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Työryhmän toimeksianto 

 

Salo on valtakunnallisen alkoholiohjelman 2008-2011 kuntakumppani. Alkoholiohjelman toimintasuunnitelmassa ja 

ehkäisevän päihdetyön vuosisuunnitelmassa sitoudutaan perustyön lisäksi paikalliseen laaja-alaiseen yhteistyöhön 

alkoholilain noudattamiseksi paikallisesti sekä alkoholipoliittisten linjausten kehittämiseksi.  

 

Salon kaupunginhallitus on 20.9.2010 § 582 antanut pitkään toimineen moniammatillisen ehkäisevän päihdetyön ja 

alkoholiohjelman työryhmän tehtäväksi valmistella kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi kaupungin tukemassa 

vapaa-ajan toiminnassa noudatettavat päihdepelisäännöt. Ryhmää on täydennetty kaupunginhallituksen ohjeen 

mukaan ja nimetty uudelleen 3.11.2010 päihdepoliittiseksi työryhmäksi. Työryhmässä on tällä hetkellä mukana 

edustajat kaupunginhallituksesta, terveyspalveluista (terveyden edistäminen, ehkäisevä päihdetyö ja Länsi 2012 –

hanke), perusopetuksesta, nuorisopalveluista, lastensuojelusta, poliisista, liikuntajärjestöstä, seurakunnasta, A-

klinikalta, alkoholielinkeinosta (vähittäismyynti, ravintola ja Alko) sekä konsultoivana jäsenenä AVI:n alkoholitarkas-

taja. 

 

Salon kaupungin päihdepelisääntöjen pohjana on käytetty 20.9.2010 valmistunutta Helsingin kaupungin vastuulli-

sen alkoholinkäytön toimenpideohjelmaa. Säännöissä on huomioitu kaikki lasten ja nuorten kanssa työskentelevät 

tahot sekä yhteistyö alkoholielinkeinon kanssa. Työryhmän jäsenet ovat tahoillaan pyytäneet lausuntoja sääntö-

luonnoksiin. Harrastustoiminnan pelisääntöjen osalta lausuntoa on pyydetty kaikilta Salossa toimivilta järjestöltä. 

Koulujen pelisääntöihin on pyydetty lausuntoa kaikilta peruskouluilta ja ne on hyväksytty sivistystoimen palvelukes-

kuksessa.  

 

Päihdepelisäännöt liitteineen esiteltiin kaupunginhallitukselle iltakoulussa 6.6.2011. Tilaisuudessa käydyn keskus-

telun pohjalta kaupungin johtoryhmä teki muutoksia joidenkin sääntökohtien sanamuotoihin. 15.9.2011 sääntöluon-

nokset ja johtoryhmän toivomat muutokset lähetettiin käsiteltäväksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan, liikunta- ja 

nuorisolautakuntaan sekä opetuslautakuntaan. Lautakuntien kommenttien pohjalta työryhmä muokkasi säännöt 

lopulliseen muotoonsa kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.  

 

 

Sääntöjen tavoitteet 
 
Päihdeilmastonmuutos Salossa: 

1) päihteiden käyttö vähenee  
2) lapsia ja nuoria suojellaan päihteiltä 
3) päihteiden ongelmakäyttöön puututaan varhain 

 

 

Tilastotietoa päihteiden käytöstä Salossa (Lähde: Salon hyvinvointitilinpito 2010) 

 

Alkoholijuomien kokonaiskulutus on kasvanut Suomen EU:hun liittymisen jälkeen 8,8 litrasta 10,4 litraan 100 % 

alkoholia asukasta kohti. Alkoholijuomien myynti käsittää kunnan alueella Alkon myymälöistä myydyn ja kunnan 

alueella sijaitseviin elintarvikeliikkeisiin, kioskeihin, huoltoasemille ja anniskeluravintoloille toimitetut alkoholijuomat. 

Tiedot kuvaavat kunnan alueella tehtyä kauppaa, eivätkä kuntalaisten tekemiä kauppoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



|    Salon kaupunki    |    Tehdaskatu 1, 24100 SALO    |    PL 77, 24101 SALO    |    www.salo.fi    |    salo@salo.fi    |    Y-tunnus: 0139533-1    | 

   3(7) 

 

 Salossa vuonna 2009 päihteiden käytön vuoksi 15- 24 vuotiaista nuorista hoidossa oli 6,4 %. Hoitojaksot ovat  

 nousseet yli 2 prosenttia vuodesta 2008.      

 

Päihdesairauksien hoitojaksot 15- 24 -vuotiailla/ 1000 vastaavanikäisestä
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    Kuvio 44. Päihdesairauksien hoitojaksot nuorilla, absoluuttinen lukumäärä taulukossa (lähde: Salon hyvinvointitilinpito 

2010) 

 

Nuorten runsas päihteiden käyttö on myös näkynyt Valomerkkitoiminnassa. Päihteiden käytöstä tai näpistelystä 

tehty lastensuojeluilmoitus johtaa nuoren ja vanhempien kanssa käytävään valomerkkikeskusteluun tai laajempaan 

lastensuojelun tarpeen selvitykseen. Valomerkkitoimintaa toteutetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalveluiden, 

erityisnuorisotyön sekä poliisin kanssa. 

 

Vuonna 2010 Salossa tehtiin lastensuojeluilmoituksia yhteensä 909. Valomerkkiselvityksiä tehtiin 128 nuoren koh-

dalla ja avohuollon asiakkaita oli yhteensä 378 lasta tai nuorta. Keskeisimmät huolen aiheet lastensuojeluilmoituk-

sen tekemisessä olivat lapsen hoidon ja huolenpidon puute (183 ilmoitusta), lapsen kehitystä vaarantavat tekijät 

(331 ilmoitusta) sekä lapsen oma käyttäytyminen(285 ilmoitusta). Lastensuojelun avohuollon tukitoimien piirissä 

olevien 0- 17- vuotiaiden osuus Salossa on kasvanut vuonna 2009 ollen yli 5 %. Kasvua vuodesta 2008 oli yli pro-

senttiyksikön. Myös kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0- 17 – vuotiaiden määrä Salossa on noussut vuonna 2009. 
 

Alkoholin kulutus on lisääntynyt työikäisten keskuudessa, erityisesti yli 50 -vuotiaiden keskuudessa. Naisten alko-

holinkulutus on lisääntynyt huolestuttavasti. 

 

A- klinikan asiakkaat 0- 24 vuotiaat,v. 2010
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           Kuvio 49. A-klinikan asiakkaat 0- 24 vuotiaat iän ja sukupuolen mukaan, taulukossa lukumäärä( lähde: Salon hyvinvointiti-

linpito 2010)  

 
 
 
 

Lukumäärä  2008 2009 

Salo 25 37 

Hämeenlinna 18 16 

Kouvola 16 10 

Seinäjoki 
9 17 

V- Suomi 286 306 

Koko maa 2407 2412 

Ikäjakauma  Miehet Naiset Kaikki 

0-15 1 1 2 

16-17 11 7 18 

18-19 7 9 16 

20-24 46 20 66 

Yht. 65 37 102 
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A- klinikan asiakkaat 25-64 vuotiaat, v. 2010
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          Kuvio 50. A-klinikan asiakkaat 25- 64 vuotiaat iän ja sukupuolen mukaan, taulukossa lukumäärä( lähde: Salon hyvinvointi-

tilinpito 2010)  

 
             

A- klinikan asiakkaat 65- yli 85 vuotiaat, v.2010
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              Kuvio 51. A-klinikan asiakkaat 65- yli 85vuotiaat iän ja sukupuolen mukaan, taulukossa lukumäärä ( lähde: Salon 

hyvinvointitilinpito 2010) 
 

           

 

         

Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskuksen vuodeosastoilla 

hoidossa olleet 25- 64- vuotiaat
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           Kuvio 52. Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskuksen vuodeosastoilla hoidossa olleet 25- 64 vuotiaat, 
                             absoluuttinen lukumäärä taulukossa ( lähde: Salon hyvinvointitilinpito 2010) 

 

  Miehet Naiset Kaikki 

25-29 38 29 67 

30-34 50 16 66 

35-39 43 20 63 

40-44 63 25 84 

45-49 64 24 93 

50-54 70 33 95 

55-59 69 37 109 

60-64 69 19 92 

Yht. 466 203 669 

  Miehet Naiset Kaikki 

65-69 31 14 45 

70-74 26 3 29 

75-79 4 5 9 

80-84 6 1 8 

85 yli 0 2 2 

Yht. 67 25 92 

Lukumäärä  2008 2009 

Salo 205 208 

Hämeenlinna 119 113 

Kouvola 180 150 

Seinäjoki 122 107 

V- Suomi 1517 1514 

Koko maa 16112 15619 



 
   

   

Tavoitteet Haasteet Pelisäännöt Vastuutahot 

 

1. päihteiden käyttö vähe-

nee 

 
2. lapsia ja nuoria suojel-
laan päihteiltä 
 
3. päihteiden ongelmakäyt-
töön puututaan varhain 

 

myönteiset päihdeasen-

teet  

 

puutteet lainsäädännön 

noudattamisessa paikalli-

sesti 

 
alaikäisten päihteiden 
kokeilu ja käyttö 
 
vaikeus tunnistaa / puut-
tua päihteiden käyttöön 
varhaisessa vaiheessa 
 
aikuisten päihteidenkäy-
töstä lapsille ja nuorille 
aiheutuvat haitat  

 

 1. Alkoholimainonta kielletään Salon kaupungin omistamien 

maa-alueiden ja mainospaikkojen uusissa vuokrasopimuksis-

sa, jotka koskevat viestintä- tai mainoslaitteiden sijoittamista. 

 

2. Julkisten tilojen (liikuntatilat, kirjastot, bussi-. ja rautatie-

asemat jne.) tupakointipaikat sijoitetaan syrjemmälle (tuhka-

kupit pois ulko-ovien edustalta –imagokysymys kaupungille). 

Tupakointikielto-kyltit näkyvästi esille. 

 

3. Salon kaupunki noudattaa edustustilaisuuksissaan kohtuul-

lista vieraanvaraisuutta alkoholin suhteen. Salon kaupunki 

pidättäytyy työnantajana alkoholitarjoilusta työntekijöille ja 

luottamushenkilöille järjestettävissä tilaisuuksissa. 

 
4. Kaupungin järjestämät lapsille, nuorille tai perheille tarkoi-
tetut tapahtumat ovat savuttomia ja päihteettömiä. Samaa 
sovelletaan vastaaviin tapahtumiin, joita kaupunki tukee tai 
on mukana järjestäjänä.  
  

Alkoholin ja muiden päihteiden käyttö sekä päihtyneenä esiin-
tyminen on kielletty kaikissa liikunta- ja nuorisotoimen hallin-
noimissa tiloissa luvanvaraista anniskelua lukuun ottamatta. 
Maksullisten tilavarausten osalta (esim. yksityiset juhlat) voi-
daan kiellosta erikseen sovittaessa poiketa. 

 

5. Vähittäismyyntipaikat ja anniskeluravintolat tehostavat ikä-

rajavalvonnan noudattamisen seurantaa sekä alaikäisille tai 

päihtyneille myymisen ehkäisyä (liite 1: alkoholin myynnin 

omavalvonta).  

 

 

 

 

 

1. Vuokraamisesta päättävä kaupungin viran-
haltija 

 

 

 

 

2. Tilojen omistajat 

 

 

3. Kaupungin johto, esimiehet 

 

 

 

 

4. Järjestävä taho, tilan vuokraamisesta vas-

taava taho   

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Vähittäismyyntipaikkojen ja anniskeluravin-

toloiden myymäläpäälliköt ja palveluvastaavat 
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Tavoitteet Haasteet Pelisäännöt Vastuutahot 

 

1. päihteiden käyttö vähe-

nee 

 
2. lapsia ja nuoria suojel-
laan päihteiltä 
 
3. päihteiden ongelmakäyt-
töön puututaan varhain 

 

myönteiset päihdeasen-

teet  

 

puutteet lainsäädännön 

noudattamisessa paikalli-

sesti 
 
alaikäisten päihteiden 
kokeilu ja käyttö 
 
vaikeus tunnistaa / puut-
tua päihteiden käyttöön 
varhaisessa vaiheessa 
 
aikuisten päihteidenkäy-
töstä lapsille ja nuorille 
aiheutuvat haitat  

 

6. Vähittäismyynnin omavalvonnan tueksi ja kehittämiseksi 

järjestetään esim. koeostoja, koulutustilaisuuksia ja kampan-

joita (esim. ” välitätkö vai välitätkö”). Yhteistyötä tehdään mm. 

poliisin ja vartiointiliikkeiden kanssa. 

 

7. Poliisi tehostaa alkoholijuomien häiritsevän käytön ehkäisyä 

julkisilla paikoilla (liite 2: järjestyslaki). 

 

8. Alaikäisen tupakkatuotteiden ja muiden päihteiden käyttöön 

puututaan välittömästi ja asiasta ilmoitetaan huoltajalle.  

Kouluissa ja vapaa-ajan toiminnoissa on toimintamallit varhai-

seen puuttumiseen. Lastensuojeluilmoitus tehdään matalalla 

kynnyksellä (liite 2: lastensuojelulain ilmoitusvelvollisuus, liite 

3: nuorisotilojen järjestyssäännöt). 

 

9. Peruskouluissa, ammatillisissa oppilaitoksissa lukioissa ja 

rippikoulussa käsitellään päihteiden terveyshaittoja osana 

normaalia opetusta. Perheille järjestettävissä tilaisuuksissa 

muistutetaan huoltajia kasvatusvastuusta myös tupakka-, al-

koholi- ja huumausainelainsäädännön näkökulmasta :mm. 

alaikäiselle välittäminen ja alaikäisen päihteidenkäytön hyväk-

syminen. (Liite 4: peruskoulujen päihdepelisäännöt) 

 

10. Lasten harrastustoiminnassa mukana olevat perheet ja 

 valmentajat sopivat omat päihdepelisäännöt (päihdekasvatus 

 / käyttöön puuttuminen) yhdessä lasten kanssa ennen  

toimintakauden alkua. Aikuiset toimivat esimerkkinä ja sitou- 

tuvat päihteettömyyteen harjoituksissa ja pelimatkoilla. (Liite  

5: liikunta- ja vapaa-ajan järjestöjen  päihdepelisäännöt) 

 

6. Salon kaupunki, päihdepoliittinen työryhmä 

 

 

 

 

7. Poliisi  

 

 

8. Kaikki lasten ja nuorten kanssa toimivat 

tahot 

 

 

 

 

 

9. Koulut ja oppilaitokset yhteistyössä perhei-

den ja asiantuntijatahojen kanssa 

 

 

 

 

 

 

10. Järjestöjen vastaavat yhteistyössä harras-

tustoiminnassa mukana olevien perheiden 

kanssa 
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Tavoitteet 

 

Haasteet Pelisäännöt Vastuutahot 

1. päihteiden käyttö vähe-

nee 

 
2. lapsia ja nuoria suojel-
laan päihteiltä 
 
3. päihteiden ongelmakäyt-
töön puututaan varhain 

 

myönteiset päihdeasen-

teet  

 

puutteet lainsäädännön 

noudattamisessa paikalli-

sesti 

 
alaikäisten päihteiden 
kokeilu ja käyttö 
 
vaikeus tunnistaa / puut-
tua päihteiden käyttöön 
varhaisessa vaiheessa 
 
aikuisten päihteidenkäy-
töstä lapsille ja nuorille 
aiheutuvat haitat  

 

11. Kahdenkeskisissä tapaamisissa päihteidenkäyttö otetaan 

matalalla kynnyksellä puheeksi. Perheitä kohtaavat tahot pyr-

kivät herättämään keskustelua erityisesti alkoholinkäytöstä 

lasten seurassa. Työpaikoilla tulee olla toimintaohjeet varhai-

seen puuttumiseen henkilökunnan päihdeongelmiin. 

 

 

 

11. Esimiehet ja muu henkilöstö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liitteet: 

 

1. Alkoholijuomien myynnin omavalvonta 

2. Lakiasiaa: Järjestyslaki ja lastensuojelulain ilmoitusvelvollisuus 

3. Nuorisotilojen järjestyssäännöt 

4. Päihdepelisäännöt Salon kaupungin peruskouluissa 

5. Liikunta- ja vapaa-ajan järjestöjen päihdepelisäännöt 

 


