
 

 

                     Jyväskylän kaupunki 

Neuvolat 
   

 
 

Laajat terveystarkastukset neuvoloissa 
 
 
 
LAAJAN TERVEYSTARKASTUKSEN MÄÄRITELMÄ 
Terveystarkastus on laaja terveystarkastus, kun siitä on annettu etukäteen tietoa ja siihen on kutsuttu 
molemmat vanhemmat / huoltajat. Laaja tarkastus toteutuu lastenneuvolassa, kun tarkastukseen osallistuu 
vähintään toinen vanhemmista /huoltajista. Äitiysneuvolan laajaan terveystarkastukseen voi osallistua 
raskaana olevan lisäksi hänen puolisonsa. Laaja terveystarkastus edellyttää lääkärin ja terveydenhoitajan 
yhteistyötä ja tiedonsiirtoon on varattava aikaa. Laajaan terveystarkastukseen tulee sisältyä lapsen, 
vanhempien ja koko perheen terveyden ja hyvinvoinnin selvittely niiltä osin kun se on välttämätöntä riittävän 
hoidon ja huolenpidon kannalta.  Terveydentilan selvittäminen voi edellyttää konsultaatiota tai 
moniammatillista yhteistyötä. Lastenneuvolan 4-vuotiaan laajaan terveystarkastukseen sisältyy huoltajan 
kirjallisella suostumuksella päivähoidon henkilökunnan arvio lapsen selviytymisestä ja hyvinvoinnista 
päivähoidossa.  
 
LASTA ODOTTAVAN PERHEEN LAAJA TERVEYSTARKASTUS, RV 16-18 
Keskeistä terveystarkastuksessa on lasta odottavan perheen voimavarat ja terveystottumukset, 
vanhemmuus ja parisuhde, raskauden eteneminen, riskien tunnistaminen ja perhevalmennuksen asioiden 
käsittely. Laajasta terveystarkastuksesta kerrotaan ja molemmat vanhemmat kutsutaan neuvolaan edellisellä 
käynnillä; samalla vanhemmille annetaan kotiin täytettäväksi ja käsiteltäväksi yhdessä lasta odottavan 
perheen voimavaralomake ja Neuvokas perhe – kortti ja pyydetään tuomaan nämä mukana laajaan 
terveystarkastukseen.  
 
 
LAAJA TERVEYSTARKASTUS 3-4 KK  
Keskeistä terveystarkastuksessa on perheen voimavarat ja terveystottumukset, lapsen terveys ja hyvinvointi, 
kasvu ja kehitys, imetys, varhainen vuorovaikutus sekä mahdollinen varhaiskuntoutuksen tarve. Laajasta 
terveystarkastuksesta kerrotaan ja molemmat vanhemmat kutsutaan neuvolaan jo edellisellä käynnillä. 
Samalla vanhemmille annetaan vauvaperheen arjen voimavaralomake kotiin yhdessä käsiteltäväksi.  
 
LAAJA TERVEYSTARKASTUS 18 KK 
Keskeistä terveystarkastuksessa on perheen voimavarat ja terveystottumukset, lapsen terveys ja hyvinvointi, 
kasvu ja kehitys, vuorovaikutus, puheen ja motoriikan kehitys ja kasvatuksellisen tuen tarve. Laajasta 
terveystarkastuksesta kerrotaan ajanvarauksen yhteydessä ja molemmat vanhemmat kutsutaan neuvolaan. 
Vanhempia muistutetaan Neuvokas perhe-kortin täyttämisestä ja neuvolaan mukaan ottamisesta. 
 
LAAJA TERVEYSTARKASTUS 4 V 
Keskeistä terveystarkastuksessa on perheen voimavarat ja terveystottumukset, lapsen terveys ja hyvinvointi, 
kasvu ja kehitys, päivähoidon ja vanhempien kuvaus sekä vuorovaikutuksen arviointi, neurologinen 
kehitys ja sosiaaliset taidot. Laajasta terveystarkastuksesta kerrotaan ajanvarauksen yhteydessä ja 
molemmat vanhemmat kutsutaan neuvolaan. Lääkärinosuus laajasta tarkastuksesta järjestetään 
mahdollisimman pian terveydenhoitajan osuuden jälkeen. 
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