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Ehdotus terveystarkastusten (4 v, 5 v, 6 v) toteuttamisesta:  

sisältö ja aikaresurssit 
 

Lähtökohtana on valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja 

opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun 

terveydenhuollosta 

 

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta 

sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011) 
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110338   

Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä ehkäisevä suun 

terveydenhuolto; (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2009:20, Helsinki 2009 

Asetuksen (380/2009) perustelut ja soveltamisohjeet)  

http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=1087414&name=DLFE-

11139.pdf 

Terveystarkastuksiin kuuluvat mittaukset, tutkimukset ja arviointimenetelmät on 

koottu Terveystarkastukset lastenneuvolassa & kouluterveydenhuollossa  

(Menetelmäkäsikirja, Opas 14, THL 2011). 

 http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/c0383a69-f643-4d70-bc03-09c6f86cd89b 

 

Tavoitteena on yhdenmukaistaa tutkimus- ja arviointikäytäntöjä ja siten vähentää 

neuvoloiden ja alueiden välisiä eroja terveystarkastusten sisällöissä. Tavoitteena on, 

että terveysseuranta toteutetaan kaikkialla luotettavasti ja tasoltaan yhtenäisesti lasten 

ja perheiden tarpeet huomioon ottavina.  

 

Ehdotus on laadittu Oulussa, Kempeleessä ja Limingassa pilotoitujen laajojen 4 v. 

terveystarkastusten kokemusten pohjalta (v. 2011–2012). Terveystarkastuksissa on 

käynyt n. 980 lasta vanhempineen. Näistä lapsista päiväkodin kehitysarvio on tehty n. 

280 lapselle. 

 

Laajojen 4 v. terveystarkastuksen pilotointi on osa hyvinvointiarviointijärjestelmän 

kehittämistä, jonka tavoitteena on kerätyn tiedon hyödyntäminen kuntien  

lapsiperhepalveluita kehitettäessä. Toimintamalli on kehitetty yhteistyössä Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. 

 

 
 

Kuvio 1. Hyvinvointiarviointijärjestelmän toimintamalli  

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110338
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=1087414&name=DLFE-11139.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=1087414&name=DLFE-11139.pdf
http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/c0383a69-f643-4d70-bc03-09c6f86cd89b
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4 - vuotiaan lapsen ja hänen perheensä laaja terveystarkastus  

 
Sisältää vanhempien, terveydenhoitajan, lääkärin, ja päivähoidon henkilöstön 

arviot, joiden pohjalta muodostuu kokonaisnäkemys lapsen kasvusta ja kehityksestä 

sekä koko perheen hyvinvoinnista. 

 
7 § Laajan terveystarkastuksen sisältö: Laajoissa terveystarkastuksissa 

terveydenhoitaja ja lääkäri sekä tarvittaessa muut lapsiperheen kanssa työskentelevät 

ammattihenkilöt yhdessä arvioivat lapsen terveydentilan lisäksi myös koko perheen 

hyvinvointia. Perheen hyvinvointia arvioidaan niiltä osin kuin se on välttämätöntä 

lapsen hoidon ja tuen tarpeen selvittämiseksi. 

9 § Määräaikaiset terveystarkastukset: Tutkimustulosten mukaan kognitiivisten ja 

muiden oppimisessa tarvittavien taitojen viiveet ovat ennakoitavissa jo ennen 5 – 

vuotistarkastusta, viimeistään 4 vuoden iässä. 

 

Kutsu: 

 perhe kutsutaan neuvolaan, kutsun mukana lähetetään tiedonkeruulomakkeita 

etukäteen kotona täytettäväksi 

http://www.ouka.fi/seutu/Tukeva2/4vpilotoinnin_lomakkeet.htm 

 mikäli perhe ei varaa aikaa / ole yhteydessä neuvolaan, lähetetään 

uusintakutsu 

 mikäli perhe ei ota yhteyttä uusintakutsun jälkeen, perheeseen otetaan 

yhteyttä puhelimitse 

 Oulussa on Omahoidon www.oulunomahoito.fi kautta mahdollisuus varata 

aika 4-vuotistarkastukseen. Neljävuotias kotona – lomake työstetään 

sähköiseen muotoon. Lomakkeen vanhemmat täyttävät sähköisellä alustalla 

ennen neuvolakäyntiä.  

 
7 § Laajan terveystarkastuksen sisältö: Laajaan tarkastukseen kutsutaan aina 

molemmat vanhemmat.  

5 § Terveystarkastukset: Tarkastuksista poisjääneiden määriä tulee jatkuvasti seurata 

ja selvittää poisjäännin syitä. 

 

Nelikko päivähoidossa:  

 lastentarhanopettajan/omahoitajan arvio lapsen kehityksestä ja keskustelut 

vanhempien kanssa (osa varhaiskasvatussuunnitelmaa) 

 tiedonsiirto neuvolaan vanhempien luvalla Neljävuotias varhaiskasvatuksessa 

lomakkeella. 

 
7 § Laajan terveystarkastuksen sisältö: Huoltajien kirjallisella suostumuksella 

laajaan terveystarkastukseen sisältyy päivähoidon arvio lapsen selviytymisestä 

päivähoidossa. 

 

 

http://www.ouka.fi/seutu/Tukeva2/4vpilotoinnin_lomakkeet.htm
http://www.oulunomahoito.fi/
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Terveydenhoitajan ja lääkärin laaja terveystarkastus neuvolassa:  

 

 sisältö: 

- fyysisen terveyden tutkiminen  

- LENE: lapsen neurologisen kehityksen arvio 

- LAPS: lapsen psykososiaalisen terveyden arvio 

- AUDIT: vanhempien päihteiden käyttö (+ lääkkeet, nuuska, tupakointi) 

- keskustelu lapsen ja perheen hyvinvoinnista tiedonkeruulomakkeiden 

pohjalta: Neljävuotias kotona, Neljävuotias varhaiskasvatuksessa, 

Lapsiperheen arjen voimavarat 

- terveysneuvonta ja rokotus 

- palaute päivähoitoon Neljävuotias neuvolassa -lomakkeella 

- tietojen kirjaaminen tietojärjestelmään (mittarit mm. pituuspaino, Audit, 

Laps, voimavaralomake ja jatkotoimenpiteet)  

- kirjaaminen seuraavan tarkastuksen laajuudesta 

- tarvittaessa hyvinvointi- ja terveyssuunnitelma yhteistyössä perheen 

kanssa 

 

Aikaresurssit tarkastukseen: 

 terveydenhoitaja 120 min ja lääkäri 40 min 

 päivähoito: 60 min, lapsen kehitysarvio ja keskustelut vanhempien kanssa 

linkittyvät lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan 
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5- ja 6-vuotiaan lapsen määräaikaistarkastus 
 

Niiden lasten kohdalla, joiden kehitys on 4 -vuotiaana täysin iänmukaista ja/tai joiden 

perheiden hyvinvoinnista ei nouse huolta, voidaan seurantaa keventää 5- ja 6-

vuotistarkastuksissa. 

 

5 – vuotiaan lapsen määräaikaistarkastus: suppea / tarkempi arvio 
 

SUPPEA ARVIO: 

 

 suppea arvio tehdään, mikäli 4-vuotiaana ei ole noussut huolta 

- fyysisestä terveydestä ja kehityksestä 

- psykososiaalisesta terveydestä ja kehityksestä 

- hoitoon ja kasvatukseen liittyvistä asioista  

- lapsen ja vanhempien välisestä vuorovaikutuksesta 

- perhetilanteesta 

 

 ei erityistä mm. Lene, LAPS, voimavaralomake, Audit 

  

 sisältö:  

- kasvu 

- yleisvaikutelma, tarkkaavaisuus, sosioemotionaalinen kehitys 

- Lumiukko-testi  

- tarvittaessa: lähi- ja kaukonäkö, Hirsberg, peittokoe 

- kuulo 20 dB seula (jos norm. => seuraava tarkistus 1. lk:lla) 

- RR (mikäli 4 v. mittaus ei luotettava) 

- terveysneuvonta: ravinto, D-vitamiini, suun terveys, liikunta, 

yökastelu, ruutuaika 

- perheen hyvinvoinnin arvio  

- tietojen kirjaaminen tietojärjestelmään (huom! arvio seuraavan 

tarkastuksen laajuudesta) 

 

 aikaresurssi 45 min 

 

TARKEMPI ARVIO: 

 

 tarkempi arvio tehdään, mikäli 4-vuotiaana on noussut huoli 

- fyysisestä terveydestä ja kehityksestä 

- psykososiaalisesta terveydestä ja kehityksestä 

- hoitoon ja kasvatukseen liittyvistä asioista  

- lapsen ja vanhempien välisestä vuorovaikutuksesta 

- perhetilanteesta 

 mm. Lene, LAPS, voimavaralomake, Audit 
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 sisältö: 

- kasvu 

- yleisvaikutelma, tarkkaavaisuus, sosioemotionaalinen kehitys 

- Lene  

- Lumiukko-testi  

- tarvittaessa: lähi- ja kaukonäkö, Hirsberg, peittokoe  

- kuulo 20 dB seula (jos norm. => seuraava tarkistus 1. lk:lla) 

- RR (mikäli 4 v. mittaus ei luotettava) 

- terveysneuvonta: ravinto, D-vitamiini, suun terveys, liikunta, 

yökastelu, ruutuaika 

- tarkemmat tutkimukset yksilöllisen tarpeen mukaan 

- perheen hyvinvoinnin arvio  

- tietojen kirjaaminen tietojärjestelmään (huom! arvio seuraavan 

tarkastuksen laajuudesta) 

 

 aikaresurssi 60 min 

 

 

6 – vuotiaan lapsen määräaikaistarkastus: suppea / tarkempi arvio 
 

 

SUPPEA ARVIO:  

   

 suppea arvio tehdään, mikäli 5 -vuotiaana ei ole noussut huolta 

- fyysisestä terveydestä ja kehityksestä 

- psykososiaalisesta terveydestä ja kehityksestä 

- hoitoon ja kasvatukseen liittyvistä asioista  

- lapsen ja vanhempien välisestä vuorovaikutuksesta 

- perhetilanteesta 

  

 sisältö: 

- kasvu 

- tarvittaessa: lähi- ja kaukonäkö, Hirsberg, peittokoe 

- tarvittaessa: kuulo 20 dB seula 

- rokotus 

- terveysneuvonta: ravinto, D-vitamiini, suun terveys, liikunta, ruutuaika 

- perheen hyvinvoinnin arvio 

- tietojen kirjaaminen tietojärjestelmään 

- oppilashuollollinen yhteistyö esiopetuksen kanssa 

 

 aikaresurssi 45 min 
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TARKEMPI ARVIO: 

 

 tarkempi arvio tehdään, mikäli 5 -vuotiaana on noussut huoli 

- fyysisestä terveydestä ja kehityksestä 

- psykososiaalisesta terveydestä ja kehityksestä 

- hoitoon ja kasvatukseen liittyvistä asioista  

- lapsen ja vanhempien välisestä vuorovaikutuksesta 

- perhetilanteesta 

 

 sisältö: 

- kasvu 

- Lene 

- tarvittaessa: lähi- ja kaukonäkö, Hirsberg, peittokoe 

- tarvittaessa: kuulo 20 dB seula 

- rokotus 

- terveysneuvonta: ravinto, D-vitamiini, suun terveys, liikunta, ruutuaika 

- tarkemmat tutkimukset yksilöllisen tarpeen mukaan 

- perheen hyvinvoinnin arvio 

- tietojen kirjaaminen tietojärjestelmään 

- oppilashuollollinen yhteistyö esiopetuksen kanssa 

 

 aikaresurssi 60 min 

 


