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Kyllä, hoidamme sairaita lapsia tarkennetuin toimintakäytännöin yrityksille 
suunnatussa sairaan lapsen hoitopalvelussa, mutta emme muissa 
palvelumuodoissamme.
Hoidamme sairaita lapsia myös ennen koronatestin tuloksen saamista, mutta 
vaadimme kaikilta lapsilta koronatestin, jotta voimme varmistaa, etteivät hoitajamme 
levitä virusta eteenpäin. Hoitajamme eivät siis mene seuraavaan perheeseen ennen 
kuin edellisen perheen lapsen koronatestin negatiivinen tulos on saatu. 
Emme kuitenkaan vaadi koronatestiä seuraavissa tilanteissa:
• Lapsella on flunssakierre ja hän on saanut negatiivisen koronavirustestituloksen, 

kun oireet ilmaantuivat ensimmäisen kerran. Lapsen oireet ovat pysyneet testin
ottamisen jälkeen samankaltaisina.

• Tapaturman vuoksi sairailta lapsilta (esim. leikkauksesta toipuminen, murtunut
jalka), joilla ei ole koronavirukseen viittavia oireita.

• Lapsilta, joilla on lääkärin diagnosoima allergia tai astma.

Hoidatteko sairaita lapsia 
COVID-19 epidemian aikana?

✓

✓
✓



TAUSTA

Keskeytimme sairaan lapsen hoitopalvelun maaliskuussa 2020 COVID-19 epidemian puhjettua. 
Palvelu on ollut keskeytettynä tästä lähtien.

Elokuun 2020 aikana olemme saaneet lukuisia kyselyjä asiakasyrityksiltämme, jotka toivoisivat 
voivansa tukea perheellisiä työntekijöitään myös silloin, kun lapsi on sairas, eikä 
koronarajoituksista johtuvista syistä voi osallistua varhaiskasvatukseen tai kouluun. Käytännössä 
tämä tarkoittaa usein lievästi nuhaista lasta, joka odottaa joko pääsyä koronatestiin tai testin 
tulosta. 

Hallitus päivitti koronatestaustrategiaansa 19.8.2020 niin, että tavoitteeksi asetettiin ”testiin 
päivässä ja tulos päivässä”. Strategiassa linjattiin lisäksi kapasiteetin nostaminen nykyisestä noin 
20 tuhanteen testiin päivässä. YLE:n A-Studiossa keskiviikkoiltana 19.8.2020 peruspalveluministeri 
Krista Kiuru totesi lisäksi, että lisää kapasiteettia on käytössä ehkä lokakuussa. Vaikka 
testauskriteerejä lasten varhaiskasvatukseen ja kouluun palaamisen osalta lievennettiinkin to 20.8, 
jatkuu vanhempien haasteellinen tilanne, koska varhaiskasvatukseen tai kouluun palaavien lasten 
tulisi olla lähes tai täysin oireettomia.

COVID-19 epidemian aikana on 
erilaisia viranomaisten tekemiä rajoituksia ja suosituksia. 
Millä perusteella sairaan lapsen hoitopalvelua tarjotaan?



Olemme Hoivanetissä seuranneet tilanteen kehittymistä ja analysoineet sairaan lapsen hoitopalvelun 
käynnistämisen liittyviä riskejä ja päättäneet käynnistää palvelun uudelleen seuraavin perustein:
• THL:n nykykäsityksen mukaan lapset tartuttavat virusta eteenpäin vähemmän kuin aikuiset.

• HUS:n diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen kertoi YLE:n A-Studiossa ke 19.8.2020, että HUS on 
testannut heinäkuun puolesta välistä elokuun puoleen väliin 9 200 lasta, joista kahdeksalla (8) oli 
koronatartunta.

• THL:n nykyhetken suositusten mukaan, mikäli lapsen koronatestitulos on negatiivinen ja oireilu 
selvästi vähenemässä, voi lapsi mennä päiväkotiin, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet.

• Toimintamme lähtökohta on, että sairaan lapsen hoitotyötä tekee oma erillinen hoitajapooli ja 
hoitajamme työskentelevät vain ollessaan täysin oireettomia. Hoitajamme eivät mene perheestä 
toiseen ennen kuin edellisen perheen lapsen koronatestin negatiivinen tulos on saatu. 

• Ohjeistamme ja opastamme hoitajamme toimimaan erityisten hygieniatoimenpiteiden mukaisesti 
sairaan lapsen hoitopalvelussa työskenneltäessä, jotta koronaviruksen leviämisriski minimoidaan 
(katso Hoivanet COVID-19 työskentelyohje hoitajalle SLH_20200824). 

• Hoitajamme työskentelevät mahdollisuuksien mukaan lasten kanssa ulkoillen, eivät kuitenkaan 
puistoissa, koska THL ohjeistaa tartuntariskin minimoimiseksi, että puistoissa käyvät vain terveet 
lapset. 

COVID-19 epidemian aikana on 
erilaisia viranomaisten tekemiä rajoituksia ja suosituksia. 
Millä perusteella sairaan lapsen hoitopalvelua tarjotaan?



Omat hoitajapoolit terveiden lasten hoidolle ja sairaiden lasten hoidolle (ks. seuraava sivu) –
hoitaja työskentelee vain jommassa kummassa hoitajapoolissa. 
Hoitajamme työskentelevät vain tuntiessaan itsensä täysin terveiksi.
- Ohjeistamme hoitajiamme jäämään kotiin matalalla kynnyksellä heti jos he tuntevat minkäänlaisia oireita.
- Sairauspoissaolon jälkeen paluu töihin vasta negatiivisen koronatestituloksen jälkeen.
- Varmistamme, että ulkomaanlomalta palanneet työntekijät eivät työskentele seuranta-aikana. 

Pyrimme käyttämään samaa hoitajaa samoissa perheissä. Hoitajamme eivät mene
perheestä toiseen ennen kuin edellisen perheen lapsen koronatestin negatiivinen tulos on 
saatu. 
Hoitajamme työskentelevät mahdollisuuksien mukaan lasten kanssa ulkoillen, eivät 
kuitenkaan puistoissa, koska THL ohjeistaa tartuntariskin minimoimiseksi, että puistoissa
käyvät vain terveet lapset. 
Varustamme hoitajamme FFP2-hengityssuojaimilla ja käsidesillä ja suosittelemme 
työntekijöitämme käyttämään FFP2-hengityssuojaimia julkisessa liikenteessä. 
Ohjeistamme ja koulutamme hoitajamme toimimaan erityisten hygieniatoimenpiteiden 
mukaisesti sairaan lapsen hoitopalvelussa työskenneltäessä (katso Hoivanet COVID-19 
työskentelyohje hoitajalle SLH_20200824). 

Miten varmistatte että lastenhoitajanne
eivät levitä koronavirusta?

✓
✓

✓
✓

✓

✓



Hoivanetin hoitajapoolit
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PERHESOSIAALIPALVELUT
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- Yksityisten päiväkotien 

sijaisuudet

PALVELUT YRITYKSILLE

- Sairaan lapsen hoito

Terveiden lasten hoitajapooli Sairaiden lasten hoitajapooli



Hoitajamme eivät mene perheestä toiseen ennen kuin edellisen perheen lapsen
koronatestin negatiivinen tulos on saatu. 
Ohjeistamme hoitajiamme työskentelemään vain tuntiessaan itsensä täysin terveiksi.
- Ohjeistamme hoitajiamme jäämään kotiin matalalla kynnyksellä heti jos he tuntevat

minkäänlaisia oireita.
- Sairauspoissaolon jälkeen voi palata töihin vasta negatiivisen koronatestituloksen jälkeen.
- Mikäli hoitajamme lomailee ulkomailla, velvoitamme hänet omaehtoiseen karanteeniin ennen

töiden aloittamista THL:n kulloisen ohjeistuksen mukaisesti. 
Varustamme hoitajamme FFP2-hengityssuojaimilla ja käsidesillä ja suosittelemme 
työntekijöitämme käyttämään FFP2-hengityssuojaimia julkisessa liikenteessä. 
Ohjeistamme ja koulutamme hoitajamme toimimaan erityisten hygieniatoimenpiteiden 
mukaisesti sairaan lapsen hoitopalvelussa työskenneltäessä (katso Hoivanet COVID-19 
työskentelyohje hoitajalle SLH_20200824). 

Tiedotamme työntekijöillemme ajantasaisesti viranomaisohjeista. 
Varustamme hoitajamme suojavarusteilla sekä opastamme suojavarusteiden käytössä.

Miten lastenhoitajat on ohjeistettu ehkäisemään 
koronaviruksen leviämistä?

✓

✓

✓
✓

✓

✓



Sairaan lapsen hoitopalvelussa hoitajamme käyttävät FFP2-hengityssuojaimia. 
Varustamme hoitajamme tarpeellisella määrällä FFP2-hengityssuojaimia / sairaan 
lapsen työvuoro sekä tarpeellisella määrällä FFP2-hengityssuojaimia hoitajan 
työmatkojen ajaksi.  

Opastamme hoitajamme hengityssuojainten oikeaoppiseen käyttöön.

Käyttävätkö lastenhoitajanne 
hengityssuojaimia?

✓

✓



Estämme taudin leviämistä seuraavilla toimenpiteillä:
Tiedotamme hoitajaamme asiasta ja velvoitamme hoitajiamme ilmoittamaan, mikäli 
altistus on tapahtunut työvuoron aikana tai vapaa-ajalla.
Hoitajamme:
• Soittaa Hoivanetin hoitajapuhelinnumeroon (arkisin 8-16) ja muina aikoina erilliseen 

päivystysnumeroon ja ilmoittaa altistumisesta.
• Soittaa oman alueensa terveyskeskuksen puhelinpalveluun ja toimii sieltä saatujen 

ohjeiden mukaisesti. 
• Kertoo saamistaan ohjeista Hoivanetin hoitaja- tai päivystyspuhelinnumeroon
Asiakaspalvelumme tai päivystäjämme: 
• Kartoittaa altistuneet asiakasperheet / asianomaiset ja on heihin yhteydessä. 
• Peruu hoitajan tulevat työvuorot tarpeelliseksi katsomakseen ajaksi.
• Pitää perheet ajan tasalla hoitajan terveyskeskuksesta / tartuntatautilääkäriltä saamista 

ohjeista. 

Miten toimitte, jos saatte tietää, että 
hoitajanne on altistunut koronavirukselle?

✓

✓

✓

✓
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Koronavirusepidemiaan liittyvissä kysymyksissä
Hoivanetin yhteyshenkilönä toimii
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