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ALKOHOLI
     Tiesitkö, että…
...alkoholin satunnainen käyttö tai la-
sillinen viiniä ei suojaa terveyshaitoil-
ta, vaikka moni näin vielä luuleekin. Usein 
alkoholihaittojen ajatellaan liittyvän al-
koholin suurkulutukseen ja alkoholiriippu-
vuuteen, mutta tosiasiassa suurimman osan 
haitoista kokevat alkoholin kohtuukäyttä-
jiin lukeutuvat. 

Alkoholi on maailmanlaajuisesti keskeisin 
riskitekijä sairauksissa ja ennenaikaisissa 
kuolemantapauksissa 15-49-vuotiailla mie-
hillä ja naisilla. Alkoholinkäyttö lisää 
mm. useiden syöpien vaaraa. Riski sairastua 
kasvaa, mitä enemmän ja useammin alkoho-
lia juodaan, alkoholijuomasta riippumatta. 
Ratkaisevaa on kulutetun alkoholin määrä. 
Erityisen vaarallista on alkoholin ja tu-
pakoinnin yhdistelmä, sillä ne vahvistavat 
toistensa vaikutuksia moninkertaisesti.

     
     Kannattaa muistaa, että: 
• Alkoholista saatu ylimääräinen energia 

varastoituu herkästi vyötärön seudulle 
sisäelinrasvaksi ja lisää näin monien 
aineenvaihdunnan häiriöiden sekä sydän- 
ja verisuonisairauksien vaaraa.

• Pienikin määrä alkoholia häiritsee ja 
tuhoaa unen palauttavaa vaikutusta. Al-
koholin runsas käyttö on yleinen syy 
unettomuuteen.

• Alkoholin pitkäaikainen runsas käyttö 
voi aiheuttaa masentuneisuutta, ahdis-
tuneisuutta ja paniikkioireita.

 
 

                  Tiesitkö, että… 
...alkoholin ja lääkkeiden yhtäaikainen 
käyttö on sekakäytön yleisin muoto. Seka-
käyttö tarkoittaa useiden päihdyttävien ai-
neiden käyttöä yhtäaikaisesti tai vuorotel-
len. Tahallista sekakäyttö on silloin, kun 
halutaan pidentää tai tehostaa humalatilaa 
lääkkeiden ja alkoholin yhteisvaikutuksel-
la. Sekakäyttöä voi tapahtua myös tahatto-
masti, jos ihmisellä on lääkitys johonkin 
sairauteen ja hän juo alkoholia ajattele-
matta alkoholin yhteisvaikutuksia lääkkei-
den kanssa. 

Sekakäyttö on aina riski. Välittömiä fyysi
siä haittoja ovat muun muassa pahoinvoin-
ti, oksentelu, verenpaineen nousu tai lasku 
ja hengityksen lamaantuminen. Pitkäaikaisia 
fyysisiä haittoja on muun muassa lääkkeiden 
sietokyvyn kasvu ja tajuttomuuskouristus
kohtaukset. Sekakäytöstä aiheutuu lisäksi 
monia psyykkisiä ja sosiaalisia haittoja.

Kannattaa muistaa, että: 
• Alkoholin ja lääkkeiden yhteisvaikutus 

voi olla arvaamaton ja voimakas. Niiden 
yhteisvaikutusta ei voi myöskään kont-
rolloida, sillä herkkyys aineille vaih-
telee.

• Niistäkin alkoholinkäyttäjistä, joilla 
on korkea pitkäaikaisten terveyshaitto-
jen riski, suurin osa pitää itseään koh-
tuukäyttäjinä. Ihmisten ymmärrys oman 
alkoholinkäytön riskialttiudesta saat-
taa siis olla vinoutunut.
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Miksi ihmiset juovat? 
Alkoholi liittyy kulttuurissamme monella tavoin sosiaali-
seen vuorovaikutukseen ja yhteisöllisyyteen. Alkoholi vai-
kuttaa ihmisen tunnetilaan. Se täydentää ateriaa, juhlistaa 
ja tuntuu rentouttavalta. Siksi alkoholi liitetään usein yh-
teiseen hauskanpitoon. Samalla alkoholinkäytöstä kuiten-
kin aiheutuu myös huomattavan paljon haittoja.

Sosiaalisuus ja hyväksytyksi tuleminen ovat ihmisille ää-
rimmäisen tärkeää. Alkoholin käyttöön liittyy yhä sosiaalis-
ta painetta. Paine ei synny niinkään muiden painostukses-
ta vaan siitä, tunteeko selvä ihminen olevansa osa ryhmää, 
jos muut ovat päihtyneitä. 

Alkoholi vaikuttaa aivoihin

Alkoholi vaikuttaa aivoihin ja hermojärjestelmään monin 
tavoin. Pienet alkoholimäärät voivat vähentää estoja ja 
jännittyneisyyttä, kohottaa mielialaa ja virkistää. Alkoholi 
on kuitenkin aivoja lamaannuttava aine, joka pienissäkin 
määrissä heikentää suorituskykyä vaikuttamalla arviointi- 
ja reaktiokykyyn sekä reflekseihin ja motoriikkaan. Huma-
lassa sattuu enemmän kaatumisia, tapaturmia ja onnet-
tomuuksia.

Alkoholi vaikuttaa myös mielentilaan ja käyttäytymiseen, 
mikä näkyy esimerkiksi riskien ottamisen lisääntymisenä. 
Alkoholin vaikutuksen alaisena tekee helpommin sellaisia 
valintoja, joita selvänä ei tekisi.

Suomalainen alkoholinku-
lutus on tällä hetkellä 
Pohjoismaiden kärkeä ja 
eurooppalaista keskitasoa.
 (THL, Näin Suomi juo 2018)

Nuorten alkoholinkäyttö on 
vähentynyt 2000-luvulla. 
Täysi-ikäiset nuoret juovat 
kohtuullisemmin kuin aikai-
semmat ikäpolvet Suomessa.
(STM, Nuorten terveystapatutkimus 2019)

Vaikka nuorten  
alkoholinkäyttö  
on vähentynyt,  
alle 30-vuotiailla  
humalahakuinen  
juominen on  
yleisintä ja he  
myös kokevat eniten  
humalahaittoja.

(THL:n juomatapatutkimus 2016)

Laki suojaa lapsia ja nuoria  
alkoholin vaaroilta
Alkoholinkäytön vaikutukset näkyvät yhteiskunnassa 
monella tapaa; terveyshaitat lisäävät sosiaali- ja terveys-
palvelujen tarvetta, liiallinen alkoholinkäyttö alentaa 
työ- ja opiskelukykyä, sekä lisää sairauspoissaolojen mää-
rää. Runsas alkoholinkäyttö lisää myös turvattomuutta. 
 
Haitallisten vaikutustensa vuoksi alkoholin käyttöä sää-
dellään lainsäädännöllä.

Suomen alkoholilain mukaan:
• lapsiin ja nuoriin kohdistuva alkoholimainonta on 

kielletty 
• alkoholijuomien kuljetus ja hallussapito on kielletty 

alle 18-vuotiailta 
• alkoholijuomien välittäminen alaikäisille on kielletty 

ja myös rangaistava teko 

Alkoholilain tarkoitus on suojata kehittyvän lapsen ja 
nuoren terveyttä.

Alkoholi aiheuttaa riippuvuutta 
Nuorille kehittyy helpommin riippuvuus alkoholiin. Riip-
puvuus voi olla sekä psyykkistä, fyysistä että sosiaalista. 
Useista tutkimuksista tiedetään, että mitä nuorempana 
alkoholin käytön aloittaa, sitä suurempi todennäköisyys 
on aikuisiässä ilmeneville alkoholihaitoille ja -ongelmille.

Alkoholi on erityisen haitallista 
nuorille 

Sama määrä alkoholia vaikuttaa eri ihmisiin eri tavoin. 
Veren alkoholipitoisuuteen vaikuttaa nautitun alkoholin 
määrä, ruumiinpaino ja sukupuoli. Pienikokoinen ihmi-
nen humaltuu isokokoista voimakkaammin ja nainen 
juopuu miestä helpommin. Naisia erottaa miehistä kes-
kimääräisen ruumiinkoon lisäksi myös kehon koostu-
mus. Alkoholin sietämisessä on myös suuria yksilöllisiä 
eroja.

Alkoholi vaikuttaa paljon voimakkaammin nuoreen ko-
kemattomaan alkoholinkäyttäjään kuin aikuiseen. Jos 
alkoholia juodaan nopeasti ja tyhjään vatsaan, veren 
alkoholipitoisuus nousee hetkessä korkeaksi. Pahimmil-
laan tilanne voi johtaa myrkytystilaan.

Lapsen ja nuoren kehittyvät aivot ovat aikuisen aivoja 
herkemmät alkoholin vaikutuksille. Täyteen toiminta-
valmiuteen kypsyminen vie aivoilta yli 20 vuotta. Lapse-
na tai nuorena aloitettu alkoholin käyttö voi aiheuttaa 
pitkäkestoisia ja jopa peruuttamattomia vaurioita kehit-
tyville aivoille. Vaaravyöhykkeessä ovat muun muassa 
oppimiseen ja muistiin liittyvät aivotoiminnot.

Nuoret näkevät alkoholinkäyttöä ympäristössään, vaik-
ka eivät siitä itse olisikaan kiinnostuneita. Jotkut saat-
tavat kokea aikuisten alkoholinkäytön ahdistavaksi tai 
jopa pelottavaksi, vaikka aikuiset olisivatkin omasta 
mielestään kohtuukäyttäjiä. Tämän vuoksi aikuisen olisi-
kin hyvä miettiä, miten oma alkoholinkäyttö näyttäytyy 
nuorelle.

”

”

61%
14–15-vuotiaista 
kertoo, ettei  
käytä alkoholia.

 (THL:n kouluterveyskysely 2019)

    
     Tiesitkö, että…

…viikonloput ovat tilastojen mukaan nuorten 
liikenneonnettomuuksien tyypillistä aikaa, 
koska nuoret ajavat yöllä paljon. Nuoril-
la kuljettajilla on muita suurempi onnet-
tomuusriski liikenteessä, ja rattijuopumus-
tapauksissa kuolleista ja loukkaantuneista 
yli kolmannes on 15-24-vuotiaita.  Pienikin 
alkoholipitoisuus veressä vaikuttaa voimak-
kaasti kokemattoman kuljettajan ajotaitoi-
hin, jotka eivät ole automatisoituneet ajo-
kokemuksen myötä.

     Kannattaa muistaa, että: 

• Rattijuopumuksen raja tieliikenteessä on 
0,5 ‰.

• Päihtyneet kaverit voivat vaikuttaa sel-
vän kuljettajan toimintaan häiritseväs-
ti.

• Krapula alentaa myös monin tavoin ajoky-
kyä, joten kuljettajan on syytä tarkkail-
la omaa ajokykyään, mikäli on käyttänyt 
alkoholia edellisenä iltana.
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