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 Toimipiste Päivämäärä Tarkistuksen tekijä 

 

 Varhaiskasvatusyksikön sisätilojen turvallisuus Kunnossa Ei kunnossa Huomiot puutteista ja 

korjaussuunnitelma 

Vastuuhenkilö 

 Havaintokohde 

1 Rakennukseen liittyvät tekijät     

1.1 Lapsi ei saa avattua ulko-ovia    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Portaat: turvaportti ylhäällä ja alhaalla, pystypuolat ovat riittävän tiheästi, 

liukuesteet 

   

1.3 Portaissa on lasten korkeudelle asetettu tukikaide    

1.4 Parvekkeen kaide on riittävän korkea ja rakenteeltaan lapsille sopiva    

1.5 Tuuletusaukoissa ja ikkunoissa on aukeamisen rajoitin    

1.6 Huoneisto on lapsen ja aikuisen toiminnan näkökulmasta esteetön 

(tasoerot, korkeat kynnykset, värierot, kalusteet, ml. hoitajien ergonomia) 

   

1.7 Komerot ja pihavarastot on avattavissa myös sisältäpäin    

1.8 Poistumistiet ovat avoimet, esteettömät ja merkitty     

1.9 Palo-ovet on suljettu    

1.10 Alkusammutusvälineet ovat saatavilla ja henkilökunnan tiedossa    

1.11 Häiriötilanteessa on mahdollisuus poistua ulos nopeasti    

1.12 Palovaroitin on asennettu ja toiminnassa     

1.13 Pelastustiet on merkitty      

1.14 Pelastustiet ovat avoimet     

2 WC-tilat     

2.1 Pesu- ja WC -tilojen lattialla on liukuesteet    

 

 

 

 

2.2 WC:n ovessa on ulkopuolelta avattava lukko (huom. ergonomia)    

2.3 Vesihanoissa on lämmönrajoitin    

2.4 WC-tiloissa olevat korokkeet ovat tukevia    

3 Leikkivälineet     

3.1 Leikkimiseen ja muuhun toimintaan tarkoitetut lelut, välineet ja 

materiaalit ovat lapsille soveltuvia (esim. ikäsuositukset, värien 

mahdollinen myrkyllisyys) 

   

 

 

 

 

3.2 Lelut ovat turvallisia, ehjiä, puhtaita ja pestäviä    
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 Havaintokohde 

4 Muut välineet ja materiaalit     

4.1 Keittiö- ja ompeluvälineet on sijoitettu turvallisesti (mm. veitset, 

muovipussit, ompelutarvikkeet) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Siivoukseen ja jätteiden säilytykseen käytettävät välineet ja tarvikkeet 

ovat lukollisessa tilassa lasten ulottumattomissa 

   

4.3 Siivouksessa käytettävät aineet säilytetään lukitussa tilassa    

4.4 Sisätilan kasvit ovat myrkyttömiä ja lasten ulottumattomissa    

4.5 Kookkaiden kasvien ja niiden ruukkujen kaatuminen on estetty    

4.6 Mattojen alla on liukuesteet    

4.7 Liikuntatilat soveltuvat turvalliseen liikkumiseen     

4.8 Johdot on sijoitettu siten, etteivät aiheuta kompastumisen vaaraa    

4.9 Pistorasiat on suojattu    

4.10 Tilat ovat siistit, työpöydillä ja tasoilla ei ole ylimääräistä tavaraa 

(säännöllinen siivous) 

   

4.11 Saatavilla on turvalliset nousuapuvälineet    

   

5 Kalusteet     

5.1 Kalusteet ovat tukevia ja niiden kaatuminen on estetty kiinnittämällä ne 

seinään  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Huonekalut ovat tukevia käytössä kestäviä    

5.3 Seinälle nostettavien sänkyjen kiinnitykset ovat tukevat (eivät pääse 

aukeamaan itsestään) 

   

5.4 Pattereiden ja muiden huonekalujen kulmat ym. terävät kohteet on 

suojattu 

   

5.5 Kodinkoneet ovat lasten ulottumattomissa    

5.6 Liedessä on erillinen virtakytkin (ajastin tai virransaannin ohjaus)    
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*Hätänumero 112, Myrkytystietokeskuksen numero 09 4711 

*Kotieläin ei ole aggressiivinen tai myrkyllinen (koskee perhepäivähoitoa) 

 

Turvallisuustarkistuslistojen lähde: Saarsalmi O. 2008. Päivähoidon turvallisuussuunnittelu. Sosiaali- ja terveysministeriö & Stakes. Oppaita 71. Gummerus 

Kirjapaino Oy, Vaajakoski. 

 Varhaiskasvatusyksikön sisätilojen turvallisuus Kunnossa Ei kunnossa Huomiot puutteista ja 

korjaussuunnitelma 

Vastuuhenkilö 

 Havaintokohde     

6 Yleisesti varhaiskasvatuksessa     

6.1 Lapsilla on turvallinen ja rauhallinen paikka nukkua, jossa ei ole 

ylimääräistä taustamelua 

    

6.2 Taustamelu on hallinnassa (esim. radio tai TV ei ole liian kovalla 

hoitopäivän aikana) 

   

6.3 Sisätiloissa on riittävä valaistus, joka mahdollistaa valvonnan ja 

tasoerojen havaitsemisen 

   

6.4 Sisäilman laatu on tarkistettu säännöllisesti    

6.5 Huoneistossa on rakennusmääräysten mukainen ilmanvaihto     

6.6 Tupakointi työpaikalla kielletty (henkilökunnan tavarat lukitussa tilassa)    

6.7 Lääkekaappi on lukittu ja sen sisältö on asianmukainen (sis. 

ensiaputarvikkeet) ja ensiapuvälineet on saatavilla ja kunnossa * 

   

6.8 Lääkekaappi on lukittu    

6.9 Retkiä varten on jokaiselle lapselle heijastimella varustettu turvaliivi    

6.10 Turvavälineet on saatavilla ja käytössä    

6.11 Kotieläin on turvallinen*    

6.12 Kadonneen lapsen etsintää ohjeet ja tarvittavat välineet on nopeasti 

saatavilla (ml. lapsen kuva) 

   

6.13 Varautuminen vesi- ja sähkökatkoja varten (esim. taskulamput)    

6.14 Huolto- ja korjaustyöt tehdään toiminta-ajan ulkopuolella tai tila 

eristetään käytöstä 

   

6.15 Varhaiskasvatuksessa on lääkehoitosuunnitelma    

6.16 Lapsia ja heidän huoltajiaan koskevat tarpeelliset tiedot ovat turvallisessa 

paikassa 

    

6.17 Keskeiset yhteystiedot häiriötilanteita varten nopeasti saatavilla     

6.18 Turvallisuuskartat näkyvillä      

6.19 Ohjeistus häiriötilanteista tiedottamiseen     

6.20 Muiden käyttäjien ohjeistus     

    


