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Muistamme yhdessä… 

 
 
 

- Lapsen poissaoloista tulee ilmoittaa Päikyn kautta mahdollisimman ajoissa. 
Sairauspoissaoloissa on tärkeää tietää sairauden syy. Huoltajat merkitsevät lapsen 
sairauspoissaolon Päikkyyn. 
 

- Sairas lapsi tulee aina hoitaa kotona ja paluun varhaiskasvatukseen ratkaisee 
lapsen yleiskunto, mutta kotona on oltava vähintään yksi kuumeeton/oireeton päivä. 

 
- Kuumeella ei ole virallisesti hyväksyttyä raja-arvoa, mutta kainalosta mitattuna 

kuumeen rajana voidaan pitää 37.5 °C:ta. Vähäinenkin liikkuminen nostaa arvoja 
herkästi, ja niinpä mittaus on syytä pyrkiä tekemään lapsen ollessa levossa. 
Kun lapsi on aktiivinen ja leikkii, ruumiinlämpö saattaa terveenäkin nousta 38 
asteeseen. Ruumiinlämpö nousee helposti myös silloin, kun lapsi oleskelee hyvin 
lämpimässä huoneessa tai vaikka heräilee päiväunilta peittojen alta 
Mikäli lapsella ei ole muita sairauden oireita (esim. nuhaa, yskää) kuin lämpöä, 
vähennä lapsen vaatetusta ja toista mittaus hetken kuluttua uudelleen. 

 
- Sairaan lapsen tulee saada riittävästi lepoa. Kun lapsi palaa sairauden jälkeen 

varhaiskasvatukseen, tulee hänen olla siinä kunnossa, että hän pystyy 
osallistumaan normaaliin arkeen ryhmässä. 
 

- Tarttuvien tautien eristämisaikaa tulee noudattaa. Ryhmän ilmoitustaululta näet 
taulukon lasten tarttuvista taudeista. Silti lapsen poissaolotarve voi olla pidempi kuin 
eristämistarve.  

 
- Varhaiskasvatusyksikössä on välttämätöntä saada tieto, jos lapsella on jokin 

tarttuva tauti, esim. täitä, kihomatoja, syyhyä, märkärupea tai oireita niistä. 
Varhaiskasvatusyksiköstä tiedotetaan myös, mikäli em. on todettu. 

 
- Sairas lapsi lääkitään pääsääntöisesti kotona. Lääkärin määrätessä sairaalle 

lapselle lääkettä, voivat huoltajat mahdollisuuksien mukaan toivoa pitkävaikutteista 
lääkettä, jonka he voivat antaa kotona, sillä lapsen lääkkeen antaminen on 
huoltajan vastuulla. Varhaiskasvatuksessa olisi kuitenkin hyvä olla tiedossa esim. 
jos lapsi saa antibioottia kotona. Mikäli tämä ei ole mahdollista, lääke annetaan 
varhaiskasvatusyksikössä. 

 
- Vain lääkärin määräämää reseptilääkettä annetaan varhaiskasvatusyksikössä. 

Huoltaja antaa lääkkeen alkuperäispakkauksessa ohjeineen henkilökunnalle ja 
samalla ohjeistaa lääkkeen antamisen ja säilytyksen. Henkilökunta kirjaa asiat 
ryhmän lääkehoitovihkoon ja huolehtii lääkkeen asianmukaisesta säilytyksestä. 
Lääkettä ei saa jättää reppuun tai lapsen naulakkoon (koskee myös esim. 
astmapiippua) 
 

 
 
 



- Jos lapsella on pitkäaikaissairaus, tulee lapselle laatia yhdessä lapsen huoltajien 
kanssa henkilökohtainen lapsen sairauden hoitoon liittyvä suunnitelma 
varhaiskasvatusta varten ( esim. diabetes, astma, epilepsia, kuumekouristus, 
vaikeampi allergia tai muu pitkäaikaislääkitystä vaativa sairaus) lääkärin ohjeiden 
mukaisesti. Tämä lapsen suunnitelma tulee päivittää tarvittaessa ja ainakin 
toimintakausittain. 
 

- Varhaiskasvatusyksikössä liikutaan ja ulkoillaan paljon ja lähes joka säällä, koska 
se edistää lapsen terveyttä ja hyvinvointia. Lämmin, ehjä, sopiva ja vettä pitävä 
vaatetus lisää lapsen ulkoilumukavuutta. 

 
- Ohjeellisena pakkasrajana pidetään alle 1-vuotiailla - 10° C  ja yli 1-vuotialla -15°C.  

Myös muut sääolosuhteet vaikuttavat arvioinnissa. 
 

- Lapsella tulee olla mukanaan riittävästi tarpeen mukaisia varavaatteita. Kaikki 
lapsen tarvikkeet, vaatteet ja kengät tulee nimikoida.  

 
- Muistathan! Lapsen käsien pesu varhaiskasvatusyksikköön tullessa ja päivän 

jälkeen kotona.  
 
 
Tämä jaetaan huoltajille aloituskeskustelussa. 


