ONNISTUNUT ALKOHOLIPOLITIIKKA
ON TALOUSHAASTEISSA PAINIVALLE
SUOMELLE MAHDOLLISUUS.
PÄIHDEHAITTOJEN VÄHENTÄMISEEN
TARVITAAN TASAPAINOISTA
ALKOHOLIPOLITIIKKAA, JOSSA
SIJANSA ON NIIN KOHTUULLISELLA
SÄÄNTELYLLÄ, VALISTUKSELLA
KUIN KOHTAAVALLA PÄIHDETYÖLLÄ.

ALKOHOLIELINKEINO
VS. TALOUDEN ISO KUVA
Alkoholipolitiikasta käydyssä keskustelussa puhutaan
usein alkoholielinkeinon työpaikoista ja siitä kuinka
sääntely uhkaa niitä.
Aivan toisen kertaluokan kysymys on kuitenkin alkoholin
suomalaiselle talouselämälle aiheuttama rasitus.
Alkoholi on yksi suomalaisten työuria lyhentäviä tekijöitä.

ALKOHOLIN AIHEUTTAMAT
KUSTANNUKSET
YHTEISKUNNALLE
Alkoholihaitat aiheuttavat Suomelle 5–6 miljardin euron
välilliset ja välittömät kustannukset. Nämä näkyvät muun
muassa julkisten palveluiden menoerinä, työurien
lyhentymisenä ja tuotannonmenetyksinä.
Toisin kuin usein ajatellaan, alkoholihaitat eivät
kohdistu vain pieneen alkoholin suurkuluttajien joukkoon.
Monet haitoista aiheutuvat tavallisille kuluttajille ja muille
kuin käyttäjille itselleen, kuten läheisille, työnantajille ja
työyhteisöille – koko Suomelle.

Alkoholin kulutus on tilastojen mukaan laskussa.
Tämä kehityssuunta on hyvä ja osoittaa, että tehdyt
toimenpiteet ovat oikeanlaisia. Kulutuksen laskun
myötä alkoholihaitat ovat vähentyneet. Tämä toimii
perusteena sille, että näitä toimia on jatkettava.
Vaikuttaisi siltä, että kulutuksen osalta olemme
menossa hiljalleen kohti kulttuuria, jossa maulla on
suurempi sija kuin humalan hakemisella.

TASAPAINOISTA
ALKOHOLIPOLITIIKKAA
- onnistunut alkoholipolitiikka on mahdollisuus

Onnistuneen alkoholipolitiikan tekemiseksi päätöksenteon on oltava vastuullista sekä perustuttava tutkittuun
ja luotettavaan tietoon. Tällä varmistamme positiivisen
suunnan jatkumisen.

KOKONAISKULUTUS
JA HAITAT
Kokonaiskulutus kulkee käsi kädessä
alkoholihaittojen määrän kanssa.
Mitä enemmän alkoholia kulutetaan Suomessa,
sitä suurempi on lasku kansantaloudelle
ja suomalaiselle elinkeinoelämälle.

ALKOHOLIHAITAT NÄKYVÄT LAAJALTI
YHTEISKUNNASSA
Alkoholin vaikutuksen alaisina tapahtuu esimerkiksi:
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HOITOJAKSOSSA VUODEOSASTOILLA
ALKOHOLISAIRAUS OLI PÄÄ- TAI
SIVUDIAGNOOSINA.

Lähde: THL, Päihdetilastollinen vuosikirja 2015

ALKOHOLIVERON
VAIKUTUKSET
Viidellä veronkorotuksella on korjattu vuoden 2004
alkoholiveron merkittävän alennuksen aiheuttamia
seurauksia. Nyt kokonaiskulutus ja sitä myötä haitat
ovat kääntyneet laskuun.
Haittojen vähenemisen lisäksi maltilliset
veronkorotukset ovat tuoneet 400 miljoonaa
euroa hyvinvointivaltion ylläpitämiseen vuosittain.
Tämä helpottaa myös sosiaali- ja terveyspalveluiden
kuormitusta.

Elämäniloa ja
hyvinvointia
– ilman päihde- ja
pelihaittoja
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa
ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen
edistämiseksi. Työ ulottuu lapsista ja nuorista työja eläkeikäisiin. Alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin
liittyvän ehkäisevän työn ohella EHYT ry ehkäisee
pelaamisesta syntyviä haittoja.
www.ehyt.fi
Twitter: @EHYTry
Facebook: ehytry

Toisin kuin julkisuudessa on annettu ymmärtää,
Viron alkoholintuonti on hienoisessa laskussa.
Virossa tehtyjen alkoholin veronkorotusten voi
odottaa laskevan tuontia entisestään.

ALKOHOLINKÄYTÖN
HAITAT NÄKYVÄT
TYÖELÄMÄSSÄ
Alkoholin takia vuosittain menetettyjen työpäivien
määrä on arvioitu kahdeksi miljoonaksi mikä vastaa
noin 10 000 henkilötyövuotta. Tämän kustannukset
ovat varovaisimpien arvioiden mukaan vuositasolla
500–700 miljoonaa euroa.
Suomi ei suinkaan ole ainoa maa Euroopassa, jossa
päihdehaittojen kustannuksia halutaan karsia. Pelkästään
alkoholin aiheuttamat tuotannonmenetykset Euroopassa
nousevat 74 miljardiin euroon.

ALKOHOLIHAITTOJEN
VÄHENTÄMINEN PIDENTÄÄ
TYÖURIA
Yhteiskunnan tasolla työllisyyttä parantavat
haittoja vähentävät alkoholipoliittiset toimet.
Alkoholin humalahakuinen käyttötapa kaksinkertaistaa työkyvyttömyyseläkkeen riskin.
Työyhteisöjen varhaiseen puuttumiseen ohjaava
päihdeohjelma on osoittautunut toimivaksi ennaltaehkäisyn välineeksi. Se tulee nähdä osana työyhteisön muuta kehittämistoimintaa, jolloin sekä
ohjelman laatiminen että päihdehaittojen ehkäisy
tulisivat osaksi työyhteisöjen strategia- ja laatutyötä.
Tämä edistää samalla hyvinvointia.
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ALKOHOLIHAITAT
KOSKETTAVAT MEITÄ
KAIKKIA
Alkoholin sääntelyä vastustetaan usein sillä perusteella,
ettei ole oikein rajoittaa enemmistön vapauksia pienen
ongelmakäyttäjien vähemmistön takia. Suurin osa
päihdehaitoista aiheutuu kuitenkin muille kuin
suurkuluttajille. Ongelmakäyttäjät tulevat
tavallisten alkoholinkäyttäjien joukosta.
Mitä enemmän suomalaiset keskimäärin juovat sitä
enemmän on alkoholihaittoja – ja sitä enemmän myös
suurkuluttajia.
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