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Varautuminen sähkökatkoksiin varhaiskasvatuksessa 

Poikkeuksellinen tilanne sähkömarkkinoilla aiheuttaa epävarmuutta sähkön riittävyyteen. Varaudumme tulevaan 
talveen ja mahdollisiin sähköpulan aiheuttamiin sähkökatkoihin ennen talvipakkasia myös varhaiskasvatuksessa. 
Sähkökatkoksista pyritään ilmoittamaan Kempeleen kunnan verkkosivuilla etukäteen. Lähetämme myös 
Muksunetti ja Wilman kautta tietoa koteihin, mikäli saamme tietoa sähkökatkoksista riittävän ajoissa. 
Jakeluverkkoyhtiön kertoman mukaisesti ennakoitavista katkoista tieto saadaan aikaisintaan edellisenä iltana 
17.30 jälkeen. Sähkökatkoksenkin aikana toiminta päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa pyritään toteuttamaan 
normaalin päivärutiinin mukaisesti normaaleine alkamis- ja päättymisajankohtineen. Henkilökunta on 
varautunut mahdollisiin sähkökatkoksiin suunnittelemalla etukäteen, miten toiminta järjestetään ilman sähköä. 

• Toimintaa voidaan järjestää tavanomaista enemmän ulkona tai jossain muussa turvallisessa tilassa. 
Ulkotoimintaa toteutettaessa otetaan aina huomioon lasten ikä, säätila, tarvittavat varusteet ja 
lähiympäristön tarjoamat mahdollisuudet.   

• Lapsella tulee olla lämmintä vaatetta mukana varhaiskasvatuksessa. 
• Lapsen olisi hyvä käydä ennen päiväkotiin/perhepäivähoitoon/avoimeen varhaiskasvatukseen lähtöä 

WC:ssä. 
• Tarjottava ruoka ei välttämättä ole ruokalistan mukaista.  
• Ruokailu voidaan joutua toteuttamaan kertakäyttöastioita käyttäen.  
• Vettä ei välttämättä ole käytettävissä suuressa määrin. Varhaiskasvatusyksiköt varaavat kuitenkin vettä 

esim. kanistereihin tai muihin vastaaviin astioihin, jotta lasten käsienpesut ja vaippojen vaihdot voidaan 
toteuttaa hygieenisesti.  

• Liikkumisen turvaamiseksi voidaan käyttää esim. taskulamppuja tai otsavaloja. Varhaiskasvatus varautuu 
yksiköissään sähkökatkoksien aikaiseen valaistukseen. Halutessa lapsen repussa voi pitää mukana myös 
omaa taskulamppua sähkökatkoksien varalta. 

• Sähkökatkon aikana on todennäköistä, ettei puhelin tai netti toimi kuin jonkin aikaa, joten 
varhaiskasvatuksen ja huoltajien välinen yhteydenpito ei tällöin onnistu. Hätätilanteissa voidaan kuitenkin 
aina soittaa hätänumeroon.  

• Lapsen mahdollinen poissaolo varhaiskasvatuksesta ennakoidun sähkökatkon vuoksi ei oikeuta 
asiakasmaksun alennukseen.  

Sähkökatkokset voivat tulla aamulla pimeän aikaan. Normaali aamuinakin, jolloin katu- ja liikennevalot toimivat, 
on tärkeää, että kaikki kävelijät ja pyöräilijät käyttävät heijastimia ja pyöräillessä myös etu- ja takavaloja. 
Erityisen tärkeää tämä on silloin, jos koko matka on pimeänä.  

Myös päiväkodin lasten tuontiin ja hakemiseen varatut pysäköintipaikat saattavat olla pimeitä, mikä edellyttää 
kaikilta suurta varovaisuutta. Lapsia ei pidä päästää kulkemaan itse päiväkodin pihalta lähdettäessä tai sinne 
tultaessa, vaan turvallisinta on kulkea käsi vanhemman kädessä. Riittävän suuret ja hyvin näkyvät heijastimet tai 
heijastinliivit ovat tarpeen. 

Netistä löytyy hyviä vinkkejä ja videoita, joita voi käydä lasten kanssa katsomassa ja opastaa heitä kuinka tärkeää 
on heijastimien käyttö. Yksi hyvä video on esimerkiksi Autoliiton video heijastimen käytön tärkeydestä. 

Kempeleen kunnan verkkosivujen Energia-sivustolta löytyy kootusti ohjeita, joihin kannattaa 
tutustua: https://www.kempele.fi/kunta-ja-hallinto/energiansaasto.html 

Muita hyödyllisiä linkkejä: 
72 h – Varautuminen kotona - turvallisuusesite 
Puolustusministeriön Näin varaudut pitkiin sähkökatkoihin -opas 

 

Yhteistyöterveisin, 

Kempeleen varhaiskasvatuspalvelut 

https://www.youtube.com/watch?v=g29L5mgcJiQ
https://www.kempele.fi/kunta-ja-hallinto/energiansaasto.html
https://72tuntia.fi/wp-content/uploads/2019/10/Varautuminen-kotona-esite.pdf
https://www.defmin.fi/files/5515/Nain_varaudut_pitkiin_sahkokatkoihin.pdf

