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Oppilaitosympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden 

sekä yhteisön hyvinvoinnin tarkastus 

-yhteenvetolomake 
esi- ja peruskouluihin, lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin 

 

Oppilaitoksen opiskeluhuoltoryhmä täyttää lomakkeen soveltuvin osin ennen tarkastustilaisuutta (kohdat 1, 

3, 4 ja 6). Lomake täydennetään tarkastustilaisuudessa. Tämän jälkeen lomake tallennetaan ja arkistoidaan. 

Oppilaitos/Toimipiste Kiilan ja Klockarsin päiväkodit, esikoulu 

Tarkastuksen ajankohta 5.2.2019 klo 9-13 

 

Tarkastuksen johtopäätökset ja jatkotoimenpiteet 
Täytetään lopuksi lomakkeen muiden osien täytön jälkeen. 

Ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistämisessä on erityisesti onnistuttu 

Liikennejärjestelyitä on parannettu edellisen tarkastuksen jälkeen 

Yhteisön hyvinvoinnin edistämisessä on erityisesti onnistuttu: 

Hyvän ilmapiirin luomisessa ja ylläpidossa 

Keskeiset terveys- tai turvallisuusriskit: Riskin arviointi, sovitut toimenpiteet, aikataulu, 
seuranta ja vastuutahot 

• Epäilyt sisäilman laadusta, joka jo työn alla 
 

• Suuret ryhmäkoot, jota pyritään helpottamaan 
pienryhmätyöskentelyllä resurssien mukaan 

• Suurten ryhmäkokojen mukanaan tuoma melu 

Kaupungin sisäilmatyöryhmä, kohteen 
seurantaryhmä 
Päivähoidonsuunnittelija ja päiväkodin johtaja 

• Liikennejärjestelyissä on edelleen parannettavaa, 
ongelmia aiheuttaa lähinnä bussien kääntyminen ja 
kaksisuuntainen liikenne 

• Kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet on löydyttävä 
kemikaalien varastopaikasta ja asianmukaisista 
merkinnöistä on varmistuttava 

• Keskeisten virrankatkaisukytkimien ja vastaavien sijainti 
on syytä käydä läpi henkilökunnan kanssa, jotta kaikki 
tietävät niiden sijainnin ja osaavat niitä käyttää 

• Klockarsin päiväkodin vintti on tyhjennettävä 

• Klockarsin päiväkodin paloportaat tehdään 
turvallisemmiksi 

• Pihan pimeys kallion takaisilla alueilla 

Kiinteistöpäällikkö vie viestiä kunnallistekniselle 
osastolle 
 
Päiväkodin johtaja 
 
 
Päiväkodin johtaja 
 
 
Päiväkodin johtaja 
Kiinteistön ylläpito 
 
Päiväkodin pihojen tarkastus meneillään 
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kaupungin kiinteistöpuolen ja 
varhaiskasvatuspäällikön toimesta 

Keskeiset yhteisön hyvinvointiriskit: Riskin arviointi, sovitut toimenpiteet, aikataulu, 
seuranta ja vastuutahot 

Epäilyt sisäilman laadusta (ks. yllä) Sisäilmatyöryhmä 

Melu tiloissa (ks. yllä) 
Opettajien suunnittelutilan puute 

 
Päiväkodin johtaja 

Seuraava tarkastus 
Seuraavan tarkastuksen ajankohta 2022 

Seuraavan tarkastuksen 
koollekutsuja 

Terveystarkastaja 

 

1. Taustatiedot 

Täytetään etukäteen oppilaitoksen opiskeluhuoltoryhmässä 

Oppilas-/opiskelijamäärä Molemmissa rakennuksissa yhteensä 103 lasta, joista 63 Kiilan 
päiväkodissa. Esikoululaisia Kiilassa 24, Klockarsissa yksi.  

Henkilöstön määrä 
Ammattiryhmittäin 

Molemmissa yhteensä 8 opettajaa, 9 lastenhoitajaa, 3 avustajaa, 
päiväkodin johtaja ja 2 henkeä keittiöissä. Esikoululaisille näistä kaksi 
opettajaa ja kaksi lastenhoitajaa.  

Opiskeluhuoltopalvelut 
Tarjolla oleva palvelu ja sen laajuus 
(pv/viikko) 

Oppilashuoltoryhmä kokoontuu kerran vuodessa, tapaamisista tehdään 
muistio. Tarvittaessa oppilashuoltoryhmä  kokoontuu useammin 
Päiväkodin johtaja osallistuu kaupungin erityispedagogiikan 
kehittämistyöiryhmän eli Epis-ryhmän työskentelyyn.  
Kuraattoria ja psykologia voidaan konsultoida.  

Edellisen tarkastuksen ajankohta 11.10.2016 

Yhteenveto käytettävissä ☒ Kyllä ☐ Ei 

 

2. Tarkastukseen osallistujat 

 

Koulu- tai opiskeluterveydenhuollon 
edustaja 

- 

Terveydensuojelun edustaja Terveysvalvonnan johtaja Katianna Kuula 

Oppilaitoksen rehtori tai johtaja Päiväkodin hallinnollinen johtaja Laura Sirén 

 

  Kyllä Ei Ei, mutta 
toimittanut 
selvityksen 

Kiinteistön omistajan edustaja Kiinteistöpäällikkö Catharina Lindström ☒ ☐ ☐ 

Kiinteistöhuollon edustaja Ben Ahlfors, Timo Tenhunen ☒ ☐ ☐ 

Työsuojeluvaltuutettu Henry Gustafsson ☒ ☐ ☐ 

Työterveyshuollon edustaja Ulrika Haajanen, työterveyshoitaja ☒ ☐ ☐ 
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Oppilaiden/opiskelijoiden edustaja Heidi Harvio-Mahkonen, 
varhaiskasvatuksen opettaja 

☐ ☐ ☒ 

Vanhempien/huoltajien edustaja Katriina Lehtosaari. Vanhempien 
edustaja ei ollut paikalla 
henkilöstöasioita käsiteltäessä.  

☒ ☐ ☐ 

Opettajien edustaja Heidi Harvio-Mahkonen ☒ ☐ ☐ 

Muut asiantuntijat 
(esim. fysioterapeutti, 
sisäilmatyöryhmä, ruokapalvelun 
edustaja, kuraattori, psykologi, 
pelastuslaitoksen edustaja) 

 ☐ ☒ ☐ 
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3. Edellisen tarkastuksen jälkeen tehdyt toimenpiteet ja niiden tulokset 

Täytetään oppilaitoksen opiskeluhuoltoryhmässä ja tarkennetaan tarkastustilaisuudessa 

 

 

Kiinteistö 
(Esim.  muutostyöt, seurannat, 
kunnon seuranta ja selvittäminen) 

Todettiin edellisellä yhteistarkastuksella sovitut/edellytetyt toimet joko 
tehdyiksi tai lähiaikoina toteutettaviksi.  
Uusi parkkipaikka kadun toisella puolella 2018. 
Akustiikkalevyt on listattu ja lisätty. 
Ikkunat tiivistetty. 
Klockarsin päiväkoti ollut pari kuukautta väistötiloissa syksyllä 2018 
tehtyjen korjaustöiden vuoksi.  
Terveystarkastaja käynyt Kiilan päiväkodissa tarkastuksilla 31.1.2017 ja 
16.10.2018 sekä Klockarsin päiväkodissa 19.12.2017 ja 18.9.2018. Näistä on 
laadittu erilliset tarkastuspöytäkirjat.  

Ympäristöolosuhteet 
(Esim. erilaiset olosuhde tai 
epäpuhtausmittaukset, 
ergonomiakartoitukset) 

Hiilidioksidimittaus/ilmanvaihdon riittävyysmittaus 4.12.2017-6.4.2018. 

Yhteisö- ja toimintakulttuuri 
(kiusaamis- , työ- ja 
opiskeluilmapiirikyselyt, 
hyvinvointiarviot jne.) 

Henkilökunnan oireistokysely 2016.  
 

Turvallisuus, tapaturmat sekä 
väkivalta- ja uhkatilanteet 
(riskikartoitukset, 
työpaikkaselvitykset, 
palotarkastusraportit, tapaturmien 
sekä väkivalta- ja uhkatilanteiden 
seurannan tulokset jne.) 

Riskikartoitus tehty 2016. 
Kaksi tapaturmaselvitystä 2017. 

Laajojen terveystarkastusten 
yhteenvedot 

 

Kouluterveyskysely  

Muut selvitykset  
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4. Tarkastusta varten kerätyt oppilaiden/opiskelijoiden, henkilöstön ja huoltajien huomiot 

Täytetään oppilaitoksen opiskeluhuoltoryhmässä tiedonkeruiden pohjalta ja tarkennetaan 

tarkastustilaisuudessa 

Oppilaiden/opiskelijoiden huomiot Ks liite 

Henkilöstön huomiot Ks liite 

Huoltajien huomiot Ks liite. Lisäksi vanhempien edustaja kertoi suullisesti siitä, miten tilanne 
koetaan vanhempien kannalta. Lisäksi luettiin yhden vanhemman (MR 
31.1.2019) lähettämä sähköposti, jossa kuvailtiin perheen tilannetta 
(taustamateriaalia, ei liitteenä) 
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5. Havainnot ympäristöstä 

Täytetään tarkastustilaisuudessa 

 

- Fyysiset tekijät: esteettömyys, tilojen käyttö ja soveltuvuus, ergonomia. 
- Fysikaaliset tekijät: melu, äänieristys, akustointi, valaistus, lämpötila, ilmanvaihto, radon. 
- Biologiset tekijät: mikrobit, kiinteistön kosteus ja homevauriot, siivous (hygienia, siisteyden taso, välineet 

jne.), jätteiden käsittely, käsienpesumahdollisuudet 
- Kemialliset tekijät: kemialliset päästöt, kemikaaliluettelo ja käyttöturvallisuustiedotteet, paikallispoistot, 

henkilökohtaiset suojavälineet, pölyt, höyryt, huurut, hajut. 
- Turvallisuus- ja tapaturmavaarat: suojaimet, valvonta, liikennejärjestelyt pihassa ja lähialueilla, 

suojamerkinnät ja opasteet sekä koneiden ja laitteiden käyttöohjeet. 
 
Huom! Tämä osio ei huomioi Kiilan päiväkodin selvityksen alla olevia sisäilma-asioita, jotka on huomioitu edellä. 
Terveydensuojelulain mukainen pöytäkirja tiloista ja toiminnasta laaditaan erillisenä tarkastuspöytäkirjana.  

Tila Kuvaus käytössä olevista tiloista 
ja niihin liittyvistä havainnoista 

Kunnossa Korjattavaa tai selvitettävää, 
vastuutaho 

Luokkahuoneet 
(ml. kotitalous-, kuvataide-, ja 
musiikkiluokka) 

Lämpötila vaihteleva. Kylmät 
lattiat.  

☐ Kiinteistöhuolto 

Käsityöopetuksen 
tilat/työsalit 

 ☐  

Muut opetustilat 
(mm. liikuntatilat) 

 ☐  

Käytävät ja aulatilat Valaistus ei ole hyvä. ☐ Kiinteistöhuolto 

Ruokala ja keittiötilat  ☐  

Oppilaiden/opiskelijoiden 
sosiaalitilat 
(wc, pukuhuoneet, suihkut) 

 ☐  

Henkilöstön tilat  ☐  

Opiskeluhuollon 
palvelujen tilat 

 ☐  

Varastotilat 
(mm. kemikaalien säilytys) 

Kemikaalien varastointi. ☐ Klockars: kemikaalien  
käyttöturvallisuustiedotteet 

puuttuvat  Siivoushuolto 

Siivousvälineiden 
säilytystilat 

Klockarsin siivousvälineiden 
varastointi kellarirapussa. 

☐ Siivoushuolto 

Talotekniikka Ilmanvaihtolaitteiden 
poiskatkaisu. 

☐ Kiinteistöhuolto ja päiväkodin 
johtaja. 

Muut tilat  ☐  

Piha- ja ulkoliikunta-
alueet 
(saatto- ja huoltoliikenne) 

Ulkovalaistus ☐ Pihojen tarkastus työn alla, 
kiinteistöhuolto 
 

 

 Nykytilanne Kunnossa Korjattavaa tai selvitettävää, 
vastuutaho 

Ensiapuvalmius 
(ensiapukaapit, 
ensiapuvastuuhenkilö, 
ensiapukoulutus) 

Hätäensiapu 2018 ☒  

Oppilaitoksen 
turvallisuuskansio 
(mm. pelastussuunnitelma) 

10/2018 ☒  
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6. Havainnot yhteisön hyvinvoinnista ja sen edistämisestä 
Täytetään oppilaitoksen opiskeluhuoltoryhmässä ja tarkennetaan tarkastustilaisuudessa 
 

 Nykytilanne, edistävät ja 
vaarantavat tekijät 

Kunnossa Korjattavaa tai selvitettävää, 
vastuutaho 

Oppilaiden/opiskelijoiden 
osallisuus ja vaikuttamis-
mahdollisuudet 

 X  

Vuorovaikutussuhteet ja 
niiden edistäminen  
oppilaiden/opiskelijoiden kesken  

 X  

oppilaiden/opiskelijoiden ja 
henkilöstön välillä 

 X  

henkilöstön kesken   X  

Menettelytavat huolen 
varhaiseksi tunnistamiseksi ja 
puheenotoksi 

 X  

Työrauha ja sen edistäminen Isot ryhmäkoot  Ryhmäkoot huomioidaan lasten 
sijoittelussa. Päivähoidon 
suunnittelija Kathrine Berg, 
erityisopettaja ja päiväkodinjohtaja 

Kiusaamisen ja häirinnän 
ehkäisy ja puuttuminen 

 X  

Opiskelun koettu kuormittavuus  Epätasainen 
oppilasmateriaali (ks. isot 
ryhmäkoot yllä) 

 Toimittu niin hyvin kuin yksikön 
resurssien mukaan on voitu. 
Karjaan ja Pohjan  alueella 
päivähoitopaikat täynnä 

Oppilaiden/opiskelijoiden 
tukitoimet  

 X  

Työskentelyn tauotus  X  

Liikunta- ja virkistäytymis-
mahdollisuudet tauoilla 

 X  

Koulu- ja oppilaitosruokailu 
(ajankohta ja käytettävä aika, viihtyvyys 
ja ohjaus, ruoan riittävyys ja laatu, 
välipalatarjoilu ja juomavesipisteet, 
osallistumisen seuranta) 

 X Ruuan laatu vaihtelevaa 

Oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin 
jatkuvan seuraamisen ja 
kehittämisen käytänteet) 

 X  

Huoltajien osallisuus ja 
vaikuttamismahdollisuudet 

 X  

Toimintamallit ja suunnitelmat 
(päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja 
siihen puuttumiseksi, poissaolojen 
seuraamiseksi, tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelma) 

 X  
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7. Muut esille tulleet asiat ja tarvittavat lisätiedot 

 

Tarkastuspöytäkirjan liitteet:  

• Kiilan päiväkodissa suoritetun tutkimuksen yhteenveto (Baumedi Oy, 13.1.2019) 

• Kiilan päiväkodin seurantaryhmän tiedote 5.2.2019 

• Yhteenveto henkilökunnan kommenteista 

• Yhteenveto vanhempien kommenteista (kerätty 25.1.2019-5.2.2019) 

• Yhteenveto lasten kommenteista 

• Kooste Kiilan päiväkodin punaisessa talossa tehdyistä toimenpiteistä 10/2018 

• Eteläkärjen ympäristöterveyden terveydensuojelulain mukaisten tarkastusten pöytäkirjat 
 

 


