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SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 
 
1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 

Palvelujen tuottaja 

 Yksityinen palvelujen tuottaja  Kunta 

Palvelujen tuottajan nimi 

Suomen Pelastusarmeijan Säätiö 
Kunnan nimi 

Helsinki 

Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan 

Lasten päivähoito, perheet, joissa on 1-5 v. 

lapsia 

Sijaintikunta 

Kotka 

Sijaintikunnan yhteystiedot 

      

Palvelujen tuottajan virallinen nimi 

Suomen Pelastusarmeijan Säätiö 
Palvelujen tuottajan Y-tunnus 

0116985-2 

Toimintayksikön nimi 

Merimajan päiväkoti 

Toimintayksikön postiosoite 

Korkeavuorenkatu 24 

Postinumero 

48100 
Postitoimipaikka 

Kotka 

Toiminnasta vastaavan henkilön nimi 

Seija Majuri 
Puhelin 

045-6358090 

Postiosoite 

Korkeavuorenkatu 24 

Postinumero 

48100 
Postitoimipaikka 

Kotka 

Sähköposti 

seija.majuri@pelastusarmeija.fi 

Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) 

Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta 
(yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt) 

       
 

Muutosluvan myöntämisen ajankohta 

      

Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) 

Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta ajankohta 

      
Aluehallintoviraston rekisteröintipäätös ajankohta 

      

Vastuuvakuutuksen voimassaolo (todennettava pyydettäessä) 

      

 
2. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 

Toiminta-ajatus 

Päiväkotimme on alle kouluikäisten lasten turvallinen ja kiireetön päivähoitopaikka. Toiminnassa 

harjoittelemme yhdessä elämisen taitoja. Tämän toteutumista edistämme luomalla kannustavan, 

iloisen ja erilaisen tunteita sallivan ilmapiirin sekä leikkimistä suosivan ympäristön. 
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Arvot ja toimintaperiaatteet 

Toimintamme perustuu kristillisiin arvoihin. Käytännössä tämä tarkoittaa toistemme 

kunnioitusta, huomioonottamista ja hyviä tapoja. Näitä arvoja ovat myös oikeudenmukaisuus, 

rehellisyys, suvaitsevaisuus sekä tasa-arvoisuus. Toiminnassa huolehdimme lapsen perustarpeista, 

ottamalla huomioon lasten yksilölliset piirteet ja tarpeet. Toimimme yhteistyössä vanhempien 

kanssa. Kannustamme lasta oppimaan uusia asioita ja iloitsemaan uusista taidoista. Luomme 

lapselle mahdollisuuksia kokea onnistumista ja oppimisen iloa. 

Päivittämissuunnitelma 

Henkilöstö arvioi ja kehittää suunnitelmaa sekä toimintakauden alussa että aina tarvittaessa. 

Kasvattajat ylläpitävät ja kehittävät ammatillista osaamistaan esimerkiksi täydennyskoulutuksen 

avulla ja pyrkivät tiedostamaan varhaiskasvatuksen muuttuvat tarpeet. 

 
3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT  

Omavalvonnasta vastaavan organisaation johdon edustaja(t) ja tehtävät 

Suomen Pelastusarmeijan säätiö, Saga Lippo, ohjelmasihteeri 

Omavalvonnan vastuuhenkilön yhteystiedot ja tehtävät 

Seija Majuri, Korkeavuorenkatu 24, 48100 Kotka p. 045-635 8090 Päiväkodin johtaja/ 

erityislastentarhanopettaja 

Omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanotyöryhmän jäsenet yksikössä (ammattinimikkeet) 

Seija Majuri, päiväkodin johtaja, erityislastentarhanopettaja 

Leena-Maria Häsä, sosionomi-lastentarhanopettaja, varajohtaja 

Cristine Ollas, lastenhoitaja 

Suvi Heino, lastenhoitaja 

Jonna Simola, määräaikainen lastenhoitaja 

Katja Suutarinen, määräaikainen lastenhoitaja 

Sirkku Hämäläinen, laitosapulainen 
Henkilöstön osallistuminen omavalvonnan toteuttamiseen: (voi olla osana toimintayksikön perehdytyssuunnitelmaa) 
Suunnitelma henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttämisestä ja kouluttamisesta omavalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen 

Koko henkilökunta osallistuu omavalvontasuunnitelman tekoon ja arviointiin sekä toteuttaa 

toiminnassaan yhdessä sovittuja toimintaperiaatteita laadukkaan varhaiskasvatuspalvelun 

tuottamiseen perheille. Omavalvontasuunnitelma liitetään osaksi perehdyttämiskansiota, joka 

käydään yhdessä läpi uuden työntekijän/opiskelijan kanssa. 

 
 
4. ASIAKKAAN JA OMAISTEN OSALLISTUMINEN JA ASIAKASPALAUTE   

Kuvaus asiakaspalautteen hankinnasta (Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan menettelyt, joilla asiakkailta ja omaisilta kerätään 
palautetta, miten asiakaspalautteita käsitellään ja miten sitä käytetään hyväksi toimintaa kehitettäessä)  

Lasten vanhmepien kanssa käydyt keskustelut toimintakauden aikana ja niissä esille tulevat 

mahdolliset toiminnan kehittämiseen liittyvät asiat pyritään ottamaan huomioon. Käytössä voi olla 

myös asiakastyytyväisyyskaavake. 

Kuvaus asiakaspalautteiden käsittelystä yksikössä/palvelutoiminnassa 

Pidetään henkilökunnan yhteispalaveri kauden alussa, jossa yhtenä asiana käsitellään asiakkailta 

saatua palautetta. Mietitään mahdollisten muutosten tarpeellisuutta toimintasuunnitelmaa 

päivitettäessä. 
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Kuvaus asiakaspalautteen käytöstä toiminnan kehittämisessä 

Asiakaspalautteista keskustellaan ja katsotaan yhdessä, mitä vaikutusta niillä voisi olla 

toimintaan. 

Suunnitelma asiakaspalautejärjestelmän kehittämiseksi 

Mietitään yhdessä henkilökunnan ja vanhempien kanssa, miten voisimme parhaiten yhdessä 

toimia. Esimerkiksi lapsen varhaiskasvatuskeskustelun yhteydessä. 

 
5. RISKIEN JA EPÄKOHTIEN TUNNISTAMINEN JA KORJAAVAT TOIMENPITEET 
Tästä kokonaisuudesta laaditaan toimintayksikön sisäiseen käyttöön eri osa-alueita koskevat asiakirjat, joissa sovitaan 
suunnitelmat ja aikataulut todettujen puutteiden ja haittatapahtumien korjaavista toimenpiteistä. Omavalvontasuunnitelmaan 
kirjataan kuvaus menettelystä haittatapahtumien ehkäisemiseksi sekä haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden kirjaamisesta, 
käsittelystä ja tiedottamisesta 

Kuvaus menettelystä, jolla riskit, kriittiset työvaiheet ja vaaratilanteet tunnistetaan ennakoivasti 

Päiväkodissamme on laadittu turvallisuussuunnitelma, jossa käydään läpi mahdollisia 

riskitilanteita. 

Kuvaus menettelystä, jolla läheltä piti -tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään  

Käydään henkilökunnan kanssa yhdessä keskustellen tilanne läpi ja puututaan mahdollisiin 

havaittuihin epäkohtiin. 

Kuvaus menettelystä, jolla todetut epäkohdat korjataan 

Esimerkiksi kiinteistöön liittyvästä korjattavasta asiasta ilmoitetaan johtajalle, joka ottaa yhteyttä 

kiinteistönhoitajaan. Korjausasioissa voi myös joku henkilökunnasta tehdä ilmoituksen suoraan 

kiinteistönhoitajalle. 

Kuvaus siitä, miten korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle ja tarvittaessa yhteistyötahoille 

Kerrotaan henkilöstölle korjatusta toimenpiteestä sekä tarvittaessa kirjallinen ilmoitus 

asianomaiselle yhteistyötaholle. 

Lisätietoa tästä muun muassa STM:n julkaisuja 2011:15: Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja 
terveydenhuollon johdolle ja turvallisuussuunnittelijoille: http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1571326 

 
6. HENKILÖSTÖ 

Kuvaus henkilöstön määrästä, mitoituksesta ja rakenteesta; ammatillinen ja avustava henkilöstö (otetaan huomioon päivähoito- 
ja lastensuojelulain, sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslain, valvontaohjelmien säädökset)   

Viisi vakituista työntekijää; 

- Johtaja/lastentarhanopettaja 

-Lastentarhanopettaja 

-kaksi lastenhoitajaa 

- Laitosapulainen 

http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1571326
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Kuvaus henkilöstön rekrytoinnin periaatteista (hakumenettelyn avoimuus, kelpoisuuden varmistaminen, lastensuojelussa 
rikosrekisterin tarkistaminen, sijaisten hankintamenettelyt jne.)  

Työ-ja elinkeinotoimiston kautta. 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä: (suositellaan laadittavaksi henkilöstön perehdyttämissuunnitelma, ks. myös kohta 3.) 

Perehdyttämiskansion sisältö käydään yhdessä läpi perehdytettävän kanssa. Tulevan ryhmän 

vastuuhenkilö hoitaa perehdyttämisen. 

Kuvaus henkilökunnan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja osaamisen johtamisesta  
(esim. täydennyskoulutussuunnittelu- ja seurantamenettelyt, sairauspoissaolojen seuranta, osaamisen, ammattitaidon ja sen 
kehittymisen seuranta, kehityskeskustelut) (suositellaan laadittavaksi henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelma)  

Päiväkodin henkilöstölle laadittu työterveyshuollon toimintasuunnitelma. Vuosibudjettiin on 

varattu rahaa henkilökunnan kouluttautumiseen. 

Henkilöstöasioiden kehittämissuunnitelma 

Vuotuiset kehittämiskeskustelut työntekijöiden kanssa. Täydennyskoulutukseen hakeutumiseen 

kannustetaan vuosittain käyttöön varatun koulutusrahan puitteissa. 

 
7. TOIMITILAT LAITTEET JA TARVIKKEET 

Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista. Tilojen käytön 
periaatteissa kuvataan mm. asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt: mm. miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin, miten 
huolehditaan asiakkaiden yksityisyyden suojan toteutuminen tms. 

Kuvaus asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevat tilat (oma huone, huoneen koko, huonekalut jne.)  

Puutalo rakennuksessa kolme kerrosta. Päiväkodin varsinainen toiminta keskittyy rakennuksen 

keskikerrokseen. 

Kuvaus asiakkaiden yhteisessä käytössä olevista tiloista (ruokailutilojen toimivuus, harraste-, kuntoutus- ja toimintatilat, 
hygieniatilojen toimivuus, saunan käyttömahdollisuudet, jne.) 

Sama kuin edellä. 

 

Kuvaus asiakkaiden yhteisöllisyyden toteutumisesta yksikössä toimitilojen näkökulmasta 

Yhteinen aamunavaus-, päiväuni ja välipalansyöntipaikka. 

Kuvaus siivous, jäte- ja pyykkihuoltoa koskevista käytänteistä 

Päiväkodissa on laadittu kirjallinen siivoussuunnitelma. Jätehuolto ja jätetilat on järjestetty 

Kotkan kaupungin jätehuoltomääräyksiä noudattaen. Pyykkihuolto toimii Karhulan pesulan 

kautta. 
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Kuvaus sisäilman laadunvarmistusmenettelyistä (kosteushaittojen toteamismenettelyt, sisäilman mittaukset, yhteistoiminta 
kiinteistönhuollon, terveydensuojeluviranomaisten kanssa, jne.) 

Säännölliset terveys- ja palotarkastukset sekä kiinteistön kuntoarviot. 

Kuvaus yksikössä olevista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 

Kaksi lääkekaappia 

Vastuuhenkilön yhteystiedot 

Cristine Ollas 

Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 5 §:n mukaisia 
hoitoon käytettäviä laitteita, joita ovat mm. sairaalasängyt, nostolaitteet, veren sokerin ja verenpaineen mittarit tms. 
Toiminnanharjoittajan velvollisuuksista on säädetty terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 24–26 
§:ssä sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston antamissa määräyksissä 4/2010. Terveydenhuollon laitteiden ja 
tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehdään ilmoitus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. 
Omavalvontasuunnitelmassa toimintayksikölle nimetään ammattimaisesti käytettävien laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta 
vastaava henkilö, joka huolehtii vaaratilanteita koskevien ilmoitusten ja muiden laitteisiin liittyvien määräysten noudattamisesta. 
 
Linkki Valviran määräyksiin: http://www.valvira.fi/files/tiedostot/m/a/maarays_4_2010_kayttajan_vt_ilmoitus.pdf  

Toimitiloja, laitteita ja tarvikkeita koskeva kehittämissuunnitelma 

Ympäristökeskus suorittaa vuosittain määräaikaistarkastuksen päiväkodilla tilojen ja toimintojen 

terveydellisten olosuhteiden valvomiseksi. Yleinen palotarkastus tehdään vuosittain. Tarkastusten 

tulokset käydään läpi ja ryhdytään tarvittaviin korjauksiin. 

 
8. ASIAKASTURVALLISUUS 
Asiakasturvallisuuden kehittämiseksi laaditaan toimintasuunnitelma, jossa käsitellään välittömään asiakastyöhön liittyviä 
turvallisuuteen liittyviä riskejä 

Yksikön turvallisuussuunnittelusta ja turvallisuustoiminnasta vastaavan/vastaavien yhteystiedot 

Suomen Pelastusarmeijan säätiö, Saga Lippo, ohjelmasihteeri. 

Tehtaankatu 7C17, 00140 Helsinki, puh. 045-6579 239 

Kuvaus asiakasturvallisuuden varmistamisesta (kotiin annettavissa palveluissa, lastensuojelussa, vammais- ja ikäihmisten 
palveluissa olevat erityispiirteet huomioitava) 

Asiakkaita koskevat tiedot säilytetään lukollisiessa kaapissa. Henkilökunnalla on 

vaitiolovelvollisuus asiakkaita ja työyhteisöä koskevissa asioissa. 

Kuvaus yksikön valvontalaitteista ja niiden toimivuuden varmistamisesta 

- 

http://www.valvira.fi/files/tiedostot/m/a/maarays_4_2010_kayttajan_vt_ilmoitus.pdf
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Kuvaus asiakkaiden käytössä olevien turvalaitteiden ja hälytysjärjestelmien toimivuuden varmistamisesta (yksikön hälytys-
laitteet, turvarannekkeet, valvontalaitteet, kotona asuvien asiakkaiden turvallisuuslaitteet ja hälytysvasteiden toimivuuden 
varmistus, jne.) 

- 

Asiakasturvallisuuden kehittämissuunnitelma 

Henkilökunnan perehdyttäminen erilaisten uhkatilanteiden varalle turvallisuussuunnitelman 

mukaisesti. Tietosuojasta huolehtiminen. Asiakkaita koskevat tiedot säilytetään lukollisessa 

kaapissa ja henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus. 

 
9. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

Kuvaus asiakkaan ohjauksesta, neuvonnasta ja palveluntarpeen arvioinnista, palvelusopimuksen/hallintopäätöksen ja hoito- ja 
palvelu/asiakassuunnitelman (lastensuojelu/päivähoito) laatimisesta ja päivittämisestä sekä asiakkaan osallistumisesta 
päätöksentekoon 

Tehdessään päivähoitohakemusta lapselleen vanhemmat voivat hakea hoitopaikaksi päiväkotia, 

perhepäivähoitoa tai palveluseteliä yksityiseen päiväkotiin. 

Kuvaus siitä, miten toteutetaan asiakkaan mahdollisuus tutustua yksikköön etukäteen 

Tarjoamme asiakkaille mahdollisuutta tutustua päiväkotiin yhteisen sopimuksen mukaisesti. 

Sovimme ajan, jolloin perhe voi tulla yhdessä tutustumaan päiväkotiin paikanpäälle ennen kuin 

lapsi aloittaa hoidon. 

Kuvaus siitä, miten asiakasta informoidaan sopimusten (palvelusopimus, vuokra ym.) sisällöstä, palvelun kustannuksista ja 
sopimusmuutoksista. 

Päivähoitotoimisto ottaa vastaan päivähoitohakemuksen ja ohjaa asiakasta päivähoitomuodon 

valinnan mukaan.Asiakas voi myös ottaa suoraan yhteyden yksityiseen päiväkotiin. 

Palveluseteliasiakas ohjataan yksityiseen päiväkotiin, jossa tehdään palvelusetelisopimus. 

Kuvaus asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen toteutumisesta (yksityisyys, intimiteettisuoja, henkilökohtainen 
vapaus, koskemattomuus; perustuslain 7§ ja10§, asiakaslaki 8-10 §) 

Asiakkaan kunnioittaminen ja heidän toiveiden kuuntelu mahdollisuuksien mukaan. Asiakkaalla 

on oikeus saada asianmukaista ja laadultaan hyvää palvelua. Asiakasta on kohdeltava 

loukkaamatta hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan tai yksityisyyttään. 

Kuvaus menettelystä, miten huolehditaan ja kuka vastaa asiakkaan hallussa olevista rahavaroista, avaimista ja muista 
tavaroista 

- 

Suunnitelma siitä, miten rajoitteiden ja pakotteiden käytön tarvetta pyritään vähentämään 

- 
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Kuvaus rajoitteiden ja pakotteiden käytön kriteereistä, päätöksenteosta, menettelytavoista, kirjaamisesta ja rajoitus-
toimenpiteiden vaikutusten seuraamisesta (katso mm. lastensuojelulain 11 luku, kehitysvammalaki, valvontaohjelmat) 
Suositellaan laadittavaksi menettelytapaohjeet 

- 

Kuvaus menettelytavasta, jos todetaan, että asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti 

Tilanne selvitetään asianomaisten kanssa keskustelemalla. 

Kuvaus asiakassuhteen päättymiseen liittyvien asioiden valmistelusta ja toteuttamisesta  
(asiakkaan siirtäminen hoitopaikasta toiseen, lastensuojelun jälkihuollon valmistelu, jne.) 

Palvelusetelisopimuksen irtisanomisaika on kaksi viikkoa. 

Jos asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun, hänellä on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai 
johtavalle viranhaltijalle. Kun palvelu perustuu ostopalvelusopimukseen, muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle 
viranomaiselle (Valviran ohje 8:2010). 

Henkilö/taho ja yhteystiedot, jolle muistutus osoitetaan 

Päiväkodin johtajalle. Seija Majuri, puh. 045-635 8090 

Tarvittaessa Kotkan kaupungin päivähoidon johtajalle. Maija Rikberg, puh. 05-234 7841,  

0400-556 296 

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot 

Sirkku Bilaletdin 

puh. 040-728 7313 

Socom Oy/ sosiaaliasiamies 

Salpausselänkatu 40 A, 45100 Kouvola 

sirkku.bilaletdin@socom.fi 

Kuvaus yksikön toimintaa koskevien muistutusten käsittelystä 

Muistutus kirjataan ylös ja asiasta keskustellaan yhdessä henkilökunnan kanssa. 

Kuvaus kunnan ja palvelutuottajan välisestä yhteistyöstä asiakaan hoidon ja palvelun suunnittelussa ja toteutumisen 
seurannassa 

Kotkan kaupunki tarjoaa palveluseteli mahdollisuutta asiakkaalle. Kaupunki valvoo päiväkodin 

toimintaa suorittamalla vuosittain tarkastuskäynnin. Päiväkodilla on omavalvontasuunnitelman 

tekemisen velvoite.  

Kuvaus kuluttajasuojaa koskevasta informaatiosta 

Sosiaaliasamiehen yhteystiedot ovat esillä. 
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Asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvä kehittämissuunnitelma 

Asiakaan tulisi olla tietoinen siitä, että lain mukaan päivähoidon tulee olla terveydellisiltä ja muilta 

olosuhteiltaan lapselle ja lapsen hoidolle sekä kasvatukselle sopivaa. Päiväkodissa tulee turvata 

lapselle hyvä hoito ja kasvatus sekä lapsen ikään ja kehitystasoon nähden tarpeellinen valvonta ja 

huolenpito. 

 
10. PALVELUN/YKSIKÖN ASIAKASTYÖN (TOIMINNAN) LAADUN VARMISTAMINEN 

Kriteereitä ja tasoja on määritelty toimintakohtaisissa valtakunnallisissa valvontaohjelmissa, jotka löytyvät Valviran kotisivuilta: 
http://www.valvira.fi/  

Kuvaus asiakkaiden suoriutumista, toimintakykyä, elämänhallintaa sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia 
ylläpitävästä ja edistävästä toiminnasta 

Huolehdimme lapsen perustarpeista. Otamme huomioon lasten yksilölliset piirteet ja tarpeet. 

Toimimme yhteistyössä vanhempien kanssa. Kannustamme lasta oppimaan uusia asioita ja 

iloitsemaan uusista taidoista. 

Kuvaus asiakkaiden ravitsemuksen ja ruokailun järjestämiseen liittyvistä käytännöistä (ruokailuvälien pituus, yöaikaisen 
paaston pituus, asiakkaiden ravitsemustilan seuranta, jne.) 

Päiväkodin ruuan toimittaa Kymijoen Ravintopalvelu Oy. Päiväkodissa valmistetaan aamupuuro. 

Päiväkodissa on laadittu ruokahuolto koskeva kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Lasten ruoka-

aineallergiat kirjataan aina lapsen tietoihin. 

Valtion ravitsemusneuvottelukunta:  
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/ravitsemussuositukset/  

Yksikön ruokahuollon vastuuhenkilön yhteystiedot 

Sirkku Hämäläinen 

Kuvaus päivittäinen toiminnan järjestämisestä (lasten koulunkäynnin tukeminen, erityisopetuksen turvaaminen lapsen 
kouluasioista vastaavan henkilön nimeäminen (lastensuojelulaki) asiakkaiden ulkoilun, liikuntamahdollisuuksien, toimintakykyä 
tukevan toiminnan, harrastus- ja viriketoiminnan järjestäminen ym.) 

Päiväkodissa toteutettavalla varhaiskasvatuksella tarkoitetaan pienten lasten eri elämänpiireissä 

tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista 

kasvua ja kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatuksen perustarpeiden perushoidon ja oppimisen 

osuus lapsen kasvatuksessa vaihtelee kehitystason mukaan. 

THL:n liikuntasuositukset eri-ikäisille:  
http://www.ktl.fi/portal/suomi/tietoa_terveydesta/elintavat/liikunta  

Kuvaus hygieniakäytännöistä ja infektiotartuntojen ehkäisemisestä sekä epidemiatilanteissa toimiminen 

Infektiotauteja pyritään päiväkodissa torjumaan kiinnittämällä huomiota riittävään ja 

huolelliseen käsihygieniaan erityisesti wc:ssä käynnin, wc:ssä avustamisen ja ruokailun 

yhteydessä. Desinfioiva käsihuuhde käytössä erilaisten epidemioiden aikana. Kädet kuivataan 

pesun jälkeen käsipyyhepaperiin. Lapsen sairastuessa hoitopäivän aikana tehdään ilmoitus heti 

vanhemmille. Epidemioista, kuten esimerkiksi täi, vesirokko tai kihomato, tehdään tiedote 

vanhemmille ilmoitustauluille. 

http://www.valvira.fi/
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/ravitsemussuositukset/
http://www.ktl.fi/portal/suomi/tietoa_terveydesta/elintavat/liikunta
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Suunnitelma asiakastyön ja päivittäisen toiminnan kehittämisestä 

Mahdollinen asiakastyytyväisyyskysely loppukeväällä 

 
11. TERVEYDENHUOLLON JA SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN  

Kuvaus terveydenhuollon järjestämisestä yksikön/palvelun asiakkaille ja yksikön omat vastuutehtävät asiakkaiden 
terveydenhuollossa ja sairaanhoidossa (terveyden edistäminen, terveystarkastukset, seulontatutkimukset, terveydentilan 
seurantaan liittyvät tutkimukset, tarkastukset, kontrollit, jne.) 

Tiedot lasten sairauksista ja allergioista sekä niiden hoito-ohjeista kirjataan lapsen tietoihin ja ne 

tulee olla päiväkodin henkilökunnan tiedossa. Lapsen sairastuessa kesken hoitopäivän otetaan heti 

yhteys huoltajiin ja sovitaan lapsen noutamisesta kotiin. Tarvittaessa henkilökunta ottaa yhteyttä 

terveysasemalle tai kutsuu paikalle sairaankuljetusauton. 

Kuvaus menettelystä, miten toimintayksikön lääkäripalvelut järjestetään ja mikä taho vastaa asiakkaiden sairauden hoidosta 
kiireettömissä tilanteissa 

Vanhemmat vastaavat lastensa sairauden hoidosta. Päiväkodista ilmoitetaan aina vanhemmille, jos 

lapsi sairastuu kesken hoitopäivän. 

Kuvaus menettelystä kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa olevan asiakkaan hoitamiseksi   

Tarvittaessa henkilökunta ottaa yhteyttä terveysasemalle tai kutsuu paikalle sairaankuljetusauton. 

Vanhempiin otetaan heti yhteys. 

Kuvaus erikoissairaanhoidon käytöstä ja saatavuudesta (terapiapalvelut, lastenpsykiatrian käyttömahdollisuudet, psykiatrinen 
hoito, jne.) 

Vanhemmat huolehtivat lastensa erityishoidon tarpeesta. 

Kuvaus lääkehoitosuunnitelman ylläpidosta, päivittämisestä ja toimeenpanosta sekä toteuttamisen seurannasta 
(Lääkehoitosuunnitelma tulee laatia sosiaali- ja terveysministeriön Turvallinen lääkehoito -oppaan (2005:32) mukaisesti.) 
STM:n opas löytyy osoitteesta: http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030 

Tavanomaisissa tapauksissa lääkkeiden antaminen lapselle on ensisijaisesti lapsen huoltajien 

vastuulla. Jos lääke annetaan päiväkodissa, niin huoltajat toimittavat tarpeellisen määrän 

lääkkeitä päiväkotiin valmiiksi annosteltuna. Pakkauksissa on oltava lapsen nimi. Lasten lääkkeet 

säilytetään lasten ulottumattomissa. 

http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030
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Lääkehoidosta vastaavan henkilön yhteystiedot 

Cristine Ollas. 

Potilasasiamiehen yhteystiedot 

Marjaana Julin, Kymenlaakson keskussairaala 

puh. 020 633 2101 

Terveydenhuoltoa ja sairaanhoitoa koskeva kehittämissuunnitelma 

Turvallisuussuunnitelman päivittäminen toimintakauden alussa. 

 
12. ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY 
(Menettelystä tulee olla kirjalliset ohjeet)  

Kuvaus asiakastietojen kirjaamisesta, käsittelystä ja salassapitosäännösten noudattamisesta  

Päiväkodin johtaja laatii rekisteriselosteen ja toimii päiväkodissa rekisterinpitäjänä. Kaikki 

asiakkaisiin liittyvät asiakirjat ovat salassa pidettäviä ja säilytetään lukitussa kaapissa. Päiväkodin 

henkilöstöä sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus kaikissa päiväkodin asiakkaisiin ja henkilökuntaan 

liittyvissä asioissa. 

Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa:  
http://www.tietosuoja.fi/uploads/6jwqd57_1.pdf  

Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

Seija Majuri puh. 045-635 8090 

seija.majuri@pelastusarmeija.fi 

Menettelyohje asiakkaan informoinnista henkilötietojen käsittelyssä: ohjeet www.tietosuoja.fi 
 
Tietosuojaseloste: Mallilomake ja ohjeet sivulla: http://www.tietosuoja.fi/uploads/m290kggfj8w.pdf ja 
http://www.tietosuoja.fi/uploads/drs1w.pdf  
 
Asiakkaan suostumus salassa pidettävien tietojen käytölle/luovuttamiselle: TSV:n opas 
http://www.tietosuoja.fi/uploads/r63fxb8bp1c8toy.pdf  

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallintoon 
(lisätietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista: http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-
9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf) 

Henkilöstön muistuttaminen siitä, että heitä sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus kaikissa päiväkodin 

asiakkaisiin ja henkilökuntaan liittyvissä asioissa. Uudet työntekijät sekä opiskelijat täyttävät 

salassapitosopimus-kaavakkeen. 

Asiakasrekisteriä ylläpitävän palvelun tuottajan tulee laatia henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste, vaikka toimisi 
toisen yrityksen tiloissa.  
 
Rekisteriseloste (ellei liitteenä): tietosuojavaltuutetun ohje ja lomake: http://www.tietosuoja.fi/uploads/64znaj.pdf ja 
http://www.tietosuoja.fi/uploads/8cv17p0zbo1.pdf 
 
Muita tietosuojaan liittyviä oppaita sivulla http://www.tietosuoja.fi/1582.htm : Käyttäjälokin tietojen käsittely henkilötietolain 
mukaan, Laadi tietosuojaseloste, Ota oppaaksi henkilötietolaki, Henkilörekisteriin tallennetun tiedon korjaaminen, 
Henkilörekisteriin tallennettujen tietojen tarkastaminen, Henkilötietolain seuraamusjärjestelmä 

Kuvaus asiakirjojen arkistoinnin toteuttamisesta (yksityisten sosiaalipalveluyksikköjen on tärkeää sopia yksiköstä pois 
lähteneiden asiakkaiden asiakirjojen arkistoinnista etukäteen asiakkaiden kotikunnan kanssa) 

Kaikki päiväkodin asiakirjat, joissa on henkilötunnuksia, tietoja sairauksista, lääkityksistä, lapsen 

psyykkisestä ja fyysisestä tilasta sekä tietoja lasten vanhemmista ja huoltajista säilytetään 

lukitussa kaapissa. Tietoja annetaan vain niille henkilökuntaan kuuluville, jotka työnsä puolesta 

niitä tarvitsevat. 

http://www.tietosuoja.fi/uploads/6jwqd57_1.pdf
http://www.tietosuoja.fi/
http://www.tietosuoja.fi/uploads/m290kggfj8w.pdf
http://www.tietosuoja.fi/uploads/drs1w.pdf
http://www.tietosuoja.fi/uploads/r63fxb8bp1c8toy.pdf
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf
http://www.tietosuoja.fi/uploads/64znaj.pdf
http://www.tietosuoja.fi/uploads/8cv17p0zbo1.pdf
http://www.tietosuoja.fi/1582.htm
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Kuvaus, miten tiedonkulku järjestetään muiden asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien toimijoiden kanssa 

Vanhemmilta kysytään asiakastiedot-kaavakkeella, saako lapsen kehitystä koskevia tietoja antaa 

lasta tukeville tai hoitaville tahoille. Esimerkiksi neuvolaan, puheterapiaan, esikouluun tai 

sairaalaan. Toimitaan vanhempien kyllä- tai ei- vastauksen mukaisesti. 

Asiakastietojen käsittelyn kehittämissuunnitelma 

Päiväkodin johtaja vastaa asiakastietojen käsittelystä ja säilyttämisestä. 

 
13. ALIHANKINTANA TUOTETTUJEN PALVELUJEN OMAVALVONTA 

Kuvaus menettelystä, kuinka yksikkö valvoo alihankkijoilta ostettujen palvelujen laatua  

Ruokahuoltoa koskeva kirjallinen omavalvonta suunnitelma on laadittu. Jätehuolto-ja jätetilat on 

järjestetty Kotkan kaupungin jätehuoltomääräyksiä noudattaen. Pelastusarmeijan 

kiinteistövastaava valvoo huoltoa. 

Luettelo alihankkijoita 

Kymijoen Ravintopalvelu Oy 

Kymenlaakson Jäte Oy 

Kotkanseudun talokeskus 

Kehittämissuunnitelma 

Palveluiden laatua seurataan yhdessä palvelujen tuottajien kanssa. 

 
14. OMAVALVONNAN TOTEUTTAMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI 

Kuvaus yksikön omavalvonnan toteutumisen seurannasta 

Omavalvontasuunnitelman ja siihen liittyvien asiakirjojen päivittäminen aina toimintakauden 

alussa. Henkilökunnan viikottaisissa palavereissa seurataan toimintaa ja kirjataan toiminnan 

kehittämiseen liittyviä asioita. Asiakaspalautteet otetaan huomioon. 

Kuvaus omavalvontasuunnitelman päivittämisprosessista 

Henkilökunnan yhteinen iltapalaveri pidetään toimikauden alussa, jossa käydään läpi 

omavalvontasuunnitelma ja siihen liittyvät asiakirjat. Asiakaspalautteet käydään läpi ja 

mahdolliset muutokset kirjataan ylös. 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään tarvittaessa. Toimintaohjeisiin tulleet muutokset kirjataan viiveettä 
omavalvontasuunnitelmaan ja vahvistetaan vuosittain, vaikka muutoksia ei vuoden aikana olisi tehtykään. 
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Paikka ja päiväys 

Kotka 15.8.2016 
Allekirjoitus  
(Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) 
 
 
 
 

Nimenselvennys Seija Majuri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


