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Opinnäytetyön tavoite oli selvittää ja kuvata millainen julkisen sektorin eli päiväkodin pelastus- 
ja turvallisuussuunnitelman tulee olla ja mitä sen pitäisi pitää sisällään. Tavoitteena oli luoda 
työyhteisön arkipäivässä toimiva pelastussuunnitelma, joka pitäisi sisällään myös laaja-
alaisempaa perehdytystä ja koulutusta päiväkodin toimintakulttuuriin ja – menetelmiin eli silloin 
puhutaan turvallisuussuunnitelmasta eikä pelkästä pelastussuunnitelmasta.  
 
Työ oli toiminnallinen opinnäytetyö, joka toteutettiin kehittämishankkeena. Työ jakautui kahteen 
osaan. Ensimmäinen osa kuvasi turvallisuusjohtamisen, työturvallisuuslain ja työsuojelun 
näkökulmia päiväkodin turvallisuussuunnitelmaan. Toinen osa oli valmis päiväkodin 
turvallisuussuunnitelma. Turvallisuussuunnitelma työstettiin yhteistyössä tilapalvelun, 
palolaitoksen, työsuojelupiirin, työterveyshuollon ja päiväkodin tiimien edustajien kanssa. 
Päävastuu suunnitelman tekemisestä oli päiväkodin johtajalla.  
 
Turvallisuussuunnitelma perustuu Pelastuslakiin (n:o 468), joka on annettu Helsingissä 
13.6.2003. Pelastuslaki (8§) velvoittaa omatoimiseen varautumiseen, joka tarkoittaa, että 
rakennuksen omistajan ja haltijan, laitoksen ja muun yhteisön tulee varautua asianomaisessa 
kohteessa olevien henkiöiden ja omaisuuden sekä ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa 
sekä sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät. 
 
Turvallisuussuunnitelma pohjautui työpaikan riskien arviointiin ja sitä kautta syntyivät 
sopimukset turvallisuuden parantamiseksi. Turvallisuussuunnitelman myötä sovittiin yhteisiä 
käytäntöjä mm. turvallisuusorganisaatiosta ja sen tehtävistä, toimintaohjeista uhka- ja 
onnettomuustilanteissa, kiinteistön kunnossapidon ja hoidon tehtävistä ja vastuista sekä luotiin 
yhteisiä pelisääntöjä ja toimintaperiaatteita päivähoidon eri tilanteisiin. 
 
Päiväkodin turvallisuussuunnitelma on osa työntekijän työhön perehdytystä. 
Turvallisuussuunnitelmassa kirjattujen toimenpiteiden ja toimintamenetelmien avulla pyrittiin 
parantamaan sekä johtamista että päivähoidon laadullisia puitteita – luomaan turvallinen 
ympäristö päiväkodin lapsille, työntekijöille ja muille käyttäjille. 
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Abstract 

The main task of the project was to clarify and describe what a public sector safety plan of a day care 
centre should look like and what it should contain. The main task of the project was to create an 
operational safety plan, containing also wider range training instructions. 

The project is an operational study, which was executed as a development project. The study was divided 
into two sections, first one describes ”Management by safety”, operational health and safety aspects 
related to day care centre safety plan. Second part of the project was a safety plan, which was made in 
close co-operation with ”tilapalvelu”, fire brigade, ”työsuojelupiiri”, työterveyshuolto and day care centre 
representatives. Manager of the day care centre was responsible of the implementation of the safety plan. 

Safety plan is based on ”Pelastuslakin (n:o 468)”, joka on annettu Helsingissä 13.6.2003. Pelastuslaki 
binds self-acting preparations to be executed, meaning that the property owner or property possessor, 
institution or community must prepare to rescue to save people and property located on that particular 
object including protecting the environment by executing all the measurers they self-acting are capable to 
carry out.

The safety plan was based on risk evaluation of the work site. The results of the risk evaluation were the 
basis, when the agreement of the safety improvement was done. The safety plan includes among other 
things common practises about safety organisation, its instruction in accident and disaster situations. 
Instructions related to the property maintenance were also created during this project.

 
Safety plan for day care centre is a part of employees training period. The goal of the actions and 
methods recorded to the safety plan was to gain an improvement to the leadership, in other words – to 
create a safer environment to the children, employees and others. 
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