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Lahdessa toteutetaan Lahti-projektin nimella
kokeiluohjelmaa, jonka tavoitteena on päih-
dehaittojen vähentäminen paikallistasolla.
Projektin yhtenä osa-alueena on vastuullisen
tarjonnan ja alkoholin kayttr;ymparistöjen ke-
hittäminen. Tätä tarkoitusta varten on Lah-
desta kerätty erilaisia tietoja alkoholin tarjon-
nasta (Holmila 1993; Makela 1993) ja väki-
vallan liittymisestä alkoholin kaytttion (Hol-
mila & Haavisto 1994).

Anniskelupaikkojen määrä on Lahdessa
kasvanut nopeasti. Vuonna l9B2 Lahdessa oli
A- ja B-oikeuksin varustettuja ravintoloita 36
(asiakaspaikkoja 6 677), vuonna 1992 jo SS

(asiakaspaikkoja fl 965). Keskioluen annis-
kelupaikat ovat lisääntyneet tätäkin nopeam-
min: vuonna l9B2 niitä oli 62 (asiakaspaikko-
ja 3 B5l), kymmenen vuotta myöhemmin 95
(asiakaspaikkoja 5 744). Lahtelaisten kulut-
tamasta alkoholista noin kolmannes nautitaan
ravintoloissa ja keskiolutbaareissa (Makela
t993,7-9).

Nuorten aikuisten alkoholin käyttö painot-
tuu muita enemmän ravintoloihin. Koko maa-
ta koskevassa juomatapatutkimuksessa on to-
dettu, että 20-29-vuotiaat naiset ja miehet
kuluttavat puolet kaikesta juomastaan alko-
holista ravintoloissa. Vastaava luku kaiken-
ikaisilla naisilla on kolmannes ja miehilla
neljännes kaikesta kulutetusta alkoholista
(Simpura l9B9). Lahtelaisista l8-24-vuoti-
aista 30 prosenttia käy vähintään kerran vii-
kossa ravintolassa, kun 35-50-vuotiaista vain
joka kymmenes ja yli S0-vuotiasta vain noin 3

prosenttia kay niissä näin usein (Holmila
1993,9).

Ravintoloitten rooli on hallitun alkoholin
kayton kannalta erityinen: ne ovat julkisia ja
nakyviä paikkoja, ja niilta myös odotetaan,
että ne pystyisivät estärnään vakivaltaa ja yl-
läpitämaan miellyrtävää käyttaytymistä. Myös
anniskelulaki velvoittaa ravintolat vastuulli-
seen tarjoiluun. Aiempi Lahdessa tehty selvi-
tys osoitti, että anniskelupaikoissa sattui noin
viidesosa kaikista poliisin tietoon tulleista
väkivaltatapauksista (Holmila & Haavisto
1994). Osuus on likimain sama kuin koko
maata koskevassa tutkimuksessa (Heiskanen
& al. 1990,9B). Niin tekijä kuin uhrikin olivat
anniskelupaikoissa tapahtuneissa väkivalta-
tapauksissa alkoholin vaikutuksen alaisena
useammin kuin kadulla tai asunnoissa (Hol-
mila & Haavisto 1994,ll).

Tämän artikkelin tavoitteena on tarkemmin
kuvata ravintoloissa sattuneita häiriöitä. nii-
den syitä, kayttaytymisen kontrollia ja asiak-
kaiden asenteita. Tarkastelu perustuu lahte-
laisten asiakaskyselyyn antamiin tietoihin.

AINEISTO

Kysely suunniteltiin Lahti-projektin ja Fell-
manni-instituutin (Lahden ravintolaopisto)
yhteistyönä. Karroituksen kohteeksi valittiin
kolme erilaista ravintolaa Lahden keskustas-
ta, koska vastaajiksi haluttiin mahdollisim-
man monenlaisia ravintola-asiakkaita.
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Aineisto kerättiin perjantaina 28. tammi-

kuuta 1994 kuuden Fellmanni-instituutin
opiskelijan ja Kari Haaviston toimesta. Kyse-

Iyssä käytettiin lomaketta, jolla oli 40 kysy-

mystä. Kysymyksiin vastaamiseen kului noin

kymmenen minuuttia. Lomakkeita varattiin
jokaista ravintolaa varten 110 ja tavoitteena

oli saada kustakin 100 taytettya lomaketta.

Kello 21.30 aloitettiin lomakkeiden jako kah-

dessa ensimmäisessä ravintolassa, ja näiden

valmistuttua siirtyi koko aineistonkeruuta

suorittava ryhmä viimeiseen ravintolaan. Vii-
meiset lornakkeet palautettiin puolen yön

maissa. Mennessään ravintolaan aineistonke-

ruuta suorittava ryhmä jakoi lomakkeet ja ky-

nät kaikille asiakkaille, tarvittaessa tutki-
muksen tarkoitusta ja tekijoita selviteltiin tar-

kemminkin. Tämän jalkeen lomakkeet kerät-

tiin vastaajilta sitä mukaa kuin kaikkiin kysy-

myksiin oli vastattu.

Lomakkeita siis jaettiin yhteensä 330 ja lo-

pulliseen aineistoon näistä jäi 292 ayrcttye
lomaketta, joista 146 naisten täyttämiä ja 146

miesten täyttämiä. I-omakkeet jakautuivat

melko tasan kaikkien kolmen ravintolan kes-

ken. Pieni osa lomakkeista "katosio' aineis-

tonkeruun yhteydessä ja muutama palautettu

lomake oli taytetty niin huonosti, että niitä ei

otettu mukaan lopulliseen aineistoon. Varsi-

naista vastausprosenttia ei talla lailla toteute-

tussa aineistonkeruussa voi laskea, mutta sil-

mämääräisesti arvioituna kustakin ravinto-

lasta l<yselyyn vastasi ainakin joka kolmas

asiakas. Asiakkaita oli perjantai-iltana enenr-

män kuin virallinen asiakaspaikkaluku ker-

too, sillä osalla oli vain seisomapaikka baaris-

sa. Asiakaspaikkoja ravintoloissa on yhteensä

674, joten vastaajia on tästä luvusta noin 40

pr«-rsenttia.

KYSELYYN VASTANNEET ASIAKKAAT

Ravintola 1 on seurusteluravintolaja sen tilat

ovat kahdessa kerroksessa. Alakerrassa on

pieni pubi. Yläkerassa on suurempi ravinto-

lasali, jonka keskelle on sijoitettu iso baari.

Viikonloppuisin, kun asiakkaita on paljon,

suuri osa asiakkaista seisoo ravintolassa, kos-

ka istumapaikkoja on rajoitctusti. Ravintola

aukeaa jo aamupäivalla ja siellä tarjoillaan

lounasta.

Ravintola 2 on iltaisin elävär'r musiikin

tanssiravi ntola. Päivi si n tässäkin ravintolassa

on mahdollisuus ruokailuun. Ravintolan asi-

akkaista suurin osa oli keski-ikaisiaja kaikil-
le asiakkaille oli tilaa pöydissä. Innokas tans-

siminen ja hamarahkö valaistus hankaloitti-

vat hieman kyselyyn vastaamista, mutta tavoi-

teltu määrä täytettyjä lomakkeita saatiin tääl-

täkin. Varsinaisia kieltaytyjiä tässä ravinto-

lassa oli enemmän kuin muissa ravintoloissa.

Yleisin asikkairlen komn'rentti aineiskrnke-

rääjille tässä ravintolassa oli "Onks tää joku

presidenttigalluppi?", koska presidentin vaa-

Iir olivat lahella.

Ilavintola 3 on nuofien suosima viihclera-

vintola Lahden keskustassa. Ravintola avaa

ovensa vasta illalla ja sen asiakkaat olivat

miltei kaikki alle 3o-vuotiaita. Musiikista

huolehtii tlisc jockey. Asiakkaat suhtautuivat

kyselyyn myönteisesti ja jaetut lomakkeet pa-

lautettiin nopeasti täytettyinä kerääjille.

Ravintolaan tulon motiivia kysyttiin kysy-

myssarjalla, jossa on kuvattu seitsemän eri-

laista tulosyytä. Kukin vastaaja sai valita kol-

me tärkeintä syytä. Suosituimrnat tulosyyt oli-
vat "pitämään hauskaa", "seurustelemaan"

tai "viettämään vapaa-aikaa" (taulukko I).
Tärkeimmät syyt ovat siis aivan luonnollisia
ja positiivisia selityksia ravintolaan lahdolle.

Samanlaisia vastauksia saatiin Helsingissä

vuonna l9B7 ravintoloiden ilta-asiakkaiden

keskuudessa tehdyssä tutkimuksessa (Piri-

nen 1987). Hieman pulmallisempi tulosyy on

"tulin juopumaan", jonka joka neljas mies ja
joka viides nainen mainitsi yhdeksi tulornotii-

vikseen. Seuran etsiminen oli ravintolaan tu-

lon syynä joka neljannella rniehellä. Tässä

kohden mies- ja naisvastaajat eroavat selke-

ästi toisistaan. Naisista vain runsas kymme-

nesosa ilmoitti tulosyykseen seuran etsimi-

sen. Moni vastasi myös tulosyykseen unoh-

duksen etsimisen. Ehka he tarkoittivat tällä
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TauLukko 1. Kyselyyn vastanneet ravintola-asiakkaat ikaryhmittain, %

narset
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(34)
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(142)

ravintola
I
2

JJ

30

36

53

45
47

26

25
25

29

69

2

56

53

47
26

24

29

30

7

63

6:)

4:)

62

35

AZ

JI

34

29

57

48

6
46

82

65

69

22

t2

40

3l
t9
77

5

50
15

35

Miksi lähti tänään ravintolaan

pitämään hauskaa
seurustelemaan

viettämään vapaa-aikaa
unohtamaan
juopumaan

etsimään seuraa

Tullut ravintolaan

omasta tai toisen asunnosta 55
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vain arjen rasituksia, ehkä isompiakin mur-
heita.

Suurin osa vastaajista tuli ravintolaan suo-
raan omasta tai toisen asunnosta (taulukko l).
Toisesta ravintolasta siihen ravintolaan, jossa

vastasi kyselyyn, oli tullut neljännes vastaa-
jista. Yli 30-vuotiaat vastaajat, etenkin naiset,
tulivat muita useammin toisesta ravintolasta.
Ero nuorempiin saattaa johtua keski-ikaisten
paremmista taloudellisista mahdollisuuksista
kaytlaa ravintolapalr el uja.

Kaksi kolmasosaa kyselyyn vastanneista
asiakkaista oli juonut alkoholia jo ennen koh-
deravintolaan tuloaan (taulukko 1). Naisten

nauttimien "pohjien" keskiarvo oli 2,8 ja
miesten 4,8 alkoholiannosta. Alkoholiannok-
seksi oli määritelty pullo olutta, lasi viiniä tai
4 cl väkeviäjuomia. Suurin osa vastaajista oli
nauttinut tämän alkoholin kotona. "Pohjien"
nauttiminen oli nuorimmassa ikäluokassa
kaikkein harvinaisinta.

Aineistonkeruun kohteena olleiden ravin-
toloiden eroja kuvataan Jaakko Rytkon ja
Tuomas Luukon (1994) Fellmanni-instituut-
tiin tekemässä seminaarityössä. He myös
haastattelivat muutamia kohderavintoloiden
henkilokunnan jäseniä. Henkilokunta selitti
asiakkaiden tapaa nauttia alkoholia jo ennen
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TäultLkko 2. Havaitut häiriötilanteet ia vakivalta, To

väh. 2 kertaa/kk
naiset miehet

(Be) (ros)

ravintolassa kaynnit
harvemmin

naiset miehet
(44) (,27)

yhteensä

narset

(r33)
miehet
(132)

Havainnut 12 viime kuukauden aikana

ravintolassa sanaharkkaa tai riitaa

käsikähmää tai tappelua

Vastaajaa on 12 viime kuukauden aikana

ravinlolakäynnin vhleydessä

rrhkailtu 13

tyrkitty tai tönitty 46

ahdisteltu seksuaalisesti 26

lyöty tai kohdeltu muuten väkivaltaisesti l4

26

43

2l
I9

25

11

25

l3
44

t2

26

4t
I9
20

B1

6B

66

4B

10

66
62
43

,)Z

JJ

67

60

I4
4I
t6
9

ravintolaan tuloa tiukalla taloudellisella ti-
lanteella: halutaan säästää rahaa juomalla

kotona varastoon. Myos alkoholin kotivalmis-

tuksen lisääntyminen on henkilökunnan mie-

lestä saattanut nostaa ennen ravintolaan tuloa

nautitun alkoholin määrää (Rytko & Luukko

t994).
Kysyttäessä, kuinka paljon vastaajalta ku-

lui viikossa rahaa alkoholiin, ilmeni, että nai-

set käyttävät huomattavasti vähemmän rahaa

ravintoloissa. Puolet naisvastaajista kulutti

viikossa ravintolajuomiin vähemmän kuin 50

mk, kun miehistä vain viidennes kaytti nain

vähän. Kolmasosa miehistä käytti enemmän

kuin 200 mk viikossa ravintolajuomiin ja puo-

let kaytti 50 mk:sta 200 mk:aan. Miehet kayt-

tivät alkoholiostoihin myös muualla kuin ra-

vintoloissa enemmän rahaa kuin naiset.

HAIRIÖTIIANTEET RAVINTOI.ASSA

Ravintolassa tapahtuvia hairititilanteita ja vä-

kivallan uhkaa tarkasteltiin tässä kyselyssä

kahdella tavalla. Vastaajilta kysyttiin ensin-

näkin. olivatko he viimeksi kuluneen vuoden

aikana havainneet riitatilanteita käydessään

ravintolassa. Toiseksi heiltä kysyttiin, oliko

heihin itseensä kohdistunut jotain väkivaltaa

ravintolassa käydessä. Tuloksia tarkasteltaes-

sa on huomattava, että tiedot eivät kohdistu

siihen ravintolaan, jossa lomakkeet täytettiin.

Hairiti tai väkivalta on voinut sattua missä ta-

hansa ravintolassa, jossa vastaaja on käynyt

viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Riitatilanteiden havaitseminen oli hyvin

yleistä. Käsikähmää tai tappelua ravintolassa

oli havainnut 66 prosenttia miehistä ja 43 pro-

senttia naisista. Sanaharkkaa tai riitaa oli ha-

vainnut tätäkin useampi (taulukko 2). Vahin-

tään joka toinen viikko ravintolassa kayvilla

oli näitä havaintoja useammin kuin har-vem-

min kavijtiilla.
Vastaajat olivat itse olleet ravintolassa ta-

pahtuneen väkivallan kohteena huomattavas-

ti harvemmin. mutta tästäkin oli aika useilla

kokemuksia. Kaikkein tavallisinta oli tyrkki-

minen tai töniminen, jota oli kohdistunut lä-

hes puoleen asiakkaista. Uhkailua oli koke-

nut neljännes miehistä riippumatta ravinto-
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Taulukko.J. Ravintolahenkilökunnan harjoittama kontrolli, 7o

väh. 2 kertaa/kk
naiset miehet
(86) (107)

ravintolassa kaynnit
harvemmin

naiset miehet
(47) (28)

yhteensä

naiset miehet
(133) (13s)

Vastaaja on 12 viime kuukauden aikana
ravintolakäynnin yhteydessä havainnut. että

ravintolasta on poistettu
humalainen henkilo
ravintolasta on poistettu
väkivaltainen henkilti

12 viime kuukauden aikana on sattunut. että

vastaajalta on evätty pääsy ravintolaan
vastaajalle on kieltaydytty
tarjoilemasta alkoholia
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lassa käynnin tiheydestä. Naisia oli uhkailtu
harvemmin. Luokassa "kohdeltu muuten vä-
kivaltaisesti" ovat yhdistettyinä maininnat
eriasteisesta lyömisestä ja erittelemättömät
maininnat väkivallasta. Mustelman, ruhje-
vamman tai haavan aiheuttaneen lyömisen
uhreina oli ollut 5 prosenttia niin mies- kuin
naisasiakkaista.

Seksuaalista ahdistelua oli kokenut häm-
mästyttävän moni, niin mies (19 Vo) kuin nai-
nenkin (23 Vo). On vaikea tietää, kuinka to-
desta tämä tulos on miesten kohdalla syytä
ottaa. Aineiston keränneet opiskelijat sanoi-
vat, että miesten vastauksista osa saattaa olla
leikinlaskua. Toisaalta etenkin vanhemmat
miehet olivat todenneet, että naiset ovat tans-
siravintoloissa joskus liian aktiivisia ja "pääl-
lekäyviä".

RAVINTOLAHENKITÖKUNNAN IOIMINTA
HAIRIÖIDEN ESIAMISEKSI

Ravintolahenkilökunnan kontrolli on yksi
keino ehkaistä hairiötilanteita ennalta. Kyse-

lyssa kysyttiin sekä yleishavaintoja muihin
kohdistuneista että kokemuksia asiakkaisiin
itseensä kohdistuneista kontrollitoimista
(taulukko 3).

Humalaisen asiakkaan poistaminen ravin-
tolasta on tavanomainen tapahtuma: kaksi
kolmasosaa miehistä ja yli puolet naisista
muisti nähneensä tällaista tapahtuneen 12
viime kuukauden aikana. Väkivaltaisen hen-
kilön poistamista oli todistanut lahes yhta
moni: 58 prosenttia miehistä ja 37 prosenttia
naisista oli nähnyt tällaisen tapauksen vii-
meksi kuluneen vuoden aikana. Miesten näi-
hin kysymyksiin antamat vastaukset ovat sii-
nä mielessä epäjohdonmukaisia, että usein
ravintolassa käyneet olivat nähneet tällaista
harvemmin kuin harvoin ravintolassa käy-
neet.

Vastaajaan itseensä kohdistuneet kontrolli-
toimet erosivat naisilla ja miehilla toisistaan.
Miehia oli käännytetty ovelta selvästi useam-
min kuin naisia: lB prosenttia miehistä ja l3
prosenttia naisista sanoi näin käyneen vii-
meksi kuluneen vuoden aikana. Thrjoilusta
kieltäytyminen oli vielä selvemmin miehiin
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kohdistunut kontrollikeino: 13 prosenttia

miehistä.ja 5 prosenttia naisista ilmoitti näin

käyneen.

Se, että ravintolassa käynnin tiheys ei Iisää

todennäköisyyttä tulla kontrollin kohteeksi,

vaan pikemminkin vähentää sitä, kertonee,

että asiakkaan kokeneisuus on kontrollia
vähentävä tekija. Ravintolahenkilökunnan

kontrolli kohdistuu helpoiten niihin, jotka

eivät täysin osaa pelin sääntöjä.

Kontrollin yksi tavoite on lain säätämien

ikärajojen valvonta. Sisäänpääsyn estäminen

oli tavallisempaa nuofien asiakkaiden, mutta

tarjoilun evääminen vanhempien asiakkaiden

ryhmässä. Suurin osa (75 7o) alle 2S-vuotiais-

ta naisista ja lahes puolet $1 7o) alle 25-vuo-

tiaista miehistä oli joutunut todistamaan ikän-
sä ravintolassa viimeksi kuluneen vuoden ai-

kana ainakin kerran. On kiinnostavaa, että

naisten ikä tarkistetaan näinkin paljon use-

ammin kuin miesten.

Valvonnasta huolimatta eivät lain säätämät

ikärajat pidä, vaan alle l8-vuotiaille tarjoil-
laan sangen yleisesti (taulukko 4). Kyselyyn

vastanneista naisista 50 prosenttia ja miehistä

72 prosenttia sanoi ostaneensa jossain ravin-
tolassa alkoholia ennen kuin oli tayttänyt 1B

vuotta. Koko maata koskevassa nuorisotutki-
muksessa todettiin. että noin viidennes l6-
vuotiaista oli juonut alkoholia anniskelura-

vintcrlassa (Ahlström & al. 1994, 4446).

ASIAKKAIDEN MIELIPITEET HAIRIOIDEN SYISTA
.JA HENKILÖKUNNAN ROOTISTA NIIDEN

rHrArsrtANA

Asiakkaiden mielipiteita mitatti in muutamal-

la ravintolaelämää koskevalla vaitteellä. Ko-

vin selkeää kannatusta eivät saaneet väitteet

"Suomalaisten ravintoloitten taso on laskenut

kilpailun kiristyessä", "Suomalaisten riitai-
nen luonne on suurin syy ravintolassa tapah-

tuviin riitoihin ja tappeluihin" ja "Ravintola-
henkili;kunnan töykeä kaytos aiheuttaa kon-

flikteja". Naiset olivat hieman taipuvaisem-

pia kuin miehet pitämään henkilökuntaa kon-

Taulukko 4. Onko teille alle lB-vuotiaana anniskeltu
alkoholijuomia ravintolakäyntinne yhtevdessä, 7r

när set miehet
(135)(13s)

kerran

useita kertoja

ei kertaakaan

fliktien aiheuttajana, miehet taas suomalais-

ten riitaista luonnetta (taulukko 5).

Selvimmät tulokset liittyivät kuitenkin väit-
teisiin "Häiriokayttaytyminen ravintoloissa

aiheutuu liian runsaasta alkoholin käytöstä"
ja "Ravintolahenkilokunnan tulee rajoittaa

asiakkaiden alkoholin kayttoa". Enemmistö

vastaajista antoi tukensa näille ajatuksille,
naiset hieman useammin kuin miehet. Tämän

perusteella näyttäisi siltä, että lahtelainen ra-

vintolayleisö liittää ravintoloiden sisäiset häi-

riöt selkeästi humalaan ja pitaa tarjoilun
sääntelyä asiallisena.

Naiset ja miehet erosivat kuitenkin siina,

esiintyykö ravintoloissa heidan mielestään

liikaa vai sopivasti humalaisuutta. I(un noin

puolet naisista sanoi, että "suomalaisissa ra-

vintoloissa on liikaa humalaisia", vain 2B pro-

senttia miehistä oli tata mielta ja lahes kol-
mannes miehistä ei osannut sanoa kantaansa.

Miesten suhtautuminen humalaan oli siis am-

bivalentimpaa kuin naisten: vaikka heistä

hairiot johtuvatkin humalasta, ei tämä kuiten-
kaan välttämättä tarkoita, että humalaisuutta

olisi ravintoloissa liikaa.
Ravintolajuomisen kehittämisen keskei-

syys tuli esille myös Lahdessa vuoden 1993

kevaalla tehdyssä puhelinkyselyssä. Kysyttä-

essä avoimella kysymyksellä, miten alkoholin
anniskelua tulisi Lahdessa muuttaa tai kehit-
tää, enemmistöllä ei ollut mitään sanottavaa,

mutta noin kolmannes esitti mielipiteensä.

Kantaa ottaneista 43 prosenttia esitti tarjoilu-
politiikan kiristämistä ja 49 prosenttia alko-
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Taulukko 5. Asiakkaiden mielipiteet hairiOiden syistäja ehkäisystä, 7r,

naiset (l l3B)

samaa vaikea
mieltä sanoa

miehet (I39)
samaa vaikea eri mieltä
mieltä sanoa

eri mielta

Suomalaisissa ravintoloissa
on liikaa humalaisia asiakkaita 48
Suomalaisten ravintoloiden taso

on laskenut kilpailun kiristyessä 35
Ravintolahenkilökunnan ei pidä
rajoittaa asiakkaiden alkoholin keyttoa 26
Hairiokayttaytyminen ravintoloissa
aiheutuu liian mnsaasta alkoholin
käytrista 70
Ravintolahenkilükunnan töykeä
käytiis aiheuttaa kon{likteja 40
Suomalaisten riitainen luonne on

suurin syy ravintoloissa tapahtuviin
riitoihin ja tappeluihin 4l

t3

22

1,2

t1

26

16

29
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holipoliittisten rajoitusten vähentämistä. Tar-
joilun kiristämistä kannattavissa mielipiteis-
sä yleisimpiä olivat ikarajojen valvonta ja
nosto, ravintoloitten määrän vähentäminen,
humalaisille tarjoilun rajoittaminen ja keski-
olutbaarien vähentäminen (Holmila 1993, 6).

KESKUSTELUA

Anniskelupaikat ovat alkoholihaittojen en-
naltaehkaisyn näkökulmasta yksi positiivisen
vaikuttamisen väylä. Anniskelupaikoilla on
julkisina tiloina edelleen myös tapakulttuuria
ja tiedontasoa muokkaava vaikutus. Koska
ravintoloissa alkoholin myynti ja nauttiminen
tapahtuvat samoissa tiloissa, on niissä paljon
mahdollisuuksia vaikuttaa suoraan asiakkaan
humalaisuuden asteeseen ja käyttäytymiseen.
Vastuullisen tarjoilun kehittäminen edelleen
edellyttää sekä koulutusta että ravintolaelin-
keinon valvontaa.

Tahan mahdollisuuteen on useissa "vas-
tuullisen tarjoilun" projekteissa tafiuttu mm.

USA:ssa, Kanadassa ja Australiassa. USA:n
Iainsäädäntö poikkeaa suomalaisesta.

USA:ssa ravintoloitsija ja tarjoilijat ovat hen-
kilokohtaisesti oikeudellisessa vastuussa ri-
kottuaan anniskelusta annettuja lakeja ja
määräyksiä. Onnettomuuden tai rikoksen uh-
rien kor-vausvaatimukset ovatkin siellä olleet
tärkeä ponnin vastuullisen tarjoilun kehitta-
miseen ja erityisten koulutuskampanjoiden
synnyttämiseen ravintolahenkilökunnan kes-
kuudessa. Suomessa anniskelulain rikkomi-
sesta ei ravintoloitsijaa vastaan useinkaan
nosteta oikeusjuttua, vaan Alko on hoitanut
sanktioinnin määräämällä ravintoloitsijalle
varoituksen. sakkoja ja pysyvän tai määräai-
kaisen anniskelukiellon. Koko valvontajär-
jestelmä on nyt muutoksen alaisena. Alkon
paikallisorganisaatio, joka oli aiemmin aktii-
vinen ravintoloitten tason valvoja, on vähentä-
nyt tarkastuskäyntejaan. Kunnallinen alko-
holitarkastus on Suomessa lopetettu.

Ulkomaisissa seurantatutkimuksissa on

saatu positiivisia tuloksia ennen kaikkea rat-
tijuoppouden vähentämisestä. Oregonin osa-
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valtion kaikki anniskelupaikat olivat erityi-
sen koulutusohjelman kohteena. Tirtkimus

osoitti, että koulutuksen jälkeen alkoholiin
liittyvät yhden ajoneuvon yölliset onnetto-

muudet vähenivät merkitsevästi (Holder &
Wagenaar 1994 l. Vlichiganissa jä{estetyssä

koeasetelmassa lisättiin humalaisille tarjoi-
lun valvontaa. Humalaisille tarjoilusta kiel-
täytyminen lisääntyi ja rattijuopumuspidatys-

ten määrä väheni (McKnight & Streff 1994).

Eräässä tutkimuksessa todettiin, että vastuul-
liseen tarjoiluun koulutetut tarjoilijat suhtau-

tuivat kuusi olutta jo tilanneeseen asiakkaa-

seen vastuullisemmin kr-rin kouluttamattomat.

He tarkistivat asiakkaan iän, kysyivät, onko

henkilo liikkeella autolla, hidastelivat tarjoi-
lussa ja tarjosivat välillä alkoholittomia vaih-

toehtoja (Russ & Celler 1987). Australialai-
sesta vastuullisen tarjoilun projektista saatiin
sekä myönteisiä että kielteisia kokemuksia.

Osallistujat pitivät koulutusta yleensä hyö-

dyllisenä, mutta sen vaikutus kaytänttiön ei

ollut kovin suuri (Stockwell & al. 1993).

Suomessa ravintolahenkilökunnan koulut-
taminen vastuulliseen tarjoiluun on osa am-

mattikoulutusta. Lahdessa Fellmanni-insti-
tuutti on osoittanut kiinnostusta koulutuksen

kehittämiseen nimenomaan vastuulliseen tar-
joiluun liittyvissä kysymyksissä. Tässä rapor-

toitu tutkimus on osa tätä prosessia. Koulun
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ja sen ulkoinenkin kontrolli on paikallaan.
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