
 

Kemin kaupungin lastenneuvoloiden  

perehtymiskansio 



 

Sisällys 
2 

 

 

 

Johdanto          3 
Lainsäädäntö ja ohjeistus        4 
Terveydenhoitotyön perusta lastenneuvolassa     5 
Työnohjaus          6 
Kirjaaminen          7 
Neuvolan työmuodot         8 
Terveysneuvonta         9 
Varhainen vuorovaikutus        10 
Tartuntataudit ja rokotustoiminta       11 
Rokotusten vasta-aiheet ja varotoimet      12 
Määräaikaistarkastukset        13 

Kotikäynti 1-4 viikon iässä        14 
1-4 viikon ikäinen vauva        15 
Kuuden viikon ikäinen vauva       16 
Kahdeksan viikon ikäinen vauva (ryhmä– tai yksilöneuvola)   17 
Kolmen kuukauden ikäinen vauva      18 
Neljän kuukauden ikäinen vauva (laaja terveystarkastus)   19 
Viiden kuukauden ikäinen vauva       20 
Kuuden kuukauden ikäinen vauva      21 
Kahdeksan kuukauden ikäinen vauva      22 
Kymmenen kuukauden ikäinen vauva      23 
Yhden vuoden ikäinen lapsi       24 
Yhden vuoden ja viiden kuukauden ikäinen lapsi  (laaja terveystarkastus) 25 
Yhden vuoden ja kuuden kuukauden ikäinen lapsi (laaja terveystarkastus) 26 
Kahden vuoden ikäinen lapsi       27 
Kolmen vuoden ikäinen lapsi       28 
Neljän vuoden ikäinen lapsi (laaja terveystarkastus)    29 
Neljän vuoden ikäinen lapsi (laaja terveystarkastus)    30 
Viiden vuoden ikäinen lapsi       31 
Kuuden vuoden ikäinen lapsi       32 
Seitsemän vuoden ikäinen lapsi (alkuvuonna syntyneet)    33 

Kemin neuvoloiden yhteystiedot ja ajanvaraus     34 
Neuvoloiden yhteystyökumppaneiden yhteystiedot    35 
Lähteet          36 
Liiteluettelo          39 
 



 

3 

 

 

Tämä perehtymiskansio on tarkoitettu Kemin lasten-
neuvoloiden uusille työntekijöille ja opiskelijoille. 
Kansion tavoitteena on toimia työvälineenä, muistilis-
tana ja keskustelun apuvälineenä hyvän hoidon ja 
asiakaspalvelun takaamiseksi, perheiden ja lasten par-
haaksi.  
 
Tämän perehtymiskansion pääpaino on määräaikais-
tarkastusten sisällössä. Kansiosta löydät tietoa lasten-
neuvolatoiminnan keskeisimmistä laeista ja neuvola-
toimintaa ohjaavista arvoista, etiikasta ja periaatteista. 
Löydät kansiosta myös Kemin neuvoloiden yhteystie-
dot sekä lopussa olevista liitteistä keskeisimmät las-
tenneuvoloissa käytettävät lomakkeet.  
 
 
 
 
 

 

Johdanto  

 

Toimeksiantajalla on oikeus päivittää perehtymiskan-
sion tietoja. Perehtymiskansio löytyy myös Kemin 
kaupungin intranetin sivuilta. 
 
Perehtymiskansion ovat tehneet terveydenhoitajaopis-
kelijat Essi Juntti, Jonna Määttä ja Rita Vallo yhteis-
työssä Kemin lastenneuvoloiden terveydenhoitajien ja 
Lapin ammattikorkeakoulun opettajien kanssa. 
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Lastenneuvolatoimintaa ohjaa lainsäädäntö. Keskei-
simmät lastenneuvolatyöhön liittyvät lait ovat Suo-
men perustuslaki, kansanterveyslaki, kuntalaki ja ter-
veydenhuoltolaki. Terveydenhuoltolain 15. pykälän 
mukaan kunnan täytyy järjestää alueensa raskaana 
oleville naisille, lasta odottaville perheille ja alle kou-
luikäisille lapsille sekä heidän perheelleen neuvolapal-
velut.  
 
Voit lukea lisää äitiys- ja lastenneuvolan keskeisestä 
lainsäädännöstä ja asetuksista täältä:  
 
http://www.thl.fi/fi_FI/web/kasvunkumppanit-
fi/lait/aitiys/neuvolatyon_lainsaadanto 
 
 
Voit lukea lisää ohjeistuksesta täältä: 
 
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/9083
1/URN_ISBN_978-952-245-708-0.pdf?sequence=1 

 

Lainsäädäntö ja 
ohjeistus 

 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistus äitiys- 
ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuol-
toon täsmentää lakien ja asetusten velvoitteita terveys-
tarkastuksiin.  
 
Työpaikoilla henkilökunnan turvana on työturvalli-
suuslaki. Työturvallisuuslain tarkoituksena on paran-
taa työpaikkojen ympäristöä ja muita työolosuhteita 
siten, että työntekijöiden työkyky pystytään säilyttä-
mään ja turvaamaan. Lain on myös tarkoitus ennalta-
ehkäistä työssä tapahtuvia tapaturmia ja työstä johtu-
via sairauksia eli ammattitauteja sekä muita työstä ai-
heutuvia terveyshaittoja.  

http://www.thl.fi/fi_FI/web/kasvunkumppanit-fi/lait/aitiys/neuvolatyon_lainsaadanto
http://www.thl.fi/fi_FI/web/kasvunkumppanit-fi/lait/aitiys/neuvolatyon_lainsaadanto
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90831/URN_ISBN_978-952-245-708-0.pdf?sequence=1
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90831/URN_ISBN_978-952-245-708-0.pdf?sequence=1
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Neuvolatoiminnan periaatteet ja arvot ovat laadun ar-
vioinnin lähtökohtia. Toimintaa ohjaavat periaatteet 
ovat perhe- ja asiakaslähtöisyys, yhteisöllinen tervey-
den edistäminen, laatu sekä vaikuttaminen neuvola-
työssä. Terveydenhoitajan työn eettiseen perustaan 
kuuluu kunnioittaa asiakkaan ihmisarvoa, itsemäärää-
misoikeutta ja yksilöllisyyttä, arvostaa erilaisuutta, 
toimia luottamuksellisesti, kantaa vastuuta lähimmäi-
sestä sekä kunnioittaa ihmisiä tasavertaisina. Tervey-
denhoitajille valmistuu omat eettiset ohjeet vuonna 
2016. 
 
Neuvolassa pyritään toimimaan perhelähtöisesti aut-
taen vanhempia tunnistamaan voimavaransa. Apuna 
keskustelussa käytetään muun muassa voimavaralo-
makkeita, joiden tarkoituksena on helpottaa keskuste-
lua vaikeistakin asioista. Lapsen mielipiteille ja näke-
myksille on annettava arvoa. Perhelähtöisessä toimin-
nassa myös perheen sosiaalisella verkostolla on suuri 
merkitys. Tärkeää on tuoda palvelut ja tuki mahdolli-
simman helposti saataville.  
   

Terveydenhoitotyön 
perusta 
lastenneuvolassa  

 

 

Terveydenhuollon ammattihenkilöä sitoo salassapito- 
ja vaitiolovelvollisuus. Velvollisuus jatkuu myös työ-
suhteen päätyttyä. Se velvoittaa viranomaisen palve-
luksessa, virassa tai määräaikaisessa työsuhteessa, ole-
vaa henkilöä pitämään tehtävänsä tai asemansa perus-
teella saadun salaisuuden.  
 
Tietosuoja– ja tietoturva-asioista löydät lisää tietoa Ke-
min kaupungin intranetistä: 
 
https://accounts.google.com/ServiceLogin?continue
=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fa%2Fkemi.fi
%2Ftietopankki%2Fhome&service=jotspot&sacu=1&h
d=kemi.fi 
 
 Kemin Intranet -> Sosiaali- ja terveyspalveluiden 

intranet -> Tietosuoja 
 
 Kemin Intranet -> Toimintaohjeet -> Tietohallin-

non toimintaohjeet (tietoturvaohjeet) 

https://accounts.google.com/ServiceLogin?continue=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fa%2Fkemi.fi%2Ftietopankki%2Fhome&service=jotspot&sacu=1&hd=kemi.fi
https://accounts.google.com/ServiceLogin?continue=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fa%2Fkemi.fi%2Ftietopankki%2Fhome&service=jotspot&sacu=1&hd=kemi.fi
https://accounts.google.com/ServiceLogin?continue=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fa%2Fkemi.fi%2Ftietopankki%2Fhome&service=jotspot&sacu=1&hd=kemi.fi
https://accounts.google.com/ServiceLogin?continue=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fa%2Fkemi.fi%2Ftietopankki%2Fhome&service=jotspot&sacu=1&hd=kemi.fi
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Työnohjauksen tarkoitus on tukea työntekijää pulma-
tilanteissa, kehittää hänen vuorovaikutustaitojaan ja 
edistää ammatillisuutta ja henkilökohtaista kasvua. 
Työnohjauksesta hyötyvät sekä organisaatio että hen-
kilöstö. Sillä tehostetaan oppimista ja yhteistyötä, pa-
rannetaan henkistä hyvinvointia ja työilmapiiriä. 
Työnohjausta on saatavilla eri muodoissa: ryhmä-, yk-
silö- ja yhteisötyönohjauksena.  
 
Neuvolassamme on tällä hetkellä käytössä ryhmä-
työnohjaus. Intranetistä löydät eri alueilla toimivien 
työnohjaajien yhteystiedot. 

 

Työnohjaus 
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Potilaslaki velvoittaa terveydenhuollon ammattihen-
kilöä merkitsemään potilaskertomuksiin olennaisen ja 
laajuudeltaan riittävän tiedon hoidon järjestämisestä, 
suunnittelusta ja toteutuksesta turvatakseen hoidon 
seurannan.  
 
Hoitotietojen rakenteisella kirjaamisella tarkoitetaan 
asiakkaan hoidon kuvaamista sähköisessä potilasker-
tomusjärjestelmässä hoidollisen päätöksenteon eri vai-
heissa. Potilastietoja tilastoitaessa käytetään SPAT-
luokitusta (Perusterveydenhuollon avohoidon toimin-
toluokitus) ja hoidon syyn kirjaamisessa käytetään 
ICPC2-luokitusta. Potilastiedot taltioituvat kanta-
arkistoon.  
 
Neuvolassamme on käytössä Pegasos-
potilastietojärjestelmä. 
 
Ohjeet Pegasoksen käyttöön löydät kansion liitteistä 
(Liite 15). 
 
 

 

Kirjaaminen   

 

Voit lukea lisää tilastoinnista täältä: 
 
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/908
07/URN_ISBN_978-952-245-765-3.pdf?sequence=1 
 
 
Löydät kanta-arkiston osoitteesta:  
 
http://www.kanta.fi/ 
 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90807/URN_ISBN_978-952-245-765-3.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90807/URN_ISBN_978-952-245-765-3.pdf?sequence=1
http://www.kanta.fi/
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Neuvolassamme tehdään monialaista yhteistyötä usei-
den eri tahojen kanssa. Monialaisella yhteistyöllä tar-
koitetaan eri alojen toimimista yhteistyössä tavoitteel-
lisesti. Monialainen yhteistyö perustuu eri ammatti-
ryhmien vahvaan erityisosaamiseen. 
 
Lastenneuvolassa on useita työmuotoja. Enimmäkseen 
tapaamiset ovat lapsen ja perheen terveystapaamisia, 
joihin kuuluu ohjaus ja neuvonta, seulontatutkimuk-
set, rokottaminen sekä perheen tukeminen. Neuvolan 
työmuotoja on myös eri ikäkausina ja eri elämäntilan-
teissa järjestettävä ryhmätoiminta sekä kotikäynnit.  
 
Neuvolassamme järjestetään myös perhevalmennusta 
sekä ryhmäneuvoloita 2 kuukauden ja 6 kuukauden 
ikäisille. 

Neuvolan työmuodot  

 

Neuvolassamme tehdään yhteistyötä: 
 
 ennalta ehkäisevän perhetyön kanssa 
 lapsiperheiden 
 kotipalvelun  
 lastensuojelun 
 päivähoidon ja varhaiskasvatuksen 
 perheneuvolan 
 koulujen 
 muiden sidosryhmien kanssa, kuten seurakun-

nat ja järjestöt. 
 
Yhteystiedot löydät Kemin kaupungin intranetistä. 



 

 

 

Terveysneuvonta on terveydenhuollon ammattihenki-
löstön toimintaa, jolla tuetaan kuntalaisten hyvinvoin-
tia suunnitelmallisesti.  Terveysneuvonnan tarkoituk-
sena on kohdistua koko perheeseen. Sen tulisi painot-
taa kansanterveydellisesti merkittäviä aiheita, kuten 
ylipaino, tupakointi ja päihteet. Terveysneuvonnan 
toteuttamisen kannalta keskeistä on, että sitä tulisi an-
taa yksilöllisen tarpeen ja kehitysvaiheen mukaisesti 
yhdessä yksilön ja perheen kanssa. Terveysneuvonnan 
toimivuuden edellytyksenä on, että sen tulee liittyä 
yksilön senhetkiseen elämäntilanteeseen, oltava tar-
peeksi konkreettista ja mahdollista toteuttaa.  

 

Terveysneuvonta  

 

Keskustelunaiheita terveysneuvontaan liittyen: 
 
 perheen ruokailutavat 
 ruokarytmi 
 yhteiset ateriat 
 hampaiden hoitaminen 
 uni 
 liikunta 
 lapsen kanssa leikkiminen, jutteleminen ja luke-

minen 
 laulut ja lorut 
 vanhempien jaksaminen 
 vanhemman turvallinen läsnäolo ja rajojen aset-

taminen 
 vanhempien tupakointi sekä alkoholin ja päih-

teidenkäyttö 
 
 
Audit-testin löydät osoitteesta:  
 
https://www.thl.fi/documents/732587/741891/Audi
t.pdf 
 
Audit-testin löydät myös kansion liitteistä (Liite 1). 
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Kiintymyssuhdeteorian mukaan lapsen ensimmäisen 
ikävuoden aikana muotoutuva suhde lapsen ja van-
hemman välillä on mittaamattoman tärkeä lapsen 
myöhemmässä psyykkisessä kehityksessä. Varhaislap-
suudessa saadut tunnekokemukset ovat pohja aivojen 
kehitykselle. Vanhempi viestii vauvalle muun muassa 
puheen, eleiden, ilmeiden, kosketuksen välityksellä.  
 
On tärkeää tunnistaa perheet, joissa tarvitaan erityistä 
tukea varhaisessa vuorovaikutuksessa. Terveydenhoi-
tajan tehtävä on rohkaista ja antaa keinoja perheille 
ongelmien ratkaisuun.  

 

Varhainen 
vuorovaikutus 

 

 

Ohjeita vuorovaikutuksen havainnointiin: 
 
 Havainnoi vanhemman ja vauvan välistä vuoro-

vaikutusta ja käyttäytymistä. 
 Kuuntele vanhemman ajatuksia vauvasta. 
 Tue varhaista vuorovaikutusta antamalla myön-

teistä palautetta ja puuttumalla tilanteisiin, jotka 
toimivat huonosti vauvan tai vanhemman kan-
nalta. 

 Ole avoin ja kyseenalaista toimimista mallin 
avulla ja avoimella ihmettelyllä. 

 Toimi vauvan äänenä.  
 
Kansion liitteistä löydät ”Lapsen syntymää seuraava 
vuorovaikutusta tukeva haastattelu” -lomakkeen 
(Liite 2). 
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Tartuntatautilaki (583/1986) ja tartuntatautiasetus 
(786/1986) säätelevät tartuntatautien ehkäisyä, hoitoa 
ja rokotustoimintaa neuvolatyössä.  
 
 
Lastenneuvolassa terveydenhoitajan tehtäviä ovat: 
 
 tarttuvien tautien tunnistaminen 
 ehkäisy 
 hoito 
 rokotuskattavuudesta huolehtiminen. 
 
 
Maahanmuuttajaperheiden lasten saamat aikaisem-
mat rokotukset ja Suomessa käytetty rokotusohjelma 
vaativat yhteensovittamista ja yksilöllistä suunnitte-
lua. Aina ei varmuudella tiedetä, mitä rokotuksia 
maahanmuuttaja tai hänen lapsensa ovat saaneet.  

 

 
 

 

Rokotuksista voit lukea lisää täältä: 
 
http://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen 
 
 
Voit lukea lisää maahanmuuttajien rokotuksista täältä: 
 
http://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/eri-
ryhmien-rokotukset/maahanmuuttajien-rokotukset 
 
 
Lasten ja nuorten rokotusohjelman (2014) löydät kan-
sion liitteistä (Liite 3). 
 
Rokotuspaikka valitaan lapsen iän ja koon mukaan. 
Pienet lapset saavat rokotteen ensisijaisesti reiteen ja 
isommat lapset olkavarteen.  
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Tartuntataudit ja 
rokotustoiminta 

http://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen
http://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/eri-ryhmien-rokotukset/maahanmuuttajien-rokotukset
http://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/eri-ryhmien-rokotukset/maahanmuuttajien-rokotukset


 

 

 

Rokotusten yleisimmät vasta-aiheet: 
 
 raskaus 
 yliherkkyyden ilmaantuminen jollekin rokotteen 

ainesosalle 
 vakavan reaktion ilmeneminen aiemman rokot-

teen antamisen jälkeen 
 rokotettavan immuunijärjestelmässä on häiriö 
 
 
Terveydenhoitajan ei tule antaa rokotusta mikäli roko-
tettavalla on vasta-aiheita kyseiselle rokotteelle. Roko-
te annetaan, jos siitä on arvioitu olevan enemmän hyö-
tyä kuin haittaa.  
 
Rokotuksista voi tulla haittavaikutuksia, kuten: 
 
 anafylaksiaa 
 anafylaksiaksi epäiltyjä oireita 
 yleistynyttä ihoreaktiota 
 allergista reaktiota rokotusraajassa.  
 
Haittavaikutuksista on tehtävä ilmoitus Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitokselle, joka ylläpitää valtakunnallis-
ta rokotusten haittavaikutusrekisteriä.  
 
 

 

Rokotusten vasta-
aiheet ja varotoimet  

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos lähettää Lääkealan 
turvallisuus ja kehittämiskeskukselle eli Fimeaan tie-
dot saamistaan haittavaikutusilmoituksista. 
 
 
Haittailmoituslomakkeen löydät täältä: 
 
http://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/hyodyt-ja-
haitat/haittavaikutukset/haitoista-ilmoittaminen 
 
 
Toimintaohje pistotapaturman tai verialtistustilanteen 
sattuessa löytyy Länsi-Pohjan keskussairaalan intra-
netistä ja kansion liitteistä (Liite 4). 
 
 
Anafylaksian hoito-ohjeen löydät kansion liitteistä 
(Liite 5). 

12 

http://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/hyodyt-ja-haitat/haittavaikutukset/haitoista-ilmoittaminen
http://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/hyodyt-ja-haitat/haittavaikutukset/haitoista-ilmoittaminen


 

 

 

Määräaikaistarkastukset ovat yksi lastenneuvolan pe-
rustehtävistä. Niissä seurataan ja tuetaan kokonaisval-
taisesti lapsen kasvua ja kehitystä. Määräaikaistarkas-
tuksissa pyritään myös toteamaan mahdolliset poik-
keamat mahdollisimman varhain. Perusperiaatteena 
on seuloa vain sellaisia asioita, joista on hyötyä asiak-
kaalle. Poikkeamia löytyy suhteellisen harvoin ja niille 
löytyy usein luonnollinen selitys, esimerkiksi lapsi voi 
olla väsynyt eikä jaksa keskittyä. Mikäli lasta arvioi-
dessa jää epävarma olo normaalista kehityksestä, tulee 
uusi arvio tehdä lyhyen ajan sisällä ja miettiä mahdol-
lista lisäselvitystä lapsen kehityksestä. Jos lapsen 
näössä tai kuulossa ilmenee jotain poikkeavaa, täytyy 
terveydenhoitajan lähettää lapsi jatkotutkimuksiin. 
 
Määräaikaistarkastuksista laajoja terveystarkastuksia 
ovat 4 kuukauden, 18 kuukauden ja 4 vuoden iässä 
tehtävät tarkastukset. Tarkastusten yhteydessä huomi-
oidaan koko perhe ja ongelmien sijasta keskitytään 
voimavaroihin ja tuetaan niitä.  

 

Määräaikais- 
tarkastukset  

 

Sähköisen lastenneuvolakäsikirjan löydät osoitteesta: 
 
https://www.thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja 
 
Yhteenvedon lastenneuvolan määräaikaistarkastusten 
ohjelmasta löydät kansion liitteistä (Liite 6). 
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Toiminto-SPAT: 
1315 

 

 
Ensimmäinen neuvolakäynti on hyvä suorit-
taa kotikäyntinä. Valtioneuvoston asetuksen 
mukaan terveydenhoitajan tulee käydä en-
simmäinen kotikäynti jo raskauden loppu-
puolella ja toinen, kun vauva ja äiti ovat ko-
tiutuneet sairaalasta. Näin onnistuisi parem-
min perheen ja yhteistyösuhteen rakentami-
nen. Ennen vauvan syntymää ja syntymän 
jälkeen tärkeimmäksi kotikäynnin sisällön 
aiheeksi, on nostettu varhaisen vuorovaiku-
tuksen tukeminen.  
 
Kotikäynnit ovat perhelähtöisiä ja perhettä 
tukevia työmuotoja. Lapsen kotiympäristöä 
ja kodin olosuhteita havainnoimalla voi saa-
da tietoa perheen voinnista. Kotikäynnillä 
voi aistia helpommin perheen ilmapiiriä ja 
ihmissuhteita. Kotona lapset ovat luonte-
vampia ja varhaista vuorovaikutusta on hel-
pompaa havainnoida.  
 
Kotikäynnillä voi olla mukana toinen tervey-
denhoitaja, perhetyöntekijä, lastensuojelu-
työntekijä tai psykiatrinen sairaanhoitaja. 
Kotikäynnillä esimerkiksi terveysneuvonnan 
tarpeet ja ohjaus tulevat konkreettisemmiksi.  
 
 
 
 

Aika-arvio:  
60 min + matkat 

Kotikäynti 1-4 viikon 
iässä  

Keskeisintä lapsessa on tarkkailla yleisvointia 
ja painonnousua. Vanhempien kanssa on hy-
vä käydä keskustelua esimerkiksi synnytys-
kokemuksesta, imetyksestä, varhaisesta vuo-
rovaikutuksesta ja jaksamisesta.  
 
Neuvoloiden terveystarkastusten yhteydessä 
ja kotikäynneillä ohjataan vanhempia lasten 
tapaturmien ehkäisyyn ja turvallisuudesta 
huolehtimiseen. Kotiympäristössä ja vapaa-
ajalla turvallisuutta edistetään tunnistamalla 
yksilön ja ympäristön turvallisuutta vaaran-
tavat tekijät. Alle kolmevuotiaiden tapatur-
mista suurin osa tapahtuu kodin sisätiloissa. 
Tarvittaessa on huomioitava kotona tapahtu-
van lapseen kohdistuvan välinpitämättömyy-
den tai kaltoinkohtelun mahdollisuus.  

Jatkohoito-SPAT: 
1339 
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Toiminto-SPAT: 
1315 

Keskustelunaiheita: 

Jaettava materiaali: 

 

 

 

 MLL 0-6 kk Pikku nuppu / 
Keskosvauva 

 MLL Vauvanhoito-opas 

 Käsiteltävä varoen –esite 

 Hymy-juliste / Minä täällä 

 Äidit irti synnytysmasennuksesta 
(Äima-ry) 

 Varhaisen vuorovaikutuksen 
tukeminen –lehtinen 

 Tärkeä kosketus –
vauvahierontaopas 

 MLL Rokotusopas / MLL 
yhteystiedot 

 
 

 

 paino ja päänympärys 

 varhaisheijasteet: ATN, Moro-heijaste, 
askellus, tarttumisrefleksi 

 jäntevyys 

 yleisvaikutelma ja vireystila 

 aukile ja pään saumat 

 ihon kunto 

 napa 

 suu ja silmät 

 genitaalit 

 D-vitamiinin ja maitohappobakteeri-
valmisteiden anto-ohjeet 

Aika-arvio:  
60 min + matkat 

1-4 viikon ikäinen 
vauva 

 informointi kuuden viikon ikäisen lää-
kärintarkastuksesta ja rokotusohjel-
masta 

 vauvan syntymän mukanaan tuomat 
tunteet 

 havainnot vauvasta 

 varhainen vuorovaikutus (Liite 2) 

 imetysohjaus 

 rintamaidolla olevan vauvan D-
vitamiinitippojen saannin tärkeys  

 
D-vitamiinin saantisuositukset löydät liitteis-
tä (Liite 7). 
 

 perheen jaksaminen uudessa elämänti-
lanteessa: parisuhde, keskinäinen tuki 
ja sosiaalinen verkosto, isovanhemmat, 
perhepiiri sekä ystävät 

 perheelle tärkeät asiat 

 perhe- ja työelämä 

 vuorokausirytmi 

 ulkoilun aloittaminen 

 ihonhoito ja kylvetys 

 turvallisuus 

 selällään nukuttaminen kuuden kuu-
kauden ikään asti 

 vanhempien elämäntavat: päihteet, 
tupakointi, liikunta ja ravinto 

 vatsavaivat 

 fyysinen läheisyys 

 vanhempainlomat, lapsen hoito van-
hempainlomien jälkeen 

Muistilista: 

Jatkohoito-SPAT: 
1339 

15 



 

Keskustelunaiheita: 

 

 

 

 

 

 
Lapsen ollessa 6-8 viikon ikäinen, tarkastuk-
sen tekevät yhdessä neuvolalääkäri ja ter-

veydenhoitaja. Tapaaminen on tärkeä, kos-
ka se täydentää synnytyssairaalassa tehtyä 
lääkärintarkastusta ja on myös pohja per-
heen ja lääkärin väliselle yhteistyösuhteelle. 
 

 

 rotavirusrokote I 

 jäntevyys ja yleisvaikutelma 

 pituus, paino ja päänympärys 

 suun motoriikka ja vokaaliääntely 

 vanhempien huomiot lapsen reagoin-
nista koviin ääniin 

 tarvittaessa tiuku- tai uikkutesti 

 silmien mustuaiset: koko, valoon rea-
gointi ja punaheijaste 

 aukile ja pään saumat 

 ihon kunto  

 vatsa 

 sydänäänet 

 genitaalit 

 lonkat ja reisivaltimopulssit 

 nyrkkien avaaminen 

 varhaisheijasteet: ATN, Moro-heijaste, 
liikehdintä, spontaani asento, askellus, 
symmetriset liikkeet 

 virkeä lapsi pystyy nostamaan päänsä 
ylös alustasta vartalon ollessa 45 as-
teen kulmassa alustaan nähden 

 pään hallinta 

Kuuden viikon 
ikäinen vauva  

 vauvan syntymän mukanaan tuomat 
tunteet 

 havainnot vauvasta 

 varhainen vuorovaikutus (Liite 2) 

 imetysohjaus 

 rintamaidolla olevan vauvan D-
vitamiinitippojen saannin tärkeys 

 
D-vitamiinin saantisuositukset löydät liitteis-
tä (Liite 7). 
 

 perheen jaksaminen uudessa elämänti-
lanteessa: parisuhde, keskinäinen tuki 
ja sosiaalinen verkosto, isovanhemmat, 
perhepiiri sekä ystävät 

 perheelle tärkeät asiat 

 perhe- ja työelämä 

 vuorokausirytmi 

 ihonhoito ja kylvetys 

 turvallisuus 

 selällään nukuttaminen kuuden kuu-
kauden ikään asti 

 vanhempien elämäntavat: päihteet, 
tupakointi, liikunta ja ravinto 

 vatsavaivat 

 fyysinen läheisyys 

 vanhempainlomat, lapsen hoito van-
hempainlomien jälkeen 

Muistilista: 

Toiminto-SPAT: 
1315 

Aika-arvio:  
30 min  

Jatkohoito-SPAT: 
1339 
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Keskustelunaiheita: 

Jaettava materiaali: 

 

 

 Vauvaperheen arjen voimavarat -
lomake (Liite 8) 

 Pienen kielipolku (Aivoliitto) 
 
 

 

 
6-8 viikon iässä vauva reagoi ärsykkeisiin 
vielä kokonaisvaltaisesti ja voi itkeä syyttä. 
Vauva ääntelee jo pieniä vokaalisarjoja. 6-8 
viikon ikäinen vauva pystyy yleensä kohdis-
tamaan katseensa silmiin hetkeksi. Moro-
heijaste on vielä usein symmetrinen tai jo 
sammunut. Vauva on sylissä jäntevän tun-
tuinen ja nostaa vatsamakuulla nenänsä 
alustalta. Selinmakuulla vauva nostaa välillä 
kyynärvarret alustalta, käsien käyttö on 
symmetristä ja kädet aukeavat välillä nyrkis-
tä. 
 

 

 pituus, paino ja päänympärys 

 kontakti vanhempaan, vuorovaikutus 
ja katsekontakti 

 näkö (katseella seuraaminen) 
 

Kahdeksan viikon 
ikäinen vauva 
(ryhmä- tai 
yksilöneuvola) 

 D-vitamiinin saannin tärkeys 
 
D-vitamiinin saantisuositukset löydät liitteistä 
(Liite 7). 
 

 vanhemmille esiin nousseet huolenai-
heet 

 rokotusten aloittaminen ja kivunlievitys 

 äidin vointi ja mieliala: vauvaperheen 
arjen voimavarat –lomake täytettäväksi 

 
http://www.thl.fi/documents/732587/741077
/voimavaralomake_vauvaperheille_FI.pdf 
 
Lomakkeen löydät myös kansion liitteistä 
(Liite 8). 
 
Jos sinulle jää epävarma tunne lapsen kehityk-
sestä, on hyvä tehdä uusi arvio noin kahden 
viikon kuluessa. Yleisimpiä poikkeavuuksia 
tässä iässä ovat ongelmat jäntevyydessä ja 
päänhallinnassa sekä nyrkkien avaamatto-
muus.  
 
Kontakti- ja vuorovaikutusongelmat voivat 
viitata lapsen ja vanhemman kiintymyssuh-
teen syntymättömyyteen, vanhemman masen-
nukseen tai psykoottisuuteen. Ongelmat vau-
van vuorovaikutustaidoissa voivat olla merkki 
vauvan masentuneisuudesta, kehityshäiriöstä 
tai esimerkiksi kuulon tai näön häiriöstä. 

Muistilista: 

Toiminto-SPAT: 
1315 

Aika-arvio:  
yksilöneuvola 30 min 

tai 
ryhmäneuvola 60 min  

Jatkohoito-SPAT: 
1339 
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Keskustelunaiheita: 

Jaettava materiaali: 

 

 

 Ensilusikallinen-kirjanen (Valio) 

 MLL Imeväisen ruokavalio 
 

 

 
 
Kolmen kuukauden ikäinen vauva kohdistaa 
jo katseensa ja hymyilee valikoiden hoitajal-
leen. Vauva käyttää käsiään tarttuakseen, 
mutta ei siinä vielä välttämättä onnistu. Kä-
det ovat enimmäkseen avoimet. Kolmen 
kuukauden ikäisen vauvan varhaisheijasteet 
häviävät vähitellen.  
 
 

 yleisvaikutelma 

 pituus, paino ja päänympärys 

 näkö ja kuulo 

 kehitysarvio (heijasteiden hiipuminen, 
kontaktin ottaminen) 

 lihastonus, liikkeiden symmetrisyys ja 
motorinen kehitys 

 varhainen vuorovaikutus (Liite 2) 

 DTaP-IPV-Hib I, Rotavirusrokote II ja 
PCV I 

Kolmen kuukauden 
ikäinen vauva 

 

 informointi tulevasta neljän kuukau-
den laajasta terveystarkastuksesta, jo-
hon toivotaan molempien vanhempien 
osallistuvan 

 vanhempien havainnot vauvasta 

 ilon ja mahdollisten huolien aiheet 

 imetyksen ja/tai pulloruokinnan suju-
minen 

 juomaveden keittämisen voi lopettaa 

 vuorokausirytmi 

 vauvan lattialla pitäminen (motoriikan 
ja syvätuntoaistien kehitys, kääntymis-
harjoittelu ja turvallisuus)  

 D-vitamiinin saannin tärkeys 
 
D-vitamiinin saantisuositukset löydät liitteis-
tä (Liite 7). 
 
 

Muistilista: 

Toiminto-SPAT: 
1315 

Aika-arvio:  
30-45 min  

Jatkohoito-SPAT: 
1339 
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Keskustelunaiheita: 

 

 

 

 

 

 
 
Nelikuukautisneuvola on neuvolalääkärin 

ja terveydenhoitajan yhteisvastaanotto. Ter-
ve nelikuinen vauva on kykenevä kohdista-
maan katseensa ja tarkkailemaan ilmeitä. 
Vauva seuraa kasvokuvaa ja se kiinnostaa 
häntä enemmän kuin merkityksetön geomet-
rinen kuva. Vauva on neljän kuukauden iäs-
sä sosiaalinen ja vastaa hymyyn ja puhee-
seen hymyllä. Vauva reagoi erityisesti van-
hempiensa ääneen. Hän voi kääntää katset-
taan hänelle puhuvan vanhemman suuntaan 
ja saattaa vierastaa outoja ihmisiä. Vauva ei 
enää säpsähtele spontaanisti.  

 

 pituus, paino ja päänympärys 

 rotavirusrokote III  

 iho ja vatsa  

 sydänäänet 

 genitaalit, lonkat ja reisivaltimopulssit 

 hymyvaste ja jokeltelu 

 katsekontakti ja katseen fiksointi 

 punaheijaste 

 seuraaminen sivusuunnassa  

 valoheijaste (karsastus) 

 reagointi kuuloärsykkeeseen 

 liikehdintä, lihasjäntevyys, symmetria, 
nilkkojen ojennustaipumus 

 traktiokoe 

 yläraajat: kädet selin maatessa yhteen 
ja lepoasennossa nyrkit ovat avoimet, 
tavoittelee esinettä puoliavoimin käsin 

 

Neljän kuukauden 
ikäinen vauva (laaja 
terveystarkastus) 

 havainnot vauvasta 

 varhainen vuorovaikutus (Liite 2) 

 imetysohjaus 

 D-vitamiinin saannin tärkeys 
 
D-vitamiinin saantisuositukset löydät liitteis-
tä (Liite 7). 
 

 perheen jaksaminen uudessa elämänti-
lanteessa: parisuhde, keskinäinen tuki 
ja sosiaalinen verkosto, isovanhemmat, 
perhepiiri sekä ystävät 

 perheelle tärkeät asiat 

 perhe- ja työelämä 

 vuorokausirytmi 

 ihonhoito ja kylvetys 

 turvallisuus 

 selällään nukuttaminen kuuden kuu-
kauden ikään asti 

 vanhempien elämäntavat: päihteet, 
tupakointi, liikunta ja ravinto 

 vatsavaivat 

 fyysinen läheisyys 

 vanhempainlomat, lapsen hoito van-
hempainlomien jälkeen 

Muistilista: 

 mahdolliset nykäykset lapsen herättyä 
(mahdollinen infantiilispasmi) 

 tuki kyynärvarsilla vatsamakuulla 

 varaaminen alaraajoihin hetkellisesti 
 
Lääkärin ja terveydenhoitajan työnjako tarkastuk-
sissa:  
http://www.thl.fi/fi/web/
lastenneuvolakasikirja/maaraaikaistarkastukset/
laaja-terveystarkastus/tyonjako-ja-yhteistyo 

Toiminto-SPAT: 
1381 

Aika-arvio:  
30 min  

Jatkohoito-SPAT: 
1339 
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Keskustelunaiheita: 

Jaettava materiaali: 

 

 

 

 lomake parisuhdeväkivallan seulontaan 
äitiys- ja lastenneuvolassa 

 
http://www.thl.fi/documents/732587/741077/
parisuhdevakivalta_fi.pdf 
 
Lomakkeen löydät myös kansion liitteistä (Liite 9). 
 

 

 
 
Terve viiden kuukauden ikäinen vauva op-
pii vähitellen pyörähtämään vatsalta seläl-
leen ja toisin päin. Vauva kohottaa vatsalla 
ollessaan päätään ja varaa kyynärvarsiinsa. 
Vauva on innokas tarttumaan esineisiin ja 
viemään niitä suuhunsa. Osa viiden kuukau-
den ikäisistä vauvoista on jo löytänyt var-
paansa. Vauva kommunikoi enemmän ja 
reagoi eri äänensävyihin. Monet tämän ikäi-
set vauvat kuuntelevat ja tuottavat erilaisia 
ääniä. Viiden kuukauden ikäisellä vauvalla 
poikkeavana löydöksenä voidaan pitää tois-
tetusti esille tulevia varhaisheijasteita. 
 

 yleisvaikutelma 

 paino, pituus ja päänympärys 

 iän mukainen kehitysarvio  

 sensomotorinen kehitys  

 DTaP-IPV-Hib II ja PCV II  

Viiden kuukauden 
ikäinen vauva 

 imetyksen tukeminen ja/tai pulloruo-
kinnan sujuminen 

 lisäruokien aloitus yksilöllisesti (mukin 
käyttö ja veden antaminen) 

 vauvan nukkumiseen, yöheräilyihin ja 
–syöttöihin liittyvät asiat 

 perheen jaksaminen ja sosiaalinen ver-
kosto 

 vauvan lattialla pitäminen 

 D-vitamiinin saannin tärkeys 
 
D-vitamiinin saantisuositukset löydät liitteis-
tä (Liite 7). 

Muistilista: 
Toiminto-SPAT: 

1315 

Aika-arvio:  
30-45 min  

Jatkohoito-SPAT: 
1339 
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Keskustelunaiheita: 

Jaettava materiaali: 
 

 

 

 MLL 6-12 kk 

 Minä liikun –juliste 

 Tapaturmavaarat 

 Lapsiperheiden ensiapu (Piltti) 
 

 

 
 
Tämä neuvolakäynti voidaan järjestää myös 
ryhmäneuvolana yhdessä hammashoitajan 
kanssa.  
 
Terve puolivuotias vauva kääntyy selältä 
vatsalle ja toisinpäin. Pää tulee vartaloa edel-
lä, kun vauvaa vedetään käsistä istualleen ja 
istuessa on hyvä tasapaino. Vauva varaa 
pystyasennossa painoaan jaloilleen. Vatsalla 
ollessaan vauva varaa ylävartalonsa painoa 
suorille käsilleen. Usein puolivuotias vauva 
osaa jo hallitusti tarttua yhdellä kädellä esi-
neeseen, siirtää sitä kädestä toiseen ja laittaa 
sen suuhunsa. Vauva osaa jo erottaa vieraat 
ihmiset tutuista ja hyväksyy vieraat kasvot. 
Tässä iässä temperamenttisilla vauvoilla voi 
tulla kiukkukouristuksia turhautumisen ja 
kivun takia. Vanhempien tapaan lohduttaa 
lasta on hyvä kiinnittää huomiota. Vauva 
jokeltelee ja jaksaa seurustella hoitajansa 
kanssa. Vauvalta onnistuu liikkuvan esineen 
seuraaminen karsastamatta. Vauva ei välttä-
mättä reagoi kuuloärsykkeisiin, jos hänen 
mielenkiintonsa on muualla.  
 
 
 

Kuuden kuukauden 
ikäinen vauva  

 ravitsemusneuvonta  

 lisäruokien aloittaminen viimeistään 
tässä iässä 

 sormiruoan tarjoaminen ja karkeajakoi-
sempaan ruokaan siirtyminen 

 D-vitamiinin saannin tärkeys 
 
D-vitamiinin saantisuositukset löydät liitteis-
tä (Liite 7). 
 

 totutteleminen hampaiden harjaukseen 
ja hampaiden reikiintymisen ehkäisy 

 tapaturmien ehkäisy 

 lohduttaminen 

 vuorovaikutus ja tunteiden ilmaisemi-
nen 

 hoitojärjestelyt ja –suunnitelmat 

 vierastaminen 
 

Muistilista: 

Toiminto-SPAT: 
1315 

Aika-arvio:  
30 min  

Jatkohoito-SPAT: 
1339 

21 

 
 
 

 yleisvaikutelma 

 paino, pituus ja päänympärys 

 iän mukainen kehitysarvio  



 

Keskustelunaiheita: 

 havainnot vauvasta 

 varhainen vuorovaikutus (Liite 2) 

 D-vitamiinin saannin tärkeys 
 
D-vitamiinin saantisuositukset löydät liitteistä 
(Liite 7). 
 

 perheen jaksaminen: parisuhde, 
keskinäinen tuki ja sosiaalinen verkosto, 
isovanhemmat, perhepiiri sekä ystävät 

 perheelle tärkeät asiat 

 perhe- ja työelämä 

 vuorokausirytmi 

 ihonhoito ja kylvetys 

 turvallisuus 

 vanhempien elämäntavat: päihteet, 
tupakointi, liikunta ja ravinto 

 vatsavaivat 

 fyysinen läheisyys 
 

 

 
 
 
Terveystarkastus on neuvolalääkärin ja ter-

veydenhoitajan yhteisvastaanotto. Terve 
kahdeksan kuukauden ikäinen vauva viih-
tyy hyvin sylissä ja luottaa aikuiseen. Vau-
van suun motoriikka on kehittynyt hyvin, 
joten vauva pystyy syömään karkeampaa 
ruokaa ja ääntelemään eri tavoin. Vauvan 
jokeltelu sisältää jo konsonanttiyhdistelmiä 
ja monitavuisuutta. Vauva tarttuu etusormi-
johtoisesti pienempiinkin esineisiin. Kahdek-
san kuukauden ikäinen vauva varaa painon-
sa koko jalkaterällään molempiin jalkoihinsa. 
Vauvan liikkuminen on jo päämäärähakuis-
ta. Jotkut kahdeksan kuukauden ikäiset vau-
vat osaavat istua tuetta. Tässä iässä vauvaa 
ei tarvitse syöttää enää öisin. 
 

 

Kahdeksan 
kuukauden ikäinen 
vauva 

 

 yleisvaikutelma 

 paino, pituus ja päänympärys 

 vuorovaikutuskyky ja jokeltelu 

 tarttumisote 

 Hirschbergin testi ja punaheijaste 

 paikantamisvaste pienoisaudiometrilla  

 korvien tutkiminen 

 koko jalkaterälle varaaminen 

 suoriin käsiin tukeutuminen 

 suojaheijasteet  eteen ja sivulle (taakse 
voi vielä puuttua) 

 lihastonus 

 ihon kunto 

 sydänäänet ja vatsan palpointi 

 reisivaltimopulssit ja genitaalit 
 
 
 
 
 

Muistilista: 

Toiminto-SPAT: 
1315 

Aika-arvio:  
30 min  

Jatkohoito-SPAT: 
1339 
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Keskustelunaiheita: 

Jaettava materiaali: 

 

 Lapsi ja maito (Maito ja terveys ry) 

 Lautasmalli (Nutricia) 

 Vuorotellen – Opas 
vuorovaikutukseen ja kielen 
kehityksen alkuvaiheisiin 

 

 

 

 paino, pituus ja päänympärys 

 iän mukainen kehitysarvio 

 kuulon tutkiminen uikulla 
(paikantamisvaste) 

 näön tutkiminen helmellä (4mm) 
(peukalo-etusormiote) 

 valmiudet puheen kehitykselle 

 hemoglobiinin mittaus 
 

Iänmukaiset viitearvot:  
 
vastasyntyneet > 150 g/l 
1–4 kk > 100 g/l 
5 kk–5 v > 105 g/l 
6–15 v > 115 g/l. 

 

Kymmenen 
kuukauden ikäinen 
vauva 

 hoitojärjestelyt ja –suunnitelmat 

 lapsen oma tahto 

 ruokailurytmi, hapanmaitotuotteiden 
käyttöönotto, siirtyminen samaan ruo-
kaan perheen kanssa ja yösyöttöjen 
lopettaminen 

 lusikan käyttöönoton harjoitteleminen 
ja tutista ja tuttipullosta luopuminen  

 D-vitamiinin saannin tärkeys 
 
D-vitamiinin saantisuositukset löydät liitteis-
tä (Liite 7). 
 
 

Muistilista: 

Toiminto-SPAT: 
1315 

Aika-arvio:  
30 min 

Jatkohoito-SPAT: 
1339 
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Keskustelunaiheita: 

Jaettava materiaali:  

 

 

 

 MLL 1-2 v Ikiliikkuja 

 MLL Leikki-ikäisen lapsen hoito-
opas 

 1-2 v tapaturmavaarat 

 Lapsi liikenteessä (Liikenneturva) 

 Minä osaan –esite 

 Ruokahetki – leikki-ikäisen 
ruokavalio 

 esite MPR-rokotuksesta 

 
Yksivuotias lapsi saattaa osata jo kävellä. 
Yksivuotias lapsi on itsenäisempi ja toimeli-
aampi ja tämän takia myös tapaturma-
alttiimpi. Sosiaalinen vuorovaikutus on lap-
sen kehitykselle tärkeää.  
 
 

 yleisvaikutelma 

 paino, pituus ja päänympärys 

 kuulon tutkiminen 

 näön tutkiminen helmellä (4mm) 

 iän mukainen kehitysarvio  

 suun terveys (plakki) 

 DTaP-IPV-Hib III, PCV III ja MPR I 

Yhden vuoden 
ikäinen lapsi  D-vitamiinin saannin tärkeys 

 
D-vitamiinin saantisuositukset löydät liitteis-
tä (Liite 7). 
 

 ruokailuun liittyvä ohjaus 

 tutista ja tuttipullosta luopuminen 

 hampaiden harjaus ja reikiintymisen 
ehkäisy 

 perheen päivärytmi 

 tapaturmien ehkäisy 

 kieltäminen ja rajojen asettaminen 

 lapsen univaikeudet 

 vanhemman läsnäolon merkitys lapsel-
le, lohduttaminen ja läheisyys 

 puheen kehityksen tukeminen loruin, 
leikein ja lauluin 

 raskausajan diabetesäitien ohjaus labo-
ratoriotutkimuksiin 

 vanhempien huolen- ja ilonaiheet 

Muistilista: 

Toiminto-SPAT: 
1315 

ja 
1362 

Aika-arvio:  
60 min  

Jatkohoito-SPAT: 
1339 
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Keskustelunaiheita: 

Jaettava materiaali: 
 

 

 

 

 Pupun päivä, vuorokausirytmi 
(Piltti) 

 ”Vanhempien lomake 1v 6kk 
tarkastukseen”.  

 
Lomakkeen löydät myös kansion 
liitteistä (Liite 10). 

 
Tämän terveystarkastuksen tekee tervey-
denhoitaja. Tässä iässä lapsi osaa jo kävellä 
ja hänellä on oma tahto. Lapselle on asetetta-
va rajoja ja sääntöjä, mutta eläminen ei kui-
tenkaan saisi olla pelkkää käskemistä ja kiel-
tämistä. Lapsi tietää erilaisten sanojen ja esi-
neiden yhteyden ja osaa käyttää niitä oikeis-
sa asiayhteyksissä.  
 
 

 yleisvaikutelma 

 paino, pituus ja päänympärys 

 puheen tuotto ja ymmärtäminen 

 motoriikan kehitys (esim. pinsettiote, 
esineiden käsittely ja kahden palikan 
pinoaminen) 

 suun terveys (plakki) 

 vuorovaikutuksellisen kontaktin otta-
minen (hakeutuminen syliin ja katse-
kontaktin ottaminen) 

 MPR I (viimeistään tässä iässä) 

 muistutus Neuvokas perhe –kortin  
täyttämisestä 

 
Lääkärin ja terveydenhoitajan työnjako tar-
kastuksissa:  
http://www.thl.fi/fi/web/
lastenneuvolakasikirja/
maaraaikaistarkastukset/laaja-
terveystarkastus/tyonjako-ja-yhteistyo 

Yhden vuoden ja viiden 
kuukauden ikäinen 
lapsi (laaja 
terveystarkastus) 

 D-vitamiinin saannin tärkeys 
 
D-vitamiinin saantisuositukset löydät liitteis-
tä (Liite 7). 
 

 informointi yhden vuoden ja kuuden 
kuukauden ikäisen lapsen laajasta ter-
veystarkastuksesta, johon toivotaan 
molempien vanhempien osallistuvan  

 lusikan käyttämisen ja ruoan pureske-
lun onnistuminen 

 hampaiden puhkeaminen (jos hampai-
ta ei ole puhjennut, lähetetään lapsi 
suun terveydenhuoltoon) 

 lapsen tahtomisikävaihe ja vanhem-
pien suhtautuminen siihen  

 kasvatusasiat 

 pottaharjoittelu 

Muistilista: 
Toiminto-SPAT: 

1382 

Aika-arvio:  
30 min  

Jatkohoito-SPAT: 
1339 

25 

http://www.thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja/maaraaikaistarkastukset/laaja-terveystarkastus/tyonjako-ja-yhteistyo
http://www.thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja/maaraaikaistarkastukset/laaja-terveystarkastus/tyonjako-ja-yhteistyo
http://www.thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja/maaraaikaistarkastukset/laaja-terveystarkastus/tyonjako-ja-yhteistyo
http://www.thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja/maaraaikaistarkastukset/laaja-terveystarkastus/tyonjako-ja-yhteistyo


 

Keskustelunaiheita: 

 

 
 
 
Tämän terveystarkastuksen tekee lääkäri. 
Molempien vanhempien toivotaan osallistu-
van tarkastukseen. Terve puolitoistavuotias 
kävelee, kiipeilee ja tutkii ympäristöään. 
Lapsi osoittaa jo voimakkaasti omaa tahto-
aan. Vanhempien tehtävä on tukea ja kan-
nustaa lasta. Rajojen asettaminen on tässä 
iässä tärkeää. Rajat luovat pohjan lapsen pe-
rusturvallisuudelle, joka on tärkeä tekijä lap-
sen itsetunnon ja itseluottamuksen kehityk-
sessä.  
 
 

Yhden vuoden ja 
kuuden kuukauden 
ikäinen lapsi (laaja 
terveystarkastus) 

 D-vitamiinin saannin tärkeys 
 
D-vitamiinin saantisuositukset löydät liitteis-
tä (Liite 8). 
 

 ”Vanhempien lomake 1v 6kk tarkas-
tukseen” läpikäynti (Liite 10) 

 Neuvokas perhe –kortin läpikäynti 
 

Muistilista: 

Toiminto-SPAT: 
1382 

Aika-arvio:  
30 min  

Jatkohoito-SPAT: 
1339 
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 yleisvaikutelma 

 Hirschbergin testi 

 suora peittokoe 

 punaheijaste 

 seisomaan nousu ja tuetta kävely 

 ihon kunto 

 korvien tutkiminen 

 sydänäänet 

 vatsan palpointi 

 reisivaltimopulssit 

 genitaalit 
 
Lääkärin ja terveydenhoitajan työnjako tar-
kastuksissa:  
http://www.thl.fi/fi/web/
lastenneuvolakasikirja/
maaraaikaistarkastukset/laaja-
terveystarkastus/tyonjako-ja-yhteistyo 

http://www.thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja/maaraaikaistarkastukset/laaja-terveystarkastus/tyonjako-ja-yhteistyo
http://www.thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja/maaraaikaistarkastukset/laaja-terveystarkastus/tyonjako-ja-yhteistyo
http://www.thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja/maaraaikaistarkastukset/laaja-terveystarkastus/tyonjako-ja-yhteistyo
http://www.thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja/maaraaikaistarkastukset/laaja-terveystarkastus/tyonjako-ja-yhteistyo


 

Keskustelunaiheita: 
Jaettava materiaali: 

 

 

 

 MLL 2-3 v Iso tyttö, iso poika 

 2-3 v tapaturmavaarat 

 lomake parisuhdeväkivallan seulontaan 
äitiys- ja lastenneuvolassa 

 
http://www.thl.fi/documents/732587/741077/
parisuhdevakivalta_fi.pdf 
 
Lomakkeen löydät myös kansion liitteistä (Liite 9). 
 
 

 

 
Terve kaksivuotias lapsi kehittyy motorisesti 
koko ajan. Lapsi haluaa tehdä erilaisia asioi-
ta, mutta hänellä ei ole käsitystä siitä, mikä 
on mahdollista ja mikä ei. Kaksivuotias lapsi 
leikkii mielellään muiden lasten kanssa, 
mutta leikkiminen on lähinnä samaa leikkiä 
rinnakkain. Kuivaksi oppiminen on yksilöl-
listä ja lapsi voi tarvita vielä yövaippoja.  
 
 
 

 

 yleisvaikutelma 

 pituus, paino ja päänympärys 

 kuulo ja näkö helmellä (2mm) 

 iän mukainen kehitysarvio  
 
 
 

Kahden vuoden 
ikäinen lapsi  

 lapsen tahtoikä ja rajojen asettaminen 

 ruokailutavat ja terveellinen ruokava-
lio 

 D-vitamiinilisän käyttö 
 
D-vitamiinin saantisuositukset löydät liitteis-
tä (Liite 7). 
 

 hampaiden harjaus ja reikiintymisen 
ehkäisy 

 fluorihammastahnan ja ksylitolin käyt-
tö 

 siisteyskasvatus  

 tutista luopuminen 

 television katselun rajoittaminen 
 
 

Muistilista: 

Toiminto-SPAT: 
1315 

Aika-arvio:  
30-60 min  

Jatkohoito-SPAT: 
1339 
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Keskustelunaiheita: 
Jaettava materiaali: 

 

 

 

 MLL 3-4 v Utelias tarinaniskijä 

 3-4 v tapaturmavaarat 

 Neuvokas perhe -kortti 

 lomake parisuhdeväkivallan seulontaan äitiys- 
ja lastenneuvolassa: 

 
http://www.thl.fi/documents/732587/741077/
parisuhdevakivalta_fi.pdf 
 
Lomakkeen löydät myös kansion liitteistä (Liite 9). 

 
 
 

 
 
Terve kolmevuotias osaa puhua lyhyitä lau-
seita, mutta puhe voi takellella ja lapsi saat-
taa toistella ja kysellä samoja asioita. Kolme-
vuotias lapsi tiedostaa oman tahtonsa voi-
man ja lapsi saattaa olla uhmakas ja vaativa. 
Vanhemmat voivat olla väsyneitä lapsensa 
kiukkukohtauksiin. Kolmevuotias ei kykene 
vielä yhteisleikkiin muiden lasten kanssa.  
 
 

 

 pituus, paino ja päänympärys 

 näkö LH-taululla (seulontaraja 0,5) 

 kuulon seulontatutkimus audiometril-
lä (seulontataso 20 dB:llä taajuuksilla 
1000, 2000 ja 4000 Hz) 

 iän mukainen kehitysarvio 

 LENE-seulonta 

 yläetuhampaiden puhtaus 
 
 

Kolmen vuoden 
ikäinen lapsi 

 D-vitamiinin saannin tärkeys 
 
D-vitamiinin saantisuositukset löydät liitteis-
tä (Liite 7). 
 

 ravitsemusneuvonta 

 siisteyskasvatus 

 lapsen oman tahdon kehittyminen 

 leikkiminen toisten lasten kanssa 

 lapsen omatoimisuus 

 vaipan tarve päivisin ja tutin käyttö 

 perheen yhteinen ajanvietto 

 television ja elokuvien katsomisen ja 
tietokoneen käytön rajoittaminen 

 

Muistilista: 

Toiminto-SPAT: 
1315 

Aika-arvio:  
60 min  

Jatkohoito-SPAT: 
1339 
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Keskustelunaiheita: 

Jaettava materiaali: 
 

 

 

 MLL 4-5 v Isän ja äidin pikku 
apulainen 

 4-5 v tapaturmavaarat 

 Päihteet lapsen silmin –esite 

 ”Vanhempien lomake 4 v 
tarkastukseen” (Liite 11) 

 
Vanhemmille postitetaan audit- ja 
diabetesriskilomakkeet ennen 
nelivuotistarkastusta: 
 
http://www.thl.fi/
documents/732587/741891/Audit.pdf 
 
http://www.diabetes.fi/files/3105/
Diabeteksen_riskitesti_lomake.pdf 
 
Lomakkeet palautetaan ja käydään läpi 
neuvolassa. Löydät  ne myös kansion 
liitteistä (Liite 1 ja 12). 

 
 
 
Tämän terveystarkastuksen tekee tervey-
denhoitaja. Terve neljävuotias lapsi on tou-
hukas, itsevarma ja peloton. Neljävuotiaalla 
on vilkas mielikuvitus ja lapsi voi kertoilla 
epätodellisia tarinoita. Lapsi leikkii yhteis-
leikkejä pienissä ryhmissä, mutta leikeissä 
kaverit voivat olla tärkeämpiä kuin itse leik-
kiminen. Useimmat nelivuotiaat ovat jo op-
pineet kuiviksi.  
 
 
 

 

 pituus, paino ja päänympärys 

 näkö LH-taululla (seulontaraja 0,63) 

 kuulon seulontatutkimus audiometril-
lä (seulontataso 20 dB:llä taajuuksilla 
500, 1000, 2000 ja 4000 Hz) 

 iän mukainen kehitysarvio 

 LENE-seulonta ja palaute päivähoi-
dosta 

 yläetuhampaiden puhtaus 

 DTaP-IPV  
 
 

Neljän vuoden 
ikäinen lapsi (laaja 
terveystarkastus) 

 kasvatusohjaus 

 ravitsemusneuvonta 

 informointi tulevasta lääkärintarkas-
tuksesta, johon toivotaan molempien 
vanhempien osallistuvan 

 vanhempien käsitys lapsen kehitykses-
tä 

 mahdollinen lapsen yökastelu 

 lapsen luovuuden tukeminen 

 D-vitamiinin saannin tärkeys 
 
D-vitamiinin saantisuositukset löydät liitteis-
tä (Liite 7). 
 

 television ja DVD-elokuvien katsomi-
sen ja tietokoneen käytön rajoittaminen 

 
Voit katsoa lisää keskusteluaiheita kohdasta 
”yhden vuoden ikäinen lapsi”. 
 
 

Muistilista: 

Toiminto-SPAT: 
1383 

Aika-arvio:  
60 min  

 

Jatkohoito-SPAT: 
1339 
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Toiminto-SPAT: 
1383 

Aika-arvio:  
60-90 min  

Jatkohoito-SPAT: 
1339 

Lääkärin ja terveydenhoitajan työnjako tar-
kastuksissa:  
 
http://www.thl.fi/fi/web/
lastenneuvolakasikirja/
maaraaikaistarkastukset/laaja-
terveystarkastus/tyonjako-ja-yhteistyo 

http://www.thl.fi/documents/732587/741891/Audit.pdf
http://www.thl.fi/documents/732587/741891/Audit.pdf
http://www.diabetes.fi/files/3105/Diabeteksen_riskitesti_lomake.pdf
http://www.diabetes.fi/files/3105/Diabeteksen_riskitesti_lomake.pdf
http://www.thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja/maaraaikaistarkastukset/laaja-terveystarkastus/tyonjako-ja-yhteistyo
http://www.thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja/maaraaikaistarkastukset/laaja-terveystarkastus/tyonjako-ja-yhteistyo
http://www.thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja/maaraaikaistarkastukset/laaja-terveystarkastus/tyonjako-ja-yhteistyo
http://www.thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja/maaraaikaistarkastukset/laaja-terveystarkastus/tyonjako-ja-yhteistyo


 

Keskustelunaiheita: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Tämän terveystarkastuksen tekee neuvola-
lääkäri. Terve neljävuotias lapsi on touhu-
kas, itsevarma ja peloton. Neljävuotiaalla on 
vilkas mielikuvitus ja lapsi voi kertoilla epä-
todellisia tarinoita. Lapsi leikkii yhteisleikke-
jä pienissä ryhmissä, mutta leikeissä kaverit 
voivat olla tärkeämpiä kuin itse leikkiminen. 
Useimmat nelivuotiaat ovat jo oppineet kui-
viksi.  
 

 
 
Lääkärin ja terveydenhoitajan työnjako tar-
kastuksissa:  
 
http://www.thl.fi/fi/web/
lastenneuvolakasikirja/
maaraaikaistarkastukset/laaja-
terveystarkastus/tyonjako-ja-yhteistyo 

Neljän vuoden 
ikäinen lapsi (laaja 
terveystarkastus) 

 
Lääkäri voi keskustella esimerkiksi seuraavis-
ta asioista perheen kanssa: 
 

 kasvatusohjaus 

 ravitsemusneuvonta 

 vanhempien käsitys lapsen kehitykses-
tä 

 mahdollinen lapsen yökastelu 

 television ja DVD-elokuvien katsomi-
sen ja tietokoneen käytön rajoittaminen 

 D-vitamiinin saannin tärkeys 
 
D-vitamiinin saantisuositukset löydät liitteis-
tä (Liite 7). 
 
Voit katsoa lisää keskusteluaiheita kohdasta 
”yhden vuoden ikäinen lapsi”. 
 
 

Muistilista: 

30 

Toiminto-SPAT: 
1383 

Aika-arvio:  
30 min  

Jatkohoito-SPAT: 
1339 

http://www.thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja/maaraaikaistarkastukset/laaja-terveystarkastus/tyonjako-ja-yhteistyo
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http://www.thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja/maaraaikaistarkastukset/laaja-terveystarkastus/tyonjako-ja-yhteistyo
http://www.thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja/maaraaikaistarkastukset/laaja-terveystarkastus/tyonjako-ja-yhteistyo
http://www.thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja/maaraaikaistarkastukset/laaja-terveystarkastus/tyonjako-ja-yhteistyo


 

Keskustelunaiheita: 
Jaettava materiaali: 

 

 

 

 MLL 5-6 v Puuhapoika, touhutyttö 

 5-6 v tapaturmavaarat 

 Kulkunen (Liikenneturva) 

 lomake parisuhdeväkivallan seulontaan 
äitiys- ja lastenneuvolassa  

 
http://www.thl.fi/documents/732587/741077/
parisuhdevakivalta_fi.pdf 
 
Lomakkeen löydät myös kansion liitteistä (Liite 9). 
 
 

 
 
Terve viisivuotias lapsi jaksaa jo keskittyä 
pidempään tehtäviin. Viisivuotias on taitava 
motorisesti. Hän osaa jo esimerkiksi kiipeil-
lä, ajaa pyörällä, leikata saksilla ympyrän ja 
osaa rakentaa palikoista erilaisia kokonai-
suuksia. Leikit suunnitellaan kaverin kanssa 
yhdessä ja mieluisimpia leikkejä ovat eten-
kin mielikuvitus– ja roolileikit.  
 

 yleisvaikutelma 

 pituus, paino ja päänympärys 

 näkö LH-taululla (seulontaraja 0,8) 

 kuulon seulontatutkimus audiometril-
lä (seulontataso 15–20 dB:llä taajuuk-
silla 250, 500, 1000, 2000, 4000 ja 8000 
Hz) 

 iän mukainen kehitysarvio 

 LENE-seulonta tarvittaessa  

 Lumiukko-testi 

 (verenpaine) 
 

Iänmukaiset verenpaineen viitearvot:  
 
 < 1 v. 110/65 
 1–5 v. 115/75 
 6–10 v. 125/85 
 

Viiden vuoden 
ikäinen lapsi 

 kasvatusohjanta 

 ravitsemusneuvonta 

 D-vitamiinin saannin tärkeys 
 
D-vitamiinin saantisuositukset löydät liitteis-
tä (Liite 7). 
 

 television ja elokuvien katsomisen ja 
tietokoneen käytön rajoittaminen 

 
Voit katsoa lisää keskusteluaiheita kohdasta 
”yhden vuoden ikäinen lapsi”. Muistilista: 

Toiminto-SPAT: 
1315 

Aika-arvio:  
60 min  

Jatkohoito-SPAT: 
1339 
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Keskustelunaiheita: 
Jaettava materiaali: 

 

 

 

 MLL 6-7 v Iso lapsi, pieni koululainen 

 6-7 v tapaturmavaarat 

 MLL Esikoululaisesta koululaiseksi 

 lomake parisuhdeväkivallan seulontaan 
äitiys- ja lastenneuvolassa: 

 
http://www.thl.fi/documents/732587/741077/
parisuhdevakivalta_fi.pdf 
 
Lomakkeen löydät myös kansion liitteistä (Liite 9). 
 
 
 
 
 

 

 
Terve kuusivuotias lapsi kasvaa nopeasti, 
mikä voi aiheuttaa lapselle kömpelyyttä. 
Lapsi on jo itsenäisempi ja kykenee yleensä 
omatoimisesti pukeutumaan ja riisuuntu-
maan. Kuusivuotiaalle lapselle oman ikäis-
ten kavereiden seura on tärkeää. Toisten las-
ten seurassa lapsi oppii sosiaalisia taitoja.  
 
 
 

 yleisvaikutelma 

 pituus, paino ja päänympärys 

 näkö LH-taululla (seulontaraja 0,8) 

 kuulon seulontatutkimus audiometril-
lä (seulontataso 15 dB:llä taajuuksilla 
250, 500, 1000, 2000, 4000 ja 8000 Hz) 

 MPR II  

 iän mukainen kehitysarvio 

 tarvittaessa LENE-seulonta 

 yhteenveto lastenneuvolan määräai-
kaistarkastuksista kouluterveyden-
huoltoon (Pegasokselle) 

 
 

Kuuden vuoden 
ikäinen lapsi 

 kasvatusasiat 

 esikoulun ja koulun aloitukseen liitty-
vät asiat 

 ravitsemusneuvonta 

 suun terveys 

 D-vitamiinin saannin tärkeys 
 
D-vitamiinin saantisuositukset löydät liitteis-
tä (Liite 7). 
 
Voit katsoa lisää keskusteluaiheita kohdasta 
”yhden vuoden ikäinen lapsi”. 
 
 

Muistilista: 

Toiminto-SPAT: 
1315 

Aika-arvio:  
60 min  

Jatkohoito-SPAT: 
1339 
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Keskustelunaiheita: 

 

 

 
 

 yleisvaikutelma 

 pituus, paino ja päänympärys 

 näkö LH-taululla (seulontaraja 0,8) 

 kuulon seulontatutkimus audiometril-
lä (seulontataso 15 dB:llä taajuuksilla 
250, 500, 1000, 2000, 4000 ja 8000 Hz) 

 varmista, että lapsen rokotukset ovat 
rokotusohjelman mukaiset 

 yhteenveto lastenneuvolan määräai-
kaistarkastuksista kouluterveyden-
huoltoon (viimeistään tässä vaiheessa 
Pegasokselle) 

 
 
 

Seitsemän vuoden 
ikäinen lapsi 
(alkuvuonna syntyneet) 

 koulun aloitukseen liittyvät asiat 

 D-vitamiinin saannin tärkeys 
 
D-vitamiinin saantisuositukset löydät liitteis-
tä (Liite 7). 
 
 
 
 

Muistilista: 

Toiminto-SPAT: 
1315 

Aika-arvio:  
30 min  

Jatkohoito-SPAT: 
1334 

33 



 

 

 

Kemissä neuvolatoimintaa on Sauvosaaren, Karihaa-
ran, Syväkankaan ja Rytikarin kaupunginosissa. Kai-
kissa neuvoloissa on tarjolla äitiys- ja ehkäisyneuvola, 
perhesuunnitteluneuvola ja lastenneuvola.  
 
Linkki Kemin neuvoloiden sivuille:  
 
http://www.kemi.fi/palvelut/terveyspalvelut/neuv
olat/ 
 
Neuvolan puhelinaika asiakkaille klo 11.00-12.00.  
Vastaanotto toimii ajanvarauksella. 
 
Henkilökunnan sähköposti:  
etunimi.sukunimi@kemi.fi 
 
 

 

Kemin neuvoloiden 
yhteystiedot ja 
ajanvaraus 

 

 

Terveydenhoitopalvelujen osastonhoitaja  
puh. 040 725 140 
 
Sauvosaaren lastenneuvola 
Puh. 016 259 785 
 
Karihaaran lastenneuvola 
Puh. 016 259 788 / 259 789 
 
Syväkankaan lastenneuvola 
Puh. 016 259 798 / 259 804 / 259 799 
 
Rytikarin neuvola 
Puh. 016 259 787 
 
Terveydenhoitopalveluiden puhelinnumerot löydät kansion 
liitteistä (Liite 13). 
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Lastenneuvolamme keskeisimmät yhteistyökumppa-
nit ovat: 
 
 sosiaalityöntekijä puh. 016 259 494 
 fysioterapeutti puh. 016 259 742 / 259 743 
 toimintaterapeutti puh. 040 635 3270 
 perhetyöntekijä puh. 040 746 4357 
 mielenterveysasema puh. 016 259 112 
 suunterveydenhuollon osastonhoitaja puh. 050 

592 7340 
 päiväkodit 
 
Löydät ohjeet tulkin tilaamiseen kansion liitteistä 
(Liite 14). 

 

Neuvoloiden 
yhteistyökumppanei
den yhteystiedot 
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Pegasos-ohjeistusta 5.3.2015

1. Kirjaaminen ja tilastointi

Vastaanottajan työasema - > VO-lista (eArkisto2)

Kun asiakas ei ole vielä saapunut, voit esikatselun kautta käydä katsomassa etukäteen 
potilastietoja. Kursori asiakkaan kohdalle - > Esikatsele

Kun asiakas on saapunut, kursori asiakkaan nimen kohdalle - > Aloita
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Jos asiakkaalla on riskitietoja, niin ne tulevat ensin näkyviin. Valitse Kertomus, niin pääset 
potilaskertomussivulle.

Voit mennä kahta eri kautta lastenneuvolatietoihin

1. Kohdasta Lastenneuvola

2. Valitse tekstintallennus
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Valitse tulotilanne ja oikealla olevista valikoista Hoidon syy.
Näkymänä NEUVO (Äitiys-, lasten- ja perheneuvonta)
Huom! Tämän vaiheen voi tehdä myös sen jälkeen kun on ensin kirjannut asiat 
lastenneuvolaosioon.

Valitse hoidon syy A98

Kirjoita hoidon syy kohtaan minkä ikäisen lapsen terveystarkastuksesta on kyse.
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Ylävalikosta oikealta valitaan Hoitotyö - > Lastenneuvola

Aukeaa lastenneuvolan perustietolomake. Ylävalikosta voi aukaista eri välilehdet.

Terveydenhoitolomakkeelle kirjoitetaan jokaisesta käynnistä tekstiä.
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OK valikosta tehdyt merkinnät tallentuvat.

Virkistä merkkiä painamalla NEUVO näkymälle kirjoitettu teksti tulee näkyviin (harmaalla).

Sulje asiakkaan tiedot

Vastaanotto päättyy ja OK
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Laita tilastotietoihin onko ensikäynti vai ei. Myös jatkohoito SPAT ja toiminto SPAT.

Jos et vielä päätä vastaanottoa niin valitse kohta vastaanotto jatkuu, muistilistalle voi 
kirjoittaa asioita. Ota kohdasta kuittaa kaikki merkinnät valmiiksi ruksi pois. Sitten OK.

Asiakkaan nimitiedot muuttuvat vihreiksi kun vastaanotto päätetty, keskeneräinen jää 
turkoosiksi.
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Tilastointitiedot voi tarkistaa / muuttaa Tilastoi-painikkeen kautta

2. Ajanvaraus Yhteydenoton kautta

Valitse kohta Ajanvaraus - > Yhteydenotto

Hae asiakas hetulla.
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Asiakkaan voimassaolevat ajanvaraukset tulevat näkyviin. Valitse alavalikosta Ajanvaraus.

Aikaisemmat käynnit ja ajanvaraukset tulevat näkyviin. Huom! Tätä kautta myös perutaan 
asiakkaan aika. 

Ajanvauksen voi tehdä vapaiden aikojen, päiväohjelman tai viikko-ohjelman kautta.
Tässä viikko-ohjelman kautta. Resurssi määriteltävä.
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Neuvolavastaanotolla seuraavan ajan voi antaa ylävalikosta Hallinto - > ajanvaraus
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3. Rokotusten kirjaaminen

Valitaa oikealla olevista vaihtoehdoista Preventio

Uuden lisääminen. 
Aikaisemmin saadut rokotteet voi kirjata rokotustietoihin Vanhan lisäämisen kautta (esim. 
lapsi muuttanut muualta).

Rokotteen nimi, voi kirjoittaa pari ensimmäistä kirjainta rokotteesta ja hakea rokotteen 
nimen kolmen pisteen kautta.
- Rokotteen järjestysnumero
- Eränumero rokotteen pahvipakkauksesta
- Rokotustapa
- Pistokohta

Ja lopuksi OK
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Pegasos-ohjeistusta 5.3.2015

V-lausunto; lähete fysioterapeutille, puheterapeutille ja toimintaterapeutille

Lähetteet ja lausunnot kohtaa klikataan → Todistukset

Lomaketyypin valinta alasvetovalikosta → V-lausunto

Luo uusi
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Ruksi kohtaan lausunnon tarkoitus Muu

Lausunnon tarkoitus kohtaan kirjoitetaan kenelle lähete tehdään

Lausunto-osioon kirjoitetaan lähete-teksti
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Kun lähetteen teksti valmis → Tallenna → Hyväksy

Painamalla OK lähete tulostuu. Peruuta-painikkeella on mahdollisuus palata 
muokkaamaan lähetteen tekstiä.

Tehty lähete näkyy lomakelajilistassa.

Liite 15 13 (18)



Pegasos-ohjeistusta 16.3.2015

Lähete silmäpoliklinikalle

Lähetteet ja lausunnot → Lähete → Lähetteen kirjaus

Valitaan Erikoisala: 50 Silmätaudit kolmen pisteen kautta ja Lähetteen kiireellisyys 
alasvetovalikosta.

Valintojen jälkeen Vast.ott.laitoksen kohdalle tulee automaattisesti Länsi-Pohjan 
keskussairaala
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Reseptin valmistelu

Ajanvaraus → Yhteydenotto → Suorituspaikka

Valitaan asiakas → Muu yhteydenotto → RecUus → Aukeaa Lääkitys-sivu

Kun valmistellaan uusi resepti, niin valitaan kohta Resepti. Jos kyseessä reseptin uusinta, 
niin lääkityslistalta nuolen kohdalta siirretään resepti uusittavaksi. Huom! Myös 
lääkehistorian voi katsoa. Pegasoksella oletuksena, että sähköinen resepti (Testi Kemi 
antaa vain paperisen vaihtoehdon)
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Lääke kohtaan muutama alkukirjain lääkkeestä ja haetaan kolmen pisteen kautta lääke. 
Täppä kohtaan Sairaanhoito tai muu. Pakkauksen koko. Alle 12-vuotiailta merkittävä 
paino.  Täppä kohtaan Pysyväislääke tai Tilapäislääke.
Luokittelu kohdassa määriteltävä onko kyseessä Uusi lääkitys vai Lääkitys jatkuu.
Huom!  Annostus kohdan tekstiä ei saa lyhentää.

Jos useampi resepti samalle asiakkaalle valmisteltavana, niin ylävalikosta Lisää esiintymä 
→  Aukeaa uusi reseptilomake

Kohdistettu kohdasta resepti kohdistetaan lääkärille, sen jälkeen klikataan HyvLista
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Resepti näkyy Hyväksymislistalla

Lopuksi klikataan Sulje
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Valitaan kohta Teksti

Kirjoitetaan lähetteen teksti oikealla olevin otsikoin. Kun läheteteksti on valmis, valitaan OK

Palautuu varsinaiselle lähetesivulle ja kun ei ole enää mitään muutettavaa lähetteeseen, 
niin painetaan OK ja lähete lähtee sähköisesti silmäpoliklinikalle.
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