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Bemyndigande 

48 § i lagen om småbarnspedagogik (540/2018). 

Målgrupp 

Privata serviceproducenter inom småbarnspedagogik; föreskriften gäller privat 
småbarnspedagogik på daghem och i familjedagvård. 

Föreskriften gäller inte privat öppen småbarnspedagogisk verksamhet. 

Giltighetstid 

Föreskriften träder i kraft 20.1.2021 och gäller tills vidare.  
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1. Tillämpningsområde 

Föreskriften gäller de privata serviceproducenter inom småbarnspedagogik som 

avses i lagen om småbarnspedagogik (540/2018). Enligt 48 § i lagen om små-

barnspedagogik ska en privat serviceproducent inom småbarnspedagogik utar-

beta en plan för egenkontroll för att säkerställa att den småbarnspedagogiska 

verksamheten är tillbörlig. 

Föreskriften gäller inte familjedagvård i familjedagvårdarens eget hem till den 

del det avser personalens behörighet, personaldimensionering samt uppgifter 

om verksamhetens ansvariga förståndare. 

2. Definitioner 

Med egenkontroll avses säkerställande av serviceproducentens egen kvalitet 

och säkerhet så att verksamheten uppfyller de krav som ställs i lagstiftning och 

styrdokument samt serviceproducentens egna verksamhetskrav för säkerhet 

och kvalitet. Egenkontroll är en del av kvalitetsarbetet som utförs på det små-

barnspedagogiska verksamhetsstället och som baserar sig på riskhantering. 

Serviceproducenten bedömer själv eventuella risker som verksamheten medför 

för småbarnspedagogikens kvalitet eller säkerhet och vilka åtgärder som behö-

ver vidtas för hantering av dessa. 

Med plan för egenkontroll avses en beskrivning av de tillvägagångssätt som 

planeras för att garantera och förbättra kvaliteten och säkerheten för småbarns-

pedagogiken samt av de handlingar som används vid förfarandet. I planen för 

egenkontroll beskrivs de åtgärder som serviceproducenten själv vidtar för att 

övervaka verksamheten, kvaliteten och säkerheten samt personalens arbete. 

Riskhantering är en systematisk definition av och beredskap för negativa hän-

delser med betydande konsekvenser. Med riskhantering säkerställs att organi-

sationen har tillräcklig kunskap om verksamhetens och verksamhetsmiljöns ris-

ker. Verksamhetsstället har gemensamt beslutade tillvägagångssätt för att före-

bygga risker samt för att hantera och dokumentera avvikande händelser och 

olyckshändelser. 

Det centrala målet för egenkontrollsarbetet är att säkerställa klientsäkerheten 

inom småbarnspedagogiken. Utarbetandet av planen för egenkontroll och risk-

hanteringsarbetet är i sig relaterade till arbetarskyddslagens krav på riskbedöm-

ning och arbetsgivarens skyldighet att sörja för arbetstagarnas hälsa och säker-

het i arbetet. 
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Den småbarnspedagogiska verksamhetens klienter är barnen och deras vård-

nadshavare. 

Med tillsynsmyndighet för småbarnspedagogik avses Valvira, regionförvalt-

ningsverken och kommunernas myndigheter inom småbarnspedagogik. 

Med småbarnspedagogiskt verksamhetsställe avses en funktionell helhet där 

man tillhandahåller tjänster inom småbarnspedagogik på daghem eller i form av 

familjedagvård i familjedagvårdarens hem eller på annan plats. 

3. Utarbetandet av en plan för egenkontroll 

Planen för egenkontroll ska utarbetas i form av ett samarbete mellan verksam-

hetsställets ledning och personalen. Vid beredningen ska barn och deras vård-

nadshavare höras. 

En uppdaterad plan för egenkontroll för varje verksamhetsställe ska hållas of-

fentligt tillgänglig på så sätt att man kan ta del av den utan en särskild begäran. 

En ny serviceproducent ska utarbeta en plan för egenkontroll i tillämpliga delar 

(grunduppgifter om verksamhetsstället och vägledande verksamhetsprinciper) 

redan innan verksamheten startas. Planen för egenkontroll ska slutföras i sam-

arbete med personalen inom tre månader från det att verksamheten startades. 

4. Innehållet i planen för egenkontroll 

4.1. Serviceproducent och verksamhetsställe samt uppgifter 

om verksamheten 

Namn på verksamhetsstället vars verksamhet planen avser, serviceproducen-

tens namn, FO-nummer, namnet på den verksamhetsansvarige föreståndaren 

eller en ansvarig person och dennes ställföreträdare samt verksamhetsställets 

adressuppgifter och andra kontaktuppgifter ska anges i planen för egenkontroll. 

Kommunen där verksamhetsstället är beläget samt namn och kontaktuppgifter 

för den tjänsteman som ansvarar för småbarnspedagogiken ska anges i planen 

för egenkontroll. Även det regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde 

verksamhetsstället är beläget ska anges i planen för egenkontroll. Tidpunkten 

för verksamhetsanmälan till av kommunen utsett kollegialt organ och tidpunkten 

för regionförvaltningsverkets registreringsbeslut för de verksamhetsställen som 

kräver registrering ska anges i planen för egenkontroll. 
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Verksamhetsställets former av småbarnspedagogik, t.ex. skiftomsorg och anta-

let platser för småbarnspedagogik ska anges i planen för egenkontroll. Även 

verksamhetsställets öppettider ska anges i planen för egenkontroll. 

Eventuella inköpta underleverantörstjänster samt underleverantör och en be-

skrivning av de förfaranden som används för att säkerställa tjänsternas innehåll, 

kvalitet och säkerhet ska anges i planen för egenkontroll. 

Verksamhetsställets verksamhetsidé, värderingar som styr verksamheten och 

verksamhetsprinciper ska anges i planen för egenkontroll. Om verksamheten 

baserar sig på alternativ pedagogik eller en särskild livsåskådning ska det 

anges i planen för egenkontroll tillsammans med eventuella inriktningar för verk-

samheten samt en beskrivning av hur dessa yttrar sig i den praktiska verksam-

heten. 

4.2. Plan för egenkontroll och riskhantering 

Av planen för egenkontroll ska det framgå vem som ansvarar för planeringen 

och uppföljningen av egenkontrollen samt vilka som har deltagit i utarbetandet 

av planen för egenkontroll. Planen för egenkontroll ska innehålla en beskrivning 

av de förfaranden som används för att säkerställa att planen alltid är aktuell. Det 

ska dessutom framgå av planen för egenkontroll var den finns tillgänglig. 

I planen för egenkontroll riktas riskhanteringen in på alla delar av egenkontrol-

len. Planen för egenkontroll ska innehålla en beskrivning av de förfaranden som 

används för att proaktivt identifiera risksituationer, risker, missförhållanden och 

kvalitetsavvikelser. Planen för egenkontroll ska innehålla en beskrivning av de 

förfaranden som möjliggör för personal, barn och deras vårdnadshavare att 

kommunicera uppfattade risksituationer, missförhållanden, kvalitetsavvikelser 

och risker. Av planen för egenkontroll ska det framgå hur ovan beskrivna förete-

elser hanteras på verksamhetsstället, hur de dokumenteras samt hur korrige-

rande åtgärder följs upp, utvärderas och registreras. 

4.3. Barnens och vårdnadshavarnas delaktighet och rättsskydd 

Av planen för egenkontroll ska det framgå om det finns en lokal plan för små-

barnspedagogik som utarbetats av anordnaren eller om serviceproducenten har 

utarbetat en egen lokal plan för småbarnspedagogik. Det ska även av planen 

för egenkontroll framgå var den lokala planen för småbarnspedagogik finns att 

läsa. 
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Planen för egenkontroll ska innehålla en beskrivning av hur man kommunicerar 

om verksamheten vid verksamhetsstället och hur man säkerställer kommunikat-

ionens räckvidd. 

Av planen för egenkontroll ska det framgå vem som tar emot anmärkningar av-

seende verksamheten och tidsfristen för deras hantering. 

Planen för egenkontroll ska innehålla en beskrivning av de förfaranden som an-

vänds för att hantera anmärkningssvar som rör verksamhetsstället och kla-

gomåls- och tillsynsbeslut samt hur man beaktar dessa i verksamhetens ut-

veckling. 

Planen för egenkontroll ska innehålla kontaktuppgifter till kommunens socialom-

budsman, konsumentrådgivningen och regionförvaltningsverket. 

4.4. En trygg och utvecklande lärmiljö som främjar lärande 

Planen för egenkontroll ska innehålla en beskrivning av hur man säkerställer 

tryggheten i den fysiska, psykiska och sociala lärmiljön inom småbarnspedago-

giken. 

Planen för egenkontroll ska innehålla uppgifter om det dokument där man an-

tecknat åtgärder för att identifiera, ingripa i och förebygga mobbning och var do-

kumentet i fråga finns att läsa. 

Planen för egenkontroll ska innehålla en beskrivning av de principer och förfa-

ringssätt som används för att identifiera, ingripa i och förebygga personalens 

olämpliga behandling av ett barn, dess vårdnadshavare eller familj. 

4.5. Stöd till barnets utveckling och inlärning samt sektorsö-

vergripande samarbete 

Planen för egenkontroll ska innehålla kontaktuppgifter till de huvudsakliga sam-

arbetsparterna inom det sektorsövergripande samarbetet (t.ex. idrotts- och 

kulturtjänster, grundskola, familjerådgivning). 

4.6. Kost och måltider 

Planen för egenkontroll ska innehålla en beskrivning av hur matförsörjningen på 

verksamhetsstället har ordnats samt vem som ansvarar för egenkontrollen rela-

terad till nutrition och livsmedelshygien på verksamhetsstället. Av planen för 

egenkontroll ska även framgå var den plan för egenkontroll relaterad till 
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livsmedelshygien på verksamhetsstället finns att läsa, tidpunkt för när planen ut-

arbetades samt eventuell uppgift om tidpunkten för den senaste uppdateringen. 

Beslutet om egenkontroll ska innehålla kontaktuppgifter till den kommunala häl-

sovårdsinspektören samt datum för den senaste Oiva-rapporten. 

4.7. Lokaler och rutiner för ökad säkerhet 

Planen för egenkontroll ska innehålla tidpunkten för 

 när säkerhetsplanen utarbetades och eventuellt uppdaterades (och, om 

det finns en separat plan för utrymningssäkerhet, även tidpunkt för dess 

utarbetande och uppdatering) 

 när hälsoskyddsmyndighetens inspektion utfördes 

 när räddningsmyndighetens inspektion utfördes 

 avseende privata familjedagvårdare när den kommunala tillsynsmyndig-

hetens inspektion utfördes. 

4.8. Plan för läkemedelsbehandling samt hälso- och sjukvårds-

produkter och utrustning 

Om det inom ramen för omsorgsperioden finns ett barn som kräver långvarig lä-

kemedelsbehandling inom den småbarnspedagogiska verksamheten, ska pla-

nen för egenkontroll innehålla tidpunkten för utarbetandet av verksamhetsstäl-

lets läkemedelsbehandlingsplan samt tidpunkten för en eventuell uppdatering. 

Planen för egenkontroll ska innehålla en beskrivning av hur man säkerställer att 

hjälpmedel, hälso- och sjukvårdsprodukter och utrustning som ett barn behöver 

anskaffas, underhålls och används på ett korrekt sätt samt hur man säkerställer 

att det vid behov görs lämpliga anmälningar om risksituationer avseende pro-

dukter och utrustning till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområ-

det (Fimea). 

Planen för egenkontroll ska också innehålla namnet på den person som ansva-

rar för hälso- och sjukvårdsprodukter och utrustning på verksamhetsstället. 
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4.9. Personal  

Den verksamhetsansvariga föreståndaren för den småbarnspedagogiska verk-

samheten samt namnet och placeringen för eventuella andra verksamhetsstäl-

len som den personen ansvarar för ska anges i planen för egenkontroll. Planen 

för egenkontroll ska dessutom innehålla föreståndarens eventuella arbetstid i 

barngrupperna. 

Planen för egenkontroll ska innehålla en beskrivning av personalen och deras 

behörigheter per barngrupp. 

Dessutom ska personal som inte arbetar direkt med klienterna (t.ex. personal 

som arbetar med städning, tvätt och matförsörjning) anges i planen för egen-

kontroll. 

Planen för egenkontroll ska innehålla de principer och förfaringssätt som an-

vänds vid rekrytering av personal och som säkerställer att personalen uppfyller 

behörighetskraven och övriga villkor och att bestämmelserna om personaldi-

mensionering följs. Av planen för egenkontroll ska det även framgå vem som 

har till uppgift att i samband med rekrytering begära ett utdrag från brottsregist-

ret. 

Av planen för egenkontroll ska det framgå vem som ansvarar för verksamhets-

ställets arbetsskiftsplanering och rekrytering vid frånvaro. 

Familjedagvårdens plan för egenkontroll ska innehålla en beskrivning av ar-

rangemangen för ersättare vid frånvaro. 

Planen för egenkontroll ska innehålla tidpunkterna för utarbetandet och senaste 

uppdateringen av planen för personalstyrkans introduktion som utvecklar deras 

yrkesskicklighet och för fortbildningen som upprätthåller detta kunnande. 

Planen för egenkontroll ska innehålla en beskrivning av hur s.k. stöduppgifter 

(t.ex. städning, tvätt, matförsörjning) har ordnats på verksamhetsstället. Av be-

skrivningen ska det framgå huruvida de som arbetar med fostrings-, undervis-

nings- och vårduppgifter även har ansvar för regelbundna arbetsuppgifter som 

inte är klientrelaterade (t.ex. stöduppgifter). Och om fostrings-, undervisnings- 

och vårdpersonalen utför stöduppgifter, en beskrivning av hur detta har beak-

tats i deras arbetsbeskrivning och arbetstider. 
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4.10.  Behandling av klientuppgifter 

Verksamhetsställets dataskyddsombud/registeransvarige ska anges i planen för 

egenkontroll. 

Av planen för egenkontroll ska det framgå var verksamhetsställets dataskydds-

policy finns att läsa och tidpunkten för policyns utarbetande och uppdatering. 

Planen för egenkontroll ska innehålla en beskrivning av hur man säkerställer 

 att man på verksamhetsstället följer befintlig lagstiftning avseende data-

skydd och personuppgiftsbehandling samt de på verksamhetsstället upp-

rättade anvisningarna och myndighetsföreskrifterna för registrering av kli-

entuppgifter 

 att personregistret är aktuellt, och hur man lagrar och arkiverar uppgif-

terna 

 att personal endast har åtkomst till uppgifterna i personregistret i den om-

fattning som krävs för arbetsuppgiften, och hur man säkerställer perso-

nalens introduktion och fortbildning avseende behandlingen av klientupp-

gifter. 

Planen för egenkontroll ska även innehålla en beskrivning av hur vårdnadsha-

vare informeras om personuppgiftsbehandlingen, och hur vårdnadshavare ges 

möjlighet att granska de uppgifter som finns om dem eller deras barn. 

Av planen för egenkontroll ska det även framgå vem som har administratörsbe-

hörighet för informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda). Av pla-

nen för egenkontroll ska det även framgå hur verksamhetsstället sköter överfö-

ringen av uppgifter från den småbarnspedagogiska verksamheten till Varda. 

4.11.  Egenkontroll enligt hälsoskyddslagen  

Av planen för egenkontroll ska det framgå om följande planer utarbetats på 

verksamhetsstället eller om planernas ämnesområden ingår i någon annan 

handling och, om så är fallet, uppgifter om var och när denna handling upprät-

tats och tidpunkten för den senaste uppdateringen. 

 städplan 

 säkerhetsplan 



Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira  I  Föreskrift 1/2021 10 (11) 

 beredskapsplan 

 vägledning för hur man skapar användar-/skaderapporter relaterade till 

lokaler och hygien. 

Planen för egenkontroll ska även innehålla kontaktuppgifter till den kommunala 

hälsovårdsinspektören samt avseende daghem uppgifter om den senaste häl-

soinspektionen. 

5. Uppföljning av planen för egenkontroll 

Planen för egenkontroll ska uppdateras regelbundet, minst en gång om året. 

Planen för egenkontroll ska uppdateras omedelbart när det i verksamheten sker 

förändringar som är relaterade till tjänstens kvalitet eller säkerhet. 

En privat serviceproducent inom småbarnspedagogik ska förvara handlingar re-

laterade till egenkontrollen i två år. 

Planen för egenkontroll ska på begäran överlämnas till myndighet. Om tillsyns-

myndigheten upptäcker brister i planen för egenkontroll, kan myndigheten kräva 

att planen kompletteras, korrigeras eller ändras. 

Planen för egenkontroll godkänns och fastställs av verksamhetsställets ansva-

riga föreståndare. 

6. Styrning och rådgivning 

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) styr och ger 

råd vid tillämpningen av denna föreskrift. 
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7. Ikraftträdande 

Denna föreskrift träder i kraft 20.1.2021. 

Överdirektör Markus Henriksson 

Överinspektör Satu Räsänen 
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