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Ilmoitusvelvollisuuden toteuttamista koskevat menettelyohjeet  
 
Varhaiskasvatuslakimuutos 1.8.2021 lukien 
Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus, 57 a § 

• Lain 26–30 §:ssä tarkoitettuun varhaiskasvatushenkilöstöön kuuluvan on toimittava siten, että 
lapsen varhaiskasvatus toteutetaan tässä laissa edellytetyllä tavalla. 

• Edellä 1 momentissa tarkoitetun työ- tai virkasuhteisen henkilön on ilmoitettava viipymättä 
varhaiskasvatuksen toimipaikan toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos hän tehtävissään 
huomaa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamisessa 
tässä laissa säädetyn mukaisesti. Ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti. Ilmoituksen vastaanottaneen 
päiväkodinjohtajan on ilmoitettava asiasta varhaiskasvatuspäällikölle. 

• Ilmoitus voidaan tehdä salassapitosäännösten estämättä, jos se on välttämätöntä 
ilmoitusvelvollisuuden täyttämiseksi ja epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan poistamiseksi. 

• Varhaiskasvatuksen järjestäjän ja tuottajan on tiedotettava henkilöstölleen 
ilmoitusvelvollisuudesta ja sen käyttöön liittyvistä asioista. Ilmoitusvelvollisuuden 
toteuttamista koskevat menettelyohjeet on laadittava kirjallisena ja pidettävä julkisesti 
nähtävillä. Ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia 
ilmoituksen seurauksena. 

• Tässä pykälässä tarkoitetut ilmoitukset säilytetään, kunnes vuosi on kulunut sen 
kalenterivuoden päättymisestä, jona ilmoitus tehtiin. 

 

Kenellä on ilmoitusvelvollisuus? 
• Varhaiskasvatuslain 26-30 §:ssä tarkoitetulla henkilökuntaan kuuluvalla työ- tai 

virkasuhteisella työntekijällä. 
• Varhaiskasvatuksen opettaja (26 §) 
• Varhaiskasvatuksen sosionomi (27 §) 
• Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja (28 §) 
• Perhepäivähoitaja (29 §) 
• Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (30 §) 

• Ilmoitusvelvollisuutta ei ole varhaiskasvatuksen avustajalla tai harjoittelijalla. 
 

Milloin ilmoitus tulee tehdä?  
• Varhaiskasvatuksen laadussa ilmenevät puutteet, lapsen epäasiallinen tai sopimaton kohtelu 

tai toimintakulttuuriin sisältyvät lapselle vahingolliset toimet saattavat vaarantaa 
varhaiskasvatuksen lainmukaisen toteutumisen. 

• Ilmoitus tulisi tehdä esimerkiksi tilanteissa, joissa varhaiskasvatuksen 
toimintakulttuuri on lapsen kehitykselle vahingollista tai joissa epäkohtiin puuttumista 
pyritään estämään henkilöstöä vaientamalla tai epäkohtia piilottelemalla ja tämä 
muodostaa uhan lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamiselle. 

• Ilmoitus tulisi tehdä esimerkiksi, jos varhaiskasvatuksen tilat eivät olisi terveellisiä, 
turvallisia tai vastaisi lapsen yksilöllisiin tarpeisiin tai jossa varhaiskasvatuksen 
henkilöstön määrästä ja mitoituksesta poikettaisiin lainvastaisesti. 
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Sähköisen ilmoituksen sisältö 
• Ilmoituksen tulee sisältää vain ilmoituksen kannalta relevantteja tietoja eli tietoja, joita 

tarvitaan epäkohdan poistamiseksi. 
• Ilmoittajan (työntekijä) nimen ja ilmoituksen kohteen eli epäkohdan sekä 

päivämäärän, jolloin ilmoitus on tehty 
 

Kuinka ilmoitus etenee?  
• Ilmoituksen vastaanottanut päiväkodinjohtaja on velvollinen ilmoittamaan asiasta edelleen 

varhaiskasvatuspäällikölle (57 a § 2 mom.). 
• Edellä 57 a §:n 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottaneen päiväkodinjohtajan 

tulee ilman aiheetonta viivytystä käynnistää tarvittavat toimet epäkohdan tai ilmeisen 
epäkohdan uhan poistamiseksi. 

• Jos epäkohtaa tai ilmeisen epäkohdan uhkaa ei pystytä itsenäisesti poistamaan 
varhaiskasvatuksen toimipaikassa, on varhaiskasvatuspäällikön annettava asiassa tarpeellista 
ohjausta ja neuvontaa epäkohdan poistamiseksi.  

 

Tiedonsaanti ilmoituksen johdosta 
 

Henkilökunnan tiedonsaantioikeus 

• Ilmoituksen tehneellä henkilöllä on kohtuullisen ajan kuluessa oikeus saada tietää mihin 
toimenpiteisiin ilmoituksen johdosta on ryhdytty. 
 

Lapsen huoltajan tiedonsaantioikeus 

• Jos varhaiskasvatustoimintaa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan poistamiseksi 
muutetaan ja muutoksella on erityistä merkitystä lapsen kasvun ja kehityksen kannalta, on 
varhaiskasvatustoiminnan muutoksesta ilmoitettava muutoksen kohteena olevan lapsen 
vanhemmalle tai muulle huoltajalle. Muutoin vanhempien tiedonsaantioikeuksiin sovelletaan 
julkisuuslakia (621/1999). 

• Varhaiskasvatuksen tavoitteena on toimia yhdessä lapsen sekä lapsen vanhemman tai muun 
huoltajan kanssa lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi 
sekä tukea lapsen vanhempaa tai muuta huoltajaa kasvatustyössä. (3.1 § 10 kohta) 

 

Ilmoitukset sisältävät salassa pidettäviä henkilötietoja ja muodostavat henkilörekisterin. Ilmoituksia 

on käsiteltävä tietosuojaturvallisesti. Päiväkodinjohtaja tallentaa sähköiset ilmoitukset omalle 

verkkoasemalleen ja dokumentoi koko prosessin. Säilytysajan päätyttyä ilmoituslomakkeet 

poistetaan verkkoasemalta. 

Tietosuojan vaikutustenarviointi eli riskien arviointi on tehty yhdessä tietosuojavastaavan kanssa 

30.8.2021. 


