
Alkoholipolitiikan ajankohtaiskysymyksiä

Jos kaupoissa sallittaisiin kaikkien  
alle 15-prosenttisten juomien myynti,  

se vapauttaisi kilpailulle noin  

75 %  
Alkon myynnistä (100 % alkoholina). 

 

Vuoden 2018 lakiuudistuksessa vapautettiin 
kilpailulle vain 3,2 prosenttia Alkon 

myynnistä. Markkinoiden vapauttaminen 
johtaisi todennäköisesti - ei vain viinien vaan 

- myös väkevien myyntiin ruokakaupoissa. 

Viinien myynnin salliminen ruokakaupoissa ja 
kioskeissa murentaisi nykyisen yksinoikeusjär-
jestelmän perustan. Muutos tarkoittaisi sitä, että 
nykyistä vahvempaa alkoholia voitaisiin myydä 
jopa 6400 myyntipisteessä nykyisen noin 370 
Alkon sijaan. 

69 % 
kansalaisista kokee, että tutkitun 

tiedon ja asiantuntijoiden kuulemisen 
pitäisi vaikuttaa nykyistä enemmän 

alkoholipoliittiseen päätöksentekoon.

(Kyselytutkimus, EHYT 2022) 
 

Vastuullisen alkoholipolitiikan iso haaste on alko-
holielinkeinon - eli taloudellisten intressien vaiku- 
tus päätöksentekoon. Alkoholia myydään Suo-
messa noin 5 miljardilla eurolla vuodessa, josta 
Alkon liikevaihto on noin 1,3 miljardia. Valtavasta 
myyntivolyymista kaupan ala ottaisi mielellään 
nykyistä suuremman osuuden, mutta haitat jäisi- 
vät yhteiskunnan kustannettaviksi. 

 
 

Väestön hyvinvoinnin ja päihdehaittojen ehkäisyn 
näkökulmasta on selvää, että sellaisia poliittisia 
päätöksiä ei tule tehdä, joilla alkoholin saata-
vuutta, myyntipaikkoja ja myynnin edistämistä 
lisättäisiin merkittävästi nykyisestä. 

Ruokakaupoista väkeviä juomia  
haluavien osuus oli  

14 % 
(Alkoholipoliittiset mielipiteet, THL 2022) 

WHO:n suositusten mukaan alkoholin yksinoikeus- 
järjestelmä on tehokas tapa ehkäistä alkoholista 
yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnalle aiheutuvia 
haittoja. 

Tutkimusten mukaan alkoholin tuominen yhä  
vahvemmin koteihin ja muihin arkisiin ympäris-
töihin johtaa kulutuksen sekä alkoholihaittojen 
kasvuun. Haittojen ennaltaehkäisyn kannalta on 
olennaista, kuinka laajasti alkoholia kohtaamme 
arjessa. 

Kelan on arvioitu korvaavan sairauspoissaoloja 
alkoholinkäytöstä johtuvien sairauksien vuoksi  
250 000 päivää vuodessa. Tämä luku ei sisällä 
lyhyitä alkoholista johtuvia sairauspoissaoloja. 

Alkoholista aiheutuu  
yhteiskunnalle  

useiden 
miljardien
haittakulut vuodessa. 

Suomalaisille työpaikoille  

on arvioitu aiheutuvan vähintään  

500 miljoonan  
euron  

suuruiset vuosittaiset kustannukset  

poissaolojen, työtehon vähenemisen  

ja muiden haittojen kautta. 



Mitä yksinoikeusjärjestelmästä  
luopuminen  tarkoittaisi?  

 

9 %             suurempaa alkoholin kulutusta  
 

14 %       enemmän alkoholikuolemia  
       (yli +500 kuolemaa)  
 

17 %       lisää haittakustannuksia  
                          (jopa +1,9 miljardia euroa) 
 
 

Kansainvälinen maailman johtavien alkoholitutkijoiden tutkimusryhmä arvioi,  
että alkoholimonopolista luopuminen tarkoittaisi Suomessa vuosittain: 

(Stockwell, T. ym. (2019) Finnish alcohol policy at the crossroads.)

 VUOSITTAIN ALKOHOLI AIHEUTTAA:

Suomessa erityisesti maksasairauskuolemat ovat lisääntyneet alkoholinkäytön arkipäiväistymisen myötä. 
Jokainen kuolema tarkoittaa lisää läheisensä alkoholille menettäneitä ihmisiä. Vastuullinen alkoholipoli-
tiikka säästää ihmishenkiä. Se on myös tehokas keino vähentää väestöryhmien välisiä terveyseroja. 

Ei vain yksilön asia  
– alkoholihaitat roiskuvat kaikkialle

2,6 miljoonaa suomalaista on kokenut haittoja muiden juomisesta.   

Arviolta 70 000 suomalaista lasta kasvaa perheessä,  
jossa ainakin toisella vanhemmista on vakava päihdeongelma. 

46 000  
sairaalakäyntiä  

250 000  
alkoholiin liittyvää  
poliisin hälytystehtävää

93 000  
alkoholisairauksista  

johtuvaa hoitovuorokautta  

Alkoholin käyttö  
vaarantaa terveyden  

560 000  
suomalaisella. 

2800  
työkyvyttömyys- 
tapausta  

17 500  
rattijuopumustapausta  

yli 4000  
kuolemaa  
suoraan tai välillisesti

Noin miljoonan suomalaisen 
alkoholinkäyttö on riskirajoilla.


