
 YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON  
 

TURVALLISUUSSUUNNITTELU 
 
 

Myrkytykset  Kyllä Ei 

1. Onko asunnossa lukittava lääkekaappi? Onko sisältö lueteltu erikseen?     

2. Säilytetäänkö kodin kemikaaleja lukitussa kaapissa tai tarpeeksi korkealla?     

3. Ovatko kemikaalit alkuperäispakkauksissa?     

4. Säilytetäänkö alkoholijuomat sekä tupakkatuotteet lasten ulottumattomissa? 
(Huomioitava, että hoitopäivän aikana ei voi tupakoida)     

5. Ovatko huonekasvit myrkyttömiä?     

6. Onko kotona lääkehiiltä?     

Palo- ja sähkö-
tapaturmat 

1. Onko asunnon palovaroitin oikein sijoitettu ja toimintakunnossa?     

2. Ovatko kodin pienkoneet lasten ulottumattomissa?     

3. Onko tiloissa turvapistorasiat tai muuten suojattu?     

4. Ovatko sähköjohdot asianmukaisesti kiinnitetty ja ehjiä?     

5. Säilytetäänkö tulitikut lasten ulottumattomissa?     

6. Onko luettelo hälytysnumeroista ja muista tärkeistä numeroista?     

7. Lasten vaatteiden kuivatus (ei kiukaan yläpuolella kuivausnaruja)     

Liikkuminen 1. Onko lasta opetettu toimimaan liikenteessä?     

2. Ovatko liikkuessa käytössä heijastinliivit?     

3. Onko lasten leikkipaikka suojassa autoilta?     

Ulkoilu 1. Lasten ulkoilu tapahtuu aina hoitajan läsnä ollessa.     

2. Ulkoilualue on turvallinen     

Ensiapu 1. Varautuminen ensiapua vaativiin tilanteisiin     

2. Onko kodin ensiapuvarustus riittävä?     

Salassapito 1. Asiapapereiden säilytys?     

2. Lasten vanhempien yhteystiedot?     

Muuta 1. Poikkeustilanteisiin varautuminen (esim. jos lasta ei haeta, karkaamiset ym.)     

2. Lapsen henkisestä turvallisuudesta huolehtiminen, kiusaamiset ym.     

 
 

Hätänumerot • Yleinen hätänumero 112 
• Myrkytystietokeskus 09 471 977 tai 09 4711 
• Taksi 
• Vanhempien numerot 
• Päivystävä sosialiasema 
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