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Paljonko on liikaa?
Yli puoli miljoonaa suomalaista juo yli riskirajojen.

Alkoholin kokonaiskulutus Suomessa kasvoi vuoteen 2007 
asti ja on sen jälkeen vähentynyt lähes viidenneksellä. 
Alkoholin riskikäyttö on kuitenkin edelleen yleistä: 
Juomatapatutkimuksen mukaan vähintään 13 prosenttia 
väestöstä käyttää alkoholia siinä määrin, että heillä on 
kohonnut pitkäaikaisten terveyshaittojen riski. Tämä vastaa  
yli 560 000:ta suomalaista. 

Kaikesta juodusta alkoholista 78 % kuuluu riskikäyttöön eli on 
joko riskikäyttäjien kuluttamaa tai juodaan tilanteissa, joissa 
humalakäytön raja ylittyy. Niistäkin alkoholinkäyttäjistä, joilla 
on korkea pitkäaikaisten terveyshaittojen riski, suurin osa eli 
58 % pitää itseään kohtuukäyttäjinä. Ihmisten ymmärrys oman 
alkoholinkäytön riskialttiudesta saattaa siis olla vinoutunut.
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Askarruttaako alkoholin- 
käyttösi?
Käytätkö alkoholia kohtuullisesti vai ehkä liikaa? 
Vastaamalla Audit C -testin kysymyksiin saat kuvan omasta 
alkoholinkäytöstäsi. Valitse se vaihtoehto, joka parhaiten 
kuvaa omaa tilannettasi. Testin kysymykset koskevat viimeksi 
kulunutta vuotta.

1. Kuinka usein juot olutta, viiniä tai muita alkoholijuomia?
Koeta ottaa mukaan myös kerrat, jolloin nautit vain pieniä
määriä, esim. pullon keskiolutta tai tilkan viiniä.

ei koskaan (0)
noin kerran kuussa tai harvemmin (1)
2 –4 kertaa kuussa (2)
2–3 kertaa viikossa (3)
4 kertaa viikossa tai useammin (4)

2. Kuinka monta annosta alkoholia
yleensä olet ottanut niinä päivinä, jolloin käytit alkoholia?

1 –2 annosta (0)
3– 4 annosta (1)
5 –6 annosta (2)
7 –9 annosta (3)
10 tai enemmän (4)

3. Kuinka usein olet juonut kerralla kuusi tai useampia annoksia?

en koskaan (0)
harvemmin kuin kerran kuussa (1)
kerran kuussa (2)
kerran viikossa (3)
päivittäin tai lähes päivittäin (4)

Laske saamasi pisteet yhteen:
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Käyttämäsi 
alkoholimäärät 
annoksina
Yksi alkoholiannos on noin 
12 grammaa (tai noin  
15 ml) sataprosenttista 
alkoholia.

1 annos

Yksi pullo (33 cl) 
keskiolutta tai 
samanvahvuista  
(4.7 %) siideriä tai
lonkeroa

Yksi lasi (12 cl) 
mietoa viiniä

8 cl väkevää viiniä 
(esim. cherry tai 
madeira

3 cl 60 % 
alkoholia

4 cl noin 40 % 
alkoholia

Esimerkkejä 
annosmääristä
Yksi pullo (33 cl) A-olutta 
= 1,3 annosta

Yksi III-olut- tai siiderituoppi 
(50 cl) 
= 1,5 annosta

Yksi IV-tuoppi (50 cl) 
= 2 annosta

Yksi pullo (75 cl) 
mietoa viiniä 
= 6 annosta

Yksi pullo (50 cl) 
n. 40 % viinaa
= 12 annosta

Yksi pullo (50 cl) 
n. 80 % viinaa
= 24 annosta

12 pulloa (33cl) keskiolutta, 
siideriä tai lonkeroa 
= 12 annosta

Yksi hanapakkaus (2 l) 
mietoa viiniä 
= 16 annosta

Viini 12 cl 
= 1 annos

Viini 16 cl 
= 1,3 annosta
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Mitä pisteesi kertovat?
Mitä pisteesi kertovat?

      Jos alkoholinkäytön riskirajat ylittyvät, tutustu tähän esitteeseen ja 
täytä kattavampi alkoholinkäyttöäsi kuvaava Audit-testi sivulta 6 
alkaen. 

• Nainen, saitko 5 pistettä 
tai enemmän? Alkoholin 
käyttösi voi olla haitallista 
terveydellesi.

• Mies, saitko 6 pistettä 
tai enemmän? Alkoholin 
käyttösi voi olla haitallista 
terveydellesi.

+ 65 vuotta
• Nainen tai mies, yli 

65-vuotias, saitko 4 pis-
tettä tai enemmän?  
Alkoholin käyttösi voi olla 
vaarallista terveydellesi.  

• Huomioithan, jos olet yli 
65 vuotias, että alkoholin 
käyttö voi olla haitallista 
terveydelle jo, jos nautit 
kaksi annosta kerralla tai 
seitsemän annosta viikos-
sa.

• Nainen, saitko 5 
pistettä tai enemmän? 
Alkoholinkäyttösi 
voi olla haitallista 
terveydellesi.

• Mies, saitko 6 pistettä
tai enemmän? 
Alkoholinkäyttösi 
voi olla haitallista 
terveydellesi. 

+65 vuotta
• Nainen tai mies, yli 

65-vuotias, saitko 4 
pistettä tai enemmän? 
Alkoholinkäyttösi voi olla 
haitallista terveydellesi.

• Huomioithan, että jos  
olet yli 65-vuotias, 
alkoholin käyttö voi olla 
haitallista terveydelle jo, 
jos nautit kaksi annosta 
kerralla tai seitsemän 
annosta viikossa.
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Vähentää vai lopettaa?
Jos riskirajat ylittyvät, 
päätä haluatko vähentää 
juomista vai lopettaa  
kokonaan. Suunnittele, 
miten ryhdyt päätöstäsi 
toteuttamaan.

Voit esimerkiksi

• olla muutaman viikon
täysin juomatta ja
ryhtyä sen jälkeen
opettelemaan
kohtuukäyttöä

• vähentää juomista
välittömästi ja huolehtia,
ettei se lisäänny

• vähentää juomista
asteittain, esimerkiksi
alkuun kolmanneksella,
ja jatkaa vähentämistä,
kunnes olet
saavuttamassa
asettamasi tavoitteen

• lopettaa juomisen
kerralla ja pysyä raittiina

Lopettaminen  
on suositeltavaa, 
kun

• olet raskaana

• sinulla on sairaus tai
vamma, jota juominen
pahentaa

• juomisen lopettaminen
aiheuttaa sinulle
vieroitusoireita,
esimerkiksi voimakasta
vapinaa

• aloitettuasi et kykene
enää hillitsemään
juomistasi

• alkoholinkäyttösi
aiheuttaa työstä
poissaoloja

• olet päihtyneenä
väkivaltainen tai
riidanhaluinen

• joudut päihtyneenä
toistuvasti tapaturmiin

• juomisesi aiheuttaa
huolta läheisellesi
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Arvioi alkoholinkäyttöäsi
• Kuinka usein ja kuinka paljon juot alkoholia?
• Mitä alkoholilaatuja käytät?
• Kuinka usein juot itsesi humalaan?
• Mitä vaikutuksia alkoholin käytöllä on esimerkiksi perhe- 

tai työelämääsi ja sosiaalisiin suhteisiisi?

Alkoholinkäytön riskitasot terveille työikäisille
naisille ja miehille

Naiset Miehet

Vähäinen 
riski *)

Keskimäärin 
enintään  
1 annos päivää 
kohden

Keskimäärin 
enintään 
2 annosta  
päivää kohden

Alkoholista ei todennäköi-
sesti ole vaaraa tervey-
delle, jos käyttö ei ylitä 
tätä tasoa.

Kohtalainen 
riski

Jatkuvasti  
yli 7 annosta 
viikossa

Jatkuvasti  
yli 14 annosta 
viikossa

Alkoholin vaikutukset 
alkavat näkyä maksan 
toiminnassa. Käytön 
vähentämistä kannattaa 
harkita.

Korkea riski 
**)

Viikossa  
12-16 annosta
tai enemmän

Viikossa  
23-24 annosta
tai enemmän

Alkoholin ongelmakäyttö: 
Terveyshaitat ovat toden-
näköisiä. Käyttöä tulisi 
vähentää viimeistään 
tässä vaiheessa.

*)   Naisilla enintään 10 g ja miehillä enintään 20 g puhdasta alkoholia päivää kohden.
**) Naisilla alkaen 20 g ja miehillä alkaen 40 g puhdasta alkoholia päivää kohden.

Riskitasot eivät sovellu käytettäviksi alaikäisten, raskaana olevien, erilaisista 
sairauksista kärsivien, ikääntyneiden tai riippuvuusongelmista kärsivien 
alkoholinkäytön riskialttiuden arvioimisessa.
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Alkoholinkäytön päiväkirja
Merkitse päiväkirjaan kuukauden ajan päivittäinen alkoholinkäyttösi 
seuraavasti: Alkoholiannosten määrä/vrk, 0 = raitis päivä.
Alkoholiannosten arvioimisessa voit käyttää apuna oheista taulukkoa.

Päivämäärä Alkoholiannosten 
määrä, merkitse 
myös 0-päivät

Kommentteja, havaintoja,  
hyviä ja huonoja tuntemuksia
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Annoksia yhteensä:

Lähde: www.paihdelinkki.fi
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Vähentäjän viikko-ohjelma
Jos olet päättänyt vähentää alkoholinkäyttöäsi, yksi tapa toteuttaa se on 
asettaa yksityiskohtainen tavoite, myös eri tilanteita varten. Kuvittele hetken 
ajan tulevaa viikkoa tai lähipäiviä. Millaisia asioita tiedät olevan tulossa, 
millaisiin tilanteisiin alkoholinkäyttö voi liittyä ja mihin yhteyteen se ei sovi?

Miten täsmennät kohtuukäytön tavoitettasi näiltä osin?

1. Mitkä ovat ensi viikon täysin selvät päivät:

maanantai
tiistai
keskiviikko
torstai
perjantai
lauantai
sunnuntai

2. Jos päätät juoda päivänä tai tilaisuudessa,  
mikä on ylärajasi:

Enintään annosta / päivässä tai tilaisuudessa

3. Mikä on enimmäismääräsi koko tulevan viikon aikana?

Enintään           annosta

4. Monille tietyn määrän ylittäminen aiheuttaa ongelmia. Usein auttaa
sellaisen ehdottoman ylärajan asettaminen, jota ei ylitä missään
tilanteessa.

Mikä on sinun ehdoton ylärajasi, jota et ylitä?

Enintään           annosta

5. Millaisissa tilanteissa ja minkä tekemisten yhteydessä haluat olla
täysin selvänä?

6. Millaisissa tilanteissa voisit ottaa?

Lähde: www.paihdelinkki.fi
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Päihteidenkäytön ongelmiin saat apua ensisijaisesti omasta 
sote-keskuksestasi.

Päijät-Soten päihdepäivystys sekä sosiaalihuollon ohjaus ja 
neuvonta Lahden kaupunginsairaala, Harjukatu 48, 1.krs

- Päihdepäivystys, puh. 044 482 8214, ma-pe klo 8-16
(ilman ajanvarausta)

- Sosiaalihuollon ohjaus ja neuvonta, puh. 03 819 4850,
ma-pe klo 9-15 (ilman ajanvarausta)

- Digiklinikka: Huolichatti www.harjunterveys.fi/digiklinikka
(Lahden, Iitin ja Kärkölän asukkaille)

Heinola: Mielenterveys- ja päihdetyön sairaanhoitajat, 
puh. 044 469 4271, puhelinaika ma-pe klo 9-10

Sysmä: Sote-keskuksen ajanvaraus, puh. 044 494 2582, 
ma-pe klo 8-15

Tietoa ja tukea 
www.paijat-sote.fi, www.paihdelinkki.fi, www.mielenterveystalo.fi

Tilauskoodi K717746

Jos tarvitset apua, 
ota yhteyttä

    Sinulle sovittu jatkohoito:

10/10


	noin kerran kuussa tai harvemmin: Off
	2–4 kertaa kuussa: Off
	2–3 kertaa viikossa: Off
	4 kertaa viikossa tai useammin: Off
	Ei koskaan: Off
	1–2 annosta: Off
	3–4 annosta: Off
	5–6 annosta: Off
	7–9 annosta: Off
	10 tai enemmän: Off
	en koskaan: Off
	harvemmin kuin kerran kuussa: Off
	kerran kuussa: Off
	kerran viikossa: Off
	päivittäin tai lähes päivittäin: Off
	Laske saamasi pisteet yhteen: 
	Alkoholinkäyttö: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	0: 

	1: 
	 viikko alkoholiannosten määrä: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 


	Kommentteja, havaintoja, hyviä ja huonoja tuntemuksia: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 

	2: 
	 viikko_päivämäärä: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 

	 viikko alkoholiannosten määrä: 
	6: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	7: 
	6: 



	Kommentteja, havaintoja ja hyviä ja huonoja tuntemuksia: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 

	3: 
	 viikko_päivämäärä: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 

	 viikko alkoholiannosten määrä: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	7: 
	6: 


	Kommentteja, havaintoja ja tuntemuksia: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 

	4: 
	 viikko_päivämäärä: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 

	 viikko alkoholiannosten määrä: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	1: 


	Kommentteja, havaintoja ja tuntemuksia viikko 4: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 

	Annoksia yhteensä: 
	Viikon selvät päivät: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off

	Kohta 2: 
	Kohta 3: 
	Kohta 4: 
	Kohta 5: 
	Kohta 6: 
	Sinulle sovittu jatkohoito: 


