1 (2)

www.thl.fi/ikina

YMPÄRISTÖN TARKASTUSLISTA
Laitos / osasto / tila:
Pvm:
Tarkastuksen tekijä:
Ohje:

Kaikkiin kohtiin tehdään merkintä, joko
Kyllä tai
Ei.
Tällä tavoin varmistetaan, että kaikki kohdat on tarkastettu.
Jos jotain kohtaa ei voida arvioida, kirjaa syy kohtaan Huomioita.

Wc, suihku/kylpytilat
Wc:ssä, suihku/kylpytiloissa on riittävästi oikein sijoitettuja tukitankoja/kahvoja/kaiteita.
Lattiapinnat ovat liukumattomia.
Suihku/kylpytilassa on lattialämmitys/lattia kuivuu nopeasti/
lattia kuivataan aina käytön jälkeen.
Suihku/kylpytilan lattialla/ammeessa on liukuestematto.
Lattiapinnat kylpytilan ja pesualtaan ympärillä on merkitty kontrastivärein.
Wc-istuimen korkeus on säädettävissä/korotettava istuin saatavilla tarvittaessa.
Wc-istuimen ympärillä on riittävästi oikein sijoitettuja tukitankoja/kaiteita.
Wc-istuimen tai ammeen ympärillä/ suihkutilassa on riittävästi tilaa avustajalle.
Suihkutuoli on tukeva, siinä on säädettävät käsinojat ja
tuolin jaloissa on liukumattomat kumitulpat.
Pesuvälineet ja -aineet ovat saatavilla ilman kurkottelua tai kumartelua/
pesuaineiden säilytyslokero on sellainen, että pesuaineita ei pääse valumaan lattialle.
Hoitajakutsupainikkeeseen ylettyy wc-istuimella/suihkutuolilla istuessa.
Wc:n ja suihkutilan ovet aukeavat ja sulkeutuvat helposti/
ovessa on pitkä poikittaiskaide avaamisen ja sulkemisen helpottamiseksi.

Kalusteet ja tavarat
Kalusteet eivät pääse liikkumaan, vaikka niistä otetaan tukea tai niihin nojataan.
Kalusteissa ei ole ulkonevia osia tai jalkoja, joihin voi kompastua.
Sängyn korkeus on säädettävä / sänky on sopivan korkuinen niin,
että sänkyyn pääsee ja sieltä voi nousta helposti ja turvallisesti.
Yöpöytä on sijoitettu niin, että siihen ylettyy sängyssä makuulla ollessa ilman kurkottelua.
Rahit ja jalkatuet eivät aiheuta vaaraa kompastua, ne ovat hyvässä kunnossa
eivätkä pääse liukumaan lattialla.

Lattiapinnat ja matot
Lattiapinnat siivotaan säännöllisesti/lattialle joutunut neste tai
ruoka siivotaan pois välittömästi.
Lattiapintojen pesuun/hoitoon käytetään aineita, jotka eivät tee lattiaa liukkaaksi.
Lattiapintojen väritys on sellainen, että seinät, portaat ja askelmat erottuvat hyvin toisistaan.
Portaat/ askelmat/tasoerot on merkitty huomioteipillä tai kontrastivärein.
Lattiapinta ei heijasta valoa / aiheuta häikäistymistä.
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Valaistus
Tilojen valaistus on järjestetty niin, että niissä liikkuessa ei tule äkillistä siirtymistä
valoisasta pimeään tai päinvastoin.
Portaissa on hyvä valaistus / porrasvalon katkaisijat ovat sekä portaiden ylä- että alapäässä.
Makuuhuoneessa on yövalo / makuuhuoneen valon katkaisija on sängyn vierellä.
Kulkuväylät ja yleiset tilat on hyvin valaistu (75 W / energiansäästölamppu 16–21 W).
Valaistus eikä ikkunoista tuleva valo aiheuta häikäistymistä.
Valokatkaisijat on sijoitettu niin, ettei niihin tarvitse kurkottaa tai kumartua.
Valokatkaisijat on sijoitettu niin, että valon saa sytytettyä heti huoneeseen tullessa /
valaistus syttyy liiketunnistimella.

Kulkuväylät/portaikot
Kulkuväylillä ei ole irtotavaraa tai sähköjohtoja, joihin voi kompastua.
Kulkuväylillä ja portaikoissa on riittävästi/ oikeisiin paikkoihin asennettuja tukikaiteita.
Tiloissa pystyy liikkumaan apuvälineen kanssa.
Portaiden sijaan voi käyttää ramppia tai hissiä.
Kulkuväylillä mahtuu ohittamaan apuvälineen kanssa / kulkemaan hoitajan/avustajan kanssa.

Hissi
Hississä on automaattisesti avautuvat ja sulkeutuvat ovet.
Hissin ovet avautuvat ja sulkeutuvat hitaasti.
Hissin painikkeet erottuvat hyvin ja ovat selkeästi merkittyjä.
Hississä on tukikaiteet.

Ulkotilat
Kulkuväylät ovat hyväkuntoiset ja ne pidetään kunnossa
(lumen/lehtien/roskien poisto, hiekoitus, kunnostus).
Portaat ja askelmat erottuvat hyvin.
Portaissa on kaiteet.
Ulko-ovella ja portaissa on hyvä valaistus / valaistus kytkeytyy päälle liiketunnistimella.
Pihassa on levähdyspaikkoja/penkkejä.

Yleinen turvallisuus
Uloskäynnissä on turvajärjestelmä (kamera/hälytin tms.), jonka avulla estetään
asiattomien henkilöiden pääsy sisälle sekä esimerkiksi muistisairaan lähteminen/
jääminen ulos liian pitkäksi aikaa / ilman valvontaa.
Pihassa on turvallinen, muistisairaiden henkilöiden vapaan ulkoilun mahdollistava tila.
Huonejärjestelyt ja yleisten tilojen järjestys on sellainen, että henkilöstö voi vaivattomasti
ylläpitää yleistä turvallisuutta (näkyvyys, valvontajärjestelmät).
Turvallisuutta lisäävää teknologiaa on käytössä (hälyttävät lattiamateriaalit, ovivahti, tms.).
Tarvittavat toimenpiteet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vastuuhenkilö/taho

Mihin mennessä
toteutunut (pv/kk/vv)

