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Kenelle voidaan tarjota lastenhoitoa,
jos koulu, esikoulu, vapaa-ajankoti tai
muu pedagoginen toiminta suljetaan?
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Covid-19-virustaudin leviämisen estämiseksi Ruotsin
hallitus tai toiminnan päämies voi päättää sulkea
esikoulun, vapaa-ajankodin tai muun pedagogisen
toiminnan.

Jos toiminta suljetaan, tietyille yhteiskunnan kannalta tärkeisiin
toimintoihin osallistuville huoltajille on edelleen tarjottava
lastenhoitoa.
Sinulla on huoltajana mahdollisuus ilmoittaa lastenhoidon tarpeesta,
jos työpanoksesi on välttämätön yhteiskunnallisesti tärkeän
toiminnon ylläpitämiseksi.
Sinulla on oikeus saada lastenhoitoa kuitenkin vain, jos et voi
järjestää sitä muulla tavoin. Jos huoltajia on kaksi ja vain toinen
heistä osallistuu yhteiskunnan kannalta tärkeän toiminnon
ylläpitämiseen, lähtökohtana on, että tällöin toinen huoltaja huolehtii
lapsesta.

Mistä tiedän, osallistunko yhteiskunnan kannalta
tärkeään toimintoon?
Työnantajasi tai toimeksiantajasi tulee arvioida, onko harjoitettava
toiminta yhteiskunnan kannalta tärkeää. Tämä arviointi tulee tehdä
MSB:n säännösten Föreskrift och allmänna råd om omsorg för barn med
vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet (MSBFS 2020:3 ja 2020:4)
pohjalta.
Työnantajasi tai toimeksiantajasi on myös arvioitava, mikä
henkilöstö tarvitaan toiminnon ylläpitämiseksi hyväksyttävällä
tasolla.
Kysy työnantajaltasi tai toimeksiantajaltasi, kuulutko tähän
tarvittavaan henkilöstöön.

Mitä teen, jos tarvitsen lapselleni hoitoa?
Jos tarvitset lapsellesi hoitoa etkä ole pystynyt järjestämään sitä itse,
ilmoita hoidon tarpeesta kotikunnallesi tai kyseisen koulun,
esikoulun, vapaa-ajankodin tai pedagogisen toiminnan päämiehelle.

Ota meihin yhteyttä:
Puh.: 0771-240 240
registrator@msb.se
www.msb.se

Mitkä ovat yhteiskunnan
kannalta tärkeitä
toimintoja?
Ne ovat toimintoja, jotka voivat
aiheuttaa yhteiskuntaan
häiriötilanteita, jos niissä ilmenee
häiriöitä tai katkoksia. Niitä ovat myös
toiminnot, joita tarvitaan
yhteiskunnassa meneillään olevan
häiriötilanteen hallintaan.
Näitä toimintoja hoitaa suuri joukko
yksityisiä ja julkisia toimijoita.
Hallitus on nimennyt 12
yhteiskuntasektoria, joilla on
yhteiskunnan kannalta tärkeitä
toimintoja:













energiahuolto
finanssipalvelut
kauppa ja teollisuus
terveyden- ja sairaanhoito
sekä hoivatoiminta
tiedotus ja viestintä
kunnallistekninen huolto
elintarvikkeet
sotilaallinen puolustus
julkishallinto
suojelu ja turvallisuus
sosiaalivakuutukset
kuljetus.

Kuvaukset ja esimerkit toiminnoista,
jotka ovat yhteiskunnan kannalta
tärkeitä näillä sektoreilla, löytyvät
seuraavista säännöksistä:
Föreskrift och allmänna råd om
omsorg för barn med vårdnadshavare
i samhällsviktig verksamhet (MSBFS
2020:3 ja 2020:4).
Lue lisää verkkosivulta:
www.msb.se/foreskriftomsorg

Kotikunnastasi tai päämieheltä saat tietoa siitä, miten sinun on
ilmoitettava lapsen hoitotarpeesta.
Kotikunnan tai päämiehen pyytäessä sinun täytyy todistaa hoidon
tarve työnantajasi tai toimeksiantajasi laatimalla todistuksella.

Millä tavoin minun täytyy huoltajana yrittää
järjestää lapsen hoito ”muulla tavoin”?
Sinun pitää ensisijaisesti selvittää, onko lapset mahdollista pitää
kotona, koska koulun sulkemisen tarkoituksena on vähentää
tartuntojen leviämisriskiä.

!

Älä käytä riskiryhmään kuuluvia ihmisiä, kuten iäkkäitä sukulaisia,
lapsenvahtina!

Mihin otan yhteyttä, jos minulla on kysyttävää?
Kysymykset toimintatavoista koulun sulkemisen yhteydessä:

Koulun, esikoulun, vapaa-ajankodin tai muun pedagogisen
toiminnan päämies.
Kysymykset, jotka koskevat sitä, mitkä ovat yhteiskunnan
kannalta tärkeitä toimintoja, ja MSB:n säännöstöjä ”Föreskrift
och allmänna råd om omsorg för barn med vårdnadshavare i
samhällsviktig verksamhet”:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Ruotsin
turvallisuusvirasto)
Internet: www.msb.se/foreskriftomsorg
S-posti: samhallsviktigverksamhet@msb.se

Kontakta oss:
Tel: 0771-240 240
registrator@msb.se
www.msb.se

Kuka on päämies?
Kunnallisten esikoulujen tai
koulujen päämies on kunta, ja
yksityisten esikoulujen tai
koulujen päämiehenä voi olla
esimerkiksi koulun johtokunta.

