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Lomakkeen käyttäjälle 

Yksityisen palveluntuottajan varhaiskasvatuksesta säädetään varhaiskasvatuslain (540/2018) 9. 
luvussa. Yksityisen varhaiskasvatuspalveluntuottajan on tehtävä kirjallinen 
omavalvontasuunnitelma varhaiskasvatuksen turvallisuuden ja laadun varmistamiseksi. Velvoite 
ei koske avointa varhaiskasvatusta. Tämä omavalvontasuunnitelman mallilomake tukee 
palveluntuottajia omavalvontasuunnitelman laatimisessa. Lomake on laadittu Valviran 20.1.2021 
voimaantulleen määräyksen (1/2021) mukaisesti ja lomakkeen numerointi vastaa määräyksen 
numerointia. Toimipaikka kirjaa omavalvontasuunnitelmaansa ne asiat, jotka toteutuvat 
varhaiskasvatuspalvelun käytännössä. Kirjaamisen jälkeen Valviran logon voi poistaa ja vaihtaa 
tilalle palveluntuottajan oman logon tai muun tunnistetiedon. 
 

Kohdassa 7 (Henkilöstö) toiminnasta vastaava johtaja sekä henkilöstön kelpoisuus ja 

henkilöstömitoitus koskevat päiväkotien ja ryhmäperhepäivähoitokotien omavalvontaa, ei 

perhepäivähoitajan omassa kodissa tapahtuvaa perhepäivähoitoa.  

 

Mallilomakkeeseen on sisällytty myös asiakohtia terveydensuojelulain mukaisesta 

omavalvonnasta (kohta 9). On huomattava, että terveydensuojelulaki ei edellytä kirjallista 

omavalvontasuunnitelmaa, joten sitä ei ole sisällytetty varhaiskasvatuksen omavalvontaa 

koskevaan Valviran määräykseen (1/2021). Terveydensuojelulaki edellyttää kuitenkin, että 

toiminnanharjoittajan on tunnistettava toimintansa terveyshaittaa aiheuttavat riskit ja 

seurattava niihin vaikuttavia tekijöitä. Näin ollen Valvira suosittelee myös terveydensuojelua 

koskevan osien kirjaamista.  

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto ohjaa ja valvoo tietosuojaoikeuksien (kohta 8) toteutumista. 

Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus, Fimea, ohjaa ja valvoo lääkinnällisten laitteiden ja 

tarvikkeiden (kohta 6.3) säädöstenmukaisuutta ja mm. vastaanottaa niihin liittyvät 

vaaratilanneilmoitukset.     

 

Varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä tai tuotettaessa ja siitä päätettäessä on 

ensisijaisesti huomioitava lapsen etu. Palveluntuottajalla on aina velvollisuus omavalvonnallisesti 

huolehtia tuottamansa varhaiskasvatuksen laadusta ja turvallisuudesta. Vaikka 

varhaiskasvatuslaki ja sen nojalla annettu Valviran määräys 1/2021 eivät edellytä kirjallista 

omavalvontasuunnitelmaan muille kuin yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden tuottajille (pl. 

avoin varhaiskasvatus), Valvira suosittelee kirjallisen omavalvontasuunnitelman laadintaa aina 

osaksi toimipaikan laatu- ja turvallisuustyötä.  

 

Omavalvonta on keskeinen osa perehdytystä. Omavalvontasuunnitelma laaditaan ja päivitetään 
yhdessä henkilöstön kanssa.  
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Omavalvontasuunnitelma ohjaa työyhteisöä toimimaan laadukkaasti ja turvallisesti yhteisesti 

sovittujen toimintamallien mukaisesti, mutta suunnitelmaan on hyvä myös lapsen huoltajien 

tutustua.   
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1 Palveluntuottaja ja toimipaikka sekä toimintaa koskevat tiedot (kohta 4.1) 

Palveluntuottaja 

Nimi Suomen pelastusarmeijan Säätiö sr         

Y-tunnus 0116985-2   

Toimipaikka  

Nimi Merimajan päiväkoti       

Katuosoite Korkavuorenkatu 24      

Postinumero 48100   Postitoimipaikka Kotka    

Aukioloajat  

6.30-17.00       

Toimipaikan varhaiskasvatusmuodot 
(päiväkoti/ryhmäperhepäivähoito/perhepäivähoito/vuorohoito) ja varhaiskasvatuspaikkojen 
lukumäärä 
 
Päiväkoti, 33 varhaiskasvatuspaikkaa      

Sijaintikunta sekä kunnanvarhaiskasvatuksesta vastaava viranhaltija ja hänen yhteystietonsa  

Kotka, varhaiskasvatuksen johtaja Raili Liukkonen     

Aluehallintovirasto, jonka toimialueella toimipaikka sijaitsee 
 
 Etelä-Suomen aluehallintovirasto      

Vastaava johtaja/vastuuhenkilö 

Leena-Maria Häsä, päiväkodin johtaja      

Puhelin 045-635 8090  Sähköposti leena-maria.hasa@pelastusarmeija.fi 

 

Vastuuhenkilön sijainen  

Paula Reivilä , päiväkodin varajohtaja      

Puhelin 050-591 3454  Sähköposti paula.reivila@pelastusarmeija.fi 

 

 

 

 

mailto:leena-maria.hasa@pelastusarmeija.fi
mailto:paula.reivila@pelastusarmeija.fi
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Alihankintana ostetut palvelut (esim. ruokahuolto) ja niiden tuottajat sekä menettelyt, joilla 
varmistetaan alihankintana tuotettujen palvelujen sisältö-, laatu- ja turvallisuusvaatimuksien 
toteutuminen (esim. omavalvontasuunnitelman edellyttäminen)? 
 
Kymijoen Ravintopalvelut, Ruokahuoltoa koskeva kirjallinen omavalvonta suunnitelma on 

laadittu.       

Kymenlaakson Jäte Oy, Jätehuolto- ja jätetilat on järjestetty Kotkan kaupungin 

jätehuoltomääräyksiä noudattaen.       

Kotkan kiinteistöpalvelu Oy, Pelastusarmeijan kiinteistövastaava valvoo huoltoa.  

2 Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet (kohta 4.1) 

Toiminta-ajatus 

Mikä on toimipaikan toiminta-ajatus? 

päiväkotimme on alle kouluikäisten lasten turvallinen ja kiireetön varhaiskasvatuspaikka. 

Toiminnassamme harjoittelemme yhdessä elämisen taitoja. Tämän toteutumista edistämme 

luomalla kannustavan, iloisen ja erilaisen tunteita sallivan ilmapiirin sekä leikkimistä suosivan 

ympäristön. Kestävä kehitys, egologisuus ja ympäristöystävällisyys näkyvät päiväkodin arjessa. 

Haluamme toiminnallamme vaalia luontoa ja opettaa lapsille kestäviä elämäntapoja.  

Arvot ja toimintaperiaatteet 

Mitkä ovat toimipaikan 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. 

Ympäristökasvatus on kunnioitusta toisia ihmisiä ja luontoa kohtaan. Kaikilla meillä on yhteinen 

vastuu ympäristöstämme.      

 

3 Omavalvontasuunnitelma ja riskienhallinta (kohta 4.2) 

Omavalvontasuunnitelman laadinta  

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaa (nimi ja yhteystiedot): 
Leena-maria Häsä, päiväkodin johtaja puh. 045-635 8090  leena-maria.hasa@pelastusarmeija.fi 
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Omavalvontasuunnitelman laadintaan osallistuneet (nimike/tehtävä): 

Leena-Maria Häsä, päiväkodin johtaja      

Paula Reivilä, päiväkodin varajohtaja      

 
Omavalvontasuunnitelman ajantasaisuuden varmistamisen menettelyt:   
 
Päiväkodin johtaja päivittää omavalvontasuunnitelmaa 1-2 kertaa vuodessa.   

 
Missä omavalvontasuunnitelma on nähtävillä?  

Päiväkodin eteistiloissa sekä pienten- että isojen puolella.    

Riskit ja korjaavat toimenpiteet 

Kuvaus riskien, epäkohtien, laatupoikkeamien ja vaaratilanteiden ennakoivasta tunnistamisesta: 

Päiväkodissa on laadittu turvallisuussuunnitelma, jossa käydään läpi mahdollisia riskitilanteita ja 

miten niissä tulee toimia.       

Riskienkartoitus tehdään säännöllisesti (joka toinen vuosi).    

Henkilökunnalla on velvollisuus havainnoida mahdollisia epäkohtia, vaaratilanteita tai riskejä ja 

puuttua niihin. Edellä mainituista havainnoista tiedotetaan päiväkodin johtajaa, joka 

tapauskohtaisesti vie asiat eteenpäin.      

Henkilöstön havaitsemien vaaratilanteiden, epäkohtien, laatupoikkeamien ja riskien 

esiintuominen: 

Henkilökunnalla on velvollisuus ja vastuu puuttua sekä ilmoittaa välittömästi  mahdollisista 

vaaratilanteista yms. päiväkodin johtajalle. Johtaja vie asiat eteenpäin ja tarvittaessa tiedottaa 

Pelastusarmeijan säätiössä vastaavalle henkilölle tilanteesta tai on yhteydessä huoltofirmaan. 

Tilanne kohtaisesti työntekijä voi ottaa yhteyttä huoltomieheen myös itse. Puhelinnumero on 

henkilökunnan nähtävillä. Kiireettömän asian voi kirjoittaa huoltovihkoon ylös, minkä huoltomies 

voi hoitaa. Päiväkodin johtaja sekä henkilökunta tekevät tarvittavat toimenpiteet turvallisuuden 

takaamiseksi.       

 
Lasten ja huoltajien havaitsemien vaaratilanteiden, epäkohtien, laatupoikkeamien ja riskien 

esiintuominen: 

Huoltajat voivat ilmoittaa epäkohdista henkilökunnalle tai suoraan päiväkodin johtajalle 

kasvotusten, puhelimitse tai sähköpostilla. Johtaja ja henkilökunta tekevät tarvittavat 

toimenpiteet turvallisuuden takaamiseksi. vanhemmilla on myös oikeus ilmoittaa epäkohdasta 

suoraan Valviraan.       
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Vaaratilanteiden, epäkohtien, laatupoikkeamien ja riski/läheltä piti -tilanteiden käsittely ja 

dokumentointi sekä korjaavien toimenpiteiden seuranta, arviointi ja kirjaaminen: 

Riskienkartoituksessa kartoitetaan ja arvioidaan säännöllisesti mahdolliset vaaratilanteet ja 

riskit. Jos jossain osioissa ilmenee puutteita, ne kirjataan ylös ja niiden korjaamiseksi laaditaan 

toimintasuunnitelma. Riskienkartoitus lähetetään Pelastusarmeijan päämajaan Pelastusarmeijan 

työsuojelupäällikölle.       

Läheltä piti - tilanteet ja tapaturmat dokumentoidaan ja ne lähetetään Pelastusarmeijan 

työsuojelupäällikölle.       

Henkilökunnan kanssa käydään yhdessä läpi läheltä piti–tilanteet ja tapaturmat sekä puututaan 

mahdollisiin havaittuihin epäkohtiin. Tarvittaessa työterveyshuolto järjestää kriisiapua 

henkilökunnalle.        

4 Lasten ja huoltajien osallisuus ja oikeusturva (kohta 4.3) 

Osallisuus 

Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on luettavissa:  

kotkan kaupungin varhaiskasvatuksen sivuilla   

 Kotkan varhaiskasvatussuunnitelma 2019 (peda.net)    

 

Miten varhaiskasvatustoiminnasta viestitään ja miten viestinnässä varmistetaan saavutettavuus? 
Kotkan kaupungin varhaiskasvatus tiedottaa meitä ja me jaamme tiedon vanhemmille. 

Tiedotamme sähköpostin välityksellä vanhempia kaikesta varhaiskasvatukseen liittyvästä 

toiminnasta. Käytössä on myös tekstiviestit sekä ilmoitustaulut.    

 

Oikeusturva  

Muistutusten vastaanottaja ja tavoiteaika niiden käsittelylle:  

Päiväkodin johtaja ottaa vastaan muistutukset ja käsittelyaika on viikko.   

Kuvaus toimipaikkaa koskevien muistutusvastausten, kantelu- ja valvontapäätöksien käsittelystä 

sekä huomioimisesta toiminnan kehittämisessä  

Kaikki palautteet otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä ja käydään läpi henkilökunnan 

kanssa. Tarvittaessa mukana on myös Kotkan kaupungin varhaiskasvatuksen edustajat.  

Kunnan sosiaaliasiamiehen yhteystiedot:  
 
Heli Kulmala, kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom. 

Karhulan Teollisuuspuisto, Pajatie 69, 48600 Kotka puh. 040-728 7313  heli.kulmala@socom.fi 

 

https://peda.net/kotka/varhaiskasvatus/vp3
mailto:heli.kulmala@socom.fi
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Aluehallintoviraston yhteystiedot:  
 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto,  PL 1, 13035 AVI. Vaihde 029 501 6000, kirjaamo.etelä@avi.fi  

Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot: 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto, PL 5, 00531 Helsinki  puh. 029 505 3050 

 

5 Varhaiskasvatuksen omavalvonta (kohdat 4.3 – 4.6) 

Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laadinta (kohta 4.3)  

Onko toimipaikassa laadittu oma paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma? 

☐ Ei, noudatetaan järjestäjätahon/kunnan laatimaa paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa       

☒ Kyllä, noudatetaan järjestäjätahon/kunnan laatimaa paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa, 
jota on täydennetty toimipaikan varhaiskasvatuksen painotuksen kuvauksella   

Kehittävä, oppimista edistävä ja turvallinen varhaiskasvatuksen oppimisympäristö (kohta 

4.4) 

Miten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen varhaiskasvatuksen oppimisympäristön turvallisuus 
varmistetaan? 
Päiväkodissa pyritään luomaan oppimisympäristö, jossa lapsi voi kokonaisvaltaisesti tuntea 

olonsa turvalliseksi. Tavoitteena on tarjota lapselle henkinen ja fyysinen turvallisuuden 

kokemus, joka edesauttaa oppimista ja tukee lapsen psyykkistä kasvua.    

Kiusaamisen tunnistamiseen, siihen puuttumiseen ja sen ehkäisyyn tähtäävät toimet on kirjattu:   

☒ erilliseen kiusaamisen ehkäisysuunnitelmaan  

☒ osaksi paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa 

 
Jos asiakirjaan ei sisällyt mitkä ovat lapseen tai hänen huoltajiinsa tai muutoin perheiseen 
kohdistuvan henkilöstön taholta tapahtuvan epäasiallisen kohtelun tunnistamisen, puuttumisen 
ja ehkäisemisen periaatteet sekä käytännöt, kuvatkaa ne tähän:   
 

    
Missä kiusaamisen ehkäisysuunnitelma on luettavissa: 
 
Päiväkodin turvallisuussuunnitelmista, jotka löytyvät päiväkodin eteistiloista.   

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki sekä monialainen yhteistyö (kohta 4.5) 

 
Kirjatkaa keskeisten monialaiseen yhteistyöhön liittyvien yhteistyötahojen (esim. liikunta- ja 
kulttuuripalvelut, perusopetus, neuvola) yhteystiedot:  
 
kotkan kaupungin liikunta- ja kulttuuripalvelut, kirjastot, kaupungin varhaiskasvatuspalvelut, 

seurakunta, neuvolat, perhetyö sekä lastensuojelu.     

 

mailto:kirjaamo.etelä@avi.fi
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Ravinto ja ruokailu (kohta 4.6) 

Miten ruokahuolto on järjestetty (kuka tuottaa ruokahuollon palvelut); tuottaja ja yhteystiedot? 
 
Kymijoen Ravintopalvelut Oy toimittaa päiväkotiin ruuan sekä välipalan.  

Keskuskeittiö Kapyysi, Takojantie 3, 48220 Kotka 

Hallinto: 040 124 3320, Tuotannon asiakaspalvelu/vuorovastaava tuotantoesimies: 040 745 3631 

www.makunne.fi 

Kuka vastaa ravitsemukseen ja elintarvikehygienian omavalvonnasta ja missä elintarvikealan 

omavalvontasuunnitelma on luettavissa ja mikä on laadinta- ja viimeisin päivitysajankohta 

(pvm.)? 

Viimeisin omavalvontasuunnitelma on laadittu 1.10.2016, vastuuhenkilönä Sirkku Hämäläinen. 

Uusi suunnitelma laaditaan kesäkuussa 2021. Vastuuhenkilönä Pauliina Ahokainen 1.8.2021 

alkaen. Suunnitelma on luettavissa päiväkodin pientenpuolen eteisessä.        

Kunnallisen terveystarkastajan yhteystiedot:  
 
Emma Muurinen, Ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö, Kotkantie 6, 48200 Kotka 

puh. 040 653 2887  emma.muurinen@kotka.fi 

Viimeisimmän OIVA-raportin päivämäärä: 22.8.2016     

6 Toimitilat ja turvallisuutta lisäävät käytännöt (kohdat 4.7 – 4.8)  

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa (kohta 4.7) 

Terveydensuojeluviranomaisen tarkastus tehty (pvm.): 30.9.2020    
 
Pelastusviranomaisen tarkastus tehty (pvm.): 3.9.2020    
 

Poistumisturvallisuussuunnitelma laadinta- ja viimeisin päivitysajankohta (pvm.): 3.9.2020  

 

Kunnan valvontaviranomaisen tarkastus tehty (pvm.): (koskee yksityisiä perhepäivähoitajia): 
 

-        

Turvallisuuden varmistaminen (kohta 4.7) 

Turvallisuussuunnitelma on laadinta- ja viimeisin päivitysajankohta (pvm): 4.1.2020  

 

http://www.makunne.fi/
mailto:emma.muurinen@kotka.fi
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Lääkehoito sekä terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet (kohta 4.8) 

Toimipaikan lääkehoitosuunnitelma on laadinta- ja viimeisin päivitysajankohta (pvm):  

Noudatamme Kotkan kaupungin varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelmaa.  

 

Miten varmistetaan lasten tarvitsemien apuvälineiden ja terveydenhuollon laitteiden ja 
tarvikkeiden hankinnan, huollon ja käytön ohjauksen asianmukainen toteutuminen? 
 
Päiväkotiimme ei ohjaudu lapsia, joilla on fyysisiä erityistarpeita.    

 
 
Miten varmistetaan, että terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tehdään tarvittaessa 
asianmukaiset vaaratilanneilmoitukset Fimealle? 
 
-        

 

Toimipaikan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaava henkilö:   
-        

 

7 Henkilöstö (kohta 4.9) 

Toiminnasta vastaava johtaja  

Toiminnasta vastaavan johtaja ja hänen yhteystietonsa:  

Leena-Maria Häsä puh. 045-635 8090  leena-maria.hasa@pelastusarmeija.fi 

 

Työskenteleekö johtaja lapsiryhmissä? 

☐Ei      

x Kyllä, tähän kuluva työaika: 

n. 25 h/vko        

Onko toiminnasta vastaavalla johtajalla johdettavanaan muita varhaiskasvatuksen toimipaikkoja? 

xEi      

☐Kyllä, mitkä/missä (etäisyydet) ja kuinka monta:  

   

 

mailto:leena-maria.hasa@pelastusarmeija.fi
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Henkilöstön kelpoisuus ja henkilöstömitoitus 

Kuvatkaa kasvatus-, opetus- ja hoitohenkilöstön (ml. osa-aikaiset) määrä eri ryhmissä sisältäen 

tiedon lasten lukumäärästä ja iästä ryhmässä:  

1-2 v. ryhmä, 8 lasta ja kaksi varhaiskasvatuksen hoitajaa 

3-4 v. ryhmä, 14 lasta ja yksi varhaiskasvatuksenopettaja sekä yksi varhaiskasvatuksenhoitaja 

5-vuotiaat (ryhmä 1.) 7 lasta ja yksi varhaiskasvatuksenopettaja 

5-vuotiaat (ryhmä 2.) 7 lasta ja yksi varhaiskasvatuksenopettaja      

 

Kuvatkaa rekrytoinnin periaatteet ja omavalvonnalliset käytännöt (esim. milloin/miten voidaan 

poiketa kelpoisuusvaatimuksista, rikosrekisteriotteen tarkistaminen ja mahdollinen 

JulkiTerhikki/-Suosikki -rekisteritarkistus, silloin kun kyseessä terveyden-/sosiaalihuollon 

ammattihenkilön rekrytointi):       

Rekrytointi tapahtuu työ- ja elinkeinotoimiston kautta, jonka nettisivuille laitamme haun auki. 

Hakuajan päättyessä hakemukset käydään läpi, kutsutaan sopivimmat koulutus- ja 

kokemustaustan omaavat henkilöt haastatteluun. Päätös tehdään sen perusteella, mikä on 

henkilön kokemus- ja koulutustausta sekä soveltuvuus Pelastusarmeijan päiväkotiin.   

 

Kenen tehtävänä on rekrytoinnin yhteydessä tarkistaa rikostaustaote?       

Leena-Maria Häsä, päiväkodin johtajan       

Kuka vastaa toimipaikan työvuorosuunnittelusta? 

Paula Reivilä, päiväkodin varajohtaja      

 

Kuka vastaa rekrytoinneista henkilöstön poissa ollessa ja miten hoidetaan rekrytoinnit äkillisissä, 

yllättävissä tilanteissa?  

Teemme runkosopimuksia sopivien keikkatyöntekijöiden kanssa, jotka ovat sitoutuneet 

tekemään äkillisiä sijaisuuksia meillä. Saamme heidät hälytettyä tarvittaessa paikalle 

(esim.työntekijän sairastuminen). Johtaja vastaa tästä sekä tarvittaessa varajohtaja johtajan 

ollessa poissa.       

Perehdytys ja täydennyskoulutus 

 
Kuvatkaa perhepäivähoidon sijaisjärjestelyt:  
 
-        
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Toimipaikan henkilöstön perehdytyssuunnitelma on laadinta- ja viimeisin päivitysajankohta: 

23.9.2020        

Toimipaikan henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelma on laadinta- ja viimeisin 

päivitysajankohta:  

Marraskuussa 2020.       

Tukitehtävät (muu kuin välitön lapsiryhmässä tapahtuva työ) 

 

Miten tukitehtävät on järjestetty toimipaikassa? 
 
Siivous ja pyykkihuollosta vastaa laitoshuoltaja.     

 
Osallistuvatko lapsiryhmän henkilöstömitoitukseen kuuluvat henkilöt säännöllisesti tukitehtävien 
tekemiseen?  
 

☒Ei      

 

☐Kyllä        
 
Jos vastasitte kyllä, miten tämä on huomioitu henkilömitoitusta laskettaessa? Kuinka paljon 
työaikaa henkilöstö käyttää tukitehtävien tekemiseen? 
-        

 

 
Toimipaikan muu henkilöstö (nimike/tehtävä): 

Laitoshuoltaja. Vastaa ruokahuollosta, pyykkihuollosta sekä siistimisestä.   

8 Asiakastietojen käsittely (kohta 4.10) 

Tietosuojavastaava/rekisteriyhdyshenkilö sekä tieto siitä, mistä saa toimipaikan 
tietosuojaselosteen (vrt. aiemmin rekisteriseloste) ja mikä on selosteen laadinta-ajankohta 
(pvm.)?  
 
Pelastusarmeijan säätiön  tietosuojavastaava: Riku Leino 

Toimipaikan vastaava Leena-Maria Häsä, päiväkodin johtaja. Tietosuojaseloste on luettavissa 

liitteenä päiväkodin turvallisuussuunnitelmassa. 

Laadittu 25.5.2018       
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Miten varmistetaan, että toimipaikassa noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn 
liittyvää lainsäädäntöä sekä toimipaikkaan laadittuja asiakastietojen kirjaamiseen liittyviä 
ohjeita ja viranomaismääräyksiä? 
 
Kaikki työntekijät sekä harjoittelijat perehdytetään tietosuoja käytäntöihin. Tietosuoja 

käytäntöjä käydään läpi kerran vuodessa läpi henkilökunnan kesken ja päiväkodin johtaja voi 

tarvittaessa ohjata koulutukseen.      

Miten huoltajia tiedotetaan henkilötietojen käsittelystä ja miten huoltajat saavat itseään tai 
lastansa koskevat tiedot tarkastettavakseen?  
 
Kotkan kaupunki toimii rekisterinpitäjänä. Tarvittaessa asiakkaat voivat pyytää kaupungilta 

tietojaan tarkistettavaksi.       

 

Miten varmistutaan henkilörekisterin ajantasaisuudesta ja tietojen säilyttämisestä sekä 
arkistoinnista? 
 
Kotkan kaupungilla on käytössä sähköinen järjestelmä Satelliitti, jonne päivitetään 

henkilötietorekisterin tiedot. Kaupunki vastaa niiden säilyttämisestä ja arkistoinnista.  

Miten varmistetaan, että henkilöstö pääsee henkilörekisteritietoihin vain siinä laajuudessa, jota 
tehtävän hoito edellyttää ja miten varmistetaan henkilöstön perehdytys ja täydennyskoulutus 
asiakastietojen käsittelyyn? 
 
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. Satelliittijärjestelmään on tunnukset vain johtajalla sekä varajohtajalla.  

 

Kenellä on Vardan pääkäyttäjäoikeudet? Pelastusarmeijan Porvoon päiväkoti Solhemin johtajalla 

Sofia Antmanilla p.045-635 8089, sofia.antman@pelastusarmeija.fi 

Miten toimipaikka huolehtii varhaiskasvatustietojen siirtämisestä Vardaan (onko käytössä 
automaattinen tiedonsiirto vai annetaanko tiedot manuaalisesti käyttöliittymän kautta)? 

Manuaalisen  käyttöliittymän kautta. Kaupunki siirtää lasten- ja vanhempien tiedot, päiväkodin 

johtaja siirtää henkilökunnan tiedot. Varajohtaja tarkistaa nämä tiedot. 

9 Terveydensuojelulain mukainen omavalvonta (kohta 4.11) 

Onko toimipaikkaan laadittu seuraavia suunnitelmia tai sisältyykö nämä listassa mainitut asiat 

johonkin suunnitelmaan? Jos sisältyy, niin kuvatkaa mihin ja kirjatkaa laadinta- ja viimeisin 

päivitysajankohta (pvm.).  

 

Siivoussuunnitelma: 5.9.2019, päivitetty 30.6.2021     

mailto:sofia.antman@pelastusarmeija.fi
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Turvallisuus- ja varautumissuunnitelma: 20.1.2021     

Tiloihin ja hygieniaan liittyvät käyttäjäilmoitukset/haittailmoitusten tekeminen ja ohjeistuksen 

laatiminen: Ilmoitukset voi tehdä päiväkodin henkilökunnalle. 

 
Mikä on viimeisen terveystarkastuksen pvm.1: 30.9.2021    
 
Kunnallisen terveystarkastajan yhteystiedot:  
 
Emma Muurinen  puh.040 653 2887  emma.muurinen@kotka.fi 

 

10 Omavalvontasuunnitelman seuranta (kohta 5) 

Muita huomioita omavalvonnasta  

 

-        

 

 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään viimeistään: 31.5.2022    

 

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimipaikan vastaava johtaja tai vastuuhenkilö. 

Paikka ja päiväys        

Allekirjoitus             

                                                
1
 Huom. yksityisistä päiväkodeista vain päiväkodit ja ns. ryhmäperhepäiväkodit kuuluvat terveydensuojelulain 

suunnitelmallisen valvonnan piiriin. Perhepäivähoito (yksityinen ja julkinen) ei ole terveydensuojelulain nojalla 
ilmoitusvelvollista ja sitä ei suunnitelmallisesti valvota (valvonta vain terveyshaittaepäilyn johdosta). 

mailto:emma.muurinen@kotka.fi

