
LASTA ODOTTAVAN PERHEEN ESITIETOLOMAKE   

 

HENKILÖTIEDOT 
 

 

Äidin nimi 
 
 

Henkilötunnus 

Lähiosoite 
 
 

Puhelinnumero 

Ammatti 
 
 

Työperäiset riskit raskaudelle 

Lapsen isän nimi/muu yhteyshenkilö 
Henkilötunnus, osoite, puh.nro 
 
 

Perhesuhde 

 avioliitto 

 avoliitto 

 rekisteröity parisuhde 

 ei parisuhteessa 

 muu 

 

ESITIEDOT 
 

 

Pituus 
 
Paino ennen raskautta 

Viimeiset kuukautiset, alkamispvm. 
 
Kuukautiskierron pituus                 vrk 

Edeltänyt ehkäisy, mikä?  
 
Milloin lopetettu? 

Raskauskoe positiivinen, pvm. 

Lapsettomuushoidot 
 
 

Viimeisin PAPA-näyte 

 

AIKAISEMMAT RASKAUDET (MYÖS KESKENMENOT JA KESKEYTYKSET) 
 
Vuosi Raskauden ja synnytyksen kulku Raskaus-

viikko 
Syntymä-
paino 

Raskaus-
diabetes 

Synnytyksen ja 
imetyksen kesto 

Valo-
hoidettu 
lapsi 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



ÄIDIN TERVEYSTOTTUMUKSET 

Ravitsemus ja ruokavalio 
 
 
 
 

Liikuntatottumukset 
 
 
 
 

Milloin viimeksi olet käynyt suun terveydenhuollossa? 

Tupakoitko?  

  Kyllä, montako savuketta päivässä? 

  En 

 Olen lopettanut, milloin?  

Käytätkö nuuskaa 

 Kyllä 

 En 

 Olen lopettanut, milloin? 

 

PUOLISON TERVEYSTOTTUMUKSET 
 
Ravitsemus ja ruokavalio 
 
 
 
 

Liikuntatottumukset 
 
 
 
 

Milloin viimeksi olet käynyt suun terveydenhuollossa? 
 

Tupakoitko?  

  Kyllä, montako savuketta päivässä? 

  En 

 Olen lopettanut, milloin? 

Käytätkö nuuskaa 

 Kyllä 

 En 

 Olen lopettanut, milloin? 

 



TERVEYS 
 
ÄIDIN TERVEYS, RASTITA MIKÄLI SINULLA ON OLLUT TAI ON NYT JOKIN SEURAAVISTA: 
 

 sokeritauti                                                       verenpainetauti                                       sydänsairaus 

 munuaistauti                                                   maksasairaus                                           allergia 

 keuhkosairaus                                                 epilepsia                                                   neurologinen sairaus 

 psyykkinen sairaus                                         synnynnäinen epämuodostuma           vammaisuus, aistivika 

 kilpirauhassairaus                                           reuma                                                       tuki- ja liikuntaelinsairaus 

 virtsatietulehdus                                             verensiirto, milloin?                               anemia                                                             

 veren hyytymishäiriö                                     sukupuolitaudit                                       hepatiitti                                                          

 gynekologiset sairaudet                                anestesiakomplikaatio                           muuta 

 vesirokko: sairastanut/rokotettu                 vihurirokko: sairastanut/rokotettu 

 laskimotukos                                                   leikkaukset, toimenpiteet ( mitä, milloin?) 
 
 
Käytössä olevat lääkkeet: 
 
 
Lopetetut lääkkeet: 
 
 
 
 

SYNTYVÄN LAPSEN ISÄN TERVEYS:  
 

 sokeritauti                                                       verenpainetauti                                       sydänsairaus 

 munuaistauti                                                   maksasairaus                                           allergia 

 keuhkosairaus                                                 epilepsia                                                   neurologinen sairaus 

 psyykkinen sairaus                                         synnynnäinen epämuodostuma           vammaisuus, aistivika 

 kilpirauhassairaus                                           reuma                                                       tuki- ja liikuntaelinsairaus                                         

 leikkaukset, mitä ja milloin                           veren hyytymishäiriö                             sukupuolitaudit                                     

 hepatiitti                                                          muuta     
 
 
Käytössä olevat lääkkeet: 
 
 
 

LÄHISUVUN TERVEYS  

(sisarukset, vanhemmat, isovanhemmat, tädit, sedät, enot, serkut), tarkenna alle kenellä ja mitä: 
 

 sokeritauti                                                       verenpainetauti                                       sydänsairaus 
 
 

 synnynnäinen epämuodostuma                 kehitysvammaisuus                                 synnynnäinen aistivika 
 
 

 perinnöllinen sairaus                                    verenvuototauti                                       muuta     
 
 
 
 
 

 



ALKOHOLINKÄYTÖN RISKIT (AUDIT)  
 
YKSI ALKOHOLIANNOS ON 
pullo  (33 cl) keskiolutta tai siideriä 
lasi  (12 cl) mietoa viiniä 
pieni lasi  (8 cl) väkevää viiniä 
ravintola-annos (4 cl) väkeviä 
 
1. Kuinka usein juot olutta, viiniä tai muita alkoholijuomia? Koeta ottaa mukaan myös ne kerrat, jolloin nautit vain 
pieniä määriä, esim. pullon keskiolutta tai tilkan viiniä.  

  ei koskaan  
  noin kerran kuussa tai harvemmin  
  2-4 kertaa kuussa   
  2-3 kertaa viikossa   
  4 kertaa viikossa tai useammin  

 
2. Kuinka monta annosta alkoholia yleensä olet  
ottanut niinä päivinä, jolloin käytit alkoholia?  

  1-2 annosta   
  3-4 annosta   
  5-6 annosta   
  7-9 annosta   
  10 tai enemmän   

 
3. Kuinka usein olet juonut kerralla kuusi tai useampia annoksia?  

  en koskaan   
  harvemmin kuin kerran kuussa  
  kerran kuussa   
  kerran viikossa   
  päivittäin tai lähes päivittäin  

  
4. Kuinka usein viime vuoden aikana sinulle kävi niin, että et pystynyt lopettamaan alkoholinkäyttöä, kun aloit 
ottaa?  

  ei koskaan  
  harvemmin kuin kerran kuussa   
  kerran kuussa   
  kerran viikossa   
  päivittäin tai lähes päivittäin  

 
5. Kuinka usein viime vuoden aikana et ole juomisesi vuoksi saanut tehtyä jotain, mikä tavallisesti kuuluu 
tehtäviisi?  

  en koskaan  
  harvemmin kuin kerran kuussa  
  kerran kuussa   
  kerran viikossa 
  päivittäin tai lähes päivittäin  

 
6. Kuinka usein viime vuoden aikana runsaan juomisen jälkeen tarvitsit aamulla olutta tai muuta alkoholia 
päästäksesi paremmin liikkeelle?  

  en koskaan   
  harvemmin kuin kerran kuussa   
  kerran kuussa   
  kerran viikossa   
  päivittäin tai lähes päivittäin   

 
 
 



7. Kuinka usein viimeksi kuluneen vuoden aikana tunsit syyllisyyttä tai katumusta juomisen jälkeen? 
  en koskaan   
  harvemmin kuin kerran kuussa  
  kerran kuussa  
  kerran viikossa   
  päivittäin tai lähes päivittäin   

 
8. Kuinka usein viime vuoden aikana sinulle kävi niin, että et juomisen vuoksi pystynyt muistamaan edellisen illan 
tapahtumia?  

  en koskaan  
  harvemmin kuin kerran kuussa   
  kerran kuussa   
  kerran viikossa   
  päivittäin tai lähes päivittäin  

 
9. Oletko itse tai onko joku muu satuttanut tai loukannut itseään sinun alkoholinkäyttösi seurauksena?  

  ei   
  on, mutta ei viimeisen vuoden aikana  
  kyllä, viimeisen vuoden aikana  

 
10. Onko joku läheisesi tai ystäväsi, lääkäri tai joku muu ollut huolissaan alkoholinkäytöstäsi tai ehdottanut että 
vähentäisit juomista?  

  ei koskaan  
  on, mutta ei viimeisen vuoden aikana   
  kyllä, viimeisen vuoden aikana   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HUUMAUSAINEET JA LÄÄKKEET 

 

Käytätkö tai oletko koskaan käyttänyt lääkkeitä huumaantumistarkoituksessa tai huumeita? 

 Kyllä     

 Ei 

 

Jos vastasit KYLLÄ, vastaa alla oleviin kysymyksiin 

 

Poltatko hashista tai marihuanaa? 

 Kyllä      

 Ei 

Oletko aikaisemmin polttanut hashista tai marihuanaa?  

 Kyllä      

 Ei 

Käytätkö rauhoittavia, mieliala- tai unilääkkeitä?   

 Kyllä      

 Ei 

Oletko käyttänyt aikaisemmin rauhoittavia, mieliala- tai unilääkkeitä? 

 Kyllä      

 Ei 

Käytätkö huumaavia aineita (esim. amfetamiini, ekstaasi, kokaiini, heroiini, metamfetamiini) 

 Kyllä    

 Ei 

Oletko käyttänyt aikaisemmin huumaavia aineita (esim. amfetamiini, ekstaasi, kokaiini, heroiini, metamfetamiini) 

 Kyllä      

 Ei 

Haluaisitko keskustella puolisosi alkoholin tai päihteiden käytöstä?  

 Kyllä   

 Ei     

Oletko sinä/puolisosi saanut aiemmin hoitoa päihteiden käyttöön liittyen?  

 Kyllä   

 Ei 

 

 


