Lapsen ja perheen arviointiprosessit
eri ikävaiheissa
Luonnos 4.5.2018
Pirkanmaan LAPE

Äitiysneuvolan tarkastukset
th/lääkäri, ml. laaja
terveystarkastus rv 13-18
- perheen fyysinen,
psyykkinen terveys,
sosiaalinen, taloudellinen
tilanne, päihteet,
lähisuhdeväkivalta
- mm. voimavaramittari,
EPDS-mielialaseula,
lähisuhdeväkivaltalomake
, varhaista
vuorovaikutusta tukeva
haastattelu, Audit

Ensisynnyttäjän suun
terveystarkastus

Ennen syntymää

Lastenneuvolan tarkastukset
th/lääkäri, ml. laajat
terveystarkastukset 4 kk, 1,5
v ja 4 v
- lapsen kasvu ja kehitys,
koko perheen fyysinen ja
psyykkinen hyvinvointi,
sosiaalinen verkosto,
taloudellinen tilanne,
elintavat, voimavarat,
päivärytmi, turvallisuus,
päihteet, väkivalta
- perheen erityistuen tarve
- yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa
laajoissa tarkastuksissa
- mm. voimavaramittari,
lähisuhdeväkivaltalomake,
Neuvokas perhe, Audit

Lapsikohtainen
varhaiskasvatussuunnitelma
väh. 1 krt/vuosi
- lapsen kehitystä, oppimista
ja hyvinvointia tukevat
tavoitteet ja toimenpiteet
- lapsen osaaminen,
vahvuudet, kiinnostuksen
kohteet, yksilölliset tarpeet,
tuen tarve
- lapsen, huoltajien ja
henkilöstön näkemykset
- yhteistyö neuvolan kanssa
laajoissa
terveystarkastuksissa, esim.
havainnointilomake
Suun terveystarkastukset
yht. 3 krt

0-6-v.

Kouluterveydenhuollon tarkastukset
th/lääkäri ml. laajat
terveystarkastukset 1. lk, 5.lk, 8. lk
- oppilaan fyysinen, psyykkinen ja
sosiaalinen hyvinvointi, koko
perheen hyvinvointi
- koulunkäynti, oppiminen, tuen
tarve, erityiset tarpeen
ammatinvalinnan ja jatko-opiskelun
kannalta, vapaa-aika, kaverisuhteet,
perhe, terveystottumukset,
päihteet, mieliala, seurustelu,
seksuaaliterveys jne.
Suun terveystarkastukset
1. lk, 5. lk ja 8. lk
Arviointikeskustelut perusopetuksessa
- oppimistaidot, sosiaaliset taidot,
tunnetaidot
Pedagoginen tuen tarpeen
arvio perusopetuksessa

7-16-v.

Opiskeluterveydenhuollon
tarkastukset
- 1./2.
opiskeluvuotena
terveydenhoitajan
ja lääkärin
tarkastus

Kutsuntatarkastukset

17-20-v.

Arviointiprosessit kohdennetusti, esim: Lapset puheeksi -keskustelu/-neuvonpito; lapsen ja perheen tilanteen kartoitus, tuen ja hoidon tarpeen arviointi oppilasja opiskelijahuollossa; palvelutarpeen arviointi perhetyössä, kotipalvelussa, kasvatus- ja perheneuvolassa, sosiaalityössä, vammaispalveluissa; hoidon tarpeen
arviointi perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa; tukitoimien arviointi lastensuojelussa
Arvioinnit perheen aikuisten palveluissa: mielenterveys- ja päihdepalvelut, sosiaalityö (palvelutarpeen arviointi, ennakollinen lastensuojeluilmoitus), koulutus- ja
työllisyyspalvelut, Kelan palvelut jne.

Lähteitä
Sosiaalihuoltolaki 1301/2014
Varhaiskasvatuslaki 36/1973
Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä
lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 338/2011
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013
Lastensuojelulaki 417/2007
Vammaispalvelulaki 380/1987

Terveydenhuoltolaki 1326/2010
Erikoissairaanhoitolaki 1062/1989
Asevelvollisuuslaki 1438/2007
Lastenneuvolakäsikirja https://thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja/maaraaikaistarkastukset
Edu.fi -opettajan verkkopalvelu
http://www.edu.fi/perusopetus/oppilaan_arviointi/ops2004/arviointikeskustelu_opettajan_
oppilaan_ja_huoltajan_kohtaamisena
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