
TERVEYSTARKASTUKSEN ESITIETOLOMAKE 
      

Kaikki Sinun terveyteesi liittyvät tiedot ovat luottamuksellisia ja jäävät vain työterveyshenkilöstön käyttöön 

HENKILÖTIEDOT 
 

Sukunimi       Etunimet       Henkilötunnus       
 
 

Edelliset nimet 
 

Peruskoulutus peruskoulu          ylioppilas  

Ammattikoulutus ammattikoulu     opisto     ammattikorkeakoulu      muu  

Akateeminen tutkinto tutkinto:        
 

                                     

TYÖPAIKKATIEDOT 
 

Aikaisemmat työnantajat / työalat Milloin (vuodet) Altisteiset työtehtävät 
(esim. melu, pöly, tärinä, 
kemikaalit …) 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

Nykyinen työpaikka: yritys / osasto / toimipaikka / esimies 
      
 

Työsuhde alkanut/alkaa:       

Ammatti 
      

Työtehtävä 
      

Opiskeletko / teetkö lisätöitä? 
ei    kyllä  
mitä?       

Työmuoto Päivätyö                  Vuorotyö                     Etätyö   
työaika:                  työajat:                      kuinka usein:         

 

Esiintyykö työssäsi seuraavia altisteita: melu     tärinä     pöly     liuotinaineet/kemikaalit     säteily     yötyö   

tapaturmavaara     muu     mikä: 

 
 

 

Esiintyykö työssäsi seuraavia kuormitustekijöitä:  näyttöpäätetyö     matkatyö     yksipuoliset työasennot     

fyysisesti raskas työ kylmätyö      kuumatyö     veto     valvontatyö     yksin työskentely     henkisesti rasittava 

työ    muu     mikä:  

 
 
 
 

 

Voimavarat / mikä saa sinut jaksamaan ja innostumaan työssä: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TERVEYDENTILA 
 

 

Oma näkemys terveydentilastasi: 

 
 
 
 

 

Onko sinulla tällä hetkellä (X) tai aikaisemmin (V) ollut seuraavia sairauksia tai oireita: 

 sydänsairaus 

 verenkiertohäiriö 

 aivoinfarkti 

 verenpainetauti 

 tajuttomuuskohtaus 

 huimaus 

 sydämen rytmihäiriö 

 rintakipuja 

 sepelvaltimosairaus 

 suonikohjut 

 kävelykipu 

pohkeessa 

 anemia 

 veritauti 

 diabetes 

 reumasairaus 

 nivelrikko 

 kihti 

 selkäsairaus/vaiva 

 niska/hartiavaiva 

 muu tuki- ja 

liikuntaelinvaiva 

 ylipaino 

 vatsahaava 

 närästys 

 sappikivet 

 maksa- tai 

haimasairaus 

 keliakia 

 ripuli tai ummetus 

 muu 

ruuansulatuselinsairaus 

 neurologinen sairaus 

 epilepsia 

 migreeni 

 muistihäiriö 

 silmäsairaus 

 värisokeus 

 korvasairaus/ 

meluvamma 

 muu hermoston 

sairaus 

 usein toistuva 

päänsärky 

 kilpirauhassairaus 

 allergia tai 

yliherkkyys 

 pitkällinen nuha 

 pitkällinen yskä 

 astma 

 muu keuhkosairaus 

 hengenahdistus 

 tuberkuloosi 

 munuaissairaus 

 virtsatievaiva 

 sukuelinten vaiva 

 ihosairaus 

 hyvänlaatuinen 

kasvain 

 pahanlaatuinen 

kasvain 

 mielenterveyshäiriö/ 

sairaus 

 masentuneisuus 

 jännitys-/pelkotilat 

 B tai C hepatiitti 

 HIV 

 alkoholismi/ 

päihderiippuvuutta 

 leikkaukset 

vakava tapaturma 

 todettu ammattitauti 

muu: 

Lisätietoja (mikäli vastasit johonkin kohtaan kyllä). Kerro milloin, hoitopaikka ja taudin/oireiden nykytila. 

 
 
 
 
 

 

Säännöllinen lääkitys: 

 
 
 

 

Suvun sairaudet: 

Esiintyykö lähisuvussasi seuraavia sairauksia? 1= vanhemmat, 2= sisarukset, 3= lapset, 4= isovanhemat 

 diabetes 

 aivohalvaus 

 sepelvaltimotauti 

 kohonnut kolesteroli 

 silmäpainetauti 

 allergia 

 astma  

 nivelreuma 

 syöpä 

 alkoholismi 

 psyykkinen sairaus 

 muu, mikä: ________ 

________________________________________________________________________________________________________ 



 

TYÖKYKY 
 

 

Oma näkemys työkyvystä (asteikolla 1-10) tällä hetkellä: 

Sairauspoissaolopäivät viimeisen 12 kk aikana: ei lainkaan  korkeintaan 9 pv  10-24 pv  25-29  30-100  

100-365  

Ennuste työkyvystä kahden vuoden kuluttua: täysin työkykyinen  työkyky heikentynyt  työkyvytön   

en ole varma  

 

TERVEYSTOTTUMUKSET 
 

 

UNI 

Kuinka monta tuntia nukut keskimäärin vuorokaudessa? 

Oletko virkeä herätessäsi?  Kyllä   Ei  

Oletko kokenut unettomuutta viimeksi kuluneen vuoden aikana? En   Joskus   Usein  

Tunnetko itsesi väsyneeksi päiväsaikaan?  En   Joskus   Usein  

 

TUPAKOINTI 

Tupakoitko?  Kyllä   En   Satunnaisesti    savuketta/vuorokaudessa ______________ 

Käytätkö nuuskaa?  Kyllä   En   Satunnaisesti    kertaa/vuorokaudessa ___________ 

Kuinka monta vuotta olet tupakoinut/käyttänyt nuuskaa? ____________ 

Lopettanut: milloin? ___________ 

Haluatko tukea tupakoinnin lopettamiseen? Kyllä   En    

 

ALKOHOLI 

Käytätkö alkoholia:  En lainkaan    kerran kuukaudessa tai harvemmin    2-4 kertaa kk    2-3 kertaa viikossa   

4 kertaa viikossa tai useammin  

Kuinka monta annosta juot kerrallaan? 1-2    3-4    5-6    7-9    10 annosta tai enemmän                                        

(1 annos = pullo keskiolutta tai siideriä (33 cl), 1,2 cl viiniä, 8 cl väkevää viiniä tai 4 cl viinaa) 

Kuinka usein juot kerrallaan vähintään 6 annosta? En koskaan    kerran kuukaudessa tai harvemmin        

kuukausittain     viikoittain  päivittäin  

Haluatko tukea alkoholin käytön lopettamiseen tai vähentämiseen?  Kyllä   En    

 

MUUT PÄIHTEET 

Käytätkö huumausaineita?  Kyllä   En    

Haluatko tukea huumeiden käytön lopettamiseen? Kyllä   En    

 

LIIKUNTA 

Harrastatko liikuntaa: Yli 3 kertaa viikossa   1-2 kertaa viikossa   n. kerran viikossa    joskus                     

harvoin/ei koskaan  

Haluatko tukea liikunnan aloittamiseen tai lisätietoa liikunnasta? Kyllä   En    



 

RAVINTO 

Noudatatko erikoisruokavaliota?  En   Kyllä    Millainen?________ 

Kuinka usein syöt päivässä? __________ 

Haluatko lisätietoa ravitsemuksesta? Kyllä   En    

Haluatko tukea painonhallintaan? Kyllä   En    

 

VIIMEISIMMÄT TERVEYSTUTKIMUKSET 

Näöntutkimus ________      

Kuulontutkimus _________ 

Hammaslääkärin tarkastus _________ 

Muut tutkimukset __________ 

 

ROKOTUKSET 

DT (jäykkäkouristus-kurkkumätä) v. _____ POLIO v._____ A-hepatiitti v. _____ B-hepatiitti v. _____ MPR v. _____ 

Hinkuyskärokote v. ______ Punkkirokote v. ______ Muut rokotteet:____________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

Oletko sairastanut: vesirokko Kyllä   En    tuhkarokko Kyllä   En    sikotauti Kyllä   En     

vihurirokko Kyllä   En    

 

SOSIAALINEN VERKOSTO 

naimaton   avioliitossa   avoliitossa   eronnut   leski   rekisteröity parisuhde  

Lasten syntymävuodet 
 

 

Onko lähipiirissä ihminen, jonka kanssa voit keskustella henkilökohtaisista asioistasi? Kyllä   Ei    

 

TERVEYSSUUNNITELMASI: 
 
 
 
 

 

Onko sinulla muita asioita, joita toivot, että käsitellään terveystarkastuksessa? 
 
 
 
 
 

 

Päiväys ja allekirjoitus: 

________________________________________________________________________________________________________ 


