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1. LASTENNEUVOLAN TERVEYSTARKASTUSSUUNNITELMAN PERIAATTEET, 
TAVOITTEET ja TOIMINTA 

 
 
PERIAATTEET: 
 

 Lapsen etu 

 Perhekeskeisyys, yhteisöllisyys, vertaistuen hyödyntäminen 

 Yksilöllisyys ja asiakaslähtöisyys 

 Vanhempien ja lasten kunnioittaminen sekä tosiasioiden esille ottaminen 

 Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus 

 Jatkuvuus, ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen 

 Moniammatillisen yhteistyön tekeminen 
 

TAVOITTEET: 

 Lasten fyysinen ja psyykkinen terveys sekä perheiden hyvinvointi paranevat varsinkin erityistä 
tukea tarvitsevissa perheissä, jolloin perheiden väliset terveyserot kaventuvat 

 Seuraavan sukupolven terveyden ja vanhemmuuden voimavarat ovat yhä paremmat. 
 

TOIMINTA: 

 Määräaikaistarkastukset ohjelman mukaan 

 Ryhmäneuvolat lastenneuvolan terveydenhoitajien pitämänä 

 Me pysytään yhdessä tapaaminen  

 Moniammatillinen yhteistyö päivähoidon ja sosiaalitoimen kanssa 

 Lastentyöryhmän toiminta 
o työryhmä on niitä lapsia varten, joilla on todettu tai epäillään olevan lisäselvittelyjä 

vaativia kehityksen pulmakohtia tai viiveitä 
o palvelut on tarkoitettu alle kouluikäisille Auran ja Pöytyän alueen lapsille 
o työryhmässä suunnitellaan lapsen tarvitsemia tukitoimia ja seurataan niiden 

toteutumista 
o työryhmän suositusten perusteella tehdään tarvittavat lausunnot ja jatkolähetteet 
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2. LASTENNEUVOLAN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUSTEN OHJELMA V. 2019–2021 
 

Terveydenhoitaja 
(min.) 

1)
 

 1–2 vk n. 4–6 vk 2 kk 3 kk 4 kk 5 kk 6 kk 8 kk 10 kk 12 kk 18 kk 2 v 3 v 4 v 5 v 6 v 

 
60 + 

matkat 
2)

 
60 60 60 60 60 60 60 0–30 60 60 60 60 60 60–90 60 

Lääkäri (min.)   30   30   30   30   30   

Laaja 
terveystarkastus 

     x      x   x   

Neurologinen 
kehitysarvio tai LENE 

  x   x   x   x  x x x x 

Paino  x x x x x x x x x x x x x x x x 

Pituus ja 
päänympärys 

  x x x x x x x x x x x x x x x 

Näkö  x  x  x   (x) x  x  x x x x 

Kuulo    
3)  3) 

  (x) x x 
4)

 x 
4)

 x 
4)

 x 
4)

 x x x 

Verenpaine                x  

Vuorovaikutus ja 
puheen kehitys 

jatkuva seuranta 

Terveysneuvonta/ 
vanhempien tuki 

jatkuva seuranta  

Ravitsemus jatkuva seuranta 

Imetys  x x x x x x x x x x       

Suun terveys 
hammas-
hoitaja 

                 x   x  x 
x 

(shg) 

       x 
(hammas
lääkäri) 

x 

Rokotusohjelma 
vuodesta 2017 

 
(BCG 
HBV) 

Tyks:ssa 
 Rota  

DTaP-
IPV-HIb   
Rota  
PCV10 

 
 

DTaP-
IPV-Hib 
Rota  
PCV10 

(Kausi-
infl.rok 
ks.THL:
n ohje) 

  

DTaP- 
IPV- 
Hib 
PCV10 
MPR 

Var   
DTap- 

IPV 
 

MPR+
V 

 
1) Ehdotusta suositellaan sovellettavaksi yksilöllisesti 
2) Kotikäynti 
3) Haastattelu 
4) Ikätasoisen puheentuoton ja ymmärtämisen arviointi 
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3. LASTENNEUVOLAN TERVEYSTARKASTUSSUUNNITELMA V. 2019–2021, päivitetty 20.3.2019 
 

Ikä Tutkimukset Ajankohtaista Rokotukset Materiaali Lomakkeet SPAT 

1–4 vk 
KK/TH 

Paino 
Kehitysheijasteet 
Näkö 

Imetys, D3 -tipat + ohjaus, 
ulkoilu, ihonhoito, 
neuvolatoiminnan esittely, 
perheen terveystavat, 
tapaturma-asiat, tupakointi, 
allergiat 

(BCG tarkistus) 
MLL-lahja 
 

 1315 

4–6 vk 
NLA/TH/ 
LÄÄKÄRI 

Paino, pituus, py 
Kehitysheijasteet 
Näkö, kuulo 

  Neuvolan rokotusopas  1315 

2kk  
NLA/TH 

Paino, pituus, py 
Kehitysheijasteet 
Näkö, kuulo 

Nukkuminen, ruokailu, ihonhoito, 
lapsen käsittely, katsekontakti, 
hymy, ääntely, vuorovaikutus 

Rota 1. 
Aika 3kk 
ryhmäneuvolaan 

Kyselylomake Vauvaperheen 
vanhemmille (sis. esitiedot, 
voimavarat, audit) 
 

 

3 kk 
NLA/TH 

Paino, pituus, py 
Kehitysheijasteet 

Päänkannatus 
Putoamisvaara 
Kyselylomakkeen vauvaperheen 
vanhemmille huomioiminen 

DTaP-IPV-Hib 1. 
Rota 2. 
PCV10 1.   

Ensilusikallisia (Valio) Täytä Perhe-lomake 1315 

4 kk 
NLA/TH/ 
LÄÄKÄRI 

LAAJA 

Paino, pituus, py,  
Näkö, kuulo 

Ruokailu 
Ed. lomakkeen huomioiminen 
tarv. 

   1381 

5 kk 
NLA/TH 

Paino, pituus, py 

Ruokailu 
Kääntyminen/liikkuminen 
Nukkuminen  
Vierastaminen 

DTaP-IPV-Hib 
Rota 3 
PCV10 

  1315 

6 kk 
NLA/TH 

Paino, pituus, py 
Kotitapaturmat 
Kasvatus 

Kausi-influenssa-
rokote  
THL:n ohj. mukaan 
 
(6–35 kk) 
Ylim. MPR matkalle 
lähtijöille 

Turvallisesti kotona/STM  
Parisuhdeväkivallan seulonta 
-lomake 

1315 
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Ikä Tutkimukset Ajankohtaista Rokotukset Materiaali Lomakkeet SPAT 

 
8 kk 
NLA/TH 
LÄÄKÄRI 

Paino, pituus, py 
Näkö, kuulo 

Motorinen kehitys 
Kontakti, jokeltelu 

 Aika 9kk ryhmäneuvolaan  1315 

10 kk 
NLA/TH 

Paino, pituus, py 
Näkö, kuulo, 
pinsettiote 

Ruokailu 
Omatoimisuuden tukeminen, 
Leikkiminen 
Mahdollinen päivähoitoon meno 

   1315 

1 v 
NLA/TH/ 

Paino, pituus, py 
Näkö, kuulo 

Ruokailu, D3–ohjaus, 
Puheenkehitys, 
Siisteyskasvatus,  
Oma tahto lisääntyy -> lapsen 
johdonmukainen ohjaaminen 

DTaP-IPV-Hib 
PCV10 
MPR 1 

Ruokailu-materiaalia  1315 

18 kk 
NLA/TH/ 
LÄÄKÄRI/ 

LAAJA 

Paino, pituus, py 
Kävely 
Ikätasoisen puheentuoton ja 
ymmärtämisen arviointi 

VAR 1 
Iloa vanhemmuuteen 
vuorovaikutus ja leikki-
opas vanhemmille 

 1382 

2 v 
NLA/TH/ 

Paino, pituus, py, 
Näkö, kuulo 

 
Itsenäistyminen 
Siisteyskasvatus 
Sosiaalinen käyttäytyminen 
Puheenkehitys, (tarv. kontr. 2,5 
v. tarv. puheterapeutin kons.) 
 

  
Päivähoidon 
havainnointikaavake 

1315 

3 v 
NLA/TH 

Paino, pituus, py 
Lähinäkö  
LENE 

 
 
Ruokailu, peseytyminen, 
leikkitoverit, itsenäisyyteen 
tukeminen, mahdollinen hoitoon 
meno, kerhot 
Lapsen oman tahdon huomiointi 
 
 
 

  
Päivähoidon havainnointi-
kaavake 

1315 
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Ikä Tutkimukset Ajankohtaista Rokotukset Materiaali Lomakkeet SPAT 

 
4 v 
NLA/TH 
LÄÄKÄRI 

LAAJA 
 

Paino, pituus, py 
Näkö kauas 
lähinäkö tarv. 
LENE 

Päivähoidon sujuminen DTaP-IPV Liikenne-materiaali 
Päivähoidon havainnointi -
kaavake 

1383 

5 v 
NLA/TH 

 
Paino, pituus, RR, 
py 
Näkö kauas 
Kuulo (tarv.) 
LENE- ja 
LUMIUKKO -testi 
 

Yökastelu, keskittyminen, 
yhteisleikit. liikkuminen, 
päivähoitomuoto, mahdollinen 
11-vuotinen oppivelvollisuus 
huomioitava 

  
Päivähoidon havainnointi-
kaavake 

1315 

6 v 
NLA/TH 

Paino, pituus, py 
Näkö (tarv) 
LENE 

 
Esikoulu 
 

MPR+V 2 Ruutuaika-materiaali 
Päivähoidon havainnointi-
kaavake 

1315 
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4. KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON 
TERVEYSTARKASTUSSUUNNITELMAN PERIAATTEET, TAVOITTEET ja 
TOIMINTA 

 

PERIAATTEET 

Kouluterveydenhuollossa jatketaan neuvolassa alkanutta lapsen kasvun, kehityksen ja 
hyvinvoinnin, sekä koko perheen hyvinvoinnin seurantaa ja tukemista. Se on lakisääteistä ja 
maksutonta perusterveydenhuollon ennaltaehkäisevää palvelua, jota on saatavilla 
pääsääntöisesti koulupäivän aikana koululta (pääsääntöisesti sovittuina vastaanottopäivinä). 

 

TAVOITTEET JA TOIMINTA 
 
 

 Oppilaan kasvun ja kehityksen seuraaminen, sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 

 Vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen 

 Oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukeminen sekä 
pitkäaikaisesti sairaan lapsen omahoidon tukeminen yhteistyössä muiden oppilashuollon 
toimijoiden kanssa. Tarvittaessa oppilas voidaan myös ohjata jatkotutkimuksiin- ja hoitoon. 

 Kouluympäristön terveydellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin 
edistäminen ja seuranta 

 Koulutapaturmien ensiapu 

 Seksuaalikasvatus ja ehkäisy-/seksuaalineuvonta 

 Suun terveydenhuolto 

 Oppilaan terveydentilan toteamista varten tarpeelliset erikoistutkimukset (esim. silmälääkäriin- 
ja lasten- tai nuorisopsykiatrin tekemään tutkimukseen ohjaaminen) 
 
Huomioitava että akuutit- ja pitkäaikaissairaudet sekä vapaa-ajalla ja harrastuksissa tapahtuneet 
tapaturmat hoidetaan terveyskeskuksessa tai muulla hoitavalla taholla.   
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5. KOULULAISTEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUSTEN OHJELMA V.2019-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Terveydenhoitaja 

Kouluun-
lähtö 

tarkastus 
1. lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk 

 
x x x x x x x x x x 

Lääkäri  x    x   x  

Laaja terveystarkastus 
x 

x    x  x x  

Paino 
x 

 
x x x x x x x x x 

Pituus x x x x x x x x x x 

Lähinäkö x x    x   x  

Kaukonäkö x x  x  x   x  

Kuulo x x       x  

Ryhti x x x x x x x x x x 

Verenpaine x x    x   x  

Ravitsemus 
x 

x x x x x x x x x 

Erityisruokavalioilmoitus 
x 

  x  x  x   

Fyysinen aktiivisuus x x x x x x x x x x 

Move!- tulosten huomiointi      x   x  

Puberteetti      x  x x  

Päihteet      x x x x x 

Tupakointi      x x x x x 

Värinäkö 
 

       x  

Suun terveys 
 

x    x   x  
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6. KOULUTERVEYDENHUOLLON SUUNNITELMA, päivitetty 20.3.2019 

Luokka Tavoitteet Seulonnat Sisällöt Muu 
Vanhemmat 
kutsutaan 

Jaettava 
materiaali 

SPAT 

Kouluun- 
lähtötarkastus 
/TH 
Laaja 
terv.tarkastus 

Kouluun lähtijän 
terveydentilan ja 
hyvinvoinnin arviointi 
Allergiat ja sairaudet 
koulumatkat, turvallisuus 
 

Pituus, paino, 
ryhti, lähi- ja 
kaukonäkö, 
kuulo, RR 

Terveystietoja oppilaasta- 
kysely vanhemmille 

 x 
Esikoululaisesta 
koululaiseksi 

1384 

1. lk/ 
TH ja LÄÄKÄRI 
Laaja 
terv.tarkastus 

Koululaisen terveydentilan 
ja hyvinvoinnin arviointi 
Kouluselviytyminen 

Pituus, paino, 
ryhti 

Terveyskysely vanhemmille 
Opettajan arvio oppilaasta 
Yhteenveto: 
nukkuminen, liikunta, 
kiusaaminen, kaverit 

Luokkakohtainen 
yhteenveto 
OHR:lle 

x  1384 

2. lk/ 
TH 

Koululaisen terveydentilan 
ja hyvinvoinnin arviointi 
Kouluselviytyminen 

Pituus, paino, 
ryhti 

Koulunkäynnin sujuminen, 
terveellinen ravinto, allergia, 
nukkuminen, kaverit, 
kiusaaminen, vapaa-aika / 
harrastukset, fyysinen 
aktiivisuus 

 

 

 1315 

3. lk/ 
TH 

Koululaisen terveydentilan 
ja hyvinvoinnin arviointi 
Kouluselviytyminen 

Pituus, paino, 
ryhti, 
kaukonäkö 

Koulunkäynnin sujuminen,  
terveellinen ravinto, allergia, 
nukkuminen, kaverit, 
kiusaaminen, vapaa-aika / 
harrastukset ja fyysinen 
aktiivisuus 

 

 

 1315 

4. lk/ 
TH 

Koululaisen terveydentilan 
ja hyvinvoinnin arviointi 
Kouluselviytyminen 

Pituus, paino, 
ryhti 

Koulunkäynnin sujuminen,  
terveellinen ravinto, allergia, 
nukkuminen, kaverit, 
kiusaaminen, vapaa-aika / 
harrastukset, fyysinen 
aktiivisuus 

 

 

 1315 

5. lk/ 
TH/ 
LÄÄKÄRI 
Laaja 
terv.tarkastus 

Koululaisen terveydentilan 
ja hyvinvoinnin arviointi 
Kouluselviytyminen 

Pituus, paino, 
ryhti, lähi- ja 
kaukonäkö, RR, 
puberteetti, 
fyysinen 
aktiivisuus 

Terveyskysely oppilaille ja 
vanhemmille 
Oppilaan selviytyminen ja 
hyvinvointi, Move!-tulokset 
Yhteenveto: 
nukkuminen, liikunta, 
kiusaaminen, kaverit 

Murrosikätunti 
Luokkakohtainen 
yhteenveto 
OHR:lle 

x 
Murrosikä-
materiaali 

1385 
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Luokka Tavoitteet Seulonnat Sisällöt Muu 
Vanhemmat 
kutsutaan 

Jaettava 
materiaali 

SPAT 

6. lk/ 
TH 

Koululaisen terveydentilan 
ja hyvinvoinnin arviointi 
Kouluselviytyminen 

Pituus ja paino, 
ryhti 

Murrosikä ja hygienia,  
terveellinen ravinto, 
nukkuminen, kaverit, vapaa-
aika / harrastukset, fyysinen 
aktiivisuus 
Koulunvaihto 
Päihteet 

HPV rokotus 
tytöille 
 
Vesirokkorokote 
tarvittaessa 

 

 1315 

7. lk/ 
TH 
Laaja 
terv.tarkastus 

Oppilas ymmärtää 
terveyden merkityksen, 
omaksuu terveyttä 
edistävät elämäntavat ja 
tietää vastuunsa itsensä ja 
ympäristönsä 
hyvinvoinnista 

Pituus, paino, 
ryhti, 
murrosikä, 
päihteet 

Terveyskysely 
Kysely yläkoululaisen 
vanhemmille 

Savuttomuus-
kisa 

x 
Ravitsemus-
materiaali 

1386 

8. lk/ 
TH 
LÄÄKÄRI 
Laaja 
terv.tarkastus 

Oppilas ymmärtää 
terveyden merkityksen, 
omaksuu terveyttä 
edistävät elämäntavat ja 
tietää vastuunsa itsensä ja 
ympäristönsä 
hyvinvoinnista 

Pituus, paino, 
ryhti, kuulo, lähi-, 
kauko- ja 
värinäkö, RR, 
murrosikä, 
päihteet, fyysinen 
aktiivisuus 

Terveyskysely 
BDI -masennusseula, 
Adsume, Move!- tulokset 
Kysely yläkoulul. vanhemmille 
Yhteenveto: 
nukkuminen, kiusaaminen, 
liikunta, mieliala, päihteet, 
kaverit 

Seksuaali-
kasvatus 

x 
tarvittaessa 

 1386 

9. lk/ 
TH 

Oppilas ymmärtää 
terveyden merkityksen, 
omaksuu terveyttä 
edistävät elämäntavat ja 
tietää vastuunsa itsensä ja 
ympäristönsä 
hyvinvoinnista 

Pituus, paino, 
ryhti 

Ammatinvalinta, 
terveydellinen ravinto, 
liikunta, nukkuminen, mieliala, 
päihteet 

Luokkakoht.yh-
teenveto 
OHR:lle 
 
 dtap -rokote 

 

 1315 

 

 Erityisruokavaliolomake päivitetään ensimmäisen, kolmannen, viidennen ja seitsemännen lukuvuoden alussa 
 

Lähteet: 
Terveystarkastukset lastenneuvolassa & kouluterveydenhuollossa, menetelmäkäsikirja, 2011 
Kouluterveydenhuollon laatusuositus, oppaita 2004:8 
Laaja terveystarkastus 2012 
AvoHilmo: Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2019 
Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (2011/338)  
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7. OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SUUNNITELMA, päivitetty 20.3.2019 
 

 Tavoitteet Sisällöt Seulonnat SPAT 

 
1. vuosikurssi 
TH  

 
Ylläpitää ja parantaa opiskelijan 
hyvinvointia: 
1. edistämällä 
opiskeluympäristön 
terveellisyyttä ja turvallisuutta 
2. edistämällä opiskelijan 
terveyttä ja opiskelukykyä 
3. järjestämällä terveyden- ja 
sairaanhoitopalvelut 
 
Opiskeluyhteisön hyvinvoinnin 
tukeminen 
 

 
Kokonaisterveys ja hyvinvointi 
Elämäntilanne 
Opiskelusta selviytyminen 
Terveysriskit 
Terveyttä edistävien valintojen 
ohjaus 
Hyvinvointikyselylomake 

 
Pituus 
Paino 
Ryhti 
BDI, mielialakysely 
ADSUME, nuorten 
päihdekysely 

 
1363 

 
2. vuosikurssi 
TYTÖT: TH ja lääkäri 
POJAT: TH ja lääkäri 
asevelvollisuustarkastus 
 

- ” - 
 

 
 

Näkö 
Pituus 
Ryhti 
Paino 
RR 
Kuulo 

 
1364 
 
asevelvollinen 
1321 

 
 

 Rokotusohjelman mukaisten rokotusten tarkistus 
 

 Erityisruokavaliolomake päivitetään tarvittaessa lukion ensimmäisen lukuvuoden alussa 
 
Lähteet: 
Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu terveyden- ja sairaanhoitopalvelut. Kansanterveyslaki (66/127) 14 § 1 mon 6 kohta 
Mielenterveys- ja päihdetyö, seksuaaliterveyden edistäminen, suun terveydenhuolto 
Asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 338/200 (Finlex) 
Opiskeluterveydenhuollon opas, STM julkaisu 2006:12 
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8. SUUN TERVEYDENHUOLLON TERVEYSTARKASTUSSUUNNITELMA 

1) Odottavalle perheelle vähintään yksi suun terveydentilan ja hoidon tarpeen arvio 
2) Alle kouluikäiselle lapselle suun terveystarkastukset suunnitelman mukaan (6-8kk, 1,5v; 3v; 4v; 

5v ja 6v) 
3) Koululaisille suun terveystarkastus (hml) ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella 

vuosiluokalla. Muilla vuosiluokilla suuhygienisti. 
4) Opiskelijalle (alle 18v) vähintään kerran opiskeluaikana suun terveystarkastus, jossa selvitetään 

suun terveysneuvonnan ja palvelujen tarve. 
5) Valistushammashoitajan käynnit kouluilla ja päiväkodeilla sovitusti. Päiväkoti- ja alakouluikäisille  

vuosittain, yläkoululaisille yhdeksännellä luokalla 

 

SUUN TERVEYSTARKASTUKSET 

IKÄ TARKASTAJA HUOM. 

Odottavat perheet 
(raskausaika ja 6kk ajan synnytyksestä) 

suuhygienisti/ 
hammaslääkäri 

tarkastus maksuton äidille  
ja isälle 

6-8kk ikäisille hammashoitaja  

1,5 v täyttävät hammashoitaja  

3 v täyttävät hammashoitaja  

4 v. täyttävät suuhygienisti  

5 v. täyttävät hammaslääkäri  

6 v. täyttävät suuhygienisti  

7 v. täyttävät suuhygienisti  

8 v. täyttävät (1 luokkalaiset, kevätlukukausi) hammaslääkäri Oikojan seulonta 2 luokalla 

9 v. täyttävät suuhygienisti  

10 v. täyttävät suuhygienisti  

11 v. täyttävät suuhygienisti  

12 v. täyttävät (5 luokka, kevätlukukausi) hammaslääkäri  

13 v. täyttävät suuhygienisti  

14 v. täyttävät (8. luokka, syyslukukausi) hammaslääkäri  

15 v. täyttävät suuhygienisti  

16 v. täyttävät suuhygienisti  

17 v. täyttävät hammaslääkäri  
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