
 
                                                                                                                                

 
OMAISHOITAJAN TERVEYSTARKASTUKSEN ESITIETOLOMAKE 

Täytä lomake ennen terveystarkastusta ja ota se mukaan varatulle ajalle. 
 

 

Sukunimi 
 

Etunimi Henkilötunnus  

Ammatti  

Käytkö palkkatyössä kodin ulkopuolella omaishoitajuuden lisäksi?    kyllä     en   

                                              ESITIEDOT 
Kuinka kauan olet toiminut omaishoitajana? 

 alle 1 v      1 – 5 v    6 – 10 v    yli 10 v                            

Omaishoidettavan ikä tällä hetkellä 

____________ vuotta 

Suhde omaishoidettavaan:   puoliso     lapsi     muu, mikä ?  

Missä asioissa apuasi tarvitaan (= omaishoidettavan hoidon tarve): 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mistä toimeentulosi koostuu tällä hetkellä?   

 omaishoidon palkkiot     ansiotulo     muu tulo ___________________ 

Koetko toimeentulosi riittäväksi?      kyllä     en   

Onko sinulla ystäviä tai perheenjäseniä joiden apuun voit tarvittaessa tukeutua? 

 ei     kyllä, montako _________   

Saatko apua arkipäivääsi? 

 en     kyllä, mistä / mitä apua:   

 

 

Missä omaishoidettava on lomasi / vapaapäiväsi aikana ? 

 

 

Mitkä ovat hyviä asioita elämässäsi ? 

 

 
 
Mitkä asiat koet kuormittavina työssäsi omaishoitajana? 



 

 

 

                                         OMAN TERVEYTESI  NYKYTILA  

Miten arvioit tämänhetkisen terveydentilasi?  

 erittäin hyvä      hyvä      kohtalainen       huono         erittäin huono 

Onko sinulla tällä hetkellä oireita tai epäily jostakin sairaudesta, johon toivoisit selvittelyä? 

 

Onko Sinulla joku lääkärin toteamista sairauksista tai vammoista? 

 Tapaturmavamma    

 Tuki- ja liikuntaelinten   
     sairaus                                  

 Sydänsairaus,   
     verenkiertohäiriö tai korkea   
     verenpaine  

 Hengityselinten sairaus   
     esimerkiksi astma  

 Psyykkinen sairaus,   
     mielenterveyden häiriö,  
     masennus 

 Epilepsia, kouristuksia tai   
     tajunnanhäiriö 

 Migreeni, usein toistuva  
    päänsärky 
 

 Huimaus,  
     tasapainohäiriöitä tai   
     pyörtymistä                                             

 Tarkkaavaisuuteen,  
     keskittymiskykyyn tai  
     muistiin vaikuttava sairaus    

 Ruuansulatuselinten  
     sairaus        

 Aistinelinsairauksia (näkö,  
     kuulo)          

 Sukuelinten sairaus 

 Allergia 

 Diabetes  

 Työstä aiheutuneita sairauksia 
     (altisteet esim. asbesti,melu)                                

 Leikkauksia tai muita  
     toimenpiteitä                                                                

 Muu sairaus tai vamma, mikä? 

Miten arvioit tämän hetkistä työkykyäsi? (ympyröi)   0     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10                                                                                       

                   (0=täysin työkyvytön ja 10=työkyky parhaimmillaan) 

Uskotko, että terveyden puolesta pystyt työskentelemään omaishoitajana vielä kahden vuoden 

kuluttua?         varmasti           en ole varma       tuskin    

 
Sait tämän esitietolomakkeen mukana lääkelistan, päivitä lääkitystietosi siihen. 
Mitä lääkkeitä tai luontaistuotteita käytät? Kirjaa erilliselle paperille.  
 

Ovatko rokotuksesi voimassa (jäykkäkouristus-kurkkumätä ja MPR)?    

 kyllä            ei             en tiedä 

Milloin olet viimeksi ollut vastaanotolla tai tutkimuksissa? 

Lääkäri / Terveydenhoitaja_________________ Hammaslääkäri / Suuhygienisti_________________ 

Onko sinulla vakinaista hoitavaa tahoa? Mikä:   

 

                                          TERVEYTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 



 
                                                                                                                                

Ravitsemus 
 

Syön runsaasti kasviksia, marjoja ja hedelmiä  (n.  6 kourallista päivittäin)             

 kyllä     en 

Käytän pääosin vähärasvaisia tuotteita     kyllä     en 

Käytän kalaa kaksi kertaa viikossa            kyllä     en 

Aterioin säännöllisesti (3 – 6 tunnin välein)     kyllä     en 

Olen tyytyväinen tämän hetkiseen painooni     kyllä     en, miksi et ole?  

 
Liikunta ja 
harrastukset 

Kuinka usein keskimäärin viikon aikana harrastat kunto- tai hyötyliikuntaa vähintään 

puoli tuntia kerrallaan siten, että hengästyt ja hikoilet? 

       __________ kertaa viikossa                   en kertaakaan  

Millaisia harrastuksia sinulla on? 

       

Mieliala  
 
 
Elämän-
hallintakysely 
SOC 
 

Minkälainen mielialasi on ollut viime aikoina? 

 

Koetko, että päivittäisten tehtäviesi hoitaminen on ilon, mielihyvän ja tyydytyksen 

lähde? (ympyröi)        usein = 0 p. / joskus = 1 p. / ei koskaan = 2 p.   

Näetkö ratkaisuja ongelmiin ja vaikeuksiin, jotka toisten mielestä ovat toivottomia?                                     

usein = 0 p. /  joskus = 1 p. / ei koskaan = 2 p. 

Tunnetko, että asiat, jotka tapahtuvat sinulle jokapäiväisessä elämässäsi ovat vaikeita 

ymmärtää?                        usein = 2 p. / joskus =  1 p. / ei koskaan = 0 p. 

Nukutko yösi hyvin?  

 

 
 Tunnetko olevasi häiritsevästi riippuvainen jostakin (esim. netti, rahapelit)?   

 en    kyllä, mistä? 

Käytätkö tupakkatuotteita (savukkeet, sähkötupakka, nuuska)?      en käytä    käytän  

Jos vastasit että käytät, kuinka usein?    päivittäin       satunnaisesti  

Käytätkö alkoholia?      en käytä    käytän 

Jos vastasit että käytät, kuinka monta annosta juot kerralla ______ ja  kuinka usein?________ 
1 annos = pullo keskiolutta/siideriä tai lasi (12 cl)  viiniä tai pieni lasi (8 cl) väkevää viiniä tai ravintola-annos (4 cl)  väkeviä  

Käytätkö huumausaineita?             en       käytän     olen kokeillut     olen lopettanut   



Käytätkö lääkkeitä muuhun kuin sairauden hoitoon?   

 en       käytän     olen kokeillut     olen lopettanut   

                                                OHJAUS JA NEUVONTA  

Kuinka tyytyväinen olet? 

Elintapoihisi 
Fyysiseen kuntoosi 
Elämän mielekkyyteen 
Ihmissuhteisiin 
Perhe-elämääsi 
Mielialaasi 
Taloudelliseen tilanteeseesi  
Asumiseesi 
Arkielämääsi                                                    

tyytyväinen  

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

kohtalaisen tyytyväinen 
 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

tyytymätön 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 Mihin tarvitset / toivot tukea ja apua? 

 

 

 

 

 

Mistä asioista haluat keskustella terveystarkastuksessa? 
 
 
 
 
 
 
 

Mitä tavoitteita sinulla on elämäsi/elintapojesi suhteen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Päiväys ja allekirjoitus______________________________________________________________________ 
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