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Tiedot ovat luottamuksellisia ja jäävät vain työterveyshuollon henkilöstön käyttöön. 

HENKILÖTIEDOT JA TYÖ 
HENKILÖTIEDOT JA TYÖ Sukunimi Etunimi 

 Aikaisemmat nimet Henkilötunnus 
 

 Osoite Sähköposti 

 Puhelin (työ) Puhelin (koti) 

 Koulutus Ammattinimike 

 Työnantaja Toimipiste / osasto 
 

 Aloitus pvm Esimies 
 

Aikaisemmat työsuhteet Työsuhteen kestoaika Ammatti / työtehtävä 

   

   

   

   

   

Onko työssä ollut altisteita:  □ melulle   □ pölylle    □ liuotinaineille   □ muu mikä 
 
Onko työssäsi nyt altisteita: □ melulle    □ pölylle    □ liuotinaineille   □ muu mikä 

Kuvaile uutta työtehtävääsi: 
 
Mitä odotat uudelta työltäsi? 
 
 
Miten arviot tulevan työsi kuormittavuuden (henkisesti ja fyysisesti)? 
 
 
Mikä mahdollisesti haittaa työssä onnistumista? 
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LÄHISUVUN SAIRAUDET 
LÄHISUVUN SAIRAUDET Onko vanhemmillanne tai 

sisaruksillanne todettu seuraavia 
sairauksia  
 
□ Diabetes 
□ Sydän- ja verisuonisairaudet 
□ Verenpainetauti 
 

 
 
 
 
□ Syöpä 
□ Mielenterveyshäiriöt 
□ Astma, yliherkkyys 

TERVEYS JA TERVEYSTOTTUMUKSET 
TERVEYS JA 
TERVEYSTOTTUMUKSET  

Arvio millainen terveydentilasi on  
 
 
□ Hyvä 
□ Melko hyvä 
□ Keskinkertainen 
□ Melko huono 
□ Huono 
 

Arvio millainen on henkinen 
jaksamisesi/voimavaratilanteesi tällä hetkellä 
 
□ Hyvä 
□ Melko hyvä 
□ Keskinkertainen 
□ Melko huono 
□ Huono 
 

 Uskotko pystyväsi terveytesi puolesta työskentelemään nykyisessä ammatissasi kahden 
vuoden kuluttua? 
 
□ Kyllä 
□ En 
 

 Liikutko säännöllisesti viikottain 2 h 30 min 
reippaasti tai 1 h 15 min rasittavasti? 
 
□ Kyllä 
□ En 
 

Liikuntamuodot: 
 
 
Muuta harrastukset: 

 Pituutesi ja painosi? 
 
 
_____ cm 
_____ kg 
 

Syötkö säännölliesti 3-4 tunnin välein, 
aamupalan, lounaan ja päivällisen sekä 
tarvittaessa välipaloja? 
□ Kyllä 
□ En 

 Syötkö kasviksia, hedelmiä tai marjoja 
jokaisella aterialla, vähintään 500 g 
päivässä? 
 
□ Kyllä 
□ En 
 

Syötkö pääasiassa nälkään tai ruoka-
aikana, etkä mielitekoihin, tunteisiin, 
stressiin tai väsymykseen? 
 
□ Kyllä 
□ En 

 Käytätkö alkoholia? 
 
□ En  
□ Kyllä. Täytä Audit kysely.  
 

Käytätkö tupakkatuotteita päivittäin 
(tupakka, nuuska, piippu)? 
□ En 
□ Kyllä, paljonko ja mitä? 
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 Käytätkö tai oletko käyttänyt huumeita? 
□ Kyllä 
□ En 

 Nukutko mielestäsi hyvin? 
□ En 
□ Kyllä 
 
Monta tuntia keskimäärin nukut yössä?  
 

SAIRAUDET JA OIREET 
SAIRAUDET JA OIREET Onko sinulla nyt tai aikaisemmin ollut 

seuraavia sairauksia tai oireita? 
 
□ Unihäiriö 
□ Päihdeongelma 
□ Haittaava stressi, jännitys tai pelko 
□ Masennus 
□ Mielenterveyshäiriö/ - sairaus 
□ Syömishäiriö 
□ Reumasairaus 
□ Vakava tapaturma (isot murtumat yms.) 
□ Sydän- ja verisuonisairaudet (esim. 
verenpainetauti, sepelvaltimotauti, infarkti, 
kohonnut kolesteroli, aivoverisairaus) 
□ Hengityselinsairaus 
□ Ihottuma/ihosairaus 
□ Päänsärky/migreeni 
□ Huimaus 
□ Leikkaus 
□ Allegiat / yliherkkyydet, mikä 
 
□ Muu, mkä 
 
 

 
 
 
□ Tajuttomuuskohtaus 
□ Neurologinen sairaus (esim.epilepsia, 
MS-tauti) 
□ Muu tuki – ja liikuntaelinsairaus (esim. 
iskias, jännetuppisairaus) 
□ Vitsa- ja sukuelilnsairaus 
□ Kilpirauhassairaus 
□ Diabetes 
□ Raskausdiabetes 
□ Ammattitauti/työperäinen sairaus 
□ Syöpäsairaus 
□ Silmäsairaus 
□ Korvasairaus/ kuulon alenema 
□ Ruuansulatuselinsairaus/oire ( esim. 
sappivika, maksasairaus, maha-tai 
suolisairaus) 
□ Lääkeaineyliherkkyys 
□ Käytötkö säännöllisesti lääkkeitä, mitä 
 
 

 Oletko ollut sairauksien takia poissa töistä 
viimeksi kuluneen vuoden aikana? 
□ Alle 10 
□ 10 -30  
□ yli 30 sairauspäivää 

Oletko ollut kuntoutuksessa? 
 
□ Ei  
□ Kyllä 
Millaisessa, milloin 
 

 Onko sinulla tällä hetkellä toimintakykyä haittaavia oireita, esim. kipuja, iho-oireita, 
hengitystieoireita, voimakasta väsymystä, keskittymisvaikeuksia, nukahtamisongelmia, 
unettomuutta, aikaista aamuheräilyä? 
 
□ Ei  
□ Kyllä, milliaisa 

 Onko sinulla muita terveyteesi liittyviä asioita, joista haluaisit keskustella 
terveystarkastuksessa? 
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ROKOTUKSET Rokote  Rokotusvuosi 

 □ jäykkäkouristus – kurkkumätä (tetanus-d)  

 □ polio  

 □ hepatiitti A  

 □ hepatiitti B  

 □ MPR  

 □ Muu, mikä  

ALLEKIRJOITUS 
 

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi  Päiväys 
 
                  /              201 

 


