
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan koronakriisiryhmän linjauksia
 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan koronakriisiryhmässä on tehty 19.10. ja 21.10.2020 alla olevia 
linjauksia, joiden mukaan toimimme toistaiseksi. Esihenkilöt käyvät nämä ohjeet henkilöstön kanssa läpi. 
Teemme viikoittain tai aina tarpeen vaatiessa koonnin linjauksista. Lähetämme tämän koonnin myös 
kaupungin sopimuskouluille sekä Helsingissä sijaitseville yksityisille ja valtion kouluille.
 
Yhteistyöterveisin,
toimialajohtaja Liisa Pohjolainen
 
***
 
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstön maskien käyttö tällä hetkellä
 
Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa ei ole tällä hetkellä voimassa henkilöstön maskisuositusta eikä 
lasten ja oppilaiden maskisuositusta. Kun henkilöstön siirtymiä vältetään ja ryhmien toimintaa porrastetaan ja 
turvavälejä pidetään mahdollisuuksien mukaan sekä noudatetaan hygieniaohjeita, niin toistaiseksi THL:n ja 
OKM:n ohjeet lähtevät siitä, että maskisuositusta ei ole tarpeen antaa varhaiskasvatukseen eikä 
perusopetukseen. Henkilöstö voi toki pitää maskia, jos haluaa.
 
Kun ulkopuolinen, siis esim. huoltaja, tulee päiväkotiin sisälle, on turvallisempaa, että hänellä on maski ja 
suosittelemme sen käyttöä. Päiväkotiapulaisille suositellaan maskien käyttöä, koska he liikkuvat usean 
ryhmän välillä.
 
Puhelinpalvelusta vastauksia koulunkäynnin osalta
 
Toimialalla otetaan lähiaikoina käyttöön vastaava puhelinneuvontapalvelu kuin keväällä. Numerossa 09 310 
10025 vastataan helsinkiläisten oppilaiden ja opiskelijoiden koulunkäyntiin liittyviin kysymyksiin suomeksi ja 
englanniksi. Ruotsinkielistä opetusta koskeviin kysymyksiin vastataan numerossa 09 310 
10027. Suomenkielinen puhelinneuvonta on avoinna arkisin klo 9–17 ja ruotsinkielinen keskiviikkoisin klo 9–
17. Puhelinneuvonnan alkamisajankohdasta tiedotetaan kouluja ja huoltajia Wilman kautta.

Avoimen varhaiskasvatuksen ja Helsingin kaupungin lapsiperheiden kotipalvelun perhetyön 
yhteistyö toimipisteiden tiloissa
 
Helsingin kaupungin lapsiperheiden kotipalvelun perhetyöntekijä voi toimia leikkipuiston/perhetalon vapaissa 
sisätiloissa asiakastyössä asiakasperheen kanssa toimipisteen toiminta-aikana.
 
Leikkipuiston/perhetalon sisätiloissa on järjestetty 13.8.2020 alkaen ainoastaan avoimen varhaiskasvatuksen 
ohjattujen pienryhmien toimintaa turvavälit huomioon ottaen. Helsingin kaupungin lapsiperheiden 
kotipalvelun perhetyöntekijä voi jatkossa toiminta-aikana asiakastyössä käyttää leikkipuiston tai perhetalon 
vapaita sisätiloja turvavälit huomioon ottaen. 
 
Varhaiskasvatuksen supistettu toiminta vuodenvaihteessa
 
Varhaiskasvatuksen toimipisteitä on avoinna 28.12.2020–6.1.2021 siten, että yksikköjen on mahdollista 
toimia omina ryhminään omalla henkilökunnalla. Ympärivuorokautiset päiväkodit ovat auki mikäli yhdelläkin 
päiväkodin lapsella on hoidon tarve. Kaikki päiväkodit ovat avoinna 23.12. Jokaisella alueella tehdään 
suunnitelma perustuen huoltajien esittämään hoidontarpeeseen. Aiempina vuosina toimipisteitä on joulun ja 
vuodenvaihteessa ollut auki 1-4 toimipistettä/alue. Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon turvavälit ja 
hygieniaohjeet. 
 
Toiminnan supistamiseen varaudutaan suunnitelmallisesti ja perheiltä kerätään suomen- ja ruotsinkielisen 
kyselyn avulla 26.10.–6.11. tietoa lasten hoidon tarpeesta vuodenvaihteessa.
 
Koronavilkun käytön osalta noudatetaan kaupungin ohjeistusta

Koronavilkkusovellusta on ladattu Suomessa jo pitkälti yli kaksi miljoonaa kertaa. Kaikille kaupungin 
työntekijöille suositellaan koronavilkkusovelluksen lataamista, ellei sitä ole jo tehnyt. Sovelluksen saa ladata 



kaupungin puhelimeen, jos puhelin on henkilökohtaisessa käytössä. Yhteiskäyttöisiin työpuhelimiin 
koronavilkkua ei saa ladata.
 
Oireettomia hälytyksen saaneita ei ohjata koronatestiin. Työntekijä voi jatkaa töissään hälytyksen saatuaan. 
Työntekijän tulee noudattaa erityistä huolellisuutta turvavälien ja käsihygienian suhteen ja käyttää maskia 
työssä 10 vrk ajan hälytyksen saamisesta, mikäli työn luonne sen mahdollistaa. Näissä tapauksissa 
työnantaja huolehtii maskien hankinnasta työntekijän käyttöön. Jos työtehtävät sen mahdollistavat, 
työntekijän tulee tehdä etätyötä
 
Suosittelemme kertomaan altistusilmoituksen saamisesta työnantajalle. Koronavilkun antama hälytys kertoo 
henkilön mahdollisesta altistumisesta koronavirukselle, eikä se itsessään ole tartuntatautilain mukaisen 
karanteenin peruste.
 
Lisätietoja: http://helmi.hel.fi/yhteisetpalvelut/tietoa-koronaviruksesta/koronavilkun-kaytto/Sivut/default.aspx  
 
Esimieskoosteet löytyvät myös Helmestä ja Opehuoneesta
 
Kriisiryhmän esimieskoosteet löytyvät myös Helmen Korona-sivulta (oikeassa laidassa) sekä Opehuoneesta.

_________________

Ystävällisin terveisin,
Samuli Kuki
Viestintäasiantuntija
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Seuraa meitä somessa 
@HelsinkiOppii ja #HelsinkiOppii
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