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Viinan kirot 

Marja Aira LT 
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Historiaa 
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Raittiuden ihannointi 
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Kieltolaki 1919-1932 
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Viinakortti 1943 
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Raittiuskasvatus 



3.8.13 



3.8.13 

Keskiolut kauppoihin 1969 



Käyttävätkö raittiuskasvatuksen 
saaneet seniorit alkoholia? 
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Käyttävätkö iäkkäät alkoholia? 

Käyttävät! 

Onko  siinä 
joku 
ongelma? 
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Alkoholi terveysvaikutteinen elintarvike 
tai peräti lääke? 

 
Epidemiologiset tutkimukset osoittavat: 

kohtuukuluttajilla 
-  Sydän ja verisuonitautia vähemmän 
-  Dementiaa vähemmän 
-  Diabetesta vähemmän 
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Iäkkään kohtuus? 

Amerikkalaisen 
geriatriyhdistyksen 
suositus: 
"   65 vuotta täyttänyt ei 
saisi kerralla juoda kahta 
annosta enempää. 
"  Säännöllinen 
viikoittainen käyttö ei saisi 
ylittää seitsemää annosta 
 
 
 

h"p://www.americangeriatrics.org/products/posi5onpapers/alcohol.shtml	  



Koolla on väliä! 
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Alkoholin maksametabolia 

Alkoholi	  

CYP	  

ADH	  

Acetaldehydi	  

NAD+	   NADH	  

Asetaa6	  
ALDH2	  

ALDH1	  

glukoneogeneesin	  inhibi5o	  
rasvaoxygenaa5on	  inhibi5o	  
rasvasynteesin	  s5mulaa5o	  



3.8.13 

Iäkkäät herkempiä alkoholin vaikutuksille  
"   Suklaarusinailmiö à jakaantumistilavuus 

pienenee à pitoisuudet kasvavat 
"   Tasapainoaisti heikentyy ja alttius kaatumiselle 

suurentuu 
"   Alttius verenpaineen liialliselle laskulle 

pystyasennossa lisääntyy 
"   Iän myötä monien sairauksien ja lääkkeiden 

käyttö yleistyy à riski alkoholin ja lääkkeiden 
yhteisvaikutukselle lisääntyy, vaikka alkoholia ja 
lääkkeitä ei oteta yhtä aikaa vaan peräkkäin.  

"   Useiden lääkkeiden poistuminen elimistöstä 
hidastuu 

 



3.8.13 

Iäkkäiden veren alkoholipitoisuus nousee 
suuremmaksi 

KTL	  



käytättekö alkoholia * Kyllä vai ei alkoa lääkkeenä Crosstabulation

Count

342 84 16 0 442
203 50 1 1 255

1 0 0 0 1
546 134 17 1 698

ei
kyllä
99

käytättekö
alkoholia

Total

En käytä Käytän 98 99
Kyllä vai ei alkoa lääkkeenä

Total

3.8.13 

"Käytän vain lääkkeeksi" 



Mitä alkoholia lääkkeeksi ? 
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– Silloin, kun mä vielä olin töissä, niin 
mulle tuli semmosia sydämen rytmihäiriön 
tapasia muljahduksia, niin se kokeili jotain 
lääkettä, mutta siitä tuli niin huono olo. 
Sitten se sano, että ottakaa konjakkia. Ja 
sitä on sitten naurettu, että kerrankin oli 
joku kunnollinen tohtori. 
(Ulla 66 v) 

– Parempi se on kuin popsia niitä unilääkkeitä. 
(Vieno 70 v) 

Aira & Haarni 2010, Suomen 
Lääkäril 7 579 - 585  
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”Viina pistää 
veret 

kiertämään” 
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Alkoholin vaikutus sydämeen ja 
verenkiertoon 

•  Pintaverisuonten laajeneminen  
•  Rytmihäiriötaipumus lisääntyy - eteisvärinä on 3-5 

kertaa yleisempi suurkuluttajalla 
•  Verenpaineen nousu 
•  Joillakin iäkkäillä verenpaineen lasku (varsinkin 

laskuhumalassa ja lääkkeiden kanssa) 
•  Nesteenpoistolääkkeet vähentävät elimistön 

vesipitoisuutta à alkoholipitoisuus veressä nousee. 
Taipumus elektrolyyttihäiriöihin kasvaa. 

•  Sydänlihaksen paksuneminen suurkuluttajilla 
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Alkoholi ja Marevan 

•  Tilapäinen runsas alkoholinkäyttö 
lisää antikoagulanttivaikutusta 

•  Jatkuva säännöllinen alkoholinkäyttö 
vähentää antikoagulanttivaikutusta 



”Alkoholi on hyvää 
ruuansulatukselle ja 
lisää ruokahalua” 
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Vaikutus suolikanavaan 

ALKOHOLI	  ÄRSYTTÄÄ	  
VATSAN	  LIMAKALVOA	  
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Alkoholi ravintoaineena 

•  Energiaa 7 kcal/g 
•  Jos alkoholia on jatkuvasti veressä, alkoholin palaminen 

tuottaa energiaa (1200 –1700 kcal) vuorokaudessa.  
•  Monissa alkoholijuomissa on myös hiilihydraatteja, 

esimerkiksi oluessa, makeissa viineissä ja likööreissä. 
•  Alkoholijuomissa ei ole vitamiineja lukuun ottamatta 

oluen B3-vitamiinia (niasiinia). 
•  Kivennäisaineiden määrät ovat vähäisiä energiasisältöön 

verrattuna.  
•  Suojaravintoaineiden puuttumisen takia alkoholi on 

ravitsemuksellisesti puutteellinen energianlähde 

Lähde	  KTL	  



”Yömyssy on paras unilääke” 
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Alkoholi ja unettomuus 

•  Alkoholi aineena muuttaa unen 
koostumusta, vähentää REM-unen määrää 
ja lisää yöllisiä heräämisiä 

•  Alkoholi voimistaa unilääkkeiden vaikutusta.  
•  Alkoholi pahentaa uniapneaa 
•  Unilääkkeet vaikuttavat iäkkäässä 

elimistössä kauemmin, yhteisvaikutusriski 
vaikkei otettaisikaan samanaikaisesti. 



”Viina on 
suomalaisen 

miehen depression 
itsehoitolääke” 
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Alkoholi ja depressio 
•  Alkoholi aineena aiheuttaa depressiota 
•  Masennus – muna vai kana? Alkoholistin 

depressio voidaan diagnostisoida vasta 
riittävän pitkän raittiin kauden jälkeen 

•  Vanhan polven depressiolääkkeet (ns. 
trisykliset) lisäävät alkoholin väsyttävää 
vaikutusta 

•  SSRI –lääkkeisiin liittyy vanhuksilla 
väsyttävyyttä, joka saattaa lisääntyä alkoholin 
vaikutuksesta 
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Alkoholi ja sedatiivat 

•  Sedaatio = rauhoittaminen, väsyttäminen 
•  Kolmio lääkepurkin kyljessä tarkoittaa 

lääkkeeseen liittyvää väsyttävää 
vaikutusta 

•  Alkoholi lisää kaikkien väsyttävien 
lääkkeiden väsyttävyyttä. 

•  Joillakin lääkkeillä on eräille yksilölle 
väsyttävä vaikutus, vaikkei kolmiota 
löydykään 



”Diabeetikon tulisi nauttia vain 
kirkkaita” 
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Alkoholi ja diabetes 

• Alkoholissa on energiaa n 7 kcal/g 
• Ruokailun yhteydessä alkoholi nostaa veren 
sokeripitoisuutta 
• Alkoholi ehkäisee maksan 
sokerivarastotuotantoa ja  
aiheuttaa hypoglykemiavaaran kasvua 
varsinkin krapulavaiheessa 
• Juomisen aikana syönti unohtuu, 
mahdollisesti myös sokeritautilääkkeet 
 



”Otettaisko rohkaisuryyppy” 

•  Lisää sukupuolihalua, 
vähentää kykyä 

•  Yhdessä eturauhasen 
liikakasvu- ja 
potenssilääkkeiden 
kanssa verenpaineen 
liiallisen laskun riski. 

•  Alkoholi toimii diureetin 
tavoin, aiheuttaa miehille 
lisääntyneen 
virtsaummen riskin 
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”Antibioottikuurin aikana ei saa käyttää 
lainkaan alkoholia” 

•  Ei yleensä pidä paikkaansa 
•  Voi aiheuttaa antabusreaktion yhdessä 

joidenkin antibioottien kanssa ( esim 
metronidatsoli) 

•  Alkoholin suurkulutus voi lisätä lääkkeen 
oton unohtamista 
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Räätälöintiä 

•  Lääkkeiden ja alkoholin yhteisvaikutuksia 
ei ole tutkittu iäkkäillä 

•  Monilääkitys ja alkoholi arvaamaton 
yhdistelmä 

•  Biologinen vanheneminen on yksilöllistä 
   à Alkoholineuvonta yksilöllistä 
•  Mini-intervention teho osoitettu myös 

iäkkäillä 
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Yleistä lääkkeiden ja alkoholin 
yhteisvaikutuksesta 

•  Alkoholi voi lisätä tai vähentää lääkkeen 
pitoisuutta elimistössä vaikuttamalla 
lääkkeen aineenvaihduntaan 

•  Lääke voi vaikuttaa alkoholin 
aineenvaihduntaan (esim. Antabus, 
metronidatsoli, sulfonamidit) 

•  Alkoholi ja lääke voivat lisätä toistensa 
sivuvaikutuksia 

•  Alkoholi vaikuttaa sairauteen, jota 
lääkkeillä on tarkoitus hoitaa 
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Yleisimmät haitat 

•  Väsyttävyyden lisääntyminen 
•  Verenpaineen lasku 
•  Verensokerin lasku liian matalalle 
•  Rytmihäiriöt 
•  Marevan –hoidon tasapainon löytyminen 
•  Lääkkeen käytön epäsäännöllisyys 
•  Kaatuminen 



Kuolema 
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Ja lisäksi 
vielä 
taloudelliset 
haitat … 
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Ikääntyneet coccyxlaiset!  

•  Suhtautumisessa alkoholiin vaikuttavat 
nuoruusajan arvot ja ihanteet 

•  Alkoholin sietokyky vaihtelee iän, kunnon ja 
sairauksien mukaan 

•  Kroonisten sairauksien ja lääkkeiden ja alkoholin 
yhteisvaikutuksen riski on lisääntynyt 

•  Yksiselitteistä riskirajaa ei voi asettaa vaan riski 
on arvioitava jokaisen kohdalla erikseen 



Ei näin … 
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…vaan näin 
3.8.13 


