
 



 

 
 

 
 

Hyvät vanhemmat/huoltaja                                   

 
1.7.2009 on tullut voimaan uusi neuvola-asetus, jonka mukaan kunnan on järjestettävä neljän vuoden ikäiselle 

lapselle laaja terveystarkastus. Laajaan terveystarkastukseen sisältyy vanhempien suostumuksella päivähoidon 
henkilökunnan arvio lapsen arjen sujumisesta päivähoidossa. Myös varhaiskasvatussuunnitelman (vasu) perusteissa 

todetaan, että ”lastenneuvolatoiminnan kanssa luodaan järjestelmä, jolla voidaan yhteistyössä vanhempien kanssa 
seurata lapsen kasvua ja kehitystä”. Vasussa määritelty kasvatuskumppanuus tarkoittaa vanhempien/ huoltajan ja 

henkilöstön tietoista sitoutumista toimimaan yhdessä lapsen kasvun tukemiseksi siten, että molempien osapuolten 
tiedot lapsesta luovat yhdessä parhaat edellytykset lapsen hyvinvoinnin turvaamiselle. 

 
4-vuotiaan lapsen havainnointikaavakkeen avulla tarkastellaan lasta ainutlaatuisena yksilönä, hänen kasvuaan ja 

kehitystään sekä koko perheen hyvinvointia. Kaavake on osa lapsen neuvolassa tehtävää 4-vuotistarkastusta ja se 

täytetään jokaisesta lapsesta. 
 

Kaavake täytetään noin kuukautta ennen lapsen 4 -vuotissyntymäpäivää. Sen täyttävät vanhemmat/huoltaja ja 
lapsen hoitajat mahdollisessa päivähoidossa tai kerhossa. Täyttämisen jälkeen kaavake toimitetaan 

terveydenhoitajalle ennen neuvolakäyntiä. 4 -vuotistarkastuksen yhteydessä terveydenhoitaja ja lääkäri kirjaavat 
kaavakkeeseen neuvolakäynnin aikaisia huomioita ja asioita. Kaavake jää lapsen neuvolapapereihin, mistä se 

hävitetään lapsen siirtyessä yläkouluun. 
 

Neuvolakäynnin jälkeen kaavakkeen ”palaute neuvolasta”- osio siirtyy päivähoitopaikkaan ja se liitetään osaksi lapsen 
varhaiskasvatussuunnitelmaa. Lapsen jäädessä pois päivähoidosta tai siirtyessä esiopetukseen, annetaan lapsen 

asiakirjat vanhemmille/huoltajalle. Kotihoidossa olevien lasten asiakirjat annetaan kotiin, josta se voidaan 
myöhemmin tarvittaessa toimittaa kerhopaikkaan tai mahdolliseen tulevaan päivähoitopaikkaan. Mikäli teillä on 

asiasta kysyttävää tai kommentoitavaa, voitte ottaa yhteyttä omaan terveydenhoitajaanne tai  
päivähoidon henkilöstöön. 

 

Yhteistyöterveisin 
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen neuvoloiden ja varhaiskasvatuksen väki 

 
 

    4-vuotishavainnointikaavakkeen saatteeksi 



 

Lapsen nimi  ______________________________________________________  Henkilötunnus  _________________________ 

Kotiosoite  _______________________________________________________________ 

 

 

Lapsen huoltajat 

 
Äiti / muu huoltaja  

Suku- ja etunimi _______________________________________________________________ Puh. _________________________________ 
 

Kotiosoite   _______________________________________________________________  Työpuh. ______________________________ 

 

Isä/ muu huoltaja 

Suku/etunimi  _______________________________________________________________  Puh. _________________________________ 

Kotiosoite  _______________________________________________________________  Työpuh. ______________________________ 

 

Sisarukset 
 

Suku- ja etunimi sekä syntymävuosi 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Lapsen sairaudet ja säännöllisesti käyttämät lääkkeet  _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Käykö lapsi:   fysioterapeutilla    toimintaterapeutilla    puheterapeutilla   joku muu, mikä? ____________________________________  

 

 

Lapsen hoito:  päiväkoti  ryhmis  perhepäivähoito  koti         joku muu, mikä? _____________________________________ 



 

Lapsen havainnointi  
           Päivähoito/kerho   Koti   

1. Syöminen ja pukeutuminen 

usein joskus  ei koskaan  usein   joskus   ei koskaan 

▪ Lapsi syö itse                                                     ____    ____    ____   ____    ____      ____   

▪ Lapsella on hyvä ruokahalu       ____     ____      ____   ____    ____      ____ 

▪ Lapsi syö monipuolista ruokaa      ____     ____      ____   ____    ____      ____  

▪ Perhe syö yhdessä ainakin kerran päivässä                    ____  ____      ____   ____    ____      ____ 

▪ Lapsi pukee ja riisuu itse           ____     ____      ____   ____    ____      ____ 

                      
 

Päivähoidon muut huomiot:________________________________   Kodin muut huomiot:___________________________________ 

________________________________________________________   ______________________________________________________   

________________________________________________________   ______________________________________________________ 

 

2. Nukkuminen 

 

▪ Lapsella on säännöllinen nukkumaanmenoaika                                       ____    ____    ____   ____    ____      ____   

▪ Lapsi nukahtaa helposti                                                ____  ____      ____                ____    ____      ____ 

▪ Lapsi nukkuu rauhallisesti       ____     ____      ____   ____    ____      ____ 

▪ Lapsi saa tarpeeksi unta       ____     ____      ____   ____    ____      ____ 

 

Päivähoidon muut huomiot:________________________________   Kodin muut huomiot:___________________________________ 

________________________________________________________   ______________________________________________________   

________________________________________________________   ______________________________________________________ 

 

3. Siisteys 

 

▪ Lapsen hampaat pestään päivittäin                                         ____    ____    ____   ____    ____      ____   

▪ Lapsi käy pesulla säännöllisesti                                               ____  ____      ____                ____    ____      ____ 

▪ Lapsi käy omatoimisesti vessassa      ____     ____      ____   ____    ____      ____ 

▪ Lapsella on yökastelua / tuhrimista      ____     ____      ____   ____    ____      ____  

 

Päivähoidon muut huomiot:________________________________   Kodin muut huomiot:___________________________________ 

________________________________________________________   ______________________________________________________   

________________________________________________________   ______________________________________________________ 



 

  

4. Lapsen leikki                           Päivähoito/kerho   Koti                                                                                

                   

           usein   joskus   ei koskaan  usein   joskus   ei koskaan 

▪ Leikkii mielellään        ____ ____   ____   ____    ____      ____ 

▪ Lapsi keskittyy leikkiin       ____ ____   ____   ____    ____      ____ 

▪ Leikkii toisten lasten kanssa       ____ ____    ____   ____    ____      ____ 

▪ Ideoi ja kehittelee leikkiä       ____ ____    ____   ____    ____      ____ 

▪ Lapsi noudattaa sääntöjä peleissä ja leikeissä     ____ ____   ____   ____    ____      ____ 

▪ Osaa pitää puolensa        ____ ____    ____   ____    ____      ____ 

▪ Minkä verran aikaa lapsi viettää tietokoneella / tv:n ääressä päivässä 
 

 

Päivähoidon muut huomiot:________________________________   Kodin muut huomiot:___________________________________ 

________________________________________________________   ______________________________________________________   

________________________________________________________   ______________________________________________________ 

________________________________________________________  ______________________________________________________ 

 

5. Lapsen puhe ja puheen ymmärtäminen 

 

▪ Puhe on ymmärrettävää myös vieraille     ____ ____    ____   ____    ____      ____         

▪ Onko lapsella äännevirheitä? Mitä? _________________________  ____ ____    ____   ____    ____      ____ 

▪ Änkyttääkö lapsi?         ____ ____    ____   ____    ____      ____ 

▪ Kertooko lapsi kuvasta yksityiskohtia (ei vain nimeä)?   ____ ____    ____   ____    ____      ____ 

▪ Osaako lapsi kertoa pieniä tarinoita?      ____ ____    ____   ____    ____      ____ 

▪ Pystyykö lapsen kanssa keskustelemaan asioista jotka eivät ole läsnä?   ____ ____    ____   ____    ____      ____ 

▪ Jaksaako lapsi keskittyä kuuntelemaan?     ____ ____    ____   ____    ____      ____ 

▪ Ymmärtääkö lapsi kaksiosaisia ohjeita?      ____ ____    ____   ____    ____      ____ 

      (esim. vie kengät eteiseen ja sammuta valot)     ____ ____    ____   ____    ____      ____ 

     

▪ Hallitseeko lapsi seuraavia käsitteitä (merkitse rastilla hallitut)          

Päivähoidossa: Alla/päällä____   lukumäärät 1-3 ____     perusvärit____            samanlainen/erilainen____              iso/pieni  ____    

 Kotona:  Alla/päällä____   lukumäärät 1-3 ____     perusvärit____            samanlainen/erilainen____              iso/pieni  ____  

 

▪ Oletteko huolissanne lapsen puheen ymmärtämisestä?       Kyllä ____ Ei   ____                    Kyllä ____ Ei   ____   
  
 

Päivähoidon muut huomiot:________________________________   Kodin muut huomiot:___________________________________ 

________________________________________________________   ______________________________________________________   

________________________________________________________   ______________________________________________________ 



       
 

 

6. Lapsen tunneilmaisu ja sosiaaliset taidot     Päivähoito/kerho   Koti 

   

           usein   joskus   ei koskaan  usein   joskus   ei koskaan 

▪ Hyväksyy säännöt ja rajoitukset      ____ ____    ____   ____    ____      ____    

▪ Kestää pettymyksiä        ____ ____    ____   ____    ____      ____ 

▪ Hillitsee kiukunpurkauksiaan vahingoittamatta itseään tai toisia  ____ ____    ____   ____    ____      ____ 

▪ Osaa ottaa toisia huomioon ja hyväksyy erilaisuutta    ____ ____    ____   ____    ____      ____    

▪ Omaksuu päivärytmin, siirtyy joustavasti toiminnasta toiseen  ____ ____    ____   ____    ____      ____     

▪ Osallistuu mielellään lapsiryhmän toimintaan    ____ ____    ____   ____    ____      ____      
 

 

Päivähoidon muut huomiot:________________________________   Kodin muut huomiot:___________________________________ 

________________________________________________________   ______________________________________________________   

________________________________________________________   ______________________________________________________ 
 

     

7. Lapsen liikunnalliset- ja kädentaidot  

             

▪ Lapsi on mielellään mukana liikunnallisissa leikeissä   ____ ____    ____   ____    ____      ____  

▪ Lapsi liikkuu mielellään       ____ ____    ____   ____    ____      ____  

▪ Lapsen liikkuminen on kömpelöä 

▪ Vakiintunut kätisyys        

Päiväkodissa: V ____ O____ei vakiintunut  ____  

Kotona:           V ____ O____ei vakiintunut ____ 

▪ Lapsi on kiinnostunut piirtämisestä/ askartelusta/muovailusta   ____ ____    ____   ____    ____      ____  

▪ Lapsi leikkaa saksilla        ____ ____    ____   ____    ____      ____  

▪ Kokoaa palapelejä          ____ ____    ____   ____    ____      ____  

 

Päivähoidon muut huomiot:________________________________   Kodin muut huomiot:___________________________________ 

________________________________________________________   ______________________________________________________   

________________________________________________________   ______________________________________________________ 

 

Tiedonsiirtolupa 
 

Saammeko olla lapsenne asioissa yhteistyössä neuvolan, päivähoidon, esikoulun ja/tai perheneuvolan kanssa?              Saa       Ei saa  

 

                          Päiväys _________________________     Hoitajan allekirjoitus   _________________________________________ 

                    Päiväys _________________________     Huoltajan allekirjoitus _________________________________________ 



 
KOTONA TÄYTTEVÄ  

 

Alleviivaa lapsenne luonteenomaisia piirteitä: 

 

Iloinen  Totinen   Vilkas   Rauhallinen   Puolensa pitävä  Sosiaalinen 

 

Reipas   Hiljainen                      Arka              Itsepäinen   Herkkä      Kapinoiva 

 

Omatoiminen         Ujo                              Äkkipikainen Alistuva  Avoin 

 

     Mitkä ovat lapsenne vahvat puolet? _________________________________________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

     Mitkä luonteenpiirteet huolestuttavat? ______________________________________________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

    Alleviivaa perheessänne lapsen ohjaamiseen käytetyt menetelmät: 

 

    Kannustaminen   selittäminen   esimerkin näyttäminen   rohkaiseminen   pelotteleminen 

 

    Tukistaminen   toruminen  palkitseminen   kiittäminen   luunappi 

 

    Uhkailu/ kiristys  lyöminen  neuvominen   halaus/syli   huomion kiinnittäminen muualle 

 

    Aiheuttaako jokin alla olevista perheessänne huolta? Alleviivaa 

 

    Liikaa töitä   mustasukkaisuus  henkinen väkivalta  taloudelliset vaikeudet  yksinäisyys  

 

    Perheenjäsenen sairaus sukulaiset   fyysinen väkivalta  alkoholi/muut päihteet  avioero 

  

    Erimielisyydet                 muu? ___________________ 

 

    Mihin perheessänne olette tyytyväisiä? Mistä saatte voimia ja tukea vanhemmuuteen? _____________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  Vapaa sana: __________________________________________________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________________________________________________________



 



 

                                                                                                                     Vanhemmat toimittavat tämän lomakkeen 

                                                                                                                      lapsen päivähoitoon tai kerhoon 

 

PALAUTE LAPSEN 4- VUOTISNEUVOLATARKASTUKSESTA        ___  päiväkodin/ hoitopaikan nimi _________________________                                             

                                                                                                                          ___varhaiskasvatuskerhoon     ___ erityislastentarhanopettajalle       

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                         

Lapsen nimi:__________________________________ 

Syntymäaika:_________________________________ 

 

Lene-tutkimus: 

    

 Iänmukainen Lievästi poikkeava Selvästi poikkeava Huomioita 

Näkö      

Kuulo      

Karkeamotoriikka     

Vuorovaikutustaidot      

Tarkkaavaisuus ja motivoituminen     

Puheen ja kielen valmiudet     

Silmä-käsiyhteistyö      

 

                                             

Suunnitelma:         

Iänmukainen kehitys , normaalit määräaikaistarkastukset   

        ____ Lievästi iänmukaisesta  poikkeava kehitys , kts. Lene 

       ____  Sovittiin uusintakäynnistä     ____ / ____  201_ 

        ____ Ohjattiin jatkotutkimuksiin puheterapeutille, toimintaterapeutille, psykologille, lääkärille 

        ____ Ohjattu jo aikaisemmin puheterapeutin, toimintaterapeutin, psykologin tutkimuksiin; terapeutin nimi  

        ja yhteystiedot:______________________________________________________________________  

        ____ Erikoissairaanhoidon asiakkuus jo olemassa ; tutkiva ja hoitava taho:    

________________________________________________________________________________________ 

Käyntipäivä:___________________________ Terveydenhoitaja:__________________________________     

Puhelin:______________________________  Puhelintunti:_______________________________________   

 

Hyväksyn tämän lomakkeen tietojen siirron lapseni päivähoitoon tai kerhoon.                                                                           

Huoltajan allekirjoitus     ___________________________                                                               


