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Millaista olisi 
alkoholipolitiikka 
Suomessa, jos nuoret 
saisivat päättää?
Suomalaisten mielestä alkoholipolitiikassa 
pitää ajatella erityisesti lapsia ja nuoria. EHYTin 
syksyllä 2022 teettämässä kyselytutkimuksessa* 
vastaajat pitivät lasten ja nuorten suojelemista 
alkoholihaitoilta kaikkein tärkeimpänä 
alkoholipolitiikan tavoitteena.

Mutta mitä nuoret itse ajattelevat alkoholista 
ja alkoholipolitiikasta vuonna 2022? 

Alkoholipolitiikassa tulee kiinnittää huomio 
yksittäisten asioiden sijaan siihen, mitä sillä 
tavoitellaan ja miten se vaikuttaa ihmisten 
hyvinvointiin. Katseen tulee olla tulevaisuudessa.

Tämän päivän päätökset vaikuttavat eniten 
juuri nuoriin ja siksi onkin korkea aika antaa 
alkoholikeskustelussa ääni heille.

Marja Pakarinen,  
va. Toiminnanjohtaja, EHYT ry



Mitä nuoret ajattelevat 
alkoholista – ja 
alkoholipolitiikasta?
EHYT ry teetti Kantar Publicilla kyselytutkimuksen*, 
jossa selvitettiin suomalaisten käsityksiä alkoholista 
ja alkoholipolitiikasta.

Erityishuomio kyselytutkimuksessa kiinnitettiin 
nuorimpaan vastaajajoukkoon – 18–25-vuotiaisiin 
nuoriin aikuisiin.

Nuorten vastaukset kertovat sukupolvesta, joka 
ajattelee alkoholista eri lailla ja useissa aiheissa 
fiksummin kuin vanhemmat ikäluokat.

Osa kyselyn tuloksista voi myös yllättää ainakin ne, 
jotka uskovat nuorten kaipaavan erityisesti nykyistä 
vapaampaa alkoholipolitiikkaa.

*Kyselytutkimuksen kohderyhmän muodostivat maamme 
18 vuotta täyttäneet (pl. Ahvenanmaan maakunnassa 
asuvat). Kyselyyn vastasi 1 138 henkilöä 26.8.–6.9. välisenä 
aikana. Kyselyssä kiinnitettiin erityistä huomiota nuorimpaan 
vastaajaryhmään (18–25-vuotiaat) ja heitä otettiin mukaan 
suhteellista osuutta enemmän (208 vastaajaa). Vastaukset 
kerättiin Gallup Forumissa, joka on Kantar Publicin 
käyttämä internet-vastaajapaneeli. Tulosten tilastollinen 
virhemarginaali on noin ± 3,0 prosenttiyksikköä.



Nuoret ovat muita 
enemmän huolissaan 
alkoholin haitoista
Alkoholista aiheutuu yksilölle ja yhteiskunnalle 
merkittäviä haittoja ja ongelmia, kuten:

• Alkoholin aiheuttamat kuolemat
• Alkoholin aiheuttamat ongelmat 

lapsiperheissä
• Alkoholista johtuva perhe- ja 

lähisuhdeväkivalta
• Oppimisen ongelmat tai poissaolot 

koulusta ja opiskeluista
• Turvattomuus ja häiriöt yleisillä paikoilla 
• Tapaturmat ja onnettomuudet
• Alkoholisairaudet
• Läheisten alkoholinkäytöstä aiheutuva 

pelko ja huoli.

Nuoret kokevat alkoholin aiheuttamat ongelmat 
yhteiskunnassa yleisesti ottaen suuremmiksi kuin 
vanhemmat ikäryhmät. Erityisen merkittävinä he 
pitävät alkoholinkäytön aiheuttamia ongelmia 
lapsiperheissä sekä alkoholinkäytöstä johtuvaa 
perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa.



Kuinka merkittävistä 
ongelmista nuorten 
mielestä on kyse?

Alkoholinkäytön aiheuttamat 
ongelmat lapsiperheissä:

 ■  63 % erittäin merkittävä

 ■  29 % jokseenkin merkittävä

 ■  1 % en osaa sanoa

 ■  5 % ei kovin merkittävä

 ■  2 % ei lainkaan merkittävä.

Alkoholista johtuva  
perhe- ja lähisuhdeväkivalta:

 ■  65 % erittäin merkittävä

 ■  24 % jokseenkin merkittävä

 ■  3 % en osaa sanoa

 ■  5 % ei kovin merkittävä

 ■  3 % ei lainkaan merkittävä.



Alkoholin myynnin 
vapauttaminen lisää 
kulutusta ja haittoja
Suurin osa nuorista aikuisista ei kaipaa laajempaa 
ja vapaampaa alkoholin myyntiä. Itse asiassa 
enemmistö kyselytutkimuksen nuorista vastaajista 
uskoo, että myynnin vapauttaminen lisää sekä 
alkoholin kulutusta että siitä aiheutuvia haittoja.

Enemmistö nuorista ei myöskään koe, että 
alkoholin ostaminen on nykyään liian vaikeaa.



Uskotko, että alkoholin kulutus Suomessa kasvaisi, 
jos alkoholia saisi myydä nykyistä vapaammin?

Kyllä: 56 %.
Uskotko, että alkoholihaitat lisääntyisivät, jos 
alkoholia saisi myydä nykyistä vapaammin?

Kyllä: 58 %.
Onko alkoholin ostaminen nykyisin liian vaikeaa?

Ei: 67 %.
Jos alkoholia olisi enemmän ja helpommin 
saatavilla, siitä aiheutuvat ongelmat lisääntyisivät:

Samaa mieltä: 68 %.



Sosiaaliset suhteet ja 
media vaikuttavat
Nuoret kertovat muita ikäryhmiä useammin 
käyttävänsä alkoholia vain muiden seurassa 
– yksin juominen on nuorten keskuudessa 
harvinaisempaa. Samaan aikaan nuoret 
kokevat, että sosiaalisissa tilanteissa alkoholista 
on vaikea kieltäytyä. 

Nuoret kokevat sosiaalisen median, mainosten, 
tuotepakkausten, ystävien ja perheen vaikuttavan 
alkoholinkäyttöön selvästi muita ikäluokkia 
enemmän. 



Juon alkoholia vain seurassa:

64 %.
Olen juonut alkoholia sosiaalisissa 
tilanteissa, vaikka oikeasti en olisi halunnut:

41 %.
Myyntihyllyillä ja sijoittelulla kaupoissa on 
vaikutusta alkoholinkäyttöön:

48 %.
Houkuttelevilla tuotepakkauksilla on 
vaikutusta alkoholinkäyttöön:

56 %.
Alkoholia myyvien liikkeiden läheisyydellä 
on vaikutusta alkoholinkäyttöön:

61 %.



Nuoret kantavat 
huolta läheisistä
Nuoret kokevat selvästi muita ikäluokkia 
useammin, että lähipiirissä alkoholia käytetään 
liikaa. Jopa kolmasosa nuorista kokee, että 
heidän perheessään käytetään liikaa alkoholia. 
Yhtä monen mielestä omassa ystäväpiirissä 
alkoholia käytetään liikaa. 

Nuoret aikuiset ovat huolissaan myös omasta 
alkoholinkäytöstään vanhempia ikäluokkia 
enemmän. Nuoret puhuvat lähipiirissään 
alkoholin käytöstä ja sen ongelmista 
enemmän kuin vanhemmat ikäluokat. 



Perheessäni käytetään 
mielestäni liikaa 
alkoholia:

32 %.
Ystäväpiirissäni 
käytetään mielestäni 
liikaa alkoholia:

34 %.
Olen ollut huolissani 
jonkun läheiseni 
alkoholinkäytöstä:

62 %.

Olen ollut 
huolissani omasta 
alkoholinkäytöstäni:

28 %.
Läheiseni on kertonut 
minulle olevansa huolis-
saan alkoholinkäytöstäni:

25 %.
Olen keskustellut  
ystäväni tai perheen-
jäseneni kanssa hänen 
alkoholinkäytöstään, 
kun olen ollut siitä 
huolissani:

46 %.



Nuorten aikuisten 
terveiset päättäjille:

Tutkitun tiedon ja asiantuntijoiden 
äänen pitäisi vaikuttaa päätöksen- 

tekoon nykyistä enemmän 

73 %.

 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Lue lisää nuorista ja alkoholista: ehyt.fi

http://www.ehyt.fi
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