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EHYT ry -
ehkäisevän 
päihdetyön 
ammattilaiset
palveluksessasi

EHYT - aikuistyö

▪ päihdehaittojen ennaltaehkäisyä

▪ tavoite on päihde-, ja pelikulttuurin  muutos

▪ asenteet, ennaltaehkäisy, keskusteleminen

▪ työvälineiden kehittäminen

http://www.ehyt.fi/taitolaji
HUUGO – päihdehaitaton työelämä.odp
ELOKOLOT – kansalaisen kohtaamispaikat.odp
ARPA - kaksi kysymystä rahapelaamisesta.odp
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Alkoholin riskikäytön tasot (Käypähoito 2015)

• Kaksi (2) annosta kerralla

tai seitsemän (7) annosta viikossa
• Rajat ovat samat miehille ja naisille

+ 65

Korkean riskin taso on miehillä 24 annosta ja naisilla 16 annosta 

viikossa. Tämä katsotaan hälytysrajaksi, jolloin viimeistään 
alkoholinkäyttöön tulisi puuttua.

Kohtalaisen riskin taso on miehillä 14 viikossa ja naisilla 7 viikossa.

Matala riski terveelle työikäiselle henkilölle on naisilla 0-1 annosta 

ja miehillä 1-2 annosta päivässä. 

Alkoholinkäytön 
riskitasot terveille 
normaalipainoisille 
työikäisille aikuisille



Terveen aikuisen kehon

viikoittainen alkoholin sietokyky

30v      40v      45v       50v     55v       60v      65v      70v     80v 

Lähde: Sisko Salo-Chydenius, 2013 (Kuopion yliopisto)
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Joitakin liikajuomisen riskitekijöitä
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Muisti

Alkoholin riskikulutuksen haasteet - muisti

• Pitkään jatkuva, alkoholin riskikäyttö sekä toistuva humala-krapula 
tyyppinen juominen on muistin ja aivojen kannalta erityisen 
haitallista.

• Runsas säännöllinen alkoholinkäyttö huonontaa joka toisella 
riskikuluttajalla kognitiivista eli aivojen tiedonkäsittelyyn liittyvää 
toimintakykyä

• Yli 65-vuotiailla noin 10 %:lla  esiintyy muistisairauksia. Alkoholin 
riskikuluttajilla 25 %:lla on dementiatasoisia oireita tai todettu 
muistisairaus.

Alkoholin riskikulutuksen haasteet - lääkkeet

• Lääkkeiden yhteisvaikutus kasvaa sitä mukaa, mitä useampia 
lääkkeitä käytetään

• Ikääntyessä moni käyttää säännöllisesti lääkkeitä, useimmat monia 
eri lääkkeitä yhtä aikaa. Esim. 2/3 yli 75-vuotiaista käytti vähintään 6 
eri lääkettä (vuonna 2003)

Lääkkeet

Lääkkeet



Lääkkeet ja alkoholi

Lääkkeitä, joiden 
kanssa alkoholia 

ei lainkaan:

• Uni- ja rauhoittavat lääkkeet: Yhteisvaikutuksena 
voimakas väsymys ja tokkuraisuus

• Eräät masennuslääkkeet vahvistavat alkoholin 
vaikutusta

• Keskushermostoon vaikuttavat kipulääkkeet

• Jotkut antibiootit ja epilepsialääkkeet

Lääkkeitä, joiden 
kanssa alkoholia 

varoen:

•Diabetes-, tulehduskipu-, nesteenpoisto-, sydän- ja 
verenpainelääkkeet, matkapahoinvointilääkkeet

• ”väsyttämättömät antihistamiinit”, varfariini
(Marevan) 

•potenssi- ja eturauhasen liikakasvulääkkeet



Kannustajan merkitys: 
kannustus lisää 
onnistumisen  

todennäköisyyttä!

Ryhtiä elämään 
Jokaisen olisi silloin 
tällöin hyvä tarkistaa 
omat juomatapansa. Oma 
havahtuminen ja huoli 
ovat hyviä syitä muuttaa 
alkoholinkäyttötapojaan. 
Olisiko nyt aika toimia? 

Askel askeleelta 
Alkoholinkäyttö on opittua toimintaa. 
Käyttötapoja voi muuttaa askel 
askeleelta, sillä pienet askeleet ja 
onnistumiset lisäävät motivaatiota.
Tapojen tarkistus. Miten toimit? 
Jos olet tyytymätön ja asiat eivät 
toimi, muuta niitä. 
Pienillä muutoksilla on suuria 
seurauksia. Ota sisäiset ja ulkoiset 
voimat käyttöön. 

Tunteiden merkitys 
Ota tunteet tarkasteluun. Syitä ja 
seurauksia on usein vaikea erottaa 
toisistaan. Omaa sisäistä puhetta 
(=ajattelua) kuuntelemalla voit 
tunnistaa oman juomisen motiivit. 
Voimavaroja menneisyydestä ja 
tulevaisuudesta 
Ota menneisyydestä mukaan hyviä 
kokemuksia=onnistumisia. Tee 
tulevaisuudessa toimivia uusintoja. 

Liikkeelle lähdön helpottamiseksi

Ajattelu uusiksi: Muutos mahdottomasta vaikeaksi



Miten menee?”-

kahvipöytäkeskustelut 

eli huolipuhe

Mitä tiedät alkoholinkäytöstäsi?
Oletko tyytyväinen?

Ja vähän eteenpäin…
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Rahapelit ovat viihdettä

• 80 % eli 3 miljoonaa suomalaisista pelaa ainakin kerran vuodessa

• 34 % pelaajista pelaa vähintään kerran viikossa

• 6 %   suomalaisista ei pelaa

• Pelatuimmat pelit Suomessa: Lotto, Veikkauksen arvat, 
automaatit

Miksi pelaamme rahapelejä?

RAHAPELAAMINEN ON TAITOLAJI

Lähde: Suomalaisten rahapelaaminen 2015 väestökysely, THL



Voittaako suomalainen aina?

• Pelin hinta = pelaajien tappiot 4,9 miljoonaa euroa päivässä 
Veikkauksen peleistä (1,8 mrd euroa v. 2017)

• Reilu 200 mlj verotuloja, n. 1000 mlj yleishyödyllisiin tarkoituksiin

• Kenen kustannuksella? 
o 5 % pelaajista 50 % rahapelien tuotosta
o 23 % tuotoista tulee ongelmapelaajilta
o Ongelmat kasaantuvat

RAHAPELAAMINEN ON TAITOLAJI



Suomalainen pelaa rahapelejä

Ei pelaa
20 %

Maltilla 
62 %

Riskillä
15 %

Ongelma 
3 %

565 000

124 000

Yli 65 v.  riskipelaajia  9 %, ongelmapelaajia 2,2 %

RAHAPELAAMINEN ON TAITOLAJI



Ikääntyneiden rahapelaamisen määrä

• Yli 64 – vuotiaista 76 % pelannut (kaikki 80 %)

• Ikääntyneiden rahapelaaminen yleistynyt 

• Ikäihminen luottaa onneen, ei taitoon

Suosituimmat rahapelit ikäihmisillä:

1. Lotto 74 %

2. Veikkauksen arpapelit 39 %

3. Veikkauksen päivittäiset arvontapelit 27 % 

4. Raha-automaatit 25 %

RAHAPELAAMINEN ON TAITOLAJI



Mummot vai vaarit raha-automaatilla?

• Yli 65-vuotiaat pelaavat raha-automaatteja vähemmän kuin muut 

o7 % pelaa kerran viikossa tai useammin

• Miehet pelaavat raha-automaatteja enemmän kuin naiset myös 
seniori-iässä

• Ikääntyneillä vähemmän peliongelmaa

o Pelaavat vähemmän 

o Hallitsevat talouttaan paremmin

RAHAPELAAMINEN ON TAITOLAJI



Rahapeliongelma ikäihmisillä

Mikä altistaa?

o Mies

o Heikko terveys

o Huono talous

o Pelaa usein

o Jos on alkanut käyttää enemmän rahaa eläkkeellä

o Vaikea elämäntilanne - pakopelaaja

RAHAPELAAMINEN ON TAITOLAJI



RAHAPELAAMINEN ON TAITOLAJI



Video: 2 kysymystä



Kiitos! 
timo.glad@ehyt.fi

040 527 1116
www.ehyt.fi

Elokuva kolo yt.mp4

