
 
 
 

 

 

 

       

 

 
PUHETERAPIAAN TULEVAN LAPSEN TAUSTATIEDOT 
 
Hyvät vanhemmat, haluaisimme teidän vastaavan seuraaviin kysymyksiin ennen puheterapiaan 
saapumista. Vastaukset ovat luottamuksellisia ja niistä keskustellaan yhdessä puheterapeutin kanssa. 
 
Lapsen nimi ja henkilötunnus __________________________________________________________ 
 
Vanhemmat ________________________________________________________________________ 
 
Sisarukset (etunimi ja syntymävuosi) ____________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Osoite ____________________________________________________________________________ 
 
Puhelin _______________________________ (äiti) __________________________________ (isä) 
 
Hoitopaikka tai kerho ___________________________________________ puh. _________________ 
 
 
LAPSEN VARHAISKEHITYS 
Miten raskausaika ja synnytys sujuivat? __________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Syntymämitat: paino _______________ pituus ______________ Apgar-pisteet __________________ 
 
Oliko imemään oppimisessa tai karkeampaan ruokaan siirtymisessä vaikeuksia? _________________ 
 
Osaako lapsi pureskella karkeita ruokia (esim. näkkäriä)? ____________________________________ 
 
Onko lapsi imenyt tuttia, kuinka kauan? __________________________________________________ 
 
Milloin lapsi oppi kävelemään? _________________________________________________________ 
 
Milloin lapsi oppi kuivaksi? ____________________________________________________________ 
 
Kummalla kädellä lapsi syö, piirtää jne.? _________________________________________________ 
 
Onko lapsi sairastellut paljon (esim. korvatulehdukset, allergiat, perussairaudet)? _________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Onko epäilyä kuulo- tai näkövaikeudesta? ________________________________________________ 
                                                                                                                        
Onko suvussanne esiintynyt puheen tai kielen kehityksen vaikeuksia (esim. epäselvä puhe, viivästynyt 
puheen kehitys, änkytys, oppimisvaikeudet, lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet jne.)? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 



 

 

LAPSEN KIELELLINEN KEHITYS 
Oliko lapsella ääntelyä ja jokeltelua (esim. mam-mam, pap-paa) 1. ikävuoden aikana (esim. vähän – 
tavanomaisesti – runsaasti)?  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Onko lapsi matkinut ääniä, tavuja ja sanoja?_______________________________________________ 
 
Milloin ensisanat tulivat? ______________________________________________________________ 
 
Milloin lapsi alkoi yhdistää sanoja lauseiksi?  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Saako kotiväki lapsen puheesta selvää? Miten vieraammat ihmiset ymmärtävät lapsen puhetta? 
 
__________________________________________________________________________________  

 
__________________________________________________________________________________ 
 
Ymmärtääkö lapsi pieniä ohjeita? _______________________________________________________ 
 
Millainen on lapsen puheen ja kielen kehityksen nykytilanne? Huolettaako jokin asia, mikä? _________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Miten kuvailisit lastasi? _______________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Millaisista leikeistä lapsi pitää? Jaksaako kuunnella lukemista? _______________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
4–6-VUOTIAAN LAPSEN VANHEMMILLE: 
Osaako lapsi kertoa päivittäisistä kokemuksista? ___________________________________________ 
 
Osaako kertoa menneestä ja tulevasta? __________________________________________________ 
 
Osaako lapsi vastata miksi-kysymyksiin? _________________________________________________ 
 
 
ANNAN LUVAN YHTEISTYÖHÖN PÄIVÄHOIDON KANSSA. 
 
O  KYLLÄ  O EI 
 
 
_____________________  ______________________________________ 
päiväys    vanhemman/huoltajan allekirjoitus 
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