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13 §
Varhaiskasvatuslain mukainen huomautus

HEL 2020-006427 T 05 01 08

Päätös

Yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksesta ja valvonnasta vastaavan 
palvelun päällikkö päätti antaa huomautuksen varhaiskasvatuslain 
(540/2018) 57 §:n perusteella yksityiselle palveluntuottaja Club des 
Cinq Oy: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.

Yksityisen palveluntuottaja Club des Cinq Oy:n päiväkoti Club des
Cinq:ssä, osoitteessa Köydenpunojankatu 8, 00180 Helsinki, on viran-
omaisvalvonnan myötä tullut esille vakava turvallisuuspuute. Yksityisen 
varhaiskasvatuksen ohjausta ja valvontaa suorittavat viranomaiset teki-
vät asiakasturvallisuuden toteutumisen seurannan johdosta ennalta il-
moittamattoman tarkastuskäynnin 27.2.2020. Tarkastuskäynti toteutet-
tiin Helsingin kaupungin pyynnöstä yhteistyössä Etelä-Suomen aluehal-
lintoviranomaisten kanssa.

Tarkastuskäynnillä päiväkodin ryhmähuoneessa sijaitsevassa keittiösy-
vennyksessä oli tiskipöydällä olevan mikroaaltouunin päällä tarjoilukul-
hossa astianpesukoneen pesuainetta. Tarjoilukulhossa oli myös lusikka 
pesuaineen annostelemista varten.  Kulhossa ei ollut merkintää sen si-
sällöstä. Ihoa ärsyttävät pesu- ja puhdistusaineet voivat olla erittäin 
myrkyllisiä joutuessaan elimistöön nieltynä ja konetiskiaine on vaaralli-
nen juuri syövyttävyytensä takia. Pesu- ja puhdistusaineet tulee aina 
säilyttää lasten ulottumattomissa sekä asianmukaisesti varustelluissa 
tiloissa

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö toteaa, että varhaiskasvatuslain 10 
§:n mukaan varhaiskasvatusympäristön on oltava terveellinen ja turval-
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linen lapsen ikä, kehitys ja muut edellytykset huomioon ottaen. Palve-
luntuottaja vastaa siitä, että toimitilat ovat terveellisiä, turvallisia ja 
asianmukaisia. Palveluntuottajan ja päiväkodin henkilökunnan tulee 
kiinnittää erityistä huomiota asiakasturvallisuuteen vaikuttaviin asioihin.

Palveluntuottajalle on varattu hallintolain 34 §:n mukaisesti tilaisuus tul-
la kuulluksi. Palveluntuottaja on antanut asiassa vastineensa 
26.6.2020.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti päätöksellä 5.5.2020 § 106 siir-
tää toimivaltaansa viranhaltijoille siten, että yksityisen varhaiskasvatuk-
sen ohjauksesta ja valvonnasta vastaavan palvelun päällikkö antaa 
varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaisen huomautuksen yksityisen var-
haiskasvatuksen järjestäjälle tai yksityisen palvelujentuottajan toimin-
nasta vastaavalle vastuuhenkilölle vastaisen toiminnan varalle.
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, varhaiskasvatuslaki 63 §

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottaja Muutoksenhakukielto, varhaiskasva-

tuslaki 63 §
Etelä-Suomen aluehallintovi-
rasto/Opetus- ja kulttuuritoi-
men va

Muutoksenhakukielto, varhaiskasva-
tuslaki 63 §

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 13 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Varhaiskasvatuslaki 63 §
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Eeva-Liisa Tiihonen
varhaiskasvatuksen aluepääl-
likkö 4

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 29.06.2020.


