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Valtuutussäännös 

Varhaiskasvatuslaki (540/2018) 48 § 

Kohderyhmä 

Yksityiset varhaiskasvatuspalvelujen tuottajat; Määräys koskee sekä päiväko-
dissa että perhepäivähoidossa tuotettua yksityistä varhaiskasvatusta. 

Määräys ei koske yksityistä avointa varhaiskasvatusta. 

Voimassaolo 

Määräys tulee voimaan 20.1.2021 ja se on voimassa toistaiseksi. 
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1. Soveltamisala 

Tämä määräys koskee varhaiskasvatuslaissa (540/2018) tarkoitettuja yksityisiä 

varhaiskasvatuksen palveluntuottajia. Varhaiskasvatuslain 48 §:n mukaan yksi-

tyisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajan on laadittava omavalvontasuunni-

telma varhaiskasvatustoiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi. 

Määräys ei henkilöstön kelpoisuutta ja henkilöstömitoitusta sekä toiminnasta 

vastaavan johtajan tietoja koskevilta osin koske perhepäivähoitajan omassa ko-

dissa tapahtuvaa perhepäivähoitoa. 

2. Määritelmät 

Omavalvonnalla tarkoitetaan palveluntuottajan omaa laadun ja turvallisuuden 

varmistamista siten, että toiminnassa toteutuvat lainsäädännön, ohjausasiakirjo-

jen ja palveluntuottajan itse omalle toiminnalleen asettamat turvallisuus- ja laa-

tuvaatimukset. Omavalvonta on osa varhaiskasvatuksen toimipaikassa toteutet-

tavaa laatutyötä, joka perustuu riskienhallintaan. Palveluntuottaja arvioi itse 

omasta toiminnastaan varhaiskasvatuksen laadulle tai turvallisuudelle aiheutu-

vat riskit ja niiden hallintaan tarvittavat toimenpiteet. 

Omavalvontasuunnitelmalla tarkoitetaan varhaiskasvatuksen laadun ja turvalli-

suuden varmistamiseksi ja parantamiseksi suunniteltujen menettelytapojen ku-

vausta ja toimissa käytettäviä asiakirjoja. Omavalvontasuunnitelmassa kuva-

taan ne toimenpiteet, joilla palveluntuottaja itse valvoo toimintaansa, sen laatua 

ja turvallisuutta sekä henkilöstön toimintaa. 

Riskienhallinta on seurauksiltaan merkittävien kielteisten tapahtumien järjestel-

mällistä määrittelyä ja niihin varautumista. Riskienhallinnalla varmistetaan, että 

organisaatiolla on riittävästi tietoa toiminnan ja toimintaympäristön riskeistä. Ris-

kien varalta toimipaikalla on yhteisesti sovitut käytännöt niiden ennaltaehkäise-

miseksi sekä haittatapahtumien ja vahinkojen hoitamiseksi ja dokumentoinniksi. 

Omavalvontatyön keskeinen tavoite on varhaiskasvatuksen asiakasturvallisuu-

den varmistaminen. Omavalvontasuunnitelman laadinta ja siihen liittyvä riskien-

hallintatyö liittyy olennaisesti myös työsuojelulain edellyttämään riskien arvioin-

tiin ja työnantajan velvollisuuteen huolehtia työntekijöiden terveydestä ja turvalli-

suudesta työssä. 

Varhaiskasvatuspalvelun asiakkaita ovat lapset ja heidän huoltajansa. 
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Varhaiskasvatuksen valvontaviranomaisella tarkoitetaan Valviraa, aluehallintovi-

rastoja ja kuntien varhaiskasvatusviranomaisia. 

Varhaiskasvatuksen toimipaikalla tarkoitetaan toiminnallista kokonaisuutta, 

jossa tuotetaan varhaiskasvatuspalvelua päiväkodissa tai perhepäivähoitona 

perhepäivähoitajan kotona tai muussa tilassa. 

3. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 

Omavalvontasuunnitelma on laadittava toimipaikan johdon ja henkilökunnan yh-

teistyönä. Sen valmistelussa on kuultava lapsia ja heidän huoltajiaan. 

Toimipaikkakohtainen ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelma on pidettävä 

julkisesti nähtävänä siten, että siihen voi tutustua ilman erillistä pyyntöä. 

Uuden palveluntuottajan on tehtävä omavalvontasuunnitelma soveltuvin osin 

(toimipaikkaa koskevat perustiedot sekä toimintaa koskevat linjaavat periaat-

teet) jo ennen toiminnan aloittamista. Omavalvontasuunnitelma on laadittava 

valmiiksi henkilöstön kanssa yhteistyönä kolmen kuukauden kuluessa toiminnan 

aloittamisesta. 

4. Omavalvontasuunnitelman sisältö 

4.1. Palveluntuottaja ja toimipaikka sekä toimintaa koskevat 

tiedot  

Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava toimipaikan nimi, jonka toimintaa 

suunnitelma koskee, palveluntuottajan nimi ja Y-tunnus, sekä toiminnasta vas-

taavan johtajan tai vastuuhenkilön nimi ja hänen sijaisensa sekä toimipaikan 

osoite- ja muut yhteystiedot. 

Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava toimipaikan sijaintikunta sekä varhais-

kasvatuksesta vastaavan viranhaltijan nimi ja yhteystiedot. Omavalvontasuunni-

telmaan on myös kirjattava se aluehallintovirasto, jonka toimialueella toimi-

paikka sijaitsee. Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava toiminnasta kunnan 

monijäseniselle toimielimelle tehdyn ilmoituksen ilmoittamisajankohta sekä re-

kisteröintiä edellyttävissä toimipaikoissa aluehallintoviraston antaman rekiste-

röintipäätöksen ajankohta. 
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Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava toimipaikan varhaiskasvatusmuodot, 

esimerkiksi vuorohoito, ja varhaiskasvatuspaikkojen lukumäärä. Omavalvonta-

suunnitelmaan on myös kirjattava toimipaikan aukioloajat. 

Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava mahdolliset alihankintana ostetut pal-

velut ja niiden tuottajat sekä kuvattava menettelyt, joilla varmistetaan ostettujen 

palveluiden sisältö, laatu ja turvallisuus. 

Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava toimipaikan toiminta-ajatus, toimintaa 

ohjaavat arvot ja toimintaperiaatteet. Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava, 

jos toiminta perustuu vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan tai erityiseen katsomuk-

seen ja kirjattava toiminnan mahdolliset painotukset sekä kuvaus siitä, miten 

nämä ilmenevät käytännön toiminnassa. 

4.2. Omavalvontasuunnitelma ja riskienhallinta  

Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava, kuka vastaa omavalvonnan suunnitte-

lusta ja seurannasta sekä ketkä ovat osallistuneet omavalvontasuunnitelman 

laadintaan. Omavalvontasuunnitelmaan on kuvattava menettelyt, joilla varmiste-

taan, että suunnitelma on ajantasainen. Lisäksi omavalvontasuunnitelmaan on 

kirjattava, missä suunnitelma on nähtävillä. 

Omavalvontasuunnitelmassa riskinhallinta kohdistetaan kaikkiin omavalvonnan 

osa-alueisiin. Omavalvontasuunnitelmaan on kuvattava menettelyt, joilla enna-

koivasti tunnistetaan vaaratilanteita, riskejä, epäkohtia ja laatupoikkeamia. 

Omavalvontasuunnitelmaan on kuvattava menettelyt, joilla henkilöstö, lapset ja 

heidän huoltajansa voivat ilmaista havaitsemansa vaaratilanteet, epäkohdat, 

laatupoikkeamat ja riskit. Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava, miten edellä 

kuvatut käsitellään toimipaikassa, miten ne dokumentoidaan sekä miten korjaa-

via toimenpiteitä seurataan, arvioidaan ja kirjataan. 

4.3. Lasten ja huoltajien osallisuus ja oikeusturva 

Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava, onko käytössä järjestäjätahon laatima 

paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma vai onko palveluntuottaja laatinut oman 

paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman. Omavalvontasuunnitelmaan on myös 

kuvattava, missä paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on luettavissa. 

Omavalvontasuunnitelmaan on kuvattava, miten toimipaikan toiminnasta viesti-

tään ja miten viestinnässä varmistetaan saavuttavuus. 
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Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava kuka vastaanottaa toimintaa koskevat 

muistutukset ja mikä on tavoiteaika niiden käsittelylle. 

Omavalvontasuunnitelmaan on tehtävä kuvaus menettelyistä toimipaikkaa kos-

kevien muistutusvastausten, kantelu- ja valvontapäätösten käsittelystä sekä 

huomioimisesta toiminnan kehittämisessä. 

Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava kunnan sosiaaliasiamiehen, kuluttaja-

neuvonnan ja aluehallintoviraston yhteystiedot. 

4.4. Kehittävä, oppimista edistävä ja turvallinen oppimisympä-

ristö 

Omavalvontasuunnitelmaan on kuvattava, miten fyysisen, psyykkisen ja sosiaa-

lisen varhaiskasvatuksen oppimisympäristön turvallisuus varmistetaan. 

Omavalvontasuunnitelmaan on kuvattava, mihin asiakirjaan kiusaamisen tun-

nistamiseen, siihen puuttumiseen ja sen ehkäisyyn tähtäävät toimet on kirjattu 

ja missä em. asiakirja on luettavissa. 

Omavalvontasuunnitelmaan on kuvattava, mitkä ovat lapseen tai hänen huolta-

jiinsa tai muutoin perheiseen kohdistuvan henkilöstön taholta tapahtuvan epä-

asiallisen kohtelun tunnistamisen, puuttumisen ja ehkäisemisen periaatteet 

sekä käytännöt. 

4.5. Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki sekä monialainen yh-

teistyö  

Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava keskeisten monialaiseen yhteistyöhön 

liittyvien yhteistyötahojen (esim. liikunta- ja kulttuuripalvelut, perusopetus, per-

heneuvola) yhteystiedot. 

4.6. Ravinto ja ruokailu 

Omavalvontasuunnitelmaan on kuvattava, miten toimipaikan ruokahuolto on jär-

jestetty sekä kuka vastaa toimipaikan ravitsemukseen ja elintarvikehygieniaan 

liittyvästä omavalvonnasta. Omavalvontasuunnitelmaan on myös kirjattava 

missä toimipaikan elintarvikehygieniaan liittyvä omavalvontasuunnitelma on lu-

ettavissa ja sen laatimisajankohta sekä mahdollinen tieto viimeisimmän päivityk-

sen ajankohdasta. 
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Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava kunnallisen terveystarkastajan yhteys-

tiedot sekä viimeisimmän Oiva-raportin päivämäärä. 

4.7. Toimitilat ja turvallisuutta lisäävät käytännöt 

Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava, ajankohta milloin 

 turvallisuussuunnitelma on laadittu sekä mahdollisesti päivitysajankohta-

tieto (ja jos toimipaikkaan on laadittu erillinen poistumisturvallisuussuun-

nitelma, niin myös sen laadintaa ja päivitystä koskevat ajankohtatiedot) 

 terveydensuojeluviranomaisen tarkastus on tehty 

 pelastusviranomaisen tarkastus on tehty 

 yksityisten perhepäivähoitajien osalta kunnan valvontaviranomaisen tar-

kastus on tehty. 

4.8. Lääkehoitosuunnitelma sekä terveydenhuollon laitteet ja 

tarvikkeet 

Jos varhaiskasvatuksessa on hoitoajan puitteissa pitkäaikaista lääkehoitoa vaa-

tiva lapsi, on omavalvontasuunnitelmaan kirjattava toimipaikan lääkehoitosuun-

nitelman laatimisajankohta sekä mahdollinen päivitysajankohta. 

Omavalvontasuunnitelmaan on kuvattava, miten varmistetaan lasten tarvitse-

mien apuvälineiden ja terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hankinnan, 

huollon ja käytön ohjauksen asianmukainen toteutuminen sekä miten varmiste-

taan, että terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tehdään tarvittaessa asian-

mukaiset vaaratilanneilmoitukset Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuk-

selle (Fimea). 

Omavalvontasuunnitelmaan on myös kirjattava toimipaikan terveydenhuollon 

laitteista ja tarvikkeista vastaava henkilö. 

4.9. Henkilöstö  

Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava varhaiskasvatustoiminnasta vastaava 

johtaja sekä hänen mahdollisesti muut johdettavat toimipaikat, niiden nimet ja 

sijainnit. Lisäksi omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava johtajan mahdollinen 

työskentelyaika lapsiryhmissä. 
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Omavalvontasuunnitelmaan on tehtävä kuvaus henkilöstöstä kelpoisuuksineen 

lapsiryhmittäin. 

Lisäksi omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava ei-välitöntä asiakastyötä tekevä 

henkilöstö (esimerkiksi henkilöstö, jonka tehtävänä on siivous, pyykkihuolto, 

ruokahuolto). 

Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava henkilöstön rekrytointia koskevat peri-

aatteet ja käytännöt, joilla varmistetaan henkilöstön kelpoisuusvaatimuksien ja 

muiden edellytysten täyttyminen sekä henkilöstömitoituksesta annettujen sää-

döksien toteutuminen. Omavalvontasuunnitelmaan on myös kirjattava, kenen 

tehtävä on rekrytoinnin yhteydessä tarkistaa rikostaustaote. 

Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava, kuka vastaa toimipaikan työvuoro-

suunnittelusta ja rekrytoinneista henkilöstön poissaolotilanteissa. 

Perhepäivähoidon osalta omavalvontasuunnitelmaan on kuvattava sijaisjärjes-

telyt. 

Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava koko henkilöstön ammattitaitoa kehit-

tävä perehdytyksen ja sitä ylläpitävän täydennyskoulutuksen suunnitelmien laa-

timisen ja niiden viimeisimmän päivittämisen ajankohdat. 

Omavalvontasuunnitelmaan on tehtävä kuvaus, miten nk. tukitehtävät (esimer-

kiksi siivous, pyykkihuolto, ruokahuolto) on toimipaikassa järjestetty. Kuvauk-

seen on sisällytettävä tieto siitä, kuuluuko kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä 

työskentelevien tehtäviin säännöllisesti ei-välittömiä asiakastehtäviä (em. tuki-

tehtäviä). Ja siltä osin kuin kasvatus-, opetus- ja hoitohenkilöstö tekee tukitehtä-

viä, kuvaus siitä, miten tämä on huomioitu heidän työnkuvassaan ja työajas-

saan. 

4.10.  Asiakastietojen käsittely 

Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava toimipaikan tietosuojavastaavan/rekis-

teriyhdyshenkilö. 

Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava, mistä toimipaikan tietosuojaselosteen 

saa ja mikä on selosteen laatimis- ja päivitysajankohdat. 

Omavalvontasuunnitelmaan on kuvatta, miten varmistetaan 
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 että toimipaikassa noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn 

liittyvää lainsäädäntöä sekä toimipaikkaan laadittuja asiakastietojen kir-

jaamiseen liittyviä ohjeita ja viranomaismääräyksiä 

 henkilörekisterin ajantasaisuus ja tietojen säilyttäminen sekä arkistointi 

 että henkilöstö pääsee henkilörekisteritietoihin vain siinä laajuudessa, 

jota tehtävän hoito edellyttää ja miten varmistetaan henkilöstön perehdy-

tys ja täydennyskoulutus asiakastietojen käsittelyyn. 

Omavalvontasuunnitelmaan on myös kuvattava, miten huoltajille tiedotetaan 

henkilötietojen käsittelystä ja miten huoltajat saavat itseään tai lastansa koske-

vat tiedot tarkastettavakseen. 

Omavalvontasuunnitelmaan on myös kirjattava, kenellä on Varhaiskasvatuksen 

tietovaranto (Varda) pääkäyttäjäoikeudet. Omavalvontasuunnitelmaan on myös 

kirjattava miten toimipaikka huolentii varhaiskasvatustietojen siirrosta Vardaan. 

4.11.  Terveydensuojelulain mukainen omavalvonta  

Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava, onko toimipaikkaan laadittu seuraavia 

suunnitelmia tai sisältyykö suunnitelmien sisältöalueet johonkin asiakirjaan ja 

jos, niin omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava mihin ja mikä on asiakirjan 

laatimisajankohta ja viimeisin päivitysajankohta. 

 siivoussuunnitelma 

 turvallisuussuunnitelma 

 varautumissuunnitelma 

 tiloihin ja hygieniaan liittyvät käyttäjä-/haittailmoitusten tekeminen ja oh-

jeistus. 

Omavalvontasuunnitelmaan on myös kirjattava kunnallisen terveystarkastajan 

yhteystiedot sekä päiväkotien osalta tieto viimeisimmästä terveystarkastuk-

sesta. 
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5. Omavalvontasuunnitelman seuranta 

Omavalvontasuunnitelma ajantasaisuus on varmistettava säännöllisesti vähin-

tään kerran vuodessa. Omavalvontasuunnitelma on päivitettävä viipymättä, kun 

toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun tai turvallisuuteen liittyviä muutoksia. 

Yksityisen varhaiskasvatuspalvelujen tuottajan on säilytettävä omavalvonnan 

asiakirjoja kaksi vuotta. 

Omavalvontasuunnitelma tulee toimittaa pyynnöstä viranomaiselle. Havaites-

saan puutteita omavalvontasuunnitelmassa, valvontaviranomainen voi vaatia 

sen täydentämistä, korjaamista tai muuttamista. 

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimipaikan vastaava johtaja. 

6. Ohjaus ja neuvonta 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ohjaa ja neuvoo tämän 

määräyksen soveltamisessa. 

7. Voimaantulo 

Tämä määräys tulee voimaan 20.1.2021. 

Ylijohtaja Markus Henriksson 

Ylitarkastaja Satu Räsänen 
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