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suurta enemmistöä, joka voi joutua sen koh-
teeksi tai ainakin todistajaksi. Ravintoloista
lähtijät siirtyvät omilla tai yleisilla kulkuneu-
voilla koteihinsa. ja on kaikkien etu, että hu-
malainen asiakas löytää sinne ilman itselleen
tai muille aiheutettua vahinkoa liikenteessä.

Jos vahinkoja sattuu, niiden seuraukset ovat
tilanteesta johtuen (yiiaika, monta humalaista
samassa paikassa) helposti vakavia.

Kolmas syy kiinnittaa erityishuomio annis-
kelupaikkoihin Iiittyy niiden nykyiseen asia-
kaskuntaan: ravintoloissa monet alaikäiset ja
vastikään laillisen ostoiän saavuttaneet ko-
keilevat rajojaan, ja vanhemmat tuntisivat
olonsa turvallisemmaksi, jos tietäisivät, että
ravintokrissa olisi jonkinlaista kayttäytymi-
sen kontrollia.

Tutkimuksen keinoin on yritetty selvittää,
millaiset tekijät vaikuttavat ravintolajuomi-
sen haittoihin. Australialaisessa tutkimuk-
sessa etsittiin yhteyttä alkoholiehtoisten hait-
t<rjen ja yksittaisen juomapaikan välilla. Tut-
kimus osoitti, että asiakkaiden joutuminen
vekivalta- tai rattijuopumusrikkomukseen
liittyi merkitsevästi siihen, miten paljon ky-
seisessä ravintolassa myytiin asiakasta koh-
den alkoholia. Toinen kiinnostava tulos oli se,

että vaikka alkoholinmyynnin vuosittainen
volyymi kontrolloitiin, Itiytyi yhä merkitsevä
korrelaatio paikkojen tyypin ja asiakkaiden
kokemien haittojen valilla. Voitiin siis paikal-
listaa ravintoloita, erityisesti myöhaan auki
olevia yiiklubeja ja hotelleja, jotka olivat ris-
kialttiita ympäristöjä (Stockwell & al. 1991,

10,1.-105). Joko nämä paikat houkuttelevat
tietyntyyppisiä asiakkaita tai sitten itse paik-
ka houkuttaa laittomaan tai väkivaltaiseen
käyttäytymiseen.

Useissa maissa on pyritty saamaan anniske-
luelinkeinon edustajia mukaan kehittämaan
keinoja vähentää ravintolajuomiseen liittyviä
haitt«rja (Single 1997). Erityisesti Pohjois-
Amerikassa on jo pitkaan pyritty saamaan

anniskeluelinkeinon edustajia mukaan kou-
lutukseeno joka tahtaa asiakkaiden riskikayt-
täytymisen sääntelyyn. Tarjoilijoita opetetaan
mm. rajoittamaan humalaisille tarjoilua ja

huolehtimaan, että asiakas ei mene juopunee-

na auton rattiin. Elinkeinon edustajat kannat-
tavat yleensä lämpimästi vastuullisen tarjoi-
lun ajatusta ja koulutusta. Kokemus on kui-
tenkin vahvistanut näkemystä, että koulutuk-
sessa opittua sovelletaan käytäntöön vain, jos

henkilokunta on tietoinen siitä, etta lakia so-

velletaan ja sen toteutumista valv«rtaan. Ilman
selkeitä säännöstöjä vastuullisen tarjoilun
koulutus ei amerikkalaisten tutkijoiden mu-
kaan voi muodostua vakavasti otettavaksi te-
kijaksi (Saltz & Stanghetta 1997,248).

Suomen laissa on määrätty seuraavasti:
"Alkoholijuomaa ei saa anniskella kahdek-
saatoista vuotta nuoremmalle. häiritsevästi
kaytteytyvalle tai selvästi päihtyneelle, tai jos

on aihetta olettaa alkoholijuoman väärinkäyt-
töä" (Paaso 1996,9). On ilmeistä, että lakia ei
näiltä osin kovinkaan hyvin noudateta, eikä
sen valvonta ole tehokasta. Tarjoilijoiden kä-
sitykset ja taidot saattavat myös olla puutteel-
lisia. Tarjoilijoiden tulkinnat käsitteestä
"päihtynyt" vaihtelevat. Melko yleinen lienee
seuraava käsitys: "Eiko kaikki tule humalan
takia ravintolaan'i" (Puskala & Miettinen
1995, B).

Ravintoloiden asiakkaat eivät välttämättä
suhtaudu tarjoilijoiden harjoittamaan kont-
rolliin negatiivisesti. Kolmessa Lahden kes-
kustan ravintolassa eräänä perjantai-iltana
tehdyssä haastattelussa enemmistö asiak-
kaista piti päihtymystä jarjestyshairioiden
syynä ja odotti myiis ravintolahenkiliikunnan
valvovan asiakkaiden alkoholin kayttoa (Hol-
mila & Haavisto 1997,142-143).

Suomessa ei ole kovinkaan laajasti pyritty
etlistämään ravintolahenkilökunnan taitoja
haittakayttin hillitsemiseen ohi sen, mitä tar-
joilijoitten peruskoulutuksessa opetetaan.
Lahden paikallispreventioprojektissa tätä
kuitenkin kokeiltiin (Holmila & Haavisto
1997). J<t ammatissa toimiville tarjoilijoille
järjestettiin yhdessä Felmanni-instituutin
kanssa kurssio josta saatiin hyvin myönteisiä
kokemuksia. Sen sijaan sitä, miten kurssi
mahdollisesti muutti tarjoilijoiden toimintaa,
ei mitattu.

AIKOHOIIPOLITIiKKA
ö2 119971: 6

RAVINIOTAETINKEINON KEN

Anniskeluravintoloiden lukumäär

kaksinkertaistunut vuoden I980 jä

vio I). Lisääntymistahti on ollut erit

aa l980-luvun jalkipuoliskolla ja l'
ensimmäisinä vuosina sekä vuoder

keen. Myüs asiakaspaikkojen lukr
enemmän kuin kaksi nkertaislunut.

sa asiakaspaikkojen lukumäärä lisä

desta l9B0 vuoteen 1994 nopeamm

vintoloiden lukumäärä, mika on hie

tävää, koska Alkon anniskelupoliti
lisena tavoitteena oli 198O-luvull

ruokaravintoloiden suosiminen. Pa

vuonna ravintoloiden keskikoko t

pienentynyt.
Myös keskiolutkahviloiden lukr

enemmän kuin kaksinkertaistunt
1980-1996. Vielä vuonna I98B
kahviloita oli suurin piirtein san

kuin l98O-luvun alussa. Vuosikym

meisinä vuosina ja erityisesti I
alun Iamavuosina keskiolutkahvil«r

määrä lisääntyi nopeasti. Vuonna 1'

määrä väheni.
Aukioloajat ovat myiis pidentyr

teen l9B7 asti väkevien alkoholij
viinien anniskelu saattoi alkaa ai

kello 12. Olutta on kuitenkin kok

I990-luvun voitu anniskella aamul

alkaen. Uuden alkoholilain tultu
vuoden 1995 alussa tämä on kosker

alkoholijuomia.
Vuoteen 1992 anniskeluravint«llt

olutkahvilat oli pääsääntöisesti sulj

puolenyön aikaan tai kell«r yksi. M1

ajankohta koski korkeampitasoisia

ta. Lisäksi laaninhallituksella on <r

myöntää jatkoaiko.ia määräajaksi

päälliköllä tilapäisesti joko kelkr I

kolmeen. Kello kahteen auki olevia

oli l98O-luvulla 200-300ia kelkr kc

olevia noin neljäkymmentä. Kesk

loiden anniskelu oli Alkon hallint
päätöksen perusteella kuitenkin
kello22 vuoden I990 marraskuuh
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mä muuttui siten, että ravintola saattoi valita
palk kioJrrosenttinsa erikseen kullekin juoma-

ryhnrälle. Tämä järjestelmä oli voimassa vuo-

tlen 1994 LrpJruun, jonka jälkeen alkoholijuo-
nrien hinnoittelu ravintoloissa on ollut vapaa-

ta. Hinnoittelujärjestelmän muutokset eivät
näy erityisinä hyppäyksinä anniskelun reaali-
hintainrleksin kehityksessä. Reaalisesti an-
niskeluhinta on kuitenkin noussut 1980-lu-
vulla (Hol<ler & al. 1998).

SUOMALAINEN RAVINTOTA.ASIAKAS

AINEISTO

'luorein juunratapatutkimus, missä on kysytty
ravintolajuomiseen liittyviä tietoja, on vuo-

rlelta 1992. Talloin kysyrtiin kaikilta haasta-

teltavillu. kuinka usein he kävivat anniskelu-
ravintoloissa ja keskiolutltaareissa niin, että
he nauttivat käynrrin yhteydessä alkoholia.

Kurio 2. i\rrniskelupaikoissa käyneiden ja siella
hurnallurreitlerr osuu<let sukupuoli- ja ikän'hnrittäin

Samalla kartoitettiin myös vastaajien viime
alkoholinküyttiikertoja ja anniskelupaikkojen
osuutta niistä. Kartoitusjakso voi vaihdella
viik<lsta vuoteen riippuen haastateltavan al-
koholinkayttlitiheydestä. Yhdella vastaajalla
oli yleensä l3-4 kayttokertaa. Kayttokertatie-
tkrt kuvaavat, missä paikoissa ja mihin aikaan
alkoholia oli juotu ja millaiseen humalaan oli
päädytty. Jatkossa anniskelupaikoilla tarkoi-
tetaan anniskeluravintoloita, keskiolutbaare-
ja ja yleisiä huvi- tai juhlapaikkoja. siis paik-
koja, jotka tarvitsevat jonkinlaisen anniskelu-
luvan. Tärkasteluista jatettiin pois ulkomailla
tapahtuneet käytttikerrat.

Aineisto on siis vurxlelta 1992, ja sen jal-
keen on tilanne voinut muuttua. Seuraava ai-
neisto, jossa kysytään juomistilanteita ja
-paikkoja kerätään vuonna 2000. Samalla kun
on ttxlettavao että tässä esitetyt tiedot osittain
kirjaavat muuttuneirlen ravintolaolojen "läh-
tiitilannetta", tie«lämme, että juomiskulttuu-
rin peruspiirteet muuttuvat sangen hitaasti, ja
niistä tässä artikkelissakin on kyse.

KETKA RAVINTOLOISSA ISTUVAT?

Juomalapatutkirnuksen käyttiikertatietojen
pohjalta katsottiin, oliko henkilö kävttänyt
anniskelupaik«rissa alkoholia ja oliko sellai-
sia käyntikertoja anniskelupaikoissa, jolloin
hän oli ollut hunralassa (veren alkoholipitoi-
suus vähintään yksi promille) tai hiprakassa
(veren alkoholipitoisuus vähintään puoli pro-
millea). Kuviossa 2 on esitetty yhteenvetcr

näistä tuloksista. Tässä oval mukana vain sel-
laiset anniskelupaikoissa käynnit, joiden ai-
kana «rn nautittu alkoholia etles vähän.

Nuoret aikuiset käyvät kaikkein useimmin
anniskelupaikoissa siten, että he kayttavat
siellai alkoholia. He mytis humaltuvat siellä
kaikkein useimmin. rniehet selvästi enemmän
kuin naiset. Myiis keski-ikäiset miehet ovat
samanikäisiä naisia useanrmin anniskelupai-
koissa humalassa, mutta hanremmin kuin
nuoret rniehet ja naiset.

Alle lB-vuotiaille ei lain mukaan saisi tar-

Ku.aio ,\. Alkoholin kayttajien jakautu

ryhmässä

arr rr i skcl rrrav i rr lokrissa

rnielrt.l rraisel

123 t2

! ri-kikrrlrrltrrirrt ( \[ l]l l>=l l)

f rrrrrrrl irlk,,h,rlirr klirtt:i.jlit

Mukana oval sellaiset arrrriskclurar inloloissi
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nr ichel nai sel

ikii- t5 l; j(l trl l.->l; :]o ;l
rrllliit llt 2() 5:)])t) lt] 29 5;11)

! rrirurLirr I Liirrrtikr.rta..jolLriu hunralassa (lrrornille >=l)

EIIII ,,it,,,1,', I krirrrtik.rt:r. j,,ll,'irr lrilrrrk.r..rr rl,r,rrril[.])..->f).ttr

lauttinut ulkoholia. nrutta pronrillt'< 0.5 kaikilla
kävntikerrrrilla

joilla ollenkaan alkoholia, rlrutta I

matta yli kolnrannes nuorista oli n,

koholia jossain anniskelupaikass,

alle lB-vuotiaista pojista ja melko
taiistäkin oli siella saavuttanut väl
den promillen humalatilan (kuvio

luminerr orr yleensäkin enemnri

kuin vanhempien harrastus (Metso

1997) ja näirr näytlää olevun myais

paikoissa hunraltumisen laita.
Humalakulutuksen lisäksi ral

tuurin mahdollisia nurjia puolia v
lala larkastelenralla, nriten suuli (r

Ioiden asiakkaista käyttää niin runr

holia. että siitä on heille muotlostt
tyinen riski. Riskikulutusta on tär

kayttemalla Autlit-nrittaria, joka o

havaitsemaan erityisesti varhaisv
gelmia (Saunders & al. l99l)). Kun
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Kurio ,1. Kriyttlikertoien.iakautunrirren pääasiallisen nauttinrispaikan rttukaan sukupuoli-.ia ikaryhmittain

I lttuttalakertrtju(lrrorrrillr'>=11

@ lriprakkak,'rto.ja (prornille 0"; 0.9)

E lritrrkcrlo.ja(pronrille<().5)

vintolaympäristiissä humaltuminen on ylei-
senrJ)ää kuin kotiyrnpäristössä (Paakkanen

l()()4) .ja että nuorlen. 1 ksin asuvien miesten

keskuutlesta ltlytyy ryhma, jolla anniskeluku-
lutuksen osuus kokonaismenoista on huomat-

tavan suuri (Leppänen & Metso 1993). Kun

toisaalta tie«letään. että nuoret miehet ylipää-
tliän juovat kaikkein humalahakuisimmin
(Simpura 199:l)ja että nuorten miesten huma-

la.juorninen on todennäköisesti yleistynyt

1990-luvulla (Metso & Sinrpura 1997). voi-
rlaan kysyä" johtuuko ravintolajuornisen mär-

I =ravintolaympäristö
2=kotiympäristö

3=miikki

4=muu

kyys vain nuorten nliesten humalahakuisesta

.juonrisesta vai hurnaltuvatko muutkin väestij-

ryhnrät rilvintolassa useammin kuin kotona.
'lhrkastelenrrne nryiis, mi llaisia piirteita liittyy
näihin nrärkiin juonristilanteisiin anniskelu-
paikoissa.

Kuviossa 4 «rn esitetty sukupuoli- ja ikaryh-
rnittliin käytttikertojen jakautuminen eri naut-

tinrisllaikoilla sekä hunraltunrinen eri pai-

koissa tapahtuneilla käyttiikerroilla. Tässä

nauttinrispaikalla tarkoitetaan pääasiallista
nauttinrispaikkaa. Ravintolayrnpäristi)i)n on

yhdistetty anniskeluravintolat, kes

rit ja yleiset huvi- tai juhlapaikat.
ristöön kuuluvat koti. toisen koti
"Muut paikat" tarkoittavat mm. u]

kulkuneuvoia.
Alle I B-vu«-,tiaat juovat usein

muissa satunnaisissa paikoissa. Ko

tössä tapahtunut juominen tarkoitt,
kohdalla usein jonkun ystävän kot<r

ta. Myös l5-16-vuotiai<.len k«rulult

kuudessa tehdyn kyselyn mukaan r

vat yleisimmin jonkun toisen koton

na kadulla tai puistossa (Ahlstr
teeT).

Nuoret aikuiset, varsinkin nu«rr

käyvät eniten ravintokrissa ja myiir

vat ravintolaympäristiissä useammi

tiympäristössa. Heidan pienkaytttil
suurin osa tapahtuu kotona.

Keski-ikaisten ja vanhojen ylir
yleisin juomispaikka on kotiympä
vanhempiin ikaluokkiin siirrytään

ammin juomispaikaksi valitaan mi

tolan sijasta. Vanhimmassa ikäluo
killa mytis humallutaan yhta usein I

tolassa. Naissekin ikäryhmissä hur

jen osuus anniskelupaikassa on

kuin humalakertojen osuus kotona

tiympäristiin yleisyyden takia suurt
humalakerroista tapahtuu kotona

kotona kuin anniskelupaikassa.

Thulukho /. Anrr iskt,lu kliyttiikerto.jen I

Jrrottr poh.jia rrruualla kuin arrrriskt'lrr1r

Käyty usearnnrassa kuirr vlrrlessii annir

Juorrtirrerr.jalkunut aarrrrryiihiin (klo l-
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Tuulukko 2. Aanruyöhön jatkunut juorninen ja hurnaltunrinen

lriiüasiall i nen

nau t t i nr i spai k ka

aanruyiihiin (klo l-7) jatkuneet
käytti;kerrat (N = I 692)

a/a niistä humalaan
johtaneiden osuus, 7o

ravi ntolayrnpäristii
kotiympäristö
mökki
muu

yhteensä

55
52

I)9

62

56

26
9
9

100

jonkin vaikuttaa se, n'riten helpo

loissa myydään humalaisille ja r

haan ytilla paikat ovat auki.
Elinkeinon kehitys vaikuttaa r

niin nuorten kuin riskikuluttajienk
Hillitty ruokailuun liittyva illanv
Suomessa rar intolaelämän sir u.irro

taa sellaiseksi jaadakin. Ravintol
monipuolistamiseen on meilläkin
mahdollisuuksia, mistä hyvänä r
ovat tanssin ja karaoken suosio rar

On vuikea larkalleen lielää. r

prosessista, jonka toisena tekijana
hakuinen. nuoriin aikuisiin pain<r

tolupalvelujen kysynlä ja toisenu r

pautunut elinkeinotoiminta ja val

hyys. Arvailla toki voi. Onko reali
taa, että haave itsehallintaan pohj

vintolakulttuurisla synlyisi nJistä
Onko myüskäänjärkevää olettaa, r

luun liittyvr.i kysyntä kusvaisi nur

ja kuudelta putkaan" pitaisi kaiketi muuttaa
muotoon "kymmeneltä suihkuun ja kahdelta
putkaan", jotta se vastaisi nykyisia viikonlop-
putapoja.

Ketkä sitten harrastavat näitä aanluytin
kiertelyjä ravintolasta toiseen? Ei liene ylla-
tys. että eniten tätä harrastavat nuoret aikui-
set. varsinkin nuoret miehet. Heistä lähes

puolet (43 7o) oli ollut ravintolrissa aamuun ja
rr«rin kolmasosa(347o) oli juonut pohjia ennen

sinne tuloaan. Heilla on myiis eniten tannoa
paikasta toiseen siirtymiseen. AIIe 1B-vuoti-
aillakin esiintyy pohjien juomista (14 o/o sekä

pojista että tytüistä) ja aamuyöhiin jatkunutta
juomista (21 % pojista ja 17 o/o tytiiistä) aika
paljon siihen nähden, että heiclän ei lain rnu-

kaan kuuluisi lainkaan olla alkoholia kaytta-
vien ravintola-asiakkaiclen joukossa.

POH DI NTAA

Ravintolatoirninnassa on tapahtunut merkit-
täviä rakenteellisia muutoksia Suonren EU-
jäseneksi liittymisen jalkeen. Osittain ne ovat

olleet jatkoa sille kehitykselle, joka alkoi jo
l9B0-luvulla. Anniskelupisteiden määrä on

kasvanut ja elinkeinon sääntely on vähenty-
nyt. Tätä on perusteltu elinkeinovapauden li-
säksi sillä, että alkoholipolitiikan liberali-
sointi edesauttaisi hyvän ravintolakulttuurin
syntyä.

Olennainen kysymys onkin, mitä tapahtuu,
kun suomalainen ravintolakulttuuri ja uusi
lainsäärläntii ia elinkeinokäytäntii kohtaavat.

Syntyvkti vihrkrin sivislynyt suomalainen ra-
vint«rlakultluuri'/ 'l'ita kysyrnystä on tässä ar-

tikkelissa lühestytty kuvaamalla su«rmalaisen

ravint«rlajuornisen pääpiirteitä. Kulttuurin
valtavirta on kuitenkin se "markkinavoima".
joka kaikkein hitaimnrin rnuuttuu.

'l'ietlot ravintola.juonrisesta kerlovat, että

ahkerirnrnin ravintolapalveluja kayttavät nuo-

ret aikuisetjtr että ravintolat ovat nryüs heiclän

hunralakulutuksensa keskeisin paikka. Pe-

rinteisen hunralajuonrisen ainekset ovat kaik-
kinensa lryvin esillä myiis suomalaisessa ra-
vintolaelänrüssä. Myiis alle 1B-vuotiaat osta-

vat yleisesti alkoholia anniskelupaikoissa.
Ikerajojen valvonla on juomatapatutkirnuk-

sett valossa ntelkoisen teholonta. ilrneisesti
siksi. että viranomaislen rnahtkrllisuudet val-
voa ikärajojen nourlallanrista oval raj«ritetut,

eivätkä sanktiol lakien rikkonrisesta ole kovin
vakavia. Myiihäiset aukioloajat ovat yksi val-
vontaa vaikeuttava tekiiä. l,isäksi jos ravinto-
lat rrenisivät aikaisemnrin kiinni, valtaosa

nuorista juhlijoista rnenisi sulkemisaikaan
melko varmasti k«ltiin nukkumaan ja kulutuk-
sen märinlä huippua saataisiin leikattua.

Tirinen huolta herättävä seikka on. että ris-
kikulutttrjat oval ravintoloitten asiakaskun-
nassa selvästi ylierlustettuina. Heidän juo-
misongelmiensa kehittymiseen saattaa pal-

KIRJAT,LISUUS
Ahlström, S. & Haavisto, K. & Metso.
nen, E. L.: Finnish (:ountrv r-eport for t
school survev projer:t on alcohol an«

PAD). Thenres l. Helsinki: Stakes. I!
Apo. S.: Viina. rulta ja agraarinen I

holipolitiikka 60 (1995): 6, :19:1402
Holrl.r. H. I al.: Europeun irrtegrat

dic alcohol control polir:ies: Changes in
trol and its consequencies in Finland,
Sweclen, 1980-1997. Ashgate l99B (f(

Holmila, M.: Alkoholin riskikulut
vuoden 1992 juomatapatutkimuksest
politiikka 59 (1994:):1, r3-2I

Holmila, M. & Haavisto, K.: Vastuul
kelu ja alkoholin käyttöympäristöt.
Holmila. \4. (toim.): Yhteiso ja interv
holin paikallinen ennaltaehkäisy. Sta

muksia 73. Saarijärvi 1997
Leppänen, K. & Metso, L.: Alkoho

paa-aikaan liittyvan kulutuksen osani
sissa. 'Iutkimusseloste nro 24. Alko,
Iiittinen suunnittelu ja tiedotus, 1993

Metso, L. & Simpura, J.: EU-Suomer
Iaman pohjan jalkeen. Alkoholipc
(1997):2, 89-100

Paakkanen, P.: Suomalaisten juc

4t2 ALKOHOLIPOLITi KKA
62 119971: 6

ATKOHOLIPOL TIIKKA
62 11997) ö



'rs-n(lv :Jnro Jo rrorluä^erd aql olur rl:)rBesau
.roI rrlueJ IpuorleN) lJrlord erraras Iorlo;)[p elqrs
-uodsr.r ..noÄ slJrdseu oarJ.. arll Jo uorlenle^e uv
:'Y "ler8 ry.g'Hue'I ry a'uoP,{u E I'[rÄrlrolq

(Butuo;rqrro;) Z66I 'suelqo.r.1 Fn.rq fuer
-otltualuo3 'Srrrlurrp rrlqnd uo 1caford gg41 aqt

;o sllnsJJ :serJlunoJ eAle,^.rl ur seJnsParu uorlue,rard
pue 'srualclord 'tsur1urrp or11n4 :crr3 'e1tsurq

t LOZ-SqOZ'(SOOt) 60I urrep
-on(I 'rrepupl r?rcleurr,r ueurel€tuonq :'f 'EJndturq

tgB-I6t '(SOOt)BB uorlrrppV 'lI
'uorldrunsuorr TorloJlp InlurJprl qlr.u suoslacl 3o uorl
-.ro1ep ,{1.rec uo 1ceford e^rlproqrzlloJ OH,,[ :(U0
-0v) t-"c; uorte;)rJrluepl sreprosrq rsn Iorlorlv
aqt.;o tueurtlole^eq :'W 'tuerC E r?J e p'f 'etucnJ E
'{ '1,'r(xlPfl ry '3 '0 'PuElsPV * 'g '['s.rePunPq

6fZ- LEZ'(7 tueurelddnq)
(L661 Z6 uorlrrppv 's8urpurj ,,(yee :ssrlrunruuorr
JJ.Illl ur tup.r"qord Ji)I,4.cs aBe-ta,ra11 clqrsuorlsa.r
apr,u-ilrunuruo.) V :A'el1aqBue1q 5t .{ 'y 'zlll?S

90t_, I 1 tt1e1'l llnnll lslll-lullnlll
-11o,4'11.{lr.reeutuäq'plsnläISrurre RlsrsrllnnlspA
nl r:lsasrrunelqol ur?lrlpll?runq RrulnI{)IElt lrtlrnntl
-{}lrIuJrlP[otur \PU :'i 'ururllrll,\l B ') 'rr[n)sild

g()()l nnllrn|olsol)Pnsrlorloll\y :') r('sPPd

tlI-u9I 't :(t66t) (rg r?Ililll
- r 

lrxl 
r 

l oqo>1 1 y' Z66I pt 9 L(tl nrr rson 
^ lrl lnnsrtlrr nuo

zo)uo rE^ - rl]rel Eurrs
'ugg1uÄs,(1 ppllnlrp^ pluof.rel'ee1uo[.re1 on1

gi1u,ts,{;' rslsruruspl loset Etsr.{I,{u un nplnl
-PIolur^r?r PI rsl!?uflussreluo.{tu rsrlnl uEEruEIe

-RIOIuTABJ SnlnIrP^ uFuuetlle rPl uRuuESr PIIroI

'EfoureI elpultqod ueas1.(1rqe1 ppllnlrE^

lp^ro^ lpfpllro[req uoure>1uqe sod6'lp^enleq
lrsrRlRruons uelsrJEdtu,{urnse ueb-rpllrtu p I ues
_ 
r( 

)r re rBrolur ^3r 
uas rerrru 

f 

:H:i:H [.T:",,
uoollrteelpllerq Rlladnruee e1r^re1ot ,pq, ,r;

-lllod Ig 2,ueetnnsrll€^rnt EI ue c]ddsrdlqrr,r uaI
-elsuBdu,(urnsp lnuellnlrE^ uo es uelrl{ eurq
-rolrl ucfoddnel eI uerllued uapreuuaur urrs

-srnIuol'urrs>lnlssls-olso uoPrgIIEI ellcotes

Fruers urnl Eulson^prupl r,Quds e[o11redn1

-äIsruue efodleq p]]e 'Rllls uo s.(trlretu plrW

l,ul?plpunq esueslr le^onf 'le^onf un1 ef 'es

-srololur^EJ le^onI rlsesreld ue8ues lesrE]relp
Elsrolprglr Elsrnleftrl Essrel Rllerurlonq Elle
'EIIrs uo s.(lrlreur EIrw l,essepnnlscl uePrB>l

e U66l z9
\.r)il1nodIoHo)tv

rua[op.rlsruronf u.rlsrnynuron§ :A'uJur?]Itzed
()0t*(rB 'z t(1661)

79 r:llrrlrltxlrlotloIIV'uJrIInf rrnftltxl ur:ure1

ln,tt.rlnuronl' u.rr(ronq- 111 :' ['r.rntlru rq I "I'osloW
1.661'snlol)rrl nl' n1.r11ruunns uaurllrll

-rxlrloqo>11y '(,IIV 'üe o.ur rlsolrssnr{trIIL 'r?ssrs

-Inolpl r lol r?upso uJSl nln ; n1 ur:,r,t11r r 
J uuelrn-nerl

-n,r lnurortl'rlorloIJV :"1 'oslrtr\J § 'y 'rrarrndtlcl

1g161 1 r,r.rrluunq'fl r?rslnur
- r 

Il nl rr rsrlr?lq',(sr glqac1;r:utr.r u.rur 1 Jr:>1 rnrl u r 
loq

-ollV 'orlrrJ^.ra1ur nl osr.r1rl1 :('urro;) 'W 'tl[rruJoH
:tlssrslo,)1,'1o1sr.rurlru(o11,{II rrrlorlolTl? nI n1o1

-silruIr il,)urllnillsn\ :')'()lst \r:t:H »' ü\'plilUlr)H
IZ-t:l 'l :(üfr(rl) 619 rr1lr11r1txl

-rlorlo)lV'r?ls.)slnrur)lnlrrrhlnruonl Z66[ rroJx)n^

PrsIoIr,l,'snllrlnltlst.r Utlor.lolJV :'w "t?TrrrrloH

(Hurtuo;l;1ro;) 1;6,1,1 .r1r.rHr1sy'l(16l-gti6l'rrrl)rMq
prrtt ,(n,u.rog "l)ur?lur.{ rrr s.rr.rrranlresuo.) slt l)rrn [o.rl
-rro.) lr )llo.)lB ril §.)oquurl') :s,rr.rr ;orl lo.r luo.) lorlo;)llr .)rl)

-.roN lun? rrorlu.rnq.)llil rrr:.Ikr.rrr"; :'JP §'ll 
!.ri)l)lolJ

Z( tf-g(rt:'«.r 
: (gfi(r I ) 1 y1 r.:1 1 

r r 1 rlrxL1oq
-o1;y '.lr1.r.rrI lr.)ur.n?r?.r.qr? r.rl'n11r:,r 'rrrrr1 :'q 'orly

r6()l "s.)Ir?lq :rIursJJIl '1 s.lu.rr13, '(qy.1
-q',1) s.qn.rl) I)ulr Iorlo.)ln uo l.ralir.rrl (o,r.rns 

lrxx1,rs
rru,rrlo.rn.4 .rr1I.ro1 l.rorl,r.r ,(.r1rrrro.r rlsrurrr,{ :'.| '.{ 'uJu
-r.\olr.l, N "l "oslrlN \) '\ 'olstll?PJI \l '§ 'ruo.uslrlv

sn nst't'tvfut)

-Iprsu uJl.rorlu rsrn^spl 31u,ts,{1 p.{,{llrrl unnl
-rr?lon.r pllr'r?r?llaJo gig,rarypI uuelsoiru o1u6

1' 
r? | s^ r s 

) r u r r? !i1 s r ;i u r s r,( 1 u Ä s p I s r.r n n I I I n I p 
I ol u I A

-p.r pls-p^pnfqrxl rrnnlurllnqäslr c^ppq ellr'r?pl
-lolx) r?lsrlsrlt?o.r oIUo 'ro^ rlol n;1re,r.ry 's,{,(q

-r?A uprruo^lpA nI plururrolourolurlJ lnun]npd
-u,r rlsnatl«ru puesrol nt p1u,{s,{1 ua[n1a,t1ede1o1

-rr r^t?J I?^nllou tt?(l u r ts ntI rp u I rJonu' uau rnlpq
-PIr?rrillrl uo nuPfrlel puasrol nluof 'elsrssas<lld
,{Ä1u,{s elrrrr 'fglrrl uolr[[p]rl?l pl;lrp^ uO

'lrs-sr{)loJulAr?J orsons uäIoI?Jl?I Pf urssuPl lEAo

r?urllJeturse pupl,{q Elsnu ?rslnnsrllopqpu
rr0[1eri 111rs ur)l-?llräru uo uecsftur?lsrlondruour

rues r ru r 
l q rr in; r)lu r 

^ng' 
u r 

IEI)p E l' t slesrpllai^ eel

-1nns t l' au uon [n,t r"- upurplaplo]ur^r?J l?ssoruons

rrurrl ()llrr^rrn;1r pr,{11rr; unnlrnloru (ttllllH
'upprunTll urquar fepnlnIrIsr.r urnl ueuonu urru

rlsesrprrurlo pt?lln)rp^ s,(1lqa>1 uoutäIUrl.J
'rIne lu^o lnlrerl e1p,{ ueeq

-o,{ur ualrru e[ ollrsreleurnq ueep,(.,(ur BSSrol

-olrrr^1?.r r1"-orJleq uJlrr-u 'äs l?l?llnIrP^ urluoI

9 U66i a9
v))tunodIoHo)tv

-pd eellees ueesru,{11rqal psuar

-on[ ueprell'E,urnltelsnperld 11"-11

-unlsElBrs€, uellrololur^pJ lr?Ao I
-srr Elle 'uo eI{res e^Ellerarl pllon

'enllBlrel urrsrelPes enddrnq §

-1n]nln{ ef ueerunl>1nu urrlol rlsr?r

up€Iresrtuellns rr-rueru els«rfrlqr
esoEllp^ 'luulll uttutuasrplre lpl
-olur^er soI rsIESr-I .p[r1e1 e,re1lna:

-p,r rsld 1e,ro 1e[eo1or1ne 1osrgqg,{
ur^ol olo ElsesruolIrr uerlel lorlIl
'1n1e1rcler le^o elsrute]lepnou uelr
-lE^ lepnnsrllopqeru uelsrEruouE.rIl

rlsesraulr oeluolorlel uosrolletu p
-InlllrllnlEdr?lBtuonf uo Pluo^Tr?^

'PSSroIrednlelsruue Erloqo>llR r1s

-Btso lEerlon^-Bl eTIp so{l l .FSSFu

-er ESSosrBIEurons- soÄru EIIrsä ur^./

-ItEl 1B^o lasleurp uasruonleleun
-e4 'e14ed urb-re{sel psueslnln

ugplcq sodru 1e,to lelolur^e.r ella B[ ]
-onu 1e,re11de>1 elnla,rledelolurAp.r u r

elle'lBAoUeI 
"lscsrluonfeyolurae.; 'nnllnnru u[uturelrq uta]

'..Pruro^purll.reru.. as urIUeunI u(i

urrnnllln)'glralrrrdggd uesltuor
uesrElBrrrons RIIprupp^nI,(11,{1saqf1

-Jr? RSSE1 uo e1"^du,{s,t1 EIEJ Lrrnnlf
-eJ ueureleruons 1.{u,{1sr,rrs uroprlr,r
'le^eBlqo1 QluEl{Elourelurle e[ 121r

rsnn e[ unnlllnlplolurlp.r ueurplr?

'nnlqedel Blrru 'urluo .-,{ur,{s,(1 ucu

96'snnso ueprauelqoi
UBEI€tunLI Elsrru

(669 1=g)rer.
laaun>11n[ (/-l ol)

t:I?-

z9
69
z9
99



Perth, W'estern Australia: Cunin University, 199:l
Stockwell. T. & Somer{ortl, I'. & Lang, E.:'l'he

relationship lretween lir:ense type antl alcohol-re-
lated problems attributecl to licensed premises in
Perth, Weslern Australia. Journal ol Studies on

T]NGI,ISH SI]MMARY
Nlorja Holnrikr & Leerm Merso & Esa östur-
berg: Deuelopirtg t,he resl,rurent ärsine.ss irt
l- ililu ul ( S uonuilainen r«oirt t o lu ssra )

The leslaurant lrusiness irr l"irrlantl has seett

manv irnlxrrtallt. slructural t ltartges since the

country joinerl the Europeatt tJnion. Sonre ofthese
changes startetl earlier in the l9t]0s. The numlrer
ol'lit't.nsctl pretnises htrs int'reasetl, at the sante
tinre as regulution has slat'kenetl.'l'[rese ntoves [tt-

rlartls a trurre lilreral alt'ohol lxrlit'v have been jus-
tifierl bv reli'rertce to fI'eedont of tlarle, but also lrv
the prornotion ol a better lesliluranl t'ulture.

So what ltappens when l"innish restauratrt t:ul-
tul'e nre(,ts with the new legislalion and with the

reality ol t,vt,rvrlav business ('on('erns. Will rve Ii-
nall,v see a t'ivilized Finrrish restaurant t'ultutt'
rlevelop'/'l'his tluestion is atltlresst'<l in the arli<'le
bv rlescrilring the main features o[ tlrinking in
Finnislr restauranls in the ligltt ol rnatelial ll'onr the
1992 rlrinkirrg helrtrviour survey.

'l'he t,virlence on drinking irt restaurants intli-
r:ates thut restituranl services are userl most lre-
rluentlv lrv yout'tg adults. antl that restaurants are

also the nrlin site lor their rlrinking lo intoxit'atiott.

Alcohol 53 (1992): 5, 495498
Stockwell. 1'. & Somerford, P. & l-ang, E.: The

measurement of harmful outcomes following
drinking on li<:ensed premises. Drug and Alcohol
Review l0 (199)): 2,99-706.

All in all the traditional elements of drinking to

intoxication have a very strong presence in Finnish
restaurants. It is also common frrr under l8-year-
olds to purt:hase alcohol on licensed premises.
Another worrying finding is thal heavy, at-risk con-
sumers are clearly overrepresented in the restau-
rant clientele. It is suggested that the drinking
problems of these consumers may be seriously ex-
acerbated by restaurant policies on serving cus-
tomers who are drunk as well as lly long opening
hours.

It is difficult to know exactly what to expect from
a situation where a tlemand for restaurant ser.rices
clearly oriented to young aclults is combined with a
rapid liberalization oftrade antl business and a low
Ievel of control and regulation. Are these really the

elements that will lead to the ideal of a restaurant
culture whi<:h is based on self-t:ontrol? The key
factor is what sort ofrestaurant institution and what
sot ofliving environment people in Finland really
want. Restaurateurs can also have a major influ-
ence on the trencls in development by giving more

serious thought to ways in which they could
strengthen their own role and raise the standards of
our restaur ant <'ulture.

PÄIHDE

pÄIxDEHA

tt

JOHDANIO

Yhteisöpohjainen ennalta ehkäisr
eri maissa yleistynyt kymmenen, ki
menen viime vuoden aikana. Päihr
en osalta tällaisen työn tarve on
entisestään lisääntynyt nyt, kun
yhdentyminen on rajoittanut kansa
tiikan liikkumavaraa alkoholin
päihteiden myynnin sääntelyssä ja

Meilla on syytä kantaa huolta al

jen liian nopeasta muutoksesta ja ,

käisyn keinojen puutteesta. On my
elsiä uudenlaisen loiminnan ju ajatr
dollisuuksia. Ympäristöaktivistier
"think globally, act locally" on yha I
listyvän tavaratuotannon ja kaup,
relevantti ohje myös niille, jotka hz

hentää alkoholin ja huumeiden kay
mia haittoja ihmisten terveydelle
laadulle. Paikallistason lienee tuler
sa pakko ottaa entistä suurempi vä
holi- ja huumehaitoista, silla valtiol
holipolitiikan suunta näyttää täll,;
melkoisen toivottornalta. Yksityiser
kasvu alkoholin valmistuksessa ja
sa näyttää voimakkaalta. Mika on t

kansalaisten arkielämaä lahella oI

teisöjen rooli tämän intressin säänt
Yhteisäpohjaisen prevenlion ar

tutkimus on myiis kehittynyt niin, e

massa yhä enemmän tieteellistä nä;
KEY WORDS:
Reskutronls, custo'rr"ers, drinkilry behaaiour, oleohol culture, control policy, Finlontl
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