
TURUN KAUPUNGIN TERVEYSTOIMI  HAASTATTELULOMAKE 08-09 
Opiskelijaterveydenhuolto   terveystarkastusta varten 
 
HENKILÖTIEDOT    PVM.________________ 
Sukunimi,  
etunimet 

 Henkilö- 
tunnus 

 

Katuosoite  Puhelin   
Postinro ja -toimipaikka  E-mail  
Oppilaitos  Kotikunta  
Opintosuunta /  Luokka-
tunnus 

   

Mistä koulusta tulet?  
 
TERVEYDENTILA 
Aikaisemmat sairaudet:  
 - Pitkäaikaiset sairaudet: __________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 - Sairaalahoidot ja leikkaukset: _____________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
Lääkitys:  - Käyttämäsi reseptilääkkeet: _______________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 - Ilman reseptiä käytetyt lääkkeet, luontaistuotteet, ravintolisät: ____________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 - Lääkeaineallergiat: ____________________________________________________ 
 
Rokotukset:         Tet-D      pvä.kk.v. __________               MPR    pvä.kk.v.  ____________  
         Pituus:    __________  cm               Paino:                 ____________  kg 
Armeija vuonna: __________                                Vapautus:       ____________ 
 
Milloin viimeksi olet käynyt hammashoidossa? ______________________________________________ 
Taustatiedot: Onko lähisukulaisellasi (= perheenjäsenet, isovanhemmat, vanhempien sisarukset)jokin pitkä-
aikaissairaus (esim. sydän- tai verenpainetauti, aivohalvaus, astma, diabetes, syöpä, migreeni, reuma, ke-
liakia, päihde- tai mielenterveysongelma, ) ________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Nykytila: 
 Onko sinua vaivannut viime aikoina? Kyllä  Ei Oletko ollut  

viime aikoina?    
 

En 
lain-
kaan 

Jos-
kus 

Melko 
usein  

Usein
 

Niska-hartiaseudun vaivat   Jännittynyt     
Alaselän vaivat   Stressaantunut     
Nivelvaivat   Masentunut     
Vatsavaivat   Ahdistunut     
Päänsärky        
Huimaus        
Väsymys   Oletko elämäsi aikana: Kyllä En 
Unihäiriöt      
Sydämen tykytys, rytmihäiriöt    Kokenut läheisen kuoleman?   
Pitkittynyt yskä tai nuha   
Jokin toistuva tulehdus   

Ollut mukana vakavassa on-
nettomuudessa? 

  

Iho-ongelmia   
Allergia, mille?   

Joutunut väkivallan kohteek-
si? 

  

Muuta, …   Kokenut koulukiusaamista?   
…mitä? 
 
 



LIIKUNTA 
Minkälainen on fyysinen kuntosi?  1⏐⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⏐⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⏐5 
Miten yleensä kuljet opiskelu- ja asiointimatkasi? ___________________________________________ 
Onko sinulla liikuntaharrastuksia? Mitä? __________________________________________________ 
 
RAVITSEMUS 
Kuinka usein syöt lämpimän aterian? _______________________ Tavallisin ruokajuomasi? _________ 
Mitä mieltä olet painostasi ? _____________________________  
Oletko jossain elämäsi vaiheessa    Onko suhtautumisesi ruokaan  
laihduttanut voimakkaasti? ______________________________  normaali? ____________________ 
Noudatatko erityisruokavaliota? Mitä? __________________________________________________ 
Pitäisikö sinun mielestäsi muuttaa ruokailutottumuksiasi terveellisemmiksi esim. rasvan, suolan, kuidun tai 
kalkin suhteen? ___________________________________________________________________ 
 
PÄIHTEET 
Tupakoitko/nuuskaatko nykyisin ?   en      kyllä     Paljonko ? __________    Haluatko lopettaa? _______ 
Oletko käyttänyt/kokeillut huumeita?   en     kyllä  
Oletko käyttänyt lääkkeitä tai lääkettä + alkoholia päihtymistarkoituksessa?    en     kyllä  
Kuinka usein juot alkoholia  (ns. "saunakaljat" mukaan lukien)? __________________________________ 
Kuinka usein juot alkoholia humaltumiseen asti? ____________________________________________ 
Onko alkoholin käyttösi kuluneen vuoden aikana     vähentynyt     pysynyt ennallaan     lisääntynyt     ? 
 
SEKSUAALITERVEYS 
Tarvitsetko raskauden ehkäisyä nykyisin?  En     Kyllä      Ehkäisymenetelmäsi ?___________________ 
Tarvitseeko sinun olla huolissasi sukupuolitaudeista ?________________________________________ 
LISÄKYSYMYKSIÄ NAISILLE 
Viimeinen gynekologinen tarkastus? ______ (vuosi)     Viimeinen PAPA-näyte? _______ (vuosi) 
Kuukautiskierron pituus ____________(vrk)                 Tutkitko rintasi säännöllisesti ?    En      Kyllä  
Raskaudet (myös keskenmenoon tai keskeytykseen päättyneet) _________________________ (vuosina) 
  
IHMISSUHTEET, HARRASTUKSET 
Oletko tyytyväinen suhteeseesi omiin vanhempiisi? __________________________________________ 
Mikäli seurustelet/ olet parisuhteessa, oletko siihen tyytyväinen? _______________________________
Oletko tyytyväinen muihin ihmissuhteisiisi? _______________________________________________
Voitko halutessasi keskustella jonkun läheisesi kanssa avoimesti asioistasi ja ongelmistasi ? ____________ 
Koetko olevasi yksinäinen? ____________________________________________________________ 
Miten rentoudut/ mitä harrastat vapaa-aikana? ____________________________________________
 
OMA ARVIO TERVEYDENTILASTASI
 
 
 
 
 
 
 
 
Mikä on arvio nykyisestä terveydentilastasi? 
Hyvä                    Melko hyvä                     Keskinkertainen                     Melko huono                  Huono
Mikä/mitkä muutokset voisivat edistää terveyttäsi ja hyvinvointiasi? _____________________________ 
 
OPISKELU 
Koetko olevasi oikealla opiskelualalla?   En               Kyllä    
Onko sinulla ollut/on oppimisvaikeuksia?   Ei                  Kyllä
Aiheuttaako esiintyminen sinulle ongelmia?  Ei                  Kyllä      
Käytkö ansiotyössä opiskelun ohella?   En                 Kyllä 

  MITKÄ SEIKAT USKOT OLEVAN TÄRKEIMMÄT TERVEYSRISKIT TULEVASSA AMMATISSASI?
  ________________________________________________________________________________
  ASIOITA, JOISTA HALUAISIN KESKUSTELLA/KYSYÄ TERVEYSTARKASTUKSEN YHTEYDESSÄ:
 
 
  PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
  ____/_____20___    _______________________________________________________________  
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