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12 §
Varhaiskasvatuslain mukainen huomautus

HEL 2020-003766 T 05 01 08

Päätös

Yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksesta ja valvonnasta vastaavan 
palvelun päällikkö päätti antaa huomautuksen varhaiskasvatuslain 
(540/2018) 57 §:n perusteella yksityiselle palveluntuottaja Oy Ankka-
lampi-Ankdammen Ab:lle vastaisen toiminnan varalle.

Päätöksen perustelut

Varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaan, jos varhaiskasvatuksen ohjauksen 
ja valvonnan yhteydessä todetaan, että toiminnan järjestäjä on tämän 
lain mukaista toimintaa järjestäessään tai toteuttaessaan menetellyt 
virheellisesti tai jättänyt velvollisuutensa täyttämättä eikä asia anna ai-
hetta muihin toimenpiteisiin, valvontaviranomainen voi antaa varhais-
kasvatuksen järjestäjälle, kunnan tai kuntayhtymän virheellisestä toi-
minnasta vastuussa olevalle henkilölle tai yksityisen palvelujentuottajan 
toiminnasta vastaavalle vastuuhenkilölle huomautuksen vastaisen toi-
minnan varalle.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatukseen liittyvän 
yksityisen toiminnan osalta on viranomaisvalvonnan myötä esiin tullut 
palveluntuottaja Oy Ankkalampi-Ankdammen Ab:n virheellinen toiminta 
päiväkoti Lauttasaaren Ankkalampi-Ankdammen på Drumsö:ssä osoit-
teessa Pohjoiskaari 48, 00200 Helsinki. Palveluntuottaja on käyttänyt 
rakennusluvan vastaisesti (rakennuslupa 7.7.2009, 31-1167-09-D) päi-
väkodin piha-alueella sijaitsevaa piharakennusta varhaiskasvatustoi-
mintaan rakennusvalvonnan määräyksestä (6.3.2019) ja yksityisen 
varhaiskasvatuksen ohjausta ja valvontaa toteuttavan viranhaltijan oh-
jauksesta (13.6.2019) huolimatta. Piharakennuksen käyttö varhaiskas-
vatustoiminnassa selvisi palolaitoksen paloviranomaisen määräaikai-
sella palotarkastuksella (10.2.2020).

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö toteaa, että varhaiskasvatuslain 10 
§:n mukaan varhaiskasvatuksessa käytettävien tilojen tulee olla turval-
liset ja terveelliset. Palveluntuottaja vastaa varhaiskasvatuksessa käy-
tettävien tilojen turvallisuudesta ja terveellisyydestä sekä siitä, että tilat 
ovat käyttötarkoitukseltaan päiväkotitiloja. Palveluntuottajan tulee nou-
dattaa viranomaisten määräyksiä ja ohjausta tilojen luvanmukaisesta 
käytöstä. Palveluntuottajan tulee huolehtia selkeistä tilojen käyttöoh-
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jeistuksen laatimisesta henkilöstölleen ja varmistua tilojen luvanmukai-
sesta käytöstä.

Palveluntuottajalle on varattu hallintolain 34 §:n mukaisesti tilaisuus tul-
la kuulluksi. Vastinetta ei ole annettu määräaikaan mennessä 8.5.2020.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 5.5.2020 § 106 siirtää toimival-
taansa viranhaltijoille siten, että yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauk-
sesta ja valvonnasta vastaavan palvelun päällikkö antaa varhaiskasva-
tuslain 57 §:n mukaisen huomautuksen yksityisen varhaiskasvatuksen 
järjestäjälle tai yksityisen palvelujentuottajan toiminnasta vastaavalle 
vastuuhenkilölle vastaisen toiminnan varalle.
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