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1. Johdanto 
 

Lasten ja perheiden hyvinvoinnista kerätään tietoa neuvoloissa, mutta kerätty tieto on 
hajanaista, sitä on vaikea hyödyntää tai sitä ei ole saatavilla.  Tietoa ei analysoida 
systemaattisesti tai sitä ei pystytä analysoimaan (strukturoitumaton kirjaus). Kehittä-
mistarve kohdistuu sellaisen seurantajärjestelmän luomiseen, joka mahdollistaa ajan-
tasaisen tiedon saamisen lasten ja perheiden hyvinvoinnista.  
 
TUKEVA 2 -hankkeen tuella kehitettiin Oulun seudulla vuosina 2010–2012 ikäryhmit-
täisten laajojen hyvinvointiarviointien sisältöä ja toimintaa asetuksessa (VNA 
338/2011) säädettyjen laajojen 4 -vuotisterveystarkastusten mukaisesti. Toisena ke-
hittämiskohteena oli raportoinnin ja tiedon hyödyntämisen näkökulmasta kehitettävä 
hyvinvointiarviointijärjestelmä, joka mahdollistaa kerätyn tiedon hyödyntämisen 
neuvolan perustyössä ja kunnallisessa päätöksenteossa. Yhteistyössä Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa mallinnettu ja pilotoitu toimintamalli on siirrettä-
vissä myös muihin laajoihin asetuksen (VNA 338/2011) mukaisiin terveystarkastuk-
siin: odotusaika, 4 kk, 18 kk, 1-lk, 5-lk, 8-lk. 
 
Hyvinvointiarviointijärjestelmän toimintamalli mallinnettiin ja sen sisältöä ja toimintaa 
pilotoitiin Oulun (Kaijonharju ja Myllyoja), Kempeleen ja Limingan neuvoloiden laa-
joissa 4 -vuotisterveystarkastuksissa. Neuvolakäynnin aikana kerättiin lapsesta ja 
perheestä indikaattoritietoja sekä toimintaa kuvaavia tietoja. Näiden pohjalta muodos-
tettiin kokonaisnäkemys lapsen kasvusta ja kehityksestä sekä koko perheen hyvin-
voinnista. Hyvinvointiarviointien keskeisenä elementtinä oli koko perheen tilanteen 
huomioiminen.  
 
Laajan 4 -vuotisterveystarkastuksen sisällön ja toiminnan kehittämisen ohella kehitet-
tiin myös toimintamalli, joka mahdollistaa kerätyn hyvinvointitiedon hyödyntämisen 
lapsiperhepalveluita kehitettäessä ja kunnallisessa päätöksenteossa. Hankkeessa 
kehitetyssä mallissa määritetään, mitä tietoja ja kuinka usein niitä tarkastellaan tilas-
toyhteenvetona niin työntekijätasolla kuin eri hallinnollisilla päätöksentekotasoilla 
(työntekijä, esimies, toimialajohto, lautakunta/valiokunta, kunnanhallitus ja -valtuusto).   
 
Vuoden kestäneen pilotoinnin aikana pilottineuvoloiden laajoissa 4 -vuotisterveys-
tarkastuksissa kävi 973 lasta perheineen. Näistä lapsista varhaiskasvatuksen kehi-
tysarvio tehtiin 276 lapselle.  
 

Toimintamallin kehittämisessä pilottikuntien henkilöstö oli avainasemassa. Terveys-
tarkastusprosessi on mallinnettu, jolloin sen levittäminen ja hyödyntäminen muihin 
laajoihin terveystarkastuksiin on mahdollista. Loppuraportissa kuvataan kaksi vuotta 
kestäneen kehittämisprosessin vaiheet: mallintaminen, koulutukset, pilotointi, tulokset 
ja arviointi. 
 
Toimintamallia aletaan juurruttaa TUKEVA 3 -juurruttamishankkeen (1.10.2012–
31.10.2013) tuella kaikkiin Oulun seudun kuntiin. 
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2. Hyvinvointiarviointijärjestelmän kehittäminen 
 

Kehittämisprosessi käynnistyi kesällä 2010, jolloin Oulun seudun kunnille järjestettiin 
kaksi tiedotustilaisuutta hyvinvointiarviointijärjestelmän kehittämisestä ja sen tavoit-
teista. Tilaisuuksien jälkeen mukaan kehittämistyöhön ja pilotointiin ilmoittautui Oulu, 
Kempele ja Liminka. 

Yhteistyö pilottikuntien kanssa aloitettiin kuntakohtaisten pilotointisuunnitelmien työs-
tämisellä (liite 1) marraskuussa 2010. Suunnitelmat työstettiin THL:n erikoissuunnitte-
lija Arja Hastrupin johdolla ja mukana tilaisuuksissa oli pilottikuntien neuvoloiden, var-
haiskasvatuksen työntekijöitä ja esimiehiä sekä tietojärjestelmäasiantuntijoita. Pilo-
tointisuunnitelmia täydennettiin alkuvuodesta 2011 henkilöstön osalta.  Kuvassa 1 on 
esitetty hyvinvointiarviointijärjestelmän kehittämisaikataulu. 

 

 
 

Kuva 1. Hyvinvointiarviointijärjestelmän kehittämisaikataulu 

 
 
Keskeisiä toimijoita koko prosessin ajan ovat olleet kolmesta pilottikunnista nimetyt 
vastuuterveydenhoitajat ja varhaiskasvatuksen yhdyshenkilöt. He ovat suunnitelleet 
uutta toimintamallia yhteistyössä hankehenkilöstön ja THL:n kanssa. Vastuutervey-
denhoitajat ovat tehneet pilottikunnissa kiinteää yhteistyötä kehittämisprosessiin liitty-
vien yhteistyötahojen kanssa; varhaiskasvatus, ehkäisevä perhepalvelu, sosiaalityö, 
suunterveydenhuolto ja erityistyöntekijät. Keskeisiä toimijoita prosessissa ovat olleet 
myös tietojärjestelmäpääkäyttäjät ja raportoinneista vastaavat. 
 
Toimintamalliin työstettiin yhteistyössä vastuuterveydenhoitajien, päivähoidon henki-
löstön ja asiakkaiden kanssa pilotissa käytettävät tiedonkeruulomakkeet (liitteet 2-5):  
- Neljävuotias kotona – kysely vanhemmille keskustelun pohjaksi 
- Neljävuotias varhaiskasvatuksessa – tiedonsiirto neuvolaan 
- Neljävuotias neuvolassa – palaute varhaiskasvatukseen/kooste neuvolakäynnistä 
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- Lapsiperheen arjen voimavarat  
Lomakkeet muokattiin aikaisemmin kunnissa kehitetyistä lomakkeista laajaan 4 -
vuotisterveystarkastukseen sopivaksi (Lappeenranta, Forssa, Oulu, Hakulinen-
Viitanen & Pelkonen: Vauvaperheen arjen voimavarat). Tiedonkeruulomakkeet löyty-
vät osoitteesta: http://www.oulu.ouka.fi/seutu/Tukeva2/4vpilotoinnin_lomakkeet.htm 

 

2.1 Nykytilan mallintaminen 4- ja 5 -vuotisterveystarkastuksista 

 
Uuden toimintamallin kehittämisessä prosessien mallintaminen on keskeisessä roo-
lissa. Mallintaminen selkeyttää asiakkaan, työntekijän ja yhteistyökumppaneiden toi-
mintaa ja tekee työstä läpinäkyvämpää. Prosessimallinnukset kertovat asiakkaiden, 
työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden roolin prosessissa. Kehitetty toimintamalli on 
mallinnettu Process Guide – ohjelmalla. 
 
Mallinnuksen asiantuntijana toimi TUKEVA 2 -hankkeen projektipäällikkö Leena Has-
si. Toimintamallin sisällön ja tiedon hyödyntämisen asiantuntijana toimi erikoissuunnit-
telija Arja Hastrup (THL). Mallinnuksiin osallistuneet kuntien työntekijät on lueteltu liit-
teessä 6. 
 
Kartoittamalla pilottikuntien nykytila, pystyttiin mallintamaan paras mahdollinen tavoi-
tetila uudelle toimintamallille. Pilottikuntien moniammatilliset työryhmät mallinsivat 
marras-joulukuussa 2010 oman kuntansa 4- ja 5 -vuotisterveystarkastusten nykytilan. 
Ennen asetuksen (VNA 338/2011) voimaantuloa laaja terveystarkastus tehtiin viiden 
vuoden iässä ja sen vuoksi haluttiin tarkastella myös sen sisältöä ja toimintaa. Nykyti-
lan kriittinen tarkastelu antoi lähtökohdan kehittämistarpeineen tavoitetilalle ja uudelle 
toimintamallille.  
 
Suurimmat eroavuudet pilottikuntien välillä laajan 5 -vuotisterveystarkastusten osalta 
olivat yhteistyökäytännöissä varhaiskasvatuksen kanssa ja neuvolan ajanvaraukses-
sa. Osassa pilottikuntia yhteistyö neuvolan ja varhaiskasvatuksen kesken toimi hyvin 
ja osassa se oli vähäistä ja osin työntekijäsidonnaista. Neljävuotiaan terveystarkas-
tusten sisällöissä ei ollut suuria eroja kuntien välillä, mm. Lene-arviointimenetelmä oli 
käytössä kaikissa kunnissa. Nykytilan mallinnukset kehittämistarpeineen toimivat poh-
jana uuden laajan terveystarkastuksen tavoitetilan mallintamisessa.  
 
4- ja 5 -vuotisterveystarkastusten nykytilan mallinnuskuvat on tallennettu Oulun kau-
pungin prosessipankkiin (katselu vaatii maksullisen katselijakäyttäjälisenssin). 

 

2.2 Tavoitetilan mallintaminen laajasta 4 -vuotisterveystarkastuksesta 

 
Uuden toimintamallin laajasta 4-vuotisterveystarkastuksesta työstivät kolme pilottikun-
taa yhdessä. Näin toiminnasta ja tarkastusten sisällöstä saatiin yhteneväinen kaikissa 
kuntien pilottineuvoloissa ja -päiväkodeissa. Lähtökohtana toimintamallin kehittämi-
sessä oli asetuksen (VNA 338/2011) mukainen laaja 4 -vuotisterveystarkastus ja 
kaikki siihen kiinteästi liittyvät prosessit. Tavoitetilan mallintamisessa huomioitiin ketkä 
osallistuvat prosessiin ja keiden eri tahojen tietoja hyödynnetään ja kirjataan lapsen ja 
vanhempien tietoihin. Myös tietojen siirto varhaiskasvatuksen ja muiden eri toimijoi-
den välillä huomioitiin mallissa.  
 

http://www.oulu.ouka.fi/seutu/Tukeva2/4vpilotoinnin_lomakkeet.htm
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Mallinnettu hyvinvointiarviointijärjestelmän toimintamalli sisältää kolme pääprosessia: 
kutsujärjestelmä, hyvinvointitiedon keruu ja tiedon hyödyntäminen sekä niihin kuulu-
vat alaprosessit (kuva 2). Toimintamallin prosessikuvaukset ja toiminnot taulukot liit-
teessä 7. Ne löytyvät myös sivulta 
http://www.ouka.fi/seutu/tukeva/oulun_seudun_osahanke.htm kohdasta Hyvinvoin-
tiarviointijärjestelmän kehittäminen, laaja 4 -vuotisterveystarkastus. Lisäksi prosessi-
kuvaukset ovat sähköisessä TUKEVA- työkalupakissa, mikä julkaistaan lokakuussa 
2012.  
 

 
 
Kuva 2.  Hyvinvointiarviointijärjestelmän toimintamalli 

 

2.2.1 Kutsujärjestelmä 

 
Kutsujärjestelmä sisältää väestötietojen päivittymisen kuntien Effica-tietojärjestelmiin 
ja pilottialueen 4 -vuotiaiden lasten poiminnan väestörekisteritiedoista ja kutsun lähet-
tämisen perheelle. Malliin luotu kutsujärjestelmä mahdollistaa reaaliaikaisen seuran-
nan niistä perheistä, jotka eivät varaa neuvolaan aikaa tai eivät saavu varatulle ajalle.  
 
Neuvola-asetuksen (VNA 338/2011) mukaan neuvolaan kutsutaan molemmat van-
hemmat ja neuvolan tulee selvittää tarkastuksista poisjäävien tuen tarve. Laajaan ter-
veystarkastukseen kutsutaan kirjeellä molemmat vanhemmat. Vanhemmille ja lapsel-
le lähetetään kutsu tarkastukseen 1-2 kk ennen 4 -vuotissyntymäpäivää. Kutsun mu-
kana lähetetään lomakkeita (Neljävuotias kotona, Lapsiperheen arjen voimavarat) 
mitkä vanhemmat palauttavat neuvolaan. Yksityiskohtainen kuvaus kutsujärjestel-
mästä on esitetty liitteessä 8. 
 

2.2.2 Hyvinvointitiedon keruu 

 
Hyvinvointitiedon keruu sisältää perheen ajanvarauksen neuvolaan, varhaiskasvatuk-
sen arvion päivähoidossa olevasta lapsesta (Nelikko) sekä neuvolan laajan terveys-
tarkastuksen. 
 
Laajaan terveystarkastukseen sisältyy varhaiskasvatuksen arvio lapsesta ennen neu-
volakäyntiä. Päivähoidossa arvioidaan yhteistyössä lapsen ja perheen kanssa lapsen 
toimintaa ja hyvinvointia päiväkodin arjessa. Havainnot lapsesta ovat myös osa päi-
vähoidon varhaiskasvatussuunnitelmaa. Tiedot kirjataan havainnointilomakkeelle, 
Neljävuotias varhaiskasvatuksessa, mikä lähetetään vanhempien kanssa käydyn 
keskustelun jälkeen neuvolaan.  
 

http://www.ouka.fi/seutu/tukeva/oulun_seudun_osahanke.htm
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Terveydenhoitaja ja lääkäri tekevät perheen kanssa hyvinvointi- ja terveyssuunnitel-
man neuvolatarkastuksen jälkeen. Suunnitelmassa hyödynnetään päivähoidosta saa-
tuja tietoja. Suunnitelmaan kirjataan arvio lapsen kasvusta ja kehityksestä, perheen 
hyvinvoinnista sekä mahdollisesta tuen tarpeesta. Suunnitelmaan kirjataan tavoitteet 
ja se, miten suunnitelmaa seurataan. Kokonaisvastuu lapsen ja perheen mahdollisen 
tuen koordinoinnista on terveydenhoitajalla. Neuvolakäynnin jälkeen lähetetään kirjal-
linen palaute (Neljävuotias neuvolassa) lapsen kasvusta ja kehityksestä päivähoito-
paikkaan.  Molemminpuolinen tiedon siirto tapahtuu vanhempien kirjallisella luvalla. 
Yksityiskohtainen kuvaus hyvinvointitiedon keruusta on esitetty liitteessä 8. 
 

2.2.3 Tiedon hyödyntäminen 

 

Tiedon hyödyntämisen mallissa keskeisessä roolissa on kunnan poikkihallinnollinen 
hyvinvointiryhmä (hyte-ryhmä), hyvinvointikoordinaattori sekä sähköinen hyvinvointi-
kertomus. Sähköinen hyvinvointikertomus on tiedon tuottamisen väline, johon on ke-
rätty ajantasainen hyvinvointitieto. Taustalla on terveydenhuoltolaki (1326/2010), joka 
asettaa kunnille terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä velvoitteita. Kunnan 
on laadittava kerran valtuustokaudessa hyvinvointikertomus ja vuosittainen raportoin-
ti. 
 
Kempele ja Liminka mallinsivat tiedon hyödyntämisen prosessin yhdessä. Oulussa on 
käytössä johdon tietojärjestelmä (OukaDW), johon kootaan olemassa olevien järjes-
telmien kautta automaattisesti tietoa. Tämän vuoksi tiedon hyödyntämisen prosessia 
ei mallinnettu hankkeessa Oulun osalta. 
 
Malliin liitetty sähköinen hyvinvointikertomus on kehitetty Kaste-ohjelmaan kuuluvas-
sa Terveempi Pohjois-Suomi -hankkeen (TerPS) ja Kanerva-KASTE -hankkeen yh-
teistyönä. Hankesuunnittelija Suvi Helanen (TerPS-hanke) mallinsi TUKEVAn projek-
tipäälliköiden kanssa tiedon hyödyntämisen kuntapäättäjän näkökulmasta. Mallissa 
hyvinvointikertomus on linkitetty kunnan päätöksenteon vuosikelloon.  
 
Hyte-ryhmän tehtäviä ovat mm. kunnan hyvinvointikertomuksen valmistelu, kunnan 
hyvinvointi-indikaattorien kehittäminen ja ehdotusten tekeminen kunnan talous- ja 
toimintasuunnitelmaan. Lisäksi ryhmä arvioi ja seuraa kunnan hyvinvointityön toteu-
tumista. Hyvinvointikoordinaattori arvioi ja seuraa myös osaltaan kunnan hyvinvointi-
työn toteutumista ja päivittää tiedot hyvinvointikertomukseen. 
 
Kuvassa 3 on kuvattu tiedon hyödyntämisen malli. Kerättyä tietoa tarkastellaan ja 
analysoidaan toimintayksikkötasolla (esim. neuvola, päiväkoti), toimialatasolla (esim. 
terveydenhuolto, sivistystoimi, sosiaalitoimi) sekä päätöksentekotasolla (lautakunnat, 
kunnanhallitus ja -valtuusto). 
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Kuva 3. Tiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko  
hv.koord.=hyvinvointikoordinaattori, hyte-ryhmä=hyvinvointiryhmä, kh=kunnanhallitus, 
kv=kunnanvaltuusto, hv-kertomus=hyvinvointikertomus (Irja Lampinen, TUKEVA 2 -hanke) 
 

2.3  Koulutukset 

 
Henkilöstölle järjestettiin menetelmäkoulutusta ennen pilotoinnin alkamista seuraa-
vasti:  

 Lene-koulutus (Leikki-ikäisen lapsen neurologinen arvio), neuropsykologian 
erikoispsykologi,  PsT, Riitta Valtonen 

 AvoHILMO -koulutus (perusterveydenhuollon hoitoilmoitusjärjestelmä), Pirjo 
Tuomola, kehittämispäällikkö, THL 

 Sähköinen neuvolakäsikirja, lastenlääkäri Jarmo Salo, THL 

 Lapsen psykososiaalisen terveyden arviointi (LAPS), lastenpsykiatri Anne-
Mari Borg ja hankesairaanhoitaja Sari Miettinen, TAYS 

 Vanhempien alkoholikäytön arviointi ja alkoholin käyttöön liittyvä terveysneu-
vonta (AUDIT ja mini-interventio), projektipäällikkö Eeva-Kaarina Veijalainen, 
Ensi- ja turvakotien liitto ry 

 Lähisuhde- ja kuritusväkivalta – lapset, nuoret, perheet, kehittäjäterveydenhoi-
taja, perheväkivallan ehkäisyn avainkouluttaja Merja Pihlajasaari, Itä- ja Keski-
Suomen Kaste-hanke 

 Lapsilähtöinen, motivoiva lähestymistapa, suunnittelija, YTM, Tarja Boelius, 
Ensi- ja turvakotien liitto ry 
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3. Laajan 4-vuotisterveystarkastuksen pilotointi  
 

Laaja terveystarkastus sisältää vanhempien, terveydenhoitajan, lääkärin ja päivä-
hoidon henkilöstön arviot, joiden pohjalta muodostuu kokonaisnäkemys lapsen 
kasvusta ja kehityksestä sekä koko perheen hyvinvoinnista. Perhe kutsutaan neuvo-
laan ja kutsun mukana lähetetään tiedonkeruulomakkeet (liitteet 2 ja 5) kotona täytet-
täviksi. Lastentarhanopettaja/omahoitaja tekee päivähoidossa arvion (liite 3) lapsen 
kehityksestä osana varhaiskasvatussuunnitelmaa. Vanhempien kanssa käydyn kes-
kustelun jälkeen tiedot siirretään neuvolaan. Terveydenhoitaja ja lääkäri tekevät toi-
mintamallin mukaisen laajan terveystarkastuksen, mistä lähetetään kirjallinen palaute 
päivähoitoon (liite 4). 

 
Ensimmäisen vaiheen pilotointi oli 31.5.2011 - 31.12.2011 ja toisen vaiheen 1.1.2012 
- 30.6.2012. Laajoissa 4 -vuotisterveystarkastuksissa kerättiin lapsesta ja perheestä 
indikaattoritietoja sekä toimintaa kuvaavaa tietoa. Uudessa toimintamallin mukaises-
sa terveystarkastuksessa kävi 973 lasta perheineen ja näistä 276:lle lapselle tehtiin 
myös varhaiskasvatuksen kehitysarvio. Uusintakutsuja lähetettiin 80 kappaletta. Mikä-
li perhe ei ottanut yhteyttä neuvolaan uusintakutsun lähettämisen jälkeen, perheelle 
soitettiin ja tiedusteltiin ”mitä teille kuuluu?” Puhelimitse lähestyttiin 16 perhettä (Oulu 
7, Kempele 5, Liminka 4). Kotikäyntejä tarkastuksesta poisjäävien tuen tarpeen kar-
toittamiseksi ei tarvinnut tehdä. Oulussa ja Limingassa molemmat vanhemmat olivat 
mukana vajaassa puolessa tarkastuksista. Kempeleessä molemmat vanhemmat 
osallistuivat tarkastuksiin aktiivisemmin. 

 
Pilotoinnin aikana neuvoloissa oli käytössä sähköisen neuvolakäsikirjan pilottiversio 
(Jarmo Salo, THL). 

 
Toimintamallin kehittämisestä ja pilotoinnista tiedotettiin paikallisesti ja valtakunnalli-
sesti eri tahoilla (liite 9).  

 
Vastuuterveydenhoitajat Terttu Harju ja Leena Rova jatkoivat vielä pilotoinnin loputtua 
vastuuhenkilönä elo-syyskuun 2012 tehtävänään mm. ohjeistuksen laatiminen 4-, 5-, 
6 -vuotisterveystarkastuksiin, tiedottaminen Oulun ympäristökunnissa toimintamallista 
ja sen tuloksista sekä juurruttamissuunnitelman tekeminen. Vastuuterveydenhoitajat 
esittelivät toimintamallin seudun kunnissa; Hailuoto, Haukipudas, Kiiminki, Lumijoki, 
Muhos, Tyrnävä. Tilaisuuksissa oli läsnä esimiehiä, neuvolan terveydenhoitajia ja 
lääkäreitä sekä varhaiskasvatuksen henkilöstöä 

 
Oulu   

 
Pilotointiin käytettävissä olevien resurssien puitteissa Oulussa oli mahdollista ottaa 
mukaan vain rajattu määrä neuvoloita ja päiväkoteja. Pilottineuvoloiksi valittiin kaksi 
suurta neuvola-aluetta (Myllyoja ja Kaijonharju). Pilottineuvoloiden alueella olevista 
päiväkodeista mukaan valittiin Myllyojan, Ritaharjun ja Pöllökankaan päiväkodit. Ou-
lussa lasten päivähoitopaikat eivät kuitenkaan käytännössä sijaitse neuvola- ja asuin-
alueilla, jonka vuoksi pilottineuvoloiden neljävuotiaista vain osa oli hoidossa pilottipäi-
väkodeissa. Tämän vuoksi varhaiskasvatuksen kehitysarviota ei voitu tehdä kaikille 
pilottitarkastuksiin kutsutuille lapsille. Kuivasrannan päiväkoti mukaan pilottiin vuoden 
2012 alusta, jotta varhaiskasvatuksen kehitysarvio saataisiin tehtyä useammalle kut-
sun saaneelle lapselle. 
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Oulun kahdessa pilottineuvolassa kävi laajoissa 4 -vuotistarkastuksissa pilotoinnin ai-
kana 455 lasta perheineen, joista 52:lle lapselle tehtiin myös varhaiskasvatuksen ke-
hitysarvio. Kutsuja lähetettiin 451 lapselle, joista uusintakutsun sai 58 lasta. Puheli-
mitse näistä lapsista vielä kutsuttiin seitsemän lasta perheineen. Kaijonharjun ja Myl-
lyojan neuvola-alueille väestöpäivitysten jälkeen (1.5.2011) muuttaneille perheille ei 
voitu kaikille lähettää kutsua, koska kyseisen päivityksen jälkeen alueelle muuttaneet 
eivät kirjautuneet poimintaa käyttävään tietojärjestelmään. Kun tieto kutsusta levisi 
perheisiin, he pyysivät lähettämään tiedonkeruulomakkeet varatessaan neuvola-
aikaa. 

 
Vastuuterveydenhoitajana toimi Terttu Harju. Hän perehdytti pilottineuvoloiden ja –
päiväkotien henkilöstön toimintamalliin ja tiedotti säännöllisesti pilotoinnin etenemi-
sestä eri yhteistyötahoille kaupungissa. Vastuuterveydenhoitaja ei itse pilotoinut toi-
mintamallia. Pilotointeja teki 21 terveydenhoitajaa ja 15 lääkäriä. Varhaiskasvatuksen 
vastuuhenkilönä toimi kiertävä erityislastentarhanopettaja Pirjo Pylväs.  

 
Lääkärivajeesta johtuva lääkäreiden vaihtuminen hankaloitti mallin toteuttamista; 
”saattaen vaihdettava” omahoitaja – omalääkäri–mallia ei voitu toteuttaa suunnitellulla 
tavalla. Meneillään oleva kuntaliitos, uuden Oulun rakentaminen, aiheutti haasteita 
yhteisten suunnittelupalavereiden järjestämiselle ja vaikeutti järjestelmäasiantuntijoi-
den työpanoksen hyödyntämistä pilotin eri vaiheissa. Toisen vaiheen pilotoinnin alus-
sa nimettiin järjestelmäasiantuntija–yhdyshenkilö pilotille ja tämä helpotti kutsujärjes-
telmän ja raporttien hallintaa. 
 
Vastuuterveydenhoitaja oli mukana kutsujärjestelmän suunnittelussa omahoi-
don/Effica -tietojärjestelmän kautta. Lisäksi hän on mukana kaupungin lomaketyö-
ryhmässä, jossa työstetään mm. pilotissa laadittuja lomakkeita sähköiseen muotoon 
Omahoito –alustalla käytettäväksi. Vuoden 2012 alusta perheet ovat voineet varata 
sähköisesti ajan neuvolaan www.oulunomahoito.fi –sivuston kautta.  
 
Pilotoinnin aikana toimi ohjausryhmä, jonka kokoonpano oli: Tähtinen Tuula, pj, pal-
velujohtaja; Harju Terttu, vastuuterveydenhoitaja; Huttu Sari, palveluesimies; Koret 
Pirjo, palvelupäällikkö; Kuorilehto Ritva, aluekoordinaattori; Mikkilä Leila, apulaisyli-
lääkäri; Sipilä Eija, palveluesimies; Heikkinen Arja, palvelujohtaja; Kaltakari Sirkku, 
suunnittelija; Isokääntä Sinikka, siht., johdon sihteeri. Ohjausryhmä kokoontui pilotin 
aikana neljä kertaa. 

 
 
 Kempele 

  
Kempeleestä oli mukana Kempeleen neuvola sekä kaikki (7 kpl) kunnalliset   
päiväkodit sekä lisäksi kaksi yksityistä päiväkotia.  
 
Toimintamallin mukainen laaja terveystarkastus tehtiin 294 lapselle perheineen, joista 
145 lapselle tehtiin myös varhaiskasvatuksen kehitysarvio. Vastuuterveydenhoitajana 
toimi Leena Rova ja varhaiskasvatuksen vastuuhenkilönä kiertävä erityislastentar-
hanopettaja Eila Pussila.  
 
Vastuuterveydenhoitaja pilotoi itse toimintamallin mukaisia laajoja terveystarkastuksia 
ja perehdytti terveydenhoitajat, lääkärit ja päivähoidon henkilöstön toimintamalliin. 
Kempeleessä pilotointeja teki kahdeksan terveydenhoitajaa ja neljä lääkäriä. Päiväko-
tien vastuuhenkilöille esiteltiin Lene-arviointimenetelmää (Leikki-ikäisen lapsen neuro-
logisen kehityksen arvio) ja neuvolan palautelomakkeen sisältöä. 

http://www.oulunomahoito.fi/
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Kempeleeseen ei nimetty erillistä pilotin ohjausryhmää. Neuvolan esimies, johtava 
lääkäri, tietojärjestelmäasiantuntija sekä vastuuterveydenhoitaja työskentelevät sa-
moissa tiloissa, jolloin tiedottaminen ja toiminnan suunnittelu tapahtui luontevasti il-
man erillistä ohjausryhmätyöskentelyä. Yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa on ollut 
toimivaa ja säännöllistä jo aikaisemminkin liittyen 5 -vuotistarkastuksiin sekä muuhun 
neuvolatoimintaan. Kempeleessä tarkastukset jatkuvat toimintamallin mukaisesti pilo-
toinnin loputtua. 
 
 
Liminka 
 
Limingasta oli mukana kirkonkylän ja Tupoksen neuvolat sekä kaikki (7 kpl) kunnalli-
set päiväkodit ja kaksi yksityistä päiväkotia.  
  
Limingassa pilotoinnissa oli mukana 233 lasta perheineen, joista 79 lapselle tehtiin 
varhaiskasvatuksen kehitysarvio. 
 
Vastuuterveydenhoitajana toimi pilotin alussa Riikka Pirinen, 8/2011 lähtien Paula 
Laurila. Varhaiskasvatuksen vastuuhenkilöinä pilotoinnin alussa toimi lastentarhan-
opettaja Sari Lehtola-Kalogeri, Pia Rissanen (9/2011–11/2011) ja 11/2011 alkaen las-
tentarhanopettaja Laura Kinnunen.  
 
Vastuuterveydenhoitaja pilotoi pääosan laajoista 4 -vuotisterveystarkastuksista kes-
kustan neuvolassa. Pilotin aikana vastuuterveydenhoitaja perehdytti lastenneuvolan 
terveydenhoitajat ja lääkärit uuteen toimintamalliin. Kaikki lastenneuvolan terveyden-
hoitajat (6 kpl) tekivät terveystarkastuksia ja saivat kokemusta uudesta toimintamallis-
ta. Limingassa pilotissa oli mukana kolme lääkäriä. Päiväkotien vastuuhenkilöille esi-
teltiin Lene-arviointimenentelmää (Leikki-ikäisen lapsen neurologisen kehityksen ar-
vio) ja neuvolan palautelomakkeen sisältöä.  
 
Pilotoinnin aikana käynnistyi moniammatillinen tiimi (Mona-tiimi) yhteisten käytäntöjen 
luomiseksi päiväkodissa, neuvolassa ja sosiaalitoimessa. Asiakastapauksia varten 
perustettiin varhaisen tuen tiimi (vartu), jonka on aluksi määrä kokoontua n. neljä ker-
taa vuodessa. Limingassa tarkastukset jatkuvat pääosin toimintamallin mukaisesti pi-
lotoinnin loputtua. 
 
Pilotin ohjausryhmän työskentelyyn osallistuivat: Riitta Ruottinen, hoito- ja hoivatyön 
johtaja; Pauliina Sarajärvi, johtava lääkäri; Teija Heikkinen, osastonhoitaja; Päivi Mar-
tikainen, sosiaalityöntekijä; Riitta Arvola, tietojärjestelmäasiantuntija; Pia Rissanen, 
lastentarhanopettaja; Minna Kärkkäinen, varhaiskasvatusjohtaja; Saarela Markku, 
johtava sosiaalityöntekijä; Kinnunen Laura, lastentarhanopettaja; Riikka Pirinen 
(6/2011 asti), vastuuterveydenhoitaja; Paula Laurila, vastuuterveydenhoitaja; Eeva-
Maarit Valkama, perusturvajohtaja; Sari Kärkkäinen, päiväkotien johtaja; Sari Lehtola-
Kalogeri, lastentarhanopettaja; Määttä Eija, varhaiskasvatuksen johtaja. 
Ohjausryhmä kokoontui vaihtelevalla kokoonpanoilla viisi kertaa pilotoinnin aikana. 
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4. Tulokset 
 

4.1. Raportointi 

 
Hyvinvointiarviointijärjestelmän kehittämisen tavoitteena oli luoda toimintamalli, joka 
mahdollistaa kerätyn tiedon hyödyntämisen perustyössä ja päätöksenteossa. Pilotin 
aikana kehitettiin malli päätöksentekoprosessista sisältäen raportoinnin ja tiedon hyö-
dyntämisen. Raportointia pilotoitiin terveystarkastusten yhteydessä, mutta tiedon 
hyödyntämistä ei pilotoitu. Raportoinnin avulla saatiin kuntakohtaista terveys –ja hy-
vinvointitietoa ko. ikäluokasta sekä tietoa lisätuen tarpeessa olevista lapsista ja per-
heistä. 

 
Lähtökohtana mittareita (terveysindikaattorit) valitessa oli, että ne ovat samansuuntai-
sia Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koodistopalvelimen kanssa (strukturoituja, 
määrämuotoisia). Tällöin ne voidaan raportoida AvoHILMO:n (perusterveydenhuollon 
hoitoilmoitusjärjestelmä) kautta. Laadukkaan ja luotettavan tiedonkeruun ehtona on, 
että tieto on kerätty oikein ja tilastoitu oikein tietojärjestelmiin.  
 
Käytössä oli ICPC2 (perusterveydenhuollon kansainvälinen luokitus) - koodit, joilla on 
yhteneväisyys SPAT (perusterveydenhuollon avohoidon toiminto-luokitus) koodeihin. 
Laajat tarkastukset saadaan poimituksi tietojärjestelmistä kirjaamalla käyntisyyksi A98 
(terveyden ylläpito/sairauden ennaltaehkäisy) ja A30 (yleiset ja epämääräiset, laaja 
terveydentilan arviointi/tarkastus). Kunnilla ei ollut valmiuksia ottaa käyttöön pilotissa 
SPAT-koodeja. 

 
Laajojen 4-vuotisterveystarkastuksen pilotoinnissa mittareista oli käytössä: 

 pituus/paino 

 Audit, alkoholikäytön riskitesti molemmille vanhemmille 

 LAPS, lapsen psykososiaalisen terveyden arviointimenetelmä 

 Lisäksi vanhemmat/huoltajat täyttivät Lapsiperheen arjen voimavara-
lomakkeen. Se ei ole mittari, joten se tilastoitiin: käsitelty kyllä/ei 

 
Toimintaa kuvaava tapahtuma merkittiin pilotin aikana sisältömerkintöjen kautta 
 tietojärjestelmiin. 
Kerättäviä tietoja toiminnasta olivat: 

 laaja terveystarkastus 

 jatkotoimenpiteet laajan 4-vuotisterveystarkastuksen jälkeen: 
- ei toimenpiteitä, seuraava käynti vuoden kuluttua (poistettu 2/12) 
- määräaikainen terveystarkastus suppea arvio / laaja arvio (otettu käyttöön 

2/12) 
- jatkohoito muualla (terv.kesk., esh) 
- lastenneuvolan lisäkäynti (esim. tukikäynti, tutkimus ei onnistu, kasvukont-

rolli, hyvinvointi- ja terveyssuunnitelman laatiminen) 
- lähete yksittäiselle työntekijälle (esim. psykologi) 
- moniammatillisen tiimin kokoaminen 
- ohjaus varhaiskasvatuksen piiriin, kotihoidossa olevan kuntoutuksellinen 

varhaiskasvatus  
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Seuraavissa luvuissa 4.1.1, 4.1.2 ja 4.1.3 on kuvattu kuntakohtaisia raporttien tulok-
sia ajalta 1.5.2011 - 30.6.2012. 
 

4.1.1 Oulu  

 
Oulussa tarkastettujen lasten kokonaismäärä oli 455. Mittareiden ja jatkosuunnitelmi-
en prosenttiosuudet on laskettu toteutuneilla tilastointimerkinnöillä. Pilottitarkastuksis-
sa käytössä olleita mittareita ja jatkotoimenpiteitä oli tilastoitu puutteellisesti, minkä 
vuoksi tilastoitu lasten lukumäärä (n) vaihtelee.  

 
Mittarit:  

 Audit - pisteiden mukaan vanhempien alkoholin käytön riskit olivat lievästi ko-
holla/selkeästi koholla tai suuret 6,8 %:lla (n=341) 

 voimavarakyselylomakkeen pohjalta oli keskusteltu 99,1 %:n kanssa (n=407: 
89 % kokonaismäärästä tilastoitu) 

 lapsista oli tuen, lisäselvittelyn tai hoidon tarvetta psykososiaalisen terveyden 
osalta 4,7 %:lla (n=317: 70 % kokonaismäärästä tilastoitu) 

 pituus-painosuhde oli normaali 94,1 %:lla lapsista, ylipainoa oli 5 %:lla ja ali-
painoa 1 %:lla (n=421: 93 % kokonaismäärästä tilastoitu) 

 
Lastenneuvolakäynnin jatkosuunnitelmat (n=251; 55 % kokonaismäärästä tilastoitu):  

 normaali määräaikainen terveystarkastus 81,9 % 

 suppea määräaikainen terveystarkastus 9,2 % 

 lähete tk/erikoislääkärille 4,9 % 

 erikoissairaanhoitoon 1.5 % 

 puheterapiaan 0,9 % 

 perheterapeutille 0,3 % 

 LTK – tiimi 0,3 % 

 tarkastus ei onnistunut ensimmäisellä kerralla 0,3 % 
 
Oulussa työskentelee jokaisessa neuvolassa kaksi perhetyöntekijää sekä koko kau-
pungin alueella pilotin aikana kaksi perheterapeuttia. 
 

4.1.2 Kempele  

 
Kempeleessä tarkastettujen lasten kokonaismäärä oli 294. 
 
Mittarit:  

 Audit - pisteiden mukaan vanhempien alkoholin käytön riskit olivat lievästi ko-
honneet tai suuret 8 %:lla  

 voimavarakyselylomakkeen pohjalta oli keskusteltu 95 %:n kanssa 

 lapsista n. 18 %:lla oli tuen, lisäselvittelyn tai hoidon tarvetta psykososiaalisen 
terveyden osalta 

 pituus-painosuhde oli 96 %:lla lapsista normaali, ylipainoa oli 0.8 %:lla  
 
Lastenneuvolakäynnin jatkosuunnitelmat:  

 erikoissairaanhoitoon 4.5 %  

 puheterapiaan 8 % 

 fysioterapiaan n. 3 % 
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 psykologille 2 % 

 toimintaterapeutille 2 % 

 perhetyönpalveluihin n. 1 %  

 tarkastus ei onnistunut ensimmäisellä kerralla 3.7 % 
 

Kempeleessä ei ole omaa neuvolan perhetyöntekijää, perhetyöntekijät ovat sosiaali-
toimen työntekijöitä. 

 

4.1.3 Liminka 

 
Limingassa tarkastettujen lasten kokonaismäärä oli 233. 
 
Mittarit: 

 Audit – pisteiden mukaan vanhempien alkoholin käytön riskit olivat lievästi ko-
honneet tai suuret 3,2 % 

 voimavarakyselylomakkeen pohjalta oli keskusteltu 96%:n kanssa 

 lapsista n. 10 %: lla oli tuen, lisäselvittelyn tai hoidon tarvetta psykososiaalisen 
terveyden osalta 

 pituus-painosuhde oli 97 %:lla lapsista normaali, ylipainoa oli 0.4 %:lla 
 

Lastenneuvolakäynnin jatkosuunnitelmat:  

 erikoissairaanhoitoon 2.3 % 

 puheterapiaan 6 % 

 fysioterapeutille 0.9 % 

 psykologille 3.3 % 

 toimintaterapeutille 0.4 % 

 perhetyöntekijälle 5.6 % 

 tarkastus ei onnistunut ensimmäisellä kerralla 5 %:lla  

 
Limingassa on oma neuvolan perhetyöntekijä. 

 

4.2. Sisältö ja toiminta 

 
Hyvinvointiarviointijärjestelmän toisena tavoitteena oli laajan terveystarkastuksen si-
sällön ja toiminnan kehittäminen asetuksen (VNA 338/2011) mukaisesti. 
 
Kehittämisprosessin aikana luotiin malli asetuksen mukaisesta laajan 4 -
vuotisterveystarkastuksen sisällöstä ja toiminnasta, joka sisältää myös yhteistyömallin 
neuvolan ja varhaiskasvatuksen välillä. Mallia pilotoitiin vuoden ajan. Kehittämispro-
sessin aikana saatiin arvokasta tietoa uuden toimintamallin käyttöönoton vaatimista 
toimenpiteistä.  

 

Varhaiskasvatuksen ja neuvolan yhteistyö tiivistyi kaikissa pilottikunnissa ja yhteistyö-
tä eri toimijoiden kesken lähdettiin tietoisesti lisäämään. Uuden toimintamallin opette-
lussa ja siihen perehtymisessä syntyi myös uusia yhteistyötarpeita varhaiskasvatuk-
sen sekä muiden lapsiperhetoimijoiden kanssa. Lapsen terveystarkastukset muodos-
tavat jatkumon ja kehittämisprosessin aikana tehtiin myös ohjeistus 5 ja 6 -
vuotisterveystarkastusten toteuttamisesta. 
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Terveystarkastuksiin tuli systemaattisuutta ja tietoisuus muista toimijatahoista lisään-
tyi. Toimintamalliin liittyvän kutsun avulla saatiin tieto palveluja käyttämättömistä per-
heistä. Tiedonkeruulomakkeiden avulla nousi esille perheiden tuen tarpeita, mikä vaa-
ti kehittämään uusia hoitopolkuja kunnissa. 
 
Pilotin aikana ajankohtaiseksi nousi asetuksen (VNA 338/2011) mukanaan tuoma 
vaatimus asiakkaan osallisuudesta lapsiperhepalveluita kehitettäessä ja arvioitaessa. 
Näiden tarpeiden pohjalta Oulussa perustettiin asiakasraatityöryhmä, johon kuuluu 
neuvolan, päivähoidon ja kolmannen sektorin toimijoita. Asiakasraati aloittaa toimin-
tansa marraskuussa 2012. 
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5. Arviointi 
 
Tavoitteena oli laajan 4 -vuotisterveystarkastuksen sisällöllinen ja toiminnallinen ke-
hittäminen asetus (VNA 338/2011) huomioiden. Toisena tavoitteena oli luoda toimin-
tamalli, joka mahdollistaa laajassa 4 -vuotisterveystarkastuksessa kerätyn tiedon 
hyödyntämisen perustyössä ja kunnallisessa päätöksenteossa. 
 
Arviointi koostuu pilotoijien kokemuksista, mitkä on koottu toimintamallin arviointita-
paamisissa ensimmäisen pilotointivaiheen päätyttyä joulukuussa 2011 ja toisen vai-
heen päätyttyä kesäkuussa 2012. Lisäksi vastuuterveydenhoitajat ja projektipäällikkö 
ovat koonneet arviointia koko kehittämis- ja pilotointiprosessin ajalta. Terveystarkas-
tusprosssia on tarkasteltu jatkumona, joka sisältää myöhemmät 5- ja 6-
vuotisterveystarkastukset. Pilotoinnin pohjalta on laadittu ehdotukset laajan 4-
vuotisterveystarkastuksen sekä sitä seuraavien 5- ja 6 -vuotisterveystarkastusten si-
sällöistä ja niihin tarvittavista aikaresursseista (liite 10). Pilotoijien ja asiakkaiden ko-
kemuksia on analysoitu myös kolmessa tämän luvun lopussa esiteltävässä opinnäy-
tetyössä. Lopuksi kappaleessa esitetään perheiltä gallup-kyselyllä kerättyjä mielipitei-
tä neuvolan terveystarkastuksista. 
 
Toimintamallia on esitelty elo-syyskuussa 2012 Oulun seudun kunnissa (Hailuoto, 
Haukipudas, Kiiminki, Lumijoki, Muhos, Tyrnävä). Kuudesta kunnasta vain yhdessä 
lähetettiin kirjallinen kutsu laajaan tarkastukseen. Pilotissa kehitetyt lomakkeet olivat 
käytössä viidessä kunnassa. Yhteen kuntaan oli laadittu omat, osin samansisältöiset 
lomakkeet. Laps -lomake oli käytössä kahdessa kunnassa, toisessa vain tarvittaessa. 
Yhdessä kunnassa Lene-arvio tehtiin päiväkodissa lastentarhanopettajan toimesta, 
yhdessä kunnassa arviointiin vain motorinen osio päiväkodissa. Muissa kunnissa Le-
ne-arvio tehtiin kokonaisuudessaan neuvolassa. Moniammatillinen yhteistyö oli tiivis-
tynyt kaikissa kunnissa. Yhtenäisen, systemaattisen mallin käyttöönottaminen koettiin 
tärkeäksi. Haasteeksi nousi erityisesti pienissä kunnissa erityisosaajien puute sekä 
toimivien hoitopolkujen luominen.  

 
 Mallintaminen 
 

Toimintamallin mallintamisprosessi vaati kolmen kunnan työntekijöiden aikataulujen 
yhteensovittamista ja saman pöydän äären kokoontuminen oli aikataulullisesti haas-
tavaa. Yhteisen näkemyksen löytäminen toimintamallin ja pilotoinnin suunnittelussa 
oli ajoittain haasteellista. Toisaalta saman pöydän ääreen kokoontuminen lisäsi ym-
märrystä toisen työstä sekä moniammatillisen työn merkityksestä. Mallintamisproses-
sin työntekijät kokivat haasteelliseksi, mutta myös antoisaksi. 
    
Hyvinvointitiedon keruu 

 
Tietojärjestelmän tilastointialustan tekeminen (mittarit ja sisältömerkinnät) oli ajoittain 
haasteellista johtuen kuntien järjestelmäasiantuntijoiden ja raportoinneista vastaavien 
niukoista resursseista osallistua prosessiin.  
 
Tietojärjestelmistä ajettiin pilotoinnin aikana raportteja kirjaamiskäytäntöjen tarkista-
miseksi. Kirjallisista ohjeista ja pilotoijien perehdyttämisestä huolimatta tilastoinnissa 
oli puutteita ja kaikkia tietoja ei tilastoitu sovitusti. Myös tiedonkeruulomakkeiden suh-
teen kirjaamiskäytännöissä oli vaihtelevuutta.   
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Toimintamallissa haasteellisinta ja tärkeintä on systemaattinen ja yhdenmukainen kir-
jaaminen, mikä vaatii jatkuvaa panostusta laadukkaan kirjaamisen toteuttamiseksi. 
Työntekijät tarvitsevat motivointia uuden työtavan omaksumiseen sekä tietoa siitä, 
miksi tietoja kerätään ja miten tietojen kerääminen hyödyttää heitä.  

 
Terveystarkastuksessa työkaluina toimivat tiedonkeruulomakkeet nostavat esille mo-
nipuolisesti tietoa lapsesta ja perheestä. Perheen voimavarakartoituksella saadaan 
kattavasti esille sekä perheen arkea vahvistavia että kuormittavia tekijöitä. Merkittäviä 
keskustelun aiheita neuvolassa ovat parisuhdeasiat, lähisuhdeväkivalta ja päihteet. 
Terveydenhoitajien kokemuksen mukaan vanhemmat haluavat keskustella ja jakaa 
perheensä asioita neuvolassa. Työkaluina käytettävä voimavaralomake haastaa ter-
veydenhoitajat mm. parisuhdeasioiden käsittelyyn ja lisää koulutustarvetta. Osassa 
pilottikuntia haasteeksi nousi hoitopolkujen toimimattomuus, silloin kun perheellä oli 
tuen tarve. 

 
Ennen pilotointia osassa pilottineuvoloita kirjaamisen kulttuuri oli vähäistä ja epäsys-
temaattista sekä vaihteli työntekijöiden välillä jopa saman työyksikön sisällä. Haas-
teena oli myös neuvolatyötä tekevien lääkäreiden vaihtuvuus ja resurssivaje sekä 
heidän mielenkiintonsa herättäminen neuvolatyötä kohtaan. Tilastoinnin yksityiskoh-
taisen tarkka ohjeistus ja perehdytyksen merkitys nousi keskeisimmäksi tekijäksi luo-
tettavan hyvinvointitiedon keräämisessä. Työntekijöiden motivointi ja perehdyttämi-
nen yhdenmukaiseen strukturoituun kirjaamiseen oli haasteellista.  

  
Kuntakohtainen terveys- ja hyvinvointitiedon hyödyntäminen ei ole vielä systemaattis-
ta. Se vaatii kunnissa yksityiskohtaista päätöstä mm. tietosisällöstä (mitä tietoja kerä-
tään), mitä raportteja ajetaan, kuka ne ajaa ja kuinka usein niitä ajetaan. TUKEVA 3 - 
juurruttamishankkeen (1.10.12–31.10.13) toimesta kuntia tuetaan systemaattiseen 
tiedon raportointiin ja hyödyntämiseen. 

 
Pilotointi 
 
Pilotointiprosessi eteni pääosin suunnitellun aikataulun mukaisesti. Pilotoinnit käyn-
nistyivät 5/2011 Limingassa ja Kempeleessä. Oulun osalta päästiin pilotointi aloitta-
maan 8/2011, koska kutsujärjestelmää ei saatu valmiiksi aikaisemmin. 

 .  
Perheille lähetettiin kutsukirje postitse. Seuraava vaihe mallia kehitettäessä on kutsu-
järjestelmän kehittäminen paperisesta kutsusta sähköisiä palveluita hyödyntäväksi. 
Sähköinen ajanvaraus pilottineuvoloihin aloitettiin Oulussa tammikuussa 2012 Oma-
hoito-palvelun kautta.  Vanhempien täytettäviksi tarkoitettuja lomakkeita (mm. Neljä-
vuotias kotona) on alettu työstää sähköiselle Omahoito -alustalle ja perheitä kannus-
tetaan käyttämään sitä neuvola-asioinneissa. 
   
Lähiesimiesten ja johdon sitoutuminen ja tuki kehitystyöhön on välttämätöntä. Toimin-
tamalli edellyttää suunnitelmallista perehdytystä, valtakunnallisten suositusten (STM 
2004) mukaisen resurssoinnin toteuttamista ja menetelmäkoulutusta. Toimintamalli 
monipuolistaa ja selkeyttää terveydenhoitajan ja lääkärin työtä sekä vahvistaa mo-
niammatillista työskentelyä. Toisaalta se tuo neuvolatyöhön uusia kehittämishaastei-
ta. Uuden työtavan omaksuminen vaatii innostusta työntekijöiltä sekä taitoa luopua 
vanhoista käytännöistä. 

 
Varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on keskeinen rooli lapsen kehityksen ja hyvinvoin-
nin arvioinnissa yhteistyössä vanhempien ja neuvolan kanssa. Neuvolassa voi jäädä  
huomaamatta lapsen tarkkaavaisuuden ongelmia, sosiaalisia ja käyttäytymisen pul-
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mia, millä voi olla vaikutusta myöhemmin lapsen elämään. Päiväkodissa huomioidaan 
ja seurataan lapsen käyttäytymistä ja psykososiaalista kehitystä koko päivähoidossa 
oloajan, joten myös mahdolliset ongelmat mainituilla osa-alueilla on helpompi havaita.    

 
Moniasiantuntijaisessa yhteistyössä on tärkeää, että puhutaan samoilla käsitteillä eli 
kaikilla on yhteinen ymmärrys asiasta. Pilotoinnin aikana oli yhteisiä koulutuksia ja 
kokoontumisia, joista työntekijät saivat uusia ideoita käytännöistä ja toimintojen toteu-
tuksesta omaan työhönsä.  

  
Asiakkaat 

 
Perheet olivat tyytyväisiä saadessaan lapsen nimellä kutsun, jossa pyydettiin mo-
lemmat vanhemmat lapsen kanssa neuvolaan.  

 
Vaikka tarkastus vaati vanhemmilta työstä poissaoloa, he pyrkivät järjestämään työn-
sä niin, että pääsivät mukaan neuvolakäynnille. Kyselykaavakkeet vanhemmat koki-
vat selkeiksi ja helposti täytettäviksi. Suurin osa vanhemmista oli tyytyväisiä tarkas-
tuksen sisältöön; esim. voimavaralomake nosti esille perheelle tärkeitä asioita, sekä 
perheen arkea vahvistavia, että arkea kuormittavia tekijöitä. Perheet kokivat hyväksi, 
että heidän hyvinvointiaan selvitetään. 

 
    Opinnäytetyöarviointi 

 
1) Päivähoidon ja neuvolan työntekijöiden kokemuksia moniammatillisen yhteistyön 
toteuttamisesta, laajojen 4-vuotistarkastusten pilotointi, Sari Rönkkö, sosionomi 
(ylempi amk).  
 
Haastatteluaineisto kerättiin pilotoinnin toisen vaiheen alussa tammikuussa 2012. Tu-
losten mukaan moniammatillinen yhteistyö työntekijöiden välillä toteutui pääsääntöi-
sesti lomakkeiden välityksellä tapahtuvana tiedonsiirtona. Moniammatilliset tiimit ja 
yhteistyötapaamiset nähtiin tarpeellisina ja etenkin huolta herättäneistä asioista halut-
tiin keskustella suullisesti. Yhteistyöllä koettiin olevan myönteisiä vaikutuksia lapsiin ja 
perheisiin, mutta ajan ja resurssien puute aiheutti työntekijöissä riittämättömyyden 
tunteita heidän yrittäessään vastata lapsiperheiden lisääntyneeseen tuentarpeeseen.  
 
2) Neuvoloiden osaamishaasteet leikki-ikäisen perheen laajassa terveystarkastuk-
sessa, Eeva-Kaarina Veijalainen, terveyshallintotieteiden pro gradu. 
 
Aineisto kerättiin ryhmähaastatteluina tammikuussa 2012. Alustavien tutkimustulos-
ten mukaan keskeisiä terveydenhoitajien osaamishaaasteita neuvolatyössä ovat per-
heväkivallan, alkoholin sekä seksuaali- ja parisuhdeasioiden käsittely. Isien läsnäolon 
terveydenhoitajat kokivat voimavarana vastaanotolla, mutta isien tukemisen he koki-
vat haasteelliseksi. Tutkimus valmistuu loppuvuodesta 2012. 

 
3) Lapsiperheiden kokemuksia hyvinvointitiedon keruusta laajoissa 4 -
vuotistarkastuksissa, Sirpa Salmi & Tiina Jurmu, sairaanhoitaja (amk).  
 
Tutkimusaineisto kerättiin strukturoidulla kyselylomakkeilla (n=153). Tutkimustulokset 
osoittavat, että kutsu neuvolaan koettiin myönteisenä. Tutkimuksessa ei tullut selke-
ästi esille, että vanhempien voimavaroja kartoittavat kysymykset olisivat lisänneet 
perheessä keskustelua tai hyvinvointia. Lasta koskevista kysymyksistä vanhemmat 
kokivat olevan enemmän hyötyä neuvolaan kuin perheelle itselleen. Päivähoidon te-
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kemistä havainnoista koettiin olevan hyötyä sekä perheelle että päivähoidolle. Äitien 
mielipiteet tiedonkeruulomakkeista yleisesti olivat myönteisempiä kuin isillä.  

 
Tutkimukset tullaan julkaisemaan syksyn 2012 aikana linkissä 
http://www.seutunappi.fi/lnpo/lahteita_linkkeja_tutkimuksia 

 
Gallup-kysely  
 
Oulussa järjestettiin Lasten messut huhtikuussa 2012, jossa TUKEVA 2 -hanke oli 
mukana Oulun kaupungin osastolla esittelemässä laajan terveystarkastuksen toimin-
tamallia. Messuilla hanke kartoitti pikagallup-kyselyllä vanhempien tietoja laajoista 
terveystarkastuksista. Lisäksi perheiltä kysyttiin mielipiteitä kutsusta ja molempien 
vanhempien mukanaolon tärkeydestä lapsen neuvolatarkastuksessa. Perheet arvioi-
vat myös sitä, onko neuvolassa helppo ottaa puheeksi muitakin kuin vain lapsen asi-
oita. Pikagallup kyselyyn vastasi 290 vanhempaa. Kuvassa 4 on yhteenveto tuloksis-
ta. 
 

 

 
 

Kuva 4. Vanhempien mielipiteitä neuvolan terveystarkastuksista 

 

http://www.seutunappi.fi/lnpo/lahteita_linkkeja_tutkimuksia
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6. Lopuksi 
 

Toimintamallin juurruttaminen ja käyttöönotto edellyttävät suunnitelmallista perehdy-
tystä, riittävän henkilöstöresurssoinnin toteuttamista ja menetelmäkoulutusta. Lä-
hiesimiesten ja johdon tuki ja sitoutuminen toimintamallin toteutukseen on välttämä-
töntä.  

 
Uuden työtavan omaksuminen edellyttää esimiehiltä perusteluja uudelle toiminnalle 
sekä henkilöstön motivoimista toimintamallin käyttöönottoon. Työntekijöiden tulee 
mukauttaa omia työotteitaan perhekeskeisemmäksi ja moniammatillisemmaksi. Yh-
denmukaiset kirjaamiskäytännöt ja neuvolatyön raportointi tuovat neuvolatyön näky-
väksi ja mahdollistavat tietoon perustuvan neuvolatoiminnan kehittämisen ja kunnalli-
sen päätöksenteon. 
 
Yhteistyö eri ammattiryhmien välillä vaatii avoimuutta, toisten työn arvostamista sekä 
työn tuntemusta. Yhteistyössä on tärkeää, että puhutaan samoilla käsitteillä, eli kaikil-
la on yhteinen ymmärrys asiasta. Yhteistyöhön kaivataan luontevuutta, rohkeutta ja 
aktiivisuutta.  
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Liite 1: Pilotointisuunnitelma       
          
(Tähän kunnan nimi) kuntakohtainen suunnitelma hyvinvointiarviointijärjestelmän 

kehittämiseen TUKEVA- hankkeessa yhteistyössä THL:n kanssa 

 

Suunnitelman laatineet: 

 

Aika: 

 

Henkilöstöresurssit: 

 

1. Kunnan päätoiminen (TUKEVA-hanke ostaa16 kk, 1.1.11-30.6.12) vastuuhenki-

lö hyvinvointiarviointijärjestelmän kehittämisprosessissa:  

2. Mallintajat: 

Mallinnukset ovat prosessin johtamisen, hallinnan ja parantamisen väline ja ne toimi-

vat muutoksenhallinnan tukena. Mallinnuksia käytetään tehtäviin ja toimintaan pe-

rehdyttämiseen, koulutukseen ja toimintaa tukevien tietojärjestelmien kehittämiseen. 

Mallintaminen on yhteinen kieli prosessiin ja sen kehittämiseen liittyville osapuolille. 

Mallintaminen ei ole pelkästään mallinnuskaaviokuvan tuottamista. 

 

Prosessimallinnukset (-kuvaukset) kertovat, mitä asiakkaalle tapahtuu prosessissa. 

Mallinnuksissa määritellään, kuka on prosessin asiakas, miten ja keiden välityksellä 

hän ohjautuu palvelun piiriin, miten palvelu käynnistyy, millaisten vaiheiden kautta 

asiakkuus etenee prosessissa, miten kauan asiakkuus kestää ja ketkä ovat keskeiset 

toimijat prosessissa. Mallintaminen tekee työstä tavoitteellisempaa, läpinäkyvämpää 

sekä toisten työntekijöiden että yhteistyökumppaneiden kannalta. Asiakkuudesta tulee 

myös helpommin ymmärrettävää ja hallittavaa.  

 

 

Mallintamistaulukko, täydennä taulukkoon henkilöiden nimet  

 

 

Neuvolatoiminta nyky-

tila 

Toimijataho Henkilöiden ni-

met, tarv. useampia 

henkilöitä / toimija-

taho 

Aikataulu ja 

ostettava työ-

panos hankkeel-

le 

 nla th  

1.11.-31.12.10 

 

max 5 x á 3h /hlö 

nla lääkäri  

varhaiskasvatus  

sosiaalityö  

ehkäisevä perhetyö  
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Neuvolatoiminta tavoi-

tetila * 

   

 nla th   

 

 

1.1.-30.4.11 

 

 

 

 

nla lääkäri  

varhaiskasvatus  

sosiaalitoimi  

ehkäisevä perhetyö  

suun terv.huolto  

erityistyönt.  

Raportointi tavoitetila * Nla:n lähiesimiehet 

 

  

 

 

1.1-30.4.11 
 Neuvola 

toiminnasta vastaava 

johto 

 

Effica pääkäyttäjä /   

Raportointipohjien 

laatija  

 

Nla th  

Nla lääkäri  

 Yhteyshenkilö johdon 

tietojärjestelmiin  

 

Päätöksenteko tavoiteti-

la * 

neuvolan lähiesimie-

het  

  

 

 

1.1.-30.4.11 
 neuvolatoiminnasta 

vastaava (tilaaja ja 

tuottaja) 

 

ylempi johto  

luottamushenkilöt  

* tavoitetilan mallintamiseen varattu yhteensä 92,5 h / pilotti 

 

 

3. Neuvola(t): 

Pilotointiin osallistuvat terveydenhoitajat: 

Pilotointiin osallistuvat lääkärit: 

Pilotointiin osallistuvien lasten lukumäärä: 

4. Varhaiskasvatus (päiväkoti tms.): 

Päiväkoti/pilotointiin osallistuva henkilö(t): 

Perhepäivähoito/pilotointiin osallistuva henkilö(t): 

5. Erityistyöntekijät (omana tai kunnan ostamana työpanoksena, ei hankerahoitus-

ta): 

6. Muu toimija (omana tai kunnan ostamana työpanoksena, ei hankerahoitusta 

esim. srk, MLL tms.): 

 

 

Pilotoinnin aikataulu ja budjetti: 

 

Pilotoinnin ensimmäinen vaihe 1.5.-30.6.2011 ja 1.8.-31.12.2011 

- Suunniteltu budjetti: 4 h /lapsi á 23 € /h 

- Budjetti tarkentuu kun kokonaislapsimäärä tiedossa 
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Pilotoinnin toinen vaihe 1.1.-31.5.2012 

- Suunniteltu budjetti: 4 h /lapsi á 23 € /h 

- Budjetti tarkentuu kun kokonaislapsimäärä tiedossa 

 

Suunnitellut koulutukset: 

 

Koulutukset tammi-huhtikuussa 2011 

Pilotointiin osallistuvan henkilöstön osallistuminen koulutuksiin sisältyy kunnilta TUKEVA-

hankkeelle ostettavaan työpanokseen. 

Lene (Leikki-ikäisen lapsen neurologinen arvio), 4 v. tarkastus, ½ pv koulutus 

- tarve ja osallistujat: 

Laps (Lasten psykiatrisen hoidon tarpeen arviointi), tavoitteena arvioida lapsen psykososiaa-

lista kehitystä ja terveyttä, ½ pv koulutus 

- tarve ja osallistujat: 

Audit ja Mini-interventio, motivoiva haastattelu (Alkoholikäytön riskitesti), 4-5 pv 

- tarve ja osallistujat: 

AvoHilmo (Perusterveydenhuollon avohoidon tilastouudistus ja SPAT toimintoluokitus), ½ 

pv koulutus 

- tarve ja osallistujat: 

Sähköinen neuvolakäsikirja (pilotoidaan osana 4v. tarkastusta), ½ pv koulutus 

- tarve ja osallistujat: 

Huoli puheeksi, 2-3 pv koulutus 

- tarve ja osallistujat: 

VaVu-työmenetelmä, 8 pv koulutus 

- tarve ja osallistujat: 

 

Tietojärjestelmä: 

 

Effica-yhteyshenkilö kunnassa (TUKEVA-hankkeeseen liittyvissä asioissa): 

Mikä Effica-versio käytössä neuvolatoiminnassa?: 

Mikä raportointijärjestelmä käytössä? (esim. Effica Seuranta): 

Oletteko siirtymässä Effica Raportointiin?:  

Mitä neuvolatoiminnan seurantamittareita teillä on käytössä?: 

Mikäli rakennetaan erillisiä neuvolaprosessiin kiinnitettäviä mittareita esim. audit, löytyykö 

teiltä siihen liittyvää osaamista ja resursseja? 

 

Viestintä liittyen hyvinvointiarviointijärjestelmän kehittämiseen ja vaikuttamissuunni-

telma: 

 

Vastuuhenkilö kunnan sisäiseen viestintään: 

Vastuuhenkilö kunnan ulkoiseen viestintään: 

Kuntakohtainen, aikataulutettu vaikuttamissuunnitelma. Suunnitelman tekeminen on osa kun-

nan päätoimisen vastuuhenkilön toimenkuvaa ja hän tekee sen yhteistyössä hankehenkilöstön 

kanssa mm.: 

- tiedottaminen neuvola-asiakkaille 

- tiedottaminen henkilöstölle, johdolle ja luottamushenkilöille 

- tiedottaminen kuntalaisille 

- tuotettava materiaali 
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Arviointitiedon tuottaminen:  

 

Hyvinvointiarviointijärjestelmän kehittämistyön arviointi suoritetaan laajojen 4-
vuotistarkastusten pilotoinnin ja kehittämisprosessin puitteissa. Kun tavoitteena on 
pilotoida laajaa terveystarkastuksen prosessia sekä raportointi ja päätöksentekopro-
sesseja, niin arvioinnissa seurataan seuraavia odotettuja tuloksia/tuotoksia: 

 mallinnettu prosessi (tarkastuksen sisältö ja toiminta) asetuksen mukaisesta 
nelivuotistarkastuksesta (sisältää myös uuden yhteistyömallin neuvolan ja 
varhaiskasvatuksen välillä) 

 malli päätöksentekoprosessista sisältäen raportoinnin ja tiedon hyödyntämi-
sen 

 koettu/saatu hyöty kerätyn tiedon hyödyntämisestä päätöksenteon eri tasoilla 

 tieto palveluja käyttämättömistä perheistä 

 kuntakohtaista terveys ja hyvinvointitietoa ko. ikäluokasta 

 tieto laajojen terveystarkastusten toteutumisesta pilottineuvoloissa ja mahdol-
lisista lisätuen tarpeessa olevista lapsista ja perheistä (spat-koodit) 

 malli uuden toimintamallin käyttöönoton vaatimista toimenpiteistä 

 lisäksi muu kuntakohtaisesti kerättäväksi/raportoitavaksi sovittu tieto 

 kokemukset/palaute pilottityöntekijöiltä ja päätöksenteon eri tasoilta 

 kokemukset/palaute asiakkailta (vanha malli vs. uusi malli) 
Arviointi toteutetaan yhteistyössä Oulun seudun AMK.n opiskelijoiden ja muiden alu-
eiden korkeakoulujen kanssa. 
 

Mitä hallinnollisia päätöksiä tarvitaan suunnitelman toimeenpanemiseksi? 

 

- Neuvolatoiminnan osalta: 

- Varhaiskasvatuksen osalta: 

- Sosiaalitoimen osalta: 

- Suun terveydenhuollon osalta: 

- Erityistyöntekijöiden osalta: 

- Muut kuntakohtaiset päätökset: 
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Liite 2-5: Tiedonkeruulomakkeet       
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Liite 6: Mallinnuksiin osallistuneet  
           
Hastrup Arja, erikoissuunnittelija, THL 

Hassi Leena, projektipäällikkö, mallintaja, TU-
KEVA-hanke 
Lampinen Irja, projektipäällikkö TUKEVA-
hanke 
 
Nykytilan mallinnus (4 v. ja 5 v. terveystar-
kastus): kunnat erikseen 
Oulu: 
Elomaa Riitta, perheterapeutti 
Hiitola-Moilanen Marja, päiväkodin johtaja 
Mattila Kirsti, suunnittelija, keskushallinto 
Mikkilä Leila, apulaisylilääkäri 
Ojanperä Riitta, terveydenhoitaja 
Pylväs Pirjo, kiertävä erityislastentarhanopettaja 
Tolppi Suvi, aluekoordinaattori 

Kempele: 
Attias Tarja, lääkäri 
Kangas-Korhonen Riitta, sosiaalityöntekijä (lasten-
suojelu) 
Männikkö Tuula, varhaiskasvatuksen johtaja 
Pussila Eila, kiertävä erityislastentarhanopettaja 
Rova Leena, terveydenhoitaja 
Saine Minnamari, kiertävä erityislastentarhanopetta-
ja 
Vainiokangas Erja, perhetyöntekijä (lastensuojelu) 

Liminka: 
Heikkinen Teija, osastonhoitaja 
Jouppila Annika, lastentarhanopettaja 
Jussila Mira, perhetyöntekijä 
Lehtola-Kallogeri Sari, lastentarhanopettaja 
Pirinen Riikka, terveydenhoitaja 
Rissanen Pia, lastentarhanopettaja 
Ruottinen Riitta, hoito- ja hoivatyönjohtaja 

 
Tavoitetilan mallintaminen; laajan 4 v. ter-
veystarkastuksen sisältö ja toiminta): kun-
nat yhdessä.  
Osallistujien kokoonpano vaihteli kulloisenkin 
mallintamissisällön mukaan 
 
Attias Tarja, tk-lääkäri, Kempele  
Elomaa Riitta, perheterapeutti, 
Harju Terttu, terveydenhoitaja, Oulu 
Jussila Mira, perhetyöntekijä (nla), Liminka  
Kangas-Korhonen Riitta, sos.työntekijä, Kempele 
Kemppainen Minna, perhetyöntekijä (nla), Oulu 
Lehtola-Kalogeri Sari, lto, Liminka  
Mikkilä Leila, apulaisylilääkäri, Oulu  
Mylly Auli, lastenlääkäri, Oulu 
Nelimarkka Anneli, suuhygienisti, Oulu 
Niemi Anu, sosiaalityöntekijä (lastensuojelu), Oulu 
Ojanper Riitta ä, terveydenhoitaja, Oulu  
Pirinen Riikka, terveydenhoitaja, Liminka  
Puhto Petteri, tk-lääkäri, Liminka 
Pussila Eila, kiertävä erityislastentarhanopettaja, 
Kempele  
Pylväs Pirjo, kiertävä erityislastentarhanopettaja, 
Oulu  
Rissanen Pia, lastentarhanopettaja, Liminka 
Rova Leena, terveydenhoitaja, Kempele  
Saine Minnamari, erityislastentarhanopettaja, Kem-
pele 
Salo Jarmo, lastenlääkäri, THL  
Sarajärvi Pauliina, johtava lääkäri, Liminka  
Vainiokangas Erja, perhetyöntekijä (sos.työ), Kem-
pele 
Väätäinen Marita, terveydenhoitaja, Oulu 

 

 
Tiedon hyödyntäminen: Kempele ja Liminka yhdessä: 
 
Arvola Riitta, Effica-pääkäyttäjä, Liminka 
Attias Tarja, tk-lääkäri, Kempele   
Harju Terttu, terveydenhoitaja, Oulu 
Koskela Jouko, johtava lääkäri, Kempele 
Körkkö Pirta, osastonhoitaja, Kempele 
Laurila Paula, terveydenhoitaja, Liminka  
Luokkala Pirjo, valtuuston 2. vpj., Kempele  
Männikkö Tuula, varhaiskasvatuksen johtaja, Kempele 
Määttä Eija, vs. varhaiskasvatuksen johtaja, Liminka 
Nevala Kalevi, valtuuston vpj., Liminka 
Pirinen Riikka, terveydenhoitaja, Liminka  
Rautakoski Pentti, vs. palvelutuotantojohtaja, Kempele 
Rova Leena, terveydenhoitaja, Kempele  
Ruottinen Riitta, hoito- ja hoivatyönjohtaja, Liminka 
Räsänen Osmo, järjestelmäasiantuntija, Kempele 
Sarajärvi Pauliina, johtava lääkäri, Liminka 
Savolainen Sanna, valtuutettu,  Liminka 
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Liite 7: Hyvinvointiarviointijärjestelmän prosessikuvaukset ja toiminnot  taulukot 
 

 

 

Hyvinvointiarviointijärjestelmän prosessikuvaus 
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Päivittää
väestötiedot
rekisteriin

Ict-yksikkö

Effica 
-pääkäyttäjä

Hakee kunnan
aineiston netistä 

Päivittää
väestötiedon

Efficalle

Päivittää
Ikärakenteen ja
Aluejaon Efficalle

Siirtyy
vaiheeseen

A.2.

Väestörekisteri
Toimittajan

tiedostopalvelin
Effica

Välittää
väestötiedon nettiin
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Saa kutsun 4v.
tarkastukseen

Siirtyy
vaiheeseen

A.3.

Tekee
ikäluokkaseulonnan

ja luo
ennakkovaraukset
ajanvarauskirjalle

Tulostaa kutsut Postittaa kutsut
Siirtyy

vaiheeseen
A.3.

Effica     
Navigaattori 
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Selvittää lapsen
tilannetta

On yhteydessä
sosiaalityöntekijän

kanssa

Onko
tarvetta
lastensuoje-
lutarpeen
selvitykselle?

Siirtyy
vaiheisiin
A.3.-A.5.

Tuleeko
4v.
tarkastukseen?

On yhteydessä
ilmoituksen
tehneeseen
toimijaan

Käynnistyykö
ls-asiakkuus?

Saa muuta tukea

Saa ls-avohuollon
tukea

ei

ei

kyllä

kyllä kyllä

ei

Tekee
lastensuojelu-
ilmoituksen

Saa tiedon lapsen
tilanteesta

On tarvittaessa
mukana lapsen

tilanteen
selvittelyssä

Tuleeko
lapsi 4v.
tarkastukseen?

Siirtyy
vaiheisiin
A.3.-A.4.

kyllä

ei

Vastaanottaa
lasten-

suojeluilmoituksen

Ottaa yhteyttä
perheeseen

Järjestää perheelle
muuta tukea

Tekee
lastensuojelutarpeen

selvityksen

Onko
tarvetta
lastensuoje-
lutarpeen
selvitykselle?

Kehottaa huoltajia
ottamaan yhteyttä

ilmoituksen tekijään

Käsittelee
lastensuojelu-
ilmoituksen

Käynnistää
ls-avohuollon

tukitoimet

Käynnistyykö
ls-asiakkuus?

Siirtyy
sosiaalityön
prosessiin

kyllä

ei

kyllä

kyllä
ei

Effica Sosiaali??

Effica
lastensuojelutarpeen

selvitys/
asiakaskertomus

Eri toimijoiden
Effica

-järjestelmät

Effica eri
toimijoiden

-järjestelmät

Effica
lastensuojelutarpeen

selvitys/
asiakaskertomus
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Esimies/
lähiesimies

Työntekijät

Tilaa raportin
Vastaanottaa

raportin ja tarkastaa
sen

Analysoi toiminta- ja
hyvinvointitietoa

Analysoi toiminta- ja
hyvinvointitietoa

Onko
tarve
korjata?

Väittää tiedon
tarvittavista
korjauksista

ei

Siirtyy
vaiheeseen

A.6.2.

Vastaanottaa
korjatun raportin

Käy
kehityskeskustelun
työntekijän kanssa

kyllä

Muuttaa toimintaa
Onko
tarve
korjata?

Siirtyy
vaiheeseen
A.2.-A.5.

ei

Käy
kehityskeskustelun
esimiehen kanssa

kyllä
Siirtyy

vaiheeseen
A.7.2.

Tarkastaa raportin

Ajaa raportin Tarkistaa raportin

Tekee sovitut
korjaukset

Ajaa raportin
Ajaa korjatun

raportin

Effica Seuranta/
Raportointi

Sähköinen
hyvinvointi-
kertomus

Effica Seuranta/
Raportointi

Analysoi toiminta- ja
hyvinvointitietoa

Siirtyy
vaiheeseen

A.6.2.

Päivittää tietoja
sähköiseen

hv-kertomukseen
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Esimies/
lähiesimies

Toimialajohto

Tarkastelee ja
analysoi toiminta- ja

hyvinvointitietoa

Tarkastelee ja
analysoi toiminta- ja

hyvinvointitietoa

Tekee
johtopäätökset

yhteenvedosta ja
esittää konkreettisia

toimenpiteitä Siirtyy
vaiheeseen

A.7.1

Siirtyy
vaiheeseen

A.7.2

Hyvinvointi-
koordinaattori

(hk)

Hyte (ei hk)

Siirtyy
vaiheeseen

A.7.1

Tarkastelee ja
analysoi toiminta- ja

hyvinvointitietoa

Kirjaa tiedot
sähköiseen
hyvinvointi-

kertomukseen

Tekee
johtopäätökset

yhteenvedosta ja
esittää konkreettisia

toimenpiteitä

Tekee
johtopäätökset

yhteenvedosta ja
esittää konkreettisia

toimenpiteitä

Käsittelee IV
osavuosikatsausta

ja arvioi
hv-kertomuksen

toteutumista Siirtyy
vaiheeseen

A.7.1

Käsittelee I
osavuosikatsausta

ja arvioi
hv-kertomuksen

toteutumista

Käsittelee IV
osavuosikatsausta

ja arvioi
hv-kertomuksen

toteutumista Siirtyy
vaiheeseen

A.7.1

Käsittelee I
osavuosikatsausta

ja arvioi
hv-kertomuksen

toteutumista
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Hyvinvointi-
koordinaattori

(hk)

Hyte (ei hk)

On mukana
hv-kertomuksen

käsittelyssä

On mukana
hv-kertomuksen

käsittelyssä

Käsittelee
ehdotuksia  talous-

ja toiminta-
suunnitelmaan

On tarvittaessa
mukana

hv-kertomuksen
käsittelyssä

On tarvittaessa
mukana

hv-kertomuksen
käsittelyssä

Siirtyy
A.7.2. 

Kirjaa hyväksytyn
hv-kertomuksen

Esittää ehdotukset
kunnan talous- ja

toimintasuunnitelmaan

On mukana
hv-kertomuksen

käsittelyssä

Käsittelee
johtopäätöksiä ja

toimenpide-esityksiä

Käsittelee
ehdotuksia  talous-

ja toiminta-
suunnitelmaan

Siirtyy
A.7.2. 

Käsittelee
ehdotuksia talous-

ja toiminta-
suunnitelmaan

Käsittelee
tarvittaessa

johtopäätöksiä ja
toimenpide-esityksiä

Käsittelee III
osavuosikatsausta

ja arvio
hv-kertomuksen

toteutumista
Siirtyy
A.7.2. 

Käsittelee
tilinpäätöksen ja

arvioi
hv-kertomuksen
toteutumista (II)

Hyväksyy
kuntasuunnitelman

(talous- ja
toimintasuunnitelma)

Hyväksyy
hyvinvointi-

kertomuksen osana
kuntasuunnitelmaa

Siirtyy
A.7.2. 

Käsittelee III
osavuosikatsausta

ja arvio
hv-kertomuksen

toteutumista

Käsittelee
tilinpäätöksen ja

arvioi
hv-kertomuksen
toteutumista (II)
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Esimies/
lähiesimies

Työntekijät

Toimialajohto
Vie käytäntöön

hyväksyttyä talous-
ja

toimintasuunnitelmaa

Vie käytäntöön
hyväksyttyä talous-

ja
toimintasuunnitelmaa

Käsittelee talous- ja
toimintasuunnitelmaa

Siirtyy
vaiheeseen
A.2.-A.5.

Toimivat talous- ja
toimintasuunnitelman

mukaisesti

Siirtyy
A.6.2.

Siirtyy
A.6.1.

Hyvinvointi-
koordinaattori

(hk)

Hyte (ei hk)

Arvioi ja seuraa
kunnan

hyvinvointityön
toteutumista

Arvioi ja seuraa
kunnan

hyvinvointityön
toteutumista

Siirtyy
A.6.1.

Siirtyy
A.6.2.

Ohjeistaa
talousarvion

täytäntöönpanon

Siirtyy
A.6.2.
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Prosessin nimi Päivämäärä 

A. LAPSIPERHEEN TUKEMINEN HYVINVOINTITIETOA HYÖDYNTÄEN 

Kutsujärjestelmä 

A.1. Väestötietojen päivittyminen 

Väestörekisterikeskus tuottaa aineiston (viikottain), jonka toimittaja (Tieto Oyj) välittää nettiin sopimuksen 

mukaan 1-4 vk välein. Kunnan ict-yksikkö noutaa aineiston ja Effica-pääkäyttäjä tekee päivityksen Efficaan 
sekä päivittää Ikärakenteen yms., tarvittaessa myös Aluejaon. 

 

Nykytila/ Tavoitetila Lisätietoja esim. käytettävät lyhenteet 

Tavoitetila  

Toimintokokonaisuus, toimija/ rooli Toiminto Syöte Tuotos 

Väestörekisterikeskus Päivittää väestötiedot rekisteriin 

 

  

Toimittaja 

- Tieto Oyj 

Välittää väestötiedon nettiin 

o Välittää päivittyneen väestötiedon nettiin sopimuksen mu-
kaan. 

  

Kunta: 

Ict-yksikkö 

Hakee kunnan aineiston netistä 

 

  

Kunta: 

Effica-pääkäyttäjä 

Päivittää väestötiedon Efficalle 

Päivittää Ikärakenteen ja Aluejaon Efficalle 

Siirtyy vaiheeseen A.2. 
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Prosessin nimi Päivämäärä 

A. LAPSIPERHEEN TUKEMINEN HYVINVOINTITIETOA HYÖDYNTÄEN 

Kutsujärjestelmä 

A.2. Kohderyhmän poiminta 

Terveydenhoitaja tuottaa ennakkovarauskirjalle kutsuttavien tiedot 2 kk ennen syntymäpäivää.  

Ennakkovarauskirja on neuvola-/ aluekohtainen. 

Tietojärjestelmässä on valmis kutsupohja, joka voidaan tulostaa. 

Terveydenhoitaja postittaa asiakasperheeseen lapsen nimellä kutsun, jonka liitteenä lomakkeita: 

- Neljävuotias kotona -kysely vanhemmille keskustelun pohjaksi 

- Lapsiperheen arjen voimavarat 

 

Nykytila/ Tavoitetila Lisätietoja esim. käytettävät lyhenteet 

Tavoitetila  

Toimintokokonaisuus, toimija/ rooli Toiminto Syöte Tuotos 

Terveydenhoitaja: 

Lastenneuvolan terveydenhoitaja 

Tekee ikäluokkaseulonnan ja luo ennakkovaraukset ajanvarauskirjal-
le 

o Terveydenhoitaja tuottaa rajatulla ikäluokkaseulonnalla kut-

suttavien tiedot ennakkovarauskirjalle 1 kk ennen syntymä-
päivää. 

Tulostaa kutsut  

o Kutsu  tulostetaan Effican Kutsu -järjestelmästä ja lomak-
keet Effican yleisistä kansioista. 

Postittaa kutsut 

o Tulostaa lomakkeet Effican ohjelmasta ja lähettää ne kutsun 
mukana lapsen nimellä perheeseen. 

 

Siirtyy vaiheeseen A.3. 
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Asiakas: 

4-vuotias lapsi ja hänen huoltajansa 

Saa kutsun 4v. tarkastukseen 

o Kutsussa on pyyntö varata aika neuvolaan tarkastukseen. 

Kutsu tulee 1-2 kk ennen lapsen syntymäpäivää. 

Oulu: 

- kirjeessä mukana lomakkeet ja tieto mahdollisuudesta 
käyttää sähköistä OmaHoito-alustaa 

Kempele ja Liminka: 

- lomakkeet kutsukirjeen mukana 

 

Siirtyy vaiheeseen A.3. 

  

Prosessin nimi Päivämäärä 

A. LAPSIPERHEEN TUKEMINEN HYVINVOINTITIETOA HYÖDYNTÄEN 

Hyvinvointitiedon keruu ja terveyden edistäminen 

A.3. Ajanvaraus neuvolaan 

Kaikille 4v- lapsen perheille lähetetään kutsu. Kutsu lähetetään lapsen osoitteeseen lapsen nimellä. 

Aika varataan lapsen syntymäpäivän lähellä, n. kuukauden sisällä syntymäpäivästä (+/- 2kk).  

Oulussa OmaHoito-alustalla huoltajat voivat varata ajan. Alustalla voi myös täyttää tarkastukseen liittyvät lo-
makkeet. 

Kutsun mukana/ OmaHoito-alustalla lomakkeet: 

- Neljävuotias kotona: kysely vanhemmille keskustelun pohjaksi 

- Lapsiperheen arjen voimavarat 

Jos perhe ei ota yhteyttä, lähetetään uusintakutsu 2 kk:n kuluttua ensimmäisestä kutsusta.  

Vanhemmat voivat halutessaan käyttää muita kuin kunnallisia neuvolapalveluja tai jättää käyttämättä neuvo-
lapalveluja. 

 

Nykytila/ Tavoitetila Lisätietoja esim. käytettävät lyhenteet 

Tavoitetila Effica Ennakkoajanvarauskirja 

- Tietojärjestelmän pohjana väestörekisteri, joka päivittyy viikon välein. 

Rekisteristä poimitaan lapset, jotka täyttävät kahden kuukauden kuluttua 4 vuotta. 
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Toimintokokonaisuus, toimija/ rooli Toiminto Syöte Tuotos 

Huoltajat: 

4- vuotiaan lapsen huoltajat 

Saa kutsun 4v. tarkastukseen 

o Kutsu tulee n. 1-2 kk ennen lapsen syntymäpäivää. Kutsus-
sa pyydetään varaamaan aika laajaan 4v. terveystarkastuk-
seen. Kutsu osoitettu molemmille huoltajille. 

Oulu: 

- kirjeessä mukana lomakkeet ja tieto mahdollisuudesta 
käyttää sähköistä OmaHoito-alustaa 

Kempele ja Liminka: 

- lomakkeet kirjeen mukana 

  

Yhteistyötoimijat: 

Päivähoito 

Lastensuojelu (perhetyö) 

Erityistyöntekijät 

Herää huoli 4v. lapsesta tai perheestä 

o Työntekijällä on herännyt huoli esim. lapsen kasvuun tai ke-
hitykseen liittyen, perheen sosiaalisesta tilanteesta. 

Ohjaa perhettä varaamaan ajan neuvolaan 

  

Huoltajat: 

4- vuotiaan lapsen huoltajat 

Varaako ajan 1. kutsun jälkeen? Kyllä 

Varaa ajan neuvolaan  

o Soittaa neuvolan ajanvaraukseen tai varaa ajan sähköiseltä 
OmaHoito-alustalta. 

  

Neuvola: 

Ajanvaraus 

o Ajanvaraus voidaan tehdä puhe-
limitse tai netin kautta. 

Antaa ajan neuvolakäynnille 

o Antaa ajan neuvolakäynnille ja siirtää asiakkaan tiedot en-
nakkoajanvarauskirjalta terveydenhoitajan ajanvarauskirjal-
le. 

o Jos perhe ei halua tulla neuvolaan, terveydenhoitaja kyselee 
perheen kuulumiset ja syyn, miksi ei perhe ei halua tulla 
neuvolaan. Asiat kirjataan asiakastietoihin. 

  

Huoltajat: 

4- vuotiaan lapsen huoltajat 

Onko lapsi päivähoidossa? Kyllä  

Siirtyy vaiheeseen A.4. 

Onko lapsi päivähoidossa? Ei 

Siirtyy vaiheeseen A.5. 

  

Huoltajat: 

4- vuotiaan lapsen huoltajat 

Varaako ajan 1. kutsun jälkeen? Ei 

Ilmoittaa, että ei tule neuvolaan 

o Perhe ei halua käyttää kunnan tarjoamia neuvolapalveluja. 
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Neuvola: 

Terveydenhoitaja 

o Neuvolan terveydenhoitaja 

Onko asiakas varannut ajan 1. kutsun jälkeen? Kyllä 

Saa tiedon asiakkaasta 

o Effica Ajanvaraus (Tietojärjestelmä) 

Siirtyy vaiheeseen A.5. 

Onko asiakas varannut ajan 1. kutsun jälkeen? Ei  

Lähettää uusintakutsun 

o Tarkistaa ennakkoajanvarauskirjalta tiedot asiakkaista, jotka 
eivät ole varanneet aikaa neuvolaan. Lähettää asiakkaalle 

uusintakutsun. Kutsussa on maininta asetuksen perusteista 
selvittää lapsen ja perheen tuen tarve. 

  

Huoltajat: 

4- vuotiaan lapsen huoltajat 

Saa uuden kutsun 1-2 kk kuluttua 

o Neuvolasta tulee uusintakutsu. 

Varaako ajan 2. kutsun  jälkeen ? Kyllä  

Varaa ajan neuvolaan 

o Soittaa neuvolan ajanvaraukseen tai varaa ajan sähköiseltä 
OmaHoito-alustalta. 

Varaako ajan 2. kutsun  jälkeen ? Ei 

Ilmoittaa että ei tule neuvolaan 

o Perhe ei halua käyttää kunnan tarjoamia neuvolapalveluita 

  

Neuvola: 

Ajanvaraus 

o Ajanvaraus voidaan tehdä puhe-
limitse tai netin kautta. 

Antaa ajan neuvolakäynnille 

o Antaa ajan neuvolakäynnille ja siirtää asiakkaan tiedot en-
nakkoajanvarauskirjalta terveydenhoitajan ajanvarauskirjal-
le. 

o Jos perhe ei halua tulla neuvolaan, terveydenhoitaja kyselee 
perheen kuulumiset ja syyn, miksi ei perhe ei halua tulla 
neuvolaan. Asiat kirjataan asiakastietoihin. 

  

Huoltajat: 

4- vuotiaan lapsen huoltajat 

Onko lapsi päivähoidossa? Kyllä 

Siirtyy vaiheeseen A.4. 

Onko lapsi päivähoidossa? Ei 

Siirtyy vaiheeseen A.5. 
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Neuvola: 

Terveydenhoitaja 

o Neuvolan terveydenhoitaja 

Onko asiakas varannut ajan 2. kutsun jälkeen? Kyllä  

Saa tiedon asiakkaasta 

o Tieto ajanvarauksesta näkyy terveydenhoitajan ajanvaraus-
kirjalla Efficalla. 

Siirtyy vaiheeseen A.5. 

Onko asiakas varannut ajan 2. kutsun jälkeen? Ei 

Ottaa yhteyttä asiakkaaseen 

o Tarkistaa ennakkoajanvarauskirjalta tiedot asiakkaista, jotka 
eivät ole varanneet aikaa neuvolaan. 

o Tavoittelee asiakasta 1-2 viikon kuluttua uusintakutsun lä-
hettämisestä, esim. soittaa tai lähettää viestejä lapsen huol-
tajalle 3 kertaa. Kirjaa tiedon Efficalle asiakastietoihin. 

  

Huoltajat: 

4- vuotiaan lapsen huoltajat 

Varaako ajan 2. kutsun jälkeen? Ei  

Ei vastaa yhteydenottoon 

  

Neuvola: 

Terveydenhoitaja 

o Neuvolan terveydenhoitaja 

Saako yhteyden 1. kerralla? Kyllä  

Saa tiedon, että perhe ei halua tulla neuvolaan 

o Perheeseen ollaan yhteydessä. Kysellään perheen kuulumi-
set ja syyn, miksi perhe ei halua tulla neuvolaan. Asiat kirja-
taan asiakastietoihin. 

Antaa ajan neuvolakäynnille 

o Antaa ajan neuvolakäynnille ja siirtää asiakkaan tiedot en-
nakkoajanvarauskirjalta omalle ajanvarauskirjalle. 

Siirtyy vaiheeseen A.5. 

  

Huoltajat: 

4- vuotiaan lapsen huoltajat 

Vastaako 1. yhteydenottoon? Kyllä  

Vastaa neuvolan yhteydenottoon ja saa ajan neuvolakäynnille 

o Soittaa neuvolan ajanvaraukseen tai varaa ajan sähköisesti 

Onko lapsi päivähoidossa? Kyllä 

Siirtyy vaiheeseen A.4. 

Onko lapsi päivähoidossa? Ei 

Siirtyy vaiheeseen A.5. 

Vastaako 1. yhteydenottoon? Kyllä  

Ilmoittaa, että ei tule neuvolaan 

o Perhe ei halua käyttää kunnan tarjoamia neuvolapalveluita 
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Neuvola: 

Terveydenhoitaja 

o Neuvolan terveydenhoitaja 

Saako yhteyden 1. kerralla? Ei 

Selvittää perheen tilannetta 

o Selvittää perheen tilannetta asiakastiedoista ja muilta yh-
teistyötoimijoilta (esim. neuvolan perhetyöntekijä, päivähoi-
to).  

o Voi tehdä kotikäynnin. Työparina ensisijaisesti toinen ter-
veydenhoitaja tai perhetyöntekijä, harkinnan mukaan esim. 
lääkäri, sosiaalityöntekijä, päivähoidon työtekijä. Perheelle 
kerrotaan terveystarkastuksen velvoitteesta. 

o Jos ei pääse sisään, tarvittaessa on yhteydessä lastensuoje-

luun tai poliisille. Tekee tarvittaessa lastensuojeluilmoituk-
sen. 

  

Yhteistyötoimijat: 

Päivähoito 

Lastensuojelu (perhetyö) 

Erityistyöntekijät 

Selvittää tarvittaessa perheen tilannetta 

Siirtyy vaiheeseen A.4. – A.5. 
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Neuvola: 

Terveydenhoitaja 

o Neuvolan terveydenhoitaja 

Saako yhteyden 2. kerralla ? Kyllä  

Antaa ajan neuvolakäynnille. 

o Antaa ajan neuvolakäynnille ja siirtää asiakkaan tiedot en-
nakkoajanvarauskirjalta omalle ajanvarauskirjalle. 

Siirtyy vaiheeseen A.5. 

Saako yhteyden 2. kerralla ? Kyllä  

Saa tiedon, että perhe ei halua tulla neuvolaan 

o Perheeseen ollaan yhteydessä. Kysellään perheen kuulumi-

set ja syy, miksi ei tulla neuvolaan. Asiat kirjataan asiakas-
tietoihin. 

Saako yhteyden 2. kerralla ? Ei 

Siirtyy vaiheeseen A.3.1. Lastensuojeluilmoituksen tekeminen 

o Terveydenhuollon työntekijä tekee lastensuojeluilmoituksen 
lastensuojeluun. Ilmoituksen voi tehdä kirjallisena tai puhe-
limella. Ilmoitukseen kirjataan neuvola-asetuksen 

(338/2011) mukainen peruste pyrkiä selvittämään määräai-
kaisista tarkastuksista poisjäävien tuen tarve. Lisäksi ilmoi-
tukseen kirjataan yhteydenottopyyntö neuvolaan. 

o Lastensuojelu ottaa yhteyttä perheeseen. Ilmoituksen saa-
pumisesta on seitsemän vuorokautta aikaa tehdä arvio aloi-

tetaanko lastensuojelutarpeen selvitys. Jos lapsi on jo las-
tensuojelun asiakkaana, ls-tarpeen selvitystä ei tehdä uudel-
leen. Ilmoitus voidaan liittää jo olemassa olevaan asiakas-
tiedostoon. Ilmoitus käsitellään asiakkaan kanssa. 

o Lastensuojeluilmoituksen tekijä voidaan pyytää mukaan las-
tensuojelutarpeen selvitykseen. Perhe voi itse kertoa ilmoi-

tuksen tekijätaholle, mihin toimenpiteisiin lastensuojeluil-
moitus johti. 

Siirtyy vaiheeseen A.5. 
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Huoltajat: 

4- vuotiaan lapsen huoltajat 

 

Vastaako 2. yhteydenottoon? Kyllä  

Vastaa neuvolan yhteydenottoon ja saa ajan neuvolakäynnille 

o Soittaa neuvolan ajanvaraukseen tai varaa ajan sähköisesti 

Onko lapsi päivähoidossa? Kyllä 

Siirtyy vaiheeseen A.4. 

Onko lapsi päivähoidossa? Ei 

Siirtyy vaiheeseen A.5 

Vastaako 2. yhteydenottoon? Kyllä 

Ilmoittaa, että ei tule neuvolaan 

o Perhe ei halua käyttää kunnan tarjoamia neuvolapalveluita 

Vastaako 2. yhteydenottoon? Ei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Ei vastaa yhteydenottoon 

o Asiakasta ei tavoiteta. 

Siirtyy vaiheeseen A.3.1. Lastensuojeluilmoituksen tekeminen 

o Terveydenhuollon työntekijä tekee lastensuojeluilmoituksen 
lastensuojeluun. Ilmoituksen voi tehdä kirjallisena tai puhe-
limella. Ilmoitukseen kirjataan neuvola-asetuksen 

(338/2011) mukainen peruste pyrkiä selvittämään määräai-
kaisista tarkastuksista poisjäävien tuen tarve. Lisäksi ilmoi-
tukseen kirjataan yhteydenottopyyntö neuvolaan. 

o Lastensuojelu ottaa yhteyttä perheeseen. Ilmoituksen saa-
pumisesta on seitsemän vuorokautta aikaa tehdä arvio aloi-
tetaanko lastensuojelutarpeen selvitys. Jos lapsi on jo las-
tensuojelun asiakkaana, ls-tarpeen selvitystä ei tehdä uudel-
leen. Ilmoitus voidaan liittää jo olemassa olevaan asiakas-
tiedostoon. Ilmoitus käsitellään asiakkaan kanssa. 

o Lastensuojeluilmoituksen tekijä voidaan pyytää mukaan las-
tensuojelutarpeen selvitykseen. Perhe voi itse kertoa ilmoi-

tuksen tekijätaholle, mihin toimenpiteisiin lastensuojeluil-
moitus johti. 

Siirtyy vaiheeseen A.5. 
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Prosessin nimi Päivämäärä 

A. LAPSIPERHEEN TUKEMINEN HYVINVOINTITIETOA HYÖDYNTÄEN 

Hyvinvointitiedon keruu ja terveyden edistäminen 

A.4. Nelikko päivähoidossa 

Lomake 4- vuotiaan lapsen kehityksestä täytetään päivähoidossa n. kuukausi ennen lapsen 4v. syntymäpäi-

vää. Perheen ja päivähoidon yhteinen keskustelu järjestetään havainnoinnin jälkeen. Havainnointitiedot lähe-
tetään huoltajan luvalla neuvolaan. Vanhemmat antavat lomakkeella luvan myös neuvolan ja päivähoidon 
väliseen keskusteluun liittyen lapsen 4v.-tarkastukseen. 

 

Neljävuotias varhaiskasvatuksessa -lomakkeen sisältö: 

- päivittäistoiminnot 

- liikkumisen ja hahmottamisen kehitys 

- tunne-elämän kehitys, sosiaaliset taidot ja leikki 

- kieli ja kommunikaatio 

 

Nykytila/ Tavoitetila Lisätietoja esim. käytettävät lyhenteet 

Tavoitetila Effica Ennakkoajanvarauskirja: Tietojärjestelmän pohjana väestörekisteri, joka päivittyy viikon 
välein. Rekisteristä poimitaan lapset, jotka täyttävät kahden kuukauden kuluttua 4 vuotta. 

 

Päivähoito sisältää päiväkotihoidon ja perhepäivähoidon. 

Toimintokokonaisuus, toimija/ rooli Toiminto Syöte Tuotos 

Päivähoito: 

Päiväkoti ja perhepäivähoito 

- Lastentarhanopettaja 

o Lastentarhanopettaja tai päivä-
hoitaja 

Kertoo vanhemmille Nelikon tekemisestä 

o Kerrotaan Nelikosta osana 4-vuotiaan laajaa terveystar-
kastusta ja kehotetaan varaamaan neuvola-aika. 

  

Perhe: 

Perheessä 4 vuotta täyttävä lapsi 

- Lapsi 

o 4-vuotias lapsi 

Saa tiedon Nelikon tekemisestä 

o Päivähoidon työntekijä kertoo lapselle päivähoidon osuu-
den 4- vuotiaan lapsen laajasta terveystarkastuksesta. 

  



54 

 

Perhe: 

Perheessä 4 vuotta täyttävä lapsi 

- Huoltajat 

o 4- vuotiaan lapsen huoltajat 

 

Saa tiedon nelikon tekemisestä 

o Päivähoidon työntekijä kertoo huoltajille päivähoidon 
osuuden 4- vuotiaan lapsen laajasta terveystarkastukses-
ta. Saa tietoa myös päiväkodin ilmoitustaululta tai van-
hempainillassa.  

o Perhepäivähoidossa olevan lapsen huoltajat saavat tietoa 
perhepäivähoidon ohjaajalta/ aluepäiväkodinjohtajalta. 

o Varhaiskasvatuksessa käytössä olevat lomakkeet, kaavak-
keet ym. löytyvät myös sähköiseltä alustalta. 

Varaa ajan neuvolaan 

o Varaavat ajan neuvolaan ja kertovat siitä päivähoitoon. 

  

Neuvola: 

Neuvolan ajanvaraus ja/ tai neuvolan 
terveydenhoitaja. 

Antaa neuvola-ajan 

o Antaa ajan neuvolakäynnille ja siirtää asiakkaan tiedot en-
nakkovarauskirjalta terveydenhoitajan ajanvarauskirjalle 

  

Perhe: 

Perheessä 4 vuotta täyttävä lapsi 

- Huoltajat 

o 4- vuotiaan lapsen huoltajat 

 

Täyttää Nelikon huoltajien osion 

o Huoltajat täyttävät Neljävuotias kotona -kyselyn: päivit-
täistoiminnot, käden- ja liikunnalliset taidot, sosiaaliset/ 

vuorovaikutustaidot, kielelliset taidot, lapsen ominaisuu-
det, temperamentti, lapsen sairaudet, lääkitys ja lapsen 
kasvuun ja kehitykseen liittyvät hoito- ja tukimuodot. 

o Molemmat huoltajat allekirjoittavat sen. 

  

Päivähoito: 

Päiväkoti ja perhepäivähoito 

- Lastentarhanopettaja 

o Lastentarhanopettaja tai päivä-
hoitaja 

Onko lapsesta huolta? Kyllä  

o Huoli voi olla vanhemmilla tai päivähoidon 

    työntekijöillä lapsen kasvusta ja/tai kehityksestä. 

Pyytää kelton mukaan  

o Huoltajalle ilmoitetaan kelton mukaan tulosta. 

  

Perhe: 

Perheessä 4 vuotta täyttävä lapsi 

- Huoltajat 

o 4- vuotiaan lapsen huoltajat 

Onko lapsesta huolta? Kyllä  

Saa tiedon kelton mukana olosta havainnoinnissa 

o Huoltajille kerrotaan, jos kelto on mukana lapsen havain-
noinnissa. 
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Päivähoito: 

Päiväkoti ja perhepäivähoito 

- Lastentarhanopettaja 

o Lastentarhanopettaja tai päivä-
hoitaja 

 

 

-   Kiertävä erityislastentarhan- 

    opettaja 

Onko lapsesta huolta? Kyllä ja Ei 

Havainnoi lasta ja täyttää havainnointilomakkeen 

o Neljävuotiaasta havainnoidaan: päivittäistoiminnot, liik-
kumisen ja hahmottamisen kehitys, tunne-elämän kehi-
tys, sosiaaliset taidot ja leikki, kieli ja kommunikaatio, 
lapsen kokemus omasta hyvinvoinnista 

 

Osallistuu tarvittaessa lapsen havainnointiin 

o Konsultoi ja täydentää havainnointia. 

  

Perhe: 

Perheessä 4 vuotta täyttävä lapsi 

- Lapsi 

o 4-vuotias lapsi 

Leikkii ja toimii 

o Lapsi leikkii ja toimii päivähoidossa. Kertoo omasta hyvin-
voinnin tilastaan 

Siirtyy vaiheeseen A.5. 

  

Päivähoito: 

Päiväkoti ja perhepäivähoito 

- Lastentarhanopettaja 

o Lastentarhanopettaja tai päivä-
hoitaja 

Arvioi muun henkilökunnan kanssa 4-vuotiaan selviytymisen päi-
vähoidossa 

o Käydään läpi neljävuotiaasta lapsesta tehdyt havainnot ja 
täytetään tiedonsiirto lomake neuvolaan. 

 

  

Päivähoito: 

Päiväkoti ja perhepäivähoito 

o Ryhmän muut työntekijät 

Täydentää havainnointia 

o Täydentää lapsesta tehtyä havainnointia. 

 

  

Päivähoito: 

Päiväkoti ja perhepäivähoito 

o Kiertävä erityislastentarhan-
opettaja 

Täydentää havainnointia 

o Täydentää lapsesta tehtyä havainnointia. 

  

Päivähoito: 

Päiväkoti ja perhepäivähoito 

- Lastentarhanopettaja 

o Lastentarhanopettaja tai päivä-
hoitaja 

Keskustelee huoltajien kanssa lapsen toimimisesta päivähoidossa 
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Perhe: 

Perheessä 4 vuotta täyttävä lapsi 

- Huoltajat 

o 4- vuotiaan lapsen huoltajat 

 

Keskustelevat lapsen toimimisesta päivähoidossa 

o Keskustelun jälkeen allekirjoittavat suostumuksen tiedon-
siirtoon neuvolaan. Saavat kopion havainnointilomakkees-
ta. 

Onko avun tarve lastensuojelullinen? Ei  

Siirtyy vaiheeseen A.5. 

Onko avun tarve lastensuojelullinen? Kyllä  

Siirtyy A.4.1. Lastensuojeluilmoituksen tekeminen 

o Työntekijä tekee lastensuojeluilmoituksen lastensuojeluun. 

Ilmoituksen voi tehdä kirjallisena tai puhelimella. Ilmoi-
tukseen kirjataan neuvola-asetuksen (338/2011)  mukai-
nen peruste pyrkiä selvittämään määräaikaisista tarkas-
tuksista poisjäävien tuen tarve. Lisäksi ilmoitukseen kirja-
taan yhteydenottopyyntö neuvolaan. 

o Lastensuojelu ottaa yhteyttä perheeseen. Ilmoituksen 
saapumisesta on seitsemän vuorokautta aikaa tehdä arvio 
aloitetaanko lastensuojelutarpeen selvitys. Jos lapsi on jo 

lastensuojelun asiakkaana, ls-tarpeen selvitystä ei tehdä 
uudelleen. Ilmoitus voidaan liittää jo olemassa olevaan 
asiakastiedostoon. Ilmoitus käsitellään asiakkaan kanssa. 

o Lastensuojeluilmoituksen tekijä voidaan pyytää mukaan 

lastensuojelutarpeen selvitykseen. Perhe voi itse kertoa 
ilmoituksen tekijätaholle, mihin toimenpiteisiin lastensuo-
jeluilmoitus johti. 

Siirtyy vaiheeseen A.5. 
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Päivähoito: 

Päiväkoti ja perhepäivähoito 

o Kiertävä erityislastentarhan-
opettaja 

Keskustelee huoltajien kanssa lapsen toimimisesta päivähoidossa 

o On mukana tarvittaessa huoltajien kanssa käytävässä 
keskustelussa. 

Onko avun tarve lastensuojelullinen? Ei  

Siirtyy vaiheeseen A.5. 

Onko avun tarve lastensuojelullinen? Kyllä 

A.4.1. Lastensuojeluilmoituksen tekeminen 

o Työntekijä tekee lastensuojeluilmoituksen lastensuojeluun. 

Ilmoituksen voi tehdä kirjallisena tai puhelimella. Ilmoi-

tukseen kirjataan neuvola-asetuksen (338/2011)  mukai-
nen peruste pyrkiä selvittämään määräaikaisista tarkas-
tuksista poisjäävien tuen tarve. Lisäksi ilmoitukseen kirja-
taan yhteydenottopyyntö neuvolaan. 

o Lastensuojelu ottaa yhteyttä perheeseen. Ilmoituksen 
saapumisesta on seitsemän vuorokautta aikaa tehdä arvio 
aloitetaanko lastensuojelutarpeen selvitys. Jos lapsi on jo 
lastensuojelun asiakkaana, ls-tarpeen selvitystä ei tehdä 

uudelleen. Ilmoitus voidaan liittää jo olemassa olevaan 
asiakastiedostoon. Ilmoitus käsitellään asiakkaan kanssa. 

o Lastensuojeluilmoituksen tekijä voidaan pyytää mukaan 
lastensuojelutarpeen selvitykseen. Perhe voi itse kertoa 

ilmoituksen tekijätaholle, mihin toimenpiteisiin lastensuo-
jeluilmoitus johti. 

Siirtyy vaiheeseen A.5. 

  

Päivähoito: 

Päiväkoti ja perhepäivähoito 

- Lastentarhanopettaja 

o Lastentarhanopettaja tai päivä-
hoitaja 

Lähettää Neljävuotias varhaiskasvatuksessa –lomakkeen neuvo-
laan 

o Huoltajalle ja päivähoitoon jää kopiot lapsen havainnointi-

lomakkeesta. Alkuperäinen lähetetään huoltajan luvalla 
neuvolaan. Lomake tallennetaan Lapsen kansioon. 

o Sähköiselle alustalle tallennetaan yhteenveto, josta ter-
veydenhoidon työntekijät voivat sitä lukea huoltajien lu-
valla. 

Siirtyy vaiheeseen A.5. 

  

 

Neuvola: 

Neuvolan ajanvaraus ja/ tai neuvolan 
terveydenhoitaja. 

Vastaanottaa päivähoidon tekemän arvioin lapsen toimimisesta 
päivähoidossa 

o Arvio tulee neuvolan terveydenhoitajalle. 

Siirtyy vaiheeseen A.5. 
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Prosessin nimi Päivämäärä 

A. LAPSIPERHEEN TUKEMINEN HYVINVOINTITIETOA HYÖDYNTÄEN 

Hyvinvointitiedon keruu ja terveyden edistäminen 

 

A.5. Laaja terveystarkastus neuvolassa 

Tavoitteet: 

- 4-vuotistarkastus on uuden asetuksen (338/2011) mukainen laaja terveystarkastus. Perheen mahdollinen 
lisätuen tarve tunnistetaan ja tarvittaessa järjestetään apua. 

- Myöhemmin kouluvaikeuksia aiheuttavat neurologiset ongelmat tulevat tässä iässä jo esiin, ja niitä voidaan 
alkaa kuntouttaa.  

- Psyykkisen kehityksen häiriöt voivat näkyä pelko-oireina, alakuloisuutena, takertuvuutena vanhempiin, totte-
lemattomuutena, ryhmässä toimimisen vaikeuksina tai muina vuorovaikutusongelmina. Tällöin psykologin tai 
perheneuvolan arvio ja tuki voi olla tarpeen.  

Sisältää käynnit neuvolassa terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla. 

 

A.5.1 Terveydenhoitajan tekemä terveystarkastus 

- Tarkastus aloitetaan yhdessä koko perheen kanssa. Lopputarkastus tehdään lapsen kanssa kahdestaan. Lo-
puksi keskustellaan yhteisesti lapsen terveydestä ja kehityksestä sekä perheen hyvinvoinnin tilasta. 

- Lapsella ja /tai huoltajilla voi olla tuen tarpeita lapsen fyysisessä terveydentilassa, psykosomaattisessa kehi-
tyksessä ja terveydessä, lapsen hoidossa/ kasvatuksessa, perhetilanteessa, lapsen ja vanhempien vuorovaiku-
tuksessa 

 

Nykytila/ Tavoitetila Lisätietoja esim. käytettävät lyhenteet 

Tavoitetila  

Toimintokokonaisuus, toimija/ rooli Toiminto Syöte Tuotos 
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Terveydenhoitaja: 

Lastenneuvolan terveydenhoitaja 

 

Valmistautuu lapsen tarkastukseen 

o Perehtyy aikaisempiin asiakastietoihin ja varhaiskas-
vatuksessa tehtyyn havainnointiin lapsen toimimi-
sesta päivähoidossa. Tutustuu sähköisesti täytettyi-
hin lomakkeisiin. 

o Valmistelee tilan ja välineet käyntiä varten. 

Tuleeko asiakas neuvolaan? Ei 

Soittaa huoltajalle 

o Terveydenhoitaja soittaa huoltajalle, jos perhe ei tu-
le vastaanotolle, eikä ilmoita peruuntuneesta käyn-
nistä. 

Tuleeko asiakas neuvolaan? Kyllä 

Tekee 4-vuotistarkastuksen 

o Käynnin kesto 120 min (sis. kirjaamisen) 

o Neuvolakäynnin sisältö: 

o Lene (leikki-ikäisen lapsen neurologinen arvio) 

         - näkö (Lenen kohta 4.1.1.) 

         - (kuulo) 

         - karkeamotoriikka 

         - poikkeavat liikkeet 

         - vuorovaikutustaidot 

         - tarkkavaisuus ja motivoituminen 

         - puheen tuottaminen 

         - puheen ymmärtäminen ja käsitteet 

         - kuullun hahmottaminen 

         - silmä-käsi yhteistyö 

         - leikki 

         - omatoimisuus 
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 o Fyysinen kehitys: 

- kasvu; pituus, paino, päänympärys 

          - verenpaine 

o Terveysneuvonta  

- Terveysneuvontamateriaalin antaminen. 

o Kotona hoidettavan lapsen huoltajan kanssa keskus-

tellaan laajemmin lapsen arjesta ja sosiaalisesta kehi-
tyksestä. 

o Selvitetään perheen hyvinvoinnin tilaa (Minä neljä-

vuotias: 4-vuotiaan lapsen kuvaus itsestään, Neljä-
vuotias kotona-lomake, Lapsiperheen arjen voimava-
rat- lomake, Audit-kysely: päihteiden käyttö, LAPS-
lomake: lapsen psykososiaalisen terveydentilan arvi-
ointimenetelmä, Neljävuotias varhaiskasvatuksessa -
lomake) 

  

Perhe: 

4-vuotiaan lapsen perhe 

- Huoltajat 

o 4- vuotiaan lapsen huolta-
jat 

On 4-vuotistarkastuksessa 

o Tarkastus aloitetaan yhdessä koko perheen kanssa. 
Lopputarkastus tehdään lapsen kanssa kahdestaan.  
Lopuksi keskustellaan yhteisesti lapsen terveydestä ja 
kehityksestä sekä perheen hyvinvoinnin tilasta. 

  

Perhe: 

4-vuotiaan lapsen perhe 

- Lapsi 

o 4- vuotias lapsi 

On 4-vuotistarkastuksessa  

o Tekee Lene- tehtäviä, kertoo kuulumisiaan. 

  

Terveydenhoitaja: 

Lastenneuvolan terveydenhoitaja 

 

Onnistuuko tarkastus? Ei  

Varaa uuden neuvola-ajan 

o Uusi aika varataan esim. jos lapsi ei ollut yhteistyö-
kykyinen. 

Siirtyy vaiheeseen A.5.1. 
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Perhe: 

4-vuotiaan lapsen perhe 

- Lapsi 

o 4- vuotias lapsi 

- Huoltajat 

o 4-vuotiaan lapsen huol-
tajat 

Onnistuuko tarkastus? Ei  

Saa uuden neuvola-ajan 

- Saa ajan uudelle neuvolakäynnille. 

 

Siirtyy vaiheeseen A.5.1. 

  

Terveydenhoitaja: 

Lastenneuvolan terveydenhoitaja 

 

Onnistuuko tarkastus?  Kyllä 

Onko tuen tarve? Ei  

Toteaa lapsen kasvun ja kehityksen olevan ikätasoista 

o Työntekijä arvioi, että lapsen asiat ovat hyvin. Lapsi 
kasvaa, kehittyy normaalisti ja hänellä on hyvät 
kasvuolosuhteet. 

Kirjaa käynnin ja arkistoi käynnin tiedot 

o Käyntitiedot kirjataan Effica-tietojärjestelmään. 

o Lapsen kansioon arkistoidaan kirjallinen materiaali 
(piirustukset, Lene, ym.) 

Siirtyy vaiheeseen A.5.2. 

  

Perhe: 

4-vuotiaan lapsen perhe 

- Lapsi 

o 4- vuotias lapsi 

- Huoltajat 

o 4-vuotiaan lapsen huoltajat 

Onnistuuko tarkastus? Kyllä 

Onko tuen tarve? Ei  

Kasvanut ja kehittynyt normaalisti 

o Lapsen kasvu ja kehitys on ikätasoista. 

Saa neuvolakorttiin tiedot käynnistä 

o Neuvolakorttiin kirjataan tiedot kasvusta, kehityksestä ja ro-
kotuksesta. 

Siirtyy vaiheeseen A.5.2. 
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Terveydenhoitaja: 

Lastenneuvolan terveydenhoitaja 

 

Onko tuen tarve? Kyllä  

Keskustelee huolen aiheesta huoltajien kanssa 

o Huoli on voinut nousta joko huoltajilta tai työntekijöiltä.  

o Työntekijällä käy pieni huoli tai ihmettely mielessä. Huolen 
puheeksi ottaminen käy suhteellisen helposti, koska työnte-
kijä pystyy tarjoamaan tukeaan. Useimmiten keskustelu 
tuottaa toivottua myönteistä kehitystä. Pienen huolen vyö-
hykkeellä on hyvät mahdollisuudet varhaiseen puuttumi-
seen. 

o Huoli voi liittyä esim.: 

- yleisesti fyysiseen terveyteen: lapsen kasvuun, lievät ään-
nevirheet, yökastelu  

- kasvatukseen liittyvät asiat: rajojen asettaminen, kannus-
taminen 

- perheen tilanne: taloudellinen tilanne, parisuhde ja van-
hemmuus 

- lapsen ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen 

- päihteiden käyttö, netin käyttö 

Kirjaa käynnin ja arkistoi käynnin tiedot 

o Käyntitiedot kirjataan Effica-tietojärjestelmään. 

o Lapsen kansioon arkistoidaan kirjallinen materiaali (piirus-
tukset, Lene, ym.) 

Siirtyy vaiheeseen A.5.2. 
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Perhe: 

4-vuotiaan lapsen perhe 

- Lapsi 

o 4- vuotias lapsi 

- Huoltajat 

o 4-vuotiaan lapsen huoltajat 

Onko tuen tarve? Kyllä  

Keskustelee huolen aiheesta neuvolakäynnillä 

o Keskustelee huolen aiheesta terveydenhoitajan kanssa ja 
tarvittaessa antaa luvan konsultoida toista työntekijää. 

o Huoli voi liittyä esim.: 

- yleisesti fyysiseen terveyteen: lapsen kasvuun, lievät ään-
nevirheet, yökastelu  

- kasvatukseen liittyvät asiat: rajojen asettaminen, kannus-
taminen 

- perheen tilanne: taloudellinen tilanne, parisuhde ja van-
hemmuus 

- lapsen ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen 

- huoltajien päihteidenkäyttö, netinkäyttö ym. 

Saa neuvolakorttiin tiedot käynnistä 

o Neuvolakorttiin kirjataan tiedot kasvusta, kehityksestä ja ro-
kotuksesta. 

Siirtyy vaiheeseen A.5.2. 
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Terveydenhoitaja: 

Lastenneuvolan terveydenhoitaja 

 

Onko tuen tarve? Kyllä  

Pyytää mukaan tai konsultoi toista työntekijää 

o Terveydenhoitaja voi konsultoida esim. toista terveydenhoi-
tajaa, lääkäriä tai soittaa esim. varhaiskasvatukseen. 

o Työntekijän huoli on tuntuvaa ja tarvitaan yhteistyötoimijoi-
ta tilanteen selvittelyyn. Huolta on ilmennyt mahdollisesti jo 
aikaisemmin (tieto huolesta on voinut tulla esim. varhais-
kasvatuksesta).  

o Työntekijä joutuu pohtimaan myös velvollisuuksiaan. Sitoo-
ko häntä vaitiolovelvollisuus vai lastensuojelulain 25 § ilmoi-

tusvelvollisuus, joka antaa mahdollisuuden hakea tukea ja 
asiantuntija-apua lastensuojelun työntekijöiltä. 

o Yhteistyötoimija voi olla esim.: 

- perhetyö 

- lastensuojelu 

- kuntoutus 

- mielenterveys 

- perheneuvola/ psykologi 

Kirjaa käynnin ja arkistoi käynnin tiedot 

o Käyntitiedot kirjataan Effica-tietojärjestelmään. 

o Lapsen kansioon arkistoidaan kirjallinen materiaali (piirus-
tukset, Lene, ym.) 

Siirtyy vaiheeseen A.5.2. 
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Perhe: 

4-vuotiaan lapsen perhe 

- Lapsi 

o 4- vuotias lapsi 

- Huoltajat 

o 4-vuotiaan lapsen huol-
tajat 

Onko tuen tarve? Kyllä 

Keskustelee huolen aiheesta neuvolakäynnillä 

o Keskustelee huolen aiheesta terveydenhoitajan kanssa ja 
tarvittaessa antaa luvan konsultoida toista työntekijää. 

o Huoli voi liittyä esim.: 

- yleisesti fyysiseen terveyteen: lapsen kasvuun, lievät ään-
nevirheet, yökastelu  

- kasvatukseen liittyvät asiat: rajojen asettaminen, kannus-
taminen 

- perheen tilanne: taloudellinen tilanne, parisuhde ja van-
hemmuus 

- lapsen ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen 

- huoltajien päihteidenkäyttö, netinkäyttö ym. 

Saa neuvolakorttiin tiedot käynnistä 

o Neuvolakorttiin kirjataan tiedot kasvusta, kehityksestä ja ro-
kotuksesta. 

Siirtyy vaiheeseen A.5.2. 

  

Yhteistyötoimija: 

esim. päivähoito, perhetyö, lastensuoje-
lu 

Antaa tietoa lapsesta 

o Kertoo pyydettäessä vanhempien luvalla lisätietoja lapsesta. 

o Tilanteen vakavuus huomioiden voidaan voi antaa tietoa il-
man vanhempien lupaa (esim. vakava lastensuojelullinen 
huoli). 

Siirtyy oman toiminnan prosessiin. 

  

Terveydenhoitaja: 

Lastenneuvolan terveydenhoitaja 

 

Onko tuen tarve? Kyllä  

Kirjoittaa lähetteen toiselle toimijalle 

o Lähete voidaan kirjoittaa esim. silmälääkärille tai puhetera-
peutille. Muiden toimijoiden tarvetta arvioidaan lääkärin-
käynnillä. 

Kirjaa käynnin ja arkistoi käynnin tiedot 

o Käyntitiedot kirjataan Effica-tietojärjestelmään. 

o Lapsen kansioon arkistoidaan kirjallinen materiaali (piirus-
tukset, Lene, ym.) 

Siirtyy vaiheeseen A.5.2. 
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Perhe: 

4-vuotiaan lapsen perhe 

- Lapsi 

o 4- vuotias lapsi 

- Huoltajat 

o 4-vuotiaan lapsen huol-
taja 

Onko tuen tarve? Kyllä  

Saa yhteystiedon tai ajan toiselle työntekijälle 

o Lähete voidaan kirjoittaa esim. silmälääkärille tai  puhetera-
peutille. 

Saa neuvolakorttiin tiedot käynnistä 

o Neuvolakorttiin kirjataan tiedot kasvusta, kehityksestä ja ro-
kotuksesta. 

Siirtyy vaiheeseen A.5.2. 

  

Terveydenhoitaja: 

Lastenneuvolan terveydenhoitaja 

 

Onko tuen tarve? Kyllä  

Järjestää avun välittömästi 

o Työntekijä arvioi lapsen olevan vaarassa. Huoli on tuntuvaa, 
esim: 

- lastensuojelullinen huoli: päihtynyt tai itsetuhoinen huolta-
ja, huoltajan hoitamaton/ huonosti tasapainossa oleva mie-
lenterveysongelma, lähisuhdeväkivalta perheessä 

- lapsen somaattinen sairaus 

  

Yhteistyötoimija: 

esim. päivähoito, perhetyö, lastensuoje-
lu 

Antaa tietoa lapsesta 

o Kertoo pyydettäessä vanhempien luvalla lisätietoja lapsesta. 

o Tilanteen vakavuus huomioiden voidaan voi antaa tietoa il-

man vanhempien lupaa (esim. vakava lastensuojelullinen 
huoli). 

Siirtyy oman toiminnan prosessiin. 
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Terveydenhoitaja: 

Lastenneuvolan terveydenhoitaja 

 

Kirjaa käynnin ja arkistoi käynnin tiedot 

o Käyntitiedot kirjataan Effica-tietojärjestelmään. 

o Lapsen kansioon arkistoidaan kirjallinen materiaali (piirus-
tukset, Lene, ym.) 

Onko avun tarve lastensuojelullinen? Ei  

Ohjaa toisen toimijan prosessiin 

Siirtyy vaiheeseen A.5.2. 

Onko avun tarve lastensuojelullinen? Kyllä 

A.5.1.1. Lastensuojeluilmoituksen tekeminen 

- Terveydenhuollon työntekijä tekee lastensuojeluilmoituksen 
lastensuojeluun. Ilmoituksen voi tehdä kirjallisena tai puhe-
limella.  

- Lastensuojelu ottaa yhteyttä perheeseen. Ilmoituksen saa-
pumisesta on seitsemän vuorokautta aikaa tehdä arvio aloi-
tetaanko lastensuojelutarpeen selvitys. Jos lapsi on jo las-

tensuojelun asiakkaana, ls-tarpeen selvitystä ei tehdä uudel-
leen. Ilmoitus voidaan liittää jo olemassa olevaan asiakas-
tiedostoon. Ilmoitus käsitellään asiakkaan kanssa. 

- Lastensuojeluilmoituksen tekijä voidaan pyytää mukaan las-
tensuojelutarpeen selvitykseen. Perhe voi itse kertoa ilmoi-

tuksen tekijätaholle, mihin toimenpiteisiin lastensuojeluil-
moitus johti. 

Siirtyy vaiheeseen A.5.2. 

  



68 

 

Perhe: 

4-vuotiaan lapsen perhe 

- Lapsi 

o 4- vuotias lapsi 

- Huoltajat 

o 4-vuotiaan lapsen huol-
taja 

Onko tuen tarve? Kyllä  

Suostuu välittömiin toimenpiteisiin 

o Huoltaja tai lapsi saatetaan tuen piiriin. 

Saa neuvolakorttiin tiedot käynnistä 

o Neuvolakorttiin kirjataan tiedot kasvusta, kehityksestä ja ro-
kotuksesta. 

Onko avun tarve lastensuojelullinen? Ei  

Siirtyy toisen toimijan prosessiin. 

Siirtyy vaiheeseen A.5.2. 

Onko avun tarve lastensuojelullinen? Kyllä 

A.5.1.1. Lastensuojeluilmoituksen tekeminen 

o Terveydenhuollon työntekijä tekee lastensuojeluilmoituksen 
lastensuojeluun. Ilmoituksen voi tehdä kirjallisena tai puhe-
limella. 

o Lastensuojelu ottaa yhteyttä perheeseen. Ilmoituksen saa-
pumisesta on seitsemän vuorokautta aikaa tehdä arvio aloi-
tetaanko lastensuojelutarpeen selvitys. Jos lapsi on jo las-
tensuojelun asiakkaana, ls-tarpeen selvitystä ei tehdä uu-
delleen. Ilmoitus voidaan liittää jo olemassa olevaan asia-
kastiedostoon. Ilmoitus käsitellään asiakkaan kanssa. 

o Lastensuojeluilmoituksen tekijä voidaan pyytää mukaan las-
tensuojelutarpeen selvitykseen. Perhe voi itse kertoa ilmoi-

tuksen tekijätaholle, mihin toimenpiteisiin lastensuojeluil-
moitus johti. 

Siirtyy vaiheeseen A.5.2. 
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Prosessin nimi Päivämäärä 

A. LAPSIPERHEEN TUKEMINEN HYVINVOINTITIETOA HYÖDYNTÄEN 

Hyvinvointitiedon keruu ja terveyden edistäminen 

A.5. Laaja terveystarkastus neuvolassa 

Tavoitteet: 

- 4-vuotistarkastus on uuden asetuksen mukainen laaja terveystarkastus. Perheen mahdollinen lisätuen tarve 
tunnistetaan ja tarvittaessa järjestetään apua. 

- Myöhemmin kouluvaikeuksia aiheuttavat neurologiset ongelmat tulevat tässä iässä jo esiin, ja niitä voidaan 
alkaa kuntouttaa.  

- Psyykkisen kehityksen häiriöt voivat näkyä pelko-oireina, alakuloisuutena, takertuvuutena vanhempiin, totte-
lemattomuutena, ryhmässä toimimisen vaikeuksina tai muina vuorovaikutusongelmina. Tällöin psykologin tai 
perheneuvolan arvio ja tuki voi olla tarpeen.  

Sisältää käynnit neuvolassa terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla. 

A.5.2. Lääkärin tekemä terveystarkastus 

- Keskustelee terveydenhoitajan ja perheen kanssa lapsesta ja perheen tilanteesta ennen lääkärintarkastusta. 
Saa tietoa terveydenhoitajan käynnin asioista, joihin sisältyy päivähoidon havainnot lapsesta. 

 

Nykytila/ Tavoitetila Lisätietoja esim. käytettävät lyhenteet 

Tavoitetila  

Toimintokokonaisuus, toimija/ rooli Toiminto Syöte Tuotos 

Neuvola: 

Lastenneuvolan terveydenhoitaja 

Valmistautuu tarkastukseen 

o Keskustelee lääkärin ja perheen kanssa lapsesta ja perheen 
tilanteesta ennen lääkärintarkastusta. 

  

Perhe:  

4 -vuotiaan lapsen perhe 

o 4-vuotiaan lapsen huoltajat 

 

o 4-vuotias lapsi 

Valmistautuu tarkastukseen 

 

o Keskustelee lapsen ja perheen tilanteesta ennen lääkärintar-

kastusta. 

Valmistautuu tarkastukseen 

o On mukana yhteisessä keskustelussa ennen lääkärintarkas-
tusta. 
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Neuvola: 

Lääkäri 

 

Valmistautuu lapsen 4v. tarkastukseen 

o Kesto 5-10 min. 

o Keskustelee terveydenhoitajan ja perheen kanssa lapsesta 
ja perheen tilanteesta ennen lääkärintarkastusta. 

o Saa tietoa terveydenhoitajan käynnin asioista, joihin sisältyy 
päivähoidon havainnot lapsesta. 

Tekee 4v. tarkastuksen 

o Kesto 30–40 min. 

o Lääkärin tekee yhteenvetoa lapsen kokonaistilanteesta ja 

voimavaroista, riskitekijöistä ja epäillyistä poikkeavuuksista.  
Selittää ne lapselle ja perheelle ja yhdessä perheen kanssa 
suunnitellaan jatkotoimenpiteet.  

o Lapsen tutkimus sisältää seuraavat asiat: 

1. Yleisvaikutelma 

2. Pituuden ja painon kehitys 

3. Lene: näkö (kohdat 4.1.2.–4.1.5.); lisäksi varmistaa ja 
tarkistaa löydökset jos Lenessä tuloksena 1,2 tai K 

4. Vuorovaikutustaidot: kykenee vastavuoroisuuteen; yh-
teistyöstä kieltäytymisen taustalla on varsin usein psyykki-

sen, neurologisen tai vuorovaikutustaitojen kehityksen on-
gelmaa.  

5. Tarkkaavaisuus ja motivoituminen: pystyy keskittymään 

tehtäviin tutkimustilanteessa n. 10 minuutiksi yhtäjaksoises-
ti. 

6. Puheen tuottaminen: vähintään 3–4 sanan lauseet, hel-
posti ymmärrettävää puhetta 

7. Somaattinen tutkimus: iho, yläetuhampaiden puhtaus ja 
kasvojen symmetria, sydämen auskultaatio, vatsa, reisival-
timopulssit, kivekset.  

o Selvittää perheen hyvinvoinnin tilaa (Lapsiperheen arjen 
voimavarat- lomake, Audit-kysely, LAPS-lomake, Neljävuoti-
as kotona- ja Neljävuotias varhaiskasvatuksessa lomakkeet) 

  

Perhe:  

4 -vuotiaan lapsen perhe 

o 4-vuotias lapsi 

On lääkärintarkastuksessa 

 

o Tekee tarkastukseen liittyviä tehtäviä. 
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Perhe:  

4-vuotiaan lapsen perhe 

o 4-vuotiaan lapsen huoltajat 

On lääkärintarkastuksessa 

 

o On mukana lääkärintarkastuksessa. 

  

Neuvola: 

Lääkäri 

 

Keskustelee lapsen ja perheen hyvinvoinnin tilasta ja sopii tarvitta-
vat jatkotoimenpiteet 

o Keskustelee perheen ja terveydenhoitajan kanssa lapsen ja 
perheen hyvinvoinnin tilasta. Tehdään yhteistyössä yhteen-
veto lapsen kokonaistilanteesta, voimavaroista, riskitekijöis-
tä ja epäillyistä poikkeavuuksista. Selitetään ne lapselle ja 

perheelle ja yhdessä perheen kanssa suunnitellaan jatkotoi-
menpiteet.   

o Tehdään tarvittaessa yhdessä hyvinvointi- ja terveyssuunni-
telma.  

o Palaute 4v. terveystarkastuksesta annetaan perheelle. 

  

Neuvola: 

Lastenneuvolan terveydenhoitaja 

Keskustelee lapsen ja hänen perheen hyvinvoinnin tilasta ja sopii 
tarvittavat jatkotoimenpiteet 

o Käydään läpi laajan terveystarkastuksen eri osiot.  

o Tehdään tarvittaessa hyvinvointi- ja terveyssuunnitelma. Eri 
osapuolet allekirjoittavat suunnitelman ja saavat siitä kukin 
oman kappaleen. 

  

 

Perhe:  

4 -vuotiaan lapsen perhe 

o 4-vuotiaan lapsen huoltajat 

 

 

 

o 4-vuotias lapsi 

Keskustelee perheen hyvinvoinnin tilasta ja sopii tarvittavat jatko-
toimenpiteet 

o Käydään läpi laajan terveystarkastuksen eri osiot. 

o Tehdään tarvittaessa hyvinvointi- ja terveyssuunnitelma. Eri 
osapuolet allekirjoittavat suunnitelman ja saavat siitä kukin 
oman kappaleen. 

 

On mukana keskustelussa perheen hyvinvoinnin tilasta 
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Neuvola: 

Lääkäri 

 

Onko tuen tarve? Ei  

Toteaa lapsen kasvun ja kehityksen olevan ikätasoista 

o Työntekijä kokee, että lapsen asiat ovat hyvin. Lapsi kasvaa, 
kehittyy normaalisti ja hänellä on hyvät kasvuolosuhteet. 

Kirjaa tiedot käynnistä 

o Kirjaa tiedot käynnistä sähköiseen tietojärjestelmään ja var-
haiskasvatuksen palautelomakkeelle. 

o Kirjaa tiedot lapsen neuvolakorttiin. 

Antaa asiakaskansion terveydenhoitajalle 

  

Perhe:  

4 -vuotiaan lapsen perhe 

o 4-vuotias lapsi 

  

o 4-vuotiaan lapsen huoltajat 

Onko tuen tarve? Ei  

Kasvanut ja kehittynyt normaalisti 

o Lapsen kasvu ja kehitys on ikätasoista. 

Saa neuvolakorttiin tiedot käynnistä 

Antaa palautetta palveluista 

  

Neuvola: 

Lastenneuvolan terveydenhoitaja 

Onko tuen tarve? Ei  

Arkistoi asiakaskansion 

Lähettää palautteen päivähoitoon 

o Terveydenhoitaja lähettää palautteen laajasta 4-v. tarkas-
tuksesta päivähoitoon. 

Siirtyy vaiheeseen A.6. 

  

Päivähoito Vastaanottaa palautteen neuvolasta.  

Siirtyy vaiheeseen A.6. 
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Neuvola: 

Lääkäri 

 

Onko tuen tarve? Kyllä  

Keskustelee ja  varaa tarvittaessa lisäkäynnin neuvolaan 

o Huoli on voinut nousta joko huoltajilta tai työntekijöiltä. 

o Huoli voi liittyä esim.: 

- kokonaisterveydentilaan: esim. lapsen kasvu, kielellinen 
kehitys, yökastelu  

- kasvatukseen liittyvät asiat: rajojen asettaminen, kannus-
taminen 

- perheen tilanne: taloudellinen tilanne, parisuhde 

- vuorovaikutussuhteet 

- tarkastuksen täydentämisen tarve 

- hyvinvointi- ja terveyssuunnitelman teko 

Kirjaa tiedot käynnistä 

o Kirjaa tiedot käynnistä sähköiseen tietojärjestelmään ja var-
haiskasvatuksen palautelomakkeelle. 

o Kirjaa tiedot lapsen neuvolakorttiin. 

Sopii jatkotoimenpiteiden järjestelyt 

o Terveydenhoitaja ja lääkäri käyvät yhdessä läpi lapsen ja 
perheen tuen tarpeet ja sopivat jatkotoimenpiteistä 

  

Neuvola: 

Lastenneuvolan terveydenhoitaja 

Onko tuen tarve? Kyllä 

Sopii jatkotoimenpiteiden järjestelyt 

o Terveydenhoitaja ja lääkäri käyvät yhdessä läpi lapsen ja 
perheen tuen tarpeet ja sopivat jatkotoimenpiteistä 

  

Perhe:  

4 -vuotiaan lapsen perhe 

o 4-vuotiaan lapsen huoltajat 

 

Onko tuen tarve? Kyllä  

Keskustelee huolen aiheesta ja saa tarvittaessa uuden neuvola-ajan 

Saa neuvolakorttiin tiedot käynnistä 

Antaa palautetta palveluista 

  

Neuvola: 

Lääkäri 

Antaa asiakaskansion terveydenhoitajalle 

 

  

Neuvola: 

Lastenneuvolan terveydenhoitaja 

Arkistoi asiakaskansion 

Lähettää palautteen päivähoitoon 

o Terveydenhoitaja lähettää palautteen laajasta 4-v. tarkas-
tuksesta päivähoitoon. 

Siirtyy vaiheeseen A.6. 
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Päivähoito Vastaanottaa palautteen neuvolasta. 

Siirtyy vaiheeseen A.6. 

  

Neuvola: 

Lääkäri 

Onko tuen tarve? Kyllä 

Kirjoittaa lähetteen tai suosituksen yksittäiselle työntekijälle 

o Lähete voidaan kirjoittaa esim. terapeuteille, perhetyönteki-
jälle, psykologille 

Kirjaa tiedot käynnistä 

o Kirjaa tiedot käynnistä sähköiseen tietojärjestelmään ja var-
haiskasvatuksen palautelomakkeelle. 

o Kirjaa tiedot lapsen neuvolakorttiin. 

Sopii jatkotoimenpiteiden järjestelyt 

o Terveydenhoitaja ja lääkäri käyvät yhdessä läpi lapsen ja 
perheen tuen tarpeet ja sopivat jatkotoimenpiteistä 

  

Neuvola: 

Lastenneuvolan terveydenhoitaja 

Onko tuen tarve?  Kyllä 

Sopii jatkotoimenpiteiden järjestelyt 

o Terveydenhoitaja ja lääkäri käyvät yhdessä läpi lapsen ja 
perheen tuen tarpeet ja sopivat jatkotoimenpiteistä 

  

Perhe:  

4 -vuotiaan lapsen perhe 

o 4-vuotiaan lapsen huoltajat 

o 4-vuotias lapsi 

 

Onko tuen tarve? Kyllä 

Saa yhteystiedon tai ajan toiselle työntekijälle 

o Lähete voidaan kirjoittaa esim. erikoissairaanhoitoon tai te-
rapeuteille 

Saa neuvolakorttiin tiedot käynnistä 

Antaa palautetta palveluista 

  

Neuvola: 

Lääkäri 

Antaa asiakaskansion terveydenhoitajalle 

 

  

Neuvola: 

Lastenneuvolan terveydenhoitaja 

Arkistoi asiakaskansion 

Lähettää palautteen päivähoitoon 

o Terveydenhoitaja lähettää palautteen laajasta 4-v. tarkas-
tuksesta päivähoitoon. 

Siirtyy vaiheeseen A.6. 

  

Päivähoito Vastaanottaa palautteen neuvolasta. 

Siirtyy vaiheeseen A.6. 
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Neuvola: 

Lääkäri 

Onko tuen tarve? Kyllä  

Järjestää yhteistyöpalaverin 

o Lääkärillä ja terveydenhoitajalla on huoli lapsen kehityksestä 
tai perheen tilanteesta ja tarvitaan yhteistyötoimijoita tilan-
teen selvittelyyn. Järjestetään monialainen suunnittelupala-
veri tilanteen kiireellisyys huomioiden.  

o Tiimissä mukana esim.: 

 - perhe 

- päivähoito 

- perhetyö 

- lastensuojelu 

- kuntoutus 

- perheneuvola/psykologi 

- kolmas sektori 

- jne 

- Tiimissä käsiteltäviä asioita esim.: 

- kielellinen kehitys 

- psyykkinen kehitys 

- hienomotoriikka 

- kokonaisvaltainen kehitysviivästymä 

- sosiaalinen vuorovaikutus 

- perheen tilanne 

Kirjaa tiedot käynnistä 

o Kirjaa tiedot käynnistä sähköiseen tietojärjestelmään ja var-
haiskasvatuksen palautelomakkeelle. 

o Kirjaa tiedot lapsen neuvolakorttiin. 

Onko avun tarve lastensuojelullinen? Ei  

Sopii jatkotoimenpiteiden järjestelyt  

o Terveydenhoitaja ja lääkäri käyvät yhdessä läpi lapsen ja 
perheen tuen tarpeet ja sopivat jatkotoimenpiteistä 
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Neuvola: 

Lastenneuvolan terveydenhoitaja 

Onko tuen tarve? kyllä 

Sopii jatkotoimenpiteiden järjestelyt 

- Terveydenhoitaja ja lääkäri käyvät yhdessä läpi lapsen ja 
perheen tuen tarpeet ja sopivat jatkotoimenpiteistä 

  

Perhe:  

4 -vuotiaan lapsen perhe 

o 4-vuotiaan lapsen huoltajat 

o 4-vuotias lapsi 

Onko tuen tarve? Kyllä   

Sopii yhteistyöpalaverista 

  

Neuvola: 

Lääkäri 

Antaa asiakaskansion terveydenhoitajalle 

 

  

Neuvola: 

Lastenneuvolan terveydenhoitaja 

Arkistoi asiakaskansion 

Lähettää palautteen päivähoitoon 

o Terveydenhoitaja lähettää palautteen laajasta 4-v. tarkas-
tuksesta päivähoitoon. 

Siirtyy vaiheeseen A.6. 

  

Päivähoito Vastaanottaa palautteen neuvolasta. 

Siirtyy vaiheeseen A.6. 

  

Neuvola: 

Lääkäri 

Onko avun tarve lastensuojelullinen? Kyllä 

A.5.2.1. Lastensuojeluilmoituksen tekeminen 

o Terveydenhuollon työntekijä tekee lastensuojeluilmoituksen 
lastensuojeluun. Ilmoituksen voi tehdä kirjallisena tai puhe-
limella.  

o Lastensuojelu ottaa yhteyttä perheeseen. Ilmoituksen saa-
pumisesta on seitsemän vuorokautta aikaa tehdä arvio aloi-
tetaanko lastensuojelutarpeen selvitys. Jos lapsi on jo las-
tensuojelun asiakkaana, ls-tarpeen selvitystä ei tehdä uudel-
leen. Ilmoitus voidaan liittää jo olemassa olevaan asiakas-
tiedostoon. Ilmoitus käsitellään asiakkaan kanssa. 

o Lastensuojeluilmoituksen tekijä voidaan pyytää mukaan las-
tensuojelutarpeen selvitykseen. Perhe voi itse kertoa ilmoi-

tuksen tekijätaholle, mihin toimenpiteisiin lastensuojeluil-
moitus johti. 

Siirtyy vaiheeseen A.6. 
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Neuvola: 

Lääkäri 

Onko tuen tarve?  Kyllä 

Järjestää jatkohoidon muualle 

o Jatkohoitoon voidaan ohjata, jos on esim. erikoissairaanhoi-
toa vaativa oire. 

Kirjaa tiedot käynnistä 

o Kirjaa tiedot käynnistä sähköiseen tietojärjestelmään ja var-
haiskasvatuksen palautelomakkeelle. 

o Kirjaa tiedot lapsen neuvolakorttiin. 

Onko avun tarve lastensuojelullinen? Ei  

Sopii jatkotoimenpiteiden järjestelyt 

o Terveydenhoitaja ja lääkäri käyvät yhdessä läpi lapsen ja 
perheen tuen tarpeet ja sopivat jatkotoimenpiteistä 

  

Neuvola: 

Lastenneuvolan terveydenhoitaja 

Onko tuen tarve? Kyllä 

Sopii jatkotoimenpiteiden järjestelyt 

- Terveydenhoitaja ja lääkäri käyvät yhdessä läpi lapsen ja 
perheen tuen tarpeet ja sopivat jatkotoimenpiteistä. 

  

Perhe:  

4 -vuotiaan lapsen perhe 

o  4-vuotiaan lapsen huoltaja 

o 4-vuotias lapsi 

Onko tuen tarve? Kyllä  

Suostuu välittömiin toimenpiteisiin 

o Huoltaja tai lapsi saatetaan tuen piiriin. 

Saa neuvolakorttiin tiedot käynnistä 

Onko avun tarve lastensuojelullinen? Ei  

Siirtyy toisen toimijan prosessiin. 

  

Neuvola: 

Lääkäri 

Antaa asiakaskansion terveydenhoitajalle 

 

  

Neuvola: 

Lastenneuvolan terveydenhoitaja 

Arkistoi asiakaskansion 

Lähettää palautteen päivähoitoon 

o Terveydenhoitaja lähettää palautteen laajasta 4-v. tarkas-
tuksesta päivähoitoon. 

Siirtyy vaiheeseen A.6. 

  

Päivähoito Vastaanottaa palautteen neuvolasta. 

Siirtyy vaiheeseen A.6. 
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Neuvola: 

Lääkäri 

Onko avun tarve lastensuojelullinen? Kyllä 

A.5.2.1. Lastensuojeluilmoituksen tekeminen 

- Terveydenhuollon työntekijä tekee lastensuojeluilmoituksen 
lastensuojeluun. Ilmoituksen voi tehdä kirjallisena tai puhe-
limella. 

- Lastensuojelu ottaa yhteyttä perheeseen. Ilmoituksen saa-
pumisesta on seitsemän vuorokautta aikaa tehdä arvio aloi-
tetaanko lastensuojelutarpeen selvitys. Jos lapsi on jo las-

tensuojelun asiakkaana, ls-tarpeen selvitystä ei tehdä uudel-
leen. Ilmoitus voidaan liittää jo olemassa olevaan asiakas-
tiedostoon. Ilmoitus käsitellään asiakkaan kanssa. 

- Lastensuojeluilmoituksen tekijä voidaan pyytää mukaan las-
tensuojelutarpeen selvitykseen. Perhe voi itse kertoa ilmoi-
tuksen tekijätaholle, mihin toimenpiteisiin lastensuojeluil-
moitus johti. 

Siirtyy vaiheeseen A.6. 

  

Perhe:  

4 -vuotiaan lapsen perhe 

o 4-vuotiaan lapsen huoltaja 

o 4-vuotias lapsi 

Onko avun tarve lastensuojelullinen? Kyllä 

A.5.2.1. Lastensuojeluilmoituksen tekeminen 

o Terveydenhuollon työntekijä tekee lastensuojeluilmoituksen 
lastensuojeluun. Ilmoituksen voi tehdä kirjallisena tai puhe-
limella.  

o Lastensuojelu ottaa yhteyttä perheeseen. Ilmoituksen saa-
pumisesta on seitsemän vuorokautta aikaa tehdä arvio aloi-

tetaanko lastensuojelutarpeen selvitys. Jos lapsi on jo las-
tensuojelun asiakkaana, ls-tarpeen selvitystä ei tehdä uudel-
leen. Ilmoitus voidaan liittää jo olemassa olevaan asiakas-
tiedostoon. Ilmoitus käsitellään asiakkaan kanssa. 

o Lastensuojeluilmoituksen tekijä voidaan pyytää mukaan las-
tensuojelutarpeen selvitykseen. Perhe voi itse kertoa ilmoi-
tuksen tekijätaholle, mihin toimenpiteisiin lastensuojeluil-
moitus johti. 
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Prosessin nimi Päivämäärä 

A. LAPSIPERHEEN TUKEMINEN HYVINVOINTITIETOA HYÖDYNTÄEN 

Hyvinvointitiedon keruu ja terveyden edistäminen 

Lastensuojeluilmoituksen tekeminen 

- Terveydenhuollon työntekijä tekee lastensuojeluilmoituksen lastensuojeluun. Ilmoituksen voi tehdä kir-
jallisena tai puhelimella. Ilmoitukseen kirjataan neuvola-asetuksen (388/2011) mukainen peruste pyr-
kiä selvittämään määräaikaisista tarkastuksista poisjäävien tuen tarve. Lisäksi ilmoitukseen kirjataan 
yhteydenottopyyntö neuvolaan. 

- Lastensuojelu ottaa yhteyttä perheeseen. Ilmoituksen saapumisesta on seitsemän vuorokautta aikaa 

tehdä arvio aloitetaanko lastensuojelutarpeen selvitys. Jos lapsi on jo lastensuojelun asiakkaana, ls-

tarpeen selvitystä ei tehdä uudelleen. Ilmoitus voidaan liittää jo olemassa olevaan asiakastiedostoon. 
Ilmoitus käsitellään asiakkaan kanssa. 

Lastensuojeluilmoituksen tekijä voidaan pyytää mukaan lastensuojelutarpeen selvitykseen. Perhe voi itse ker-
toa ilmoituksen tekijätaholle, mihin toimenpiteisiin lastensuojeluilmoitus johti. 

 

Nykytila/ Tavoitetila Lisätietoja esim. käytettävät lyhenteet 

Tavoitetila  

Toimintokokonaisuus, toimija/ rooli Toiminto Syöte Tuotos 

Lastensuojeluilmoituksen tekijä: 

Ilmoituksen voi tehdä esim. neuvolan 
tai varhaiskasvatuksen työntekijä. 

Tekee lastensuojeluilmoituksen 

o Lastensuojeluilmoitus voidaan tehdä suullisesti tai kirjallises-
ti. 

o Ilmoitukseen kirjataan huoli lapsen tai perheen tilanteesta ja 
neuvola-asetuksen ( 338/2011)  mukainen peruste pyrkiä 
selvittämään määräaikaisista tarkastuksista poisjäävien tuen 
tarve. 

  

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä Vastaanottaa lastensuojeluilmoituksen 

o Ilmoituksen saapumisesta on seitsemän vuorokautta aikaa 
tehdä arvio aloitetaanko lastensuojelutarpeen selvitys. Jos 

lapsi on jo lastensuojelun asiakkaana, ls-tarpeen selvitystä ei 

tehdä uudelleen. Ilmoitus voidaan liittää jo olemassa olevaan 
asiakastiedostoon. 

Ottaa yhteyttä perheeseen 

  

Asiakas: 

4-vuotiaan lapsen huoltaja 

On yhteydessä sosiaalityöntekijän kanssa   



80 

 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä Onko tarvetta lastensuojelutarpeen selvitykselle? Kyllä  

Tekee lastensuojelutarpeen selvityksen 

o Voi tehdä selvityksen tarvittaessa muiden yhteistyötoimijoi-
den kanssa. 

Onko tarvetta lastensuojelutarpeen selvitykselle? Kyllä  

Käsittelee lastensuojeluilmoituksen 

- Jos asiakkuus on jo lastensuojelussa, lastensuojelutarpeen 
selvitystä ei tehdä. Ilmoitus käsitellään, tarvittaessa otetaan 
ilmoitustaho mukaan käsittelyyn. 

Onko tarvetta lastensuojelutarpeen selvitykselle? Ei 

Kehoittaa huoltajia ottamaan yhteyttä ilmoituksen tekijään 

o Jos ilmoitus on tullut esim. neuvolasta tai varhaiskasvatuk-
sesta, kehotetaan asiakasta olemaan yhteydessä em. tahoi-
hin ja kertomaan, miten asia etenee. 

  

Asiakas: 

4-vuotiaan lapsen huoltaja 

Onko tarvetta lastensuojelutarpeen selvitykselle? Kyllä  

Selvittää lapsen tilannetta 

o Osallistuu lastensuojelutarpeen selvitykseen. 

  

Lastensuojeluilmoituksen tekijä: 

Ilmoituksen voi tehdä esim. neuvolan 

tai varhaiskasvatuksen työntekijä. 

On tarvittaessa mukana lapsen tilanteen selvittelyssä 

o Osallistuu lastensuojeluilmoituksen ja/tai lastensuojelutar-

peen selvitykseen. 

  

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä Käynnistyykö ls-asiakkuus? Kyllä  

Käynnistää ls-avohuollon tukitoimet 

Siirtyy sosiaalityön prosessiin. 

Käynnistyykö ls-asiakkuus? Ei 

Järjestää perheelle muuta tukea 

o Perheen tuki voi olla esim. neuvolan tai varhaiskasvatuksen 
antamaa tukea. 
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Asiakas: 

4-vuotiaan lapsen huoltaja 

Käynnistyykö ls-asiakkuus? Kyllä  

Saa ls-avohuollon tukea 

Käynnistyykö ls-asiakkuus? Ei 

Saa muuta tukea 

o Tuki voi olla esim. neuvolan tai varhaiskasvatuksen antamaa 

On yhteydessä ilmoituksen tehneeseen toimijaan 

o Ilmoittaa esim. neuvolaan tai varhaiskasvatukseen mihin 
toimenpiteisiin lastensuojeluilmoitus johti. 

Tuleeko 4. tarkastukseen? Kyllä  

Siirtyy vaiheisiin A.3. – A.5. 

Tuleeko 4. tarkastukseen? Ei 

  

Lastensuojeluilmoituksen tekijä: 

Ilmoituksen voi tehdä esim. neuvolan 
tai varhaiskasvatuksen työntekijä. 

Saa tiedon lapsen tilanteesta 

Tuleeko 4. tarkastukseen? Kyllä  

Siirtyy vaiheisiin A.3. – A.5. 

Tuleeko 4. tarkastukseen? Ei 
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Prosessin nimi Päivämäärä 

A. LAPSIPERHEEN TUKEMINEN HYVINVOINTITIETOA HYÖDYNTÄEN 

Tiedon hyödyntäminen 

 

A.6. Tiedon raportointi ja tarkastelu 

Raportoidaan: 
- Laaja terveystarkastus tehty (neuvola ja varhaiskasvatus), jatkotoimenpiteet, voimavarakysely (tehty: kyl-

lä/ei), mittarit: pituus/paino, Audit, Laps 
- Asiakaspalaute 

Raportointitasot:  

- Toimintayksikkötaso, toimialataso, päätöksentekotaso 
Tietoja tarkastellaan 1-3-6-12 kk välein 
Tiedot tallennetaan sähköiseen hyvinvointikertomukseen 

 

A.6.1. Tiedon raportointi ja tarkastelu toimintayksikkötasolla 
Sovelluskoordinaattori/pääkäyttäjä ajaa sovitut raportit. Myös esimiehillä mahdollisuus raporttien ajamiseen. 

Tietoja tarkastellaan 1-3-6-12 kk välein (yksikön esimies, työntekijät ja hyvinvointikoordinaattori): 
- tekninen tarkastus: onko tarkastus tehty oikein (tehty sovitut toimenpiteet)? onko tieto kirjattu ja tallennettu 
oikein?   
- toiminta- ja hyvinvointitiedon analysointi 

- asiakaspalautteen analysointi 
Käydään kehityskeskustelut työntekijöiden kanssa 

 

 

Nykytila/ Tavoitetila Lisätietoja esim. käytettävät lyhenteet 

  

Toimintokokonaisuus, toimija/ rooli Toiminto Syöte Tuotos 

Toimintayksikkötaso: 

Neuvola tai varhaiskasvatus 

- Esimies / lähiesimies 

o Neuvolatyön tai varhaiskas-
vatuksen esimies  

Tilaa raportin 

o Esimies saa raportin sovitusti (esim. 1-3-6–12 kk välein) 

o Esimies voi myös ajaa itse tiettyjä raportteja kohdennetusti 

Esimies ajaa itse tiettyjä raportteja kohdennetusti, esim. tuotemää-
rät, asiakaspalaute, jatkoon ohjaus 
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Sovelluskoordinaattori / pääkäyttäjä: 

tietojärjestelmä-asiantuntija 

Ajaa raportin 
o Raportti voi olla erikseen tilattu tai sovittu tietyllä aikajaksol-

la tuotetuksi (esim. 1-3-6-12 kk välein). 
o Raportille tehdään tekninen tarkistus ennen lähettämistä ra-

portin tilaajalle 

  

Toimintayksikkötaso: 

Neuvola tai varhaiskasvatus 

- Esimies / lähiesimies 

o Neuvolatyön tai varhaiskas-
vatuksen esimies  

 

(Vastaanottaa) Tarkastaa raportin 

o Onko kaikki sovitut toimenpiteet tehty? 

o Onko kirjattu ja tallennettu sovitusti? 

Onko tarve korjata? Ei  

Siirtyy analysoimaan toiminta- ja hyvinvointitietoa 

Onko tarve korjata? Kyllä 

o Korjausta voidaan tarvita esim. numero- ja tilastomerkin-
nöissä, toiminnassa 

Välittää tiedon tarvittavista korjauksista 

o Pyytää sovelluskoordinaattoria korjaamaan virheelliset tiedot 

  

Sovelluskoordinaattori / pääkäyttäjä:  

tietojärjestelmä-asiantuntija 

Tekee sovitut korjaukset 
o Korjaa virheelliset tiedot raporttiin 

Ajaa korjatun raportin 
o Lähettää korjatun raportin neuvolatoimin-

nan/varhaiskasvatuksen esimiehelle 

  

Toimintayksikkötaso: 

Neuvola tai varhaiskasvatus 

- Esimies / lähiesimies 

o Neuvolatyön tai varhaiskas-
vatuksen esimies  

Vastaanottaa korjatun raportin   

Toimintayksikkötaso: 

Neuvola tai varhaiskasvatus 

- Työntekijät 

o Neuvolan työntekijät: 
terv.hoitajat, perhetyönteki-
jät, lääkärit 

o Varhaiskasvatuksen työnte-
kijät 

Onko tarve korjata? Kyllä 
Muuttaa toimintaa 

o Raportissa ilmenneiden virheiden vuoksi korjataan toi-

mintaa, esim. yhtenäistetään tilastointikäytäntöjä 
Siirtyy vaiheeseen A.2-A.5 

Onko tarve korjata? Ei  
Siirtyy analysoimaan toiminta- ja hyvinvointitietoa 
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Toimintayksikkötaso: 

 Neuvola tai varhaiskasvatus 

- Esimies / lähiesimies 

o Neuvolatyön tai varhaiskas-
vatuksen esimies  

- Työntekijät 

o Neuvolan työntekijät: 
terv.hoitajat, perhetyönteki-
jät, lääkärit 

o Varhaiskasvatuksen työnte-
kijät 

Hyvinvointikoordinaattori: (kunnan hy-
vinvointiryhmän jäsen, hyte-ryhmä) 
1. alueellisten hyvinvointiohjelmien pai-
kallinen asiantuntija  
2. alueellisten hyvinvointikertomusten 
päivittäjä: kuntien yhteinen yhteyshen-

kilö  
3. alueellinen IVA/ EVA -asiantuntija ja 
kouluttaja-tutor 
4. kunta- ja alueellisen hyvinvointiseu-

rantatiedon kokoaja, arvioija ja tiedot-
taja 
5. mukana alueen kuntien johtoryhmis-

sä asiantuntijana tukien hyvinvointira-
kenteiden ja –ohjausjärjestelmien toi-
mivuutta 
6. toimii sihteerinä kuntien hyvinvointi- 
ja terveyden edistämisen työryhmissä 
7. toimii alueen yhteyshenkilönä muihin 
sidosryhmiin Pohjois-Pohjanmaalla 

esim. maakunnan hyvinvointiohjelman 
laajennettu koordinaatioryhmä, TERE- 

ja PPSHP-yhteistyö sekä maakunnalli-
sen - ja kansallisen seuranta- ja arvi-
ointijärjestelmän sekä kansallisen yh-
teistyön (THL) verkostot 

8. mukana kansallisten terveyden- ja 
hyvinvointiohjelmien toimeenpanossa 
kuntien tukena ja yhteistyössä AVI:n 
kanssa (TerPS-hanke 2011) 

Analysoi toiminta- ja hyvinvointitietoa 
o Raportteja, jotka sisältävät tiedot toiminnan toteutumisesta 

ja alueen 4-vuotiaiden ja heidän perheidensä hyvinvoinnista. 
Raportteja tarkastellaan yhdessä eri työyksiköiden kanssa 1-
3-6-12 kk välein: 
- terveysaseman hyvinvointi- ja terveystieto (paljonko alu-

eella ihmisiä, mitä palveluja tarvitaan, miten ihmiset voi-
vat?) 
- asiakkaiden määrä suhteessa resursseihin 
- tarkastukseen käytetyt resurssit 

o Asiakaspalautetta 
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Toimintayksikkötaso: 

 Neuvola tai varhaiskasvatus 

- Esimies / lähiesimies 

o Neuvolatyön tai varhaiskas-
vatuksen esimies  

- Työntekijät 

o Neuvolan työntekijät: 
terv.hoitajat, perhetyönteki-
jät, lääkärit 

o Varhaiskasvatuksen työnte-
kijät 

Käy kehityskeskustelun työntekijän kanssa 
o Kehityskeskustelu käydään säännöllisesti: työn kuormitta-

vuus, osaaminen, työssä jaksaminen, työnkehittäminen  
 
Esimies siirtyy vaiheeseen A.6.2. 
Työntekijät siirtyvät A.7.2. 

 

  

Hyvinvointikoordinaattori Päivittää tietoja sähköiseen hyvinvointikertomukseen 

Siirtyy vaiheeseen A.6.2. 
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Prosessin nimi Päivämäärä 

A. LAPSIPERHEEN TUKEMINEN HYVINVOINTITIETOA HYÖDYNTÄEN 

Tiedon hyödyntäminen 

 

A.6. Tiedon raportointi ja tarkastelu 

Raportoidaan: 
- Laaja terveystarkastus tehty (neuvola ja varhaiskasvatus), jatkotoimenpiteet, voimavarakysely (tehty: kyl-

lä/ei), mittarit: pituus/paino, Audit, Laps 
- Asiakaspalaute 

Raportointitasot:  

- Toimintayksikkötaso, toimialataso, päätöksentekotaso 
Tietoja tarkastellaan 1-3-6-12 kk välein 
Tiedot tallennetaan sähköiseen hyvinvointikertomukseen 

A.6.2. Tiedon raportointi ja tarkastelu toimiala- ja päätöksentekotasolla 

Toimijat tarkastelevat eri sektoreilta kertynyttä hyvinvointitietoa, analysoivat ja tekevät johtopäätöksiä. Suun-
nittelevat yhteistyössä kunnan hyvinvointipalveluja. 

 

 

Nykytila/ Tavoitetila Lisätietoja esim. käytettävät lyhenteet 

  

Toimintokokonaisuus, toimija/ rooli Toiminto Syöte Tuotos 

Hyvinvointikoordinaattori (kunnan hy-

vinvointiryhmän jäsen, hyte-ryhmä) 
 
Toimiala (neuvola ja varhaiskasvatus) 

- Esimies / lähiesimies 
o Neuvolatyön tai varhais-

kasvatuksen esimies 

- Toimialajohto 
 

Tarkastelee ja analysoi toiminta- ja hyvinvointitietoa 

o Toiminnan toteutumisesta ja alueen 4-vuotiaiden ja 
heidän perheidensä hyvinvoinnista raportoitua tie-
toa. 

o Asiakaspalautetta 

Esimies / lähiesimies siirtyy vaiheeseen A.7.2 
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Kunnan hyvinvointiryhmä = hyte-
ryhmä: 
- Poikkihallinnollinen hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen työryhmä: kun-
nan johtoryhmä täydennettynä 3. sekto-
rin toimijoilla, srk, ym. 

- Toimialoilta (hyvinvointi, sivistys- ja 
kulttuuri, yhdyskunta ja ympäristö) ni-
metään johtaja/päällikkötason viranhal-
tijat 
- Hyvinvointikoordinaattori 

  
Neuvolan ja varhaiskasvatuksen toimi-

alajohtajat 
 
 
 
 
 

Tekee johtopäätökset yhteenvedosta ja esittää konkreettisia toi-
menpiteitä. 

o Toimijat tarkastelevat ja analysoivat eri sektoreilta kerty-
nyttä hyvinvointitietoa 

o Hyvinvointitietoa tarkastellaan terveysasemapiireittäin/ 
asuinalueittain/koko kunnan tasolla: 

* paljonko alueella on ihmisiä, mitä palveluja tarvitaan, mi-
ten ihmiset voivat? 
* paljonko on palveluja käyttämättömiä? (joilla olisi tarve) 
* alueellisesti ja valtakunnallisesti kerättävä tieto (mm. tar-
kastusten toteuma) 

o Suunnittelevat yhteistyössä kunnan hyvinvointipalveluja  
6 kk- 1v. välein 

o Tekevät johtopäätöksiä, viestit strategiaan ja ehdotukset ta-
lousarvioon 
 

Hyvinvointikoordinaattori kirjaa tiedot sähköiseen hyvinvointikerto-
mukseen:  

Sähköinen hyvinvointikertomus on julkinen asiakirja, joka kytkee 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulman osaksi kuntien 
toiminnan ja talouden suunnittelua: 

o Kuvaa hyvinvointiin liittyvän vertailu- ja seurantatiedon 
kansallisesti valittujen indikaattoreiden avulla 

o Tukee toimialojen yhteistyötä ja yhteistä vastuuta kunta-
laisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 

o Toimii valmistelijoiden työvälineenä hyvinvointitiedon ko-
koamisessa, raportoinnissa ja resursoinnin suunnittelussa 

o Toimii päättäjien työvälineenä päätöksenteossa, resursoin-
nissa ja vaikuttavuuden arvioinnissa (TerPS-hanke 2011) 

 

Siirtyy vaiheeseen A.7.1. 

  

Kunnanhallitus  

Kunnanvaltuusto 

Käsittelevät osavuosikatsauksia ja arvioivat hyvinvointikertomuksen 

toteutumista 
 
Siirtyy vaiheeseen A.7.1. 
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Prosessin nimi Päivämäärä 

A. LAPSIPERHEEN TUKEMINEN HYVINVOINTITIETOA HYÖDYNTÄEN 

Tiedon hyödyntäminen 

 

A.7.Päätöksenteko 

 

 

A.7.1.Hyvinvointikertomuksen työstäminen 

Hyvinvointikertomus valmistellaan kerran valtuustokaudessa ja vuosittain laaditaan raportti (Terveydenhuolto-
laki (1326/2010) 

 

 

Nykytila/ Tavoitetila Lisätietoja esim. käytettävät lyhenteet 

  

Toimintokokonaisuus, toimija/ rooli Toiminto Syöte Tuotos 

Hyvinvointikoordinaattori (kunnan hy-
vinvointiryhmän, hyte, jäsen) 

 
Lautakunnat tai valiokunnat (riippuen 

kunnan organisaatiosta)  

On mukana hyvinvointikertomuksen käsittelyssä 
 

 
Käsittelee johtopäätöksiä ja toimenpide-esityksiä: (touko-syyskuu) 

o Väestön hyvinvoinnin ja palvelujärjestelmän vahvuudet 
o Väestön hyvinvoinnin ja palvelujärjestelmän kehittämiskoh-

teet 
o Hallintokuntien toimenpide-ehdotukset ja resurssit em. ke-

hittämiskohteisiin 

  

Kunnanhallitus Käsittelee tilinpäätöksen ja arvioi hyvinvointikertomuksen toteutu-

mista (II) (touko-syyskuu) 
  

Kunnanhallitus  

 
 
 
 

 
 
Hyvinvointikoordinaattori 

Käsittelee tarvittaessa johtopäätöksiä ja toimenpide-esityksiä: (tou-

ko-syyskuu) 
o Väestön hyvinvoinnin ja palvelujärjestelmän vahvuudet 
o Väestön hyvinvoinnin ja palvelujärjestelmän kehittämiskoh-

teet 

o Hallintokuntien toimenpide-ehdotukset ja resurssit em. ke-
hittämiskohteisiin 

On tarvittaessa mukana hv-kertomuksen käsittelyssä 
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Kunnanvaltuusto  Käsittelee tilinpäätöksen ja arvioi hyvinvointikertomuksen toteutu-
mista (II) (touko-syyskuu) 

  

Kunnan hyvinvointiryhmä (hyte): 

Poikkihallinnollinen hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistämisen työryhmä :kunnan 
johtoryhmä täydennettynä 3. sektorin 
toimijoilla, srk, ym. 
- Toimialaloilta (hyvinvointi, sivistys- ja 
kulttuuri, yhdyskunta ja ympäristö) ni-

metään johtaja/päällikkötason viranhal-
tijat 

- hyvinvointikoordinaattori 
 

Käsittelee ehdotuksia talous- ja toiminta- suunnitelmaan: 
o Käsittelee johtopäätöksiä, viestit strategiaan ja ehdotukset 

talous- ja toimintasuunnitelmaan 

Esittää ehdotukset kunnan talous- ja toimintasuunnitelmaan: 
o Tekee johtopäätökset, viestit strategiaan ja ehdotukset ta-

lous- ja toimintasuunnitelmaan. 
 
Siirtyy vaiheeseen A.7.2. (ei hyvinvointikoordinaattori) 

 
 

 
 
 
 

  

Kunnanhallitus  Käsittelee osavuosikatsauksia ja arvioi hyvinvointikertomuksen to-
teutumista (loka-marraskuu) 

  

Lautakunnat tai valiokunnat riippuen 
kunnan organisaatiosta  

 
 
 

 
Hyvinvointikoordinaattori 

Käsittelee ehdotuksia talous- ja toiminta- suunnitelmaan: (loka-
marraskuu) 

o Käsittelee johtopäätöksiä, viestit strategiaan ja ehdotukset 
talous- ja toimintasuunnitelmaan 

Siirtyy vaiheeseen A.7.2. 

 
On mukana hyvinvointikertomuksen käsittelyssä 

  

 

Kunnanvaltuusto  Käsittelee III osavuosikatsausta ja arvio hyvinvointikertomuksen 
toteutumista (loka-marraskuu) 

  

Kunnanhallitus  

 

 

 

 

Hyvinvointikoordinaattori 

Käsittelee ehdotuksia talous- ja toiminta- suunnitelmaan: (loka-

marraskuu) 
o Käsittelee johtopäätöksiä, viestejä strategiaan ja ehdotuksia 

talous- ja toimintasuunnitelmaan 

Siirtyy vaiheeseen A.7.2. 
 
On tarvittaessa mukana hyvinvointikertomuksen käsittelyssä 

  

Kunnanvaltuusto  
 
 

Hyvinvointikoordinaattori 

Hyväksyy kuntasuunnitelman (talous- ja toimintasuunnitelma) (lo-
ka-marraskuu) 
 

On mukana hyvinvointikertomuksen käsittelyssä 
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Kunnanvaltuusto  Hyväksyy hyvinvointikertomuksen osana kuntasuunnitelmaa: (jou-
lukuu) 

o kehittämiskohteet, asetetut tavoitteet ja vahvistetut resurs-
sit 

Siirtyy vaiheeseen A.7.2. 

  

Hyvinvointikoordinaattori Kirjaa hyväksytyn hyvinvointikertomuksen 
Siirtyy vaiheeseen A.7.2 
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Prosessin nimi Päivämäärä 

A. LAPSIPERHEEN TUKEMINEN HYVINVOINTITIETOA HYÖDYNTÄEN 

Tiedon hyödyntäminen 

A.7.Päätöksenteko 

 

A.7.2. Päätöksen vieminen käytäntöön 

 

 

Nykytila/ Tavoitetila Lisätietoja esim. käytettävät lyhenteet 

  

Toimintokokonaisuus, toimija/ rooli Toiminto Syöte Tuotos 

Kunnanhallitus Ohjeistaa käyttösuunnitelman ja talousarvioin täytäntöönpanon 

Siirtyy vaiheeseen A.6.2 

  

Toimiala (neuvola ja varhaiskasvatus) 

- Toimialajohto  

- Esimies / lähiesimies 

Vie käytäntöön hyväksyttyä talous- ja toimintasuunnitelma 

Toimialajohto siirtyy vaiheeseen A.6.2 

  

Toimiala (neuvola ja varhaiskasvatus) 

- Esimies / lähiesimies 

- Työntekijät 

 

Esimies / lähiesimies käsittelee talous- ja toimintasuunnitelmaa 

Siirtyy vaiheeseen A.6.1 

Työntekijät toimivat talous- ja toimintasuunnitelman mukaisesti 

Siirtyy vaiheeseen A.2 - A.5 

  

Kunnan hyvinvointiryhmä (hyte) Arvioi ja seuraa kunnan hyvinvointityön toteutumista 

o Koordinoi kunnan hyvinvointityötä ja mahdollisesti muuttu-
neita painopisteitä 

o Hyvinvointikoordinaattori kirjaa tietoja sähköiseen hyvin-
vointikertomukseen 

Siirtyy vaiheeseen A.6.2 
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Liite 8: Kutsujärjestelmä ja hyvinvointitiedon keruu 
 
Kutsujärjestelmä ja ajanvaraus neuvolaan 

 
- Vastuuterveydenhoitaja / pääkäyttäjä tuottaa Efficalla kutsut ja ennakkovarauskirjalle 

kutsuttavien tiedot 2 kk välein.  
- Vastuuterveydenhoitaja postittaa kutsun (liite 6) lapsen nimellä lapsen osoitteeseen 1-2 

kuukautta ennen 4 v. syntymäpäivää. Kutsukirjeessä pyydetään molemmat vanhemmat 
neuvolaan. Kutsussa on pyyntö vanhemmille, että ilmoittavat jos eivät halua käyttää 
neuvolapalveluita.  

- Neuvola-aikaa varatessa lapsen tiedot siirretään ennakkoajanvarauskirjalta varsinaiselle 
ajanvarauskirjalle, jolloin pystytään tarkistamaan kuka ei varaa aikaa.  

- Kutsun mukana lähetetään lomakkeita (Neljävuotias kotona, Lapsiperheen arjen voima-
varat) mitkä vanhemmat palauttavat neuvolaan.  

- Jos perhe ei varaa aikaa neuvolaan, lähetetään uusintakutsu kahden kuukauden kulut-
tua ensimmäisen lähettämisestä ja tarvittaessa ollaan yhteydessä puhelimitse vanhem-
piin tai tehdään kotikäynti perheen tuen tarpeen selvittämiseksi.  

- Vanhemmat voivat halutessaan käyttää muita kuin kunnallisia neuvolapalveluja tai jättää 
ne käyttämättä. Vanhemmille välitetään kuitenkin tieto asetuksen velvoitteesta selvitellä 
tarkastuksista poisjäävien perheiden tuen tarve. 

- Vanhempien täytettäviksi tarkoitetut lomakkeet (Neljävuotias kotona sekä Lapsiperheen 
arjen voimavarat) viedään Oulussa sähköiselle OmaHoito alustalle ja kannustetaan per-
heitä käyttämään sähköisiä palveluita. Tavoitteena on saada ajanvaraus pilottineuvoloi-
hin OmaHoidon kautta vuoden 2012 alkupuolella. Oulun OmaHoito on kaikille kuntalaisil-
le tarkoitettu sähköinen hyvinvointipalvelujen asiointikanava.  

 
Nelikko varhaiskasvatuksessa 

 
- Laajaan terveystarkastukseen sisältyy varhaiskasvatuksen arvio lapsesta ennen neuvo-

lakäyntiä. Päivähoidossa arvioidaan yhteistyössä lapsen ja perheen kanssa lapsen toi-
mintaa ja hyvinvointia päiväkodin arjessa.  

- Havainnot lapsesta ovat myös osa päivähoidon varhaiskasvatussuunnitelmaa. 
- Tiedot kirjataan havainnointilomakkeelle, Neljävuotias varhaiskasvatuksessa, minkä päi-

vähoito lähettää vanhempien kanssa käydyn keskustelun jälkeen ja heidän luvalla neu-
volaan. 

- Havainnointilomakkeen täyttää lastentarhanopettaja/omahoitaja. 

 
Laaja terveystarkastus neuvolassa 
 
- Neuvola-asetuksen mukaan terveystarkastus on laaja tarkastus silloin, kun molemmat 

vanhemmat on kutsuttu neuvolaan ja vaikka molemmat vanhemmat eivät olisikaan mu-
kana neuvolassa. Tarkastus kirjataan tällöin laajaksi terveystarkastukseksi.  

- Terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastus on eri päivinä. 
- Terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastukseen kuuluu lapsen somaattisen terveyden tut-

kiminen ja arvioiminen. 
- Terveysneuvonta sisältyy molempien tarkastukseen ja lisäksi: 

 
Terveydenhoitaja (120 min): 
- LENE: tekee kaikki muut paitsi näköhavainnoista 4.1.2 – 4.1.5, jotka tekee lääkäri. 
- LAPS-lomake toimii asioiden koontilistana ja mittarina, lomaketta täyttää sekä terveyden-

hoitaja että lääkäri. 
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- AUDIT- kysely: neuvolakäynnillä mukana olevat vanhemmat täyttävät.  Audit pisteet mer-
kitään vanhempien luvalla heidän omiin asiakastietoihinsa. Lapsen papereihin tulee mer-
kintä, että audit on tehty ja keskusteltu vanhemman/vanhempien kanssa asiasta. 

- Käynnin aikana käydään läpi myös vanhempien kotona täyttämät lomakkeet Neljävuotias 
kotona ja Lapsiperheen arjen voimavarat sekä päiväkotilapsista varhaiskasvatuksessa 
täytetty Neljävuotias varhaiskasvatuksessa -lomake.   

- Perheelle jaettava terveysneuvontamateriaali: MLL: Isän ja äidin pikku apulainen, SPR: 
Kekseliäs taitaja ja Ensi- ja turvakotien liitto: Päihteet lapsen silmin, D-vitam. esite, Syö-
mään-esite: Muksun oma lautasmalli.  

- Lisäksi kaikki lapset saavat hankkeessa kehitetyn TUKEVA –muistipelin. 
 
Lääkäri (30–40 min): 
- Ennen lääkärintarkastusta on yhteinen terveydenhoitajan ja lääkärin keskusteluhetki jossa 

perhe mukana, ”saattaen vaihto”. 
- LENE: tekee kohdat 4.1.2 - 4.1.5, näköhavainnot. Lisäksi lääkäri varmistaa ja tarkistaa 

terveydenhoitajan löydökset jos Lenessä ykkösiä ja kakkosia tai lapsi kieltäytynyt. 
- LAPS-lomakkeen tarkastelu, täydentäminen ja pisteiden laskeminen.  
- Terveydenhoitaja ja lääkäri tekevät yhteistyössä perheen kanssa neuvolatarkastuksen 

jälkeen tarvittaessa lapselle hyvinvointi- ja terveyssuunnitelman, johon kirjataan arvio lap-
sen kasvusta ja kehityksestä, perheen hyvinvoinnista sekä mahdollisesta tuen tarpeesta. 
Suunnitelmaan kirjataan tavoitteet ja se, miten suunnitelmaa seurataan. Hyvinvointi- ja 
terveyssuunnitelma tehdään Neljävuotias neuvolassa – palaute varhaiskasvatuk-
seen/kooste neuvolakäynnistä - lomakkeelle. Suunnitelma tehdään heti lääkärinneuvolan 
jälkeen (kaikki ok) tai tarvittaessa uusintakäynnillä (tuen tarve). 

- Neuvolasta lähetetään vanhempien kirjallisella luvalla kirjallinen palaute (Neljävuotias 
neuvolassa) lapsen kasvusta ja kehityksestä neuvolakäynnin jälkeen päivähoitopaikkaan. 
Palaute tehdään myös kotona hoidettavista lapsista samalla lomakkeella. 

- Hoidon ja seurannan suunnittelu tehdään yhdessä perheen/vanhemman sekä terveyden-
hoitajan ja lääkärin kanssa. 

 
Lapsella ja perheellä tuen tarve: 
- Terveydenhoitaja kutsuu tarvittavat yhteistyötahot paikalle (esim. LTK-tiimi, lasten tutki-

mus ja kuntoutus/neuvolatiimi) ja koordinoi perheelle annettavaa tukea, seurantaa ja arvi-
ointia. Perhe on mukana verkostopalavereissa (keskiössä). 

- Prosessiin on mallinnettu myös lastensuojeluilmoituksen tekeminen niitä tilanteita varten, 
jolloin lapsesta herää huoli ja perhettä ei tavoiteta. 

 
Jatkossa 5- ja 6-vuotisterveystarkastukset voidaan toteuttaa kevennettyinä (sup-
pea/normaali), mikäli laajassa 4-vuotistarkastuksessa todetaan lapsen kasvun ja kehityksen 
olevan ikätasoista ja koko perhe voi hyvin. 
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Liite 9: Tiedottaminen  
 
Tiedottaminen pilotista (projektipäällikkö ja vastuuterveydenhoitajat): 

 

 Kuntainfo Oulu, Kempele, Liminka: Hyvinvointiarviointijärjestelmän kehittäminen, pilo-
tointi 4 v. tarkastuksessa 8.10.2010 

 Kuntavierailut 4v.pilotointiin liittyen: Kempele 9.11.2010, Oulu 10.11.2010, Liminka 
10.11.10 

 Oulun kaupungin tilaaja-tuottaja kehittämisryhmä 26.11.2010 

 4 v. pilotoinnin vastuuhenkilötyön ja TUKEVA2 laskutusinfot: Oulu 1.12.2010, Kempele 
2.12.2010, Liminka 3.12.2010 

 Oulun kaupungin lasten ja nuorten palveluketjun kehittämisryhmän palaverit 30.11.2010, 
1.2.2011, 29.3.2011 

 Oulun kaupungin neuvoloiden sektoripalaverit 

 Limingan kunnanvaltuusto 28.2.2011 

 Oulun seudun TUKEVA-tiedotteet 1/maaliskuu 2011, 2/kesäkuu 2011, 3/lokakuu 2011, 
4/maaliskuu 2012, 5/kesäkuu 2012 

 Tiedotus eri yhteistyötoimijoille ja palvelualueille Oulussa, Kempelessä ja Limingassa  

 TERVE-SOS 2011 -messut, 18.–19.5.2011,TUKEVA2 osahankkeiden esittelypiste, Es-
poo 

 Artikkeli Terveydenhoitaja-lehdessä 8/2011: Koko perheelle kutsu neuvolaan (Arja Hast-
rup ja Irja Lampinen) 

 Ilo asuu ipanassa lastenmessut 15.–16.10.11, (hankkeella esittelypiste messuilla), Oulu 

 Neuvolapäivät 20.–21.11.2011, Helsinki (laajan 4v- tarkastuksen esittely Lasten Kaste 
esittelypisteessä) 

 Terveydenhoitajapäivät 16.–17.2.2012, posteriesittely: Hyvinvointiarviointijärjestelmän 
kehittäminen, Helsinki 

 Toimintamallin esittely Oys/yleislääketieteen koulutusyksikkö, lääkäreiden koulutus 
1.3.2012 

 Neuvola 2012-seminaari, 17.4.2012, Helsinki 

 Lasten messut Ouluhalli, 4 v.pilotoinnin esittely, 28.-29.4.2012, Oulu 

 Isä-seminaari, Oulu, 29.5.2012 

 Kuntakierrokset: 4 v-pilotin ja lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman esittely, kesäkuu 2012, 
Oulun seudun kunnat 

 Hyvinvointiarviointijärjestelmän kehittäminen; 4 v. toimintamallin koulutus kunnissa: Lu-
mijoki 20.8.2012, Hailuoto 28.8.2012, Muhos 30.8.2012, Tyrnävä 30.8.2012, Haukipudas 
3.9.2012, Kiiminki 4.9.2012 

       



 

 

 

 
Oulun seutu / TUKEVA 2  -hanke 
Torikatu 10 A, 4. krs, PL 54,  
90015 Oulun kaupunki 
www.ouka.fi/seutu/tukeva 

 

Liite 10: Ehdotukset 4, 5 ja 6 -vuotisterveystarkastuksista  
   

Lastenneuvolan terveystarkastusten 

toteuttaminen 4-, 5- ja 6 -vuotiaana 
Sisältö ja aikaresurssit 

 

 
 
 

 
Lampinen Irja     Harju Terttu 

projektipäällikkö    vastuuterveydenhoitaja 

TUKEVA 2 -hanke    Kaijonharjun neuvola  

Oulun seutu      Oulu 

 

Hastrup Arja     Rova Leena 
Erikoissuunnittelija    vastuuterveydenhoitaja 

THL      Kempeleen neuvola 

        

9.8.2012      Laurila Paula 

       vastuuterveydenhoitaja 

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

sisältö ja aikaresurssit 
 

Lähtökohtana on valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluter-

veydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 

 

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta se-

kä 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  (Menetel-

mäkäsikirja, 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  lapsiperhe-

palveluita kehitettäessä. Toimintamalli on kehitetty yhteistyössä Terveyden ja hyvin-

voinnin 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.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 terveydenhoi-

taja ja lääkäri sekä tarvittaessa muut lapsiperheen kanssa työskentelevät ammatti-

henkilöt yhdessä arvioivat lapsen terveydentilan lisäksi myös koko perheen hyvin-

vointia. 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 uusintakut-

su 

 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 neuvo-

lakäyntiä.  

 
7 § Laajan terveystarkastuksen sisältö: Laajaan tarkastukseen kutsutaan aina mo-

lemmat 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 laa-

jaan terveystarkastukseen sisältyy päivähoidon arvio lapsen selviytymisestä päivä-

hoidossa. 

 

 

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 poh-

jalta: Neljävuotias kotona, Neljävuotias varhaiskasvatuksessa, Lapsiper-

heen 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 kans-

sa 

 

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, yökaste-

lu, ruutuaika 

- perheen hyvinvoinnin arvio  

- tietojen kirjaaminen tietojärjestelmään (huom! arvio seuraavan tarkas-

tuksen 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, yökaste-

lu, ruutuaika 

- tarkemmat tutkimukset yksilöllisen tarpeen mukaan 

- perheen hyvinvoinnin arvio  

- tietojen kirjaaminen tietojärjestelmään (huom! arvio seuraavan tarkas-

tuksen 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 

 
 


