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Besser Betreut GmbH 
Rotherstr. 19 
10245 Berliini 

  Saksa 

Muistilista: Koti ja lasten turvallisuus  

Ota huomioon, että vinkkilista on vain suuntaa antava,  ja huomioon otettavat asiat saattavat vaihdella 

huomattavasti. Vinkkiemme avulla pääset kuitenkin hyvään alkuun. 

Lisää mielenkiintoisia artikkeleita löydät verkkolehdestämme.     
 

 

Tämän muistilistan avulla voit tunnistaa kotisi mahdolliset vaaranpaikat, mikäli 

perheeseenne kuuluu lapsia. 

   

 Nämä kannattaa aina muistaa pienen lapsen kanssa 

 Varo pöydänkulmia 

 Vie roskapussit ulos saman tien 

 Ei tyynyjä kehtoon 

 Pidä pienet esineet kuten marmorikuulat ja napit poissa lapsen ulottuvilta 

 Älä koskaan jätä lasta yksin, mikäli huoneessa on elävä tuli 

 

 Keittiössä 

 Onko liedessä lapsilukko? 

 Onko uunissa lämposuoja? 

 Siirretäänkö elektroniset laitteet kuten kahvin- ja vedenkeitin pois, kun niitä ei käytetä? 

 Ovatko johdot lapsen tavoittamattomissa? 

 

 Olohuoneessa 

 Ovatko hyllyt tukevasti seinässä kiinni, eikä niiltä voi pudota mitään? 

 Ovatko kynttilät lasten ulottumattomissa? 

 Ovatko elektroniset laitteet, kuten DVD-soitin, lasten uloittumattomissa? 

 

 Kylpyhuoneessa 

 Onko hiustenkuivaaja lapsen ulottumattomissa? 

 Onko suihkussa tai kylpyhuoneessa liukumista estävä matto? 

 Ovatko kosmetiikka ja puhdistusaineet lasten uloittumattomissa? 

 

 Lastenhuoneessa 

 Tarvitaanko yövaloa? 

 Ovatko kaikki hyllyt ja kaapit tukevasti kiinnitettyjä? 

 Saako vetolaatikot lukittua? 

 Onko kerrossängyssä kaide putoamisen estämiseksi? 

 Oletko laittanut teräviin kulmiin pehmentimet? 
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 Parvekkeella 

 Onko parvekkeen ovessa lapsilukko  

 Onko turvakaide tarpeeksi korkea? 

 Onko parvekekalusteet otettu pois silloin kun niitä ei käytetä? Voiko niiden päälle kiivetä? 

 

 Puutarhassa 

 Onko puutarhassa myrkyllisiä kasveja? 

 Onko puutarhavälineet, tikapuut ja muut tarvikkeet laitettu lasten ulottumattomiin? 

 Ovatko uima-allas ja puutarhan koristelammikko suojattuja? 

 Onko puutarhassa kuoppia ja kivikkoja? 

 

 Pistorasiat 

 Onko pistorasiat suojattu? 

 Onko pistorasioissa sulkulaitteet, jolloin niiden reikiin ei voi työntää mitään 

asiaankuulumatonta? 

 

 Rappuset 

 Onko rappusissa lapsiportti? 

 Onko rappusissa liukastumista estävät matot? 

 Onko rappusissa kaiteet, joihin lapsi ulottuu? 

 Ovatko rappuset tarpeeksi hyvin valaistut? 

 

 Ikkunat 

 Onko ikkunat lukittu, kun aikuinen ei ole paikalla? 

 

 Ovet 

 Saako lapsi ovet itse auki? 
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