraan omaan varhaiskasvatusyksikköön (päiväko-
dille tai perhepäivähoitajalle/perhepäivähoidonohjaajalle). Maksuhyvityksen saami-
sen ehtona on edelleen, että poissaolosta on tehty kirjallinen ilmoitus (vihreä lomake 
tai sähköposti) omaan varhaiskasvatusyksikköön vähintään 4 viikkoa ennen poissa-
olon alkua ja poissaolo kestää vähintään 1 viikon (7 pv.). Jos lapsen kesäloma alkaa 
esim. jo 1.6.2020 alkaen, tulee kirjallinen poissaoloilmoitus toimittaa viimeistään ma 
4.5.2020 maksuhyvityksen saamiseksi.  
 
 

  Yhteystiedot ja lisätietoja:  
Varhaiskasvatusjohtaja Pirkko Saarela puh 040 7441259, pirkko.saarela@inari.fi   
Perhepäivähoidonohjaaja Krista Känsälä puh. 040 7441210, krista.känsälä@inari.fi   
Ivalon päiväkodinjohtaja Mari Paalanen puh. 0400 398265, mari.paalanen@inari.fi   
Saariselän päiväkodinjohtaja Marja Helander puh. 040 6207697, marja.helander@inari.fi   
Inarin päiväkodinjohtaja Marikaisa Laiti puh. 040 1533971, marikaisa.laiti@inari.fi   
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