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Suomen kansanedustajille

Suomen alkoholipolitiikkaan suunnitelluista muutoksista 

Olemme pohjoismaisten ja baltialaisten alkoholipoliittisten kansalaisjärjestöjen verkosto, joka on 
hyvin huolissaan Suomen alkoholipolitiikkaan liittyvistä suunnitelmista ja erityisesti alkoholin 
saatavuuden lisäämisestä. Suomen asema on tällä hetkellä useimpia EU-maita selvästi vahvempi. 
Yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa olette olleet etunenässä toteuttamassa näyttöön 
perustuvaa alkoholipolitiikkaa muutamin poikkeuksin, kuten vuoden 2003 alkoholiveroalennus, 
jota myöhemmin pidettiin virheenä. Pyydämme teitä turvaamaan kansanterveyden ja 
kuuntelemaan omia alkoholi- ja kansanterveysasiantuntijoitanne, jotka ovat varoittaneet 
tekemästä suunniteltuja muutoksia.

Alkoholi – suuri riskitekijä
Kuten hyvin tiedätte, alkoholi on maailman kolmanneksi merkittävin ennenaikaisten kuolemien 
aiheuttaja ja sairastuttaja. Tämä siitäkin huolimatta, että puolet maailman väestöstä ei juo 
lainkaan. Kansanterveysyhteisö keskittyy yhä enemmän tarttumattomiin sairauksiin, jotka 
aiheuttavat yhdessä lähes 70 prosenttia kaikista maailman kuolemista. Tarttumattomien 
sairauksien yleistymiseen on vaikuttanut ensisijaisesti neljä suurta riskitekijää: tupakkatuotteiden 
käyttö, liian vähäinen liikunta, alkoholin haitallinen käyttö ja epäterveelliset ruokailutottumukset.
Nämä riskitekijät ovat vältettävissä, ja jokaisen valtion ja hallituksen tulisikin pyrkiä vähentämään 
turhia haittoja kaikin keinoin.

Pitäisikö Suomea verrata Italiaan?
Suomen alkoholipolitiikkaa on usein verrattu huomattavasti liberaalimpaan Italiaan, jossa kulutus 
on kohtuullisempaa ja vähäisempää. Vaikka alkoholin kulutus on kiistatta vähentynyt Italiassa viime 
vuosikymmeninä, väitämme muutoksen johtuneen suunnittelemattomista tekijöistä, kuten 
globalisaatiosta, joka on muuttanut italialaisten elämänrytmiä ja lopettanut perinteisen 
viininjuonnin lounaalla. Tällaisten muutosten jälkeen valtiolle ei jää turvaverkkoa tulevan 
kehityksen varalle. Kansanterveys vaatii rakenteita ja pitkäjänteisyyttä. 

Tuoreiden tutkimusten mukaan juominen on lisääntymässä Italiassa. Italian terveysministeriö antoi 
parlamentille huhtikuun alussa raportin, joka osoittaa erityisesti aterioiden välillä juomisen ja 
ongelmajuomisen lisääntyneen jyrkästi.

Toinen huhtikuinen tutkimus yhdestätoista Euroopan maasta kertoo, kuinka suuri osuus 
eurooppalaisista naisista juo alkoholia tietäessään olevansa raskaana. Useimmin (enemmän kuin 
1–2 annosta viikossa) juotiin Italiassa (7,8 % sikäläisistä naisista sanoi juoneensa raskauden aikana). 
Suomi kuuluu maihin, joissa juotiin vähiten (Norjan ja Ruotsin jälkeen). 

Nämä ovat Italian kannalta huolestuttavia merkkejä, ja olisi paha virhe uhmata WHO:n suosituksia 
ja sitoumuksia Italian esimerkkiin vedoten.

http://www.news-medical.net/news/20170411/Study-compares-alcohol-consumption-during-pregnancy-across-European-countries.aspx
https://www.thelocal.it/20170407/italians-are-drinking-more-alcohol-between-meals
http://nordan.org/nordic-alcohol-policy-challenged-by-italian-experience/


Tärkeitä muutoksia Virossa
Vaikka lienee ymmärrettävää, että Viron huomattavasti heikompi alkoholipolitiikka (alhaiset hinnat 
ja lähes rajaton saatavuus) sekä rajan ylittävä ostosliikenne ovat aiheuttaneet ongelmia Suomelle ja 
vähentäneet muuten hyväksi havaittujen alkoholipoliittisten toimien tehoa, ehdotettujen 
muutosten ajoitus on erittäin odottamaton. Kun Suomi valmistautuu vapaampaan linjaan, Viro on 
ottamassa käyttöön vahvimman alkoholipolitiikkansa yli 20 vuoteen. Olutveroa korotetaan 160 
prosenttia vuoteen 2020 mennessä ja alkoholin saatavuutta rajoitetaan tuomalla suurimpiin 
ruokakauppoihin läpinäkymättömillä seinillä erotetut alkoholiosastot. Alkoholin ulkomainonta 
kielletään ja muitakin alkoholimainoksia (televisiossa, lehdissä ja internetissä) rajoitetaan siten, 
että tuotteen saa esittää vain yksivärisellä taustalla ilman ääntä ja visuaalisia elementtejä.

Virossa tehtävät muutokset saattavat vaikuttaa Suomen tilanteeseen nopeastikin, kun alkoholin 
hakeminen lähinaapurista meren takaa muuttuu vähemmän houkuttelevaksi ja puoli-ilmaisen 
alkoholin hakeminen tyrehtyy.

Arvoisat kansanedustajat, tehokkaat alkoholipoliittiset toimet tunnetaan hyvin. Tieteellisten 
todisteiden ja asiantuntijoiden mielipiteiden valossa ei ole epäilystäkään, etteikö saatavuuden 
rajoittaminen olisi tehokas keino vähentää alkoholiin liittyviä haittoja. Valintanne on 
yksinkertainen: kansanterveyden suojeleminen vai voittojen tuottaminen taloudellisille toimijoille.

Ystävällisin terveisin,
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NORDAN perustettiin syyskuussa 2000 verkostoksi vapaaehtoisille kansalaisjärjestöille, jotka kaikki 
pyrkivät vähentämään alkoholin ja huumeiden kulutusta, tukivat rajoittavaa alkoholi- ja 
huumepolitiikkaa eivätkä saaneet avustuksia alkoholiteollisuudelta. Näihin periaatteisiin edelleen 
nojaava NordAN koostuu nykyisin 90 vapaaehtoisesta kansalaisjärjestöstä, jotka edustavat kaikkia 
kahdeksaa Pohjoismaata ja Baltian maata (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja 
Viro) ja tekevät aktiivista työtä alkoholin ja huumeiden parissa.


