
Muutokset perherakenteessa yläkoulun aikana:

Miten mielestännen kodin ja koulun yhteistyö on sujunut?

Koetteko tarvitsevanne apua nuorenne kasvatukseen liittyvissä asioissa?
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Kaikille 8. lk. oppilaille tehdään lääkärin ja terveydenhoitajan yhteistarkastus. Tarkastuksessa keskustellaan 
lapsen terveydestä ja hyvinvoinnista, koulunkäyntiin ja vapaa-aikaan liittyvistä asioista, sekä erityisesti ammatin-
valintasuunnitelmiin liittyvistä terveydellisistä näkökohdista.
Erillisellä Oppilaan selviytyminen ja hyvinvointi koulussa -lomakkeella kartoitetaan koulunkäyntiasioita.
Toivomme teidän täyttävän molemmat lomakkeet ja palauttavan ne kouluterveydenhuoltoon.
Halutessanne olette tervetullut osallistumaan myös terveystarkastukseen sovittuna aikana. Tarkastukseen on 
varattu aikaa n. 30 min/oppilas.

Kouluterveydenhuolto

Aikaisemmat leikkaukset ja sairaalatutkimukset/hoidot:

Aikaisemmat käynnit psykologilla tai kasvatus- ja perheneuvolassa:

Säännöllinen tai tarvittaessa otettava lääkitys:

Toivomuksia terveystarkastukseen:

Annamme suostumuksemme oppilaan ammatinvalinnan kannalta oleellisten terveystietojen luovuttamiseen 
opinto-ohjaajalle

Huoltajan allekirjoitus Oppilaan allekirjoitus

  Turku

Terveydenhoitaja Puhelin
02 266 
 

Sähköposti

www.turku.fi

Terveystarkastuksen esitietolomake 
8. lk oppilaan vanhemmille

Oppilaalle

Varattu aika

koulussa.

____ /____ 20___ klo ___________

puhelinnumero, josta tavoittaa päivisin

Nimi:

Nimi:

Vanhemmat/huoltajat: 

Onko oppilaalla todettu

Näkövamma/silmäsairaus

Värinäön heikkous

Kuulovamma/kuulolaitteen tarve

Astma

Allerginen nuha

Allerginen/pitkäaikainen ihottuma

Selkävika

Alaraajavika

Mielenterveydenhäiriö

Oppimisen vaikeus

Jokin muu pitkäaikaissairaus

Pysyvä vamma

lisätietoja

Päiväys ____ /____ 20____

kyllä ei

Kiitos yhteistyöstä!

sujuu kohtalaisesti ei suju

ei kyllä saamme jo
tukea

Hyvinvointitoimiala
TURKU



Näkövammat, silmäsairaudet

Ei suositella:
tarkkuustyöt esim. instrumenttiasentaja, kelloseppä, hammaslääkäri tai silmien yhteisnäkö vaati-
vat työt esim. nosturinkuljettaja, metsäkoneenkuljettaja.

Värinäön heikkous

Voi haitata mm. seuraavilla aloilla: sähkö-, elektroniikka-, puhelin- ja tv -asentaja (eriväriset joh-
dot), kartanpiirtäjä, laborantti, parturikampaaja, maalarilinjat, värien suunnittelu
(tekstiili- ja taideteollisuudessa, liikenne).

Kuulovammat, kuulolaite

Ei suositella: melutyöhön, esim. osittain metalliteollisuus, puuteollisuus, autopeltiseppä, metsuri. 
Myös lievällä kuulovialla saattaa olla merkitystä.

Atopia, yliherkkyysihottuma, maitorupi, taiveihottuma, yliherkkyysnuha, astma

Ehdottomasti ei suositella työtä, jossa on alustus orgaaniselle pölylle (leipomoala, eläintenhoito)

Atooppinen ihottuma ja käsi-ihottuma ei suositella: keittiöalat (suurtalouden ja ravintola-alan 
peruslinjat, keittäjä, kylmäkkö), parturi-kampaaja, apuhoitaja, monet lastenhoitoalat, siivoustyöt, 
useat rakennusalan ammatit (sementin, liuotinaineiden käsittely), maalarilinjat, autohuolto

Hengitysoireet = yliherkkyysnuha, astma ei suositella: maalarilinjat, puuteollisuus, hitsaustyöt, 
tekstiilialat, siivous työympäristöstä riippuen. Yleisesti ottaen työt, joissa altistu hengitysilman 
pölyille, ärsyttäville kaasuille ja huuruille, usein kylmä ja raskas työ.

Selkäviat (asteesta riippuen)

Suositellaan: työ, jossa voi vaihtaa asentoa, seisoa, kävellä ja istua vuorotellen.
Ei suositella: raskaat, toistuvat nostot, kumara työasento, jatkuva istumatyö, kokovartalotärinä
Riskialoja tai ammatteja: metsuri, kuljetusala, rakennusaputyöt, monet hoitoalat, tarjoilija teolli-
suusompelija, kampaaja, eräät siivoustyöt, monet varastotyöt, eräät myyntityöt.

Alaraajaviat (asteesta riippuen) 

Ei suositella: jatkuva seisoma- ja kävelytyö, esim. keittiöala, ravintola-ala, siivoustyö, maastotyö, 
maa- ja metsätalous, myyntityö.

Mielenterveyden häiriöt 

Suositeltavat ja ei suositeltavat työt ratkaistava yksilöllisesti. Ei suositella: vuorotyö, pakkotahtinen 
työ, työt, joissa on suuri vastuu ihmisen turvallisuudesta ja aineellisista arvoista.

Sokeritauti, reuma, epilepsia, sydän- ja verisuonisairaudet ja muut pitkäaikaissairaudet

Hoitavan lääkärin lausunto tai kannanotto on yleensä tarpeen.

Hyvä fyysinen ja psyykkinen terveys sekä useita erityisvaatimuksia esim. seuraaville aloille: 

lentoliikenne, rautatieliikenne, merenkulku, sukellustyö, palomies, poliisi.

VIITTEITÄ AMMATINVALINTAAN
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