
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

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

2. Kuinka monta annosta alkoholia yleensä olet ottanut niinä 
päivinä, jolloin käytit alkoholia
(Taulukko alla kertoo, paljonko on annos)

0      1-2 annosta
1      3-4 annosta
2      5-6 annosta
3      7-9 annosta
4      10 tai enemmän

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

0      ei koskaan
1      harvemmin kuin kerran kuussa
2      kerran kuussa
3      kerran viikossa
4      päivittäin tai lähes päivittäin

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

0      ei koskaan
1      harvemmin kuin kerran kuussa
2      kerran kuussa
3      kerran viikossa
4      päivittäin tai lähes päivittäin

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

0      ei koskaan
1      harvemmin kuin kerran kuussa
2      kerran kuussa
3      kerran viikossa
4      päivittäin tai lähes päivittäin

Kysely alkoholin käytöstä (AUDIT)
Ympyröi se vaihtoehto, joka lähinnä vastaa omaa tilannettasi

Vastaaja

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

0      ei koskaan
1      harvemmin kuin kerran kuussa
2      kerran kuussa
3      kerran viikossa
4      päivittäin tai lähes päivittäin

7. Kuinka usein viime vuoden aikana tunsit syyllisyyttä tai katu-
musta juomisen jälkeen?

0      ei koskaan
1      harvemmin kuin kerran kuussa
2      kerran kuussa
3      kerran viikossa
4      päivittäin tai lähes päivittäin

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

0      ei koskaan
1      harvemmin kuin kerran kuussa
2      kerran kuussa
3      kerran viikossa
4      päivittäin tai lähes päivittäin

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

0      ei
2      on, mutta ei viimeisen vuoden aikana
4      kyllä, viimeisen vuoden aikana

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

0      ei
2      on, mutta ei viimeisen vuoden aikana
4      kyllä, viimeisen vuoden aikana

•	 Jos	riskisi	ovat	kasvaneet	tai	jos	juot	joka	viikko	vähintään	kuusi	annosta	alkoholia	kerralla,	kannattaa	pohtia,	olisiko	muutos	pai-
kallaan.

•	 Mieti,	miten	voisit	muuttaa	nykyistä	alkoholinkäyttöäsi	ja	mitä	hyötyä	muutoksesta	voisi	olla.	Haluaisitko	vähentää	vai	olisiko	lopet-
taminen sinulle sopivampi tavoite?

•	 Vaikka	testituloksesi	huolestuttaisivat	sinua,	kannattaa	muistaa,	että	alkoholin	mahdollisesti	aiheuttamat	vahingot	yleensä	helpottu-
vat tai korjaantuvat kokonaan, jos ajoissa vähennät juomistasi.

•	 Jos	päätät	vähentää	tai	lopettaa,	voit	yrittää	ja	onnistua	omin	voimin.	Tarkista	muutaman	kuukauden	kuluttua,	kuinka	pistemääräsi	
on laskenut.

•	 Kysy	asiantuntijalta	–	sinulla	on	oikeus	tietää!	Varsinkin,	jos	pistemääräsi	on	yli	kymmenen,	kannattaa	keskustella	lääkärin	kanssa	
esimerkiksi terveyskeskuksessa tai ottaa yhteyttä A-klinikkaan. Saat tietää, miten alkoholi vaikuttaa juuri sinuun ja terveyteesi ja 
saat apua muutospyrkimyksissäsi, joko vähentämisessä tai lopettamisessa.

LASKE NYT VALITSEMIESI VAIHTOEHTOJEN
NUMEROT YHTEEN.
NÄIN SAAT HENKILÖKOHTAISEN PISTEMÄÄRÄSI.

Omat pisteeni         Päiväys

Alkoholin käytön riskit:
0-7 vähäiset 11-14  selvästi kasvaneet
8-10 lievästi kasvaneet 15-19 suuret
   20-40 erittäin suuret

YKSI ALKOHOLIANNOS ON:
pullo 33cl keskiolutta tai siideriä
lasi 12cl mietoa viiniä
pieni lasi 8cl väkevää viiniä
ravintola-annos 4cl väkeviä

ESIMERKKEJÄ:
0,5 l tuoppi keskiolutta tai mietoa siideriä 1,5 annosta
0,5 l tuoppi A-olutta tai vahvaa siideriä 2 annosta
0,75 l pullo mietoa viiniä (12%) 6 annosta
0,5 l pullo väkeviä 13  annosta

Testin	on	kehittänyt	Maailman	terveysjärjestö	WHO
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Paljonko meni?

Menikö liian pitkäksi?

Jäivätkö muut hommat?

Miten lähti käyntiin?

Oliko morkkista?

Menikö muisti?

Kolhitko itseäsi tai muita?

Tuliko sanomista?

Hyvinvointitoimiala
TURKU
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