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PERHE- JA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKODIN 
TURVALLISUUDEN TARKISTUSLISTA 

YMPÄRISTÖ 
Lähiympäristössä olevat vaaraa aiheuttavat seikat, kuten esimerkiksi: 

 Veden läheisyys, jyrkänteet 

 Vilkkaasti liikennöidyt kulkuväylät 

 Jatkuvaa melua tai päästöjä aiheuttava teollinen / muu vastaava toiminta 

 Ympäristön mahdollisesti vaarallinen pieneläinkunta 

 
KIINTEISTÖ JA PIHA-ALUE 

 Leikkialueen ilmansuunta, valvottavuus, aitojen tarve ja valaistus. 

 Leikkipaikkojen sekä pihavälineiden rakenteet ja kunto. Standardit SFS-EN1176 (leikkiväli-
neet) ja SFS-EN1177 (leikkikenttien iskua vaimentavat alustat) koskevat kaikkia leikkipaik-
koja. 

 Lasten ulkoilu tapahtuu aina hoitajan läsnä ollessa. 

 Hiekkalaatikon hiekan hygieenisyys. 

 Leikkialueen välittömässä läheisyydessä olevat vaaralliset puut, pensaat ja kasvit. 

 Piha-alueen aidat, portit ym. rakennelmat ja varusteet (esim. palotikkaiden riittävä etäisyys 
maanpinnasta sekä vesi- ja viemärikaivojen kansien kestävyys). 

 Jäteaitauksen tai –katoksen sijainti ja jätteiden kuljetus. 

 Järjestelyt piha-alueen muuta ajoneuvoliikennettä silmällä pitäen. 

 Lasten oikeaoppinen toimiminen liikenteessä ja heijastinliivien käyttö. 

 Piha-alueen siisteys ja alttius ilkivallalle. Piha-alueen hoito talvisin ja kesäisin. Piha-alueella 
säilytettävät tavarat. 

 Lemmikkieläinten ulkoiluttaminen piha-alueella. 
 

TOIMINTAYKSIKÖN TILAT 
 Ulko- ja parvekeovien lukitus niin, etteivät lapset pääse huomaamatta poistumaan sisäti-

loista. 

 Lasten pääsy kellariin tai ullakolle estetty lukituksella. 

 Lasten pääsy yksinään huoneiston sisällä oleviin portaisiin estetty portilla. Portaissa lapselle 
sopiva matala kaide sekä kaatumis- ja liukastumisesteet. 

 Tuuletusikkunoissa aukeamisen rajoitin. 

 Parvekekaiteiden asianmukainen rakenne ja kestävyys. 

 Lasten pääsy estetty tiloihin, joissa säilytetään esim. siivoukseen käytettäviä vaarallisia ai-
neita. Kemikaalit tulee säilyttää alkuperäispakkauksissa. 

 Lukittava lääkekaappi ja sisältö lueteltu erikseen. 
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 Alkoholijuomat ja tupakkatuotteet säilytetty lasten ulottumattomissa. Hoitopäivän aikana ei 
voi tupakoida. 

 Vaaralliset esineet (veitset, sakset, työkalut, muovipussit) säilytetty lasten ulottumattomissa. 

 Kalusteet tukevia ja niiden kaatuminen tarvittaessa estetty kiinnittämällä seinään tai latti-
aan. 

 Kylpyhuoneen ja WC:n ovessa ulkopuolelta avattava lukko. 

 Vesihanoissa lämmönrajoitin. 

 Pattereiden kulmat ym. terävät kohteet tarvittaessa suojattu. 

 Myrkyttömät ja ei-allergisoivat huonekasvit. Kookkaiden kasvien ja niiden ruukkujen kaatu-
minen estetty. 

 Lapsilla rauhallinen nukkumapaikka (ei häiritsevää taustamelua). 

 Riittävä valaistus lasten leikkeihin ja toimintaan. 

 Lapsen toiminnan näkökulmasta esteettömät tilat (ei tasoeroja, ei korkeita kynnyksiä). 

 Riittävä ilmanvaihto tiloissa. 

 Varautuminen ensiapua vaativiin tilanteisiin. 

 Riittävä ensiapuvarustus ja lääkehiiltä saatavilla. 

 Luettelo hälytysnumeroista ja muista tärkeistä puhelinnumeroista. 
 

PALO- JA SÄHKÖTURVALLISUUS 
 Palovaroittimet oikein sijoitettu ja toimintakunnossa. 

 Kodinkoneet ym. laitteet sijoitettu lasten ulottumattomiin. 

 Rikkonaisia sähkölaitteita ei käytössä. 

 Tiloissa turvapistorasiat tai muuten suojattu. 

 Sähköjohdot asianmukaisesti kiinnitetty ja ehjiä. 

 Tulitikut ja muut tulentekovälineet säilytetty lasten ulottumattomissa. 

 Lasten vaatteiden asianmukainen kuivatus. (Ei kiukaan yläpuolella kuivausnaruja) 

 Paloturvallisuutta edistävät välineet: sammutuspeitto, jauhesammutin, lieden sormisuoja. 

 Poistumistiet ovat esteettömät ja tarvittaessa merkitty erikseen.  
 

SALASSAPITO 
 Asiakaspaperit säilytetty asianmukaisesti. 
 Lasten vanhempien yhteystiedot säilytetty asianmukaisesti. 
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