
LAAJA TERVEYSTARKASTUS 
Lasta odottavan perheen laajassa terveystarkastuksessa äitiysneuvolan terveydenhoitaja ja lääkäri arvi-
oivat yhdessä raskaana olevan terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi aina myös koko perheen hyvinvointia. 
Terveystarkastukseen sisältyy raskaana olevan ja hänen puolisonsa haastattelu ja koko perheen hyvin-
voinnin selvittäminen.

Lasta odottavan perheen laajassa terveystarkastuksessa keskeistä on: 

■ tarkastellaan koko perheen terveyttä ja hyvinvointia ja niihin vaikuttavia tekijöitä laaja-alaisesti eri 
näkökulmista

■ tarkastus tehdään raskausviikkojen 13–18  aikana suosituksen mukaisesti

■ keskustellaan koko perheen tilanteesta ja vuorovaikutuksesta

■ tulevia vanhempia ohjataan pohtimaan rooliaan vanhempina ja syntyvän vauvan mukanaan tuo-
mia muutoksia parisuhteeseen ja perheeseen

■ selvitetään vanhempien terveystottumuksia, perheen elinoloja ja tukiverkostoja

■ terveydenhoitaja ja lääkärit toteuttavat terveystarkastuksen yhteistyössä joko samalla käynnillä tai 
erillisinä käyntikertoina

Terveydenhoitajan on suositeltavaa olla läsnä koko lääkärintarkastuksen ajan ja tukea lääkärintarkastuksen 
aloittamista. Jos perhe ei saavu vastaanotolle, otetaan perheeseen yhteyttä tuen tarpeen selvittämiseksi.

Lasta odottavan perheen laajan terveystarkastuksen sisältö ja toteutus (THL, Opas 22/2012 ) ja Äitiys-
neuvolaopas - Suosituksia äitiysneuvolatoimintaan (THL, Opas 29/2013) sisältävät tarkemman ohjeis-
tuksen lasta odottavan perheen laajasta terveystarkastuksesta.

LAAJA TERVEYSTARKASTUS TOTEUTUU, KUN
Terveystarkastus voidaan kirjata laajaksi terveystarkastukseksi, kun seuraavat ehdot tai kriteerit täyttyvät: 

■ terveystarkastukseen on kutsuttu molemmat vanhemmat ja ainakin raskaan oleva on ollut paikalla. 
Jos raskaana oleva on osallistunut terveystarkastukseen, voidaan terveystarkastus kirjata /tilastoida 
laajaksi.

■ terveystarkastuksen ovat toteuttaneet sekä terveydenhoitaja että lääkäri samanaikaisesti tai erilli-
sillä käyntikerroilla

■ terveystarkastuksen lopuksi tehdään kokonaisarvio perheen hyvinvoinnista ja terveydestä
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RASKAANA OLEVAN TARKASTUKSEN KIRJAAMINEN (AVO)
HILMOSSA
■ Toimenpide: Lasta odottavan perheen laaja tarkastus OAA10 (SPAT1197).   

HUOM. Jos laajan tarkastuksen kriteerit eivät täyty, kirjataan Raskaana olevan terveys-
tarkastus OAA11 (SPAT1379). 

■ Käyntisyy: ICD-10: Z34.0 (normaalin ensiraskauden seuranta), Z34.8 (muun normaaliras-
kauden seuranta), Z34.9 (määrittämätön normaaliraskauden seuranta) tai Z35.9 (määrit-
tämätön riskiraskauden seuranta tai ICPC-2: W78 (raskaus) tai W84 (riskiraskaus)

■ Palvelumuoto: Äitiysneuvola, T21
■ Yhteystapa: Käynti vastaanotolla, R10
■ Kävijäryhmä: Yksilökäynti
■ Toimintayksikkötieto (THL-SOTE-organisaatiotieto) esim. Hiekkakummun äitiys- ja las-

tenneuvola                                        
■ Käynnin luonne, terveydenhoito (TH)
■ Paino, verenpaine
■ Masennusseula, EPDS-seulan pistemäärä 
■ Tupakointi, tupakointistatus-tieto
■ Alkoholin käyttö, AUDIT-C (AUDIT10) -tiedot
■ Rokotustiedot
■ Jatkohoitotoimenpidetieto, esim. SPAT1339 (Uusi vastaanottoaika)

RASKAANA OLEVAN PUOLISON KIRJAUKSET (AVO)HILMOSSA
Terveystarkastuksessa läsnä olevalle puolisolle tehdään tarpeen mukaiset käyntikirjaukset

■ Käyntisyy: ICPC-2: A98 (terveyden ylläpito/sairauden ennaltaehkäisy)
■ Palvelumuoto: Äitiysneuvola, T21
■ Yhteystapa: Käynti vastaanotolla, R10
■ Kävijäryhmä: Yksilökäynti
■ Paino, pituus, vyötärön ympärys, verenpaine
■ Masennusseula, EPDS-seulan pistemäärä 
■ Tupakointi, tupakointistatus-tieto
■ Alkoholin käyttö, AUDIT-C (AUDIT10) -tiedot

ESIMERKKEJÄ JA HUOMIOITAVAA
Jos raskaana oleva tulee lasta odottavan perheen laajaan terveystarkastukseen yksin tai 
muun kuin puolison kanssa, voidaan tarkastus kirjata laajaksi OAA10 (SPAT1197), kun se muu-
toin tapahtuu laajan terveystarkastuksen sisällön mukaisesti.

Kun terveydenhoitaja tekee tarkastuksen ensimmäisen osan, tilastoi hän laajan terveystar-
kastuksen (OAA10), kun laajan tarkastuksen kriteerit täyttyvät. Kun lääkäri tekee terveystar-
kastuksen toisen osan tilastoi hän laajan terveystarkastuksen OAA10 (SPAT1197). Terveyden-
hoitaja kirjaa käynnin toimenpiteeksi raskaana olevan terveystarkastuksen OAA11 (SPAT1379) 
osallistuessaan lääkärin tarkastukseen.
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Laaja terveystarkastus

Laaja terveystarkastus on uusi lakisääteinen terveystarkastus, jossa ovat 
mukana lapsi ja hänen vanhempansa. Laajan terveystarkastuksen tavoitteet 
ovat tärkeät: vahvistaa koko perheen hyvinvointia, varhentaa tuen tarpeiden 
tunnistamista, tarjota tukea oikeaan aikaan ja ehkäistä syrjäytymistä. 

Oppaassa kuvataan laajan terveystarkastuksen järjestäminen alusta loppuun, 
taustoineen ja yksityiskohtineen. Oppaassa esitellään mm.
• laajan terveystarkastuksen määritelmä ja tavoitteet
• käytännön järjestelyt (kutsuminen, ajanvaraus) ja ajankohdat
• terveydenhoitajan ja lääkärin työnjako
• lapsen ja perheen elämäntilanteen arvioimisen tavat sekä
• tarkastusten keskustelunaiheet ja teemat.

yhtä lailla yhtenäisiä suuntaviivoja luodaan 
• käyntien kirjaamiseen ja tilastoimiseen
• lisäkoulutuksen suunnitteluun sekä
• vastuun jakamisen ja johtamisen järjestelyihin.

Ohjeistus on kirjoitettu terveydenhoitajille ja lääkäreille sekä kuntien 
päätöksentekijöille, jotta he voivat järjestää ja kehittää laajoja 
terveystarkastuksia yhteisten linjausten mukaisesti. Oppaan kantavana 
teemana on monensuuntainen yhteistyö, jota tehdään niin perheenjäsenten 
kuin monien ammatti-ihmistenkin kanssa.
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