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1 Johdanto 
 
Valmiudella tarkoitetaan tilaa, jossa on valmistauduttu kohtaamaan usein suunnittelematon, 
epätoivottu ja kriittinen tilanne. Turvallisuuden ja valmiuden kehittämisen parissa 
työskenneltäessä on huomioitava kaikki pienistä tapaturmista rikoksiin ja poikkeusoloihin. 
Kunnilla on usein yleiset valmiussuunnitelmat, mutta eri toimialoilla voi olla omat, 
yksityiskohtaisemmat ja tarkemmat suunnitelmat erilaisia häiriötilanteita varten.  
 
Yksi valmius- ja turvallisuussuunnittelun tavoitteista on, että psyykkiset ja fyysiset vahingot 
minimoidaan kriittisissä tapahtumissa. Lisäksi tavoitteena on, että toiminnan 
normaalitilanteeseen voidaan palata mahdollisimman nopeasti ja sujuvasti.  
 
Varhaiskasvatuksen yksiköissä valmiutta ja turvallisuutta voidaan lisätä erilaisilla ehkäisevillä 
toimenpiteillä. Toimenpiteisiin voi sisältyä riskien arviointia, suunnittelua, koulutusta ja 
harjoituksia. Tunnistettuja riskejä voidaan käytännössä vähentää paremmilla rakenteilla, 
rutiineilla, työmenetelmillä ja tarkistusmekanismeilla.  
Varhaiskasvatuksessa pyritään huolehtimaan koko yhteisön fyysisestä, psyykkisestä ja 
sosiaalisesta turvallisuudesta. Turvallisuuden käsittely on järjestelmällisempää, jos ehkäisevään 
työhön panostetaan kunnolla. Kun yksiköissä on käyty läpi erilaiset riskiskenaariot etukäteen, 
on todennäköisempää, että turvallisuustyö johtaa suunnitelmalliseen yhteistyöhön sen sijaan, että 
päädytään mielivaltaisiin, yksilöllisin ja paniikinomaisiin ratkaisuihin. 
 
1.1 Tarkoitus 
 
Tämän suunnitelman tarkoituksena on toimia varhaiskasvatuksen yksikkökohtaisten 
turvallisuus- ja pelastussuunnitelmien laadinnan viitekehyksenä. 
Yksikkökohtaisissa suunnitelmissa täsmennetään riskit ja tehdyt toimenpiteet kyseistä yksikköä 
koskevien olosuhteiden perusteella.  
 
Suunnitelma keskittyy valmiuteen ja turvallisuuteen varhaiskasvatuksessa, lasten turvallisuus 
painopistealueenaan. Henkilöstön hyvinvointi vaikuttaa työn turvallisuuteen ja laatuun. Sen 
vuoksi käsitellään myös joitakin henkilöstöön liittyviä asioita. 
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2 Lainsäädäntö 
 
Voimassa oleva lainsäädäntö toimii valmius- ja turvallisuussuunnittelun lähtökohtana. Ainakin 
seuraavien lakien ja asetusten tulisi toimia yksiöiden turvallisuussuunnittelun lähtökohtina: 
 
Varhaiskasvatuslaki (2018/540) 
Varhaiskasvatuksen tavoitteena on varhaiskasvatuslain mukaan mm. varmistaa kehittävä, 
oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatusympäristö. 

 
Lastensuojelulaki (2007/417)  
Lastensuojelulain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, 
tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (2002/504)  
Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä säädetyn lain tarkoituksena on 
suojella alaikäisten henkilökohtaista koskemattomuutta ja edistää heidän henkilökohtaista 
turvallisuuttaan. 
 
Pelastuslaki (2011/379) 
Pelastuslakia sovelletaan tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisemiseen, 
pelastustoiminnan tehtäviin ja väestönsuojeluun.  
 
Asetus pelastustoimesta (2011/407)  
Pelastustoimiasetus edellyttää pelastussuunnitelman laatimista päiväkoteihin, 
perhepäiväkoteihin ja muihin lasten ryhmämuotoisen hoidon järjestämisessä käytettäviin 
tiloihin. Pelastussuunnitelmassa on selvitettävä mm. ennakoitavissa olevat vaaratilanteet ja 
niiden ehkäiseminen, toiminnan ohjeet ja poistumismahdollisuudet. 
 
Valmiuslaki (2011/1552)  
Valmiuslain tarkoituksena on poikkeusoloissa suojata väestöä sekä turvata sen toimeentulo ja 
maan talouselämä, ylläpitää oikeusjärjestystä, perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia sekä turvata 
valtakunnan alueellinen koskemattomuus ja itsenäisyys. 
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Laki lelujen turvallisuudesta (2011/1154)  
Lakia lelujen turvallisuudesta sovelletaan tuotteisiin, jotka on suunniteltu tai tarkoitettu 
käytettäviksi alle 14-vuotiaiden lasten leikeissä, joillakin poikkeuksilla. 
 
Elintarvikelaki (2006/23) 
Elintarvikelaissa säädetään elintarvikkeista ja niiden turvallisuudesta. Päiväkodin keittiön on 
oltava hyväksytty elintarviketilana ennen käyttöönottoa ja sillä on oltava 
omavalvontasuunnitelma. 
 
Työturvallisuuslaki (2002/738) ja laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan 
työsuojeluyhteistoiminnasta (2006/44) 
Työturvallisuuslain tarkoituksena on turvata työntekijöiden työkyky sekä ennalta ehkäistä ja 
torjua työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja. 
Lakia sovelletaan myös kotona tehtävään työhön. Työterveyshuolto tukee 
työturvallisuustoimenpiteitä. 
 
Työterveyshuoltolaki (2001/1383) 
Työterveyshuoltolain tarkoituksena on edistää työn ja työympäristön terveellisyyttä ja 
turvallisuutta sekä ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia ehkäisyä. 
 
Terveydensuojelulaki (1994/763)  
Terveydensuojelulain tarkoituksena on terveyden edistäminen sekä ennalta ehkäistä, vähentää 
ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa. 
 
Sosiaalihuoltolaki (2014/1301) 
Sosiaalihuoltolain tarkoituksena on mm. edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista 
turvallisuutta. Laissa säädetään psykososiaalisen tuen oikeudesta kriiseissä, kriisiavusta. 
Terveydenhuoltolaki (2010/1326) 
Lain tarkoituksena on mm. edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja 
toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta. Laissa säädetään psykososiaalisen tuen oikeudesta 
kriiseissä, kriisiavusta.  
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Tietosuojalaki (2018/1050) 
Tietosuojalain tarkoituksena on luonnollisten henkilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä.  
 
 

3 Riskien hallinta  
 
Riskien hallinta on järjestelmällistä ja suunnitelmallista työtä, jonka tavoitteena on ehkäistä ja 
käsitellä vaarallisia tilanteita. Valmiussuunnittelu ja turvallisuustoimenpiteet perustuvat riskien 
hallintaan. Riskien hallinnan on oltava mahdollisimman kattavaa ja erilaisten riskitekijöiden, 
vaaratekijöiden ja uhkakuvien on oltava tunnistettuja ja arvioituja. Ne tunnistetut riskit, joita ei 
pystytä ehkäisemään tai poistamaan kokonaan, yritetään minimoida erilaisilla toimenpiteillä. 
Riskit voidaan hallita optimaalisella tavalla muodostamalla rutiineja, rakenteita, menetelmiä ja 
tarkistusmekanismeja. 
 
Kaikkien työntekijöiden vastuulla on kertoa esimiehelleen, jos he tunnistavat vaaratekijöitä 
työympäristössään tai työmenetelmissä, joita eivät ole itse pystyneet korjaamaan. On myös 
tärkeää, että työntekijät keskustelevat esimiehensä kanssa, jos he löytävät menettelytapoja, jotka 
ovat ristiriidassa kunnan toimintaohjeiden, yksikön sisäisten sääntöjen tai jonkin lain kanssa. 
Riskeistä voi olla hyvä raportoida myös ylöspäin organisaatiossa, toimialapäälliköille. Näin 
useammat kunnan yksiköt saavat tietoa erityisestä, tunnistetusta riskistä. Raportoi aina 
kirjallisesti, jotta sinulla on todisteet siitä, että juuri sinä olet ottanut vastuun ja vienyt asian 
eteenpäin.  
 
Menestyksekkään riskien hallinnan ratkaiseva tekijä on, että kaikki mukanaolijat sitoutuvat 
toimimaan sovittujen turvallisuusmääräysten mukaisesti. Muussa tapauksessa vakiintuneet ja 
sovitut turvallisuusrutiinit ja tarkastukset voivat helposti unohtua stressin, laiskuuden tai 
yksinkertaistamisen halun vuoksi. Myös henkilöstön epätietoisuus on tekijä, joka saattaa 
vaikuttaa siihen, että rutiinit ja menetelmät eivät täytä alkuperäistä tarkoitustaan.  
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4 Riskien kartoitus ja suunnittelu 
yksiköissä 

 
Yksikkökohtainen turvallisuussuunnitelma on käytännön työkalu, joka voi toimia päivittäisenä 
työvälineenä. Turvallisuussuunnitelman tavoitteena on ylläpitää ja parantaa yksikön 
kokonaisturvallisuutta siten, että toiminta toimii myös häiriötilanteessa. Häiriötilanne voi olla 
esim. tulipalo, sähkökatko tai lapsen katoaminen yksiköstä. Pelastussuunnitelma on 
lakisääteinen, mutta se voi olla osa turvallisuussuunnitelmaa. Jos pelastussuunnitelma on osa 
turvallisuussuunnitelmaa, asiasta on mainittava turvallisuussuunnitelmassa.  
 
Katso LIITE 1, jota voidaan käyttää suunnittelun työvälineenä yksiköissä. 
Suunnittelun lähtökohtana toimivia peruskysymyksiä: 
 
Ehkäisemistä varten: 
Mitä voi tapahtua?  
Mitä riskejä toiminnassamme on?  
Mitkä ulkoiset tekijät voivat vaikuttaa toimintaamme? 
Miten toimimme, ettei niin tapahdu?  
Miten vähennämme riskiä? 
 
Häiriötilanteiden käytännön käsittely: 
Mitä teemme, jos näin tapahtuu? 
Miltä vastuunjako näyttää käytännössä? 
Miten voimme harjoitella? 
Miten saamme tilanteen hallintaan? 
 
Oppimista ja eteenpäin siirtymistä varten, jos tapaturma on jo tapahtunut: 
Mitä opimme tilanteesta?  
Mitä voimme parantaa, ettei se tapahdu uudelleen?  
Mitä toimenpiteitä vaaditaan, jotta voidaan palata normaalitilanteeseen? 
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Yksikkökohtaista turvallisuussuunnitelmaa päivitetään jatkuvasti, vähintään kerran vuodessa. 
Yksiköiden esimiehet vastaavat päivittämistyöstä ja sisällön toteuttamisesta. Varhaiskasvatuksen 
turvallisuus on kuitenkin koko johdon, toimintayksiköistä vastaavien henkilöiden, yksikön 
henkilöstön, lasten ja lasten huoltajien yhteinen asia.  
 
4.1 Toimintayksikön tehtävät

 

 
Henkilökunta  
 

Työnimike  Puhelinnumero Lähiomainen (nimi ja 
puhelin) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
  

Yksikön nimi  
Osoite  
Puhelin  
S-postiosoite                    
Aukioloaika   

Esimies  
Puhelin 1, työ  
Puhelin 2, yksityinen  
Lähiomainen (nimi ja puhelinnumero)  
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Muut kiinteistön käyttäjät  
Nimi Yhteystiedot Toiminnan kuvaus 
   
   
   

 
4.2 Lasten tiedot 
 
Lapsista tallennettu tieto sisältää salassa pidettäviä ja arkaluontoisia tietoja. Nämä tiedot ovat 
sen vuoksi säilytettävä siten, etteivät sivulliset pääse niihin käsiksi. Tiedot voivat olla 
tulostettujen asiakirjojen muodossa tai sähköisesti tallennettuja, esim. yksikön Päikky-
puhelimessa. 
 
4.3 Toimintayksikkö ja sen lähiympäristö 
 
Seuraavat asiakirjat liitetään yksikkökohtaiseen turvallisuussuunnitelmaan: 
 

 pohjapiirros (rakennuksen uloskäynnit, palo-osastointi, sammutuskaluston 
sijaintipaikat, vesi- ja kaasulukot, koneellisen ilmastoinnin katkaisija), LIITE 2 

 kartta piha-alueesta (merkitään kokoontumispaikka ja pelastustiet, joita käytetään 
mahdollisessa evakuoinnissa), LIITE 3 

 lähialueen kartta (jaetaan etsintäalueisiin, joita käytetään lapsen katoamistilanteessa), 
LIITE 4 

 
4.4 Väistötilat 
 
Jos toimintayksikkö joudutaan evakuoimaan, toiminta siirretään väistötiloihin, jotka sijaitsevat 
seuraavissa osoitteissa: 

1.  
2.  

Jokaisella osastolla on evakuointisuunnitelma näkyvästi esillä esim. eteisessä. 
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4.5 Yhteystiedot häiriötilanteessa 
 
Häiriötilanteissa tarvittavat yhteystiedot ovat yksikkökohtaisen turvallisuussuunnitelman 
liitteenä. LIITE 5 
 
4.6 Tiedotusvastuu ja tiedonkulku 
 
Turvallisuussuunnitelmassa kuvaillaan, miten tiedonkulku hoidetaan häiriötilanteessa. 
Yksittäistä yksikköä koskevan tiedotuksen hoitaa yksikön esimies. Useampia yksiköitä 
koskevissa tilanteissa toimialapäälliköllä on tiedotusvastuu. Kunnanjohto hoitaa tiedotuksen, jos 
asia koskee useita kunnan toimialoja. Poliisi hoitaa tiedotuksen tilanteissa, joihin osallistuvat 
pelastusviranomaiset ja poliisi. Terveydenhuollolla on tiedotusvastuu epidemioissa. 
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5 Tunnistetut riskitekijät ja 
vaaratekijät 

 
5.1 Tapaturmat  
 
Valtaosa varhaiskasvatuksen tapaturmista tapahtuu ulkona. Lapsi saattaa törmätä johonkin tai 
kaatua.  
 
Lapsille on luontaista juosta, kiipeillä ja hyppiä. Vaikka turvallisuustoimenpiteet ovatkin olleet 
riittävät, lapset voivat loukata itsensä tavallisessa leikissä. Sen vuoksi suositellaan, että ainakin 
yksi työvuorossa oleva henkilö on ensiaputaitoinen. 
 
Ulkotilojen tapaturmien estämiseksi huomioidaan seuraavat tekijät: 

 Rakenteiden on oltava kestävät ja tukevat, eikä niissä saa olla teräviä kulmia 
 Riittävä valaistus  
 Portaissa on oltava kestävät kaiteet 
 Leikissä käytettävät välineet, lelut ja materiaalit tarkistetaan siten, että ne ovat ehjiä, 

turvallisia ja ikään soveltuvia 
 Piha-alue tarkistetaan päivittäin ja vaaralliset esineet, kuten lasinpalaset, ruiskut, neulat 

ja kuolleet pieneläimet poistetaan 
 Kasvit eivät saa olla myrkyllisiä, eikä niissä saa olla teräviä piikkejä 
 Aidan korkeuden on oltava riittävä, aidan ja maanpinnan välinen etäisyys ei saa olla liian 

suuri, portin turvallinen lukitus ilman puristumisvaaraa  
 Hiekkalaatikko peitetään suojapeitteellä käytön välillä, hiekka vaihdetaan joka toinen 

vuosi 
 Älä anna lasten avata/sulkea itse säilytyslaatikoita, joissa on painava kansi 
 Ympäristön ja kotimatkan liikenne on huomioitava. Ota yhteyttä tekniseen osastoon, jos 

huomaat vaaratekijöitä, jotka voidaan korjata varoituskylteillä. 
 Huomioi sää turvallisuuden kannalta: kova tuuli voi lennättää esineitä ympäriinsä tai 

katkoa puunoksia, auringonpaiste ja lämpö voivat aiheuttaa auringonpistoksen ja 
nestehukkaa, kova kylmyys voi aiheuttaa paleltumisia  
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 Ole läsnä ja keskity aina lapsiin, vaikka he leikkivätkin keskenään 
 Laadi valvontasuunnitelma (lasten määrä, valvonnan vastuualueet, rutiinit lasten 

liikkuessa ulos ja sisään) 
 Tee piha-alueen riskien arviointi, ks. LIITE 6  

 
Sisätilojen tapaturmien estämiseksi huomioidaan seuraavat tekijät: 

 Kalusteiden ja rakenteiden on oltava kestävät ja tukevat, eikä niissä saa olla teräviä 
kulmia 

 Kalusteiden kaatuminen on estetty kiinnittämällä ne lattiaan tai seinään  
 Jos lapsilla on mahdollisuus oleskella keittiössä, liedellä on oltava suoja palovammojen 

estämiseksi 
 Vältetään kerrossänkyjä pienimmille lapsille, etteivät he putoa niistä. Vaihtoehtoisesti 

voidaan rakentaa suoja tyynyillä, peitoilla ja patjoilla. 
 Suojaa pistorasiat 
 Huomioi ja korjaa vaarat narujen, nauhojen ja köysien osalta 
 Riittävä valaistus 
 Hyvä ilmanvaihto 
 Portaissa on oltava kestävät kaiteet 
 Portaisiin ja mattojen alle asennetaan tarvittaessa liukuesteet 
 Leikissä käytettävät välineet, lelut ja materiaalit tarkistetaan siten, että ne ovat ehjiä, 

turvallisia ja ikään soveltuvia 
 Kasvit eivät saa olla myrkyllisiä eikä niissä saa olla teräviä piikkejä 
 Tulitikut ja sytyttimet säilytetään lasten ulottumattomissa 
 Lääkkeet, vaaralliset aineet ja terävät esineet on säilytettävä lasten ulottumattomissa  
 Ole läsnä ja keskity aina lapsiin, vaikka he leikkivätkin keskenään 

 
Suosituksena on, että varhaiskasvatuksen toimintayksikössä on lääkekaappi, joka sisältää ainakin 
seuraavat tuotteet: 
 

 antiseptistä haavan puhdistusainetta 
 pumpulia 
 käsien desinfiointiainetta 
 kuumemittari 
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 punkkipihdit 
 sidetarvikkeita 
 sidesakset 
 joditabletteja (Säteilyturvakeskuksen suosituksen mukaan, tarkista kuntasi suositus 

ennen kuin ostat joditabletteja) 
 hiilitabletteja 
 kompresseja/joustositeitä 
 kylmäpusseja 
 keittiösakset ja kynsisakset 
 pinsetti 
 laastaria 
 hakaneuloja 

 
5.2 Sairaudet ja tartunnanlevitys 
 
Lapsen sairastuessa hoitopäivän aikana varhaiskasvatuksessa on otettava välittömästi yhteyttä 
lapsen huoltajiin ja sovittava heidän kanssaan, mihin toimenpiteisiin ryhdytään. Jos tilanne 
arvioidaan akuutiksi, kutsutaan ambulanssi. Samalla kun lapsen huoltajaa odotellaan noutamaan 
lapsi yksiköstä, voidaan tarvittaessa ottaa yhteyttä neuvolaan. Sairaan lapsen on, jos mahdollista, 
levättävä rauhallisessa paikassa henkilöstön valvonnassa, kunnes hänet haetaan.  
 
Infektiotautien leviämisen estämiseksi otetaan käyttöön esim. seuraavat työrutiinit: 

 Aikuiset ja lapset pesevät käsiään riittävän usein ja huolellisesti, ainakin ennen ruokaa ja 
wc-käynnin jälkeen. 

 Tutit pestään riittävän usein ja merkitään nimellä, etteivät ne mene sekaisin 
 Wc-tilat ja potat puhdistetaan riittävän usein 
 Käytetään kertakäyttöpyyhkeitä tai vaihdetaan kangaspyyhkeet päivittäin 
 Vaipanvaihto tapahtuu ainoastaan tarkoitusta varten varatulla paikalla 
 Wc-istuimet ja potat puhdistetaan säännöllisesti, eikä juomamukeja saa säilyttää lähellä 

wc-istuinta 
 Aikuinen tarjoilee ruoan  
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Jos useat lapset sairastuvat samanaikaisesti ja epäillään epidemiaa, yksikön johtaja ottaa 
välittömästi yhteyttä terveydenhuoltoon. 
 
Seuraa viranomaisten ja kunnan epidemiaohjeita. 
 
5.2.1 Hoitopäivän aikaa huomioitavat sairaudet, vammat ja allergiat 
 
Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa kartoitetaan mahdolliset sairaudet, vammat ja allergiat. 
On tärkeää, että tämä merkitään lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja että henkilöstö ja 
keittiöhenkilöstö saavat tarvitsemansa tiedon, jotta lapsen yksilöllisiin tarpeisiin voidaan vastata. 
 
Huoltajat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen saamista lääkkeistä. Lääkehoitoa vaativissa 
tapauksissa, esim. diabetes, astma tai ravintoaineallergia, lääkehoidosta vastaa ensisijaisesti 
ammattihenkilöstö tai henkilö, joka on saanut riittävän täydennyskoulutuksen ja joka on 
mainittu lapsen suunnitelmassa. 
 
Vaaraan joutuneen auttaminen on yleinen, lakisääteinen velvollisuus. On siis hyvä, että koko 
henkilöstö tietää, miten toimia akuuttitilanteessa.  
 
Ehkäisevänä toimenpiteenä koko työtiimiä tiedotetaan äkillisessä tilanteessa toimimisesta, esim. 
lapsen avustaja kertoo ja neuvoo miten toimia, jos diabetesta sairastavan lapsen verensokeritaso 
laskee äkillisesti. 
 
5.3 Vaarat lasta hakiessa 
 
Kun henkilöstö laatii yhdessä vanhempien kanssa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa, sovitaan 
lapsen hakemisesta. Lapsen suunnitelmaan kirjataan niiden henkilöiden nimet, jotka saavat 
hakea lapsen varhaiskasvatuksesta. Lapsi luovutetaan ainoastaan huoltajille tai 
varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjatuille henkilöille. Lapsen luovuttaminen lasta hakevalle 
henkilölle hoitopäivän päättyessä tapahtuu henkilökunnan vastuulla. Luovuttamiselle on hyvä 
muodostaa rutiini, esim. että lapsi kättelee ja kiittää kuluneesta päivästä.  
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Henkilökunnan velvollisuus on varmistua siitä, että lasta noutamaan tullut henkilö on kykenevä 
ottamaan vastuun lapsen hoidosta ja turvallisuudesta. Lasta ei saa luovuttaa päihtyneelle tai 
muutoin huumaantuneelle henkilölle. Lasta ei myöskään saa luovuttaa henkilölle, joka käyttäytyy 
väkivaltaisesti tai arvaamattomasti. Jos lasta ei voi luovuttaa tai häntä ei haeta sovittuna aikana, 
otetaan ensisijaisesti yhteyttä varhaiskasvatussuunnitelmaan merkittyihin varahakijoihin. Viime 
kädessä otetaan yhteyttä kunnan lastensuojeluun.  
 
Lasten hakutilanteisiin liittyy kohonnut turvallisuusriski, koska henkilöstön on muita lapsia 
valvoessaan samanaikaisesti tarvittaessa keskusteltava päivän kulusta lapsia noutamaan tulleiden 
huoltajien kanssa. Työyhteisössä on hyvä sopia käytännön työnjaosta lasten hakemisen osalta. 
 
5.3.1 Kotimatkan turvallisuuden arviointi 
 
Tapauksissa, joissa vanhemmat esittävät lapsen hakijaksi alaikäistä sisarusta tai toivovat lapsen 
kulkevan yksin, henkilöstö arvioi yhdessä vanhempien kanssa kotimatkan turvallisuutta. 
Lainsäädännössä ei ole säännöksiä siitä, minkä ikäinen henkilö voi hakea lapsen 
varhaiskasvatuksesta. 
 
Suosituksena on, ettei varhaiskasvatuksessa oleva lapsi kulje kotiin yksin. 
 
Henkilöstön yhdessä huoltajien kanssa sopima lapsen kotimatkaa koskeva päätös kirjataan 
varhaiskasvatussuunnitelmaan. Jos henkilöstöllä on eri mielipide kuin huoltajilla, tämä on myös 
hyvä kirjata suunnitelmaan. Huoltajien on hyväksyttävä kirjallisesti, että järjestely tapahtuu 
heidän vastuullaan. Jos henkilöstö katsoo, että lapsen turvallisuus vaarantuu, 
kotimatkajärjestelyjä ei tule toteuttaa huoltajien esittämällä tavalla. Toimintayksikön johtaja 
tekee päätöksen. Jos matkajärjestelyt eivät tämän jälkeen korjaudu huoltajien kanssa 
keskustelemalla, henkilöstön tulee ottaa yhteyttä lastensuojeluun.   
 
5.4 Riskien hallinta retkien yhteydessä 
 
Retkikohteen soveltuvuus lapsille varmistetaan parhaiten tutustumalla siihen etukäteen. Näin 
selvitetään turvallisuutta uhkaavat vaaratekijät, jotka tulisi huomioida. 
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Varhaiskasvatusyksikön henkilöstöllä on aina vastuu lapsista, vaikka retkelle osallistuisikin 
vanhempia. Henkilöstö vastaa retkistä meno- ja paluumatkoineen, edellyttäen että retki tehdään 
työaikana. Ulkopuolisia ohjaajia käytettäessä nämä eivät ole vastuussa lapsista. 
Varhaiskasvatuksen henkilöstö on aina vastuussa lapsista, joten henkilöstön on aina valvottava 
lapsia. Retket järjestetään siten, että mukana on aina riittävästi ammatillisesti pätevää kasvatus-
, opetus- ja hoitotehtävissä olevaa henkilökuntaa suhteessa lapsimäärään, kuten valtioneuvoston 
asetuksessa varhaiskasvatuksesta säädetään. Retkillä tulee aina olla vähintään kaksi kasvatus-, 
opetus- ja hoitotehtävissä toimivaa aikuista. 
 
On tärkeää, että ainakin yksi retkellä mukana olevista aikuisista on ensiaputaitoinen. 
 
Lapsia tulee valvoa koko retken ajan. Vieraassa ympäristössä lapsi ei pysty ennakoimaan 
vaaratilanteita. Retkien aikana lasten päällä on hyvä olla heijastinliivit, sillä ne auttavat 
henkilöstöä valvomisessa sekä myös ulkopuolisia tunnistamaan ryhmän kokonaisuutena. 
Heijastinliiveihin kannattaa myös kirjata varhaiskasvatusyksikön nimi ja puhelinnumero sekä 
tarvittaessa myös lapsen etunimi. 
 
Retkelle otetaan tarpeellisten varusteiden lisäksi mukaan ensiapuvälineet ja lasten mahdollisesti 
tarvitsemat lääkkeet. 
 
Jos retkikohteeseen kävellään, henkilöstön on mahdollisuuksien mukaan käytettävä ainoastaan 
jalankulkijoille tarkoitettuja kulkuväyliä. 
 
Kuljetusvälineenä käytetään pääasiassa linja-autoa tai taksia. Kuljetuksia varten lasten huoltajilta 
tarvitaan kirjallinen suostumus. Turvavöitä on käytettävä kaikissa ajoneuvoissa. Alle 135 cm 
pituisten lasten on käytettävä turvaistuinta tai istuinkoroketta henkilöautossa. Alle 
kolmivuotiaita lapsia ei saa kuljettaa lainkaan henkilöautossa ilman turvaistuinta. 
 
  Retkisuunnitelmaan kirjataan: 

 retkelle osallistuvat lapset ja heidän huoltajiensa yhteystiedot 
 retkelle osallistuvat kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivat työntekijät, heidän 

vastuunsa ja tehtävänsä 
 mukaan tulevat muut aikuiset 



 15 

 retkikohde, sen ominaisuudet ja mahdolliset vaarat 
 aikataulu  
 siirtyminen retkikohteeseen ja takaisin 
 retkellä mukana tarvittavat varusteet, mahdolliset lääkkeet 
 miten retkestä tiedotetaan vanhemmille 

 
Katso LIITE 7 
 
5.5 Lapsen katoamisen riski 
 
Henkilöstön on valvottava lapsia koko hoitopäivän ajan. Siitä huolimatta on mahdollista, että 
lapsi katoaa, sillä lapsia on paljon ja he haluavat henkilöstön huomiota.  
 
Jos lapsiryhmässä on todettu jonkun lapsen olevan taipuvainen karkaamaan, olisi hyvä 
keskustella ylimääräisen henkilöstöresurssin saamisesta ryhmään. Näin vähennetään lapsen 
katoamisen riskiä. 
 
Lapset on hyvä jakaa pienempiin ryhmiin ja jakaa vastuu henkilöstön välillä siten, että lapsia on 
helpompi valvoa. Eriväriset liivit eri osastoille tekevät lapsiryhmän valvomisesta helpompaa. 
Heijastinliiveihin kannattaa myös kirjata puhelinnumero. Tällöin ulkopuolinen henkilö voi heti 
soittaa yksikköön, jos hän kohtaa kadonneen lapsen. 
 
Muistettava turvallisuussuunnittelussa ja lapsen kadotessa: 

 
 varhaiskasvatusyksikön johtaja jakaa työtehtävät ja vastuualueet ja ottaa yhteyttä 

huoltajiin ja poliisiin 
 käytetään karttoja etsintäalueen jakamiseksi, ks. LIITE 3 ja LIITE 4 
 etsintään osallistuvilla henkilöillä on mukanaan puhelin ja muistiinpanovälineet 
 lapsesta on hyvä olla mukana valokuva, jolloin ohikulkijoilta voi kysyä, ovatko he 

nähneet lasta 
 kertokaa myös vastaantulijoille tapahtuneesta 
 etsintää jatketaan siihen saakka, kunnes lapsi löytyy tai poliisi antaa luvan etsinnän 

lopettamiseksi 
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 lapsen löydyttyä asiasta ilmoitetaan yksikön johtajalle / muille vastuuhenkilöille 
mahdollisimman nopeasti 

 sopikaa, kuka pitää yhteyttä lapsen huoltajiin 
 lapsen katoaminen on traumaattinen tapahtuma kaikille mukana olijoille. Jälkihoito on 

tarpeellista. Siitä vastaa yksikön johtaja yhdessä esimiehensä kanssa. 
 ottakaa tarvittaessa apua kriisiryhmältä tai muilta ammattilaisilta traumaattisten 

kokemusten käsittelemiseen 
 tilannetta arvioidaan jälkikäteen ja tarvittaessa muutetaan yksikön toimintaohjeita ja 

rutiineja turvallisuuden parantamiseksi  
 

5.6 Kiusaaminen, väkivalta ja häirintä  
 
Varhaiskasvatuksen yksiköissä ei sallita kiusaamista, väkivaltaa eikä häirintää. Henkilöstön 
vastuulla on luoda lapsille turvallinen ja kehittävä toimintakulttuuri. Henkilöstön on välittömästi 
puututtava kiusaamiseen, väkivaltaan ja häirintään. 
 
Henkilöstöllä on keskeinen rooli lasten sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen harjoittelun ja 
kehittymisen tukemisessa. Tähän kuuluu myös tapa, jolla henkilöstö kohtaa muut ihmiset sekä 
heidän tapansa puhua muille, esim. kollegoille, lapsille ja vanhemmille. 
 
Lasten kanssa opetellaan tunnistamaan ja ratkaisemaan ristiriitoja rakentavasti. Häirintä-, 
kiusaamis- tai väkivaltatilanteista keskustellaan lasten huoltajien kanssa ja etsitään yhdessä 
ratkaisuja, jos se on mahdollista. 
 
Varhaiskasvatuksessa saatetaan tunnistaa väkivaltaa tai laiminlyöntiä, jolle lapsi on altistunut 
muualla. Väkivalta voi olla fyysistä tai henkistä pahoinpitelyä, laiminlyöntiä tai seksuaalista 
hyväksikäyttöä. Henkilöstö on lastensuojelulain 25 §:n mukaan velvollinen tekemään ilmoituksen 
lastensuojeluviranomaiselle, jos epäillään lapsen hyvinvointia tai kehitystä vaarantavia 
olosuhteita. Jos henkilöstö epäilee tai on huolissaan lapsesta, on se riittävä syy ottaa yhteyttä 
sosiaalityöntekijään ja tehdä huoli-ilmoitus tai lastensuojeluilmoitus. Sosiaalityöntekijän 
vastuulla on selvittää asiaa. Huomaa, että ilmoitusvelvollisuus on voimassa jo ennen kuin 
varmistuu, että lapsi on lastensuojelun tarpeessa. 
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Varhaiskasvatuksen henkilöstö saattaa olla joskus väsynyt, eikä jaksa kohdata lasta myönteisellä 
tavalla. Jos henkilöstö kokee, että kollega kohtaa usein lapset ilman kunnioitusta, ei anna heidän 
kertoa mielipiteitään, huutaa heille, on vihainen, rankaisee heitä, puhuu heistä alentuvasti tai 
tönii tai tuuppii lapsia, vaikka he osaavat kävellä itse, asiasta on välittömästi ilmoitettava 
esimiehelle ja asia on korjattava keskustelussa. 
 
5.7 Uhka 
 
Työntekijän saadessa tietoonsa, että toimintayksikköön on mahdollisesti saapumassa henkilö, 
joka saattaa käyttäytyä väkivaltaisesti, hänen on tiedotettava asiasta muille paikalla oleville 
henkilöille.  
 
Yksikköön tulleesta uhkauksesta ilmoitetaan mahdollisimman nopeasti yksikön esimiehelle ja 
poliisille. Uhkauksen tekijä pyritään poistamaan toimintayksiköstä, samalla kun paikalla 
mahdollisesti olevat lapset saatetaan pois tilanteesta. Yritä muistaa henkilön tuntomerkit, auton 
rekisterinumero ja muut tärkeät seikat. 
 
Tilanteeseen voi valmistautua seuraavalla tavalla: 

 Harjoitellaan suojaan hakeutumista sisätiloissa, esim. kerran vuodessa 
 Konsultoidaan pelastuslaitosta ja poliisia tarvittaessa 

 
Ota huomioon seuraavat seikat, jos tapaat väkivaltaisesti käyttäytyvän henkilön: 
 

 kuuntele henkilöä rauhallisesti 
 puhu rauhallisesti 
 puhuttele henkilöä nimeltä 
 käytä keskustelussa me-muotoa 
 älä osallistu henkilön tunteenpurkauksiin 
 sisätiloissa oltaessa pyydä henkilö istumaan  
 varmista, että henkilön ja sinun välissäsi on jokin este, esim. pöytä 
 huolehdi, että sinulla on tarvittaessa perääntymistie 
 varmista, että henkilön ulottuvilla ei ole mitään lyömiseen tai heittämiseen soveltuvaa 

irtainta esinettä 
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 kiellä henkilöä selkeästi ja päättäväisesti, jos hän osoittaa aikovansa hyökätä 
 kerro henkilölle, että paikalle kutsutaan poliisi, ellei hän rauhoitu 

  
5.8 Tulipalo 
 
Tulipalon ehkäiseminen:  

 kodinkoneet ja sähkölaitteet pidetään pölyttöminä 
 liesien sekä jääkaappien ja pakastimien taustat puhdistetaan säännöllisesti 
 poltettavaa ainesta ei saa säilyttää lieden läheisyydessä 
 kynttilöitä saa polttaa ainoastaan aikuisen henkilön läsnä ollessa 
 kynttilä on aina asetettava palamattomalle, liikkumattomalle alustalle 
 käytetään paloturvallisia tekstiilejä, tyynyjä ym.  
 käytetään kiinteitä valaisimia 
 pöytävalaisimien on oltava tukevat, etteivät ne kaadu 
 valaisimia ja pattereita ei saa peittää eikä niihin saa kiinnittää somisteita, jotka voivat 

syttyä palamaan 
 rakennuksen seinustoilla ei saa säilyttää poltettavaa ainesta 

 
Henkilöstön on: 

 osattava käyttää jauhesammutinta ja sammutuspeitettä 
 tunnettava palovaroittimien huolto, signaali ja kattavuus  
 tiedettävä, miten tulipalo ehkäistään 
 tiedettävä, miten mahdollisessa tulipalossa toimitaan, suositellaan vuosittaista harjoitusta 
 tiedettävä kokoontumispaikka  
 tiedettävä, miten tulipalosta ilmoitetaan (ks. tulipalon tilannekortti) 
 tiedettävä, miten jo syttynyttä tulipaloa rajoitetaan 
 osattava sulkea ilmanvaihto, ovet ja ikkunat  

 
Yksikössä on oltava seuraavat varusteet: 

 sammutuspeite 
 jauhesammutin 
 palovaroittimet kaikissa kerroksissa  
 hätäuloskäynnit merkittyinä hyväksytyillä kylteillä 
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Muuta huomioitavaa: 

 rakennuksen palo-ovet on pidettävä aina suljettuina, vaikka ne ovat painavat ja vaikeat 
avata 

 kiinteistölle johtavat pelastustiet merkitään asianmukaisilla kylteillä ja pidetään 
esteettöminä 

 pelastusteille ei pysäköidä ajoneuvoja 
 jos lähiympäristössä palaa, on hakeuduttava sisätiloihin ja suljettava ikkunat, ovet ja 

koneellinen ilmanvaihto sekä otettava yhteys pelastusviranomaisiin 
 porraskäytävässä tai poistumisteillä ei saa säilyttää lastenvaunuja, sillä niiden 

vaahtomuovipehmusteista vapautuu hyvin myrkyllisiä kaasuja tulipalossa 
 
Yksikössä on oltava suunnitelma, jossa on eritelty vastuutehtävät sekä suunniteltu ja harjoiteltu 
toimintatapa, jotta evakuointi sujuu nopeasti ja rauhallisesti. Poistuminen käynnistyy 
palovaroittimen hälytyksestä tai siten, että joku varoittaa tulipalosta. Varmistakaa, että kaikki 
kuulevat hälytyksen. Poistuminen tapahtuu lähimmästä turvallisesta uloskäytävästä yhteiseen 
kokoontumispaikkaan.  Vuosittain tehtävä poistumisharjoitus tuo paremmat työkalut 
todellisessa hätätilanteessa toimimiseen.  
 
Erityisen tärkeää on varmistaa, että kaikki lapset ja aikuiset ovat turvassa kokoontumispaikassa. 
Tätä varten yksikössä on oltava nimilistat, jotta voidaan tarkistaa, että kaikki ovat päässeet ulos. 
Vaaratilanteessa on ilmoitettava välittömästi hätäkeskukseen ja pelastushenkilökunnalle, jos joku 
on jäänyt rakennukseen.  
 
Henkilöstö voi harjoitella tilannetta lasten kanssa seuraavalla tavalla: 
 

 puhukaa lasten kanssa savun vaarallisuudesta 
 opettakaa lapset huutamaan apua 
 antakaa lasten kuunnella, miltä palohälytin kuulostaa 
 lukekaa satuja ja katsokaa elokuvia tulipaloista ja palomiehistä 
 aikuiset ja lapset harjoittelevat savun alla ryömimistä 
 harjoitelkaa lasten kanssa, minkä poistumistien he valitsevat, jos käytävällä, 

leikkihuoneessa ym. palaa (harjoitelkaa erilaisia poistumistapoja) 
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 harjoitelkaa kokoontumispaikkaan menoa 
 opettakaa lapsille, että sisään ei saa mennä takaisin, vaikka nalle olisi jäänyt sinne 
 kertokaa lapsille, että jos tulipalo syttyy oikeasti, ulkovaatteet jätetään sisään 
 harjoitelkaa kaikkien lasten ja aikuisten määrän laskemista kokoontumispaikkaan 

saapuessa 
 kutsukaa palokunta paikalle yksikköön kertomaan ja harjoittelemaan yhdessä 

 
5.9 Erilaisia kiinteistöä koskevia riskitekijöitä 
 
On tärkeää, että henkilöstö tuntee tavallisimmat kiinteistöön vaikuttavat riskit ja tunnistaa 
kyseisiin riskeihin liittyvät häiriön merkit. Työnantaja vastaa tilojen turvallisuudesta myös 
vuokrakiinteistöjä käytettäessä. Työturvallisuuslain mukaan vuokranantajan tulee sallia lain 
edellyttämät korjaukset tai muutokset. 
 
5.9.1 Ilmanvaihto  
 
Sisäilman laatu pidetään hyvänä huolehtimalla tilojen riittävästä ilmanvaihdosta. Riittämätön 
ilmanvaihto edesauttaa myös tarttuvien tautien leviämistä. Ilmanvaihtolaitteiden säännöllinen 
huolto on tärkeää, sillä likaisen tai huonosti toimivan ilmanvaihtolaitteen kautta sisäilmaan 
kulkeutuu epäpuhtauksia. Ilmanvaihtolaitteiden tarkistaminen kuuluu kiinteistön 
omistajan/talonmiehen vastuulle. Koko henkilöstön on osattava sulkea ilmanvaihto. 
 
5.9.2. Sähkö- ja vesihuolto 
 
Jos yksikössä huomataan sähkö- ja vesihuollon ongelmia tai poikkeamia, otetaan suoraan 
yhteyttä talonmieheen/vahtimestariin ja/tai kunnan tekniseen osastoon. 
 
Varavalaistuksena käytetään ensisijaisesti patterilla toimivia taskulamppuja. Yksikössä voi pitää 
tulitikkuja, sytyttimiä ja kynttilöitä sähkökatkon varalta. Tarkista, etteivät sähkölaitteet jää päälle 
sähkökatkon aikana, esim. liesi jätetty päälle virran tullessa takaisin.  
 
Jos vesihuolto katkeaa, on tärkeää tarkistaa, ettei kiinteistössä ole vesivuotoa. Jos huomaat 
vuotoa, sulje veden pääkytkin, jos pystyt. 
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5.9.3 Vesivauriot ja home 
 
Rakennuksen homeongelma ilmenee usein sisäilman huonona laatuna ja saattaa aiheuttaa 
rakennuksessa oleville terveyshaittoja. Sisäilmaongelmat eivät kuitenkaan aina johdu 
homevauriosta, vaan syynä voi olla myös esimerkiksi väärin mitoitettu tai väärin toimiva 
ilmanvaihto, muutokset rakennuksessa olevien henkilöiden määrässä tai rakennuksen ylläpitoon 
liittyvät laiminlyönnit. Nuhaisuus, nenän tukkoisuus, kurkun kipeys, äänen käheys, yskä ja iho-
oireet kertovat usein homevauriosta. Henkilöstön epäillessä homevauriota otetaan yhteyttä 
esimieheen. Jos hometta todetaan kiinteistössä, on kiinteistön omistaja velvollinen tekemään 
tarpeelliset korjaustoimenpiteet.  
 
Alkavan homevaurion tunnusmerkkejä:  

 räystäille muodostuu jääpuikkoja  
 katon vesikouru tulvii tai syöksytorvet ovat rikki tai tukossa ja sen seurauksena sadevesi 

valuu seinälle 
 sisäkatossa on tummia läikkiä  
 sisä- tai ulkoseinien maalipinta kupruilee  
 lattiapinnoite kupruilee tai irtoaa alustastaan  
 käsienpesualtaat, wc-istuimet tai lattiakaivot ovat pitkään tukossa  
 sisätiloissa on tunkkainen tai kellarimainen haju  

 
Homevauriot voidaan estää korjaamalla epäkohdat. 
 
5.9.4 Melu ja äänet 
 
Melu ja äänitaso toiminnassa kuormittaa sekä lapsia että henkilöstöä ja aiheuttaa väsymystä, 
päänsärkyä, äänenkäyttöongelmia ym. Toiminnasta johtuvaa melua vähennetään tehokkaasti 
jakamalla lapset pienempiin ryhmiin. Työterveyshuolto voi tarvittaessa mitata melutason. Jos 
melutaso on korkea, tiloihin voidaan asentaa ääntä vaimentavaa materiaalia kattoon ja seinille.  
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5.9.5 Korjaustyöt 
 
Jos rakennus- tai korjaustöitä tehdään toiminta-alueella tai piha-alueella, on työmaa-alue 
eristettävä siten, etteivät lapset pääse sinne. Rakennusmateriaalia ei saa säilyttää alueilla, joilla 
lapset leikkivät. 
 
5.10 Ruokahuolto, siivous ja jätehuolto 
 
5.10.1 Ruokahuolto 
 
Compass group hoitaa yksiköiden ruokahuoltoa. Elintarvikelain mukaan yksikön keittiöllä on 
oltava kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Suunnitelman tarkoitus on ylläpitää hyvä 
hygieniataso ja tunnistaa toiminnan riskikohdat. Riskikohtiin määritellään toimenpiteet. 
Riskitekijöiden arviointi on vaativampaa pienten lasten ruokahuollossa.  
 
Elintarvikelain mukaan pakkaamattomia elintarvikkeita käsittelevällä henkilöllä on oltava 
elintarvikehygieenistä osaamista osoittava todistus eli hygieniapassi, jos hän toimii tehtävissä 
vähintään kolme kuukautta.  
 
Ruoan tarjoilun riskien hallinnassa on huomioitava seuraavat tekijät:  

 ruoan valmistaja hoitaa henkilökohtaisen hygieniansa ja pesee kädet usein, myös eri 
työvaiheiden välillä 

 eri elintarvikeryhmät pidetään erillään toisistaan, esim. liha, kala, vihannekset. 
 työvälineet puhdistetaan huolellisesti 
 kuumentamattomina tarjottavien vihannesten ja leivän leikkaamista varten käytetään eri 

alustoja 
 älä pidä ruokaa esillä (ellei sitä tarjoilla heti, se pidetään lämpimänä, vähintään +60-

asteisena tai jäähdytetään)  
 ruoan on oltava jäähdytetty 6 °C:een tai alhaisemmaksi enintään neljässä tunnissa 
 kuljetettaessa lämpöketju ei saa katketa 
 seuraa valmistajan ohjeita viimeisestä käyttöpäivästä tai parasta ennen -päiväyksestä 
 esillä pidettävä ruoka suojataan ilmassa olevilta taudinaiheuttajilta 
 tarjoilutaso on puhdistettava ennen ruoan asettamista sille 
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 henkilökunta ei tule sairaana töihin 
 seuraa kunnan ruokahuollosta vastaavien toimintaohjeita 
 korjaa ja/tai tiedota poikkeamista vastuuhenkilöille  

 
Elintarvikkeiden turvallisuus ja säilyvyys varmistetaan siten, että lämpötilaväliä +6–+60 °C 
vältetään ruoan säilytyksen joka vaiheessa.   
Tiedossa olevat lapsen ruoka-aineallergiat kirjataan aina varhaiskasvatussuunnitelmaan. Tieto 
lapsen erityisruokavaliosta annetaan kirjallisesti toimintayksikön ruokahuollosta vastuussa 
olevalle. On tärkeää, että lasten allergioista ja ravintoaineyliherkkyyksistä ilmoitetaan sijaisille. 
 
5.10.2. Siivous 
 
Siivous suositellaan suoritettavaksi pääsääntöisesti sellaisina aikoina, jolloin tiloissa ei ole muuta 
toimintaa, esim. lasten ulkoiluaikana. Puhdistamistarve ja  
-tiheys riippuvat tilojen käyttöasteesta. Puhtaudella on sitä suurempi merkitys, mitä nuorempia 
hoidettavat lapset ovat.  
 
Wc-tilojen kosteat pinnat ja kosketuspinnat, kuten altaat, istuimet, hanat, wc-istuimen vetonupit 
sekä oven kahvat ja lukot, puhdistetaan päivittäin. Käsienpesussa suositellaan käytettäväksi 
paperipyyhkeitä. Lasten henkilökohtaiset tyynyliinat suositellaan vaihdettavaksi kerran viikossa, 
lakanat vaihdetaan joka toinen viikko. Lakanat ja pyyhkeet pitää pestä vähintään +60 asteessa. 
Patjat imuroidaan joka toinen kuukausi. Pölyä kerääviä materiaaleja on vältettävä. Jos niitä 
kuitenkin on, ne on puhdistettava riittävän usein. Keittiöille on oma siivoussuunnitelma osana 
omavalvontasuunnitelmaa. Kylmälaitteiden, pakastimien ja kuivauskaappien tausta on 
imuroitava pölystä vähintään kerran vuodessa. Eri tarkoituksiin käytettävät siivousvälineet 
suositellaan merkittäväksi esimerkiksi helposti erottuvin värikoodein. Käytetään ruokapalvelu- 
ja siivouspäällikön suosittelemia puhdistusaineita. Siivousvälineet, siivoustarvikkeet ja 
puhdistusaineet säilytetään lasten ulottumattomissa. 
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5.10.3 Jätehuolto 
 
Jäteastiat sijoitetaan sisätiloissa siten, etteivät ne aiheuta vaaraa lapsille. Lapsille vaaralliset jätteet 
on hyvä viedä heti ulos, esim. terävät ja rikkinäiset esineet, kukat, liimat ja värit. 
 
Toimintayksikön jätetilat ja jätehuolto järjestetään kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti. 
Lapsilta on estettävä pääsy jätetiloihin siten, ettei heillä ole vaaraa joutua jäteastioihin tai -
säiliöihin tai jäädä kaatuvien astioiden alle. Jäteastiat tulee sijoittaa niin, ettei jäteautojen tarvitse 
ajaa piha-alueella, jossa lapset leikkivät. 
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6 Henkilöriskit 
 
6.1 Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittäminen  
 
Laissa lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) on säädetty, että 
työnantajan tulee pyytää henkilöltä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:ssä tarkoitettu 
ote rikosrekisteristä, kun henkilö ensi kerran otetaan tai nimitetään työ- tai virkasuhteeseen, 
johon pysyväisluonteisesti tai olennaisesti kuuluu ilman huoltajan läsnäoloa tapahtuvaa 
alaikäisen kasvatusta, opetusta, hoitoa tai muuta huolenpitoa taikka muuta työskentelyä 
henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa. 
 
Lakia ei kuitenkaan sovelleta tehtäviin, jotka yhden vuoden aikana kestävät enintään kolme 
kuukautta. 
 
Rikostaustaotteeseen merkitään tiedot ratkaisuista, joilla henkilö on tuomittu seuraavista 
rikoksista: 
 

 lapseen kohdistuvat rikokset 
 seksuaalirikokset 
 väkivaltarikokset 
 huumausainerikokset 

 
Rikostaustaote ei saa sitä esitettäessä olla kuutta kuukautta vanhempi. Rikostaustaotetta haetaan 
Oikeusrekisterikeskuksesta. Rikostaustaote esitetään työnantajalle, mutta otetta ei jätetä 
työnantajalle. 
 
6.2 Uuden henkilöstön ja sijaisten perehdyttäminen 
 
Toimintayksikössä pitkään työskennelleelle henkilöstölle itsestään selvät asiat saattavat olla 
täysin vieraita uudelle työntekijälle tai sijaiselle. Tietämättömyys ja tiedon puute voivat johtaa 
suuriin riskeihin työssä. 
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Ottamalla käyttöön seuraavat toimenpiteet, voidaan uusiin työntekijöihin ja sijaisiin liittyviä 
turvallisuusriskejä vähentää: 
 

 varaa perehdyttämisvuoro mahdollisuuksien mukaan  
 kirjallista tietoa perehdyttämisoppaan muodossa 
 suullista tietoa (lista tiedotettavista asioista, ellei yksikössä ole kirjallista 

perehdyttämisopasta, johon uusi työntekijä voi tutustua etukäteen) 
 lasten kuvat ja nimet 
 älä jätä sijaista yksin (ei ensimmäisenä tai viimeisenä paikalla yksikössä) 
 kerro allergioista ja muista vakavista riskitekijöistä 

 
6.3 Henkilökunnan riittävyys ja kelpoisuus 
 
Ammattitaitoisen hoito- ja kasvatushenkilöstön riittävä määrä ja henkilöstön sitoutuneisuus 
työhönsä ovat keskeisimpiä varhaiskasvatuksen turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä.  
 
Henkilöstön riittävyyden lisäksi on tärkeää huolehtia siitä, että henkilöstö on ammattitaitoinen 
ja että koulutus vastaa kelpoisuusvaatimuksia. 
 
Henkilöstömitoituksesta on säädetty varhaiskasvatusasetuksessa: 
 

 Päiväkodissa tulee kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla 
on varhaiskasvatuslain (540/2018) 26–28 §:ssä säädetty ammatillinen kelpoisuus 
enintään seitsemää enemmän kuin viisi tuntia päivässä varhaiskasvatuksessa olevaa 
kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden. Enintään neljää alle kolmivuotiasta lasta kohden 
tulee päiväkodissa kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä samoin olla vähintään yksi 
henkilö, jolla on edellä säädetty ammatillinen kelpoisuus. 

 Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä, ikä ja päivittäinen toimintaan osallistuminen 
huomioidaan mitoituksessa. 

 
Henkilöstötarvetta arvioitaessa on huomioitava, onko ryhmässä erityisen tuen tai kasvatuksen 
tarpeessa olevia lapsia. Henkilöstön työajan käyttö tulee kohdentaa tarkoituksenmukaisella 
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tavalla suhteessa lasten läsnäoloon. Henkilöstömitoitusta on noudatettava myös henkilöstön 
sairaus- ja vuosilomien sekä muiden ennakoitavissa olevien poissaolojen aikana.  
 
6.4 Alkoholi, huumausaineet ja tupakka 
 
Turvalliset ihmissuhteet ovat lapsille tärkeitä. Tämän vuoksi lasten on voitava ennakoida 
aikuisten käyttäytyminen ja tapa toimia. Humalainen tai päihtynyt henkilö toimii usein 
arvaamattomasti. 
 
Jos työntekijän epäillään perustelluin syin olevan päihteiden vaikutuksen alainen, voidaan 
suorittaa puhalluskoe tai huumausainetesti. Jos näin todetaan, on henkilö poistettava välittömästi 
työpaikalta.  
 
Jos kollegalla epäillään olevan riippuvuusongelma, saattaa tuntua vaikealta kohdata tai ilmiantaa 
hänet. Jos työpaikalla on keskusteltu riippuvuusongelmista esim. henkilöstökokouksissa, 
kollegojen saattaa olla helpompi kertoa asiasta esimiehelle. 
 
Yksikön johtaja pitää mahdollisimman pian puhuttelun asianomaiselle työntekijälle ja ottaa 
yhteyttä työterveyshuoltoon jatkotoimenpiteitä varten. Kunnan linjausten perusteella 
ratkaistaan, annetaanko henkilölle varoitus.  
 
Tupakointi on kiellettyä lapsille tarkoitetuissa tiloissa. Suositeltavaa on, että henkilöstö ei 
tupakoi hoitopäivän aikana. Juuri tupakoineen henkilön ei ole lupa tulla keittiöön eikä kulkea 
sen kautta sisälle päiväkotiin.  
 
6.5 Henkilöstön hyvinvointi 
 
Henkilöstön hyvinvointia varten suositellaan seuraavia toimenpiteitä: 

 säännölliset työterveyshuollon terveystarkastukset 
 soveltuvat kalusteet 
 ääntä vaimentavat materiaalit ja rauhalliset värit/kuviot 
 kehityskeskustelut – vuosittain esimiehen kanssa 
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 osastonkokoukset – tietoa ja yhteiset pelisäännöt 
 työnohjaus – uudet näkökulmat työhön 
 täydennyskoulutus – työssä kehittymistä varten 
 

Työyhteisössä ei sallita epäasiallista kohtelua, häirintää eikä työpaikkakiusaamista. 
Varhaiskasvatuksessa työskentelevä henkilöstö opettaa lapsille toisten ihmisten kohtaamista, 
yhteistyötä ja ristiriitojen selvittämistä. Lapset lukevat nopeasti, miten aikuiset kohtaavat 
toisensa sekä miten aikuiset toimivat keskenään. Työyhteisön epäsopu saattaa aiheuttaa 
levottomuutta lapsiryhmässä, elleivät aikuiset käyttäydy opettamansa mukaisesti. Henkilöstön 
on yritettävä hyödyntää ammattitaitoaan kohdatessaan kollegoitaan ja kohdeltava toisiaan 
kunnioittavasti. Toimintayksikön johtajan vastuulla ja työtehtävänä on järjestää työ ja huolehtia 
siitä, että työyhteisössä ilmenevät ongelmat korjataan mahdollisimman nopeasti, ellei henkilöstö 
itse kykene selvittämään tilannetta. 
 
Jos työntekijä sairastuu äkillisesti tai joutuu tapaturmaan, hänen on saatava mahdollisimman 
nopeasti lääkärinhoitoa. Työtoverit kutsuvat ambulanssin, jos tilanne niin vaatii, sekä tarvittaessa 
sijaisia. 
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7 Kriisinhallinta ja jälkihoito 
 
Toimintayksikön on varauduttava siihen, että hoidossa oleva lapsi, työntekijä tai koko yksikkö 
kohtaavat äkillisen, järkyttävän tapahtuman.  
 
Lapsen tai työntekijän kuolema, vakava sairaus, tapaturma, uhkaus tai väkivalta voivat aiheuttaa 
traumaattisen kriisin. Ihmiset kokevat traumaattisen tilanteen eri tavoin ja reagoivat 
yksilöllisesti. Sokissa oleva ihminen voi käyttäytyä hyvinkin rauhallisesti ja järkevästi ja kokea, 
ettei hän tarvitse kriisiapua. Traumaattisen tapahtuman kokeneelle ihmiselle on pyrittävä 
järjestämään mahdollisimman nopeasti psykososiaalista tukea.  
 
 
7.1 Lapsen kuolema 
 
Jos yksikköä kohtaa kuolemantapaus, lapset ja henkilöstö kokoontuvat ja asiasta kerrotaan heille.   
 
Kuolemantapaus voidaan huomioida esim. seuraavalla tavalla: 
 

 lippu puolitangossa 
 lauletaan laulu 
 joku henkilöstöstä voi pitää lyhyen puheen, yksinkertaisin sanoin, jotta lapset 

ymmärtävät 
 sytytetään kynttilä, tuodaan kukkia ja valokuva lapsesta 

  
Aiheeseen voidaan valmistautua yksikössä pitämällä laatikossa esim. seuraavia tavaroita: 
 

 kynttilöitä, kynttilänjalkoja ja tulitikkuja 
 maljakko 
 pöytäliina 
 nenäliinoja 
 kuolemaa käsitteleviä satukirjoja 
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Henkilöstö saa näyttää olevansa surullinen, mutta lapsi voi olla järkyttyneempi nähdessään 
aikuisten romahtavan. Antakaa lasten esittää kysymyksiään ja ajatuksiaan tapahtuneesta. 
Lukekaa kuolemaa käsitteleviä kirjoja, jotta lapset voivat työstää tapahtunutta. 
 
Henkilöstö tarvitsee myös apua. Henkilöstön on hyvä tavata ilman lapsiryhmää ja jutella 
tunteistaan ja ajatuksistaan. 
 
7.2 Psykososiaalinen kriisiapu ja jälkihoito 
 
Lain mukaan kuntien on tarjottava kaikille kuntalaisille psykososiaalista kriisiapua 
suuronnettomuuksissa tai muissa traumaattisissa tapahtumissa. Kriisiryhmään voivat kuulua 
kunnan työntekijät, seurakunnan työntekijät tai vapaaehtoisten järjestöjen edustajat. 
Asianomaisen yksikön esimies ottaa yhteyttä kriisiryhmään tai ilmoittaa toimialapäällikölle 
kriisiavun tarpeesta. 
 
Jälkihoitoon kuuluvat tehtyjen toimenpiteiden seuranta ja arviointi sekä mahdollisten 
lisätoimenpiteiden tarpeen arviointi. Äkillinen kriisi saattaa olla niin laaja, että lapsille ja 
henkilöstölle osoitettava tuki on rakennettava ulkopuolisin voimavaroin pitemmän ajanjakson 
aikana. Tavoitteena on auttaa yksilöitä palautumaan ja palaamaan normaaliin arkeen. 
 



 

8 Tilannekortit: 

TULIPALO 
∙ PELASTA – Pelasta välittömässä vaarassa olijat. 
Varoita muita. 

 

 
 
 

∙ SOITA 112 – Soita hätänumeroon turvallisesta 

paikasta.  
 

 
 

∙ SAMMUTA – Käytä sammutuspeitettä tai 

sammutinta sen ollessa mahdollista, omaa 

terveyttä tai turvallisuuttasi vaarantamatta. 
 

 
 
 

∙ RAJOITA - Rajoita tulen leviäminen sulkemalla 

ovet ja ikkunat. Jos mahdollista, sulje ilmanvaihto. 

 

∙ NÄYTÄ TIETÄ – Auta palokuntaa löytämään 

perille.



 

HÄTÄPUHELU 
▪ SOITA 112 - Soita hätäpuhelu itse, jos vain mahdollista. On 

tärkeää, että osaat informoida tapahtuneesta soittaessasi. 
 

 
 

▪ KERRO – Kerro, mitä on tapahtunut ja onko ihmisiä vielä vaarassa.  
 

 
▪ ANNA TIEDOT – Anna tarkka osoite ja kunta, jossa yksikkö 

sijaitsee  
 

__________________________________________________ 
   (yksikön osoite, täytä etukäteen) 
 

 
 

▪ VASTAA – Henkilö, jonka kanssa puhut, voi tehdä lisäkysymyksiä 

tai antaa ohjeita. 
 

▪ PÄÄTÄ PUHELU – Päätä puhelu vasta saatuasi siihen luvan 
hätäkeskukselta.  

 

 
▪ VARAUDU – Hätäkeskus saattaa soittaa sinulle uudelleen. Pidä 

puhelin esillä, kunnes apu on saapunut. 
 

▪ SOITA UUDELLEEN 112 - Soita ja ilmoita hätäkeskukseen, jos 

tilanne muuttuu.  
 



 

YLEINEN 

VAARAMERKKI 

 
Jos yleinen vaaramerkki soi, väestöä uhkaa välitön vaara.  
 
Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva 
äänimerkki (7 sekuntia)  

ja laskeva äänimerkki (7 sekuntia). 
 

Vaara ohi -merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki. 

Kokeilumerkki on 7 sekunnin pituinen tasainen ääni (kokeillaan 
jokaisen kuukauden ensimmäisenä arkimaanantaina klo 12.00). 

Yleistä vaaramerkkiä seuraa vaaratiedote. Se luetaan kaikilla 

radiokanavilla ja näkyy televisio-ohjelmissa ruudun yläreunassa 
juoksevana tekstinä. Vaaratiedotteen tarkoitus on varoittaa vaarallisesta 

tapahtumasta ja antaa toimintaohjeita. 

 
Toimi näin kuultuasi yleisen vaaramerkin: 

 
1. Siirry sisälle. Pysy sisällä. 

 
2. Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmanvaihto.  

 
3. Avaa radio ja kuuntele ohjeita.  

 
 

4. Vältä puhelimen käyttöä, ettei verkko ylikuormitu.  
 

5. Odota viranomaisten ohjeita, ennen kuin poistutte alueelta. 



 

KAASUVAARA 
Kaasuvaaratilanne voi johtua tehtaalla tai vaarallisen tavaran 

kuljetuksessa tapahtuneesta onnettomuudesta. 

 
▪ Kaasuvaaratilanteessa annetaan yleinen vaaramerkki. 

  
▪ SISÄTILOISSA: 

 
Sulje ikkunat, ovet ja ilmanvaihto. 

 
Eristä oven- ja ikkunanraot teipillä, muovilla tai kosteilla 

pyyhkeillä. 
 

 Kuuntele ohjeet radiosta.  
 

Pysyttele yläkerroksissa, kunnes vaara on 

ohi. Älä mene kellariin tai väestönsuojaan! 
 

Hengitä kostean vaatteen läpi, jos tunnet 
kaasunhajua. 

 
▪ ULKONA: 

 
Kiirehdi kaasupilven alta sivutuuleen, vältä hengästymistä. 

 
Pyri mahdollisimman korkealle maastossa, vältä matalia 

paikkoja. 
 

Suojaa hengitystiet, silmät ja iho. Paina märkä rätti tai vaate 
suun eteen. 

 

 
▪ Viranomaiset voivat kehottaa ihmisiä poistumaan alueelta, ellei suojaa 

sisätiloissa katsota riittäväksi. 
 

▪ Jos joudut menemään ulos, suojaa silmät, nenä ja suu. 
 



 

SÄTEILYVAARA 

 
Säteilytilannetta valvotaan jatkuvasti koko maassa mittareilla. Pienetkin 

muutokset huomataan heti ja niistä tiedotetaan viipymättä.  
 

▪ Säteilyvaaratilanteessa annetaan yleinen vaaramerkki. 
 

▪ SULJE tiiviisti ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointi, jotta 
radioaktiiviset aineet eivät pääsisi sisään. Talon keskiosissa ja kellarissa on 

paras suoja. 
 

▪ SUOJAA RUOKA JA JUOMAVESI. Laita esillä olevat elintarvikkeet 
muovipusseihin tai tiiviisiin astioihin. Jääkaappi, pakastin ja tiiviit 

pakkaukset suojaavat radioaktiiviselta pölyltä. 

  
▪ ULKONA OLESKELU. Jos on pakko mennä ulos, käytä tiivistä, ihon 

peittävää asua, esim. sadevaatteita. Riisu vaatteet sisälle tullessasi 
eteiseen ja peseydy huolella. Käytä 

hengityssuojainta, pyyhettä tai talouspaperia 
estämään radioaktiivisten hiukkasten pääsy 

keuhkoihin.  
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LIITE 1: Yksikön riskien kartoitus ja 
toimenpiteet  

Tunnistettu riski Riskin arviointi
 
  

Seuraaviin ehkäiseviin toimenpiteisiin 
ryhdymme riskin poistamiseksi tai 
vähentämiseksi: 

Tulipalo (esimerkki) Vakava henkilö-
vahinkojen, henkisen 
trauman ja 
omaisuus-vahinkojen 
riski  

Käytetään kynttilöitä ilman tulta, palovaroitin, 
sammutuspeite, käsisammutin, henkilöstön 
kouluttaminen, lasten kanssa tehtävät 
poistumisharjoitukset, satujen lukeminen 
aiheesta, palomiesten vierailut 

   

   

   

   

   

   

   

   
 

   

   

  Tässä kentässä saat tehtyä lisärivejä tab-
näppäimellä. 



 

 

LIITE 2: Yksikön pohjapiirros  
 

 
 

 
    Osasto 1   Osasto 2 
 
 
U     
 
 
     Keittiö    

palovaroitin 

palovaroitin 

Sammutin 



 

LIITE 3: Piha-alueen kartta 

 
 



 

LIITE 4: Lähialueen kartta  
 

 
 



 

LIITE 5: Yhteystiedot häiriötilanteessa  
 
Yleinen hätänumero: 112 

Työsuojelupäällikkö: Kimmo Bodbacka 050 5669 819 

Työsuojeluvaltuutettu: Örjan Brännkärr 040 6681 231 

V.s. varhaiskasvatusjohtaja: Erica Nygård 040 6415 986 

Myrkytystietokeskus: 09 471 977 tai 0800 147 111  

Talonmies:  ___________________________________________  

Terveystarkastaja: Ann-Sofi Slotte 050 0663 374 

Päivystys, sairaanhoito:  ___________________________________________  

Kunnan vaihde: 06 8343 000 

Vapaa-ehtoinen kriisiryhmä: Anders Store  040 8686 910 

 Nina Brunell  050 5925 436 

 Birgitta Broberg 040 7682 696 

SOL siivouspalveluesimies: Carita Silander 040 1582 610 

 Kirsi Välimäki 0400 663 819 

Compass group -ruokahuolto: Johanna Widjeskog 040 647 4562 

 Pia Huldén  040 6614 840 

Puhelinneuvonta, sairaanhoito: 06 8265 500 

Sosiaalipäivystys: 044 7859 173 

Hammaslääkäri:  ___________________________________________  

Taksi:  ___________________________________________  

Tekninen johtaja: 040 7142 187



 

LIITE 6: Piha-alueen riskien arviointi  
 
Riskien arvioinnin laatija:  
Riskien arvioinnin päivämäärä: 

 
Aita 
 
Muuta huomioitavaa: 

 
Portit 
Porttien lukitus: 
 
Lukitus portin ulkopuolella: 
Muuta tärkeää huomioitavaa: 
 

 
Valaistus 
Onko piha-alueen valaistus riittävä? 
 
Muuta tärkeää huomioitavaa: 
 

 
Lelut (huomioi leikkivälineiden kunto ja mahdolliset puutteet) 
Hiekkalaatikko:  
Hiekka vaihdettu viimeksi:  
Keinut: 
 
Liukumäki: 
 
Kiipeilyteline: 
 

 



 

Jousikeinut: 
 
Leikkimökki: 
 
Karuselli: 
 
Pöytä ja penkit: 
 
Pensaat ja istutukset: 
 

 
Muut ulkona oleskeluun vaikuttavat tekijät 
 
 
 
 



 

LIITE 7: Retkisuunnitelma 
 
Retkikohde:  
Päivämäärä: 
Retken suunniteltu aikataulu: 

 
Kulkuneuvot: 

 
Nimi, vastuuhenkilö:                                        Puhelinnumero: 
                                                                    Ensiaputaitoinen: 

       
Nimi, muu henkilökunta: Vastuualueet ja työtehtävät: Ensiaputaitoinen: 
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Osallistuvien lasten määrä: 

 
Muut retkelle osallistuvat aikuiset: 
 
 

 
Retkellä tarvittavat varusteet: 
 

 
Muuta tärkeää huomioitavaa: 
 



 

 Muista ottaa mukaan puhelin, jossa on huoltajien yhteystiedot ja lista osallistuvista 
lapsista. 

 Ota mukaan lasten lääkkeet, ensiapupakkaus ja riittävästi syötävää ja juotavaa. 
 Kerro muutamalle muulle kollegalle tai esimiehelle, milloin lähdette ja jätä 

retkisuunnitelma heidän ja esimiesten saataville.  
 


