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Tiivistelmä 
 

Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan kunnan tulee järjestää alueensa raskaana olevien naisten, lasta 

odottavien perheiden ja alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä äitiys- ja lastenneuvolapalvelut. Kunnan 

velvollisuus on järjestää myös kouluterveydenhuollon palvelut alueellaan sijaitsevien perusopetusta antavien 

koulujen oppilaille sekä opiskeluterveydenhuollon palvelut alueella sijaitsevien, opiskeluterveydenhuoltoa 

edellyttävien oppilaitosten opiskelijoille heidän kotikunnastaan riippumatta.  

Valtioneuvoston asetuksella neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten 

ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011) säädetään erityisesti terveystarkastusten ja 

terveysneuvonnan sisältöä ja määrää. Asetuksen tarkoituksena on varmistaa, että lasta odottavien naisten ja 

perheiden sekä alle kouluikäisten lasten, oppilaiden ja heidän perheidensä sekä opiskelijoiden terveysneuvonta 

ja terveystarkastukset ovat suunnitelmallisia ja tasalaatuisia, mutta kuitenkin yksilöiden ja väestön tarpeet 

huomioon ottavia (asiakas- ja palvelusegmentaatio). Asetuksella vahvistetaan terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämistä, johon kuuluu myös mielenterveyden edistäminen. Asetuksen mukainen toiminta auttaa 

ehkäisemään lasten ja nuorten syrjäytymistä ja vähentää alueellista eriarvoisuutta. Erityisen tuen tarpeiden 

varhainen tunnistaminen ja tuen oikea-aikainen järjestäminen ehkäisevät ongelmien kumuloitumista ja 

kustannusten kasvua. Tavoitteena on, että kunnan eri toimialojen palvelut täydentävät toisiaan ja muodostavat 

asiakkaan näkökulmasta eri ikävaiheet kattavan mielekkään kokonaisuuden (STM 2010, 23). 

Kunnan kansanterveys- ja hyvinvointityöstä vastaavan viranomaisen on hyväksyttävä yhtenäinen 

toimintaohjelma äitiys- ja lastenneuvolatyölle, koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten 

ehkäisevälle suun terveydenhuollolle. Toimintaohjelman tulee liittyä lastensuojelulain edellyttämään 

kokonaissuunnitelmaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi. 

Toimintaohjelma on laadittava yhteistyössä sosiaali- ja opetustoimen kanssa. Toimintaohjelmassa on 

huomioitava tiedonsaantioikeutta ja itsemääräämisoikeutta koskevat säännökset sekä tiedonkulun laillisuus 

(Laki potilaan oikeuksista ja asemasta 785/1992, STM 2010).  

Toimintaohjelmassa sovitaan menettelytavoista, työnjaosta ja yhteistyöstä, laajojen terveystarkastusten 

järjestämisestä, yhteistyöstä varhaiskasvatuksen ja opiskeluhuollon kanssa sekä erityistä tukea tarvitsevien 

lasten ja perheiden palveluista. Yhtenäinen toimintaohjelma helpottaa sekä yksittäisen työntekijän työtä että 

monialaista yhteistyötä ja mahdollistaa asetuksen toteutumisen valvonnan.  

Toimintaohjelmassa kuvataan asetuksen mukainen toiminta äitiys-, ja lastenneuvolassa, koulu- ja 

opiskeluterveydenhuollossa sekä suun terveydenhuollossa lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon 

osalta. Toimintaohjelma on laadittu monialaisena yhteistyönä vuonna 2013 ja päivitetty vuosina 2015 ja 2019.  

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110338
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/72129/URN%3aNBN%3afi-fe201504226745.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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1      NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA 
OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN 
EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 
  

1.1 Neuvolatoiminta  
 

Lohjan kaupungin alueella toimii kuusi äitiys- ja lastenneuvolaa. Toimipisteet sijaitsevat keskustassa Aurlahden 

perhekeskuksessa, Mäntynummella Perhekeskus Purjeessa, Sammatissa, Karjalohjalla, Nummella ja 

Virkkalassa. Neuvoloissa työskentelee 14 terveydenhoitajaa ja yksi varahenkilö. Lastenneuvolapalveluita on 

saatavissa myös ruotsinkielisille perheille omalla äidinkielellä. Synnytyksiä on vuodessa keskimäärin 23,3 

terveydenhoitajaa kohden (tilastovuosi 2018), alle vuoden ikäisiä keskimäärin 25,5 (16–29) ja 1 - 6 – vuotiaita 

lapsia keskimäärin 217 (143–225). Neuvolatyön henkilöstömitoituksen suositus on yhdistelmäneuvolatyössä 38 

synnyttäjää ja 170 lasta terveydenhoitajaa kohden ja lääkäreillä suhteessa neuvolapalveluissa käytössä olevaan 

viikkotyöaikaan. Resurssisuosituksen (THL) jälkeen neuvolatyö on laajentunut; laajat tarkastukset, isyyden 

tunnustaminen ja muut erityistehtävät ovat tulleet osaksi tehtäväkuvaa. Mikäli alueella on paljon maahanmuuttajia 

tai erityistä tukea tarvitsevia perheitä, terveydenhoitajan asiakasmäärän tulee olla pienempi.  

Kaikilla terveydenhoitajilla on imetysohjaajan koulutus, yhdellä imetysohjaajakouluttajan täydennyskoulutus, 

raskausdiabeteksen täydennyskoulutus on kolmella terveydenhoitajalla sekä seksuaalineuvojan 

täydennyskoulutus yhdellä terveydenhoitajalla, joka on myös suorittamassa normaalisynnytysten 

jälkitarkastuksiin liittyvän koulutuksen. Leikki-ikäisten lasten kastelu- ja ummetushoitajia on kaksi. 

Terveysasemilla toimivat lääkärit tuottavat neuvolalääkäripalvelut. 

Neuvolapsykologi antaa varhaista tukea perheen arkeen, parisuhdeasioihin ja vanhemmuuteen. Hänen 

toimipisteensä sijaitsevat Perhekeskus Purjeessa (Mäntynummenkuja 7A) ja Nummen neuvolassa (Kaarlentie 2). 

Neuvolapsykologi tekee tarvittaessa jalkautuvaa työtä asiakkaiden luokse ja eri neuvoloihin. Työ on pääosin 

vastaanottotyötä yksilöä tai paria tukien, mutta jossain määrin myös ryhmätoimintaa perhekeskuksessa tai 

avoimen varhaiskasvatuksen yksiköissä (Käpymetsä Roution alueella ja Pirtti Mäntynummen alueella).  

 

https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapset-ja-perheet/aitiys-ja-lastenneuvola/
http://www.lohja.fi/default.asp?kieli=&id_sivu=349&alasivu=349
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/aitiys_ja_lastenneuvola/aitiysneuvola
http://www.lohja.fi/default.asp?kieli=246&id_sivu=2864&alasivu=2864
http://www.lohja.fi/default.asp?kieli=246&sivu=2844&alasivu=2844
http://www.lohja.fi/default.asp?kieli=246&id_sivu=2842&alasivu=2842
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1.2 Kouluterveydenhuolto 
 

Lohjan kaupungin kouluverkosto on laaja ja moninainen aina pienistä kyläkouluista suuriin yhtenäiskouluihin. 

Alakouluja on Lohjan alueella 20, yläkouluja neljä sekä kaksi yhtenäiskoulua (tilanne 2019). Lisäksi Jalavan 

erityiskoulussa ja Sammatin Vapaassa kyläkoulussa opetusta on koko oppivelvollisuusiän ensimmäisestä 

yhdeksänteen luokkaan – Jalavan koulussa opiskelu voi alkaa jo lapsen ollessa viisivuotias. Suuri osa 

kehitysvammaisista viisi- ja kuusivuotiaista lapsista on kunnallisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen piirissä. 

Tavoitteellista on kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten integroituminen alueen 

varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmiin, mikä edellyttää riittävän resursoinnin tarkastelua.  

Kouluterveydenhoitajien vakansseja on 13 ja yksi varahenkilö (2019 kaksi osa-aikavakanssia on yhdistetty 

määräajaksi sisäisten järjestelyjen takia). Asiakasmäärä työntekijää kohden vaihtelee 486 - 579 välillä (tilanne 

2019). Kesästä 2019 alkaen koulualueet on jaettu uudelleen, koska varahenkilövakanssi on muodostettu sisäisin 

järjestelyin vakanssimäärää lisäämättä. Useilla eri kouluilla toimiminen vaikuttaa kouluterveydenhuoltopalvelujen 

saatavuuteen. Vuonna 2021 yksi kouluterveydenhoitajan vakanssi jätetään täyttämättä ja viimeistään tuolloin 

terveydenhoitajien koulualuejakoa tarkastellaan uudelleen; tarvittaessa tilanne arvioidaan vuosittain mahdollisten 

koulujen yhdistämisten yhteydessä. Lohjalle on lähivuosina rakentumassa kolme uutta yhtenäiskoulua, mikä 

myös osaltaan vaikuttaa kouluverkkoon ja kouluterveydenhoitajien työalueisiin. Kouluterveydenhuollon 

lääkäripalvelut tulevat terveyskeskuksesta. Lääkärivaihtuvuus on suurta, koska terveyskeskus on 

opetusterveyskeskus. 

Kouluterveydenhuollossa henkilöstömitoitussuositus (THL) on 600 lasta terveydenhoitajaa ja 2100 oppilasta 

kokopäivätyötä tekevää lääkäriä kohden tai 500 oppilasta lääkäriä kohden, mikäli lääkäri työskentelee 

kouluterveydenhuollossa yhden päivän viikossa. Mikäli terveydenhoitaja työskentelee useilla kouluilla, koulussa 

on paljon maahanmuuttajaoppilaita tai erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia perheineen tai muissa 

opiskeluhuollon palveluissa on henkilöstövajetta, tulee asiakasmäärän olla pienempi. Henkilöstöresurssisuositus 

ei huomioi laajentunutta tehtäväsisältöä; laajojen tarkastusten myötä sama oppilas asioi kouluterveydenhuollossa 

vähintään kaksi kertaa, verkostotyö on lisääntynyt ja erilaisia ryhmämuotoisia menetelmiä hyödynnetään 

enenevässä määrin. 

 

 

https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapset-ja-perheet/kouluterveydenhuolto/yhteystiedot/
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/opiskeluhuolto/kouluterveydenhuolto/toimijat/henkilostomitoitukset
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1.3 Opiskeluterveydenhuolto 
 

Opiskeluterveydenhuollon yksiköitä on alueella kahdeksan. Päätoimisia opiskeluterveydenhoitajia on kolme, 

lisäksi kolme kouluterveydenhoitajaa työskentelee myös opiskeluterveydenhuollossa. Yksiköistä suurimmat ovat 

Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksian Toivonkadun ja Nummentien yksiköt, Laurea 

ammattikorkeakoulun Lohjan kampus sekä Lohjan Yhteislyseon lukio. Pienempiä toisen asteen oppilaitoksia ovat 

Kanneljärven Opisto, Kisakallion urheiluopisto ja Virkby gymnasium. Keskuspuiston ammattiopistolla on Lohjan 

keskustassa myös pieni yksikkö Live, jossa käy terveydenhoitaja tarpeen mukaan.  

Päätoimisten opiskeluterveydenhoitajien asiakasmäärät vaihtelevat 835 – 1213 välillä (tilastovuosi 2018). 

Henkilöstömitoitussuositusten (THL) mukaan lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa työskentelevällä 

terveydenhoitajalla saa olla 600–800 opiskelijaa ja ammattikorkeakoululla työskentelevällä 800–1000 opiskelijaa, 

kokopäiväisellä lääkärillä 2500–3000 opiskelijaa. Mitoituksessa tulee ottaa huomioon kansainvälisten ja erityistä 

tukea tarvitsevien opiskelijoiden suuri määrä, työskentely useilla sektoreilla ja mahdollisesti puutteelliset 

mielenterveys- ja päihdepalvelut. 

Lääkäripalvelut järjestetään toisen opiskeluvuoden aikana asetuksen mukaisesti oppilaitoksissa tai 

kutsuntatarkastusten yhteydessä keskitetysti kesäkuussa. Lääkäri käy oppilaitoksissa keskimäärin kerran 

kuukaudessa. Terveydenhoitajilla on mahdollista varata opiskelijalle hoidontarpeen arvioinnin tehtyään aika 

oppilaitoksen opiskeluterveydenhuoltoon nimetylle lääkärille terveyskeskukseen, mikäli opiskelija tarvitsee 

sairaanhoitopalvelua tai ohjauksen erikoissairaanhoitoon. Kiireellinen sairaanhoito järjestetään Lohjan sairaalan 

yhteispäivystyksessä. 

1.4 Lapsiperheiden kotipalvelu ja ehkäisevä perhetyö  
 

 

Lapsiperheiden kotipalvelu ja ehkäisevä perhetyö ovat osa perhekeskuspalveluja. Palvelussa on seitsemän 

perheohjaajan vakanssia, 50-prosenttinen sosiaaliohjaajan vakanssi sekä vastaavan sosiaaliohjaajan vakanssi. 

Ehkäisevää perhetyötä ja lapsiperheiden kotipalvelua toteutetaan kuntouttavalla työotteella vahvistaen asiakkaan 

omia voimavaroja, verkostoja ja roolia aktiivisena toimijana omassa elämässään. Palvelu toteutetaan asiakkaan 

kanssa yhdessä suunnitellen yhteistyössä muiden perheen parissa toimivien tahojen kanssa. Työ sisältää myös 

palveluohjausta. Palvelua on mahdollista saada pääsääntöisesti arkisin klo 8-16, mutta myös iltaisin ja 

viikonloppuisin. Ehkäisevän perhetyön laaja yhteistyöverkosto on kuvattu liitteessä 1. 

https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapset-ja-perheet/opiskeluterveydenhuolto/yhteystiedot/
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/opiskeluhuolto/opiskeluterveydenhuolto/henkilosto
https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut-2/paivystys/
https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut-2/paivystys/
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Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (1287/2014) mukainen palvelu. Palveluun on oikeutettu tietyin 

kriteerein perheet, joissa on yksi tai useampi alle 18-vuotias lapsi. Lapsiperheiden kotipalvelu on maksullista, 

mutta pienituloisille maksuton palvelu. Palvelua vastaanottamalla syntyy perheen lapsille palvelun järjestämisen 

ajaksi sosiaalihuollon asiakkuus. Mikäli asiakkuus jatkuu yli kolme kuukautta, arvioidaan perheen palvelujen tarve 

laajemmin (SHL 36§) ja perheelle nimetään vastuutyöntekijä.  Asiakkaalla on oikeus saada palveluntarpeensa 

arvioiduksi myös heti palvelua hakiessaan. Palvelutarpeen arvioita ehkäisevän perhetyön tiimissä tekevät 

sosiaaliohjaaja ja vastaava ohjaaja.  

Kotipalvelun myöntämisen kriteerit: 

 raskauteen tai synnytykseen liittyvä tarve 

 perheessä on alle 18-vuotiaita lapsia 

 monikkoperheeseen liittyvä avun tarve 

 vanhemman yllättävä sairastuminen tai muu kriisitilanne perheessä (esim. hoitokäyntien 
mahdollistaminen ja muu tuki akuutissa vaiheessa) 

 vanhemman uupumus 

 vaikea elämäntilanne 

 äkilliset elämänmuutokset (esim. avioero, onnettomuus, kuolema lähipiirissä) 
 

Kotipalvelua ei myönnetä seuraavissa tilanteissa: 

 pelkkä siivouksen tarve 

 kuljetukset 

 äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, kun vanhemmalla on oikeus jäädä hoitamaan lasta 

 kotona tehtävän etätyön, opiskelun tai harrastuksen vuoksi 

 parisuhteen hoitamiseen tai vanhemman oman ajan saamiseen 

 palvelua ei myönnetä tilanteissa, joissa palveluoikeus syntyy muun lainsäädännön kautta mm. 

henkilökohtaiseen avustajan ja päivähoidon tarpeeseen 

 
Ehkäisevä perhetyö (ent. neuvolan perhetyö) on tarkoitettu pääsääntöisesti alle kouluikäisten lasten 

vanhemmille. Ehkäisevä perhetyö on varhaista apua ja tukea perheille, joissa vanhempien voimavarat ovat 

hetkellisesti heikentyneet. Ehkäisevää perhetyötä tarjotaan perheille, joilla on esimerkiksi itkuinen vauva, 

uniongelmia, epävarmuutta vanhempana, vanhemman masennusta tai uupumusta, käytännön asioiden hoidon 

tarve tai verkoston vahvistamisen tarve. Ehkäisevän perhetyön palveluja ovat mm. 

 vauvahieronnan- ja unikouluohjaus 

 tukea vanhemmalle lasten kasvatukseen (empatia, lapsen kuuntelu, selkeät ja johdonmukaiset rajat, 
läsnäolo) 

 tukea arjen sujumiseen (käytännön asiat, raha-asiat, kodinhoito, arjen rytmi) 

 tukea vanhemman jaksamiseen 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301
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 tukea perheen sisäiseen vuorovaikutukseen 

 tukea ja ohjausta perhettä kohdanneeseen kriisiin 

 Uuma – kerho tasapainoisen perhe-elämän tueksi (uusia ystäviä, vertaistukea arjen haasteisiin, 
vahvistusta vanhemmuuteen) 

 nepsy – valmennus neuropsykiatrisesti oireileville n. 10–12 -vuotiaille lapsille perheineen 

 sosiaaliohjaus 
 

Lapsiperheiden kotipalvelun ja ehkäisevän perhetyön asiakasprosessia on kuvattu kuviossa 1. 

 

Kuvio 1.  Lapsiperheiden kotipalvelun ja ehkäisevän perhetyön prosessi. 

1.5  Suun terveydenhuollon palvelut 

 

Lohjalaisten suun terveydenhuollon palvelut järjestetään kuudessa hammashoitolassa. Lisäksi käytössä on Pop 

Up -hammashoitola, joka on mahdollistanut suun terveystarkastusten tekemisen myös muualla kuin 

hammashoitoloissa. Oikomishoito on keskitetty Mäntynummen hammashoitolaan. Muiden 

https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/suun-terveydenhuolto/
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erikoishammaslääkäreiden palveluita tarjotaan Keskusaukion hammashoitolassa. Kiireellinen virka-ajan 

hammashoito on keskitetty Lohjan sairaalan yhteydessä vuonna 2018 avattuun päivystysyksikköön. Virka-ajan 

ulkopuolisen päivystyksen järjestää HUS Helsingissä ja Hyvinkäällä. 

Suun terveystarkastukset toteutetaan neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä ehkäisevän 

suun terveydenhuollon asetukseen pohjautuen. Tämän valtioneuvoston antaman asetuksen tarkoituksena on 

varmistaa, että raskaana olevien naisten sekä alle kouluikäisten lasten, oppilaiden ja heidän perheidensä sekä 

opiskelijoiden terveysneuvonta ja terveystarkastukset ovat yksilöiden ja väestön tarpeet huomioon ottavia sekä 

tasoltaan yhtenäisiä ja suunnitelmallisia kunnallisessa terveydenhuollossa. (338/2011, 1§.) 

Terveysneuvonta sekä -tarkastukset tulee järjestää siten, että alle kouluikäisen lapsen, oppilaan, opiskelijan ja 

perheen erityisen tuen tarve tunnistetaan ja tarvittava tuki järjestetään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

Terveyskeskuksessa annettu suun ja hampaiden hoito on maksutonta alle 18-vuotiaille mukaan lukien 

erikoisalakohtaiset tutkimukset ja hoito. Koululaisten ja alle 18- vuotiaiden tarkastukset tehdään 

hammashoitolassa tai pop up - hammashoitolassa. (THL 2013.) 

1.6 Nuorten ehkäisy-, ihmissuhde- ja seksuaalineuvonta ja muut keskitetyt 
palvelut 
 

Nuorten ehkäisy-, ihmissuhde- ja seksuaalineuvonta (= nuorten neuvonta) palvelee lohjalaisia ja Lohjalla 

opiskelevia nuoria ja nuoria aikuisia perhesuunnittelua, ihmissuhteita ja seksuaalisuutta koskevissa asioissa 

osana Nuorisokeskus Harjulan toimintoja (Kullervonkatu 7). Seksuaalineuvonta on mahdollista yksilö- tai 

parivastaanotolla. Terveydenhoitajan ja nuorten neuvonnan lääkäripalveluita tarjotaan nuorille ja nuorille aikuisille 

29 vuoden ikään saakka. Nuorten neuvonnassa työskentelee terveydenhoitaja, jolla on seksuaalineuvojan ja 

seksuaaliterapeutin täydennyskoulutukset. Synnyttäneiden ja 30 vuotta täyttäneiden asiakkaiden ehkäisyasiat 

hoidetaan ensisijaisesti terveysasemien lääkärivastaanotoilla. 

Nuorten neuvonnan asiakkaat saavat raskaudenehkäisyohjauksen ohella ohjausta ja lähetteitä tarvittaviin 

seksitautitutkimuksiin laboratorioon; tarvittaessa järjestetään hoito ja seuranta (klamydia suurimpana 

tautiryhmänä) niin kyseiselle asiakkaalle kuin hänen kumppanilleenkin. Raskaudenkeskeytysten ja spontaanien 

keskenmenojen jälkeisen jälkitarkastuksen hoitopolun mukaisesti asiakkaat saavat nuorten neuvonnan 

yhteystiedot gynekologian poliklinikalta toimenpiteen jälkeen ja ohjeen ottaa yhteyttä nuorten neuvontaan. 

Terveydenhoitaja ohjaa asiakkaat laboratoriotutkimukseen, tukee heitä tilanteessaan ja varmistaa osaltaan, että 

raskaudenehkäisyasiat ovat kunnossa – tarvittaessa asiakas ohjataan takaisin erikoissairaanhoitoon. Nuorten 

https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/suun_terveystarkastukset
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110338
https://www.nuorilohja.fi/?house=nuorten-ehkaisy-ihmissuhde-seksuaalineuvonta
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seksuaalisen kaltoinkohtelun yhteydessä nuorten neuvonta on usein ensimmäinen kohtauspaikka, josta käsin 

tilannetta lähdetään purkamaan ja hoitamaan yhteistyössä muiden tahojen kanssa (nuorisotyö, nuorisopsykiatrian 

poliklinikka, poliisi, sosiaalityö, SERI-keskus). Raskaudenkeskeytyksen hoitopolun mukaisesti nuorten 

neuvonnan terveydenhoitaja on ainakin puhelinkontaktissa ikärajoituksetta kaikkiin 

raskaudenkeskeytysasiakkaisiin ennen ja jälkeen erikoissairaanhoidossa hoidettua raskaudenkeskeytystä. 

Raskaudenkeskeytyksen hoitopolku on kuvattu liitteessä 9. 

Perhekeskustoiminta alkoi Lohjalla lokakuussa 2013. Perhekeskus Purjeen toiminta siirtyi tilamuutosten myötä 

toukokuussa 2018 Mäntynummelle (Mäntynummenkuja 7A). Perhekeskukseen on keskitetty äitiys- ja 

lastenneuvola- ja neuvolapsykologipalvelujen lisäksi kasvatus- ja perheneuvonta sekä lasten tutkimus- ja 

kuntoutustyöryhmän toiminta: lastenneurologi, neuropsykologi, lasten toimintaterapia sekä kolme 

puheterapeuttia. Vuoden 2016 alusta lukien myös sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukainen lapsiperheiden 

kotipalvelu on järjestetty perhekeskuksen kautta. Aurlahden perhekeskuksessa (Liessaarenkatu 2) toimii Lohjan 

suurin neuvola, yksi puheterapeutti, lasten fysioterapia sekä osa lapsiperheiden kotipalvelun ja ehkäisevän 

perhetyön perheohjaajista. Nuorisoperheneuvolan palvelut järjestetään Nuorisokeskus Harjulassa.  

Perusterveydenhuollon keskitetysti palveluja tuottavia toimijoita ovat myös ravitsemusterapeutti ja 

diabeteshoitaja. Ohjaus ja lähete ravitsemusterapeutille tehdään terveydenhoitajan tai lääkärin vastaanotolta tai 

erikoissairaanhoidosta. Tarkempaa kuulon äänieriötutkimusta tarvitsevat lapsiasiakkaat voidaan ohjata 

Mäntynummen neuvolaan tai Ojamon kouluterveydenhoitajan vastaanotolle. Raskausdiabeetikkojen ohjaus 

hoidetaan Aurlahden, Nummen ja Mäntynummen neuvoloissa äitiyspoliklinikan antamien ohjeiden ja 

käypähoitosuosituksen mukaisesti. Insuliinihoitoisten lapsidiabeetikkojen hoito on keskitetty Lohjan sairaalan 

diabeteshoitajalle. Matkailijoiden rokotukset ja muun muassa yli 30-vuotiaiden työttömien terveystarkastukset 

hoitavat Keskustan terveysasemalla toimivat aikuisterveysneuvonnan terveydenhoitajat. Maksuton 

hoitotarvikejakelu toimii Keskustan terveysasemalla tiettyinä viikonpäivinä.  

Psykiatriset sairaanhoitajat työskentelevät aluejaon mukaisesti Keskustan terveysasemalla. Vuonna 2014 

käynnistyi nuorten psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottotoiminta, joka fyysisesti sijaitsee Nuorisokeskus 

Harjulassa. Päihdeklinikka toimii Lohjan sairaalan yhteydessä (Sairaalantie 8), päihdeklinikan alainen 

toimintayksikkö Helppi Keskustan terveysaseman yhteydessä (Ojamonkatu 36). Helpin sairaanhoitaja hoitaa 

muun muassa huumeiden käyttäjien terveydenhuoltoa, rokotuksia ja välineiden vaihtoa. Nuorisokeskus 

Harjulassa puolestaan toimii nuorten ehkäisevä päihdetyöntekijä. 

https://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaanhoitopalvelut/nuorisopsykiatria/Sivut/default.aspx
https://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaanhoitopalvelut/nuorisopsykiatria/Sivut/default.aspx
https://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/naistenklinikka/poliklinikat/seri-tukikeskus/Sivut/default.aspx
https://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/lohjan-sairaala/Sivut/default.aspx
https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapset-ja-perheet/perhekeskukset/
https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapset-ja-perheet/perheneuvola-2/
https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapset-ja-perheet/neuropsykologi/
https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/kuntoutus/toimintaterapia/lasten-toimintaterapia/
https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapset-ja-perheet/puheterapia/
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301
https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/kuntoutus/fysioterapia/lasten-ja-nuorten-fysioterapia/
https://www.nuorilohja.fi/?house=nuoriso-perheneuvola
https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut-2/erityisterveydenhuolto/diabeteshoitajat/
https://www.kaypahoito.fi/hoi50068
https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut-2/rokotukset/
https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut-2/erityisterveydenhuolto/hoitotarvikejakelu/
https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut-2/erityisterveydenhuolto/psykiatriset-sairaanhoitajat/
https://www.nuorilohja.fi/?house=psykiatrinen-sairaanhoitaja
https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/mielenterveys-ja-paihdepalvelut/paihdeklinikka/
https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/mielenterveys-ja-paihdepalvelut/helppi/
https://www.nuorilohja.fi/?house=mietityttaako-paihdeasiat
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Nuorisokeskus Harjulassa on käynnistynyt vuonna 2018 Ohjaamo-toiminta monialaisena kehittämishankkeena 

(2018-2020). Ohjaamo Lohja - hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, TE-toimisto ja Lohjan kaupunki. 

Ohjaamossa työskentelevä terveydenhoitaja hoitaa työttömien ja koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten ja 

nuorten aikuisten terveystarkastukset ja hoitoon ohjauksen osana muuta monialaista Ohjaamo-toimintaa. 

Ohjaamon palvelut on suunnattu lohjalaisille tai Lohjalla opiskeleville 16–29-vuotiaille nuorille ja heidän 

sidosryhmilleen. Työtä tehdään jalkautuvalla työotteella. Ohjaamo Lohja - hankkeessa varsinaisena 

kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat työttömät, syrjäytymisvaarassa ja koulutuksen ulkopuolella olevat lohjalaiset 

nuoret. Palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Hankkeen aikana arvioidaan toiminnan vaikuttavuutta, 

mikä osaltaan rahoituksen lisäksi vaikuttaa siihen, missä laajuudessa tätä toimintatapaa voidaan jatkaa. 

Ohjaamo Lohja -hankkeen tavoitteet: 

 tarjota työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille tietoa, neuvontaa, ohjausta ja tukea 
monialaisesti ja matalalla kynnyksellä 

 tiivistää Lohjan kaupungin ja TE-toimiston yhteistyötä nuorten työllisyystilanteen parantamiseksi 

 laajentaa nuorten opiskelun mahdollisuuksia sekä tiivistää yritys- ja oppilaitosyhteistyötä 

 tarjota matalan kynnyksen terveyspalveluja kohderyhmälle. 
 

2 MÄÄRÄAIKAISTARKASTUSTEN JÄRJESTÄMINEN 
 

2.1 ÄITIYSNEUVOLA 
 

2.1.1 Terveystarkastukset 
 

Asiakas ottaa yhteyttä ensimmäisen kerran äitiysneuvolaan puhelimitse, kun raskaustesti on positiivinen – 

useimmiten raskausviikkoja on tällöin kuudesta seitsemään. Tarpeen mukaan annetaan puhelinneuvontaa jo 

ensimmäisen kontaktin aikana. Tuleville vanhemmille lähetetään postitse kotiin täytettäväksi esitietolomake ja 

päihdekysely, jotka ovat tulostettavissa myös internet-sivujen kautta. Tuleva äiti kutsutaan yhdessä kumppaninsa 

kanssa neuvolakäynnille. Tarvittaessa asiakas ohjeistetaan jo puhelinkontaktissa alkuraskauden 

sikiötutkimusaikojen varaamiseen, jos raskausviikot sen vaativat. Sikiötutkimukset toteutetaan pääosin Lohjan 

sairaalan äitiyspoliklinikalla. Verinäytteissä asiakas voi käydä haluamassaan HusLab:n toimipisteessä. 

https://www.nuorilohja.fi/
https://www.nuorilohja.fi/?listpage=nuorisokeskus
https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapset-ja-perheet/aitiys-ja-lastenneuvola/aitiysneuvolapalvelut/
https://www.hus.fi/sairaanhoito/laboratoriot/Sivut/default.aspx
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Äitiysneuvolan alkuhaastattelussa tehdään asiakkaiden kanssa yksilöllinen hoitosuunnitelma. Tapaamistiheyttä 

määrittävät asiakkaan terveydentila ja henkilökohtaiset tarpeet muun perheen terveyttä ja hyvinvointia 

unohtamatta. Asiakkaille tarjotaan sovitun hoitoprosessin mukaiset käynnit, joita raskauden ajalle tulee 9-11 

kertaa ja synnytyksen jälkeisiä käyntejä vauvan kanssa tarpeen mukaan. Näistä lääkärikäyntejä on kaksi sijoittuen 

toiseen ja kolmanteen raskauskolmannekseen sekä synnytyksen jälkitarkastus. Raskaana olevat naiset, joilla on 

jokin perussairaus tai lääkitys, johon lääkärin pitää ottaa kantaa, kutsutaan neuvolalääkärille myös ensimmäisen 

raskauskolmanneksen alkuvaiheessa. Muutoin odottava äiti ohjautuu tässä vaiheessa erikoissairaanhoitoon 

alkuraskauden sikiötutkimuksiin, jotka korvaavat valtaosalta väliin jäävän neuvolalääkärikontaktin. 

Taulukko 1. Käynnit raskausaikana ja synnytyksen jälkeen äitiysneuvolassa. (L = laaja, ktk = kotikäynti) 

Rv h7-
10 

h10-
13 

h16-
18 

h22 h24-
26 

h28-
30 

h30-
32 

h32-
34 

h35-
36 

h37 h38 h39 h40 h41 Ktk Nla-
tap. 

Jt  

Th x  x L x x  x  
 

x 
ktk 

(x) x (x) x (x) x x x x x 

Lääk     x L    x        x 

Äpkl  uä  uä              

Fys Fysioterapian perhevalmennus h18-28. Kuntoneuvolamahdollisuus koko raskausajan. 

Suun 
th 

Odottavan perheen suun hoito – tiedote. Tarvittaessa asiakas voi varata ohjauskäynnin suuhygienistille. 
Suun terveydenhuollon osuus perhevalmennuksessa. 

 

Ensimmäisellä tapaamiskerralla kerrotaan myös suun terveydenhuollon tärkeydestä ja annetaan odottaville 

vanhemmille Odottavan perheen suun hoito - esite. Asiakas voi varata ajan suun terveydenhuoltoon 

suuhygienistille, joka tekee haastattelemalla suun terveydentilan arvioinnin sekä hoidon tarpeen arvioinnin. 

Vanhemmat ohjataan neuvolasta suun terveyspalveluihin, jos heillä on hoidon tarvetta tai edellisestä käynnistä 

on kulunut vuosia. Tavoitteena on, että vanhempien suu ja hampaat olisivat terveet ennen lapsen syntymää ja 

luodaan yhteistyössä perusta perheen hyville terveystottumuksille. (THL 2013.) 

Jokaisella neuvolakäynnillä seurataan äidin fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Perustutkimuksina ovat 

verenpaineen mittaus, painon seuranta, virtsanäytteen proteiinin ja glukoosin määritykset sekä sikiön kasvun ja 

hyvinvoinnin seuranta. Tarpeen mukaan seurataan äidin hemoglobiinia pikamittauksin ja ohjataan hänet 

tarkempiin jatkotutkimuksiin laboratorioon, neuvola-/työterveyslääkärille tai erikoissairaanhoitoon. Ensikäynnille 

varataan aikaa 90 minuuttia kuten myös käynnille, jolla käsitellään isyyden tunnustamiseen ja yhteishuoltajuuteen 

liittyvät asiat avoparien kanssa (vaihdellen raskausviikko 28–32). Muille tapaamiskerroille varataan aikaa 45 - 60 

minuuttia. Lääkärille varatut ajat ovat 20 minuutin mittaisia, mutta aikaa voidaan tarvittaessa varata enemmän.  

https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/isyyden-selvittaminen/isyyden-tunnustaminen-ennen-lapsen-syntymaa
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Raskaudenseurannan ensikäynnillä annetaan kotiin täytettäväksi molemmille vanhemmille suunnattu lasta 

odottavan perheen voimavarakysely (THL). Kyselylomake palautetaan seuraavalla neuvolakäynnillä, jolloin se 

käydään keskustellen läpi ja arkistoidaan äidin terveystietokansioon. Lääkäri ottaa osaltaan kantaa 

voimavaraseulaan omalla tapaamiskerrallaan. Raskausviikoilla 16 - 18 tehdään haastatellen myös 

lähisuhdeväkivallan suodatinkartoitus, joka kohdistetaan äideille. Synnytyspelkoa mittaava VAS-mittari on myös 

käytössä raskausviikon 16 laajalla käynnillä. Mielialaseula (EPDS) tehdään ensimmäisen kerran raskausviikolla 

22 ja toistamiseen lapsen syntymän jälkeen. Lomake annetaan äidille kotiin lapsen yhden kuukauden 

tarkastuksen yhteydessä ja pyydetään palauttamaan se seuraavalla käynnillä. Tuolloin lomake käydään läpi ja 

keskustellaan sen pohjalta. 

Neuvolatyötä tekevistä terveydenhoitajista on valtaosa suorittanut varhaisen vuorovaikutuksen koulutuksen. 

Varhaisen vuorovaikutuksen haastattelua käytetään tarpeen mukaan niiden asiakkaiden kohdalla, joista nousee 

huoli raskauden edetessä. Lapsen synnyttyä voidaan saman perheen kanssa käydä varhaisen vuorovaikutuksen 

haastattelu läpi uudelleen joko kotikäynnillä tai neuvolassa tähän elämäntilanteeseen liittyvine kysymyksineen. 

Osin tähän menetelmään liittyviä kysymyksiä nousee automaattisesti keskusteluun kaikkien raskaana olevien 

äitien ja heidän kumppaneittensa kanssa raskauden eri vaiheissa. (Liite 2). 

Taulukko 2. Seulonnat äitiysneuvolassa. 

Rv h7-
9 

h12-
14 

h16-
18 

h20-
22 

h24-
26 

h28-
30 

h32 h34 h36 h37 h38 h39 h40 h41 Ktk Nla-
tap. 

Jt  

Päihde- 
seula 

x                 

Väki- 
valta 

  x               

Voima- 
varat 

x  h16  
 

             

Sype 
VAS 

  h16              

Vavu      h30 - 32           

EPDS Mielialaseulaa voidaan käyttää tarpeen mukaan koko raskausaikana,  
h22 kaikille 

  x 

 

Seulontalomakkeet arkistoidaan neuvolassa synnytyksen jälkeen viideksi vuodeksi äidin terveystietokansioon, 

josta ne ovat hyödynnettävissä seuraavan kerran samaa seulontaa tehtäessä. 

https://thl.fi/documents/732587/741077/voimavaralomake_odottava_perhe_FI.pdf
https://thl.fi/documents/732587/741077/THL_suodatin_kartoituslomake_A4.pdf
https://thl.fi/documents/732587/1449703/Liite10_EPDS-lomake_2016.pdf/91ceb4ab-e2ab-4428-a70b-0654f78bf3a2
https://thl.fi/documents/732587/741077/VAVU_raskauden_aikainen_haastettelu_1.pdf
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Lapsen syntymän jälkeen ensimmäisen lapsensa saaneiden perheiden luokse pyritään tekemään kotikäynti ja 

uudelleensynnyttäjien perheisiin mahdollisuuksien mukaan. Tarvittaessa käynti tehdään parityönä joko toisen 

terveydenhoitajan, sosiaaliohjaajan, neuvolapsykologin tai perheohjaajan kanssa. Tapaamisia lapsivuodeaikana 

toteutetaan yksilöllisen tarpeen mukaan. 

Synnytyksen jälkitarkastuksessa käydään läpi vanhempien raskaus- ja synnytyskokemuksia sekä keskustellaan 

imetyksestä, mielialasta ja jaksamisesta. Jälkitarkastusnäytteet äidiltä otetaan vauvan ollessa kuukauden ikäinen. 

Jälkitarkastuksen tutkimukset ovat verenpaineen ja hemoglobiinin mittaus, virtsan kemiallinen seulonta 

(tarvittaessa bakteerit), painon mittaus sekä synnytyksestä toipumisen kartoittaminen yksilöllisesti. 

Neuvolalääkäri tapaa asiakkaan, kun synnytyksestä on kulunut keskimäärin kaksi kuukautta, tapaaminen on 

samalla myös vauvan ensimmäinen neuvolalääkäritutkimus. Lääkäri tekee tarvittaessa gynekologisen 

tutkimuksen ja suunnitellaan raskauden ehkäisy. Lääkäri tai terveydenhoitaja ohjeistaa ja tekee tarvittaessa 

lähetteet irtosolunäytteenottoon ja sokerirasitus- ja lipiditutkimuksiin käypähoitosuosituksen mukaisesti. 

Täydennyskoulutetun terveydenhoitajan tekemänä normaalisynnytyksen jälkitarkastus tullee Lohjalla 

mahdolliseksi vuoden 2020 alusta lukien.  

2.1.2 Terveysneuvonnan sisältö ja vertaistukiryhmät 
 

Raskauden ensimmäinen käynti sisältää paljon asiaa varsinkin, jos perhe odottaa ensimmäistä lastaan. 

Keskustellen käydään läpi ruokailu- ja liikuntatottumukset, suun terveydentila ja työelämän kuulumiset sekä 

raskauden vaikutukset niihin. Uudelleensynnyttäjien kohdalla keskustellaan myös aiemmista raskauksista sekä 

synnytys- ja imetyskokemuksista, koska niillä on vaikutusta myös seuraavan raskaudenseurannan 

hoitosuunnitelmaan. Samalla terveydenhoitaja ohjaa ja antaa neuvoja asiakkaalle hänen elämäntilanteensa ja 

tarpeensa huomioiden sekä jakaa kirjallista materiaalia tai ohjaa asiakkaan tutkitun tiedon verkkolähteille kotona 

perehtymistä varten. Molempien tulevien vanhempien terveystottumuksia kartoitetaan ja kirjataan äidin ja puolison 

terveystietoihin potilaskertomusjärjestelmään soveltuvin osin. Jaettava materiaali on tutkittuun tietoon perustuvaa 

valtakunnallista materiaalia ja osin itse alueellisesti muokattuja tiedotteita tai ohjeistuksia. (Liite 3). 

Perhevalmennuksia tarjotaan kaikille ensimmäistä lastansa odottaville pariskunnille tai äidille tukihenkilöineen; 

valmennuksista tiedotetaan myös niitä vanhempia, joista toinen on saamassa ensimmäistä lastaan tai edellisestä 

synnytyksestä on kulunut pitkä aika. Fysioterapian yksikkö tarjoaa keskitetysti odottaville pareille 

valmennuskerran raskausviikoilla 18 - 28 ja toisen kerran vauvan ollessa kahdesta kuuteen kuukauden ikäinen. 

Neuvolat tarjoavat yhden perhevalmennustapaamisen raskauden viimeisen kolmanneksen aikana. Tapaamisissa 

https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/kuntoutus/fysioterapia/perhevalmennus/
https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/kuntoutus/fysioterapia/perhevalmennus/
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käydään läpi osallistujien tarpeista lähtien synnytyksen kulkua ja kivunlievitystä, imetystä ja vauvanhoitoa. 

Neuvoloiden perhevalmennusta kehitetään aktiivisesti tulevien vanhempien tarpeita vastaavaksi. Perheneuvola 

järjestää neljästä viiteen kertaan vuodessa keskitetysti perhevalmennusillan, jossa käsitellään parisuhdetta ja 

vanhemmuutta. Lohjan sairaala järjestää neuvolan kanssa yhteistyössä kätilöiltoja neljä kertaa vuodessa sekä 

erikseen synnytysvalmennus- ja tutustumisiltoja suomen ja ruotsin kielellä.  

Kaikilla neuvolatyöntekijöillä ja osalla perheohjaajista on imetysohjaajan koulutus. Imetysohjaajakouluttaja 

järjestää neuvolan maksutonta imetysvastaanottoa keskitetysti Perhekeskus Purjeen yhteydessä sijaitsevassa 

Mäntynummen neuvolassa. Raskausdiabetes-diagnoosin saaneet raskaana olevat hoidetaan 

käypähoitosuosituksen ja erikoissairaanhoidon kanssa sovitun prosessin mukaisesti. Neuvoloissa on yhteensä 

kolme täydennyskoulutettua terveydenhoitajaa, jotka vastaavat raskausdiabeetikoiden ohjauksesta ja 

seurannasta. Palvelu järjestetään yksilö- ja ryhmävastaanotoilla. Kehittämisen alla on raskausdiabeetikkojen 

synnytyksen jälkeinen ryhmä. 

2.1.3 Erityisen tuen tarpeen huomioiminen äitiysneuvolassa 
 

Mikäli raskauden edetessä odottava äiti tai hänen perheenjäsenensä nostaa esille huolen omasta tai läheisensä 

hyvinvoinnista tai terveydentilasta, tai neuvolan terveydenhoitaja havaitsee perheellä erityisen tuen tarpeita, 

suunnitellaan yhdessä asiakkaan yksilöllinen hoitosuunnitelma. Perheen tai asiakkaan tilanteen kartoittamisessa 

voidaan yksilöllisen tarpeen mukaan hyödyntää käytössä olevia seulontamenetelmiä (lähisuhdeväkivaltaseula, 

mielialaseula EPDS, varhaisen vuorovaikutuksen haastattelu). 

Neuvolakäynnit voidaan sopia yksilöllisen tarpeen mukaan tihennetysti. Asiakkaan on mahdollista päästä myös 

neuvolapsykologin, neuvolalääkärin tai ehkäisevän perhetyön sosiaaliohjaajan vastaanotolle. Lapsiperheiden 

kotipalvelun ja ehkäisevän perhetyön työntekijät pyydetään mukaan yhteistyöhön hyvin matalalla kynnyksellä. 

Terveydenhoitaja ja perheohjaaja voivat tehdä kotikäyntejä tai tavata yhdessä tai erikseen perhettä 

neuvolavastaanotolla. Sosiaaliohjaajan tai perheohjaajan ammattitaidolla saadaan usein muodostettua 

yksinäisille äideille tai muunlaisten pulmien kanssa painiskeleville asiakkaille palveluohjauksella ja tuella 

kohtuullinen verkosto ja suunnitelma jaksamisen tueksi.  

Lohjalla toimii eri palveluissa palveluohjaajia, joihin asiakkaat voivat ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköisesti 

Pyydä apua-napin kautta. Palveluohjaajat selvittävät oikeat tahot ja ohjaavat perhettä sen mukaisesti eri 

palveluihin. Odottava tai vauvaa toivova perhe voidaan myös tarvittaessa ohjata adoptioneuvontaan esim. 

Pelastakaa Lapset ry:n piiriin.  

https://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/lohjan-sairaala/synnytysosasto/Sivut/Tutustumiskäynnit.aspx
https://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/lohjan-sairaala/synnytysosasto/Sivut/default.aspx
https://www.kaypahoito.fi/hoi50068
https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapset-ja-perheet/lasten-nuorten-ja-perheiden-palveluohjaus/
https://www.pelastakaalapset.fi/tyomme-kotimaassa/adoptiot/adoptioneuvonta/?gclid=EAIaIQobChMIh6DHm7a-4wIV2qiaCh0BjgYbEAAYASAAEgK5XPD_BwE
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Nuorten synnyttäjien on mahdollista hakea tukea elämänhallintaan liittyvissä asioissa Nuorisokeskus Harjulan 

monialaisista ja kattavista palveluista. Nuoria vanhempia voidaan tukea yksilöllisen suunnitelman mukaan 

vastaanotto- tai kotikäynnein tai vertaisryhmissä. 

Maahanmuuttajien määrä on kasvava myös Lohjalla. Maahanmuuton syitä ovat useimmiten 

perheenyhdistäminen, työperäinen muutto tai paikkakunnalle muutto opiskelujen takia. Vuosina 2015–2020 Lohja 

vastaanottaa vuosittain viidestä kahdeksaan kiintiöpakolaisperhettä, joissa on useimmiten alle kouluikäisiä ja/tai 

kouluikäisiä lapsia. Lisäksi Lohjalla on vuodesta 2017 ollut Punaisen Ristin ylläpitämä perheryhmäkoti, jossa on 

paikka 14 yksin Suomeen tulleelle oleskelupaikan saaneelle alaikäiselle nuorelle (tilanne 2019). Paperittomat 

raskaana olevat ja alle kouluikäiset lapset saavat maksuttoman hoidon neuvolapalveluissa. Keskitetyissä 

maahanmuuttajapalveluissa työskentelee Lohjalla kolme työntekijää ja he tekevät monialaista yhteistyötä eri 

tahojen kanssa erityisesti kiintiöpakolaisperheitä koskien, mutta he ovat myös muusta syystä maahan tulleiden 

asukkaiden ja heitä palvelevien työntekijöiden konsultoitavissa. Tulkkipalvelujen tarve on kasvava, minkä myötä 

Lohjan kaupunki on kilpailuttanut tulkkipalvelut. Asiakkaan oikeus on saada tarvittaessa asiointitulkki joko puhelin- 

tai läsnäolotulkkauksena avukseen asioidessaan eri palveluissa. Kriisejä kokeneiden pakolais- tai 

turvapaikanhakijataustaisten asukkaiden on mahdollisuus saada mielenterveyspalveluja mm. Helsingissä 

Kidutettujen kuntoutuskeskuksen kautta, jos paikalliset auttamiskeinot eivät riitä. Pitkäaikaissairauden tai vamman 

myötä kunta on velvollinen järjestämään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kymmenen vuotta maahan tulosta. 

(Lohjan kaupungin kotouttamisohjelma 12.12.2018.) 

Perheneuvola palvelee lohjalaisia perheitä, joissa on 0 – 17 -vuotiaita lapsia tai nuoria sekä perheitä, joissa 

odotetaan lasta. Perheneuvola tarjoaa tukea lasten kasvuun ja kehitykseen, vanhemmuuteen, parisuhteeseen ja 

perhe-elämään liittyvissä asioissa. Perheneuvolassa työskennellään yhdessä perheen kanssa keskustellen ja 

perheelle sopivia ratkaisuja etsien. Työn painopiste on koko perheen myönteisten vuorovaikutussuhteiden ja 

voimavarojen tukemisessa. Perheneuvola järjestää äiti-vauva – pareille, joilla on varhaisen vuorovaikutuksen 

ongelmia, pieniä suljettuja ryhmiä, joihin ohjaudutaan neuvolan kautta. Asiakkaat kokoontuvat perheneuvolassa 

psykologin ja perheneuvojan tai -terapeutin johdolla. Mikäli perheen vuorovaikutushaasteet eivät ole 

ratkaistavissa neuvolan ja perheohjauksen keinoin, perhe voidaan ohjata perheneuvolaan yksilölliseen 

tukityöskentelyyn. Avo- tai avioeroon liittyvissä tunneasioiden käsittelyssä asiakas voidaan ohjata 

perheneuvolaan tai perheasiain neuvottelukeskukseen. Molemmat tahot toteuttavat myös perheasiain sovittelua. 

Perheasioiden sovittelijat antavat pyynnöstä apua ja tukea silloin, kun perheessä esiintyy ristiriitoja. Sovittelu on 

tarkoitettu lapsiperheille, joissa vanhemmat miettivät eron mahdollisuutta. Sovitteluun voi hakeutua myös perhe, 

jossa vanhemmat ovat jo eronneet ja perhe pyrkii sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen. Perheneuvolassa on 

https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalipalvelut/aikuis-ja-perhetyo/
https://peda.net/lohja/opettajasivusto/varhaiskasvatus/2016-2017/s2/tulkkipalvelut
https://www.hdl.fi/tukea-ja-toimintaa/maahanmuuttajille/psykotraumatologian-keskus/kidutettujen-kuntoutus/
https://www.lohja.fi/wp-content/uploads/2019/06/Kotouttamisohjelma8_taulukoilla121218.pdf
https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapset-ja-perheet/perheneuvola-2/
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järjestetty Eroneuvo-iltoja, koulutettujen vapaaehtoisten toteuttamaa vertaiskahvilatoimintaa ja yhteistyössä 

lastenvalvojien kanssa Eron ensiapu - toimintaa, joiden perusteella pyritään kehittämään Lohjalle 

matalankynnyksen eroauttamistoimintaa. Missä tahansa elämänkriiseissä lapsiperheet voivat hakeutua tai 

neuvola voi ohjata perheneuvolaan tai perheasiain neuvottelukeskukseen. 

Perhesosiaalityöllä tuetaan alle 18-vuotiaiden lohjalaisten lasten ja nuorten perheiden hyvinvointia ja vahvistetaan 

vanhemmuutta elämän erilaisissa tilanteissa. Haasteita voivat olla esimerkiksi lasten kasvatukseen ja päivärytmiin 

liittyvät asiat, vanhempien uupumus, toimintakykyyn vaikuttavat sairaudet, perheen sisäiset ristiriidat, työttömyys, 

taloudellinen tilanne tai päihteet. Perhesosiaalityö on muutosta tukevaa työtä, jonka tavoitteena on yhdessä 

perheen kanssa lieventää elämäntilanteen vaikeuksia sekä vahvistaa perheen omia toimintaedellytyksiä ja 

osallisuutta. Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua toteutetaan silloin, kun lapsi ja perhe ovat lastensuojelun 

asiakkaina. Asiakassuunnitelman laatiminen, avohuollon tukitoimet, lapsen kiireellinen sijoitus, huostaanotto sekä 

sijaishuollon järjestäminen ja jälkihuolto ovat toteuttamiskeinoja lapsen hyvinvoinnin turvaamisessa. Jos 

biologisessa isyydessä on epäselvyyttä, tilannetta selvittää perheen kanssa lastenvalvoja, joka hoitaa tällöin myös 

isyyden selvittämisen, tunnustamisen ja sen vahvistamisen vauvan synnyttyä.  Lastenvalvoja hoitaa myös lapsen 

elatus-, huolto- ja tapaamisasioita. 

Mikäli mielenterveys horjuu, voidaan neuvolapsykologin, lapsiperheiden kotipalvelun ja ehkäisevän perhetyön 

ja/tai psykiatristen sairaanhoitajien keskusteluavun lisäksi ohjata asiakas lääkärille, joka voi harkintansa mukaan 

aloittaa lääkehoidon ja/tai tehdä lähetteen erikoissairaanhoitoon. Joskus apua ja tukea tarvitaan myös 

perheneuvolasta tai perheasiain neuvottelukeskuksesta, joihin asiakas pääsee ilman lähetettä. Synnytyksen 

jälkeen kotiutumisvaiheessa ehkäisevän perhetyön työntekijät ovat usein mukana tukemassa vauvaperhettä. 

Päihdeongelmaisia odottajia ohjataan Lohjan sairaalan HAL (huumeet, alkoholi, lääkkeet) – poliklinikalle sekä 

tarvittaessa Jorvin tai Naistenklinikan HAL - poliklinikalle tai Lohjan päihdeklinikalle. Verkostossa voi työskennellä 

perheen kanssa neuvolan ja äitiyspoliklinikan tai synnytysosaston työntekijöiden lisäksi myös muita 

yhteistyökumppaneita kuten sosiaalityöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja, perheohjaaja, seurakunnan 

diakoniatyöntekijä tai erikoissairaanhoidon muut toimijat. Päihdeongelmaisen odottajan palveluketjusta (HALSO) 

perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa on tehty prosessikuvaus vuonna 2013.  

Lohjalla on kehitetty paikallinen lähi- ja parisuhdeväkivaltatyön toimintamalli. Kaupungin eri palveluihin on 

koulutettu avainhenkilöitä kohtaamaan väkivaltaa kokeneita, Move!-työntekijöitä väkivallan tekijöille sekä 

Trappan-työntekijöitä työskentelemään väkivaltaa kohdanneiden lasten kanssa. Väkivaltakokemuksista kysytään 

kaikissa palveluissa ja kehitetyn prosessin mukaisesti ohjataan asiakas jatkotyöskentelyyn täydennyskoulutetun 

https://apuaeroon.fi/?s=lohja
https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapset-ja-perheet/lapsiperheiden-tukipalvelut/perhesosiaalityo/
https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapset-ja-perheet/lapsiperheiden-tukipalvelut/lastensuojelu/
https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapset-ja-perheet/lapsiperheiden-tukipalvelut/lastenvalvoja/
https://evl.fi/apua-ja-tukea/ihmissuhteet/kirkon-perheneuvonta-auttaa-maksutta
https://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaanhoitopalvelut/synnytykset/vauvamatkalla/sairaalakaynnit/aitiyspoliklinikkakaynnit/hal-vastaanotto/Sivut/default.aspx
https://www.lohjanseurakunta.fi/apua-ja-tukea
https://www.lohjanseurakunta.fi/apua-ja-tukea
https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/perhe-ja-lahisuhdevakivaltatyon-palvelut/
https://www.rikosseuraamus.fi/material/attachments/rise/julkaisut-risenjulkaisusarja/WgOPg0vbL/RISE_2_2014_arviointitutkimus_MOVE_200115_web.pdf
https://kasvuntuki.fi/blog/tyomenetelmat/trappan-portaat/
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työntekijän kanssa. Asiakkaan ohjautuminen avainhenkilötyöskentelyyn on kuvattu liitteessä 10. Lisäksi alueelle 

on koottu monialainen MARAK-työryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti.  

Jos äitiysneuvola-asiakkuudessa oleva asiakas ei saavu sovitulle vastaanotolle, häntä tavoitellaan puhelimitse ja 

tekstiviestitse ja myöhemmin vielä postitse lähetettävällä kutsulla neuvolaan. Terveydenhoitaja voi sopia 

asiakkaan kanssa yksilöllisen hoitosuunnitelman, jolloin käyntejä on harvemmin, mutta huolen herätessä 

palveluista pois jäämisen syy pitää selvittää. Neuvola- tai terveydenhoitajavaihdoksissa tiedonsiirto on tärkeää, 

jotta perhe saa parhaan mahdollisen hoidon ja tuen. 

- Lisäkäynnit / kotikäynnit neuvolasta / moniammatillisesti (terveydenhoitaja, neuvolapsykologi, perheohjaaja, 
psykiatrinen sairaanhoitaja, lähisuhdeväkivaltatyön prosessi, maahanmuuttajapalvelut) 
- Lapsiperheiden kotipalvelu ja ehkäisevä perhetyö (neuvolapsykologi, perheohjaaja, sosiaaliohjaaja) 
- Avosairaanhoidon palvelut (psykiatrinen sairaanhoitaja, lääkäri, keskitetyt palvelut) 
- Päihdeklinikka  
- Perheneuvola  
- Perheasiain neuvottelukeskus 
- Sosiaalipalvelut (ennakollinen lastensuojeluilmoitus) 
- Aikuissosiaalityö, perhesosiaalityö 
- Nuorisokeskuksen palvelut (nuoret synnyttäjät) 
- Seurakunta (perhetyö, diakoniapalvelut) 
- Kolmas sektori (MLL, Pelastakaa Lapset, Hope) 
- Erikoissairaanhoito (äitiyspoliklinikka, psykiatrinen poliklinikka, HAL -poliklinikka) 

Kuva 1. Erityinen tuki äitiysneuvolapalveluissa. 

 

2.2 LASTENNEUVOLA 
 

2.2.1 Terveystarkastukset lastenneuvolassa ja suun terveydenhuollossa 
 

Perhe kirjataan lastenneuvolan asiakkaaksi synnytyksen jälkeisellä ensimmäisellä tapaamiskerralla. Perhe tapaa 

terveydenhoitajan lapsivuodeaikana vähintään kahdesta kolmeen kertaan yksilölliset tarpeet huomioiden. 

Potilaskertomusjärjestelmän lastenneuvolasivut perustetaan lapselle ensimmäisen tapaamisen yhteydessä ja 

lapsi saa neuvolakortin. 

Vauvavuoden aikana on yhdeksästä kymmeneen tapaamiskertaa, ellei tarvetta lisäkäynteihin ilmene. 

Ensimmäisen puolen vuoden aikana vauva huoltajineen käy neuvolassa kerran kuukaudessa, sen jälkeen lapsen 

ollessa kahdeksan kuukauden ja vuoden ikäinen; jos perheessä on useita lapsia ja perheen / lapsen tilanne sen 

sallii, kymmenen kuukauden iässä tehtävää tarkastusta ei tehdä. Seuraavat tapaamiset ovat lapsen ollessa 

https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/menetelmat/marak#koulutus
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puolitoistavuotias, kaksivuotias ja siitä lähtien kerran vuodessa. Lääkäri tutkii lapsen noin kahden, neljän ja 

kahdeksan kuukauden iässä, puolitoistavuotiaana ja neljävuotiaana. Yksilölliset ja tarpeenmukaiset käynnit ovat 

mahdollisia tämän perusohjelmassa tarjottavan hoitosuunnitelman lisäksi.  

Kotikäynti pyritään tekemään ensimmäisen lapsensa saaneisiin perheisiin synnytyssairaalasta kotiutumisen 

jälkeen ja tarvittaessa uudelleensynnyttäjien perheisiin. Lisäkäyntejä suunnitellaan ja toteutetaan huomioiden 

perheen kokonaistilanne, vanhempien huolet ja lapsen kehitykseen tai kasvuun liittyvät lisäseurannan tarpeet. 

Lastenneuvolakäyntiä varten terveydenhoitaja varaa aikaa yleensä 60 minuuttia lapsen iästä riippumatta.  

Nelivuotiaan lapsen laajaan terveystarkastukseen varataan terveydenhoitajalle 90 minuuttia ja lääkärille tarpeen 

mukainen aika, vähintään 20 minuuttia. Nelivuotiaan tarkastus toteutuu kahtena erillisenä käyntinä. Neljän 

kuukauden ja puolitoistavuotiaan lapsen kohdalla perhe tavataan terveydenhoitajan ja lääkärin 

yhteisvastaanotolla – puolitoistavuotiaan lapsen tapaamiseen varataan aikaa puoli tuntia. 

Terveydenhoitaja tutkii lapsen kasvua ja kehitystä, kuuloa ja näköä sekä antaa tarvittavat rokotukset. Merkittävä 

tehtävä on ohjata ja tukea vanhempia kasvatustehtävässään ja vanhemmuudessaan yksilölliset tarpeet 

huomioiden. Pohjana tarkastusten sisällölle ja fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen arvioimiselle on 

leikki-ikäisen lapsen neurologinen arviointi, LENE – menetelmä (3-6 – vuotiaat). Varhaiskasvatuksen kanssa 

tehdään aktiivista yhteistyötä. Ikäkausitarkastuksiin liittyen varhaiskasvatus ja huoltajat täyttävät Lapsi 

varhaiskasvatuksessa – havainnointilomakkeen, joka palautetaan neuvolaan noin viikkoa ennen lapsen neuvola-

aikaa. Ennen tätä käydään yhteinen huoltajien ja varhaiskasvatuksen edustajan välinen keskustelu päiväkodissa 

tai perhepäivähoidossa lomakkeeseen pohjautuen. 

Taulukko 3. Käynnit lastenneuvolassa. (L = laaja, R = ryhmäneuvola, ktk = kotikäynti) 

Lapsen 
ikä 

Alle 7 
vrk 

0-1 kk 1kk 6 vko 2kk 3kk 4kk 5kk 6kk 8kk 10 
kk 

12 
kk 

18kk 2
v 

3v 4v 5
v 

6v 

Th x 
ktk 

tarp. 
muk. 

x x 
 

x x L x  x x R x (x) x x L x x x L x x 

Lääk     x  x L   x   x L   x L   

Suun th Terveydenhoitaja toteuttaa vauvan suun tarkastuksen ja hoidon ohjauksen vauvan ollessa 6-12 kk; 
suuhygienistin tarkastus 1-2v, 3-4v ja 5-6v 

Fys Fysioterapian perhevalmennuksen toinen osa vauvan ollessa 2 - 6 kk 

 

Terveydenhoitaja toteuttaa vauvan suun terveystarkastuksen ja suun hoidon ohjauksen lapsen ollessa 6 - 12 -

kuukauden ikäinen. Suun terveydenhuollon kanssa yhteistyönä on tehty runko tarkastettavista ja ohjattavista 

https://thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja/ohjeet-ja-tukimateriaali/menetelmat/neurologis-kognitiivinen-kehitys/lene
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asioista sekä suunniteltu yhteistyö puolivuotiaiden lasten ryhmäneuvolavastaanotoille. Suun terveydenhuollosta 

on myös tehty tiedote, joka jaetaan kaikille vauvaperheille tarkastuksen yhteydessä.  

Seulontoina lastenneuvolassa käytetään samoja lomakkeita kuin äitiysneuvolan puolellakin. Äidin mielialan 

seulontamenetelmänä käytetään EPDS -lomaketta, johon on tehty paikallisessa monialaisessa masu-

työryhmässä oma hoitopolkunsa. Se perustuu seulassa esiin tulevaan pisteytykseen ja pitää sisällään selkeän 

toimintaohjeistuksen. Vauvaperheen voimavaralomake (THL) annetaan vanhemmille täytettäväksi vauvan yhden 

kuukauden neuvolakäynnillä samoin kuin mielialaseulakin. Vanhemmat palauttavat lomakkeet vauvan ollessa 

kolmekuisena neuvolassa ja terveydenhoitaja käy keskustellen lomakkeet läpi. Paperit arkistoidaan lapsen 

kansioon, jossa ne ovat laajoissa terveystarkastuksissa myös neuvolalääkärin nähtävänä. Lapsen ollessa 

viisikuinen perheen äidin kanssa keskustellaan lähisuhdeväkivaltaseulan pohjalta parisuhteen asioista ja 

mahdollisista väkivallan kokemuksista.  

Puolitoistavuotiaan ja neljävuotiaan neuvolakäynneillä keskustellaan pikkulapsiperheen voimavarat -lomakkeen 

pohjalta, jonka perhe on saanut postitse kirjallisen neuvolakutsun mukana. Huoltajien päihteiden käyttöä 

kartoitetaan päihdeseulalla lapsen puolitoista- ja neljävuotistarkastusten yhteydessä. Synnytyksen jälkeinen 

varhaisen vuorovaikutuksen haastattelulomake on myös käytettävissä noin kaksi kuukautta synnytyksestä tai 

tarpeen mukaan jakaen keskustelun aiheita eri tapaamiskerroille muun keskustelun lomaan. (Liite 4). Lohjalla 

myös neuvoloissa pilotoidaan eri-ikäisten lasten Turva 10 – seulontaa, jotka on sovittu tehtäväksi vauvan kolmen 

kuukauden käynnillä sekä lapsen ollessa kaksi ja viisi vuotias. Menetelmä on kehittämisvaiheessa ja sen on 

tarkoitus olla käytettävissä vuoden 2020 loppuun mennessä kaikissa lapsiperheitä ja lapsia kohtaavissa 

perhekeskuspalveluissa koko maassa. 

Taulukko 4. Seulonnat lastenneuvolassa. 

Lapsen ikä 
 

1kk 6 
vko 

2kk 3kk 4kk 5kk 6kk 8kk (10 
kk) 

18 
kk 

2v 3v 4v 5v 6v 

Voimavaraseula   2kk → 4kk     x   x   

Vavu -haastattelu   x             

Väkivaltaseula      x          

Turva10    x       x   x  

Päihdeseula          x   x   

EPDS -seula Mielialaseulaa käytetään tarpeen mukaan lapsen iästä riippumatta 

 

https://thl.fi/documents/732587/741077/voimavaralomake_vauvaperheille_FI.pdf
https://www.hel.fi/static/terke/lomakkeet/Voimavaramittari_pikkulapsiperheelle300910.pdf
https://thl.fi/documents/732587/741077/VAVU_lapsen_syntymaa_seuraava_haastattelu2.pdf
https://thl.fi/documents/732587/741077/VAVU_lapsen_syntymaa_seuraava_haastattelu2.pdf
https://virtuaalikirja.fi/ensijaturvakotienliitto/wp-content/uploads/sites/7/2016/10/Lapsen-turvakymppi.pdf
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Suun terveystarkastuksia järjestetään alle kouluikäisille koko ikäluokan kattavina määräaikaistarkastuksina 

sekä yksilölliseen tarpeeseen perustuvina terveystarkastuksina. Alle kouluikäisten suun terveystarkastukset sekä 

suuhygienian neuvonnan suorittaa pääasiassa hammashoitaja, mutta tarpeen mukaan myös suuhygienisti tai 

hammaslääkäri (338/2011, 8§).  

Tarkastuksissa selvitetään hampaiston kehitys, suun terveydentila ja hoidon tarve sekä tehdään tarvittaessa 

henkilökohtainen hoitosuunnitelma (338/2011, 8§.) Tarvittaessa lapsi ohjataan hammaslääkärin tutkimukseen 

(THL 2013).  

Edellytykset suunterveyden elinikäiselle ylläpitämiselle luodaan jo lapsuudessa. Vanhempien tulee huolehtia siitä, 

että lapsi toteuttaa itse kotona tarpeellista omahoitoa puhdistamalla hampaat kahdesti päivässä. (THL 2013.) 

2.2.2 Terveysneuvonnan sisältö 
 

Vauvavuoden aikana terveysneuvontaa ja vauvan hoito-ohjeita annetaan paljon eri aihepiireistä. Ensimmäisenä 

painottuvat hoivaan ja huolenpitoon liittyvät imetys- ja ravitsemusasiat, unen ja ulkoilun tarve, puhtaudesta 

huolehtiminen ja vuorovaikutus aikuisen ja lapsen välillä. Lapsen kasvaessa korostuvat rajojen asettaminen ja 

vuorokausirytmit, puheenkehitys ja kotitapaturmien ehkäisyyn liittyvät asiat. Vanhempana jaksaminen ja 

parisuhdeasiat huomioidaan jokaisella tapaamiskerralla, keskustelussa käytetään motivoivan haastattelun ja 

ratkaisukeskeisen keskustelun menetelmiä. Yksilölliset erot lapsen kehityksessä ja toisaalta vanhempien taholta 

heräävät kysymykset huomioidaan siinä, missä vaiheessa asioita nostetaan keskusteluun. Jaettava materiaali on 

valtakunnallista tutkittuun tietoon perustuvaa materiaalia ja osin itse koottua. (Liite 5). 

2.2.3 Vanhempien osallistaminen ja vertaisryhmät 
 

Lastenneuvola on paikka, johon lapsi tulee vanhempineen / huoltajineen matalalla kynnyksellä. Käyttöaste on 

erittäin hyvä, lastenneuvolassa tarkastuksista jää pois noin prosentti kaikista ikäluokista. Vuosittain Lohjalla 

kerätään omaa tilastoa tarkastuksista poisjäävien lasten lukumäärästä. Vanhempia rohkaistaan kertomaan 

tavoistaan toimia lapsen ja koko perheen hyväksi ja tuetaan vanhempien valintoja. Vanhempien omia mielipiteitä 

kunnioitetaan ja ne huomioidaan ohjauksessa ja neuvonnassa, vaikka ne joskus olisivat ristiriidassakin tutkittuun 

tietoon perustuvan ohjauksen kanssa. Neuvolat järjestävät ryhmäneuvolavastaanoton lapsen ollessa 

puolivuotias. Käynnillä käsitellään laajasti lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyviä asioita sekä vanhemmuutta 

vanhemmuusvalmennuksen teemoja hyödyntäen. 

https://www.kaypahoito.fi/nix02109
http://vuorovaikutuspakki.blogspot.com/p/ratkaisukeskeinen-ajattelu.html
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Neuvolatyöntekijät ohjaavat perheitä vertaistukiryhmiin, joita seurakunta ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton 

paikallisyhdistykset sekä avoin varhaiskasvatus alueella järjestävät. Joissakin neuvoloissa vanhemmat 

kokoontuvat lapsineen myös omiin vapaamuotoisiin kerhoihinsa. Perheohjaajien organisoimaan Uuma-ryhmään 

tai vauvahieronnan ryhmään ohjataan asiakkaita neuvoloista ja lapsiperheiden ehkäisevän perhetyön kautta. 

Siellä saavat vertaistukea myös ne vanhemmat lapsineen, joilla ei ole voimavaroja lähteä yleisiin perhekerhoihin 

tai -kahviloihin. Kaksoslasten vanhemmilla on ollut ajoittain oma itsenäisesti toimiva vertaistukiryhmänsä kuten 

myös yksin- ja yhteishuoltajuudessa olevilla vanhemmilla. 

Asiakkaat voivat antaa suoraa palautetta terveydenhoitajalleen, neuvolapalvelujen osastonhoitajalle tai muille 

esimiehille. Palautekanavina toimivat puhelin, sähköposti, Lohjan verkkosivujen palautekanava, palautelaitteet 

(Roidu) terveysasemalla ja perhekeskuksessa sekä kansalliset yleiset asiakastyytyväisyyskyselyt. Palvelujen 

käytöstä ja käyttötyytyväisyydestä saadaan tietoa myös LTH-tutkimuksesta, joka toteutetaan 3-4 kuukauden 

ikäisten ja nelivuotiaiden lasten vanhemmille neuvolan kautta vuorovuosina neljän vuoden välein. 

Asiakasraatitoimintaa on käynnistetty avoimen varhaiskasvatuksen toimipisteissä vuodesta 2019 alkaen. Tuloksia 

ja asiakaspalautteita hyödynnetään tiedolla johtamisessa ja palvelujen kehittämisessä.  

2.2.4 Erityisen tuen tarpeen huomioiminen lastenneuvolatyössä 
 

Erityisen tuen tarpeita ja palvelumuotoja eri elämäntilanteissa ja haasteissa on avattu enemmän äitiyshuollon 

erityisen tuen tarpeita käsittelevässä luvussa 2.1.3.  

Lapsen ensisijaiset aikuiset - omat vanhemmat tai huoltajat - antavat pohjan sille, miten ja mistä lähtökohdista 

erityistä tukea lähdetään miettimään ja suunnittelemaan. Vanhemmille annetaan tarpeen vaatiessa kädestä 

pitäen ohjausta ja opetusta lapsen hoitamiseen ja kasvatusasioihin liittyen neuvolavastaanotoilla, kotikäynneillä 

tai ryhmätapaamisissa. Lapsiperheiden kotipalvelun ja ehkäisevän perhetyön sosiaaliohjaajalla ja perheohjaajilla 

voi olla arjen mallintamisessa ja rytmittämisessä suuri rooli, joka toteutetaan perheen kotiympäristössä. 

Vanhempien omat tarpeet huomioidaan ja heidät ohjataan sellaisen tuen piiriin, mistä perhe ja erityisesti lapsi 

parhaiten hyötyy. Vanhemmista itsestään riippuu, hyödyntävätkö he tarjotun tuen. Monialaista yhteistyötä 

perheen ympärillä tehdään paljon eri tahojen kanssa (varhaiskasvatus, perhesosiaalityö, lastensuojelu, 

perhekeskuspalvelut, perusterveydenhuollon tutkimus- ja kuntoutuspalvelut, erityispalvelut mm. vammaispalvelut, 

erikoissairaanhoito, kolmas sektori ja seurakunnan perhetyö). 

Usein ensimmäinen ja monesti riittäväkin yhteistyökumppani lapsen kehityksen tueksi löytyy 

varhaiskasvatuksesta. Varhaiskasvatuksesta neuvolaan ja neuvolasta varhaiskasvatukseen on luotu tiedonsiirto- 

https://www.lohja.fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/palaute/
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/lasten-terveys-hyvinvointi-ja-palvelut-lth-tutkimus
https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalipalvelut/vammaispalvelut/
https://www.lohjanseurakunta.fi/apua-ja-tukea
https://www.lohja.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/
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ja palautekäytänteet, joiden avulla neuvolasta voidaan viestittää niistä kehityksen osa-alueista, joihin 

varhaiskasvatuksessa voidaan kiinnittää enempi huomiota ja tarkentaa juuri tietyn taidon harjoittamista. 

Vastaavasti varhaiskasvatuksen henkilöstö välittää tietoa siitä, miten lapsi edistyy. Huoltajilta kysyttävistä 

yhteistyöluvista huolehditaan molemmilla tahoilla. Jos varhaiskasvatuksessa lapsen hyvinvoinnista tai 

kehityksestä nousee huoli, asiaan tarttuu varhaiskasvatuksen erityisopettaja, joka tekee yhteistyötä perheen ja 

neuvolaterveydenhoitajan kanssa; lapsen asia voidaan viedä esimerkiksi lasten tutkimus- ja kuntoutustyöryhmän 

LATUKU:n käsiteltäväksi. 

Perhekeskuksissa perheet voivat päästä tarvittaessa fysioterapeutin, toimintaterapeutin, puheterapeutin ja 

perheneuvolan perheneuvojan tai psykologin vastaanotolle. Jos lapsella ilmenee selkeästi jollakin tietyllä 

kehityksen osa-alueella ongelmia tai kehitysviivettä, terveydenhoitaja tekee sähköisen lähetteen 

potilaskertomusjärjestelmän kautta kyseiseen jatkotutkimustahoon ja ohjeistaa vanhempia varaamaan lapselleen 

ajan erityistyöntekijälle. Mikäli ongelmia esiintyy monella eri kehityksen osa-alueella, vanhempien suostumuksella 

lapsen asioissa konsultoidaan lasten tutkimus- ja kuntoutus -työryhmä LATUKU:a, joka perusterveydenhuollon 

lastenneurologin johdolla käsittelee ryhmälle lähetetyt asiat ja suosittelee ensisijaista jatkotutkimus- tai 

terapiatahoa. Lastenneurologin lisäksi säännöllisesti kokoontuvassa ryhmässä ovat lasten neuropsykologi, 

perheneuvolan psykologi tai perheneuvoja sekä alussa mainitut erityistyöntekijöitten edustajat. Puheenjohtajana 

toimiva lastenneurologi on yhteydessä perheeseen ja ohjaa vanhemmat oikean tuen piiriin. Hän lähettää myös 

palautteen sovituista jatkotutkimuksista lähettävälle terveydenhoitajalle tai lääkärille. Lähetteet 

perusterveydenhuollossa toimivalle lastenneurologille tai erikoissairaanhoidon yksiköihin (lastenpsykiatria, 

lastentautien tai muiden erikoisalojen poliklinikat) tekee neuvolalääkäri.  

Neuvoloissa on nimetty kaksi lasten kastelu- ja ummetusterveydenhoitajaa, jotka tukevat ja ohjaavat lasta ja 

perhettä elintapamuutosten tekemisessä, sekä konsultoiva lääkäri. Jos lapsella on yökastelua ja/tai ummetusta 

nelivuotiaana, perheen oma terveydenhoitaja ohjaa perheen kastelu- ja ummetushoitajan vastaanotolle. 

Vastaanotolla käydään läpi lapsen päivittäistä arkea, mm. ruokailu, juominen, wc-käyntien tiheys ja tavat, sekä 

ohjataan tarvittaviin muutoksiin. Terveydenhoitaja sopii perheen kanssa seurantakäynnin tai puhelinyhteydenoton 

sovitun ajan jälkeen. 

Neuvolakäyntien jäädessä väliin terveydenhoitaja ottaa yhteyttä perheeseen puhelimitse ja/tai kirjeitse. 

Puhelinliittymien ja sitä myötä puhelinnumerojen muuttuminen hankaloittaa yhteyden saamista. Perheet saattavat 

myös muuttaa usein ilmoittamatta siitä lapsen neuvolaan. Kirjeitse tapahtuvaan yhteydenottoon on laadittu 

muistutuskirje lapsen puuttuvasta neuvolakäynnistä. Viime kädessä on asiakkaan valinta, käyttääkö hän 

perheineen neuvolapalveluja vai ei, mutta työntekijän velvollisuus on selvittää syy tähän valintaan. 

https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapset-ja-perheet/perhekeskukset/
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Ellei perheen huoltajia tavoiteta puhelimitse tai kirjeitse, neuvolasta otetaan yhteyttä alueen varhaiskasvatuksen 

yksiköihin ja selvitetään päiväkodinjohtajan kautta perheen tilannetta. Terveydenhoitaja voi tarvittaessa jalkautua 

päiväkotiin, jonne sovitaan yhteistapaaminen perheen kanssa – koollekutsujana toimii varhaiskasvatuksen 

edustaja. Tällöin lapsen kehityksen ja perheen tilanteen arviointia voidaan toteuttaa päiväkotiolosuhteissa. Ellei 

asiakkuutta varhaiskasvatukseen ole, otetaan seuraavaksi yhteyttä lastensuojeluun ja kartoitetaan perheen 

mahdollinen lastensuojeluasiakkuus. Vasta viimeisenä keinona on lastensuojeluilmoituksen tekeminen perheen 

tilanteen selvittämiseksi. Osa perheistä käyttää pääkaupunkiseudun yksityisiä palveluntuottajia, jolloin tarvetta 

kunnalliseen neuvolapalveluun ei ole. Yhteydenotot kirjataan potilaskertomusjärjestelmään samoin kuin 

peruuttamattomat ajanvaraukset. Tällöin muodostuu dokumentti siitä, miten ja milloin asiakasta tai hänen 

huoltajiaan on yritetty tavoittaa.  

- Lisäkäynnit / kotikäynnit neuvolasta / moniammatillisesti (terveydenhoitaja / neuvolalääkäri, suun terveydenhuolto, 
sosiaaliohjaaja, perheohjaaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, neuvolapsykologi, lähisuhdeväkivaltatyön prosessi, 
maahanmuuttajapalvelut) 
- Lapsiperheiden kotipalvelu ja ehkäisevä perhetyö (perheohjaajan kotikäynnit, uuma-ryhmä, neuvolapsykologi, 
sosiaaliohjaaja) 
- Varhaiskasvatus (yhteistyö lapsen päivähoitopaikan kanssa) 
- Lasten tutkimus- ja kuntoutustyöryhmä LATUKU (konsultaatio jatkotutkimuksiin liittyen) 
- Jatkotutkimus- ja terapiatahot perusterveydenhuollossa (fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia, lastenneurologi, 
lasten neuropsykologi) 
- Avosairaanhoidon palvelut (psykiatrinen sairaanhoitaja, lääkäri) 
- Päihdeklinikka  
- Perheneuvola 
- Perheasiain neuvottelukeskus 
- Sosiaalipalvelut (lastensuojeluilmoitus, avohuollon tukitoimenpiteet) 
- Aikuissosiaalityö 
- Erityispalvelut (vammaisuus) 
- Nuorisokeskuksen palvelut (nuorten vanhempien perheet) 
- Seurakunta (perhetyö, diakoniapalvelut) 
- Kolmas sektori (MLL, Pelastakaa Lapset, Hope) 
- Erikoissairaanhoito (lastentautien poliklinikka yms.) 

Kuva 2. Erityinen tuki lastenneuvolapalveluissa. 

 

2.3 KOULUTERVEYDENHUOLTO 
 

2.3.1 Terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa 
 

Perheellä on ensimmäinen luonnollinen kosketus kouluterveydenhuoltoon lapsen aloittaessa koulutiensä. 

Pääosin jo ennen ensimmäisen kouluvuoden alkua huoltaja varaa lapselleen ajan kouluuntulotarkastukseen, joka 
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on osa ensimmäisen lukuvuoden laajaa terveystarkastusta. Tapaamisen aikana somaattisen tarkastuksen lisäksi 

käydään läpi huoltajien täyttämä terveystietolomake ja keskustellaan niin perheen taholta tulevista odotuksista 

tulevaa elämänvaihetta kohtaan kuin siitäkin, mitä koulu ja kouluterveydenhuolto voi tarjota.  

Koululaiset käyvät kouluterveydenhoitajan tarkastuksessa vuosittain. Koulunsa aloittaneiden oppilaiden 

lääkärintarkastukset järjestetään pääosin ensimmäisen kouluvuoden kevätlukukaudella, jolloin oppilaalla, 

huoltajilla ja opettajalla on jo mielikuva siitä, miten koulutie on alkanut ja oppiaineet sujuvat. Seuraava alakoululla 

toteutuva lääkärintarkastus osana laajaa terveystarkastusta on viidennellä luokalla ja kolmas yläkoulussa joko 

kahdeksannen luokan aikana tai yhdeksännen luokan syksyllä. Huoltajat saavat kutsun oppilaan 

terveystarkastukseen laajoja tarkastuksia koskien ja muista tarkastuksista lähetetään viesti koulun sisäisen 

sähköisen viestintävälineen Wilman kautta. Elleivät huoltajat voi osallistua tarkastukseen, heillä on mahdollisuus 

olla yhteydessä terveydenhoitajaan puhelimitse, sähköisesti Wilman kautta tai kirjallisesti. 

Taulukko 5. Terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa. (L = laaja) 

Luokka-
aste 

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

Th x L x x x x L x x x L x 

Lääk x L    x L   8.lk - 9.lk syksy L 

Suun th x    x   x  

 

Terveystarkastuksissa seurataan lapsen / nuoren fyysistä kasvua ja kehitystä, lisäksi merkittävän roolin saavat 

myös psyykkiseen ja sosiaaliseen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät asiat sekä perhe- ja ystävyyssuhteet. 

Päivittäiset taidot ovat kouluikäisellä jo yleensä hallussa, joten ikäkausiin liittyvät erilaiset kehityshaasteet ovat 

merkittävä pohja keskusteluille. Kasvun ja ryhdin seuranta kuuluu jokaiseen tapaamiseen. Kuuloa, näköä ja 

verenpainetta tutkitaan laajojen terveystarkastusten yhteydessä ja oppilaat saavat kansallisen rokotusohjelman 

mukaiset rokotukset. (Liite 6).  

Erikoislääkärin tekemät näön ja kuulon tarkemmat tutkimukset järjestetään tarvittaessa perusopetusiän aikana: 

lapsi / nuori saa kouluterveydenhuollosta lähetteen ensin optikon tutkimukseen (kahdeksan vuotta täyttänyt toisen 

luokan oppilas) ja optikon suosituksesta lähetteen ja palvelusetelin (arvo 75€) silmätautien erikoislääkärille, jolloin 

tutkimus on perheelle maksuton tai korvaus on pieni palveluntuottajan määrittämästä hinnasta riippuen. Oppilaan 

huoltaja voi tutustua palveluntuottajiin parastapalvelua.fi -sivuston kautta. Perusterveydenhuolto ei korvaa 

silmälaseja; erityistilanteissa erikoissairaanhoito vastaa maksusitoumuksista. Terveydenhoitaja tai koululääkäri 

https://thl.fi/documents/605877/3316838/Kouluterveydenhuollon+esitietolomake+1.+luokkalaisen+vanhemmille/d33b0b65-8fef-4496-a7af-2ac7c4914d59
https://parastapalvelua.fi/
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voi myös tarpeen mukaan tehdä jatkotutkimuslähetteitä fysioterapiaan, lastenneurologille, nuorisopsykiatrian 

poliklinikalle, ravitsemusterapeutille tai erityisnuorisotyön tiimiin. 

Kouluterveydenhuoltoon ei kuulu varsinaista sairaanhoitoa vaan ensiavun antaminen äkillisissä tapaturmissa tai 

sairastumisen yhteydessä ja hoitoon ohjaus. Vastuu ensiavusta ja hoitoon ohjaamisesta on kaikilla koulun 

aikuisilla. Sairastuneen lapsen hoidosta, sairaanhoidon järjestymisestä ja hoitoon viemisestä vastaavat 

ensisijaisesti huoltajat. 

Lohjalla sijaitsee Jalavan erityiskoulu, joka palvelee perheitä, joissa on kehitysvammainen tai muutoin erityinen 

lapsi. Koulussa on oppilaita myös muista kunnista. Koululääkärinä toimii perusterveydenhuollon lastenneurologi. 

Kouluterveydenhuolto pystyy tämän takia vastaamaan varsin hyvin muun muassa erilaisiin Kelan 

lausuntotarpeisiin. Osa Jalavan oppilaista jatkaa opiskeluaan Ammattiopisto Livessa, jossa käy sama 

terveydenhoitaja, joka työskentelee myös Jalavan yksikössä. Terveystarkastukset ja terveysneuvonta toteutetaan 

kullekin oppilaalle soveltuvalla tavalla. 

Opetushenkilöstö on lapsen kanssa useita tunteja päivässä ja heidän oppilastuntemuksensa tuo arvokasta 

lisätietoa myös kouluterveydenhoitajalle. Yhteistyön tavat vaihtelevat eri kouluissa, mutta tavoitteena on, että 

kouluterveydenhoitaja ja luokanopettaja tai luokanohjaaja käyvät keskustelua luokkayhteisön asioista jo ennen 

kuin terveydenhoitaja aloittaa kyseisen ryhmän terveystarkastukset. Oppilaan selviytyminen ja hyvinvointi 

koulussa - arviointilomake auttaa tiedonvälityksessä (THL 2014); sen säännönmukaisesta käytöstä päätettiin 

luopua keväällä 2019, mutta lomaketta voi siitä huolimatta edelleen hyödyntää. Siinä huoltajat täyttävät lapsen 

kanssa omat näkemyksensä koululaisen terveydestä ja hyvinvoinnista, minkä jälkeen lomake pyritään käymään 

läpi kolmikantakeskustelussa, jolloin opettaja lisää siihen omat näkemyksensä. Haasteena on ollut lomakkeen 

kierrätysaikataulu eikä sen ole koettu tuottavan lisäarvoa terveystarkastuksiin. Terveystarkastusten jälkeen 

terveydenhoitaja kokoaa yhteenvedon huomioimistaan asioista. Jotta terveydenhoitaja ja opetushenkilöstön 

edustaja voivat tätä keskustelua käydä, on huoltajilta pyydetty kirjallinen yhteistyölupa kouluuntulotarkastuksen 

yhteydessä; yhteistyölupa vahvistetaan vielä yläkouluun siirryttäessä. 

Koululaisten suun terveystarkastuksiin kutsutaan koko ikäluokkana 1-, 3-, 5- ja 8- luokkien oppilaat. Lapselle, 

jolla on erityinen riski sairastua suusairauksiin, järjestetään tehostettu ehkäisevä suun terveydenhuolto ja 

yksilöllisesti määritellyt terveystarkastukset myös asetuksen mukaisten luokkien välillä. Alakoululaisten sekä 

riskiryhmään kuuluvien lasten suun terveystarkastukset toteuttaa pääasiassa suuhygienisti ja kahdeksannen 

luokan oppilaiden tutkimuksen tekee hammaslääkäri. Kolmasluokkalaisen terveystarkastuksen yhteydessä 

suuhygienisti tekee oikomishoidon tarpeen seulonnan ja tarvittaessa ohjaa lapsen oikojahammaslääkärin 

https://www.lohja.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/opetus-ja-koulutus/perusopetus/koululaisen-hyvinvointi-ja-terveys/koulutapaturmat/
https://thl.fi/attachments/kasvunkumppanit/kouluterveydenhuolto/THL_kouluterveydenhuollon_opelomake_FI.pdf
https://thl.fi/attachments/kasvunkumppanit/kouluterveydenhuolto/THL_kouluterveydenhuollon_opelomake_FI.pdf
https://www.innokyla.fi/web/malli1158830
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tutkimukseen. 1-, 3-, 5- luokkalaiset kutsutaan koulusta riippuen joko Keskusaukion, Oinolan tai koulun tiloihin 

järjestettävään Pop Up -hammashoitolaan. Tarkoituksena on, että vanhemmat ovat mukana lapsen saattajina. 

Näin mahdollinen terveysneuvonta voidaan antaa suoraan perheelle. (Terveyskasvatus 2013.) 8- luokkalaiset 

kutsutaan hammaslääkärin tarkastukseen koulua lähimpänä olevaan hammashoitolaan. Kaikkien oppilaiden 

hoitoon voi sisältyä tarpeen mukaisesti yksilöllisiä terveystarkastuksia luokka-astetarkastusten välillä sekä 

hammaslääkärin tekemiä tutkimuksia ja toimenpiteitä, ja nämä tehdään koulua lähimpänä olevassa hoitolassa 

(THL 2013).  

Ensimmäisellä luokalla suun terveystarkastuksessa korostetaan oppilaan omahoidon ja hyvien terveystapojen 

kehittymistä sekä seurataan pysyvien hampaiden puhkeamista ja purennan kehittymistä. Kolmasluokkalaisilla on 

ensimmäinen vaihduntavaihe lopuillaan tai jo ohi. Tällöin on hyvä kontrolloida yleisimmin synnynnäisesti 

puuttuvien hampaiden tilanne sekä kulmahampaiden puhkeamisessa tavallisimmin esiintyvät poikkeamat. 

(Koululaisten purennan rekisteröinti ja seulontatarkastus 2013.) Viidesluokkalaisilla on alkamassa niin sanottu 

toinen vaihduntavaihe, jolloin loput maitohampaat vaihtuvat pysyviin. Tässä vaiheessa ruokailu- ja 

makeankäyttötapoihin sekä suun puhdistamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota, sillä vastapuhjenneet 

hampaat reikiintyvät helposti. Erityistä huomiota on kohdistettava puhkeavien hampaiden hyvään puhdistukseen. 

Kahdeksannella luokalla oppilaalla voi edelleen olla suussa helposti reikiintyviä puhkeamassa olevia hampaita. 

Tässä iässä runsas makean käyttö ja napostelutyyppinen ruokailutapa sekä riittämätön suun puhdistus uhkaavat 

suun terveyttä kuten myös mahdollinen tupakointi, nuuskan ja muiden päihteiden käyttö. Suun 

terveystarkastuksissa selvitetään purennan poikkeamat oikomishoidon tarpeen arviointia varten. (THL 2013.) 

Hammashoitajat käyvät päiväkodeissa ja kouluissa pitämässä terveyskasvatustilaisuuksia 2-, 4-, ja 6- luokilla 

suun ja hampaiden hoidosta. Ennaltaehkäisevän hammashoidon tilaisuudet pidetään yleensä ryhmittäin tai 

luokittain, mutta joskus myös isommille ryhmille. (Terveyskasvatus 2013.). 

2.3.2 Terveysneuvonnan sisältö 
 

Terveystottumuksiin ja elintapoihin liittyvät asiat ovat oleellinen osa kouluterveydenhuollon terveysneuvontaa. Eri 

kehitysvaiheisiin liittyviä asioita muun muassa fyysiseen ja seksuaaliseen kehitykseen liittyen käydään läpi ja 

niistä annetaan myös kirjallista materiaalia tarpeen mukaan. Lisäksi jokaisella tapaamiskerralla kartoitetaan 

lapsen/nuoren ravitsemus-, liikunta-, lepo- ja harrastustottumuksia ja – tapoja, mahdollista päihteiden käyttöä 

sekä psykososiaalista hyvinvointikokemusta. Perheen muiden jäsenten hyvinvointi vaikuttaa myös lapsen 

elämään ja koulunkäyntiin, joten myös perheen kuulumisista jutellaan. (Liite 6). 

https://www.lohja.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/opetus-ja-koulutus/perusopetus/koululaisen-hyvinvointi-ja-terveys/oppilashuoltoryhma/koulukuraattori/
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2.3.3 Vanhempien osallistaminen 
 

Huoltajia kutsutaan kirjallisella kutsulla jokaiseen tarkastukseen korostaen varsinkin laajoihin terveystarkastuksiin 

osallistumisen tärkeyttä. Alakoulun ensimmäisellä luokalla olevien lasten huoltajat tai ainakin toinen huoltajista 

osallistuu sataprosenttisesti tarkastuksiin. Viidennellä luokalla huoltajien osallistumisprosentti laskee noin 50:en 

ja yläkoulun luokilla vähenee selkeästi, arviolta kahdeksasta kymmeneen prosenttiin. Merkittävimmät syyt tähän 

ovat tarjolla olevien aikojen sijoittuminen huoltajien työajalle ja varsinkin valittavissa olevien lääkäriaikojen 

niukkuus. Huoltajien osallistumista tarkastuksiin on lisännyt viime vuosina koulujen kesäloma-aikana tarjottu 

mahdollisuus tulla terveystarkastukseen oppilaan kanssa. 

Laajoihin terveystarkastuksiin liittyy terveyskysely, jonka huoltajat täyttävät (THL 2014). He voivat tällä 

lomakkeella kertoa perheen tilanteesta, lapseen liittyvistä huomioistaan ja mahdollisista huolistaan. Viidennellä ja 

kahdeksannella luokalla tehtävissä tarkastuksissa myös lapsi/nuori itse vastaa oppilaalle tarkoitettuun 

terveyskyselyyn.  

Valtakunnallisten kouluterveyskyselyiden tulokset käydään läpi yläkoulujen vanhempainilloissa ja huoltajia 

tiedotetaan yleisesti lohjalaisten nuorten hyvinvointiin ja terveyteen liittyvistä asioista myös lehdistön ja kaupungin 

internet-sivujen välityksellä. Huoltajia rohkaistaan osallistumaan keskusteluun lasten ja nuorten hyvinvoinnin 

edistämiseksi. 

2.3.4 Erityisen tuen tarpeen huomioiminen kouluterveydenhuollossa 
 

Kouluterveydenhoitajat tapaavat kaikki koululaiset terveystarkastuksissa vuosittain. Tämä antaa hyvän pohjan 

sille, että muutokset lapsen terveydentilassa tai hyvinvoinnissa havaitaan. Jos lapsi ei saavu kutsun saatuaan 

annetulle ajalle, terveydenhoitaja hakee lapsen luokasta. Uusia kutsuja lähetetään myös kotiin tilanteen vaatiessa 

niin reppupostilla oppilaan mukana kuin koulun sähköisen viestivälineen Wilmankin kautta. Puhelimitse ollaan 

herkästi yhteydessä huoltajiin. 

Koulujen opetushenkilöstö on valveutunutta ja nostaa huolensa herkästi esiin. Yhteisöllisessä 

opiskeluhuoltoryhmässä oppilaiden tilannetta avataan laajemmin yksilöimättä pulmia yksittäisiin lapsiin / nuoriin. 

Yksilöllisessä opiskeluhuoltoryhmässä mietitään, kuka ja miten yksittäisen lapsen / nuoren asioita lähdetään 

selvittämään. Koulujen toimintakulttuuria on kehitetty me-koulu-hankkeessa vuosina 2017–2019. 

https://thl.fi/documents/605877/3316838/Kutsu+laajaan+terveystarkastukseen%2C+5+lk/5ba6c04c-46a0-4763-aad4-0ac63e606b60
https://thl.fi/documents/605877/3316838/Kouluterveydenhuollon+esitietolomake++5.+luokkalaisen+vanhemmille/6d8c42c3-685a-453c-a46c-d6d6c9f54923
https://thl.fi/documents/605877/3316838/Kouluterveydenhuollon+esitietolomake+5.+luokan+oppilaan+lomake/67ad7e82-0276-46fd-82b5-eeeb1f16b000
https://thl.fi/documents/605877/3316838/Kouluterveydenhuollon+esitietolomake+8.+luokan+oppilaan/8171c150-ee78-47b6-bba0-5e9faba38f9f
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/opiskeluhuolto/opiskeluterveydenhuolto/henkilosto
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/opiskeluhuolto/opiskeluterveydenhuolto/henkilosto
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/opiskeluhuolto/yhteisollinen-opiskeluhuolto/yksilokohtainen-opiskeluhuolto
https://www.mesaatio.fi/me-koulu/me-koulu-lohja/
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Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan 1.8.2014. Oppilas- tai opiskeluhuollolla (myöh. 

opiskeluhuolto) tarkoitetaan lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä ja hyvinvoinnista huolehtimista. 

Opiskeluhuolto on yhteisöllistä, yksilöllistä ja pedagogista tukea, josta huolehtiminen kuuluu kaikille 

kouluyhteisössä työskenteleville ja opiskeluhuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Sitä toteutetaan 

monialaisessa ryhmässä yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Opiskeluhuollolla edistetään lapsen ja nuoren 

tasapainoista ja tervettä kasvua ja kehitystä sekä oppimista. Yhteisöllinen opiskeluhuolto on alueellista toimintaa 

-  alueiden ydinryhmät toimivat alueidensa yhteisöllisinä opiskeluhuoltoryhminä. Kouluissa voidaan silti tarpeen 

mukaan kokoontua yhteisöllisiin opiskeluhuoltoryhmiin, pedagogisiin ryhmiin yms. Yhteisöllisissä 

opiskeluhuoltoryhmän kokouksissa voidaan käsitellä kouluyhteisön asioita ja päättää siitä, miten käsiteltävänä 

olevia asioita lähdetään viemään eteenpäin ja kuka toimii vastuutyöntekijänä. Yksilöllisen opiskeluhuoltoryhmän 

koollekutsujana toimii lapsen / nuoren tuen tarpeen ensimmäisenä havainnut työntekijä. 

Koulukuraattori on oleellinen opiskeluhuollon työntekijä. Oppilailla voi olla psyykkiseen ja sosiaaliseen 

kehitykseensä tai oppimiseensa liittyviä ongelmia, joita lähdetään purkamaan kuraattorin vastaanotolla. 

Koulupsykologi on tärkeä yhteistyökumppani, joskin useimmilla psykologeilla työn keskiössä ovat erilaiset 

tutkimukset ja arvioinnit varsinaisen oppilaiden kanssa käytävän ennaltaehkäisevän keskustelun jäädessä 

vähemmälle.  

Tarvittaessa koulun ja opiskeluhuollon työntekijät ohjaavat lapsen / nuoren ja/tai perheen perheneuvolaan / 

nuorisoperheneuvolaan yksilöllisen keskustelutuen piiriin ja/tai nuoren nuorten psykiatrisen sairaanhoitajan 

vastaanotolle (13-17–vuotiaat) nuorisokeskukseen. Nuorten psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle tulosyitä 

ovat mm. traumat (usein kiusaaminen tai erilainen väkivalta), eriasteiset häiritsevät tunnetilat kuten ahdistus, 

masentuneisuus, huolet, itsetuhoajatukset viiltelyineen tai ärtyneisyys, univaikeudet, syömisongelmat, 

käyttäytymiseen liittyvät pulmat tai keskittymättömyys. Työ on tarvittaessa jalkautuvaa ja pari- tai verkostotyötä 

nuoren ja hänen perheensä kanssa tehtävän työn lisäksi. Työhön kuuluu arvio erikoissairaanhoidon tarpeesta ja 

arvio lääkärille ohjaamisesta mahdollista lähetettä tai lääkitystä arvioitaessa. Itsetuhoisten nuorten kohdalla 

tehdään itsemurhariskin arviointia. Arvioinnin tukena käytetään tarvittaessa kyselylomakkeita, joista mainittakoon 

mm. BAI- ja BDI- lomakkeet. 

Sosiaalihuolto ja lastensuojelu ovat myös merkittävä yhteistyötaho. Ennen sosiaalihuollon arviointipyynnön tai 

lastensuojeluilmoituksen tekemistä terveydenhoitaja keskustelee lapsen / nuoren ja tämän huoltajien kanssa 

henkilökohtaisesti nousseen huolen pohjalta. Apuna voidaan käyttää yläkoululaisen kanssa mm. päihdeseulaa 

(ADSUME), mielialaseulaa (RBDI-13) tai syömishäiriöseulaa (SCOFF) huolen aiheesta riippuen. Huoltajiin 

terveydenhoitaja on puhelimitse yhteydessä. Kuraattorin ja koulupsykologin kanssa tehdään saumatonta 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287
https://www.lohja.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/opetus-ja-koulutus/perusopetus/koululaisen-hyvinvointi-ja-terveys/
https://www.lohja.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/opetus-ja-koulutus/perusopetus/koululaisen-hyvinvointi-ja-terveys/oppilashuoltoryhma/
https://www.lohja.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/opetus-ja-koulutus/perusopetus/koululaisen-hyvinvointi-ja-terveys/oppilashuoltoryhma/koulukuraattori/
https://www.lohja.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/opetus-ja-koulutus/perusopetus/koululaisen-hyvinvointi-ja-terveys/oppilashuoltoryhma/koulupsykologi/
https://www.nuorilohja.fi/?house=psykiatrinen-sairaanhoitaja
https://www.ksshp.fi/tules-kartta/Beckin%20ahdistuskysely.pdf
https://www.ksshp.fi/tules-kartta/Beckin%20ahdistuskysely.pdf
https://thl.fi/documents/605877/3316838/adsume_kysely.pdf/ab74872b-2f0b-4e84-b1b8-bf3b0dffa515
https://nuortenlinkki.fi/testialue/testit/mieliala
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsearviointi/Pages/SCOFF.aspx
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yhteistyötä. Yhdessä heidän kanssaan voidaan myös suunnitella kotikäynti perheeseen. Näitä ei toteuteta paljoa, 

mutta toimintatapa on olemassa. Lapsiperheiden kotipalvelu ja ehkäisevä perhetyö on mahdollinen tuki kaikille 

lohjalaisille lapsiperheille, joilla on alle 18-vuotiaita lapsia.  

Yläkouluilla on ollut käytössä Maestro-menetelmä (Masennuksen Ehkäisyä Stressinhallintaa Oppimalla), jossa 

ryhmän ohjaamiseen koulutetut terveydenhoitaja ja kuraattori / psykologi / nuorisotyöntekijä työparina järjestävät 

strukturoidun ryhmän valikoiduille nuorille. Oppilas täyttää oman terveyskyselynsä lisäksi mielialakyselyn (RBDI-

13), jonka tulosten pohjalta voidaan tarjota tätä ryhmää. Syksyllä 2019 yläkoulujen opiskeluhuollon edustajia 

koulutetaan käyttämään IPC-menetelmää nuorten mielialaoireiden työstämiseksi. 

Perheneuvolassa / nuorisoperheneuvolassa voidaan tukea koululaista huoltajineen lapsen / nuoren psyykkiseen 

kehitykseen tai kasvatuksellisiin pulmiin liittyvissä asioissa. Psyykkisten ongelmien ilmetessä 

kouluterveydenhuollon lääkäri voi tehdä lähetteen lastenpsykiatrian tai nuorisopsykiatrian poliklinikalle. 

Syömishäiriöisten nuorten hoitopolku on valmisteltu monialaisena perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 

yhteistyönä.  

- Lisäkäynnit / kotikäynnit kouluterveydenhuollossa / monialaisesti (terveydenhoitaja, suun terveydenhuolto, kuraattori, 
koulupsykologi, tarv. koululääkäri, maahanmuuttajapalvelut, lähisuhdeväkivaltatyön prosessi) 
- Opiskeluhuolto (rehtori, opetushenkilöstö, terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi) 
- Lasten tutkimus- ja kuntoutustyöryhmä LATUKU 
- Perusterveydenhuollon lastenneurologi ja lasten neuropsykologi, nuorten psykiatrinen sairaanhoitaja 
- Lapsiperheiden kotipalvelu ja ehkäisevä perhetyö (perheohjaaja, sosiaaliohjaaja) 
- Nuorisokeskuksen palvelut  
- Erityispalvelut (vammaisuus) 
- Helppi (päihdetyö) 
- Sosiaalipalvelut (perhesosiaalityö, lastensuojeluilmoitus, avohuollon tukitoimenpiteet) 
- Perheneuvola 
- Perheasiain neuvottelukeskus 
- Erikoissairaanhoito (lastenpsykiatrian poliklinikka, nuorisopsykiatrian poliklinikka, lastentautien poliklinikka) 
- Poliisi 

Kuva 3. Erityinen tuki kouluterveydenhuollossa. 

 

 

 

 

https://docplayer.fi/2529814-Maestro-ohjaajan-kasikirja-stressinhallintakurssi-nuorten-masennuksen-ehkaisyyn.html
https://thl.fi/documents/605877/4280523/IPC-menetelm%C3%A4+terveydenhoitajien+ty%C3%B6kaluna+Ranta.pdf/304360fd-0380-4955-85cb-bc5847eb58eb
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2.4 OPISKELUTERVEYDENHUOLTO 
 

2.4.1 Terveystapaamiset 
 

Kaikille toisen asteen opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus tulla opiskeluterveydenhuollon terveystapaamiseen 

ensimmäisen opiskeluvuoden kuluessa. Terveydenhoitaja suunnittelee aikataulun, jonka mukaan jokainen 

tutkintoon johtavan opiskelunsa aloittava opiskelija saa kutsun terveystapaamiseen. Ammattikorkeakoulun 

opiskelijoille terveystapaaminen on vapaaehtoinen ja siihen kutsutaan terveyskyselyn pohjalta.  

Terveystapaamisen pohjana on opiskelijoiden täyttämä laaja terveys- ja päihdekysely. Terveydenhoitaja voi 

kutsua opiskelijan terveystapaamiseen myös yksilöllisen tarpeen mukaan tarvittaessa. Tapaamisissa käydään 

läpi psykososiaaliseen hyvinvointiin, terveystottumuksiin ja opiskeluun liittyviä kysymyksiä, tarvittaessa 

terveydenhoitaja mittaa ja punnitsee opiskelijan ja tarpeen mukaan tutkitaan näkö, kuulo, verenpaine ja 

hemoglobiini. Opiskeluun kuuluviin harjoittelujaksoihin liittyvät rokotukset hoidetaan opiskeluterveydenhuollon 

kautta. Myöhemmin opiskeluaikana opiskelijoille järjestetään yksilöllisen tarpeen mukainen terveystapaaminen 

tarvittaessa. Toisen opiskeluvuoden aikana terveydenhoitaja tapaa lähinnä kutsuntatarkastuksiin tulevat nuoret. 

Opiskeluterveydenhuollon lakisääteisiä lääkäripalveluja järjestetään toisen opiskeluvuoden aikana joko erillisenä 

käyntinä opiskeluterveydenhuollon lääkärillä tai kutsuntatarkastuksien yhteydessä. Kutsuntatarkastukset 

toteutetaan alkukesästä terveydenhoitajien ja lääkärin yhteistarkastuksina. Kiireellinen sairaanhoito on järjestetty 

terveysasemilla sekä toisen asteen että ammattikorkeakoulun opiskelijoille. 

Taulukko 6. Terveystarkastukset opiskeluterveydenhuollossa. 

 1. vuosi /ammatillinen ja 
lukiokoulutus 

2.vuosi /ammatillinen ja lukiokoulutus 3.vuosi 

Terveydenhoitaja x x (kutsuntatarkastukseen tulevat pojat 
erillisenä ajankohtana) 

tarvittaessa 

Lääkäri  x   

Suun terveydenhuolto Opiskelija varaa itse ajan suun terveydenhuoltoon, 1 x opiskeluaika 

 

 

https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/opiskeluhuolto/opiskeluterveydenhuolto/kenelle-palvelut
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/opiskeluhuolto/opiskeluterveydenhuolto/henkilosto
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/opiskeluhuolto/opiskeluterveydenhuolto/opiskeluterveydenhuolto-korkeakouluissa
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2.4.2 Terveysneuvonnan sisältö 
 

Terveysneuvontaa annetaan yksilöllisten tarpeiden mukaan terveyskyselyn ja päihdemittarin vastauksiin 

perustuen tupakointiin, päihteisiin, ihmissuhteisiin ja seksuaalisuuteen liittyen ravitsemusasioita, 

liikuntatottumuksia, harrastuksia, unta ja lepoa unohtamatta. Raskaudenehkäisyyn ja seksuaalisuuteen liittyvät 

erityispalvelut on Lohjan alueella opiskeleville nuorille järjestetty nuorten neuvonnan keskitetyssä 

palvelupisteessä nuorisokeskus Harjulassa. Varsin säännöllisesti on opiskeluterveydenhuollossa järjestetty 

tupakasta vieroituksen tai elämänhallinnan ryhmiä, terveysmessuja tai terveyden ja hyvinvoinnin eri osa-alueisiin 

liittyviä teemapäiviä. 

2.4.3 Vanhempien osallistaminen 
 

Kaikissa alueemme toisen asteen oppilaitoksissa on opiskelijoina alaikäisiä nuoria, jolloin yhteistyö kodin ja 

huoltajien kanssa korostuu. Nuori ei vielä itse päätä kaikista asioistaan kuten täysi-ikäiset opiskelijat voivat tehdä. 

Alaikäisen opiskelijan itsemääräämisoikeutta ja vaitiolovelvollisuutta hänen asioissaan kunnioitetaan, mutta 

terveydenhoitaja pyrkii myös selvittämään asiat huoltajien kanssa nuoren suostumuksella, jos tilanne sitä 

edellyttää. Kotiin ollaan yhteydessä tavallisimmin puhelimitse, kirjeitse tai sähköpostitse huomioiden, ettei 

arkaluontoisia terveystietoja koskaan lähetetä suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä. 

Jos nuorella on pulmia terveytensä ja hyvinvointinsa kanssa, voidaan opiskeluhuollon taholta kutsua koolle 

huoltajapalaveri. Tapaamisessa ovat mukana asian mukaan huoltajien ja nuoren lisäksi terveydenhoitaja, 

kuraattori ja / tai opinto-ohjaaja tai muita asiaan kuuluvia henkilöitä, esimerkiksi koulupsykologi tai erityisopettaja. 

2.4.4 Erityisen tuen tarpeen huomioiminen opiskeluterveydenhuollossa 
 

Terveydenhoitaja pyrkii kutsumaan opiskelijan uudelleen vastaanotolleen, mikäli hän ei tule ensimmäisen kutsun 

saatuaan. Rajoituksena on ajoittainen aikaresurssin puuttuminen. Opiskelija yritetään tavoittaa oppilaitoksessa 

kasvokkain tai puhelimitse ja / tai tekstiviestimuistutuksin.  

Opiskelijalle, joka on osittain tai kokonaan erityisopetuksessa (HOJKS, henkilökohtainen opetuksen järjestämistä 

koskeva suunnitelma) tai jolle ei ole suoritettu opiskelijaksi hyväksymisen yhteydessä lääkärintarkastusta, 

järjestetään tarvittaessa lääkärintarkastus opiskeluterveydenhuollossa ensimmäisen opiskeluvuoden kuluessa. 

https://www.nuorilohja.fi/?house=nuorten-ehkaisy-ihmissuhde-seksuaalineuvonta
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Yleisimmin lääkärintarkastus on kuitenkin vasta toisen opiskeluvuoden aikana, koska varsinaista terveydellistä 

syytä erityisopetuspäätökseen ei useimmiten ole. 

Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) uudistui 1.8.2014. Yhteisölliseen opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat 

puheenjohtajana toimivan rehtorin lisäksi terveydenhoitaja, kuraattori, koulupsykologi ja opinto-ohjaaja – ryhmän 

kokoonpano vaihtelee oppilaitoksittain jonkin verran. Myös opiskeluhuoltoryhmän jäsenet seuraavat ja tukevat 

kukin tahollaan opiskelijan selviytymistä. 

Mielenterveysongelmien tai muiden elämänhallintaan liittyvien haasteiden ilmaantuessa yhteistyötä tehdään 

verkoston kanssa. Siihen kuuluvat mm. koulupsykologi, kuraattori, psykiatrinen sairaanhoitaja, 

nuorisoperheneuvola, sosiaalitoimi, nuorisotoimi, nuoriso- tai aikuispsykiatrian poliklinikka ja poliisi. 

- Lisäkäynnit opiskeluterveydenhuollossa / monialaisesti (terveydenhoitaja, suun terveydenhuolto, kuraattori, 
koulupsykologi, ryhmänohjaaja / opintojenohjaaja, erityisnuorisotyöntekijät / etsivä nuorisotyö, avainhenkilö- tai Move!-
työ prosessin mukaan täysi-ikäisten opiskelijoiden osalta) 
- Opiskeluhuolto (rehtori, opintojenohjaaja, terveydenhoitaja, kuraattori, koulupsykologi, ryhmänohjaaja tai 
erityisopettaja – kokoonpano vaihtelee oppilaitoksittain) 
- Lasten tutkimus- ja kuntoutustyöryhmä LATUKU (18 -vuotiaaksi saakka) 
- Perusterveydenhuollon lastenneurologi (16-18-vuotiaaksi saakka) 
- Lapsiperheiden kotipalvelu (perheohjaaja, sosiaaliohjaaja, 18-vuotiaaksi saakka) 
- Nuorisokeskuksen palvelut 
- Erityispalvelut (vammaisuus) 
- Helppi (päihdetyö) 
- Sosiaalipalvelut (lastensuojeluilmoitus, avohuollon tukitoimenpiteet) 
- Perheneuvola 
- Perheasiain neuvottelukeskus (nuorten omat keskinäiset ja perheen huoltajien parisuhdeongelmat) 
- Erikoissairaanhoito (lastenpsykiatrian poliklinikka, nuorisopsykiatrian poliklinikka, lastentautien poliklinikka ym.) 
- Poliisi 
- Oppilaitospappi 

Kuva 4. Erityinen tuki opiskeluterveydenhuollossa. 

3 LAAJAT TERVEYSTARKASTUKSET 
 

3.1 Laaja terveystarkastus raskauden aikana 
 

Alkuraskaudessa kartoitetaan molempien vanhempien psykofyysinen terveys ja hyvinvointi, keskiraskaudessa 

arviointi täydentyy odottavan perheen voimavaralomakkeen pohjalta käydyssä keskustelussa, johon lääkäri ottaa 

kantaa omalla tapaamiskerrallaan. Odottavan äidin terveyttä kartoitetaan keskustellen ja tutkitaan kliinisin 

mittauksin; puolison läsnä ollessa myös hänen terveydentilastaan käydään keskustelua ja tarpeen mukaan 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287
https://thl.fi/documents/732587/741077/voimavaralomake_odottava_perhe_FI.pdf
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tehdään verenpaineen, hemoglobiinin tai painon mittaus, jotka kirjataan hänen omaan potilaskertomukseensa. 

Suvun ja perheen sairauksia kartoitetaan ja ne otetaan huomioon hoitosuunnitelmaa tehtäessä. Odottavan 

perheen laaja terveystarkastus muodostuu Lohjalla raskausviikoilla 16-18 terveydenhoitajan ja lääkärin 

raskausviikoilla 24-28 vastaanottokäynnit yhdistämällä.  

Seulontoina kaikkien odottavien parien kanssa toteutuvat voimavarakysely (THL), lähisuhdeväkivaltakysely, 

päihdekysely ja mielialakysely EPDS. Tarpeen mukaan hyödynnetään varhaisen vuorovaikutuksen seurantaan 

suunnattua raskauden aikaista varhaisen vuorovaikutuksen haastattelua, mikä tehdään teemoista keskustellen 

joko tietyn neuvolakäynnin yhteydessä, kotikäyntinä yhtenä kokonaisuutena tai jakaen kysymyksiä eri 

tapaamiskerroille. 

3.2 Laajat terveystarkastukset lastenneuvolassa (4kk, 18kk, 4v) 
 

Laajat terveystarkastukset toteutetaan neljän ja 18 kuukauden ikäisille sekä neljävuotiaille lapsille perheineen. 

Perhe saa kutsun neuvolaan jo edellisellä neuvolakäynnillään suullisesti. Puolitoista- ja neljävuotiaan lapsen 

perheeseen lähetetään kirjallinen vahvistus tapaamisajasta postitse huoltajan varattua neuvola-ajan. Kirjeen 

mukana lähetetään tiedote laajan tarkastuksen sisällöstä ja seulontalomakkeet täyttöohjeineen.  

Neljän kuukauden ikäinen vauva huoltajineen tavataan terveydenhoitajan ja lääkärin yhteisvastaanotolla kuten 

puolitoistavuotiaskin lapsi. Neljävuotias kutsutaan ensin terveydenhoitajan vastaanotolle ja erikseen 

neuvolalääkärille. Terveydenhoitaja on jo tavannut perheen aiemmin ja pohjatutkimuksia ja – keskusteluja on 

tehty, joten terveydenhoitaja voi raportoida lääkärille jo omat havaintonsa ja tehdyt seulontoihin liittyvät tulokset 

ennen perheen tapaamista. Perheen kanssa terveydenhoitaja ja lääkäri keskustelevat vielä yhdessä ja 

tapaamisessa sovitaan jatkotoimenpiteistä ja/tai seuraavasta tapaamiskerrasta. 

Laajoissa terveystarkastuksissa koko perheen terveyttä ja hyvinvointia huomioidaan lapsen tilanteesta, iästä ja 

tarpeista lähtien – apuna käytetään päihteidenkäyttöä mittaavaa seulaa ja vauvaperheiden voimavaralomaketta 

(THL). Uusio- tai eroperheiden molempia lähi- ja etävanhempia pyritään kuulemaan ja huomioimaan.  

Puolitoistavuotiaan lapsen laaja terveystarkastus tehdään puoli tuntia kestävällä terveydenhoitajan ja lääkärin 

yhteisvastaanotolla. Lapsen kasvun seurannan ja somaattisen tarkastuksen ohella keskustellaan 

voimavaralomakkeen ja huoltajien esille nostamien asioiden pohjalta.  

Neljävuotiaan tarkastuksessa somaattisen terveyden kartoittamisen lisäksi arvioidaan lapsen kehitystä LENE -

arviointimenetelmän avulla. Perheen hyvinvointia kartoitetaan pikkulapsiperheen voimavaralomakkeella (THL), 

https://thl.fi/documents/732587/741077/voimavaralomake_odottava_perhe_FI.pdf
https://thl.fi/documents/732587/741077/THL_suodatin_kartoituslomake_A4.pdf
https://thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja/ohjeet-ja-tukimateriaali/menetelmat/hyvinvointi-ja-terveystottumukset/audit
https://thl.fi/documents/732587/1449703/Liite10_EPDS-lomake_2016.pdf/91ceb4ab-e2ab-4428-a70b-0654f78bf3a2
https://thl.fi/documents/732587/741077/VAVU_raskauden_aikainen_haastettelu_1.pdf
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/aitiys_ja_lastenneuvola/lastenneuvola
https://thl.fi/documents/732587/741077/voimavaralomake_vauvaperheille_FI.pdf
https://thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja/ohjeet-ja-tukimateriaali/menetelmat/neurologis-kognitiivinen-kehitys/lene
https://thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja/ohjeet-ja-tukimateriaali/menetelmat/neurologis-kognitiivinen-kehitys/lene
https://www.hel.fi/static/terke/lomakkeet/Voimavaramittari_pikkulapsiperheelle300910.pdf
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jonka pohjalta keskustellaan huoltajien kanssa. Varhaiskasvatuksesta saadaan 4-vuotias varhaiskasvatuksessa 

- havainnointilomake, jonka lapsen hoitoryhmän hoitajat ja lapsen huoltajat ovat etukäteen täyttäneet. Lomake 

käydään läpi varhaiskasvatussuunnitelmaan pohjautuvassa keskustelussa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa 

ja toimitetaan sen jälkeen neuvolaan. Terveydenhoitaja ja neuvolalääkäri ottavat myös osaltaan kantaa 

lomakkeessa kirjattuihin asioihin. Huoltajilta pyydetään yhteistyölupa jatkotutkimuksia ja tiedonsiirtoa varten. Jos 

yhteistyölupa on saatu, neuvolasta toimitetaan palaute tarkastuksesta varhaiskasvatukseen. Tarvittaessa 

terveydenhoitaja tai lääkäri tekee lähetteen jatkotutkimuksiin tai konsultoi lasten tutkimus- ja kuntoutustyöryhmä 

LATUKU:a. 

3.3 Laajat terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa (1.lk, 5.lk. ja 8.-9.lk) 
 

Ensimmäisellä luokalla laaja terveystarkastus toteutuu kesäaikana koulutulokkaalle tehtävän terveydenhoitajan 

tarkastuksen ja kevätlukukaudella tehtävän koululääkärintarkastuksen yhdistelmänä. Lapsen psykosomaattisen 

terveyden tarkastuksen lisäksi perheen hyvinvointia kartoitetaan terveyskyselyllä. Osallistumisprosentti on 

erinomainen vielä tässä vaiheessa, ainakin toinen huoltajista on aina lapsen mukana tarkastuksessa. 

Viidennellä luokalla oppilas ja huoltajat täyttävät kumpikin omat terveys- ja hyvinvointikyselynsä, joita käsitellään 

laajassa terveystarkastuksessa. Huoltajia tiedotetaan tarkastuksen ajankohdasta kirjallisella kutsulla, jossa 

korostetaan huoltajien osallistumisen merkitystä juuri tähän tarkastukseen. Huoltajien osallistumisprosentti jää 

kuitenkin noin puoleen toivotusta. 

Kahdeksannen luokan aikana tehdään perusopetusajan viimeinen laaja terveystarkastus. Nuori täyttää itse 

terveyskyselyn ja päihdeseulan, joiden pohjalta terveydenhoitaja keskustelee nuoren kanssa ja tekee fyysistä 

kasvua ja kehitystä sekä psyykkistä hyvinvointia kartoittavan tarkastuksen. Myös huoltajille on oma täytettävä 

lomakkeensa. Koululääkäri tapaa nuoren omassa tarkastuksessaan ja ottaa kantaa myös ammatinvalinta-asioihin 

ja jatkokoulutustoiveisiin. Huoltajien osallistuminen kahdeksannen luokan tarkastuksiin näyttää olevan heikkoa, 

vain alle kymmenen prosenttia tulee mukaan joko terveydenhoitajan tai lääkärin tekemään tarkastukseen. Viime 

vuosina koulujen kesäloma-aikana tarjottujen terveystarkastusaikojen on todettu lisänneen huoltajien 

osallistumista. 

Laajoista tarkastuksista kootaan luokkakohtaiset yhteenvedot, joiden tuloksia voidaan hyödyntää koulu- ja 

aluekohtaisessa yhteisöllisessä opiskeluhuollossa, tiedolla johtamisessa ja työn kehittämisessä. Koosteet 

tuottavat myös tärkeää lisätietoa oppimisympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön 

hyvinvoinnin tarkastukseen. 

https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/opiskeluhuolto/kouluterveydenhuolto/terveystarkastukset/laajat-terveystarkastukset
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/opiskeluhuolto/kouluterveydenhuolto/terveystarkastukset/luokka-ja-kouluyhteenvedot
https://www.innokyla.fi/web/malli1158830/toimintamalli?p_p_id=commonpractice_WAR_practicesportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_commonpractice_WAR_practicesportlet_version=0
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4 MONITOIMIJAISEN YHTEISTYÖN KÄYTÄNTEET 
 

4.1 Neuvolatoiminta 
 

Verkostotyöskentely on jatkuvasti lisääntynyt. Terveydenhoitajat työskentelevät verkostossa perheen asioissa, 

alueellisen kehittämisen ja tiedottamisen aluetyöryhmässä sekä erilaisissa muissa verkostoissa 

yhteistyökumppaneiden kanssa. Kehittämishankkeisiin ja kansalliseen kehittämiseen sekä tiedonkeruuseen 

osallistutaan osana työtä lähes poikkeuksetta. 

Niin äitiys- kuin lastenneuvoloissakin tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat neuvolapsykologi ja neuvolalääkäri sekä 

sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisen lapsiperheiden kotipalvelun ja ehkäisevän perhetyön perheohjaajat ja 

sosiaaliohjaaja. Monissa asioissa raskauden seurannan aikana tarvitaan erikoissairaanhoidon osaamista ja 

palveluja; äitiyspoliklinikka ja synnytysosasto ovat luonnollisia yhteistyötahoja. Perusterveydenhuollon palveluista 

voidaan mainita suun terveydenhuolto, fysioterapeutit, psykiatriset sairaanhoitajat ja perheneuvola. 

Parisuhdeasioissa yhteistyötä tehdään kirkon perheasiain neuvottelukeskuksen kanssa, johon asiakkaat voivat 

hakeutua ilman lähetettä. Kirkon diakonia- tai perhetyö on myös yksi mahdollinen taho, joka voi auttaa 

mielenterveys- ja ihmissuhdeongelmissa sekä taloudellisissa pulmissa. Lohjan Liikuntakeskukseen asiakas voi 

hakeutua henkilökohtaiseen ohjaukseen liikuntalähetteellä. Kaikkien toimijoiden kanssa voidaan tehdä 

verkostotyötä asiakkaan kanssa yhdessä tai asiakkaan luvalla ammattilaisten verkostona.  

Vakavasti ylipainoiset lapset huoltajineen voidaan ohjata ravitsemusterapeutin vastaanotolle ja ohjaukseen – 

ravitsemusterapeutti on yhteinen Lohjan sairaalan kanssa. Lohjan Liikuntakeskus järjestää myös erityisryhmille 

tarkoitettuja liikuntaryhmiä. Ylipainoisten lasten terveyden ja hyvinvoinnin seurantaan on kuvattu hoitoprosessi, 

jossa eri toimijoina neuvolan terveydenhoitajan lisäksi ovat neuvolalääkäri, laboratorio, ravitsemus- ja 

fysioterapeutit ja Liikuntakeskus. 

Lasten erilaisissa kehitysviiveissä ja ohjausta tai muuta apua tarvitsevat perheet saavat lähetteen tarpeen mukaan 

joko puhe-, toiminta- tai fysioterapiaan. Ruotsinkieliset palvelut järjestetään pääsääntöisesti ostopalveluna. Mikäli 

lapsella on ongelmia usealla eri kehityksen osa-alueella, terveydenhoitaja tekee konsultaatiolähetteen lasten 

tutkimus- ja kuntoutustyöryhmälle LATUKU:lle. Tässä ryhmässä toimivat lastenneurologin lisäksi aiemmin 

mainitut perusterveydenhuollon terapiatahojen edustajat. Ryhmä käy läpi lapsen neuvolatarkastuksen pohjalta 

tehdyt havainnot ja LENE-arviointilomakkeet sekä varhaiskasvatuksen kokoaman kartoituksen, jotka huoltajien 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301
https://www.lohjanseurakunta.fi/apua-ja-tukea
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suostumuksella on ryhmän arvioitavaksi lähetetty, ja antaa palautteen ensisijaisesta jatkotutkimus- ja 

terapiatahosta suoraan lapsen huoltajille ja lähettävälle taholle. 

Lastenneuvoloiden tärkein perustason ammatillinen yhteistyökumppani on varhaiskasvatus. Erityisesti 

päiväkotien kanssa tehdään hyvinkin tiivistä yhteistyötä yhteisten asiakasperheiden asioissa. 

Ikäkausitarkastuksiin saadaan varhaiskasvatuksen kuvaus leikki-ikäisestä lapsesta. Tarkastuksen yhteydessä 

terveydenhoitaja puolestaan kirjaa omat huomionsa palautteeseen, joka lähetetään tarvittaessa huoltajan 

suostumuksella lapsen hoitopaikkaan. 

Neljävuotiaiden laajaan terveystarkastukseen liittyy havainnointilomake, jonka sekä huoltajat että 

varhaiskasvatuksen henkilöstön edustajat täyttävät. Lomakkeessa esille nousevista asioista käydään keskustelu 

varhaiskasvatuksessa hoitajan ja huoltajan kesken jo ennen kuin perhe tulee lapsensa kanssa neuvolakäynnille; 

lomake lähetetään postitse varhaiskasvatuksesta neuvolaan viikko ennen lapsen neuvola-aikaa. 

Havainnointilomake palautetaan ja arkistoidaan neuvolaan lapsen terveystietokansioon. Neljävuotiaan LENE – 

arvioinnista (leikki-ikäisen neurologinen arviointi) lähetetään palaute varhaiskasvatukseen, muista 

ikäkausitarkastuksista vain tarvittaessa.  

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat, tarvittavat muut varhaiskasvatuksen henkilöstön edustajat ja 

neuvolaterveydenhoitajat kokoontuvat säännöllisesti varhaiskasvatuksen opiskeluhuoltoryhmien palavereihin, 

joissa käsitellään yhteisiä asioita oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaisessa hengessä.  

Varhaiskasvatuksen erityisopettajien kanssa voidaan myös tarvittaessa pitää yhteisiä palavereja ja tehdä yhteisiä 

kotikäyntejä asiakasperheisiin. Varhaiskasvatuksesta saatu tuki perustuu kolmiportaisuuteen, joita ovat yleinen, 

tehostettu ja erityinen tuki. 

Lohjalla toimivien kahden avoimen varhaiskasvatuksen yksikön kanssa tehdään yhteistyötä säännöllisesti – 

nalleneuvolaa ja erilaisia asiantuntijavierailuja toteutetaan erillisen suunnitelman mukaan avoimen 

varhaiskasvatuksen tiloissa. Yhdellä alueella avoimen varhaiskasvatuksen tiloissa on aloitettu syksyllä 2018 pop 

up –neuvolapalvelu kerran kuussa perheille, joilla nuorin lapsi on vauvaikäinen ja matka keskustan 

neuvolapalveluihin on haastavaa. Toiminta on todettu hedelmälliseksi, koska neuvolakäynnin yhteydessä perhe 

pääsee luontevasti tutustumaan avoimen varhaiskasvatuksen palveluihin ja työntekijöihin. Varhaiskasvatuksen 

työntekijät voivat ohjata kädestä pitäen asiakkaan terveydenhoitajan luokse, mikä myös palvelee perhettä. 

Lohjalla on jo aiemmin tuotettu Lapsi eri ikäkausina – materiaali ja vanhempainiltarungot, joiden pohjalta niin 

avoimen varhaiskasvatuksen ryhmissä kuin päiväkodeissakin voidaan pitää yhteistyössä ikäkausi-iltoja tai muita 

lapsen kasvuun ja kehitykseen tai vanhemmuuteen liittyviä keskusteluiltoja. Vanhemmuusvalmennusta 

https://www.lohja.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/varhaiskasvatus/varhaiserityisakasvatus/hyvinvointi-ja-terveys/
https://peda.net/lohja/opettajasivusto/varhaiskasvatus/2016-2017/haastattelu
https://www.lohja.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/varhaiskasvatus/varhaiserityisakasvatus/
http://vanhemmuusvalmennus.fi/
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kehitetään Lohjalla monialaisesti Perhepolkumalliksi kattamaan vanhemmuuden polku aina raskausajasta lapsen 

täysi-ikäisyyteen saakka. 

Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen ja lastensuojelun rooli on korostunut tilanteissa, joissa perheellä, perheen 

läheisellä tai jollakin perhettä kohtaavalla taholla on noussut huoli lapsen hyvinvoinnista. Kynnys tehdä 

lastensuojeluilmoitus on vuosien myötä madaltunut ja lainsäädäntökin vaatii tässä erityistä tarkkuutta 

sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöltä. Jo raskauden aikana voidaan tehdä ennakollinen 

lastensuojeluilmoitus, jos on odotettavissa erityistä tuen tarvetta lapsen synnyttyä. Kaupungissa on järjestetty 

monialaiset Huolen puheeksi otto – koulutukset.  

Perheenjäsen on voinut aikaisemmin tai nykyhetkessä kokea lähi- tai parisuhdeväkivaltaa tai olla väkivallan uhan 

alla. Lohjalla on kehitetty vuodesta 2018 alkaen lähisuhdeväkivaltatyön mallia ja toimintakulttuuria kaikkiin 

asiakkaita kohtaaviin palveluihin. Puheeksi oton koulutuksia järjestetään kattavasti eri toimialoilla. Väkivaltaa 

kokeneita tukevat ja ohjaavat täydennyskoulutetut avainhenkilöt, väkivallan tekijöitä Move! -työntekijät ja 

väkivaltaa kokeneita lapsia Trappan-työntekijät. Erityiskoulutettuja työntekijöitä löytyy eri toimialoilta eri ikäisten 

kuntalaisten palveluista ja koulutuksia jatketaan riittävän henkilöstömäärän varmistamiseksi. Lisäksi alueelle on 

koottu monialainen, säännöllisesti kokoontuva MARAK-työryhmä käsittelemään rankkoja asiakastilanteita. 

Perheneuvolan kanssa on myös yhteisiä asiakkuuksia. Useimmiten neuvola toimii ohjaavassa roolissa eikä perhe 

perheneuvolaan hakeutuessaan tarvitse lähetettä. Perheneuvolan perheneuvojat ja psykologit ovat osa Lohjan 

perhekeskuspalveluita. Tarvittaessa perheneuvolan asiakkuus voidaan aloittaa yhteisellä verkostotapaamisella 

perheen, neuvolan työntekijän ja perheneuvolan kesken.  

Syksystä 2019 Lohja on mukana Lapset SIB-työssä. Intervention kohderyhmää ovat 5-8 – vuotiaat lapset, joilla 

on monimuotoisia itsesäätelyn vaikeuksia keskittymisen, käyttäytymisen, sosiaalisen vuorovaikutuksen tai tunne-

elämän alueilla sekä perheen aikuiset, joilla on haasteita vanhemmuudessaan tai omassa elämäntilanteessaan. 

SOS lapsikylän palkkaama perhekumppani aloittaa työskentelynsä yhtenä toimijana Lohjan palveluverkossa 

syksyn aikana. Yhteistyökumppaneita ovat varhaiskasvatus, alkuopetus, neuvola ja kouluterveydenhuolto sekä 

muut palveluja tuottavat tahot Lohjalla.  

Neuvolassa ja suun terveydenhuollossa tehdään etsivää työtä. Sitä kohdennetaan sellaisiin perheisiin jotka eivät 

käytä / halua käyttää neuvola- tai suun terveydenhuollon palveluja säännöllisesti tai joiden kohdalla nousee 

erityistä huolta vanhemmuudesta tai lapsen hyvinvoinnista. Etsivää työtä tehdään yhteistyössä 

varhaiskasvatuksen, perhesosiaalityön ja lastensuojelun kanssa. Tätä yhteistyötä kehitetään jatkuvasti. 

https://peda.net/lohja/opettajasivusto/varhaiskasvatus/2016-2017/l
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/varhainen-avoin-yhteistoiminta/huolen-puheeksi-ottaminen
https://www.sitra.fi/artikkelit/lapset-ja-nuoret-sib-kysymyksia-ja-vastauksia/
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4.2 Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 
 

Peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa ensisijainen verkosto muotoutuu lapsen tai nuoren 

arkiympäristöön, koululle tai oppilaitokseen. Jo varhaiskasvatuksen puolella puhutaan kasvatuskumppanuudesta, 

jota koulumaailmassa jatketaan koulun ja kodin välisessä yhteistyössä ja oppilaan tilanteen ja tarpeen mukaisissa 

monitoimijaisissa verkostoissa. Kuraattorin ja psykologin palvelut jakautuvat useille eri oppilaitoksille ja yhteistyö 

muotoutuu paljolti sen mukaan. Yhteisölliset opiskeluhuoltoryhmät toimivat alueellisesti ja/tai oppilaitoskohtaisesti 

ja muodostuvat eri paikoissa hieman eri toimijoista. Oppilaan / opiskelijan ja hänen perheensä asiakkuus- ja 

yhteistyöprosesseja jatkotutkimus- ja hoitopaikkoihin sekä eri palveluihin kehitetään aktiivisesti. 

Kouluterveyskyselyihin osallistutaan valtakunnallisen ohjelman mukaisesti. Lisäksi Lohjalla on tehty 5-

luokkalaisille ja 4-vuotiaille lapsille hyvinvointiselvitykset yhteistyössä Sosiaalitaidon kanssa. Kouluterveyskyselyn 

tulokset käydään sovitun prosessin mukaan kouluittain läpi, sen pohjalta oppilaat saavat valita kahdesta kolmeen 

kehittämiskohdetta omaan kouluunsa ja yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä tekee vielä sen pohjalta lopullisen 

päätöksen, mitä asiaa lähdetään kehittämään. Tuloksista on järjestetty myös yleinen tilaisuus huoltajille ja 

päättäjille.  

Yläkoulualueittain Lohjalla toimii viisi aluetyöryhmää, joissa ovat edustajat neuvolasta, kouluterveydenhuollosta, 

sosiaalipalveluista, sivistyspalveluista, varhaiskasvatuksesta ja nuorisotyöstä. Ryhmä voi kutsua kokouksiinsa 

myös alueen muita toimijoita. Alueryhmän puheenjohtajana toimii alueella työskentelevä rehtori tai 

päiväkodinjohtaja. 

Neuvolatoimintaa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa suun terveydenhuolto mukaan lukien, kehitetään 

monialaisesti. Näiden toimintojen nivelkohtien saumaton hoitaminen ja pirstaleisen toimipisteverkon mukanaan 

tuomat haasteet ovat erityisiä kehittämiskohteita. Lähetekäytänteitä pitää entisestään selkeyttää. Tavoitteena on 

löytää riittävän ajoissa erityistä tukea tarvitsevat lapset, nuoret ja perheet sekä kehittää luontevaa varhaisen tuen 

monialaista mallia sekä sujuvia asiakas- ja palveluprosesseja eri palvelujen välillä. 

 

 

https://peda.net/lohja/k2
https://peda.net/lohja/k2
https://peda.net/lohja/alueryhm%C3%A4t/ak
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5 KOULU- JA OPISKELUYMPÄRISTÖN TERVEELLISYYS JA 
TURVALLISUUS 
 

Kouluyhteisön ja opiskeluympäristön terveys ja turvallisuus on tarkastettava yhteistyössä oppilaitoksen ja sen 

oppilaiden tai opiskelijoiden, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, terveydensuojelun, henkilöstön 

työterveyshuollon, työsuojeluhenkilöstön ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kesken. Tarkastuksessa 

todettujen puutteiden korjaamista on seurattava vuosittain. (338/2011). 

Asetuksen 338/2011 §12 mainittua opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastusta ja sen 

aikataulutusta on kehitetty vuonna 2018 liitteen 8 mukaisesti. Yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän 

kokoontumisissa ja alueryhmissä käsitellään oppilaitosympäristön tarkastukseen liittyviä näkökulmia 

tarkastusajankohtaa edeltävästi. Kouluterveydenhuollon laajoista tarkastuksista kootaan kouluittain yhteenvedot, 

joista saadaan tärkeää tietoa ikäluokkien terveydestä ja hyvinvoinnista. Myös kouluterveyskyselyn tuloksia 

huomioidaan aiempaa tarkemmin koulu- tai oppilaitoskohtaisesti.  

Terveellisen ja turvallisen kouluympäristön tulee tukea fyysistä ja psyykkistä terveyttä edistäviä elämäntapoja ja 

kannustaa niihin. Ravitsevaan kouluruokailuun kannustetaan ja siitä pyritään tekemään houkutteleva.  Koulussa 

ei ole saatavilla makeisia, limsoja tai energiajuomia. Välituntiliikuntaan ja muuhun virkistäytymiseen kannustetaan, 

koulut ovat päihteettömiä. Koulukiusaamiseen puututaan ja sitä ei sallita.  

Jokaisessa koulussa ja oppilaitoksessa on rehtorin johdolla valmisteltu kriisisuunnitelma, jota päivitetään 

säännöllisesti. Kouluissa ja oppilaitoksissa järjestetään myös pelastautumisharjoituksia. 

Lohjan kaupungin terveydenhoitajapalveluissa tehdään organisoidusti fyysisten, psyykkisten ja muiden riskien 

arvioinnit terveydenhuoltotiloja ja – ympäristöä koskien. Koulujen ja oppilaitosten toimipisteverkko on laaja ja 

moninainen: pienistä kyläkouluista suuriin ala- ja yläkoulun yhdistelmiin ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia 

tarjoaviin toisen asteen oppilaitoksiin. Monissa kiinteistöissä on sisäilmaongelmia, jotka ovat suuri haaste. 

Kaupungissa toimii monialainen sisäilmatyöryhmä, joka arvioi ja suunnittelee tarvittaessa lisätutkimuksia, 

korjaustarpeita ja – aikatauluja. Ratkaistaan yhdessä! – hankkeessa on kouluterveydenhuollon osalta prosessia 

työstetty edelleen ja tehty huoltajille suunnattava tiedote, jossa ohjeistetaan toimintaa, mikäli oppilaan oireilun 

epäillään johtuvan sisäilmasta.  

  

https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/opiskeluhuolto/yhteisollinen-opiskeluhuolto/tarkastus_oppilaitoksessa
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110338
https://www.innokyla.fi/web/malli1158830/toimintamalli?p_p_id=commonpractice_WAR_practicesportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_commonpractice_WAR_practicesportlet_version=0
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Liite 1. Perheohjaajien verkostokartta 

 

Suun 

terveydenhuolto 
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Liite 2. Varhaisen vuorovaikutuksen haastattelulomake, raskausaika 

 

Raskaudenaikainen VAVU 

Nimi:      Haastattelupvm:          

1.) Miltä Sinusta tuntui, kun sait kuulla olevasi raskaana? 

2.) Kenelle kerroit raskaudesta ensimmäiseksi? 

3.) Miten lapsen isä suhtautui tietoon raskaudesta? 

4.) Entä muut perheenjäsenet/läheisesi? 

5.) Minkälaista tukea toivoisit läheisiltäsi synnytyksen jälkeen?  Minkälaista tukea luulet saavasi? 

6.) Millaista tukea toivoisit neuvolalta? 

7.) Minkälaisia muutoksia lapsi tulee aiheuttamaan perheen elämään ja ihmissuhteisiin? 

8.) Mitä muutoksia olet havainnut itsessäsi raskaaksi tultuasi? (kehonkuva, mieliala, syömistottumukset, 

nukkumistottumukset, aktiivisuus, seksielämä) 

9.) Toiset äidit masentuvat synnytyksen jälkeen. Oletko huolissasi, käykö Sinulle niin? 

10.) Millaisia mielikuvia Sinulla on vauvastasi? 

11.) Millaisia mielikuvia isällä on vauvasta? 

12.) Miltä tuleva synnytys Sinusta tuntuu? 

13.) Millaista tukea toivoisit synnytykseen? 

14.) Onko elämässänne tapahtunut sellaisia asioita, jotka voisivat vaikuttaa Sinuun tai vauvaan? 

15.) Onko vielä jotain, mitä haluaisit mainita? 
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Liite 3. Äitiysneuvonnan ydinprosessikuvaus (5/2019) 

Kontakti / 

raskausviikot 
Tutkimukset Käsiteltävät aiheet Jaettava materiaali 

 

7- 9 

th 

90 min 

 

Z34.0 normaalin 
ensiraskauden 
seuranta 

 

Z34.8 muun 
normaaliraskauden 
seuranta 

 

Z35.9 määrittämätön 
riskiraskauden 
seuranta 

 

SPAT1379 

SPAT1339 

 

(tilastoinnin 
minimitaso, muitakin 
SPAT- koodeja saa 

toki käyttää) 

 

Erittelykoodit:  

ks. Erillinen lista 

 

 

Perustietojen kartoitus 

- esitietolomake ym.  tietojen siirto 
Pegasokseen 

- täydentävät kysymykset Pegasoksen 

sivut läpikäyden  

BCG-kysely + infomerkitse uuteen 
änla-korttiin  

 

Tutkimukset: 

- verenpaine, Hb (rautalääkitys, jos Hb 
alle 110 g/l), paino 

- tee lähete laboratorioon: 

4548 S-Tr1Seul (sikiön kehitysseula), 
8704 S-Äitseul (HbsAg, HIV, syfilis), 
4469 P-VRAb-Gr (veriryhmäva, LAB7, 
muista lähetteessä päivämäärä!)  

1155 bakteeriviljely (setti mukaan 
neuvolasta,vihreä putki) 

Huom.kokeet otetaan h.10+0-11+6, 
NÄYTTEENOTTOPVM:KSI 
MERKITÄÄN H 10+0 
(KUUKAUTISISTA) 

Jos äiti ensikäynnillä yli h 11+6, 
Tr1Seul tilalle Tr2Seul 4550 (tehdään 
h 15+0-16+6) 

- gestaatiodiabeteksen suuri riski: 
lähete 2 t sokerirasitustutkimukseen 

(1483) 

 rv 12-16 laboratorioon (ajanvaraus) 

Astmaatikkojen PEF-
seurantaohjeistus tarvittaessa 

 

Subjektiivinen vointi: 

- pahoinvointi, väsymys 
ym. alkuraskauden asiat 

Anamneesi ja ohjaus: 

- terveystottumukset + 
suositukset (ravinto, 
ruokavaliosuositukset, 
lepo, liikunta, lisävitamiinit, 
lääkkeitten käyttö), 
hyödynnetään Neuvokas 
perhe-korttia 

- lähisuvun terveyshistoria 

- työnkuva 

-- kumppanin terveydentila 
ja terveystottumukset + 

osallistuminen odotukseen 

- sikiötutkimukset / ohjaus 
uä –tutkimukseen. Tee 
Pegasos-lähete! Äpkl 
KUTSUU asiakkaan 

Lyhyt alkuinfo isyyden 
tunnustuksesta avopareille 

Imetysohjaus erillisen 

ohjeen mukaan (Intra) 

Suun terveydenhuollon 
puheeksi ottaminen, 

palveluohjaus ja esite 

Huom. syyskaudella 
annettavat kausi-
influenssarokotukset 
suositellaan annettavaksi 
kaikille odottajille! 

 

Postitetaan kotiin 
yhteydenoton jälkeen: 

-kutsu neuvolaan 

-esitietolomake 

-päihdekysely x 2 

-Raskauden aikaiset uä-
tutkimukset- ohje 

Neuvokas perhe-kortti 

Vastaanotolla: 

Infolappu 
isyydentunnustuksesta tarv. 

Voimavaraseula kotiin 

täytettäväksi 

-neuvoloiden ja suun 
terveydenhuollon 

toimintaohjeet 

Meille tulee vauva- THL 
(ensisynnyttäjille) 

Saamme vauvan -MLL 

Ajattelen sinua –päihteiden 
haitat odotusaikana 

Liikunta raskauden aikana 

ja sen jälkeen 

Linkkivinkit intrasta 

Nollalinjan/ Lyömätön linjan 
esite änla-korttitaskuun 

Tarvittaessa: 

Tupakoinnin haitat-moniste 
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GTUP/LTUP 
TARVITTAESSA 

 

(LTUP voidaan 
merkitä millä tahansa 
käynnillä äiti kertoo 
lopettaneensa) 

Häkämittaus ja ohjaus tupakoivalle 
äidille.  kirjaa tulos neuvolakorttiin ja 
Pegasokseen 

Kaikki vauvat tahtovat 
savuttoman äidin / Nicorette 

Savuton raskaus 

Alkoholi ja raskaus 

 

12 – 14 

Vain tarvittaessa: 

jokin perussairaus tai 
muu syy 

-> UÄ korvaa 

th 20 min +  

lääk 20 min 

 

Yleisvointi 

Tutkimukset / terveydenhoitaja: 

- virtsanäyte (Combur 3), paino, 
verenpaine 

Lääkäri: 

-ulkotutkimus, sisätutkimus, 
sydänäänet 

 

-kirjaa UÄ –seulan vastaus 
Pegasokseen 

 

-tarvittavat lähetteet 

-keskustelu asiakkaan 
erityisongelmista 

 

 

16 - 18 

th 

60 min 

Dg – koodi ks 1. lok. 

SPAT 1379 

SPAT 1339 

 

Yleisvointi 

- virtsanäyte, paino, verenpaine, 
ulkotutkimus, sydänäänet 

- kumppanin vointi, mittaa ja kirjaa 
tarv. esim. verenpaine 

LAAJA:n tarkastuksen 
mukainen sisältö: 

voimavaraseula 
(molemmat) 

seksuaalisuus, parisuhde 

SYPE-VAS-seula kaikille 

lantionpohjalihakset 

tukiverkosto 

 

fysioterapian valmennusinfo 

lantiopohjalihasten 
vahvistaminen 

 

 22 

th 

60 min 

 

 

Yleisvointi 

- virtsanäyte, paino, verenpaine, 
ulkotutkimus, sf-mitta, sydänäänet 

- sikiön liikkeet 

- tarvittaessa lähete Rh-va 4469  

 

vanhempainetuudet 

tupakointitilanne 

perheen muut lapset 

työssä jaksaminen 

 

KELA – asiat: 154pv = 22rv 

Koti ja perhe- esite (Kela) 

- raskaustodistus, voidaan 
tulostaa Pegasoksen 
Perheen voimavarat –
sivulta -> Raskaus -> 

Raskaustodistus 
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Dg - koodi, ks. 
1.lokero 

SPAT1379 

SPAT1339 

SPAT1246 

 

Erittelykoodit: 

LMAS/KMAS/VMAS 

 

 

 

 

sekä sikiön Rh-näyte 5250 

tai erityistapauksissa 6095 

isän näyte 20629 

- gestaatiodiabeteksen riski -> ohjaus 
+ sähköinen lähete 2t sokerirasitus 
(24-28rv, pyyntö1483) 

Anti-D- suojauksesta info Rh-

negatiivisille 

vanhemmuuteen 
valmentaminen 

mielikuvavauva 

Imetysohjaus erillisen 

ohjeen mukaan (Intra) 

Tarv. SYPE-asioihin 
palaaminen (tarv. ohjaus 

neuvolapsykologille) 

lähisuhdeväkivaltaseula 
tässä tai myöhemmin (aina 
asiakkaan kanssa kahden 
kesken) 

Varataan jo aika n. h 30, 
jolloin isyyden tunnustus 
tarvittaessa, kirjaus 
Pegasokseen NEUVO- 
näkymään 

Pohdintatehtävä 
imetyksestä kotiin(Intra) 

Muistutus isyyden 
tunnustuksesta = 
keskiraskauden info  

- Anti-D –info (SPR) Rh-
negatiivisille 

-EPDS-seula kaikilletarv. 
ohjaus neuvolapsykologille 

 

24 - 26 

th  

20 min 

Dg, SPAT ,1197, 
1339 

lääkäri / LAAJA TT 

20 min 

Dg, SPAT 1197, 
1339 

 

Yleisvointi 

- virtsanäyte, paino, verenpaine 

Tupakointia jatkavalle äidille 
häkämittaus uudelleenkirjaa tulos 
neuvolakorttiin ja Pegasokseen-

lääkärin kannanotto 

__________________________ 

- ulko- ja sisätutkimukset, sf-mitta, 
sydänäänet, sikiön liikkeet 

 

Subjektiivinen vointi 

terveystottumukset 

tupakointi aina tarvitt. 

 

Tarv. SYPE-lähete äpkl. 
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28 - 30 

th 

60-90 min 

 

Dg,  

SPAT1379, 1339 

SPAT 1399 tarv. 

 

Yleisvointi 

- virtsanäyte, paino, verenpaine, 
Hbjos alle 105PVK + ferritiini, 

ulkotutkimus, sf-mitta, sydänäänet 

- sikiön liikkeet 

- huomioi ja kirjaa sokerirasituksen 
tulos 

Anti-D –suojaus Rh-neg äideille h 28-
30+6 jos sikiö Rh-pos.tarra 
nlakorttiin, Pegasos, liitelehti ja 
etusivu, huomioitavaa 

-tarvittaessa lähete: ALAT, sappihapot 
(hepatogestoosi) 

 

Subjektiivinen vointi 

ihon kutina 

Imetysohjaus erillisen 
ohjeen mukaan (intra) 

 

 

Isyyden tunnustamisen 
vastaanotto ja 
mahdollisesta 
yhteishuollosta sopiminen 
(joustavasti viikoilla 28–
32), kirjaa Pegasokseen 
NEUVO- näkymään äidille 
ja isälle 

 

esitietolomake  

sairaalan tutustumis- ja 
valmennustiedote 

metaboliaseula-ohje 

Äidinmaitokirjanen 

Vastasyntyneen ravinto 
(nestlebona.fi) 

Isyyden 
tunnustuslomakkeen ja 
yhteishuoltosopimuksen 

täyttäminen  

neuvolan 
perhevalmennuskutsu 
ensisynnyttäjille (tai jo ed. 
kerralla, riippuen valm. 
ajankohdista) ja 

Perheneuvolan 
parisuhdeiltaan kutsu 
kaikille 

 

30 - 32 

th 

60 – 120 min 

(kotikäynti 1-
synnyttäjille)  

Dg, SPAT1379, 

1339 

SPAT 1399 tarv. 

 

Yleisvointi 

- virtsanäyte, paino, verenpaine, 
ulkotutkimus, sydänäänet, sf-mitta, 
tarjonta 

- tarvittaessa lähete Rh va 6095 tai 
4469 h 36 

- sikiön liikkeet 

-tarvittaessa lähete synnytystavan 
arvioon (esim. jos äidin lähtö-BMI  ≥ 
40) 

 

Subjektiivinen vointi 

terveystottumukset 

kumppanin huomioiminen 

perheen muiden lasten 
huomioiminen 

mielikuvavauva, imetys 

Isyyden tunnustus tässä tai 
jo ed. käynnillä 

 

vavu – haastattelu tarv. 

 

32 – 34  

th 

Yleisvointi Subjektiivinen vointi Tällä käynnillä tai muulla 
sopivalla kerralla:  
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Tarvittaessa 

30 min 

Dg, SPAT 1379, 

1339 

 

-virtsanäyte, paino, verenpaine, 
ulkotutkimus, sydänäänet, sf-mitta, 
tarjonta 

Keskustelua asiakkaan 
tarpeiden perusteella 

 

Vauvantai-synnytysasento-
moniste 

Miten lievittää synnyttäjän 
oloa / moniste 

Sisarus muuttaa kuviot- 
artikkeli  

GDM-äidit: rintojen 

lypsyohje 

 

35 - 36 

th 

20 min + 

Dg,  

SPAT1379, 1339 

lääkäri 

20 min 

Dg,  

SPAT1379, 1339 

 

Yleisvointi 

- virtsanäyte, paino, verenpaine 

- sikiön liikkeet 

__________________________ 

ulko- ja sisätutkimukset, sf-mitta, 
sydänäänet, tarjonta, sikiön liikkeet  

synnytystapa-arvio 

 

Subjektiivinen vointi 

keskustelua asiakkaan 
erityisongelmista 

elektiiviseen sektioon 
meneville 
maitohappobakteerien 
aloitus 

 

Tarvittavat lähetteet 

keskustelua asiakkaan 
erityisongelmista 

 

Lähetä asiakkaan täyttämä 
esitietolomake 
synnytyssairaalaan tai as. 

vie sen tutustumiskäynnille 

 

 

 

37–41 

th  

30 - 45 min 

Dg,  

SPAT 1379, 1339 

 

Käynnit neuvolassa 
2 vkon välein (tai 
tarv.) 

GDM: käynnit 

viikottain 

 

Yleisvointi 

- virtsanäyte, paino, verenpaine, 

ulkotutkimus, sf-mitta, tarjonta 

- sikiön liikkeet 

 

Lasketun ajan ylittymiseen liittyvä 
ohjaus :  esim. toksemiaoireiset,  
lähete äpkl heti lasketun ajan 
ohituttua. 

 

Muut kuin em. riskiryhmät: asiakas 
varaa itse ajan äitiyspoliklinikalle h 
41+5 yliaikaisuuskontrolliin 

 

Subjektiivinen vointi 

Ohjaus hälyttävistä oireista 
(pre-eklampsia, kutinat, 
verenvuoto, lapsivesi, 
sikiön liikkeet) 

tupakointitilanne ja sen 
vaikutus syntyvään 
lapseen 

kotitilanne/tukiverkko 

synnytysasiat, oma 

aktiivisuus 

synnytyspelko, 
rentoutuminen 

 

tarvittaessa 
liikelaskentalomake, 
jutellaan kaikkien kanssa 
vauvan liikkeiden 
tuntumisesta ja 
mahdollisista muutoksista 
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lähestyvän synnytyksen 
merkit ja sairaalaan lähtö 

synnytyksen jälkeinen 
hoito neuvolassa / 
ensisynnyttäjien kotikäynti 

lepo, liikunta, ulkoilu 

Synnytyksen 
jälkeen kotikäynti 

ensisynnyttäjälle/ 
neuvolakäynti 

1-3 pvää 
kotiutumisesta/ 
vauva max 6 vrk 

th 

90-120 min + matkat 

Äiti:änla T21     

Dg 39.2  
1379, 1339 

Lapsi:lnla T22 
Dg Z00.1, 1315, 
1339 

Äidin tarkastus: 

yleisvointi, kohtu, jälkivuoto, 
episiotomia /repeämät /sektiohaava, 

rinnat, imetys 

tarvittaessa RR, Hb, virtsanäyte 

Lapsen tarkastus: 

yleisvointi, paino, eritteiden laatu ja 
määrä, mahdollinen keltaisuus, iho, 
väri, fontanellit, silmä, suu, napa, 
jäntevyys 

huomioidaan sairaalan ohjeet ja viestit 

Subjektiivinen vointi 

Vanhempien 
synnytyskokemus 

Imetys 

Vauvanhoidon ohjaus 

väsymys ja mielialat 

kaikkien perheenjäsenten 
vointi 

ulkoilu, ravinto, lepo 

Sektioäidin 
maitohappobakteerin 

aloitus 

 

D-vitamiiniohje 

Pulauttelu ja ilmavaivat 

Vinkkejä imetyspulmiin 

Äidinmaidon säilytys 

Vauvan hoito-opas 

0-12kk Vauva MLL-opas 

Hymynaama 

Lapsen neuvolakortti 

(tilastoinnissa lapsen 
ensikäynti) 

Vauva n. 2 vko / 
tarvittaessa 

th 

60 min 

Äiti: änla T21 

Dg 39.2, 1379, 1339 

Lapsi: lnla T22 

Z00.1, 1317, 1339 

Äidin tarkastus / kysy: 

yleisvointi, kohdun supistuminen, 
jälkivuoto, episiotomia / repeämät / 

sektiohaava, rinnat, imetys 

- tarvittaessa verenpaine, virtsanäyte 

Lapsen tarkastus: 

yleisvointi, paino, eritteiden laatu ja 
määrä, mahdollinen keltaisuus, iho, 
väri, fontanellit, silmät, suu, napa, 
jäntevyys 

 

 

Subjektiivinen vointi 

synnytyksestä 
kuntoutuminen 

sukupuolielämän 
aloittaminen / ehkäisy 

imetys / rentoutuminen 

vauvanhoito: käsittely, 
kylvetys, ihon hoito, 
ulkoilu, kynsien leikkuu 

neuvola-ajat: 

äidille jälkitarkastus th 1kk 
vauvakäynnillä + lääkäri 8 

vkoa synnytyksestä 
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Synnytyksen 

jälkitarkastus  

8 vkoa j.s. 

th 

Dg 39.2,  

SPAT 1380, 1334  

lääkäri 

20 min 

Dg 39.2,  

SPAT 1380, 1334 

(tai 1336) 

 

Terveydenhoitajan perustutkimukset 
vauvan 1kk:n käynnin yhteydessä 
(paino, virtsanäyte Combur-3, 
verenpaine, Hb) vauvan 1kk neuvolan 
yhteydessä 

-jälkivuodon kesto 

___________________________ 

-sisätutkimus 

-raskauden ehkäisy 

 

 

 

 

Subjektiivinen vointi 

imetys 

ravitsemus, lepo ja liikunta 

vanhempana jaksaminen 

kumppanin osallistuminen 

parisuhde ja seksuaalisuus 

 

 

Gestaatiodiabeetikkojen 
ohjaus 12 kk synnytyksestä: 
2 tunnin sokerirasituskoe ja 
rasva-arvot 

Tarv. papa-lähete 

Jälkitarkastustodistus 

Pegasoksesta: 

Jälkitutkimus ->Raskaus -> 
Raskaustodistus 
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Liite 4. Varhaisen vuorovaikutuksen haastattelulomake, vauva-aika 

 

Lapsen syntymää seuraava VAVU 

Nimi:      Haastattelupvä:  

1)Miltä synnytyskokemuksesi nyt tuntuu? 

2)Miltä tuntuu olla vauvan kanssa kotona; tuntemuksia kohdistuen lapseen, itseen, ympäristöön? 

-myönteisiä tunteita / kielteisiä tunteita: 

3)Miten lapsen isä suhtautuu vauvan syntymään? 

4)Miten muut perheenjäsenesi/ läheisesi suhtautuvat vauvan syntymään? 

5)Millainen vauvasi on ja miten hän on kehittynyt? 

-kuinka syötät vauvaasi? kuinka vauvasi nukkuu? pystytkö erottamaan vauvasi erilaiset itkut? kestätkö vauvasi itkua? 

6)Millainen on nyt perheenne taloudellinen tilanne ja asumistilanne? 

7)Onko elämässänne tapahtunut viime aikoina jotain merkittävää vauvan syntymän lisäksi? 

8)Onko vielä jotain muuta, mitä haluaisit mainita? 

Äidin ja lapsen vuorovaikutuksen havainnointi: 

- lapsen pitely: lapsen käsittely: katsekontakti; lapselle puhuminen: lapsesta nauttiminen: lapsen pahanolon sieto: lapsen 

viestien ymmärtäminen ja niihin vastaaminen: 

Kuinka voisin rohkaista äitiä vuorovaikutuksen kehittymisessä? 
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Liite 5. Lastenneuvolatyön ydinprosessikuvaus (7/2019)   

Kontakti Tutkimukset Keskustelun aiheet Jaettava materiaali 

 
1kk 
 
th 
 
45 – 60 min 
 
 
Z00.1 
SPAT1315 
SPAT1339 

 
paino, pituus, päänympärys 
heijasteet 
katsefiksaatio 
kuulo 
yleisvointi 
 
 
 
 
 
 
Äidin jälkitarkastusnäytteet! 

 
-varhainen vuorovaikutus 
-vanhempien mieliala, isän 
suhde vauvaan, sisarusten 
huomioiminen 
-imetys, ravitsemus 
-vauvantahtinen elämä 
(äidin lepo), vauvanhoito 
-ilmavaivat + itkut + 
lohduttaminen 
-navan hoito, iho 
-ulkoilu 
-D -vitamiini 
-rokotusinfo 
-calmetterokotuskohdan 
seuranta rokotetuilla 
vauvoilla 

 
rokotusinfo 
 
fysioterapian 
valmennusinfo 2-6kk 
ikäisille 
 
info avoimen 
varhaiskasvatuksen 
toiminnasta 

 
5-7 vkoa 
 
th + lääk 
th SPAT1315 
20 min  
 
Z00.1 
SPAT1315 
SPAT1339 
 

 
paino, pituus, päänympärys 
 
heijasteet 
katsefiksaatio, karsastus 
kuulo 
vatsan palpaatio 
sydämen auskultaatio 
reisivaltimopulssit 
kiveskontrolli 
lonkkien stabiilius 
 
rotarokote 1, jos lapsi on jo 
kuusiviikkoinen 

 
-kuulumiset, 
perheenjäsenten vointi 
-vauvan kasvu 
-imetys 

 
 

 
2kk 
 
th 
 
ryhmäneuvola 
 
90 – 120 min ryhmän 
koosta riippuen 
 
Z00.1 
1315, 1339 

 
paino, pituus, päänympärys 
heijasteet 
katsekontakti, seuraa katseella 
kuuloreaktio 
 
rotarokote 1 viimeistään tällöin, voidaan 
antaa myös 6 – 7 vkon iässä (1 ja 2 
rokotteen väli vähintään 4 viikkoa!) 
 
Äidille mielialaseula kotiin! 

 
-perheen päivärytmi 
-imetys, ravitsemus 
-vauvan tarpeiden 
tunnistaminen + 
temperamentti 
-vuorovaikutus 
-äidin mieliala 
-perheen sosiaalinen 
verkosto 
-kysy /kerro 
rokotusreaktiosta, jos 
rotarokote annettu 
jo/annetaan nyt 

 
voimavaraseula kotiin 
täytettäväksi 
(molemmat 
vanhemmat) 
 
mielialakysely kotiin (äiti 
täyttää) 
 
Info perheohjaajien 
palveluista,tarv. info 
avoimen 
varhaiskasvatuksen 
toiminnasta 
 
Pienen kielipolku (vain 
tarvittaessa, 
maksullinen) 
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Halitellen-esite,ellei ole 
saanut 
perhevalmennuksessa 
 

 
3kk 
 
th 
 
60 min 
 
Z00.1 
SPAT1315 
SPAT1339 

 
paino, pituus, päänympärys 
näkö, kuulo 
 
 
 
 
DTaP-IPV-Hib 1 
pneumokokkirokote 1 
rotarokote 2 
 
 

 
-päivärytmi 
-imetyksen jatkamiseen 
kannustaminen 
-kiinteän ruoan aloitus 
yksilöllisesti 4-6kk iässä 
-vanhemmuus, perheen 
hyvinvointi  
voimavaraseulan ja 
mielialaseulan läpikäynti 
keskustellen 
-rokotusreaktiot 

 
mielialaseula täytetään 
vastaanotolla, jos 
unohtunut kotiin 
 
Ensilusikallisia, hyvää 
ruokaa läpi 
ensimmäisen vuoden 
(Valio)/ Ensilusikallisia 
äidinmaidon tukemana 
(Nutricia) 
 
Puolukkaposki, 
mustikkasuu 
(Arktiset marjat) 
Tavallisia lasten oireita - 
kuinka hoidan ja milloin 
hoitoon -moniste 
 

 
4kk 
 
th + lääk 
th SPAT1381 
 
LAAJA TT 
 
20 – 40 min 
 
Z00.1 
SPAT1381 
SPAT1339 
 

 
paino, pituus, päänympärys 
 
heijasteet 
näkö, karsastus 
kuulo 
vatsan palpaatio 
sydämen auskultaatio 
reisivaltimopulssit 
kiveskontrolli 
lonkkien stabiilius 

 
-rytmi 
-imetys, ravitsemus 
-perheen hyvinvointi 
 
voimavara- ja 
mielialaseulojen 
läpikäyminen tarvittavin osin 

 

 
5kk 
 
th 
 
60 min 
 
Z00.1 
SPAT1315 
SPAT1339 

 
paino, pituus, päänympärys 
heijasteet 
näkö, karsastus 
kuulo 
 
DTaP-IPV-Hib 2 
pneumokokkirokote 2 
rotarokote 3 
 

 
-imetys 
-ruokavalion muutokset 
(kasvissose -> 
hedelmät/marjat  
-> liha / vilja) 
-yöheräily 
-kääntyminen, vauvan 
pitäminen lattialla 
-leluun tarttuminen 
 

 

 
6kk 
 
th 
 

 
paino, pituus, päänympärys 
suojaheijasteet (eteen, sivulle) 
näkö, karsastus (helmi, lelu, valo) 
kuulo (tiuku, uikku) 

 
-rytmit 
-ruokailu, uni 
-kehityksen eteneminen 
-kodin turvallisuus 

 
suun terveydenhuollon 
kysely + ohje 
 



 

55 

 

  

 

PL 71, 08101 Lohja • Karstuntie 4, 08100 Lohja • Vaihde 019 3690 • Asiakaspalvelu 019 369 4300 • lohja.fi 

 

 

60 min 
 
Z00.1 
SPAT1315 
SPAT1339 

iänmukainen kehitysarvio 
suun tarkastus 
 
Äidille keskustellen lähisuhdevv-seula! 

-jokeltelu 
-lapsen lohduttaminen 
-vierastaminen 
-hoitojärjestelyt tai 
suunnitelmat 
-suunhoidon info 

Turvallisuutta vauvallesi 
-repäisylehti 
Turvallisesti kotona -
esite 
Kohti turvallista 
lapsuutta –esite (ETL) 
Minä liikun -
leppäkerttujuliste 

 
8kk 
 
th + lääk 
th SPAT1315 
20 min 
 
Z00.1 
1315, 1339 

 
paino, pituus, päänympärys 
 
suojaheijasteet 
näkö, karsastus 
kuulo 
vatsan palpaatio 
sydämen auskultaatio 
kivesten palpaatio 

 
-kuulumiset 
-rytmit 
-ravitsemus, uni 
-hapanmaitotuotteiden 
käyttöönotto 10kk iässä 
(uudelleensynnyttäjät) 
 

 

 
10kk / vain 
ensimmäisen lapsen 
saaneet 
 
th 
 
45 – 60 min 
Z00.1 
1315, 1339 

 
paino, pituus, päänympärys 
näkö 
kuulo 
motorinen kehitys 

 
-ravitsemus, D-vitamiini, 
hapanmaitotuotteet 
-perheen hyvinvointi: 
terveys, työtilanne, 
parisuhde, sosiaalinen 
verkosto 
-rytmit 
-vauvan kehityksen 
eteneminen 
-yölevottomuus 
-ensikenkien hankinta 

 
Lapsen kenkä -moniste 

 
12kk 
 
th 
 
60 min 
 
Z00.1 
SPAT1315 
SPAT1339 

 
paino, pituus, päänympärys 
näkö 
kuulo  
 
DTaP-IPV-Hib 3 
pneumokokkirokote 3 
MPR 1 
 
 
Muistuta äitiä tarvittaessa OGT-
näytteessä käymisestä) 
 
 

 
-ravitsemus, D-vitamiini 
(rasvaton maito + öljylisä 
tarv., purtava ruoka) 
-yhteiset ruokailuhetket 
-lusikan käyttö 
-ruokahalun vaihtelu 
-sylissä pitäminen, juttelu, 
lorut, laulut, leikit 
-kehitys: oma minä, 
motoriikka, puheenkehitys 
-kieltäminen ja rajat 
-tapaturmien ehkäisy 
-tutin käytön rajoittaminen 

Turvallisuutta lapsellesi 
1-3 v. – repäisylehti 
 
Lapsi liikenteessä 
(Liikenneturva) 
 
Pikkulapsi 1-3 v (MLL) 
 
 
Leikki-ikäisen 
ruokavuodet (MLL) 
Lapsi ja maito-esite 
(Maito ja terveys ry) 
 
1-vuotiaan lapsen 
vanhemmille – moniste 
 
Minä osaan - nallejuliste 
(Nutricia) 

 
18kk 
 
th + lääk 
th SPAT1382 
LAAJA TT 

 
paino, pituus, päänympärys 
näkö, karsastus 
kuulo 
 
motoriikka, lihastonus 

 
-kuulumiset 
-puheen ymmärtäminen ja 
tuottaminen, vuorovaikutus 
-ravitsemus, ruokailun 
omatoimisuus 

 
päihde- ja 
voimavaraseulojen 
läpikäyminen 
keskustellen (postitettu 
kotiin tai ohjattu 
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20 - 40 min 
 
Z00.1 
SPAT1382 
SPAT1339 

näkö, karsastus 
kuulo, tärykalvot 
auskultaatio 
iho 
kivekset 

-yläetuhampaiden puhtaus 
-nukkuminen, ulkoilu 
-päivähoidon sujuminen 
-lapsen voimakas oppiminen 
(puhe ja tottumukset) 
-oma tahto / kasvatus 
-esineiden mielekäs 
käsittely 
-sairastelu 
 

tulostamaan 
internetistä, myös kutsu 
1.5.-v tarkastukseen 
lähetään kotiin perheen 
varattua puhelimitse 
ajan) 

 
2v 
 
th 
 
60 min 
 
Z00.1 
1315, 1339 

 
paino, pituus, päänympärys 
näkö, karsastus 
puhekuulo 
motorinen kehitys 
 

 
-puheenkehitys 
-tahtoikä 
-siisteyskasvatus 
-tutista luopuminen 
-lapsen pelot 
-ruutuajan rajoittaminen 
-D -vitamiini 

 
2v lapsen vanhemmille 
–moniste  
 
Taapero tunteiden 
vuoristoradalla -moniste 
 
hammashoito-ohje+ 
ohjaus 
hammashuoltoon 
 
 

 
3v 
 
th 
 
60 min 
 
Z00.1 
SPAT1315 
SPAT1339 

 
paino, pituus, päänympärys 
näkö, karsastus  
 LH- lähinäkö 
kuulo (matkalaukkutesti) 
iänmukainen kehitysarvio 
LENE -tehtävät 
 

 
-puheenkehitys, kyselykausi 
-tutittomuus 
-tapaturmien ehkäisy 
-ruokahalun vaihtelu 
-siisteyskasvatus 
-lapsen nukkuminen, 
unihäiriöt, pelot 
-leikkiminen, omatoimisuus 
-tavallinen arki, aikaa 
yhdessä 
-ruutuajan rajoittaminen 
 

 
Lene -palaute 
tarvittaessa 
päivähoitoon 
 
3v lapsen vanhemmille 
–moniste  
 
Mainiot metsän antimet 
- 
muistipeli 
 

 
4v 
  
th + lääk 
erilliset käynnit 
 
LAAJA TT 
 
90 – 120 min th 
SPAT1383 
 
20 – 40 min lääk 
 
Z00.1 
SPAT1383 
SPAT1339 

 
paino, pituus, päänympärys 
näkö (LH) 
audiometri-kuulo tarvittaessa 
 
iänmukainen kehitysarvio 
LENE – tehtävät 
 
DTaP-IPV -rokotus 
 
verenpaine 
auskultointi 
karsastus, konvergenssi 
neurologinen status 
motoriikka 
kivekset 
käytöspoikkeavuudet 
 

 
-LENE –arvion tulos 
-huoltajien ja päivähoidon 
havainnointilomake, 
voimavara- ja päihdeseula 
käydään läpi ensin 
terveydenhoitajan 
vastaanotolla,  
lääkäri ottaa kantaa omalla 
vastaanotollaan ja 
allekirjoittaa päivähoitoon 
lähetettävän 
palautelomakkeen 
 
yökastelu (ohjataan 
kastelupäiväkirjanpitoon 
tarv.) 
 

 
Postitetaan kutsu kotiin, 
mukana päihdekysely x 
2 ja voimavaraseula! 
Erilliset ajat th ja 
lääkäri! 
 
Vastaanotolla: 
Turvallisuutta lapsellesi 
4-6 v. – repäisylehti 
 
Lapsi liikenteessä -
tehtävävihko lapselle 
 
MLL 4 – 6 v. (lehtinen) 
 
Päihteet lapsen silmin 
(ETL) 
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Kaikkien kunnallisessa 
päivähoidossa olevien Lene 
-yhteenveto lähetetään 
päivähoitoon (pph:ssa 
olevien pph:n ohjaajalle) 

voimavara- ja 
päihdeseulojen 
läpikäyminen 

 
5v 
 
th 
 
45 – 60 min 
 
 
Z00.1 
SPAT1315 
SPAT1339 

 
paino, pituus, päänympärys 
näkö ja karsastus tarvittaessa 
kuulo 
iänmukainen kehitysarvio 
 
LENE -tehtävät kokonaan tai 
kevennettynä 

 
-kuulumiset 
-D -vitamiini 
-ravitsemustottumukset 
-suuhygienia 
-uni, lepo ja ulkoilu 
-ruutuajan rajoittaminen 
-kasvatusasiat tarpeen 
mukaan 
-yökastelu 
-päivähoito 
-palaute päivähoitoon tarv. 
-Lääkärinaika niille, joilla 4v. 
tarkastus jäänyt väliin tai 
yökastelu jatkuu 
 

 
5v lapsen vanhemmille 
–moniste  
 
 
Mistä maito tulee  
(Maito ja terveys ry) 
 

 
6v 
 
th 
 
60 min 
 
Z00.1 
SPAT1315 
SPAT1339 

 
paino, pituus, päänympärys 
näkö ja karsastus tarvittaessa 
kuulo vain tarvittaessa 
iänmukainen kehitysarvio 
 
LENE -tehtävät kokonaan tai  
kevennettynä 
 
MPR 2 -rokotus 
 

 
-kuulumiset 
-kehitys, koulukypsyys 
-esiin tulleiden huolien ja 
löydösten ajankohtainen 
tilanne 
-mahdollisen erityistuen 
tarve / tukitoimien 
jatkuminen kouluiässä 
-ruutuajan rajoittaminen 
-sairastelu 
-itseohjautuvuuden, 
vastuullisuuden 
kehittymisen tukeminen 
-sosioemotionaalinen 
kehitys 
 
 yhteenveto neuvola-
ajasta 
-palaute päivähoitoon tarv. 
-tiedonsiirto 
kouluterveydenhuoltoon 
 

 
6v lapsen vanhemmille 
-moniste 
 

 
koulun aloituksen 
lykkääjät 
 

 
kasvu 
iänmukainen kehitysarvio 
 

 
-kuulumiset 
 
tiedonsiirto 
kouluterveydenhuoltoon 
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Liite 6. Kouluterveydenhuollon tarkastusten sisältötaulukko (2019) 

Kontakti Tutkimukset Keskustelun aihe Jaettava aineisto 

Kouluuntulotarkastus 

 terveydenhoitaja 

 ennen koulutyön 
alkua 

 laaja-alainen 
terveystapaaminen 

 vanhemmat mukana 

 koululääkäri 1 luokan 
aikana 

 
DG: Z00.1 
Toiminto: SPAT1384 
Jatkohoito: SPAT1339 
 
Lääkärintarkastus: 
Th:n Dg: A98 
Th:n toiminto SPAT1315 
Jatkohoito: SPAT1339 
Lääkäri: 
SPAT1384 jos vanhempi 
mukana nyt tai aiemmin, 
muuten SPAT1315 

 perustutkimukset = paino, 
pituus, ryhti.  

       - ryhtilomake tarv. 
- taivutuskoe 
- kts. Skolioosin 
seurantaprosessi 

 puberteetti 

 näkö 

 kuulo: 20 dB:n seula 

 RR 

 terveyskysely 

 rokotukset tarkistetaan 

 ruokavaliotodistus 
o tarvittaessa 

 puheenkehitys 
o tieto 

erityisopettajalle 

 koulukypsyys 
o keskittymiskyky 
o mahd. tuen tarpeet  

 
 
 

 huomioi lupa tietojensiirtoon 
tk:n ulkopuolelle  

 koululääkärin tutkimukset  

 iltapäivähoito 

 liikenneturvallisuus 

 suhtautuminen kouluun 

 perhesuhteet 

 kaverisuhteet 

 alle 10 v. sairaslomalappu 

 info kouluterveyden- 
huollosta sekä 
hammashoidosta 

 tiedotus 
kouluterveydenhuollon ja 
kodin välillä (tieto 
tarkastuksista) 

 vuorokausirytmi  

 ravinto 

 harrastukset 

 puhtaus 

 sairaudet, lääkitys  info 
koulun puolelle, tietojen 
siirto hoitavalta lääkäriltä  
kouluterveyden- huoltoon 

Tarvittaessa hoitosuunnitelma 
(Hojks/Hoppi) 
Tarvittavat lähetteet: 

 toimintaterapia 

 fysioterapia 

 perheneuvola 

 silmälääkäri 

 äänieriöön 
o kuulokäyrä 

- Esikoululaisesta 
koululaiseksi (MLL) 
 
- Stora barnet, lilla 
skoleleven, (Folkhälsan) 
 
 

2. luokka 

 terveydenhoitaja 

 vanhemmat mukana 

 pohjana 
kouluntulotarkastus 

Dg: Z00.1 
Toiminto: SPAT1315 
Jatkohoito:SPAT1339 

 perustutkimukset 
 

 koulukiusaaminen 

 kaverisuhteet 

 koulussa pärjääminen 

 pitkäaikaiset sairaudet 

 fyysinen tilanne 

 psyko-sosiaalinen kehitys 
Tarvittaessa lähetteet 
Tarvittaessa hoitosuunnitelma 

 

3. luokka 

 terveydenhoitaja 
Dg: Z00.1 
Toiminto: SPAT1315 
Jatkohoito: SPAT1339 

 perustutkimukset tarvittaessa hoitosuunnitelma 
 

 

4. luokka 

 terveydenhoitaja 
Dg: Z00.1 
Toiminto: SPAT1315 
Jatkohoito: SPAT1339 

 perustutkimukset  murrosikä, kuukautiset 

 hygienia 

 uni 

 ravinto 

 

Suuhygienistin tekemä terveystarkastus 1.luokalla 

Suuhygienistin tekemä terveystarkastus 3.luokalla 
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5. luokka 

 laaja-alainen 

 terveydenhoitaja 

 lääkäri  

 vanhemmat 
Dg: Z00.3 
Toiminto: SPAT1385 
Jatkohoito: SPAT1339 
Lääkärintarkastuksen yht. 
th:n Dg: A98 
Toiminto: SPAT1315,  
Lääkäri SPAT1385 
Jatkohoito: SPAT1339 

 perustutkimukset 

 RR 

 näkö 

 kuulo 

 kirjallinen terveyskysely 
lapselle sekä vanhemmille  
 

 HPV-rokotus tytöille  

 murrosikä 

 puhtaus 

 ravinto 

 kyselyn pohjalta aiheet: 
esim. päihteet, masennus 

 

 

 

-Täältä tullaan nuoruus! 
(MLL) 
-Flickor och pojkar och 
pubertet (Folkhälsan) 
 
 

6. luokka 

 terveydenhoitaja 
Dg: Z00.3 
Toiminto: SPAT1315 
Jatkohoito: SPAT1339 

 perustutkimukset 

  

 yläasteelle siirtyminen 

 murrosikä 

 päihteet, tupakka 

 puhtaus 

 seksuaalisuuden portaat 

Hei mitä mulle tapahtuu 
(Väestöliitto) 
 

7. luokka 

 terveydenhoitaja  
 
 
Dg: Z00.3 
Toiminto: SPAT1315 
Jatkohoito: SPAT1339 
 
 
 
 

 perustutkimukset 

 värinäkö 
tarvittaessa seulat: masennus, 

nuorten päihdemittari 
 
 
 

 sopeutuminen yläkouluun 

 ravitsemus (tarvittaessa 
erityisruokavalio todistus) 

 sairaudet, lääkitys? 
Luvalla info koulun puolelle 

 perhesuhteet 

 alkoholi, tupakka 

 uni 
Tarvittaessa hoitosuunnitelma 

ja jatkolähetteet 
 

Olenko minä okei? 
(Väestöliitto) 
 
 

 
8 / 9. luokka 

 laaja-alainen 

 terveydenhoitaja ja 
lääkäri 

 
 
Dg: Z00.3 
Toiminto: SPAT1386 
Jatkohoito: SPAT1339 
 
Lääkärintarkastus: 
Th:n Dg: A98 
Th:n toiminto SPAT1315 
tai 1301  
 
Jatkohoito: SPAT1339 
 
Lääkäri: 
SPAT1386 jos vanhempi 
mukana nyt tai aiemmin, 
muuten SPAT1315 
 

 

 perustutkimukset 

 näkö 

 kuulo 

 RR 

 terveyskysely + Nuorten 
päihdemittari 

 tarvittaessa seulat: 
-masennus 
-nuorison terveystodistus 
(-terveyskortti) 
 
Suuntaamattomat 

seulontatutkimukset, 
Kouluterveydenhuolto 2003 
s. 112–117 

 
dtap rokotus  

 

 ammatinvalinta, jatko-
opinnot 

 allergiat 

 ehkäisy 

 perhesuhteet 
 

 alkoholi, tupakointi, 
huumeet 

 
 
Tarvittaessa hoitosuunnitelma 

ja lähetteet: 
nuorisopsykiatria, 

nuortenneuvonta, 
silmälääkäri/optikko, 

äänieriö… 

 

 

 
- ”Aika rakastaa”,  
- ”När det är dags att 
älska” (Schering) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suuhygienistin tekemä terveystarkastus 5.luokalla 

Hammaslääkärin tekemä tarkastus 8.luokalla 
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9. lk 

 terveydenhoitaja 
 
Dg: Z00.3 
Toiminto: SPAT1315 
Jatkohoito: SPAT1334 
 

 Perustutkimukset 
tarvittaessa 

 terveyskortti (rokotuskortti) 
 
 

  

 

Liite 7. Opiskeluterveydenhuollon ydinprosessikuvaus (6/2018) 

1. lukuvuosi 

 
toiminto SPAT1363 
jatkohoito SPAT1334 
AMK SPAT1366  
 
dg Z10.8 

 

Terveyskysely 
 
Adsume/audit 
Tarjotaan: Pituus, paino, RR 
Tarv. näkö, kuulo, ryhti, Hb 

Opiskelu 
Terveys 
Rokotukset 
Seksuaaliterveys ja seurustelu 
Ravitsemus 
Liikunta 
Uni 
Henkinen hyvinvointi 
Näytä/kerro opiskelijalle Lohjan 
kaupungin nettisivut, FB ja Instagram 
sivut. 

2. lukuvuosi 

th tilastoi 1301 
dg A98 
lääkäri tilastoi 
toiminto SPAT1364 
dg Z10.8 
 

Lääkärintarkastus tytöille ja niille pojille 
jotka ovat käyneet kutsunnoissa ennen 
opiskelun alkua 
Tarv. RR, pituus, paino 
näkö 
Kontrollit 
Kutsuntatarkastus pojille 

Terveyden edistäminen 
 
Kutsunnat: katso erilliset ohjeet  

(T:perus/terveysneuvonta/perehdytys
/opiskeluterveydenhuolto/kutsunnat/k
utsunnat, käytänteet) 

3.-4. lukuvuosi* Kontrollit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suun terveydenhuollosta tiedottaminen: Yksilöllisen 

hoitosuunnitelman mukainen kutsu tai kehotus ajan varaamisesta 
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Liite 8. Oppimisympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastusten aikataulutus ja sisältö  
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Liite 9.  Raskaudenkeskeytyksen hoitopolku 
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Liite 10. Lähisuhdeväkivaltaa kokeneen asiakkaan ohjautuminen avainhenkilölle (Mukaeltu Humalamäki 2015, 

Piippo 2017). 
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