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 KARTOITUSLOMAKE 

Anamneesi 

eli esitiedot 

• Demografiset tiedot 

• Ikä ja sukupuoli 

• Perhetausta 

• Lapsuuden perhe ja nykyperhe (sukupuu) 

• Hoidon kannalta erityisesti mainittavat asiat (sukurasitteet, päihteidenkäyttö 

perhepiirissä) 

• Asumistilanne  

• Muu verkosto/ystävät (päihteettömät ystävät/läheiset vs. päihteitä käyttävät) 

• Kouluhistoria (suoritetut tutkinnot, keskeneräiset opinnot tai luokalle jäännit) 

• Terveys/sairaushistoria 

• Terveydentila ja diagnoosit (psykiatriset ja somaattiset) sekä lääkitykset 

• Neuropsykiatriset oireet 

• Traumaattiset kokemukset 

• Hoitohistoria  

• Aiemmat hoitojaksot tai terapiat 

Ongelma • Hoitoon tulemisen syy(t) ja ajankohtaiset ongelmat 

• Mistä syystä hakeutunut palveluun?  

• Miten nuori itse kokee päihteidenkäyttämisensä? (kokeilu/satunnainen käyttö, 

väärinkäyttö/haitallinen käyttö, riippuvuus) 

• Miten päihteidenkäyttö näyttäytyy arjessa? (koulupoissaolot, sijoitus, 

vanhempien/läheisten huoli, sosiaalisen verkoston kapeutuminen) 

• Päihdehistoria 

• Käyttöhistoria (ensikokeilu, ikä, kokemusmaailma, käyttötavat, suonensisäinen käyttö 

[al. ikä, pistoväli, infektiot/veritaudit], kesto sekä jatkuvuus, raittiit jaksot, seura, 

rikokset, onnettomuudet, todennetut seulat, puhallutukset ja laboratoriokokeet [PVK, P-

Asat, P-Alat, P-Afos, P-GT, P-CDT, B-Peth]) 

• Päihteiden käytön nykytila  

• Aineet, annosmäärät, käyttötavat, seura 

• Millaisia vaikutuksia päihteidenkäytöllä on? (positiiviset/negatiiviset vaikutukset, himo, 

vaikutukset toimintakykyyn, sosiaaliset suhteet, mieliala)  

• Millaisia vieroitusoireita ilmenee? (somaattiset ja psyykkiset) 

• Diagnoosi, jos tiedossa 

• Hoidon tavoitteet 

• Asiakkaan mainitsemat muutostavoitteet elämässä 

• Mihin hoidolla pyritään? 

Status eli 

nykytila 

• Psyykkinen status 

• Ulkoinen yleisvaikutelma? Kuinka tulee kontaktiin? Mimiikka? Miten ilmaisee itseään? 

Syntyykö dialogia, onko varautunut?  Tuleeko esiin tunnereaktioita? Minkälaisia? 

Negatiivisten tunteiden hallinta? Itkeekö vai nauraako kenties epäadekvaatisti? 

Mieliala? Ahdistuneisuus, masentuneisuus; tuleeko esiin ja kuinka? Onko 

realiteeteissa? Avointa psykoottisuutta? Aktuelli suicidaalisuus? Impulsiivisuus?  

• Tutkimukset/testit 

• Tapauskohtaisesti voi tehdä eri testejä kuten BDI, AUDIT, DUDIT, MDQ jne.  

• Poissulku/vahvistaminen 

Jatko-

/hoito-

suunnitelma 

• Hoito perustuu aina suunnitelmaan 

• Kirjataan mitä asiakkaan kanssa on sovittu  

• Esim. tukikeskustelut, verkostotapaamiset 

• Annetut tehtävät 

• Seuraava vastaanottoaika 

Yhteenveto • Päihdekartoitus suoritettiin xx.xx.–xx.xx.xxxx välisenä aikana/päihdekartoitus keskeytyi  

• Kannanotto asiakkaan päihteiden käyttöön  

• ”Seurantajakson aikana asiakkaalla on todennettavissa: xxxxx”  

• ”Seurantajakson aikana asiakkaan päihteidenkäyttö on xxx” 

• Asiakkaan kertoma vs. seulat, testit ja laboratoriokokeet 
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Opioidit 

 

 Buprenorfiini     Heroiini    Metadoni     Tramadoli  

Kodeiini              Morfiini    Fentanyyli   Oksikodoni  

Muut PKV-lääkkeet, mikä: _________________ 

  

Muut huumausaineet 

 

Amfetamiini        Metamfetamiini               Kannabis  

Kokaiini              Ekstaasi                            LSD  

Sienet         Muuntohuumeet: _________________ 

 

Muiden lääkkeiden 

käyttö 

 

Bentsodiatsepiinit Pregabaliini/Gapabentiini    ADHD-lääkkeet  

Neuroleptit  Yskänlääkkeet   Lihasrelaksantit 

Unilääkkeet/rauhoittavat 

lääkkeet 

Alprox  

Alprazolam  

Barbituraatit  

Diapam  

Diazepam  

Dormicum  

Halcion  

Imovane  

Insomin  

Lorazepam  

Lyrica  

Medipam  

Opamox  

Oxamin  

Risolid  

Rivatril  

Somnor  

Sonata  

Stella  

Stesolid  

Stilnoct  

Temesta  

Tenox  

tiopentaali  

Xanor  

Zolpidem  

Zopiklon  

Zopinox 

Kipulääkkeet Ardinex  

Codaxol  

Depolan laastari  

Dolcontin  

Dolmed  

Durogesic laastari  

Fentanyl laastari  

Gepacod  

Indalgin  

Instanyl  

kodeiini  

Matrifen laastari  

Metadoni  

morfiini  

Norflex  

Norgesic  

Norspan  

Oxanest  

Oxycodone  

OxyContin  

OxyNorm  

Palladon  

Panacod  

Sirdalud  

Suboxone  

Subutex  

Targinic  

Temgesic  

Tizanidin  

Tradolan  

Tramagetic  

Tramadin  

Tramal  

Tramadol  

Trambo  

Tramium 

Fyysiset vieroitusoireet 

 

Hikoilu              Särky              Vapina         Pahoinvointi 

Muuta: 

 

Psyykkiset 

vieroitusoireet 

 

Masentuneisuus       Alavireys        Ahdistus       Levottomuus 

Pelkotilat                 Muuta:_________________ 

Avoimet kysymykset Mitä, miten, miksi, kuinka ja kerro.  

 

Nelikenttä 

 

 
Lyhytaikaiset 

haitat 

 

Lyhytaikaiset 

hyödyt 

Pitkäaikaiset haitat 

 

Pitkäaikaiset 

hyödyt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


