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Perusturvatoimi 
Terveyden edistäminen/Kouluterveydenhuolto

Koulu

Terveystietoja oppilaasta 
Pyydämme teitä ystävällisesti täyttämään lomakkeen ja palauttamaan sen kouluterveydenhoitajalle  
Lomakkeessa annetut tiedot ovat luottamuksellisia. 

Oppilas
Nimi Henkilötunnus

Kotiosoite

Huoltajat

Nimi Puhelin/gsm

äiti isä muu päivätyö vuorotyö

Nimi Puhelin/gsm

äiti isä muu päivätyö vuorotyö

Mikäli lapsella on kaksi huoltajaa, näiden keskinäinen perhesuhde: 

avioliitto / avoliitto eronnut yhteishuoltajuus yksinhuoltajuus

Oppilaan sisarukset 

Nimi ja syntymävuosi

Oppilaan sairaudet ja diagnoosit

Oppilaan jatkuva tai toistuva lääkitys

Oppilaan yliherkkyydet (ruoka-aine-, lääke- ja muut allergiat)
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Oppilaalla esiintyvät toistuvat oireet

nuhaa tukkoinen hengitys nielutulehduksia

korvakipuja päänsärkyä vatsakipua

kasvukipuja ruokahaluttomuutta ummetusta

väsymystä päiväkastelua yökastelua

tuhrimista  sopeutumisvaikeuksia levottomuutta

pelokkuutta uhmaa/kiukuttelua kynsien puremista

kasvojen nykimistä  itkuherkkyyttä univaikeutta

hampaiden narskuttelua tuki- ja liikuntaelinoireita

muita oireita 

Hoidossa / hoidettu, missä?

näkö silmälasit hoidettu, missä?

kuulo kuulolaite hoidettu, missä?

puheenkehityshäiriö hoidettu, missä?

Esikoulu, jossa oppilas on ollut ennen kouluuntuloa
Esikoulun nimi

Oppilaan hoito kouluajan ulkopuolella
Hoitaja / hoitopaikan nimi

Iltapäiväkerho

Sallitteko, että lapsellenne suoritetaan kouluiässä tarpeelliset perus- ja tehosterokotukset Kyllä Ei

Saako kouluterveydenhoitaja tai lääkäri tarvittaessa keskustella opettajan kanssa lapsenne  
terveyteen ja / tai koulunkäyntiin liittyvistä asioista? Lupa voimassa koko peruskoulun ajan. Kyllä Ei

Onko teillä elämänkatsomukseenne perustuvia asioita, jotka toivotte otettavan  
huomioon koulussa ja kouluterveydenhuollossa? Kyllä Ei

Lisätietoja oppilaasta
(esim. koulumatkasta, perheen muiden jäsenten terveydestä, asuinympäristöstä yms.)

Paikka ja aika Huoltajan allekirjoitus

Nimenselvennys
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Perusturvatoimi
Terveyden edistäminen/Kouluterveydenhuolto
Terveystietoja oppilaasta 
Pyydämme teitä ystävällisesti täyttämään lomakkeen ja palauttamaan sen kouluterveydenhoitajalle 
Lomakkeessa annetut tiedot ovat luottamuksellisia. 
Oppilas
Huoltajat
Mikäli lapsella on kaksi huoltajaa, näiden keskinäinen perhesuhde: 
Oppilaan sisarukset 
2(2)
Oppilaalla esiintyvät toistuvat oireet
Esikoulu, jossa oppilas on ollut ennen kouluuntuloa
Oppilaan hoito kouluajan ulkopuolella
Sallitteko, että lapsellenne suoritetaan kouluiässä tarpeelliset perus- ja tehosterokotukset 
Saako kouluterveydenhoitaja tai lääkäri tarvittaessa keskustella opettajan kanssa lapsenne 
terveyteen ja / tai koulunkäyntiin liittyvistä asioista? Lupa voimassa koko peruskoulun ajan. 
Onko teillä elämänkatsomukseenne perustuvia asioita, jotka toivotte otettavan 
huomioon koulussa ja kouluterveydenhuollossa?
Lisätietoja oppilaasta
(esim. koulumatkasta, perheen muiden jäsenten terveydestä, asuinympäristöstä yms.)
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