
 
                                                                                                                                

Perhehoitajan terveystarkastuksen esitietolomake asiakkaalle                                      
Täytä lomake ennen terveystarkastusta ja ota se mukaan varatulle ajalle.  
 

HENKILÖ- JA YHTEYSTIEDOT 

Sukunimi 
 

Etunimet Henkilötunnus  Puhelinnumero 

Siviilisääty      naimaton      avoliitossa      avioliitossa / rekisteröity parisuhde     eronnut / asumusero      leski 

Huollettavien lasten lukumäärä  Perhehoidossa olevien lasten lukumäärä  

                                                                 TÄMÄN HETKINEN ELÄMÄNTILANNE 
Mitkä asiat koet kuormittavina työssäsi perhehoitajana? 

 
Mistä asioista haluat keskustella terveystarkastuksessa? 

 

Kuinka kauan olet toiminut perhehoitajana?            alle 1 v         1 – 5 v         6 – 10 v         yli 10 vuotta 

Mistä toimeentulosi koostuu tällä hetkellä?   perhehoidon palkkiot     ansiotulo     muu tulo ___________________ 

Koetko toimeentulosi riittäväksi?      kyllä     en   

ELINTAVAT, TERVEYSTOTTUMUKSET JA TERVEYDENTILA 

Ravitsemus 
 

Syön runsaasti kasviksia, marjoja ja hedelmiä  (n.  6 kourallista/vrk)             kyllä     en 

Käytän pääosin vähärasvaisia tuotteita                                                           kyllä     en 

Oletko tyytyväinen tämän hetkiseen painoosi?     kyllä     en, miksi et ole?  
 

Liikunta ja 
harrastukset 

Kuinka monta minuuttia/tuntia viikossa harrastat reipasta tai rasittavaa liikuntaa?                         en kertaakaan 

Millaista liikuntaa?                                                                                                                           

Millaisia harrastuksia sinulla on?       

Päihteiden 
käyttö ja 
riippuvuudet 

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, puoli lasia viiniä, 4 cl vinaa                 0,5l A-olutta/vahvaa siideriä = 2 annosta 

Käytätkö huumausaineita?                                           en       käytän     olen kokeillut     olen lopettanut  
Käytätkö lääkkeitä muuhun kuin sairauden hoitoon?   en       käytän     olen kokeillut     olen lopettanut   

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

 

Mieliala, 
ihmissuhteet ja 
uni 

Minkälainen mielialasi on ollut viime aikoina? 
 

Millaiset sosiaaliset suhteet sinulla on? (esim. ystävät) 

 

Oletko kokenut ihmissuhteissasi väkivaltaa? 

Montako tuntia nukut yössä?                                 Koetko nukkuvasi riittävästi?    kyllä     en 



Elämänhallinta Koetko, että päivittäisten tehtäviesi hoitaminen on suuren mielihyvän ja tyydytyksen lähde? 
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. 
0 = Hienoa! sinulla on tunne hyvästä elämänhallinnasta, 1-2 = elämänhallinan tunteesi on keskinkertainen, 3-6 = tästä on hyvä keskustella tarkemmin 

Mitkä ovat hyviä asioita elämässäsi? 
 
 

Terveydentila ja 
työkyky 

 

Miten arvioit tämän hetkisen terveydentilasi? 
 erittäin hyvä        hyvä        kohtalainen         huono      erittäin huono 

Uskotko, että terveyden puolesta pystyt työskentelemään perhehoitajana vielä kahden vuoden kuluttua?       

   varmasti           en ole varma       tuskin    

Rokotukset Ovatko rokotuksesi voimassa (Jäykkäkouristus-kurkkumätä ja MPR)?    kyllä            ei             en tiedä 

SAIRAUDET JA LÄÄKITYS 

Onko Sinulla ollut tai onko sinulla nyt joku lääkärin toteamista sairauksista tai vammoista? 

 Tapaturmavamma    

 Tuki- ja liikuntaelinten sairaus                                  

 Sydänsairaus, verenkiertohäiriö tai korkea   
     verenpaine  

 Hengityselinten sairaus (esim. astma)  

 Psyykkinen sairaus, mielialapulmia,  
     masennus 

 Epilepsia, kouristuksia tai tajunnanhäiriö 

 Migreeni, usein toistuva päänsärky 
 

 Huimaus, tasapainohäiriöitä tai pyörtymistä                                             

 Tarkkaavaisuuteen, keskittymiskykyyn     
      tai muistiin vaikuttava sairaus    

 Ruuansulatuselinten sairaus        

 Aistinelinsairauksia (näkö, kuulo)          

 Ihottuma/ihosairaus 

 Allergia 

 Diabetes  

 Työstä aiheutuneita sairauksia 
     (altisteet esim. asbesti, meluvamma)                                

 Leikkauksia tai muita toimenpiteitä                                                                

 Muu sairaus tai vamma, mikä? 

Mitä sairauksia lähisuvussasi esiintyy?       

 

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

 

Mitä lääkkeitä tai luontaistuotteita käytät? Kirjaa erilliselle paperille tai lomakkeen kääntöpuolelle.  

Jos sait tämän esitietolomakkeen postissa yhdessä lääkelistan kanssa, päivitä lääkitystietosi saamaasi lääkelistaan.  

Kuinka tyytyväinen olet tyytyväinen kohtalaisen 
tyytyväinen 

tyytymätön 

arkielämääsi (esim. asuminen, ihmissuhteet, raha-asiat)                                                              

                                                             

                                                             

mielialaasi 

elintapoihisi 

Mitä tavoitteita sinulla on elämäsi/elintapojesi suhteen? 
 
 

Koetko tarvitsevasi apua tavoitteiden 
saavuttamiseen?     kyllä                      en 

Jos vastasit kyllä, kerro vielä minkälaista apua?   

 
Päiväys ja allekirjoitus 
            _____ / ______   ______          _______________________________________________ 
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