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Vantaan kaupunki | Terveyspalvelut 
Opiskeluterveydenhuolto

NUORTEN TERVEYSKYSELY 
(Ammatillisten oppilaitosten,  
lukioiden ja 10-luokkien opiskelijat tai 
kutsuntojen ennakkoterveystarkastukseen 
tulevat)

Hyvä nuori

Tavoitteena on tukea ja auttaa sinua huolehtimaan itsestäsi ja terveydestäsi. Tällä terveyskyselyllä kysymme 
sinulta terveyteen, elämään, opintoihin ja työntekoon vaikuttavia asioita. Tietoja käsittelee vain terveydenhoitaja ja 
lääkäri, joilla on vaitiolovelvollisuus.

Henkilötiedot Nimi Päiväys

Henkilötunnus Äidinkieli Ryhmätunnus

Kotiosoite

Puhelin Sähköposti

Kotikunta

Lähiomaisen / huoltajan nimi

PuhelinKotiosoite

Mitä koulua olet viimeksi käynyt ja minä vuonna

Kenen kanssa asut

Terveydentila Minkälainen on terveydentilasi

hyvä kohtalainen huono

Onko Sinulla pitkäaikaissairauksia

ei kyllä, mitä:

Oletko ollut sairaalahoidossa, onko Sinulle tehty leikkauksia tai oletko ollut tapaturmassa

ei kyllä, mitä:

milloin:

Oletko viimeisen vuoden aikana sairastanut

silmätulehdusta

ihoinfektioita

sukupuolitautia

jotakin muuta, mitä

Onko perheessäsi tai lähisuvussasi pitkäaikaissairauksia (esim. verenpainetautia, sydänsairautta, diabetesta, korkeaa kolesterolia)

ei kyllä, mitä:

Postinumero ja -toimipaikka

äiti

isä muu, kuka:

virtsatieinfektioita

kuinka usein

ripulia / vatsatautia

Hengitystietulehduksia (esim. flunssa,  
keuhkoputkentulehdus, angiina) 

kuinka usein
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Terveydentila 
jatkuu edelliseltä 
sivulta

Onko sinulla allergiaa

ei kyllä, mitä:

Onko sinulla ihottumaa tai aknea

ei kyllä, missä:

Onko Sinulla jotain seuraavista oireista jatkuvasti tai usein 

ei kyllä kuinka usein

Agressiivista / väkivaltaista käytöstä

Häiritsevää / hyökkäävää käytöstä

Vaikeuksia ymmärtää annettuja ohjeita

Kiinnostuksen vähäisyyttä

Pelkoja

Viiltelyä

Paniikkihäiriötä

Muuta, mitä

Oletko käynyt terapiassa tai oletko saanut keskusteluapua (esim. terveydenhoitaja, kuraattori tai psykologi)

ei kyllä, mitä ja milloin:

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

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

Huom. Mieliala-asioista erillinen RBDI-kysely

Käytätkö lääkkeitä säännöllisesti

ei kyllä, mitä:

Lääkitys

Lääkitys

Ärtyneisyyttä / kiukunpuuskia / uhmakkuutta

Keskittymisvaikeuksia / levottomuutta

Päänsärkyä

Vatsakipua

Niska-hartiasärkyä-selkäkipua

Huimausta / pyörtyilyä

Väsymystä / uupumusta

Ruokahaluttomuutta

Nivelkipuja

Pitkittynyttä yskää

Onko Sinulla jotain seuraavista oireista jatkuvasti tai usein

ei kyllä kuinka usein
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Onko sinulla esiintynyt seuraavia oireita?

kyllä ei

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

Yskää yhtäjaksoisesti yli 3 viikkoa

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

Oletko aiemmin sairastanut tuberkuloosin? kyllä ei

Maat, joissa olet asunut yli 6 kuukautta

Milloin palasit/muutit Suomeen:

Seuraavat kysymykset koskevat rokotuksiasi

Terveydentila Kysymyksiä tytöille

Kysymys sekä pojille että tytöille

Haluaisitko keskustella sukupuolisuuteen, seksuaalisuuteen, ehkäisyyn tai seksitauteihin liittyvistä asioista

Minkä ikäisenä kuukautisesi alkoivat

Ovatko kuukautisesi säännölliset

kyllä ei

kyllä ei

Onko Sinulla kuukautiskipuja

ei kyllä

Osaatko tutkia rintasi

kyllä en

joskus

Kysymyksiä pojille

Onko Sinulla toinen kives huomattavasti suurempi kuin toinen

kyllä ei

Onko esinahkasi liian kireä

kyllä ei

Maa

VuodetVuodetVuodetVuodet

Maa Maa Maa

MaaMaaMaa

Vuodet Vuodet Vuodet Vuodet

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

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
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Montako ateriaa (aamupala, lounas, illallinen, iltapala, välipalat) syöt päivässä

Kuinka paljon syöt kasviksia päivässä

Kuinka paljon syöt hedelmiä ja marjoja päivässä

Kuinka usein syöt täysjyväleipää tai ruisleipää

Kuinka usein viikossa syöt

kala-aterian

makeisia tai makeita leivonnaisia

suolaisia naposteltavia

pizzaa, hampurilaisia tai ranskalaisia perunoita

Kuinka usein viikossa juot virvoitus-, energiajuomia ja sokeroituja mehuja

en lainkaan kerran viikossa monta kertaa viikossa joka päivä monta kertaa päivässä

Nukutko hyvin

kyllä en

Kuinka pitkät yöunet nukut Mihin aikaan menet nukkumaan arkisin

Mikä on fyysinen kuntosi

hyvä kohtalainen huono

Mitä harrastuksia Sinulla on

Mitä liikuntaa harrastat

Terveys- 
tottumukset 
 

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

Altistutko päivittäin sisätiloissa muiden aiheuttamalle tupakansavulle

en kyllä

Tupakoitko/käytätkö nuuskaa

en kyllä satunnaisesti

Haluaisitko saada tukea tupakoinnin, nuuskaamisen tai jonkin muun päihteen käytön lopettamiseen

kyllä en

Käytätkö muita päihteitä

en kyllä

alkoholia huumeita (esim. kannabista) lääkkeitä päihtymistarkoituksessa

Huom. Päihdeasioista erillinen Adsume tai Audit-kysely

tuntia/vrkTietokoneella tai pelikonsolilla pelaamiseen käytetty aika n. 

Harjaatko hampaitasi kyllä en Käytätkö ksylitolivalmistetta kyllä en

Mihin tarkoitukseen käytät tietokonetta (opiskelu, tiedon haku, musiikin kuuntelu, elokuvien katselu, muu) ja kuinka monta tuntia/vrk

Milloin olet käynyt hammastarkastuksessa (vuonna):

jotain muuta mitä?

Harjaatko hampaasi 1 krt päivässä 2 krt päivässä

Onko suhtautumisesi ruokaan normaali

kyllä ei en osaa sanoa

Käytätkö D-vitamiinivalmistetta

kyllä en

Käytätkö päivittäin maitotuotteita (maitoa, piimää, jogurttia, viiliä, rahkaa tms.)

kyllä en

Syötkö aamupalaa 

kyllä en

joskus tai satunnaisesti

joskus

Terveys- 
tottumukset

Miten haluaisit muuttaa ruokailutottumuksiasi
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Ihmissuhteet 
ja vapaa-aika

Onko Sinulla vaikeuksia ihmissuhteissasi (esim. uusiin ihmisiin tutustuminen, perhe- tai parisuhdeongelmia, ystävyyssuhteiden säilyminen)

ei kyllä

Koetko olevasi yksinäinen

en kyllä

Oletko tyytyväinen elämääsi

enkyllä

Minkäläinen on suhteesi vanhempiisi / huoltajiisi

hyvä huono ei hyvä eikä huono

Oletko kokenut kaltoinkohtelua (fyysistä, henkistä, seksuaalista)

en kyllä

sisarusten välillä vanhempien välillä lapsuudessa

parisuhteessä koulukiusaamista opintojen aikana  seksuaalista

missä ja milloin:

Opiskelu Mitä ajatuksia Sinulla on opintoihisi liittyen

Onko Sinulla todettu oppimisvaikeuksia

ei kyllä

Onko Sinulla keskittymisvaikeuksia

ei kyllä

Onko Sinulla muita asioita tai ongelmia, joista haluaisit keskustellla

ei kyllä, mitä:

Kiusaatko itse jotakuta opiskelijaa en kyllä
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Vantaan kaupunki | Terveyspalvelut
Opiskeluterveydenhuolto
NUORTEN TERVEYSKYSELY
(Ammatillisten oppilaitosten, 
lukioiden ja 10-luokkien opiskelijat tai
kutsuntojen ennakkoterveystarkastukseen
tulevat)
Hyvä nuori
Tavoitteena on tukea ja auttaa sinua huolehtimaan itsestäsi ja terveydestäsi. Tällä terveyskyselyllä kysymme
sinulta terveyteen, elämään, opintoihin ja työntekoon vaikuttavia asioita. Tietoja käsittelee vain terveydenhoitaja ja
lääkäri, joilla on vaitiolovelvollisuus.
Henkilötiedot
Terveydentila
Minkälainen on terveydentilasi
Onko Sinulla pitkäaikaissairauksia
Oletko ollut sairaalahoidossa, onko Sinulle tehty leikkauksia tai oletko ollut tapaturmassa
Oletko viimeisen vuoden aikana sairastanut
Onko perheessäsi tai lähisuvussasi pitkäaikaissairauksia (esim. verenpainetautia, sydänsairautta, diabetesta, korkeaa kolesterolia)
kuinka usein
kuinka usein
Terveydentila
jatkuu edelliseltä
sivulta
Onko sinulla allergiaa
Onko sinulla ihottumaa tai aknea
Onko Sinulla jotain seuraavista oireista jatkuvasti tai usein 
ei
kyllä
kuinka usein
Agressiivista / väkivaltaista käytöstä
Häiritsevää / hyökkäävää käytöstä
Vaikeuksia ymmärtää annettuja ohjeita
Kiinnostuksen vähäisyyttä
Pelkoja
Viiltelyä
Paniikkihäiriötä
Muuta, mitä
Oletko käynyt terapiassa tai oletko saanut keskusteluapua (esim. terveydenhoitaja, kuraattori tai psykologi)
Onko sinulla tai onko sinulla koskaan ollut outoja ja / tai epätodellisia aistimuksia, tuntemuksia, elämyksiä tai ajatuksia
Huom. Mieliala-asioista erillinen RBDI-kysely
Käytätkö lääkkeitä säännöllisesti
Ärtyneisyyttä / kiukunpuuskia / uhmakkuutta
Keskittymisvaikeuksia / levottomuutta
Päänsärkyä
Vatsakipua
Niska-hartiasärkyä-selkäkipua
Huimausta / pyörtyilyä
Väsymystä / uupumusta
Ruokahaluttomuutta
Nivelkipuja
Pitkittynyttä yskää
Onko Sinulla jotain seuraavista oireista jatkuvasti tai usein
ei
kyllä
kuinka usein
Onko sinulla esiintynyt seuraavia oireita?
Ysköksiä (limaa yskän mukana)
Verta yskän mukana
Kuumetta yli 2 viikkoa
Yöhikoilua yli 2 viikkoa
Poikkeuksellista väsymystä yli 2 viikkoa
Laihtumista
Yskää yhtäjaksoisesti yli 3 viikkoa
Onko lähisuvussasi tai kanssasi samassa taloudessa asuneilla ollut tuberkuloosia (esim. isovanhemmat)  
Oletko aiemmin sairastanut tuberkuloosin? 
Maat, joissa olet asunut yli 6 kuukautta
Milloin palasit/muutit Suomeen:
Seuraavat kysymykset koskevat rokotuksiasi
Terveydentila
Kysymyksiä tytöille
Kysymys sekä pojille että tytöille
Haluaisitko keskustella sukupuolisuuteen, seksuaalisuuteen, ehkäisyyn tai seksitauteihin liittyvistä asioista
Minkä ikäisenä kuukautisesi alkoivat
Ovatko kuukautisesi säännölliset
Onko Sinulla kuukautiskipuja
Osaatko tutkia rintasi
Kysymyksiä pojille
Onko Sinulla toinen kives huomattavasti suurempi kuin toinen
Onko esinahkasi liian kireä
Maa
Vuodet
Vuodet
Vuodet
Vuodet
Maa
Maa
Maa
Maa
Maa
Maa
Vuodet
Vuodet
Vuodet
Vuodet
Maa
Maat joissa olet ollut sosiaali- tai terveysalan töissä tai 
työharjoittelussa 3 kk tai yli
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
Kuinka paljon syöt kasviksia päivässä
Kuinka paljon syöt hedelmiä ja marjoja päivässä
Kuinka usein syöt täysjyväleipää tai ruisleipää
Kuinka usein viikossa syöt
kala-aterian
makeisia tai makeita leivonnaisia
suolaisia naposteltavia
pizzaa, hampurilaisia tai ranskalaisia perunoita
Kuinka usein viikossa juot virvoitus-, energiajuomia ja sokeroituja mehuja
Nukutko hyvin
Mikä on fyysinen kuntosi
Mitä harrastuksia Sinulla on
Mitä liikuntaa harrastat
Terveys-
tottumukset
 
Oletko huomannut jotain haittaa pelaamisesta
Onko Sinulle tai läheisellesi koskaan tullut tunnetta siitä, että muita Sinulle tärkeitä asioita on jäänyt hoitamatta pelaamisen takia
Altistutko päivittäin sisätiloissa muiden aiheuttamalle tupakansavulle
Tupakoitko/käytätkö nuuskaa
Haluaisitko saada tukea tupakoinnin, nuuskaamisen tai jonkin muun päihteen käytön lopettamiseen
Käytätkö muita päihteitä
Huom. Päihdeasioista erillinen Adsume tai Audit-kysely
tuntia/vrk
Tietokoneella tai pelikonsolilla pelaamiseen käytetty aika n. 
Harjaatko hampaitasi
Käytätkö ksylitolivalmistetta
Mihin tarkoitukseen käytät tietokonetta (opiskelu, tiedon haku, musiikin kuuntelu, elokuvien katselu, muu) ja kuinka monta tuntia/vrk
Milloin olet käynyt hammastarkastuksessa (vuonna):
Harjaatko hampaasi
Onko suhtautumisesi ruokaan normaali
Käytätkö D-vitamiinivalmistetta
Käytätkö päivittäin maitotuotteita (maitoa, piimää, jogurttia, viiliä, rahkaa tms.)
Syötkö aamupalaa 
Terveys-
tottumukset
Ihmissuhteet
ja vapaa-aika
Onko Sinulla vaikeuksia ihmissuhteissasi (esim. uusiin ihmisiin tutustuminen, perhe- tai parisuhdeongelmia, ystävyyssuhteiden säilyminen)
Koetko olevasi yksinäinen
Oletko tyytyväinen elämääsi
Minkäläinen on suhteesi vanhempiisi / huoltajiisi
Oletko kokenut kaltoinkohtelua (fyysistä, henkistä, seksuaalista)
Opiskelu
Onko Sinulla todettu oppimisvaikeuksia
Onko Sinulla keskittymisvaikeuksia
Onko Sinulla muita asioita tai ongelmia, joista haluaisit keskustellla
Kiusaatko itse jotakuta opiskelijaa
8.0.1320.1.339988.326450
AI, mh, sh,ah
Jaana Karvonen-Lemmetty
5.4.11
Nuorten terveyskysely (II asteen ammatillisten ioppilaitosten, lukioiden ja 10-luokkien opiskelijat tai kutsuntojen ennakkoterveystarkastukseen tulevat)
7.4.11 läh. hyväksytt. Jaana Karvonen-Lemmetylle; 23.5.11 korjattu ja läh. hyväks. Jaana Karvonen-Lemmettylle; 25.5.11 korj. ja läh. hyväksytt. Jaana Karvonen-Lemmetylle; 25.5.11 korj. ja läh. Jaana K-L:lle; 31.5.11 korj. ja läh. hyväksytt. Jaana Karvonen-Lemmetylle; 20.7.11 korjauksia, sj
10.8.11 läh. Merjalle lomakevarastoon
4.10.11 korjattu ja läh. hyväks. Jaana Karvonen-Lemmettylle
5.10.11 ok/lähetetty Merjalle lomakevarastoon
21.1.14 korjattu ja läh. hyväks. Jaana Karvonen-Lemmettylle
31.1.14 korjattu ja läh. hyväks. Jaana Karvonen-Lemmettylle
20.2.14 korjattu ja läh. hyväks. Jaana Karvonen-Lemmettylle
24.2.14 korjattu ja läh. hyväks. Jaana Karvonen-Lemmetylle
25.2.14 korjattu/ok.
4.8.14 korjattu
15.6.15 ja 16.6.15 korjattu ja lähetetty hyväks.Jaana Karvonen-Lemmetty 
9.7.15 korj. ja läh Lemmetty /sh
17.8.17 korjattu ja läh. Jaana Karvonen-Lemmetylle hyväks.
Sanna Henriksson korjannut tässä välillä viikolla 34
28.8.17
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