
PÄIVÄKOTIPALAUTE
Päivämäärä: 

Tämän päiväkotipalautteen tarkoituksena on toimia selvitystyönä tutkittavan lapsen 
suoriutumisesta arjessa varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Toivomme, että lapsen 
kanssa eniten toimiva varhaiskasvattaja täyttäisi tämän lomakkeen. Toivomme 
palauteen täytettävän sähköisesti. Päiväkotipalaute skannataan sairaanhoitopiirin 
arkistoon ja on potilasasiakirjana käytettävissä lapsen hoidossa sairaanhoitopiirin 
sisällä.

Lapsen nimi:

Syntymäaika:

Päiväkoti:

Ryhmän nimi ja koko:

Hoitoaika:

Tuen taso ja alkamisajankohta:

Käykö päivähoidossa lapsen terapeutteja? Yhteistyö heidän 
kanssaan?

Palautteen antajan nimi/nimet: 

Kuinka pitkään hoitanut lasta:

Palautteen antajan sähköposti: 
Palautteen antajan puhelinnumero:

Lapsen huoltaja on saanut lukea tämän palautteen ja minulla on 
huoltajan lupa toimittaa tämä lomake sairaanhoitopiirille.

Lasten ja nuorten poliklinikat 
Hyvinkään sairaala



Lapsen vahvuudet

Leikki

Päiväkotipalaute
Lapsen vahvuudet

Leikki



Päiväkotipalaute

Itsetunto, itseluottamus

Sosiaaliset taidot



Päiväkotipalaute
Keskittyminen

Kielen kehitys



Päiväkotipalaute
Motoriset taidot, kädentaidot ja hahmottaminen

Päivittäiset toiminnot



Päiväkotipalaute
Muuta huomioitavaa?

Kiitos!Päivitetty vanhasta päiväkotipalautteesta vastaamaan HUS:n 
graafista ilmettä syyskuussa 2020.

HUS Hyvinkää, Lastenneurologia 
Psykologi Samu Hannukkala

Tallenna tai tulosta täytetty päiväkotipalaute uudeksi .pdf- tiedostoksi.

Palautteen voi palauttaa sähköisesti täytettynä sähköpostiosoitteeseen 
hyvlaspkl@hus.fi. Palauttaessasi sähköisesti on sinulla oltava siihen oppilaan 
vanhemman lupa. Mikäli sähköpostipalautus ei onnistu, tai sinulla ei ole 
vanhemman lupaa palauttaa lomaketta suoraan meille, lähetä palaute 
vanhemman mukana vastaanotolle. Otamme palautteita vastaan myös postitse.

Lastenneurologian poliklinikka
HUS Hyvinkää
Sairaalankatu 1
05850, Hyvinkää
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