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PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 

Palveluntuottaja

Nimi: Eerika Parkkonen

Palveluntuottajan Y-tunnus: 2948339-
2    

Kunnan nimi: Jyväskylä    

Toimintayksikön nimi
Perhepäivähoitaja Eerika Parkkonen    

Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen
Jyväskylä

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä
Perhepäivähoito, 0-5-vuotiaat, 4 paikkaa

Toimintayksikön katuosoite
Keskustie 17 B 29     

Postinumero
40100     

Postitoimipaikka
Jyväskylä     

Toimintayksikön vastaava esimies
Eerika Parkkonen     

Puhelin
0503558473     

Sähköposti
eerika.parkkonen@hotmail.com     

Ilmoituksenvarainen toiminta / yksityiset päiväkodit
Aluehallintoviraston rekisteröintipäätöksen ajankohta     

Kunnan päätös (päivämäärä) palvelusetelipalvelun tuottajaksi hyväksymisestä 
     

Yksityinen perhepäivähoito
Palvelusetelituottajaksi hyväksymisen ajankohta
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• TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 

Toiminta-ajatus

Toimintayksikkö  perustetaan  tuottamaan  palvelua  tietylle  asiakasryhmälle  tietyssä
tarkoituksessa.  Toiminta-ajatus  ilmaisee,  kenelle  ja  mitä  palveluita  yksikkö  tuottaa.
Toiminta-ajatus perustuu toimialaa koskeviin erityislakeihin kuten varhaiskasvatuslakiin. 

Mikä on yksikön toiminta-ajatus 

Tarjota monipuolista, laadukasta ja turvallista varhaiskasvatusta lapsilähtöisesti

Arvot ja toimintaperiaatteet

Arvot liittyvät läheisesti työn ammattieettisiin periaatteisiin ja ohjaavat valintoja myös silloin,
kun laki ei anna tarkkoja vastauksia käytännön työstä nouseviin kysymyksiin. Yksikön arvot
kertovat  työyhteisön  tavasta  tehdä  työtä.  Ne  vaikuttavat  päämäärien  asettamiseen  ja
keinoihin saavuttaa ne.

Yksikön toimintaperiaatteet kuvaavat yksikön päivittäisen toiminnan tavoitteita ja asiakkaan
asemaa yksikössä.  Toimintaperiaatteita  voivat  olla  esimerkiksi  yksilöllisyys,  turvallisuus,
perhekeskeisyys, ammatillisuus. Yhdessä arvojen kanssa toimintaperiaatteet muodostavat
yksikön  toimintatapojen  ja  -tavoitteiden  selkärangan  ja  näkyvät  mm.  asiakkaan
kohtaamisessa.

Mitkä ovat yksikön arvot ja toimintaperiaatteet?

Lapsilähtöisyys:  kiinnostus  lasta  ja  hänen  näkökulmaansa  kohtaan,  otetaan  lasten
ajatukset ja ideat huomioon toiminnan suunnittelussa, kuunnellaan ja ymmärretään lasta
Perhekeskeisyys:  kunnioitus  perheen  arvoja  ja  kasvatusta  kohtaan,  yhteisen  linjan
luominen  kasvatukseen,  perheen  toiveiden  huomiointi  
Turvallisuus  ja  tunnetaidot:  lapsen  tunteiden  sanoittaminen,  läsnäolo,  pysähdytään
käsittelemään ja pohtimaan tunteita, hoitaja tarjoaa fyysistä ja henkistä turvallisuutta sekä
kosketusta  päivittäin  kuten  sylittelyä  ja  silittelyä  -lapsi  kokee  itsensä  arvokkaaksi



• OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt

Omavalvontasuunnitelma laaditaan päiväkodin / ryhmäperhepäiväkodin johdon ja 
henkilökunnan yhteistyönä. Omavalvonnan eri osa-alueilla voi olla myös omat 
vastuuhenkilöt. Perhepäivähoitaja laatii oman suunnitelmansa.

Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun?
Perhepäivähoitaja Eerika Parkkonen
     

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot:     
Ks. Palveluntuottajan tiedot 

Omavalvontasuunnitelman seuranta 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja 
asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia.

Miten yksikössä huolehditaan omavalvontasuunnitelman päivittämisestä? 

 Perhepäivähoitaja päivittää tarvittaessa

Omavalvontasuunnitelman julkisuus

Ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelman pitää olla julkisesti nähtävänä yksikössä siten,



että asiakkaat ja omavalvonnasta kiinnostuneet voivat helposti ja ilman erillistä pyyntöä 
tutustua siihen.

Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä? 

 Perhepäivähoidon nettisivuilla osoitteessa eerikaypph.net    
     

• RISKINHALLINTA

Omavalvonta perustuu riskinhallintaan, jossa palveluun liittyviä riskejä ja mahdollisia 
epäkohtia arvioidaan monipuolisesti asiakkaan saaman palvelun näkökulmasta. Riskit 
voivat aiheutua esimerkiksi fyysisestä toimintaympäristöstä (kynnykset, rappuset, 
ulkoilualueet…), toimintatavoista, asiakkaista tai henkilökunnasta. Usein riskit ovat monien 
virhetoimintojen summa. Riskinhallinnan edellytyksenä on, että työyhteisössä on avoin ja 
turvallinen ilmapiiri, jossa sekä henkilöstö että asiakkaat uskaltavat tuoda esille laatuun ja 
asiakasturvallisuuteen liittyviä epäkohtia?

Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat

Riskinhallinnassa laatua ja asiakasturvallisuutta parannetaan tunnistamalla jo ennalta ne 
kriittiset työvaiheet, joissa toiminnalle asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden toteutuminen 
on vaarassa. Riskinhallintaan kuuluu myös suunnitelmallinen toiminta epäkohtien ja 
todettujen riskien poistamiseksi tai minimoimiseksi sekä toteutuneiden haittatapahtumien 
kirjaaminen, analysointi, raportointi ja jatkotoimien toteuttaminen. Palveluntuottajan 
vastuulla on, että riskinhallinta kohdistetaan kaikille omavalvonnan osa-alueille.

Riskinhallinnan työnjako

Päiväkodissa ja ryhmäperhepäivähoidossa johdon tehtävänä on huolehtia omavalvonnan 
ohjeistamisesta ja järjestämisestä sekä siitä, että työntekijöillä on riittävästi tietoa 
turvallisuusasioista. Johto vastaa siitä, että toiminnan turvallisuuden varmistamiseen on 
osoitettu riittävästi voimavaroja. Heillä on myös päävastuu myönteisen asenneympäristön 
luomisessa epäkohtien ja turvallisuuskysymysten käsittelylle. Riskinhallinta vaatii aktiivisia 
toimia koko henkilökunnalta. Työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja -riskien arviointiin, 
omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja turvallisuutta parantavien toimenpiteiden 
toteuttamiseen. 

Riskinhallinnan luonteeseen kuuluu, ettei työ ole koskaan valmista. Koko yksikön 
henkilökunnalta vaaditaan sitoutumista, kykyä oppia virheistä sekä muutoksessa elämistä, 
jotta turvallisten ja laadukkaiden palveluiden tarjoaminen on mahdollista. Eri 



ammattiryhmien asiantuntemus saadaan hyödynnetyksi ottamalla henkilökunta mukaan 
omavalvonnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Perhepäivähoidossa hoitaja vastaa siitä, että nämä asiat toteutuvat hänen ryhmänsä 
toiminnassa.

Luettelo riskinhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista (esim. 
turvallisuusohjeet, pelastussuunnitelma jne.)
     
Perhepäivähoidolla  on  erillinen  turvallisuussuunnitelma,  joka  on  nähtävillä  kansiossa
perhepäiväkodissa  sekä  perhepäivähoidon  nettisivuilla.  
Taloyhtiön turvallisuussuunnitelma on nähtävillä osoitteessa sato.fi,  kirjoita Keskustie 17
“asukkaalle” hakukohtaan, klikkaa “pelastussuunnitelma”. 

Riskien tunnistaminen

Riskinhallinnan prosessissa sovitaan toimintatavoista, joilla riskit ja kriittiset työvaiheet 
tunnistetaan.

Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit / 
kuinka perhepäivähoitaja arvioi ja havainnoi em. asioita?

 Perhepäivähoitaja  arvioi  toimintaa  etukäteen  ja  huomioi  turvallisuuden  suunnitellessaan
esim.retkiä. Pph huolehtii ettei kodissa ole viallisia laitteita ja korjaa/korjauttaa muutenkin kotona
ilmenevät  mahdolliset  ongelmat.  Hän huolehtii,  että palovaroittimet  ovat  toiminnassa ja  minimoi
arjessa tulipalovaaran riskit. Hoitaja arvioi ja mukauttaa toimintaa ryhmänsä lapsien kehitystason
mukaan  (ei  liian  haastavaa  tehtävää  esim.  saksilla  leikkaus  ilman  hoitajan  apua)  vahinkojen
välttämiseksi. Läheltä piti –tilanteet käsitellään ja arvioidaan sekä mietitään lisää tapoja parantaa
turvallisuutta.    

Riskien käsitteleminen

Haittatapahtumien ja läheltäpiti -tilanteiden käsittelyyn kuuluu niiden kirjaaminen, 
analysointi ja raportointi. Vastuu riskinhallinnassa saadun tiedon hyödyntämisestä 
kehitystyössä on palveluntuottajalla, mutta työntekijöiden vastuulla on tiedon saattaminen 
johdon käyttöön. Haittatapahtumien käsittelyyn kuuluu myös niistä keskustelu 
työntekijöiden ja asiakkaan kanssa. Jos tapahtuu vakava, korvattavia seurauksia 
aiheuttanut haittatapahtuma, asiakasta informoidaan korvausten hakemisesta.



Miten yksikössä käsitellään haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet ja miten ne 
dokumentoidaan?

 Perhepäivähoitaja  kirjaa  ylös  läheltä  piti  –tilanteet.  Tilanteesta  keskustellaan  lasten  ja
vanhempien kanssa.  Hoitaja  käy läpi  tilanteen ja  siihen johtaneet  tekijät  sekä jatkossa
yrittää ehkäistä vastaavan tilanteen syntymistä.     

Korjaavat toimenpiteet

Laatupoikkeamien, epäkohtien, läheltä piti -tilanteiden ja haittatapahtumien varalle 
määritellään korjaavat toimenpiteet, joilla estetään tilanteen toistuminen jatkossa. Tällaisia 
toimenpiteitä ovat muun muassa tilanteiden syiden selvittäminen ja tätä kautta 
menettelytapojen muuttaminen turvallisemmiksi. Myös korjaavista toimenpiteistä tehdään 
seurantakirjaukset ja -ilmoitukset.

Miten yksikössä reagoidaan esille tulleisiin epäkohtiin, laatupoikkeamiin, läheltä piti 
-tilanteisiin ja haittatapahtumiin?

 Asia  käsitellään  heti.  Perheille  tiedotetaan  asiasta.  Punnitaan  turvallisuutta  lisääviä
vaihtoehtoja ja ennaltaehkäiseviä keinoja.     

Muutoksista tiedottaminen

Miten muutoksista työskentelyssä (myös todetuista tai toteutuneista riskeistä ja 
niiden korjaamisesta) tiedotetaan henkilökunnalle ja muille yhteistyötahoille?

    - 

• ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

Palvelusopimus 

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 5 §:ssä säädetään, että palvelujen on 
perustuttava sopimukseen tai kunnan tekemään hallintopäätökseen sekä sosiaalihuollon 
asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (asiakaslaki) 7 §:n mukaisesti laadittuun 
palvelusopimukseen.

Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava kuvaus menettelystä, miten sopimus palvelusta 
laaditaan asiakkaan kanssa. Kuvauksessa on käytävä ilmi asiakkaalle annettava 
informaatio palveluun liittyvien sopimusten sisällöstä, palvelun kustannuksista ja 
sopimusmuutoksista.

Palveluntuottajan tulee kuvata esimerkiksi se, kuinka asiakas saa riittävästi tietoa 
asiakasmaksunsa määräytymisestä, hoitopaikan irtisanomisen ehdoista jne. (lisää tästä 



asiasta kohdassa Oikeusturva palveluseteliasiakkaana)

Omavalvontasuunnitelmassa on kuvattava menettely, miten asiakkaan toiveet otetaan 
huomioon ja miten asiakasta kuullaan palvelusopimusta laadittaessa. 
Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan palvelusopimuksen sisällön lisäksi menettely, miten 
sopimuksen toteutumista seurataan ja päivitetään.

Palvelusopimuksen laatimiskäytännöt, sisältö ja päivittäminen

Miten ja milloin palvelusopimus laaditaan ja kuinka sen toteutumista seurataan? 
Kuinka varmistetaan, että palvelusopimus perustuu asiakkaan todelliseen 
palveluntarpeeseen ja kuinka asiakas saa riittävästi tietoa palvelusopimuksen 
vaikutuksesta hoitosuhteen aikana? Kuinka asiakas voi vaikuttaa sopimuksen 
sisältöön?

   Ennen lapsen hoidon aloitusta täytetään paperinen palvelusopimuslomake huoltajien
kanssa.  Lomakkeeseen  kirjataan  hoitoaika,  varahoitojärjestelyt,  lomat,  tietoja  lapsesta
kuten allergiat ja muut hyvinvointiin liittyvät asiat, tiedot asiakasmaksusta ym. Toteutumista
seurataan  mm.  käytettyjen  tuntien  osalta,  tarvitseeko  perheen  tehdä  uutta
palvelusetelihakemusta.   Palvelusetelihakemuksen  voi  tehdä  jyvaskyla.fi  sivuilla.
Palvelusopimuksen irtisanomisaika on 1kk. 



Asiakkaan kohtelu

Asiakkaan asiallinen kohtelu ja Itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen

Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta 
henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät 
läheisesti oikeudet yksityisyyteen ja yksityiselämän suojaan. Henkilökohtainen vapaus 
suojaa henkilön fyysisen vapauden ohella myös hänen tahdonvapauttaan ja 
itsemääräämisoikeuttaan. Varhaiskasvatuspalveluissa henkilökunnan tehtävänä on 
kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen osallistumistaan 
palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. Sosiaalihuollon asiakkaiden oikeuksista 
säädetään tarkemmin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa 
(812/2000). Varhaiskasvatuslain mukaan perheillä on lastensa kasvatusvastuu. 
Poikkeuksena ovat lastensuojelulakiin perustuvat toimenpiteet.

Suuri osa sosiaalipalveluista tehdyistä kanteluista koskee asiakkaan kokemaa epäasiallista
kohtelua tai epäonnistunutta vuorovaikutustilannetta työntekijän kanssa. Asiakkaalla on 
oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle, mikäli 
hän on tyytymätön kohteluunsa. Palvelun perustuessa ostopalvelusopimukseen muistutus 
tehdään järjestämisvastuussa olevalle viranomaiselle. Yksikössä tulisi kuitenkin ilman 
muistutustakin kiinnittää huomiota ja tarvittaessa reagoida epäasialliseen tai loukkaavaan 
käytökseen asiakasta kohtaan.

Omavalvontasuunnitelmassa on kuvattava, kuinka yksikössä varmistetaan asiakkaan 
asiallinen kohtelu ja miten menetellään, jos epäasiallista kohtelua havaitaan.

Miten yksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita 
kuten yksityisyyttä ja mahdollisuutta vaikuttaa saamaansa palveluun? Kuinka 
yksikössä varmistetaan asiakkaan asiallinen kohtelu ja miten menetellään, jos 
epäasiallista kohtelua havaitaan?

Itsemääräämisoikeus:
-Lapsilla on tiettyjä oikeuksia määrätä itse esim. minkä leikin valitsevat, mikä kirja luetaan
-Lapsilla  on  oikeus  koskemattomuuteen:  jos  lapsi  ei  halua  että  häntä  sylitellään  tai
silitellään,  kunnioitetaan  hänen  toivettaan.  Kuitenkin  jos  turvallisuus  on  vaarassa,  voi
lapsen  napata  syliin  ja  selittää  tilanteen  hänelle
-Lasten  asioista  ei  puhuta  ulkopuolisille  tai  levitellä  netissä
-Lasta  kannustetaan  omatoimisuuteen  päivän  askareissa  

Vaikuttamismahdollisuudet:
-Palautelomakkeet
-Varhaiskasvatussuunnitelma  ja  keskustelu
-Keskustelu jokapäiväisessä kohtaamisessa, palautetta saa antaa aina kun vanhemmat tai
lapsi  kokee  tarpeelliseksi
-Kysely lapsilta lapsentasoisesti esim. Mikä on mieluisinta tekemistä hoidossa?     



Miten yksikössä käsitellään asiakasta kohdannut epäasiallinen kohtelu, 
haittatapahtuma tai vaaratilanne? 

 Lasten väliset tilanteet käsitellään hoitajan kanssa yhdessä. Keskustellaan lasten kanssa
säännöistä ja siitä miten toisia ihmisiä saa tai ei saa kohdella. Jos tietyn lapsen kohdalla
esim. väkivaltaisuus on toistuvaa, pyydetään perhe keskustelemaan asiasta ja kotioloista
sekä siitä tarvitsevatko he apua.     

Asiakkaan osallisuus

Lasten ja vanhempien osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan 
kehittämiseen

Eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän perheidensä huomioon ottaminen on olennainen osa 
palvelun sisällön, laadun, asiakasturvallisuuden ja omavalvonnan kehittämistä. Koska laatu
ja hyvä varhaiskasvatus voivat tarkoittaa eri asioita henkilöstölle ja asiakkaalle, on 
systemaattisesti eri tavoin kerätty palaute tärkeää saada käyttöön yksikön kehittämisessä.

Palautteen kerääminen

Miten lapset ja heidän vanhempansa osallistuvat yksikön toiminnan, laadun ja 
omavalvonnan kehittämiseen? Miten asiakaspalautetta kerätään?

 Palautelomakkeella,  kyselemällä.  Huoltajat  voivat  avoimesti  antaa  palautetta  aina  kun
kokevat sen tarpeelliseksi.    

Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä

Miten asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä?

     
Asiakaspalaute on todella tärkeää perhepäivähoitajan työssä. Pyrin huomioimaan kaikkien
perheiden  toiveet  ja  mukauttamaan  hoitoa  sen  pohjalta,  kuitenkin  ammattilaisena  itse
arvioin mikä on kasvatuksellisesti hyväksi lapsille. Palautetta voi hyödyntää suunnitellussa
toiminnassa ja päivittäisissä kasvatustilanteissa. 





Asiakkaan oikeusturva

Sosiaalihuollon  asiakkaalla  on  oikeus  laadultaan  hyvään  sosiaalihuoltoon  ja  hyvään
kohteluun ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja
yksityisyyttään kunnioittaen. Tosiasialliseen hoitoon ja palveluun liittyvät päätökset tehdään
ja  toteutetaan  asiakkaan  ollessa  palvelujen  piirissä.  Palvelun  laatuun  tai  saamaansa
kohteluun  tyytymättömällä  asiakkaalla  on  oikeus  tehdä  muistutus  toimintayksikön
vastuuhenkilölle  tai  johtavalle  viranhaltijalle.  Muistutuksen  vastaanottajan  on  käsiteltävä
asia ja annettava siihen kirjallinen, perusteltu vastaus kohtuullisessa ajassa. 

Kun palvelu  perustuu ostopalvelusopimukseen,  muistutus  tehdään  järjestämisvastuussa
olevalle  viranomaiselle.  Valviran  antamassa  ohjeessa  8:2010  on  tarkemmat  ohjeet
muistutuksen käsittelemisestä.

http://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-valvonta/muistutus_tai_kantelu

Oikeusturva palveluseteliasiakkaana

Palvelujen tuottamiseen palvelusetelillä sovelletaan kuluttajansuojalakia. Lain mukaan 
elinkeinonharjoittaja ei muun muassa saa käyttää kulutushyödykettä tarjotessaan 
sopimusehtoa, jota hyödykkeen hinta ja muut asiaan vaikuttavat seikat huomioon ottaen on
pidettävä kuluttajien kannalta kohtuuttomana. Asiakkaalla on oikeus käyttää 
kuluttajaoikeuden mukaisia oikeusturvakeinoja reklamaatiotilanteessa. Seuraamuksiin 
kuuluvat kuluttajan oikeus pidättyä maksusta, virheen oikaisu, hinnanalennus ja kaupan 
purku sekä vahingonkorvaus.
Asiakkaan ja palvelun tuottajan välistä sopimusta koskevan erimielisyyden saattamisesta 
kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi säädetään kuluttajariitalautakunnasta annetussa 
laissa.
http://www.kuluttajariita.fi/fi/index.html

Reklamaatiotilanteessa kuluttajan tulee ilmoittaa tyytymättömyydestään 
sopimuskumppanilleen eli palvelun tuottajalle.

a) Muistutuksen vastaanottaja

  Perhepäivähoitaja ja perhepäivähoidon ohjaajat    

b) Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista

Eija Hiekka puh. 044 265 1080 

-neuvoo asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä
-avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä
-tiedottaa asiakkaan oikeuksista
-toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

     -seuraa asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa
  

c) Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekä tiedot sitä kautta saaduista palveluista

 https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/
   puh. 029 553 6901 (arkisin 9–15) 

http://www.kuluttajariita.fi/fi/index.html
http://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-valvonta/muistutus_tai_kantelu


   -avustaa ja sovittelee kuluttajan ja yrityksen välisessä riitatilanteessa (vain kuluttajan        
aloitteesta)
   -antaa kuluttajille ja yrityksille tietoa kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista
  

d) Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut 
valvontapäätökset käsitellään ja huomioidaan toiminnan kehittämisessä?

    

e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle

 -    

• PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 



Lapsen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon sekä hyvinvoinnin kokonaisuus 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ja / tai esiopetuksen oppimissuunnitelma

Palveluntuottaja on sitoutunut noudattamaan Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatusta ja 
esiopetusta ohjaavia asiakirjoja ja vastaa siitä, että jokaiselle lapselle laaditaan vuosittain
henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma ja / tai esiopetuksen oppimissuunnitelma 
yhdessä vanhempien kanssa.

Omavalvontasuunnitelmassa on kuvattava menettely, miten lapsen ja vanhemman toiveet
otetaan  huomioon  ja  miten  he  osallistuvat  lapsen  varhaiskasvatussuunnitelman  /
esiopetuksen  oppimissuunnitelman  tekemiseen  ja  miten  niiden  toteutumista  seurataan,
arvioidaan ja päivitetään.

Lapsen  varhaiskasvatussuunnitelman  /  esiopetuksen  oppimissuunnitelman
tekemisen käytännöt, sisältö ja päivittäminen

Miten  ja  milloin  lapsen  varhaiskasvatussuunnitelma  /  esiopetuksen
oppimissuunnitelma laaditaan ja kuinka sen toteutumista seurataan, arvioidaan ja
päivitetään?
 
 Varhaiskasvatussuunnitelma  laaditaan  yhdessä  vanhempien  tai  vanhemman  kanssa
perhepäivähoitajan  johdolla.  Varhaiskasvatuskeskustelu  käydään  kahdesti  vuodessa,
syksyllä  ja  keväällä.  Ensimmäinen  keskustelu  ajoittuu  1-2kk  päähän  lapsen  hoidon
aloituksesta.  Vanhemmat  saavat  kotiin  havainnointilomakkeen  ja  lapsen
haastattelulomakkeen  ennen  VASU-keskustelua.  Myös  perhepäivähoitaja  kirjaa  omat
havaintonsa  ylös.  Suunnitelman  toteutumista  seurataan  perhepäivähoidon  arjessa  ja
hoitaja tukee lapsen kehitystä suunnitelman mukaan.    

Lasten ravitsemus

Kuinka yksikön ruokapalvelut on järjestetty?
Miten yksikön omavalvonnassa seurataan lasten monipuolisen ja riittävän ravinnon 
saantia sekä ravitsemuksen tasoa?
     
Perhepäivähoitaja tekee ja tarjoaa yhden lämpimän aterian (lounaan) hoitopäivän aikana 
sekä aamu- ja välipalan. Tarkastelen päiväkotien ruokalistoja ja otan niistä vinkkiä, miten 
ateriat on viikon aikana koostettu. Tavoitteena on tarjota viikoittain kalaa, kasvisruokaa ja 
valkoista lihaa sekä täysjyväviljatuotteita, monipuolisesti maitotuotteita ja tuoreita kasviksia.
Lapset saavat syödä ravitsevaa ja terveellistä ruokaa niin paljon kun jaksavat, ei ole mitään
määrärajoitetta. Perhepäiväkotiin varataan aina ekstaruokatarvikkeita. Allergiat ja 
erityisruokavaliot huomioidaan huolella. Jos ruokailussa ilmenee useasti ongelmia saman 
lapsen kohdalla, otan asian puheeksi vanhempien kanssa kysellen kodin 
ruokailutottumuksista.  



Hygieniakäytännöt

Yksikön  hygieniatasolle  asetetut  laadulliset  tavoitteet  ja  sen  toteutumiseksi  laaditut
toimintaohjeet  asettavat  omavalvonnan  tavoitteet,  joihin  kuuluvat  asiakkaiden
henkilökohtaisesta  hygieniasta  huolehtimisen  lisäksi  infektioiden  ja  muiden  tarttuvien
sairauksien leviämisen estäminen.

Miten yksikössä seurataan yleistä hygieniatasoa ja miten varmistetaan, että lasten
tarpeita vastaavat hygieniakäytännöt toteutuvat? 

 Säännöllisellä  siivouksella.  Päivittäin  imuroidaan  eläinten  karvat  ja  hiekat  pois
perhepäiväkodista.  Ruokailu  tapahtuu  vain  keittiössä.  Tiskit  pestään  ja  ruokailusta
koituneet  sotkut  siivotaan  heti  ruoan  jälkeen.  Wc-tilat  pestään  lisäksi  desinfioivalla
pesuaineella tarpeen mukaan. Pyyhkeet vaihdetaan usein. Suurempi viikkosiivous kuten
lattioidenpesu ja petivaatteiden vaihto. Kädet pestään sisälle tullessa, ennen ruokaa ja wc-
käynnin jälkeen. Kipeänä ei tulla perhepäivähoitoon ja jos hoitaja on sairaana, järjestetään
varahoito.   Erikoistapauksessa  esim.  täitartunnan  ilmetessä  annetaan  toimintaohjeet
perheille, lasten vaatteet viedään koteihin pestäviksi, perhepäiväkodin tekstiilit pestään 60
asteessa sekä lelut pestään tai pakastetaan.    

Mitkä ovat infektioiden ehkäisemis- ja seurantakäytännöt?

Käsienpesu,  lelujen  pesu,  oikeaoppisen  yskimistekniikan  opetus,  nenäliinaan  niisto,  ei
anneta  lasten  vaihdella  tutteja  tms,  lasten  henkilökohtaisilla  tavaroilla  omat  korit,
oikeaoppisesta pukeutumisesta huolehtiminen ulkoilussa, ei anneta syödä hiekkaa/multaa
ym. Kodin siivous     



Sairaudenhoito ja lääkehoito

Lääkehoitoa antavat ja lääkkeitä käsittelevät palvelujen tuottajat noudattavat Jyväskylän
kaupungin varhaiskasvatukselle laadittua lääkehoito-suunnitelmaa, jossa on määritelty ja
sovittu  lääkehoidon  henkilöstön  vastuut,  velvollisuudet,  työnjako,  lupakäytäntö,
lääkehoidon vaikutusten arviointi ja kirjaaminen sekä seuranta.

Varhaiskasvatuksessa  lapsen  lääkehoidon  toteuttaminen  ei  ole  päivittäistä  toimintaa.
Lapsille ei anneta muita kuin lääkärin määräämiä välttämättömiä lääkkeitä. Lääkehoidon
käytännön  toteuttaminen  perustuu  yksilölliseen  lääkehoitosuunnitelmaan,  mikä  tehdään
yhdessä vanhempien ja asiantuntijoiden kanssa. Lääkehoitosuunnitelma liitetään lapselle
laadittavaan palvelusopimukseen.

Omavalvontasuunnitelmaan  tulee  kirjata  ajan  tasalla  olevat  tiedot  lääkehoidon
vastuuhenkilöstä  ja  kuvaus  menettelystä,  miten  lääkehoitosuunnitelmaa  ylläpidetään  ja
seurataan.

Miten toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään?

 Toimitaan lapsen lääkehoitosuunnitelman mukaisesti. 
  

Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta?
     
Perhepäivähoitaja, lähihoitaja Eerika Parkkonen 

Yhteistyö eri toimijoiden kanssa 

Asiakas  saattaa  tarvita  useita  palveluja  yhtäaikaisesti.  Jotta  palvelukokonaisuudesta
muodostuisi  asiakkaan  kannalta  toimiva  ja  hänen  tarpeitaan  vastaava,  vaaditaan  eri
toimijoiden välistä yhteistyötä, jossa erityisen tärkeää on tiedonkulku. 

Miten yhteistyö ja tiedonkulku lapsen varhaiskasvatukseen kuuluvien muiden 
tahojen kanssa toteutetaan?
     
Aina keskustellaan ensin huoltajien kanssa yhteydenotosta muihin tahoihin. Tarvittaessa 
yhteys neuvolaan, erityislastentarhanopettajaan tms. moniammatillisiin tahoihin. 4v –lapsen
vasu neuvolatarkastuksella mukaan. Toiveena on, että huoltajat informoivat 
perhepäivähoitajaa lasta koskevissa asioissa, jotka tulevat ilmi muualla esim. juuri 
neuvolassa. 

• ASIAKASTURVALLISUUS 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa



Sosiaalihuollon  omavalvonta  koskee  asiakasturvallisuuden  osalta  sosiaalihuollon
lainsäädännöstä  tulevia  velvoitteita.  Palo-  ja  pelastusturvallisuudesta  sekä
asumisterveyden  turvallisuudesta  vastaavat  eri  viranomaiset  kunkin  alan  oman
lainsäädännön  perusteella.  Asiakasturvallisuuden  edistäminen  edellyttää  kuitenkin
yhteistyötä muiden turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Palo-
ja  pelastusviranomaiset  asettavat  omat  velvoitteensa  edellyttämällä  mm.
poistumisturvallisuussuunnitelman  ja  ilmoitusvelvollisuus  palo-  ja  muista
onnettomuusriskeistä pelastusviranomaisille. 

Palvelun  tuottajan  tiloissa  tapahtuvan  palvelun  asiakasturvallisuutta  arvioitaessa  on
otettava huomioon toimintayksikön fyysisen ympäristön riskit asiakkaiden turvallisuudelle.

Miten yksikkö vastaa asiakasturvallisuudesta ja kehittää valmiuksiaan 
asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yhteistyötä tehdään muiden 
asiakasturvallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden kanssa?

Ks. Turvallisuussuunnitelma. 



Henkilöstö

Hoito- ja kasvatushenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön 
periaatteet

Henkilöstösuunnittelussa  otetaan  huomioon  toimintaan  sovellettava  lainsäädäntö,  kuten
esimerkiksi  yksityisessä  päivähoidossa  varhaiskasvatuslaki  sekä  sosiaalihuollon
ammattihenkilöistä annettu laki, joka tuli voimaan 1.3.2016. 

Omavalvontasuunnitelmasta pitää käydä ilmi, paljonko yksikössä toimii lasten hoidosta ja
kasvatuksesta  vastaavaa  henkilöstöä,  henkilöstön  rakenne  (eli  koulutus  ja  työtehtävät)
sekä  minkälaisia  periaatteista  on  sovittu  liittyen  sijaisten/varahenkilöstön  käyttöön.
Julkisesti esillä pidettävään suunnitelmaan ei kirjata työntekijöiden nimiä vaan henkilöstön
ammattinimike,  työtehtävät  sekä  henkilöstömitoitus  suhteessa  lasten  määrään.
Suunnitelmaan  kuuluu  kirjata  myös  tieto  siitä,  miten  henkilöstövoimavarojen  riittävyys
varmistetaan.

a) Mikä on yksikön hoito- ja kasvatusvastuussa olevan henkilöstön määrä ja 
rakenne? 
 1 lähihoitaja    

b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet?

  varahoito   

c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan?

  Perhepäivähoitaja huolehtii omasta terveydestään ja riittävästä levosta, jotta hoidon laatu
ei kärsi.    

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet

Henkilöstön rekrytointia ohjaavat työlainsäädäntö ja työehtosopimukset, joissa määritellään
sekä  työntekijöiden  että  työnantajien  oikeudet  ja  velvollisuudet.  Erityisesti  palkattaessa
asiakkaiden  kodeissa  ja  lasten  kanssa  työskenteleviä  työntekijöitä  otetaan  huomioon
erityisesti  henkilöiden soveltuvuus ja luotettavuus.  Tämän lisäksi  yksiköllä voi  olla omia
henkilöstön  rakenteeseen  ja  osaamiseen  liittyviä  rekrytointiperiaatteita,  joista  avoin
tiedottaminen on tärkeää niin työn hakijoille kuin työyhteisön työntekijöille.

a) Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet?

   -  

b) Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti lasten kanssa työskentelevien 
soveltuvuus ja luotettavuus?

   -  

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta

Toimintayksikön  hoito-  ja  kasvatusvastuussa  oleva  henkilöstö  perehdytetään
asiakastyöhön,  asiakastietojen  käsittelyyn  ja  tietosuojaan  sekä  omavalvonnan
toteuttamiseen. Sama koskee myös yksikössä työskenteleviä opiskelijoita ja pitkään töistä



poissaolleita.  Johtamisen  ja  koulutuksen  merkitys  korostuu,  kun  työyhteisö  omaksuu
uudenlaista  toimintakulttuuria  ja  suhtautumista  asiakkaisiin  ja  työhön  mm.
itsemääräämisoikeuden  tukemisessa  tai  omavalvonnassa.  Sosiaalihuollon
ammattihenkilölaissa  säädetään  työntekijöiden  velvollisuudesta  ylläpitää  ammatillista
osaamistaan  ja  työnantajien  velvollisuudesta  mahdollistaa  työntekijöiden
täydennyskouluttautuminen.

a) Miten yksikössä huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä 
asiakastyöhön ja omavalvonnan toteuttamiseen. 

 Perhepäivähoitaja perehdyttää mahdolliset opiskelijat.     

b) Miten henkilökunnan täydennyskoulutus järjestetään?

  Pph saa perhepäivähoidonohjaajilta tiedot koulutuksista, joihin voi osallistua. Asiakkaille 
tiedotetaan hyvissä ajoin koulutuksen ajankohdasta. 
   

Toimitilat

Yksityisistä  sosiaalipalveluista  annetun  lain  4  §:n  mukaan  toimintayksikössä  on  oltava
riittävät ja asianmukaiset toimitilat ja varusteet. Toimitilojen on oltava myös terveydellisiltä
ja muilta olosuhteiltaan toimintaan sopivat.

Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä  tiloista  ja  niiden
käytön periaatteista. Mitä yhteisiä/julkisia tiloja yksikössä on ja ketkä niitä käyttävät?

Tilojen käytön periaatteet

 Kerrostalokaksio, 58,5m2, parveke on mutta ei lasten käytössä. Pääosin toiminta sijoittuu 
olohuoneeseen ja keittiöön, makuuhuone nukkariaikana lapsilla. Tiloja käyttävät vain 
perhepäivähoidon asiakkaat sekä vapaa-ajalla hoitajan ja tämän avopuolison elämään 
kuuluvat henkilöt.   

Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty?

 Hoitaja siivoaa päivittäisten toimien lomassa osallistaen lapsia siivoukseen esim. lelujen 
keruulla. Työpäivän päätteeksi koti imuroidaan ja järjestellään seuraavaa päivää varten. 
Viikoittain suoritetaan isompi siivous. Lasten pyykit laitetaan kotiin mukaan muovipussissa. 



Teknologiset ratkaisut

Henkilökunnan  ja  asiakkaiden  turvallisuudesta  voidaan  huolehtia  erilaisilla
kulunvalvontakameroilla  tai  -laitteilla.  Omavalvontasuunnitelmassa  kuvataan  käytössä
olevien laitteiden käytön periaatteet eli  esimerkiksi, ovatko kamerat tallentavia vai eivät,
mihin  laitteita  sijoitetaan,  mihin  tarkoitukseen  niitä  käytetään  ja  kuka  niiden
asianmukaisesta käytöstä vastaa. 

Kuvaus yksikön teknologisista ratkaisuista

   Kodissa ei ole kameroita eikä niiden hankintaa ole suunnitteilla  

• ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY 

Sosiaalihuollossa  asiakastiedot  ovat  arkaluonteisia,  salassa  pidettäviä  henkilötietoja.
Hyvältä  tietojen  käsittelyltä  edellytetään,  että  se  on  suunniteltua  koko  käsittelyn  alusta
kirjaamisesta  alkaen  tietojen  hävittämiseen.  Rekisterinpitäjän  on  rekisteriselosteessa
määriteltävä, mitä asiakasta koskevia tietoja paleluntuottaja rekisteriin tallentaa, mihin niitä
käytetään  ja  minne  tietoja  säännönmukaisesti  luovutetaan  sekä  tietojen  suojauksen
periaatteet. Samaan henkilörekisteriin luetaan kuuluviksi  kaikki  ne tiedot, joita käytetään
samassa käyttötarkoituksessa. Asiakkaan suostumus ja tietojen käyttötarkoitus määrittävät
eri  toimijoiden oikeuksia käyttää eri  rekistereihin kirjattuja asiakastietoja.  Sosiaalihuollon
asiakastietojen  salassapidosta  ja  luovuttamisesta  säädetään  sosiaalihuollon  asiakkaan
asemasta ja oikeuksista annetussa laissa. 

Rekisteröidyllä  on  oikeus  tarkastaa  tietonsa  ja  vaatia  tarvittaessa  niiden  korjaamista.
Tarkastuspyyntö ja korjaamisvaatimus voidaan esittää rekisterinpitäjälle lomakkeella. Jos
rekisterinpitäjä  ei  anna  pyydettyjä  tietoja  tai  kieltäytyy  tekemästä  vaadittuja  korjauksia,
rekisterinpitäjän on annettava kirjallinen päätös kieltäytymisestä ja sen perusteista.

a)  Miten  varmistetaan,  että  toimintayksikössä  noudatetaan  tietosuojaan  ja
henkilötietojen  käsittelyyn  liittyvää  lainsäädäntöä  sekä  yksikölle  laadittuja
asiakastietojen kirjaamiseen liittyviä ohjeita ja viranomaismääräyksiä?

   Perhepäivähoitaja on perehtynyt tietosuojalainsäädäntöön ja noudattaa sitä  

b) Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja
tietoturvaan liittyvästä perehdytyksestä ja täydennyskoulutuksesta?

    -



c)  Missä  yksikön  rekisteriseloste  on  julkisesti  nähtävissä?  Miten  asiakasta
informoidaan tietojen käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä?
     
Perhepäivähoidon nettisivuilla ja paperisena kansiossa. Pph vastaa asiakkaiden 
kysymyksiin ja ottaa asioista selvää. 

d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot

Perhepäivähoitaja Eerika Parkkonen    

• OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA 

Omavalvontasuunnitelma tulee päivittää, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja 
asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia. Yksityisen palvelujen tuottajan on säilytettävä 
omavalvonnan asiakirjoja 7 vuotta. 

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toiminnasta vastaava johtaja. 
Omavalvontasuunnitelma tulee toimittaa pyynnöstä viranomaiselle. Havaitessaan puutteita 
omavalvontasuunnitelmassa, valvontaviranomainen voi vaatia sen täydentämistä, 
korjaamista tai muuttamista.

Paikka ja päiväys

Jyväskylä     2.12.2018  

Allekirjoitus, toimintayksikön vastaava johtaja


