
Täyttämällä esitiedot pääset pohtimaan perheesi terveyteen ja hyvinvointiin 
vaikuttavia tekijöitä ja valmistautumaan tulevaan neuvolakäyntiin. 

Antamiesi tietojen pohjalta vastaanotolla syvennytään juuri teidän perheenne tärkeisiin ja ajan-
kohtaisiin asioihin. Vastaaminen kestää n. 10-15 minuuttia.

Lapsen nimi:____________________________________ Henkilötunnus: ________________________

Äidinkielet: ____________________________________________________________________________

Perheessä puhuttavat muut kielet: _______________________________________________________

Lapsen perhe

Kuinka monta huoltajaa lapsella on      1      2       3      4

Lapsen ensimmäisen huoltajan nimi: _____________________________________________________

Suhde tarkastettavaan lapseen

 äiti        isä        sijaisvanhempi        muu huoltaja        sisarus

luettele ensimmäisen huoltajan työt ja/tai opiskelut ja niiden luonne 

(esim. osa-aikaisuus, vuorotyö jne.) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Lapsen hoitojärjestelyt

Onko lapsesi päivähoidossa?      kyllä        ei 

Lapsen terveys ja hyvinvointi 

Millainen on mielestäsi lapsesi terveydentila?      hyvä        kohtalainen      huono

Onko lapsellanne jokin pitkäaikainen sairaus tai vamma? (sairaudet, tutkimukset ja hoito)

  kyllä        ei 

Onko lapsellasi allergioita?

  kyllä        ei 

Onko lapsellasi jokin säännöllinen tai kausiluontoinen lääkitys?      kyllä        ei 

Onko lapsellasi toistuvasti ollut jotakin seuraavista oireista?

  vatsavaivoja/ummetusta         ihottumaa         pitkittynyttä yskää (yli 2kk)

  pitkittynyttä nuhaa (yli 2kk)          heräilemistä öisin        muita oireita, vaivoja tai kipuja



Onko lapselle tapahtunut viimeisen 12 kuukauden aikana lääkärin, terveydenhoitajan tai sairaan-

hoitajan vastaanottokäyntiä vaatinut tapaturma?      kyllä        ei 

Onko kotisi mielestäsi turvallinen lapsille?        kyllä        ei        en osaa sanoa

Onko kotisi ympäristö mielestäsi turvallinen lapsille?   kyllä        ei         en osaa sanoa

Millaisia mahdollisia turvallisuusriskejä olet havainnut lapsesi elinympäristössä? _______________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Kuvaile lapsesi luonnetta:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Huolestuttaako jokin lapsesi käytöksessä?        kyllä        ei 

Vanhemman näkemys lapsen kehityksestä

Käveleekö lapsesi useita askelia ilman tukea?     kyllä        ei 

Osoittaako lapsesi kuvasta nimetyn esineen?    kyllä        ei 

Puhuuko lapsesi useita sanoja?      kyllä        ei   

Syökö lapsesi lusikalla melko hyvin?     kyllä        ei     

Onko perheessänne tai lähisuvussanne (vanhemmat, isovanhemmat sekä sisarukset) sairauksia, 

kehitysviiveitä tai oppimisvaikeuksia?     kyllä        ei   

Lapsen ja perheen terveystottumukset

Lapsen ja perheenjäsenten uni ja lepo

Lapseni unirytmi sopii perheemme arkeen:     kyllä        ei 

Lapseni nukkuu useimmiten keskeytyksettä läpi yön:    kyllä        ei 

Lapseni nukkuu useimmiten keskeytyksettä läpi yön:    kyllä        ei 

Lapseni nukahtaa useimmiten helposti:      kyllä        ei  

Kuormittaako jokin lapsesi nukkumiseen liittyvä asia perheenne arkea?      kyllä        ei   

Nukkuuko lapsesi päiväunet?      kyllä        ei  

Saavatko perheen aikuiset riittävästi unta?    kyllä        ei   

Kuinka monta tuntia lapsesi ulkoilee päivittäin?_____________________________________________

Erityiset huomiot lapsemme liikkumisesta ja ulkoilusta ______________________________________

______________________________________________________________________________________

Paljonko perheessänne liikutaan viikoittain?

  päivittäin        muutaman kerran viikossa     

  harvemmin kuin viikoittain         ei lainkaan



Median käyttö

Käyttääkö lapsenne sähköistä mediaa vapaa-ajalla (internet, elokuvat & sarjat, digitaaliset pelit ja 

valokuvat, mainokset, televisio, kännykkä ym)?

  kyllä        ei 

Lapsen ateriat ja ruokavalio

Lapseni syö pääsääntöisesti:

  aamupala      lounas      iltapäivän välipala      päivällinen      iltapala

Lapsesi ruokavalio:     sekaruokavalio      kasvisruokavalio      muu ruokavalio

Saako lapsesi D-vitamiinilisää:     säännöllisesti      satunnaisesti      ei lainkaan

Muuta huomioitavaa ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Perheen ruokavalio

Perheemme ruokavalio:       sekaruokavalio       kasvisruokavalio       muu ruokavalio

Mitä hyvää perheemme ruokailutottumuksissa on? ________________________________________

______________________________________________________________________________________

Mitä kehitettävää perheemme ruokailutottumuksissa on?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Lapsen suun terveys

Lapseni hampaat harjataan fluorihammastahnalla:

  1 kertaa päivässä       2 kertaa päivässä       harvemmin

Onko lapsesi käynyt suun terveydenhuollon tarkastuksessa viimeisen vuoden aikana?

  kyllä        ei 

Perheen aikuisten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö

Käytetäänkö perheessänne tupakkatuotteita?       kyllä        ei 

Altistuuko lapsesi tupakansavulle?        kyllä        ei 

Alkoholi

Käytetäänkö perheessänne alkoholia?        kyllä        ei 

Käytetäänkö perheessänne huumeita?        kyllä        ei 

Onko perheessänne lääkkeiden väärinkäyttöä?     kyllä        ei 



Perheen hyvinvointiin liittyvät tiedot

Onko perheellänne riittävästi yhteistä aikaa?    kyllä        ei 

Miten perheessänne on tapana viettää yhteistä aikaa? _____________________________________

______________________________________________________________________________________

Perheessämme on tapana

  kannustaa ja antaa myönteistä palautetta       jaetaan kotityöt

  turvallista kaikille ja yleensä sopuisa ilmapiiri     kertoa päivän tapahtumista

  sovittu säännöistä yhdessä         yhteinen ruokahetki päivittäin

Koetko tarvitsevasi tukea lapsesi kasvatukseen liittyvissä asioissa?

  kyllä        ei        saamme jo tukea        olemme saaneet tukea

Lapsen hyvinvointiin vaikuttavat perheen huolet tai voimavaroja vievät muutokset

Onko perheessänne:

  pitkäaikaissairauksia (fyysistä/psyykkistä)     jaksamisvaikeuksia, uupumusta tai   
               masennusta

  turvattomuutta tai väkivaltaisuutta     riippuvuuksia

  ongelmia perheenjäsenten välisissä suhteissa   taloudellisia huolia

  surua tai menetyksiä       jotakin muuta ajankohtaista?

Saatteko tarvittaessa tukea perheenne arjen sujumiseen?      kyllä        ei 

Haluaisitteko keskustella erityisesti jotain asiasta? (Esim. muutokset perheessä, lapsen haastava 

käytös, vanhemmuudesta)      kyllä        ei 

Mikä lapsessasi ilahduttaa sinua? ________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Perheen vahvuudet

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Onko sinulla muita asioita, joista haluat keskustella tulevassa terveystarkastuksessa?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Lomakkeen täyttämiseen osallistuivat:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Lähetä


