
ÄITIYSNEUVOLAN TOIMINTAOHJELMA PYHTÄÄLLÄ 

TH = terveydenhoitaja, L= lääkäri,  PTT= perhetyöntekijä, LTT= laaja terveystarkastus, E= ensisynnyttäjä, U= uudelleensynnyttäjä 

 Tekijä  Ajankohta Määräaikainen terveystarkastus ja sen keskeinen sisältö  

TH E,U  6 6.-8.rvk 

 

 

 

Ensikontakti neuvolaan 

• puhelimessa tai tarvittaessa kasvokkain tapahtuva palvelutarpeen arviointi, terveysneuvonta (lääkkeiden käyttö, päihteiden 

välttäminen, D-vitamiinin ja foolihapon aloittaminen) ja ohjeistus ensikäynnistä.  

• kutsu vastaanotolle yhdessä puolison kanssa 

TH  E,U 8  8.-10. rkv. 

 

 

Ensimmäinen vastaanottokäynti terveydenhoitajalla: terveysneuvonta ja perustutkimukset 

• raskaana olevan ja puolison terveydellinen selvitys 

• aiemmat raskauden ja synnytykset 

• työ- ja riskitekijöiden huomiointi, tarvittaessa jatkotutkimuksiin ohjaaminen ja lisäkäynneistä sopiminen 

• terveysneuvonta; ravitsemus- ja liikuntatottumusten kartoitus ja yksilöllinen neuvonta sekä tarvittaessa ohjaus jatkohoitoon, suun 

terveyteen liittyvä ohjaus 

• keskustelu alkoholin ja muiden päihteiden käytöstä. Tarvittaessa nikotiinikorvaushoito  

• keskustelu ja neuvonta sikiön poikkeavuuksien seulonnoista. 

• maahanmuuttajien maakohtaisesti seulottavat sairaudet ja MRSA näytteet tarvittaessa.  

• alkuraskauden verinäytteet ja muut tarvittavat laboratoriotutkimukset 

• tarvittaessa ohjaus sokerirasitukseen raskausviikolla 12-16  

• kutsu laajaan terveystarkastukseen 

• esitietolomake synnytyssairaalaan                                                 

TH E,U     13.-18 rvk. Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus: terveydenhoitajan osuus 

• molemmat vanhemmat kutsuttu yhdessä vastaanotolle 

• koko perheen hyvinvoinnin selvittäminen keskustelun, havaintojen ja mahdollisten lomakkeiden avulla 

o raskaana olevan ja puolison mieliala 

o sairaudet (perheen elämäntilanteeseen vaikuttavat) 

o terveystottumukset (puolisolta) 

o perheen sisäinen vuorovaikutus 

o parisuhde vanhempien odotukset synnytyksestä ja vanhemmuudesta tai kokemukset aiemmista synnytyksistä 

o tukiverkko 

o taloudellinen tilanne 

o perhevalmennuksen esittely 

 



L E,U  1 13.-18. rvk  Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus: lääkärin osuus 

• koko perheen hyvinvoinnin ja terveydentilan tarkastelu huomioiden edeltävän th:n toteuttaman terveystarkastuksen sisältö ja 

perheen tarpeet 

• keskustelu sikiön poikkeavuuksien seulonnasta 

• terveysneuvonta ja tuki, tarvittaessa nikotiinikorvaushoito 

• työhön liittyvät tekijät raskauden kannalta 

• raskauden kulkuun liittyvät merkitykselliset lääketieteelliset tekijät (riskit), ohjeistus raskaana olevan omaseurannasta raskauteen ja 

synnytykseen liittyvät tuntemukset  

TH E,U 2  22.-24. rvk Vastaanottokäynti terveydenhoitajalla 

• fyysinen ja psyykkinen vointi: ennakoivat supistelut, selkävaivat, mieliala, omaseurannan tukeminen, hälyttävät oireet ja toiminta 

niiden yhteydessä, ohjaus sokerirasitukseen (24.-28 rkv), tarvittaessa kotiseurannan aloitus 

• veriryhmävasta-aineet-kontrolli (24.-26.rkv) RhD-negatiivisilta äideiltä  

• lähisuhdeväkivallan kartoitus 

• raskaana olevan työssäkäynnin tukeminen, liikunta, ravitsemus ja muut terveystottumukset 

• informaatio Kelan etuuksien hakemisesta ja todistus raskaudesta  

TH E 2  26.-28. rkv Vastaanottokäynti terveydenhoitajalla 

• fyysinen ja psyykkinen vointi työssä, opiskeluissa ja vapaa-ajalla 

• raskaana olevan ja sikiön terveys: pre-eklampsian oireet, supistelut, sikiön kasvu 

• raskaana olevan omaseurannan ohjaus ja tuki  

• anti-D-immunoglobuliinisuojauksen tarpeen huomiointi (rkv 28-30) 

TH / 

TH+ 

PTT 

E,U 3  30.-32. rkv Vastaanottokäynti terveydenhoitajalla uudelleen synnyttäjälle / kotikäynti ensisynnyttäjälle: terveysneuvonta ja perustutkimukset 

• fyysinen vointi: ennakoivat supistelut, selkävaivat 

• mieliala, ravitsemus, liikunta muut terveystottumukset 

• imetyksen merkitys ja valmistutuminen imetykseen 

• vanhemmuus 

• varhainen vuorovaikutus  

• vauvan hoito ja tarvikkeet 

• tukiverkoston kokoaminen tarvittaessa 

• perhe- ja työtilanne 

• synnytys ja siihen liittyvät tuntemukset, tarvittaessa ohjaus synnytyssairaalaan synnytyksensuunnittelukäynnille 

• ohjaus raskaana olevan omaseurannasta ja hälyttävistä oireista  

 

 

 



TH + 

L 

E,U 3  35.-36. rkv Vastaanottokäynti terveydenhoitajalla ja lääkärillä: terveysneuvonta ja perustutkimukset 

• fyysinen vointi, mieliala  

• terveystottumukset 

• synnytyksen lähestymisen merkit ja mahdolliset synnytykseen liittyvät huolet ja pelot 

• synnytystapa-arvio, loppuraskauteen ja synnytykseen liittyvien riskitekijöiden arviointi, tarvittaessa ohjaus synnytyssairaalaan 

• loppuraskauden ja synnytyksen jälkeinen seksuaalisuus, perhesuunnittelu synnytyksen jälkeen 

• imetys 

• veriryhmävasta-aineet-kontrolli RhD-negatiivisilta äideiltä raskausviikolla 36 ja RhD-positiivisilta äideiltä tarvittaessa  

• B-streptokokkiseulonta raskausviikoilla 35-37 

TH E,U 3  37.-41. rkv Vastaanottokäynnit kahden viikon välein terveydenhoitajalla: terveysneuvonta ja perustutkimukset 

• fyysinen vointi, mieliala 

• ohjaus raskaana olevan omaseurannasta ja hälyttävistä oireista  

• synnytykseen liittyvät asiat 

• imetys 

• parisuhde 

• perheen valmentautuminen lapsen syntymiseen 

• tarvittaessa lasketun ajan ylittymisen vuoksi lähete synnytyssairaallaan 

• perustutkimukset 

SYNNYTYS  

 

TH E,U 1.-7. vrk 

kotiutumi- 

sesta 

Synnytyksen jälkeen vastaanotto- tai kotikäynti, terveydenhoitaja: terveysneuvonta ja tutkimukset 

• molempien puolisoiden raskaus- ja synnytyskokemukset 

• mieliala 

• imetys 

• synnyttäjän fyysinen toipuminen 

• vastasyntyneen tutkimus: lapsen yleistilan ja perustoimintoja arviointi 

• tieto vastasyntyneen voinnin ja kehityksen jatkoseurannasta lastenneuvolassa 

• parisuhde ja seksuaalisuus, ehkäisyneuvonta 

• varhainen vuorovaikutus ja vanhemmuus 

• lapsenhoito 

• sisarusten huomiointi 

• tukiverkosto 

• kodin turvallisuus 

 



PYHTÄÄN NEUVOLAN MONITOIMIJAINEN PERHEVALMENNUS LASTA ODOTTAVILLE JA VAUVAPERHEILLE 

Pyhtään monitoimijainen perhevalmennus tarjoaa lasta odottaville henkilöille vertaisryhmän samassa elämäntilanteessa oleville ihmisille. 

Perheryhmät ennen lapsen syntymää ja syntymän jälkeen tarjoavat oivan mahdollisuuden tarkastella tätä uutta ja tärkeää elämänvaihetta yhdessä, 

kokemuksia jakaen. Perhevalmennusryhmien tavoitteena on tukea vanhempia oman lapsen antoisassa ja haastavassa hoito- ja kasvatustehtävässä. 

PERHEVALMENNUSRYHMÄT KOKOONTUVAT SEURAAVASTI: 

Odotusaikana neljä kertaa teemoina: 

1. Muuttuva elämäntilanne / Th+Th 

2. Vanhemmuus / Th+ PTT 

3. Uusi elämä / Th+Th 

4. Vauvan hoito ja imetys / Th+Th+Hammashoito / Suuhygienisti 

Vauvan syntymän jälkeen teemoina: 

5. Elämää vauvaperheenä / Th+Th 

6. Yhdessä lapsen kanssa. Muuttuva parisuhde. Arjen voimavarat / PTT+ varhaiskasvatus 

7. Elämä jatkuu, työelämä lähestyy / Varhaiskasvatus+ PTT 

 

TH= terveydenhoitaja        PTT=perhetyöntekijä      

 

 

 



LASTENNEUVOLAN TOIMINTAOHJELMA PYHTÄÄLLÄ        

TH= terveydenhoitaja, L= lääkäri,  PTT= perhetyöntekijä, LTT= laaja terveystarkastus  

IKÄ VASTUU

-TAHO 

KEHITYKSEN SEURANTA KESKUSTELUN JA TERVEYSNEUVONNAN AIHEITA 

~1vko

Koti-

käynti 

Th +  

(PTT) 

Virkeys, yleisvaikutelma, jäntevyys, ihonväri, napa, paino, 

päänympärys, varhaisheijasteet 

Imetys, synnytystapahtuma, vuorovaikutus, vanhemmuus, parisuhde, 

perheen muut jäsenet, vauvaperheen arki, päivärytmi, vanhempien 

terveystottumukset 

2vko Th  Virkeys, yleisvaikutelma, jäntevyys, ihonväri, napa, 

varhaisheijasteet, kasvu, näkö, kuulo 

Imetys /ravitsemus, D-vit. aloitus, lapsen kanssa seurustelu, vauvan erilaiset 

itkut, tyynnyttely, fyysisen läheisyyden tarve, ulkoilu, vanhempien 

jaksaminen, tukiverkon kartoitus 

4-

6vko 

Th+ 

Lääkäri  

Virkeys, yleisvaikutelma, jäntevyys, ihonväri, kasvu, 

varhaisheijasteet, näkö, kuulo, suun alueen motoriikka, 

vokaaliääntely, pään hallinta, vuorovaikutus 

Vanhempien havainnot ja huolenaiheet 

2kk Th Virkeys, yleisvaikutelma, jäntevyys, ihonväri, kasvu, 

varhaisheijasteet, hymy, ääntely, kontakti 

Vanhempien havainnot ja huolenaiheet. Rokotusohjelma. Äidin mieliala. 

3kk Th Yleisvaikutelma, jäntevyys, ihonväri, varhaisheijasteet, 

kääntyminen, käsien käyttö, näkö, kasvu 

Vanhempien havainnot ja huolenaiheet, imetys 

4kk        

LTT 

Th+ 

lääkäri   

(+ PTT) 

Yleisvaikutelma, jäntevyys, ihonväri, kasvu, varhaisheijasteet 

häviämässä/ hävinneet, kontakti, vastavuoroinen jokeltelu, 

käsien käyttö, esineiden tavoittelu, pään kannatus, 

kyynärvarsiin varaaminen vatsamakuulla, näkö, symmetria. 

Perheen hyvinvointi, elämäntilanne ja tavat, vanhempien osallisuus -- >  

 ”Mitä teille kuuluu?” Vanhempien havainnot ja huolenaiheet, imetys 

/ravitsemus, vuorovaikutus, vanhemmuus, parisuhde, perheen muut jäsenet, 

vauvaperheen arki, päivärytmi 

 

 

 

 



5kk Th Yleisvaikutelma, jäntevyys, kasvu, varhaisheijasteet hävinneet, 

tarttuminen, kääntyminen, jaloilla varaaminen, jokeltelu 

Vanhempien havainnot ja huolenaiheet, vauvan unirytmi, imetys/ravitsemus, 

lapsen motorisen kehityksen edistäminen, perheen sosiaalinen tilanne, 

perheväkivalta 

6kk Th Yleisvaikutelma, kasvu, suojelu-heijasteet eteen, taakse, 

sivuille, jalkapohjiin varaaminen, vatsamakuulla työntää käsillä 

ylävartaloa, esineen siirtäminen kädestä toiseen, vierastaminen, 

jokeltelu 

Vanhempien havainnot ja huolenaiheet, perheen ruokailutavat, 

ruokailurytmi, terveellinen ruokavalio, lapsen totuttaminen hampaiden 

harjaamiseen, vuorovaikutus, vierastaminen, lapsen hoitojärjestelyt, 

suunnitelmat 

8kk Th + 

lääkäri 

Suun motoriikka (karkean ruuan syöminen), suuntakuulo, 

yleisvaikutelma, kasvu, vuorovaikutus, kontakti, toistava 

jokeltelu, konsonantit, matkiminen, piiloleikit, tarttuu mol. 

käsillä erikseen, seuraa katseella sivuille, ylös, alas, ei karsasta, 

varaa koko jalkaterällä, symmetrisyys, nilkkojen 

ojennustaipumus, näkö 

Vanhempien havainnot ja huolenaiheet, vuorovaikutus, vanhemmuus, 

päivärytmi, ruokailurytmi, suunnitelmat 

10kk Th Suun motoriikka (karkean ruuan syöminen), yleisvaikutelma, 

kasvu, vuorovaikutus, kontakti, toistava jokeltelu, pinsettiote, 

liikkuminen 

Vanhempien havainnot ja huolenaiheet, suun terveydenhoito, rajojen 

asettaminen, perheen vuorokausirytmi, leikki-ikäisen ruokavalio 

12kk Th Yleisvaikutelma, liikkuminen, yksinkertaisten ohjeiden 

ymmärtäminen, sanojen tapailu, vuorovaikutuksellinen leikki, 

esineiden heittely, pinsettiote, kasvu 

Vanhempien havainnot ja huolenaiheet, arvot, asenteet, lapsen terveys, 

ruokailu, päivärytmi, pottaharjoittelu, uniongelmat, rajat, lapsen kanssa 

leikkiminen, läheisyys, vanhempien terveystottumukset 

1v6kk 

LTT 

Th + 

lääkäri        

(+  PTT) 

Yleisvaikutelma, vuorovaikutus, puheen tuotto (yksittäiset 

sanat), puheen ymmärtäminen, lusikan käyttö, kyky 

vastavuoroiseen leikkiin, karsastus, kävely ilman tukea, kasvu 

Perheen hyvinvointi, elämäntilanne ja tavat, vanhempien osallisuus, 

parisuhde, lapsen oman tahdon kehittyminen, pettymyksen sietokyvyn 

oppiminen alkaa kehittyä, kasvatus, informointi ruumiillisen kurituksen 

haitallisuudesta ja laittomuudesta 

 

 



2v Th Yleisvaikutelma, liikkuminen, puhe, leikki, kasvu Siisteyskasvatus, viimeistään tässä iässä luopuminen tutista, 

kehitysvaiheeseen liittyvät asiat, rajat, ruokavalio, perheen yhteinen ruokailu, 

suun terveydenhoito 

 

3v Th Yleisvaikutelma, sosioemotionaalinen kehitys, motoriikka, 

puhe,  puheen ymmärtäminen, sukupuolten eron 

ymmärtäminen, kuullun hahmotus, silmän ja käden yhteistyö, 

näkö, tarvittaessa kuulo, kasvu 

Vanhempien havainnot ja huolenaiheet, käsitys lapsen puheesta, keskittymis-

kyvystä, omatoimisuus, arjen sujuminen, päivävaipan tarve, tutin käyttö, 

osallistuminen arkitoimintoihin, lapsen kanssa leikkiminen, keskusteleminen, 

vastaaminen lapsen kysymyksiin, satujen lukeminen, television katselu, 

tietokoneeseen suhtautuminen. 

4v     

LTT 

Th 

+lääkäri       

(+ PTT) 

Yleisvaikutelma, kasvu, karkeamotoriikka, vuorovaikutus, 

tarkkaavaisuus, keskittyminen, puhe, kuullun hahmotus, silmän 

ja käden yhteistyö, mallikuvioiden jäljentäminen, näkö, kuulo 

tarvittaessa 

Vanhempien havainnot ja huolenaiheet, käsitys lapsen keskittymiskyvystä, 

leikeistä, leikkitaidoista muiden lasten kanssa, mielikuvitus, siisteyteen 

opettaminen, luovuuden tukeminen, suun terveydenhoito, puheen kehityksen 

tukeminen; äänteillä leikittely, satujen lukeminen, television katselun 

rajoittaminen ja tietokoneeseen suhtautuminen, vanhempien terveet 

elämäntavat 

5v Th Yleisvaikutelma, keskittyminen, karkeamotoriikka, kätisyys 

vakiintunut, puhe, puheen sujuvuus, loogisuus, kuullun 

ymmärtäminen, puhemotoriikka, nimeäminen, artikulaatio, 

peruskäsitteiden, ohjeiden ymmärtäminen, visuaalinen 

hahmottaminen, silmän ja käden yhteistyö,  mallikuviot,  näkö 

tarvittaessa, kuulo, kasvu, verenpaine 

Vanhempien havainnot ja huolenaiheet, käsitys lapsen keskittymiskyvystä, 

leikeistä, leikkitaidoista muiden lasten kanssa, lapsen tunne-elämästä, 

liikuntamuodot, kastelu, arkiaskareisiin osallistuminen, hoitojärjestelyt, 

kehitysvaihe, klassisten satujen merkitys (oikea, väärä, empatiakyky), suun 

terveydenhoito, television katselun rajoittaminen ja tietokoneeseen 

suhtautuminen 

6v Th Yleisvaikutelma, kasvu, karkeamotoriikka, tarkkaavaisuus, 

keskittyminen, vuorovaikutus, kuulomuisti, puhe, visuaalinen 

hahmotus, silmän ja käden yhteistyö, mallikuviot, saksilla 

leikkaaminen, näkö ja kulo tarvittaessa 

Vanhempien havainnot ja huolenaiheet,  5-vuotistarkastuksessa esiin tulleet 

asiat tarvittaessa, koulun aloittamiseen liittyvät asiat, sosioemotionaalinen 

kehitys, itseohjautuvuuden ja vastuullisuuden kehittymisen tukeminen, suun 

terveydenhoito 

 



LAPSIPERHEPALVELUIDEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET PYHTÄÄLLÄ     
 

 ~ 1vk ~2vk 4 –

6vk 

2kk 3kk 4kk  

Th+L  

5kk 6kk 8kk 10kk 12kk 1v6kk 

Th+L 

2v 3v 4v 5v 6v 

TH Kotik. X X X X LTT  X X X X X LTT X X LTT X X 

LÄÄKÄRI   X   LTT    X   LTT   LTT (X)  

Ryhmäneuvola 

(Perhevalm.) 

   Th+Th  Ptt+ 

Varh..kas 

  Varh.kas+

Ptt 

        

Neurologinen 

kehitysarvio 

     X   X   X  X 

LENE 

X 

 LENE 

X  

(LENE) 

X  

(LENE) 

Paino X+py X X X X X X X X X X X X X X X X 

Pituus + py  X X X X X X X X X X X X X  

 

X X X 

Näkö  X    X   X1)   X1)  X2) X3)   

Kuulo  X4) X4)   X4)   X5)  X6) X6) X6) X6) X6) X7)  

Verenpaine               X 8)   

Ravitsemus      X  X X  X  X   X  

Imetys X X X X X X X X   X       

Suun terveys        X   X   X  X  

Rokotusohjelma 

+ influenssa 

vuosittain 

6-35kk 

(BCG)   Rota DTaP-IPV-

Hib  

Rota 

Pneumo 

 DTaP-

IPV-Hib 

Rota  

Pneumo     

   DTaP-IPV-

Hib 

Pneumo 

MPR I 

   DTaP-IPV  MPR II 

Muuta     LOMAKE      LOMAKE 

 

 

   LOMAKE   

 

LTT= LAAJA TERVEYSTARKASTUS 

 

 

 

 

 

 



NEUVOLAN PERHETYÖ 

         
• Ennaltaehkäisevää 
• Voimavaraistavaa 
• Osallistavaa 
• Nopeasti saatavilla 
• Perheen tarpeista lähtevää 
• Luottamuksellista 
• Lyhytkestoista 
• Suunnitelmallista 

 

NEUVOLAN PERHETYÖNTEKIJÄN ROOLI 

• Ensisijaisesti olla vanhemmuuden tukija 
• Työ tapahtuu pääasiassa asiakkaiden kotona / tapaamiset terveysasemalla 
• Vertaisryhmien vetäminen 
• Palveluohjaus 

– erityisen tuen tarpeessa oleva lapsi: th ottaa yhteyttä perhetyöntekijään ja mukaan kotikäynnille. Perhetyöntekijä auttaa perhettä 
etsimään palveluja oikeista paikoista 

– konsultointi 
– laajat terveystarkastukset, varhainen tuki perheille 

 
PERHETYÖN ALOITUS 
 

• Th tarjoaa perheelle perhetyötä tai asiakas ottaa yhteyttä Th: aan ~>Th viestittää perhetyön tarpeesta perhetyöntekijälle  
Perhetyöntekijä ottaa yhteyttä perheeseen  

• Kotikäynti;  
* määritellään perheen tarpeet ja perhetyön tavoitteet 
* kirjataan perhetyönsuunnitelma 
* perhetyön toteutus, seuranta ja arviointi 
* perhetyön päättyminen perheessä tai lisätukitoimet (MTT, perheneuvola, sosiaalitoimi jne) 
 

 

 

 

 



KOULUTERVEYDENHUOLLON MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET PYHTÄÄLLÄ     
 

          Laaja terveystarkastus = LTT,   T= tarvittaessa,   dtap = kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä 

  
        1.lk 

       LTT 

2. lk  3.lk  4.lk    5.lk 

  LTT  

 6.lk  7.lk    8.lk 

  LTT 

    9.lk 

 

LÄÄKÄRI 

          

        X 

           

      X 

          

    X 

 

 

KURAATTORI 

         

         X 

        

Terveyskysely oppilaalle ja  

huoltajalle, opettajalle 

 

         X 

    

       X 

   

    X 

 

 

 

Paino 

         

         X 

    

    X 

     

    X 

   

   X 

       

      X 

    

    X 

    

   X 

     

     X 

       

       X 

 

Pituus + (py 12v. asti ) 

          

         X 

     

    X 

    

    X 

    

   X 

    

      X 

    

    X 

     

   X 

        

     X 

        

       X 

 

Näkö 

         

         X 

            

      T 

         

     X 

 

 

Ryhti + raajat 

      

         X 

  

    X 

    

    X 

     

   X 

        

      X 

    

   X 

       

   X 

       

     X 

       

       X 

 

Kuulo  

         

         X 

             

      T 

         

     X 

 

 

Verenpaine 

          

         X 

         

      T 

      

     X 

 

 

Suun terveys 

           

         X 

         

      X 

       

     X 

 

 

Mittarit muut 

KTupaÄ/I  

KAudiÄ/I 

   KTupaÄ/I 

KAudiÄ/I 

    

 

Adsume / Tupak/ Nuuska 

              

       T 

       

    T 

      

    T 

   

     X 

     

       X 

 

Kopipa 

       

        X 

     

   X 

     

    X 

     

   X 

       

      X 

       

    X 

      

    X 

       

     X 

     

       X 

BDI-13 

Mielialaseula 

 

        T 

 

   T 

 

    T 

 

   T 

 

       T  

 

    T 

 

    T 

 

     X 

  

       T 

Rokotusohjelman mukaiset 

rokotukset ( dtap ) 

               

     X 

Anna  terveys/- 

rokotuskortti 

 

Pub. kehitys vuosittain 

 

          X 

 

    X 

 

    X 

 

    X 

 

        X 

 

    X 

 

    X 

 

     X 

  

 

       X 



KOULUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA PYHTÄÄLLÄ      

Th= terveydenhoitaja,  L= lääkäri,   Koulukuraattori,   LTT= laaja terveystarkastus 

LK VASTUU-

TAHO 

KEHITYKSEN SEURANTA KESKUSTELUN JA TERVEYSNEUVONNAN AIHEITA 

 

1 

LTT 

 

Th+koulu-

kuraattori+L 

Kasvu, fyysisen kehityksen aste, ryhti, näkö, kuulo, verenpaine, 

suun terveys 

Päivärytmi: uni, ruokailut, ulkoilu, harrastukset. Perhesuhteet. 

Kouluviihtyvyys. Oppimisvalmiudet. Mieliala. Kiusaaminen. 

Vanhempien ja lapsen havainnot ja huolenaiheet 

 

2 

 

 

Th 

Kasvu, fyysisen kehityksen aste.  

Ryhti 

 

Kuten yllä 

 

3 

 

 

Th 

 

Kuten yllä 

 

Kuten yllä 

 

4 

 

 

Th 

 

Kuten yllä 

 

Kuten yllä 

 

5 

LTT 

 

Th+L 

Kasvu, puberteetin ja kehityksen aste, ryhti, tarvittaessa näkö, 

suun terveys 

Päivärytmi: uni, ruokailut, ulkoilu, harrastukset. Hygienia. Puberteetti. 

Perhesuhteet. Ystävyyssuhteet. Mieliala. Kouluviihtyvyys. 

Koulumenestys.  Kiusaaminen. Vanhempien ja lapsen havainnot ja 

huolenaiheet. Tarvittaessa päihteet ja tupakointi.  

 

6 

 

Th 

Kasvu, puberteetin kehityksen aste, ryhti Päivärytmi: uni, ruokailut, ulkoilu, harrastukset. Hygienia. Puberteetti. 

Perhesuhteet. Ystävyyssuhteet. Mieliala. Kouluviihtyvyys. 

Koulumenestys.  Kiusaaminen. Vanhempien ja lapsen havainnot ja 

huolenaiheet. Päihteet ja tupakointi.   

 

7 

 

Th 

 

Kuten yllä 

 

Kuten yllä 

 

8 

LTT 

 

Th+lääkäri 

Kasvu, puberteetin ja kehityksen aste, ryhti, näkö + värinäkö, 

kuulo, verenpaine, rokotus, suun terveys 

Kuten yllä.  

 

9 

 

Th 

 

Kasvu, puberteetin ja kehityksen aste, ryhti,  

Kuten yllä. Lisäksi seurustelu, seksuaalisuus. Ammatinvalinta. Info  

terveyspalveluista jatkossa.  

 

 



 
OPPILASHUOLTORYHMÄN TOIMINTA PYHTÄÄLLÄ       

Kaikissa Pyhtään kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä (OHR). Oppilashuoltoryhmän tehtävänä on sekä koordinoida ja kehittää 

oppilashuoltotyötä koulussa, osallistua koko kouluyhteisön hyvinvointia edistävään toimintaan, että etsiä ratkaisuja tukea tarvitsevien oppilaiden 

auttamiseksi. Moniammatillisen yhteistyön kautta oppilaille pyritään saamaan oikeanlaista tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

Oppilashuoltoryhmässä oppilasta koskevien tarvittavien tukitoimien suunnittelussa lapsen ja nuoren sekä huoltajan näkemykset kuullaan ja 

otetaan huomioon. 

 

Koulusta riippuen oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori/koulun johtaja, joka toimii ryhmän koollekutsujana ja puheenjohtajana, erityisopettaja, 

kuraattori, terveydenhoitaja, psykologi, oppilaanohjaaja, ja aina tarpeen mukaan luokanopettaja, luokanvalvoja tai aineenopettaja. Myös muut 

lapselle tärkeät aikuiset, vanhemmat tai läheiset, viranomaiset ja asiantuntijat voivat tarvittaessa osallistua työryhmän toimintaan, sekä tietenkin 

lapsi tai nuori itse. 

 

Oppilashuoltoryhmien kokoontumiset Pyhtäällä: 

- Huutjärven koulun oppilashuoltoryhmät, ylä- ja alakoulun edustajat erikseen. Kokoontumiset vuoroviikoin Huutjärven 

koululla. 

- Suur-Ahvenkosken koulun oppilashuoltoryhmä, Hirvikosken koulun oppilashuoltoryhmä ja  Pyttis svenska skola 

oppilashuoltoryhmät kokoontuvat vähintään kerran lukukaudessa, sekä tarpeen mukaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LASTEN- JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA PYHTÄÄLLÄ 

 
IKÄ / ASIAKAS 

 
VASTUU-TAHO 
 

 
SISÄLTÖ JA OHJAUS 
 

 
Äitiysneuvola 

 
Suuhygienisti / 
hammaslääkäri 

 
Suun terveydentilan ja hoidontarpeen arvio. Perheen ruokailutavat, hampaiden 
harjaustottumukset, ksylitolin ja fluorihammastahnan käyttö. Tupakointi. 

 
 
1 v 

 
Hammashoitaja / 
suuhygienisti 

 
Hampaiston kehitys. Juomaveden fluori. Mutans bakteeri. Ravintovalistus: mehut. 
Harjausopetus, hammastahna. Tutti. Anamneesi: lääkkeet. 

 
3 v 

 
Hammashoitaja / 
suuhygienisti 

 
Ravintovalistus: mehut, ksylitoli. Harjausopetus, hammastahna. Anamneesi: lääkkeet. 
Vanhempien vastuu. Kaikki maitohampaat suussa: viitoset tärkeitä. Purenta: jos avopurenta; 
onko tutti / peukalo. Riskipotilaat kutsutaan ½ v välein. 

 
5 v 

 
Hammaslääkäri 

 
Tarkastus (koko ikäluokka) 

 
7 v 

 
Suuhygienisti 

 
Vanhempien info. Harjausopetus, fluori, vanhempien vastuu. Ravintovalistus. Mehut, 
napostelut, ksylitoli.  Pysyvät hampaat. Anamneesikaavake. 

 
8 v 

 
Hammaslääkäri 

 
Tarkastus (koko ikäluokka) 

 
9 v 

 
Hammaslääkäri 

 
Purennan seulonta 

 
10 v 

 
Suuhygienisti 

 
Tarkastus. Harjausopetus. Ksylitoli, välipalat, janojuomat, limut, urheilujuomat 

 
11 v 

 
Hammaslääkäri 

 
Tarkastus (koko ikäluokka) 

 
13 v 

 
Suuhygienisti 

 
Tarkastus. Tupakka, nuuska. Napostelu, ksylitoli, eroosio. Kiinnityskudossairaudet.  
Hammaslangan käytön opetus. 

 
14 v 

 
Hammaslääkäri 

 
Tarkastus (koko ikäluokka). Oma vastuu, perumaton poisjäänti. Anamneesi. 

 
17 v 

 
Hammaslääkäri 

 
Tarkastus (koko ikäluokka). Anamneesikaavake. 

 


