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Varhaiskasvatuksen henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus 

”Lain 26—30 §:ssä tarkoitettuun varhaiskasvatushenkilöstöön kuuluvan on toimittava siten, että lapsen 

varhaiskasvatus toteutetaan tässä laissa edellytetyllä tavalla. 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 henkilön on 

ilmoitettava asiasta varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle. 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.  (Varhaiskasvatuslaki 57 a§) 

 

Toiminnan kehittäminen on yhteinen tehtävä 

Jokaisella varhaiskasvatuksen henkilöstöön kuuluvallalla on tehtävänkuvauksessa määritelty osallistuminen 

toiminnan suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen oman ryhmän ja työyhteisön kanssa. Mikäli huomaat 

toiminnassa kehittämistä vaativia asioita, ota ne rohkeasti puheeksi työkavereiden ja esimiehesi kanssa. 

Yhtenä kehittämisvälineenä toimii myös ilmoituksen tekeminen havaitsemastasi epäkohdasta tai sen 

uhasta. 

 

Ketä ilmoitusvelvollisuus koskee? 

Ilmoitusvelvollisuus koskee kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä työskentelevää henkilöstöä mukaan lukien 

varhaiskasvatuksen erityisopettaja. 

Koskee myös yksityisen palveluntuottajan tuottamaa päiväkotitoimintaa ja perhepäivähoitoa, sekä avointa 

varhaiskasvatustoimintaa. 

 

Mistä tulee ilmoittaa? 

Ilmoitus tulee tehdä, jos kyse on varhaiskasvatuslain vastaisesta toiminnasta 

• varhaiskasvatuksen tavoitteet, lapsen hyvinvoinnin tai kasvun, kehityksen tai oppimisen 

edellytykset ovat vaarantuneet 

• laadussa ilmenevät puutteet 

• lapsen epäasiallinen tai sopimaton kohtelu 

• toimintakulttuuriin sisältyvät lapselle vahingolliset toimet  

Velvoite koskee myös tilanteita, jos varhaiskasvatuksen tilat eivät ole terveellisiä tai vastaa lapsen 

yksilöllisiin tarpeisiin tai jossa varhaiskasvatuksen henkilöstön määrästä ja mitoituksesta poiketaan 

lainvastaisesti 
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Miten ilmoitus tehdään? 

Ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti omalla nimellä. Lomake löytyy varhaiskasvatushenkilöstön Teamssistä.  

Ilmoituksessa tulee kertoa havaitsemistaan tai muuten tietoon saamistaan epäkohdista tai ilmeisen 

epäkohdan uhista. Ilmoituksen tulee sisältää vain epäkohdan tai sen uhan poistamista ajatellen tarpeellisia 

tietoja. 

Ilmoitus toimitetaan omalle esimiehelle, joka ilmoittaa asiasta aina edelleen varhaiskasvatuspäällikölle. 

Ilmoituksen tekijälle tiedotetaan mihin toimenpiteisiin hänen ilmoituksensa perusteella on ryhdytty. 

 

Esimiehen tehtävät ilmoituksen johdosta 

Mikäli ilmoitus edellyttää toimenpiteitä, esimies käynnistää ilman aiheetonta viivytystä tarvittavat toimet 

epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan poistamiseksi. 

Jos asiaa ei pystytä varhaiskasvatuksen toimipaikassa itsenäisesti poistamaan, tulee 

varhaiskasvatuspäällikön antaa asiassa tarpeellista ohjausta ja neuvontaa. 

Varhaiskasvatuspäällikön on ilmoitettava asiasta edelleen Aluehallintovirastoon tai Valviralle, jos epäkohtaa 

tai ilmeisen epäkohdan uhkaa ei em. mainituista toimenpiteistä huolimatta poisteta. 

Esimies tiedottaa Ilmoituksen tekijälle mihin toimenpiteisiin hänen ilmoituksensa perusteella on ryhdytty. 

Mikäli toiminnan muutoksella on erityistä merkitystä lapsen kasvun ja kehityksen kannalta, esimies 

ilmoittaa toiminnan muutoksesta sen kohteena olevan lapsen huoltajille.  

 

Ilmoituksen käsittely ja säilyttäminen 

Ilmoitukset sisältävät henkilötietoja ja muodostavat henkilörekisterin.  

Ilmoituksia saavat käsitellä vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin tämä kuuluu (yksikön lähiesimies ja 

varhaiskasvatuspäällikkö). Esimies säilyttää ilmoitukset tietosuojavaatimukset huomioon ottaen 

lukitussa kaapissa tai laatikossa. 

Ilmoitukset säilytetään, kunnes vuosi on kulunut sen kalenterivuoden päättymisestä, jona ilmoitus tehtiin. 

 


