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                                                         4–vuotiaan lapsen kehityksen arviointi ja yhteistyömenetelmä 

                                                                   

LUOTTAMUKSELLINEN 

Tälle lomakkeelle on koottu lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyviä asioita. Lomakkeen täyttävät omalta osaltaan huoltajat, varhaiskasvatus ja neuvola. 

Lapsen nimi 

Syntymäaika 

Osoite 

Puhelinnumero 

Lapsen huoltajat: 

Sisarukset: 

Lapsi asuu: molempien vanhempien luona          isän luona           äidin luona           muualla, missä? 

Etävanhemman asuinpaikka ja tapaamiset lapsen kanssa: _________________________________________ 

Lapsen varhaiskasvatus: 

 päiväkodin nimi                  puh.  

perhepäivähoitaja                   puh. 

leikkitoiminta,srk:n päiväkerho tms                 kuinka usein 

Lapsen neuvola/terveydenhoitaja:                   puh. 

 

Aikaisemmat/meneillään olevat lapsen kehitykseen liittyvät tutkimukset/terapiat/hoitojaksot (aika, tutkimuspaikka): 

  

4v 

Vanhemmat 

Varhais- 

kasvatus 

 

Varhais- 

kasvatus 

 

Vanhemmat 

 

Vanhemmat 

 

 

Neuvola 
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Rastita X valitsemaasi kohtaan. 

Päivittäistoiminnot  Huoltajat   Varhaiskasvatus 

   Ei osaa  Opettelee  Osaa halutessaan  Osaa Ei osaa  Opettelee  Osaa halutessaan  Osaa  

Ruokailu 

Käyttää itsenäisesti ruokailuvälineitä 

Syö monipuolisesti 

Noudattaa sovittuja ruokailutapoja 

Syö siististi 

Pukeminen ja riisuminen 

Riisuu ja pukee itse 

Siisteys 

Käy omatoimisesti WC:ssä 
(pepun pyyhkimiseen saa pyytää apua) 

 
Pesee itse kädet 

Pysyy kuivana päivisin 

Pysyy kuivana öisin 

Päivärytmin omaksuminen 

Sopeutuu kodin/varhaiskasvatuksen/kerhon säännölliseen päivärytmiin: 

Uloslähtö 

Ruokapöytään tulo 

Nukkumaan meno 

Minkälainen on perheessänne säännöllinen vuorokausirytmi:  

Minkälaiset ovat perheessänne tietyt iltarutiinit: 

Kuinka paljon lapsenne ulkoilee päivittäin: 
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Huoltajat   Varhaiskasvatus   Neuvola 

   Ei osaa  Opettelee  Osaa halutessaan  Osaa Ei osaa  Opettelee  Osaa halutessaan  Osaa Ei osaa  Opettelee  Osaa halutessaan  Osaa 

Puheen ja kielen kehitys 

Selkeää ja kertovaa puhetta 

Äännevirheet:      _______________________________ ______________________________ 

Puheen ymmärtäminen  
käsitteet esim. värit, laskeminen 

 
Perusliikuntataidot 

Varpailla kävely 

Yhdellä jalalla seisominen 

Hyppiminen 

Pallon kiinniotto 

Kiipeily         

Juoksu            

 
Kädentaidot 
 

Saksilla leikkaaminen 

Mallista rakentaminen 

Kynänkäyttö 

 

Kätisyys/ kolmisormiote:  ______________________________ ______________________________ _______________________________ 
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KESKITTYMINEN JA OMAN TOIMINNAN OHJAUS 

             Huoltajat         Varhaiskasvatus          Neuvola 

                  Ei yleensä    Joskus          Usein            Ei yleensä        Joskus        Usein             Ei yleensä    Joskus    Usein

    

Keskittyminen       

Pystyy leikkimään yksikseen keskittyneesti 
n. 5 – 10 minuuttia 
 
Paneutuu omaan työhönsä ohjatussa 
ryhmätilanteessa (esim. askartelu ) 
 

Jaksaako lapsi leikkiä tai kuunnella satuja 
yhtäjaksoisesti 10 – 15 min kahden kesken 
huoltajan kanssa 

Milloin ja missä tilanteessa lapsi keskittyy hyvin: 
 
Huoltajat: ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Varhaiskasvatus:  _________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Impulsiivisuus          

Odottaa vuoroaan (esim.peli-, ruokailu- 
ja jonotilanteissa) 
 
Pystyy istumaan keskittymistä vaativissa 
tilanteissa paikoillaan (vastakohtana: kiemurtelee, 
vääntelehtii, hypistelee esineitä, 
nousee ylös kävelemään esim. kesken ruokailun)  
 
Malttaa puhua pääsääntöisesti omalla 
vuorollaan ja kuunnella toisten puhetta 
(vastakohtana: Puhuu lähes koko ajan/hyvin usein 
toisten puheen päälle/keskeyttää toisten puhetta) 
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Huoltajat                                              Varhaiskasvatus  Neuvola 

      Ei yleensä       Joskus          Usein     Ei yleensä        Joskus        Usein Ei yleensä      Joskus          Usein 

Oman toiminnan ohjaus 

Pystyykö aloittamaan leikin/toiminnan 
itsenäisesti 

 
Toimiiko annettujen ohjeiden mukaan 

Tekee aloittamansa toiminnan loppuun saakka   
(esim. palapeli, piirustus, kotileikki, autoleikki) 
 

Suoriutuu tehtävästä, joka edellyttää siirtymistä 
vaiheesta toiseen (esim. siirtymätilanne sisältä 

ulkoilemaan lähtiessä) 

 
 

Oletteko huolissanne lapsen keskittymisestä, impulsiivisuudesta tai oman toiminnan ohjaus taidosta? 

Huoltajat:      _______________________________________________________________________________________________________________________ 

Varhaiskasvatus: _______________________________________________________________________________________________________________________________

                            

                 
LEIKKIMINEN 

Millaisia leikkejä lapsi leikkii? 

Huoltajat: ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Varhaiskasvatus: 
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TUNNE-ELÄMÄ JA SOSIAALISET TAIDOT  

Miten lapsi selviytyy riitatilanteista? 

                                Pyytää aikuiselta apua             Vetäytyy pois huutaa/syyttää toista                tönii ja/tai lyö 

Huoltajat: 

Varhaiskasvatus: 

 

Miten lapsi ilmaisee tunteitaan? 

Huoltajat:  

Varhaiskasvatus: 

 

Millainen lapsen mieliala yleensä on? 

Huoltajat:           

Varhaiskasvatus:           

 

Oletteko huolissanne lapsen tunne-elämästä tai sosiaalisista taidoista? Onko lapsella ollut viime aikoina pelkoja?  Kerro tarkemmin. 

Huoltajat: 

                   ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Varhaiskasvatus:             

                    __________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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MUITA KYSYMYKSIÄ HUOLTAJILLE 

 

Kuinka kauan lapsi saa viettää ”ruutuaikaa” (tv, tietokone tms.)? 

Minkälaisia pelejä /ohjelmia? 

Miten lapsi viihtyy mielestänne varhaiskasvatuksessa/kerhossa?___________________________________________________________________________ 

Saako perheenne tarvittaessa ulkopuolista apua lapsen hoitoon ja/tai kasvatukseen liittyvissä asioissa? 

 

Minkälaisia kasvatusmenetelmiä? 

____ keskustelu    kehuminen ja kannustus               johdonmukaiset säännöt  

          rauhoittuminen                ____ palkitseminen      

muita, mitä? 

 

            

Minkälaisissa asioissa teillä huoltajilla on erimielisyyksiä kasvatuksessa?________________________________________________________________________

  

 

Mitkä ovat mielestänne lapsenne vahvuudet? Mikä ilahduttaa teitä lapsessanne erityisesti? 
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LENE–tehtävät sujuivat ikätasoisesti    tarvitsee harjoitusta _______________________________________ 

Lapsi ohjattiin          arvioon. 

Sovittiin uusintakäynti terveydenhoitajalle         pvm 

Aihe: ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Vanhemman allekirjoitus ja pvm  Varhaiskasvatuksen allekirjoitus ja pvm  Terveydenhoitajan allekirjoitus ja pvm 
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  4–vuotiaan lapsen kehityksen arviointi ja yhteistyömenetelmä 

  Neuvola 

 

Tämän lomakkeen osalta tiedot käsitellään neuvolassa terveydenhoitajan käynnin yhteydessä. Täyttäisittekö lisäksi ennen neuvolaan tuloa päihdekyselyn, joka löytyy 

Seinäjoen kaupungin lastenneuvolan sivulta www.seinajoki.fi/sosiaali-jaterveyspalvelut/terveyspalvelut/lastenneuvola 

 

PARISUHDE, VANHEMMUUS JA PERHE-ELÄMÄ  

Miten vanhempina huolehditte omasta jaksamisestanne?_____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Millaisena koette parisuhteenne?________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Miten vanhempina löydätte yhteistä aikaa?________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mitä perheenne tekee yhdessä?________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Millaisena koette nykyisen elämäntilanteenne?_____________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Lapsenne kasvuun ja kehitykseen ovat vaikuttaneet myös: 

   epäsäännöllinen arki    sisaruksen syntymä 

   avioero/asumusero tai eron uhka   läheisen kuolema 

   uusperhe     muutto/ hoitopaikan vaihto 

   mielenterveysongelmat    stressi/ liiallinen kiire 

   lapseen kohdistuva seksuaalinen hyväksikäyttö  taloudelliset huolet 

   perheväkivalta    peliriippuvuus 

   aikuisen sairaus                   muu huoli ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Huoltajan allekirjoitus ja pvm                    Terveydenhoitajan allekirjoitus ja pvm 

 

 


