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Saatesanat ohjelman lukijalle
Neuvolatyön, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon asetus tuli lopullisesti voimaan
1.1.2011 alkaen. Asetuksen osa toimenpanoa on laatia toimintaohjelma lasten, nuorten
ja perheiden palveluista yhteistyössä sosiaali- ja opetustoimen kanssa.
Toimintaohjelman on työstänyt monialainen työryhmä, jonka jäseninä ovat olleet koulu-,
sosiaali-, nuoriso- ja terveydenhuollonpalvelujen edustajia sekä toisen asteen ammattioppilaitoksen edustajia. Jäsenet ovat olleet työntekijöitä, esimiehiä, päälliköitä sekä
tilaaja- että tuottajaorganisaatiosta.
Työryhmän työskentely on ollut haastavaa mutta antoisaa. Työryhmän työskentelyä on
kannatellut hedelmällinen vuoropuhelu, ihmettely ja yhteisenymmärryksen löytäminen
moninaisissa lasten, nuorten ja perheiden palveluissa.
Toimintaohjelman laatimisessa on haluttu löytää yhteistoiminnan rakenteita, prosesseja
tuloksellisen asiakaslähtöisen lapsiperheiden palvelujen aikaansaamiseksi. Olkoon ohjelma edelleen sytykettä hyvälle yhteistoiminnalle ja sen edelleen kehittämiselle. Haluamme kannustaa jokaista ottamaan vastuuta osaltaan lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.
Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa keskeisiä haasteita on vanhemmuuden tukeminen, yhteistoiminnan tiivistäminen, tuen tarpeeseen reagoiminen varhain ja nopeasti
silloin kun apua pyydettään ja toimintamahdollisuuksia on vielä paljon jäljellä.
Kiitämme kumppaneita hyvästä yhteistyöstä, joka on edistänyt ja auttanut ohjelman
valmistumista. Tätä ohjelmaa ei olisi voinut tehdä yli hallinnonrajojen ilman teidän antamaanne tukea ja sitoutumista, joka toivottavasti jatkossa näyttäytyy ja kantautuu lasten,
nuorten ja perheiden hyväksi.

”Meidän haasteena ei ollut tehdä mahdottomia
vaan oppia elämään mahdollisuuksien kanssa ”
-

Sue Bender kirjasta Viisauden tiellä , Helen Exley

Markku Oinaala

Teija Karvonen

Yhteistoimintasuunnitelma työryhmän
puheenjohtaja ,tilaaja ylilääkäri

Yhteistoimintasuunnitelma työryhmän
sihteeri, suunnittelija
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1 Asetuksen tarkoitus ja tavoite
Valtioneuvoston asetuksen 380/2009 mukaan tarkoituksena on varmistaa, että lasta
odottavien naisten ja perheiden sekä alle kouluikäisten lasten, oppilaiden ja heidän perheidensä sekä opiskelijoiden terveysneuvonta ja terveystarkastukset ovat suunnitelmallisia, tasoltaan yhtenäisiä ja yksilöiden ja väestön tarpeet huomioon ottavia kunnallisessa terveydenhuollossa.
Tarkoituksena on, että toimintaohjelma on osa kunnan laajempaa toiminta- ja taloussuunnitelmaa, joka laaditaan valtuustokausittain. Toiminnan toteutumisesta ja tuloksista
raportoidaan vuosittain toimintakertomuksessa kunnan kansanterveystyöstä vastaaville
luottamuselimille.
Toimintaohjelmalla on tavoitteena varmistaa, että kunnan eri osissa asuva väestö saa
eri väestöryhmien tarpeet huomioon ottaen yhtenäiset palvelut kunnan eri toimipisteissä.
Terveysneuvonta ja terveystarkastukset toteutetaan siten, että alle kouluikäisen lapsen,
oppilaan, opiskelijan ja perheen omaehtoista hyvinvointia tuetaan ja mahdollinen tuen
tarve tunnistetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tarpeenmukainen tuki järjestetään viiveettä.
Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan yhteistyössä tukea tarvitsevan kanssa ja ikävaiheen mukaisesti mahdollistetaan kuulluksi tuleminen mielipiteineen yhdessä hänen perheensä kanssa. Hoito- ja palvelusuunnitelma sisältää tarpeen arvioinnin, tavoitteiden
asettamisen ja keinot/toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan sovitun määräajan välein.

2 Lapsiperheiden tilanne Rovaniemellä asetuksen voimaantulleessa
2009–2010
Väestöryhmien tarpeita kuvastaa ikärakenne, lapsiperheiden määrä, koulutus, ammattiryhmät, työllisyys, elintavat ja terveydentila, jotka luovat tietopohjan palvelujen suunnittelulle ja järjestämiselle.
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Rovaniemellä on syntyvyys ollut nouseva viimeisten vuosien aikana, joka on nyt tasaantunut. Synnytysten määrät ovat olleet vuonna 2009 789 synnytystä ja vuonna 2010
728 synnytystä. Synnyttäneisyys Rovaniemellä vuonna 2009 oli 53,5 %, joka ilmaisee
vuosittain synnytysten lukumäärän tuhatta hedelmällisyysiässä olevaa (15–49 vuotiasta) naista kohti. Vastaavissa vertailukunnissa (Joensuu, Hämeenlinna, Kemi)
luku jää alle viidenkymmenen prosentin.
Lapsiperheiden osuus perheistä on 43 %, joka on ollut keskimääräistä suurempi vastaavaan kokoisiin kuntiin verrattaessa. Vertailukunnissa Joensuu ja Hämeenlinna vastaava osuus on 38 %. 0-6 -vuotiaiden osuus väestöstä on 8 %, kun vastaavissa vertailukunnissa kunnissa se liikkuu 6- 7 % välillä. 7-15 -vuotiaiden osuus väestöstä on
10.2 %, kun vertailukunnissa osuus liikkuu 8.5 - 9.8 välillä. Valtakunnallisesti tämän ikäryhmän määrä on ollut laskeva viimeisen viiden vuoden ajan. 16–24-vuotiaiden osuus
väestöstä on 13.8 %, jonka määrä on pysynyt melko vakiona vuosien 2006–2009 välillä.
Vaihteluväli vertailukunnissa on ollut 13.8 -14 välillä.
Yksinhuoltajaperheiden osuus perheistä on 22,9 %, joka on ollut Rovaniemellä korkeampi kuin maassa kesimäärin. Parin viimeisen vuoden suunta on alenemaan päin.
Vertailukunnissa määrät ovat olleet 22–23 % väestöstä.
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä 0-17 vuotiaista on pysynyt viimeisen parin
vuoden aikana 1.2 % tasolla, joka on keskimääräistä vähemmän vastaavaan kokoisiin
kaupunkeihin verrattuna. Avohuollollisten tukitoimenpiteiden piirissä olevia 0 -17 vuotiaita vuoden aikana on ollut noin 5 % vastaavanikäisestä väestöstä. Määrä on ollut
laskeva parin viime vuoden aikana sitä edeltäneen nousun jälkeen. Vastaavan kokoisissa kaupungeissa määrät ovat samansuuntaisia.
Kunnan kustantamassa päivähoidossa on ollut v. 2009 1-6 – vuotiaista 64,7 % vastaavanikäisestä väestöstä. Vertailukunnissa vastaava luku on 55- 58 % luokkaa. Rovaniemellä päivähoidon käyttömäärät ovat olleet korkeammat kuin maassa keskimäärin.
Rovaniemellä ja vertailukunnissa Kasvatus- ja perheneuvolan asiakkuudet niin lapsien kuin vanhempien osalta ovat olleet nousussa viimeisien vuosien osalta. Perheneuvolan asiakkaita vuonna 2009 alle 18-vuotiaat vuodessa 1000 asukasta kohti on ollut
414, kun vertailukunnissa luku on liikkunut 300–350 välillä. Työntekijöiden saaminen
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koulupsykologien tehtäviin on ollut useamman vuoden haasteellista, jolloin kouluikäisten
psykologiset tutkimukset ovat kohdentuneet enenevästi Perheneuvolaan.
Kodinhoitoapua saaneiden lapsiperheiden määrä on noussut 1,5 % prosentilla parin
viimeisen vuoden aikana. Vuonna 2009 Rovaniemellä sai kodinhoitoapua 3,6 % perheistä. Ennaltaehkäisevään perhetyöhön on resursseja lisätty suunnitelmallisesti viime
vuosina ja se näkyy palveluja saaneiden määrässä. (Lähde: Sotkanet, tilastot)
Edistävä ja ennaltaehkäisevä terveysneuvontatoiminta järjestetään kaikille lapsille, nuorille ja perheille mutta toimintaa tulee kohdentaa erityisesti niihin ryhmiin, joihin ongelmat kasaantuvat ja joiden kohentamisella on suuri merkitys koko väestön terveyteen.
Tavoitteena on löytää varhain erityistä tukea ja esimerkiksi ylimääräisiä seurantakäyntejä tarvitsevat lapset, nuoret ja perheet syrjäytymisen ja ongelmien ylisukupolvisen
jatkumon ehkäisemiseksi.
Edistävä ja ennaltaehkäisevä työn merkitsevyys syntyy siitä miten palveluissa halutaan
saada vaikutuksia aikaan. Keskeistä palvelujen linjauksissa on vaikuttaa ensisijaisesti
lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia heikentäviin syihin ja toissijaisesti seurauksiin. Seurauksien hoitaminen on korjaavaa toimintaa, joka vaatii erityisiä toimenpiteitä
ja tukimuotoja pitemmällä aikavälillä ja on kustannuksiltaan korkea.

3 Resurssit
Asetuksen mukaiset palvelut vaativat riittävästi henkilöstöä toteuttamaan suunniteltua
työtä asiakkaiden kanssa. Terveysneuvonnassa työskentelee v.2011 alusta yhteensä
41 terveydenhoitajaa.
Rovaniemellä on syntynyt viime vuosina 750 - 800 lasta. (v.2009 789 lasta, v.2010 742
lasta).
Äitiyshuollon suositus on 80 synnyttäjää /kokopäiväinen terveydenhoitajan toimi. Lastenneuvolan suositus on 340 lasta (ilman sijaista) tai 400 lasta, kun sijainen käytettävissä. Rovaniemellä tekee yhdistettyä äitiys- ja lastenneuvolaa v. 2011 alusta alkaen 19
terveydenhoitajaa.
Kouluterveydenhuollon suositus on 600 oppilasta /kokopäiväinen terveydenhoitaja
toimi. Kouluterveydenhoitajana toimii v.2011 alusta alkaen 10 ½ työntekijää.
Opiskelijaterveydenhuolto suositus on 600–800 oppilasta toisella asteella / kokopäiväinen terveydenhoitaja ja 800–1000 oppilasta korkea-asteella/ kokopäiväinen tervey-
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denhoitaja. Opiskelijaterveydenhuoltoa tekee Rovaniemellä 8 ½ terveydenhoitaja vuoden 2011 alusta alkaen. Näiden lisäksi kolme terveydenhoitajaa tekee väestövastuutyötä palvelukylissä Muurola, Sinettä ja Vanttauskoski. Lääkärin työpanosta tarvitaan kaikille työalueille toteuttamaan vaadittavat terveystarkastukset yhteensä 5 ½ lääkäriä.
Suun terveydenhuoltoon palkataan kaksi suuhygienistin tointa lisää vuoden 2011 alkaen toteuttamaan asetuksen mukaiset suunterveydenhuollon terveystarkastukset.
Työntekijöiden osaamisesta huolehditaan koulutuksilla ja tarjolla olevista palveluista ja
käytännöistä tiedottamalla.

4 Palvelujen järjestäminen
Asetusmuutos tähtää määrätietoisemmin kehittämään lasten, nuorten ja perheiden
ehkäiseviä palveluja tukemalla ja ohjeistamalla rakenteellisesti minimivaatimukset toteutettaville määräaikaisterveystarkastuksille ajankohdan, laajuuden ja yhteistoiminnan
näkökulmasta.
Toiminnan järjestäminen edellyttää useiden hallintokuntien - erityisesti varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen järjestäjän ja kansanterveystyöstä vastaavien organisaatioiden yhteistyötä. Samalla tarvitaan yhteistyötä myös lapsen ja nuoren koko kasvun ja
kehityksen ajalle. Odottavan naisen, lapsen ja nuoren hyvinvoinnin ja terveyden lisäksi
on arvioitava ja tuettava perheiden hyvinvointia. Näin monitahoinen toiminta edellyttää
välttämättä riittävän kattavaa ja pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta.
Kunnan eri toimialojen palvelut täydentävät toisiaan ja muodostavat asiakkaan näkökulmasta eri ikävaiheet kattavan mielekkään kokonaisuuden. Tavoitteena on rakentaa
yhteinen toimintaohjelma siten, että eri toimialat verkottuvat toimimaan yhdessä lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistäjinä. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota eri nivel- ja siirtymävaiheisiin lapsen ja perheen siirtyessä äitiysneuvolasta lastenneuvolan palvelujen piiriin, lastenneuvolasta kouluterveydenhuoltoon ja edelleen opiskeluterveydenhuoltoon.
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4.1 Eri-ikäisten terveystarkastukset osakokonaisuuksittain
Neuvolatyön sisältöä ei ole uudistettu mainittavasti yksilön terveystarkastusten osalta.
Asetus perustuu voimassa oleviin neuvolatoimintaa, kouluterveydenhuolto- ja opiskeluterveydenhuoltotyötä ohjaaviin oppaisiin ja suosituksiin, joista keskeisiä ovat
•
•
•
•
•

Seulontatutkimukset ja yhteistyö äitiyshuollossa. Suositukset 1999.(Stakes 1999,
oppaita 34)
Lastenneuvola lapsiperheiden tukena – opas työntekijöille.(STM, oppaita
2004:14)
Kouluterveyden huollon opas (Stakes 2002, oppaita 51)
Kouluterveydenhuollon laatusuositukset (STM, oppaita 2004:8)
Opiskeluterveydenhuollon opas (STM, julkaisuja 2006:12)

Laajat terveystarkastukset ovat tulleet uutuutena äitiys – ja lastenneuvoloihin sekä
kouluterveydenhuoltoon, joiden avulla halutaan syventää edistävää ja ehkäisevää työtä
lasten, nuorten ja perheiden osalta. Uudistuksella halutaan painottaa yksilöllisyyttä, asiakkaan ja perheen tarpeenmukaisesti.
Yksilöllisten tarpeiden ottaminen huomioon edellyttää vastavuoroista keskustelua asiakkaan kanssa, hänen toiveidensa ja elämäntilanteensa selvittämistä. Terveystarkastuksissa esille tulleiden tarpeiden pohjalta suunnitellaan yksilöllinen saumattomasti jatkuva palvelukokonaisuus. Arvio terveydentilasta ja mahdollisesta jatkotutkimuksen, tuen
ja hoidon tarpeesta tehdään yhdessä lapsen, nuoren ja ikävaiheen mukaisesti myös
hänen huoltajiensa kanssa. Tarvittaessa tehdään hyvinvointi- ja terveyssuunnitelma
tai tarkistetaan aikaisemmin tehtyä suunnitelmaa.
Terveystarkastusten pohjalta suunnitellun terveysneuvonnan on muodostettava suunnitelmallinen yksilön ja perheen hyvinvointia tukeva kokonaisuus. Terveysneuvonnan
tarkoituksena on tukea lapsen, nuoren ja perheen omia voimavaroja, terveyttä edistävien

valintojen

tekemisistä

ja

vastuunottamista

omasta

terveydestään.

Terveysneuvonta kuuluu osaksi hyvinvoinnin edistämistä ja tarkoitetaan kasvuympäristön hyvinvoinnin tukemista suunnitelmallisella terveyslähtöisellä vuorovaikutuksella ja viestinnällä yksilö-, ryhmä-, ja väestötasolla.
Laajojen terveystarkastusten yhteydessä kertyvää koko luokan hyvinvointia kuvaavaa
tietoa arvioidaan yhdessä opettajien ja muiden oppilashuollossa toimivien kanssa. Joh-
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topäätösten perusteella laaditaan yhdessä luokan hyvinvointisuunnitelma. Koulu- ja
opiskelijaympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden valvonta ja edistäminen tulee
seurata ja arvioida määräajoin (joka 3.vuosi) yhteistyössä koulun, terveydenhoitajan,
terveystarkastajan, työterveyshuollon, työsuojelun, kiinteistöomistajan edustajan ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa. Koulu- ja opiskelijaympäristön terveellisyyden
ja turvallisuuden selvityskäynnit toteutetaan lukukausittain alueellisesti. Suunnitelma tarkastuksista toimitetaan koulupalvelukeskuksen päällikölle, joka tiedottaa edelleen
asianomaisten koulujen rehtoreille. Liitteessä 1 on Kouluympäristön terveys ja turvallisuusselvityslomake.
Minkä halutaan muuttuvan?
Laajojen terveystarkastusten avulla halutaan edistää luottamuksellista yhteistyösuhdetta. Terveystarkastuksen aiheena ovat yksilön kehityksen ja kasvun tarkastelun lisäksi:
•
•
•

vanhempien terveyden ja hyvinvoinnin, parisuhteen, vanhemmuuden tukeminen lapsen kasvun ja kehityksen mukaisesti
perheen elinolot ja saatavilla oleva tuki
Lapsen terveys ja hyvinvointi edellyttää fyysisen kasvun ja kehityksen lisäksi
psykososiaalisen kehityksen ja mielenterveyden tukemista entistä tietoisemmin.

Laajojen terveystarkastusten tarkoituksena on tunnistaa koko perheen hyvinvoinnin
arvioinnin perusteella perheen tuen tarpeet ja kohdentaa tukea mahdollisimman varhain
sitä tarvitseville. Yhteistyössä perheen kanssa muodostetaan käsitys ja ymmärrys perheen tilanteesta ja tehdään suunnitelma, jossa asetetaan tavoitteet ja joiden toteutumista seurataan ja arvioidaan ja tarpeen mukaan ohjataan jatkohoitoon.
Laajoihin terveystarkastuksiin kutsutaan molemmat vanhemmat. Vanhemmille annetaan tietoa tarkastuksen tarkoituksesta ja pyydetään täyttämään esitietolomake etukäteen. Tarkastuksessa kerrotaan miksi ollaan koolla ja miten tilanne etenee. Huomioidaan tasapuolisesti kaikkien kuulumiset, jotta kuulluksi tuleminen toteutuu. Terveystarkastuksessa edetään vanhempien viesteistä ja huolenaiheista käsin.
Laaja terveystarkastus tulee nähdä prosessina, joka rakentuu asiakkaan tarpeista käsin huomioiden ne aihepiirit missä perhe pärjää hyvin ja omin avuin sekä aihepiirit missä
tunnistetaan perheen tarvitsevan tukea ja miten se on mahdollista järjestää. Prosessi on
jatkuva, jossa aiheita voidaan ja tullaan käsittelemään useampien käyntien aikana, yhdellä kertaa ei tarvitse kaikkea tehdä.
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Lapsen oman hyvinvoinnin ja psykososiaalisen toimintakyvyn arviointi on tarpeen
kehittää systemaattiseksi toimintatavaksi kaikissa neuvoloissa ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa. Työntekijä ottaa aktiivisesti vanhempien kanssa puheeksi lapsen hyvinvoinnin. Vanhemmilta kysytään, onko heillä huolta lapsensa hyvinvoinnista tai psykososiaalisesta kehityksestä. Vanhemmilla tiedetään olevan korkea kynnys ottaa itse
puheeksi mahdollisesti herännyttä huolta lapsensa voinnista tai oireista. Vanhempien
kanssa on hyvä keskustella myös siitä, mitä he pitävät lapsensa hyvinä puolina tai vahvuuksina ja miten he tämän lapselle viestivät.
Valtioneuvoston asetuksen myötä vuodesta 2011 alkaen terveydenhoitajien ja neuvolalääkärien työpanosta ohjautuu nykyistä enemmän varhaisen vuorovaikutuksen periaatteen mukaisiin toimintoihin mm. kotikäynteihin ja perhekeskeiseen työhön sekä moniammatilliseen yhteistyöhön.

4.1.1 Lasta odottava perhe neuvolassa – prosessi

Neuvolapalvelu käynnistyy alkuraskaudessa( 8-9 rvko) jatkuen koko raskauden (40–42
rvko) ja lapsivuodeajan (12 viikkoa synnytyksestä). Neuvolaprosessi alkaa ajanvarauksesta, jonka jälkeen lähetetään tietoa kotiin raskaudesta, varhaisraskauden seulonnoista ja taustatietolomake. Prosessi sisältää keskimäärin 15 käyntiä terveydenhoitajalla ja
3 lääkärinkäyntiä. Ensimmäistä lastaan odottaville vanhemmille järjestetään 2x 2h perhevalmennus ryhmätoimintana yhteistyössä perhetyön kanssa. Suun terveydentila ja
hoidontarpeenarviointi kuuluu kaikille odottaville perheille.
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Raskauden aikana tehdään Audit (alkoholin riskikulutus)-seula molemmille vanhemmille
sekä mielialakysely viimeistään synnytyksen jälkeen vauvan 1 kk neuvolakäynnillä.
Perheen voimavaramittari- kyselylomake annetaan kaikille ja siitä keskustellaan keskiraskauden lääkärikäynnillä..
Kaavio 1 (s.14) kuvastaa lastaan odottavan perheen neuvolaprosessia kokonaisuudessaan.

4.1.2 Neuvolaikäisen prosessi ensimmäisen ikävuoden aikana

Ensimmäisen elinvuoden aikana lapsi käy vanhempineen neuvolassa 13 käyntiä, joista
kymmenen on terveydenhoitajalla käyntiä ja kolme lääkärin käyntiä. Laajennettuja terveystarkastuksia on näistä yksi lapsen ollessa neljän kuukauden ikäinen, jolloin käsitellään koko perheen hyvinvointia. 3 kk neuvolakäynnillä perheelle annetaan arjen voimavarat - lomake, joka palautetaan 4 kk laajennetussa terveystarkastuksessa sekä keskustellaan vielä 8 kk neuvolakäynnillä. Lapsen ollessa kuuden kuukauden iässä käynti
toteutetaan ryhmäkäyntinä eli perheryhmänä.

Suun terveydentila seuranta ja ohjaus

tapahtuvat terveydenhoitajan vastaanotolla. Kaavio 2( s.15) kuvastaa alle 1 v neuvolaikäisen prosessia kokonaisuudessaan.
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4.1.3 Neuvolaikäisen prosessi ensimmäisen ikävuoden jälkeen

Ensimmäisen elinvuoden jälkeen kouluikään asti neuvolakäyntejä on viisi, joista kaksi
on laajennettuja terveystarkastuksia sisältäen lääkärin terveystarkastuksen. 18 kk lapsen neuvola-ajan varauksen jälkeen lähetetään kotiin perheen terveys- ja hyvinvointi
lomake, jonka vanhemmat tuovat täytettynä terveystarkastukseen. Suunterveydenhuolto arvioi suunterveydentilan kaikilta 2- vuotiaana ja 6 - vuotiaana. Näiden tarkastusten
välissä tarkastukset tehdään yksilöllisen tarpeen mukaan. Terveystarkastuksissa 3v, 4v
ja 5 v käytetään Lene - arviointimenetelmää. Päivähoidossa olevien lasten osalta päivähoito tekee kokonaiskehitysarvion (Koke-lomake) yhdessä vanhempien kanssa 18 kk -ja
4 vuoden iässä. Koke-lomake toimitetaan neuvolaan vanhempien luvalla.
(s.16) kuvastaa yli yksi vuotiaan lapsen neuvolaprosessia kokonaisuudessaan.

4.1.4 Kouluikäisen–prosessi

Kaavio 3
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Kouluikäisellä lapsella on joka vuosi terveydenhoitajan terveystarkastus ensimmäiseltä
luokalta yhdeksänteen luokkaan asti. Näistä tarkastuksista 1 lk, 5 lk ja 8 lk oppilaiden
terveystarkastukset ovat laajoja, jolloin on myös lääkärin terveystarkastukset. Laajoissa
terveystarkastuksissa arvioidaan koko perheen hyvinvointia. Lisäksi vanhemmat ja
opettaja tekevät arviointi- lomakkeen lapsen hyvinvoinnista.
Kaikki nuoret saavat 15 – vuotta täytettyään nuorisoterveystodistuksen lääkärintarkastuksesta. Mielialaseula tehdään kaikille nuorille vähintään kerran yläasteen aikana.
Suun terveydentilan ja hoidontarpeen arviointi tehdään kaikille lapsille 1 lk, 5 lk ja 8 lk.
Fyysisen kunnon arvio tehdään 5 lk ja 8 lk oppilaille liikuntatuntien aikana, joiden tulokset on käytössä laajennetussa terveystarkastuksessa. Koulun ympäristöä ja turvallisuutta tulee arvioida määräajoin (joka 3. vuosi) yhteistyössä koulun, terveydenhuollon, työterveydenhuollon, työsuojelun, ympäristöterveydenhuollon, kiinteistön omistajan edustaja ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden kanssa. Kaavio 4 (s.17) kuvastaa kouluikäisen
prosessia kokonaisuudessaan.

4.1.5Opiskelijaikäisen–prosessi

Opiskeluterveydenhuollon palveluihin ovat oikeutettuja lukio, ammattikoulun ja ammattikorkeakoulun opiskelijat. II-asteen opiskelijoille tehdään yksi terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastus opintojen aikana. Ammattikorkeakoulun opiskelijoille tarjotaan terveystarkastusta ja /tai tehdään tarvittaessa tilanteen ilmetessä. Suunterveydenhuollon tarkastukseen

on

mahdollisuus

päästä

vähintään

yhden

kerran

opiskelunaikana.

Opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta tulee seurata ja arvioida määräajoin
yhteistyössä oppilaitoksen, terveydenhuollon, työsuojelun, ympäristöterveydenhuollon,
työterveyshuollon ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden kanssa (joka 3.vuosi). Kaavio 5
(s.18)

kuvastaa

opiskelijaikäisen

prosessia

kokonaisuudessaan.
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Lasta odottava perhe neuvolassa – prosessi (Kaavio 1)

Raskauden ajan seuranta – perheen hyvinvointi- koti
Ensimmäistä lastaan odottavan perheen suunterveydentilan ja hoidon
tarpeen arviointi suun terveydenhuollossa

LAAJENNETTU
terveystarkastus
ensikäynti
tulevat vanhemmat ,
terveydenhoitaja
8-10 rvko

12-14 rvko lääkäri

LAAJENNETTU
terveystarkastus :
koko perhe, terveydenhoitaja ja lääkäri 26 -28 rvko

36-37 rvko lääkäri
Synnytys
LKS

Kirje kotiin
äitiysneuvolaajan varanneelle rvko 69

16-18
rvko
terveydenhoitaja

LAAJENNETTU
terveystarkastus
ensikäynti
tulevat vanhemmat ,
terveydenhoitaja
22-24 rvko

30 – 32 -34
rvko terveydenhoitaja

Perhevalmennus ryhmätoimintana
ensimmäistä lastaan odottaville 3334 rvko 2 x 2h

Erikoissairaanhoito : äitiyspoliklinikka
-raskauden ajan seulontaultraäänitutkimukset
-riskiraskauksien seuranta
- yliaikainen raskaus

TARVITTAVAT TUKITOIMET, TERAPIAT:
perhetyö, kuntoutus, perheneuvola , mielenterveystyö jne.

38-39-40-41
rvko terveydenhoitaja

kotikäynti 1-2 vkoa
synnytyksestä th

6-12 vko synnytyksestä
jälkitarkastus
th / lääkäri
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Neuvolaikäisen prosessi ensimmäisen ikävuoden aikana (kaavio 2)

Iänmukaisen kehityksen tukeminen arjessa KOTI & PERHE
- avoimet perheryhmät alueella ,avoin päiväkoti perhepalvelukeskuksessa
4 KK LAAJENNETTU
terveystarkastus:
vanhempi, lapsi &
perhe, terveydenhoitaja ja lääkäri

1½ kk

8 kk

Lääkäri
1 kk
th

Lääkäri
2 kk
th

3 kk
th

5 kk
6 kk ryhmäkäynti
th

th

10-11 kk

12 kk

th

th

lievä viive

Selvä viive
Tarkemmat tutkimukset

TARVITTAVAT TUKITOIMET, TERAPIAT:
perhetyö ,

kuntoutus,

perheneuvola , mielenterveyspalvelut jne.

Erikoissairaanhoito
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Neuvolaikäisen prosessi ensimmäisen ikävuoden jälkeen (kaavio 3)

Iänmukaisen kehityksen tukeminen arjessa KOTI & PÄIVÄKOTI
1½ v LAAJENNETTU
terveystarkastus
yhteistyö: päivähoidosta koke -lomake
vanhempi, lapsi &
perhe ja lääkäri

4 v LAAJENNETTU
terveystarkastus Lene-arvio th
-yhteistyö: päivähoidosta koke - lomake,

2½-3 v th Lenearvio
tarvittaessa koke-lomake
päivähoidosta
Suun terveydenhuollon
terveystarkastus

5 v th
Lene -arvio ,
tarvittaessa
koke-lomake
päivähoidosta

vanhempi, lapsi &
perhe ja lääkäri

KOULU

tiedot kouluun

6 v th
Lene-arvio tarvittaessa
Suun terveydenhuollon
terveystarkastus

Suun terveydenhuollon terveystarkastus

lievä viive
Moniammatillinen
Neuvolatyöryhmä

selvä viive

Tarkemmat tutkimukset

TARVITTAVAT TUKITOIMET, TERAPIAT:
perhetyö ,

kuntoutus,

perheneuvola , mielenterveyspalvelut jne.

Erikoissairaanhoito
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Kouluikäisen prosessi (kaavio 4)

(motoriikka, hahmottaminen, kielellinen kehitys, tarkkaavaisuus, käyttäytyminen)

Iänmukaisen kehityksen tukeminen arjessa KOTI & KOULU
LAAJENNETTU
terveystarkastus
sisältäen :
opettaja, lapsi &
perhe ja lääkäri
arvio 1 lk kevät

Fyysisen
kunnon
arviointi

LAAJENNETTU
terveystarkastus
koko vuoden syntymäpäivän mukaan
sisältäen vanhempien, opettajan ja
lääkärin arvion

Fyysisen
kunnon
arviointi

(lomakkeet)

5 luokka
Suun terveyshuollon terveystarkastus

1 luokka
Suun terveydenhuollon terveystarkastus

Terveydenhoitajan
tarkastus osana
laajaa terveystarkastusta ennen 1 lk
alkua (kevät-kesä)

LAAJENNETTU terveystarkastus
sisältäen vanhempien,
opettajan arvion (lomakkeet) 4 lk kevät
lapsi & perhe
ja lääkäri arvion 5 lk
syksy

Terveydenhoitajan
tarkastus 2, 3, 4 lk

Terveydenhoitajan
tarkastus osana
laajaa terveystarkastusta 5 lk (syksy)

jos poikkeamaa lapsen, nuoren kasvussa, kehityksessä

Fyysisen
kunnon
arviointi

8 luokka
Suun terveydenhuollon terveystarkastus

Terveydenhoitajan
tarkastus 6 lk

Terveydenhoitajan
tarkastus 7 lk

tarkemmat jatkoselvittelyt

Terveydenhoitajan
tarkastus osana
laajaa terveystarkastusta 8 lk (koko lukuvuosi)

Tiedon siirto
2.asteelle: lukio,
ammattioppilaitokset jne.

Terveydenhoitajan
tarkastus 9 lk

erikoissairaanhoito

TARVITTAVAT TUKITOIMET , TERAPIAT:
perhetyö , etsivä nuorisotyö, sosiaalityö, kuntoutus,

Oppilashuoltotyö yhteistyössä koulun henkilöstön ja oppilaan kanssaesim. oppilashuoltotyöryhmässä

perheneuvola , mielenterveys- ja päihdepalvelut, jne.

Kouluympäristön
terveellisyyden ja
turvallisuuden
valvonta joka
3.vuosi
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Opiskelijaikäisen prosessi (kaavio 5) (II – aste opiskelijoille tehdään kaikille ja ammattikorkeakouluopiskelijoille tarvittaessa)

Nuoren hyvinvoinnin, itsenäistymisen ja aikuistumisen tukeminen arjessa KOTI & OPPILAITOS
Tarpeenmukainen Terveysneuvonta, ohjaus

Suun terveydenhuollon terveystarkastus suun terveysneuvonnan ja
palvelutarpeen selvittämiseksi vähintään kerran opiskeluaikana

sisältäen mm. sairaanhoidon, tartuntatauti- ja ehkäisyasiat
1. lukuvuosi
ü Terveyskysely
ü Terveydenhoitajan tarkastus

2. lukuvuosi
ü Lääkärin tarkastus

jos poikkeamaa varhaisesta tuesta huolimatta nuoren fyysisessä,
psykososiaalisessa hyvinvoinnissa

Oppilashuoltotyö yhteistyössä oppilaitoksen
henkilöstön ja oppilaan kanssa

tarkemmat jatkoselvittelyt

TARVITTAVAT TUKITOIMET , TERAPIAT:
etsivä nuorisotyö, sosiaalityö ,

kuntoutus , mielenterveys- ja päihdepalvelut, jne.

erikoissairaanhoito

Opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden
valvonta joka
3.vuosi
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4.2 Suun terveydenhuolto Rovaniemellä asetuksen mukaan 1.1.2011 lähtien
Asetuksen 10 §:n perusteella terveyskeskusta ylläpitävän kunnan ja kuntayhtymän on järjestettävä terveystarkastukset seuraavasti:
1. ensimmäistä lasta odottavalle perheelle vähintään yksi suun terveydentilan ja hoidon tarpeen arvio;
2. alle kouluikäiselle lapselle suun terveystarkastus, kun tämä on 1- tai 2-vuotias, 3- tai
4-vuotias ja 5- tai 6-vuotias;
3. oppilaalle suun terveystarkastus ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella vuosiluokalla;
4. opiskelijalle vähintään kerran opiskeluaikana suun terveystarkastus, jossa selvitetään suun terveysneuvonnan ja palvelujen tarve.
Suun terveystarkastuksen voi tehdä hammaslääkäri, suuhygienisti tai hammashoitaja.
Asetuksen 8 §:n mukaan suun terveystarkastuksia järjestetään koko ikäluokan kattavina
määräaikaistarkastuksina sekä yksilölliseen tarpeeseen perustuvina terveystarkastuksina.
Tarkastuksissa selvitetään suun terveydentila, kehitys ja hoidon tarve ja tehdään tarvittaessa henkilökohtainen terveyssuunnitelma.
Alle kouluikäisille järjestetään suuhygienisti tai hammashoitajan tekemiä suun terveystarkastuksia ja tarpeen mukaisesti hammaslääkärin tutkimuksia. Oppilaalle tehtävät suun
määräaikaistarkastukset sisältävät suuhygienisti ja tarpeen mukaiset hammaslääkärin terveystarkastukset, mukaan lukien erikoisalakohtaiset suun tutkimukset.
Lapselle, jolla on erityinen riski sairastua suusairauksiin, on järjestettävä tehostettu ehkäisevä suun terveydenhuolto ja yksilöllisesti määritellyt terveystarkastukset.
Terveydenhoitaja tekee arvioinnin lapsen suun terveydentilasta 12 kuukauden iässä, mutta
viimeistään 18 kuukauden iässä.
Ensimmäistä lasta odottavan perheen suun terveydentilan ja hoidon tarpeen arvioi suun
terveydenhuollon ammattihenkilö haastattelulla ja tarvittaessa muilla menetelmillä. Perheen suun terveydentilan tarkastuksella ei tarkoiteta kliinistä tutkimusta.
Jos odottavalle perheelle järjestetään suun terveydentilan ja hoidon tarpeen arvio kliinisenä tutkimuksena, siitä peritään asiakasmaksuasetuksen 9 §:n mukaiset asiakasmaksut yli
18 vuotta täyttäneiltä, jollei kunta tai kuntayhtymä tee päätöstä asiakasmaksusta vapauttamisesta tältä ryhmältä.
4.2.1 Ensimmäistä lastaan odottavat vanhemmat

Rovaniemellä ovat kaikki odottavat vanhemmat saaneet ajan suuhygienistin vastaanotolle
ilman jonotusta. Jos vanhempi tarvitsee hammaslääkärille aikaa, hänet kirjataan jonoon.
Ensimmäistä lastaan odottavilla vanhemmilla on mahdollista varata aika myös sähköisesti,( http://www.rovaniemi.fi/suomeksi.iw3 ).
Äitiysneuvolassa terveydenhoitajien tulee ohjata vanhempia varaamaan aika hammashoitolasta. SUHAT- työryhmä suosittaa myös suun terveydenhuollon asiantuntijan osallistu-
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mista perhevalmennuksiin. Lasta odottavan perheen suun terveydentilan ja hoidon tarpeen arvio - toimintamalli (Kaavio 6)
4.2.2 Alle koulu-ikäisten suun terveystarkastukset
Asetuksen mukaisesti terveydenhoitaja tekee arvioinnin lapsen suun terveydentilasta 12
kuukauden iässä, mutta viimeistään 18 kuukauden iässä. Rovaniemellä ovat jo aikaisemminkin neuvolan terveydenhoitajat huolehtineet alla kaksivuotiaiden lasten suun terveysneuvonnasta. Näin on tehty STM:n oppaan ((STM 2004:14) mukaisesti.
Tämän ikäisen suun terveydenhoidossa tärkeintä ovat säännölliset ateriakerrat, makean
käytön välttäminen, hampaiden harjaaminen ensimmäisen maitohampaan puhjettua,
täysksylitolin käyttö. Tarkoitus on, että suun terveydenhuollon asiantuntija käy vuosittain
terveydenhoitajien kokouksessa kertomassa suun terveyteen liittyvistä asioista.
Kaikki noin kaksi vuotiaat kutsutaan hammashoitolaan hammashoitajan vastaanotolle.
Hammashoitaja tekee suun terveystarkastuksen ja ohjaa vanhempia lapsen suun terveydenhoidossa. Hammashoitaja määrittelee seuraavan käynnin hoidontarpeen mukaan ja
kirjaan sen potilastietoihin. Kuusi vuotiaana lapsi käy suuhygienistin vastaanotolla. Tarvittaessa lapsi ohjataan hammaslääkärille. Hammashoitaja käy esikouluryhmissä ja alaasteiden 3. luokilla pitämässä terveyskasvatustapahtuman.
Joulukuun 2010 alusta lähtien Rovaniemellä on ollut mahdollisuus varata aika sähköisesti
2- vuotiaan suun terveystarkastukseen,( http://www.rovaniemi.fi/suomeksi.iw3 ).
Neuvolaikäisten suun terveyden edistämisen yhteistyötoimintamalli (Kaavio 7).
4.2.3 Suun terveystarkastus 7- 15 vuotiaalle
Kaikki seitsemän vuotiaat kutsutaan hammaslääkärin vastaanotolle. Hammaslääkäri kirjaa
hoitosuunnitelman siihen asti, että nuori täyttää 15 vuotta. Tähän sisältyy suunnitellut
käynnit hammashoitajan/suuhygienistin vastaanotolla. Nuori kutsutaan hammashoitolaan
hammaslääkärin vastaanotolle vielä 15-vuotiaana. Sen jälkeen hän huolehtii itse ajanvarauksistaan. Nuorelle on selkeästi informoitava, ettei häntä enää kutsuta hammashoitoon
vaan hän itse huolehtii seuraavat ajanvaraukset. Hammaslääkärin tulee kertoa, milloin olisi
suositeltavaa seuraavan kerran käydä hammashoitolassa. Potilasasiakirjaan on myös kirjattava nämä tiedot.
Yhteistyötä on pyritty lisäämään mm. koulujen kanssa. Kouluille/rehtoreille on ilmoitettu,
että olemme valmiita tulemaan 3. ja 7. luokkalaisille kertomaan suun terveydenhoidosta ja
esim. tupakan vaikutuksesta suun terveyteen. Kouluilla tullaan käymään erikseen tehdyn
suunnitelman mukaisesti. Käymme myös pyydettäessä vanhempainilloissa. Yhteistyö koulujen kanssa ei vielä ole kovin säännöllistä.
4.2.4 Opiskelijat
Asetus edellyttää, että opiskelijoille on opiskelun aikana järjestettävä suun terveystarkastus. Rovaniemellä opiskelijoita on n. 8000. Opiskelijoita pyritään informoimaan suun terveydenhuollosta koulujen ja Rovaniemen kaupungin nettisivustojen välityksellä. Opiskelijat
varaavat ajan suuhygienistin vastaanotolle. Jos opiskelijalla ilmenee korjaavan hoidon tarvetta, hänet kirjataan jonoon. Sähköistä ajanvarausta pyritään kehittämään niin, että se
koskee myös opiskelijoita. 7-17- vuotiaiden terveyden edistäminen ja suun terveystarkastus (Kaavio 8)
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Lasta odottavan perheen suun terveydentilan ja hoidon
tarpeen arvio (Kaavio 6)
Yleiset tavoitteet

Tavoitteet

Haastattelukysymyksiä

– Terveysneuvontakäynnit (ryhmätilaisuudet) kattavat mahdollisimman
suuren osan kohderyhmästä
– Neuvonta tasoltaan yhteneväistä ja suunnitelmallista
– Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen neuvolan kanssa
– Vanhemmat toteuttavat tarpeellista omahoitoa ja ymmärtävät, että vanhempien ravinto-, terveys- ja suun hoitotottumukset periytyvät lapselle.
– Vanhemmat tietävät, että reikiintyminen on syljen välityksellä tarttuva
tauti.
– Vanhemmat ovat valmiita ottamaan vastuun lapsen suun terveydestä.

– Terveysneuvonta toteutetaan mahdollisuuksien mukaan neuvolassa osana neuvolatoimintaa mahdollisimman hyvän kattavuuden saamiseksi.
– Voidaan toteuttaa myös hammashoitolassa (yksilölliset käynnit)
- Neuvontakäyntiin ei lähtökohtaisesti sisälly kliinistä tarkastusta.
- Mikäli käyntiin sisältyy kliininen terveystarkastus, käynti on maksullinen. Informointi!
– Tärkeä tunnistaa perheet, jotka tarvitsevat erityistä tukea.
– Pyritään vakiinnuttamaan terveyttä edistäviä käytäntöjä
– Käynti tukee tiedon soveltamista käytäntöön ja vastuun ottamista omasta ja lapsen suun terveydestä
– Annetaan yksilöllisesti suunnattua terveysneuvontaa.
– Huomioidaan yksilölliset ja kulttuuriset tekijät.
– Terveysneuvonnan tavoitteena perheen aktiivinen osallistuminen neuvontaan ja päätöksentekoon.
– Määritellään yhdessä perheen kanssa terveyskäyttäytymisen muutostarpeet, asetetaan tavoitteet, kirjataan.
– Seurataan tavoitteiden toteutumista.
– edellinen käynti hammashoitolassa
– onko käynyt säännöllisesti
– onko vaivaa, oireita
RAVINTOTOTTUMUKSET:
– ateriakerrat, napostelu, makean käyttö
– juomat: vesi, maito, virvoitusjuomat, energiajuomat
– puhdistus ja fluori: harjauskerrat, hammasvälien puhdistaminen, hammastahna, ienverenvuoto
– ksylitoli: täysksylitoli, käyttötiheys
– tupakointi, nuuskan käyttö

– sairaudet
– lääkkeet
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Neuvolaikäisten suun terveyden edistämisen yhteistyötoimintamalli (Kaavio 7)
Yleiset tavoitteet

Ikä

– Vanhemmat tietävät oman suun terveyden merkityksen yleisterveydelle ja lapsen suun terveydelle
– Vanhemmilla on hyvä suuhygienia, hyvät ravintotottumukset ja täysksylitoli
käytössä
– Suun terveydenhuollon asiantuntija antaa terveydenhoitajille tietoa suun terveyden edistämisestä

Tavoitteet

Odotusaika

– Vanhempien suu on ter-

0-2 vuotiaat

– Vanhempien vastuu lapsen suun terveydestä
– Sm- bakteerin tartunnan
estäminen
– Lapsen suun puhdistaminen
– Ravintotottumukset
– Ksylitoli
– Tutti ja tuttipullo

Neuvola

– Vanhemmat ohjataan
ve ennen lapsen syntymää tarvittaessa suun terve– Vanhemmat tietävät, että ystarkastukseen hammashoitolaan
sm- bakteeri tarttuu
– Vanhemmat tietävät, että
heidän ravinto-, terveys- ja
suunhoitotottumuksensa
siirtyvät lapselle

– Terveydenhoitaja ohjaa perhettä lapsen suun
terveyden hoidossa
Neuvolaikäisten lasten
suun terveyden edistäminen- oppaan mukaisesti
– Hampaiden puhkeaminen aikataulussa
– Huomatessaan lapsen/perheen kuuluvan
suun terveyden perusteella riskiryhmään, ohjaa lapsen/perheen
hammashoitolaan
– MLL- esite

Hammashoitola
– Ensimmäistä lastaan
odottavan perheen
hoidon tarpeen arviointi ja ohjaus
– Suun terveystarkastus
tarvittaessa
– Suuhygienisti osallistuu od. vanhiempien
ryhmään
– tarvittaessa hoitotakuujonoon tai akuuttihoidon tarpeessa oleva
hammaslääkärille.
– Hammashoitaja kutsuu kaikki 2- vuotiaat
suun terveystarkastukseen
– Yksilölliset lapsen
suun hoito ohjeet
– Yksilöllisen hoitosuunnitelman määrittäminen ja kirjaaminen
– Tarvittaessa hammaslääkärille
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3-4 vuotiaat

– Vastuu vanhemmilla lapsen suun terveydestä
– Lapsi on tottunut hampaiden harjaamiseen, vanhemmat harjaavat,
– Käytössä fluorihammastahna
– Säännöllinen ateriarytmi,
janojuomana vesi
– Ksylitolin käyttö
– Makean/mehujen käyttö

– Terveydenhoitaja
muistuttaa käynnistä
hammashoitolassa
– Jos terveydenhoitaja
havaitsee suun terveydenhoidossa puutteita,
riskejä (esim. runsas makean käyttö), ohjaa lapsen hammashoitolaan
– Jos lapsella jokin perussairaus esim. diabetes, terveydenhoitaja
muistuttaa hammashoitolassa käynnistä

– Suun terveystarkastus
hammashoitajan tekemänä
– Yksilölliset suun hoito-ohjeet
– Yksilöllisen hoitosuunnitelman tarkistaminen ja kirjaaminen
– Seuraava käynti suuhygienistille
– Tarvittaessa hammaslääkärille

5-6 vuotiaat

– Lapsi harjaa itse osittain
hampaansa, mutta päävastuu edelleen vanhemmilla
– Käytössä fluorihammastahna
– Säännöllinen ateriarytmi,
janojuomana vesi
– Ksylitolin käyttö
– Makean/mehujen käyttö

– Terveydenhoitaja
muistuttaa käynnistä
hammashoitolassa
– Jos terveydenhoitaja
havaitsee suun terveydenhoidossa puutteita,
riskejä (esim. runsas makean käyttö), jos lapsella
jokin perussairaus esim.
diabetes, jos hampaiden
vaihdunta alkanut, terveydenhoitaja muistuttaa hammashoitolassa
käynnistä

– Suun terveystarkastus
suuhygienistin tekemänä
– Yksilölliset hoitoohjeet
– Huomioidaan I- vaihdunnan alkaminen
– Seuraava käynti
hammaslääkärillä

Riskipotilas

– yleissairaus, johon jatkuva lääkitys
– hankalia tai useita allergioita
– toistuva infektiosairaus
– napostelu, ei säännöllistä
ateriarytmiä
– palkkia, alkavia reikä,
paikattuja maitohampaita
– vanhemmilla välinpitämätön asenne suun terveydenhoitoon, perhe syrjäytynyt

– tuetaan vanhempia
oman ja lapsen suun
terveydenhoitoon
– kehotetaan vanhempia
varaamaan aika hammashoitolaan, mikäli
terveydenhoitajan mielestä riski suun sairauksiin on kohonnut tai ei
ole tietoa lapsen edellisestä käynnistä hammashoitolassa

– säännölliset kontrollikäynnit
– tehostettu yksilöllinen ehkäisevän hoidon
ohjaus, ravintoneuvonta, harjausopetus vanhemmille
– korostetaan vanhempien vastuuta
– fluorilakkaus
– pinnoite kuutoshampaille
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7-17- vuotiaiden terveyden edistäminen ja suun terveystarkastus (Kaavio 8)
Yleiset tavoitteet

– Määräaikainen suun terveystarkastus järjestetään ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla. Lisäksi purennan seurannan vuoksi tarkastetaan kolmasluokkalaiset tai lapset ennen toista vaihduntaa. Opiskelijoille määritellään yksilöllisesti käynnit.
– Vanhempien vastuu vielä alle kymmenen vuotiaiden suun terveydenhoidossa
– Sujuva moniammatillinen yhteistyö kouluterveydenhuollon ja opiskeluterveydenhuollon kanssa
– Lasten ja nuorten suun terveyden edistäminen ja ylläpitäminen. Koululainen oppii ottamaan hiljalleen vastuuta oman
suunsa terveydestä
– Yhteisöllinen terveyden edistäminen ja yhteistyö kouluyhteisön kanssa. Vaikutetaan siihen, ettei kouluun saa tuoda eikä
koulussa myydä suun terveydelle haitallisia tuotteita.

Ikäluokka

Tavoitteet

Hammashoitola

Ensimmäinen ja toinen luokka

Hammaslääkäri katsoo kaikki seitsemän vuotiaat
ja tekee yksilöllisen hoitosuunnitelman
Vanhemmilla vastuu lapsen suun terveydenhoidosta
– ensimmäinen vaihdunta meneillään
– säännöllinen harjaus, vanhemmat auttavat vielä
– lapsella mahdollisuus koulun jälkeen terveelliseen välipalaan
– säännöllinen ateriarytmi, makean käyttö, ksylitoli
– mahdollisuuksien mukaan osallistutaan vanhempainiltaan
– tarvittaessa tiedotetaan vanhempia suun terveydenhoidosta esim. koulujen nettisivuilla
– yhteistyö koulun, terveydenhoitajien, oppilashuoltoryhmän yms. kanssa.

Hammashoitaja/suuhygienisti/hammaslääkäri
– Suun terveystarkastus ja ehkäisevä hoito
– Hammashoito toteutetaan yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti
– Suunhoitotottumusten arviointi ja kirjaaminen
– Kirjataan myös vanhempien mukana olo
– Huomioidaan riskipotilaat
– Korostetaan vanhempien vastuuta lapsen suun terveydenhoidosta
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Kolmas luokka

Toiminnallisesti hyväksyttävä purenta, tarvittaessa oikea-aikainen oikomishoito
– Lapsi osaa harjata itsenäisesti hampaansa, tarvittaessa vanhemmat tarkistavat/auttavat
– Yhteistyö koulun, terveydenhoitajien, oppilashuoltoryhmän ym. kanssa

Viides luokka

Koko ikäluokan tarkastus
– Lapsi on omaksunut terveelliset ravintotottumukset
– Lapsi osaa harjata hampaansa ja ymmärtää
suun terveyden merkityksen
– Lapsi tietää kuinka suun pysyy terveenä
Yhteistyö koulun, terveydenhoitajien, oppilashuoltoryhmän yms. kanssa

Kuudes luokka
Kahdeksas luokka

17-vuotias/opiskelija

Koko ikäluokka
– nuori osaa ottaa vastuun suun terveydestä
– osaa hampaiden ja suun mekaanisen puhdistamisen
– tietää terveellisen ravinnon merkityksen suun
terveydelle
– tietää tupakan ja nuuskan vaikutukset suun
terveydelle
– tietää suun alueen lävistysten riskeistä
Voidaan hyödyntää: Suunhoito-opas yläkouluille
Yhteistyö koulun, terveydenhoitajien, oppilashuollon yms. kanssa
Nuori ymmärtää, että suun terveys on omalla
vastuulla, samoin hoitoon hakeutuminen

Hammaslääkäri, Suuhygienisti, hammashoitoja
– Suunhoitotottumusten arvioiminen, kirjaaminen
– Suun terveystarkastus/tutkiminen
– Yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaiset käynnit hoitosuunnitelman
mukaisella ammattiryhmällä
– erillinen kirjallinen ohje hammaslääkäreille ja suuhygienisteille purennan arvioinnista
Suuhygienisti/hammaslääkäri
– Suun tarkastus, hoitotottumusten arviointi ja kirjaaminen
– seiskojen puhkeaminen, kolmosten palpointi
– plakki
– tupakka ja nuuska
– energiajuomat, urheilujuomat
– riskipotilaat
– erillinen kirjallinen ohje hammaslääkäreille ja suuhygienisteille purennan arvioinnista
yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaiset käynnit
Suuhygienisti/hammaslääkäri
– yksilöllisen hoitosuunnitelman mukainen käynti
– suun hoitotottumusten arviointi ja kirjaaminen
– yksilöllinen ohjaus
– tarvittaessa ohjataan hampaiden puhdistuksessa
– tupakka, nuuska, alkoholi, energiajuomat, urheilujuomat
– riskipotilaat
– ilmoitus hoidosta pois jääneiden huoltajille

Hammaslääkäri, suuhygienisti
– yksilöllisen hoitovälin määrittely
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5 Lasten, nuorten ja perheiden palveluprosessien vastuut, eriasteiset tuen muodot ja niissä tehtävät asiakaskohtaiset suunnitelmat
Tuen muodoista on erilaisia määritelmiä eri laeissa ja asiakirjoissa, jotka ohjaavat lasten,
nuorten ja perheiden hyvinvointia. Keskeisiä toimintoja ohjaavia lakeja ja asiakirjoja ovat:
Asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten
ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 380/2009, Lastensuojelulaki 417/2007,Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010, Päivähoitolaki 36/1973 ja Varhaiskasvatuksen
suunnitelman perusteet (2003, 2005) ja Nuorisolaki 27.1.2006/72, johon on tullut lakimuutos 693/2010 1.1.2011alkaen velvoittaen eri tahot ilmoittamaan, mikäli nuori ei ole
päässyt opiskelemaan yhteishaussa tai on uhka keskeyttää tai on keskeyttämässä toisen
asteen opinnot. Rovaniemellä on näitä tilanteita varten etsivän nuorisotyön työntekijöitä, joilla on mahdollisuus joustavasti ja nopeasti tulla nuoren tilanteeseen tueksi miettimään ja suunnittelemaan tulevaisuutta ja ohjaamaan tarvittaviin palveluihin.
Tuen eriasteiset muodot kohdentuvat kolmiportaisena järjestelmänä: ensimmäisenä on
yleinen toiminta perustuki/varhainen tuki, joka tapahtuu luontaisesti arki ja kasvuympäristöissä kaikkien toiminnoissa ja on luonteeltaan edistävää ja huolia ehkäisevää. Toisen
asteen tuen muotona on tehostettu tuki, joka on erilaiset, yksilölliset toimintatavat, jotka
auttavat huolen varhaisessa vaiheessa tilanteen helpottamiseen. Kolmantena tuen muotona on erityinen tuki, joka vaatii erityistyöntekijöiden tutkimuksia ja arviointia huolen auttamisessa ja oikean hoito- ja tukitoimenpiteiden järjestämisessä.
Lapsen, nuoren kasvun ja kehityksen tukemiseksi on tarvittaessa tehtävä hyvinvointi- ja
terveyssuunnitelma. Suunnitelman laatimiseen osallistuvat asianomaisen suostumuksella tarvittaessa muita saman lapsiperheen kanssa työskenteleviä ammattihenkilöitä. Suunnitelma sisältää tuen tarpeen määrittelyn, tavoitteet ja keinot/toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi ja suunnitelman seurannan ja arvioinnin.
Hyvinvointi- ja terveyssuunnitelman lisäksi lapselle tehdään muitakin suunnitelmia. Päivähoidossa olevalle lapselle tehdään sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 7§:n nojalla yhteistyössä vanhempien kanssa varhaiskasvatussuunnitelma, jonka sisältö ohjautuu valtakunnallisesta varhaiskasvatuksen perusteista.
Esiopetuksen piirissä olevalle lapselle voidaan laatia esiopetuksen oppimissuunnitelma
ja perusopetuksessa tehostetun tuen tarpeessa olevalle lapselle tehdään oppimissuunnitelma. Erityisen tuen päätös tehdään pedagogisen selvityksen pohjalta, jolloin oppilaalle
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tehdään henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma(HOJKS).
Lastensuojelun asiakkaalle tehdään asiakassuunnitelma ja lisäksi päivähoitolain 7 a §:n
nojalla erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitseville lapsille on laadittava kuntoutussuunnitelma. Myös lääkinnällisen kuntoutuksen asetus velvoittaa, että kuntoutujalle laaditaan
yhdessä hänen ja tarvittaessa hänen omaistensa kanssa kuntoutussuunnitelma.
Tavoitteena on, että suunnitelmien laatijat ovat tietoisia lapsen mahdollisista muista
suunnitelmista ja että suunnitelmat soveltuvin osin täydentävät toisiaan. Asiakkaan kanssa
keskustelemalla selvitellään jo tehdyt suunnitelmat ja sovitut toimenpiteet. Terveystarkastusten yhteydessä sovitaan myös palautteen antamisesta muille tarpeellisille lapsen
kanssa toimiville ammattihenkilöille ja kirjataan tämä hyvinvointi- ja terveyssuunnitelmaan.
Laajaan terveystarkastukseen sisältyy päivähoidon ja esiopetuksen henkilökunnan
arvio alle kouluikäisen lapsen selviytymisestä päivähoidossa ja opettajan arvio oppilaan
selviytymisestä koulussa niiltä osin kuin se on välttämätöntä hoidon ja tuen järjestämisen
kannalta. Päivähoidon ja esiopetuksen henkilökunnan tai opettajan antama arvio lapsen
selviytymisestä päivähoidossa tai koulussa on tärkeä osa lapsen kokonaisvaltaisen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin arviointia ja tuen tarpeiden varhaista tunnistamista moniammatillisessa yhteistyössä.
Suunnitelman tekemisen vastuu perustyössä yleisen tuen alueella kuuluu sinne missä
lapsi, nuori ja perhe on asiakkaana. Vastuu suunnitelman tekemisestä tehostetun ja erityisen tuen alueella kohdentuu lähtökohtaisesti sinne missä asiakkuus on tai missä huoli
herää lapsen, nuoren ja perheen osalta. Asiakaslähtöisen palvelutarpeen selvittelyn jälkeen sovitaan ja kirjataan suunnitelmaan kenelle asiakkaan tukemisen päävastuu kuuluu.
Aluksi on selvitettävä mitä suunnitelmia on tehty ja keiden kanssa perhe on jo työskennellyt. Asioiden ollessa monimuotoisia ja epäselviä asiakkaan kohdalla asianomaisen toimijan
tehtävänä on koota yhteen perheen lähiverkostosta ja perheen kanssa työskentelevistä
toimijoista verkostopalaveri. Verkostopalaverin tehtävänä on luoda yhtenäinen suunnitelma perheen tueksi.
Suunnitelmassa näkyy asiakkaan/perheen tarpeet ja tavoitteet sekä sovitut toimenpiteet
ja miten suunnitelmaa seurantaan ja arvioidaan. Suunnitelmassa sovitaan kuka tekee ja
mitä tekee eli nimetään vastuuhenkilö suunnitelman toteutumiseksi ja seuraamiseksi ja
kenelle tehty suunnitelmaa jaetaan tiedoksi. Yhtenäisen suunnitelman perusteena on
perheen ja lapsen edunmukaisuus, riittävä ja oikeanlaisen tuen järjestäminen ja kokonaisvaltaisen kuntoutuksen edistäminen.

Seuraavassa taulukossa on eri – ikäisten osakoko-

naisuuksien päävastuut, tuen muodot ja asiakkaille tehtävät eri suunnitelmat.
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Eri osakokonaisuuksien (raskausaika, alle 1 v lapsi, 1-6 v lapsi, kouluikäinen lapsi, nuori ja opiskeluikäinen nuori) päävastuut,
tuen muodot ja asiakkaalle tehtävät eri suunnitelmat.

Tehostettu tuki

Erityinen tuki

Raskaus
0– 1v lapset

Neuvolatyöryhmä
PPK:n psykiatrinen sairaanhoitaja
Perhetyö, Kuntoutus

Kuntoutus,
Perheneuvola, Mt- ja päihdeyksikkö, Sosiaalityö,
muut erityistyöntekijät

6 - 15 v lapset

15 v - nuoret

Neuvola yhteistyössä asiakkaan ja perheen,
avoimen päiväkodin, perhetyön, kuntoutuksen,
liikunta- ja kulttuuripalvelujen kanssa.

Neuvola-, koulu- ja opiskelijaikäisestä: HYVINVOINTI- JA TERVEYSSUUNNITELMA,
Perhetyö: PALVELUSUUNNITELMA, Lastensuojelu: ASIAKASSUUNNITELMA
Päivähoito
yhteistyössä lapsen ja perheen , neuvolan ja perhetyön,kuntoutuksen(n. 70 % päivähoidossa,
n. 30 % lapsista ei päivähoidossa, joista on
vastuu neuvolassa),
liikunta- ja kulttuuripalvelujen kanssa.
VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 V -5 V

Neuvolatyöryhmä, perhetyö
Kuntoutus,
PPK:n psykiatrinen sairaanhoitaja
Perheneuvola, Mt- ja päihdeyksikkö, Sosiaalityö,muut erityisKiertäväerityislastentarhanopettaja työntekijät
,Kuntoutus
Hoitava taho tekee KUNTOUTUSSUUNNITELMAN kaikissa ikäryhmissä

Lapsen henkilökohtainen
esiopetuksen OPPIMISSUUNNITELMA

Koulu
yhteistyössä koululaisen ja hänen perheen
,kouluterveydenhoitajan, kuraattorin
,kuntoutuksen,nuoriso-,liikunta- ja kulttuuripalvelujen kanssa.
Oppilaitos
yhteistyössä oppilaan ja lähiomaisen, opiskelijaterveydenhoitajan, kuraattorin ,kuntoutuksen
nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen kanssa.

LÄÄKETIETEELLINEN HOITOSUUNNITELMA

1 - 6 v lapset

SUUN TERVEYDENHUOLLON TERVEYDEN EDISTÄMISEN SUUNNITELMA

Palveluprosessi Prosessinpäävastuu
ikäryhmittäin
/Peruspalvelu/Varhainen tuki

Pedagoginen
arvio

OPPIMISSUUNNITELMA

Oppilashuoltotyöryhmä, perhetyö
PPK:n psykiatrinen sairaanhoitaja
Nuorisopalvelu Nuppi, Kuntoutus,
Etsivä nuorisotyö
Oppilashuoltotyöryhmä,
Nuorisopalvelu Nuppi,
Kuntoutus, Etsivä nuorisotyö
OPPIMISSUUNNITELMA

Pedagoginen selvitys

Erityisen tuen päätös:
HOJKS=henkilökohtainen
opetuksen järjestämistä
koskeva suunnitelma

Kuntoutus,
Perheneuvola, Mt- ja päihdeyksikkö,
Sosiaalityö, muut erityistyöntekijät

Kuntoutus,
Perheneuvola, Mt- ja päihdeyksikkö, Sosiaalityö,muut
erityistyöntekijät
HOJKS=henkilökohtainen opetuksen järjestämistä
koskeva suunnitelma
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6 Yhteistoiminta
6.1 Huolen vyöhykkeet työskentelyn tukena
Huolen vyöhykkeistö on yhteinen reflektioväline, jonka avulla lapset, nuoret, huoltajat ja
työntekijät ennakoivat ja pohtivat oman toimintansa ja yhteistyön mahdollisuuksia. Tavoitteena on, että huolestuneen tulee puuttua omaan huoleensa eli muunnella omaa toimintaansa.
Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa keskeinen työ on ammttihenkilön perustehtävä.
Varhainen yhteistoiminta on parhaimmillaan yksilötyössä asiakkaan kanssa työskennellessä olemalla avoin ja ottamalla asian puheeksi, kun huoli herää. Subjektiivisen huolen lisääntyessä ja omien toimintamahdollisuuksien vähetessä on tärkeää työntekijänä tiedostaa olemassa oleva erilainen osaaminen. Palvelujen tuottajana on velvollisuus hakea
riittävää tukea ja apua toimintamahdollisuuksien lisäämiseksi yhteistyössä asiakkaan
kanssa unohtamatta asiakkaan läheisverkostoa, joka on tärkeä perheen hyvinvoinnin tukija.
Asioiden monimutkaistuessa tai epäselvissä tilanteissa , jolloin ollaan huolen harmaalla
vyöhykkeellä , mm. verkostopalaveri on hyvä toimintatapa. Verkostopalaverissa on
mahdollisuus käydä vuoropuhelu tilanteen selkiyttämiseksi ja yhteisen suunnitelman laatimiseksi, jossa asiakaslähtöiset tarpeet luovat tavoitteet tuen ja avun järjestämiselle.
Erilaisissa elämänvaiheissa tärkeitä toimintaperiaatteita ovat jatkuvuus ja turvallisuus.
Tekemällä yhteistyötä asiakkaan, eri toimijoiden ja eri palveluyksiköiden välillä voidaan
paremmin turvata jatkuvuutta ja tiivistää suojaverkkoa perheen ympärillä haasteellisissa
elämäntilanteissa.
Seuraavassa on kuvattu huolen vyöhykkeistölle yhteistoiminnan mahdollisuuksia huolitilanteen jatkuessa ja omien toimintamahdollisuuksien vähentyessä.
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Varhaisen avoimen yhteistoiminnan tarpeen tunnistaminen ja tuen järjestäminen esim.psykososiaalisessa työssä.
Mittarina asiakkaan ja/tai työntekijän huoli.
H
U
O
L
E
N
T
A
S
O
T

T
O
I
M
I
N
N
A
N
T
A
S
O
T

MINULLA EI OLE HUOLTA

MINULLA ON HUOLI

Suhtaudun luottavaisesti
omiin mahdollisuuksiini.

Huolen puheeksi ottaminen ja jakaminen

Peruspalvelut toimivat, koen
yhteistyön sujuvana.
Koen että voimavarani kantavat ja
olemassa olevat rakenteet/ verkostot vahvistavat selviytymistäni.

Otan huoleni puheeksi, rohkaisen asiakasperhettä puhumaan huolistaan (hupu-koulutus/
lapset puheeksi manuaali)
à jaettu ymmärrys perheen/lapsen tuen tarpeesta
àà tehostan huoleni seurantaa, otan huoleni
uudelleen puheeksi sovitun ajan kuluttua,
toimin huoleni pienentämiseksi
tarvittaessa otamme asiakkaan kanssa yhteyttä alueelle nimettyjen ja / tai perheellä jo
olemassa oleviin palvelutoimijoihin esim.
- neuvola, koulu- opiskelijaterveydenhuolto,
- kuntoutus
- perheneuvola
- perhesosiaalityö, lastensuojelu
- päivähoito, erityispäivähoidon resurssikeskus
–koulu -oppilaitos - mielenterveysyksikkö

HUOLENI KASVAA; LUOTTAMUS OMIIN
MAHDOLLISUUKSIIN HEIKKENEE

Verkoston koolle kutsuminen.
Sovimme verkoston koolle kutsumisesta
à perhe, läheiset ja tarvittavat toimijat
saman pöydän ääreen.
Huolen ilmaiseminen / kuuleminen eri
tahojen näkökulmista.
- perhe, läheiset, aluetoimijat/ lähitoimijat

OLEN ERITTÄIN HUOLISSANI

Toimenpiteitä vaaditaan heti!
Huoli lapsen turvallisuudesta ja huoli
perheestä suuri, vaaditaan välitöntä
puuttumista.
- kuka voisi auttaa?
- keneen olisi hyvä ottaa yhteyttä
nyt?
à esim. päivystävä lastensuojelunsott.

perhehoitotyön toimintasuunnitelma:
- miten toimimme huolemme pienentämiseksi?
- työnjakoà mitä juuri minä voisin asiassa tehdä?
- millä aikataululla tulisi toimia? milloin
asiaa olisi hyvä arvioida uudelleen ja millä kokoonpanolla?

Promootivinen-, edistävätyö; luodaan ympäristöjä jotka mahdollistavat hyvinvointia ja tukevat mielenterveyttä, vanhemmuutta ja lapsuutta. Ylläpidetään, viritetään keskustelua, vuorovaikutusta vanhemmuudesta. Esim. avoin päiväkoti, perheryhmät, perhevalmennus, isä-lapsi
ryhmät, omahoitaja-käytäntö päivähoidossa, alle 3v-lasten päivähoitoryhmäkoot.

Preventiivinen, ehkäisevätyö; vahvistetaan riskien olemassaolon tunnistamista ja sovitaan yhteistoiminnallisista keinoista ehkäistä ongelmien syntyä, kasaantumista ja syventymistä. Kehitetään toimivia arjenkäytänteitä, osallistumalla ja osallistumalla, esim.; moni-

toimiojaiset kohdennetut ryhmätoiminnot, perhehoitotyö, selkiyttävät verkostopalaverit

Korjaavatyö; Työskennellään perustehtävän mukaisesti eri tasoilla ja – ympäristöissä;
koti, päiväkoti, koulu, neuvola. Aktivoidaan perheenjäseniä tunnistamaan ja käyttöönottamaan omia voimavarojaan. Huolehditaan vastuukysymyksistä, säädellään etäisyyttä: vanhemmat ßà viranomaiset, perheen voimavarojen ja selviytymisen karttumisen
mukaan.
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6.2 Tiedon saaminen ja luovutus asiakastyössä ja yhteistyössä
Asiakastyössä potilasasiakirjoihin kirjaamisen tehtävä on palvella potilaan/asiakkaan hoidon suunnittelua ja toteutusta sekä edistää hoidon jatkuvuutta. Lisäksi ne ovat tärkeitä potilaan tiedonsaantioikeuden ja oikeusturvan kannalta sekä vastaavasti henkilökunnan oikeusturvan toteutumisessa.
Asiakirjojen käsittelyssä potilasasiakirja-asetuksen 4 § mukaan hoitoon tai siihen liittyviin
tehtäviin osallistuvat saavat käsitellä potilasasiakirjoja vain siinä laajuudessa kuin heidän työtehtävänsä tai vastuunsa sitä edellyttää. Tietoja luovutettaessa on tehtävä
merkintä asiakirjoihin, josta käy ilmi milloin, mitä tietoja on luovutettu, kenelle luovutettu ja
kuka on luovuttanut sekä onko luovutus perustunut potilaan/asiakkaan kirjalliseen, suulliseen tai asiayhteydestä ilmenevään suostumukseen tai lakiin. Merkintä tehdään myös
tilanteissa, joissa potilas kieltää tietojen luovuttamisen.
Terveydenhuollossa toimivien velvollisuutta suojata potilastietoja sivullisilta korostuu mutta
silti on tilanteita, joissa on välttämätöntä poiketa salassapitovelvoitteista jonkun henkilön edun tai oikeuksien taikka yleisen edun toteuttamiseksi. Vaitiolovelvollisuudesta voi
poiketa samoin perustein kuin asiakirjasalaisuudesta. Siten viranomaisten yhteistyötilanteissa on mahdollista keskustella myös sellaisista vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvista
asioista, jotka eivät sisälly asiakirjoihin, jos samat tiedot voitaisiin toimittaa toiselle osapuolelle kirjallisesti.
Tietojen luovutuksen edellytyksenä on henkilön suostumus. Suostumuksen tulee olla
pääasiallisesti kirjallinen. Ollakseen pätevä tulee myös asiayhteydestä ilmenevän suostumuksen olla vapaaehtoinen ja annettu tietoisena tietojen luovuttamisesta, luovutuksensaajasta, luovutettavista tiedosta sekä luovutettavien tietojen käyttötarkoituksesta ja merkityksestä.
Lakia potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992, jäljempänä potilaslaki) sovelletaan asetuksen mukaisten terveystarkastusten ja terveysneuvonnan järjestämiseen. Potilaslaissa
on säännökset tiedonsaantioikeudesta sekä itsemääräämisoikeudesta. Asetuksessa puolestaan korostetaan avoimuuden merkitystä ehkäisevässä terveydenhuollossa. Alaikäisen mielipide toimenpiteeseen on selvitettävä silloin, kun se on hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden mahdollista. Jos alaikäinen ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan.
Lisäksi on huolehdittava kirjallisesta huoltajan suostumuksen hankkimisesta yhteistyön
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edellyttämään tietojen vaihtoon ja luovutukseen. (Liite 2a ja 2b kirjallinen suostumuslomake neuvolatyöryhmään /oppilashuoltoryhmään tai verkostopalaveriin).
Yhteistoiminnassa asiakkaan parhaaksi asiakkaan luvalla tiedon siirto on tärkeää, jotta
kokonaisuus asiakkaan kuntoutumisen näkökulmasta onnistuu parhaalla mahdollisella
tavalla. Tiedon siirrosta tulee huolehtia kasvuympäristöön (koti, päiväkoti, koulu), jossa
päivittäinen eläminen tapahtuu. Kirjallinen lupa yhteistyöhön eri toimijoiden välillä kysytään asiakkaalta siellä missä asiakkuus on. Samassa tilanteessa asiakkaalle kerrotaan
mistä asiasta on tarpeen keskustella ja keiden kanssa.
Suunnitelmien tekemisessä on tavoitteena, että jo tehtyä asiakassuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa erillisellä liitteellä. Suunnitelma annetaan perheen luvalla tiedoksi muille
toimijoille, joissa lapsella/perheellä on asiakkuus.

6.3 Osallisuus
Osallisuuden käsite kuvaa ihmisen kokemusta jäsenyydestä yhteisössä ja yhteiskunnassa, jossa ihmisellä on mahdollisuus osallistua, toimia ja vaikuttaa. Osallistuminen on
merkitykseltään osallisuutta kapeampi käsite: osallisuus tarkoittaa ihmisten kiinnittymistä
yhteisöönsä, kun osallistuminen on toiminnallista mukana olemista. Osallisuuden kokemus
muodostuu riittävästä tuesta ja arvostuksen kokemuksista. Se edellyttää tasavertaisuutta
asiakassuhteessa, mielipiteen ilmaisemista ja osallistumista päätöksentekoon.
Toiminnan järjestämisessä on otettava huomioon lapsen, nuoren ja koko perheen oikeus
osallisuuteen ja saada tukea. Osallisuuden mahdollistaminen ja tukeminen edellyttävät
lapsen, nuoren ja perheen aktiivista kuuntelua, riittävää tuntemista, tilanneherkkyyttä, asiakkaan oikeuksien ja päätöksenteon kunnioittamista sekä luottamuksen hankkimista. Lasta ja nuorta haastatellaan ikätasoisesti ja hänelle annetaan riittävästi aikaa ja positiivista
palautetta.

Palveluja järjestettäessä tulee kiinnittää huomiota myös kehitysympäristöihin. Kehitysympäristöillä tarkoitetaan kaikkia niitä yhteisöjä, joissa lapsi ja nuori kasvaa ja kehittyy ja
joihin hän on itse osallinen ja vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Keskeisiä kehitysympäristöjä ovat koti, varhaiskasvatuksen ympäristöt, koulu sekä vapaa-ajan ympäristöt, myös virtuaaliset. Turvatakseen lapselle ja nuorelle mahdollisuuden tasapainoiseen
kehitykseen, hyvinvointiin ja ihmissuhteisiin kehitysympäristöjen tulee tukea toisiaan ja
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muodostaa lapsen, nuoren ja hänen perheensä näkökulmasta mahdollisimman ehjä kokonaisuus.
Asetuksessa tarkoitettujen palvelujen neuvoloiden, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon
tehtävänä on osaltaan tukea kehitysympäristöjä. Tavoitteena on, että lapsiperheiden
palvelut muodostavat perhelähtöisen kokonaisuuden, jossa yhteiskunnan vastuunotto asiantuntijana muodostuu tasavertaiseksi kumppanuudeksi ja vanhemmilta odotetaan ja suodaan enemmän osallistumista perheensä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.
Palveluja suunniteltaessa ja järjestettäessä on otettava huomioon lapsen tärkeimmän kehitysympäristön, perheen, moninaisuus tämän päivän yhteiskunnassa. Lasten ja lapsiperheiden toimintaympäristö sekä perherakenteet ovat muuttuneet: perhekoko on pienentynyt, avo- ja avioerojen määrä on kasvanut ja perherakenteet ovat monimuotoistuneet.

6.4 Työryhmät
Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa on toimivia monialaisia työryhmiä, jotka jakaantuvat palvelujen sisällöllisen kehittämisen työryhmiksi ja asiakastyöryhmiksi. Palvelujen
sisältöä kehittäviä työryhmiä ovat lasten, nuorten ja perheiden koordinaatioryhmä ja alueelliset kehittämistyötyöryhmät. Asiakastyöryhmiä ovat neuvolatyöryhmä ja lasten – ja
nuorten kuntoutustyöryhmä. Koulukohtaiset oppilashuoltotyöryhmät ovat sekä palvelun
sisällön työryhmiä että asiakastyöryhmiä.
Moniammatillisessa yhteistoiminnassa asiakkaan asioissa voidaan käyttää neljää eri konsultaatiokäytäntöä:
1) asiakkaan läsnä ollessa
2) viranomaisten kesken, jolloin asiakas on nimetön
3) viranomaisten kesken, kun asiakkaalta on kirjallinen suostumus konsultaatiota varten.
4) viranomaisten kesken, jolloin asiakkaalle on ilmoitettu konsultaation käyttämisestä
(esim. lastensuojelu tilanteessa lapsen edun mukaisuus -perusteena )
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Seuraavassa taulukossa on työryhmien kokoonpano, tehtävät ja toimintaperiaatteet.

Palvelun sisällöllisen kehittämisen
työryhmät:
Lasten, nuorten ja
perheiden
palvelujen koordinaatioryhmä

Lasten, nuorten ja
perheiden alueelliset
palvelujen kehittämistyöryhmät

Kokoonpano

Tehtävä

Toimintaperiaatteet

neuvola, päivähoito, koulu, perhetyö,
lastensuojelu, perheneuvola, nuorisoja liikunta, kulttuuri, avohoidon ylilääkäri, mielenterveys- ja päihdeyksikkö,
MLL, seurakunta

-seuraa ja arvioi lapsiperheiden palvelujen toimivuutta ja tekevät sen mukaan linjaukset ja sopimukset lasten, nuorten ja
perheiden palvelujen kehittämiseksi

-työryhmän koordinaatiosta vastaa perhepalvelujohtaja
-monialainen asiantuntija
joukko
-verkostomainen työote
- kokoontuu joka toinen
kuukausi

alueen neuvolaterveydenhoitajat,
perhesosiaalityöntekijä, perhetyöntekijä, lastensuojeluntyöntekijä, päivähoidon aluevastaava ja pk johtajat,
kiertävä erityislastentarhanopettaja,
perheneuvolan edustaja, mielenterveys- ja päihdeyksikön edustaja

Asiakastyöryhmät: Kokoonpano

Alueelliset neuvolatyöryhmät

Lasten, nuorten kuntoutustyöryhmä

alueen neuvolan terveydenhoitajat,
lääkäri, puheterapeutti, toimintaterapeutti, fysioterapeutti, perheneuvolan
työntekijä lastensuojeluntyöntekijä,
kiertävä erityislastentarhanopettaja

lääkäri, sihteeri, lasten puheterapeutit, lasten toimintaterapeutti, lasten fysioterapeutti, perheneuvolan
johtava psykologi, kuntoutuksen
osastonhoitaja. Tarvittaessa työryhmä kutsuu koolle perheen, kiertävä
erityislastentarhanopettajan tai psykiatrisen sairaanhoitajan.

-toteuttaa, kehittää ja
arvioi aluelähtöisesti lasten, nuorten ja perheiden
palveluja

- työryhmää koordinoi
nimetty vastuuhenkilö
- kokoontuu 1-2 x vuodessa
-erikseen sovitaan asiakohtainen työrukkanen
esille tulleen epäkohdan
selkiyttämiseksi, jonka
jälkeen sovitaan asia
menettelytavasta työryhmässä ja tiedotetaan
kaikille asiaa koskettaville
tahoille.

Tehtävä

Toimintaperiaatteet

-toimii epäselvissä tilanteissa alle kouluikäisten
lasten asioiden eteenpäin
työstämisen työryhmänä

- työryhmää koordinoi
nimetty terveydenhoitaja
- työryhmään kuka tahansa työntekijä, jolla on
herännyt huoli,voi tuoda
lasten asioita käsiteltäväksi
-vanhemman kirjallisella
luvalla asian käsittely
työryhmässä
- kokoontuu 3-4 x vuodessa

-käsittelee alle 16 v lasten, nuorten kuntoutussuosituksia ja tekee niistä
päätökset.
-vastaa kuntoutuksen
linjauksista perusterveydenhuollossa alle 16 vuotiaiden osalta.
-työryhmä tai sen nimeämät henkilöt tekevät
tarvittavat kuntoutussuunnitelmat ko. ikäryhmään
kuuluville

- työryhmää koordinoi
kuntoutuksen osastonhoitaja
- kokoontuu 1 x kk
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-työryhmää koordinoi
johtava lastensuojelun
työntekijä
- kokoontuu 1 x kk, konsultoiva rooli, avun ja
tuen antaminen haasteellisissa ja laaja-alaisissa
tilanteissa
-ei päätäntävaltaa, asia
käsitellään anonyymisti
eikä asiakkaan tunnistetietoja anneta

Lastensuojelun asiantuntija työryhmä

sosiaalipalvelukeskuksen palvelupäällikkö, tilaaja ylilääkäri, mielenterveys- ja päihdeyksikön osastonhoitaja, johtava lastensuojelun sosiaalityöntekijä, terveysneuvonnan osastonhoitaja, Ranuan johtava sosiaalityöntekijä

Moniammatillisen asiantuntija konsultaation antaminen lasten asioista
vastaavalle lastensuojelun
sosiaalityöntekijälle

Palvelun kehittämisen työryhmä ja
asiakastyöryhmä

Kokoonpano

Tehtävä

Toimintaperiaatteet

Koulun oppilashuollon
tavoitteellinen kehittäminen, seuranta ja arviointi
moniammatillisesti. Kouluyhteisön asioiden käsittely mm. poissaolot, opiskelumotivaatiota, oppimisvaikeuksia, koulumenestystä ja terveyden
edistämistä.
Yksittäisen oppilaan asian
käsittely oppilaan, huoltajan, opettajan ja muiden
oppilaan kanssa työskentelevien yhteistyökumppaneiden kanssa.

Työryhmän toiminnasta
vastaa rehtori.
Säännölliset kokoontumisajat, jotka sovitaan
joko lukukaudeksi tai
lukuvuodeksi kerrallaan.

Koulukohtaiset oppilashuoltotyö-ryhmät

Käsiteltävän asian luonne määrittää
työryhmän kokoonpanon, jäseniä voi
olla rehtorin lisäksi vararehtori, terveydenhoitaja, koulukuraattori, erityisopettaja ja opinto-ohjaaja.

6.5 Työvälineitä ja -menetelmiä asiakkaan ja perheen kanssa työskentelyyn:
Rovaniemellä on järjestetty useita koulutuksia työskentelyn tueksi asiakkaan ja perheen
kanssa. Käytössä olevia työvälineitä ja –menetelmiä löytyy alla olevassa listassa. Tarkempia tietoja työmenetelmistä ja menetelmien käytöstä saa verkostotyönkoordinaattori
Jukka Hakolta(etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi).
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-varhainen vuorovaikutus-menetelmä : tavoitteena on auttaa perheitä pohtimaan ja
muuttamaan omia toimintatapojaan lapsen, nuoren ja vanhemman ja perheen hyvän arjen
toteutumiseksi.
- huoli puheeksi; huolen vyöhykkeistö apuväline avoimen yhteistyön kehittämiseksi perheen ja hänen eri verkostojen (läheiset, auttajat) kanssa
- lapset puheeksi; työväline, kun vanhemmalla on mielenterveys- ja /tai päihdeongelma
-perheinterventio; työtapa, joka on kehitetty lasten hyvinvoinnin parantamiseksi, kun äiti
tai isä on sairastunut vakavasti, lasten tilanteen tarkastelu yhdessä vanhempien kanssa
vanhemmuutta kunnioittaen
- verkostotyön menetelmät (ennakointi dialogi, suunnittelu palaveri, asiakaspalaveri,
työntekijäpalaveri): verkostopalaveriin ulkopuoliset vetäjät tasapuolisen vuoropuhelun
mahdollistajana
-depressiotyöryhmät; mielen itsehoito-kurssi
-friends - ohjelma; lasten ja nuorten mielen hyvinvointia tukeva ja masennusta ennaltaehkäisevä ohjelma(tunnetilojen hallinta)
- time out-aikalisä: psykososiaalisia tukitoimia nuorten syrjäytymiskehityksen ehkäisemiseksi mm. varusmiespalvelun, koulutuksen keskeyttäminen jne. tilanteisiin

6.6 Eri- ikäisten terveystarkastusprosesseissa käytettäviä lomakkeita

Lasta odottavan perheen prosessissa työskentelyn tukena käytettäviä lomakkeita
•
•
•
•
•

EPDS - lomake, mielialalomake synnytyksen jälkeisen masennuksen tunnistamiseksi (Liite 3)
Audit - päihteiden käytön riskin arviointilomake (Liite4),
Parisuhdeväkivallan seulonta-lomake (Liite5)
Vanhemmuuden roolikartta(Liite 6)
Voimavaramittari lasta odottaville vanhemmille (Liite 7)

Neuvolaikäisen lapsen ja perheen prosessissa työskentelyn tukena käytettäviä lomakkeita
• Vauvaperheen arjen voimavarat (Liite 8)
• ADBB- (alarm distress baby scale) (Liite 9)
• Parisuhteen roolikartta (Liite 10)
• Suostumus lapsen asioiden käsittelemiseen neuvolatyöryhmässä (Liite 2a)
• Päivähoidon kokonaiskehityksen havainnointi –ja arviointilomakkeet 4v (Liite 11)
(1½-v koke-lomake valmisteilla)
Kouluikäisen prosessissa työskentelyn tukena käytettäviä lomakkeita
•
•
•
•
•
•

Kouluympäristön terveys ja turvallisuusselvityslomake (Liite 1)
R-BDI-13-lomake, nuoren mielialakysely (Liite 12).
Adsume- nuoren päihdemittari(Liite 13 )
LAPS-lomake, lapsen psykososiaalisen terveyden arviointimenetelmä 4-15vuotiaalle(Liite 14)
C-Gas – lomake, nuoren psyykkisen tilan arviointi (Liite 15)
Elämän hallinta tunteen - arviointilomake yli 12 v (Liite 16)
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•
•
•
•
•
•

Arvio oppilaan koulunkäynnistä terveydenhoitajalle (Liite 17)
Suostumus oppilaan asioiden käsittelemiseen oppilashuoltoryhmässä (Liite 2 b)
Terveyskysely koulunkäynnin aloittavalle oppilaan huoltajalle (Liite 18)
Terveyskysely 5lklle oppilaalle ja huoltajalle (Liite 19)
Kysely 7. luokkalaisen vanhemmille (Liite 20)
Puberteetti kehityksen arviointi (Liite 21)

Opiskelijaikäisen prosessissa työskentelyn tukena käytettäviä lomakkeita
•
•
•
•
•

R-BDI-13-lomake, nuoren mielialakysely (Liite 12).
Adsume- nuoren päihdemittari alle 18 v (Liite 13)
Audit - päihteiden käytön riskin arviointilomake yli 18 v (Liite 4),
Oppilaitosympäristön terveys- ja hyvinvointiselvitys (Liite 1)
Itsenäistyvän nuoren roolikartta (Liite 22)

6.7 Seurakuntien ja eri järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö
Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa tehdään yhteistyötä seurakuntien ja eri järjestöjen kanssa yhdessä ja erikseen täydentäen lapsiperheiden palvelujen tarjontaa. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi eri tapahtumien, koulutuksien, perhe- ja iltapäiväkerhojen ja kahvilatoiminnan järjestämiseksi.

7 Seurantatieto ja arviointi
Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen käyttöä seurataan ja arvioidaan monialaisesti sekä
palvelujen vaikutuksia perheiden terveyteen ja hyvinvointiin. Tietojen pohjalta tehdään johtopäätöksiä sekä myönteisistä muutoksista että lasten, nuorten ja perheiden kohtaamista
terveyden ja hyvinvoinnin haasteista. Nämä tiedot luovat pohjan palvelujen tuottamiselle ja
kehittämiselle.

7.1 Arviointityöryhmä
Lasten, nuorten ja perheiden koordinaatiotyöryhmä toimii arviointityöryhmänä. Sen tehtävänä on koordinoida ja arvioida lasten, nuorten ja perheiden palveluissa tapahtuvia muutoksia ja käynnistää tarvittavia kehittämis- ja muutostoimenpiteitä. Arviointi – ja seurantatiedoista tiedotetaan eri lautakunnille (perusturva, koulutus, nuoriso) sekä eri toimialojen
johtokunnille.
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7.2 Seurattavia tietoja
Eri lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tuottajien käyntitilastojen lisäksi saadaan seurantatietoa palvelujen sisällöstä seuraavanlaisia tilastoja:
-neuvola : EPDS - mielialaseula, Audit - alkoholin riskikäyttäytymisen seula, suhteellinen
paino
-kouluterveydenhuolto: R-BDI-13 mielialaseula, Adsume - nuorten päihdemittari, suhteellinen paino
-opiskelijaterveydenhuolto: mielialakysely, Adsume - nuorten päihdemittari, tupakointi
-hammashuolto: käyntimäärät, ienindeksi
-kuntoutus: lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat, terapiamuodot ostopalvelutuottajittain
-päivähoito: erityisen tuen lapsimäärä, syy
-perhetyö: perhetyön perhemäärät, aikuisten – ja lasten määrät, kotikäyntityö ja ryhmämuotoinen toiminta, asiakkuuksien lähettävä taho,
-koulu: kouluterveyskyselyn tulokset joka toinen vuosi, oppilasmäärät, ryhmäkoot, tuntikehys/oppilas, iltapäivätoiminnassa olevien määrä, tukipalvelut, jatko-opintoihin siirtyneiden
määrä, erityisopetuksen muodot ja oppilasmäärät.
-perheneuvola: asiakkuuksien määrät, muiden verkostojen mukana olemisen määrä vanhempien lisäksi, ikäjakaumat, perheasioiden sovittelun määrä, käräjäoikeuden selvitysten
määrä, ensitiimin asiakkuudet ja käyntimäärät. konsultoivan lasten psykiatrin vastaanottopalvelujen asiakasmäärät.
-lastensuojelu: lastensuojeluilmoitusten lukumäärät ikäryhmittäin 0-3v,4-6v,7-12v ja 1317v,syyt, ilmoittajatahot, lastensuojeluhakemusten määrä, syyt ja hakija, lastensuojelupyyntöjen määrä, toimeentulotukea saavat perheet, kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä,
huostaan otettujen määrä, avohuollon ohjauksen asiakkaiden määrät, tukiperhelasten
määrät.
-etsivä nuorisotyö: käyntimäärät
-nuorisotoiminta: käyntimäärät -romppu, nuorten päihdepalvelut: asiakkuus määrät,
asiakaskäynnit, sukupuoli, ikäjakauma alle / yli 18 v.
-nuppi, nuorten mielenterveyspalvelut: puhelut, käynnit -poliisi: nuorten rikostilastot
- erikoissairaanhoito: lasten ja nuorten psykiatrian avokäyntimäärät ja laitoshoito- käynnit

8 Tiedottaminen
Toimenpideohjelma vahvistetaan perusturvalautakunnassa, jonka jälkeen ohjelmasta tiedotetaan lasten, nuorten ja perheiden palvelujen eri toimijakumppaneille. Ohjelma annetaan asiakkaille tiedoksi ja luettavaksi kirjallisena terveysneuvonnan vastaanottopisteiden
odotushuoneisiin.
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Lähteet:
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Ø Kouluterveydenhuollon laatusuositukset (STM, oppaita 2004:8)
Ø Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus, (2006), Vajaaliikkeisten Kunto ry. Matti Koivikko &
Salla Sipari,
Ø Lastenneuvola lapsiperheiden tukena – opas työntekijöille.(STM, oppaita 2004:14)
Ø Lasten terveys, LATE-tutkimuksen perustulokset lasten kasvusta, kehityksestä, terveydestä, terveystottumuksista ja kasvuympäristöstä, (2010), toim. Mäki Päivi & Hakulinen-Viitanen Tuovi, Kaikkonen Risto, Koponen Päivikki, Ovaskainen Marja-Leena, Sippola Risto, Virtanen Suvi, Laatikainen Tiina, LATE-työryhmä, Raportti 2. Helsinki:THL.
Ø Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä ehkäisevä suun terveydenhuolto. Asetuksen (380/2009) perustelut ja soveltamisohjeet. (2009) Julkaisuja 20. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.
Ø Opiskeluterveydenhuollon opas (STM, julkaisuja 2006:12)
Ø Seulontatutkimukset ja yhteistyö äitiyshuollossa. Suositukset 1999.(Stakes 1999, oppaita 34)
Ø Terveyden edistäminen – teorioista toimintaan,(2010), toim. Anna-Maija Pietilä,
WSOYpro.
Ø Tilasto ja indikaattori pankki – Sotkanet osoitteessa:
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu.
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LIITE 1

Koulu /Oppilaitosympäristön terveys ja turvallisuus selvitys (fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön arviointi)
•

Olosuhteiden arviointi tapahtuu yhteistyössä koulun/oppilaitoksen ja sen oppilaiden/opiskelijoiden, koulu-opiskelijaterveydenhuollon, terveystarkastajan,
henkilöstön työterveyshuollon, työsuojeluhenkilöstön, kiinteistön omistajan edustajan ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kesken. mm. psykologi, fysioterapeutti, suunterveydenhuolto.
• Tavoitteena arvioida koulun ja /tai luokkatason työskentely-ympäristöä ja – olosuhteita. Arviointityöryhmään otetaan oppilaiden edustus mukaan.
• Tarkoituksena on turvata koulun hyvä psykososiaalinen ja fyysinen työympäristö sekä luoda edellytykset oppilaiden että opettajien työn tuloksille ja hyvinvoinnille.
• Tehdään vähintään joka 3. vuosi.
• Taustatietoina voidaan hyödyntää mm. työterveyshuollossa tehtyjä selvityksiä ja mittauksia ja työterveyshuollon asiantuntijuus on tarpeen erityisesti arvioitaessa fysikaalisia, biologisia ja kemiallisia altisteta.
TAUSTATIEDOT:
Aika: /
201__ klo
1. Koulu/Oppilaitos, yhteyshenkilö, yhteystiedot:
Osallistujat:
2. Koulun/luokkien terveys- ja turvallisuusriskien arviointi:
A. Fysikaaliset altisteet(Haju, melu, valaistus ym.)
B. Biologiset altisteet (sisäilma, home ym.)
C. Kemialliset altisteet (esim. aineopetusluokissa käytettävät aineet ja
niiden käyttöturvallisuustiedotteet)
D. Kouluruokailun järjestelyt (tilat, ajoitukset ym.) haastattelun ja havainnoinnin keinoin
E. Koulutyö- ja oppimisilmapiiri (psyykkiset ja sosiaaliset kasvatustekijät,
koulukiusaaminen ym.)
F. Tapaturma ja terveysuhka sisätiloissa(portaat, ergonomiset tekijät ym.)
G. Tapaturma- ja terveysvaarat ulkotiloissa (fyysiset olosuhteet, välituntivalvonta ym.)
H. Koulun sosiaaliset tilat (Wc, pesutilat, lepotilat ym.)
I. Koulutyön järjestelyt(Tilojen käyttö ja soveltuvuus, lukujärjestyksen
toimivuus ym.)

1 (ei riskiä)

2

3

4

5(suuri riski)
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3. TURVALLISUUS – JA VALMIUSSUUNNITELMAT

ON

EI

SUUNNITTEILLA, ARVIOITU VALMISTUMISAIKA

ü turvallisuussuunnitelma toimintaohjeineen erityisiä riskitilanteita varten esim. tulipalo ym.
varten, kriisitilanteen toimintasuunnitelma ja jälkipuinti
ü päihdeohjelma (toimintaohjelma, joka sisältää ohjeistuksen ennaltaehkäisevistä toimista ja
päihdevalistuksesta, varhaisen puuttumisen mallin ja hoitoonohjauksen).
ü ensiapuvalmius ja – opetus: ohje tapaturmatilanteisiin, kirjallinen suunnitelma ensiapuopetuksesta sekä opettajien että oppilaiden osalta.
4. RISKIEN YKSILÖINTI (riskinarviointitaulukossa(kohta 2.) yksilöidään ne kohdat, joissa arviointi on 3 – 5):

5. SUUNNITELLUT TOIMENPITEET
Tavoite/Sovitut toimenpiteet/Vastuuhenkilö:

6. ARVIOINNIN SUORITTAJAT: jokainen arviointiin osallistunut allekirjoittaa asiakirjan.

Aikataulu:

Uudelleen arvioinnin
ajankohta:
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SUOSTUMUS LAPSEN ASIOIDEN KÄSITTELEMISEEN
LIITE 2A
NEUVOLATYÖRYHMÄSSÄ /VERKOSTOPALAVERISSA

Lapsen ja huoltajan nimi ja yhteystiedot:

Suostumuksen pyytäjän nimi ja virka-asema:

Käsiteltävä asia:

Neuvolatyöryhmään kuuluvat:

KAIKKIA NEUVOLATYÖRYHMÄN JÄSENIÄ SITOO
VAITIOLOVELVOLLISUUS.
Suostun huollettavani asioiden käsittelyyn neuvolatyöryhmässä.
En suostu huollettavani asioiden käsittelyyn neuvolatyöryhmässä.

Suostumus saatu
suullisena
___.___/ 20

Suostumuksen pyytäjän allekirjoitus
___/___ 20_________________________

Suostumuksen pyytäjä:

Asiakkaan ja/tai huoltajan allekirjoitus
___/___ 20_________________________
_________________________
Tämä suostumus on voimassa kunnes asia katsotaan loppuun käsitellyksi, korkeintaan kuitenkin yhden
vuoden ajan allekirjoituspäivämäärästä.
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SUOSTUMUS OPPILAAN ASIOIDEN KÄSITTELEMISEEN
OPPILASHUOLTORYHMÄSSÄ /VERKOSTOPALAVERISSA

LIITE 2B

Oppilaan ja huoltajan nimi ja yhteystiedot:

Suostumuksen pyytäjän nimi ja virka-asema:

Käsiteltävä asia:

Koulun oppilashuoltoryhmään kuuluvat:

KAIKKIA OPPILASHUOLTORYHMÄN JÄSENIÄ SITOO VAITIOLOVELVOLLISUUS.
Suostun huollettavani asioiden käsittelyyn oppilashuoltoryhmässä.

Suostumus saatu
suullisena

En suostu huollettavani asioiden käsittelyyn oppilashuoltoryhmässä.

Suostumuksen pyytäjän allekirjoitus

___.___/ 20

___/___ 20_________________________
Asiakkaan ja/tai huoltajan allekirjoitus

Suostumuksen pyytäjä:

___/___ 20_________________________
Tämä suostumus on voimassa kunnes asia katsotaan loppuun käsitellyksi, korkeintaan kuitenkin kuluvan
lukuvuoden loppuun asti.
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LIITE 3
MIELIALALOMAKE SYNNYTYKSEN JÄLKEISEN MASENNUKSEN TUNNISTAMISEKSI (EPDS)
Alkuperäinen lähde: Cox JL, Holden JM, Sagovsky R. Detection of Postnatal Depression.
Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. British Journal of Psychiatry 1987; 150:782-6.
Ole hyvä ja ympyröi vaihtoehto, joka parhaiten vastaa Sinun tuntemuksiasi viimeisen kuluneen viikon aikana, ei vain tämänhetkisiä tuntemuksiasi.
Viimeisten seitsemän päivän aikana
1. olen pystynyt nauramaan ja näkemään asioiden hauskan puolen
•yhtä paljon kuin aina ennenkin
•en aivan yhtä paljon kuin ennen
•selvästi vähemmän kuin ennen
•en ollenkaan
2. olen odotellut mielihyvällä tulevia tapahtumia
•yhtä paljon kuin aina ennenkin
•hiukan vähemmän kuin aikaisemmin
•selvästi vähemmän kuin aikaisemmin
•tuskin lainkaan
3. olen syyttänyt tarpeettomasti itseäni, kun asiat ovat menneet vikaan
•kyllä, useimmiten
•kyllä, joskus
•en kovin usein
•en koskaan
4. olen ollut ahdistunut tai huolestunut ilman selvää syytä
•ei, en ollenkaan
•tuskin koskaan
•kyllä, joskus
•kyllä, hyvin usein
5. olen ollut peloissani tai hädissäni ilman erityistä selvää syytä
•kyllä, aika paljon
•kyllä, joskus
•ei, en paljonkaan
•ei, en ollenkaan
6. asiat kasautuvat päälleni
•kyllä, useimmiten en ole pystynyt selviytymään niistä ollenkaan
•kyllä, toisinaan en ole selviytynyt niistä yhtä hyvin kuin tavallisesti
•ei, useimmiten olen selviytynyt melko hyvin
•ei, olen selviytynyt niistä yhtä hyvin kuin aina ennenkin
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7. olen ollut niin onneton, että minulla on ollut univaikeuksia
•kyllä, useimmiten
•kyllä, toisinaan
•ei, en kovin usein
•ei, en ollenkaan
8. olen tuntenut oloni surulliseksi ja kurjaksi
•kyllä, useimmiten
•kyllä, melko usein
•en kovin usein
•ei, en ollenkaan
9. olen ollut niin onneton, että olen itkeskellyt
•kyllä, useimmiten
•kyllä, melko usein
•vain silloin tällöin
•ei, en koskaan
10. ajatus itseni vahingoittamisesta on tullut mieleeni
•kyllä, melko usein
•joskus
•tuskin koskaan
•ei koskaan
Kysymyksissä 1, 2 ja 4 vastausvaihtoehdot pisteytetään järjestyksessä ylimmästä alimpaan asteikolla 0-3. Kysymykset 3 sekä 5-10 ovat käänteisiä ja ne pisteytetään järjestyksessä ylimmästä alimpaan asteikolla 3-0
EPDS-mittari on validoitu useassa maassa, eikä sitä saa toimipaikkakohtaisesti muuttaa.
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LIITE 4
Alkoholinkäytön riskit (AUDIT)
Käytätkö alkoholia kohtuullisesti, sopivasti vai liikaa? Onko alkoholin käytöstä sinulle enemmän iloa
vai haittaa? Oletko joskus halunnut vähentää juomistasi? Voit itse testata ja arvioida omaa juomistasi.
Päihdelinkin testien tuloksia saatetaan käyttää myös riippuvuuksia koskevien tutkimusten tutkimusaineistona. Julkaisemme testien tuloksia ja vastaajien taustatietoja vain tilastollisessa muodossa.
Rastita kysymyksessä omaa tilannettasi lähinnä vastaava vaihtoehto.
PALJONKO JUOT?
1. Kuinka usein juot olutta, viiniä tai muita alkoholijuomia? Koeta ottaa mukaan myös ne
kerrat, jolloin nautit vain pieniä määriä, esim. pullon keskiolutta tai tilkan viiniä.
ei koskaan
noin kerran kuussa tai harvemmin
2-4 kertaa kuussa
2-3 kertaa viikossa
4 kertaa viikossa tai useammin
2. Kuinka monta annosta alkoholia yleensä olet ottanut niinä päivinä, jolloin käytit alkoholia?
1-2 annosta
3-4 annosta
5-6 annosta
7-9 annosta
10 tai enemmän
3. Kuinka usein olet juonut kerralla kuusi tai useampia annoksia?
en koskaan
harvemmin kuin kerran kuussa
kerran kuussa
kerran viikossa
päivittäin tai lähes päivittäin
MENIKÖ PITKÄKSI?
4. Kuinka usein viime vuoden aikana sinulle kävi niin, että et pystynyt lopettamaan alkoholinkäyttöä, kun aloit ottaa?
ei koskaan
harvemmin kuin kerran kuussa
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kerran kuussa
kerran viikossa
päivittäin tai lähes päivittäin
JÄIKÖ JOTAIN TEKEMÄTTÄ?
5. Kuinka usein viime vuoden aikana et ole juomisesi vuoksi saanut tehtyä jotain, mikä tavallisesti kuuluu tehtäviisi?
en koskaan
harvemmin kuin kerran kuussa
kerran kuussa
kerran viikossa
päivittäin tai lähes päivittäin
RYYPYLLÄ KÄYNTIIN?
6. Kuinka usein viime vuoden aikana runsaan juomisen jälkeen tarvitsit aamulla olutta tai
muuta alkoholia päästäksesi paremmin liikkeelle?
en koskaan
harvemmin kuin kerran kuussa
kerran kuussa
kerran viikossa
päivittäin tai lähes päivittäin
MORKKIS?
7. Kuinka usein viime vuoden aikana tunsit syyllisyyttä tai katumusta juomisen jälkeen?
en koskaan
harvemmin kuin kerran kuussa
kerran kuussa
kerran viikossa
päivittäin tai lähes päivittäin
MENIKÖ MUISTI?
8. Kuinka usein viime vuoden aikana sinulle kävi niin, että et juomisen vuoksi pystynyt
muistamaan edellisen illan tapahtumia?
en koskaan
harvemmin kuin kerran kuussa
kerran kuussa
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kerran viikossa
päivittäin tai lähes päivittäin
KOLHITKO ITSEÄSI TAI MUITA?
9. Oletko itse tai onko joku muu satuttanut tai loukannut itseään sinun alkoholinkäyttösi
seurauksena?
ei
on, mutta ei viimeisen vuoden aikana
kyllä, viimeisen vuoden aikana
TULIKO SANOMISTA?
10. Onko joku läheisesi tai ystäväsi, lääkäri tai joku muu ollut huolissaan alkoholinkäytöstäsi tai ehdottanut että vähentäisit juomista?
ei koskaan
on, mutta ei viimeisen vuoden aikana
kyllä, viimeisen vuoden aikana
11. Vastaajan sukupuoli
Mies
Nainen
12. Ikä
15 tai alle
16 - 17
18 - 24
25 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 64
65 tai enemmän
Lähde: Maailman terveysjärjestö WHO (AUDIT-testi).
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LIITE 5
LOMAKE PARISUHDEVÄKIVALLAN SEULONTAAN ÄITIYS- JA LASTENNEUVOLASSA

Kysymykset esitetään raskaana oleville naisille viimeistään raskauden kahden
ensimmäisen kolmanneksen aikana ja äideille viimeistään nuorimman lapsen
ollessa kuuden kuukauden ikäinen.
Esitä naiselle seuraavat kysymykset aina kahden kesken.
Kirjoita naisen kertoma vastaus ko tilaan tai ympyröi sopiva vaihtoehto.
1. Millaisena koet parisuhteesi?
2.Käyttäytyykö kumppanisi joskus niin, että pelkäät häntä?
3. Käyttäytyykö kumppanisi sinua kohtaan halventavasti,
nöyryyttävästi tai kontrolloivasti?

Kyllä
1

Ei
2

1

2

Uhannut sinua väkivallalla
(sis. myös uhkauksen käyttää jotakin asetta/välinettä)?

1

2

Tarttunut kiinni, repinyt, tönäissyt,
läimäissyt tai potkaissut sinua?

1

2

Käyttänyt muuta fyysistä väkivaltaa sinua kohtaan?

1

2

Painostanut, pakottanut tai yrittänyt pakottaa sinua
seksuaaliseen kanssakäymiseen?

1

2

5. Milloin nykyinen kumppanisi käyttäytyi väkivaltaisesti?
Viimeisen 12 kuukauden aikana
Raskauden aikana
Synnytyksen jälkeen

1
1
1

2
2
2

6. Onko nykyinen kumppanisi ollut väkivaltainen
lastanne/lapsianne kohtaan?

1

2

7. Onko joku lapsistasi nähnyt tai kuullut,
kun kumppanisi on käyttäytynyt väkivaltaisesti?

1

2

4. Onko nykyinen kumppanisi

8. Millaista tukea/apua haluaisit tilanteeseesi?

Copyright: Sirkka Perttu 2003
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LIITE 6

Vanhemmuuden rooliarttta®
Vanhemmuuden roolikartta® on syntynyt Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän henkilöstön kehittämistyön tuloksena vuonna 1999.
Vanhemmuuden roolikartan® synnyn tausta-ajatuksena oli kysymys siitä, miten vanhemmuutta voitaisiin arkiajattelussa
hahmottaa mahdollisimman selkeästi ja luontevasti.
Roolikartassa on viisi pääroolia ja jokaisessa pääroolissa voi olla 6-9 alaroolia.
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LIITE 7.
Copyright: Kaljunen, Pelkonen & Hakulinen-Viitanen 2002
VOIMAVARAMITTARI LASTA ODOTTAVILLE VANHEMMILLE
TERVEYS JA ELÄMÄNTAVAT
Täysin
Osittain
samaa
samaa
mieltä
mieltä
1. Tunnen itseni terveeksi
1
2
2. Mielialani on useimmiten valoisa ja hyvä
1
2
3. Suhtaudun luottavaisesti tulevaan synnytykseen 1
2
4. Olen tietoinen päihteiden (alkoholi, huumeet) käytön haitoista
sikiön kehitykselle
1
2
5.Olen tietoinen päihteiden käytön haitoista
omalle terveydelleni
1
2
6. Tiedän tupakoinnin haitoista sikiön kehitykselle 1
2
7. Kenenkään perheenjäsenen päihteiden käyttö ei aiheuta minulle
huolta
1
2
8. Olen useimmiten toimelias ja vireä
1
2
9. Nukun mielestäni riittävästi
1
2
10. Pyrin noudattamaan säännöllistä ateriarytmiä 1
2

Osittain
eri
mieltä
3
3
3

Täysin
eri
mieltä
4
4
4

3

4

3
3

4
4

3
3
3
3

4
4
4
4

OMAT LAPSUUDEN KOKEMUKSET
11. Minusta pidettiin lapsena hyvää huolta
12. Lapsuudenkotini oli turvallinen
13. Minut hyväksyttiin omana itsenäni
14. Omat lapsuuden kokemukseni eivät paina
mieltäni

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

1

2

3

4

15. Pystymme puhumaan tunteistamme
1
2
16. Pystymme puhumaan ristiriitoja herättävistä
asioista
1
2
17. Fyysinen väkivalta ei kuulu suhteeseemme
1
2
18. Henkinen väkivalta ei kuulu suhteeseemme
1
2
19. Pyrimme kotitöissä joustavaan, molempia tyydyttävään
työnjakoon
1
2
20. Osoitamme toisillemme hellyyttä
1
2
21.Tiedän, että seksuaalielämäämme voi lapsen syntymän myötä
tulla muutoksia
1
2
22. Pystymme puhumaan seksuaalielämästämme 1
2
23. Pyrimme järjestämään aikaa yhdessäololle (ja yhteisille
harrastuksille)
1
2
24. Sallimme toisillemme myös yksityisyyttä ja
omaa aikaa
1
2
25.Tiedän, että parisuhteen toimivuus on tärkeää koko
perheen hyvinvoinnille
1
2
26. Olen valmis näkemään vaivaa parisuhteemme
kehittämiseksi
1
2

3

4

3
3
3

4
4
4

3
3

4
4

3
3

4
4

3

4

3

4

3

4

3

4

PARISUHDE

Copyright: Kaljunen, Pelkonen & Hakulinen-Viitanen 2002
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VANHEMMAKSI KASVU JA VANHEMMUUS
Täysin
samaa
mieltä

Osittain
samaa
mieltä

Osittain
eri
mieltä

Täysin
eri
mieltä

27. Lapsen odotus ja syntymä tuntuvat kohdallani
luonnollisilta elämänmuutoksilta
1
2
3
4
28. Luotan siihen, että opin hoitamaan lastani
1
2
3
4
29. Tiedän, että tunnesuhde lapseen kehittyy vähitellenlapsen odotuksen, syntymän ja hoitamisen myötä
1
2
3
4
30. Tiedän, että myös ristiriitaiset tunteet
kuuluvat odotusaikaan
1
2
3
4
31. Tiedän, että vanhemmilta saamani malli äitinä tai isänä
toimimisesta vaikuttaa omaan tapaani toimia vanhempana
1
2
3
4
32. Tiedän, että voin oppia toimimaan vanhempana toisin kuin
omat vanhempani toimivat
1
2
3
4
33. Pyrimme puolisoni kanssa löytämään yhteisen näkemyksen
lapsen hoitoon ja kasvatukseen liittyvistä asioista
1
2
3
4
34. Tiedän, mistä tarvitessani saan lisätietoa lapsenhoitoon ja
vanhemmuuteen liittyvistä asioista
1
2
3
4
35. Meillä on riittävät taidot kotitöiden tekemiseen (kuten
ruuanlaitto, pyykinpesu, siivoaminen)
1
2
3
4
36. Tiedän, että lapsen syntymä muuttaa ajankäyttöäni ja voi
rajoittaa harrastuksia
1
2
3
4
37. Uskon sopeutuvani hyvin lapsen syntymän aiheuttamaan
elämän muutokseen
1
2
3
4

SOSIAALINEN TUKI
38. Minulla on ainakin yksi henkilö, jolta tarvitessasi saan tukea
ja apua
1
2
39. Tiedän saavani tarvitessani apua ja tukea omilta tai puolisoni
vanhemmilta
1
2
40. Tunnen jonkun odottavan perheen tai lapsiperheen, jonka
kanssa voin vaihtaa kokemuksia
1
2
41. Tiedän, missä asioissa voin kääntyä neuvolan
puoleen
1
2
42. Minulla on riittävästi tietoa lapsiperheille tarkoitetuista
palveluista paikkakunnallamme
1
2

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

TALOUDELLINEN TILANNE, TYÖ JA ASUMINEN
43. Taloudellinen tilanteemme ei huolestuta minua 1
2
3
4
44. Olen tyytyväinen nykyiseen asuinympäristöömme 1
2
3
4
45. Asuntomme on lapsiperheelle sopiva
1
2
3
4
46. Työttömyys tai sen uhka ei kuormita perhettämme 1
2
3
4
47. Oma tai puolisoni työ /opiskelu ei rasita liikaa perhe-elämäämme
1
2
3
4
48. Pyrin tarvittaessa löytämään uusia tapoja työn (tai opiskelun)ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi lapsen synnyttyä
1
2
3
4

MUUT MINULLE /PERHEELLEMME VOIMIA ANTAVAT TEKIJÄT:
MUUT ELÄMÄNTILANNETTAMME KUORMITTAVAT TEKIJÄT:
Lomakkeen käyttöoikeus pyydettävä Tuovi Hakulinen-Viitaselta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, PL 30,
FI-00271 Helsinki, tuovi.hakulinen-viitanen@thl.fi

53

LIITE 8
Voimavarainen vanhemmuus –terveellinen lapsuus –projekti
Itä-Suomen lääni, lokakuu 2002

VAUVAPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT
Hyvä äiti ja isä
Vauvaperheen elämään sisältyy monenlaisia ilonaiheita, mutta välillä arki voi olla melko rankkaa.
Vanhemmat voivat hyötyä siitä, että he joskus kiireenkin lomassa pysähtyvät pohtimaan omaa
elämäänsä ja keskustelemaan siitä yhdessä. Tästä hyötyvät yleensä myös lapset ja näin koko perhe.
Tähän lomakkeeseen on koottu vauvaperheille keskeisiä asioita, jotka voivat olla perheelle voiman
lähteitä tai arkea kuormittavia. Lomakkeen avulla voit tarkastella tekijöitä, jotka sinun tai perheesi
elämässä tällä hetkellä antavat voimia (lomakkeen vaihtoehdot täysin tai osittain samaa mieltä) tai
kuormittavat arkea (täysin tai osittain eri mieltä). Tunnistaessasi näitä tekijöitä sinun on
helpompi miettiä mahdollisesti tarvittavia muutoksia suhtautumis- ja toimintatavoissasi. Halutessasi
voit keskustella perheesi voimavaroista myös neuvolassa. Mikäli olet yksinhuoltaja, täytä lomake
soveltuvin osin.
Rengasta joka kohdassa neljästä vaihtoehdosta yksi, joka vastaa parhaiten elämäntilannettasi.
Lomakkeen täytti: Äiti ___Isä___ Äiti ja isä yhdessä___ (Äidille merkintä X ja isälle O)
Lapsen ikä:______kuukautta
Täysin sama
mieltä
Vauvan syntymän jälkeinen uusi elämäntilanne
Olen kyennyt riittävästi työstämään raskauteen ja
synnytykseen liittyviä asioita… … … … … … … … … … … … … 1
Olen saanut riittävästi tietoa synnytyksen jälkeisestä
masennuksesta … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 1
Olen osannut varautua vauvan tuomiin elämänmuutoksiin … . 1
Otamme vauvan tarpeet huomioon perheemme ajankäytössä.. 1
Työn ja perhe-elämän yhdistäminen sujuu vaivattomasti … … 1
Kotimme sopii lapsiperheelle … … … … … … … … … … … … . 1
Asuinympäristömme on lapsiystävällinen ja turvallinen … … . 1
Vanhemmuus ja vauvan hoito
Minulla on riittävästi aikaa olla vauvan kanssa … … … … … 1
Minun on yleensä helppoa ymmärtää vauvan tarpeita … … .. 1
Uskallan käsitellä vauvaa kohtaan tuntemiani kielteisiä
tunteita… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1
Vauvan luonne/temperamentti vastaa odotuksiani … … … … 1
Tietoni vanhemmuudesta ovat riittävät … … … … … … … … . 1
Minulla on monia mukavia hetkiä vauvan kanssa … … … … 1
Osaan hoitaa vauvaani … … … … … … … … … … … … … … .. 1
Imetys sujuu odotetusti … … … … … … … … … … … … … … .. 1
Pystyn käsittelemään epävarmuuden tunteitani … … … … … . 1
Vanhemmuus on odotusteni mukaista … … … … … … … … … 1
Tunnen olevani riittävän hyvä vanhempi … … … … … … … … . 1
Tunnistan itsessäni asioita, joissa voisin kehittyä vanhempana1
Voin tarvittaessa keskustella omien vanhempieni kanssa
vanhemmuudesta … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 1
Copyright: Tuovi Hakulinen-Viitanen, Marjaana Pelkonen 2002

Osittain
samaa mieltä

Osittain
eri mieltä

Täysi
eri mieltä

2

3

4

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

2
2

3
3

4
4

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2

3

4

54
Täysin sama
mieltä
Parisuhde
Välillämme on hyvä keskusteluyhteys … … … … … … … … … 1
Meillä on riittävästi yhteistä aikaa … … … … … … …
1
Suhteemme on läheinen … … … … … … … … … … … … … … . 1
Pystymme keskustelemaan seksuaalielämästämme
1
Osaamme riidellä ja sopia … … … … … … … … …
1
Osoitamme toisillemme hellyyttä … … … … … … … … … … .. 1
Olen tyytyväinen parisuhteeseeni … … … … … … … … … … .. 1
Kotityöt jaetaan perheessämme oikeudenmukaisesti … … … .. 1
Vuorottelemme aika ajoin vauvan hoidossa … … …
1
Pyrimme tekemään mukavia asioita yhdessä … … … … … … .. 1
Perheen tukiverkosto
Saamme tarvittaessa apua isovanhemmilta … … … … … … …
Meillä on apua antavia naapureita tai tuttavia … … … … … …
Tarvitessani saan tukea läheiseltä henkilöltä … … … … … … .
Saamme tukea muilta lapsiperheiltä … … … … … … … … … ..
Meidän on mahdollista saada lastenhoitoapua … … … … … ..
Paikkakunnallamme on riittävästi lapsiperheille tarkoitettuja
palveluja … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
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Perheen terveys ja elämäntavat
Vanhempien terveys on hyvä … … … … … … … … … … … … . 1
Huolehdimme terveydestämme … … … … … … … … … … … .. 1
Kenelläkään ei ole huolta aiheuttavaa sairautta tai vammaa .. 1
Perheenjäsenet ovat enimmäkseen hyvällä tuulella … … … … 1
Perheemme elämäntavat virkistävät meitä … … … … … … … .. 1
Kenenkään perheenjäsenen päihteiden käyttö ei aiheuta
huolta… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 1
Tunnen itseni useimmiten virkeäksi … … … … … … … … … … . 1
Minulla on mieluinen harrastus … … … … … … … … … … … … 1
Meillä on riittävästi perheen yhteistä aikaa … … … … … … … .. 1
Nukun riittävästi … … … … … … … … … … … … … … … … … ... 1
Perheellämme on huumorintajua … … … … … … … … … … … .. 1
Perheen tulevaisuudennäkymät
Perheemme taloudellinen tilanne on turvattu … … … … … … .. 1
Perheessämme ei ole pelkoa työttömyydestä … … … … … … .. 1
Perheemme tulevaisuudennäkymät ovat valoisat … … … … … 1
Hengelliset tai henkiset asiat antavat meille voimaa… … … … 1
Meillä on riittävät voimavarat selvitä tässä elämäntilanteessa 1

Mitkä muut tekijät antavat perheelle voimia?

Mitkä muut tekijät kuormittavat perhettä?

Lomakkeen käyttöoikeus pyydettävä Tuovi Hakulinen-Viitaselta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, PL 30, FI-00271
Helsinki, tuovi.hakulinen-viitanen@thl.fi
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1. käynti ____ pisteet ____ Koodi __ __ __ __ __
2.käynti ____ pisteet ____ Ohjattu KeskusLastNla ___ Kielt ___
ALARM DISTRESS BABY SCALE (ADBB)

LIITE 9

© Antoine Guedeney 1999, suomenkielinen käännös Kaija Puura 2004

Jokainen ominaisuus arvioidaan asteikolla 0-4 seuraavasti:
0: Ei normaalista poikkeava
1: Vähän normaalista poikkeavaa käyttäytymistä
2: Lievästi normaalisti poikkeava, toistuva
3: Kohtalaisen poikkeava käyttäytyminen
4: Vakavasti poikkeava käyttäytyminen
Arviointilomakkeen tutkija täyttää omien havaintojensa perusteella heti kliinisen tutkimuksen tai käynnin
jälkeen. Aluksi arvioidaan lapsen oma-aloitteinen käytös, sitten vaste ärsytykseen (hymyyn, ääneen, eleisiin, kosketukseen ym.) ja kuinka lapsen käyttäytyy koko käynnin aikana. Kustakin arvioitavasta ominaisuudesta valitaan se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa
lapsen toimintaa koko arviointiaikana.
Niissä tapauksissa, joissa on epäselvää mikä kahdesta vaihtoehdosta on oikeampi tukeudutaan yllä olevaan määritelmään.
1- KASVOJEN ILMEIKKYYS: Tutkija arvioi kasvojen ilmeikkyyden vähenemistä:
0: Kasvot ovat ilmeikkäät, eloisat, spontaanit kasvojen liikkeet.
1: Kasvoissa on liikettä, ilmeikkäät, mutta ilmaisu rajoittunutta.
2: Vähän spontaania kasvojen liikettä.
3: Kasvoilla on koko ajan sama ilme, surulliset kasvot.
4: Kasvoilla on koko ajan sama ilme, jäätyneet, poissaolevat kasvot.
2- KATSEKONTAKTI: Tutkija arvioi katsekontaktin vähenemistä:
0: Katsekontakti on spontaani, helppo ja pysyy yllä.
1: Lyhyt spontaani katsekontakti.
2: Katsekontakti saadaan vain tutkijan aloitteesta.
3: Katsekontakti on ohimenevä, epämääräinen, välttelevä.
4: Täydellinen katsekontaktin välttäminen.
3- YLEINEN AKTIIVISUUS: Tutkija arvioi pään, vartalon ja raajojen liikkeiden puuttumista
(ei käsien ja sormien liikkeitä)
0: Usein toistuvia, hyvin koordinoituja spontaaneja pään, vartalon ja raajojen liikkeitä.
1: Yleinen aktiivisuus vähentynyt, vähän pään ja vartalon liikkeitä.
2: Ei spontaania aktiivisuutta, mutta kohtalaisesti vasteena ärsytykseen.
3: Hyvin alhainen yleinen aktiivisuus vasteena ärsytykseenkin.
4: Liikkumaton, jähmeä, jäykkä tilanteesta riippumatta.
4- ITSEVIIHDYTYS: Tutkija arvioi kuinka usein suhteessa yleiseen aktiviisuuteensa lapsi
leikkii ruumiinsa osilla: sormilla, hiuksilla, imee peukaloa, hieroo itseään toistuvasti ym. tai
uppoutuu tavallisesta leikkimisestä poikkeavaan itseviihdytykseen lelun kanssa
0: Ei lainkaan itsen viihdyttämistä; oman ruumiin tutkiminen suhteessa yleiseen aktiivisuuteen
1: Itseviihdytystä esiintyy hetkellisesti.
2: Itseviihdytys on harvinaista mutta selvää.
3: Usein toistuvaa itseviihdytystä.
4: Jatkuvaa itseviihdytystä.
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5- ÄÄNTELY: Tutkija arvioi mielihyvästä kertovan ääntelyn puuttumista (kujertelu, nauru,
jokeltelu, konsonanttien jokeltelu, riemunkiljahdukset) sekä mielipahasta tai kivusta kertovan ääntelyn puuttumista (huutaminen tai itkeminen):
0: Usein toistuvaa, hyväntuulista korkeudeltaan vaihtelevaa spontaania ääntelyä; lyhytkestoista itkua tai huutoa vasteena epämiellyttävään ärsykkeeseen tai aistimukseen.
1: Lyhytkestoista spontaania ääntelyä, usein toistuvaa huutamista tai itkua (vaikka vasteena
epämiellyttävään ärsykkeeseen)
2: Lapsi itkee koko ajan.
3: Uikutusta/ääntelyä vain vasteena ärsykkeeseen.
4: Ei lainkaan ääntelyä.
6- VASTE ÄRSYKKEISIIN: Tutkija arvioi kuinka suureella viiveellä lapsen vaste miellyttävään tai
epämiellyttävään ärsykkeeseen (hymy, ääni, kosketus) tulee tutkimuksen aikana. Vasteen
suuruutta ei arvioida tässä, ainoastaan vasteen viivettä.
0: Sopiva, reipas ja nopea vaste ärsykkeeseen.
1: Hieman viivästynyt ja hidas vaste ärsykkeeseen.
2: Hidas, viivästynyt vaste ärsykkeeseen.
3: Selvästi hidastunut vaste jopa epämiellyttävään ärsykkeeseen.
4: Hyvin viivästynyt vaste tai ei ollenkaan vastetta ärsykkeeseen.
7- SUHDE: Havainnoija arvioi lapsen kykyä olla vuorovaikutussuhteessa itsensä tai muiden (ei omien vanhempien tai huoltajien) huoneessa olevien kanssa. Kykyä arvioidaan
lapsen asenteen, katsekontaktin ja ärsykkeisiin vastaamisen avulla:
0: Suhde on selvä ja muodostuu helposti, kohtalaisen myönteinen (alun vierastamisen jälkeen) ja pysyy yllä.
1: Suhde on olemassa, myönteinen tai kielteinen, mutta pysyy heikommin yllä.
2: Suhde on jossain määrin olemassa, viivästynyt, myönteinen tai kielteinen.
3: Epäselvää onko suhdetta muodostunut.
4: Ei suhdetta toisiin ihmisiin.
8- VIEHÄTTÄVYYS: Havainnoija arvioi, kuinka vaikeaa hänen on pysyä kontaktissa lapsen kanssa sekä kontaktin sisältämää mielihyvää:
0: Lapsi herättää havainnoijan kiinnostuksen oma-aloitteisuudella ja ottamalla kontaktia,
tuottaen
havainnoijalle kiinnostuksen ja ilon tunteita.
1: Lapsi herättää kiinnostusta, mutta vähemmän mielihyvää kuin 0.
2: Lapsi herättää neutraaleja tunteita, mahdollisesti havainnoijan huomio suuntautuu helposti pois.
3: Lapsi herättää epämukavuuden tunteita, tunne siitä että on etäällä.
4: Lapsi herättää epämiellyttävän tunteen, vaikutelma ettei lasta voi saavuttaa.
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LIITE 10

Parisuhteen roolikartta®
Kuten Vanhemmuuden roolikartta®, Parisuhteen roolikarttakin® on kehitetty Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymässä. Roolikartan ensimmäinen versio tehtiin pari vuotta Vanhemmuuden roolikartan® julkaisemisen jälkeen ja lopulliseen muotoon Parisuhteen roolikartta® tuli, kun aiheesta julkaistiin oma erillinen käyttäjän opas vuonna 2003.
Parisuhteen roolikartan® syntyyn vaikutti kokemus siitä, että perheiden vaikeudet ja hajoamiset koskettavat suunnattoman monia lapsia ja näissä vaikeuksissa vanhemmuuden tukeminen ei ole yksin riittävä ratkaisu, vaan vanhemmat tarvitsevat tukea myös parisuhteen kysymyksissä. Ajatuksena on ollut, että hyvä parisuhde luo vankan perustan hyvälle
vanhemmuudelle.
Parisuhteen roolikartta® pohjautuu Vanhemmuuden roolikartan® ideaan ja rakenteellinen hahmo siis noudattaa pitkälti
Vanhemmuuden roolikarttaa®.

58
Rovaniemen kaupunki

LIITE 11

Päivähoidon palvelukeskus ja Terveyspalvelukeskus

4 –vuotiaan kokonaiskehityksen seuranta- ja arviointilomake
Lapsen nimi:___________________________________________
Neuvola:_________________________________

Syntymäaika:___/___/____

Lomakkeen täytössä ja keskustelussa mukana:________________________________________________

Päivähoidon yhteyshenkilö:_______________________________________Päivämäärä:___/___/____
Päiväkoti/perhepäivähoito________________________________________Puh.nro:_____________

Päivittäiset toiminnot
Ruokailu:
Kuvaile lapsen ruokailutilannetta sujuvuuden, siisteyden, suunmotoriikan (pureskelu, nieleminen)
ja välineiden käytön kannalta

Noudattaako lapsi sovittuja ruokailutapoja ja –sääntöjä?

Syökö lapsi säännöllisesti ja monipuolisesti?

Riisuminen ja pukeminen:
Lapsi riisuu ja pukee itse

Kyllä___ Ei ___ Harjoittelee___

Lapsi tunnistaa omat vaateensa

Kyllä___ Ei ___ Harjoittelee___
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Miten pukemistilanne sujuu ja onko lapsi oma-aloitteinen?

Siisteys ja itsestä huolehtiminen:
Kuvaile lapsen wc-toimintojen sujuvuus

Pysyykö lapsi kuivana öisin?

Kyllä___ Ei ___ Toisinaan___

Miten käsien ja hampaiden pesu sujuu?

Päivärytmi:
Minkälainen päivärytmi lapsella on ja miten tilanteesta toiseen siirtyminen sujuu?

Miten perhe viettää arkea yhdessä?

Tavaroista huolehtiminen:
Käyttääkö lapsi tavaroita ja välineitä tarkoituksenmukaisesti? Kyllä___ Ei ___ Harjoittelee___
Huolehtiiko lapsi ohjattuna / kehoituksesta tavaroistaan?

Kyllä___ Ei ___ Harjoittelee___
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Yhdessä vanhempien ja päivähoidon kanssa sovitut asiat:

Sosioemotionaalinen ja tunne-elämän kehitys (Ihmisten väliset suhteet, yksilön ja ympäristön välinen vuorovaikutus ja tunne-elämä)
Miten lapsi kokee eron vanhemmistaan ja miten lapsi käyttäytyy jäädessään jonkun toisen hoitoon? (Kerho, päivähoito, mummola jne.)

Miten lapsi ilmaisee tunteitaan (ilo, tyytyväisyys, myötäeläminen, paha olo, epäonnistuminen,
pettymysten ja ärsykkeiden sieto)?

Miten lapsi havaitsee ja tulkitsee toisten tunteita? Ymmärtääkö oikein/väärin?

61

Miten lapsi käyttäytyy eri tilanteissa? (Ristiriitatilanteet, sääntöjen noudattaminen, arkielämään
liittyvät rajat ja muut tilanteet, joissa tarvitaan itsekontrollia)

Millainen käsitys lapsella on itsestään? (Itseluottamus, omien suoritusten arvostaminen, varmuus,
rohkeus, osallistuminen)

Turvallisuuden kokeminen:
Miten lapsi ilmaisee omia mielipiteitään ja tuo esille omia tarpeitaan? (Lohdutuksen tarpeen ilmaiseminen ja lohdutuksen vastaanottaminen)

Miten lapsi puolustautuu?

Muita sosiaalisia taitoja:
Jaksaako lapsi odottaa?

Kyllä___ Ei ___ Harjoittelee___

Osaako lapsi vuorotella?

Kyllä___ Ei ___ Harjoittelee___

Onko lapsella hyviä käytöstapoja?

Kyllä___ Ei ___ Harjoittelee___
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Kuvaile mikä lapsessasi ilahduttaa sinua?

Yhdessä vanhempien ja päivähoidon kanssa sovitut asiat:

Leikki ja vuorovaikutus
Leikkiikö lapsi mielikuvitusleikkejä?

Kyllä___ Ei ___ Harjoittelee___

Leikkiikö lapsi sääntöleikkejä?

Kyllä___ Ei ___ Harjoittelee___

Kuvaile lapsen syventymistä ja keskittymistä leikkiin (leikin aloittaminen, -kesto, -lopettaminen,
ympäristön ärsykkeisiin reagoiminen).

Kuvaile lapsen tapaa toimia toisten lasten ja aikuisten kanssa
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Yhdessä vanhempien ja päivähoidon kanssa sovitut asiat:

Kielellinen kehitys ja ajattelu
Lapsi ymmärtää määrä-, aika- ja sijaintikäsitteitä

Kyllä___ Ei ___ Harjoittelee___

Lapsi nimeää ainakin kolme väriä väriä

Kyllä___ Ei ___ Harjoittelee___

Lapsi osaa laskea kolmeen

Kyllä___ Ei ___ Harjoittelee___

Lapsi osaa kertoa kuvasta sanoin

Kyllä___ Ei ___ Harjoittelee___

Lapsi noudattaa kaksiosaista ohjetta

Kyllä___ Ei ___ Harjoittelee___

Lapsi noudattaa keskustelusääntöjä
(asiayhteys, kuunteleminen, puheenvuoron odottaminen) Kyllä___ Ei ___ Harjoittelee___
Lapsi osallistuu toimintaan ryhmässä
(katselee, kuuntelee, osallistuu)

Kyllä___ Ei ___ Harjoittelee___

Lapsen puhe on vieraalle ymmärrettävää

Kyllä___ Ei ___ Harjoittelee___

Lapsi toimii ohjeiden ja kehotusten mukaisesti

Kyllä___ Ei ___ Harjoittelee___

Lapsen puheilmaisu on lausetasoista

Kyllä___ Ei ___ Harjoittelee___

Minkälaiset kirjat lasta kiinnostavat ja kuinka usein lapselle luetaan?
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Muita huomioita lapsen kielellisestä kehityksestä

Yhdessä vanhempien ja päivähoidon kanssa sovitut asiat:

Aistitoiminnot
Kuvaile lapsen kuuloaistia (miten lapsi reagoi ympäristön erilaisiin ääniin)

Kuvaile lapsen näön avulla havainnointia (katsekontakti, katsooko lapsi esim. tv:tä läheltä, siristeleekö, törmäileekö)

Kuvaile lapsen tuntoaisteja (kipuherkkyys, vältteleekö kosketusta / hakeeko voimakasta kosketusta, kylmän / kuuman aistiminen)
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Kuvaile lapsen haju- ja makuaisteja (miten lapsi reagoi erilaisiin hajuihin, valikoiko lapsi herkästi ruokia maun tai erilaisen koostumuksen mukaan)

Yhdessä vanhempien ja päivähoidon kanssa sovitut asiat:

Motoriikka ja liikunta
Karkeamotoriikka:
Minkälainen liikkuja lapsi on? Kuinka paljon lapsi liikkuu päivittäin?

Kuvaile lapsen kehonhallintaa ja tasapainoa ( juokseminen, kiipeily, hyppääminen, keinuminen,
kuperkeikka, portaissa ja metsässä liikkuminen, pyöräily, hiihtäminen, luistelu)

Kuvaile lapsen pallonkäsittelytaitoja (heittäminen, kiinniottaminen, potkaiseminen)
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Onko lapsella vaarantajua? Sattuuko lapselle usein vahinkoja/tapaturmia?

Minkälaisia liikuntatottumuksia perheellä on? (retket, pihatyöt, kotiaskareet, uinti, harrastukset)

Hienomotoriikka (silmä-käsiyhteistyö):
Onko lapsi kiinnostunut piirtämisestä? Mitä / miten lapsi piirtää? (Kätisyys, kynäote oikean suuntainen, piirtääkö lapsi esineitä tai hahmoja?)

Miten lapsi käyttää saksia? (Leikkaako silppua, viivaa pitkin, kuvia?)

Rakenteleeko lapsi mielellään? Mitä / millä / miten hän rakentaa (legoilla, palikoilla jne.)?

Rakentaako lapsi 10–20 palan palapelejä? Muovaileeko, pujotteleeko helmiä?
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Yhdessä vanhempien ja päivähoidon kanssa sovitut asiat:

Havainnointilomake täytetään päivähoidossa yhdessä huoltajien kanssa ennen lapsen 4vuotisneuvolaa ja päivähoito toimittaa lomakkeen neuvolaan.
Neuvolaa pyydetään huomioimaan erityisesti seuraavat asiat:

Annan luvan, että päivähoito ja neuvola voivat keskustella keskenään lasta koskevissa asioissa ja
lapsen asioita voidaan käsitellä moniammatillisessa neuvolatyöryhmässä (neuvolan terveydenhoitajat, neuvolalääkäri, puhe-, toiminta- ja fysioterapeutti, psykologi, keltot, sosiaalityön edustaja)
Huoltajan / huoltajien allekirjoitus:___________________________________________________
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LIITE 12
Mielialakysely BDI-13
Oheinen mielialaoireita käsittelevä kyselylomake on tarkoitettu työvälineeksi nuoren depressio-oireiden seulontaan esim. vastaanottotilanteen yhteydessä. Kysymykset 1-13 käsittelevät varsinaisia mielialaoireita ja
vain näiden kysymysten vastaukset huomioidaan pisteytyksessä. Kysymys 14 koskee ahdistuneisuutta. Nuori täyttää itse lomakkeen rengastamalla yhden vaihtoehdon kustakin kysymyksestä. Jokaisessa kysymyksessä ensimmäinen vaihtoehto kuvaa positiivista tunnetilaa tai
ajatusta. Toinen vaihtoehto on neutraalimpi, mutta ei vielä kuvaa masennustilaan liittyviä mielialan piirteitä.
Seuraavat väittämät käsittelevät depressio-oireita, joiden voimakkuus ja syvyys lisääntyvät siten, että vaihtoehto 3 kuvaa lievempää oiretta kuin vaihtoehto 5.
Vastaukset voidaan pisteyttää seuraavasti: 1-2 =0 p, 3 =1 p, 4 =2 p, 5 =3 p. Enimmäispistemäärä kysymyksistä 1-13 on 39. Yhteenlasketut pisteet voidaan jakaa kuvaamaan masennusoireiden syvyyttä: 0-4 pistettä =
ei depressio-oireita, 5-7 pistettä=lieviä masennusoireita, 8-15 pistettä=kohtalainen
masennus, yli 16 pistettä=vakava masennus. Pisteet ovat viitteellisiä, eikä niiden perusteella voi tehdä masennustilan diagnoosia, mutta niitä voi käyttää apuna seulonnassa ja alustavassa arvioinnissa.
Lomaketta voi hyödyntää myös seurannassa ja sen avulla havainnollistaa nuorelle esim. oireiden lievittymistä tai uusiutumista. Joidenkin nuorten kanssa voi olla helpompaa aloittaa keskustelua lomakkeen pohjalta
käymällä kysymysten avulla läpi mielialaan liittyviä asioita.
Mielialakysely BDI–13
1. Minkälainen on mielialasi?
1 mielialani on melko valoisa ja hyvä
2 en ole alakuloinen tai surullinen
3 tunnen itseni alakuloiseksi ja surulliseksi
4 olen alakuloinen jatkuvasti, enkä pääse siitä
5 olen niin masentunut ja alavireinen, etten enää kestä
2. Miten suhtaudut tulevaisuuteen?
1 suhtaudun tulevaisuuteen toiveikkaasti
2 en suhtaudu tulevaisuuteen toivottomasti
3 tulevaisuus tuntuu minusta melko masentavalta
4 minusta tuntuu, ettei minulla ole tulevaisuudelta mitään odotettavaa
5 tulevaisuus tuntuu minusta toivottomalta, enkä jaksa uskoa, että asiat muuttuisivat parempaan päin
3. Miten katsot elämäsi sujuneen?
1 olen elämässäni onnistunut huomattavan usein
2 en tunne epäonnistuneeni elämässä
3 minusta tuntuu, että olen epäonnistunut pyrkimyksissäni tavallista useammin
4 elämäni on tähän saakka ollut vain sarja epäonnistumisia
5 tunnen epäonnistuneeni täydellisesti ihmisenä
4. Miten tyytyväiseksi tai tyytymättömäksi tunnet itsesi?
1 olen varsin tyytyväinen elämääni
2 en ole erityisen tyytyväinen
3 en nauti asioista samalla tavoin kuin ennen
4 minusta tuntuu, etten saa enää tyydytystä juuri mistään
5 olen täysin tyytymätön kaikkeen

69
5. Minkälaisena pidät itseäsi?
1 tunnen itseni melko hyväksi
2 en tunne itseäni huonoksi ja arvottomaksi
3 tunnen itseni huonoksi ja arvottomaksi melko usein
4 nykyään tunnen itseni arvottomaksi melkein aina
5 olen kerta kaikkiaan huono ja arvoton
6. Onko sinulla pettymyksen tunteita?
1 olen tyytyväinen itseeni ja suorituksiini
2 en ole pettynyt itseni suhteen
3 olen pettynyt itseni suhteen
4 minua inhottaa itseni
5 vihaan itseäni
7. Onko sinulla itsesi vahingoittamiseen liittyviä ajatuksia?
1 minulla ei ole koskaan ollut itsemurha-ajatuksia
2 en ajattele, enkä halua vahingoittaa itseäni
3 minusta tuntuu, että olisi parempi, jos olisin kuollut
4 minulla on tarkat suunnitelmat itsemurhasta
5 tekisin itsemurhan, jos siihen olisi mahdollisuus
8. Miten suhtaudut vieraiden ihmisten tapaamiseen?
1 pidän ihmisten tapaamisesta ja juttelemisesta
2 en ole menettänyt kiinnostusta muihin ihmisiin
3 toiset ihmiset eivät enää kiinnosta minua niin paljon kuin ennen
4 olen melkein menettänyt mielenkiintoni sekä tunteeni toisia ihmisiä kohtaan
5 olen menettänyt mielenkiintoni muihin ihmisiin, enkä välitä heistä lainkaan
9. Miten koet päätösten tekemisen?
1 erilaisten päätösten tekeminen on minulle helppoa
2 pystyn tekemään päätöksiä samoin kuin ennenkin
3 varmuuteni on vähentynyt ja yritän lykätä päätöksen tekoa
4 minulla on suuria vaikeuksia päätösten teossa
5 en pysty enää lainkaan tekemään ratkaisuja ja päätöksiä
10. Minkälaisena pidät olemustasi ja ulkonäköäsi?
1 olen melko tyytyväinen ulkonäkööni ja olemukseeni
2 ulkonäössäni ei ole minua haittaavia piirteitä
3 olen huolissani siitä, että näytän epämiellyttävältä
4 minusta tuntuu, että näytän rumalta
5 olen varma, että näytän rumalta ja vastenmieliseltä
11. Minkälaista nukkumisesi on?
1 minulla ei ole nukkumisessa minkäänlaisia vaikeuksia
2 nukun yhtä hyvin kuin ennenkin
3 herätessäni aamuisin olen paljon väsyneempi kuin ennen
4 minua haittaa unettomuus
5 kärsin unettomuudesta, nukahtamisvaikeuksista tai liian aikaisesta kesken unien heräämisestä
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12. Tunnetko väsymystä ja uupumusta?
1 väsyminen on minulle lähes täysin vierasta
2 en väsy helpommin kuin tavallisestikaan
3 väsyn helpommin kuin ennen
4 vähäinenkin työ väsyttää ja uuvuttaa minua
5 olen liian väsynyt tehdäkseni mitään
13. Minkälainen ruokahalusi on?
1 ruokahalussani ei ole mitään hankaluuksia
2 ruokahaluni on ennallaan
3 ruokahaluni on huonompi kuin ennen
4 ruokahaluni on nyt paljon huonompi kuin ennen
5 minulla ei ole enää lainkaan ruokahalua
14. Oletko ahdistunut ja jännittynyt?
1 pidän itseäni melko hyvähermoisena enkä ahdistu kovinkaan helposti
2 en tunne itseäni ahdistuneeksi tai “huonohermoiseksi’
’
3 ahdistun ja jännityn melko helposti
4 tulen erityisen helposti tuskaiseksi, ahdistuneeksi tai jännittyneeksi
5 tunnen itseni jatkuvasti ahdistuneeksi ja tuskaiseksi kuin hermoni olisivat “loppuun kuluneet”

Tämän sivun lyhytosoite: http://www.ktl.fi/portal/16330 Päivitetty: 29.9.2008
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LIITE 13
NUORTEN PÄIHDEMITTARI, ADSUME
Nimi:__________________________________________
Syntymäaika ___________________________________
Tämän koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kyselyn tavoitteena on arvioida mahdollista päihteiden
käyttöäsi. Terveydenhoitaja keskustelee luottamuksellisesti päihdemittarin tuloksesta kanssasi
terveystarkastuksen yhteydessä. Luottamuksellisuus tarkoittaa terveydenhuoltoviranomaisten (terveydenhoitaja, lääkäri jne.) ammattiin kuuluvaa vaitiolovelvollisuutta.
Ympäröi vaihtoehdot, jotka kuvaavat sinun päihteiden käyttöäsi viimeisen vuoden aikana.
1. Tupakoitko tai käytätkö nuuskaa?
0. En
1. Tupakoin (käytän nuuskaa) satunnaisesti
2. Tupakoin (käytän nuuskaa) päivittäin
Minkä ikäisenä aloitit tupakoinnin? _____________________________________________
2. Oletko kokeillut tai käyttänyt päihteitä viimeisen vuoden
aikana?
0. En
1. Alkoholia (ei huomioida maistamista esim. lusikallisen verran)
2. Lääkkeitä, että saisin ”pään sekaisin”
3. Liuotinaineita (imppaaminen)
4. Huumausaineita, mitä_______________________________________________________
5. Jotain muita päihteitä, mitä __________________________________________________
6. Alkoholia ja edellä mainittuja aineita samaan aikaan (sekakäyttö)
Minkä ikäisenä kokeilit ensikerran? ______________________________________________
Jos vastasit edelliseen kysymykseen ”En”, voit siirtyä kysymykseen
14.
3. Kuinka usein olet kokeillut tai käyttänyt muita päihteitä
kuin tupakkaa viimeisen vuoden aikana?
1. 1–3 kertaa
2. 4–6 kertaa
3. Noin kerran kuukaudessa
4. Pari kertaa kuukaudessa
5. Kerran viikossa tai useammin
6. Milloin käytit viimeksi ja mitä _________________________________________________
4. Kuinka monta annosta alkoholia juot yleensä niinä päivinä,jolloin käytät alkoholia?
(Annosten laskeminen, katso seuraava taulukko)
0. En käytä alkoholia
1. 1–2 annosta
2. 3–4 annosta
3. 5–6 annosta
4. 7 annosta tai enemmän, montako ______________________________________________
5. Oletko myöhästynyt, lähtenyt kesken päivän tai jäänyt
pois koulusta päihteiden käyttösi takia?
0. En koskaan 1. Kerran
2. 2–3 kertaa 3. 4 kertaa tai useammin
6. Oletko toiminut päihtyneenä seuraavilla tavoilla viimeisen
vuoden aikana? (Yksi tai useampi rengastus)
a. Olen satuttanut itseäni.
b. Olen satuttanut toista.
c. Olen ollut autossa, jota on ajanut päihtynyt.
d. Olen ajanut itse päihtyneenä ajoneuvoa.
e. Olen rikkonut omaisuutta tai varastanut.
f. Olen ollut seksisuhteessa, jota olen katunut jälkeenpäin.
g. En ole joutunut mihinkään vaikeuksiin.
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Jos et ole joutunut vaikeuksiin, voit siirtyä kysymykseen 8.
7. Kuinka usein olet toiminut edellä mainitulla tavalla?
1. Kerran 2. Kahdesti 3. Useammin
8. Kuinka usein päihtymisen jälkeen olet unohtanut, mitä teit
tai mitä tapahtui? (”Menikö muisti?”)
0. En kertaakaan 1. Kerran 2. Useammin
9. Oletko ”sammunut”?
0. En kertaakaan 1. Kerran 2. Useammin
10. Miksi käytät päihteitä?
a. Seuran vuoksi kavereiden kanssa
b. Hauskanpitoon
c. Rentoutumiseen
d. Helpottaakseni pahaa oloa
e. Humalan vuoksi tai saadakseni ”pääni sekaisin”
f. Jonkin muun syyn takia, minkä _________________________________________________
11. Millaiseksi arvioit oman päihteiden käyttösi?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
12. Onko joku läheisesi tai ystäväsi ollut huolissaan päihteiden
käytöstäsi tai ehdottanut, että vähentäisit sitä?
a. Ei
b. Keskusteltu kerran
c. Keskusteltu useita kertoja
13. Tietävätkö vanhempasi, että käytät päihteitä?
a. Kyllä
b. Kyllä, mutta eivät tiedä kuinka paljon käytän.
c. Eivät
14. Kuuluuko lähiystäväpiiriisi joku, joka on kokeillut huumausaineita?
a. Ei b. Yksi henkilö
c. 2–5 henkilöä d. Useampi kuin 5 henkilöä
15. Miten vaikeaksi tai helpoksi arvioit nuorten mahdollisuudet
hankkia huumausaineita paikkakunnallasi?
a. Vaikeaksi b. En osaa sanoa d. Helpoksi
16. Mitä olet keskustellut vanhempiesi kanssa nuorten päihteiden
käytöstä?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
17. Mitä mieltä yleensä olet ikäistesi nuorten päihteiden
käytöstä? _____________________________________________________________________

Copyright © marjatta.pirskanen@kuopio.fi
Alkoholiannoksella tarkoitetaan:
pullo (0,33 l) keskiolutta tai siideriä tai
reilu puoli lasia (12 cl) mietoa viiniä tai
vajaa puoli lasia (8 cl) väkevää viiniä tai
vajaa neljännes lasia (4 cl) viinaa
Esimerkkejä:
0,5 l siideriä tai keskiolutta on 1,5 annosta
0,3 l pullo A-olutta on 1,5 annosta
3/4 litran pullo mietoa viiniä on 6 annosta
0,5 l pullo viinaa on 13 annosta
1 "six-pack" keskiolutta (0,33 l x 6) 6 annosta
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LIITE 14
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PSYYKKISEN TILAN ARVIOINTI NS. GAS-ASTEIKKO 0 - 17-VUOTIAILLE LIITE 15
0 - 17-vuotiaitten psyykkinen toimintakyky arvioidaan alle 18-vuotiaina sairaalaan tulevilta edeltävän
viikon alimman tason mukaisesti sairaalaan tullessa sekä sairaalasta lähtiessä/laskentahetkellä.
Huomioi psykologinen ja sosiaalinen toimintakyky kuvitellulla jatkumolla, missä psyykkinen terveys ja sairaus
ovat äärikohdissa.
Somaattisista tai ympäristösyistä johtuvia toimintakyvyn laskuja ei huomioida.
100 – 91 Erittäin hyvä toimintakyky useilla alueilla (kotona, koulussa, tovereiden kanssa), elämänongelmat eivät näytä aiheuttavan vaikeuksia. Toiset haluavat mielellään olla tämän lapsen tai nuoren kanssa hänen monien positiivisten ominaisuuksiensa takia. Ei oireita.
90 - 81 Ei oireita tai vain vähäiset oireet (esim. lievä hermostuneisuus ennen kokeita), kaikissa suhteissa
hyvä toimintataso, kiinnostunut monista asioista ja paneutuu niihin, sosiaalisesti pärjäävä, yleensä elämäänsä tyytyväinen, ainoastaan arkipäiväisiä ongelmia ja huolia (esim. tilapäisiä ristiriitoja muiden perheenjäsenten kanssa).
80 - 71 Jos oireita esiintyy, ne ovat tilapäisiä ja psykososiaalisiin stressitekijöihin nähden odotettavissa olevia (esim. keskittymisvaikeuksia perheriidan jälkeen); vain vähäinen toimintakyvyn heikentyminen
sosiaalisissa suhteissa tai koulussa tai opiskelussa (esim. tilapäisesti jäljessä koulutyössä).
70 - 61 Joitakin lieviä oireita (esim. mielialan lasku tai lievä nukahtamisongelma) tai joitakin vaikeuksia
kyvyssä toimia sosiaalisissa suhteissa, koulussa tai opiskelussa (esim. tilapäinen koulupinnaus tai
varastelu oman perheen piirissä); pääasiallisesti suhteellisen hyvin toimiva, on merkityksellisiä suhteita
muutamiin henkilöihin.
60 - 51 Kohtalaisia oireita (esim. lattea tunteiden ilmaisu tai monimutkainen puhe tai yksittäiset paniikkikohtaukset) tai kohtalaisia vaikeuksia kyvyssä toimia sosiaalisissa suhteissa tai koulussa tai opiskelussa
(esim. vain vähän ystäviä tai ristiriitoja tovereiden kanssa koulussa tai työssä).
50 – 41 Vakavia oireita (itsemurha-ajatuksia tai vaikeita pakko-oireita tai toistuvia näpistelyjä) tai vakavasti
alentunut kyky toimia sosiaalisissa suhteissa tai koulussa tai opiskelussa (esim. ei ole ystäviä tai keskeyttää koulunkäynnin tai opiskelun, ei pysy työssä).
40 - 31 Tiettyjä häiriöitä realiteettitestauksessa ja kommunikaatiokyvyssä (esim. ilmaisee ajoittain itseään epäloogisesti tai epäselvästi tai epäasiallisesti) tai selviä toiminnan häiriöitä useilla alueilla, kuten
koulussa tai opiskelussa tai suhteissa perheenjäseniin tai arvostelukyvyssä tai ajattelussa tai mielialassa (esim. masentunut lapsi välttelee ystäviään tai laiminlyö velvollisuuksiaan perheessä tai ei suoriudu
koulu- tai opiskelutehtävistään tai ryhtyy jatkuvasti tappelemaan itseään nuorempien lasten kanssa tai
epäonnistuu koulussa tai on kotona uhmainen ja torjuva).
30 - 21 Harhaluulot ja aistiharhat vaikuttavat merkittävästi käyttäytymiseen tai vakavasti alentunut
kommunikaatio- tai arvostelukyky (esim. ajoittain hajanainen tai käyttäytyy hyvin epäasiallisesti tai jatkuvia
itsemurha-ajatuksia) tai kyvytön toimimaan lähes kaikilla alueilla (esim. makaa sängyssään kaiket
päivät, tai ei käy koulua tai ei opiskele tai ei ole harrastuksia tai ei ystäviä).
20 - 11 On tietty vaara, että lapsi tai nuori vahingoittaa itseään tai muita (esim. itsemurhayritys ilman
selvää kuolemantoivetta tai usein väkivaltainen tai maanisesti kiihtynyt) tai ei kykene ajoittain huolehtimaan omasta siisteydestään (esim. tuhrii ulosteella) tai vakava kommunikaatiokyvyn häiriö (esim.
enimmäkseen sekava, tai mutistinen, puhumaton).
10 - 01 Jatkuva vaara, että lapsi tai nuori aiheuttaa itselleen tai muille vahinkoa (esim. toistuva väkivaltaisuus)tai jatkuvasti kykenemätön huolehtimaan omasta siisteydestään tai vakava itsemurhayritys
johon liittyy kuolemantoive.
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LIITE 16

Elämänhallinnan valmius – kysely ( yli 12 vuotiaan nuoren koherenssi tunteen mittaamiseksi)
(Antonovskyn teoria)
1.Kuinka usein sinulla on tunne, ettet oikeastaan välitä siitä, mitä ympärilläsi tapahtuu?
1
2
3
4
5
6
7
hyvin harvoin
hyvin usein
tai ei koskaan
2.Kuinka usein olet yllättynyt sellaisten henkilöiden käyttäytymisestä, jotka uskoit tuntevasi hyvin?
1
2
3
4
5
6
7
en koskaan
jatkuvasti
3.Oletko joskus pettynyt ihmisiin, joihin luotit?
1
2
3
4
5
en koskaan
4.Tähän asti elämäsi on ollut
1
2
3
täysin vailla selvää
tarkoitusta ja päämäärää

4

5

6

7
jatkuvasti

6

7
sen tarkoitus ja päämäärät
ovat olleet täysin selvät

5.Kuinka usein sinusta tuntuu, että sinua kohdellaan epäoikeudenmukaisesti?
1
2
3
4
5
6
7
hyvin usein
hyvin harvoin tai ei koskaan
6. Kuinka usein sinulla on sellainen tunne, että olet oudossa tilanteessa etkä tiedä, mitä tehdä?
1
2
3
4
5
6
7
hyvin usein
hyvin harvoin tai ei koskaan
7.Koetko, että päivittäisten tehtäviesi hoitaminen on
1
2
3
4
5
suuren mielihyvän
ja tyydytyksen lähde

6

7
tuskallista ja ikävää

8. Kuinka usein tunteesi ja ajatuksesi ovat oikein sekaisin?
1
2
3
4
5
6
hyvin usein

7
hyvin harvoin tai ei koskaan

9. Kuinka usein koet tunteita, joita et sallisi itsellesi?
1
2
3
4
5
hyvin usein

7
hyvin harvoin tai en koskaan

6

10. Monet ihmiset – jopa lujaluonteiset – kokevat joskus tietyissä tilanteissa olevansa vain toisten
tiellä. Kuinka usein sinä olet kokenut näin?
1
2
3
4
5
6
7
en koskaan
hyvin usein
11. Kun jotain epätavallisempaa on tapahtunut, oletko jälkikäteen yleensä todennut, että
1
2
3
4
5
6
7
olit yli- tai aliarvioinut
näit asian oikeassa
asian merkityksen mittakaavassa
12. Kuinka usein sinulla on tunne, että päivittäiset tekemisesi ovat jokseenkin merkityksettömiä?
1
2
3
4
5
6
7
hyvin usein
hyvin harvoin tai ei koskaan
13. Kuinka usein sinulla on tunteita, joita et koe voivasi varmuudella pitää kurissa?
1
2
3
4
5
6
7
hyvin usein
hyvin harvoin tai ei koskaan
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LIITE 17

OPETTAJAN / HUOLTAJAN ARVIO OPPILAASTA
KOULUTERVEYDENHUOLLON JA OPPILASHUOLLON KÄYTTÖÖN

ARVOISA HUOLTAJA!
Tällä lomakkeella opettaja ja huoltajat arvioivat oppilaan hyvinvointiin liittyviä asioita. Arvioinnin jälkeen
lomake siirretään kouluterveydenhoitajalle käytettäväksi oppilaan terveystarkastuksessa. Pyydämme teitä
täyttämään mahdollisuuksien mukaan yhdessä lapsenne kanssa allaolevat kohdat kodin näkökulmasta.
A. KOTI TÄYTTÄÄ (Vanhemmat ja oppilas yhdessä)

B. OPETTAJA TÄYTTÄÄ

1. Oppiminen
Ei huolta
Jossain aineissa huolta
Useissa aineissa huolta

2. Oppiminen
Ei huolta
Jossain aineissa huolta
Useissa aineissa huolta

3. Käyttäytyminen koulussa
Ei huolta
Joskus huolta
Usein huolta

4. Käyttäytyminen koulussa
Ei huolta
Joskus huolta
Usein huolta

5. Poissaolot
Ei poissaoloja
Joskus poissaoloja
Paljon poissaoloja

6. Poissaolot
Ei poissaoloja
Joskus poissaoloja
Paljon poissaoloja

7. Huolehtiminen tavaroista ja kotitehtävistä
Huolehtii hyvin
Huolehtii vaihtelevasti
Unohtelee toistuvasti

8. Huolehtiminen tavaroista ja kotitehtävistä
Huolehtii hyvin
Huolehtii vaihtelevasti
Unohtelee toistuvasti

9. Kouluruokailu
Sujuu
Valikoi
Syö huonosti

10. Kouluruokailu
Sujuu
Valikoi
Syö huonosti

11. Kaverisuhteet
Ei huolta
Joskus huolta
Usein huolta

10. Kaverisuhteet
Ei huolta
Joskus huolta
Usein huolta

12. Kiusaaminen
Ei kiusaa
Kiusataan
Kiusaa itse
14. Väsymys
Ei väsymystä
Joskus väsymystä
Usein väsynyt

13. Kiusaaminen
Ei kiusaa
Kiusataan
Kiusaa itse
15. Väsymys
Ei väsymystä
Joskus väsymystä
Usein väsynyt

C. MUITA HUOMIOITA

16. Käytös tuntitilanteissa
Huolta aktiivisuudesta
Huolta levottomuudesta
Uskaltaa pyytää apua
Huolta keskittymisestä
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17. Käytös tuntitilanteissa
Huolta aktiivisuudesta
Huolta levottomuudesta
Uskaltaa pyytää apua
Huolta keskittymisestä

18. Muu huolenaihe
Ei huolta
On huolta, mitä?

19. Muu huolenaihe
Ei huolta
On huolta, mitä?

D. SUUNNITELLUT TOIMENPITEET (Mitä olen tehnyt huolelleni? Mitä pitäisi tehdä yhdessä?)

Olen tietoinen, että yhdessä tekemämme arvio lapsestani menee kouluterveydenhuollon käyttöön ja tarvittaessa tiedoksi oppilashuoltoryhmälle.

Koulu__________________________________________________________________________
Luokka__________________________________________________________________________
Oppilaan nimi ___________________________________________________________________________
Opettajan nimi___________________________________________________________________________

Päiväys _____ / _____ 20____

___________________________________________________
Huoltajan allekirjoitus / Huoltajien allekirjoitukset
___________________________________________________
Oppilaan allekirjoitus

Oppilas on osallistunut arvion tekemiseen:

Kyllä
Ei
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LIITE 18
Terveyskysely tulevana syyslukukautena koulunsa aloittavan oppilaan huoltajalle
1. Perhetiedot
Lapsen nimi __________________________________________________________________
Osoite___________________________________________________Puh_________________
Lapsen vanhemmat tai muu(t) huoltaja(t)
_________________________________________________________Puh. päivisin_________
_________________________________________________________Puh. päivisin_________
Sisarukset (nimi ja syntymävuosi)
______________________________________________________________________________
Lapsen kanssa samassa taloudessa asuvat henkilöt_____________________________________
______________________________________________________________________________
Yhteydenpito ja tapaamisjärjestelyt muualla asuvaan biologiseen vanhempaan/sisaruksiin
______________________________________________________________________________
2. Koulun alkua edeltävänä vuonna lapsi on ollut
Päiväkodissa

Esikoulussa

Nimi ja ryhmä _______________________________________

Perhepäivähoidossa_________________________Päiväkerhossa______________________
Muualla __________________________________(esim. kuvataidekoulu, musiikkileikkikoulu tms.)
3. Suunniteltu hoitojärjestely kouluajan ulkopuolella ensimmäisen lukuvuoden aikana?
_____________________________________________________________________________
4. Merkitkää rasti (x) jokaisen väittämän kohdalla siihen sarakkeeseen, joka kuvastaa omaa
näkemystänne lapsenne tilanteesta.
Kyllä OppiEi
massa
Puhuu selvästi, ääntää kirjaimet oikein
Osaa ajaa apupyörätöntä polkupyörää
Hiihtää ja luistelee
Osaa solmia kengännauhat
Osaa leikata saksilla
Yö- tai päiväkastelua
Pukee ylleen ilman apua
Syö hyvin ja monipuolisesti
Kestää häviämistilanteita
Puhuu vieraiden kanssa
Leikkii toisten kanssa
Pitää puoliaan toisten lasten joukossa
Pelaa yksinkertaisia pelejä sääntöjä noudattaen
Jää kylään tai kerhoon helposti
Pystyy tarvittaessa istumaan rauhallisesti paikoillaan
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5. Merkitkää rasti (x) jokaisen väittämän kohdalle, joka kuvastaa omaa näkemystänne perheenne tilanteesta.
Perheessämme on
Riittävästi yhteistä aikaa
Yhteiset säännöt
Enimmäkseen sopuisa ilmapiiri
Turvallista kertoa päivän tapahtumista
Yhteinen ruokahetki päivittäin
Pitkäaikaissairautta
Masennusta
Päihteidenkäyttöä
Väkivaltaisuutta
Taloudellisia huolia

Muita perheen tilanteeseen vaikuttavia ajankohtaisia asioita_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. Lisätietoja
Lapseni vahvuuksia___________________________________________________________
Huolta aiheuttavia asiota___________________________________________________________
Onko kouluvalmiutta selvitelty?

Kyllä _____ Ei _____

Terveystietojen päivitys: sairaudet, sairaalahoidot, tapaturmat
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Allergiat _______________________________________________________________________
Erityisruokavalio________________________________________________________________
Saako lapsenne rokottaa peruskoulun ajan valtakunnallisten suositusten mukaisesti
kyllä ____ ei _____
Saako terveydenhoitaja keskustella lapsenne terveydentilaan ja koulunkäyntiin liittyvistä asioista
opettajan kanssa?
kyllä ____ ei _____
Päiväys ______ / ______ 20______

Huoltajan allekirjoitus________________________________________________________
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LIITE 19

Kouluterveydenhuolto
– Terveyskysely viidesluokkalaiselle ja hänen vanhemmilleen
Kouluterveydenhoitaja tekee viidesluokkalaiselle terveystarkastuksen.
Tarkastusta varten tarvitaan tietoja erilaisista oppilaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista.
On toivottavaa, että oppilaan vanhempi/vanhemmat osallistuvat terveystarkastukseen.
Voitte palauttaa lomakkeen suljetussa kirjekuoressa lapsen mukana opettajalle tai terveydenhoitajalle.
viimeistään _____________________________
Tiedot ovat luottamuksellisia ja tulevat vain terveydenhuollon käyttöön.
Yhteystiedot
Nimi:____________________________hlö.tunnus:_________________________luokka: ______
Osoite:_________________________________________________________________________
Vanhempien/huoltajien tiedot
Nimi:
_____________________________________________________________________
Osoite:
_____________________________________________________________________
Kotipuh: ____________ Työpuh:________________________________
Äidinkieli: _____________________________________________________________________
Perhesuhteen muoto
Avioliitto
Avoliitto

Yhteishuoltajuus

Leski

Yksinhuoltaja, kuka? ____________________________________________________________
Muut perheenjäsenet: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Muutokset perhesuhteissa /huoltajuudessa: ___________________________________________
Lapsen suhde muualla asuvaan biologiseen vanhempaan/sisarukseen, tapaamisjärjestelyt:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Millainen on lapsenne nykyinen terveydentila?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Onko lapsellanne perussairauksia, allergioita ja/tai usein toistuvia vaivoja ja millaisia? Lääkitys?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Kysymykset lapselle:
1. TERVEYSTOTTUMUKSET
Ravinto
Syötkö mielestäsi terveellisesti?___________________________________________________
______________________________________________________________________________
Mitä syöt aamulla ennen kouluun lähtöä?
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Montako lämmintä ateriaa syöt päivässä?_____________________________________________
Syötkö mielelläsi kouluaterian?_____________________________________________________
Mitä tavallisesti syöt välipalaksi?
_____________________________________________________________________________
Käytätkö maitotuotteita? (maito, jugurtti, juusto, viili, piimä, jäätelö, maitokaakao… )___________
______________________________________________________________________________
Kuinka usein syöt karkkia / juot limsaa?
______________________________________________________________________________

Liikunta, ulkoilu ia vapaa-aika
Mitä liikuntaa harrastat ja kuinka usein?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ulkoiletko päivittäin?_____________________________________________________________
Mitä muuta teet vapaaaikanasi?____________________________________________________
______________________________________________________________________________
Paljonko aikaa käytät päivittäin TV:n katseluun?________________________________________
Minkälaisia ohjelmia katselet?______________________________________________________
Paljonko käytät päivittäin aikaa pelien pelaamiseen ?
l______________________________________________________________________________
Minkälaisia pelejä pelaat?
______________________________________________________________________________
Nukkuminen ja uni
Mihin aikaan menet nukkumaan? arkisin klo _____ viikonloppuisin klo ___________
Minkä pituinen yöuni on sinulle riittävä?
______________________________________________________________________________
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Millainen on olosi liian lyhyen yöunen jälkeen?
_____________________________________________________________________________

Puhtaus
Kerro, miten huolehdit puhtaudestasi päivittäin?
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Kuinka usein peset hampaat?
______________________________________________________________________________
Tupakka ja alkoholi
Mitä mieltä olet tupakoinnista?
_____________________________________________________________________________
Tupakoidaanko kotonasi?
_____________________________________________________________________________
Mitä mieltä olet päihdyttävien aineiden käyttämisestä?
___________________________________________________________________________

2. KOULU
Kerro ajatuksiasi koulunkäynnistä:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Paljonko aikaa käytät päivittäin läksyihin?
______________________________________________________________________________
Onko sinulla kavereita?____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Kiusataanko sinua tai jotakin kaveriasi?______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Onko koulussa / koulumatkalla mitään pelättävää? _____________________________________
___________________________________________________________________________
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3. MURROSIKÄ
Murrosiässä tapahtuu erilaisia ruumiillisia ja henkisiä muutoksia. Siirtyminen lapsuudesta kohti
nuoruutta on alkamassa.
Oletko vielä havainnut itsessäsi minkäänlaisia muutoksia?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Onko sinulla jokin asia, mikä huolestuttaa? ____________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
VANHEMPIEN VIESTEJÄ TERVEYSTARKASTUSTA VARTEN
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

________ / ________________

____________________________________________
Vanhemman / huoltajan allekirjoitus
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LIITE 20
Terveyskysely 7. luokan oppilaan huoltajille
7. -luokkalaisille järjestetään terveystarkastus.
Voidaksemme keskustella yhdessä nuoren elämänvaiheesta ja koulunkäyntiin
vaikuttavista asioista pidämme tärkeänä,
että huoltaja(t) voisivat olla mukana oppilaan tarkastuksessa.
Tuokaa täytetty lomake terveystapaamiseen tullessanne.
Antamianne tietoja käytetään keskustelun apuna. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

A. PERHE
1. Nuoren nimi
2. Osoite

3. Puhelin

4. Nuoren vanhemmat tai muu(t) huoltaja(t)
Puh päivisin:

Puh päivisin:
5. Sisarukset (nimi ja syntymävuosi)

6. Nuoren kanssa samassa taloudessa asuvat henkilöt

7. Yhteydenpito ja tapaamisjärjestelyt muualla asuvaan biologiseen vanhempaan/sisaruksiin

Merkitse jokaisen väittämän kohdalle rasti kyllä/ei –sarakkeeseen arviosi mukaan.
8. Perheessämme on
riittävästi yhteistä aikaa

kyllä

ei

yhteiset säännöt

kyllä

ei

tapana kehua perheenjäseniä

kyllä

ei

enimmäkseen sopuisa ilmapiiri

kyllä

ei

tapana kertoa päivän tapahtumista

kyllä

ei

yhteinen ruokahetki päivittäin

kyllä

ei

sairautta

kyllä

ei

masennusta

kyllä

ei

alkoholin käyttöä

kyllä

ei

väkivaltaisuutta

kyllä

ei

taloudellisia huolia

kyllä

ei
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B. Koulu
9. Koulunkäynti tuntuu nuoresta

mukavalta

joltain muuta

ikävältä

10. Oppiminen on nuorelle

helppoa

jotkut aineet vaikeita

vaikeaa

11. Nuoreni on saanut erityisopetusta, tukiopetusta

kyllä

ei

12. Nuorella on kouluhaluttomuutta ja/ tai -arkuutta

kyllä

ei

sujuu kohtalaisesti

vaikeaa

14. Nuorella on ystäviä luokassa

kyllä

ei

15. Nuorta kiusataan tai syrjitään

kyllä

ei

13. Kotitehtävien teko on helppoa

helppoa

16. Seurusteluun liittyvät asiat ovat nuorelle ajankohtaisia

kyllä

ei

C.TERVEYDENTILA
17. Millaiseksi koette nuoren terveydentilan
hyvä
keskinkertainen
huono
tällä hetkellä?
18. Onko nuorellanne jokin pitkäaikainen sairaus tai vaiva? Mikä?
Hoitopaikka?
Lääkehoito?
19. Onko nuorenne ollut sairaalahoidossa? Missä, milloin? (esim. leikkaukset, tapaturmat)
Nuorella on/ on ollut hoitosuhde lastenpsykiatrian poliklinikalle
perheneuvolaan
20. Allergiat

21. Päänsärkyä
22. Vatsavaivoja
23. Ihottumaa

kyllä
kyllä
kyllä

en osaa sanoa

nuorisopsykiatrian poliklinikalle

joskus
joskus
joskus

ei
ei
ei

D.TERVEYSTOTTUMUKSET
24. Mitkä ateriat nuori syö päivittäin?

aamupalan

kouluruuan

päivällisen

iltapalan
välipaloja
25. Käyttääkö nuorenne maitotaloustuotteita päivittäin (väh. 6 dl)
kyllä
26. Nuoren nukkumaanmenoaika
arkisin klo_____ - _____ viikonloppuisin
27. Miten nuorenne viettää vapaa-aikaansa?

28. Nuoren kotiintuloaika

arkisin klo_____ - ______

ei
klo_____ - _____

viikonloppuisin klo _____ - ______

29. Tupakoiko nuorenne?
ei
kyllä
30. Onko nuorellanne alkoholikokeiluja?
ei
kyllä
31. Kuuluuko nuorenne ystäväpiiriin henkilöitä, jotka ovat kokeilleet
tupakkaa, alkoholia, huumeita?
kyllä
32. Nuorenne pelaa pelikoneella tai on tietokoneella ______ tuntia päivässä

en tiedä
en tiedä
ei

E.NUORENNE KEHITYSTILANNE
33. Miten nuoressanne näkyvät murrosiän muutokset?

34. Oletteko keskustelleet nuorenne kanssa murrosikään liittyvistä asioista?

kyllä

ei

86
33. Miten nuoressanne näkyvät murrosiän muutokset?

34. Oletteko keskustelleet nuorenne kanssa murrosikään liittyvistä asioista?

kyllä

ei

35 Mihin asioihin haluaisitte erityisesti kiinnitettävän huomiota tässä terveystapaamisessa?

36. Voin kehua nuortani siitä, että

Päiväys _____ / _____ 20 _____

________________________________________
Huoltajan allekirjoitus
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LIITE 21
Puberteettikehityksen asteet (Tannerin luokitus).
Rinnat
M1

Lapsen: vain nänni on koholla.

M2

Nuppuaste: rinta ja nänni kohoavat hieman, ja rauhaskudosta
tuntuu tunnusteltaessa; nännipiha suurentunut.

M3

Rinta ja nännipiha ovat edelleen suurentuneet, ja niiden ääriviiva muodostaa sivulta katsottuna yhtenäisen kaaren.

M4

Nännipiha kohoaa ja muodostaa rinnan päälle erillisen kummun.

M5

Kypsä rinta: vain nänni on koholla rinnasta nännipihan laskeuduttava takaisin yhtenäiseen ääriviivaan.

Häpykarvoitus
P1

Lapsen: häpykarvoitus ei poikkea vatsan karvoituksesta.

P2

Pitkiä, vähän pigmentoituneita, untuvaisia, suoria, tai hieman
kihartuvia karvoja niukasti häpyhuulissa tai peniksen tyvessä.

P3

Huomattavasti tummempi, karkeampi ja kiharampi karvoitus,
joka leviää niukasti häpyliitoksen päälle.

P4

Aikuistyyppinen karvoitus, yläraja vaakasuora, ei leviä navan
suuntaan mutta kylläkin reisien sisäsivuille.

P5

Karvoitus leviää myös navan suuntaan.

Pojan sukuelimet
G1

Kivekset (pituus <20mm), kivespussi ja penis suunnilleen samankokoiset ja mittasuhteet kuin varhaislapsuudessa.

G2

Kivespussi ja kivekset ovat suurentuneet (>20mm), kivespussin iho on punertunut ja ohentunut, mutta penis ei ole vielä
kasvanut.
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G3

Penis on pidentynyt ja kivekset sekä kivespussi ovat edelleen
kasvaneet.
Penis on edelleen kasvanut, myös paksuntunut, terska on kehittynyt, ki-

G4

vekset ja kivespussi ovat edelleen suurentuneet, kivespussi on tummentunut.

G5

Aikuisen kokoa ja muotoa olevat sukupuolielimet.

Lähde: Tanner JM, Whitehouse RH. Arch Dis Child. 1976;51:170-179
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LIITE 22

Itsenäistyvän nuoren roolikartta
Itsenäistyvän nuoren roolikartta on jatkoa Vanhemmuuden ja Parisuhteen roolikartoille®. Rakenteellinen hahmo noudattaa pitkälti Vanhemmuuden roolikarttaa®. Kartta soveltuu erityisesti nuorten kanssa tehtävään työhön.
Itsenäistyvän nuoren roolikartasta on jo aiemmin tehty hahmotelmia, mutta kehitystyötä on kuntayhtymässä jatkettu niin,
että kartan nykyinen muoto on vahvistettu vuonna 2008.

