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TIIVISTELMÄ 

Päivähoitopaikkojen tilat ja turvallisuus. Helsingin ja Oulunsalon päivähoitohenkilökunnalle 
sekä lasten vanhemmille ja huoltajille suunnattujen kyselyjen tulokset. Toim. Airi Palosaari ja 
Olli Saarsalmi. Helsinki 2006. 79 s. (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä, ISSN 1236-
2115; 2006:10) 
ISBN 952-00-1953-7 (nid.) ISBN 952-00-1954-5 (PDF) 
 
 

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti syksyllä 2004 Suomen Kuntaliiton tuella selvitystyön 
lasten päivähoitoon liittyvien ulko- ja sisätilojen kehittämiseksi sekä päivähoidon turval-
lisuuden parantamiseksi. Tehtävä aloitettiin laatimalla päiväkotien sekä perhe- ja ryhmä-
perhepäivähoidon henkilöstölle sekä päivähoidossa olevien lasten vanhemmille ja huoltajille 
erilliset kyselyt. Kyselyt tehtiin Helsingin Reijola - Munkkiniemi -päivähoitoalueella sekä 
Oulunsalon kunnassa.  

Kyselyissä tiedusteltiin päivähoidon henkilöstön sekä lasten vanhempien näkökulmia päivä-
hoitopaikkojen tilojen virikkeellisyydestä, toimivuudesta ja turvallisuudesta. Tarkastelu teh-
tiin esittämällä lasten tuonti- ja hakutilannetta, päivähoitopaikan piha- ja leikkialueita sekä 
sisätiloja koskevia monivalintakysymyksiä. Lisäksi esitettiin avoimia kysymyksiä, joissa vas-
taajat saivat esittää omin sanoin havaintojaan tiloista ja niiden turvallisuudesta.   

Lasten päivähoitoon tuomisessa ja sieltä hakemisessa vastaajia huolestuttivat päivähoitopaik-
kojen läheisyyteen pysäköityjen autojen suuri määrä, liikenteen vilkkaus ja suuret ajonopeu-
det. Päivähoitopaikkojen piha- ja leikkialueilla tärkeää on siisteyden ylläpito, alueiden virik-
keellisyys ja viihtyisyys, leikkivälineiden turvallisuus, aitojen ja porttien toimivuus ja tarkoi-
tuksenmukaisuus sekä piha- ja leikkialueiden hyvä valvottavuus. Päivähoitopaikkojen sisäti-
loja suunniteltaessa tulisi varmistaa, että eteistilat ovat riittävän väljät niitä käyttävien lasten 
määrään nähden ja niiden kalusteet ja varusteet ovat käyttötarpeita vastaavat. Ilmastoinnin 
riittävyyteen ja melun vaimentamiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Leikkivälineitä sa-
moin kuin liikunta- ja musiikkivälineitäkin tulisi olla enemmän toiminnan virikkeellisyyden 
tukemiseksi. 

 

Asiasanat: Päivähoito, perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, tilat, turvallisuus 
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Sammandrag 

Lokalerna och säkerheten på dagvårdsplatser. Resultaten av enkäter till dagvårdspersonalen i 
Helsingfors och Oulunsalo samt till barnens föräldrar och vårdnadshavare. Airi Palosaari och 
Olli Saarsalmi. Helsingfors, 2006. 79 s. (Social- och hälsovårdsministeriets rapporter, ISSN 
1236-2115; 2006:10) 
ISBN 952-00-1953-7 (inh.), ISBN 952-00-1945-5 (PDF) 

 

Hösten 2004 startade social- och hälsovårdsministeriet med stöd av Finlands Kommun-
förbund ett utredningsarbete för att utveckla utomhus- och inomhuslokalerna på dagvårds-
platser och förbättra säkerheten på dagvården. Arbetet påbörjades genom att utarbeta separata 
enkäter till personalen på daghem och familje- och gruppdagvårdsplatser och till barnens 
föräldrar/vårdnadshavare. Enkätsundersökningen omfattade Greijus–Munksnäs -dagvårds-
området samt Oulunsalo kommun. 

I enkäterna tillfrågades personalen inom dagvården samt barnens föräldrar och vårdnadshava-
re om synpunkter angående hur impulsgivande, fungerande och trygga lokalerna på dagvårds-
platser är. Enkäterna hade flervalsfrågor om hur det är med att bringa barnen till och hämta 
barnen från dagvården samt om hurdana gårdar, lekplatser och inomhuslokaler dagvårdsplat-
serna har. Därtill fanns det öppna frågor där de svarande kunde framlägga med sina egna ord 
sina observationer om lokalerna och lokalernas säkerhet. 

När det gäller att bringa barnen till och hämta barnen från dagvården var de svarande oroliga 
över stora mängder av bilar som är parkerade i närheten av dagvårdsplatser samt om livlig 
trafik och stora körhastigheter. Angående gården och lekplatserna är det viktigt att hålla dem 
snygga. Därtill måste utomhuslokalerna vare impulsgivande och trivsamma, leksakerna tryg-
ga, stängslen och grindarna fungerande och ändamålsenliga samt gården och lekplatserna lätta 
att övervaka. När inomhuslokalerna på dagvårdsplatser designas skall man försäkra sig att 
tamburerna är tillräckligt rymliga med tanke på antalet barn i vårdplatsen samt att möblerna 
och utrustningen motsvarar användningsbehov. Man skall fästa särskild uppmärksamhet vid 
tillräcklig ventilation och ljuddämpning. Mera leksakerna samt motions- och musikredskap 
behövs för att skapa impulsgivande verksamhet.  

 

Nyckelord: Dagvård, familjedagvård, gruppfamiljedagvård, daghem, barndagvårdsservice, 
säkerhet 
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Summary 
 

Facilities and safety in day care units. Results of questionnaires to daycare staff in Helsinki 
and Oulunsalo and to children's parents and guardians. Airi Palosaari and Olli Saarsalmi. 
Helsinki, 2006. 79 pp. (Reports of the Ministry of Social Affairs and Health,Finland, ISSN 
1236-2115; 2006:10)   
ISBN 952-00-1953-7 (print.), ISBN 952-00-1954-5 (PDF) 

 

In autumn 2004 the Ministry of Social Affairs and Health launched a survey with the support 
of the Association of Finnish Local and Regional Authorities aiming at developing outdoor 
and indoor facilities in children's day care and improving the safety in day care. Firstly, a 
separate questionnaire was compiled for the staff in day care centres and in family and group 
family day care on the one hand and to children's parents/guardians on the other. The study 
was conducted in the day care area of Reijola-Munkkiniemi in Helsinki and in the 
municipality of Oulunsalo. 

The questionnaires aimed at surveying the viewpoints of the staff and the children's parents 
and guardians with regard to how stimulating, well-functioning and safe the facilities in day 
care units are. The survey was conducted with the help of multiple-choice questions 
concerning the bringing of children to day care and fetching them as well as yards and 
playgrounds and indoor facilities in day care units. In addition, there was a number of open 
questions where the respondents could express in their own words their observations on the 
state and safety of the facilties. 

With regard to bringing children to day care and fetching them, the respondents were 
concerned over the great number of cars parked near day care units, the heavy traffic and high 
driving speeds. It is important that yards and playgrounds in day care units are kept clean and 
that they are stimularing and pleasant. Also, playthings must be safe, fences and gates must be 
well-functioning and suitable and the yards and playgrounds must be easy to supervise. When 
designing indoor facilities of day care units, attention should be paid to a hallway big enough 
to accommodate the number of children in the day care unit as well as to suitable furniture 
and equipment.  Special attention should be paid to adequate ventilation and dampening of 
noice. There should be more playthings, physical exercise equipment and musical instruments 
for making day care more stimulating. 

 

Key words: Day care, family day care, group family day care, kindergarten, day-care centre, 
children´s private day care, day-care facility, safety 
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1 Johdanto 
Viime vuosien aikana yhteiskuntaamme ovat puhuttaneet lasten päivähoidossa tapahtuneet 
onnettomuudet, lapsille sattuneet tapaturmat ja lasten karkaamistapaukset. Mediassa on kes-
kusteltu lasten turvallisuudesta päivähoidossa. Samalla on pohdittu, ovatko päivähoitoon liit-
tyvät riskit riittävän hyvin päivähoitopaikkojen tiedossa ja kuinka ne otetaan huomioon päi-
vähoidon toiminnan ja tilojen suunnittelussa. Lasten tulee saada niin henkisesti kuin fyysises-
tikin turvallista päivähoitoa, jossa hän voi kehittyä ja kartuttaa kokemuksiaan ympäröivästä 
maailmasta.  

Lasten päivähoidon tulee olla laadultaan hyvää ja turvallista. Päivähoidon järjestämisestä sää-
detään lasten päivähoidosta annetussa laissa (36/1973, päivähoitolaki) ja lasten päivähoidosta 
annetussa asetuksessa (239/1973, päivähoitoasetus). Näiden lisäksi varhaiskasvatuksen ja 
hoidon järjestämistä varten on laadittu ohjaavia asiakirjoja. Muun muassa valtioneuvoston 
periaatepäätöksessä varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista (STM, julkaisuja 
2002:9) ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (Stakes, oppaita 56) on esitetty varhais-
kasvatuksen keskeiset periaatteet sekä kehittämisen painopisteet. 

Kunnat ovat viime vuosina toivoneet päivähoitotehtävänsä toteuttamiseksi uutta nykyajan 
vaatimukset paremmin kattavaa ohjeistusta päivähoidon turvallisuuden ja tilojen suunnittelun 
avuksi. Tällaisen ohjeistuksen tarkoituksenmukaisuuden ja sisällön suunnittelemiseksi sosiaa-
li- ja terveysministeriö päätti tehdä Helsingin kaupungin Reijola - Munkkiniemen alueen sekä 
Oulunsalon kunnallisten ja yksityisten päiväkotien ja perhepäivähoidon henkilökunnalle sekä 
päivähoidossa olevien lasten vanhemmille osoitetut kyselyt. Niiden avulla haluttiin saada 
ajankohtaista tietoa päivähoidon turvallisuutta koskevista epäkohdista, jotka erityisesti huo-
lestuttavat päivähoidon henkilökuntaa ja lasten vanhempia.  

Tämän selvityksen tarkoituksena on tuoda esiin edellä mainittuihin kyselyihin saatuja vasta-
uksia päivähoidon tila- ja turvallisuustarkasteluja varten. 

 

2 Selvityksen tausta ja tavoite 
Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti syksyllä 2004 Suomen Kuntaliiton tuella selvitystyön 
lasten päivähoitoon liittyvien ulko- ja sisätilojen kehittämiseksi sekä päivähoidon turvallisuu-
den edelleen parantamiseksi. Tehtävän saavuttamiseksi ja taustatietojen keräämiseksi ministe-
riössä laadittiin neljä erillistä kyselyä, joiden kohderyhmänä olivat perhepäivä- ja ryhmäper-
hepäivähoidon henkilökunta, perhe- ja ryhmäperhepäivähoidossa olevien lasten vanhemmat, 
päiväkotien henkilökunta ja päiväkodissa hoidossa olevien lasten vanhemmat. Kyselyt tehtiin 
Helsingissä Reijola – Munkkiniemi -päivähoitoalueella sekä Oulun kaupungin eteläpuolella 
sijaitsevassa Oulunsalon kunnassa. Tarkoituksena oli selvittää kunnallisen ja yksityisen päi-
vähoidon tiloihin liittyviä näkökohtia ja odotuksia kaupunkiympäristössä sekä suurehkon 
kaupungin talousalueeseen kuuluvassa kunnassa, jonka väkiluku ja siten myös lasten määrä 
on viime vuosina selvästi kasvanut. Lisäksi kerättiin tietoja lasten turvallisuuteen vaikuttavis-
ta seikoista ja pyydettiin vastaajia kertomaan havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä, jotka tulisi 
ottaa huomioon päivähoitotoiminnan turvallisuutta parannettaessa. Kyselyissä tarkasteltiin 
erityisesti päivähoitopaikan lähialueita, piha- ja leikkialueita sekä päivähoitopaikan sisätiloja. 
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Tämän selvityksen tarkoituksena on tuoda esiin päivähoitohenkilökunnalle ja päivähoidossa 
olevien lasten vanhemmille esitettyihin kysymyksiin saatuja vastauksia, tehdä niistä yhteenve-
toja ja pohtia niitä tilojen ja turvallisuuden näkökulmasta. Päivähoitopaikat eroavat huomatta-
vasti toisistaan. Ne sijaitsevat erilaisissa ympäristöissä, niille varatut alueet ovat erikokoisia ja 
eri tavoin varusteltuja. Myös tilojen suunnitteluratkaisut poikkeavat toisistaan. Muun muassa 
näiden seikkojen vuoksi vastausten raportoinnissa ei ole selvitetty tulosten tilastollista merkit-
sevyyttä vaan on ensisijaisesti pyritty löytämään erilaisia laadullisia näkökulmia. Jossain mää-
rin on myös tarkasteltu vastauksissa ilmeneviä toisiaan selvästi tukevia painotuksia. 

Selvityksen tavoitteena on kuvata kyselyissä esille tulleita teemoja, jotka tulisi pitää mielessä 
päivähoidon tila- ja turvallisuustarkasteluja tehtäessä. Kyselyissä esitettiin sekä määrällisiä 
että laadullisia kysymyksiä, kuitenkin siten, että pääpaino kohdistettiin laadullisiin tekijöihin.  
Saatuja vastauksia ja niiden perusteella tehtyjä johtopäätöksiä käytetään hyväksi päivähoidon 
turvallisuuskansion laadinnassa sekä tilojen ohjeistukseen tähtäävissä jatkoselvityksissä. Ky-
selylomakkeet ovat tämän selvityksen liitteenä. 

 
2.1 Kyselyn suorittaminen ja saadut vastaukset 

Kyselyjä lähetettiin Helsinkiin Reijola – Munkkiniemi -päivähoitoalueelle ja Oulunsalon kun-
taan yhteensä 1 613 kpl, joista takaisin palautettiin 654 kpl. Kyselyyn oli mahdollista vastata 
kirjallisesti päivähoitopaikkoihin lähetetyillä vastauslomakkeilla tai internetissä. Vastauspro-
sentiksi muodostui 41 %. Helsingistä mukana oli 20 päiväkotia ja 13 perhe- ja ryhmäperhe-
päivähoitopaikkaa, joista 2 oli ryhmäperhepäivähoitopaikkoja. Oulunsalosta oli mukana 4 
päiväkotia ja 13 perhepäivähoitopaikkaa. Suurin osa vastaajista oli naisia. Miesten osuus vas-
taajista oli 9 %. Vastausprosentit päivähoitotyypeittäin Helsingissä ja Oulunsalossa sekä an-
nettujen vastausten lukumäärät on esitetty taulukossa 1. 

 

Taulukko 1.   Vastausprosentit ja annettujen vastausten lukumäärät päivähoitotyypeittäin  
 Helsingissä ja Oulunsalossa   
 

 Perhe- ja  
ryhmäperhe-
päivähoitajat 

Perhe- ja ryhmä-
perhepäivähoi-
dossa olevien las-
ten vanhemmat 

Päiväkotien 
henkilökunta 

Päiväkodissa 
olevien lasten 
vanhemmat 

Yhteensä 

 % 
vast.lkm 

 

   % 
   vast.lkm 

% 
vast.lkm 

% 
vast.lkm 

% 
vast.lkm 

Helsinki  71 % 
17 
 

40 % 
27 

 42 % 
115 

 38 % 
  321 

39 % 
480 

Oulunsalo 39 % 
13 
 

35 % 
27 

61 % 
39 

43 % 
95 

44 % 
174 

Yhteensä 53 % 
30 

37 % 
54 

46 % 
154 

 

39 % 
416 

41 % 
654 
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2.2 Kyselyjen sisältö ja rakenne 

Kyselyt jakautuivat monivalintakysymyksiin ja avoimiin kysymyksiin. Kyselyissä oli neljä eri 
osa-aluetta, joissa käsiteltiin yleisiä esimerkiksi vastaajien taustoja koskevia kysymyksiä, lap-
sen päivähoitoon tuomiseen ja päivähoidosta hakemiseen liittyviä kysymyksiä, päivähoito-
paikkojen piha- ja leikkialueita koskevia kysymyksiä sekä sisätiloja koskevia kysymyksiä. 
Avoimilla kysymyksillä pyrittiin täydentämään monivalintakysymysten aihepiiriä. Jokaisen 
kyselyn lopussa vastaajat saivat esittää ehdotuksia lapsensa päivähoitopaikan turvallisuuden 
parantamiseksi sekä muita päivähoitopaikkaa ja sen sisätiloja koskevia mielipiteitä sekä pa-
rannusehdotuksia. Vanhemmille osoitetut kyselyt olivat henkilökunnalle osoitettuja kyselyjä 
suppeampia. Henkilökunnalle esitettiin enemmän päivähoitopaikan sisätilojen toimivuutta 
koskevia kysymyksiä, sillä henkilökunnalla ajateltiin olevan siltä osin enemmän kokemuk-
seen perustuvaa tietoa kuin lasten vanhemmilla. 

 
2.3 Aineiston analyysi 

Kyselyt laadittiin ja vastaukset analysoitiin Webropol-ohjelman avulla. Selvityksen tavoitteen 
saavuttamiseksi tarkasteltiin kysymyksiin saatujen vastausten jakautumista. Näin saatujen 
viitteiden perusteella tehtiin lisäksi ristiintaulukointeja tärkeimmiksi arvioitujen muuttujien 
kesken. Avoimien kysymysten analyysissä pyrittiin erittelemään sisällöllisesti erilaisia vasta-
uksia. Vastausten määrää suurempi merkitys oli tässä tapauksessa vastauksissa esiin tulleilla 
laatuun liittyvillä näkökohdilla.  

 
2.4  Käsitteitä ja määrittelyjä 

Lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta annetun lain (451/1990) 1 §:ssä on säädetty: 

• lasten päivähoidolla tarkoitetaan lapsen hoidon järjestämistä päiväkotihoitona, per-
hepäivähoitona, leikkitoimintana tai muuna päivähoitotoimintana 

• Päiväkotihoitoa voidaan järjestää tätä tarkoitusta varten varatussa tilassa, jota kutsu-
taan päiväkodiksi 

• Perhepäivähoitoa voidaan järjestää yksityiskodissa tai muussa kodinomaisessa hoito-
paikassa, jota kutsutaan perhepäiväkodiksi. 

Ryhmäperhepäivähoidolla tarkoitetaan lasten päivähoidosta annetun asetuksen (239/1973) 
8 §:n mukaista järjestelyä, jolloin perhepäiväkodissa hoitaa lapsia samanaikaisesti kaksi tai 
erityisistä syistä johtuen kolme hoitajaa. 

Kyselyt osoitettiin muun muassa päivähoidossa olevien lasten vanhemmille tai heidän huolta-
jilleen. Selvityksessä puhutaan vain vanhemmista, jolloin tarkoitetaan sekä lasten vanhempien 
että heidän huoltajiensa antamia vastauksia. 

Jäljempänä olevissa taulukoissa on kuvattu eri kysymyksiin saatujen vastausten jakautumista 
annettujen vaihtoehtojen kesken. Jotta lukija voisi itse arvottaa osuuksien merkitystä on kun-
kin prosenttiluvun alle merkitty sitä vastaavien vastausten lukumäärä. 
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3 Tulokset 
Jokaista kyselyä on käsitelty ensin erikseen ja lopuksi kaikkia neljän kyselyn tuloksia on tar-
kasteltu kokonaisuutena perhepäivähoitopaikkojen ja päiväkotien tilojen ja turvallisuuden nä-
kökulmista. Jotta lukija saisi selkeän kuvan avoimien kysymysten vastauksista, on tyypilli-
simmistä vastauksista esitetty esimerkkejä suorina lainauksina. 

Tulokset on tarkoitettu suuntaa antaviksi. Tämän vuoksi muun muassa vastaajia ja heidän an-
tamiaan vastauksia koskevia suhteellisia määriä kuvaavat luvut on tekstissä ilmoitettu vain 
yhden prosenttiyksikön tarkkuudella. Taulukoissa vastausten jakaumat on esitetty hieman tar-
kemmin, koska esimerkiksi perhe- ja ryhmäperhepäivähoitoa koskevien vastausten määrä on 
joidenkin vaihtoehtojen osalta melko pieni. 

Tämän luvun kohdassa 3.1 esitellään perhe- ja ryhmäperhepäivähoidon henkilökunnan mieli-
piteitä ja vastauksia. Kohdassa 3.2 selostetaan perhe- ja ryhmäperhepäivähoidossa olevien 
lasten vanhempien mielipiteitä. Kohdassa 3.3 esitellään päiväkotien henkilökunnan ja kohdas-
sa 3.4 päiväkotilasten vanhempien mielipiteitä ja vastauksia. 

Tulosten vertailun ja luettavuuden helpottamiseksi kunkin kyselyn vastauksia tarkastellaan 
keskenään samassa järjestyksessä (ks. liitteet 1 - 4). 

 
3.1  Kysely perhe- ja ryhmäperhepäivähoitopaikan henkilökunnalle  

Perhe- ja ryhmäperhepäivähoitopaikan henkilökunnalle osoitettuun kyselyyn vastasi yhteensä 
30 päivähoitajaa. Vastanneiden osuus koko otoksesta oli noin 5 % (N=654). Ryhmäperhepäi-
vähoitajista vastasi vain viisi henkilöä yhteensä kahdesta eri ryhmäperhepäivähoitopaikasta. 
Sen vuoksi ryhmäperhepäivähoitoa koskevia vastauksia voidaan pitää vain suuntaa-antavina. 
Ryhmäperhepäivähoitoa tulisikin jatkossa selvittää edelleen.  

Oulunsalossa kaikki vastaajat olivat perhepäivähoitajia. Kaikki olivat naisia ja suurin vastan-
neiden ikäryhmä oli 51 - 60-vuotiaat (43 %). Helsingissä suurin osa perhepäivähoitajista vas-
tasi kyselyyn kun taas Oulunsalon kunnassa vastausprosentti jäi huomattavasti pienemmäksi 
(ks. taulukko 1). 

 

3.1.1 Lasten tuonti päivähoitopaikkaan ja sieltä hakeminen 

Perhe- ja ryhmäperhepäivähoidon henkilökunta arvioi lasten tuonti- ja hakutilanteet pääsään-
töisesti turvallisiksi (taulukko 2). Päivähoitopaikan pihat arvioitiin kuitenkin hieman turvalli-
semmiksi kuin pihojen ulkopuoliset lähialueet. Pysäköintitilojen määrä vanhemmille ja henki-
lökunnalle arvioitiin Helsingissä vähäiseksi mutta Oulunsalossa riittäväksi. Tuonti- ja hakuti-
lanteiden vaaratekijöinä pidettiin liikennettä, joka esimerkiksi pysäköintialueilla ja kadunvar-
silla saattaa olla hyvinkin vilkasta. 
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Taulukko 2.  Perhe- ja ryhmäperhepäivähoidon henkilökunnan arvio lasten tuonti- ja hakutilanteen 
turvallisuudesta 
 

  
erittäin vaa-

rallinen  
  

vaarallinen
    
  

ei vaarallinen eikä 
vaaraton  

  

turvallinen 
  
  

erittäin tur-
vallinen  

  
 

päivähoitopaikan läheisyydessä 
(ka: 3,696; yht: 23 vastausta)  

4,3% 
1  

13% 
3  

17,4% 
4  

39,1% 
9  

26,1% 
6   

päivähoitopaikan pihalla                      
(ka: 4,074;   yht: 27 vastausta)  

0% 
0  

0% 
0  

18,5% 
5  

55,6% 
15  

25,9% 
7   

 

 

Pelastusajoneuvojen esteettömän pääsyn päivähoitopaikan lähelle hoitajat arvioivat hyväksi 
tai erittäin hyväksi. Ajoyhteyttä vaikeuttavat pihojen ahtaat portit sekä kaduille pysäköityjen 
autojen suuri määrä. 

Keskustelut hoitajien ja vanhempien välillä tapahtuvat pääosin kahden kesken lapsen hoitoon 
viennin tai hoidosta hakemisen yhteydessä. Jonkin verran yhteydenpidossa käytetään myös 
puhelinta. Vanhemmille jaetaan tarvittaessa myös erilaisia paperisia tiedotteita. Hoitajien an-
tamien vastausten perusteella sähköpostia ja reissuvihkoa käytetään hyvin vähän. 

 
 

3.1.2 Lasten käyttöön tarkoitetut perhe- ja ryhmäperhepäivähoitopaikkojen piha-  
ja leikkialueet 

Perhe- ja ryhmäperhepäivähoitajilta kysyttiin mielipidettä lasten käyttöön tarkoitettujen päi-
vähoitopaikan piha- ja leikkialueiden tarkoituksenmukaisuudesta ja virikkeellisyydestä lasten 
toiminnalle ja kehitykselle. Lisäksi kysyttiin mielipidettä näiden alueiden turvallisuudesta.  

Perhepäivähoidossa käytetään varsinaista päivähoitopaikan pihaa vain harvoin ulkoiluun. Ul-
koilupaikkana toimii usein lähin kunnan ylläpitämä leikkipuisto. Tämän johdosta perhe- ja 
ryhmäperhepäivähoitajat siis arvioivat pääasiassa käyttämiään leikkipuistoja, minkä he vas-
tauksissaan mainitsivatkin. 

Piha-alueet arvioitiin Oulunsalossa hieman väljemmiksi kuin Helsingissä. Kokonaisuudessaan  
66 % vastaajista arvioi piha-alueet väljiksi tai erittäin väljiksi, 27 % vastaajista antoi piha-
alueesta arvion ”ei pieni eikä väljä”.  

Piha-alueet arvioitiin jonkin verran virikkeellisiksi lasten tarpeisiin. Piha-alueiden soveltu-
vuus lasten leikkeihin, peleihin ja liikkumiseen arvioitiin pääsääntöisesti hyväksi. Erityistä 
tukea tarvitsevien lasten käyttöön piha-alueiden arvioitiin soveltuvan melko hyvin. Niiden 
arvioitiin täyttävän lasten tarpeet hyvin myös eri vuodenaikoina. Piha-alueilla on lasten toi-
mintaan soveltuvia luonnonmateriaaleja jonkin verran ja alueiden myös nähtiin kannustavan 
lapsia tutkimaan uusia asioita. Lasten valvonta niillä koettiin helpoksi. Kiinteitä leikkivälinei-
tä kuten keinuja ja liukumäkiä toivottiin olevan enemmän ja niiden turvallisuutta haluttiin 
myös parantaa. Turvallisuuden kehittämiseksi toivottiin erityisesti aitojen parantamista. Nii-
den pitäisi olla sellaisia, etteivät lapset pääse niiden yli eivätkä alitse. 

”Pitäisi tukkia aidan alle jäävät raot. Aidan lautojen väliset raot mahdollistavat isompien las-
ten kiipeämisen aidan yli.” 
 
”Piha-aidan korjaus (muutaman alimmaisen laudan lisäys).” 
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”Ehdottomasti lisää keinuja ja kiipeilyteline (2 perhepäivähoitajaa 2 keinua!) (+paljon talon 
lapsia), lisää hiekkaa.” 
 
”Aidat joka puolelle!” 
 
”Piha-alueen eristys ettei pienten tarvitsisi olla koululaisten kanssa samassa.” 

 

Vaikka piha-alueiden aidat saivatkin avoimissa vastauksissa moitteita, arvioitiin ne kuitenkin 
hyviksi niissä paikoissa, joissa ne oli rakennettu. Kuitenkin kolmannes piha- ja leikkialueista 
oli aitaamattomia. Vielä useammissa paikoissa portit puuttuivat kokonaan tai arvioitiin huo-
noiksi (taulukko 3). 
 
 
Taulukko 3. Eräiden seikkojen merkitys perhe- ja ryhmäperhepäivähoidon piha-alueella tapahtu- 
 valle toiminnalle  
 

Alla mainitut seikat tukevat piha-
alueella tapahtuvaa toimintaa 
 

ei ole 
 
  

erittäin huo-
nosti  

  

huo-
nosti 

  

ei huonosti  
eikä hyvin 

  

hyvin 
  
  

erittäin 
hyvin  

  
 

aidat (ka: 3,481; yht: 27 vastausta)  29,6%
8  

0% 
0  

7,4%
2  

18,5% 
5  

44,4% 
12  

0% 
0   

portit (ka: 2,875; yht: 24 vastausta)  37,5%
9  

12,5% 
3  

8,3%
2  

20,8% 
5  

8,3% 
2  

12,5% 
3   

valaistus (ka: 4,417; yht: 24 vastausta)  0% 
0  

4,2% 
1  

16,7%
4  

25% 
6  

41,7% 
10  

12,5% 
3   

siivous (tupakan tumpit, sirpaleet, neulat)   
(ka: 4,074; yht: 27 vastausta)  

11,1%
3  

11,1% 
3  

11,1%
3  

14,8% 
4  

29,6% 
8  

22,2% 
6   

muu (ka: 5,25; yht: 4 vastausta)  0% 
0  

0% 
0  

0% 
0  

25% 
1  

25% 
1  

50% 
2   

 

 
 

Kehittämisen aihetta perhe- ja ryhmäperhepäivähoitajien mielestä olisi puistojen kunnossapi-
dossa. Erityisesti talvisin puistot ovat liukkaita ja keväisin lumien sulamisvedet häiritsevät 
ulkoilua. Jonkin verran hajontaa vastauksissa oli piha-alueiden siisteyttä koskevassa osiossa, 
jossa 33% vastaajista arvioi siivouksen huonoksi tai että sitä ei tehdä lainkaan, 52 % hyväksi 
ja 15 % ei hyväksi eikä huonoksi (taulukko 3).  

”Keväällä sulamisvedet ovat joskus vaarallisia, talvella joskus jäistä ja liukasta.” 
 
”Puistot ovat huonokuntoisia ja siivotaan todella harvoin. Lähipuistossa on usein tupakan nat-
soja, lasinsiruja ym. Hoitajat joutuvat huolehtimaan puiston siisteydestä ja jopa soittamaan 
kuntaan, että roska-astiat käydään tyhjentämässä. Lisäksi kiinteitä leikkivälineitä on todella 
vähän ja nekin huonokuntoisia. Leikkivälineiden kunnosta ei huolehdita, mikäli siitäkin ei erik-
seen ilmoiteta kuntaan ja ilmoittamisen jälkeen väline haetaan pois, mutta uutta ei tuoda tilal-
le.” 

 

Ongelmallisiksi koettiin taloyhtiöiden pihat, joiden laatuun hoitajat eivät kokeneet pystyvänsä 
vaikuttamaan: 

”Helsingin kaupunki voisi tukea taloyhtiöitä pihan leikkivälineiden uusimisessa ja turvallisuu-
den parantamisessa.” 
 
”Taloyhtiön pihaan vaikea vaikuttaa, keinualustat saatu, keinut yms.” 
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Lasten leikkimistä tai liikkumista piha-alueilla häiritsevät ympäristön melu, saasteet ja lu-
menajo ja lumen säilytyspaikat. Muita häiriötekijöitä ovat puistoissa leikkivät muut isommat 
lapset tai vauvat. Kokonaisuudessaan piha-alueita pidettiin kuitenkin lapsille turvallisina. Päi-
vähoitopaikan ulkopuolisessa lähiympäristössä on vastaajien mukaan vaaratekijöitä, jotka pi-
täisi huomioida päivähoitopaikan turvallisuustarkasteluissa. Tällaisina vaaratekijöinä pidettiin 
ulkoilupuistojen huonoa kuntoa, vilkasta liikennettä sekä veden läheisyyttä.  

 

3.1.3 Perhe- ja ryhmäperhepäivähoitopaikkojen tilat  

Perhe- ja ryhmäperhepäivähoitopaikkaa koskien tiedusteltiin lasten ulkovälineiden, vaatteiden 
ja tavaroiden säilytystilojen sekä toimintatilojen soveltuvuutta käyttötarkoitukseensa. Lisäksi 
selvitettiin lasten mahdollisia allergioita ja niiden oireita sekä sisätilojen esteettömyyttä ja tur-
vallisuutta.  

Perhe- ja ryhmäperhepäivähoidossa on vähän lämmintä säilytystilaa ulkoiluvälineille kuten 
pyörille, lastenvaunuille ja -rattaille. Muuta tilaa kyseisten tavaroiden säilytykseen on ulkoti-
loissa, kuten terasseilla, katosten alla ja ulkovarastoissa. Lasten vaatteille ja tavaroille tarkoi-
tetut säilytystilat arvioitiin pääsääntöisesti riittäviksi. Kuravaatteiden pesuun tulisi monessa 
perhe- ja ryhmäperhepäivähoitopaikassa olla nykyistä paremmat mahdollisuudet. 

Päivähoitopaikkojen sisätilat arvioitiin tarpeeseen nähden pääsääntöisesti toimintaan hyvin 
soveltuviksi. Tilojen muuttaminen päivähoitoon paremmin soveltuviksi koettiin ongelmalli-
seksi silloin, kun hoito tapahtuu hoitajan omassa kodissa ja muutosmahdollisuudet ovat siten 
rajalliset. 

Päivähoitopaikkojen tiloissa ei pääsääntöisesti ole ollut kosteus- tai vesivaurioita (73 %). Kui-
tenkin niitä on ollut jonkin verran. Hoitajien mielestä lapsilla ei ole esiintynyt päivähoitopai-
kan tiloista johtuvia allergiaoireita. Vain kaksi hoitajaa (7 %) ilmoitti, että lapsilla on ollut 
allergiaoireita, jotka saattavat johtua homeesta ja huonosta sisäilmasta.  

Perhe- ja ryhmäperhepäivähoitopaikkojen turvallisuutta pidettiin lapsen näkökulmasta hyvä-
nä. Parannusehdotuksissa toivottiin selkeitä poistumisteitä ja sammutuspeitteitä. Myös ilmas-
toinnin parantamista toivottiin eräissä vastauksissa.  

Helsingissä 57 % vastaajista ilmoitti, että rakennukselle, jossa päivähoitopaikka sijaitsee, oli 
laadittu pelastus- tai turvallisuussuunnitelma. Oulunsalossa 36 % vastaajista ilmoitti, että vas-
taava suunnitelma oli tehty. Helsinkiläisistä vastaajista 62 % kertoi, että päivähoitopaikkaa 
varten oli laadittu erillinen pelastus- tai turvallisuussuunnitelma. Oulunsalossa tällaisia suun-
nitelmia ei kerrottu olevan ollenkaan. Suurin osa vastaajista kertoi kuitenkin, että lasten van-
hempien kanssa oli keskusteltu päivähoidon toiminnan, tilojen ja rakennuksen turvallisuuteen 
liittyvistä asioista. Turvallisuuteen liittyvinä parannusehdotuksina henkilökunta mainitsi en-
siaputaitojen opettelun ja niiden päivittämisen, paloturvallisuuden säännöllisen tarkastamisen 
sekä siihen liittyvien välineiden kunnossapidon sekä toimenpiteet vaaratilanteiden ennakoimi-
seksi.  

 ”Sammutuspeitto puuttuu.” 
 
”Säännöllinen tarkastus palovaroittimien, ensisammutusvälineiden kunnosta. Toimenpiteet 
jos/kun lapsi katoaa ja tietotaito esim. ensiaputaitoisuus.” 
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”Vahinkojen ennalta ehkäisy. Konkreettinen toiminta vaihe vaiheelta eri vahingoissa ym. tuli-
palot, myrkyt – siis itse pelastautuminen ja tämän päivän onnettomuuksien luonne (ympäris-
tö).” 
 
 ”Henkilökunnalla tulisi olla jatkuva ensiaputaitojen päivitys.” 
 
 ”Kaupungin puolesta sammutuspeitot.” 
 
 

3.2 Kysely perhe- ja ryhmäperhepäivähoitopaikassa hoidossa olevien  
 lasten vanhemmille 

Perhe- ja ryhmäperhepäivähoidossa olevien lasten vanhemmille osoitettuun kyselyyn vastasi 
yhteensä 54 vanhempaa eli koko otoksesta laskien (N=654) 8 %. Ryhmäperhepäivähoidossa 
olevien lasten vanhempia oli vastaajien joukossa 9 henkilöä. Nämä olivat kaikki helsinkiläisiä 
ja heidän lapsensa olivat kahdessa eri ryhmäperhepäivähoitopaikassa. Oulunsalosta kyselyyn 
vastanneiden lapset olivat siten kaikki perhepäivähoidossa. Vastaajia oli sekä Helsingistä että 
Oulunsalosta yhtä monta. Naisten osuus vastaajista oli 87 %.  

 

3.2.1 Lasten tuonti päivähoitopaikkaan ja sieltä hakeminen  

Vanhemmista 41 % ilmoitti kodin ja perhepäivähoitopaikan välisen yhdensuuntaisen matkan 
pituuden oleva alle kilometrin ja 58 % ilmoitti matkan pituuden olevan 1 - 5 kilometriä.  

Matka päivähoitopaikkaan ja takaisin kuljetaan usein tai erittäin usein autolla. Päivähoitoon 
saavutaan usein myös kävellen tai lapsi rattaissa. Muita kulkutapoja kuten esim. julkista kul-
kuvälinettä tai polkupyörää (lapsi kyydissä tai ajaa omalla polkupyörällä) käytetään huomat-
tavasti vähemmän. Oulunsalossa matka kuljetaan usein autolla ja matkan pituus päivähoitoon 
on yleensä 1 - 5 kilometriä.  Helsingissä vanhemmat ilmoittivat kulkevansa matkat useimmi-
ten kävellen siten, että lapsi kävelee mukana tai kulkee rattaissa. Lapsen tuo päivähoitoon ja 
hakee sieltä yleensä jompikumpi vanhemmista. Harvoin tai erittäin harvoin lapsen voivat tuo-
da tai hakea isovanhemmat tai joku muu sukulainen tai tuttava. 

Vanhemmat arvioivat tuonti- ja hakutilanteet lapsen näkökulmasta päivähoitopaikan lähei-
syydessä sekä päivähoitopaikan pihalla pääosin turvallisiksi (taulukko 4).  

 

Taulukko 4.  Perhe- ja ryhmäperhepäivähoidossa olevien lasten vanhempien arvio lasten tuonti- ja haku-
tilanteen turvallisuudesta 
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päivähoitopaikan läheisyydessä         
(ka: 3,736; yht: 53 vastausta)  

1,9% 
1  

7,5% 
4  

30,2% 
16  

35,8% 
19  
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13  
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päivähoitopaikan pihalla                   
(ka: 3,923; yht: 52 vastausta)  
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14  

0% 
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Vaaratekijöinä nähtiin autot ja vilkas liikenne. Vaarallisina pidettiin erityisesti mopoja, skoot-
tereita ja raitiovaunuja. Puistojen porttien ja aitojen puuttumista pidettiin myös vaaratekijänä.  

 ”Pihan parkkipaikalta lähtevät/tulevat autot ja kadun raitiovaunut sekä autot.” 
 
 ”Autotie menee kahdella sivulla jolloin lapsi saattaa karata tielle.” 
 
”Muu liikenne, aikuiset ”formula”  pyöräilijät, täysillä ajo paikassa kuin paikassa.” 
 
”Lähipuiston  ympärillä ei ole aitausta, pyörätie kulkee vieressä samoin pieni pätkä autotietä. 
Hoitajan piha on aidattu, mutta siellä ei ole porttia.” 

 

Keskustelut vanhempien ja hoitajien välillä tapahtuvat pääosin kahden kesken lapsen hoitoon 
viennin tai hoidosta hakemisen yhteydessä. Yhteyttä pidetään myös puhelimitse tai erilaisin 
tiedottein. Sähköpostia tai reissuvihkoa käytetään harvoin. 

 

3.2.2 Lasten käyttöön tarkoitetut perhe- ja ryhmäperhepäivähoitopaikkojen piha-  
 alueet 

Vanhemmista 63 % arvioi lasten käyttöön tarkoitetut piha-alueet lasten toiminnan tarpeisiin 
nähden väljiksi kun taas 23 % vanhemmista arvioi piha-alueet pieniksi. Oulunsalossa piha-
alueet arvioitiin keskimäärin hieman väljemmiksi kuin Helsingissä. Piha-alueiden virikkeelli-
syys lasten tarpeisiin jakoi mielipiteitä. Vastaajista 46 % arvioi piha-alueiden antavan lapselle 
virikkeitä paljon tai erittäin paljon, 29 % vastasi kysymykseen vaihtoehdolla ’ei vähän eikä 
paljon’ ja 21 %:n mielestä piha-alueet antavat lapselle virikkeitä vähän tai erittäin vähän. Pi-
ha-alueiden arvioitiin soveltuvan hyvin oman lapsen ikäisten liikkumiseen, ulkopeleihin, 
omiin leikkeihin ja ryhmäleikkeihin (72 % vastaajista). Helsingissä niiden soveltuvuus arvioi-
tiin kuitenkin hieman huonommaksi kuin Oulunsalossa. Rakenteluun tai muuhun luovaan 
toimintaan soveltuvia luonnonmateriaaleja arvioitiin piha-alueilla olevan riittävän hyvin 
(49 % vastaajista). Helsingissä luonnonmateriaaleja arvioitiin piha-alueilla löytyvän hieman 
huonommin kuin Oulunsalossa.  

Eri-ikäisille soveltuvien kiinteiden leikkivälineiden tarjontaan on vastaajista 31 %:n mielestä 
kiinnitetty hyvin huomiota. Vastaajista 49 % ilmoitti kuitenkin, ettei tarjontaan ole kiinnitetty 
huomiota paljon eikä vähän ja 12 % sitä mieltä, että tarjontaan on kiinnitetty huomiota erittäin 
vähän tai ei lainkaan. Leikkivälineiden turvallisuuteen on vastaajien mielestä kuitenkin kiinni-
tetty huomiota melko paljon (taulukko 5).  

 
Taulukko 5.  Piha-alueen kiinteiden leikkivälineiden turvallisuus 
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Vanhemmat toivoivat suurempia ja aiempaa parempikuntoisia piha-alueita sekä lisää kiinteitä 
leikkivälineitä. Leikkiympäristöinä piha-alueita pidettiin pääosin turvallisina. Turvattomuutta 
vanhempien mielestä aiheuttavat piha-alueiden ulkopuolinen liikenne, kiipeilytelineiden huo-
no kunto sekä lasinsirut ja tupakantumpit piha-alueilla. 

”Leikkikäyttöön varattu piha-alue on erittäin pieni lapsiryhmää varten ja viereisen (käyttämät-
tömän) leikkipiha-alueelle ei ole jostain syystä lupaa. Lisäksi koko piha-alue on akuutisti re-
montoitavana, joten sitä ei lasten käytössä ole tällä hetkellä. Ymmärtääkseni on epäselvää, tu-
leeko lapsille tehtyä pihaa olemaan remontin jälkeen lainkaan.” 
 
”Liikenne puiston läheisyydessä!” 
 
”Puistossa käy paljon nuorisoa sotkemassa, lasinsiruja on aika paljon ja tupakan tumppeja.” 
 
”Lapset eivät leiki hoitajan pihalla vaan noin viiden metrin päässä olevassa leikkipuistossa. 
Välineet huonokuntoisia. Kunnan pitäisi hoitaa leikkipuistot  kuntoon ja siistiä muutenkin ym-
päristöä.” 

 

Vanhempien mielestä heidän lapsensa eivät saa allergiaoireita päivähoidon piha-alueilla tai 
niiden läheisyydessä. Ainoastaan Oulunsalossa kolme vanhempaa ilmoitti lapsensa saavan 
allergiaoireita. Allergioiden aiheuttajina ovat koivu ja erilaiset ruoka-aineet.  

Lasten leikkimistä ja liikkumista piha-alueilla häiritsevät vanhempien mielestä jonkin verran 
lumenajo/lumen säilytyspaikat sekä ympäristön melu. Muita häiriön aiheuttajia ovat liikenne 
ja autojen pysäköinti. Vastaajista 57 %:n mielestä päivähoitopaikan ulkopuolella olevassa 
ympäristössä on vaaratekijöitä, jotka on otettava huomioon turvallisuustarkasteluissa. Tällai-
sina pidettiin autoteitä, puiston telineiden kuntoa ja mahdollista veden läheisyyttä (oja, joki, 
lampi, jne.). Vastaajat antoivat runsaasti ehdotuksia päivähoitopaikan parantamiseksi. Eniten 
toivottiin kelvollisen leikkialueen saamista, joka olisi viihtyisä, siisti ja turvallinen. Leikkialu-
eille olisi myös hyvä saada aidat ja portit sekä riittävästi leikkivälineitä. Läheisille autoteille 
toivottiin hidasteita.  

”Lisää telineitä  ja erilaisia leikkipisteitä ja leikkivälineitä.” 
 
”Lasten leikkipuistot kuntoon! Portti taka- ja etupihan väliin!” 
 
”Puiston siisteys. Puiston lastentelineistä huolehtiminen /uudistaminen (esim. kiikut, liukumäet 
ym.)” 

 

3.2.3 Perhe- ja ryhmäperhepäivähoitopaikkojen tilat 

Vanhempien mielestä perhe- ryhmäperhepäivähoitopaikoissa on vain vähän sisätilaa ulkoilu-
välineiden, lastenvaunujen ja -rattaiden säilyttämiseksi. Niitä säilytetäänkin useimmiten ulko-
varastossa, kuistilla, katoksen alla, rappukäytävässä tai ulkona. 

Lasten vaatteita ja tavaroita koskevia järjestelyjä pidettiin pääosin hyvinä. Vastausten perus-
teella voi päätellä, että mahdollisuuksia pestä kuravaatteita ja kuivata märkiä vaatteita tulisi 
parantaa. Tavaroiden säilyttämistä varten toivottiin enemmän tilaa. Sisätilojen viihtyvyyttä 
pidettiin hyvänä. Lapset eivät näytä yleensä saavan allergiaoireita päivähoitopaikan sisätilois-
sa. Helsingissäkin vain kaksi vastaajaa ilmoitti epäilevänsä lastensa saavan allergiaoireita, 
jotka saattaisivat johtua mahdollisesta homeesta, kosteudesta tai huonosta sisäilmasta.  
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Perhe- ja ryhmäperhepäivähoitopaikkojen sisä- ja ulkotilojen esteettömyyttä (esimerkiksi liik-
kumista, näkemistä ja kuulemista) pidettiin pääosin hyvänä. Pihojen ulkovalaistusta toivottiin 
paremmaksi. Sadekatos puuttuu monesta pihasta tai puistosta. Päivähoitopaikan turvallisuutta 
lapsen näkökulmasta pidettiin usein hyvänä tai erittäin hyvänä (72 % vastaajista). Vastaajat 
toivoivat kuitenkin näköyhteyksien parantamista piha-alueilla sekä sisätiloissa. Tosin jotkut 
vastaajista kirjoittivat, että normaalissa kodissa on aina näköesteitä, eikä toisen kotia voi ko-
vin paljon vaatia muutettavaksi.  

Varsin pienelle osalle vastaajien lapsista oli sattunut perhe- tai ryhmäperhepäivähoidossa vii-
meisen vuoden aikana lääkärissä tai sairaanhoitajan luona käyntiä vaatinut tapaturma (8 % 
vastaajista). Tapaturman syyksi ilmoitettiin usein putoaminen tai kaatuminen. Henkilökohtais-
ta tietoa päivähoidon toiminnan ja rakennuksen turvallisuudesta oli annettu vastaajien mieles-
tä vähän. Helsingissä turvallisuusasioista oli annettu tietoa hieman enemmän kuin Oulunsa-
lossa. Osa vastaajista toivoi parannusta päivähoitopaikan sisätilojen turvallisuuteen siten, ettei 
esimerkiksi sisällä olisi teräväkulmaisia huonekaluja. 

 
 

3.3 Kysely päiväkotien henkilökunnalle  

Päiväkotien henkilökunnalle osoitettuun kyselyyn vastasi yhteensä 154 työntekijää eli noin 
23 % koko otoksesta (N=654). Vastausprosentti Helsingissä oli 45 % ja Oulunsalossa 59 %. 
Vastaajista 75 % oli Helsingistä ja 25 % Oulunsalosta. Vastaajat olivat kahta henkilöä lukuun 
ottamatta naisia. Vastaukset jakautuivat melko tasaisesti 31 – 60-vuotiaiden ikäryhmien kes-
ken. 
 

3.3.1  Lasten tuonti päiväkotiin ja sieltä hakeminen 

Päiväkotien henkilökunta arvioi lasten tuonti- ja hakutilanteet sekä päiväkodin läheisyydessä 
että päiväkodin pihalla pääosin turvallisiksi tai erittäin turvallisiksi (taulukko 6). Helsingissä 
haku- ja tuontitilanteet arvioitiin hieman Oulunsaloa turvallisemmiksi.   

 
 

 
Taulukko 6. Päiväkotien henkilökunnan arvio lasten tuonti- ja hakutilanteen turvallisuudesta 
 

Tuonti / hakutilanne lasten turvallisuuden  
näkökulmasta 
 

erittäin 
vaarallinen 

  

vaarallinen
  
  

ei vaarallinen 
eikä vaaraton  

  

turvallinen 
  
  

erittäin 
turvallinen 

  
 

päiväkodin läheisyydessä 
(ka: 3,222; yht: 153 vastausta)  

5,9% 
9  

18,3% 
28  

28,8% 
44  

41,8% 
64  

5,2% 
8   

päiväkodin pihalla 
(ka: 3,848; yht: 138 vastausta)  

1,4% 
2  

5,1% 
7  

15,2% 
21  

63,8% 
88  

14,5% 
20   

 

 

Vaarallisina pidettiin lujaa ajavia ajoneuvoja päiväkotien läheisyydessä sekä autojen paljoutta 
pysäköintipaikoilla. Ajoneuvoja myös pysäköidään häiritsevästi päiväkotien porttien eteen. 
Vaarallisiksi koettiin ajotiet, joille pääsee esteettä heti päiväkodin portista. Vanhemmat jättä-
vät usein kulkuportit auki, minkä vuoksi henkilökunnan täytyy olla erityisen valppaana. Muita 
vaaratekijöitä aiheuttavat läpikulku päiväkodin pihalla, mahdolliset huoltoajot ja kävelyteillä 
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ajavat autoilijat sekä  lasten siirtyminen ulkoilupihalle, jos piha ei ole päiväkotirakennuksen 
välittömässä läheisyydessä. Lasten tuomiseen ja hakemiseen on henkilökunnan mukaan varat-
tu pysäköintitilaa melko vähän. Myös henkilökunnalle on varattu vähän pysäköintitilaa, joskin 
Oulunsalossa tilaa arvioitiin olevan hieman enemmän kuin Helsingissä. 

”Henkilökunnan oltava valppaana, etteivät lapset lähde portista vanhemman jutellessa hoita-
jan tai toisen vanhemman kanssa. Lapset eivät lähde hoitohenkilöstön valvonnassa vaan juok-
sevat vanhemman edellä.” 
 
”Päiväkodin parkkipaikka ruuhkainen. Lapset vanhempiensa/huoltajiensa kanssa juoksevat 
joskus varomattomasti autoilleen.” 
 
”Vanhemmat ajavat autonsa portin eteen ja lähtiessään peruuttelevat tulevien, juoksevien las-
ten ja aikuisten eteen. Lapset juoksevat pois lähtiessä portista ulos autolle – vanhemmat tule-
vat perässä – porttia ei suljeta kunnolla.”   

 

Pelastusajoneuvot pääsevät henkilökunnan mielestä päiväkotirakennuksen viereen esteettä 
hyvin tai erittäin hyvin. Oulunsalossa olosuhteet pelastusajoneuvojen esteettömälle saapumi-
selle arvioitiin hieman huonommiksi kuin Helsingissä. Ajoyhteyden nähtiin paranevan, jos 
pysäköinti päiväkotiin johtavien katujen varsilla vähenisi, päiväkodin portit olisivat riittävän 
suuret pelastusajoneuvoille ja ajoyhteys päiväkoteihin olisi opastettu paremmin. Ahtaat ajo-
väylät tai jopa suoraan päiväkotiin johtavan tien puute nähtiin myös esteenä pelastusajoneuvo-
jen pääsylle riittävän lähelle päiväkotirakennusta. 

Henkilökunnan mukaan keskustelut vanhempien ja hoitajien välillä tapahtuvat pääosin kahden 
kesken lapsen hoitoon viennin tai hoidosta hakemisen yhteydessä. Jonkin verran viestitään 
myös puhelimitse. Vanhemmille jaetaan usein myös erilaisia paperisia viikko/kuukau-
sitiedotteita sekä erilaisia viestilappuja. Sähköpostia ja reissuvihkoa ei käytetä juuri lainkaan.  

 

3.3.2 Lasten käyttöön tarkoitetut päiväkotien piha- ja leikkialueet 

Päiväkotien henkilökunta arvioi piha- ja leikkialueiden olevan melko väljiä lasten toiminnan 
tarpeisiin. Vastaajista 47 % arvioi ne väljiksi tai erittäin väljiksi, 26 % arvioi ne vaihtoehdolla 
’ei pieni eikä väljä’. Vastaajista 27 % arvioi piha- ja leikkialueet pieniksi tai erittäin pieniksi. 
Vastaajista 41 % arvioi piha- ja leikkialueiden virikkeellisyyden lasten tarpeisiin nähden huo-
noksi, kun taas 25 % vastaajista piti virikkeellisyyttä hyvänä. Lasten liikkumiseen, ulkopelei-
hin, omiin leikkeihin ja ryhmäleikkeihin piha- ja leikkialueiden arvioitiin soveltuvan melko 
hyvin. Erityishoitoa tarvitsevien lasten tarpeisiin niiden nähtiin soveltuvan hieman huonom-
min kuin muiden lasten. Vuodenajalla ei näytä olevan suurta merkitystä sille, miten hyvin pi-
ha- ja leikkialueet täyttävät lasten tarpeet. 

Rakenteluun tai muuhun luovaan toimintaan soveltuvia luonnonmateriaaleja  on päiväkotien 
henkilökunnan mielestä päiväkotien piha- ja leikkialueilla pääosin riittävästi. Vastaajista 33 % 
merkitsi kysymykseen vaihtoehdon ’ei vähän eikä paljon’, Vastaajista 27 % oli sitä mieltä, 
että luonnon materiaaleja on paljon ja 22 % vastaajista arvioi materiaaleja olevan vähän. Vas-
taajien mielestä tuntui kuitenkin siltä, etteivät piha- ja leikkialueet juurikaan houkuttele eivät-
kä kannusta lapsia tutkimaan uusia asioita. Eri-ikäisille sopivien kiinteiden leikkivälineiden 
tarjontaan on kiinnitetty jonkin verran huomioita. Leikkivälineiden turvallisuus on otettu 
huomioon melko hyvin. 
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Piha- ja leikkialueilla on lasten luonnonmukaisena toiminta- ja kasvuympäristönä pensaita, 
puita, nurmikkoa ja pinnoitettuja alueita vastausten mukaan vähän (taulukko 7). Varastotilaa 
pihalla tarvittaville tavaroille ja leluille on kohtalaisesti, Oulunsalossa hieman Helsinkiä vä-
hemmän. Kiinteitä turvallisia leikkivälineitä, kuten kiipeilytelineitä ja kiikkuja, lisää nurmik-
koa ja vihreyttä toivottiin olevan nykyistä enemmän.  

 
Taulukko 7.  Piha-alueen soveltuvuus lasten toiminta- ja kasvuympäristöksi 

Piha-alueella on lasten luonnonmukaisena  
toiminta- ja kasvuympäristönä 

liian vähän 
  

vähän 
  

ei vähän eikä paljon  
  

paljon  
  

liian paljon 
   

pensaita (ka: 2,645; yht: 152 vastausta)  16,4% 
25  

32,2%
49  

23,7% 
36  

25,7% 
39  

2% 
3   

puita (ka: 2,507; yht: 152 vastausta)  23,7% 
36  

29,6%
45  

19,1% 
29  

27,6% 
42  

0% 
0   

nurmikkoa (ka: 1,905; yht: 148 vastausta)  48,6% 
72  

25,7%
38  

12,8% 
19  

12,2% 
18  

0,7% 
1   

pinnoitettuja alueita (esim. laatta tai asfaltti)  
(ka: 2,371; yht: 140 vastausta)  

22,1% 
31  

42,9%
60  

12,1% 
17  

21,4% 
30  

1,4% 
2   

 

 
Henkilökunta toivoi monessa päiväkodissa pienten lasten ulkoilupihan olevan nykyistä suu-
rempi. Lisäksi pihoilta toivottiin monipuolisuutta lapsen ikä huomioon ottaen. Pihojen yksi-
toikkoisuutta kuten tasaisuutta ja tylsyyttä tulisi pyrkiä poistamaan. Piha- ja leikkialueiden 
hiekkapohjan koettiin pölisevän liikaa, mutta toisaalta taas asfalttia pidettiin liian kovana pin-
tamateriaalina.  

 ”Pihaa pitäisi ehdottomasti isontaa, lisätä leikkivälineitä, etupihalle aita ym.” 
 
”Enemmän pensaita, puita ja nurmikkoa sekä kukkia!! Kaikki kukat viety pois piharemontin 
yhteydessä.” 
 
”Lapsille pitäisi antaa enemmän luonnonmateriaaleja – sais käyttää mielikuvitusta, kiipeilyte-
line/liukumäki ois hyvä saada.” 
 
 ”Liian paljon hiekkaa – pölisee, vähän nurmea, suojaa ei löydy kesällä.” 

 

Päiväkotien henkilökunta koki lasten valvonnan piha- ja leikkialueilla melko helpoksi. Päivä-
kodeissa ei ole vastaajien mukaan yleensä sadekatosta eikä tuulensuojaa. Pihojen valaistusta 
ja siivousta voitaisiin parantaa. Portit ja aidat koettiin tarpeisiin nähden melko hyviksi. Lasten 
leikkimistä piha- ja leikkialueilla häiritsevät vastaajien mukaan ilkivalta sekä ympäristön me-
lu. Oulunsalossa koettiin erityisesti lentoliikenteen melu ongelmalliseksi. Jonkin verran häirit-
seväksi koettiin lumenajo/lumen säilytyspaikat. Muita häiriötekijöitä olivat pihoille syntyvät 
lammikot ja sohjo, yleinen läpikulku piha-alueilla sekä muu asiaton oleskelu iltaisin ja viikon-
loppuisin, jolloin pihoja sotketaan. Kokonaisuutena arvioiden piha- ja leikkialueiden turvalli-
suutta päivähoitolapsille pidettiin kuitenkin hyvänä.  

Vastaajista 49 % ilmoitti päiväkodin ulkopuolisessa lähiympäristössä olevan vaaratekijöitä, 
jotka pitäisi ottaa huomioon päiväkodin turvallisuustarkasteluissa. Oulunsalosta annetuissa 
vastauksissa puututtiin useammin erilaisiin vaaratekijöihin kuin helsinkiläisten vastauksissa. 
Vaaratekijöinä koettiin vilkas liikenne ja siihen yhdistettynä porttien huono kunto. Myös ve-
den mahdollinen läheisyys koettiin vaaralliseksi. Päiväkodin piha-alueita ja sen lähiympäris-
töön liittyviä parannusehdotuksia tehtiin useita. Pihoja haluttiin suurentaa sekä aitoja ja va-
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laistusta parantaa. Porttien auki jättämiseen pitäisi myös puuttua. Vilkasta liikennettä tulisi 
rauhoittaa esimerkiksi rakentamalla ajoteille hidasteita.  

”Portit jatkuvasti auki, koska koululaiset kulkevat niistä jatkuvasti. Portit ovat vain yhdellä 
salvalla  kiinni.” 
 
 ”Portteihin paremmat lukot, läpikulkuun kielto pk:n aukioloaikoina.”  
 
 ”Parempi valaistus, kiinteä aita + suljettavat portit.” 
 
”Päiväkoti sijaitsee kahden päätien välissä. Heti etupihan edessä huristavat autot eivät paljon 
välitä 40 km/h nopeusrajoituksista ja töyssyistä.” 

 
 
3.3.3 Päiväkotien sisätilat 

Päiväkotien henkilökunnan vastausten mukaan päiväkodeissa ei ole riittävästi lämmintä tilaa 
lastenvaunujen, rattaiden, polkupyörien yms. säilyttämistä varten. Vastaajista 45 % ilmoitti, 
ettei tällaista tilaa ole lainkaan ja 38 % vastaajista ilmoitti tilaa olevan vähän tai erittäin vä-
hän.  

Luottamukselliseen keskusteluun löytyy rauhallista tilaa useimmista päiväkodeista. Tällaisia 
tiloja ovat useimmiten henkilökunnan kahvihuone tai jokin muu henkilökunnan tila, toimisto, 
johtajan huone tai mahdollinen ryhmätila. Vastaajista 16 % ilmoitti kuitenkin, ettei tilaa luot-
tamukselliseen keskusteluun ole lainkaan.  

Lasten vaatteita ja tavaroita koskevat järjestelyt, kuten sisävaatteiden säilyttäminen, ulkovaa-
teiden riisuminen, pukeminen ja säilyttäminen, kuravaatteiden pesu, vaatteiden huolto ja tava-
roiden säilyttäminen arvioitiin yleensä kohtalaisen hyviksi. Näistä kuravaatteiden pesemiseen 
liittyvät järjestelyt arvioitiin kuitenkin muita selvästi huonommiksi. 

Päiväkotien henkilökunta arvioi suurimman osan päiväkotien tiloista vastaavan melko hyvin 
käyttötarkoitustaan. Vastaajista 21 % ilmoitti, että päiväkodista puuttui erillinen liikunta ja 
juhlasali. Vesileikkihuone on vastausten mukaan vain noin joka toisessa päiväkodissa. Oulu-
salossa arvioitiin toimistotilat, tauko- ym. sosiaalitilat sekä vaatehuoltotilat huonommiksi kuin 
Helsingissä.  

Päiväkotien henkilökunnan mielestä lapsille löytyy tilaa omaa leikkiä varten kohtalaisesti: 
39 % vastaajista vastasi vaihtoehdolla ’ei hyvin eikä huonosti’, 29 % vastasi tilaa löytyvän 
hyvin ja 23 % vastasi tilaa löytyvän huonosti. Sopivaa tilaa rauhoittumista varten on lapsille 
varattu kohtalaisesti mutta kuitenkin huonommin kuin omaa leikkiä varten. Vastaajat arvioi-
vat päiväkodeissa olevan melko vähän lasten käyttöön tarkoitettua tilaa suhteessa lasten mää-
rään ja toimintaan. Henkilökunnalle tilaa on varattu vielä vähemmän. Säilytystilojen määrä 
nähtiin myös tarpeeseen nähden pieneksi (taulukko 8). 

 
Taulukko 8.  Päiväkodeissa olevien säilytystilojen määrä 
 

  erittäin vähän 
  

vähän 
  

ei vähän eikä paljon  
  

paljon  
  

erittäin paljon 
   

(ka: 2,616; yht: 151 vastausta)  10,6% 
16  

36,4%
55  

36,4% 
55  

13,9% 
21  

2,6% 
4   
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Päiväkodin viihtyisyyteen vaikuttavat tilatekijät kuten tilojen muoto, väritys ja materiaaliva-
linnat oli vastaajien mukaan otettu suunnittelussa huomioon melko hyvin. Lasten tasapainoi-
sen kehityksen tueksi kaivattiin myös uudentyyppisiä tiloja. Oulunsalossa lisätilojen tarve ar-
vioitiin suuremmaksi kuin Helsingissä. Lisää toivottiin erilaisia pienryhmätiloja, kuten vesi-
leikkihuonetta, rauhoittumisnurkkauksia sekä leikkinurkkauksia. Vastaajista 37 % oli sitä 
mieltä, että erityisiä kalusteita, välineitä tai laitteita, jotka auttaisivat lapsen tasapainoisessa 
kehityksessä, tarvittaisiin myös lisää. Erityisesti toivottiin lisää musiikkivälineitä, erilaisia le-
luja ja liikuntavälineitä kuten esimerkiksi mailoja ja jumppapatjoja. 

Päiväkotien rakennusosien, irtokalusteiden ja varusteiden kunto on henkilökunnan mukaan 
melko hyvä (taulukko 9). Sisäseinien ja lattioiden kunto arvioitiin muita rakennusosia hieman 
huonommaksi. Oulunsalossa arvioitiin lasten kiinteiden leikkivälineiden kunto huonommaksi 
kuin Helsingissä. 

 

Taulukko 9.  Päiväkotien henkilökunnan arvio päiväkotirakennuksen kunnosta 
 

  erittäin huono 
  

huono 
  

ei huono eikä hyvä  
  

hyvä  
  

erittäin hyvä 
   

ulkoseinät (ka: 3,44; yht: 150  vastausta)  6,7% 
10  

12%
18  

22% 
33  

49,3% 
74  

10% 
15   

ulko-ovet (ka: 3,347; yht: 150 vastausta)  6% 
9  

16%
24  

25,3% 
38  

42,7% 
64  

10% 
15   

sisäkatot (ka: 3,701; yht: 147 vastausta)  0% 
0  

6,1%
9  

27,9% 
41  

55,8% 
82  

10,2% 
15   

ikkunat (ka: 3,479; yht: 146 vastausta)  4,1% 
6  

15,8%
23  

17,8% 
26  

52,7% 
77  

9,6% 
14   

lattiat (ka: 3,245; yht: 147 vastausta)  2% 
3  

23,8%
35  

27,2% 
40  

41,5% 
61  

5,4% 
8   

sisäseinät (ka: 3,235; yht: 149 vastausta)  2,7% 
4  

24,8%
37  

26,2% 
39  

38,9% 
58  

7,4% 
11   

irtokalusteet (pöydät, tuolit jne.) 
(ka: 3,377; yht: 151 vastausta)  

0,7% 
1  

15,2%
23  

34,4% 
52  

45% 
68  

4,6% 
7   

varusteet (lavuaarit, wc-istuimet jne.)  
(ka: 3,57; yht: 151 vastausta)  

2% 
3  

9,3%
14  

27,2% 
41  

53% 
80  

8,6% 
13   

sähkölaitteet (liedet, vaatteiden kuivauskaapit ym.)   
(ka: 3,53; yht: 149 vastausta)  

0,7% 
1  

12,8%
19  

28,9% 
43  

48,3% 
72  

9,4% 
14   

lasten kiinteät välineet (esim. puolapuut)  
(ka: 3,514; yht: 138 vastausta)  

6,5% 
9  

6,5%
9  

23,2% 
32  

56,5% 
78  

7,2% 
10   

muu (ka: 2,154; yht: 13 vastausta)  38,5% 
5  

38,5%
5  

0% 
0  

15,4% 
2  

7,7% 
1   

 

 

Päiväkodeissa on ilmennyt jonkin verran kosteus- tai vesivaurioita. Vastaajista 34 % ilmoitti, 
ettei vaurioita ole ollut lainkaan. Myös ilmanvaihtoon liittyviä ongelmia päiväkodeissa ilmoi-
tettiin olevan jonkin verran. Vastaajista 13 % katsoi, että lapsilla on ollut allergiaoireita jotka 
johtunevat päiväkodin tiloista. Vastaajien käsityksen mukaan syynä oireisiin ovat huonosta 
ilmastoinnista johtuva sisäilma sekä siitepölyt.  

Päiväkodin tilojen esteettömyys arvioitiin yleisesti melko hyväksi. Eteisten ja vaatehuoltotilo-
jen esteettömyys arvioitiin kuitenkin hieman muita tiloja huonommaksi. Oulunsalossa arvioi-
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tiin lasten wc-tilojen, liikunta- ja juhlasalien, toimistotilojen, tauko- ym. sosiaalitilojen sekä 
vaatehuoltotilojen esteettömyys kuitenkin huonommaksi kuin Helsingissä.  

Turvallisuuden näkökulmasta päiväkodit arvioitiin melko hyviksi. On kuitenkin huomattava 
liikennetiloja, huonetilojen melua ja akustiikkaa sekä sisäilmaa koskevat huonohkot arvioinnit 
(taulukko 10).  

 
Taulukko 10. Päiväkotien henkilökunnan arvio päiväkotien sisätilojen turvallisuudesta 
 

  erittäin huono 
  

huono 
  

ei huono eikä hyvä  
  

hyvä  
  

erittäin hyvä 
   

sisääntulo lasten kanssa  
(ka: 3,336; yht: 149 vastausta)  

6% 
9  

16,8%
25  

23,5% 
35  

45% 
67  

8,7% 
13   

eteistilat (ka: 3,22; yht: 150 vastausta)  5,3% 
8  

23,3%
35  

20,7% 
31  

45,3% 
68  

5,3% 
8   

käytävätilat (ka: 3,248; yht: 145 vastausta)  2,8% 
4  

20,7%
30  

29% 
42  

44,1% 
64  

3,4% 
5   

leikkitilat (ka: 3,62; yht: 150 vastausta)  1,3% 
2  

4,7%
7  

30,7% 
46  

57,3% 
86  

6% 
9   

lattiat (esim. liukkaus)  
(ka: 3,385; yht: 148 vastausta)  

2% 
3  

11,5%
17  

35,8% 
53  

47,3% 
70  

3,4% 
5   

seinät (esim. teräviä kulmia) 
(ka: 3,5; yht: 146 vastausta)  

0% 
0  

8,2%
12  

38,4% 
56  

48,6% 
71  

4,8% 
7   

kiinteät ja irtaimet kalusteet  
(ka: 3,452; yht: 146 vastausta)  

0% 
0  

11,6%
17  

37% 
54  

45,9% 
67  

5,5% 
8   

melu/akustiikka (ka: 2,866; yht: 149 vastausta)  6% 
9  

28,9%
43  

38,3% 
57  

26,2% 
39  

0,7% 
1   

paloturvallisuus (ka: 3,626; yht: 147 vastausta)  1,4% 
2  

4,8%
7  

30,6% 
45  

56,5% 
83  

6,8% 
10   

poistumisteiden selkeys  
(ka: 3,807; yht: 150 vastausta)  

0,7% 
1  

6,7%
10  

13,3% 
20  

70% 
105  

9,3% 
14   

tilojen valvottavuus (ka: 3,397; yht: 146 vastausta) 2,7% 
4  

12,3%
18  

32,9% 
48  

46,6% 
68  

5,5% 
8   

tilojen puhtaus/siisteys  
(ka: 3,362; yht: 149 vastausta)  

6% 
9  

13,4%
20  

29,5% 
44  

40,3% 
60  

10,7% 
16   

sisäilman laatu (ka: 2,916; yht: 143 vastausta)  8,4% 
12  

24,5%
35  

40,6% 
58  

20,3% 
29  

6,3% 
9   

 

 

Päiväkotien henkilökunnan vastausten perusteella joissakin päiväkodeissa on pidetty jonkin 
verran yhteisiä pelastautumisharjoituksia. Kuitenkin 54 % vastaajista ilmoitti, ettei tällaisia 
harjoituksia ole pidetty lainkaan. Vastausten mukaan palo- ja pelastautumisharjoituksia tulisi-
kin yleisemmin järjestää turvallisuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Vastaajista 94 % 
ilmoitti, että päiväkodille oli laadittu erillinen pelastus- tai turvallisuussuunnitelma.  

Vastanneista 41 % ilmoitti antaneensa vanhemmille henkilökohtaisesti tietoa päiväkodin toi-
minnan ja rakennuksen turvallisuuteen liittyvistä asioista. Tietoa oli vanhemmille annettu 
enemmänkin toiminnan turvallisuuteen kuin kiinteistön turvallisuuteen liittyvistä asioista. Ou-
lunsalossa vanhemmille oli annettu henkilökohtaisesti toiminnan turvallisuutta koskevaa tie-
toa enemmän kuin Helsingissä. Vastaajista 26 % ilmoitti, että päiväkoti on järjestänyt van-
hemmille tilaisuuksia, joissa on keskusteltu päiväkotiin ja sen toimintaan liittyvistä turvalli-
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suusasioista. Kuitenkin vastaajista 41 % ilmoitti, ettei vastaavia tilaisuuksia ole järjestetty ja 
32 % vastanneista ei ollut lainkaan tietoinen tilaisuuksien järjestämisestä. Useat vastaajat toi-
vat esille, että vanhempainilloissa turvallisuusasioista oli kuitenkin keskusteltu, jolloin lasten 
vanhemmat ovat nostaneet esille pihan turvallisuuteen ja valvontaan liittyviä asioita, kuten 
aitojen ja porttien kunnon. Näissä keskusteluissa on pohdittu erityisesti pihalta karkaamista ja 
valvonnan riittävyyttä.  

Päiväkotien henkilökunnan näkemyksen mukaan päiväkodin tilat soveltuvat myös päivähoito-
toiminnasta poikkeavaan ilta- ja viikonloppukäyttöön. Oulunsalossa tilojen arvioitiin soveltu-
van vastaavanlaiseen käyttöön hieman huonommin kuin Helsingissä. Osa päiväkodeista toimii 
päivähoitotoiminnassa myös iltaisin ja viikonloppuisin, eivätkä niiden tilat siitä syystä sovellu 
toiminnan ulkopuoliseen käyttöön. Päiväkotien tiloissa on yleensä järjestetty erilaisia juhlati-
laisuuksia, tapahtumia, kerhoja, vanhempainiltoja ja koulutustilaisuuksia.  

Päivähoitoa koskevissa turvallisuustarkasteluissa tulisi vastaajien mukaan ottaa ensisijaisesti 
huomioon lasten valvontaan vaikuttavat tekijät kuten henkilökunnan riittävyys suhteessa las-
ten määrään sekä aitojen ja porttien kunto. Pihan turvallisuuteen sekä valaistukseen tulisi 
myös kiinnittää huomiota. Erityistä huolta ja parantamistoiveita nostatti päiväkotirakennusten 
tilojen toimivuus ja tarkoituksellisuus, ryhmäkoot, sisäilma ja tilojen puute. Osassa päiväko-
deista tuntui avoimien kysymysten perusteella olevan pikaista peruskorjauksen tarvetta.  

”Materiaalit eivät ole parhaita päiväkodin käyttöön (varsinkaan lattiat ja puupinnat), wc:stä 
puuttuu kokonaan kunnollinen lattiakaivo, sos. tilat liian pienet, ryhmätilat liian pienet lasten 
määrään nähden.” 
 
”Lisää viihtyvyyttä + lattiat on tosi kylmät  /ryhmissä välillä lapsia, jotka vasta konttaavat + 
sängyt ovat lattiatasolla, yli 3 v. nukkuvat vain patjoilla.” 
 
”Enemmän tilaa on vaikea saada, mutta lapsimäärää ei enää voisi mitenkään kasvattaa näihin 
neliöihin nähden.” 
 
”Sisäilman laatu, ilmanvaihto paremmaksi: tuuletusikkunoita!!!” 

 
 

3.4 Kysely päiväkotilasten vanhemmille 

Päiväkodissa olevien lasten vanhemmille osoitettuun kyselyyn vastasi yhteensä 416 henkilöä, 
joka on koko otoksesta 64 % (N=654). Vastaajista valtaosa oli naisia eli 88 % ja suurin vas-
tanneiden ikäryhmä oli 31 - 40-vuotiaat. 

 

3.4.1 Lapsen tuonti päiväkotiin ja sieltä hakeminen 

Yli puolella päiväkodissa hoidossa olevista lapsista yhdensuuntainen matka päiväkotiin on 
alle yhden kilometrin (56 % vastaajista). Matkan pituus on 34 %:lla 1 - 5 kilometriä ja 9 %:lla 
pituus on yli 5 kilometriä. Oulunsalossa on kuitenkin matkan pituus yleisesti 1 - 5 kilometriä. 
Matka kuljetaan useimmiten henkilöautolla tai kävellen. Oulunsalossa matka puolestaan taite-
taan melkeinpä poikkeuksetta henkilöautolla. Lapsen tuo päiväkotiin ja hakee sieltä useimmi-
ten lapsen vanhempi/huoltaja. Harvoin lapsen hakevat päiväkodista isovanhemmat, hoitaja, 
taksinkuljettaja tai joku muu henkilö.  
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Lasten tuonti- ja hakutilanteita pidetään turvallisina (taulukko 11). Päiväkodin lähiympäristö 
koetaan kuitenkin pihaa jonkin verran turvattomammaksi. Oulunsalossa ympäristöä pidetään 
vielä hieman turvattomampana kuin Helsingissä.  

 
 

Taulukko 11. Päiväkodissa olevien lasten vanhempien arvio lasten tuonti- ja hakutilanteen  
turvallisuudesta 

  

erittäin 
vaarallinen

 
  
  

vaarallinen
 
 
  
  

ei vaaral-
linen eikä 
vaaraton

  
  

turvallinen 
 
 
  
  

erittäin 
turvallinen

 
  
  

Ei 
osaa 

sanoa
  
  

 

päiväkodin läheisyydessä  
(ka: 3,641; yht: 409 vastausta)  

1,5% 
6  

14,4% 
59  

23% 
94  

41,3% 
169  

19,3% 
79  

0,5%
2   

päiväkodin pihalla (ka: 4,199; yht: 396 vastausta)  0% 
0  

4% 
16  

12,1% 
48  

44,2% 
175  

39,1% 
155  

0,5%
2   

 

 
 

Vanhemmat katsovat suurimmiksi vaaratekijöiksi autot ja vilkkaan liikenteen. Pysäköintialu-
eita pidetään myös vaarallisina, koska ne ovat usein ahtaat ja täynnä autoja ja niillä tunnutaan 
ajettavan piittaamattomasti. Autoilla ajetaan myös joissain tapauksissa ”väärissä paikoissa” 
esimerkiksi kävelyteillä. Mopoilijat ja pyöräilijät aiheuttavat vastaajien mukaan vaaratilanteita 
ajaessaan kovaa ja piittaamattomasti päiväkotien läheisyydessä. Vaarallisina pidettiin lisäksi 
helposti avattavia portteja, jotka myös lapset saavat auki. Vastaajien mielestä lasten tuomista 
ja viemistä varten päiväkotien tonteilla on vähän parkkitilaa. 

  
”Huoltoajo läheiselle koululle päiväkodin vierestä. Kouluun viedään autoilla oppilaita päivä-
kodin vierestä kulkevaa tietä pitkin, vaikka ajo sallittu vain huoltoajoneuvoille (myös läheisen 
laitoksen henkilökunta käyttää ajotienä). Koulusta ohjeistettu vanhempia tuomaan lapset kou-
luun päiväkodin parkkipaikan kautta, vaikka pätkällä on vain 3 merkittyä autopaikkaa. Myös 
pienet koululaiset kulkevat tätä reittiä kävellen ja pyörällä eikä tiellä ole eritystä kevyen liiken-
teen väylää! Aamuisin ja iltapäivisin vilkkaimpaan lasten tuonti- ja hakuaikaan autot ovat si-
kin sokin pitkin lyhyttä tien pätkää ja sieltä välistä puikkelehtivat päiväkodinkin lapset omiin 
autoihinsa.” 
 
”Liikenne on runsasta, kadulle rakennetut kavennukset/korokkeet tuntuvat vain hieman hidas-
tavan autojen vauhtia.” 
 
”Parkkialue on pieni ja pieniä koululaisia sekä päiväkotilapsia kulkee joka aamu parkkialueen 
kautta. Sitten läpikulkuliikennettä on edelleen koululta päin vaikka se on kiellettyä.” 
 
”Portit ovat liian matalat, aukeavat ulospäin ja ovat ilman kunnon salpaa/säppiä. Jopa 2-
vuotiaat saavat ne helposti auki. Toinen porteista aukeaa jyrkkiin portaisiin, joista jyrkkä ala-
mäki erittäin vilkkaalle kadulle. Toinen aukeaa näennäisen hiljaiselle kadulle kääntöpaikan 
kohdalle. Kadulla on kuitenkin päivittäin mm. rekkaliikennettä (ruokakauppa) sekä samalla 
puolella kuin pk:n portti viiden toimitalon ulosajoportit/parkkihalliluiskat. Siis pienen lapsen 
eteen voi singahtaa todella yllättäen autoja. Hakuaikaan pihalla parveilee 40 lasta, hoitajat 
eivät voi huomata jokaista portilla leikkimistilannetta. Olen itse huomannut muutamia lasten 
karkaamisyrityksiä.” 
 
”Leikkipuistossa mopoilevia nuoria, parkkipaikka peruuttavien autoineen, raitiovaunut.” 
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”Jotkut vanhemmat haluavat välttämättä pysäköidä päiväkodin portin eteen vaikka se on kiel-
letty, ja peruuttelevat sitten siinä.” 
 
”Kovaa ajavat pyörät aiheuttavat vaaratilanteita, eivät hiljennä vauhtia vaikka havaitsevat 
lapsia liikenteessä.” 
 
”Joudumme päiväkotimatkalla ylittämään useita teitä sekä raitiovaunukiskot. Ylityspaikoissa 
ei ole hidasteita, töyssyjä eikä liikennevaloja. Autoilijat eivät huomioi riittävästi jalankulkijoita 
ja ajavat liian lujaa, keskiseisakkeet ovat kapeita ja risteysalueet epäselviä.” 

 

Vastaajien mukaan keskustelut vanhempien ja hoitajien välillä tapahtuvat pääosin kahden 
kesken lapsen hoitoon viennin tai hoidosta hakemisen yhteydessä. Puhelinta viestimiseen käy-
tetään vähän. Jonkin verran vanhemmat saavat päiväkodista kirjallisia tiedotteita mukaan tai 
ne ovat ilmoitustaululta luettavissa. Joissakin päiväkodeissa jaetaan vanhemmille erilliset 
viikko- tai kuukausitiedotteet. 

 

3.4.2 Lasten käyttöön tarkoitetut päiväkotien piha- ja leikkialueet 

Vanhemmat olivat pääosin sitä mieltä, että piha- ja leikkialueet eivät ole lapsen toiminnan 
tarpeisiin pienet mutta eivät myöskään väljät. Oulunsalossa niitä pidettiin hieman Helsinkiä 
väljempinä. Niiden virikkeellisyys lapsen tarpeisiin arvioitiin vaihtoehdolla ’ei vähän eikä 
paljon’. Melko hyvin vastaajien mukaan piha- ja leikkialueet soveltuvat omien lasten ikäisten 
tarpeisiin, kuten liikkumiseen, ulkopeleihin, omiin leikkeihin ja ryhmäleikkeihin (taulukko 
12).  

Taulukko 12.  Vanhempien arvio päiväkotien piha-alueen soveltuvuudesta eri-ikäisten lasten liikkumi-
sen ja leikkeihin 
 

 Piha-alue soveltuu lapsenne ikäisten 
erittäin 
huonosti 

  

huonosti
  
  

ei huonosti 
eikä hyvin 

  

hyvin 
  
  

erittäin 
hyvin  

  

Ei osaa 
sanoa 

  
 

liikkumiseen (ka: 3,615; yht: 413  vastausta)  2,7% 
11  

12,3%
51  

22,5% 
93  

46% 
190  

16,2% 
67  

0,2% 
1   

ulkopeleihin (ka: 3,165; yht: 406 vastausta)  7,4% 
30  

23,4%
95  

25,1% 
102  

34,7% 
141  

8,1% 
33  

1,2% 
5   

omiin leikkeihin (ka: 3,858; yht: 409 vastausta)  1,5% 
6  

6,1% 
25  

19,6% 
80  

51,6% 
211  

20,5% 
84  

0,7% 
3   

ryhmäleikkeihin (ka: 3,574; yht: 406 vastausta)  3% 
12  

12,8%
52  

27,3% 
111  

39,4% 
160  

15,8% 
64  

1,7% 
7   

 

 

Piha- ja leikkialueiden nähtiin soveltuvan ulkopeleihin hieman muita ominaisuuksia huo-
nommin. Erityisesti kuusivuotiaiden lasten vanhempien mielestä tämän ikäisille lapsille pitäisi 
olla nykyistä enemmän tilaa ulkopeleihin ja liikkumiseen.  

Pihoilta löytyy jonkin verran rakenteluun ja muuhun luovaan toimintaan soveltuvia luonnon-
materiaaleja muttei kuitenkaan kovin paljon. Lisää toivottiin kiinteitä leikkivälineitä ja vihre-
yttä. Pihoilta toivottiin suuremman koon lisäksi monipuolisuutta. Ikävänä koettiin pölyävä 
hiekka, jota vastaajien mielestä pihoilla on liikaa.  
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Eri-ikäisille lapsille sopivien kiinteiden leikkivälineiden tarjontaan on vastaajien mukaan 
kiinnitetty kohtalaisesti huomiota (taulukko 13). Oli kuitenkin havaittavissa, että leikkiväli-
neiden nähtiin soveltuvan paremmin 3 - 5-vuotiaille kuin sitä pienemmille tai vanhemmille, 
joskin poikkeuksiakin oli. 

 

Taulukko 13.  Päiväkodissa olevien lasten vanhempien arvio eri-ikäisille lapsille sopivien kiinteiden 
ulkoleikkivälineiden tarjonnasta 

 

Eri-ikäisille lapsille sopivien kiinteiden leikki-
välineiden tarjontaan on kiinnitetty huomiota 

erittäin 
vähän  

  

vähän
  
  

ei vähän eikä 
paljon  

  

paljon 
  
  

erittäin 
paljon  

  

Ei osaa 
sanoa  

  
 

(ka: 3,11; yht: 401 vastausta)  7,2% 
29  

20,2%
81  

36,4% 
146  

29,2% 
117  

4,5% 
18  

2,5% 
10   

 

 
 

Vanhempien mielestä piha- ja leikkialueilla lapsia häiritsee ympäristön melun ja saasteiden 
lisäksi pihan liukkaus talvisin, puutteellinen valaistus sekä pihan sotkuisuus. Monet vastaajat 
olivat huolissaan nuorison iltaisin ja viikonloppuisin jättämistä sotkuista. Pihalta ja leikkialu-
eilta löytyviä lasinsirpaleita, tupakan tumppeja ja mahdollisia huumeruiskuja ja -neuloja pi-
dettiin todellisena uhkana turvallisuudelle. Monet kokivat myös pihan pienuuden esteeksi las-
ten leikeille. Jonkin verran huolta aiheutti päiväkotien pihojen läpikulku, jonka johdosta portit 
jäävät usein auki. Häiritsevinä koettiin myös läpikulkijoiden lisäksi esimerkiksi viereisen ra-
kennuksen koululaiset, jotka esimerkiksi juoksevat ja pelaavat jalkapalloa piittaamattomasti. 
Keväisin ikäviksi koetaan sulamisvesistä syntyneet vesilammikot.  

”Piha on todella ankea, pieni ja tuulinen, siellä on ainoastaan hiekkalaatikko ja kiikku. Pihaan 
tulisi hankkia leikkimökki/kiipeilyteline/liukumäki. Pihan keskellä (ainoassa kohdassa, jossa 
voisi jotakin pelata) olevat ilmastointihormi ja valaisinpylväs pitäisi siirtää talon seinustalle 
tai leikkialueen reunaan. Ylisuuri ajoramppi vie pihasta todella ison osan, pienempi ramppi 
jättäisi enemmän tilaa leikkialueelle. Istutuksia lisäämällä pihasta saisi viihtyisämmän. Koska 
piha on pieni, sen kunnossapitoon tulisi kiinnittää erityistä huomiota: lumi tulisi aurata ja piha 
hiekoittaa vain tarpeellisista kohdista ja loppualueelle jättää lunta lapsen leikkeihin (ei aurata 
ja hiekoittaa koko pihaa kuten tähän asti), hiekoitushiekat tulisi harjata keväällä ripeästi pois, 
jotta pihalla voi pyöräillä ja työntää kärryjä.” 
 
”Piha-alueen alavamaa. Vesi, sohjo, muta ja jää jäävät lillumaan pihaan. Keväisin piha on 
jäärata.” 

 

Vanhemmat arvioivat päiväkotien piha- ja leikkialueet lapsen leikkiympäristönä kokonaisuu-
tena turvallisiksi. Turvattomuutta vastaajien mukaan aiheuttavat kuitenkin rikkinäiset portit, 
niiden auki jääminen ja huonot aidat. Edelliset tekijät yhdistettynä mahdolliseen päiväkodin 
vieressä kulkevaan tiehen koettiin erityisen turvattomiksi. Monet vastaajat nostivat esille hoi-
tajien vähäisen määrän sekä erityisesti pihalla valvontavuorossa olevien hoitajien vähyyden 
lapsimäärään nähden. Turvattomaksi koettiin joissain vastauksissa hoitajien valppauden her-
paantuminen; osa vastaajista kertoi hoitajien keskustelevan keskenään, jolloin he eivät ehkä 
seuraa tarpeeksi lasten tekemisiä. Lisäksi kiinnitettiin huomiota pihaan kokonaisuutena eli 
pihan ja siellä olevien välineiden kuntoon ja turvallisuuteen sekä näkyvyyteen pihoilla. Vas-
taajia huolestuttivat jonkin verran myös kävelymatkat puistoon silloin, kun päiväkodin yhtey-
dessä ei ole ulkoilupihaa.  
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”Piha on hyvin pölyävää soraa/hiekkaa. Pöly haittaa sekä aikuisia että lapsia. Tila on hyvin 
virikkeetön, sinne ei voi järjestää esim. kunnon pallopelejä. Kuitenkin ympäristössä olisi ollut 
tilaa levittää aluetta helposti. Olisi myös voitu käyttää ystävällisempää maa-ainetta. Aita on 
matala ja pienet lapset pääsevät kiipeämään sen päälle, mahdollisesti keikahtamaan vaaralli-
sesti sen yli ja pääsevät myös parkkialueelle. Tämä lisää henkilökunnan valvontatyötä. Aitaa 
olisi helppo korottaa ja korjata. Lapset saavat myös portin auki!!” 
 
” Henkilökuntaa liian vähän. Ulkona myös liian vähän henkilökuntaa. Ei saisi olla liikaa kor-
keita kiipeilytelineitä, että jos ja kun tippuu niin sattuu. Pihaa ei siivoa kuin päiväkotihenkilö-
kunta. Tupakat, lasinsirut, huumeruiskut (viikonlopun jälkeen).” 
 
”Pihalla ei voi rakentaa luonnonmukaisia majoja. Pihalla ei ole kiviä, kallioita tai puita. Piha 
on lähinnä pöllyävää hiekkaa. Pihalla ei ole tarpeeksi hiekkaleluja kaikille halukkaille.” 
 
”Tarvittaisiin korkeammat aidat ja lukittavat portit ja ovet, (joissa olisi vaikkapa soittokello si-
sään pääsemiseksi). Pihan portaat ovat aivan liian korkeat, sillä pieni lapsi taittaa niissä hel-
posti niskansa.” 
 
”Valvovat aikuiset juttelevat keskenään tai lasta hakevien aikuisten kanssa, jolloin lapset vail-
la valvontaa.”  
 
”Lasten siirtyminen ulos ja sisälle tapahtuu jopa kadun tai naapurin pihan kautta. Niinpä lap-
set joutuvat odottamaan kuumissaan sisällä, että kaikki ovat valmiita sitten he ryntäävät por-
taita yhtenä rykelmänä alas. Olisi hyvä jos pihalle voisi turvallisesti siirtyä aidattua käytävää 
pitkin. Rikkinäiset kiipeilytelineet lojuvat vuositolkulla päiväkodin pienten lasten pihalla. Kei-
nuja ei huollettu vaan ne natisivat niin, että päiväkodin naapurit kävivät vihdoin  rasvaamassa 
keinut. Rikkinäiset keinut saattoivat olla viikkoja rikkinäisinä paikoillaan.” 
 
”Leikkipuistoon siirtyminen päiväkodilta kävellen (noin 50 metrin matka).” 

 

Suurin osa vastaajista ilmoitti, etteivät heidän lapsensa saa allergiaoireita piha- ja leikkialueil-
la tai niiden läheisyydessä olevista kasveista. Kuitenkin noin 8 % vastaajista kertoi tällaisia 
oireita lapsillaan esiintyvän. Oireiden aiheuttajiksi ilmoitettiin yleisimmin koivu, leppä, heinä, 
pujo, timotei ja nurminata. Hiekasta nousevan pölyn kerrottiin myös aiheuttavan allergiaoirei-
ta etenkin astmaatikoille ja lapsille, joilla on atooppinen iho. 

Yli puolet vastaajista katsoi, että päiväkotien lähiympäristöissä on vaaratekijöitä, jotka pitäisi 
huomioida päiväkoteja koskevissa turvallisuustarkasteluissa. Tällaisia vaaratekijöitä ovat py-
säköintipaikat ja siellä kulkevat ajoneuvot, vilkas liikenne, mahdollinen veden läheisyys, hel-
posti avattavat portit sekä nuorison aiheuttamat sotkut. Valtaosa vastaajien lapsista ei yleensä 
käy normaalin päivähoitoajan ulkopuolella leikkimässä tai liikkumassa päiväkodin pihalla.  

Vanhemmat esittivät useita parannusehdotuksia päiväkotien piha- ja leikkialueisiin ja niiden 
lähiympäristöön. Eniten parannuksia toivottiin vilkkaaseen liikenteen johdosta. Päiväkotien 
ympäristöt pitäisi rauhoittaa ja rakentaa ajoteille hidasteita tai jopa ajoesteitä. Monet vastaajis-
ta toivoivat päiväkotien pihoille kunnollisia ja ehjiä portteja sekä aitoja. Aitojen pitäisi olla 
sen verran korkeita, etteivät lapset pääse kiipeämään niiden yli eivätkä myöskään ryömimään 
niiden ali. Portit saisivat olla sellaisia, etteivät lapset saisi niitä auki. Porteista kulkevia pitäisi 
opastaa sulkemaan portit jälkeensä. Lisäksi toivottiin, että piha- ja leikkialueilla olisi ehjiä, 
turvallisia ja monipuolisia leikkivälineitä, riittävästi hoitajia sekä vehreyttä ja viihtyisyyttä. 

”Usein päiväkotien ja leikkipuistojen pihat on rakennettu ”umpioksi” joissa ilma ei kierrä ja 
auringon paisteessa on vaikea saada varjoisaa paikkaa. Omassa päiväkodissamme olemme 
tyytyväisiä juuri siihen, että siellä on luonnonvaraisia puita (vaikkakin koivujakin) joten leh-
distöt suojaavat kovalta paahteelta. Nurmi ja sora parempaa kuin kova asfaltti. Kiipeilyteli-
neeksi käy kivikkokin.” 
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”Lisää töyssyjä ja hidasteita kaduille, huomion kiinnittäminen piha-alueiden kokoon ja virik-
keellisyyteen turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Päiväkotihenkilökunnan kuuleminen ensiar-
voisen tärkeää pk:en piha-alueita uudistettaessa. Edellisessä päiväkodissa arkkitehti oli piirtä-
nyt  pihan niin katveiseksi että pelotti.” 
 
”Turva-aita keinujen ympärille, jotta lapsen eivät juokse keinujen alle muiden keinuessa, lisää 
eri ikäisille soveltuvia laitteita, nyt piha-alueella hyvin 2 – 3-vuotiaille laitteita, mutta van-
hemmille pitäisi saada lisää heille soveltuvia laitteita.” 
 
”Turvallisuus ei ole vain alueiden tekemistä turvalliseksi. Henkilökunta on sitoutettava mu-
kaan terveys ja turvallisuusohjelmaan aivan kuten yrityksissäkin.” 
 
”Saada valvontakamerat pihaan ilkivallan lopettamiseksi. Lisää virikkeitä karuun asfalttipi-
haan.” 

 

3.4.3 Päiväkotien sisätilat 

Vanhemmista 90 % ilmoitti päiväkodista löytyvän erillisiä tai rauhallisia paikkoja luottamuk-
selliseen keskusteluun. Tällaisia paikkoja useimmiten ovat henkilökunnan kahvihuone, toi-
misto, työhuone, johtajan huone, pienet leikkihuoneet tai oman lapsen ryhmälle osoitetut tilat. 

Päiväkotien henkilökunnan vastausten mukaisesti myös vanhemmat arvioivat, ettei päiväko-
deissa ole paljoakaan tilaa lastenvaunujen, rattaiden, polkupyörien yms. säilyttämistä varten. 

Lasten vaatteita ja tavaroita koskevia järjestelyjä pidettiin pääosin melko hyvinä. Mahdolli-
suudet kuravaatteiden pesuun ja ulkovaatteiden riisumiseen, pukemiseen ja säilyttämiseen 
voisivat olla kuitenkin hieman paremmat. Eteistilojen tulisi olla suurempia ja vaatteita sekä 
tavaroita varten tulisi olla enemmän säilytystilaa. Vaatteiden kuivatustilojen toivottiin yleises-
ti olevan suurempia ja tarkoitukseensa nähden parempia. Muutamat vanhemmat huomauttivat 
kuivauskaappien soveltumattomuudesta joillekin nykyisille vaatemateriaaleille. Tällaisille 
vaatteille tulisi olla muutakin kuivaustilaa kuin kuivauskaapit, koska kaikki materiaalit eivät 
kestä kuumuutta. Vaatteita ei ole voitu kuivattaa kunnolla ja ne on jouduttu pukemaan kostei-
na tai jopa märkinä lasten päälle seuraavalla kerralla ulkoilemaan mennessä. 

”Oma tila lasten rattaille, polkupyörille yms. säilyttämiseen missä lapset eivät leikkisi.” 
”Säilytystilat ovat hieman ahtaat ja lasten vaatteet menevätkin helposti sekaisin keskenään.” 
 
”Eteiset ovat pienet ja kuumat. Hiki otsalla toisiamme tönien puemme lapsia. Pienempien puo-
lella ei aikuisten istuimia eteisessä.” 
  
”Ulko-ovi on vaarallinen, painava metallinen ovi jonka väliin (alle tai sivulle) voivat sor-
met/varpaat jäädä väliin.” 

 
Päiväkotien sisätilojen viihtyvyyteen vaikuttavat tekijät, kuten tilojen muodot, väritys ja mate-
riaalivalinnat, on vastaajien mukaan otettu huomioon melko hyvin. Sisätilojen viihtyvyyteen 
oltiin Oulunsalossa vielä tyytyväisempiä kuin Helsingissä.  

Vanhemmat pitivät päiväkotien sisäilman laatua yleisesti melko hyvänä. Vastausten mukaan 
päiväkodin tiloista johtuvia allergioita lapsilla ei juuri esiinny. Ainoastaan 2 % vastaajista il-
moitti allergiaoireista. Näitä olivat nuha ja yskä, joiden aiheuttajiksi ilmoitettiin hiekasta nou-
seva pöly tai mahdollinen rakennuspöly.  
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Päiväkotitilojen esteettömyyttä (esim. liikkuminen, näkeminen ja kuuleminen)  pidettiin mel-
ko hyvänä (taulukko 14). Sisäänkäynnin ja eteistilojen esteettömyys arvioitiin hieman sisätilo-
ja huonommaksi. Myös tässä yhteydessä huomautettiin erityisesti eteistilojen ahtaudesta. 

 

Taulukko 14. Vanhempien arvio päiväkotitilojen esteettömyydestä 
 

  
erittäin 
huono  

  

huono
  
  

ei huono eikä 
hyvä  

  

hyvä 
  
  

erittäin 
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Ei osaa 
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sisäänkäynti (ka: 3,59; yht: 405 vastausta)   3,7% 
15  

11,1%
45  

23,7% 
96  

46,2% 
187  

14,6% 
59  

0,7% 
3   

eteistilat (ka: 3,414; yht: 406 vastausta)  4,4% 
18  

15,8%
64  

27,6% 
112  

39,2% 
159  

12,3% 
50  

0,7% 
3   

sisätilat (ka: 3,802; yht: 405 vastausta)  2,2% 
9  

6,4%
26  

21,5% 
87  

49,6% 
201  

19,3% 
78  

1% 
4   

 

 
 

Lasten näkökulmasta päiväkotien tilojen turvallisuus arvioitiin melko hyväksi, joskin monen 
vastaajan mielestä sisätiloja pitäisi remontoida. Parannusta toivottiin päiväkotikäyttöön sovel-
tumattomiin sokkeloisiin tiloihin. Huomiota saivat myös liukkaat lattiat ja raskaat ovet, joiden 
väliin lasten sormet ovat vaarassa jäädä. Jotkut vastaajista pitivät päiväkotien tiloja jopa ko-
konaan sopimattomina päiväkotikäyttöön. Tilat oli tällöin alunperin suunniteltu esimerkiksi 
toimistotiloiksi tai asunnoiksi eikä päiväkotitiloiksi. 

Vastaajista 15 % ilmoitti päiväkodin sisätiloissa tai ulkona viimeisen vuoden aikana lapsel-
leen sattuneen tapaturman johtaneen käyntiin lääkärissä tai sairaanhoitajan luona. Tapaturmat 
johtuivat yleensä kaatumisesta, tippumisesta tai toisen lapsen heittämästä kivestä. Tapaturmia 
olivat aiheuttaneet myös keinusta putoaminen, keinun, pulkan tai kaatuneen tuolin alle jäämi-
nen sekä rajut leikit.  

Suurin osa vanhemmista ilmoitti saaneensa päiväkodin toimintaan ja rakennuksen turvallisuu-
teen liittyvää tietoa melko huonosti tai ei lainkaan. Myöskään erityisiä tilaisuuksia, joissa olisi 
keskusteltu päiväkotiin ja sen toimintaan liittyvistä turvallisuusasioista, ei ollut juurikaan pi-
detty. Vain viidennes vastaajista ilmoitti, että tällaisia tilaisuuksia oli järjestetty.  

Päiväkotirakennuksen ja sen sisätilojen parantamiseksi ehdotettiin joihinkin päiväkoteihin 
täydellistä remonttia, melutason alentamista, ilmastoinnin parantamista ja lapsille sopivien 
kalusteiden hankkimista. Toiminnan turvallisuuden parantamiseksi monet vastaajat ehdottivat 
järjestettäväksi paloharjoituksia. Turvallisuuden parantamiseksi toivottiin myös riittävästi 
henkilökuntaa lapsimäärään nähden.  

”Päiväkoti on vanha ja selkeästi remontin tarpeessa, myös piha kaipaa kipeästi lisää kiinteitä 
leikkivälineitä.” 
 
”Järjestetään pelastusharjoitus jossa on mukana lapset ja henkilökunta.” 
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4 Tulosten yhteenveto 

4.1 Vastaukset avoimiin kysymyksiin 

Avoimet kysymykset herättivät paljon mielenkiintoa. Perhe- ja ryhmäperhepäivähoidon hen-
kilökunnalle ja vanhemmille osoitettujen kyselyjen jokaiseen avoimeen kysymykseen annet-
tiin noin kymmenen vastausta. Päiväkotien henkilökunnalle osoitetun kyselyn kuhunkin 
avoimeen kysymykseen annettiin 50 - 125 vastausta ja vanhemmille osoitetun kyselyn avoi-
miin kysymyksiin annettiin vastaavasti noin 100 - 250 vastausta. 

Perhe- ja ryhmäperhepäivähoitoon osoitettujen kyselyjen avoimiin kysymyksiin annetut vas-
taukset olivat Helsingissä ja Oulunsalossa pääsääntöisesti samansisältöisiä. Helsingissä var-
sinkin perhe- ja ryhmäperhepäivähoitajat olivat huolissaan autojen paljoudesta ja vilkkaasta 
liikenteestä. Vanhemmat olivat lisäksi huolissaan hoitopaikan läheisyydessä liikkuvista rai-
tiovaunuista. Leikkipuistot ja niissä olevien leikkivälineiden kunto saisi olla monen vastaajan 
mukaan parempi, tai ainakin puistoja pitäisi säännöllisesti hoitaa. Erityisesti vanhemmat toi-
voivat lisää kiinteitä leikkivälineitä. Aidat puuttuvat monesta leikkipuistosta ja monen perhe-
päivähoitajan omalta pihalta. Aitoja toivottiin siis lisää. Helsingissä vanhemmat toivovat li-
säksi puistojen piha-alueiden olevan nykyistä suurempia.  

Oulunsalossa toivottiin puistoihin ja myös hoitajien pihoille aitoja ja portteja. Erityisesti van-
hemmat olivat huolissaan siitä, että lapset pääsevät karkaamaan pihoilta ja puistoista ajotielle 
aitojen puuttumisen vuoksi. Sekä vanhemmat että hoitajat pitivät autoja ja muuta liikennettä 
vaaratekijöinä, jotka pitäisi ottaa huomioon turvallisuustarkasteluissa. Leikkipuistojen ja nii-
den leikkivälineiden kunto nostatti myös mielipiteitä. Kiinteitä ja turvallisia välineitä toivot-
tiin lisää. Puistot ovat usein sotkuisia viikonlopun jälkeen, ja puistojen siisteydestä ja välinei-
den kunnosta pitäisi huolehtia nykyistä huomattavasti paremmin.  

Päiväkotien henkilökunnalle ja vanhemmille osoitettujen kyselyjen avoimiin kysymyksiin an-
netuista vastauksista ilmeni monia seikkoja, joita tulisi käsitellä päiväkoteja koskevissa tur-
vallisuustarkasteluissa. Helsingissä ja Oulunsalossa sekä henkilökunnan että vanhempien kes-
kuudessa aiheutti erityistä huolestumista autojen paljous ja liikenteen vilkkaus. Erityisesti au-
toilijoiden välinpitämättömyys nopeusrajoituksia kohtaan nostettiin esiin. Vilkkaat tiet tuntu-
vat sijaitsevan yllättävän lähellä päiväkoteja. Vilkas liikenne ja aitojen ja siihen yhdistettynä 
porttien huono kunto ovat vastaajien mukaan merkittävä vaaratekijä. Vastaajia harmitti, että 
portit jäävät helposti auki niiden kautta kulkevilta ja lisäksi lapset saavat ne helposti auki. Ai-
toja pidettiin usein liian matalina ja joistain päiväkodeista ne puuttuvat kokonaan, jolloin uh-
kana on lasten karkaaminen. Tätä painottivat etenkin helsinkiläiset vastaajat. Vaikka aidat ja 
portit saivatkin avoimissa kysymyksissä osakseen paljon negatiivisia kommentteja, arvioitiin 
ne kuitenkin melko hyviksi niitä koskeviin monivalintakysymyksiin annetuissa vastauksissa. 

Vaaratekijöinä pidettiin päiväkotien pysäköintialueita, jotka ovat vastaajien mukaan ahtaat ja 
liian lähellä päiväkoteja. Vanhemmat tuovat ja hakevat lapsensa usein samoihin aikoihin, jol-
loin pysäköintialueet ruuhkautuvat pahoin. Useasti lapset juoksevat vanhempiensa edellä au-
tolle tai vanhempiaan vastaan pysäköintialueelle. Kuljettajien on erityisesti peruuttaessaan 
hyvin vaikea havaita auton taakse juoksevaa pientä lasta. Osa vastaajista oli myös ärsyyntynyt 
joidenkin vanhempien tavasta jättää autonsa päiväkodin portin eteen siksi aikaa, kunnes ovat 
saaneet vietyä lapsensa päiväkotiin. Päiväkotien portit ja porttien lähialue toivottiin rauhoitet-
tavan kaikesta autoliikenteestä. Lisäksi parannusta pitäisi saada ruuhkautuville pysäköintialu-
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eille. Huomiota herätti myös joissain tapauksissa ”väärissä paikoissa” kuten esimerkiksi päi-
väkotiin johtavalla kävelykadulla liikkuvat autot ja muut kulkuneuvot.  

Sekä Helsingissä että Oulunsalossa pidettiin päiväkotien säilytys- ja eteistiloja liian pieninä. 
Päiväkoteihin toivottiin myös monipuolisia leikkitiloja ja yleensäkin selkeämpiä tiloja. Ou-
lunsalossa vanhemmat pitivät joidenkin päiväkotien tiloja päiväkotikäyttöön sopimattomina, 
sillä ne oli alun perin suunniteltu muuhun käyttöön ja olivat siksi kovin sokkeloiset. Oulunsa-
lossa henkilökunta toivoi ilmastoinnin parantamista.  

Piha-alueiden toivottiin yleisesti olevan monipuolisia, viihtyisiä ja niille toivottiin sopivia, 
kiinteitä ja irrallisia, leikkivälineitä lasten ikä huomioiden. Helsingissä vanhempia harmittivat 
hiekan vuoksi pölisevät päiväkotien pihat. Lisäksi iltaisin ja viikonloppuisin nuorison jättämät 
sotkut, kuten lasinsirut, tupakantumpit ja huumeruiskut ja neulat koettiin erittäin vaarallisiksi. 
Siisteyden ylläpitämiseksi toivottiin piha-alueiden parempaa siivousta. 

Päiväkotien henkilökunta sai vanhemmilta kyselyssä pääosin hyvin positiivista palautetta. 
Helsinkiläiset vastaajat olivat kuitenkin huolestuneita päiväkotien henkilökunnan riittävyy-
destä varsinkin kun joissakin tapauksissa pihalla lapsia saattoi olla valvomassa vain yksi hoi-
taja. Jotkut vastaajista olivat myös huolissaan henkilökunnan valppaudesta: huomataanko 
kaikki, jos hoitajat esimerkiksi sattuvat keskustelemaan keskenään tai heidän huomionsa on 
muusta syystä kiinnittynyt toisaalle. Suuret ryhmäkoot koettiin joissain vastauksissa haitalli-
sina. Koska monet vanhemmat kokivat henkilökunnan määrän vähäiseksi lapsimäärään näh-
den, he olivat huolissaan myös henkilökunnan työssä jaksamisesta. Henkilökunnan kyselyjen 
pohjalta ei kuitenkaan tällaisia jaksamiseen tai valppauden tasoon liittyneitä teemoja noussut. 
Henkilökunnan riittämättömyys suhteessa lasten määrään mainittiin kuitenkin myös joissain 
päiväkotien henkilökunnan vastauksissa.  

Esille nousi kysymys, miten vammaisten tai erityishoitoa saavien lasten tarpeet voitaisiin ot-
taa nykyistä paremmin huomioon erityisesti päivähoidon tilojen muunneltavuutta suunnitelta-
essa. Harmillisesti tähän kyselyyn ei osallistunut kovin montaa erityislasten näkökulmia esiin 
tuovaa aikuista ainakaan avoimien kysymysten perusteella. Siispä seuraavaksi erään tärkeän 
näkökulman esiintuomiseksi, pienen liikuntavammaisen lapsen vanhemman kommentteja: 

 ”Ehkä yleisestikin voisi valmiiksi suunnittelussa huomioida, että joku tai useampi lapsista 
saattaa olla liikuntarajoitteinen. Esim. wc:n tuet voisi olla yhdessä vessassa valmiina, nimen-
omaan lasten tiloissa, samoin apuvälineiden säilytykseen voisi kiinnittää huomiota. Dallarikin 
ja pyörätuoli vie tilaa eteisessä. Nämä ovat arkkitehdin virheitä, pk:n henkilökunta on toiminut 
upeasti ja sujuvasti näissä asioissa. 
 
2000-luvulla luulisi jo rakennusvaiheessa otettavan huomioon vammaisten lasten tarpeet. In-
tegrointi tavallisten lasten joukkoon tukee lapsen kehitystä ja jos on mahdollista, lapselle pa-
ras ratkaisu. Tämä pitää huomioida; on järkyttävä ajatus laittaa kaikki liikuntarajoitteiset lap-
set samaan paikkaan! Siksi integroidaan. Mutta sitä ei itsestään selvästi huomioida suunnitteli-
jan pöydällä. Miksi? 
 
Ihana päiväkoti ja arkkitehtien ihailema rakennus! Mutta eihän mikään ole täydellistä, tämän 
toki ymmärrämme. Toivoisin, että tätäkin kokemusta (lapseni oli ja on ensimmäinen liikunta-
vammainen lapsi ko. päiväkodissa) ja ko. päiväkodin upean henkilökunnan tätä kautta lisään-
tynyttä käytännön tietämystä hyödynnettäisiin ja tehtäisiin siten tulevien pienten liikuntavam-
maisten innokkaiden lasten arki helpommaksi. Siitä hyötyy myös muut! Tämä tutkimus on jo 
hyvä alku :)!” 
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4.2 Vastausten erot ja yhtäläisyydet  

Kyselyjen kaikista osa-alueista nousi esiin selkeitä teemoja. Vastaukset olivat kaikissa kyse-
lyissä yllättävänkin samansuuntaisia. Kaikki vastaajaryhmät nostivat päivähoitopaikkaan 
tuonti- ja hakutilanteissa päällimmäiseksi pysäköintipaikkojen vähyyden sekä vilkkaan liiken-
teen pysäköintipaikoilla ja niiden läheisyydessä: liikennettä pitäisi rauhoittaa päivähoitopaik-
kojen läheisyydessä. Myös pysäköintialueiden suurentaminen ja kehittäminen toimivammiksi 
ja turvallisemmiksi olisi suotavaa. Huonot aidat ja portit lisäävät uhkatilanteiden mahdolli-
suutta. Vilkas liikenne päivähoidon ympäristössä yhdistettynä puutteellisiin aitoihin ja port-
teihin tai aitojen tai porttien puuttuminen jopa kokonaan koettiin hyvin vaaralliseksi. Tuonti- 
ja hakutilanteet arvioitiin kuitenkin pääsääntöisesti turvallisiksi.  

Piha- ja leikkialueita koskien esitettiin useita mielipiteitä, joista päällimmäisiksi nousivat toi-
veet alueiden monipuolisuudesta. Etenkin Helsingissä pihojen toivottiin olevan suurempia ja 
viihtyisämpiä.  

Perhe- ja ryhmäperhepäivähoidon ja päiväkotien pihalla tapahtuvissa lasten tapaturmien mää-
rissä on selvä ero. Perhe- ja ryhmäperhepäivähoidossa olevien lasten vanhemmista 8 % il-
moitti lapselleen sattuneen viimeisen vuoden aikana lääkärissä käyntiin johtaneen tapaturman, 
kun taas päiväkodissa samainen osuus oli 15 %. Onnettomuusriski näyttäisi tämän perusteella 
olevan päiväkodeissa suhteellisesti suurempi kuin perhe- ja ryhmäperhepäivähoidossa. Tämä 
johtunee päiväkodin suuremmasta lapsimäärästä, jolloin tapaturmien sattumisen todennäköi-
syys kasvaa ja lasten valvonta on myös vaikeampaa perhe- ja ryhmäperhepäivähoitoon verrat-
tuna. Todettakoon, että tapaturmat ovat suurelta osin vaatimattomaksi luokiteltavia: mustel-
mia, venähdyksiä, haavaumia jne. Vakavia onnettomuuksia sattuu hyvin harvoin. On myös 
huomattava, että vastausprosentin pienuudesta johtuen edellä esitetyt luvut ovat vain suuntaa-
antavia, eikä niiden perusteella voi tehdä tarkempia johtopäätöksiä päivähoidon onnettomuus-
riskeistä. Päivähoidossa sattuvien tapaturmien määrä tulisi siten tutkia tarkemmin erikseen. 

 

Perhe- ja ryhmäperhepäivähoito 

Vanhemmat kokivat perhe- ja ryhmäperhepäivähoitopaikkojen pihojen ja puistojen aitojen ja 
porttien puuttumisen vaaraa aiheuttavaksi riskitekijäksi. Sen sijaan hoitajat eivät tästä erityi-
sesti maininneet. Perhe- ja ryhmäperhepäivähoidon käyttämät puisto- ja piha-alueet arvioitiin 
kokonaisuudessaan päiväkotien piha- ja leikkialueita paremmiksi. Lasten valvontaa leikki-
puistoissa hoitajat pitivät helppona.   

Perhe- ja ryhmäperhepäivähoitopaikkojen sisätilat arvioitiin kaikin puolin hyviksi. Tilaa voisi 
monessa päivähoitopaikassa olla enemmän ja etenkin kuravaatteiden pesulle on vähän tilaa. 
Hoitajien vastauksissa korostui, että kyseessä on oma koti, joka on myös kodin omistajan nä-
köinen, eikä sitä voi muuttaa päiväkodin kaltaiseksi. Hoitajat toivoivat saavansa kunnalta tu-
kea turvallisuusasioissa, kuten opastusta sekä alkupalosammutusvälineitä. Hoitajat pitivät li-
säksi vaaratilanteiden ennakointia tärkeänä.  

Perhe- ja ryhmäperhepäivähoidossa olevien lasten vanhempien vastauksissa tilojen osalta 
mainittiin samat asiat kuin hoitajienkin vastauksissa. Lisäksi vanhemmat toivoivat näköyhte-
yksien parantamista esimerkiksi keittiöstä leikkihuoneeseen. Monet totesivat kuitenkin, että 
kyseessä on toisen koti, eikä sitä voida alkaa muutella kovin paljon; normaalissa kodissa on 
aina joitakin näköesteitä, jotka pitäisi hyväksyä. 
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Päiväkodit 

Päiväkotien henkilökunta samoin kuin lasten vanhemmat arvioivat päiväkotien piha-alueiden 
virikkeellisyyden lasten tarpeisiin nähden huonohkoksi. Pihoille toivottiin lisää vihreyttä ja 
luonnonmateriaaleja, joita lapset voisivat käyttää esimerkiksi rakenteluun. Henkilökunta piti 
piha- ja leikkialueita melko väljinä. Vanhemmat puolestaan toivoivat kyseisten alueiden ole-
van suurempia. Sekä henkilökunta että lasten vanhemmat mainitsivat kuitenkin niin sanotun 
pienten puolen piha- ja leikkialueen olevan liian pieni. Sekä henkilökunta että lasten van-
hemmat toivoivat myös päiväkotien pihat suunniteltavaksi viihtyisämmiksi muun muassa si-
ten, että pihoilla olisi erilaisia pintamateriaaleja, kuten hiekkaa, nurmikkoa ja kovaa pohjama-
teriaalia. Lisäksi toivottiin kukkia, ja pensaita sekä puita antamaan varjoa kuumuudelta. Vaa-
ralliseksi todettiin porttien auki jättäminen. Päiväkotilasten vanhemmat ilmoittivat lisäksi päi-
väkotien porttien olevan liian helposti lasten avattavissa. 

Päiväkotien tilat nostattivat paljon mielipiteitä. Henkilökunnan ja lasten vanhempien mielipi-
teet olivat kuitenkin hyvin yhteneväiset. Sisätiloilta toivottiin ennen kaikkea monipuolisuutta, 
käytännöllisyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta. Leikkitiloja haluttaisiin lisää samoin kuin lii-
kunta- ja musiikkivälineitä. Eteistilat saivat moitteita ahtautensa vuoksi. Tämä antaa aiheen 
miettiä, onko joidenkin päiväkotien eteiset mitoitettu nykyisellään liian monelle lapselle tai 
kulkevatko esimerkiksi saman eteisen kautta enemmän lapsia, kuin on tarkoitettu. Voitaisiin 
muun muassa miettiä mahdollisuutta jakaa liikennettä useamman eteisen kesken. 

Päiväkotien tiloihin liittyvänä ongelmana on eteisten ahtauden lisäksi säilytystilojen riittä-
vyys. Esimerkiksi lasten tavaroille on usein liian vähän tilaa tai tilajärjestelyjen pitäisi olla 
sellaisia, etteivät tavarat mene sekaisin. Myös kuravaatteiden pesumahdollisuudet ovat päivä-
kodeissa huonot. Monen päiväkodin henkilökunta ja useat lasten vanhemmat arvioivat päivä-
kodin sisäilman huonohkoksi. 

Päiväkotien tiloja pidetään pääasiassa turvallisina. Päivähoitoon liittyvistä turvallisuuskysy-
myksistä olisi syytä keskustella vanhempien kanssa enemmän. Nämä ilmoittivat usein, ettei-
vät olleet saaneet riittävästi tietoa päivähoitopaikan toimintaa ja rakennusta koskevista turval-
lisuusasioista. Henkilökunta puolestaan oli sitä mieltä, että tietoa turvallisuudesta on annettu 
paljon. Lisäksi melu/akustiikka arvioitiin monessa päiväkodissa huonohkoksi. Sekä henkilö-
kunta että lasten vanhemmat toivoivat päiväkodeissa järjestettävän aikuisten ja lasten yhteisiä 
palo- ja pelastusharjoituksia. Huolestuneisuutta nostatti yleisesti henkilökunnan ja lasten van-
hempien kesken henkilökunnan riittävyys suhteessa lasten määrään.  

Vastausten kesken ilmeni suurta hajontaa yksittäisiä päiväkoteja tarkasteltaessa. Päiväkotien 
kesken ilmeni painopiste-eroja, eli toiset päiväkodin arvioitiin kokonaisuudessaan hieman pa-
remmiksi kuin muut ja päinvastoin. Mikään päiväkoti ei ollut täydellisen hyvä eikä mikään 
päiväkoti täydellisen huono: esimerkiksi päiväkodin sisätilat saattoivat saada erinomaisen ar-
vioinnin, mutta ulkotilat taas huonon tai myös toisin päin. Vastausten jakautumisen perusteel-
la voidaan arvioida niiden perusteella tehtävien johtopäätösten kokonaisuutena edustavan hy-
vin kaikkia kyselyihin osallistuneita päiväkoteja.   

 

Helsingistä ja Oulunsalosta saatujen vastausten erot 

Helsingistä ja Oulusalosta saadut vastaukset poikkesivat toisistaan vain vähän. Erot olivat niin 
pieniä, ettei niitä voi pitää merkittäviä. Pääasiallisiksi eroiksi nousivat vain päivähoitomatkan 
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pituus ja pysäköintipaikkojen vähyys. Oulunsalossa matkat päivähoitopaikkaan ovat pitempiä 
kuin Helsingissä, siksi matkat kuljetaan useimmiten autolla. Helsingissä sen sijaan kävellään 
paljon. Autolla kulkeminen lisää pysäköintipaikkojen tarvetta. Siitä huolimatta, että Oulunsa-
lossa lasten kuljettaminen tapahtuu pääosin autolla, Helsingissä arvioitiin pysäköintitilaa ole-
van vähemmän, jolloin lapsia tuotaessa ja haettaessa autolla ajetaan aivan päivähoitopaikan 
(erityisesti päiväkotien) portin välittömään läheisyyteen. 

 

5 Lopuksi 
Tämän selvityksen perusteella päivähoitopaikkojen tila- ja turvallisuustarkasteluissa tulisi tar-
kastella muun muassa seuraavia asioita: 

 
1. Päivähoitopaikkaan tuominen ja sieltä hakeminen 
 a) Pysäköintialueita tulisi kehittää toimivammiksi ottaen huomioon, että useat vanhem-

mat tuovat lapsen hoitoon samanaikaisesti. Pysäköintialueiden turvallisuus paranisi 
esimerkiksi, jos ajoneuvojen peruuttamiselta vältyttäisiin. 

b) Tulisi selvittää mahdollisuuksia rajoittaa päivähoitopaikkojen lähialueiden ajoneuvo-
liikennettä ja alentaa lähiteiden ajonopeuksia. 

 
2. Päivähoitopaikan piha- ja leikkialueet 

 a) Piha- ja leikkialueiden siisteyden ylläpitoon tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huo-
miota. Piha- ja leikkialueilla ei saisi olla lasinsiruja, tupakantumppeja eikä neuloja tai 
ruiskuja.  

 b) Piha-alueita tulisi kehittää viihtyisämmiksi ja virikkeellisemmiksi lisäämällä esimer-
kiksi viheralueita ja erilaisia luonnonmateriaaleja. Kaiken ikäisten lasten virikkeiden 
tarve tulisi huomioida ja pihoilla pitäisi olla kaikille lapsille sopivaa tekemistä vuo-
denajasta huolimatta. 

 c) Leikkivälineiden turvallisuuteen ja sen seurantaan on kiinnitettävä nykyistä enem-
män huomiota.  

 d) Piha- ja leikkialueiden aitojen ja porttien pitäisi olla tarkoituksenmukaisia ja turvalli-
sia, etteivät lapset pääse karkaamaan eivätkä satuta itseään. 

 e) Lasten valvontaa helpottavia järjestelyjä tulisi selvittää piha-alueiden suunnittelussa. 
Esimerkiksi valvovilla hoitajilla tulisi olla mahdollisuus koko valvottavan alueen kat-
tavaan katsekontaktiin. 

 
3. Päivähoitopaikan sisätilat (päiväkodeissa ja ryhmäperhepäiväkodeissa) 
 a) Eteistilojen toimivuus siten, että tilat ovat käyttöönsä nähden riittävät, niissä on säily-

tystilaa riittävästi lasten ulkovaatteille ja jalkineille ja kuravaatteiden pesu- ja kuiva-
usmahdollisuudet ovat toimivat.  

 b) Erilaisia harrastuksia ja luovuuden kehittymistä tukevia välineitä kuten liikunta- ja 
musiikkivälineitä tulisi olla riittävästi. 

 c) Ilmastoinnin toimivuus on tärkeätä jaksamisen kannalta ja ehkäisee osaltaan muun 
muassa allergia- ym. oireiden syntymistä. 

 d) Melun vaimentaminen on ensiarvoisen tärkeätä sekä henkilökunnan työsuojeluun 
liittyvänä seikkana samoin kuin lasten henkistä kehitystä tukevana toimenpiteenä. 
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Perhepäivähoitopaikkoja ohjeistettaessa on otettava huomioon, että kyseessä on hoitajan oma 
koti. Perhepäivähoitopaikkojenkin sisätilojen tulee olla turvallisia, jolloin tulee olla mahdolli-
suus tehdä muutoksia edellyttäen, ettei niistä koidu asukkaille kohtuutonta haittaa. Tarvittavat 
muutokset tulisi tehdä siten, ettei niistä aiheudu perhepäivähoitajalle kustannuksia ja että koti 
muutosten jälkeenkin näyttää omalta kodilta.  

Olisi hyödyllistä, että päivähoitopaikkojen tilojen ja piha-alueiden suunnitteluun otettaisiin 
mukaan päivähoitohenkilökuntaa ja kysyttäisiin myös hoidossa olevien lasten mielipiteitä ja 
näkökulmia. Saadun kokemuksen mukaan näin saadaan esille arvokasta käytännön toimintaa 
tukevia näkökulmia, joita päivähoitomaailmasta ulkopuolella oleva ei välttämättä aina osaa 
ottaa huomioon toimivia ja turvallisia tiloja suunnitellessaan. 
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Kysely perhe- ja ryhmäperhepäivähoitopaikan henkilökunnalle ulko- ja 
sisätiloista sekä turvallisuudesta 

YLEISET KYSYMYKSET
  

1) Päivähoitopaikan nimi ja osoite

  

2) Kunta

  

3) Vastaajan ikä ja sukupuoli

  

4) Viestintä teidän ja lasten vanhempien välillä

  

5) Jos vastasitte edellisen kohdan kysymykseen "muulla tavalla", miten?

  

6) Pelastusajoneuvot (sairasauto, paloautot) pääsevät esteettä päivähoitopaikan viereen

  

7) MIELIPIDE: Miten ajoyhteyttä pitäisi parantaa?

  

Helsinkinmlkj

Oulunsalonmlkj

   nainen   mies   

Alle 20 nmlkj nmlkj

21-30 nmlkj nmlkj

31-40 nmlkj nmlkj

41-50 nmlkj nmlkj

51-60 nmlkj nmlkj

yli 61 nmlkj nmlkj

   ei lainkaan   erittäin vähän   vähän   ei vähän eikä paljon   paljon   erittäin paljon   

suullisesti nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

puhelimitse nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

sähköpostin avulla nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

"reissuvihkon" avulla nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

muulla tavalla nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   ei lainkaan   erittäin huonosti   huonosti   ei huonosti eikä hyvin   hyvin   erittäin hyvin   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj



LAPSEN PÄIVÄHOITOON TUONTIA JA PÄIVÄHOIDOSTA HAKEMISTA KOSKEVAT KYSYMYKSET
  

8) Tuonti-/hakutilanne lasten turvallisuuden näkökulmasta

  

9) MIELIPIDE: Millaisia vaaratekijöitä olette havainnut?

  

10) Lasten tuomista ja hakemista varten ajoneuvoille on pysäköintitilaa päivähoitopaikan tontilla tai sen 
välittömässä läheisyydessä

  

11) Henkilökunnan ajoneuvoille on pysäköintipaikkoja päivähoitopaikan tontilla tai sen välittömässä 
läheisyydessä

  

LASTEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUA PÄIVÄHOITOPAIKAN PIHA-JA LEIKKIALUETTA KOSKEVAT KYSYMYKSET
  

12) Piha-alue on lasten toiminnan tarpeisiin

  

13) Piha-alue (alueen muoto, pinnanmuodostus, luonnonmukaisuus yms.) antaa virikkeitä lasten tarpeisiin 
nähden

  

14) Piha-alue soveltuu lasten

  

15) Piha-alue soveltuu erityishoitoa tarvitsevien lasten käyttöön

  

   erittäin 
vaarallinen 

 vaarallinen 
 

 ei vaarallinen eikä 
vaaraton 

 turvallinen   erittäin 
turvallinen 

 

päivähoitopaikan 
läheisyydessä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

päivähoitopaikan pihalla nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   ei lainkaan   erittäin vähän   vähän   ei vähän eikä paljon   paljon   erittäin paljon   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   ei lainkaan   erittäin vähän   vähän   ei vähän eikä paljon   paljon   eritäin paljon   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   erittäin pieni   pieni    ei pieni eikä väljä   väljä   erittäin väljä   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   ei lainkaan   erittäin vähän   vähän   ei vähän eikä paljon   paljon   erittäin paljon   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   ei lainkaan   erittäin huonosti    huonosti   ei huonosti eikä hyvin   hyvin   erittäin hyvin   

liikkumiseen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

ulkopeleihin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

omiin leikkeihin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

ryhmäleikkeihin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   ei lainkaan   erittäin huonosti   huonosti   ei huonosti eikä hyvin   hyvin   erittäin hyvin   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj



16) Piha-alue täyttää lasten tarpeet eri vuodenaikoina

  

17) Piha-alueella on rakenteluun tai muuhun luovaan toimintaan soveltuvia luonnonmateriaaleja (esim. 
hiekkaa, kiviä, vettä)

  

18) Piha-alue houkuttelee ja kannustaa lapsia tutkimaan uusia asioita

  

19) Piha-alueella on eri-ikäisille lapsille sopivia kiinteitä leikkivälineitä

  

20) Kiinteiden leikkivälineiden turvallisuuteen on kiinnitetty huomiota

  

21) MIELIPIDE: Miten piha-aluetta pitäisi parantaa kysymysten 12-20 näkökulmasta?

  

22) Lasten valvonta on piha-alueella

  

23) Alla mainitut seikat tukevat piha-alueella tapahtuvaa toimintaa

  

24) Jos vastasitte edellisen kysymyksen kohtaan "muu", mikä ja miten?

  

   ei lainkaan   erittäin huonosti   huonosti   ei huonosti eikä hyvin   hyvin   erittäin hyvin   

keväällä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

kesällä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

syksyllä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

talvella nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   ei lainkaan   erittäin vähän   vähän   ei vähän eikä paljon   paljon   erittäin paljon   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   ei lainkaan   erittäin huonosti   ei huonosti eikä hyvin   hyvin   erittäin hyvin   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   ei lainkaan   erittäin vähän    ei vähän eikä paljon   paljon   erittäin paljon   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   ei lainkaan   erittäin vähän   ei vähän eikä paljon   paljon   erittäin paljon   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   erittäin vaikeaa   vaikeaa   ei vaikeaa eikä helppoa   helppoa   erittäin helppoa   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   ei 
ole 

 erittäin 
huonosti 

 huonosti   ei huonosti eikä 
hyvin 

 hyvin   erittäin 
hyvin 

 

aidat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

portit nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

valaistus nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

siivous (tupakan tumpit, 
sirpaleet, neulat) nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

muu nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj



25) Lasten leikkimistä tai liikkumista piha-alueella häiritsevät

  

26) Jos vastasitte edellisen kysymyksen kohtaan "muu", mikä ja miten?

  

27) Piha-alueen turvallisuus on päivähoitolapsille kokonaisuutena arvioiden

  

28) MIELIPIDE: Miten piha-alueen turvallisuutta pitäisi parantaa?

  

29) Päivähoitopaikan ulkopuolella olevassa lähiympäristössä on vaaratekijöitä, jotka pitäisi ottaa huomioon 
päivähoitopaikan turvallisuustarkastelussa

  

30) Jos vastasitte edelliseen kysymykseen kyllä, millaisia vaaratekijöitä olette havainnut?

  

31) MIELIPIDE: Muita päivähoitopaikan piha-aluetta ja lähiympäristöä koskevia mielipiteitä ja 
parannusehdotuksia

  

TILOJA KOSKEVAT KYSYMYKSET
  

32) Päivähoitopaikassa on lämmintä tilaa lastenvaunujen, rattaiden, polkupyörien yms. välineiden 
säilyttämiseen

  

33) Mikä on säilytystapa, jos tilaa ei ole?

  

jäteautotgfedc lumenajo/lumen säilytyspaikatgfedc ympäristön melugfedc ympäristön saasteetgfedc piha-alueen ilmansuuntagfedc

muugfedc  

   erittäin huono   huono   ei huono eikä hyvä   hyvä   erittäin hyvä   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

kyllänmlkj einmlkj  

   ei ole   erittäin vähän   vähän   ei vähän eikä paljon   paljon   erittäin paljon   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj



34) Lasten vaatteita ja tavaroita koskevat järjestelyt

  

35) Alla mainitut päivähoitopaikan tilat palvelevat käyttötarkoitustaan

  

36) Jos vastasitte edellisen kysymyksen kohtaan "muu tila", mikä ja miten?

  

37) Lapsilla on tilaa omaa leikkiään varten

  

38) Lapsilla on tarkoitukseen sopivaa tilaa rauhoittumista varten

  

39) Päivähoitopaikassa on lasten käyttöön tarkoitettua tilaa suhteessa lasten määrään ja hoitopaikan 
toimintaan

  

40) MIELIPIDE: Miten päivähoitopaikan tiloja pitäisi parantaa kysymysten 32-39 näkökulmasta

  

41) Päivähoitopaikan tiloissa on ollut kosteus- tai vesivaurioita 

  

42) Onko lapsilla ollut allergiaoireita, jotka mielestänne johtuvat päivähoitopaikan tiloista?

  

   erittäin 
huonot 

 huonot   ei huonot eikä 
hyvät 

 hyvät   erittäin 
hyvät 

 

sisävaatteiden säilyttäminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

ulkovaatteiden 
riisuminen/pukeminen/säilyttäminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

kuravaatteiden pesu nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

vaatteiden huolto (kuivaus, puhdistus) nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

tavaroiden säilyttäminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   tilaa ei ole   erittäin huonosti   huonosti   ei huonosti eikä hyvin   hyvin   erittäin hyvin   

leikkitilat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

lepotilat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

ruokailutila nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

wc- ja pesutilat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

muu tila nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   tilaa ei ole   erittäin vähän   vähän   ei vähän eikä paljon   paljon   erittäin paljon   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   tilaa ei ole   erittäin vähän   vähän   ei vähän eikä paljon   paljon   erittäin paljon   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   erittäin vähän   vähän   ei vähän eikä paljon   paljon   erittäin paljon   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   ei ollenkaan   erittäin vähän   vähän   ei vähän eikä paljon   paljon   erittäin paljon   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

kyllänmlkj einmlkj  



43) MIELIPIDE: Mistä nämä oireet mielestänne johtuvat?

  

44) Päivähoitopaikan tilojen esteettömyys (esim. liikkuminen, näkeminen ja kuuleminen)

  

45) MIELIPIDE: Mitä pitäisi parantaa?

  

46) Millaisena pidätte päivähoitopaikkaa lapsenne turvallisuuden näkökulmasta?

  

47) MIELIPIDE: Mitä pitäisi parantaa?

  

48) Rakennukselle, jossa päivähoitopaikka sijaitsee, on laadittu pelastus- tai turvallisuussuunnitelma 

  

49) Päivähoitopaikalle on laadittu erillinen pelastus- tai turvallisuussuunnitelma (turvallisuuskansio) 

  

   erittäin 
huono 

 huono   ei huono eikä 
hyvä 

 hyvä   erittäin 
hyvä 

 ei osaa 
sanoa 

 

sisäänkäynti 
rakennukseen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

porrashuoneet nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

hoitopaikan sisätilat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   erittäin 
huono 

 huono   ei huono eikä 
hyvä 

 hyvä   erittäin 
hyvä 

 ei osaa 
sanoa 

 

sisäänkäynti rakennukseen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

porrastilat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

keittiö- ja ruokailutilat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

wc- ja pesutilat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

muut päivähoitopaikan 
sisätilat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

melu/akustiikka nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

paloturvallisuus nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

poistumisteiden selkeys nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

tilojen valvottavuus nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

sisäilman laatu nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

kyllänmlkj einmlkj en tiedänmlkj  

kyllänmlkj einmlkj en tiedänmlkj  



50) Oletteko antanut lasten vanhemmille henkilökohtaisesti tietoa

  

51) MIELIPIDE: Mainitse kolme tärkeintä päivähoitotoimintaan liittyvää seikkaa, jotka pitäisi ottaa huomioon 
työpaikkaasi koskevissa turvallisuustarkasteluissa

  

52) Muita päivähoitopaikkaa ja sen sisätiloja koskevia mielipiteitä ja parannusehdotuksia

  

   kyllä   ei   

toiminnan turvallisuuteen liittyvistä asioista (esim. leikkikaluista, ulkoleikkivälineistä, 
liikkumisesta, vahinkojen ehkäisystä) nmlkj nmlkj

päivähoitopaikan tilojen ja rakennuksen turvallisuuteen liittyvistä asioista nmlkj nmlkj

  Lähetä Tyhjennä lomake



Kysely lasten vanhemmille/huoltajille perhe- ja ryhmäperhepäivähoitopaikan 
ulko- ja sisätiloista sekä turvallisuudesta 

YLEISET KYSYMYKSET
  

1) Päivähoitopaikan nimi ja osoite

  

2) Kunta

  

3) Vastaajan ikä ja sukupuoli

  

4) Hoidossa olevien lasten iät ja hoitoaika kyseisessä hoitopaikassa

  

Helsinkinmlkj

Oulunsalonmlkj

   nainen   mies   

Alle 20 nmlkj nmlkj

21-30 nmlkj nmlkj

31-40 nmlkj nmlkj

41-50 nmlkj nmlkj

51-60 nmlkj nmlkj

yli 61 nmlkj nmlkj

   HOITOAIKA alle 6 kk   6-12 kk   1-2 vuotta   3-4 vuotta   5-6 vuotta   yli 7 vuotta   

ikä alle 12 kk nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

13-18 kk nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

19-24 kk nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2-3 vuotta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4-5 vuotta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6-7 vuotta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

yli 7 vuotta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

  Seuraava sivu --> Tyhjennä lomake



Kysely lasten vanhemmille/huoltajille perhe- ja ryhmäperhepäivähoitopaikan 
ulko- ja sisätiloista sekä turvallisuudesta 

LAPSEN PÄIVÄHOITOON TUONTIA JA PÄIVÄHOIDOSTA HAKEMISTA KOSKEVAT KYSYMYKSET
  

5) Kodin ja päivähoitopaikan välinen yhdensuuntainen matka useimmiten käyttämäänne reittiä pitkin

  

6) Lapsenne kulkee välimatkat

  

7) Lapsenne tuo/hakee

  

8) Jos vastasitte edelliseen kohtaan "joku muu", kuka?

  

9) Tuonti-/hakutilanne lapsenne turvallisuuden näkökulmasta

  

10) MIELIPIDE: Millaisia vaaratekijöitä olette havainnut?

  

alle 1 kmnmlkj 1 - 5 kmnmlkj yli 5 kmnmlkj  

   erittäin harvoin   harvoin    ei harvoin eikä usein   usein   erittäin usein   

henkilöautolla nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

julkisella kulkuneuvolla nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

polkupyörän kyydissä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

omalla polkupyörällä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

rattaissa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

kävellen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   erittäin harvoin   harvoin    ei harvoin eikä usein   usein   erittäin usein   

huoltaja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

isovanhemmat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

hoitaja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

taksinkuljettaja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

joku muu nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   erittäin 
vaarallinen 

 vaarallinen 
 

 ei vaarallinen 
eikä vaaraton 

 turvallinen   erittäin 
turvallinen 

 ei osaa 
sanoa 

 

päivähoitopaikan 
läheisyydessä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

päivähoitopaikan 
pihalla nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj



Kysely lasten vanhemmille/huoltajille perhe- ja ryhmäperhepäivähoitopaikan 
ulko- ja sisätiloista sekä turvallisuudesta 

11) Päivähoitopaikan sisätiloissa on tilaa lastenvaunujen, rattaiden, yms. säilyttämiseen

  

12) MIELIPIDE: Mikä on säilytystapa, jos tilaa ei ole?

  

13) Viestintä teidän ja hoitohenkilökunnan välillä

  

14) Jos vastasitte edelliseen kohtaan "muulla tavalla", miten?

  

   erittäin vähän   vähän    ei vähän eikä paljon   paljon   erittäin paljon   ei osaa sanoa   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   ei lainkaan   erittäin vähän   vähän   ei vähän eikä paljon   paljon   erittäin paljon   

suullisesti nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

puhelimitse nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

sähköpostin avulla nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

"reissuvihkon" avulla nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

muulla tavalla nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   <-- Edellinen sivu Seuraava sivu --> Tyhjennä lomake



Kysely lasten vanhemmille/huoltajille perhe- ja ryhmäperhepäivähoitopaikan 
ulko- ja sisätiloista sekä turvallisuudesta 

LASTEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUA PÄIVÄHOITOPAIKAN PIHA-ALUETTA KOSKEVAT KYSYMYKSET
  

15) Piha-alue on lapsenne toiminnan tarpeisiin

  

16) Piha-alue (alueen muoto, pinnanmuodostus, luonnonmukaisuus yms.) antaa virikkeitä lapsenne 
tarpeisiin nähden

  

17) Piha-alue soveltuu lapsenne ikäisten

  

18) Pihalla on rakenteluun tai muuhun luovaan toimintaan soveltuvia luonnonmateriaaleja (esim. hiekkaa, 
kiviä, vettä)

  

19) Eri-ikäisille lapsille sopivien kiinteiden leikkivälineiden tarjontaan on kiinnitetty huomiota

  

20) Kiinteiden leikkivälineiden turvallisuuteen on kiinnitetty huomiota

  

21) MIELIPIDE: Miten piha-aluetta tulisi parantaa kysymysten 15-20 näkökulmasta?

  

22) Piha-alue lapsen leikkiympäristönä

  

   erittäin pieni   pieni    ei pieni eikä väljä   väljä   erittäin väljä   ei osaa sanoa   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   erittäin vähän   vähän    ei vähän eikä paljon   paljon   erittäin paljon   ei osaa sanoa   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   erittäin 
huonosti 

 huonosti    ei huonosti eikä 
hyvin 

 hyvin   erittäin 
hyvin 

 ei osaa 
sanoa 

 

liikkumiseen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

ulkopeleihin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

omiin leikkeihin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

ryhmäleikkeihin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   erittäin vähän    vähän   ei vähän eikä paljon   paljon   erittäin paljon   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   ei lainkaan   erittäin vähän    ei vähän eikä paljon   paljon   erittäin paljon   ei osaa sanoa   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   ei lainkaan   erittäin vähän   ei vähän eikä paljon   paljon   erittäin paljon   ei osaa sanoa   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   erittäin 
turvaton 

 turvaton   ei turvaton eikä 
turvallinen 

 turvallinen   erittäin 
turvallinen 

 ei osaa 
sanoa 

 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj



Kysely lasten vanhemmille/huoltajille perhe- ja ryhmäperhepäivähoitopaikan 
ulko- ja sisätiloista sekä turvallisuudesta 

23) MIELIPIDE: Mitkä seikat aiheuttavat turvattomuutta?

  

24) Saako lapsenne mielestänne piha-alueella tai sen läheisyydessä olevista kasveista allergiaoireita 
(siitepölyallergia, heinänuha, ihottuma)

  

25) Mille kasveille tiedätte lapsenne olevan allerginen?

  

26) Lasten leikkimistä tai liikkumista piha-alueella häiritsevät

  

27) Jos vastasitte edelliseen kysymykseen "muu", mikä ja miten?

  

28) Päivähoitopaikan ulkopuolella olevassa lähiympäristössä on vaaratekijöitä, jotka tulisi ottaa huomioon 
päivähoitopaikan turvallisuustarkastelussa

  

29) Jos vastasitte edelliseen kysymykseen kyllä, millaisia vaaratekijöitä olette havainnut?

  

30) Päivähoitopaikan piha-aluetta ja lähiympäristöä koskevia mielipiteitä ja parannusehdotuksia

  

kyllänmlkj einmlkj  

jäteautotgfedc lumenajo/lumen säilytyspaikatgfedc ympäristön melugfedc ympäristön saasteetgfedc piha-alueen ilmansuuntagfedc

muugfedc  

kyllänmlkj einmlkj  



Kysely lasten vanhemmille/huoltajille perhe- ja ryhmäperhepäivähoitopaikan 
ulko- ja sisätiloista sekä turvallisuudesta 

TILOJA KOSKEVAT KYSYMYKSET
  

31) Lasten vaatteita ja tavaroita koskevat järjestelyt

  

32) Päivähoitopaikan sisätilojen viihtyisyyteen vaikuttavat tekijät (muodot, väritys, materiaalivalinnat 
jne.) on mielestäni huomioitu

  

33) Miten haluaisitte muuttaa päivähoitopaikan tiloja, jotta ne tukisivat entistä paremmin lapsenne 
tasapainioista kehitystä?

  

34) Onko lapsellanne ollut allergiaoireita, jotka mielestänne johtuvat päivähoitopaikan tiloista?

  

35) MIELIPIDE: Mistä nämä oireet mielestänne johtuvat?

  

36) Päivähoitopaikan tilojen esteettömyys (esim. liikkuminen, näkeminen ja kuuleminen)

  

   erittäin 
huonot 

 huonot   ei huonot eikä 
hyvät 

 hyvät   erittäin 
hyvät 

 

sisävaatteiden säilyttäminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

ulkovaatteiden 
riisuminen/pukeminen/säilyttäminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

kuravaatteiden pesu nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

vaatteiden kuivaus nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

tavaroiden säilyttäminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   erittäin huonosti   huonosti   ei huonosti eikä hyvin   hyvin   erittäin hyvin   ei osaa sanoa   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

kyllänmlkj einmlkj  

   erittäin 
huono 

 huono   ei huono eikä 
hyvä 

 hyvä   erittäin 
hyvä 

 ei osaa 
sanoa 

 

sisäänkäynti 
rakennukseen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

porrashuoneet nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

hoitopaikan sisätilat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj



37) MIELIPIDE: Mitä tulisi parantaa?

  

   <-- Edellinen sivu Seuraava sivu --> Tyhjennä lomake



Kysely päiväkotien henkilökunnalle ulko- ja sisätiloista sekä turvallisuudesta 

YLEISET KYSYMYKSET
  

1) Päiväkodin nimi ja osoite

  

2) Kunta

  

3) Vastaajan ikä ja sukupuoli

  

4) Viestintä teidän ja lasten vanhempien välillä

  

5) Jos vastasitte edellisen kysymyksen kohtaan "muulla tavalla", miten?

  

6) Pelastusajoneuvot (sairasauto, paloautot) pääsevät esteettä päiväkotirakennuksen viereen

  

7) MIELIPIDE: Miten ajoyhteyttä pitäisi parantaa?

  

Helsinkinmlkj

Oulunsalonmlkj

   nainen   mies   

Alle 20 nmlkj nmlkj

21-30 nmlkj nmlkj

31-40 nmlkj nmlkj

41-50 nmlkj nmlkj

51-60 nmlkj nmlkj

yli 61 nmlkj nmlkj

   ei lainkaan   erittäin vähän   vähän   ei vähän eikä paljon   paljon   erittäin paljon   

suullisesti nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

puhelimitse nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

sähköpostin avulla nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

"reissuvihkon" avulla nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

muulla tavalla nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   ei lainkaan   erittäin huonosti   huonosti   ei huonosti eikä hyvin   hyvin   erittäin hyvin   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj



Kysely päiväkotien henkilökunnalle ulko- ja sisätiloista sekä turvallisuudesta 

LAPSEN PÄIVÄKOTIIN TUONTIA JA PÄIVÄKODISTA HAKEMISTA KOSKEVAT KYSYMYKSET
  

8) Tuonti-/hakutilanne lasten turvallisuuden näkökulmasta

  

9) MIELIPIDE: Millaisia vaaratekijöitä olette havainnut?

  

10) Lasten tuomista ja hakemista varten ajoneuvoille on pysäköintitilaa päiväkodin tontilla tai sen 
välittömässä läheisyydessä

  

11) Henkilökunnan ajoneuvoille on pysäköintipaikkoja päiväkodin tontilla tai sen välittömässä 
läheisyydessä

  

   erittäin 
vaarallinen 

 vaarallinen 
 

 ei vaarallinen eikä 
vaaraton 

 turvallinen   erittäin 
turvallinen 

 

päiväkodin 
läheisyydessä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

päiväkodin pihalla nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   ei lainkaan   erittäin vähän   vähän   ei vähän eikä paljon   paljon   erittäin paljon   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   ei lainkaan   erittäin vähän   vähän   ei vähän eikä paljon   paljon   eritäin paljon   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   <-- Edellinen sivu Seuraava sivu --> Tyhjennä lomake



Kysely päiväkotien henkilökunnalle ulko- ja sisätiloista sekä turvallisuudesta 

LASTEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUA PÄIVÄKODIN PIHA-JA LEIKKIALUETTA KOSKEVAT KYSYMYKSET
  

12) Piha-alue on lasten toiminnan tarpeisiin

  

13) Piha-alue (alueen muoto, pinnanmuodostus, luonnonmukaisuus yms.) antaa virikkeitä lasten tarpeisiin 
nähden

  

14) Piha-alue soveltuu lasten

  

15) Piha-alue soveltuu erityishoitoa tarvitsevien lasten käyttöön

  

16) Piha-alue täyttää lasten tarpeet eri vuodenaikoina

  

17) Piha-alueella on rakenteluun tai muuhun luovaan toimintaan soveltuvia luonnonmateriaaleja (mm. 
hiekkaa, kiviä, vettä)

  

18) Piha-alue on suunniteltu siten, että se houkuttelee ja kannustaa lapsia tutkimaan uusia asioita

  

19) Eri-ikäisille lapsille sopivien kiinteiden leikkivälineiden tarjontaan on kiinnitetty huomiota

  

   erittäin pieni   pieni    ei pieni eikä väljä   väljä   erittäin väljä   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   ei lainkaan   erittäin vähän   vähän   ei vähän eikä paljon   paljon   erittäin paljon   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   ei lainkaan   erittäin huonosti    huonosti   ei huonosti eikä hyvin   hyvin   erittäin hyvin   

liikkumiseen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

ulkopeleihin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

omiin leikkeihin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

ryhmäleikkeihin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   ei lainkaan   erittäin huonosti   huonosti   ei huonosti eikä hyvin   hyvin   erittäin hyvin   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   ei lainkaan   erittäin huonosti   huonosti   ei huonosti eikä hyvin   hyvin   erittäin hyvin   

keväällä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

kesällä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

syksyllä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

talvella nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   ei lainkaan   erittäin vähän   vähän   ei vähän eikä paljon   paljon   erittäin paljon   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   ei lainkaan   erittäin huonosti   huonosti   ei huonosti eikä hyvin   hyvin   erittäin hyvin   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   ei lainkaan   erittäin vähän    ei vähän eikä paljon   paljon   erittäin paljon   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj



20) Kiinteiden leikkivälineiden turvallisuuteen on kiinnitetty huomiota

  

   ei lainkaan   erittäin vähän   ei vähän eikä paljon   paljon   erittäin paljon   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   <-- Edellinen sivu Seuraava sivu --> Tyhjennä lomake



Kysely päiväkotien henkilökunnalle ulko- ja sisätiloista sekä turvallisuudesta 

21) Piha-alueella on lasten luonnonmukaisena toiminta- ja kasvuympäristönä 

  

22) Piha-alue on suunniteltu siten, että siellä ei ole lasten leikkimistä tai liikkumista haittaavia esteitä 

  

23) Pihalla tarvittavia tavaroita, leikkikaluja ym. varten on varastotilaa

  

24) MIELIPIDE: Miten piha-aluetta pitäisi parantaa kysymysten 12-23 näkökulmasta?

  

25) Lasten valvonta on piha-alueella

  

26) Alla mainitut seikat tukevat piha-alueella tapahtuvaa toimintaa

  

27) Jos vastasitte edellisen kysymyksen kohtaan "muu", mikä ja miten?

  

   liian 
vähän 

 vähän   ei vähän eikä 
paljon 

 paljon   liian 
paljon 

 

pensaita nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

puita nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

nurmikkoa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

pinnoitettuja alueita (esim. laatta tai 
asfaltti) nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   erittäin huonosti   huonosti   ei huonosti eikä hyvin   hyvin   erittäin hyvin   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   ei lainkaan   erittäin vähän   vähän   ei vähän eikä paljon   paljon   erittäin paljon   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   erittäin vaikeaa   vaikeaa   ei vaikeaa eikä helppoa   helppoa   erittäin helppoa   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   ei 
ole 

 erittäin 
huonosti 

 huonosti   ei huonosti eikä 
hyvin 

 hyvin   erittäin 
hyvin 

 

pihan pinnanmuodostus nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

sadekatokset nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

tuulisuojat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

aidat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

portit nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

valaistus nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

siivous (tupakan tumpit, sirpaleet, 
neulat) nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

muu nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj



Kysely päiväkotien henkilökunnalle ulko- ja sisätiloista sekä turvallisuudesta 

28) Lasten leikkimistä tai liikkumista piha-alueella häiritsevät

  

29) Jos vastasitte edellisen kysymyksen kohtaan "muu", mikä ja miten?

  

30) Piha-alueen turvallisuus on päivähoitolapsille kokonaisuutena arvioiden

  

31) Piha-alueen huollettavuus on

  

32) Piha-alue on myös päivähoitotoiminnan ulkopuolisessa esim. lähialueen lapsien käytössä

  

33) Päiväkodin ulkopuolella olevassa lähiympäristössä on vaaratekijöitä, jotka pitäisi ottaa huomioon päiväkodin 
turvallisuustarkastelussa

  

34) Jos vastasitte edelliseen kysymykseen kyllä, millaisia vaaratekijöitä olette havainnut?

  

35) MIELIPIDE: Muita päiväkodin piha-aluetta ja lähiympäristöä koskevia mielipiteitä ja parannusehdotuksia

  

päiväkotirakennuksen normaalit huoltotyötgfedc jäteautotgfedc lumenajo/lumen säilytyspaikatgfedc ympäristön melugfedc ympäristön saasteetgfedc

piha-alueen ilmansuuntagfedc ulkopuolinen "vandalismi"gfedc muugfedc  

   erittäin huono   huono   ei huono eikä hyvä   hyvä   erittäin hyvä   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   erittäin huono   huono   ei huono eikä hyvä   hyvä   erittäin hyvä   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   ei lainkaan   erittäin vähän   vähän   ei vähän eikä paljon   paljon   erittäin paljon   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

kyllänmlkj einmlkj  

   <-- Edellinen sivu Seuraava sivu --> Tyhjennä lomake



Kysely päiväkotien henkilökunnalle ulko- ja sisätiloista sekä turvallisuudesta 

VIESTINTÄÄ JA SISÄTILOJA KOSKEVAT KYSYMYKSET
  

36) Päiväkodissa on lämmintä tilaa lastenvaunujen, rattaiden, polkupyörien yms. välineiden 
säilyttämiseen

  

37) Onko käytössänne erillistä tilaa tai muuta rauhallista paikkaa, jossa teillä on tarvittaessa 
mahdollisuus luottamukselliseen keskusteluun lasten vanhempien kanssa

  

38) Lasten vaatteita ja tavaroita koskevat järjestelyt

  

   tilaa ei ole   erittäin vähän   vähän   ei vähän eikä paljon   paljon   erittäin paljon   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

kyllä, millaista tilaa? nmlkj

einmlkj

   erittäin 
huonot 

 huonot   ei huonot eikä 
hyvät 

 hyvät   erittäin 
hyvät 

 

sisävaatteiden säilyttäminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

ulkovaatteiden 
riisuminen/pukeminen/säilyttäminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

kuravaatteiden pesu nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

vaatteiden huolto (kuivaus, puhdistus) nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

tavaroiden säilyttäminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj



39) Alla mainitut päiväkodin tilat palvelevat käyttötarkoitustaan

  

   tilaa ei 
ole 

 erittäin 
huonosti 

 huonosti   ei huonosti eikä 
hyvin 

 hyvin   erittäin 
hyvin 

 

kuraeteinen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

eteinen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

lasten wc- ja pesutilat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

leikkitilat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

lepotilat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

pienryhmätilat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

keittiö nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

keittiön varastotilat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

ruokailutilat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

liikunta- ja juhlasali nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

vesileikkihuone nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

toimistotilat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

tauko- ym. 
sosiaalitilat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

vaatehuoltotilat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

tarvikevarastot nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

käytävätilat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

porrastilat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

muu tila nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   <-- Edellinen sivu Seuraava sivu --> Tyhjennä lomake



Kysely päiväkotien henkilökunnalle ulko- ja sisätiloista sekä turvallisuudesta 

40) Jos vastasitte edellisen kysymyksen kohtaan "muu tila", mikä ja miten?

  

41) Lapsilla on tilaa omaa leikkiään varten

  

42) Lapsilla on tarkoitukseen sopivaa tilaa rauhoittumista varten

  

43) Päiväkodissa on lasten käyttöön tarkoitettua tilaa suhteessa lasten määrään ja toimintaan

  

44) Päiväkodissa on henkilökunnan käyttöön tarkoitettuja tiloja tarpeeseen nähden

  

45) Päiväkodissa on säilytystiloja tarpeeseen nähden

  

46) Päiväkodin viihtyisyyteen vaikuttavat tilatekijät (muodot, väritys, materiaalivalinnat jne.) on otettu 
huomioon

  

47) Pitäisikö päiväkodissa olla nykyisten tilojen lisäksi uudentyyppisiä tiloja, jotka auttaisivat entistä 
paremmin tukemaan lasten tasapainoista kehitystä?

  

48) Pitäisikö päiväkodissa olla enemmän sellaisia erityisiä välineitä, kalusteita tai laitteita, joita 
tarvittaisiin lasten tasapainoisen kehityksen edistämiseksi?

  

   tilaa ei ole   erittäin vähän   vähän   ei vähän eikä paljon   paljon   erittäin paljon   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   tilaa ei ole   erittäin vähän   vähän   ei vähän eikä paljon   paljon   erittäin paljon   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   erittäin vähän   vähän   ei vähän eikä paljon   paljon   erittäin paljon   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   erittäin vähän   vähän   ei vähän eikä paljon   paljon   erittäin paljon   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   erittäin vähän   vähän   ei vähän eikä paljon   paljon   erittäin paljon   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   erittäin huonosti   huonosti   ei huonosti eikä hyvin   hyvin   erittäin hyvin   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

kyllä, millaisia tiloja? nmlkj

einmlkj

kyllä, millaisia? nmlkj

einmlkj

   <-- Edellinen sivu Seuraava sivu --> Tyhjennä lomake



Kysely päiväkotien henkilökunnalle ulko- ja sisätiloista sekä turvallisuudesta 

49) Millainen mielestänne on päiväkodin alla mainittujen rakennusosien ym. kunto (esim. maalipinnat, 
kuluneisuus, rikkoutuneisuus jne.)

  

50) Jos vastasitte edellisen kysymyksen kohtaan "muu", mikä ja miten?

  

51) Onko päiväkodissa ollut kosteus- tai vesivaurioita? 

  

52) Onko päiväkodissa ollut ilmanvaihtoon liittyviä ongelmia?

  

   erittäin 
huono 

 huono   ei huono eikä 
hyvä 

 hyvä   erittäin 
hyvä 

 

ulkoseinät nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

ulko-ovet nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

sisäkatot nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

ikkunat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

lattiat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

sisäseinät nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

irtokalusteet (pöydät, tuolit jne.) nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

varusteet (lavuaarit, wc-istuimet jne.) nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

sähkölaitteet (liedet, vaatteiden 
kuivauskaapit ym.) nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

lasten kiinteät välineet (esim. puolapuut) nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

muu nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   ei ollenkaan   erittäin vähän   vähän   ei vähän eikä paljon   paljon   erittäin paljon   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   ei ollenkaan   erittäin vähän   vähän   ei vähän eikä paljon   paljon   erittäin paljon   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   <-- Edellinen sivu Seuraava sivu --> Tyhjennä lomake



Kysely päiväkotien henkilökunnalle ulko- ja sisätiloista sekä turvallisuudesta 

53) Onko lapsilla ollut allergiaoireita, jotka mielestänne johtuvat päiväkodin tiloista?

  

54) MIELIPIDE: Mistä nämä oireet mielestänne johtuvat?

  

55) Päiväkodin tilojen esteettömyys (esim. liikkuminen, näkeminen ja kuuleminen)

  

56) Jos vastasitte edellisen kysymyksen kohtaan "muu tila", mikä ja miten?

  

kyllänmlkj einmlkj  

   tilaa ei 
ole 

 erittäin 
huono 

 huono   ei huono eikä 
hyvä 

 hyvä   erittäin 
hyvä 

 

sisäänkäynti rakennukseen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

eteistilat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

lasten wc- ja pesutilat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

leikkitilat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

lepotilat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

pienryhmätilat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

keittiö nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

ruokailutilat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

liikunta- ja juhlasali nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

toimistotilat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

tauko- ym. sosiaalitilat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

vaatehuoltotilat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

käytävätilat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

porrastilat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

muu tila nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   <-- Edellinen sivu Seuraava sivu --> Tyhjennä lomake



Kysely päiväkotien henkilökunnalle ulko- ja sisätiloista sekä turvallisuudesta 

57) Millaisena pidätte päiväkotia turvallisuuden näkökulmasta?

  

58) Onko päiväkodissa järjestetty lasten kanssa yhteisiä pelastautumisharjoituksia?

  

59) MIELIPIDE: Millaisia harjoituksia päiväkodissa tulisi pitää turvallisuuden ylläpitämiseksi ja 
parantamiseksi?

  

60) Päiväkodille on laadittu erillinen pelastus- tai turvallisuussuunnitelma (turvallisuuskansio) 

  

61) Oletteko antanut lasten vanhemmille henkilökohtaisesti tietoa

  

62) Päiväkoti on järjestänyt lasten huoltajille tilaisuuksia, joissa on keskusteltu päiväkotiin ja sen 
toimintaan liittyvistä turvallisuusasioista

  

   erittäin huono   huono   ei huono eikä hyvä   hyvä   erittäin hyvä   

sisääntulo lasten kanssa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

eteistilat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

käytävätilat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

leikkitilat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

lattiat (esim. liukkaus) nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

seinät (esim. teräviä kulmia) nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

kiinteät ja irtaimet kalusteet nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

melu/akustiikka nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

paloturvallisuus nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

poistumisteiden selkeys nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

tilojen valvottavuus nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

tilojen puhtaus/siisteys nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

sisäilman laatu nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

kyllänmlkj einmlkj  

kyllänmlkj einmlkj en tiedänmlkj  

   kyllä   ei   

toiminnan turvallisuuteen liittyvistä asioista (esim. leikkikaluista, ulkoleikkivälineistä, 
liikkumisesta, vahinkojen ehkäisystä) nmlkj nmlkj

rakennuksen turvallisuuteen liittyvistä asioista (esim. päiväkodin pelastus- ja 
turvallisuussuunnitelmasta) nmlkj nmlkj

kyllänmlkj einmlkj en tiedänmlkj  



63) Millaisia asioita lasten vanhemmat ovat esittäneet edellä mainituissa tilaisuuksissa?

  

   <-- Edellinen sivu Seuraava sivu --> Tyhjennä lomake



Kysely päiväkotien henkilökunnalle ulko- ja sisätiloista sekä turvallisuudesta 

64) Päiväkotirakennuksen tilat soveltuvat päivähoitotoiminnasta poikkeavaan ilta- ja viikonloppukäyttöön 

  

65) MIELIPIDE: Millaisessa käytössä tilat ovat olleet iltaisin tai viikonloppuisin?

  

66) MIELIPIDE: Mainitse kolme tärkeintä päivähoitotoimintaan liittyvää seikkaa, jotka pitäisi ottaa 
huomioon työpaikkaasi koskevissa turvallisuustarkasteluissa

  

67) Muita päiväkotirakennusta ja sen sisätiloja koskevia mielipiteitä ja parannusehdotuksia

  

   ei lainkaan   erittäin huonosti   huonosti   ei huonosti eikä hyvin   hyvin   erittäin hyvin   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   <-- Edellinen sivu Lähetä Tyhjennä lomake



Kysely lasten vanhemmille/huoltajille päiväkotien ulko- ja sisätiloista sekä 
turvallisuudesta 

YLEISET KYSYMYKSET
  

1) Päiväkodin nimi

  

2) Kunta

  

3) Vastaajan ikä ja sukupuoli

  

4) Hoidossa olevien lasten iät ja hoitoaika yllä mainitussa päiväkodissa

  

5) Viestintä teidän ja hoitohenkilökunnan välillä

  

6) Jos vastasitte edelliseen kohtaan "muulla tavalla", miten?

  

Helsinkinmlkj

Oulunsalonmlkj

   nainen   mies   

Alle 20 nmlkj nmlkj

21-30 nmlkj nmlkj

31-40 nmlkj nmlkj

41-50 nmlkj nmlkj

51-60 nmlkj nmlkj

yli 61 nmlkj nmlkj

   HOITOAIKA alle 6 kk   6-12 kk   1-2 vuotta   3-4 vuotta   5-6 vuotta   yli 7 vuotta   

IKÄ alle 12 kk nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

13-18 kk nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

19-24 kk nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2-3 vuotta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4-5 vuotta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6-7 vuotta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

yli 7 vuotta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   ei lainkaan   erittäin vähän   vähän    ei vähän eikä paljon   paljon   erittäin paljon   

suullisesti nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

puhelimitse nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

sähköpostin avulla nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

"reissuvihkon" avulla nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

muulla tavalla nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   



Kysely lasten vanhemmille/huoltajille päiväkotien ulko- ja sisätiloista sekä 
turvallisuudesta 

LAPSEN PÄIVÄKOTIIN TUONTIA JA PÄIVÄKODISTA HAKEMISTA KOSKEVAT KYSYMYKSET
  

7) Kodin ja päiväkodin välinen yhdensuuntainen matka useimmiten käyttämäänne reittiä pitkin

  

8) Lapsenne kulkee välimatkat

  

9) Lapsenne tuo/hakee

  

10) Jos vastasitte edelliseen kohtaan "joku muu", kuka?

  

11) Tuonti-/hakutilanne lapsenne turvallisuuden näkökulmasta on

  

12) MIELIPIDE: Millaisia vaaratekijöitä olette havainnut?

  

alle 1 kmnmlkj 1 - 5 kmnmlkj yli 5 kmnmlkj  

   erittäin harvoin   harvoin    ei harvoin eikä usein   usein   erittäin usein   

henkilöautolla nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

julkisella kulkuneuvolla nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

polkupyörän kyydissä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

omalla polkupyörällä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

rattaissa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

kävellen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   erittäin harvoin   harvoin    ei harvoin eikä usein   usein   erittäin usein   

huoltaja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

isovanhemmat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

hoitaja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

taksinkuljettaja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

joku muu nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   erittäin 
vaarallinen 

 vaarallinen 
 

 ei vaarallinen 
eikä vaaraton 

 turvallinen   erittäin 
turvallinen 

 Ei osaa 
sanoa 

 

päiväkodin 
läheisyydessä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

päiväkodin pihalla nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj



13) Lasten tuomista ja hakemista varten autoille varattuja pysäköintipaikkoja on päiväkodin tontilla tai 
sen välittömässä läheisyydessä

  

14) Päiväkodissa on tilaa lastenvaunujen, rattaiden, polkupyörien yms. säilyttämiseen

  

   erittäin vähän   vähän    ei vähän eikä paljon   paljon   erittäin paljon   Ei osaa sanoa   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   erittäin vähän   vähän    ei vähän eikä paljon   paljon   erittäin paljon   Ei osaa sanoa   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   <-- Edellinen sivu Seuraava sivu --> Tyhjennä lomake



Kysely lasten vanhemmille/huoltajille päiväkotien ulko- ja sisätiloista sekä 
turvallisuudesta 

LASTEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUA PIHA- JA LEIKKIALUETTA KOSKEVAT KYSYMYKSET 
  

15) Piha-alue on lapsenne toiminnan tarpeisiin

  

16) Piha-alue (alueen muoto, pinnanmuodostus, luonnonmukaisuus yms.) antaa virikkeitä lapsenne 
tarpeisiin nähden

  

17) Piha-alue soveltuu lapsenne ikäisten

  

18) Pihalla on rakenteluun ja muuhun luovaan toimintaan soveltuvia luonnonmateriaaleja (mm. hiekkaa, 
kiviä, vettä)

  

19) Miten piha-aluetta tulisi parantaa kysymysten 15 - 18 näkökulmasta? 

  

20) Eri-ikäisille lapsille sopivien kiinteiden leikkivälineiden tarjontaan on kiinnitetty huomiota

  

21) Lasten leikkimistä tai liikkumista piha-alueella häiritsevät

  

   erittäin pieni   pieni    ei pieni eikä väljä   väljä   erittäin väljä   Ei osaa sanoa   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   erittäin vähän   vähän    ei vähän eikä paljon   paljon   erittäin paljon   Ei osaa sanoa   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   erittäin 
huonosti 

 huonosti    ei huonosti eikä 
hyvin 

 hyvin   erittäin 
hyvin 

 Ei osaa 
sanoa 

 

liikkumiseen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

ulkopeleihin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

omiin leikkeihin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

ryhmäleikkeihin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   erittäin vähän   vähän    ei vähän eikä paljon   paljon   erittäin paljon   Ei osaa sanoa   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   erittäin vähän   vähän    ei vähän eikä paljon   paljon   erittäin paljon   Ei osaa sanoa   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   jäteautot   lumenajo / lumen 
säilytyspaikat  

 ympäristön 
melu 

 ympäristön 
saasteet 

 piha-alueen 
ilmansuunta 

 muu   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj



22) Jos vastasitte edelliseen kohtaan "muu", mikä ja miten?

  

23) Piha-alue on lapsen leikkiympäristönä

  

   erittäin 
turvaton 

 turvaton    ei turvaton eikä 
turvallinen 

 turvallinen   erittäin 
turvallinen 

 Ei osaa 
sanoa 

 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   <-- Edellinen sivu Seuraava sivu --> Tyhjennä lomake



Kysely lasten vanhemmille/huoltajille päiväkotien ulko- ja sisätiloista sekä 
turvallisuudesta 

24) MIELIPIDE: Mitkä seikat aiheuttavat turvattomuutta?

  

25) Saako lapsenne mielestänne piha-alueella tai sen läheisyydessä olevista kasveista allergiaoireita 
(siitepölyallergia, heinänuha, ihottuma, jne.)?

  

26) Mille kasveille tiedätte lapsenne olevan allerginen?

  

27) Päiväkodin ulkopuolella olevassa lähiympäristössä on vaaratekijöitä, jotka tulisi ottaa huomioon 
päiväkodin turvallisuustarkasteluissa?

  

28) Jos vastasitte kyllä, niin millaisia vaaratekijöitä olette havainnut?

  

29) Lapsenne käy/käyvät leikkimässä tai liikkumassa päiväkodin pihalla normaalin hoitoajan ulkopuolella 
(esim. iltaisin ja viikonloppuisin)

  

30) Päiväkotien piha-alueita ja lähiympäristöä koskevia mielipiteitä ja parannusehdotuksia

  

kyllänmlkj einmlkj  

kyllänmlkj einmlkj  

   erittäin vähän   vähän    ei vähän eikä paljon   paljon   erittäin paljon   Ei osaa sanoa   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   <-- Edellinen sivu Seuraava sivu --> Tyhjennä lomake



Kysely lasten vanhemmille/huoltajille päiväkotien ulko- ja sisätiloista sekä 
turvallisuudesta 

TILOJA KOSKEVAT KYSYMYKSET
  

31) Onko päiväkodissa erillistä tilaa tai muuta rauhallista paikkaa, jossa teillä on tarvittaessa 
mahdollisuus luottamukselliseen keskusteluun hoitajan kanssa?

  

32) Lasten vaatteita ja tavaroita koskevat järjestelyt

  

33) MIELIPIDE: Mitä pitäisi parantaa?

  

34) Päiväkodin sisätilojen viihtyisyyteen vaikuttavat tekijät (muodot, väritys, materiaalivalinnat jne.) on 
mielestäni huomioitu

  

35) Millaisena pidätte päiväkodin sisäilman laatua?

  

36) Onko lapsellanne ollut allergiaoireita, jotka mielestänne johtuvat päiväkodin tiloista?

  

kyllägfedc

Mikä/Millainen tila? gfedc

eigfedc

   erittäin 
huonot 

 huonot 
 

 ei huonot 
eivätkä hyvät 

 hyvät   erittäin 
hyvät 

 

sisävaatteiden säilyttäminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

ulkovaatteiden 
riisuminen/pukeminen/säilyttäminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

kuravaatteiden pesu nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

vaatteiden kuivaus nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

tavaroiden säilyttäminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   erittäin huonosti   huonosti    ei huonosti eikä hyvin   hyvin   erittäin hyvin   Ei osaa sanoa   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   erittäin huono   huono   ei huono eikä hyvä   hyvä   erittäin hyvä   Ei osaa sanoa   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

kyllägfedc

Mitä nimenomaisia aiheuttajia voisitte mainita? gfedc

eigfedc



37) Päiväkotirakennuksen tilojen esteettömyys (esim. liikkuminen, näkeminen ja kuuleminen)

  

38) MIELIPIDE: Mitä tulisi parantaa?

  

39) Millaisena pidätte päiväkotirakennuksen turvallisuutta lapsenne näkökulmasta?

  

40) MIELIPIDE: Mitä tulisi parantaa?

  

41) Onko lapsellenne sattunut päiväkodissa viimeisen vuoden aikana joko ulkona tai sisätiloissa 
loukkaantuminen, joka on vaatinut käynnin lääkärissä tai sairaanhoitajan luona?

  

42) Päiväkodin henkilökunta on antanut henkilökohtaisesti tietoa

  

43) Onko lasten huoltajille järjestetty tilaisuuksia, joissa on keskusteltu päiväkotiin ja sen toimintaan 
liittyvistä turvallisuusasioista?

  

   erittäin huono   huono   ei huono eikä hyvä   hyvä   erittäin hyvä   Ei osaa sanoa   

sisäänkäynti nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

eteistilat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

sisätilat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   erittäin huono   huono    ei huono eikä hyvä   hyvä   erittäin hyvä   Ei osaa sanoa   

sisäänkäynti nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

sisätilat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

tilojen valvottavuus nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

paloturvallisuus nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

kyllägfedc

Mistä tapahtuma johtui? gfedc

eigfedc

 
 ei 

lainkaan 
 erittäin 

huonosti 
 huonosti 

 
 ei 

huonosti 
eikä hyvin 

 hyvin   erittäin 
hyvin   

toiminnan turvallisuuteen liittyvistä asioista 
(esim. leikkikaluista, ulkoleikkivälineistä, 
liikkumisesta, vahinkojen ehkäisystä)

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

rakennuksen turvallisuuteen liittyvistä 
asioista (esim. päiväkodin pelastus- tai 
turvallisuussuunnitelmasta)

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

kyllänmlkj

einmlkj



44) MIELIPIDE: Muita päiväkotirakennusta ja sen sisätiloja koskevia mielipiteitä ja parannusehdotuksia

  

   <-- Edellinen sivu Lähetä vastaukset Tyhjennä lomake




