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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

EU:n strategiasta jäsenvaltioiden tukemiseksi alkoholiin liittyvien haittojen 
vähentämisessä 
(2007/2005(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 152 artiklan,

– ottaa huomioon komission tiedonannon EU:n strategiasta jäsenvaltioiden tukemiseksi 
alkoholiin liittyvien haittojen vähentämisessä (KOM(2006)0625),

– ottaa huomioon lasten ja nuorten alkoholinkäytöstä 5. kesäkuuta 2001 annetun neuvoston 
suosituksen 2001/458/EY1,

– ottaa huomioon 5. kesäkuuta 2001 annetut neuvoston päätelmät yhteisön strategiasta 
alkoholiin liittyvien haittojen vähentämiseksi2,

– ottaa huomioon sääntöjen noudattamisen valvonnasta tieliikenneturvallisuuden alalla 
6. huhtikuuta 2004 annetun komission suosituksen 2004/345/EY3,

– ottaa huomioon Maailman terveysjärjestön nuoria ja alkoholia koskevan Tukholman 
julistuksen vuodelta 2001,

– ottaa huomioon useat Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomiot (asia C-189/95 
(Franzen), asia C-394/97 (Heinonen), asia C-405/98 (Gourmet), asiat C-190 ja C-179/90 
ja asiat C-262/02 ja C-429/02 (ns. Evin-laki)),

– ottaa huomioon alkoholin haitallisesta käytöstä johtuvista kansanterveydellisistä 
ongelmista 25. toukokuuta 2005 annetun WHO:n päätöslauselman (WHA 58.26),

– ottaa huomioon WHO:n Euroopan alueen Health 21 -ohjelman tavoitteen 12 ja alkoholia 
koskevan toimintasuunnitelman vuosiksi 2000–2005,

– ottaa huomioon työjärjestyksensä 45 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan raportin (A6-0000/2007),

A. katsoo, että alkoholin väärinkäyttö Euroopassa on nykyään huomattavaa, että se on syynä 
moniin sairauksiin ja kuolemiin erityisesti nuorten keskuudessa ja että kaikissa 
jäsenvaltiossa on nykyään ensiarvoisen tärkeää edistää järkeviä juomatottumuksia,

B. katsoo, että liiallinen alkoholinkäyttö on terveyteen vaikuttava tekijä, sillä se aiheuttaa 
riippuvuutta; EY:n perustamissopimuksen 152 artiklan mukaan Euroopan unionin 

  
1 EYVL L 161, 16.6.2001, s. 38.
2 EYVL C 175, 20.6.2001, s. 1.
3 EUVL L 111, 17.4.2004, s. 75.
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toimivaltaan ja vastuuseen kuuluu puuttua kansanterveydellisiin ongelmiin täydentämällä 
alan kansallisia toimia,

C. katsoo, että Euroopan unioni voi toimia läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
ehkäistäkseen alkoholiin liittyviä terveysriskejä ja liiallisen alkoholinkäytön toissijaisia 
haittavaikutuksia kuten sikiön alkoholioireyhtymää, maksasairauksia, syöpää, kohonnutta 
verenpainetta, sydänkohtauksia, aggressiivista käytöstä erityisesti perhepiirissä, 
liikenneonnettomuuksia, työtapaturmia ja väkivaltaa,

D. katsoo, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on toistuvasti vahvistanut, että alkoholiin 
liittyvien haittojen torjuminen on merkittävä ja perusteltu tavoite kansanterveysalalla,

E. toteaa, että juomatottumukset ja -perinteet vaihtelevat huomattavasti eri puolilla Euroopan 
unionia, mikä olisi otettava huomioon, kun muotoillaan eurooppalaista lähestymistapaa 
alkoholiin liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi; ei ole mahdollista toteuttaa kaikkien
jäsenvaltioiden yhteistä yhtenäistä alkoholipolitiikkaa, mutta kunkin jäsenvaltion olisi 
pohdittava alkoholin aiheuttamien ongelmien luonnetta ja hakea ratkaisuja paikallisiin 
haittoihin,

F. katsoo, että vastuulliset juomatottumukset olisi määriteltävä ja niitä olisi edistettävä 
Euroopan laajuisin suurelle yleisölle suunnatuin kampanjoin, alkoholin liika- ja 
väärinkäyttöä olisi ehkäistävä voimakkain, erityisesti autoilijoihin ja työntekijöihin 
kohdistuvin toimenpitein, ja alaikäisten ja raskaana olevien alkoholinkäyttöä olisi 
hillittävä,

1. suhtautuu myönteisesti lähestymistapaan, jonka komissio on esittänyt alkoholin 
väärinkäyttöä ja haitallisia terveysvaikutuksia koskevassa tiedonannossa; kehottaa 
komissiota kuitenkin esittämään konkreettisempia toimenpiteitä, jotka on kohdennettu 
suojattomimpiin ryhmiin, esimerkiksi nuoriin ja raskaana oleviin, sekä ongelmallisimpiin 
ryhmiin, kuten autoilijoihin ja työntekijöihin;

2. toteaa, ettei alkoholin kohtuukäyttöä pidä demonisoida, sillä se voidaan katsoa osaksi 
Euroopan kulttuuriperintöä ja elämäntapaa; toteaa lisäksi, että WHO:n Euroopan 
aluetoimiston laatiman alkoholia koskevan toimintasuunnitelman 2000–2005 mukaan 
alkoholin kohtuukäyttö (10 grammaa päivässä) auttaa estämään keski-ikäisten sydän- ja 
verisuonitauteja ja iskemiaa ja että vastuulliset juomatottumukset ja elämänlaatu liittyvät 
yhteen; toteaa, että alkoholinkäyttäjistä suurin osa on kohtuukäyttäjiä ja liika- ja 
väärinkäyttö on varsin vähäistä;

3. toteaa, että näyttöön perustuvat toimet ja asianmukainen tieteellinen arviointi ovat 
osoittautuneet kustannustehokkaiksi; kehottaa tämän vuoksi jäsenvaltioita ja kaikkia 
sidosryhmiä lisäämään tiedotus- ja valistuskampanjoihin ja -ohjelmiin tarkoitettuja 
resursseja;

4. huomauttaa, että polttavimmat liiallisen alkoholinkäytön ongelmat liittyvät nuoriin, jotka 
ovat altteimpia fyysisille ja henkisille ongelmille sekä omasta tai muiden juomisesta 
johtuville sosiaalisille haitoille,
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5. on huolestunut alkoholinkäytön lisääntymisestä nuorten keskuudessa ja on havainnut 
huolestuttavan suuntauksen, jonka mukaan juominen aloitetaan yhä nuorempana ja siihen 
liittyy vaarallisia tapoja kuten humalahakuinen juominen, alkoholin ja huumeiden 
sekakäyttö ja rattijuoppous;

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan seuraavat toimenpiteet nuorten 
liialliseen alkoholinkäyttöön liittyviin riskeihin puuttumiseksi:

i) valistuskampanjat liiallisen alkoholinkäytön riskeistä, erityisesti lapsille ja nuorille 
suunnatut opetusohjelmat kouluissa sekä vanhempien opastaminen puhumaan 
alkoholiin liittyvistä haitoista perhepiirissä,

ii) alkoholijuomien nuorille tarjoamisen ja käyttömahdollisuuksien rajoittaminen 
esimerkiksi soveltamalla tiukasti lainsäädäntöä, jolla estetään alkoholin myynti 
nuorille, lisäämällä myyjien ja jakelijoiden, erityisesti valintamyymälöiden ja 
vähittäismyyjien, valvontaa ja edellyttämällä juoma-automaateissa myytäviä 
alkoholijuomia ostettaessa sähköistä henkilöllisyystodistusta samoin kuin tupakka-
automaateissa,

iii) vähittäismyyjien ja ravintola-alan ottaminen mukaan yksilöimään ja toteuttamaan 
konkreettisia toimenpiteitä, joilla estetään alkoholin ja virvoitusjuomia muistuttavien 
alkoholijuomien myyminen ja tarjoilu nuorille,

iv) huomion kiinnittäminen erityisesti nuorille suunnattujen ”limuviinojen” kaltaisiin 
juomiin varmistamalla, että niiden alkoholipitoisuudesta ilmoitetaan selvästi ja että
niiden myynti nuorille on kiellettyä sekä edistämällä kyseisten juomien verojen 
korottamista,

v) yhteinen sääntely ja vähimmäisvaatimukset jäsenvaltioissa sovellettaville 
alkoholijuomien myynnin ikärajoille,

vi) vastikään ajokortin saaneiden kuljettajien veren sallitun alkoholipitoisuuden 
vahvistaminen nollaksi, kuten Euroopan parlamentti ehdotti tieliikenneturvallisuuden 
eurooppalaisesta toimintaohjelmasta 18. tammikuuta 2007 antamassaan 
päätöslauselmassa1, 

vii) mahdollisuudet selvittää ja tarkistaa veren alkoholipitoisuus esimerkiksi Internetissä 
olevalla laskurilla sekä diskoihin, pubeihin ja urheilutapahtumiin ja moottori- ja 
maanteiden varsille tuoduilla alkometreillä erityisesti yöaikaan,

viii) tarvittavat toimenpiteet rattijuopumusratsioiden määrän maksimoimiseksi 
edistämällä valvontatiheyden vähimmäisvaatimusten käyttöön ottamista Euroopassa,

ix) rattijuopumusten seuraamusten lisääminen esimerkiksi pidentämällä väliaikaista 
ajokieltoa ja ajoneuvon takavarikointiaikaa,

  
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0009.
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x) jäsenvaltioiden kannustaminen lisäämään julkisen liikenteen vaihtoehtoja alkoholia 
nauttineille autoilijoille,

xi) sellaisten valistusohjelmien tukeminen, joissa autokuntia kehotetaan nimeämään 
joukostaan alkoholijuomista kieltäytyvä kuski ("jos ajat, et ota"),

xii) eurooppalainen palkinto parhaasta liiallisen alkoholinkäytön vastaisesta kouluille ja 
nuorille suunnatusta kampanjasta,

xiii) nuorten rattijuoppojen valvonnan parhaiden käytänteiden vaihto kansallisten 
poliisiviranomaisten kesken,

xiv) aloitteet akuutin alkoholimyrkytyksen takia sairaalahoitoon joutuneiden alaikäisten 
psykologisen seurantahoidon varmistamiseksi,

7. katsoo, että nuorille suunnattuun alkoholimainontaan olisi puututtava pikaisesti;

8. pyytää komissiota vahvistamaan Euroopan tasolla yhtenäiset säännöt alkoholijuomien 
mainosten esittämisajoille;

9. painottaa, että alkoholimerkkien sponsorointia on tarpeen rajoittaa urheilu- ja 
kulttuuritilaisuuksissa, joiden kohderyhmänä on nuoriso tai joiden yleisöstä suuri osa on 
nuoria;

10. kehottaa komissiota tukemaan aloitteita, joiden tarkoituksena on parhaiden 
lääketieteellisten käytänteiden vaihtaminen, ja tiedotuskampanjoita liiallisen 
alkoholinkäytön riskeistä;

11. kehottaa komissiota myös edistämään WHO:n kehittämän alkoholinkäytön riskitestin 
(AUDIT) kaltaisia keinoja, joiden avulla riskihenkilöt voidaan kartoittaa ennen kuin he 
itse tunnustavat alkoholiongelmansa; toteaa, että ajoissa käyty potilaan ja yleislääkärin 
välinen epävirallinen keskustelu on eräs tehokkaimmista keinoista kertoa potilaalle 
alkoholin väärinkäytön vaaroista ja muuttaa väärinkäyttäjien käytöstä;

12. on sitä mieltä, että naisille olisi kerrottava enemmän alkoholinkäytön riskeistä raskauden 
aikana ja erityisesti sikiön alkoholioireyhtymästä vastasyntyneiden vauvojen 
suojelemiseksi; ehdottaa, että äitiysneuvoloita koulutettaisiin havaitsemaan haitallisen 
alkoholinkäytön tapaukset mahdollisimman aikaisin ja tukemaan naisia jättämään 
alkoholinkäyttö kokonaan raskauden ajaksi;

13. katsoo, että komission ja jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarpeellisia toimenpiteitä 
alkoholin haitallisiin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin, esimerkiksi perheväkivaltaan, 
puuttumiseksi; pyytää lisää yhteiskunnan tukea perheille, joissa kärsitään liiallisesta 
alkoholinkäytöstä; kehottaa antamaan erityistukea sellaisissa perheissä kasvaville lapsille, 
joissa on alkoholista johtuvia vaikeuksia; ehdottaa, että perustetaan hätänumero, johon voi 
ilmoittaa alkoholiin liittyvistä vakavista ongelmista perheissä;

14. katsoo, että Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden työlainsäädännössä on tärkeää ottaa 
huomioon työpaikoilla esiin tulevat alkoholiongelmat kannustamalla asianomaisia 
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hakemaan apua, ja muistuttaa, että tämän olisi aina tapahduttava ihmisten yksityisyyttä ja 
oikeuksia kunnioittaen; kehottaa työnantajia kiinnittämään erityistä huomioita alkoholin 
väärinkäyttöön työpaikalla toteuttamalla valistusohjelmia ja tarjoamalla apua 
työntekijöille, joilla on alkoholiongelmia, ja kieltämällä työssä juominen kokonaan;

15. on vakuuttunut siitä, että alkoholista johtuvien liikenneonnettomuuksien ja niistä 
aiheutuvien vahinkojen (17 000 kuolemaa vuosittain) vähentäminen on ensisijaisen 
tärkeää Euroopan unionille; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan seuraavat 
toimenpiteet, jotta voidaan puuttua riskeihin, jotka liittyvät liialliseen alkoholinkäyttöön 
liikenteessä:

i) huomattava lisäys veren alkoholipitoisuuden valvontaan vahvistamalla 
eurooppalaiset vähimmäisvaatimukset valvontatiheydelle ja paikoille, joissa 
valvontaa on lisättävä (moottori- ja maantiet, pubit, diskot erityisesti yöaikaan),

ii) raskaammat seuraamukset rattijuoppoudesta, esimerkiksi väliaikaisen ajokiellon 
pidentäminen,

iii) veren alkoholipitoisuuden enimmäismäärän vahvistaminen 0,5 promilleksi sellaisten 
ajoneuvojen kuljettajien osalta, joiden ajaminen edellyttää A- ja B-luokan ajokorttia, 
ja 0,2 promilleksi sellaisten ajoneuvojen kuljettajien osalta, joiden ajaminen 
edellyttää korkeamman luokan ajokorttia, sekä kaikkien ammattikuljettajien osalta,

16. painottaa, että kaikkia tehokkaita toimenpiteitä rattijuoppouden estämiseksi on edistettävä; 
kannustaa kehittämään eteenpäin alkolukkojärjestelmää ja muita mekaanisia keinoja estää 
erityisesti ammattikuljettajien ajaminen alkoholin vaikutuksen alaisena;

17. kehottaa komissiota aloittamaan ja tukemaan tiedotuskampanjoita, joissa käsitellään 
alkoholin väärinkäytön kielteisiä vaikutuksia fyysiseen ja henkiseen terveyteen ja 
sosiaaliseen hyvinvointiin;

18. kehottaa jäsenvaltioita puuttumaan alkoholin laittomaan tai pimeään myyntiin, valvomaan 
myydyn alkoholin laatua ja lisäämään mahdollisesti hengenvaarallisten kotitekoisten 
(esimerkiksi tislattujen) alkoholituotteiden valvontaa;

19. kehottaa kaikkia sidosryhmiä edistämään komission ehdottaman alkoholia ja terveyttä 
käsittelevän foorumin piirissä konkreettisia toimia ja ohjelmia, joilla puututaan alkoholin 
haittavaikutuksiin, sillä foorumin päätavoitteena on parhaiden käytänteiden vaihtaminen, 
toimiin sitoutumisen edistäminen, toimien asianmukainen arviointi ja niiden tehokkaan 
toteuttamisen valvonta;

20. muistuttaa, että elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä 
20. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1924/20061 nojalla terveysväitteiden käyttö alkoholijuomien yhteydessä on kielletty ja 
ravitsemusväitteiden käyttö sallittu vain erityistilanteissa;

  
1 EUVL L 404, 30.12.2006, s. 9; oikaistu versio EUVL L 12, 18.1.2007, s. 3.
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21. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Alkoholin väärinkäytön aiheuttamat ongelmat ovat saamassa huolestuttavat mittasuhteet 
kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Näin on huolimatta siitä, että alkoholiin liittyvät 
tavat ja kulttuuriperinteet vaihtelevat kulttuureittain, jäsenvaltioittain ja alueittain.

Tavallisesti tehdään perustavanlaatuinen ero Etelä- ja Pohjois-Euroopan välillä. On tapana 
puhua alueista, joilla alkoholikulttuuri on ”salliva” ja joilla vuosituhantinen perinne välitetään 
lapsuudesta lähtien sukupolvelta toiselle. Tällaisessa kulttuurissa viini tuodaan pöytään 
aterialle ja arjen iloksi. Kohtuuttomaan alkoholinkäyttöön sen sijaan suhtaudutaan torjuvasti 
ja alkoholinkäyttö katsotaan osaksi paikallista kulttuuria ja paikallisia perinteitä. Kyseinen 
kulttuuri eroaa ”pidättäytyvästä” kulttuurista, jossa alkoholin psykoaktiivisten vaikutusten ei 
mielletä kuuluvan arkeen. Pidättäytyvässä kulttuurissa puolestaan alkoholin käyttöä suositaan 
muulloin kuin aterian yhteydessä ja sitä käytetään erityisesti viikonloppuisin ja suuria määriä 
kerrallaan. Tällainen alkoholinkäyttö vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiin estoja poistavasti, ja sillä 
pyritään pakenemaan sosiaalisten normien ankaruutta ja yhdenmukaistamispainetta.

Muutaman viime vuosikymmenen aikana koko Euroopassa on kuitenkin ilmennyt 
uudenlainen kehityskulku, jonka myötä alkoholikäyttäytyminen on yhdenmukaistunut 
aikaisempaa enemmän. Tämä koskee varsinkin nuorimpia ikäryhmiä, joiden keskuudessa on 
havaittavissa, että sosiaalisuuteen ja psykoaktiivisiin vaikutuksiin liittyvä alkoholin käyttö on 
selvästi yleistynyt.

Useiden alalla toimivien instituutioiden, hallintoviranomaisten, yhdistysten ja 
liikkeenharjoittajien toteuttamista tutkimuksista käy ilmi, että Euroopassa on havaittava 
huolestuttava, kylläkin vähemmistöä eurooppalaisista koskeva suuntaus, jonka mukaan 
alkoholia käytetään suhteettomasti. Toisinaan kyse on suoranaisesta alkoholin väärinkäytöstä.

Vaikka alkoholijuomien käyttö kohtuullisissa määrin ei sinänsä ole kielteinen tekijä, vaan 
asia, joka kuuluu tyypillisesti useiden kansojen kulttuuriin ja perinteisiin, on kuitenkin 
todettava, että alkoholin väärinkäyttö vahingoittaa Euroopan unionin kansalaisten 
hyvinvointia. Kaikki tietävät, että alkoholin käyttö voi olla terveydelle haitallista ja sillä on 
epäsuoria seurauksia kuten tieliikenneonnettomuudet, perheenjäsenten ja erityisesti lasten 
huono kohtelu sekä aggressiivisen käyttäytymisen ja alaikäisiin kohdistuvien väärinkäytösten 
lisääntyminen.

Tilastotiedot alkoholinkäytön vaikutuksista eurooppalaiseen yhteiskuntaan antavat 
ajattelemisen aihetta. Erityisesti Euroopan komission toteuttamissa tutkimuksissa mainitaan, 
että Euroopassa tapahtuu tuhansittain alkoholin väärinkäytön seurauksista johtuvia 
kuolemantapauksia ja yli puolessa näistä tapauksista on kyse alkoholinkäyttöön liittyvistä 
tieliikenneonnettomuuksista. Perheen sisällä tapahtuneista lasten pahoinpitelytapauksista 
16 prosenttia selittyy alkoholin väärinkäytöllä. Lisäksi Euroopan unionissa 60 000 henkilöä 
kärsii sikiöaikaisen alkoholialtistuksen aiheuttamasta FAS-syndroomasta.

Näihin ongelmiin on tärkeää löytää asianmukainen ratkaisu EU:n tasolla. Jäsenvaltiot ovat 
ponnistelleet WHO:n puitteissa alkoholinkäyttöön liittyvien ongelmien ehkäisemiseksi ja 
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niiden vähentämiseksi.  Kansallisella tasolla toteutetut toimet kuitenkin vaihtelevat 
jäsenvaltioittain, ja lähestymistavat poikkeavat toisistaan erittäin suuresti. Tämä vähentää 
toteutettujen toimien tehoa erityisesti syrjäisimmillä alueilla.

Kaikkien näiden syiden takia on tärkeää antaa alkoholin väärinkäytön vastaisille toimille lisää 
painoa EU:n tasolla, erityisesti kun otetaan huomioon, että EY:n perustamissopimuksen 
152 artiklan mukaan Euroopan unionin toimivaltaan kuuluu täydentää kansallisen tason 
toimia ja että jäsenvaltioiden kulttuurisen moninaisuuden takia on vaikeaa ja jopa mahdotonta 
ehdottaa yhtenäisen mallin soveltamista kaikissa 27 jäsenvaltiossa.

On kuitenkin mahdollista hyväksyä perustoimia, kannustaa kansalaisia omaksumaan 
vastuullisia käyttäytymistapoja, tarjota tietoja alkoholin väärinkäyttöön liittyvistä 
seurauksista, vastuullistaa tuottajia ja levittäjiä, pyytää alalla toimivia liikkeenharjoittajia 
myötävaikuttamaan tilanteeseen, osallistaa koulut ja perheet, välittää nuorille hyvänä 
esimerkkinä toimivia viestejä ja saattaa kaikkein haavoittuvammassa asemassa olevat henkilöt 
tietoisiksi kohtaamistaan riskeistä.

Nämä toimet on yhdistettävä kokonaisvaltaiseksi strategiaksi, jossa säännösten ja kansallisen 
tason toimien koordinointi yhdistetään tietojen ja hyvien käytäntöjen jakamiseen. Esittelijä on 
vakuuttunut siitä, että asiaan on tarpeen puuttua määrätietoisesti ja toteuttaa tehokkaiksi 
osoittautuneita toimia.

Ensisijaisesti on tarpeen levittää täsmällisiä tietoja useilla eri tasoilla toteutettavien 
tiedotuskampanjoiden yhteydessä niin perheen sisällä kuin koulussa ja tiedotusvälineissäkin.

WHO:n uusimmista tutkimuksista käy ilmi, että mielipiteiden muokkaamiseksi tällä tavoin 
toteutetut tiedotuskampanjat ovat olleet erityisen tehokkaita, mutta että tällaisten aloitteiden 
leviämistä olisi vielä syytä edistää.

Vaikka komission tiedonanto, jossa keskitytään viiteen ensisijaiseen teemaan alkoholin 
väärinkäyttöön liittyvien haittojen torjumiseksi, onkin ansiokas, tällä alalla Euroopan unionin 
toiminnassa olisi ensisijaisesti keskityttävä nuorten suojeluun.

Nuorten liiallisen alkoholinkäytön haittavaikutukset on selvästi osoitettu. Lisäksi kyseinen 
ilmiö yhdistyy siihen, että alkoholijuomia käytetään yhä nuorempana. Koko Euroopan 
unionissa on verrattain yhdenmukaisesti vallalla vaarallisia ja sosiaalisesti hyväksyttäviä 
humalahakuisen juomisen malleja, jotka ilmenevät siten, että hallinnan ja estojen 
menettämiseksi juodaan kerralla yli viisi alkoholiyksikköä, että alkoholia ja huumeita 
käytetään samanaikaisesti sekä siten, että humalakuista juomista on määrällisesti aikaisempaa 
enemmän.

Tässä asiassa Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön ankarampia ja 
tehokkaampia toimia. On toimielinten asia varmistaa, että haavoittuvammassa asemassa 
olevia henkilöitä suojellaan terveydelle haitallisilta joukkoilmiöiltä. Nuoret lukeutuvat 
tällaisiin haavoittuvassa asemassa oleviin henkilöihin, koska he ovat yleisesti ottaen aikuisia 
pahemmin alttiina yhdenmukaistamispaineen ja yhteiskunnassa vallitsevien tapojen ja 
suuntausten aiheuttamille paineille. On lisäksi huomattava, että tämänhetkiset nuoret ovat 
tulevia kuluttajia, ja mikäli heitä valistetaan asianmukaisesti, tulevaisuuden yhteiskunnassa he 
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voivat osaltaan vähentää alkoholin väärinkäytön haitallisia terveysvaikutuksia. On vaikeaa 
määritellä ikärajaa tai tiettyä ikää, jolloin henkilön katsotaan olevan ”nuori” ja kuuluvan 
”riskiryhmään” ja jonka ohitettuaan yhteiskunnan ja toimielinten valvontaa voidaan vähentää 
toteamalla, että henkilön vapaa tahto on oikeudellisia velvoitteita ensisijaisempi. Niin ikään 
jäsenvaltiot ovat arvioineet tätä kysymystä eri tavoin. Yleisesti ottaen ikäraja, jota 
nuoremmille henkilöille on kielletty myymästä ja tarjoilemasta alkoholia, on asetettu 16–18 
ikävuoden välille. Olisi asianmukaista määrittää koko Euroopan unioniin yhteinen ikäraja, 
jonka olisi oltava vähintäänkin sama kuin oikeudellisen täysikäisyyden raja. Euroopan 
unionilla ei ole toimivaltaa tällaisen ikärajan asettamiseen, mutta se voisi suositella sitä 
voimakkaasti, mikä toivottavasti toteutuu kyseisen strategian avulla.

Lisäksi olisi moninkertaistettava tarkastuksia ja seuraamuksia, jotka koskevat alkoholin 
myymistä oikeudellisesti alaikäisille.

Jo täysi-ikäisten mutta edelleen haavoittuvassa asemassa olevien nuorten osalta olisi syytä 
laatia toimia, joilla voidaan rajoittaa alkoholin saatavuutta.

Nuorten osalta alkoholin saatavuutta ja ostomahdollisuuksia olisikin rajoitettava myös 
asettamalla erityinen vero nimenomaan nuorten käyttöön tarkoitettujen alkoholijuomien eli 
alkoholin ja virvoitusjuomien sekoitusten ostohinnan nostamiseksi.

Joka tapauksessa olisi laadittava mukautettuja aloitteita, joilla pyrittäisiin erityisesti lisäämään 
tietoa alkoholin väärinkäytön haitallisista vaikutuksista fyysiseen ja henkiseen terveyteen. On 
syytä korostaa valistamisen ja tiedottamisen merkitystä, koska alkoholin väärinkäyttö on 
muiden käyttäytymiseen liittyvien kysymysten tavoin ennen kaikkea ajatustapaan liittyvä 
ongelma. Tämä merkitsee, että yhteiskunnan parantamiseksi on muutettava ajattelutapoja 
edistyksellisemmiksi.

Alkoholin aiheuttamien tieliikenneonnettomuuksien vähentämistä koskevan tavoitteen osalta 
on valitettavaa, että erityisesti nuoret ovat onnettomuuksien uhreja. On tärkeää lisätä 
kuljettajille tehtäviä tarkastuksia sellaisen viestin välittämiseksi, että tarkastukset ovat paitsi 
mahdollisia myös erittäin todennäköisiä. Ainoastaan tällä tavoin saadaan aikaan varoittava 
vaikutus ja estetään kuljettajia käyttämästä alkoholia väärin.

On niin ikään kannatettavaa antaa selkeä signaali nuorten alkoholismin vastustamisesta, ja 
tämän takia veren alkoholipitoisuuden promillerajat olisi syytä määrittää hyvin alhaisiksi. 
Nuorten kuljettajien osalta tämä tarkoittaisi, että heidän veressään ei saisi olla yhtään 
grammaa alkoholia litraa kohden. Nämä säännökset soveltuisivat myös ajotaitoa opetteleviin 
aikuisiin, joiden kokemus ei mahdollista auton ajamista kokeneemmille kuljettajille sallituissa 
veren promillerajoissa. Tässäkään suhteessa Euroopan unionilla ei ole valtuuksia asettaa 
rajoja, mutta strategialla olisi voitava välittää viesti ja tiedottaa siitä, että Euroopan unioni 
suosittelee jäsenvaltioille tätä kysymystä koskevan tiedostamisen lisäämistä.

Lisäksi on välttämätöntä laskea ylemmän ajokorttiluokan ajoneuvojen kuljettajille sekä 
kaikille ammattikuljettajille sallittuja veren alkoholipitoisuuden promillerajoja. Tämä on 
tarpeen kyseisten ajoneuvojen vaarallisuuden sekä sen takia, että alkoholinkäyttö ei vaikuttaisi 
työtään tekevän kuljettajan reflekseihin.
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Terveyteen liittyvien näkökohtien osalta perusterveyteen liittyvien välineiden levittäminen on 
tärkeää. Olisi edistettävä alkoholiin liittyviä sairauksia koskevan kyselyn levittämistä 
yleislääkärien keskuuteen. Kyseinen helppo toimi koostuu siitä, että kaikille lääkärin luokse 
mistä tahansa syystä hakeutuville potilaille jaetaan yksinkertainen kysely,  jonka perusteella 
olisi voitava tunnistaa alkoholin väärinkäyttöön liittyvät mahdolliset ongelmat. Ensimmäisistä 
kokeiluista on saatu rohkaisevia tuloksia: riskiryhmään kuuluvat henkilöt eivät yleisesti ottaen 
ole tietoisia siitä, että heidän käyttäytymisensä on vaarassa johtaa alkoholiriippuvuuteen, ja 
mainitulla kyselyllä nämä henkilöt voidaan saada tiedostamaan asia riittävän ajoissa.

On tarpeen tarjota lisää tietoa riskeistä, jotka liittyvät alkoholinkäyttöön raskausaikana. 
Sikiöaikaisen alkoholialtistuksen aiheuttamasta FAS-syndroomasta saatavilla olevat tiedot, 
jotka koskevat 6 000 eurooppalaista, sekä tiedot siitä, että Euroopassa noin 60 000 lasta 
vuodessa syntyy äidin alkoholinkäytön takia alipainoisina, osoittavat tästä kysymyksestä 
saatavilla olevien tietojen olevan riittämättömiä. Lapsia toivoville pareille ja varsinkin 
tuleville äideille on tarpeen ottaa käyttöön tehokkaita vastuullistamiskampanjoita.

Alkoholin väärinkäyttö aiheuttaa usein väkivaltaista käyttäytymistä varsinkin perheen sisällä. 
Tämän takia kannattaisikin erityisesti lasten suojelemiseksi ottaa käyttöön ilmainen 
puhelinpalvelu, jonne soittamalla voitaisiin ilmoittaa perheväkivaltatapauksista.

Kuten komissio on osoittanut, työpaikalla tapahtuvaan alkoholinkäyttöön puuttumiseksi on 
mahdollista kehittää tehokas lähestymistapa. Näin on erityisesti siksi, että työpaikka on mitä 
parhain ympäristö tiedon levittämiseen verkoston kautta. Työnantaja voi lisäksi ottaa vastuuta 
vuoropuhelun käynnistämisestä ja tarjota apua alkoholiin liittyvästä ongelmasta kärsiville 
työntekijöille. On kuitenkin huomattava, että kyseinen ongelma kuuluu työntekijän 
yksityiselämään, jota puolestaan on velvollisuus kunnioittaa.

Komission perustama alkoholia ja terveyttä käsittelevän foorumi, jolla pyritään edistämään 
tietojen jakamista ja suunnittelemaan uusia toimia alkoholin väärinkäytön tarkastelemiseksi, 
on oikea-aikainen aloite. Kansallisella tasolla kerättyjä tietoja jakamalla pitäisi olla 
mahdollista tehdä tehokkaita johtopäätöksiä. 

Kaikki toimet on toteutettava mahdollisimman tehokkaasti ja kannattavasti ottaen samalla 
huomioon, että Euroopan unionin tason toimilla on tuotava lisäarvoa sekä täydennettävä 
kansallisella ja paikallisella tasolla laadittuja toimia.


