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	mp					  Opiskeluterveydenhuollon terveyskysely		Päiväys	 		
				Opiskeluala   ____________________
Luottamuksellinen			Ryhmätunnus  		
	

HENKILÖTIEDOT
   Sukunimi 		                     Etunimet
							
Henkilötunnus
							
Osoite	                                            Postinumero ja -toimipaikka
							
Puhelin			Sähköpostiosoite
							
   
Lähin omainen ja puhelin						


OPISKELU
Aikaisempi koulutus:						
Onko sinulla ollut/on oppimisvaikeuksia?					
Käytkö työssä opiskelujen aikana? 		 tuntia/viikossa.


IHMISSUHTEET
Minkälaiseksi koet suhteesi vanhempiisi/perheeseesi? 		__________________________
Onko sinulla kavereita/ystäviä?  					


PERHEEN SAIRAUDET: 	(astma, diabetes, kilpirauhassairaus, korkea kolesteroli, syöpä, reuma, 
 mielenterveysongelma, migreeni, sydän- tai verisuonisairaus)
Äiti:							
Isä:							
Sisarukset:							


TERVEYDENTILA:	□ Hyvä	   □ Keskinkertainen	□ Huono


FYYSINEN TERVEYS: 	Onko sinulla seuraavia oireita?		
□ Jatkuva yskä	□ Ihottumaa 	      	  □ Akne	
□ Väsymys 	      	□ Päänsärky		  □ Ulostusvaiva      
□ Vatsavaiva     	□ Virtsavaiva          	  □ Sydänoireita		
□ Selkäsärky/ryhtivika     	□ Niska/hartiaseudun vaiva	  □ Muuta ____________________

PSYYKKINEN TERVEYS:	Onko elämääsi haitannut viimeisen vuoden aikana?
□ Keskittymisvaikeudet	□ Masentuneisuus 	□ Ahdistuneisuus	 
□ Uupumus		□ Hermostuneisuus	□ Paniikkioireet		
□ Univaikeudet	□ Yksinäisyys		□ Stressi
□ Pelot		□ Jännittyneisyys	□ Syömishäiriö
   Onko sinulla ollut aiemmin hoitosuhdetta em. asioiden vuoksi? _________________________

Väkivalta (myös seksuaalinen)      					
Koulukiusaaminen, milloin?						
Tarvitsetko keskusteluapua? 					


NAISILLE
Kuukautisten alkamisikä:	           	    Kierron pituus          vrk.  Vuodon kesto  	 
Kuukautiskivut:              	           	    □ Ei	    □ Kyllä	
Tutkitko rintasi säännöllisesti?             	    □ En	    □ Kyllä 
Tarvitsetko sukupuolitautitestausta?	    □ En 	    □ Kyllä 
Viimeisin PAPA - näyte? 	                     	
Käytätkö ehkäisyä? 		   				


MIEHILLE
Onko sinulla kirvelyä virtsatessa?   	  □ Ei         	     □ Kyllä  
Onko sinulla vuotoa virtsaputkesta?	  □ Ei         	     □ Kyllä
Tarvitsetko sukupuolitautitestausta?	  □ En	     □ Kyllä 
Tutkitko kiveksesi?		  □ En                  □ Kyllä
Käytätkö ehkäisyä? 		   				


HENKILÖKOHTAINEN HYGIENIA
Kuinka usein harjaan hampaasi:                   □ 1x vrk              □  2x vrk      □ harvemmin
Viimeisin hammaslääkärikäynti? 					
Kuinka usein käyt suihkussa?      _________________________________________________


Sairaudet:
Omat sairaudet: 						
Sairaalahoidot,  leikkaukset, tapaturmat: 					


Lääkitys: 
Käytössä olevat lääkkeet: 						
							

Lääkeaineallergiat: 						
MUUT Allergiat: 						

LIIKUNTA, LEPO, HARRASTUKSET
Miten vietät vapaa-aikaasi?    __________________________________________________
Mitä liikuntaa harrastat ja kuinka usein? 					
							
Kuinka monta tuntia yössä nukut? _______________________________________________
Nukutko hyvin? ____________________________________________________________


RAVITSEMUS
Mitä seuraavista aterioista syöt?	□ aamupala	     □ lounas        □ päivällinen      □ välipalat
Mitä mieltä olet painostasi? ____________________________________________________ 
Onko sinulla mielestäsi tarvetta muuttaa ruokailutottumuksiasi terveellisemmiksi? 									


PÄIHTEET
Tupakoitko?		      	□ En 	    □ Kyllä     		  savuketta/vrk                    
Nuuskaatko?    		□ En 	    □ Kyllä     ____________ määrä/vrk    
Käytätkö alkoholia?		□ En 	    □ Kyllä -> Vastaa sivulla 4  Adsume-kyselyyn
Käytätkö lääkkeitä/liuottimia päihtymistarkoituksessa?        
□ En                   □ Kyllä ja mitä? __________________	
Huumeet:
Mikä on mielipiteesi huumeista? 					
Oletko kokeillut huumeita? 	         	□ En	   □ Kyllä ja kuinka monta kertaa _______       
Käytän huumeita, mitä?						 


Paino: 	   kg    		Pituus:  	      cm 



Onko sinulla mielessäsi asioita, joista haluat keskustella terveystarkastuksessa?

________________________________________________________________________






Päiväys 			   Allekirjoitus 			


NUORTEN PÄIHDEMITTARI (ADSUME)

Nimi:________________________________________
Syntymäaika _________________________________

Tämän koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kyselyn tavoitteena on arvioida mahdollista päihteiden käyttöäsi. Terveydenhoitaja keskustelee luottamuksellisesti päihdemittarin tuloksesta kanssasi terveystarkastuksen yhteydessä.

Merkitse vaihtoehdot, jotka kuvaavat sinun päihteiden käyttöäsi viimeisen vuoden aikana.
1. Tupakoitko tai käytätkö nuuskaa?
En
Tupakoin (käytän nuuskaa) satunnaisesti
Tupakoin (käytän nuuskaa) päivittäin 
    Minkä ikäisenä aloitit tupakoinnin? __________________

2. Oletko kokeillut tai käyttänyt päihteitä viimeisen vuoden aikana?  
En 
	Alkoholia (ei huomioida maistamista esim. lusikallisen verran)
4. Lääkkeitä, että saisin ”pään sekaisin”
4. Liuotinaineita (imppaaminen)
4. Huumausaineita, mitä______________________________
4. Jotain muita päihteitä, mitä _________________________
5. Alkoholia ja edellä mainittuja aineita samaan aikaan
(sekakäyttö)
Minkä ikäisenä kokeilit ensikerran? __________
Jos vastasit edelliseen kysymykseen ”En”, voit siirtyä kysymykseen 14.

3. Kuinka usein olet kokeillut tai käyttänyt muita päihteitä kuin tupakkaa viimeisen vuoden aikana?
1–3 kertaa 
4–6 kertaa  
Noin kerran kuukaudessa 
Pari kertaa kuukaudessa
Kerran viikossa tai useammin 
Milloin käytit viimeksi ja mitä ___________________________

4. Kuinka monta annosta alkoholia juot yleensä niinä päivinä, jolloin käytät alkoholia? (Annosten laskeminen, katso seuraava taulukko)
En käytä alkoholia
1–2 annosta
3–4 annosta
5–6 annosta 
7 annosta tai enemmän, montako __________________
Alkoholiannoksella tarkoitetaan:  
pullo (0,33 l) keskiolutta tai siideriä tai
reilu puoli lasia (12 cl) mietoa viiniä tai
vajaa puoli lasia (8 cl) väkevää viiniä tai 
vajaa neljännes lasia (4 cl) viinaa 
Esimerkkejä:
0,5 l siideriä tai keskiolutta on 1,5 annosta
0,3 l pullo A-olutta on 1,5 annosta
3/4 litran pullo mietoa viiniä on 6 annosta
0,5 l pullo viinaa on 13 annosta
1 "six-pack" keskiolutta (0,33 l x 6) 6 annosta

 5. Oletko myöhästynyt, lähtenyt kesken päivän tai jäänyt pois koulusta päihteiden käyttösi takia? 
0. En koskaan		1. Kerran 
3. 2–3 kertaa	4. 4 kertaa tai useammin

6. Oletko toiminut päihtyneenä seuraavilla tavoilla viimeisen vuoden aikana? (Yksi tai useampi rengastus)  
□ Olen satuttanut itseäni. 
□ Olen satuttanut toista.
□ Olen ollut autossa, jota on ajanut päihtynyt. 
□ Olen ajanut itse päihtyneenä ajoneuvoa. 
□ Olen rikkonut omaisuutta tai varastanut.
□ Olen ollut seksisuhteessa, jota olen katunut jälkeenpäin.
□ En ole joutunut mihinkään vaikeuksiin. 
   Jos et ole joutunut vaikeuksiin, voit siirtyä kysymykseen 8

7. Kuinka usein olet toiminut edellä mainitulla tavalla? 
1. Kerran 	2. Kahdesti	4. Useammin

8. Kuinka usein päihtymisen jälkeen olet unohtanut, mitä teit tai mitä tapahtui? (”Menikö muisti?”)
0. En kertaakaan 	1. Kerran	3. Useammin    
   
9. Oletko ”sammunut”?
0. En kertaakaan		1. Kerran	4. Useammin

10. Miksi käytät päihteitä?
□ Seuran vuoksi kavereiden kanssa 
□ Hauskanpitoon 
□ Rentoutumiseen
□ Helpottaakseni pahaa oloa
□ Humalan vuoksi tai saadakseni ”pääni sekaisin”
□ Jonkin muun syyn takia, minkä _____________________

11. Millaiseksi arvioit oman päihteiden käyttösi?	
__________________________________________________
__________________________________________________
12. Onko joku läheisesi tai ystäväsi ollut huolissaan päihteiden käytöstäsi tai ehdottanut, että vähentäisit sitä?
□ Ei	
□ Keskusteltu kerran
□ Keskusteltu useita kertoja

13. Tietävätkö vanhempasi, että käytät päihteitä?
□ Kyllä
□ Kyllä, mutta eivät tiedä kuinka paljon käytän. 
□ Eivät

14. Kuuluuko lähiystäväpiiriisi joku, joka on kokeillut huumausaineita?
□ Ei 	□ Yksi henkilö
□ 2–5 henkilöä        □ Useampi kuin 5 henkilöä

15. Miten vaikeaksi tai helpoksi arvioit nuorten mahdollisuudet hankkia huumausaineita paikkakunnallasi?
□ Vaikeaksi             □ En osaa sanoa       □ Helpoksi

16. Mitä olet keskustellut vanhempiesi kanssa nuorten päihteiden käytöstä? __________________________________________________
__________________________________________________
17. Mitä mieltä yleensä olet ikäistesi nuorten päihteiden käytöstä?_________________________________________
__________________________________________________

 		        (Pirskanen 2007, 2011)


