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Ammattikorkeakouluopiskelijoille ja muille 
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Vantaan kaupunki | Terveyspalvelut, Ennaltaehkäisevä 
terveydenhuolto, Opiskeluterveydenhuolto

Nimi

Hyvä opiskelija 
  
Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on edistää sinun terveyttäsi, tukea sinua opinnoissasi ja auttaa sinua välittämään 
itsestäsi ja hoitamaan terveyttäsi.  
  
Tällä terveyskyselyllä kysymme sinulta opiskeluun, terveyteen ja elämään liittyviä asioita. Opiskeluterveydenhoitaja tapaa 
kaikki 1. vuoden opiskelijat terveystarkastuksessa. Voit varata ajan terveystarkastukseen sähköisesti osoitteesta  
http://www.vantaa.fi/eterveyspalvelut. Vastaustesi perusteella opiskeluterveydenhoitaja saattaa myös kutsua sinut  
terveystarkastukseen. 
  
Tietoja käsittelee vain opiskeluterveydenhoitaja ja -lääkäri, joilla on vaitiolovelvollisuus. Vastaaminen on vapaaehtoista.

Henkilötunnus

Osoite opiskelupaikkakunnalla/opintojen aikana Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin Sähköposti

Kotikunta Siviilisääty Äidinkieli

Koulutusohjelma / kurssi

TERVEYDENTILA

Minkälainen on terveydentilasi

hyvä kohtalainen huono

Pituutesi Painosi

cm kg
Mitä mieltä olet painostasi Haluatko tukea painonhallintaan

en kyllä

Onko sinulla lääkeaineallergiaa tai muuta allergiaa

ei kyllä, mitä:

Onko sinulla ihottumaa tai aknea

ei kyllä, missä:

Onko sinulla sairauksia

ei kyllä, mitä:

Onko sinulla jatkuvia tai toistuvia oireita

ei kyllä, mitä ja kuinka usein:

Missä sairauden / oireiden hoito tai seuranta tapahtuu

Oletko saanut terapiaa tai keskusteluapua (esim. terveydenhoitaja, kuraattori tai psykologi) 

ei kyllä, mitä:

Päivämäärä

Käyttämäsi lääkkeet (esim. reseptilääkkeet (myös e-pillerit) ja itsehoitolääkkeet, vitamiinit, luontaistuotteet ja muut)

Vastaa ruksaamalla ruutuun parhaiten sopiva vaihtoehto.

Onko sinulla tai onko sinulla koskaan ollut outoja ja/tai epätodellisia aistimuksia, tuntemuksia, elämyksiä tai ajatuksia 

Onko sinulla esiintynyt seuraavia oireita?

kyllä ei

ei kyllä, millaisia aistimuksia/ajatuksia, milloin ja missä tilanteessa:

Huom. mieliala-asioista erillinen kysely

Ysköksiä (limaa yskän mukana) kyllä ei

Verta yskän mukana kyllä ei

Kuumetta yli 2 viikkoa kyllä ei

Yöhikoilua yli 2 viikkoa kyllä ei

Poikkeuksellista väsymystä yli 2 viikkoa kyllä ei

Laihtumista kyllä ei
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Yskää yhtäjaksoisesti yli 3 viikkoa



TERVEYSTOTTUMUKSET

Syötkö terveellisesti ja monipuolisesti

kyllä joskus en en osaa sanoa

Käytätkö D-vitamiinivalmistetta

kyllä en

Onko suhtautumisesi ruokaan normaali

kyllä ei en osaa sanoa

Onko sinulla univaikeuksia

kyllä ei

Harrastatko liikuntaa

kyllä, n. enh/vko, mitä:

Fyysinen kuntoni on mielestäni

hyvä keskinkertainen huono

Onko perheessäsi tai lähisuvussasi

familiaalista hyperkolesterolemiaa  
(perinnöllinen kolesteroliaineen- 
vaihdunnan häiriö) ei kyllä, kenellä:

sepelvaltimotautia ei kyllä, kenellä:

tyypin 2 diabetesta ei kyllä, kenellä:

muita pitkäaikaissairauksia kyllä, mitä ja kenellä:

Harjaatko hampaasi fluorihammastahnalla vähintään 

harvemminkaksi kertaa päivässä

Käytätkö ksylitolivalmisteita

kyllä, kuinka usein en

Milloin olet viimeksi käynyt hammastarkastuksessa

Onko lähisuvussasi tai kanssasi samassa taloudessa asuneilla ollut tuberkuloosia (esim. isovanhemmat)  kyllä ei

Oletko aiemmin sairastanut tuberkuloosin? kyllä ei

Milloin palasit/muutit Suomeen

Seuraavat kysymykset koskevat rokotuksiasi

Oletko saanut seuraavat Suomen tai muun maan kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset

Missä maassa olet saanut perusrokotukset?

Oletko saanut Tetanus-d (jäykkäkouristus, kurkkumätä)-rokotteen kyllä ei

Oletko saanut dtap (jäykkäkouristus, kurkkumätä, hinkuyskä)-rokotteen kyllä ei

Milloin olet saanut viimeisimmän rokotteen: pvm

Oletko saanut Polio-rokotteen

Oletko sairastanut tuhkarokon? kyllä en en tiedä

Oletko saanut MPR-rokotuksen ((tuhkarokko, sikotauti, vihurirokko)? kyllä yhden kaksi

en en tiedä

Milloin olet saanut rokotuksen/rokotukset? pvm

Oletko sairastanut vesirokon? kyllä en en tiedä

Oletko saanut vesirokkorokotuksen? kyllä yhden kaksi en en tiedä

Milloin olet saanut rokotuksen/rokotukset? pvm

Oletko saanut B-hepatiittirokotteita? kyllä ei

Milloin olet saanut rokotukset? pvm

Milloin olet saanut viimeisimmän rokotteen: pvm

Milloin olet saanut viimeisimmän rokotteen: pvm

kyllä ei

ja

ja

ja ja

Maat, joissa olet asunut yli 6 kuukautta 

MaaMaaMaa

Vuodet Vuodet Vuodet Vuodet

MaaMaat joissa olet ollut sosiaali- tai terveysalan töissä tai 
työharjoittelussa 3 kk tai yli

Maa

VuodetVuodetVuodetVuodet

Maa Maa Maa
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OPISKELU

Olen haluamallani opiskelualalla

en kyllä kylläen kylläei

kylläei kylläei

kyllä, mitä:ei

Aion käydä ansiotyössä opiskelun ohella Minulle jää riittävästi aikaa rentoutumiseen ja harrastuksiin

Onko sinulla huolia opiskeluista suoriutumiseen liittyen (esim. terveys, voimavarat, ajanhallinta, stressi, talous)

Onko sinulla todettu oppimisvaikeuksia Onko sinulla keskittymisvaikeuksia

Onko sinulla muita asioita tai ongelmia, joista haluaisit keskustella

Haluan, että terveydenhoitaja on minuun yhteydessä

Oletko kokenut kaltoinkohtelua (fyysistä, henkistä, seksuaalista)

en kyllä

parisuhteessa

vanhempien välillä

koulukiusaamista

lapsuudessa

opintojen aikana

seksuaalista kaltoinkohtelua

muuta:

missä ja milloin:

IHMISSUHTEET JA VAPAA-AIKA

Onko sinulla vaikeuksia ihmissuhteissasi (esim. uusiin ihmisiin tutustuminen, perhe- tai parisuhdeongelmia)

ei kyllä

Koetko olevasi yksinäinen

en kyllä

Oletko tyytyväinen elämääsi

kyllä en, miksi et:

kyllä en ei kyllä

kyllä en

kyllä en kyllä en

kyllä, mitä: en kyllä en

kyllä

en

kyllä en

kyllä en

Minkälainen on suhteesi vanhempiisi Voin halutessani keskustella avoimesti jonkun kanssa asioistani

Tärkeimmät asiat elämässäni ovat

Kysymys miehille
Onko sinulla toinen kives huomattavasti suurempi kuin toinen

ei kyllä

Kysymyksiä naisille
Osaatko tutkia rintasi Viimeisin papa-koe Viimeisin gynekologinen tutkimus

Onko lähisukulaisellasi ollut 
rintasyöpä/munasarjasyöpä

Haluaisitko keskustella seksuaalisuuteen, ehkäisyyn tai seksitauteihin liittyvistä asioista

Terveyttäni ja hyvinvointiani voisivat edistää seuraavat muutokset

Osaatko tutkia kiveksesi

kyllä en

Tupakoitko / käytätkö nuuskaa Haluaisitko saada tukea tupakoinnin tai nuuskamisen lopettamiseen

Käytätkö alkoholia, huumeita, lääkkeitä tai muita aineita päihtymistarkoituksessa

Haluaisitko saada tukea päihteiden  
käytön lopettamiseen tai vähentä-
miseen

Huolehdin raskauden ehkäisystä Olen huolissani seksitaudeista, koska en käytä kondomia ja minulla on useita kumppaneita

Haluan lisätietoa seksitaudeista, niiden tartuntatavoista ja turvallisesta seksikäyttäytymisestä

Päihdeasioista erillinen kysely
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Mihin tarkoitukseen käytät tietokonetta (opiskelu, tiedon haku, musiikin kuuntelu, elokuvien katselu, muu)

Miten paljon pelaat tietokoneella tai muita pelejä

Oletko huomannut jotain haittaa pelaamisesta

en kyllä

Onko sinulle tai läheisellesi koskaan tullut tunnetta siitä, että muita sinulle tärkeitä asioita on jäänyt hoitamatta pelaamisen takia 
ei kyllä


OPISKELUTERVEYDENHUOLLON KYSELY
Ammattikorkeakouluopiskelijoille ja muille
aikuisopiskelijoille
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Hyvä opiskelija
 
Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on edistää sinun terveyttäsi, tukea sinua opinnoissasi ja auttaa sinua välittämään
itsestäsi ja hoitamaan terveyttäsi. 
 
Tällä terveyskyselyllä kysymme sinulta opiskeluun, terveyteen ja elämään liittyviä asioita. Opiskeluterveydenhoitaja tapaa
kaikki 1. vuoden opiskelijat terveystarkastuksessa. Voit varata ajan terveystarkastukseen sähköisesti osoitteesta 
http://www.vantaa.fi/eterveyspalvelut. Vastaustesi perusteella opiskeluterveydenhoitaja saattaa myös kutsua sinut 
terveystarkastukseen.
 
Tietoja käsittelee vain opiskeluterveydenhoitaja ja -lääkäri, joilla on vaitiolovelvollisuus. Vastaaminen on vapaaehtoista.
TERVEYDENTILA
Minkälainen on terveydentilasi
cm
kg
Haluatko tukea painonhallintaan
Onko sinulla lääkeaineallergiaa tai muuta allergiaa
Onko sinulla ihottumaa tai aknea
Onko sinulla sairauksia
Onko sinulla jatkuvia tai toistuvia oireita
Oletko saanut terapiaa tai keskusteluapua (esim. terveydenhoitaja, kuraattori tai psykologi) 
Vastaa ruksaamalla ruutuun parhaiten sopiva vaihtoehto.
Onko sinulla tai onko sinulla koskaan ollut outoja ja/tai epätodellisia aistimuksia, tuntemuksia, elämyksiä tai ajatuksia 
Onko sinulla esiintynyt seuraavia oireita?
Huom. mieliala-asioista erillinen kysely
Ysköksiä (limaa yskän mukana)
Verta yskän mukana
Kuumetta yli 2 viikkoa
Yöhikoilua yli 2 viikkoa
Poikkeuksellista väsymystä yli 2 viikkoa
Laihtumista
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Yskää yhtäjaksoisesti yli 3 viikkoa
TERVEYSTOTTUMUKSET
Syötkö terveellisesti ja monipuolisesti
Käytätkö D-vitamiinivalmistetta
Onko suhtautumisesi ruokaan normaali
Onko sinulla univaikeuksia
Harrastatko liikuntaa
h/vko, mitä:
Fyysinen kuntoni on mielestäni
Onko perheessäsi tai lähisuvussasi
familiaalista hyperkolesterolemiaa 
(perinnöllinen kolesteroliaineen-
vaihdunnan häiriö)
sepelvaltimotautia
tyypin 2 diabetesta
muita pitkäaikaissairauksia
Harjaatko hampaasi fluorihammastahnalla vähintään 
Käytätkö ksylitolivalmisteita
Onko lähisuvussasi tai kanssasi samassa taloudessa asuneilla ollut tuberkuloosia (esim. isovanhemmat)  
Oletko aiemmin sairastanut tuberkuloosin? 
Milloin palasit/muutit Suomeen
Seuraavat kysymykset koskevat rokotuksiasi
Oletko saanut seuraavat Suomen tai muun maan kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset
Missä maassa olet saanut perusrokotukset?
Oletko saanut Tetanus-d (jäykkäkouristus, kurkkumätä)-rokotteen 
Oletko saanut dtap (jäykkäkouristus, kurkkumätä, hinkuyskä)-rokotteen
Milloin olet saanut viimeisimmän rokotteen:
pvm
Oletko saanut Polio-rokotteen
Oletko sairastanut tuhkarokon?
Oletko saanut MPR-rokotuksen ((tuhkarokko, sikotauti, vihurirokko)?
Milloin olet saanut rokotuksen/rokotukset?
pvm
Oletko sairastanut vesirokon?
Oletko saanut vesirokkorokotuksen?
Milloin olet saanut rokotuksen/rokotukset?
pvm
Oletko saanut B-hepatiittirokotteita?
Milloin olet saanut rokotukset?
pvm
Milloin olet saanut viimeisimmän rokotteen:
pvm
Milloin olet saanut viimeisimmän rokotteen:
pvm
ja
ja
ja
ja
Maat, joissa olet asunut yli 6 kuukautta 
Maa
Maa
Maa
Vuodet
Vuodet
Vuodet
Vuodet
Maa
Maat joissa olet ollut sosiaali- tai terveysalan töissä tai 
työharjoittelussa 3 kk tai yli
Maa
Vuodet
Vuodet
Vuodet
Vuodet
Maa
Maa
Maa
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OPISKELU
Olen haluamallani opiskelualalla
Aion käydä ansiotyössä opiskelun ohella
Minulle jää riittävästi aikaa rentoutumiseen ja harrastuksiin
Onko sinulla todettu oppimisvaikeuksia
Onko sinulla keskittymisvaikeuksia
Onko sinulla muita asioita tai ongelmia, joista haluaisit keskustella
Haluan, että terveydenhoitaja on minuun yhteydessä
Oletko kokenut kaltoinkohtelua (fyysistä, henkistä, seksuaalista)
IHMISSUHTEET JA VAPAA-AIKA
Onko sinulla vaikeuksia ihmissuhteissasi (esim. uusiin ihmisiin tutustuminen, perhe- tai parisuhdeongelmia)
Koetko olevasi yksinäinen
Oletko tyytyväinen elämääsi
Minkälainen on suhteesi vanhempiisi
Voin halutessani keskustella avoimesti jonkun kanssa asioistani
Kysymys miehille
Onko sinulla toinen kives huomattavasti suurempi kuin toinen
Kysymyksiä naisille
Osaatko tutkia rintasi
Viimeisin papa-koe
Viimeisin gynekologinen tutkimus
Onko lähisukulaisellasi ollut
rintasyöpä/munasarjasyöpä
Haluaisitko keskustella seksuaalisuuteen, ehkäisyyn tai seksitauteihin liittyvistä asioista
Osaatko tutkia kiveksesi
Tupakoitko / käytätkö nuuskaa
Haluaisitko saada tukea tupakoinnin tai nuuskamisen lopettamiseen
Käytätkö alkoholia, huumeita, lääkkeitä tai muita aineita päihtymistarkoituksessa
Haluaisitko saada tukea päihteiden 
käytön lopettamiseen tai vähentä-miseen
Huolehdin raskauden ehkäisystä
Olen huolissani seksitaudeista, koska en käytä kondomia ja minulla on useita kumppaneita
Haluan lisätietoa seksitaudeista, niiden tartuntatavoista ja turvallisesta seksikäyttäytymisestä
Päihdeasioista erillinen kysely
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Oletko huomannut jotain haittaa pelaamisesta
Onko sinulle tai läheisellesi koskaan tullut tunnetta siitä, että muita sinulle tärkeitä asioita on jäänyt hoitamatta pelaamisen takia 
8.0.1320.1.339988.326450
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17.8.10 läh. hyväks. Jaana Karvonen-Lemmettylle
18.8.10 korjattu ja läh. hyväks. Jaana Karvonen-Lemmettylle
26.8.10 korjattu ja läh. hyväks. Jaana Karvonen-Lemmettylle
27.8.10 korjattu ja läh. hyväks. Jaana Karvonen-Lemmettylle
1.9.10 korjattu ja läh. hyväks. Jaana Karvonen-Lemmettylle
10.1.14 korj.otsikko ja läh.hyväks.Jaana Karvonen-Lemmetylle
2.9.10 ok
7.6.11 korjattu ja läh. hyväks. Jaana Karvonen-Lemmettylle
10.8.11 läh. Merjalle lomakevarastoon + viety käännettäväksi Johannalle
16.1.12 korjattu ja läh. lomakevarastoon+Jaana Karvonen-Lemmettylle
11.6.13 korjattu ja läh. hyväks. Jaana Karvonen-Lemmettylle
17.6.13 korjattu ja läh. hyväks. Jaana Karvonen-Lemmettylle
29.7.13 korjattu ja läh. hyväks. Jaana Karvonen-Lemmettylle
2.9.13 korjattu ja  läh. hyväks. Jaana Karvonen-Lemmettylle
11.2.14 korj.ja läh.hyväks.Jaana Karvonen-Lemmetylle
25.7.14 korj.ja läh.hyväks.Jaana Karvonen-Lemmetylle
15.8.17 korj.ja läh. hyväks.Jaana Karvonen-Lemmetylle
16.8.17 korj.ja läh. hyväks.Jaana Karvonen-Lemmetylle
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18.8.17
	nimi: 
	henkilötunnus: 
	osoite: 
	postinro: 
	puh: 
	hakijan_puh: 
	kotikunta: 
	siviilisääty: 
	äidinkieli: 
	koulutusohjelma: 
	erittäin_hyvä: 
	kohtalainen: 
	huono: 
	pituus: 
	paino: 
	mitä_mieltä_olet_painostasi: 
	ei_tukea_painonhallintaan: 0
	tukea_painonhallintaan: 0
	ei_lääkeaineallerg: 0
	kyllä_lääkeaineallerg: 0
	mitä_lääkeaineallerg: 
	ei_ihottumaa: 0
	kyllä_ihottumaa: 0
	mitä_ihottumaa: 
	ei_pitkäaikaissair: 
	kyllä_pitkäaikaissair: 
	mitä_pitkäaikaissair: 
	ei_jatkuvia_oireita: 
	kyllä_jatkuvia_oireita: 
	mitä_jatkuvia_oireita: 
	missä_hoidetaan: 
	ei_terapiaa: 
	kyllä_terapiaa: 
	mitä_terapiaa: 
	Päiväys_aika-kenttä1: 
	reseptilääkkeet: 
	kyllä: 0
	ei: 0
	monirivitäyttö: 
	Palauta-painike1: 
	syön_terveell: 
	syön_joskus_terveell: 
	en_syö_terveell: 
	en_osaa_sanoa_terveell: 
	kyllä_d_vitam: 
	ei_d_vitam: 
	normaali: 
	epänormaali: 
	ei_osaa_sanoa: 
	nukkuu_hyvin: 
	ei_nuku_hyvin: 
	kyllä_liikuntaa: 
	ei_liikuntaa: 
	liikunta-aika_h: 
	mitä_liikuntaa: 
	hyvä_kunto: 
	keskinkert_kunto: 
	huono_kunto: 
	kenellä_familiaalista_hyperkol: 
	kenellä_sepelvaltimotautia: 
	kenellä_diabetesta: 
	mitä_muita_pitkäaikaissair: 
	yksirivinen_ilman_ohjetekstiä: 
	hammastarkastus: 
	päivämäärä: 
	maa: 
	ei_halutulla: 
	kyllä_haluamallani: 
	kyllä_ansiotyössä: 
	ei_ansiotyössä: 
	kyllä_riittävästi: 
	ei_riittävästi: 
	kyllä_oppimisvaik: 
	ei_oppimisvaik: 
	kyllä_keskittymisvaik: 
	ei_keskittymisvaik: 
	kyllä_keskustelua: 
	ei_keskustelua: 
	onko_huolia_opisk_suoriutumisessa: 
	mistä_keskustelua: 
	Valintaruutu1: 0
	en_ole_kohdannut: 
	kyllä_olen_kohdannut: 
	parisuhteessa: 0
	vanhempien_välillä: 0
	koulukiusaamista: 0
	lapsiin_kohdistuvaa: 0
	opintojen_aikana: 0
	seksuaalista: 0
	muuta_kaltoinkohtelua: 0
	mitä_kaltoinkohtelua: 
	missä_ja_milloin_kokenut_väkivaltaa: 
	ei_vaikeuks_ihmissuht: 
	kyllä_vaikeuks_ihmissuht: 
	ei_yksinäinen: 
	kyllä_yksinäinen: 
	kyllä_tyytyväinen: 
	en_tyytyväinen: 
	kyllä_osaan: 
	en_osaa: 
	ei_syöpää: 
	kyllä_syöpä: 
	kyllä_haluan: 
	en_halua: 
	tupakoin: 
	en_tupakoi: 
	tukea_tupakoinnin_lopettamiseen: 
	ei_tukea_tupakoinnin_lopettamiseen: 
	alkoholia: 
	ei_alkoholia: 
	tukea_päihteiden_käytön_lopett: 
	ei_tukea_päihteiden_käytön_lopett: 
	ehkäisy_kyllä: 
	ehkäisy_ei: 
	huolissaan_kyllä: 
	huolissaan_en: 
	lisätietoa_kyllä: 
	lisätietoa_en: 
	miksi_en_tyytyväinen: 
	suhde_vanhempiin: 
	voin_keskustella_jonkun_kanssa: 
	tärkeimmät_asiat: 
	ei_suurempi: 
	kyllä_suurempi: 
	papa_koe: 
	gynekolog_tutkim: 
	hyvinvointia_edistävät_muutokset: 
	mitä_päihteitä: 
	mihin_käytät_tietokonetta: 
	miten_paljon_pelaat_tietokoneella: 



