
 
 

Alkoholi ja terveytesi 
Finska  



 

Millaiset ovat vaikutukset terveyteesi? 
 

Voi olla vaikeata tietää paljonko alkoholia voit juoda sen vaikuttamatta 

kielteisesti terveyteesi. Mitä enemmän juot, sitä suurempi on riski tulla 

riippuvaiseksi alkoholista tai sairastua. 

Ihmisten alkoholinherkkyys vaihtelee, yleisesti ottaen naiset ovat 

herkempiä kuin miehet. Lääkkeet ja sairaudet voivat myös vaikuttaa 

herkkyyteen. 

Suuri alkoholinkulutus vaikuttaa sekä fyysiseen että psyykkiseen 

terveyteen ja voi johtaa suuriin sosiaalisiin ongelmiin. 

 

Mitä terveydelle tapahtuu? 

On olemassa useita oireita ja sairauksia, jotka saattavat johtua suuresta 

alkoholinkulutuksesta. Esimerkiksi: 

 Korkea verenpaine 

 Sydämentykytys ja epäsäännöllinen pulssi 

 Hedelmättömyys ja impotenssi 

 Univaikeudet ja huono unen laatu 

 Levottomuus, alakuloisuus ja ahdistus 

 Muistin heikkeneminen, pyörrytys ja heikentynyt tasapaino 

 Närästys  

 Vatsa- ja suolistovaivat 

 Maksasairaudet ja syöpäsairaudet 

 Tapaturmissa syntyneet vammat 

Mikä on alkoholin riskikulutus? 

Jotta voitaisiin verrata keskenään erityyppisiä alkoholijuomia, on 
vahvistettu käsite vakioannos. Vakioannosta vastaa esimerkiksi:  

 
 Yksi "folköl" Yksi vahva  Lasi viiniä  Vahvaa  Väkeviä esim. 

 (50 cl) olut/siideri (12-15 cl) viiniä whiskyä    

  (33 cl)  (8 cl) (4 cl)   
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Suosituksena on, että panet merkille paljonko alkoholia juot 

yhteensä viikon aikana ja kuinka paljon alkoholia juot kullakin 

kerralla.  

Ruotsissa vahingolliseksi lasketaan viikkokulutus, joka ylittää 

 9 vakioannosta viikossa naisilla 

 14 vakioannosta viikossa miehillä 

tai suurehkoja määriä kerralla vähintään kerran kuukaudessa 

 4 vakioannosta tai enemmän samalla kertaa naisilla 

 5 vakioannosta tai enemmän samalla kertaa miehillä 

Raskauden aikana alkoholista on kieltäydyttävä täysin, jotta 

sikiölle ei aiheuteta tarpeettomia riskejä.  

Sairauden tai lääkityksen alaisena tulee aina kysyä lääkäriltä mitä 

riskejä alkoholin nauttiminen saattaa aiheuttaa.  

Vinkkejä sinulle, joka haluat vähentää alkoholin-
kulutustasi tai muuttaa alkoholitottumuksiasi 

Kolme neljästä riskikuluttajasta muuttaa itse alkoholitottumuksiaan 

tehtyään ensin muuttamispäätöksen. 

 Kirjoita muistiin paljonko juot viikon aikana 

 Mieti nykyisen kulutuksesi etuja ja haittoja ja kuinka se 

vaikuttaa terveyteesi 

 Ole avoin pienemmän juomahakuisuuteesi suhteen 

 Etsi toimintoja, joihin ei liity alkoholia 

 Valitse vähemmän alkoholia sisältävä juoma, esimerkiksi 

keskiolut vahvan oluen sijasta. 

 Päätä, että joka toinen juoma on alkoholiton, esimerkiksi vettä 

 Älä juo alkoholia vatsasi ollessa paastolla tai janon sammuttamiseksi 

 Kieltäydy alkoholista tietyn kellonajan jälkeen 

 Älä juo yksin tai lievittääksesi vaivoja, kuten alakuloisuus 

ja nukahtamisvaikeudet.   

Alkoholitottumusten muuttaminen on helpompaa kuin luuletkaan. 
Kunta sekä terveyden- ja sairaanhoito tarjoavat neuvoja ja tukea. 
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Tältä saat neuvoja ja tukea 

 

Kunnan paikallinen alkoholineuvonta [alkoholrådgivning] tai 

väärinkäyttöyksikkö [missbruksenhet] 

Saat niihin yhteyden kyseisen kunnan puhelinvaihteen kautta 

 

Terveyskeskuksesi 

www.vgregion.se 

Sairaanhoitoneuvonta 

www.1177.se 

Alkoholipäivystys [alkohollinjen] 

Ilmaista neuvontaa sinulle, joka pohdit omia tai jonkun muun 

alkoholitottumuksia. 

Puhelin 020-84 44 48 

Alkoholiprofiili 

Testaa alkoholinkulutuksesi 

www.alkoholprofilen.se 

Alkoholiapu 

Tietoja alkoholitottumuksista internetissä. 

www.alkoholhjalpen.se 
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