
LOHJAN KAUPUNKI 

Opiskeluterveydenhuolto 

 

TERVEYSKYSELY 

 

Hyvä opiskelija, tervetuloa käyttämään opiskeluterveydenhuollon palveluja! 

Haluamme tukea sinua opiskelussasi ja auttaa huolehtimaan terveydestäsi ja hyvinvoinnistasi. 

Tässä kyselyssä kysymme sinulta opiskeluun, terveyteen ja elämään liittyviä asioita. 

Ohessa täytettäväksi myös päihdemittarikysely (adsume/audit). 

Tiedot ovat luottamuksellisia. 

 

Oppilaitos ja opintoala/ryhmä:__________________________________________________________ 

 

 
Nimi:_____________________________________________   Henkilötunnus:___________________________ 
 
Kotiosoite:_______________________________________   Kotikunta:________________________________ 
 
Puhelinnumero:_________________________________ 
 
Lähiomainen/yhteyshenkilö ja puhelinnumero:____________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

OPISKELU 

Miten opiskelusi sujuu?_________________________________________________________________________________ 

Koetko olevasi oikealla opiskelualalla?________________________________________________________________ 

Onko sinulla oppimisvaikeuksia?______________________________________________________________________ 

Millaisena koet oppilaitoksen/ryhmän ilmapiirin?___________________________________________________ 

 



TERVEYS 

Millaiseksi koet oman terveytesi?______________________________________________________________________ 

Onko sinulla jokin sairaus?_____________________________________________________________________________ 

Säännöllinen lääkitys?__________________________________________________________________________________ 

Onko sinulla lääkeaineallergia?________________________________________________________________________ 

 

Onko sinulla seuraavia oireita?  

___ tuki- ja liikuntaelinvaivoja 

___ niska- ja hartiaseudun oireita 

___ toistuvaa päänsärkyä/migreeni 

___ toistuvia vatsavaivoja 

___ hammassairauksia/-tapaturmia, käynti viimeksi suuhygienistillä/hammaslääkärillä________ 

___ allergista nuhaa 

___ ihottumaa 

___ toistuvaa väsymystä/jaksamattommuutta 

___ toistuvaa alakuloisuutta/ilottomuutta 

___ toistuvaa unettomuutta/nukahtamisvaikeuksia 

___ häiritsevää jännittämistä 

___ syömishäiriötä 

___ muu terveyteen vaikuttava tekijä, mikä?__________________________________________________________ 

 

Kerro lyhyesti oireistasi, hoidosta ja tarvitsetko nyt terveydenhoitajalta tukea/neuvontaa? 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

ROKOTUKSET  

Jäykkäkouristus (Tetanus)   v.________________ 

Tuhkarokko-sikotauti-vihurirokko (MPR)   v.________________ 

Vesirokko: oletko sairastanut vesirokon tai saanut rokotteen? ________________________ 

 

 



SEKSUAALITERVEYS JA SEURUSTELU 

Onko sinulla seurusteluun ja seksuaaliterveyteen liittyviä kysymyksiä, huolia tai vaivoja? 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Onko sinulla käytössä jokin ehkäisymenetelmä?_____________________________________________________ 

Oletko joutunut kohtaamaan kaltoinkohtelua/väkivaltaa? (fyysistä, henkistä, seksuaalista, esim. 

netissä, kotona, parisuhteessa, kavereiden tai tuntemattomien taholta, oma väkivaltaisuus) 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Kysymykset naisille 
Kuukautisten alkamisikä ______  Kierron pituus ______  Vuodon kesto vrk _______ 
Ovatko kuukautiset säännölliset? _______ Onko kuukautisvaivoja? Minkälaisia?__________________ 
Tutkitko rintasi säännöllisesti?_________________ 
Oletko ottanut HPV rokotteen?_________________ 
 
 

Kysymykset miehille 
Onko sinulla sukuelinvaivoja? Minkälaisia?_________________________________________________________ 
 
 

RAVITSEMUS 

Syötkö terveellisesti?_______________________________________________________________ 

Onko sinulla erityisruokavalio? Mikä?_________________________________________________________ 

Oletko huolissasi jostain ruokaan, syömiseen tai painoosi liittyvistä asioista? 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Käytätkö vitamiineja tai lisäravinteita? Mitä?_________________________________________________ 

 

LIIKUNTA 

Millainen on fyysinen kuntosi?_________________________________________________________________________ 

Mitä harrastat?__________________________________________________________________________________________ 

Miten käytät vapaa-aikasi ja rentoudut?______________________________________________________________ 



UNI 

Mihin aikaan menet nukkumaan arkisin?___________ viikonloppuisin?___________ 

Saatko mielestäsi riittävästi unta? Kyllä____ Ei_____ Miksi?_____________________________________ 

 

 

HENKINEN HYVINVOINTI 

Uskotko itseesi ja mahdollisuuksiisi?   Kyllä ____   Ei _____ 

Oletko tyytyväinen elämääsi?  Kyllä ____ Ei _____ 

Miksi?____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on? 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Millainen on kotisi ilmapiiri ja perhesuhteet? 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Oletko tyytyväinen ystävyyssuhteisiisi opiskelu- ja lähipiirissä? 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Asioita, joista haluaisit keskustella/kysellä: 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 



 

 


