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Tästä sivusta on käännös kielille: Ruotsi (julkaistu)

Etusivu Koulutus ja tutkinnot Opetustoimi ja koronavirus

Varautuminen koronatilanteen…

Varautuminen koronatilanteen jatkumiseen

aamu- ja iltapäivätoiminnassa 1.1.2022

alkaen

Koulutus ja tutkinnot Perusopetus Koronavirus

Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen

perustuvat perusopetusta koskevaan lainsäädäntöön. 

 

Tekstiä päivitetty 28.12.2021. 

Tässä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjille suunnatussa

materiaalissa kerrotaan varautumisesta kevätlukukauden 2022 erityisiin

järjestelyihin koronatilanteen mahdollisesti jatkuessa. Lainsäädännön ja

ohjeistuksen kannalta kevään 2022 tilanne on samankaltainen kuin

keväällä 2021.
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Samaan aikaan opetuksen järjestäjien ja koulujen on tarpeen

suunnitella, miten oppimis- ja hyvinvointivajetta voidaan paikata, tukea

oppilaiden oppimista ja hyvinvointia sekä luoda tulevaisuususkoa.

Löydät perusopetuksen tukimateriaalia täältä (https://www.oph.�/�/koulutus-ja-

tutkinnot/perusopetuksen-jarjestaminen-ja-koronatilanteesta-palautuminen-182021-alkaen) .

Opetuksen järjestämisen lähtökohtana

lähiopetus

Laki perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun

lain väliaikaisesta muuttamisesta perusopetuslain ja Helsingin

eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta on

voimassa 1.8.2021-31.7.2022. Lait ovat pääosin samansisältöisiä kuin

keväällä 2021 voimassa olleet lait. Lakien tarkoituksena on ehkäistä

koronaviruksen (COVID-19) leviämistä, lieventää siitä koituvia haittoja,

turvata perusopetuslain mukaisen opetuksen turvallinen järjestäminen

sekä varmistaa oppilaan oikeus saada opetusta. Opetus järjestetään

syyslukukaudella lähtökohtaisesti lähiopetuksena.

Laki tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta on vahvistettu

22.12.202. Laki (1221/2021) on voimassa 1.1.–30.6.2022. Lakiin sisältyvä

väliaikainen 58 c § vastaa sisällöltään vuonna 2021 voimassa ollutta

vastaavaa säännöstä. Tartuntatautilain 58 c §:ssä säädetään

toimenpiteistä koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi ja se

asettaa velvoitteita myös opetuksen järjestäjille.

Hyvinvointia edistävä aamu- ja

iltapäivätoiminta koronavirusepidemian

aikana

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on koronavirusepidemian

aikanakin tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä edistää lasten

hyvinvointia, tasa-arvoisuutta ja osallisuutta. Aamu- ja

iltapäivätoimintaan osallistuvilla lapsilla on oikeus turvalliseen

toimintaympäristöön, ammattitaitoisiin aikuisiin ja välipalaan. Hyvä ja

avoin kodin, aamu- ja iltapäivätoiminnan ja koulun välinen viestintä lisää

sekä aikuisten luottamusta että lasten turvallisuudentunnetta.

Viestinnässä tulisi suosia ensisijaisesti sähköisiä yhteydenpitovälineitä.

Viestinnässä tulee huomioida eri kieliryhmiin kuuluvat huoltajat. 

Tartuntatautilain ja suositusten mukaan tarpeettomia fyysisiä

kontakteja vältetään ja toiminnassa noudatetaan tartuntoja ehkäisevää

hygieniaa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjällä on velvollisuus

huolehtia lasten ja työntekijöiden turvallisuudesta. Toiminnassa on

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-jarjestaminen-ja-koronatilanteesta-palautuminen-182021-alkaen
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huomioitava myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisema ja

tilojen ylläpidosta vastaavalle tekniselle henkilöstölle suunnattu

ilmanvaihdon ohjeistus.

Kunta vastaa myös hankkimansa aamu- ja iltapäivätoiminnan

lainmukaisuudesta. Tartuntojen välttämiseksi kunnan tulee ohjata

palvelujen tuottajaa valtakunnallisten ja paikallisten ohjeiden ja

suositusten noudattamisessa. Toiminnassa tulee varautua myös

mahdollisiin vakavampiin tilanteisiin, jossa esimerkiksi paljon

henkilöstöä on poissa työstä. 

THL: Ilmanvaihto-ohjeistus varhaiskasvatuksen, opetuksen ja

koulutuksen tilojen käytöstä vastaaville

(https://thl.�/�/web/ymparistoterveys/sisailma/koronavirus-ja-sisailman-turvallisuus/ilmanvaihto-ohjeistus-

varhaiskasvatuksen-opetuksen-ja-koulutuksen-tilojen-kaytosta-vastaaville)

Toiminta keväällä 2022

Laki tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta on vahvistettu

22.12.202. Laki (1221/2021) on voimassa 1.1.–30.6.2021. Lakiin sisältyvä

väliaikainen 58 c § vastaa sisällöltään vuonna 2021 voimassa ollutta

vastaavaa säännöstä. Tartuntatautilain 58 c §:ssä säädetään

toimenpiteistä koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi ja se

asettaa velvoitteita myös opetuksen järjestäjille.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat

antaneet 22.12.2021 varhaiskasvatusta, kouluja, oppilaitoksia ja

korkeakouluja varten uudet terveysturvallisuutta koskevat suositukset.

Suosituksissa on otettu huomioon siirtyminen paikallisiin ja alueellisiin

täsmätoimiin koronarajoituksia purettaessa. Työterveyslaitoksen

ohjetta työpaikoille (Ohje varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja

perusopetukseen koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi 1.12.2020)

voidaan käyttää soveltuvin osin paikallisesti tai alueellisesti päätettävin

tavoin.

Valtioneuvosto otti 15.11.2021 käyttöön koronakriisin hallintaan

tarkoitetun, päivitetyn hybridistrategian ja sen toimintasuunnitelman.

Päätöksen mukaan epidemiaa torjutaan tartuntatautilain nojalla

ensisijaisesti paikallisin ja alueellisin toimin. Aamu- ja

iltapäivätoiminnassa tulee noudattaa mahdollisia

tartuntatautiviranomaisten tartuntatautilain nojalla tekemiä velvoittavia

päätöksiä.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjien on tärkeää aktiivisesti seurata

epidemiatilanteen kehitystä ja toimia viranomaisten kulloistenkin

päätösten, ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Tartuntatautilain 58 §:n

https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/sisailma/koronavirus-ja-sisailman-turvallisuus/ilmanvaihto-ohjeistus-varhaiskasvatuksen-opetuksen-ja-koulutuksen-tilojen-kaytosta-vastaaville
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mukaan kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi

päättää toimialueellaan tilojen sulkemisesta osittain tai kokonaan.

Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavat päätökset silloin, kun

ne ovat tarpeen usean kunnan alueella.

Tartuntatautilain hygieniaa ja väljyyttä

koskevat velvoittavat säännökset

Laki tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta on vahvistettu

22.12.2021. Laki (1221/2021) on voimassa 1.1.–30.6.2022. Lakiin

sisältyvä väliaikainen 58 c § vastaa sisällöltään vuonna 2021 voimassa

ollutta vastaavaa säännöstä. Tartuntatautilain 58 c §:ssä säädetään

toimenpiteistä koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi ja se

asettaa velvoitteita myös opetuksen järjestäjille.

Pykälän mukaan aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjien on

huolehdittava, että

1) asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen

2) asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä,

käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä

käytänteitä koskevat toimintaohjeet

3) tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla

kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään.

Lisäksi pykälän mukaan tilojen hallinnasta vastaavan toimijan tulee

järjestää osallistujien oleskelu sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen

toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista.

Toimintaohjeiden antaminen aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuville

lapsille, henkilökunnalle ja huoltajille voidaan toteuttaa toimintaan

parhaiten sopivalla tavalla esimerkiksi huoltajille ja henkilökunnalle

jaettavina kirjallisina ohjeina, opastetauluina, käytöstä ohjaavina kuvina

ja merkintöinä tiloissa tai muulla vastaavalla tehokkaalla tavalla.

Ohjeistuksessa tulee huomioida eri kieliryhmiin kuuluvat huoltajat ja

lapset. 

Tartuntatautilain 58 c § koskee sisätilojen lisäksi aamu- ja

iltapäivätoiminnan alueeseen kuuluvia ulkotiloja. Aamu- ja

iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten kohdalla hygienia- ja

Takaisin ylös (#main-content)
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etäisyysohjeiden noudattaminen edellyttää aikuisen opastusta ja

valvontaa.

Tartuntatautilain mukaan aluehallintovirasto ja kunta valvovat

toimialueillaan edellä kuvattujen velvollisuuksien ja rajoitusten sekä

niitä koskevien päätösten noudattamista. Aluehallintovirasto ja kunta

saavat tarkastaa valvomansa toimijan toiminnan sekä toiminnassa

käytettävät tilat ja antaa määräyksen puutteiden ja epäkohtien

korjaamisesta.

Tartuntatautilain 58 c, 59 a, 59 b ja 59 c §

(https://www.�nlex.�/�/laki/ajantasa/2016/20161227)

Alueellinen ja paikallinen koronatilanne selviää THL:n sivulta

(https://thl.�/�/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-

19/tilannekatsaus-koronaviruksesta/koronaepidemia-alueiden-tilanne-suositukset-ja-rajoitukset)

Työterveyslaitoksen ohje (https://hyvatyo.ttl.�/koronavirus/ohje-varhaiskasvatus-

perusopetus)

Lähikontaktien minimointi aamu- ja

iltapäivätoiminnassa

Kunnan sivistystoimi ja kunnan tartuntataudeista vastaava yksikkö

ohjeistavat tarvittaessa tarkemmin käytännön toimenpiteissä. Kunta

määrittelee tilanteeseensa sopivat käytännöt ja ohjeistaa perheitä

toimimaan niiden mukaisesti.

• THL: koronaviruksen tarttuminen ja siltä suojautuminen

(https://thl.�/�/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-

19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus)

Päiväkodeissa ja kouluissa tulee noudattaa tartuntatautilain säännöksiä

etäisyyden ylläpitämisestä (58 c§). Alueellinen tai paikallinen

viranomainen päättää, mitä ja miten suosituksen fyysisten kontaktien

välttämistä koskevia toimia sovelletaan alueellisesta ja paikallisesta

epidemiatilanteesta riippuen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen

22.12.2021 antaman suosituksen mukaan tarpeettomia fyysisiä

kontakteja tulisi välttää seuraavilla toimenpiteillä:

Mikäli mahdollista, koulussa vältetään lapsen ikä ja kehitystaso

huomioiden tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden

Takaisin ylös (#main-content)
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kanssa. Opetuksen järjestäjä sekä kunnan tartuntataudeista

vastaava yksikkö ohjeistavat tarvittaessa tarkemmin käytännön

toimenpiteissä. Kunta määrittelee tilanteeseensa sopivat käytännöt

ja ohjeistaa perheitä toimimaan niiden mukaisesti.

• Alakouluissa opetusryhmät tulisi pitää erillään koko koulupäivän ajan.

Valinnaisissa aineissa opetusryhmä voi vaihtua, mikäli opetusta ei

voitaisi muutoin toteuttaa. Mikäli opetusryhmien erillään pitäminen

esim. yläkouluissa on mahdotonta, panostetaan väljyyteen ja

hygieniaan sekä pyritään porrastamaan opetusta mahdollisuuksien

mukaan.

Toimintaa rytmittämällä ja porrastamalla sekä ulkotiloja

hyödyntämällä pyritään siihen, että samassa tilassa on

mahdollisimman vähän henkilöitä.

Ruokailu tulisi järjestää mahdollisuuksien mukaan oman luokan tai

ryhmän kanssa, ei yhteisruokailuna ruokasalissa. Ruokasalia voisi

kuitenkin käyttää porrastetusti. Hygieniasta huolehditaan

tartuntatautilain 58 c §:n edellyttämällä tavalla ruuanvalmistuksen

ja -jakelun sekä syömisen aikana.

Isoja yhteistilaisuuksia ei tulisi järjestää, jos väljyys- ja

hygieniatekijöitä ei voida huomioida. Aluehallintoviraston mukaan

päiväkotien ja koulujen järjestämät juhlat ja päättäjäistilaisuudet

ovat yleisötilaisuuksia, jos tilaisuuteen osallistuu muita kuin

henkilökuntaa ja lapsia tai oppilaita, kuten esimerkiksi huoltajia.

Yleisötilaisuuksissa tulee noudattaa paikallisia ja alueellisia

määräyksiä. Päiväkotien ja koulujen opetustoimintaan ja muuhun

lakisääteiseen toimintaan ei lähtökohtaisesti sovelleta yleisiä

kokoontumisrajoituksia.

THL:n kansallinen maskisuositus ei koske varhaiskasvatus- ja

opetussektoria. Alueelliset ja paikalliset viranomaiset voivat

epidemiatilanne huomioiden antaa omia, kansallista suositusta

täydentäviä suosituksiaan, esimerkiksi kasvomaskien ikärajan

laskemisesta. Tarkemmat suositukset maskin käytöstä voivat siksi

vaihdella alueittain.

Muiden kuin lasten sekä koulun ja varhaiskasvatuksen

henkilökunnan oleskelua koulun tai varhaiskasvatuksen alueella

tulisi välttää. Lapsen ja perheen mahdollisuus tutustua koulun tai

varhaiskasvatuksen toimintaan järjestetään väljyys- ja

hygieniatekijät huomioiden.

Henkilökunnan kokoontumisia tulisi välttää, esimerkiksi opettajien

kokoukset järjestetään ensisijaisesti etäyhteyden avulla.

Henkilöstö ei siirtyisi toimipaikasta toiseen tartuntojen leviämisen

ehkäisemiseksi.



8.6.2022 14.14 Varautuminen koronatilanteen jatkumiseen aamu- ja iltapäivätoiminnassa 1.1.2022 alkaen | Opetushallitus

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/varautuminen-koronatilanteen-jatkumiseen-aamu-ja-iltapaivatoiminnassa-112022 7/12

Hygienian tehostamisesta ja fyysisten kontaktien välttämisestä

huolimatta on tärkeää huolehtia, että lapsi saa tarvitsemansa

läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen.

Työterveyslaitoksen ohje työntekijälle:

Opetushallituksen näkemyksen mukaan on perusteltua, että

opiskeluhuollon ja terveydenhuollon henkilöstö, kuten

kouluterveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi sekä puhe- ja

fysioterapeutit ja kuntouttavan toiminnan henkilöstö, voivat tulla

koulun tiloihin hoitamaan tehtäviään.

Kunkin yksikön pitää alueellisen tartuntatilanteen ja sen johdosta

annettujen ohjeistusten perusteella määritellä omaan

tilanteeseensa sopivat, tartuntatautilain sekä opetus- ja

kulttuuriministeriön ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen

antamien suositusten mukaiset käytännöt ja ohjeistaa huoltajia,

lapsia ja perheitä toimimaan niiden mukaisesti.

Välipalan tarjoaminen

Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuville lapsille tulee perusopetuslain

mukaisesti tarjota välipala.

Ruokailu tulisi järjestää mahdollisuuksien mukaan oman luokan tai

ryhmän kanssa, ei yhteisruokailuna ruokasalissa. Ruokasalia voisi

kuitenkin käyttää porrastetusti. Hygieniasta huolehditaan

tartuntatautilain 58 c §:n edellyttämällä tavalla ruuanvalmistuksen ja -

jakelun sekä syömisen aikana. Fyysisten lähikontaktien välttämiseksi

ruokailutilanne hoidetaan esimerkiksi

huolehtimalla hygieniasta ruuanvalmistuksen ja -jakelun sekä

syömisen aikana

porrastamalla välipalan tarjoamisaikoja

porrastamalla ruokasalin käyttöä

pesemällä kädet saippualla huolellisesti ennen välipalaa

huolehtimalla käsidesin saatavuudesta

panostamalla väljyyteen ruokailutilanteessa.

suunnittelemalla ruokailutilanteen ohjaus ja valvonta.

Takaisin ylös (#main-content)



8.6.2022 14.14 Varautuminen koronatilanteen jatkumiseen aamu- ja iltapäivätoiminnassa 1.1.2022 alkaen | Opetushallitus

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/varautuminen-koronatilanteen-jatkumiseen-aamu-ja-iltapaivatoiminnassa-112022 8/12

Opetushallituksen kouluruokailujen järjestämistä koskeva

ohje (https://www.oph.�/�/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-jarjestaminen-182020-alkaen)

Erityisessä riskiryhmässä olevat lapset ja

henkilöstö

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjät ja tuottajat vastaavat tilojen ja

toiminnan terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Mikäli riskiryhmään

kuuluvaa lasta hoitava lääkäri on suositellut, ettei lapsen tulisi osallistua

koulun lähiopetukseen, tulisi hänen olla osallistumatta myös koulun

aamu- ja iltapäivätoimintaan.

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa työskentelevien henkilöiden osalta

suojaustoimenpiteet perustuvat työnantajan tekemään riskinarvioon.

Riskien arvioinnissa tulee huomioida alueellinen tartuntatilanne.

Työterveyslaitoksen ohje työnantajalle koronavirusepidemiaan

varautumiseksi koskee myös aamu- ja iltapäivätoiminnan työnantajia.

Työterveyshuolto tukee työnantajaa riskinarviossa.

Työterveyslaitoksen ohje varhaiskasvatukseen,

esiopetukseen ja perusopetukseen covid-19-tartuntojen

ehkäisemiseksi (https://hyvatyo.ttl.�/koronavirus/ohje-varhaiskasvatus-perusopetus)

Työterveyslaitoksen toimintaohje työnantajille

koronavirusepidemiaan varautumiseksi (https://hyvatyo.ttl.�/koronavirus/ohje-

yrityksille)

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeet työntekijöille, jotka ovat

alttiita koronaviruksen aiheuttaman covid-19 taudin vakavammille

muodoille

(https://stm.�/documents/1271139/21475529/Korona_riskiryhm%C3%A4t_200320_ohje_ty%C3%B6suojelu_�nal_FI_pohja.pdf/697c798f-

3863-bc4a-4bc7-fc2b6da25a42)

Karanteeni ja eristys

Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu tartuntatautilain mukaan kunnan tai

sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Jos aamu- ja

iltapäivätoiminnassa tai toimintaan osallistuvien oppilaiden koulussa on

tapahtunut altistumista koronavirukselle tai todetaan

Takaisin ylös (#main-content)

Takaisin ylös (#main-content)

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-jarjestaminen-182020-alkaen
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-varhaiskasvatus-perusopetus
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-yrityksille
https://stm.fi/documents/1271139/21475529/Korona_riskiryhm%C3%A4t_200320_ohje_ty%C3%B6suojelu_final_FI_pohja.pdf/697c798f-3863-bc4a-4bc7-fc2b6da25a42


8.6.2022 14.14 Varautuminen koronatilanteen jatkumiseen aamu- ja iltapäivätoiminnassa 1.1.2022 alkaen | Opetushallitus

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/varautuminen-koronatilanteen-jatkumiseen-aamu-ja-iltapaivatoiminnassa-112022 9/12

tartuntatapauksia, terveydenhuoltoviranomaiset päättävät tartunnan

leviämistä rajoittavista toimenpiteistä. Näitä voivat olla toiminnan

osittaiset tai kokonaan sulkemiset tai henkilöitä voidaan määrätä

tartuntatautilain 60 ja 63 §:n nojalla karanteeniin tai eristyksiin.

Karanteenissa tai eristyksessä oleva lapsi ei voi osallistua aamu- ja

iltapäivätoimintaan. Tartuntatautilain mukaisia rajoitustoimenpiteitä,

kuten karanteenia, käytettäessä tilanteet poikkeavat toisistaan, joten

toiminnan järjestäjät tekevät paikallisesti ratkaisut kunnan

terveydenhuoltoviranomaisten päätösten perusteella.

Muita koronatartuntaa

ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen

22.12.2021 antamassa suosituksessa todetaan, että kouluun ei pidä

tulla, jos on sairastumiseen viittaavia oireita. Jos lapsi sairastuu päivän

aikana, oireinen lapsi siirretään erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa

aikuisen valvonnassa.

Käsi- ja yskimishygieniasta suosituksessa todetaan seuraavaa:

Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja.

Käsien pesua suositellaan kouluun tai varhaiskasvatukseen tullessa,

ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen

tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet

kuivataan huolellisesti puhtaaseen, kuivaan pyyhkeeseen. Tämä voi

olla joko kertakäyttöinen paperipyyhe tai ns. rullakäsipyyhe, jossa

puhdas ja likainen osa eivät ole kosketuksissa toisiinsa.

Jos käsienpesu ei ole mahdollista, voidaan käyttää käsihuuhdetta.

Käsihuuhdetta tulisi olla helposti saatavilla. Lasten käsihuuhteen

käyttö tapahtuu aina aikuisen valvonnassa.

Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan

kertakäyttönenäliina, joka heitetään roskiin heti käytön jälkeen. Jos

nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet

pestään tämän jälkeen.

Siivous ja ilmanvaihto

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii

tai aivastaa. Koronavirus voi tarttua myös ilmavälitteisesti pienten

aerosolien muodossa sisätiloissa, joissa on heikko ilmanvaihto.
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Koronavirukset eivät säily pitkiä aikoja ilmassa tai pinnoilla vaihtelevissa

lämpötiloissa. On mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen

kautta. Tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ei ole todettu.

Siivouksessa käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta.

Tartuntatautilain 58 c §:n mukaisesti tilojen ja pintojen puhdistamista

tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta

puhdistamisesta säädetään.

Saniteettitiloissa voi siivousta tehostaa käyttämällä desin�ointiainetta.

Noudatetaan Työterveyslaitoksen siivousohjeita.

THL:n erillinen ohjeistus ilmanvaihdosta tulisi huomioida

varhaiskasvatuksen ja koulujen tilojen käytössä.

Pyyhitään kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, pulpetit ja

pöydät, valokatkaisijat ja hanat vähintään päivittäin, mielellään

kahdesti päivässä.

Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen,

tablettien tai askartelutarvikkeiden (sakset ym.) puhdistamista

käyttäjien välillä suositellaan. Myös lelujen säännöllisestä

puhdistamisesta huolehditaan.

Tilojen käytössä voidaan välisiivouksella vähentää tartuntariskiä. 

THL:n ja OKM:n suositus opetuksen ja varhaiskasvatuksen

järjestäjille koronavirusepidemian aikana

(https://okm.�/documents/1410845/22330894/OKM+THL+suositus+-

+opetus+ja+varhaiskasvatus+22.12.2021.pdf/832206a8-3ea5-c002-f34e-aa9bd4829b68/OKM+THL+suositus+-

+opetus+ja+varhaiskasvatus+22.12.2021.pdf?t=1640179260749)

Työterveyslaitoksen ohje varhaiskasvatukseen,

esiopetukseen ja perusopetukseen covid-19-tartuntojen

ehkäisemiseksi (https://hyvatyo.ttl.�/koronavirus/ohje-varhaiskasvatus-perusopetus)

Työterveyslaitoksen toimintaohje työnantajille

koronavirusepidemiaan varautumiseksi (https://hyvatyo.ttl.�/koronavirus/ohje-

yrityksille)

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeet työntekijöille, jotka ovat

alttiita koronaviruksen aiheuttaman covid-19 taudin vakavammille

muodoille

(https://stm.�/documents/1271139/21475529/Korona_riskiryhm%C3%A4t_200320_ohje_ty%C3%B6suojelu_�nal_FI_pohja.pdf/697c798f-

3863-bc4a-4bc7-fc2b6da25a42)

Alueellinen ja paikallinen koronatilanne Terveyden ja

hyvinvoinnin laitoksen sivuilta (https://thl.�/�/web/infektiotaudit-ja-

rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-

koronaviruksesta/koronaepidemia-alueiden-tilanne-suositukset-ja-rajoitukset)

https://okm.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THL+suositus+-+opetus+ja+varhaiskasvatus+22.12.2021.pdf/832206a8-3ea5-c002-f34e-aa9bd4829b68/OKM+THL+suositus+-+opetus+ja+varhaiskasvatus+22.12.2021.pdf?t=1640179260749
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https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-yrityksille
https://stm.fi/documents/1271139/21475529/Korona_riskiryhm%C3%A4t_200320_ohje_ty%C3%B6suojelu_final_FI_pohja.pdf/697c798f-3863-bc4a-4bc7-fc2b6da25a42
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta/koronaepidemia-alueiden-tilanne-suositukset-ja-rajoitukset
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Opetushallituksen kouluruokailujen järjestämistä koskeva

ohje (https://www.oph.�/�/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-jarjestaminen-182020-alkaen)

Maahanmuuttotaustaisten oppilaiden

huomioiminen

Poikkeukset normaaleista opetusjärjestelyistä voivat tuoda haasteita

monien maahanmuuttotaustaisten lasten ja nuorten osallistumiseen

aamu- ja iltapäivätoimintaan. Vastuu vuorovaikutuksen

ymmärrettävyyden varmistamisessa on aamu- ja iltapäivätoiminnan

järjestäjällä. Huoltajia tulee tiedottaa riittävästi kulloisistakin

järjestelyistä. Muutoksista viestiminen maahanmuuttotaustaisten

oppilaiden huoltajille voi vaatia erityistä huomiota ja järjestelyjä, kuten

tulkkauspalveluja.

Seuraavassa on linkkejä THL:n ja muiden tahojen tuottamista

monikielisistä materiaaleista koskien koronavirusta sekä

materiaalilinkkejä maahanmuuttotaustaisten oppilaiden ohjaamisen

tueksi ja huoltajille koskien koronavirukselta suojautumista.

Monikielistä materiaalia koronaviruksesta sekä tukea kasvatukseen

ja opetukseen (https://www.oph.�/�/koulutus-ja-tutkinnot/monikielista-materiaalia-

koronaviruksesta-seka-tukea-kasvatukseen-ja) 

Tekstiä muokattu

Tekstiä on päivitetty 9.10.2020. Tarkennus karanteeniohjeistuksesta, ks.

Muita koronatartuntaa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.

Tekstiä on päivitetty 18.12.2020. Tekstiin on lisätty linkityksiä oph.�-

ulkopuolisille verkkosivuille sekä painotettu alueellisen tartuntatilanteen ja

sen johdosta annettujen ohjeistusten seuraamista.

Tekstiä on päivitetty 25.1.2021. Tekstiin on muun muassa lisätty suositus

varautua tilanteisiin, joissa paljon henkilöstöä on poissa työstä. Tekstiin on

myös lisätty uutena karanteenia ja eristystä käsittelevä osio. 

Tekstiä täsmennetty ja päivitetty tarpeellisilta osin 26.3.2021. Tekstiin on

muun muassa kohta Tartuntatautilain hygieniaa ja väljyyttä koskevat

velvoittavat säännökset.
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