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Alkoholi kestävän kehityksen  
esteenä – 17 syytä ehkäistä  
alkoholin aiheuttamia haittoja 

Kestävällä kehityksellä viitataan ihmiskunnan suu-
rimpien haasteiden ratkaisemiseen niin, että nykyi-
sille ja tuleville sukupolville luodaan edellytyksiä hy-
vään elämään mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. 
Yhteiskunnallisessa päätöksenteossa tulisi huomi-
oida kestävän kehityksen kaikki kolme ulottuvuutta: 
sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen kestävyys.

YK on laatinut kestävän kehityksen 17 tavoitetta, jois-
sa on määritelty koko maailman tasolla tärkeimmät 
tavat edistää sosiaalista, taloudellista ja ekologista 
kestävyyttä vuoteen 2030 mennessä. Suomi muiden 
maailman valtioiden tavoin on sitoutunut tavoittei-
den edistämiseen. 

Päihteiden käytön haittojen ehkäisy ja hoito on nos-
tettu myös omaksi kestävän kehityksen alatavoit-
teeksi. Alkoholi aiheuttaa monin eri tavoin esteitä 
kaikkien 17 tavoitteen saavuttamiselle. Tässä julkai-
sussa kuvataan tarkemmin alkoholiin liittyviä kestä-
vän kehityksen esteitä.

Maailman terveysjärjestö WHO:n arvion mukaan 
maailmassa alkoholiin kuolee 3 miljoonaa ihmistä 
vuodessa. Tämä tarkoittaa yhtä alkoholikuolemaa 
joka kymmenes sekunti. Alkoholikuolleisuus on suu-
rempi, kuin esimerkiksi hiv-infektion tai diabeteksen. 
Alkoholi on useiden sairauksien, kuten syöpien, sy-
dän- ja verisuonitautien, ruuansulatuselinten saira-
uksien, diabeteksen ja mielenterveyden ongelmien 
riskitekijä. Inhimillisen kärsimyksen lisäksi alkoholin 
haitat kuormittavat merkittävissä määrin terveyden-
huoltojärjestelmiä ja niiden resursseja kaikissa maa-
ilman maissa.

Alkoholinkäyttö koskettaa yksilön lisäksi hänen lä-
hiyhteisöjään. Maailmanlaajuisesti kaikissa ikäryh-
missä alkoholin arvioidaan aiheuttavan 26 prosenttia 
henkirikosten seurauksena menetetyistä elinvuosista 
miehillä ja 16 prosenttia naisilla. 

Alkoholin haitat kohdistuvat suhteettomassa määrin 
lapsiin ja nuoriin. Alkoholilla ja lähisuhdeväkivallalla 
on vahva yhteys. Esimerkiksi useissa Aasian ja Afrikan 
maissa 60–70 prosenttia perheväkivaltatapauksista 
liittyy alkoholinkäyttöön. Alkoholi voi ajaa ihmisiä, 
perheitä ja kokonaisia yhteisöjä köyhyyteen useiden 
sukupolvien ajaksi. Puutteellisissa olosuhteissa elä-
viltä ihmisiltä alkoholi vie varoja ja resursseja esimer-
kiksi koulutuksen, terveydenhuollon, terveellisen 
ruuan tai muiden perusasioiden hankinnalta. 

Harva ajattelee alkoholia sen ilmastovaikutusten 
näkökulmasta. Alkoholin tuotannon haittavaikutus 
viljakasvien saatavuuteen, vesiturvallisuuteen ja ruo-
kahävikkiin sekä paljon energiaa kuluttavat tuotanto-
prosessit haittaavat kestävää kehitystä. Esimerkiksi 
viinin vesijalanjälki on valtava. Yhden viinilitran tuo-
tantoon tarvitaan 870 litraa vettä. Tieteellisten ana-
lyysien mukaan alkoholinkulutuksen vähentäminen 
20 prosentilla voi auttaa vähentämään kasvihuone-
kaasupäästöjä 31–46 prosenttia.

Tämä julkaisu on käännös Movendi Internationalin 
helmikuussa 2020 julkaisemasta raportista ”Alcohol 
Obstacle to Development. How Alcohol Affects the 
Sustainable Development Goals”. Ehkäisevä päihde-
työ EHYT ry on saanut luvan käännöstyöhön Moven-
di Internationalilta. 
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Näin alkoholi vaikuttaa kestävän  
kehityksen tavoitteisiin

Alkoholilla on  
merkittäviä  
maailmanlaajui- 
sia haittavaiku- 
tuksia

Agenda 2030 -ohjelma sisältää 17 kestävän kehi-
tyksen tavoitetta ja 169 alatavoitetta. Se on kattava 
toimintasuunnitelma ihmiskunnan suurimpien on-
gelmien ratkaisemiseksi johdonmukaisesti ja järjes-
telmällisesti. Tavoitteet kattavat kaikki kestävän kehi-
tyksen kolme ulottuvuutta: ympäristön, talouden ja 
sosiaaliset rakenteet.

Alkoholi on merkittävä este kestävälle inhimilliselle 
kehitykselle: sen vaikutukset haittaavat kaikkia ke-
hityksen kolmea ulottuvuutta ja ulottuvat kaikkialle 
yhteiskuntaan. Se vaarantaa inhimillisen pääoman, 
heikentää taloudellista tuottavuutta, tuhoaa sosiaa-
lisia rakenteita ja kuormittaa terveydenhuoltojärjes-
telmiä.

Maailmassa kuolee joka vuosi kolme miljoonaa ih-
mistä alkoholiin. Se tarkoittaa yhtä alkoholikuole-
maa joka kymmenes sekunti. Alkoholi aiheuttaa siis 
5,3 prosenttia kaikista kuolemista ja yli 5 prosenttia 
sairauksista. Alkoholinkäytön aiheuttama kuolleisuus 
on suurempi kuin esimerkiksi tuberkuloosissa, aidsis-
sa ja diabeteksessa.

Alkoholi aiheuttaa 7,2 prosenttia ennenaikaisista 
kuolemista. Alkoholi on erityisen haitallista nuorille1. 
Alkoholi on yleisin kuoleman ja vammautumisen ris-
kitekijä 15–49-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa alkoholin 
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Alkoholi hait-
taa 14 kestävän 
kehityksen ta-
voitteen ja 54 
alatavoitteen 
saavuttamista

osuus kuolleisuudesta on 10 prosenttia22.

Alkoholi on yksi suurimmista väestön terveyteen 
kohdistuvista uhista maailmanlaajuisesti.

Lukuisten terveydellisten, yhteiskunnallisten ja ta-
loudellisten haittojensa vuoksi alkoholi on merkittä-
vä este kestävälle inhimilliselle kehitykselle.

On näyttöä siitä, että alkoholi on monialainen riskite-
kijä useilla Agenda 2030 -ohjelman osa- alueilla:

1. Köyhyyden poistaminen
2. Nälän poistaminen
3. Terveyden ja hyvinvoinnin takaaminen kaikille
4. Hyvän koulutuksen varmistaminen kaikille
5. Sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttaminen
6. Juomaveden saannin varmistaminen kaikille
8. Säällisen työn ja kaikkiakoskevan kestävän talous- 
   kasvun edistäminen
10. Eriarvoisuuden vähentäminen
11. Turvallisten ja kestävien kaupunkien takaami- 
     nen kaikille
12. Vastuullisen kulutuksen varmistaminen
13. Ilmastonmuutoksen torjunta
15. Maanpäällisten ekosysteemien suojelu
16. Rauhanomaisten ja osallistavien yhteiskuntien
     edistäminen 
17. Kumppanuuksien tukeminen kestävän kehityk-
     sen tavoitteiden saavuttamisessa.

Alkoholi mainitaan nimenomaisesti kestävän kehi-
tyksen tavoitteessa kolme, jonka mukaan terveys ja 
hyvinvointi taataan kaikille.

Alatavoitteen 3.5 mukaan tulee tehostaa päihteiden, 
mukaan lukien alkoholin ja huumeiden, väärinkäytön 
ehkäisemistä ja hoitoa. 
 

EI
KÖYHYYTTÄ

EI
NÄLKÄÄ

TERVEYTTÄ JA 
HYVINVOINTIA

HYVÄ 
KOULUTUS

SUKUPUOLTEN 
TASA-ARVO

PUHDAS VESI 
JA SANITAATIO

IHMISARVOISTA 
TYÖTÄ JA 
TALOUSKASVUA

ERIARVOISUUDEN 
VÄHENTÄMINEN

KESTÄVÄT 
KAUPUNGIT 
JA YHTEISÖT

VASTUULLISTA 
KULUTTAMISTA

ILMASTO-
TEKOJA

YHTEISTYÖ JA 
KUMPPANUUS

MAANPÄÄLLINEN 
ELÄMÄ

RAUHA, OIKEDEN-
MUKAISUUS JA 
HYVÄ HALLINTO
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EI
KÖYHYYTTÄ

Tavoite 1.1: Poistaa vuoteen 2030 men-
nessä äärimmäinen köyhyys, joka 
tarkoittaa alle 1,25 dollarilla päivässä 
elämistä

Alkoholin ja 
köyhyyden  
noidankehä
Alkoholilla on monenlaisia haittavaikutuksia yhteis-
kuntien ja ihmisten taloudelliseen asemaan. 

Taloudellinen asema puolestaan vaikuttaa alkoholin- 
käyttöön ja alkoholin haittojen aiheuttamaan suteel-
liseen kuormitukseen monin tavoin.

Poistaa köyhyys  
sen kaikissa  
muodoissa  
kaikkialta

Alkoholinkulutuksen kasvu köyhissä maissa tai pieni-
tuloisissa väestöryhmissä on este ensimmäisen kes-
tävän kehityksen tavoitteen saavuttamiselle.

Alkoholi voi ajaa ihmisiä, perheitä ja kokonaisia yh-
teisöjä köyhyyteen useiden sukupolvien ajaksi. Alko- 
holin haittojen kotitalouksille aiheuttamat suorat, 
välittömät kustannukset ovat usein huomattavia ja 
aliarvioituja – ja ne rasittavat kehitystä merkittävästi.

Alkoholiin käytetyt resurssit ovat pois resurssien 
tuottavammasta ja vatuullisemmasta käytöstä.Alko-
holin haittoihin kuuluvat usein köyhtyminen ja ter-
veyden heikkeneminen1.
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”

EI
KÖYHYYTTÄ

Poistaa köyhyys  
sen kaikissa  
muodoissa  
kaikkialta

Tavoite 1.2: Vähentää vuoteen 2030 men-
nessä ainakin puolella niiden ihmisten 
määrää, jotka elävät kansallisten määri-
telmien mukaan köyhyydessä

Alkoholin ostaminen rasittaa 
enemmän köyhien kuin rik-
kaampien ihmisten ja perhei-
den taloutta. Köyhät ovat myös 
muita alttiimpia kasvavan alko-
holinkulutuksen aiheuttamille 
julkisille häiriöille, väkivallalle ja 
terveyshaitoille.

Room ym., 2006; Schmidt & Room, 2012

• Latinalaisessa Amerikassa alkoholista on tullut 
miesten pääasiallinen kuolinsyy ja merkittävän 
vammautumisen syy, joka uhkaa edistystä ja kes-
tävää kehitystä3.

• Sri Lankassa tehdyssä tutkimuksessa 10 prosent-
tia miespuolisista vastaajista ilmoitti käyttävänsä 
säännölliset tulonsa tai enemmänkin alkoholiin4.

• Etelä-Afrikassa alkoholin aiheuttamat terveys- 
ja sosiaalikustannukset ovat noin 1,2 miljardia 
dollaria vuodessa, mikä on kaksinkertaisesti se 
määrä, jonka valtio saa alkoholista valmisteve-
roina5.
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 2
NÄLÄN 

POISTAMINEN

EI
NÄLKÄÄ

Tavoite 2.1: Poistaa vuoteen 2030 mennes-
sä nälkä ja varmistaa, että kaikki, erityisesti 
köyhät ja huono-osaiset, saavat riittävästi 
turvallista ja ravinteikasta ruokaa ympäri 
vuoden

Köyhyyden, alkoholin ja nälän  
noidankehä

Alkoholinkäyttö vie kotitalouksilta varoja, joita voisi 
käyttää esimerkiksi koulutukseen, terveydenhoitoon 
ja terveelliseen ruokaan. Tämä toteutuu etenkin köy-
hissä yhteisöissä, alkoholinkäytön seurauksista kärsi-
vissä perheissä sekä alhaisen tulotason ja keskitulo-
tason maissa.

Sekä tunnistetuilla että tunnistamattomilla alkoho-
limenoilla on erittäin haitallisia vaikutuksia köyhim-
missä perheissä ja yhteisöissä. Alkoholinkäyttö vie 
kipeästi kaivattuja resursseja ruoan ja muiden perus-
asioiden hankinnalta.

• Sosioekonomisesti heikommassa asemassa ole-

Nälän  
poistaminen, 
ruokaturvan

saavuttaminen

villa ihmisillä on käytössään vähemmän resurs-
seja suojautua ja välttyä alkoholiin liittyviltä hai-
tallisilta vaikutuksilta6.

• Köyhyydessä tai haavoittuvassa asemassa elävil-
lä ihmisillä turvaverkot ovat muita suppeampia. 
Toisin sanoen heillä on elinpiirissään vähemmän 
tekijöitä tai ihmisiä, jotka motivoisivat heitä rat-
kaisemaan alkoholin aiheuttamia ongelmia7.

• Maailmanlaajuisesti vähintään 237 miljoonalla 
miehellä ja 46 miljoonalla naisella on alkoholin-
käytön aiheuttamia ongelmia. Alkoholiongelmat 
ovat yleisimpiä Euroopassa ja Amerikassa1.
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 2
NÄLÄN 

POISTAMINEN

EI
NÄLKÄÄ

Nälän  
poistaminen, 
ruokaturvan

saavuttaminen

Tavoite 2.2: Poistaa vuoteen 2030 men-
nessä kaikki aliravitsemuksen muodot

Alkoholi on merkittävä  
aliravitsemuksen riskitekijä

Heikossa sosiaalisessa ja taloudellisesa asemassa 
olevat ihmiset ovat muita alttiimpia alkoholinkäytön 
aiheuttamille konkreettisille ongelmille ja haitallisille 
seuraamuksille.

Tämä haavoittuvuus siirtyy usein sukupolvelta toi-
selle. Siksi alkoholi usein vahvistaa köyhyyden, puut-
teen, haavoittuvuuden ja nälän noidankehää.

Alkoholi korvaa proteiinia, vitamiineja ja kivennäisai-
neita sisältävät ruoat ruokavaliossa, ja jatkuva alko-
holinkäyttö vahingoittaa ruoansulatusta ja tärkeiden 
ravintoaineiden imeytymistä.

Lisäksi alkoholi vahingoittaa maksaa ja suolistoa sekä 
johtaa sisäelimien rakenteellisiin muutoksiin ja rasva- 
maksan, alkoholihepatiitin ja kirroosin kehittymiseen8.
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Taata terveellinen 
elämä ja  

hyinvointi kaiken 
ikäisille

TERVEYTTÄ JA 
HYVINVOINTIA

Tavoite 3.1: Vähentää vuoteen 2030 
mennessä maailmanlaajuista äitiyskuol-
leisuutta

Alkoholinkäyttö raskauden aikana 
vaarantaa äidin ja vastasyntyneen 
selviytymisen ja terveyden

Raskaana olevien naisten ja heidän lastensa terveyttä 
on parannettava kiireesti tunnistamalla riskejä kas-
vattavat tekijät ja kehittämällä tapoja, joilla tilantei-
siin voidaan vaikuttaa.

Alkoholinkäyttö on merkittävä riskitekijä raskau-
den aikana, ja se voi johtaa esimerkiksi ennenaikai-
seen synnytykseen, sikiön kuolleena syntymiseen, 
sikiön kasvun hidastumiseen ja alhaiseen syntymä- 

painoon9.

• Raskauden aikainen alkoholinkäyttö on yhtey-
dessä raskaana olevien naisten ja heidän lasten-
sa tavallista korkeampaan kuolleisuuteen 10.

• Alkoholinkäyttö raskauden aikana on yhteydes-
sä imeväisten ja lasten kuolleisuuden ja sairas-
tavuuden kasvuun10.
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Taata terveellinen 
elämä ja  

hyinvointi kaiken 
ikäisille

TERVEYTTÄ JA 
HYVINVOINTIA

Tavoite 3.2: Lopettaa vuoteen 2030 men-
nessä vastasyntyneiden ja alle 5-vuotiai-
den lasten ehkäistävissä olevat kuolemat

Alkoholinkäyttö 
raskauden  
aikana lisää  
lapsen terveys-  
ja kehitysongel-
mien riskiä

Alkoholi on teratogeeni eli aine, joka on laajasti hai-
tallinen sikiölle. Se voi aiheuttaa alhaista syntymä-
painoa ja erilaisia elin- ja keskushermostovaurioita. 

Alkoholin aiheuttamien sikiövaurioiden laajaa kirjoa 
kutsutaan lyhenteellä FASD1.

Vuonna 2017 tehty uraauurtava tutkimus osoitti, 
että raskauden aikaisen alkoholinkäytön maailman-
laajuinen esiintyvyys on lähes 10 prosenttia. Tutki-
muksessa arvioitiin, että FASD-lapsi syntyi yhdelle 
kolmestatoista naisesta, jotka käyttivät alkoholia pie-
nenkin määrän raskauden jossakin vaiheessa. Maail-
manlaajuisesti lähes kahdeksalla lapsella tuhannesta 
arvioidaan olevan FASD11.

• FASD:n esiintyvyys lapsilla ja nuorilla on suurem-
pi kuin yksi prosentti 76 maassa11.

 
• Alkoholinkäyttö lisää sikiön alkoholille altistumi-

sen riskiä, kun raskauden havaitseminen viiväs-
tyy. Tällä voi olla vakavia haittavaikutuksia vas-
tasyntyneille12.
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TERVEYTTÄ JA 
HYVINVOINTIA

Tavoite 3.3: Lopettaa vuoteen 2030 men-
nessä aids-, tuberkuloosi- ja malariaepide-
miat

Taata terveellinen 
elämä ja hyinvointi 

kaiken ikäisille

Alkoholi  
edistää aids-  
ja tuberkuloo-
siepidemioita

Alkoholin on todettu olevan tuberkuloosiepidemioita 
ja aids-epidemioita edistävä tekijä.

• Alkoholinkäytön on osoitettu lisäävän tartunta-
tautien riskiä, mikä johtuu siitä, että alkoholin 
vaikutuksen alaisena harrastetaan enemmän 
suojaamatonta seksiä. 

• Alkoholin on todettu lisäävän myös tuberkuloosi- 
ja hiv-infektion tartuntariskiä ja niiden aiheutta-
man kuolleisuuden riskiä, koska alkoholi estää eri-
laisia kehon puolustusjärjestelmiä toimimasta11.
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TERVEYTTÄ JA 
HYVINVOINTIA

Taata terveellinen 
elämä ja hyinvointi 

kaiken ikäisille

Tavoite 3.3: Lopettaa vuoteen 2030 
mennessä aids-, tuberkuloosi- ja mala-
riaepidemiat

Alkoholi on 
merkittävä
hiv-tartunnan
riskitekijä

Alkoholinkäyttö lisää hiv-tartunnan riskiä sekä ris- 
kiä, että sairauden hoidossa ei saavuteta hyviä tulok-
sia.

Alkoholi vaikuttaa hiv-tartunnan kehittymiseen ja 
tarttumiseen pääasiassa kolmella tavalla:

• Alkoholi lisää hiv-tartuntariskiä seksuaalisen ris-
kikäyttäytymisen takia, johon kuuluu esimerkiksi 
kondomin poisjääminen ja seksikumppaneiden 
suuri määrä1.

• Alkoholi haittaa hiv-tartunnan hoitoa muun 
muassa alkoholin ja lääkkeiden yhteisvaikutus- 
ten, myrkyllisyyden ja/tai hoidon laiminlyönnin 
seurauksena sekä kasvattamalla lääkkeiden te-
hottomuuden riskiä1.

• Alkoholi heikentää vastustuskykyä ja kasvattaa 
biologista infektioherkkyyttä heikentämällä ih-
misen puolustusjärjestelmää1.

 
Seuraavien tekijöiden välillä on syy-seuraussuh- 
teita:

• Alkoholinkäyttö lisää hiv-tartunnan ilmaantu-
vuutta.

• Alkoholinkäyttö heikentää hiv-infektion lääkityk-
sen tehoa.

• Alkoholinkäyttö vaikuttaa hoitoon sitoutumi-
seen.

• Alkoholinkäyttö vaikuttaa hiv-infektion etenemi-
seen potilailla, jotka eivät ole vielä aloittaneet 
lääketieteellistä antiretroviraalista hoitoa14.
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Taata terveellinen 
elämä ja hyinvointi 

kaiken ikäisille

TERVEYTTÄ JA 
HYVINVOINTIA

Tavoite 3.3: Lopettaa vuoteen 2030 men-
nessä aids-, tuberkuloosi- ja malariaepide-
miat

Alkoholi on merkittävä tuberku-
loosin riskitekijä

Alkoholinkäyttö on merkittävä riskitekijä tuberkuloo-
sin kehittymiselle1.

• Alkoholinkäyttö voi haitata ihmisen puolustus-
järjestelmän toimintaa. Tästä on näyttöä alkoho-
lia runsaasti kuluttavilla ihmisillä15.

 
• Riski kasvaa alkoholin kulutuksen lisääntymisen 

myötä. Tuberkuloosin riski on kolme kertaa suurem- 
pi ihmisillä, joilla on alkoholin ongelmakäyttöä1.

• Alkoholinkäyttö heikentää tuberkuloosilääk-
keiden imeytymistä ja aineenvaihduntaa sekä 
lisää maksavaurioiden riskiä1.

• Alkoholin ongelmakäyttö voi heikentää hoitoon 
sitoutumista, lisätä hoidon epäonnistumisen ris-
kiä ja lisätä sellaisen tuberkuloosi-infektion ris-
kiä, johon lääkehoito ei tehoa1.
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Taata terveellinen 
elämä ja hyinvointi 

kaiken ikäisille

TERVEYTTÄ JA 
HYVINVOINTIA

Tavoite 3.4: Vähentää vuoteen 2030 
mennessä kolmanneksella tarttumatto-
mien tautien aiheuttamia ennenaikaisia 
kuolemia ennaltaehkäisyn ja hoidon 
avulla sekä edistää henkistä terveyttä ja 
hyvinvointia

Alkoholi edistää 
tarttumattomien  
tautien nopeaa 
maailmanlaa- 
juista lisäänty- 
mistä

Alkoholi on merkittävä riskitekijä tarttumattomissa 
taudeissa sekä mielenterveyden ongelmissa. Alkoho-
lin ja tarttumattomien tautien välillä on vahva yhteys. 
Tämä koskee etenkin syöpää, sydän- ja verisuonitau-
teja, ruoansulatuselinten sairauksia, diabetesta sekä 
mielenterveyden häiriöitä16.
 
• Alkoholinkäyttö aiheutti vuonna 2016 arviolta 

1,7 miljoonaa kuolemaa, jotka johtuivat tart-
tumattomista taudeista1. Tämä vastaa 4,3 pro-
senttia kaikista tarttumattomien tautien aiheutt-
mista kuolemista. Se tarkoittaa 65,5 miljoonaa 
haittapainotettua elinvuotta.*

* Yhtä haittapainotettua elinvuotta voidaan pitää yhtenä ”terveen” elämän menetettynä vuotena. Koko väestön 
haittapainotettujen elinvuosien määrää tai tautitaakkaa voidaan pitää nykyisen terveydentilan ja ihanteellisen ter-
veystilanteen välisen eron mittarina. Ihanteellisessa terveystilanteessa koko väestö elää kauan terveenä ja vammat-
tomana. Sairauden tai terveysongelmien aiheuttamat haittapainotetut elinvuodet (DALY) lasketaan menetettyinä 
elinvuosina (YLL), jotka aiheutuvat väestön ennenaikaisesta kuolleisuudesta ja vamman vuoksi menetetyistä vuosis-
ta (YLD) terveysongelmista tai niiden seurauksista kärsivillä ihmisillä: DALY=YLL+YLD.
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Taata terveellinen 
elämä ja hyinvointi 

kaiken ikäisille

TERVEYTTÄ JA 
HYVINVOINTIA

Tavoite 3.4: Vähentää vuoteen 2030 mennes-
sä kolmanneksella tarttumattomien tautien 
aiheuttamia ennenaikaisia kuolemia ennalta-
ehkäisyn ja hoidon avulla sekä edistää henkistä 
terveyttä ja hyvinvointia

Alkoholi aiheuttaa syöpää

Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos IARC totesi 
vuonna 1988, että alkoholijuomat aiheuttavat todis-
tetusti syöpää ihmisille17.

Alkoholinkäytöllä on syy-yhteys ruokatorven levye-
piteelisyöpään ja suuontelon, suunielun ja alanielun  
syöpään sekä paksusuolen, peräsuolen ja kurkun-
pään syöpään, kuten myös maksasyöpään, sappi-
tiesyöpään ja rintasyöpään1.

• Syöpäriskin osalta ei ole turvallista alkoholin 
käyttömäärää. Syöpäriski kasvaa tasaisesti alko-

holinkäytön lisääntyessä18.

• Maailmanlaajuisesti yhdeksästä miljoonasta 
syöpäkuolemasta noin 0,4 miljoonaa johtuu al-
koholinkäytöstä. Tämä tarkoittaa, että kaikista 
syöpäkuolemista 4,2 prosenttia johtuu alko- 
holista.

• Tutkimusten mukaan vain 47 prosenttia Ison- 
Britannian  kuluttajista ja vain 39 prosenttia Yh-
dysvaltojen kuluttajista on tietoisia siitä, että al-
koholi aiheuttaa seitsemää syöpätyyppiä 114, 115.
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Taata terveellinen 
elämä ja hyinvointi 

kaiken ikäisille

TERVEYTTÄ JA 
HYVINVOINTIA

Tavoite 3.4: Vähentää vuoteen 2030 
mennessä kolmanneksella tarttumatto-
mien tautien aiheuttamia ennenaikai-
sia kuolemia ennaltaehkäisyn ja hoidon 
avulla sekä edistää henkistä terveyttä ja 
hyvinvointia

Alkoholi on  
merkittävä  
sydän- ja veri-
suonitautien  
riskitekijä

Alkoholinkäyttö on kiistatta yhteydessä sydän- ja veri-
suonitauteihin, kuten kohonneeseen verenpaineeseen, 
aivohalvaukseen, pitkäaikaisesta hapenpuutteesta joh-
tuvaan iskeemiseen sydänsairauteen, sydänlihaksen 
sairauteen ja eteisvärinään1.

• Alkoholi nostaa verenpainetta ja lisää infarktin 
riskiä.

• Alkoholikäyttö lisää eteisvärinän, sydänkohtauk-
sen ja sydämen vajaatoiminnan riskiä20.

• Maailmanlaajuisesti alkoholin aiheuttama tauti-
taakka on sydän- ja verisuonisairauksien osalta     
593 000 kuolemantapausta1.
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Taata terveellinen 
elämä ja hyinvointi 

kaiken ikäisille

TERVEYTTÄ JA 
HYVINVOINTIA

Tavoite 3.4: Vähentää vuoteen 2030 
mennessä kolmanneksella tarttumatto-
mien tautien aiheuttamia ennenaikaisia 
kuolemia ennaltaehkäisyn ja hoidon 
avulla sekä edistää henkistä terveyttä ja 
hyvinvointia

Alkoholi  
aiheuttaa  
mielen- 
terveyden  
ongelmia

Alkoholinkäytöllä ja alkoholiongelmilla on yhteyksiä 
lähes kaikkiin mielenterveyden häiriöihin, kuten ma-
sennukseen, traumaperäiseen stressihäiriöön (PTSD) 
ja itsemurhiin16.

• Isossa-Britanniassa tehdyt tutkimukset osoitta-
vat, että alkoholiin liittyvien vammojen vuoksi 
sairaalaan joutuneilla nuorilla on viisinkertainen 
itsemurhariski muihin verrattuna21.

• Maailmassa arviolta 283 miljoonalla yli 15-vuoti-
aalla on alkoholiongelma. Määrä vastaa 5,1 pro-
senttia aikuisista1.
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Taata terveellinen 
elämä ja hyinvointi 

kaiken ikäisille

TERVEYTTÄ JA 
HYVINVOINTIA

Tavoite 3.5: Tehostaa päihteiden, mukaan 
lukien huumeiden ja alkoholin, väärinkäy-
tön ehkäisemistä ja hoitoa.

Alkoholi ja maa-
ilmanlaajuinen 
kuolleisuus,  
sairastavuus ja  
vammautuminen

Maailmassa kuolee joka vuosi kolme miljoonaa ih-
mistä alkoholiin. Se tarkoittaa yhtä alkoholikuolemaa 
joka kymmenes sekunti. Alkoholin osuus on 5,3 pro-
senttia kaikista kuolemista ja yli viisi prosenttia sai-
rauksista. Alkoholinkäytön aiheuttama kuolleisuus 
on suurempi kuin esimerkiksi tuberkuloosin, aidsin ja 
diabeteksen kaltaisten sairauksien aiheuttama kuol-
leisuus1.

• Alkoholin osuus ennenaikaisesta kuolleisuudes-
ta on 7,2 prosenttia maailmanlaajuisesti1.
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Taata terveellinen 
elämä ja hyinvointi 

kaiken ikäisille

TERVEYTTÄ JA 
HYVINVOINTIA

Tavoite 3.5: Tehostaa päihteiden, mukaan 
lukien huumeiden ja alkoholin, väärin-
käytön ehkäisemistä ja hoitoa

Alkoholilla on merkittäviä maail- 
manlaajuisia haittavaikutuksia

• Alkoholi on erityisen haitallista nuorille. Alkoholi 
on yleisin kuoleman ja vammautumisen riskite-
kijä 15–49-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa alko-
holin osuus kuolleisuudesta on 10 prosenttia1. 

• Päihteenä alkoholi vaikuttaa moniin keskusher-
moston rakenteisiin ja prosesseihin2.

• Alkoholi on tahallisten ja tahattomien vammojen 
riskitekijä, ja se aiheuttaa vahinkoa myös muil-

le kuin alkoholin käyttäjille. Alkoholi heikentää 
työkykyä ja lisää poissaoloja. Lisäksi se aiheut-
taa alkoholimyrkytyksiä, väkivaltaa, itsemurhia, 
henkirikoksia ja muita rikoksia sekä vammoja lii-
kennejuopumuksen seurauksena2.

• Alkoholi haittaa aivojen kehitystä. Se voi aiheut-
taa rakenteellisia muutoksia lapsuudessa ja 
nuoruudessa sekä pienentää aivojen tilavuutta 
aikuisiässä22.
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Taata terveellinen 
elämä ja hyinvointi 

kaiken ikäisille

TERVEYTTÄ JA 
HYVINVOINTIA

Tavoite 3.6: Puolittaa vuoteen 2020 men-
nessä maailmanlaajuisten liikenneon-
nettomuuksista johtuvien kuolemien ja 
vammojen määrä

Alkoholi aiheuttaa vammoja ja 
kuolemia tieliikenteessä

• Tieliikenneonnettomuudet ovat merkittävä 
loukkaantumisten, vammautumisten ja kuole- 
mantapausten syy maailmanlaajuisesti sekä 
15–29-vuotiaiden pääasiallinen kuolinsyy.

• Alkoholin vaikutuksen alaisena on huomatta- 
va riski joutua onnettomuuteen. Alkoholin vai- 
kutuksen alaisena ajaminen on keskeinen riski- 
tekijä 27 prosentissa liikennevammoista. Alko- 

• Alkoholinkäytöllä on keskeinen osuus niin on- 
nettomuusriskeihin kuin onnettomuuksissa ai-
heutuvien vammojen vakavuuteen.

holin vaikutuksen alaisena ajaminen on valtava 
terveys- ja kehitysongelma, joka vaikuttaa sekä 
alkoholinkäyttäjään että monissa tapauksissa 
myös viattomiin uhreihin, kuten matkustajiin ja 
jalankulkijoihin2.
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Taata terveellinen 
elämä ja hyinvointi 

kaiken ikäisille

TERVEYTTÄ JA 
HYVINVOINTIA

Tavoite 3.6: Puolittaa vuoteen 2020 men-
nessä maailmanlaajuisten liikenneon-
nettomuuksista johtuvien kuolemien ja 
vammojen määrä

Alkoholi 
aiheuttaa  
vammoja ja  
kuolemia  
tieliikenteessä

• Maailmanlaajuisesti alkoholi aiheuttaa 370 000  
liikennekuolemaa vuodessa, ja uhreista 187 000 
on muita kuin kuljettajia1.

• Alkoholi on osatekijänä joka neljännessä tielii-
kennekuolemassa EU:ssa. Vuonna 2010 Euroo-
pan tieliikenteessä kuoli lähes 31 000 ihmistä ja 
25 prosenttia kuolemista liittyi alkoholiin23.

• Tutkimukset alhaisen tulotason maissa ovat 
osoittaneet, että alkoholi on osatekijänä 33–69 
prosentissa kuljettajien kuolemantapauksista24.

• Etelä-Afrikassa alkoholi oli osatekijänä 61 pro-
sentissa jalankulkijoiden kuolemista25.

  



23

Taata terveellinen 
elämä ja hyinvointi 

kaiken ikäisille

TERVEYTTÄ JA 
HYVINVOINTIA

Tavoite 3.8: Saavuttaa yleiskattava terveyden-
huolto

Alkoholi on esteenä yleiskattavalle 
terveydenhuollolle ja kaikkien  
terveydelle

Alkoholin aiheuttama terveysrasite on valtava1. Alko-
holin laajamittaiset haitat rasittavat terveydenhuol-
tojärjestelmiä ja ovat merkittävänä esteenä yleis-
kattavalle terveydenhuollolle ja lupaukselle kaikkien 
terveydestä. Alkoholin aiheuttamien haittojen epi-
deemiset mittasuhteet kuormittavat raskaasti sekä 
kansantaloutta että terveydenhuoltojärjestelmiä.

Alkoholisairauksien sekä yhteiskunnallisten ja ta-
loudellisten vaikutusten aiheuttama rasite kasvaa 
etenkin alhaisen tulotason ja keskitulotason maissa, 
joissa ei muutenkaan olisi varaa alkoholin haittojen 
aiheuttamiin tuottavuuden menetyksiin, terveyden-
huoltokustannuksiin ja kotitalouksien köyhtymi-
seen26.
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Taata terveellinen 
elämä ja hyinvointi 

kaiken ikäisille

TERVEYTTÄ JA 
HYVINVOINTIA

Tavoite 3.8: Saavuttaa yleiskattava terveyden-
huolto

Alkoholi on esteenä kaikkien  
terveydelle

• Sri Lankassa 80 prosenttia yleislääkäreistä koh-
taa työssään säännöllisesti alkoholiongelmaisia 
asiakkaita27.

• Yhdysvalloissa alkoholin haitat maksavat yhteis-
kunnalle 249 miljardia dollaria vuodessa28.

• Keniassa alkoholi uhkaa Big 4 -lippulaivahan-
ketta, jonka tavoitteena on edistää kestävää 
kehitystä rohkealla toiminnalla neljässä paino-
pistealueessa: tuotannossa, yleiskattavassa ter-
veydenhuollossa, kohtuuhintaisessa asumisessa 
ja elintarviketurvassa29.

• Alkoholiin liittyvät haitat ajavat usein kotitalouk-
sia köyhyyden, syrjäytymisen ja huonon tervey-

den noidankehään30.

• Maailman terveysjärjestö WHO:n Euroopan 
aluetoimiston mukaan terveydenhoitomaksut 
ajavat ihmisiä köyhyyteen31.

• Alkoholin maailmanlaajuinen taloudellinen taak-
ka on huomattava, jopa 5,44 prosenttia brutto-
kansantuotteesta joissakin maissa32.

• Intiassa alkoholin haittojen aiheuttamat kustan-
nukset (1,45 prosenttia BKT:stä) ovat joka vuosi 
suuremmat kuin koko valtion terveydenhuolto-
menot (1,1 prosenttia BKT:stä), ja nämä kustan-
nukset jäävät pääasiassa kotitalouksien kannet-
taviksi33.
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Taata terveellinen 
elämä ja hyinvointi 

kaiken ikäisille

TERVEYTTÄ JA 
HYVINVOINTIA

Tavoite 3.8: Saavuttaa yleiskattava tervey-
denhuolto

Terveydenhuoltojärjestelmä ei 
ole varautunut alkoholin valtaviin 
haittoihin

Maailmanlaajuisesti vähintään 283 miljoonaa yli 
15-vuotiasta kärsii alkoholiongelmasta, mikä vastaa 
5,1 prosenttia aikuisista1.
 
Terveydenhuoltojärjestelmät eivät ole kuitenkaan 
varautuneet riittävästi hoitamaan tätä ongelmaa.

• Noin joka viides potilas Ison-Britannian sairaala-
järjestelmässä käyttää alkoholia runsaasti ja noin 
joka kymmenes on riippuvainen alkoholista34.

• Vain 14 prosenttia maista on ilmoittanut pysty-
vänsä tarjoamaan hoitoa yli 40 prosentille al-
koholiongelmista kärsiville, joten yli puolet jää 
hoidon ulkopuolelle1.

• 28 prosentissa maista hoidon kattavuus on hyvin 
rajallinen tai lähes olematon1.

• 40 prosenttia maista ei edes tiedä hoidon katta-
vuuden tasoa1.
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Taata terveellinen 
elämä ja hyinvointi 

kaiken ikäisille

TERVEYTTÄ JA 
HYVINVOINTIA

Tavoite 3.8: Saavuttaa yleiskattava 
terveydenhuolto

Alkoholiveron nostamisella 40 
prosenttiin vähittäismyynti-
hinnasta voisi olla merkittävä 
vaikutus. Arviot kahdentoista 
alhaisen tulotason maan osal-
ta osoittavat, että alkoholin 
kulutus voisi vähentyä yli 10 
prosenttia ja verotulot voisivat 
yli kolminkertaistua tasolle, 
joka vastaa 38:aa prosenttia 
kyseisten maiden terveyden-
huoltomenoista. Vaikka vain 

osa tuloista kohdennettaisiin 
terveydenhuoltoon, palvelujen 
saatavuus paranisi merkittä-
västi.

World Health Report, 2010

• Terveyden edistäminen ja turvaaminen on olen-
naista ihmisten hyvinvoinnille sekä kestävälle 
taloudelliselle ja yhteiskunnalliselle kehityksel-
le. Terveyttä kaikille -tavoitteen saavuttaminen 
edistää sekä elämänlaatua että maailman rau-
haa ja turvallisuutta.35
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Taata kaikille avoin, 
tasa-arvoinen ja 

laadukas koulutus

HYVÄ 
KOULUTUS

Tavoite 4.1: Varmistaa vuoteen 2030 
mennessä, että kaikki saavat päätökseen 
ilmaisen, tasa-arvoisen ja laadukkaan 
perus- ja keskiasteen koulutuksen, joka 
johtaa olennaisiin ja tehokkaisiin oppimis-
tuloksiin

Kun tartutaan pulloon eikä kirjaan, 
alkoholi uhkaa koulutustuloksia

Alkoholin ja muiden haitallisten aineiden käytön 
on osoitettu olevan yhteydessä erilaisiin koulutusta 
haittaaviin tekijöihin, kuten vähäiseen kouluopetuk-
seen osallistumiseen ja heikkoon koulumenestyk-
seen sekä koulutuksen keskeyttämiseen.

Ainakin runsaan alkoholinkäytön osalta on vahvaa 
näyttöä haitallisista terveydellisistä ja yhteiskun- 
nallisista vaikutuksista sekä heikoista koulutustulok-
sista36.
 
• Alkoholi on 13–15-vuotiaiden lasten yleisimmin 

käyttämä päihde. Joka neljäs 13–15-vuotias on 

käyttänyt alkoholia viimeksi kuluneen vuoden 
aikana36.

• Päihteiden käyttö vaikuttaa lapsen hyvinvointiin 
ja sillä on selvä yhteys heikompaan suoriutumi-
seen koulussa36.

• Alkoholinkäytön haitallisia vaikutuksia koulutuk-
seen ovat esimerkiksi heikko koulumenestys, 
luvattomat poissaolot, koulun keskeyttäminen 
sekä peruskoulun jälkeisen koulutuksen suorit-
tamatta jättäminen sekä kehitysmaissa että ke-
hittyneissä maissa eri alueilla maailmassa.36
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Taata kaikille avoin, 
tasa-arvoinen ja 

laadukas koulutus

HYVÄ 
KOULUTUS

Tavoite 4.6: Varmistaa vuoteen 2030 
mennessä, että kaikki nuoret ja merkit-
tävä osa aikuisista ovat luku- ja laskutai-
toisia

Alkoholi heikentää koulumenes-
tyksen normeja ja edellytyksiä

Perheissä ja yhteisöissä alkoholi on merkittävä heik-
kojen koulutustulosten riskitekijä. 

Maailman terveysjärjestö WHO, YK:n huumausaine- 
ja rikosasioiden toimisto (UNODC) ja Unesco ovat 
määrittäneet useita perheiden riskitekijöitä: vanhem-
pien päihteiden käyttö, vanhempien mielenterveyson-
gelmat, väkivalta ja laiminlyönnit sekä köyhyys.

WHO, UNODC ja Unesco ovat määrittäneet myös 
yhteisöjen riskitekijöitä: alkoholin ja muiden päih-
teiden helppo ja laaja saatavuus, päihteiden käytön 
sallivat ja oppimistulosten kannalta haitalliset so- 
siaaliset normit sekä positiivisen aikuiskontaktin 
puute36.

Alkoholi selvästi vahvistaa näitä riskitekijöitä37 ja  
aiheuttaa muun muassa seuraavaa:

• Aikuiset laiminlyövät rooliaan vanhempina38

• Niukkoja resursseja tuhlataan alkoholiin sen 
sijaan, että niitä käytettäisiin terveelliseen ruo- 
kaan, vapaa-ajan toimintaan ja koulumateriaa-
leihin38.

• Alkoholin aiheuttamat terveysongelmat syven-
tävät ja kiihdyttävät noidankehää38.

• Koulussa suoriutumisen normit ja olosuhteet 
heikentyvät38.
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Saavuttaa suku- 
puolten välinen  
tasa-arvo sekä 

vahvistaa naisten ja 
tyttöjen oikeuksia ja

mahdollisuuksia

SUKUPUOLTEN 
TASA-ARVO

Tavoite 5.1: Lopettaa kaikenlainen naisiin 
ja tyttöihin kohdistuva syrjintä kaikkialla

Alkoholin mark-
kinointi pitää 
yllä haitallisia 
normeja

Alkoholiteollisuudella on valtava valikoima alkoholi-
mainoksia ja muita brändien markkinointikeinoja, 
jotka ylläpitävät syrjiviä mielikuvia, asenteita ja nor-
meja naisista ja tytöistä ja heidän roolistaan yhteis-
kunnassa.

Miesten sekä naisten ja tyttöjen kuvaukset alkoho-
lin markkinoinnissa edistävät haitallista maskuliini-
suutta39 ja naisten seksualisointia, objektivointia ja 
epäinhimillistämistä40. Ne vahvistavat yleistä käsitys-
tä miesten ylivertaisuudesta ja oikeuttavat miehisen 
vallan osoitukset suhteessa toiseen sukupuoleen41.
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Saavuttaa suku- 
puolten välinen  
tasa-arvo sekä 

vahvistaa naisten ja 
tyttöjen oikeuksia ja

mahdollisuuksia

SUKUPUOLTEN 
TASA-ARVO

Tavoite 5.1: Lopettaa kaikenlainen naisiin 
ja tyttöihin kohdistuva syrjintä kaikkialla

Alkoholin markkinointi pitää yllä 
haitallisia normeja

• Vahva näyttö alkoholinkäytön ja väkivaltaisen 
käytöksen yhteydestä tarkoittaa, että alkoholin-
käyttöön ja sen odotettuihin vaikutuksiin liitty-
vät kulttuuriset ja sosiaaliset normit edistävät ja 
oikeuttavat väkivallantekoja42.

• Alkoholinkäytön aiheuttama väkivalta on toden-
näköisempää kulttuureissa, joissa monet usko-
vat, että alkoholi on positiivinen asia, koska se 
”vapauttaa” ihmiset normaalin sosiaalisen käyt-
täytymisen kahleista.43

• Alkoholin käyttöympäristöt, jotka tukevat hal-
linnan menettämisen ja hyperseksuaalisuuden 
narratiiveja, vaarantavat kyvyn torjua seksuaa-
lista loukkaamista44.

• Seksuaalisesti väkivaltaisen mainonnan esilläolo 
tiloissa, joissa on lupa tarjoilla alkoholia, heiken-
tää merkittävästi tavoitetta sukupuolisen väki-
vallan lopettamisesta44.
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Saavuttaa suku- 
puolten välinen  
tasa-arvo sekä 

vahvistaa naisten ja 
tyttöjen oikeuksia ja

mahdollisuuksia

SUKUPUOLTEN 
TASA-ARVO

Tavoite 5.2: Lopettaa kaikenlainen naisiin 
ja tyttöihin kohdistuva väkivalta julkisissa 
ja yksityisissä yhteyksissä, kuten ihmis-
kauppa ja seksuaalinen tai muu hyväk-
sikäyttö

Alkoholi edistää naisiin kohdis- 
tuvaa laajamittaista väkivaltaa

Alkoholin, perheväkivallan, lähisuhdeväkivallan ja sek-
suaalisen väkivallan välillä on vahva yhteys. Aggres-
sion kaikkien muotojen ja alkoholinkäytön välinen yh- 
teys on vahva ja yksiselitteinen1.

WHO:n maailmanlaajuinen toimintasuunnitelma ih-
misten välisen väkivallan ehkäisemiseksi määrittää 
alkoholin helpon saatavuuden sukupuoleen perustu-

van ja myös lapsiin kohdistuvan väkivallan riskiteki-
jäksi46.

Alkoholi on harvoin väkivallan käytön ainoa selitys, 
mutta se on usein laukaiseva tekijä. Alkoholinkäyttö 
luo kontekstin väkivallanteoille. Sitä käytetään usein 
tekosyynä muutoin sosiaalisesti tuomittavalle käy-
tökselle47.
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Saavuttaa suku- 
puolten välinen  
tasa-arvo sekä 

vahvistaa naisten ja 
tyttöjen oikeuksia ja

mahdollisuuksia

SUKUPUOLTEN 
TASA-ARVO

Tavoite 5.2: Lopettaa kaikenlainen naisiin ja 
tyttöihin kohdistuva väkivalta julkisissa ja 
yksityisissä yhteyksissä, kuten ihmiskauppa ja 
seksuaalinen tai muu hyväksikäyttö

Alkoholi edistää 
naisiin kohdis-
tuvaa laajamit-
taista väkivaltaa

• 65 prosenttia lähisuhdeväkivaltaa kokeneista 
naisista Intiassa, Vietnamissa, Ugandassa, Zim-
babwessa ja Etelä-Afrikassa ilmoitti tekijän käyt-
täneen alkoholia48.

• Alkoholinkäytön ja nuorten miesten seksuaali-
sen aggression välillä on vahva yhteys1.

• Perheväkivallan uhreiksi joutuneet naiset Ruan-
dan maaseudulla pitävät alkoholia väkivallan 
pääasiallisena syynä49.

• Argentiinassa 68 prosenttia kaikista perheväki-
valtatapauksista liittyy alkoholinkäyttöön50.

• Alkoholin väärinkäytön myöntäneet miehet  
kuudessa alhaisen tulotason ja keskitulotason 
maassa Aasian ja Tyynenmeren alueella ilmoit-
tivat seksuaalisen lähisuhdeväkivallan olevan ta-
vallista yleisempää51.
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Saavuttaa suku- 
puolten välinen  
tasa-arvo sekä 

vahvistaa naisten ja 
tyttöjen oikeuksia ja

mahdollisuuksia

SUKUPUOLTEN 
TASA-ARVO

Tavoite 5.6: Taata lisääntymisoikeudet 
ja yhtäläiset mahdollisuudet seksuaa-
li- ja lisääntymisterveyteen

Alkoholi vaaran- 
taa lisääntymis-  
terveyden ja  
-oikeudet

Alkoholinkäyttö vaikuttaa haitallisesti naisten ja las-
ten terveyteen. Alkoholinkulutus lisää suunnitte-
lemattomien raskauksien riskiä, koska se kasvattaa 
suojaamattoman sukupuoliyhteyden todennäköi-
syyttä52. Alkoholinkäyttö raskauden aikana on myös 
raskausajan häiriöiden riskitekijä.

Alkoholinkäytön raskaudenaikaisia haittoja ovat esi-
merkiksi kohtukuolema, harkitsemattomat abortit 
ja ennenaikaiset synnytykset53.

Alkoholinkäyttöön raskauden aikana liittyy kesken-
menon riski. Riski on sitä isompi, mitä enemmän 
odottava äiti juo54.

Ghanasta on näyttöä siitä, että alkoholinkulutuksella 
on merkittävä yhteys aborttiin liittyviin äitiyskuole- 
miin. Alkoholia joskus, usein tai satunnaisesti käyt-
täneillä naisilla oli kolme kertaa suurempi todennä-
köisyys kuolla aborttiin liittyvistä syistä kuin naisilla, 
jotka eivät olleet käyttäneet alkoholia. Äidin ikä, si-
viilisääty ja koulutustaso ovat tekijöitä, joilla on se-
koittava vaikutus havaittuun yhteyteen55.
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PUHDAS VESI 
JA SANITAATIO

Varmistaa veden 
saanti ja kestävä 

käyttö sekä 
sanitaatio kaikille

Tavoite 6.1: Varmistaa vuoteen 2030 men-
nessä turvallisen ja edullisen juomave-
den saatavuus kaikille

Tuotetaanko  
juomavettä  
vai alkoholia?

Vuoteen 2025 mennessä arviolta 1,8 miljardia ih- 
mistä asuu alueilla, joilla vettä on niukasti saatavil-
la, ja kaksi kolmasosaa maailman väestöstä asuu ve-
sistressistä kärsivillä alueilla56.

785 miljoonalla ihmisellä ei ole puhdasta vettä kodin 
lähellä57. Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja 
maatalousjärjestön FAO:n mukaan 70 prosenttia 
maailman vesivaroista käytetään maatalouteen ja 
kasteluun58.

Alkoholin tuotanto uhkaa vesiturvallisuutta monilla 
maailman alueilla:

• Viinin vesijalanjälki on valtava. Yhden viinilitran 
tuotantoon tarvitaan 870 litraa vettä59.

• Oluen vesijalanjälki on myös suuri. Yhden olutlit-
ran tuotantoon käytetään 298 litraa vettä60.
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PUHDAS VESI 
JA SANITAATIO

Varmistaa veden 
saanti ja kestävä 

käyttö sekä 
sanitaatio kaikille

Tavoite 6.4: Lisätä vuoteen 2030 men-
nessä merkittävästi vedenkäytön tehok-
kuutta kaikilla sektoreilla ja varmistaa 
kestävä vedenotto ja makean veden 
riittävyys vesipulan ehkäisemiseksi sekä 
vähentää merkittävästi vesipulasta 
kärsivien määrää

Alkoholin tuotanto heikentää  
vesiturvallisuutta

Kolmannes maailman suurimmista pohjavesijärjes-
telmistä on jo uhattuna61, ja noin neljä miljardia ih-
mistä eli lähes kaksi kolmasosaa maailman väestöstä 
kärsii vakavasta veden niukkuudesta vähintään kuu-
kauden ajan vuodesta.

Vaikutukset ovat voimakkaimpia köyhissä yhteisöis-

sä, koska niukkoja resursseja käytetään alkoholin 
tuotantoon sen sijaan, että niillä ylläpidettäisiin yh-
teisön elämää ja kehitystä.

Samalla alkoholiteollisuus aiheuttaa suuria kemikaa-
lipäästöjä vesistöihin eri puolilla maailmaa ja heiken-
tää siten vesiturvallisuutta.
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PUHDAS VESI 
JA SANITAATIO

Varmistaa veden 
saanti ja kestävä 

käyttö sekä 
sanitaatio kaikille

Tavoite 6.4: Lisätä vuoteen 2030 men-
nessä merkittävästi vedenkäytön tehok-
kuutta kaikilla sektoreilla ja varmistaa 
kestävä vedenotto ja makean veden 
riittävyys vesipulan ehkäisemiseksi sekä 
vähentää merkittävästi vesipulasta kär-
sivien määrää

Meidän vetemme viedään 
ulkomaille viineinä.

Vanessa Ludwig, Surplus People  
-hankkeen toimitusjohtaja

Ugandassa ginitislaamot saastuttavat Kiiha-jokea. 
Moni kylä sai juomavettä joesta, kunnes havaittiin, 
ettei vesi ollut enää juomakelpoista. Joen varrella si-

jaitsevat 600 tislaamoa laskivat jätevetensä jokeen62.

Etelä-Afrikan Kapkaupunki kärsi vuonna 2018 niin 
äkillisestä kuivuudesta, että kunnallinen vesihuolto 
oli keskeytettävä. Samalla viiniteollisuus levittäytyi 
yhä laajemmille alueille ja käytti entistä enemmän 
vesivaroja.63

 
Pohjois-Meksikossa yhteisöt boikotoivat AB InBev-
yhtiötä, joka on maailman suurin oluentuottaja. Boi-
kotti johtuu siitä, että yhtiön panimot aiheuttavat 
vesipulaa63.
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Edistää kaikkia 
koskevaa kestävää 

talouskasvua, 
täyttä ja tuottavaa 
työllisyyttä sekä 

säällisiä työpaikkoja

IHMISARVOISTA 
TYÖTÄ JA 
TALOUSKASVUA

Tavoite 8.2: Saavuttaa korkeampi talo-
udellisen tuottavuuden taso monipuo-
listamisen, teknologian uudistamisen 
ja innovaatioiden avulla esimerkiksi 
panostamalla lisäarvoa luoviin ja työvoi-
mavaltaisiin aloihin

Alkoholi  
aiheuttaa  
valtavia  
taloudellisia  
kustannuksia

Alkoholin maailmanlaajuinen taloudellinen taakka 
on huomattava, jopa 5,44 prosenttia bruttokansan-
tuotteesta (BKT) joissakin maissa64.

Alkoholin aiheuttamia haittoja on mitattu eri alueilla, 
ja ne ovat osoittautuneet mittaviksi:

• Euroopan unioni: 156 miljardia euroa vuodessa65

• Yhdysvallat: 249 miljardia dollaria vuodessa66

• Etelä-Afrikka: Alkoholin aiheuttamien haittojen 
aineelliset ja aineettomat kustannukset kansan-
taloudelle olivat lähes 300 miljardia randia eli 
10–12 prosenttia BKT:stä67

• Intiassa alkoholin haittojen aiheuttamat kustan-
nukset (1,45 prosenttia BKT:stä) ovat joka vuosi 
suuremmat kuin koko valtion terveydenhuolto-
menot (1,1 prosenttia BKT:stä)67

• Australiassa alkoholin yhteiskunnalliset kustan-
nukset olivat varovaisen arvion mukaan 14,35 
miljardia dollaria. Ne aiheutuivat tuottavuuden 
menetyksistä (42,1 %), liikenneonnettomuuk-
sista (25,5 %) ja rikosoikeusjärjestelmän kustan-
nuksista (20,6 %).68
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Edistää kaikkia 
koskevaa kestävää 

talouskasvua, 
täyttä ja tuottavaa 
työllisyyttä sekä 

säällisiä työpaikkoja

IHMISARVOISTA 
TYÖTÄ JA 
TALOUSKASVUA

Tavoite 8.6: Vähentää vuoteen 2020 
mennessä merkittävästi niiden nuor-
ten määrää, jotka eivät käy työssä tai 
opiskele

Nuoria ei  
jätetä oman  
onnensa  
nojaan

Alkoholin ja muiden haitallisten aineiden käytön 
on osoitettu olevan yhteydessä erilaisiin koulutusta 
haittaaviin tekijöihin, kuten vähäiseen kouluopetuk-
seen osallistumiseen ja heikkoon koulumenestyk-
seen sekä koulutuksen keskeyttämiseen.

Alkoholinkäytöstä johtuvia koulutukseen liittyviä 
haittavaikutuksia ovat esimerkiksi heikko koulume-
nestys, luvattomat poissaolot, koulun keskeyttämi-
nen sekä peruskoulun jälkeisen koulutuksen suorit-
tamatta jättäminen kehitysmaissa ja kehittyneissä 
maissa eri alueilla maailmassa36.

• Vuonna 2013 yli 14 prosenttia Englannissa asu-
vista 16–24-vuotiaista (lähes 900 000 nuorta) ei 
käynyt töissä tai opiskellut74.

• Koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jäänei-
tä nuoria auttamalla voidaan vaikuttaa moniin 
riskitekijöihin, kuten työttömyyteen liittyviin 
ongelmiin, koulun keskeyttämiseen ja työmark-
kinoille pääsyyn75.
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Edistää kaikkia 
koskevaa kestävää 

talouskasvua, 
täyttä ja tuottavaa 
työllisyyttä sekä 

säällisiä työpaikkoja

IHMISARVOISTA 
TYÖTÄ JA 
TALOUSKASVUA

Tavoite 8.8: Suojata työelämän oikeuksia 
ja taata turvallinen työympäristö kaikille 
työntekijöille, myös siirtotyöläisille, erityi-
sesti naisille ja epävarmassa työsuhtees-
sa oleville

Alkoholi  
aiheuttaa  
ongelmia  
työpaikoilla  
ja vähentää  
tuottavuutta

WHO:n maailmanlaajuisen alkoholinkäyttöä koske- 
van raportin (WHO Global Alcohol Status Report 
2018) mukaan alkoholinkulutus liittyy erittäin lähei-
sesti kahdeksanteen kestävän kehityksen tavoittee-
seen.

Maailmanlaajuisesti alkoholi on terveysongelmien 
ja ennenaikaisten kuolemien merkittävin riskitekijä 
15–49-vuotiaiden keskuudessa. Tämä ikäryhmä on 
työikäisen väestön ydin, ja siihen kuuluvat ovat tyy-
pillisesti taloudellisesti tuottavimmillaan69. Alkoho-
linongelmat aiheuttavat todennäköisesti miljardien 
dollarien palkanmenetyksiä vuosittain70.

Alkoholi on merkittävä sairauspoissaolojen riskiteki-
jä, ja sen vaikutus on pitkälti annosvasteinen siten, 
että alkoholinkulutuksen yhteiskunnallisen ja yksilöl-
lisen tason ja sairauspoissaolojen välillä on yhteys.71.

• Isossa-Britanniassa jopa 89 000 ihmistä saattaa 
tulla päivittäin töihin krapulassa tai alkoholin vai-
kutuksen alaisena. Tämä aiheuttaa kansantalou-
delle jopa 1,4 miljardin punnan kustannukset72.

• Isossa-Britanniassa tutkimukseen osallistuneista 
1 300 rakennustyöläisestä 35 prosenttia oli ollut 
töissä alkoholin vaikutuksen alaisena73.
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Vähentää 
eriarvoisuutta 

maiden sisällä ja 
niiden välillä

ERIARVOISUUDEN 
VÄHENTÄMINEN

Tavoite 10.2: Edistää vuoteen 2030 men-
nessä kaikkien sosiaalista, taloudellista ja 
poliittista osallistumista 
Tavoite 10.3: Taata yhtäläiset mahdolli-
suudet ja vähentää eriarvoista kohtelua
Tavoite 10.4: Toteuttaa erityisesti finans-
sipoliittisia, palkkaan ja sosiaaliturvaan 
liittyviä käytäntöjä ja edistää tasa-arvoa 
asteittain

Hyväksikäytön järjestelmä: alkoholi 
lisää maiden välistä eriarvoisuutta

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan alkoholi 
usein edistää ja vahvistaa maiden välistä ja sisäistä 
eriarvoisuutta sekä haittaa kymmenennen kestävän 
kehityksen tavoitteen saavuttamista1.

Maailmanlaajuinen alkoholiteollisuus edistää teki-
jöitä, jotka johtavat alkoholinkäytön lisääntymiseen 

alkoholin laajemman saatavuuden ja heikentyvien 
valvontakäytäntöjen myötä kehitysmaissa76. Alko-
holiongelmat ovat jo hyvin yleisiä monissa alhaisen 
tulotason ja keskitulotason maissa1, ja terveydenhoi-
don ja sosiaalihuollon järjestelmillä on huonot val-
miudet ongelmien ratkaisemiseen.
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Vähentää 
eriarvoisuutta 

maiden sisällä ja 
niiden välillä

ERIARVOISUUDEN 
VÄHENTÄMINEN

Tavoite 10.2: Edistää vuoteen 2030 men-
nessä kaikkien sosiaalista, taloudellista ja 
poliittista osallistumista 
Tavoite 10.3: Taata yhtäläiset mahdolli-
suudet ja vähentää eriarvoista kohtelua
Tavoite 10.4: Toteuttaa erityisesti finans-
sipoliittisia, palkkaan ja sosiaaliturvaan 
liittyviä käytäntöjä ja edistää tasa-arvoa 
asteittain

Koska alkoholinkulutuksen kasvu on pitkälti pysähty-
nyt kylläisilä markkinoilla korkean tulotason maissa, 
pääasiassa Länsi-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa 
sijaitsevat monikansalliset alkoholiyhtiöt ovat keskit-
tyneet kehitysmaihin ja tavoittelevat näin yhä suu-
rempia voittoja77.

Tämän seurauksena alkoholin saatavuus, alkoholin-
kulutus ja alkoholiin liittyvät haitat ovat lisääntyneet. 
Toisin kuin taloudellisesti kehittyneissä maissa, alko-
holinkäyttö kasvaa kehitysmaissa ja uhkaa kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

 
• Alkoholinkulutus henkeä kohti on kasvanut voi-

makkaasti Aasian ja Tyynenmeren alueella, esi-
merkiksi 38 prosenttia Intiassa (4,3 litrasta 5,9 
litraan) ja 90 prosenttia Vietnamissa (4,7 litrasta 
8,9 litraan) vuosina 1990–201778

• Näyttää siltä, että KAIKKI kestävän kehityksen ta-
voitteet jäävät saavuttamatta Aasian ja Tyynen-
meren alueella79.

• Afrikan alueella alkoholin aiheuttama taakka on 
jo ennestään suhteellisesti suurin1.
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Vähentää 
eriarvoisuutta 

maiden sisällä ja 
niiden välillä

ERIARVOISUUDEN 
VÄHENTÄMINEN

Tavoite 10.2: Edistää vuoteen 2030 men-
nessä kaikkien sosiaalista, taloudellista 
ja poliittista osallistumista ja kannustaa 
siihen iästä, sukupuolesta, vammaisuu-
desta, rodusta, etnisyydestä, alkupe-
rästä, uskonnosta tai taloudellisesta tai 
muusta asemasta riippumatta

Alkoholi ja maiden välinen eriarvoi- 
suus: entistä enemmän haittoja  
litraa kohti

Alkoholiin liittyvien haittojen eriarvoisuutta selittä- 
viä tekijöitä ovat taloudellinen asema, koulutus, su-
kupuoli, etninen alkuperä ja asuinpaikka. Tietyn al-
koholimäärän aiheuttamat haitat ovat suurempia 
köyhempien käyttäjien ja heidän perheidensä kes-
kuudessa kuin varakkaammilla alkoholin kuluttajilla1.

Alempien sosioekonomisten ryhmien jäsenet kulut- 
tavat vähemmän alkoholia ja ovat todennäköisem-

min absolutisteja, mutta samantasoinen kulutus ai-
heuttaa heille enemmän haittoja kuin varakkaammil-
le ryhmille80.

Alkoholi lisää myös eriarvoisuutta yhteiskuntien si- 
sällä. Pienituloisemmat ihmiset asuvat todennäköi-
semmin lähempänä alkoholiliikkeitä kuin varakkaat 
ja paremmin varustelluilla alueilla asuvat81.
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Vähentää 
eriarvoisuutta 

maiden sisällä ja 
niiden välillä

ERIARVOISUUDEN 
VÄHENTÄMINEN

Tavoite 10.2: Edistää vuoteen 2030 men-
nessä kaikkien sosiaalista, taloudellista 
ja poliittista osallistumista ja kannustaa 
siihen iästä, sukupuolesta, vammaisuu-
desta, rodusta, etnisyydestä, alkupe-
rästä, uskonnosta tai taloudellisesta tai 
muusta asemasta riippumatta

Kehitysmaissa alkoholin ym-
pärivuorokautinen saatavuus 
lisääntyy, ja painopiste siirtyy 
eurooppalaistyyppisiin juomiin, 
joita valmistavat yhä globaa-
limmat tuottajat.

Joissakin tapauksissa nämä  
alkoholituotannon muutokset 
vaikuttavat suoraan taloudelli-
sen eriarvoisuuden lisääntymi-
seen.

WHO Global Alcohol Status Report 2018, 
s. 18

Usean sosioekonomisen haitan samanaikainen koke-
minen voimistaa alkoholiin liittyvien haittojen eriar-
voisuutta.

• Isossa-Britanniassa terveyserojen arvioidaan ai-
heuttavan 32–33 miljardin punnan kustannukset 
vuosittain82.

• Ruotsissa ruumiillisen työn tekijät kokevat 2–3 
kertaa todennäköisemmin alkoholiin liittyviä 
haittoja kuin toimihenkilöt silloinkin, kun kulutus 
on samalla tasolla83

• Köyhät ovat muita alttiimpia kasvavan  alkoho-
linkulutuksen aiheuttamille julkisille häiriölle, 
väkivallalle ja terveyshaitoille1.

• Haitat litraa kohti ovat suuremmat monenlaisis-
sa tapauksissa, esimerkiksi maksakirroosissa, al-
koholin käyttäjän ja hänen lähipiirinsä vammois-
sa sekä tartuntataudeissa1.
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Vähentää 
eriarvoisuutta 

maiden sisällä ja 
niiden välillä

ERIARVOISUUDEN 
VÄHENTÄMINEN

Tavoite 10.3: Taata yhtäläiset mahdolli-
suudet ja vähentää eriarvoista kohtelua 
muun muassa poistamalla syrjinnän 
mahdollistavat lait, politiikat ja käytän-
nöt sekä edistämällä asianmukaista 
lainsäädäntöä, politiikkoja ja toimenpi-
teitä

Alkoholin  
haitat ulko-  
puolisille

Alkoholin terveyshaitat ovat vain osa alkoholiin liit-
tyvien vahinkojen kokonaismäärästä. Alkoholinkäy-
töstä aiheutuu haittoja paitsi käyttäjille myös heidän 
lähipiirilleen: perheen tai kotitalouden jäsenille, su-
kulaisille ja ystäville, kollegoille ja sattumanvaraisille 
ulkopuolisille.

Alkoholinkäytöllä on monenlaisia haitallisia seurauk-
sia ulkopuolisille.

• terveys (vammat, ahdistus, masennus, tartunnat)

• sosiaaliset näkökohdat (pahoinpitely, harmi, 
pelko ja julkisen liikkumisen rajoittuminen esi-
merkiksi yöelämässä)

• taloudelliset näkökohdat (omaisuusvahingot, 
kotitalouden varojen harkitsematon käyttö, ter-
veydenhuoltokulut)

Vanhempien alkoholinkäytöstä lapsille aiheutuvat 
haittavaikutukset ovat esimerkkejä alkoholin haitto-
jen laajuudesta ja monitahoisuudesta.

• Yhdysvalloissa alkoholin haitat ulkopuolisille 
ovat merkittäviä ja niihin vaikuttavat sosidemo-
grafiset tekijät, vahingoitetun yksilön oma alko-
holinkäyttö sekä alkoholin suurkuluttajan läsnä-
olo kotitaloudessa84.
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Vähentää 
eriarvoisuutta 

maiden sisällä ja 
niiden välillä

ERIARVOISUUDEN 
VÄHENTÄMINEN

Tavoite 10.3: Taata yhtäläiset mahdolli-
suudet ja vähentää eriarvoista kohtelua 
muun muassa poistamalla syrjinnän 
mahdollistavat lait, politiikat ja käytän-
nöt sekä edistämällä asianmukaista 
lainsäädäntöä, politiikkoja ja toimenpi-
teitä

Alkoholin haitat ulkopuolisille

• Nuori ikä lisäsi kaikkien ulkopuolisille aiheutuvi-
en haittatyyppien riskiä.

• Naiset ilmoittavat todennäköisemmin puolison, 
kumppanin tai perheenjäsenen alkoholinkäytön 
haitoista.

• Miehet ilmoittavat todennäköisemmin tunte-
mattomien alkoholinkäytön haitoista.

• Englannissa alkoholin haitat ulkopuolisille vai-
kuttavat 20,1 prosenttiin väestöstä85.

• Brasiliassa 60 prosenttia kaikesta lähisuhdeväki-
vallasta liittyy alkoholinkäyttöön86.

• Meksikon maaseudulla 20 dollarin pitkäaikainen 
lisäys vaimon tuloihin oli yhteydessä 15 prosen-
tin laskuun miehen alkoholinkäytössä ja 21 pro-
sentin laskuun aggressiivisessa käytöksessä87.

• Yhdysvalloissa yli 10 prosenttia lapsista asuu al-
koholiongelmaisen vanhemman kanssa88.

• Euroopan unionissa 9 miljoonaa lasta asuu alko-
holiongelmaisten vanhempien kanssa89.

• Australiassa lähes kolme neljäsosaa (10 miljoo-
naa ihmistä) aikuisista kärsii jonkun toisen alko-
holinkäytöstä 90.
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Vähentää 
eriarvoisuutta 

maiden sisällä ja 
niiden välillä

ERIARVOISUUDEN 
VÄHENTÄMINEN

Tavoite 10.4: Toteuttaa erityisesti finans-
sipoliittisia, palkkaan ja sosiaaliturvaan 
liittyviä käytäntöjä ja edistää tasa-arvoa 
asteittain

Alkoholiverotus 
tukee köyhiä, 
osallisuutta ja  
tasa-arvoa
Suhteettoman suuri osuus alkoholin aiheuttamista 
terveys- ja talouskustannuksista jää vähävaraisten 
kotitalouksien kannettavaksi. Vähävaraiset kotita- 
loudet kuitenkin reagoivat herkemmin hinnankoro-
tuksiin kuin varakkaammat taloudet. Siksi alkoholive-
rot hyödyttävät44

 
erityisesti köyhiä pienentämällä alkoholinkäyttöä ja 

siihen liittyviä haittoja esimerkiksi vähentämällä sai-
rauspoissaoloja, pidentämällä työuria ja parantamal-
la tuottavuutta sekä pienentämällä terveydenhuolto-
kuluja91.

Korotetuista alkoholiveroista saatuja varoja voidaan 
sijoittaa ohjelmiin, jotka suosivat köyhiä, ja lisätä si-
ten hyötyjä entisestään91.

• Alkoholiveroja nostamalla ehkäistään 9–22 mil-
joonaa ennenaikaista kuolemaa (20–50 %:n las-
ku) 50 vuoden aikana91.

• Vero, joka nostaa alkoholin hintoja 20 prosenttia 
nykytasosta 50 vuoden aikana, voi tuottaa lähes 
9 biljoonaa dollaria lisätuottoja, ja 50 prosentin 
korotuksella tuotot voivat kasvaa lähes 17 biljoo-
naa dollaria91.



47

Taata turvalliset 
ja kestävät 

kaupungit sekä 
asuinyhdyskunnat

KESTÄVÄT 
KAUPUNGIT 
JA YHTEISÖT

Tavoite 11.7: Taata vuoteen 2030 mennes-
sä yhtäläinen pääsy turvallisiin, osallis-
taviin, vihreisiin ja julkisiin tiloihin erityi-
sesti naisille ja lapsille, ikääntyneille sekä 
vammaisille

Alkoholiliikkei- 
den tiheys lisää 
julkisten tilojen 
turvattomuutta 
ja väkivaltaa 
asuinalueilla

Terveet julkiset tilat ovat kestävien kaupunkien kul-
makiviä. Terveet julkiset tilat ovat turvallisia, osallis-
tavia, mahdollistavia ja monipuolisia. Terveellisten 
julkisten tilojen myötä kaupungeista tulee aitoja kau-
punkeja, joissa suojellaanja edistetään yhteiskunnal-
lista oikeudenmukaisuutta, ihmisoikeuksia, osallistu-
mista, kansalaisuutta ja hyvinvointia.

• Maailmanlaajuisesti 90 000 ihmisten välisen 
väkivallan aiheuttamaa kuolemaa liittyy alkoho-
liin92.
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Taata turvalliset 
ja kestävät 

kaupungit sekä 
asuinyhdyskunnat

KESTÄVÄT 
KAUPUNGIT 
JA YHTEISÖT

Tavoite 11.7: Taata vuoteen 2030 mennes-
sä yhtäläinen pääsy turvallisiin, osallista-
viin, vihreisiin ja julkisiin tiloihin erityisesti 
naisille ja lapsille, ikääntyneille sekä 
vammaisille

• Philadelphia, Yhdysvallat: Tutkimus osoittaa, et- 
tä mitä enemmän asuinalueella on alkoholiliikkei-
tä, sitä enemmän siellä on väkivaltatapauksia93.

• Etelä-Afrikka: Julkisissa tiloissa on usein alkoho-
liin liittyvää väkivaltaa, etenkin viikonloppuisin 
ja juhlakausina94

• Irlannissa joka toinen oli kokenut alkoholiin liit-
tyvää pelottelua, uhkaa tai väkivaltaa vuonna 
2011.

• 45 prosenttia irlantilaisista kertoo muuttaneen-
sa kulkureittiä pelätessään, että vastaan tulee 

alkoholia käyttäneitä ihmisiä tai paikkoja, joissa 
alkoholinkäyttö on hyvin yleistä95.

• Suomi: Alkoholiin liittyvien tappojen määrä kas-
voi 30 prosenttia, kun alkoholin saatavuutta laa-
jennettiin vuodesta 2017 vuoteen 201896.

• Englanti, Wales: Puolet alkoholiin liittyvistä vä- 
kivaltatapauksista tapahtuu pubeissa ja klubeil-
la tai niiden lähistöllä97.

• Cali, Kolumbia: Alkoholiliikkeiden sulkemisen 
aikaistaminen kahdella tunnilla vähensi henkiri-
koksia 25 prosentilla98.
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Taata turvalliset 
ja kestävät 

kaupungit sekä 
asuinyhdyskunnat

KESTÄVÄT 
KAUPUNGIT 
JA YHTEISÖT

Tavoite 11.7: Taata vuoteen 2030 mennes-
sä yhtäläinen pääsy turvallisiin, osallista-
viin, vihreisiin ja julkisiin tiloihin erityisesti 
naisille ja lapsille, ikääntyneille sekä 
vammaisille

Alkoholi – uhka tyttöjen ja naisten 
turvallisille, terveille julkisille tiloille

Turvalliset ja terveet julkiset tilat ovat naisten oikeuk-
sia koskeva kysymys. On näyttöä siitä, että alkoholi 
uhkaa naisten turvallisuutta ja vapautta julkisissa ti-
loissa.

• Australia: 40 prosenttia kaikista naisten fyysi-
sistä ja/tai seksuaalisista pahoinpitelyistä liittyy 
alkoholiin99.

• Uusi-Seelanti: yli 10 prosenttia 14–19-vuotiaista 
naisista ilmoittaa joutuneensa fyysisesti pahoin-
pidellyksi ja 20 prosenttia seksuaalisen ahdiste-
lun kohteeksi viimeksi kuluneen vuoden aikana 

olosuhteissa, joissa tekijä on käyttänyt alkoho-
lia100.

• Kambodža: 83 prosenttia oluttytöistä joutuu 
ei-toivotun seksuaalisen kontaktin kohteeksi 101.

• Ruotsi: 317 000:sta pahoinpitelytapauksesta 
180 000 liittyi alkoholiin102.

• Diademan kunta, São Paulo, Brasilia: alkoholin 
myyntiaikojen lyhentäminen vähensi merkittä-
västi henkirikoksia ja teki yöelämästä ja julkisista 
tiloista turvallisempia98.
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Taata turvalliset 
ja kestävät 

kaupungit sekä 
asuinyhdyskunnat

KESTÄVÄT 
KAUPUNGIT 
JA YHTEISÖT

Tavoite 11.7: Taata vuoteen 2030 men-
nessä yhtäläinen pääsy turvallisiin, 
osallistaviin, vihreisiin ja julkisiin tiloihin 
erityisesti naisille ja lapsille, ikääntyneil-
le sekä vammaisille

Alkoholi –  
este osallistaville  
ja mahdollistaville 
lasten ja nuorten 
julkisille tiloille

• Ruotsi: 21 prosenttia nuorista sanoo käyttävän-

Osallistavat julkiset tilat ovat nuorten oikeuksia kos-
keva kysymys. On näyttöä siitä, että alkoholiin liittyvä 
julkisesta tilasta pois sulkeminen rasittaa voimak-
kaasti nuorten terveyttä ja hyvinvointia.

sä alkoholia vain siksi, että vapaa-ajalla ei ole 
muutakaan tekemistä103.

• Ruotsi: 87 prosenttia nuorista on samaa tai osit-
tain samaa mieltä siitä, että alkoholi tekee julki-
sesta tilasta turvattoman103.

• 55 prosenttia nuorista Ruotsissa sanoo pysyvän-
sä pois julkisista tiloista alkoholin takia103.

• Tansania: alkoholiliikkeiden suuri määrä Dar es 
Salaamissa lisää nuorten alkoholinkäyttöä104.

• Alkoholiliikkeiden tiheä verkosto liittyy runsaan 
kertakulutuksen lisääntymiseen ja monenlaisiin 
alkoholin haittoihin, kuten väkivaltaan, tieliiken-
neonnettomuuksiin ja sukupuolitauteihin105.
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Varmistaa koulutus- 
ja tuotantotapojen 

kestävyys

VASTUULLISTA 
KULUTTAMISTA

Tavoite 12.2: Saavuttaa vuoteen 2030 
mennessä luonnonvarojen kestävä ja 
tehokas käyttö

Alkoholin tuotanto uhkaa luonnonva-
rojen kestävää käyttöä

Viljakasvien merkitystä ihmisen ruokavalion kannalta 
ei voida korostaa liikaa. Viljat ovat monella kriteerillä 
mitattuna maailman tärkein ruokakasviryhmä. Niistä 
saa paljon energiaa, ja ne ovat myös tärkeä proteii-
nin, hiilihydraattien, B-vitamiinien, E-vitamiinin, rau-
dan, hivenaineiden ja kuidun lähde. Viljan maailman-
laajuinen kulutus tuottaa suoraan noin 50 prosenttia 
ihmisten ruokavaliossaan tarvitsemasta proteiinista 
ja energiasta.

 
• Viljoista valmistetaan kuitenkin myös alkoholia, 

kuten viskiä ja olutta (ohra, durra), vodkaa (veh-
nä), bourbonia (ruis) ja sakea (riisi)106.

Alkoholijuomien tuotanto vie paljon resursseja, ja se 
EI ole ympäristön kannalta kestävää. Lisäksi ilmas-
tonmuutos uhkaa maataloustuotteiden tarjontaa107.



52

Varmistaa koulutus- 
ja tuotantotapojen 

kestävyys

VASTUULLISTA 
KULUTTAMISTA

Tavoite 12.2: Saavuttaa vuoteen 2030 
mennessä luonnonvarojen kestävä ja 
tehokas käyttö

Siitä, mikä voisi olla ruokaa, tuleekin 
myrkyllistä sekä riippuvuutta synnyt-
tävää ja syöpää aiheuttavaa ainetta

Äärimmäisen kuumuuden ja kuivuuden odotetaan li-
sääntyvän ja voimistuvan, millä on yhä suurempi vai-
kutus korkean tulotason, keskitulotason ja alhaisen 
tulotason maihin. Vesipula todennäköisesti yleistyy 
entisestään ilmastokriisin ja väestönkasvun myötä.

• Ohran maailmanlaajuinen ja maakohtainen tar-
jonta vähenee asteittain vakavien ääri-ilmiöiden 
myötä107.

Alkoholin tuotanto vaarantaa luonnonvarat, erityi-
sesti veden, ja aiheuttaa vesipulaa:

• Viinin vesijalanjälki on valtava. Yhden viinilitran 
tuotantoon tarvitaan 870 litraa vettä108.

• Oluen vesijalanjälki on myös suuri. Yhden olut-
litran tuotantoon käytetään 298 litraa vettä109.
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Varmistaa koulutus- 
ja tuotantotapojen 

kestävyys

VASTUULLISTA 
KULUTTAMISTA

Tavoite 12.3: Puolittaa vuoteen 2030 
mennessä maailmanlaajuinen 
ruokajätteen määrä jälleenmyyjä- 
ja kuluttajatasolla sekä vähentää 
ruokahävikkiä tuotanto- ja jakeluket-
juissa, mukaan lukien sadonkorjuun 
jälkeinen hävikki

Totta jo nyt: alkoholin tuotanto- ja  
kulutustasot eivät ole kestäviä

Oluen valmistukseen käytetään erilaisia tärkkelyskas-
veja, kuten maissia (Etelä-Amerikka), soijaa (Intia), 
hirssiä ja durraa (Afrikka) sekä riisiä (Aasia). Oluen 
tuotanto ohramaltaasta on maailman yleisin pani-
moprosessi. Ohran jalostus maltaaksi kuluttaa paljon 
energiaa110, ja ohran tuotanto on erittäin altista epä-

vakaille ilmasto-olosuhteille111.
 
• Alkoholin tuotanto tarkoittaa, että yhä niukem-

pia luonnonvaroja, kuten viljakasveja, tuhlataan 
ylellisyystarvikkeisiin sen sijaan, että niitä käytet-
täisiin välttämättömiin tarvikkeisiin107.
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Varmistaa koulutus- 
ja tuotantotapojen 

kestävyys

VASTUULLISTA 
KULUTTAMISTA

Tavoite 12.8: Varmistaa vuoteen 2030 
mennessä, että kestävästä kehityksestä 
ja luontoa suosivista elämäntavoista 
ollaan tietoisia kaikkialla

Pooren ja Nemecekin tieteellinen analyysi vuodelta 
2018 osoittaa, että alkoholinkulutuksen vähentämi-
nen 20 prosentilla voi auttaa:

• Vähentämään maan käyttöä alkoholin tuotan-
toon keskimäärin 39 prosenttia.

• Vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 31–46 
prosenttia.

• Vähentämään niukkuuspainotettua vedenottoa 
makeista vesistä 87 prosentilla155.

• Vuonna 2016 maailmassa tuotettiin noin 1,94 
miljardia hehtolitraa olutta112 (1,3 miljardia 
hehtolitraa vuonna 1998).

• Joidenkin arvioiden mukaan jopa 92 prosenttia 
oluen panemisessa käytettävistä ainesosista me-

nee hukkaan113.

Alkoholin tuotannon haittavaikutus viljakasvien 
saatavuuteen, vesiturvallisuuteen ja ruokahävikkiin 
sekäpaljon energiaa kuluttavat tuotantoprosessit 
aiheuttavat ulkoisvaikutuksia, jotka ovat kestävän 
kehityksen vastaisia. Alkoholinkäytön haitat114, 115, 
alkoholin haitat ulkopuolisille sekä alkoholinkulutuk-
sen taloudelliset ja yhteiskunnalliset kustannukset 
tekevät kulutustasoista ja -malleista kestämättömiä.

• Alkoholiteollisuus saa suurimman osan voitois-
taan alkoholin suurkulutuksesta: 65 prosenttia 
myynnistä korkean tulotason maissa ja 75 pro-
senttia myynnistä keskitulotason maissa tulee 
alkoholin runsaasta jaksoittaisesta kulutukses-
ta116. Valtaosa alkoholiteollisuuden voitoista tu-
lee raskaasta ja liiallisesta alkoholinkäytöstä117.
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Toimia kiireellisesti 
ilmastonmuutosta 
ja sen vaikutuksia 

vastaan

ILMASTO-
TEKOJA

Tavoite 13.2: Integroida ilmastonmuutos-
ta koskevat toimenpiteet kansalliseen 
politiikkaan, strategioihin ja suunnitte-
luun

Ei sittenkään vihreää: alkoholi lisää  
kasvihuonepäästöjä ja edistää ilmas- 
ton lämpenemistä

Hyvin harva oikeastaan ajattelee alkoholia sen ilmas-
tovaikutusten näkökulmasta. Agenda 2030 -tavoit-
teiden saavuttaminen edellyttää perusteellisempaa 
ymmärrystä alkoholiteollisuudesta.

• Alkoholinkulutuksen osuus on 1,46 prosenttia 
kaikista kasvihuonepäästöistä Isossa-Britanni-
assa.

• Oluen osuus alkoholin aiheuttamista kokonais-
päästöistä on 65 prosenttia118.

• Espanjalaisen oluen elinkaarianalyysissä havait-
tiin, että oluen tuotannossa käytettävien raa-
ka-aineiden tuotannon ja kuljetuksen osuus olu-
entuotannon elinkaaren ympäristövaikutuksista 
on yli kolmannes119.
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Toimia kiireellisesti 
ilmastonmuutosta 
ja sen vaikutuksia 

vastaan

ILMASTO-
TEKOJA

Tavoite 13.2: Integroida ilmastonmuutos-
ta koskevat toimenpiteet kansalliseen 
politiikkaan, strategioihin ja suunnitte-
luun

Alkoholin tuotanto ja kulutus edis-
tävät ilmastokriisiä

Kasvihuonepäästöjä koskevien laskelmien mukaan 
alkoholi ja etenkin olut edistävät ilmastokriisiä.

• Australiassa vuotuinen oluenkulutus vastaa 
päästöjä, jotka syntyisivät ajettaessa autolla 
1,94 miljardia kilometriä eli 48 000 kertaa maa-
ilman ympäri.

• Oluen tuotantoon ja kulutukseen liittyvät pääs-
töt aiheuttavat eniten ilmastohaittoja verrattuna 
muihin juomiin, kuten kahviin tai teehen156.

Muita ilmaston lämpenemistä, kasvihuonepäästöjä, 
energiankäyttöä, saastumista ja luonnonvarojen tuh-
laamista lisääviä alkoholiteollisuuden tekijöitä ovat:

• Jäähdytys hotelli- ja ravintola-alalla
• Lannoitteiden käyttö
• Veden käyttö
• Pakkaukset
• Jätteet
• Raaka-aineiden kuljetus
• Tuotteiden jakelu120
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Suojella 
maaekosysteemejä, 

palauttaa niitä 
enalleen ja edistää 

niiden kestävää 
käyttöä; edistää 

metsien kestävää 
käyttöä; taistella 
aavikoitumista 

vastaan; pysäyttää 
maaperän 

köyhtyminen ja 
luonnon moni- 
muotoisuuden 

häviäminen

MAANPÄÄLLINEN 
ELÄMÄ

Tavoite 15.1: Suojella ja palauttaa 
vuoteen 2020 mennessä ennalleen 
maanpäällisiä ja sisämaassa sijaitsevia 
makean veden ekosysteemejä ja niiden 
tarjoamia palveluja, erityisesti metsiä, 
kosteikkoja, vuoria ja kuivan maan 
alueita, sekä turvata niiden kestävä 
käyttö kansainvälisiin sopimuksiin sisäl-
tyvien velvoitteiden mukaisesti

Alkoholin tuo- 
tanto rapauttaa 
ekosysteemejä  
ja uhkaa luonnon  
monimuotoisuutta 

Alkoholin tuotannolle myönnetään usein lupa ilman 
asianmukaisia ympäristövaikutusten tutkimuksia.

Yhdysvaltojen länsirannikolla Washingtonin osaval-
tiossa aktivistit ja asiantuntijat kuitenkin selvittävät 
yksityiskohtaisesti, miten lisääntynyt alkoholin tuo-
tanto heikentää viljelysmaata, vaarantaa paikallisen 
elintarviketuotannon ja uhkaa ekosysteemiä.
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”

MAANPÄÄLLINEN 
ELÄMÄ

Suojella 
maaekosysteemejä, 

palauttaa niitä 
enalleen ja edistää 

niiden kestävää 
käyttöä; edistää 

metsien kestävää 
käyttöä; taistella 
aavikoitumista 

vastaan; pysäyttää 
maaperän 

köyhtyminen ja 
luonnon moni- 
muotoisuuden 

häviäminen

Tavoite 15.2: Edistää vuoteen 2020 
mennessä kaikentyyppisten metsien 
kestävien hoitomenetelmien käyttöön-
ottoa, pysäyttää metsäkato, ennal-
listaa turmeltuneita metsäalueita ja 
lisätä maailmanlaajuista metsitystä 
merkittävästi

• Kingin piirikunta, Washington: Alkoholiteollisuus 
vaikuttaa haitallisesti maaseutujen maatalous-
maahan, paikallisesti kasvatetun ruoan tarjon-
taan ja paikallisten jokien läpi vaeltaviin lohiin 

heikentämällä kaikkia maatalouden tuotanto-
alueita ja tuhoamalla Sammamish Valleyn jokie-
kosysteemin121.

Viini ei ravitse lapsia eikä valaita. Meidän on säilytettävä viljely- 
maamme, jokemme ja kalavetemme. Emme saa luovuttaa niiden 
tuottamaa ruokaa ja rakentamaa tulevaisuutta alkoholiteollisuu-
delle.

Barbara Lau, paikallinen aktivisti ja asiantuntija
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Edistää 
rauhanomaisia 
yhteiskuntia ja 

taata kaikille pääsy 
oikeuspalveluiden 

pariin

RAUHA, OIKEDEN-
MUKAISUUS JA 
HYVÄ HALLINTO

Tavoite 16.1: Vähentää merkittävästi kaik-
kia väkivallan muotoja ja niihin liittyviä 
kuolemantapauksia kaikkialla

Alkoholin aiheut-
tama laajamittai-
nen väkivalta

Maailmanlaajuisesti 90 000 ihmisten välisen väkival-
lan aiheuttamaa kuolemaa liittyy alkoholiin1.

Alkoholin aiheuttama väkivalta vaikuttaa fyysiseen, 
psyykkiseen ja seksuaaliseen terveyteen. Se kuormit-
taa merkittävästi julkista terveydenhuoltojärjestel-
mää ja muita julkisen sektorin osa-alueita. Siksi se on 
merkittävä kehityksen ongelma.

Maailmanlaajuisesti kaikissa ikäryhmissä alkoholin 
arvioidaan aiheuttavan 26 prosenttia henkirikosten 
seurauksena menetetyistä elinvuosista miehillä ja 16 
prosenttia naisilla122.

• Thaimaa: perheväkivallan todennäköisyys nelin-
kertaistuu, kun yksi ihminen käyttää alkoholia. 
Kaksi viidestä nuorten tekemästä rikoksesta liit-
tyy alkoholiin1.

• Norja: 53 prosenttia ensiapuklinikoilla hoidetuis-
ta pahoinpitelyn uhreista ilmoitti tekijän käyttä-
neen alkoholia ennen hyökkäystä123.

• Yhdysvallat: jopa 86 prosenttia henkirikoksen 
tekijöistä, 37 prosenttia pahoinpitelijöistä ja 60 
prosenttia seksuaalirikollisista oli alkoholin vai-
kutuksen alaisena124.

• Englanti, Wales: Alkoholi liittyy noin 1,2 miljoo-
naan väkivaltatapaukseen eli lähes puoleen kai-
kista väkivaltarikoksista125.

• Yhdysvallat: Prosentin korotus oluen valmisteve-
roon osavaltiotasolla vähensi lasten pahoinpite-
lyjä 0,3 prosentilla ja perheväkivaltaa 3 prosen-
tilla98.
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Edistää 
rauhanomaisia 
yhteiskuntia ja 

taata kaikille pääsy 
oikeuspalveluiden 

pariin

RAUHA, OIKEDEN-
MUKAISUUS JA 
HYVÄ HALLINTO

Tavoite 16.2: Lopettaa kaikki lapsiin 
kohdistuva pahoinpitely, hyväksikäyttö, 
ihmiskauppa ja kaikki väkivallan muo-
dot sekä lasten kiduttaminen

Nuoret kärsivät  
alkoholin käyt-
töön liittyvästä  
väkivallasta

Alkoholin haitat ulkopuolisille kohdistuvat suhteetto-
massa määrin lapsiin ja nuoriin: he kärsivät aikuisten 
väkivallasta, jossa tekijänä on usein oma vanhempi.

• Yhdysvallat: 13 prosenttia lasten pahoinpiteli-
jöistä on alkoholin vaikutuksen alaisena125.

• Eurooppa: 16 prosenttia kaikista lasten pahoin-
pitely- ja laiminlyöntitapauksista liittyy alkoho-
liin126.

Alkoholi lisää ja pahentaa lasten kaltoinkohtelua 
sekä fyysistä ja seksuaalista pahoinpitelyä98.

Alkoholi on merkittävä tekijä perheväkivallassa. 
Lapsille kehittyy todennäköisemmin aggressiivi-
sia taipumuksia, jos vanhempien valvonta puut-
tuu tai vanhemmat antavat aggressiivisia rooli-
malleja98.

Nuorisoväkivallan vaikutukset ulottuvat kaikkialle 
yhteiskuntaan, kuormittavat merkittävästi julkisia 
palveluja ja vahingoittavat yhteisöjä.

• Filippiinit: 14 prosenttia 15–24- vuotiaista ilmoit-
ti käyttäneensä väkivaltaa viimeksi kuluneen 
kolmen kuukauden aikana. Tämä väkivalta liittyi 
merkittävästi alkoholiin127.

• Karibian alueen nuorison terveystutkimuksessa 
10–18-vuotiaiden alkoholinkäytöllä viimeksi ku-
luneen vuoden aikana oli merkittävä yhteys ase-
väkivaltaan128
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Edistää 
rauhanomaisia 
yhteiskuntia ja 

taata kaikille pääsy 
oikeuspalveluiden 

pariin

RAUHA, OIKEDEN-
MUKAISUUS JA 
HYVÄ HALLINTO

Tavoite 16.2: Lopettaa kaikki lapsiin 
kohdistuva pahoinpitely, hyväksikäyttö, 
ihmiskauppa ja kaikki väkivallan muo-
dot sekä lasten kiduttaminen

Haitalliset lapsuudenkokemukset:  
alkoholinkäytön ehkäiseminen  
kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi

Vanhemmilla on valtava vaikutus lastensa käyttäy-
tymiseen nuoruusiässä sekä lastensa hyvinvointiin 
koko elämän ajan. Itsemurhayritykset ja muu itsetu-
hoinen käytös ovat todennäköisempiä nuorilla, jotka 
kasvavat päihdeongelmaisten vanhempien kanssa.

Vanhempien päihteiden käytön vaikutukset voivat ai-

heuttaa lapsille seuraavia ongelmia:

• Mielenterveyden ongelmat
• Ihmissuhdeongelmat
• Taloudelliset ongelmat
• Perheongelmat
• Riskikäyttäytymisen jäljittely129
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Edistää 
rauhanomaisia 
yhteiskuntia ja 

taata kaikille pääsy 
oikeuspalveluiden 

pariin

RAUHA, OIKEDEN-
MUKAISUUS JA 
HYVÄ HALLINTO

Tavoite 16.2: Lopettaa kaikki lapsiin 
kohdistuva pahoinpitely, hyväksikäyttö, 
ihmiskauppa ja kaikki väkivallan muodot 
sekä lasten kiduttaminen

Haitalliset lapsuudenkokemukset:  
alkoholinkäytön ehkäiseminen kestä-
vän kehityksen tavoitteiden saavutta- 
miseksi

Vanhempien alkoholiongelmat lisäävät merkittävästi 
todennäköisyyttä, että lapsille kehittyy alkoholion-
gelmia myöhemmin elämässä98.

Miljoonilla aikuisilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikas-
sa (jossa ongelma tunnistetaan ja sitä tutkitaan) on 
myöhempään elämään vaikuttavia haitallisia lapsuu-
denkokemuksia.

• Haitallisten lapsuudenkokemusten vähenemi-
nen 10 prosentilla voisi tarkoittaa haittapaino-
tettujen elinvuosien laskua kolmella miljoonalla 
vuodessa eli 105 miljardin dollarin vuotuisia 
säästöjä130.
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Edistää 
rauhanomaisia 
yhteiskuntia ja 

taata kaikille pääsy 
oikeuspalveluiden 

pariin

RAUHA, OIKEDEN-
MUKAISUUS JA 
HYVÄ HALLINTO

Tavoite 16.5: Vähentää merkittävästi 
korruptiota ja lahjontaa kaikissa muo-
doissaan

Alkoholiteolli- 
suus: korruptio  
ja lahjonta liike-
toimintakäytän- 
töinä

Alkoholiteollisuudella ja etenkin suurimmilla mo- 
nikansallisilla olut- ja alkoholijuomayhtiöillä on pitkät 
perinteet voittojen tavoittelussa epäeettisillä liiketoi-

mintakäytännöillä. Korruptiosta131 ja lahjonnasta132 
on lukuisia todisteita, ja ne näyttävät olevan järjes-
telmällisiä toimintatapoja. Esimerkkejä:

• Vuonna 2015 alkoholiteollisuus oli mukana mer-
kittävässä tupakkateollisuuden lahjontatapauk-
sessa.

• Vuonna 2016 Yhdysvaltain arvopaperimarkki-
noita valvova valtion virasto (SEC) määräsi AB 
InBev -yhtiölle sakkoja lahjonnasta.

• Thaimaa: Diageon lahjontatapaus vuonna 2017.

• Yrityspetos: Carlsberg lahjoi intialaisia virkamie-
hiä vuonna 2019.
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Tavoite 16.5: Vähentää merkittävästi 
korruptiota ja lahjontaa kaikissa muo-
doissaan

Heineken näyttää olleen aktii-
visesti mukana luomassa pe-
toksen ja korruption kulttuuria.

Olivier van Beemen kirjassa Hei-
neken in Africa, s. 81

Heineken in Africa -kirjassa on järjestelmällinen ja 
perusteellinen katsaus monikansallisen olutjätin lii- 
ketoimista Afrikassa.  Kirjassa on yksityiskohtaista tie- 
toa lahjonta- ja korruptiotapauksista esimerkiksi Ni-
geriassa, Kongossa ja Burundissa.
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Tavoite 16.7: Varmistaa joustava, kaikkia 
koskeva, osallistava ja edustava päätök-
senteko kaikilla tasoilla

Maailmanlaajui-
nen ongelma:  
alkoholiteollisuus 
puuttuu julkiseen 
päätöksentekoon

Alkoholiteollisuus haastaa yhä useammin perusta-
vanlaatuisia instituutioita, heikentää niiden kykyä 
reagoida yleiseen etuun ja rapauttaa yleistä luotta-
musta instituutioiden toimintaan.

Alkoholiteollisuuden keskittyminen muutamaan mo-
nikansalliseen alkoholiyhtiöön on vahvistanut alan 
kykyä estää, haitata ja heikentää alkoholipolitiikkaa 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla133. 
Alkoholiteollisuus ajaa omaa etuaan väestön tervey-
den ja hyvinvoinnin kustannuksella.
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Tavoite 16.7: Varmistaa joustava, kaikkia 
koskeva, osallistava ja edustava päätök-
senteko kaikilla tasoilla

Alkoholiteollisuuden puuttuminen julkiseen päätök-
sentekoon on yleistä. Alkoholiteollisuuden toimijat 
pyrkivät vaikuttamaan politiikkaan pääasiassa kah-
della tavalla134:

1. Ohjaamalla politiikkaa koskevaa keskustelua va-
kuuttavasti ja johdonmukaisesti niin, että kau-
pallisten etujen vastaiset kysymykset suljetaan 
pois politiikkaohjelmista.

2. Käyttämällä lyhyen ja pitkän aikavälin toiminta-
tapoja kaupallisiin etuihin kohdistuvien uhkien 
hallintaan ja luomalla suhteita keskeisiin toimi-
joihin erilaisten organisaatiorakenteiden kautta.

Yhtiöiden puuttuminen poliittisen päätöksenteon 
prosesseihin ja alkoholin haittoja ehkäisevien ja 
vähentävien instituutioiden toimintaan on todelli-
suutta monessa maassa eri puolilla maailmaa.

• Todistetut tapaukset eri puolilta maailmaa 
osoittavat, miten alkoholiteollisuus puuttuu 
poliittisen päätöksenteon prosesseihin häiri-
täkseen, estääkseen ja heikentääkseen näyt-
töön perustuvien ja WHO:n suosittelemien al-
koholipolitiikan toimenpiteiden suunnittelua ja 
toteutusta – usein selvästi yleisen mielipiteen 
vastaisesti135.
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Tavoite 17.1: Vahvistaa kotimaisten resurs-
sien mobilisointia esimerkiksi kehitys-
maille kohdistettavan kansainvälisen 
tuen kautta, jotta ne voivat kehittää 
valmiuksiaan verojen ja muiden tuotto-
jen keräämiseen

Alkoholiverotus: 
kolminkertainen  
hyöty taloudelli- 
selle kehitykselle

Riippumattomat tutkimukset osoittavat, että näyt-
töön perustuva alkoholiverotus edistää merkittävästi 
kymmenen kestävän kehityksen tavoitteen saavutta-
mista136. On vahvaa näyttöä siitä, että alkoholiverojen 

korottaminen on tehokas strategia alkoholinkulutuk-
sen ja siihen liittyvien haittojen vähentämiseen137.

Alkoholiverotus on kolminkertaisesti hyödyllinen toi-
menpide:

1. Se vähentää terveyttä ja kaikkien kehitystä estä-
vää alkoholitaakkaa.

2. Se on hallitusten ratkaisevan tärkeä työkalu koti-
maisten resurssien kasvattamisessa.

3. Se edistää terveyttä ja kehitystä vapauttamalla va-
roja hallituksen ohjelmiin, palveluihin ja kampan- 
joihin.
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Tavoite 17.3: Mobilisoida lisää rahoitusre-
sursseja kehitysmaihin useista lähteistä

Alkoholiverotus: keskeinen työkalu 
alkoholin aiheuttamien esteiden  
torjuntaan kestävän kehityksen  
tavoitteiden saavuttamisessa

Kenian138, Intian139 ja Etelä-Afrikan140 kaltaiset maat 
ovat esimerkkejä siitä, kuinka valtava este alkoholi 
on kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiselle. 
Alkoholitaakan kustannukset ovat valtavat.

Thaimaan141, Filippiinien142 ja Liettuan143 kaltaiset 
maat ovat puolestaan esimerkkejä siitä, miten alko-
holiverotusta voidaan hyödyntää näyttöön perustu-
valla ja kustannustehokkaalla tavalla kestävän kehi-
tyksen tavoitteiden saavuttamisessa.
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Tavoite 17.16: Tehostaa kestävän kehi-
tyksen globaalia kumppanuutta ja 
täydentää sitä useiden sidosryhmien 
kumppanuuksilla – kestävän kehityk-
sen tavoitteiden tueksi kaikissa maissa, 
erityisesti kehitysmaissa

Alkoholiteollisuus ja kestävän kehi-
tyksen tavoitteet: eturistiriita

Alkoholin ja muiden epäterveellisten hyödykkei-
den tuottajat ovat terveysongelmien, taloudellisten 
haittojen ja alikehityksen kaupallisia taustatekijöi-
tä149.

Alkoholi on merkittävä este kehityksen tavoittei-
den saavuttamiselle – ja sisältyy Agenda 2030 -oh-
jelmaan. Jotta tämän kehityksen esteen kaupallisia 

taustatekijöitä voidaan hillitä tehokkaasti, alkoholin 
saatavuutta, kohtuuhintaisuutta ja markkinointia on 
säänneltävä150.

Nämä julkisen politiikan tavoitteet ovat kuitenkin vä-
litön uhka alkoholiteollisuuden keskeiselle tavoitteel-
le: voittojen maksimoinnille lisäämällä alkoholinkulu-
tusta kaikkialla151.
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Tavoite 17.16: Tehostaa kestävän kehi-
tyksen globaalia kumppanuutta ja 
täydentää sitä useiden sidosryhmien 
kumppanuuksilla – kestävän kehityksen 
tavoitteiden tueksi kaikissa maissa, erityi-
sesti kehitysmaissa

Alkoholiverotus: keskeinen työkalu  
alkoholin aiheuttamien esteiden  
torjuntaan kestävän kehityksen  
tavoitteiden saavuttamisessa

• Yhä suurempi osa maailmanlaajuisesta tauti- 
taakasta on yhteydessä alkoholin kaltaisten hai- 
tallisten tuotteiden kaupallistamiseen, jota teol- 
lisuusjätit edistävät.151

• Alkoholiteollisuus markkinoi tuotteitaan aggres-
siivisesti maksimoidakseen osakkeenomistajien 
voitot152.

• Kestävän kehityksen tavoitteiden ja alkoholite-
ollisuuden tavoitteiden (terveydelle, taloudelle, 

sosiaalisille rakenteille ja ympäristölle haitallisen 
kulutuksen edistämisen) välillä on perustavan-
laatuinen eturistiriita153.

Alkoholiteollisuuden voitot tulevat raskaasta ja liialli-
sesta alkoholinkäytöstä117.

• Iso-Britannia: Alkoholin myynti laskisi 38 pro-
senttia eli 13 miljardia puntaa, jos kuluttajat EI-
VÄT käyttäisi alkoholia enemmän kuin julkinen 
terveydenhuoltojärjestelmä NHS suosittelee154.
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Tavoite 17.17: Kannustaa ja edistää 
tehokkaita julkisia, julkisen ja yksityisen 
sektorin sekä kansalaisyhteiskunnan 
välisiä kumppanuuksia niiden oman 
asiantuntemuksen ja resursointistrate-
gioiden pohjalta

Alkoholiteolli- 
suus: ei kestävän 
kehityksen  
kumppanuutta

Olut- ja alkoholijuomateollisuuden johtavat moni-
kansalliset yhtiöt ovat merkittäviä tekijöitä teollisuu-
den kehityksessä, joka uhkaa kestävää kehitystä144.

Alkoholiteollisuus on usein mennyt ja menee edel-
leen poikkeuksellisen pitkälle heikentääkseen julkis-
ta politiikkaa ja vaikuttaakseen siihen epäeettisillä 
tavoilla.
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Tavoite 17.17: Kannustaa ja edistää 
tehokkaita julkisia, julkisen ja yksityisen 
sektorin sekä kansalaisyhteiskunnan 
välisiä kumppanuuksia niiden oman 
asiantuntemuksen ja resursointistrate-
gioiden pohjalta

Alkoholiteollisuus: ei kestävän kehi-
tyksen kumppanuutta

Tupakkateollisuudelta omaksuttuja haitallisia liiketoi-
mintakäytäntöjä:
 
• Monikansallisten alkoholiyhtiöiden verojärjes-

telmät käyttävät hyväksi etenkin eteläisen pal-
lonpuoliskon maita .

• Aggressiivisen lobbauksen tavoitteena on es- 
tää näyttöön perustuvat toimenpiteet, joilla 

säännellään alkoholinkäyttöä yleisen edun 
mukaisesti146.

• Markkinointi kohdistuu usein lapsiin ja nuo-
riin, ja naisia kuvataan usein epäinhimillistävillä 
ja seksualisoiduilla tavoilla147.

• Alkoholiteollisuus rikkoo järjestelmällisesti it-
sesääntelyjärjestelmiä148.
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ALKOHOLI JA KESTÄVÄ KEHITYS
Näin alkoholi vaikuttaa kestävän kehityksen tavoitteisiin 

– RAPORTTI –

Miten alkoholi hidastaa tai estää YK:n seitsemäntoista kestävän kehityk-
sen tavoitteen toteutumista?

Kuinka paljon vähemmän ihmisiä kuolisi liikenteessä ilman rattijuopu- 
musta?

Mitä kaikkia sairauksia alkoholi aiheuttaa?

Onko oluen juominen vihreä vaihtoehto?

Näistä ja monista muista alkoholinkäyttöön liittyvistä aiheista voi lukea 
Alkoholi ja kestävä kehitys -raportista. Raporttia voi käyttää päihdekou-
lutuksien tukena tai oppimateriaalina.
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