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ROHKEUS 
LÄHEISYYS 
SUJUVUUS 

Päivitetyt ohjeet varhaiskasvatuksen 
asiakkaille 21.8.2020  

 

Flunssaisen lapsen tuominen varhaiskasvatukseen  
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on torstaina 20.8.20 päivittänyt ohjettaan koskien lasten 

korona-testausta ja varhaiskasvatukseen tuomista. Pukkilan varhaiskasvatus noudattaa 
päivitettyjä ohjeita. Toivomme edelleen, että varhaiskasvatukseen ei tuoda oireilevia lapsia ja 

lapsi on täysin oireeton palatessaan varhaiskasvatukseen. Päivitetyn ohjeistuksen mukaan:  
 

”Pienet lapset sairastavat tyypillisesti useita hengitystieinfektiota vuodessa, ja heillä voi olla 

flunssakaudella pitkäkestoista tai jatkuvaa oireilua. Jos lapsi on flunssakierteessä, riittää, että 
hänet viedään koronavirustestiin, kun oireet ilmaantuvat ensimmäisen kerran.  

 
Flunssakierteistä lasta ei tarvitse testata toistuvasti, jos oireet pysyvät samankaltaisina.” 

”Jos lapsi sairastuu selkeästi uuteen infektioon, tai jos on syytä epäillä koronavirustartuntaa, 
esimerkiksi altistumistilanteen jälkeen, hänet tulee viedä testattavaksi.” 

 

”Jos koronatesti on otettu ja oireet jatkuvat, ei ennen testituloksen valmistumista tulisi 
mennä kouluun tai päiväkotiin.” 

 
”Jos lapsi saa testiajan vasta usean päivän päähän ja oireet ehtivät kokonaan loppua ennen 

sitä, testiin ei tarvitse mennä. Oireeton lapsi voi palata normaalisti päiväkotiin tai kouluun” 

 
Ohjeet kokonaisuudessaan:  
https://thl.fi/fi/-/oireinen-lapsi-tulee-vieda-koronatestiin-jos-hanella-on-uusi-
hengitystieinfektio-tai-on-syyta-epailla-korona-

altistumista?redirect=%2Ffi%2Fweb%2Finfektiotaudit-ja-
rokotukset%2Fajankohtaista%2Fajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19 

 

Maksuhyvitykset  
 
Kunnanhallitus on kokouksessaan 17.8.20 päättänyt varhaiskasvatuspalveluiden 
maksuhyvityksistä.  

 

Jos lapsi on pois varhaiskasvatuksesta korona-virukseen viittaavien oireiden takia (kuume, 
yskä, kurkkukipu, hengenahdistus, lihaskivut, väsymys, nuha, pahoinvointi, ripuli) tai 

karanteeninomaisten olojen takia (esim. odottaa testituloksia, on epäily virukselle 
altistumisesta) nämä päivät hyvitetään varhaiskasvatusmaksusta. Kaikki päivät, jotka lapsi on 

pois edellä kuvattujen tilanteiden takia, merkitään Daisyyn sairas-merkinnällä. Merkintöjen 

tekeminen on huoltajien vastuulla ja vain merkityt päivät hyvitetään maksusta. 
Maksuhyvitykset astuivat voimaan 18.7.2020. Muita poissa-olo/vapaapäiviä ei hyvitetä. Nämä 

poissalot merkitään Daisyyn normaalisti poissa-merkinnällä. 
 

Hyvitykset koskevat päiväkoti Vekaran asiakkaita sekä koulun ja esiopetuksen ap/ip 
toimintaa.  
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Kangasmaskien jakelu vähävaraisille 
 
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä aloittaa kangasmaskien jakelun vähävaraisille tiistaista 25. 

elokuuta lähtien. Pukkilassa maskien noutopiste on: 

 
Kunnantalon palvelupiste, Hallitustie 2, Pukkila 
 

Jakelu on avoinna tiistaisin ja torstaisin klo: 9-12  
 

Lisätietoa kunnan kotisivuilta tai osoitteesta: 

https://www.phhyky.fi/fi/kangasmaskien-jakelu-vahavaraisille-kaynnistyy-tiistaina/ 

 

Terveisin  
 

Marika Högström  
 

vs. varhaiskasvatusjohtaja  
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