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Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa
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Kokeillut kannabista ainakin kerran
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Määräaikaiset terveystarkastukset 
kouluterveydenhuollossa

Terveystarkastus 1. lk 2.lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk

Laaja 

terveystarkastus

x x x
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x
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terv.tark.

x x x x
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x x x
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x

Lääkärintarkastus x

osa 

laajaa 

terv.tark.

x

osa laajaa 

terv.tark.

x

osa 

laajaa 

terv.tark.

Suun 

terveystarkastus

x x x

Lähde: STM julkaisuja 2009:20
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Lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa 
opiskelevien terveystarkastukset

Terveystarkastus 1. vuosi 2. vuosi  3. vuosi

Esitietolomake x

Terveydenhoitajan 
tarkastus

x

Lääkärin tarkastus * (x) x

Suun terveystarkastus
x

(vähintään kerran 
opiskeluaikana)

*) ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna lääkärintarkastus, ellei lääkärintarkastusta ole tehty opiskelijaksi 
hyväksymisen yhteydessä. Lääkärintarkastus tulee kuitenkin aina järjestää ensimmäisenä opiskeluvuonna 
opiskelijalle, joka on erityisopetuksessa tai jonka terveydentilan ja opiskelukyvyn selvittäminen on tarpeellinen 
opiskelualan tai tulevan ammatin vuoksi.
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Terveystarkastuksissa tavataan koko ikäluokka

Terveystarkastuksessa muodostuu kokonaiskäsitys oppilaan ja 
opiskelijan

• terveydestä (ml. mielenterveys, seksuaali- ja lisääntymisterveys) 

• terveysriskeistä 

• hyvinvoinnista

• ja opiskelukyvystä.

Kokonaiskäsitys muodostuu
• esitietolomakkeen

• keskustelun

• tutkimusten

• ja esim. huoltajilta ja opettajilta saadun tiedon pohjalta.
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terveyskysely

Linkki lomakkeeseen 
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https://thl.fi/documents/605877/3316838/Kasiluokkalaisen+terveyskysely_.pdf/2ee73ffc-8199-a4c0-4e25-719d6da60c89?t=16468290215


Terveyskysely toisella asteella

Linkki lomakkeeseen
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https://thl.fi/documents/605877/3316838/Opiskeluterveydenhuollon+esitietolomake+toiselle+asteelle.pdf/a0ff35c9-91eb-f142-dbfb-d26ca47f3915?t=1646919707228


Terveystarkastuksen keskustelu on
aina yksilöllinen

- Keskustelua käydään yksilöllisesti terveyteen ja hyvinvointiin, elämäntilanteeseen 

sekä opiskelukykyyn liittyvistä teemoista.

- Kaikkien oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa keskustellaan päihteiden käytöstä, 

ihmissuhteista, voimavaroista ja opintojen sujumisesta riippumatta siitä, mitä 

esitietolomakkeeseen on kirjattu.

➢ myös niissä tarkastuksissa, joihin ei ole laadittu kansallista esitietolomaketta.

- Keskustelua kohdennetaan erityisesti niihin teemoihin, joita oppilas ja opiskelija tuo 

tapaamisessa esiin sekä niihin, joiden osalta työntekijöillä herää huoli, esim. 

aikaisempien potilastietojen tai esitietolomakkeen pohjalta.

➢ Jos esiin tulee huolta herättävä päihteiden käyttö, toimii keskustelu mini-interventiona.

➢ Tarvittaessa sovitaan seurantakäynti asian tiimoilta.
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NEUKO-tietokanta ohjaa ammattilaisten toimintaa

Artikkeli ”Alkoholin ja muiden 
päihteiden käyttö” 

• Näkökulmina mm.
• puheeksiotto koulu- ja 

opiskeluterveydenhuollossa 

• työkaluja päihteidenkäytön 
puheeksiottoon ja ongelmakäytön 
tunnistamiseen

• jatkohoitoon ohjaus
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https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/nko/article/kou00012?toc=1112231


SORA-säädökset 
Lainsäädäntökokonaisuus, joka käsittelee opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja.

Osa lakia ammatillisesta koulutuksesta, ammattikorkeakoululakia, yliopistolakia.

Säädökset liittyvät
• opiskelijaksi ottamisen edellytyksiin

• opiskeluoikeuden peruttamiseen

• opiskeluoikeuden palauttamiseen 

• huumausainetestaukseen

Hakuvaiheen terveydentila-arviointi sekä 
opiskeluoikeuden peruuttaminen ja 
palauttaminen koskevat vain ns. SORA-tutkinto-
opiskelijoita, kun opiskeluun liittyy

• alaikäisen turvallisuutta

• potilas- ja asiakasturvallisuutta 

• liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia 

OPH: sivuilla lueteltu SORA -tutkinnot

• Huumausainetestaus koskee myös muita kuin 
SORA-aloja (ei koske lukioita)

Opiskeluterveydenhuollon ensisijainen tehtävä 
SORA-säädöksiin liittyen: 

• tukea opiskelijan terveyttä ja toimintakykyä.

• tiivis yhteistyö opiskelijan ja oppilaitoksen 
henkilökunnan kanssa yksittäisen opiskelijan 
tukitoimia suunniteltaessa.

• oppilaitos ja opiskeluterveydenhuolto 
laativat yhteistyönä oppilaitoksen 
päihdesuunnitelman ja muut toimintaohjeet 
SORA-lainsäädännön toimenpanoa varten.
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