
Yritykset ja alkoholi 2017



Tutkimuksen toteuttaminen
Aineisto kerättiin 24.10.- 1.11.2017 tietokoneohjatuin 
puhelinhaastatteluin.

Yhteensä tehtiin 304 haastattelua.

Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat yritysten johtoryhmien 
jäsenet tai näiden nimeämät henkilöt.

Sisältöalueet
Alkoholista johtuvat ongelmatilanteet yrityksessä

Alkoholista aiheutuvien ongelmien merkittävyys suomalaiselle 
yhteiskunnalle

Alkoholipolitiikan toivotut painotukset

Alkoholin saatavuuden lisäämisen hyödyllisyys/haitallisuus 
eräille toimijoille 

Alkoholiin liittyvät mielipiteet

Suomalaisen alkoholipolitiikan kannalta tärkeät asiat
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Alkoholista johtuvat ongelmatilanteet yrityksissä
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Päihteidenkäyttöön liittyviä sairauspoissaoloja
(krapulapäiviä tms.)

Työntekijöiden päihdeongelmia

Työkyvyttömyyttä, jonka pääasiallisena syynä
tai osasyynä päihteet

Työntekijöiden esiintymistä päihtyneenä
työpaikalla

Tuotannon tai palvelun laatuun liittyviä
ongelmia

Turvallisuusongelmia tai fyysistä väkivaltaa

Varkauksia, ilkivaltaa tai muita
omaisuusvahinkoja

Muita asioita, ongelmia tai tilanteita

Yrityksessä vastaan tulleita tilanteita, joissa alkoholi on ollut 
pääasiallisena tai osasyynä (%), n=304

Kyllä Ei osaa/halua sanoa Ei



Alkoholista aiheutuvien ongelmien merkittävyys suomalaiselle yhteiskunnalle
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Erittäin merkittävinä

Melko merkittävinä

Ei kovin merkittävinä

Ei lainkaan merkittävinä

Ei osaa sanoa

Kuinka merkittävinä pitää alkoholista aiheutuvia ongelmia 
suomalaiselle yhteiskunnalle (%), n=304



Alkoholipolitiikan toivotut painotukset
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Alkoholiteollisuuden ja alkoholia myyvien
yritysten toimintaedellytyksiä

Päihteidenkäytöstä aiheutuvien haittojen ja
niiden kustannusten ehkäisyä

Ei osaa sanoa

Kumpaa suomalaisessa alkoholipolitiikassa tulisi painottaa (%), 
n=304



Alkoholin saatavuuden lisäämisen hyödyllisyys/haitallisuus
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Suomen kansantaloudelle

Omalle yritykselle

Uskooko, että alkoholin saatavuuden lisäämisestä olisi enemmän 
haittaa vai hyötyä eräille tahoille (%), n=304

Enemmän hyötyä Yhtä paljon hyötyä kuin haittaa
Ei osaa sanoa Enemmän haittaa



Alkoholiin liittyvät mielipiteet
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Suomessa pitäisi panostaa nykyistä enemmän
alkoholihaittojen ennaltaehkäisyyn

Alkoholinkulutusta ja alkoholihaittoja
vähentämällä voitaisiin pidentää suomalaisten

työuria merkittävästi

Alkoholin suomalaiselle yhteiskunnalle koituvat
kustannukset tulevat viime kädessä yritysten

maksettaviksi

Alkoholiin liittyviä mielipiteitä (%), n=304

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä
Ei osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä



Alkoholipolitiikan kannalta tärkeät asiat
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Alkoholihaittojen kuten alkoholin suurkulutus,
terveyshaitat, työpoissaolot jne. vähentäminen

Varhainen ja tehokas puuttuminen alkoholiongelmiin
esim. työpaikan päihdeohjelmalla ja hoitoonohjauksella

Lasten ja nuorten suojeleminen alkoholihaitoilta esim.
säätämällä ikärajoja tai rajoittamalla alkoholin

saatavuutta

Liiallisen byrokratian purkaminen mm. ravintoloiden
lupa-asioissa, aukioloajoissa ja anniskelumääräyksissä

Alkoholin saatavuuden vapauttaminen kuten
ruokakaupoissa myytävän alkoholin prosenttirajan

korottaminen

Kuinka tärkeänä pitää eräitä asioita alkoholipolitiikan kannalta (%), n=304

Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei osaa sanoa Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä
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