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Päivitetty 20.4.2022 

 
TIEDOTE HUOLTAJILLE 4 / 2022 
 
 
Päivitys edelliseen tiedotteeseen 8.4.2022. Päivitys koskee korona- ja maksuhyvitysohjeistuksia. Lapsen tilapäisestä 
poissaoloista (vähintään 7 pv.) saa sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti maksuhyvityksen, mikäli poissaolosta on il-
moitettu kirjallisesti varhaiskasvatuspaikkaan vähintään 4 viikkoa aikaisemmin. Poikkeus sivistyslautakunnan päättämiin 
asiakasmaksuhyvityksiin ks. sivu 2 viimeinen kappale.  
 
Päivitämme asiakastiedotteet Inarin kunnan www.sivuille (sivistyspalvelut/varhaiskasvatus/ajankohtaiset tiedotteet) 
 
Inarin kunnan varhaiskasvatuksessa noudatetaan edelleen Lapin sairaanhoitopiirin yleisohjeita sekä Inarin kunnan suosi-
tuksia koronaepidemian torjumiseksi. Ajankohtaiset päivittyvät tiedotteet löytyvät Inarin kunnan www-sivuilta.  
 
THL:n yleinen maskisuositus on poistunut 14.4.2022 alkaen, mutta maskia voi edelleen oman harkinnan mukaan käyttää.  
 
THL suosittelee maskin käyttöä edelleen julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä: 

 niille, jotka hakeutuvat koronaepäilyn vuoksi hoitoon tai testiin 
 niille, joilla on hengitystieinfektion oireita, mutta kodin ulkopuolella liikkuminen on välttämätöntä. 
 niille, jotka tietävät altistuneensa koronavirukselle (esim. perheessä on todettu tartuntoja) ja kodin ulkopuoli-

set lähikontaktit eivät ole vältettävissä. 

Oireisille suositellaan aina ensisijaisesti pysymistä kotona oireiden väistymiseen saakka. Suosituksen päivityksestä huo-
limatta jokainen voi oman harkintansa mukaan edelleen käyttää maskia esimerkiksi sellaisissa sisätiloissa, joissa lähi-
kontaktien välttäminen on vaikeaa. Lisäksi eri alueilla voi olla voimassa paikallisia maksisuosituksia. 

Lapsen sairastuminen: 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee 1.3.2022 päivitetyssä ohjeessa, että lapsi ei mene kouluun tai varhaiskasvatuk-
seen, jos hänellä on koronavirustautiin viittaavia oireita.  
 
Alle 12-vuotiaan lapsen lieviä virusinfektion 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 
ulkopuolisia kontakteja vähintään viiden vuorokauden ajan oireiden alusta niin, että kuume on ollut poissa ja muut oireet ovat 
selvästi vähentyneet ainakin kahden vuorokauden ajan. Tämä koskee myös rokotettuja lapsia. Ivalon terveyskeskuksessa tehdään 
jatkossa koronatestausta vain rajatuille ryhmille. Viralliseen testiin voi hakeutua alle 16-vuotiaat lapset, jos vanhemmilla on tarve 
tartuntapäivärahalle, eikä ole vakuutusta kattamassa kustannuksia todistuksen saamiseksi. 
 
Jos lapsi on saanut koronatartunnan, tulee välttää kontakteja muihin ja voi palata varhaiskasvatukseen tai kouluun, kun oireiden 
alkamisesta on kulunut vähintään viisi vuorokautta, kuume on ollut poissa ja muut oireet ovat selvästi vähentyneet ainakin kahden 
vuorokauden ajan. Kuten muissakin virusinfektioissa, myös koronassa tartuttavuus vähenee nopeasti oireiden alkamisen jälkeen. 
Jälkinuha tai -yskä voi jatkua pitkäänkin tuoreen hengitystieinfektion jälkeen. 
 
Suurin osa COVID-19 infektioon sairastuneista ei tarvitse sairaalahoitoa, vaan tauti paranee kotihoidossa. Tärkeintä on levätä ja 
pysyä kotona.  

 Jos vointisi on huono, soita terveyskeskukseen päivystävälle sairaanhoitajalle puh. 040 770 9187.  

 Hätätapauksessa soita 112. 

 Jos varhaiskasvatuksessa todetaan koronavirustartunta, toimitaan sairaanhoitopiirin ja kunnan antamien erillisten ohjei-
den mukaan. Tästä tiedotetaan tarvittaessa erikseen. 

Inarin kunta ei pääsääntöisesti kartoita enää altistuneita. Perhepiirissä, työpaikalla, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa altistu-
neita ei enää aseteta karanteeniin. Kunnan koronakoordinaatioryhmä ohjeistaa positiivisen testituloksen saaneita ilmoittamaan 
tartunnasta niille, joiden kanssa on ollut lähikontaktissa.  
 
Lisätietoja:  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 153397 (Inarin päiväkoti) 

http://www.sivuille/
http://www.inari.fi-sivuilta/


   
 

   
 

VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTAOHJEET KORONA-AIKANA     

           
Varhaiskasvatukseen tutustumista toteutetaan edelleen mahdollisimman paljon myös ulkotiloissa. Huoltajat ja lapset 
voivat käydä tutustumassa sisätiloihin väljyys- ja hygieniatekijät huomioiden. Tutustumaan voi tulla vain oireettomana. 
Noudatamme edelleen väljyyteen, hygieniaan ja lapsen tai perheenjäsenen sairastumiseen liittyviä toimintaohjeita. Oh-
jeistuksista huolimatta henkilöstö huolehtii, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen 
mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.  
 
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, lihas-
kivut, vatsaoireet ja päänsärky. Varhaiskasvatukseen ei pidä tulla, jos on sairastumiseen viittaavia oireita. Jos lapsi sairas-
tuu 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 huomioiden 
tarpeettomia fyysisiä kontakteja. 

3. Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja 

Kädet pestään varhaiskasvatukseen tullessa, ennen ruokailua, ulkoa sisälle tullessa, sekä aivastamisen tai yskimisen jäl-
keen, 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 ilmavä-
litteisesti 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 puhdistamista 
tehostetaan. 

5. Jos varhaiskasvatuksessa todetaan koronavirustartunta  

Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu tartuntatautilain mukaan kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle 
lääkärille. Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois varhaiskasvatuksesta tartuntatautilääkärin antamien ohjeiden 
mukaisesti 5 vuorokautta oireiden alusta. 
 
Koronaviruksen leviämisen ehkäisy on tehokkainta, kun noudatamme suosituksia parhaamme mukaan. 
 
 

Poikkeus asiakasmaksuhyvityksiin, ohjeet voimassa toistaiseksi 19.4.2022 alkaen 
 
Mikäli varhaiskasvatuksessa olevan lapsen perheenjäsen määrätään tartuntalain nojalla karanteeniin ja lapsi jää tästä 
syystä kotihoitoon, annetaan karanteenin ajalta maksuhyvitys huoltajan toimitettua perheenjäsenen karanteenipäätök-
sen varhaiskasvatustoimistoon tai sähköpostitse osoitteeseen varhaiskasvatustoimisto@inari.fi 
 
Inarin kunnan varhaiskasvatuksessa suositamme, että oireetonkin sisarus/sisarukset jäävät kotiin, mikäli hoitopaikassa 
oleva lapsi sairastuu flunssaan tai vatsatautiin, jotta infektioiden leviämiset vähenisivät. Sairastuneen lapsen sisarus saa 
em. tilanteissa varhaiskasvatuksesta maksuhyvityksen, kun asiasta ilmoittaa hoitopaikkaan. Varhaiskasvatuksessa olevan 
lapsen sairastuessa noudatetaan asiakasmaksujen perimisessä valtakunnallista varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia 
(1503/2016 § 9).  
 

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