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Tämän  pro  gradu  -tutkielman tavoitteena  on  selvittää  ravintola-alan  pienyrittäjien  suhtautumista  anniskelun

viranomaisvalvontaan,  toisin  sanoen  alkoholitarkastajiin  ja  -tarkastuksiin  sekä  alkoholipolitiikkaan  ja

-lainsäädäntöön.  Tutkielmassa  tarkastellaan  ravintoloitsijoiden  asenteita  valvontaa  kohtaan,  sekä  pyritään

tunnistamaan ja nimeämään kehyksiä, joiden kautta asennoitumista ilmaistaan.

Aineisto  on  kerätty  haastattelemalla  kymmentä  ravintola-alan  yrittäjää  neljässä  eri  kaupungissa  neljän  eri

Aluehallintoviraston  vastuualueella  niin  kutsutun  laadullisen  asennetutkimuksen  tarjoamin  keinoin  ja

menetelmin. Analyysin kohteena ovat ravintoloitsijoiden kuvaukset alkoholitarkastajista ja heidän tekemistään

tarkastuskäynneistä. Kerättyä aineistoa lähestytään sosiaalikonstruktionistisesta näkökulmasta. Tämä tarkoittaa,

että asenne ymmärretään sosiaalisesti rakentuvana arvottavana tulkintana jostain kohteesta.

Haastatellut  arvioivat  anniskelun  viranomaiskontrollia  usean  erilaisen  kehyksen  kautta.  Tutkielman

merkittävimmät löydöt koskivat – sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti – haastateltujen käsityksiä tarkastajien

ammattitaidosta sekä kokemuksia heidän toimintatavoistaan. Tarkastajien ammattitaito arvioitiin puutteelliseksi,

kun  oli  kysymys  heidän  tietämyksestään  alkoholilainsäädännöstä  ja  erityisesti,  kun  tuota  lainsäädäntöä

sovelletaan  käytäntöön.  Tarkastajilta  kaivataankin  kokemusta  käytännön  ravintolatyöstä.  Myös  tarkastajien

toimintatapoja pidettiin toisinaan epäasianmukaisina ja käytöstä epäasiallisena. Joitain tarkastajien laintulkintoja

pidettiin mielivaltaisina ja epäjohdonmukaisina, eikä viranomaisten toimintaa pidetty aina yhdenmukaisena eri

ravintoloiden eikä eri  aluehallintovirastojen toiminta-alueiden välillä.  Myös anniskelua koskeva lainsäädäntö

itsessään nähtiin ristiriitaisena, vanhanaikaisena ja liian holhoavana. Yhteys tarkastajien ja tarkastusten, sekä

alkoholilainsäädännössä  määriteltyjen tavoitteiden välillä  näyttää  jäävän  vastausten perusteella  haastatelluille

epämääräiseksi.  Yleisesti  ottaen  ravintoloihin  kohdistuvia  tarkastuksia  ei  pidetty  merkityksellisinä

kansanterveydellisessä mielessä, mutta niitä pidettiin tarpeellisina, jotta ”jonkinlainen kontrolli alalla säilyy”.
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1. Johdanto

Aiheuttamiensa  sosiaalisten  ja  yhteiskunnallisten  ongelmien  vuoksi  alkoholia  pidetään

varsinkin  monissa  länsimaissa  niin  sanottuna  riskihyödykkeenä  ja  myös  Suomessa  sen

kulutusta  pyritään  ohjaamaan  poliittisilla  ja  lainsäädännöllisillä  toimenpiteillä.

Anniskeluravintoloidenkin osalta toiminnan reunaehdot määrittää juuri lainsäädäntö (ks. liite

1), ja alkoholiviranomaiset valvovat lain toteutumista yhdessä muiden viranomaisten kanssa

(ks. liite 2). Valvonnan keinoja ovat muun muassa anniskelulupamenettely, ilmoitusmenettely

ja valvontakäynnit  (Alkoholiasiat ravintolassa 2006, 22-23; ks. liite 3). Alkoholitarkastajien

valvontakäyntien  eli  niin  kutsutun  fyysisen  viranomaisvalvonnan  tavoitteena  on  havaita

myynnissä  ja  anniskelussa  tapahtuvia  lainsäädännön  rikkomuksia  ja  puuttua  mahdollisiin

puutteisiin tai väärinkäytöksiin. Anniskelumääräysten rikkomisesta on seurauksena eriasteisia

sanktioita  rikkomuksen  vakavuudesta  riippuen.  Huomautusten,  varoitusten  ja  luvan

peruuttamisen lisäksi viranomaisilla on tapauskohtaisesti myös mahdollisuus asettaa erilaisia

ehtoja tai rajoituksia luvansaannille ja anniskelulle (Alkoholivalvonta 2004, 23).

Kari  Niilolan  (Niilola  2000;  2002)  Sosiaali-  ja  terveysministeriölle  (STM) ja  Sosiaali-  ja

terveydenhuollon  tuotevalvontakeskukselle  (STTV)  tekemissä  tutkimuksissa  selvitettiin

ravintolaelinkeinon  omaa  suhtautumista  alkoholipoliittisiin  toimenpiteisiin,

viranomaisvalvontaan ja lainsäädäntöön. Tutkimukset suoritettiin teemahaastatteluina (Niilola

2000) ja kirjekyselynä, jossa vastaajille annettiin myös mahdollisuus esittää vapaamuotoisia

kommentteja.  Neljäsosa  vastaajista  käyttikin  mahdollisuutta  hyväkseen.  Niilolan  mielestä

merkillepantavaa kommenteissa oli alkoholitarkastajien osakseen saama voimakas kritiikki.

Erityisesti  arvostelun kohteina olivat  tarkastajien ammattitaito  ja työskentelytavat.  (Niilola

2000, 1-2; 2002, 55.)

Parhaillaan,  tätä  tekstiä  kirjoittaessani,  Suomen  eduskunnassa  ja  julkisuudessa  käydään

keskustelua  alkoholilain  kokonaisuudistuksesta,  joka  toteutuessaan  koskee  myös

anniskelutoimintaa.  Suunnitteilla  oleva  uudistus  ottaisi  askeleen  liberaalimpaan  suuntaan

alkoholipolitiikassa  ja  -lainsäädännössä,  mutta  on  saanut  osakseen  vastustusta  niin

asiantuntija-  kuin  poliittisten  puolueidenkin  taholta.  Koska  suuri  osa  alkoholipoliittisista

toimenpiteistä,  viranomaisvalvonnasta  ja  usein  myös  median  huomiosta  kohdistuu

ravintoloihin,  on  mielestäni  kiinnostavaa  tarkemmin  pureutua  elinkeinon  kriittisen

suhtautumisen taustoihin. Tartun tehtävään laadullisella tutkimusotteella, joka voi tilastollisia



6

menetelmiä  paremmin  tuoda  esiin negatiivisen asennoitumisen  taustalla  vaikuttavien

kokemusten,  käsitysten  ja  uskomusten  monipuolisuuden  ja  toisinaan  hienovaraisetkin

variaatiot. Erityisen huomion kohteena tutkielmassani on ravintoloitsijoiden asennoituminen

valvontaa  suorittaviin  viranomaisiin  ja  tarkastuskäynteihin,  mutta  väistämättä  tarkastelu

kohdistuu  myös  ravintoloitsijoiden  mielipiteisiin  Suomessa  harjoitettavasta

alkoholipolitiikasta ja alkoholilainsäädännöstä.

1.1. Ravintolat ja anniskelun viranomaisvalvonta

Alkoholipolitiikan  yleiset  periaatteelliset  tavoitteet  määritellään  pitkälti  alkoholilain

ensimmäisessä pykälässä. Lain (AlkoL 1994/1143, 1§) tarkoituksena on kulutusta ohjaamalla

ehkäistä alkoholista aiheutuvia sosiaalisia, terveydellisiä ja yhteiskunnallisia haittoja. Näiden

varsin  yleisten  ja  periaatteellisten  päämäärien  saavuttamiseksi  laissa  annetaan  myös

täsmällisiä keinoja, joilla tavoitteisiin pyritään. Niitä ovat muun muassa Alko Oy:n väkevien

alkoholijuomien vähittäismyynnin  monopoli,  elinkeinojen  luvanvaraisuus  ja  niitä  koskevat

tarkastukset, sekä ostoikää, päihtyneille myyntiä, anniskelua ja aukioloa koskevat rajoitukset.

Taivoitteet  perustuvat  näkemykselle,  että  alkoholin  kokonaiskulutuksen määrä  on selvässä

suhteessa aiheutuvien haittojen määrään. Niinpä kokonaiskulutukseen vaikuttamalla katsotaan

voitavan  ehkäistä  myös  haittoja.  Vaikuttamisen  ja  alkoholipoliittisten  toimenpiteiden

pääasiallisia kohteita  ovat niin  muodoin olleet  erityisesti  alkoholin hinta  ja sen saatavuus,

joista  kokonaiskulutuksen  –  yleisen  taloudellisen  tilanteen  lisäksi  –  katsotaan  johtuvan.

(Alkoholivalvonta 2004, 5, 31.)

Anniskelutoiminta  on  selvästi  tarkimmin  säännelty  ja  valvottu  alkoholielinkeinon  sektori.

Anniskelu-  ja  jatkoaikalupia  myöntävät  aluehallintovirastot  (Avi),  ja  ne  myös valvovat

alueillaan  alkoholijuomien  anniskelua.  Sosiaali-  ja  terveysalan  lupa-  ja  valvontavirasto

(Valvira)  ohjaa  aluehallintovirastojen  toimintaa  niiden  lupa-  ja  valvontatyössä  tavoitteena

yhdenmukainen  toiminta  koko  maassa.  (Alkoholi  2015).  Luvansaantia  ja  toimintaa

määrittävät alkoholilain ja -asetuksen yksityiskohtaiset säädökset, jotka koskevat esimerkiksi

luvanhakijan luotettavuutta, tämän ammatillisia ja taloudellisia edellytyksiä, anniskelupaikkaa

ja henkilöstöä sekä anniskeluaikoja ja -määriä. Lain ja asetuksen lisäksi yrittäjien toimintaa

velvoittavat  erilaiset  ohjeistukset. Valviran  ja  aluehallintovirastojen  tarkastajilla  on  myös

oikeus päästä tarkastamaan anniskelupaikan tiloja ja toiminnan lainmukaisuutta sekä saada

anniskeluun tarvittavat asiakirjat tutkittavikseen. (AlkoL 1994, 44§.) 
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Suurin  osa  alkoholitarkastajien  tekemistä  valvontakäynneistä  keskittyy  ravintoloihin,  ja

esimerkiksi  vuonna  2003  noin  70  %  lääninhallitusten  resursseista  oli  suunnattu

anniskeluhallinnon tehtäviin. Samaan aikaan kuitenkin vain alle 20 % alkoholin tilastoidusta

kulutuksesta tapahtui anniskelun kautta (Alkoholivalvonta 2004, 22-23, 56) ja ravintoloissa

myydyn  alkoholin  osuus  kokonaiskulutuksesta  on  laskenut  edelleen.  Vuonna  2007

anniskelukulutuksen osuus tilastoidustakin kulutuksesta oli vain 15,4 % (Alkoholin kulutus

2007) ja vuonna 2014  osuus kokonaiskulutuksesta enää noin 11 % (Alkoholijuomien kulutus

2014).

Lääninhallituksissa tehtyjen haastattelujen perusteella valvonnan painotus johtuu osin siitä,

että  ravintoloissa  tapahtuviin  rikkeisiin  on  tarkastuksilla  helpompi  päästä  käsiksi  kuin

vähittäismyynnissä,  jossa  ”[...]  ostotapahtuma  on  nopea  ja  riketilanteisiin  puuttuminen

tarkastuksilla  on vaikeaa ja sattumanvaraista” (Alkoholivalvonta 2004, 33).  Myös sanktiot

anniskelurikkomuksista  tai  tapahtuneista  järjestyshäiriöistä  ovat  ravintoloille  kovat.

Lievemmissä  tapauksissa  seurauksena  on  yleensä  suullinen  tai  kirjallinen  huomautus  tai

varoitus, vakavammista tai toistuvista rikkeistä seurauksena voi olla määräaikainen tai pysyvä

anniskeluoikeuden peruuttaminen (Alkoholiasiat ravintolassa 2006, 23). Pienelle ravintolalle,

joka  on  keskittynyt  anniskeluun  ja  jolla  ei  ole  takanaan  suurelle  organisaatiolle  tai

ketjuravintolalle tyypillistä taloudellista tukea, saattaa määräaikainenkin luvan menetys olla

jatkon kannalta kohtalokas.

Ravintoloihin  kohdistuvien  tarkastusten  tavoitteena  on  varmistaa  anniskelusäädösten

noudattaminen  ja  niin  kutsuttua  omavalvontajärjestelmää  kehittämällä  ja  vahvistamalla

turvata  elinkeinonharjoittajien  vastuullinen  toiminta.  Valvonnan  painopisteinä  on  pidetty

anniskeluvaltaisia  ja  nuorison  suosimia  paikkoja.  Huomiota  on  kiinnitetty  erityisesti

järjestyshäiriöihin sekä päihtyneille  tai  alaikäisille  myymiseen ja  anniskeluun.  Esimerkiksi

poliisiviranomaisen rekistereitä sekä yleisön antamia vihjeitä on käytetty apuna riskialttiiden

ravintoloiden  ja  ongelmakohteiden  valinnassa.  Lainsäädännössä  huomiota  on  pyritty

siirtämään  enemmän  anniskeluluvan  myöntämisen  ehtoihin,  mutta  samalla  voimavaroja

aiotaan  siirtää  lupahallinnosta  valvontaan  ja  ehkäisevään  päihdetyöhön.  (Alkoholivalvonta

2004, 31-33, 44-45.)
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2. Aikaisempi tutkimus

Alkoholipoliittisten tavoitteiden ja alkoholilainsäädännön kannalta ongelmallista on se, ettei

lupamenettelyn  ja  valvonnan  keinojen  vaikuttavuuden  arvioimiseksi  ole  olemassa

menetelmiä. Toisaalta ei myöskään voida tietää, mikä tilanne olisi ilman nykyisen kaltaista

kontrollia.  Myös  vertailua  eri  menetelmien  välillä  on  vaikeaa  ellei  mahdotonta  tehdä.

Keinovalikoimaa alkoholiehtoisten haittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi on kuitenkin

yritetty  laajentaa  harmaan  talouden,  niin  kutsutun  ravintoloiden  omavalvonnan,  alue-  ja

kuntayhteistyön sekä ehkäisevän päihdetyön alueille. Lääninhallitusten keskeiseksi tehtäväksi

paikallistasolla  on  määritelty  kuntien,  järjestöjen  ja  elinkeinon  yhteistyön  kehittäminen.

(Alkoholivalvonta 2004, 33, 44-45.)

Marja  Holmilan  (Holmila  ym.  2004,  3)  mukaan  paikallisen  ehkäisevän  päihdetyön

korostuminen  liittyy  muutoksiin  päihdepolitiikassa  sekä  valtion  ja  kuntien  suhteissa.

Muutokset  voidaan  nähdä  osana  jo  1980-luvulla  alkanutta  vähittäistä  alkoholipolitiikan

liberalisointia ja liittää erityisesti  vuoden 1994 lainmuutokseen, jolla valmisteltiin Suomen

liittymistä  osaksi  Euroopan  Unionia  seuraavan  vuoden  alussa (Holmila,  Warsell  &

Mustalampi  2004,  41).  Tuolloin  suurin  osa  valtiollisesta  alkoholimonopolijärjestelmästä

purettiin,  ja Leena  Warsellin  (2005,  8)  mukaan  2000-luvun alkoholipolitiikasta  tuli  paitsi

Alkosta riippumatonta, myös alueelliselle ja paikalliselle tasolle suuntautunutta. 

Hallituksen  eduskunnalle  (HE  119/1994)  esittämässä  alkoholilaissa  ehdotettiin

monopolioikeuksien  kumoamisen  lisäksi  Alkon  viranomaistehtävien  siirtämistä  uudelle

sosiaali-  ja  terveysministeriön  alaisuudessa  toimivalle  sosiaali-  ja  terveydenhuollon

tuotevalvontakeskukselle,  sekä  keskioluen  vähittäismyynnin  ja  anniskelun  osalta

lääninhallituksille,  mikä  uudistus  myös  toteutettiin.  Anniskelun  osalta  kehityksen

johdonmukaisena jatkumona voi  pitää  lääninhallitusten roolin ensisijaistamista  hallinto-  ja

lupamenettelyissä  sekä  STTV:n  valtakunnallisen  roolin  pelkistymistä  eräänlaiseksi

informaatio-ohjaukseksi 1.1.2005 voimaantulleiden lainuudistusten (AlkoA 1207/02; AlkoA

1140/04)  myötä.  Nykyisin  alkoholijuomien  vähittäismyyntiä  ja  anniskelua  valvovat

aluehallintovirastot  (Avi)  omilla  alueillaan  (AlkoL 42§)  ja  valtakunnallisesti  Sosiaali-  ja

terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)  (AlkoL 41 §).

Kari Haaviston ja Leena Warsellin mukaan alkoholielinkeinon osalta kyseiset muutokset ovat
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nähtävissä juuri viranomaisvalvonnan vähentymisenä. Vapaus on tuonut tullessaan kuitenkin

myös  vastuuta.  Vastuullisen  anniskelun  käsitteellä  viitataankin  ravintoloiden  omaan

vastuuseen  anniskelutoiminnassa  ja  sen  kehittämisessä.  Käsite  on  ollut  olennainen  osa

päihdehaittojen ehkäisyä esimerkiksi USA:ssa,  Australiassa ja Kanadassa jo ennen tuloaan

osaksi suomalaista tai muuta pohjoismaista ravintolaelinkeinon kontekstia. Se on saanut eri

painotuksia  ravintolahenkilöstön koulutuksen, yleisemmän tiedottamisen ja kampanjoinnin,

paikallisten  tukitoimien  ja  yhteistyön  sekä  paikallistason  toimijoiden  yhteisten

keskustelufoorumien  muodossa.  Anniskelun  omavalvonta  nähdään  yhtenä  keskeisenä

vastuullisen  anniskelun  menetelmänä.  Vastuullinen  anniskelu  liittyy  henkilökunnan

osaamiseen  ja  heidän  tietoihinsa,  taitoihinsa  ja  kokemukseensa,  mutta  voidaan  ymmärtää

myös  käytäntöinä  ja  toimintatapoina,  joiden avulla  lainsäädännön  ja  asiakasturvallisuuden

toteutuminen on ravintoloissa totuttu hoitamaan. (Haavisto & Warsell 2004, 189-190.)

Juomistilanteiden valvontaa käsittelevää tutkimusta on tehty Suomessa ja  maailmalla  vain

vähän.  Sosiaali-  ja  terveysministeriön  Alkoholipolitiikan  kuluttajaopas  -esitteessä  (2004)

kuitenkin  esitellään  niukkaa  kansainvälistä  tutkimusnäyttöä (Babor  &  al.  2003)

juomistilanteisiin  kohdistuvan  kontrollin  vaikutuksista.  Tutkimustulosten  mukaan  strategia

soveltuu  lähinnä  juuri  anniskelupaikkojen  juomistilanteisiin,  joten  menettelyn

kansanterveydelliset  vaikutukset  ovat  lähinnä  marginaalisia.  Johtopäätös  perustuu  siihen

tosiasiaan,  että  useimmissa kehittyneissä maissa vain pieni osa alkoholinkäytöstä tapahtuu

anniskelupaikoissa.  Toisaalta  nämä  ovat  juuri  niitä  tilanteita,  jotka  herkästi  muuttuvat

ongelmallisiksi. Aihetta  koskevassa  tutkimuskirjallisuudessa  korostetaan,  että

juomistilanteisiin  kohdistuva  vaikuttaminen  edellyttää  viranomaisvalvontaa  ja  sanktioita

säädösten rikkomisesta.  Sama koskee myös alkoholin saatavuuden rajoituksia alaikäisille ja

liian  päihtyneille  anniskelua:  ilman  sanktioita  ikärajoilla  tai  koulutuksella  ei  tutkimusten

mukaan ole juurikaan merkitystä. ( Alkoholipolitiikan kuluttajaopas 2004, 17.)

Suomessa  ravintola-alalla  työskentelevien  mielipiteitä  alkoholivalvonnasta  ja  sen

kehittämisestä  on kysytty myös  aiemmin.  Sosiaali-  ja  terveysministeriön sekä Sosiaali-  ja

terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen teettämissä tutkimuksissa Kari Niilola (2000; 2002)

pyrki  selvittämään  kyselytutkimuksilla  ravintolaelinkeinon  mielipiteitä  ja  suhtautumista

toteutettuun  alkoholipolitiikkaan,  lainsäädäntöön,  viranomaisvalvontaan  ja  tuolloin  vielä

toteuttamattomiin  päihdepoliittisiin  toimenpiteisiin.  Mukaan  tutkimukseen  kelpuutettiin

ravintolat,  joissa  alkoholin  myyntiosuus  oli  yli  puolet  ja  joiden  kautta  anniskelukulutus
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pääosin tapahtuu.1 Tulokset perustuivat 459:n ravintola-alalla ympäri maata työskentelevän

henkilön mielipiteisiin (Niilola 2000).

Niilolan  mukaan  ravintoloitsijoiden  ja  tarjoilijoiden  mielipiteet  olivat  pitkälti  yhtenevät.

Haastateltujen  mielestä  keskeisiä  alkoholiehtoisia  ongelmia  ovat  rattijuoppous,  alaikäisten

juominen, perheväkivalta ja muu väkivalta, rikokset sekä sairaudet ja kuolemat. Haastatellut

pitivät  kotien  ja  koulujen  kasvatustoimintaa  sekä  yhteiskunnan  valistusta  ja  tiedotusta

merkittävimpinä keinoina vaikuttaa alkoholista aiheutuviin ongelmiin, mutta he uskoivat, että

ongelmiin  voi  vaikuttaa  myös  vastuullisella  anniskelulla.  Vastanneiden  mielestä  parhaiten

ravintoloissa oli hoidettu alaikäisille myynnin estäminen ja huonoiten valvonta koskien liian

päihtyneille anniskelua. Päihtyneille anniskelun heikko kontrolli liitettiin henkilökunnan liian

vähäiseen määrään valvonnan kannalta. (Niilola 2002, 16.) 

2.1. Anniskeluluvat, valvonta ja harmaa talous

Niilolan tutkimuksista käy selville, etteivät ravintoloitsijat halua nykyiseen lupakäytäntöön ja

valvontaan suuria muutoksia. Toisaalta poliisilla toivottiin olevan keskeisempi rooli niin lupa-

kuin vavonta-asioissa. Ravintoloitsijoiden mielestä ”[h]armaan talouden ilmiöillä tulee olla

keskeinen  merkitys  anniskelulupapäätöksissä”. Myös  tarjoilijat  olivat  sitä  mieltä,  että

anniskelulupa tulisi peruuttaa, jos ravintola jättää yhteiskunnalliset maksunsa maksamatta tai

syyllistyy pimeän työvoiman käyttöön. (Niilola 2002, 16-18.)

2.2. Viranomaisten käynnit ja suhtautuminen alkoholitarkastajiin

Niilolan  (2000;  2002)  tutkimuksissa  havaittu  negatiivinen  suhtautuminen

alkoholitarkastuksiin  ja  -tarkastajiin  on  keskeinen  ilmiö,  johon  pyrin  tässä  tutkielmassa

pureutumaan  ja  etsimään  vastauksia.  Tämä  oli  kysymys,  johon  myös  Niilola  kaipasi

lisävalaistusta  ja  -tutkimusta. Niilolan  haastattelemien  ravintoloitsijoiden  ja  tarjoilijoiden

mukaan  alkoholitarkastajat  käyvät  ravintoloissa  harvoin  ja  käyntejä  toivottiin  enemmän.

Perusteluissa haastateltavat totesivat muun muassa, että näin asiakkaat ymmärtäisivät, ettei

anniskelun  rajoittaminen  ole  ainoastaan  ravintolahenkilökunnan  ”niuhottamista”  ja

mielivaltaa. (Niilola 2000, 43-44; 2002, 16.) 

1 Myös tässä tutkielmassa yhtenä tukimukseen mukaan otettujen ravintoloiden valintakriteerinä oli se, että 
anniskelusta saatavat tulot ylittivät 50 % kokonaistuotoista.
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Vapaamuotoisissa  kommenteissa  suhtautuminen  alkoholitarkastajiin  oli  varsin  kriittistä  ja

heidän  ammattitaitoaan  ja  toimintatapojaan  arvosteltiin  voimakkaasti  (Niilola  2002,  20).

Eräässä  kommentissa  toivottiinkin,  että  tarkastajien  käynnit  koettaisiin  positiivisina  ja

informatiivisina, ei pelottavina ja negatiivisina. Poliisia ei mielellään kutsuta häiriötilanteissa

paikalle  siitä  alkoholirekisteriin  tulevien  merkintöjen  ja  –  mielestäni  paradoksaalisesti  –

lisääntyvien tarkastusten vuoksi. (Niilola 2000, 44.)

2.3. Suhtautuminen alkoholilainsäädäntöön

Niilolan tekemissä haastatteluissa Suomen alkoholipolitiikkaa ja -lainsäädäntöä pidettiin liian

holhoavana (Niilola 2002, 55). Esimerkiksi ns. tuplien myyntikieltoa2 pidettiin vanhentuneena

ja lapsellisena määräyksenä ja vaikeana valvoa (Niilola 2000, 50). Suurin osa haastatelluista

ja  vastanneista3 oli  myös  sitä  mieltä,  että  ravintoloiden  aukioloaikoja4 ei  tulisi  lyhentää

(Niilola  2000, 56;  2002, 19).  Toisaalta  monissa vapaamuotoisissa kommenteissa toivottiin

aukioloaikojen  rajoittamista  vastoin  enemmistön  kantaa  (Niilola  2002,  20,  55).

Ravintolahenkilökunta  piti  ehdotusta  henkilökunnalle  annettavasta,  alkoholilainsäädäntöön

liittyvästä  täydennyskoulutuksesta  hyvänä  asiana.  Myös  ns.  omavalvontajärjestelmää  ja

-suunnitelmaa pidettiin myönteisenä asiana. (Niilola 2000, 45, 55.)

2 Toistaiseksi  Suomessa  yhdelle  henkilölle  kerralla  anniskeltavassa  yli  21  %:a  alkoholia  sisältävässä
alkoholiannoksessa, ns. perusannoksessa, saa olla alkoholijuomaa korkeintaan neljä senttilitraa. Myöskään
kahta  erillistä  alkoholiannosta,  esimerkiksi  olutta  ja  snapsia,  ei  yhdelle  henkilölle  saa  myydä
samanaikaisesti, vaan juomat on ostettava ja nautittava yksi kerrallaan. Seurueelle saa kuitenkin anniskella
väkeviäkin viinoja pulloittain. (AlkoA 24§)

3    Vuoden 2000 tutkimuksessa 80 % vastanneista (Niilola 2000, 56).
4 Anniskelun saa aloittaa klo 9.00 ja se pitää lopettaa kun ravintola suljetaan, kuitenkin viimeistään klo 1.30

edellyttäen,  ettei  anniskeluaikaa  ole  erikseen  haettavalla  lupapäätöksellä  jatkettu.  Jatkoaikaluvan  voi
nykyään saada enimmillään klo 4.00 saakka. (AlkoA 23§)
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3. Teoreettis-metodologinen viitekehys

3.1. Sosiaalinen konstruktionismi tutkielman taustafilosofiana

Tutkielmani metodologisena lähtökohtana on Alfred Schutsin kehittämään fenomenologiseen

sosiologiaan  perustuva  (Aittola  2012,  57;  Kuusela  2005,  146)  sosiaalikonstruktionismiksi

kutsuttu  näkemys,  jonka  mukaan kieli,  puhe ja  kertominen tuottavat,  luovat  ja  jäsentävät

maailmaa  (esim.  Honkasalo  2000,  65;  Suoninen  1992,  13).  Näkemyksessä  todellisuus

nähdään merkitysvälitteisenä ja kieli toimintana ja käytäntönä, joka muotoutuu sosiaalisissa

prosesseissa ja vuorovaikutuksessa ja  jolla  rakennetaan sosiaalista  todellisuutta (Berger  &

Luckmann  1966).  Konstruktionismi  lähestyykin  sosiaalisia  ongelmia  ja  ilmiöitä  ”[...]

kollektiivisten  määrittelyprosessien  tuotteina”  (Hakkarainen  2004,  254).  Kyseessä  on

dialektinen  ja  reflektiivinen  prosessi,  jossa  yhtäältä  yhteiskunta  on  ihmisten  tuote  ja

objektiivinen todellisuus, mutta toisaalta ihmiset ovat yhteiskunnan tuotteita (Heiskala 1995,

149-155). Yhteiskunta on siis olemassa sekä objektiivisena että subjektiivisena todellisuutena,

jotka käyvät keskenään jatkuvaa dialogia (Aittola 2012, 63, 68).5

Konstruktionistisen ajattelutavan mukaan tulemme ymmärretyiksi vain käyttämällä kuhunkin

”[...] tilanteeseen sopivia puhetapoja ja yhteisesti ymmärrettyjä ilmaisuja”. Vain siten voimme

tuottaa  itsellemme  ja  toisillemme  identiteettejä.  Tuotamme  kuvauksia  asioista  ”[...]  aina

tietyssä kontekstissa ja ne saavat  merkityksensä näissä tilanteissa tuotetuista  tulkinnoista”.

Toisin  sanoen  kieltä  käyttäessämme  tulkitsemme  ja  rakennamme  sosiaalista  todellisuutta.

Emme  siis  ainoastaan  kuvaa  kokemuksiamme  ja  ympäröivää  maailmaa,  vaan  samalla

konstruoimme niitä: järjestämme ja rakennamme, uusinnamme ja muunnamme todellisuutta,

jossa elämme. (Kirsi 2004, 52-53; Jokinen & Juhila & Suoninen 2004, 18.)

3.2. Asenteet tutkimuskohteena: dispositionaalisen asenneteorian kritiikki

Erik Allardt (Allardt & Littunen 1975, 20) määrittelee asenteen käsitteenä, jolla sosiologiassa

on arvon käsitteen ohella pyritty kuvaamaan ihmisten valintataipumuksia. Allardtin mukaan

”[...]  asenne  merkitsee  aina  taipumusta  reagoida  hyväksyvästi  tai  hylkäävästi  johonkin

erityiseen  objektiin,  henkilöön  tai  [asian]tilaan”.  Toimittamassaan  sosiaalipsykologian

oppikirjassa Pekka Kuusela (Kuusela ym. 2007, 198) määrittelee asenteen käsitteeksi, jolla

5 Goffman puhuu myös valmiiksi määritellyistä, ”annetuista” kulttuurisista ajattelutavoista.
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viitataan opittuun ja suhteellisen kestävään taipumukseen suhtautua asioihin tietyllä tavalla.

Asenteiden  katsotaan  rakentuvan  arvojen  pohjalta,  mutta  arvoa  pidetään  asennetta

yleisempänä ja perustavampana käsitteenä (esim. Rokeach 1973, 18-19).

Teija Mikkolan (2003, 33-34) mukaan asenne ymmärretään arkiajattelussa myönteisenä tai

kielteisenä tunteena jotakin asiaa kohtaan ja kyseisen tunteen katsotaan ilmaisevan asennetta.

Tämä tulkinta edustaa Mikkolan mukaan toista asennetutkimuksen valtavirtanäkemystä. Siinä

asenne  erotetaan  käsitteellisesti  uskomuksista,  jotka  muodostuvat  asenteen  kohdetta

koskevista  mielipiteistä,  tiedoista  ja  ajatuksista,  kuten  myös  käyttäytymistaipumuksista

asenneobjektia  kohtaan.  Toista  vallitsevaa  näkemystä  kutsutaan  kolmidimensionaaliseksi

malliksi,  ja se yhdistää kaikki edellä mainitut asenteen ulottuvuudet: tunteen (affektiivinen

komponentti),  uskomukset  (kognitiivinen  komponentti)  ja  toimintataipumukset

(behavioraalinen komponentti).

Asenne-käsitteelle  onkin  annettu  lukuisia  määritelmiä,  joista  useimpia  yhdistää  asenteen

liittäminen jonkin kohteen arvottamiseen positiivisen ja negatiivisen välisellä ulottuvuudella

(Vesala & Rantanen 2007, 19; Matikainen 2002, 33). Esimerkiksi Alice H. Eagly ja Shelly

Chaiken (1993, Vesalan & Rantasen 2007, 19 mukaan) määrittelevät asenteen psykologiseksi

taipumukseksi,  joka  ilmaistaan  arvioimalla  jotain  kokonaisuutta  eriasteisella  suosiolla  tai

epäsuosiolla. Määritelmässä arviointi tarkoittaa mitä tahansa arvioivaa reagoimista johonkin

kohteeseen tai sen symboliseen representaatioon: se voi olla avointa tai piilevää, tiedollista,

tunneperäistä tai toiminnallista. Psykologinen taipumus puolestaan viittaa henkilön sisäiseen

tilaan, eikä asennetta voi näin ollen sellaisenaan havainnoida. Eaglyn ja Chaikenin mukaan

asenne  onkin  metodologisesta  näkökulmasta  hypoteettinen  konstruktio,  mutta  arvottavat

ilmaukset tekevät sen havaittavaksi ja havainnoitavaksi.

Asenneteoreettinen  valtavirtatutkimus  on  siis  olettanut  asenteen  erilliseksi  yksilön  sisällä

vaikuttavaksi ominaisuudeksi tai mentaaliseksi malliksi, joka koskee tiettyä asiakokonaisuutta

ja  on sisällöltään ristiriidaton.  Asenteella  on tarkoitettu  yksilöllistä  taipumusta tai  alttiutta

reagoida  tietyllä  tavalla  johonkin  asiaan,  ja  näkemystä  nimitetäänkin  (psykologisessa

terminologiassa)  dispositionaaliseksi  asenneteoriaksi.  Teoria  on  saanut  osakseen  sekä

metodeihinsa  että  teoreettisiin  lähtökohtiinsa  kohdistuvaa  kritiikkiä.  Ensinnäkin  se  jättää

huomiotta  kontekstien  merkityksen  ja  tärkeyden  asenteita  tutkittaessa.  Kritiikki  korostaa

asenteiden tilannekohtaista vaihtelua. Toiseksi teorian katsotaan jättävän huomiotta yksilön
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oman  aktiivisuuden  ja  roolin  asenteen  muodostumisessa.  Dispositionaalisissa  teorioissa

asenteet  nähdään suhteellisen pysyvinä  yksilöpsykologisina ominaisuuksina,  mutta  ihmiset

saattavat  kuitenkin lyhyenkin ajanjakson sisällä  ilmaista  keskenään ristiriitaisia  arviointeja

samasta kohteesta. Eri ihmiset saattavat myös ymmärtää tai havaita asennoitumisen kohteen

eri tavoin. (Vesala & Rantanen 2007, 19-21.)

Kolmas  kritiittinen  näkemys  dispositionaalista  asenneteoriaa  kohtaan  korostaa  asenteen

sosiaalista  alkuperää  ja  luonnetta:  asenteet  paitsi  syntyvät  sosiaalisen  vuorovaikutuksen ja

kommunikaation  myötä,  ne  ovat  myös  tunnistettavissa  juuri  vuorovaikutuksessa  ja

kommunikaatiossa. Lisäksi asenteiden sosiaalista luonnetta voidaan korostaa sillä, että ne ovat

usein jaettuja ja yhteisiä eri ihmisten kesken, jolloin niiden voidaan katsoa myös kertovan

jotain ryhmien tai toimijakategorioiden välisistä eroista. Näkemyksen mukaan asenteet ovat

siis  sosiaalisia  konstruktioita  eli  ajatusrakennelmia,  jotka  määritellään  kommunikaation  ja

toiminnan  välityksellä.  Näkökulma  painottaa  asennetta  käsitteenä,  joka  kytkee  yksilön

ympäröivään  sosiaaliseen  maailmaan.  William  Thomas  ja  Florian  Znaniecki  (1974,  23,

Vesalan  &  Rantasen  2007,  23  mukaan)  painottavat  asenteen  olevan  aina  asenne  jotakin

kohtaan.  Tällöin  sitä  on  tarkasteltava  yksilöllisen  ominaisuuden  sijasta  ihmisen  suhteena

johonkin.  Tämä  relationistinen  eli  suhteisiin  perustuva  näkemys  asenteen  sosiaalisesta

luonteesta on myös laadullisen asennetutkimuksen lähtökohtana. Siinä asenne ymmärretään

ilmiönä,  joka  rakentuu  sosiaalisessa  todellisuudessa  ja  myös  muokkaa  tuota  todellisuutta.

Laadullisesta  näkökulmasta  asenne  tulkitaan  suhdekäsiteeksi,  joka  kuvaa  ”[...]  yksilön

toiminnallista  ja  kommunikatiivista  kiinnittymistä  sosiaaliseen  maailmaan”.  (Vesala  &

Rantanen 2007, 22-25, 28-29.)

Asenteen ilmaisee aina jokin subjekti jostain sosiaalisesta positiosta. Huomion kohdistaminen

asemaan,  josta  arvottava  tulkinta  tehdään,  korostaa  asenteen  sosiaalista  ulottuvuutta.

Matikainen painottaa,  että  asennetta  ilmaistaessa  subjektin  käsite  ei  ”[...]  viittaa  johonkin

tiettyyn henkilöön, vaan sosiaalisiin positioihin,  joissa toki aina toimii joku ainutkertainen

persoona”. (Matikainen 2002, 32.) Onkin mahdollista erotella monentasoisia subjektiasemia,

kuten  yksilö-,  ryhmä-,  yritys-  tai  vaikkapa  kansallisuuspositiot,  joista  sama  henkilö  voi

kommentoida tiettyä asiaa tilanteen mukaan. Tutkielmassani onkin tarkoitus myös hahmottaa

alkoholitarkastajille ja ravintoloitsijoille rakentuvia subjektipositioita.
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3.3. Laadullinen asennetutkimus

Laadullinen  asennetutkimus  on  Kari  Vesalan  (Matikainen  2002,  296)  ja  Teemu  Rantasen

(esim.  Vesala  & Rantanen 1999;  Vesala  & Rantanen ym.  2007) kehittämä metodologinen

näkökulma  ja  menetelmä  puheessa  ilmaistavien  asenteiden  tulkitsemiseksi.  Kyseessä  on

lähestymistapa,  jossa  haastateltavia  kannustetaan  tuottamaan  argumentoivia  ja  tulkitsevia

kannanottoja  ja  kommentteja  heille  esitettyihin  asioihin  tai  kiistakysymyksiin.

Haastateltavalle  esitetään  ennalta  muotoiltuja  väittämiä7, kuten  ”perinteisessä”

asennetutkimuksessakin  tehdään,  muttei  tarjota  valmiita  vastausvaihtoehtoja.  Sen  sijaan

vastaaja  voi  kommentoida  ja  häntä  myös  rohkaistaan  kommentoimaan  väittämiä

vapaamuotoisesti omin sanoin. Kerättyä aineistoa pyritään erittelemään ja tulkitsemaan, mitä

haastateltavat  oikeastaan  arvottavat  kommenteissaan.  Erittelyn  kannalta  olennaista  on,  että

kiistanalainen kysymys on identifioitavissa. (Vesala & Rantanen 2007, 11, 33.)

Laadullisessa lähestymistavassa asenne-käsitteelle ei pyritä antamaan yhtä ainoaa tai oikeaa

määritelmää.  Sen  sijaan  asenteita  tutkitaan  tietyistä  perinteisillekin  asenneteorioille

ominaisista  lähtökohdista,  joista  tärkeimmät  ovat  siis  arvottavuus ja  kohteellisuus.  Asenne

ymmärretään  toisin  sanoen  arvottavana  tulkintana  jostain  kohteesta.  Kohde  voi  olla

konkreettinen,  kuten  jokin  esine,  toiminto  tai  henkilö,  tai  abstrakti,  kuten  ideologia  tai

elämäntapa.  Arvioitsijaan  nähden  ulkoisen  kohteen  sijasta  asennoituminen  voi  kohdistua

myös  itseen  tai  omaan  toimintaan.  Arvottaminen  puolestaan  tapahtuu  positiivisen  ja

negatiivisen  välillä,  mutta  voi  saada  monenlaisia  ilmaisuja  esimerkiksi hyväksyttävän  ja

paheksuttavan,  kannatettavan  ja  vastustettavan  tai  hyödyllisen  ja  haitallisen  välisellä

ulottuvuudella. (Esim. Vesala & Rantanen 1999, 10-11; Matikainen 2002, 30.)

Laadullinen  asennetutkimus  näkee  asenteen  kommunikatiivisena  ilmiönä,  osana

argumentaatiota  (esim.  Vesala  & Rantanen 1999,  15).  Asenteen  ilmaiseva  lause,  asenteen

esittäjä ja kohde muodostavat kommunikatiivisen kokonaisuuden, ”[...] joka elää ja vaikuttaa

sosiaalisen  todellisuuden  ja  vuorovaikutuksen  ehdoilla”  (Vesala  &  Rantanen  2007,  26).

Michael  Billigin  (1987,  176-177)  mukaan  ihmisten  asenteet  ovat  luonteeltaan

6 Matikainen  antaa  kunnian  tutkimusotteen  kehittämisestä  yksin  Vesalalle  nähdäkseni  lähinnä  uuden
aineistonkeruutavan esittelyn ansiosta.
7 Omaa  aineistonkeruun  strategiaani  ohjasi  Jukka  Törrösen  (2001)  Sosiologia-lehdessä  tekemä  analyysi
virikkeistä aineistonkeruun menetelmänä haastattelussa. Myös Kari Mikko Vesala ja Teemu Rantanen (2007, 33)
mainitsevat  kyseisen  artikkelin  ja  puhuvat  virikkeistä,  mutta  pitävät  ärsyke-termiä  osuvampana  käsitteenä
omista painotuksistaan johtuen.
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argumentatiivisia, joten niihin liittyvää variaatiota ja ristiriitaisuutta voidaan pitää asenteiden

luonnollisena  piirteenä.  Siksi  asenteita  tulisi  tarkastella  retorisesta  näkökulmasta  niiden

argumentatiivisessa  kontekstissaan.  Argumentaation  retorisuus  näkyy  juuri  asenteen

ilmauksiin  useimmiten  liitettävissä  selonteoissa,  joissa  kannanotoille  esitetään  perusteluja,

ehtoja ja varauksia (Vesala & Rantanen 2007, 34).

Jotain kohdetta  arvotettaessa sille voidaan antaa erilaisia  merkityksiä,  se voi määrittyä  eri

tavoin tai se voidaan liittää erilaisiin asiayhteyksiin tulkitsijasta, tilanteesta ja viitekehyksestä

riippuen.  Asenteita  tutkittaessa  olisikin  oleellista  huomioida  paitsi  asenteen  esittäjän  oma

tulkinta  asennoitumisen  kohteesta,  myös  se  sosiaalinen  konteksti,  jossa  arvottava  tulkinta

tuotetaan,  sillä  arvottamista  määrittää  pitkälti  se,  mihin  kohdetta  verrataan.  (Vesala  &

Rantanen  1999,  13-14.)  Laadullinen  tutkimusote  mahdollistaa  juuri  tällaisen  tarkastelun.

Haastattelujen  tavoitteena  on  saada  vastaajat  perustelemaan  näkökantojaan,  sillä juuri

perusteluissa  kannanotot  liitetään  asiayhteyksiinsä  ja  arvottamisen  kohde  määritellään

tarkemmin (Vesala  & Rantanen  1999,  18). Näin  tuotettua  aineistoa  on  sitten  mahdollista

eritellä erilaisten asenteiden löytämiseksi.

Kuten  monissa  diskurssianalyyttisiksi  nimetyissä  menetelmissä  ja  tutkimuksissa, myös

laadullisessa asennetutkimuksessa ollaan siis kiinnostuneita siitä, ” [...] miten, millä ehdoilla

ja minkälaisista rooleista tai mistä asemista arvottamista tehdään ja mihin kaikkeen se liittyy”

(Vesala  &  Rantanen  2007,  11).  Menetelmiä  yhdistää  kiinnostus  argumentaatioon,  sen

analysointiin ja tulkitsemiseen omassa kontekstissaan. Kummassakin menetelmässä huomio

kiinnitetään niihin puheessa ja kielessä ilmaistuihin premisseihin eli  ehtoihin, lähtökohtiin,

rajoituksiin ja edellytyksiin, joilla sosiaalista todellisuutta rakennetaan. Vesalan ja Rantasen

mukaan lähestymistapojen erot liittyvät tapaan tuottaa analysoitavaa aineistoa ja tulkinnassa

käytettyyn käsitteistöön. Tällainen ero on Vesalan ja Rantasen mukaan muun muassa se, että

diskurssianalyytikoiden näkemyksistä  poiketen  laadullisessa asennetutkimuksessa asennetta

pidetään tärkeänä teoreettisena käsitteenä. (Mt., 11, 16.) Omien tutkimuksellisten kysymysteni

ja tavoitteitteni kannalta hyödyllisiä ovatkin juuri laadullisen asennetutkimuksen poikkeava ja

mielenkiintoinen  tapa  tuottaa  analysoitavaa  aineistoa  sekä  näkemys  asenne-käsitteen

käyttökelpoisuudesta havaintojen tulkinnan apuvälineenä.
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3.4. Kehysanalyysi

Vaikka  Erving  Goffmanin  vuonna  1974  teoksessaan  Frame  Analysis esittelemän

kehysanalyysin  ja  edellä  esitetyn  laadullisen  asennetutkimuksen  ontologisissa  ja

epistemologisissa perusolettamuksissa saattaakin olla  tiettyjä  eroavuuksia,  tarkoitukseni  on

lähestyä  keräämääni  aineistoa  myös  Goffmanin  kehys-käsitteen  avulla. Kuten  laadullisen

asennetutkimuksen  kohdalla,  myös  kehysanalyysissä  ollaan  kiinnostuneita  sosiaalisen

todellisuuden luonteen erittelystä. Samoin kuin sosiaalikonstruktionistisessa ajattelussa, myös

Goffmanin näkemyksen mukaisesti sosiaalinen todellisuus rakentuu sekä objektiivisesta että

subjektiivisesta elementistä (Puroila 2002, 22, 28, 121). 

Goffman  katsoo  sosiaalisen  ympäristön  ja  todellisuuden  olevan  pääasiassa  sosiaalisesti

rakentunut  –  kuinka  muutenkaan?  Goffman  kuitenkin  kritisoi  sellaista  konstruktionistista

näkemystä, jossa sosiaalisen todellisuuden objektivoituminen kielletään.  Goffman siis torjuu

konstruktionistisen ajatuksen sosiaalisten tilanteiden ainutkertaisuudesta sekä ”[...] oletuksen

sosiaalisen todellisuuden jatkuvasta uudelleen rakentumisesta ja painottaa maailman olevan

jollakin  tavalla  määrittynyt  joka  hetkellä”.  Toisin  sanoen  Goffman  väittää  jonkinlaisten

sosialisaation,  imitoimisen  ja  kokemuksen  kautta  opittujen  kulttuuristen  sääntöjen  ja

määrittelyjen  olevan  olemassa  jo  ennen  kuin  yksilö  osallistuu  sosiaaliseen  tilanteeseen.

(Puroila 2002, 28, 39, 42-43, 128.)

Käsitteellä  kehys (frame)  Goffman  tarkoittaa  erilaisia  merkitysjärjestelmiä,

toimintakokonaisuuksia  ja  kulttuurisia  jäsennyksiä,  jotka  ylläpitävät  erilaisia  sosiaalisia

todellisuuksia ja joiden varassa toimimme inhimillisessä vuorovaikutuksessa (Peräkylä 1990,

153).  Kehykset  eivät  ole  yksilökohtaisia  vaan  ”[...]  kulttuurisesti  rakentuneita,  yhteisön

jäsenten  jakamia  tapoja  ymmärtää  erilaisia  ilmiöitä”  (Puroila  2002,  46).  Kehykset  paitsi

ilmentävät todellisuuden moninaisuutta ja moniulotteisuutta myös tekevät siitä järjestäytyneen

ja  ymmärrettävän.  Ilman tällaisia  kehyksiä  emme kykenisi  tulkitsemaan ja  ymmärtämään,

mistä missäkin vuorovaikutustilanteessa oikeastaan on kysymys. (Mt., 44, 123.)  Kehyksestä

riippuen puheet ja teot tulkitaan eri  tavalla.  Esimerkiksi lause ”potilas on kuollut” saa eri

merkityksen  teatterin  lavalla  näyttelijän  lausumana  kuin  jos  sen  lausuu  lääkäri  sairaalan

terminaaliosastolla. Niinpä edellisen kaltainen kuvaus todellisuudesta on aina sidottu siihen

kontekstiin, jossa se lausutaan (Peräkylä 1990, 150).
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Toinen keskeinen käsite  Goffmanin tuotannossa onkin  sosiaalinen situaatio,  tilanne,  jossa

vuorovaikutus  tapahtuu.  Goffmanilla  situaatio  ei  kuitenkaan  edellytä  vuorovaikutusta.

Esimerkiksi  kävellessään  kadulla  ihmisten  ei  tarvitse  olla  keskenään  vuorovaikutuksessa,

mutta  silti  kysymyksessä  on  Goffmanin  mukaan  sosiaalinen  situaatio,  sillä  se  sisältää

potentiaalin  vuorovaikutukselle.  Tapahtumia  voidaan  tulkita  myös  välillisesti  muissa  kuin

kasvokkaisissa vuorovaikutustilanteissa. Esimerkiksi seuratessaan uutisia ihmisille muodostuu

jonkinlainen  käsitys  siitä,  mitä  on  tapahtumassa.  Goffman  korostaa  konstruktionistisesta

näkökulmasta poiketen situaation fyysistä ulottuvuutta – tilannetta, jossa on läsnä kaksi tai

useampia ihmiskehoja. (Puroila 2002, 31-37.) Goffmanille sekä fyysinen (materialistinen) että

tajunnallinen  (idealistinen)  maailma  ovat  kumpikin  olemassa  ja  yksilö  tarvitsee  tietoa

molemmista kyetäkseen toimimaan sosiaalisessa situaatiossa. Ihmiskehoa ei siis voi sivuuttaa

kun tarkastellaan sosiaalista elämää. Erityisesti Frame Analysis-teoksessa Goffman kuitenkin

painottaa ihmisen tajunnallisuutta ja sosiaalisuutta. (Mt., 120.)

Termillä  kokoontuminen (gathering) Goffman tarkoittaa juuri sosiaalisessa situaatiossa läsnä

olevia ihmisiä. Kokoontuminen ei viittaa ihmisten tajuntaan tai ihmisten välisiin suhteisiin.

Sen sijaan termillä  kohtaaminen (encounter) Goffman tarkoittaa nimenomaan kasvokkaista

vuorovaikutustilannetta. Tällöin ”[…] situaatiota aletaan tarkastella siitä näkökulmasta, miten

ihmiset  situaatiossa  ovat  suhteessa  toisiinsa  tai  toimivat  ollessaan  toistensa  kanssa

lähietäisyydellä”. Kohtaamisessa ihmisten välillä on yksi yhteinen ja jaettu huomion kohde,

jota kohtaamiseen osallistuvat pitävät yhdessä yllä, mutta saman situaation sisällä voi olla

useita  kohtaamisia.  (Puroila  2002,  34-35.)  Alkoholitarkastajan  tekemä  tarkastuskäynti

ravintolaan  –  samoin  kuin  itse  haastattelutilanne  –  on  tällainen  situaatiossa  tapahtuva

kohtaaminen.

Puroilan  (2002,  75)  mukaan  uransa  loppupuolella  Goffman  kohdisti  huomionsa  puheen

analysointiin. Teoksessaan Frame Analysis Goffman korostaakin menetelmänsä soveltuvuutta

myös  puheen  erittelyyn,  mutta  hänen  mukaansa  puhe  on  vain  löyhästi  sidoksissa

ympäristöönsä ja ympäröiviin tapahtumiin toisin kuin muut sosiaalisen toiminnan muodot.

Tästä  johtuen puhe voi  ylittää sosiaalisen situaation rajat  sekä mahdollistaa joustavammat

kehysten vaihdot ja eri kehysten päällekkäisyydet. Puhe ei ole siis samalla tavalla sidoksissa

aikaan ja paikkaan (so. situaatioon) kuin muu sosiaalinen vuorovaikutus. (Peräkylä 1990, 158;

Puroila  2002,  89,  92.)  Ensinnäkin  vaikka  puheessa  voidaan  ilmaista  mielipiteeksi  tai

asenteeksi tulkittavissa olevia sisältöjä, ei ole olemassa ”[...] minkäänlaisia keinoja osoittaa
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näiden ilmausten paikkansapitävyyttä”. Toisin sanoen yksilö voi ajatella tietyllä tavalla, mutta

väittää  päinvastaista.  Toiseksi  puheessa  esitetty  tapahtuma  ei  ole  sama kuin  alkuperäinen

tapahtuma.  Niinpä  käytetty  ilmaus  on  Goffmanin  mukaan  (tavallisesti)  vain  ”versio”

tapahtumista  tai  sanomisista.  Kolmanneksi  puhuja  voi  Goffmanin  termein  upottaa

(embedding)  –  ja  esimerkiksi  haastattelutilanteessa  aiheesta  riippuen  usein  myös  joutuu

upottamaan – puheeseensa muita  henkilöitä.  Kaikesta  edellä  sanotusta  huolimatta  –  toisin

sanoen siitä, ettei puhe sisällöllisesti välttämättä kiinnity situaatioon, jossa se esitetään – ei

seuraa, etteikö puhe kiinnittyisi kehyksiin, joiden kautta puhetta voidaan tulkita ja ymmärtää.

(Puroila 2002, 92-97.)

Koska  aineistoa  ei  ole  kerätty  havainnoimalla  tai  tallentamalla  konkreettista

vuorovaikutustilannetta  vaan  haastattelemalla,  aiheuttaa  se  analyysille  tiettyjä  rajoituksia.

Ihmisten asiantiloja käsittelevissä kuvauksissa ei nimittäin päästä käsiksi noihin asiantiloihin

sinänsä,  sillä  kuvaus  asiantilasta  ei  ole  sama  kuin  tuo  asiantila.  Toinen  ongelma  liittyy

ihmisten tapaan sopeuttaa puheensa kulloiseenkin sosiaaliseen situaatioon. Tämä tarkoittaa

esimerkiksi haastattelutilanteessa, että haastateltavan puhe kuvaakin sitä, mitä hän ajattelee

tutkijan haluavan kuulla. Toisin sanoen puheen tuottamisen konteksti on otettava huomioon

puheen analyysissä. Puroilan mukaan haastatteluaineistoa analysoitaessa onkin kiinnitettävä

huomio siihen, miten kulloinkin soveltamamme kehykset tuottavat tavan kuvata tapahtumaa

tai asiaa, johon kehystä sovelletaan. Kyse on erilaisista kuvaamisen kategorioista. Nämä ovat

reunaehtoja, jotka tutkijan on tutkimusta tehdessään otettava huomioon. (Puroila 2002, 150-

152.)

Lähestyn ravintolayrittäjien näkemyksiä alkoholivalvonnasta laadullisella otteella  retorisesta

näkökulmasta.  Opinnäytetyössäni  ymmärrän  asenteen  laadullisen  asenennetutkimuksen

näkemyksen  mukaisesti  sosiaalisena  ilmiönä  ja  suhdekäsitteenä,  joka  saa  ilmaisunsa

argumentatiivisessa  kielenkäytössä  ja  jonka  keskeisiä  tekijöitä  ovat  arvottavuus  ja

kohteellisuus.  Oletukseni  on myös,  että  asenteet  saavat  ilmaisunsa  tiettyjen tulkinnallisten

kehysten puitteissa.  Tarkoitus on löytää ja  nimetä noita  kehyksiä  sekä tunnistaa asenteita,

jotka saavat muotonsa kussakin kehyksessä.
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4. Tutkimusasetelman ja -kysymysten esittely

Opinnäytetyöni  tarkoituksena  on  tutkia  laadullisella  tutkimusotteella  ravintola-alan

pienyrittäjien suhtautumista  anniskelun  viranomaisvalvontaan.  Viranomaisvalvonnalla

tarkoitan  lupamenettelyä,  ravintolatoimintaa  valvovia  alkoholitarkastajia,  sekä  heidän

suorittamiaan  tarkastuskäyntejä.  Lisäksi  kartoitan  ravintoloitsijoiden  suhtautumista

alkoholipolitiikkaan ja -lainsäädäntöön. Käytännössä tämä tarkoittaa huomion kohdistamista

yrittäjien puheessaan ilmaisemiin  asenteisiin retorisesta  näkökulmasta.  Asenteet  ymmärrän

tutkimuksessani niin kutsutun laadullisen asennetutkimuksen (esim. Vesala & Rantanen 2007;

Matikainen  2002;  Vesala  &  Rantanen  1999)  lähestymistavan  mukaisesti  sosiaalisesti

tuotettuina  ja  kielessä  rakentuvina  abstraktioina.  Niitä  tarkastellaan  argumentaatiossa

tunnistettavina arvottavina tulkintoina, jotka esitetään jossakin asiayhteydessä ja joilla on aina

jokin  kohde.  Selvitettäessä  asenteen  laatua  on  siis  otettava  huomioon  kolme  toisiinsa

nivoutuvaa  seikkaa: kohteen  määrittyminen,  sen  arvottaminen  ja  sijoittaminen  johonkin

asiayhteyteen  (Vesala  & Rantanen 1999,  17).  Tutkielmassa tarkoitukseni  on käyttää kahta

erilaista  teoreettista  ja  menetelmällistä  lähestymistapaa  tutkimaani  aiheeseen:  laadullista

asennetutkimusta ja Erving Goffmanin kehittelemää kehysanalyysiä.

Opinnäytetyöni pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

1) Millaisia asenteita ravintoloitsijat kohdistavat anniskelun viranomaisvalvontaan?

Tässä  tarkoitan  viranomaisvalvonnalla  ns.  lupamenettelyä,  alkoholitarkastajia  ja  fyysistä

kontrollia  eli  tarkastajien  tekemiä  tarkastuskäyntejä. Esimerkiksi  näkemykset  poliisin

suorittamasta  valvonnasta  olen  jättänyt  tarkastelun  ulkopuolelle.  Kysymyksenasettelun

lähtökohtana  on  näkemys,  että  asennoituminen  johonkin  kohteeseen  voi  samassakin

tilanteessa  saada  ilmauksensa sekä  positiivisella  että  negatiivisella  ulottuvuudella  riippuen

siitä, miten  asennoitumisen kohde  puheessa  määritellään  ja  mistä  positioista  käsin  asioita

kommentoidaan (Vesala  &  Rantanen,  2007,  30). Huomio  on  tarkoitus  kiinnittää  lähinnä

arvottamisen  kohteen  hahmottamiseen  ja  sen  evaluatiiviseen  aspektiin  positiivinen-

negatiivinen-ulottuvuudella.

2)  Miten  asennoitumista  perustellaan  ja  mihin  asiayhteyksiin  –  konteksteihin,

toimijoihin ja ilmiöihin – perustelut liitetään?
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Aikomukseni on siis tarkastella, millä tavoin ravintoloiden oma toimintaympäristö ilmenee

kannanotoissa  ja  perusteluissa. Tällaisia  kontekstuaalisia  referenssejä  ovat  muun  muassa

suomalainen alkoholipolitiikka ja -lainsäädäntö, toiset ravintolat ja ravintoloitsijat, yrityksen

maantieteellinen  sijainti  ja  vaikkapa  suomalainen  juomakulttuuri.  Toimintaympäristön  eri

tekijöiden voi ajatella toimivan eräänlaisina identiteettien rakentumispintoina. Tarkoitus onkin

paikantaa haastateltavien itselleen ja muille toimijoille – ennen kaikkea alkoholitarkastajille –

antamia subjektipositioita. Asemointien kautta on mahdollista tarkastella, millaisia rooleja ja

identiteettejä toimijoille tuotetaan.

Retorinen näkökulma argumentatiiviseen kontekstiin tarkoittaa, että tilannekohtaisesti sama

asia  on  mahdollista  kuvata  ja  ilmaista  usealla  eri  tavalla  ja  useasta  eri  näkökulmasta

(Penttinen 2005, 21). Niinpä viimeinen tutkimuskysymykseni on:

 

3) Millaisten kehysten kautta asennoitumista ilmaistaan?

Kehyksiä paikantaessani yritän hahmottaa erilaisia tulkinnallisia näkökulmia, joihin vastaajien

puhe perustuu (vrt. Matikainen 2002, 113). Kyse on kulttuurisista ajatusmalleista, eronteoista

ja puhetavoista, joilla puheena olevaa asiaa käsitellään ja joita jokaisen tiettyyn kulttuuriin ja

(kieli)yhteisöön kuuluvan voisi olettaa käyttävän asiasta puhuessaan (Alasuutari 1999, 123).

On  kuitenkin  huomioitava  yhteisesti  jaetun  ymmärryksen  ja  merkitysten  suhteellisuus  ja

tilannesidonnaisuus: sama esine, sana tai asia voi tarkoittaa monia eri asioita näkökulmasta

riippuen.

Analyysissä  ja  tulkinnassa  käytän  rinnakkain  sekä  kehysanalyysin  että  laadullisen

asennetutkimuksen  lähtökohtia  ja  käsitteitä.  Laadullisen  asennetutkimuksen  osalta  olen

nojautunut  Kari  Mikko  Vesalan,  Janne  Matikaisen  ja  Teemu  Rantasen  tutkimuksiin  ja

teoreettisiin käsitteisiin, sekä erityisesti Vesalan ja Rantasen (2007) toimittamassa teoksessa

Argumentaatio  ja  tulkinta esiteltyyn  lähestymistapaan  koskien  vuorovaikutusta,

kommunikaatiota  ja  asenteen  käsitettä. Goffmanin  ajattelun  osalta  olen  tukeutunut  Anssi

Peräkylän teokseen Kuoleman monet kasvot (1990) ja Anna-Maija Puroilan (2002) esitykseen

kehysanalyysistä. Tutkielmani  tehtävänasettelun  voi  rinnastaa  Peräkylän  tutkimuksen

asetelmaan:  Peräkylän  tutkimuksessa  tarkastelun  kohteena  on  suhtautuminen  kuolevaan

potilaaseen,  tässä  tutkielmassa  kartoitetaan  ravintoloitsijoiden  suhtautumista

alkoholitarkastajiin.  Tutkimusten  lähtökohdissa  on  kuitenkin  merkittäviä  menetelmällisiä
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eroja. Peräkylän tutkimuksessa aineisto on kerätty havainnoimalla useita eri asemassa olevia

toimijoita  heidän  ollessaan  tekemisissä  kuolevan  potilaan  kanssa.  Omassa  tutkielmassani

aineisto  on  kerätty  haastattelemalla yhtä  alkoholitarkastajiin  suhteessa  olevaa  ryhmää  eli

ravintoloitsijoita.
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5. Aineisto ja analyysi

5.1. Laadullinen aineistonäyte

Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ei  ole  mahdollista  selittää tai  kuvata jotain ilmiötä tai

asiaa tyhjentävästi  ja  kaikista  mahdollisista  näkökulmista.  Tutkielmani  osalta  voikin Pertti

Alasuutarin (1999) termein puhua eräänlaisesta näytenäkökulmasta tutkittavaan sosiaaliseen

todellisuuteen.  Alasuutarin mukaan laadullinen  ”[...]  aineisto on pala  tutkittavaa maailmaa

sikäli,  että  se  on  näyte  tutkimuksen  kohteena  olevasta  kielestä  ja  kulttuurista” (mt.,  88).

Haastateltavat ja heiltä keräämäni aineisto edustavat siis ”vain” harkinnanvaraista otosta siitä,

miten tietyssä kontekstissa toimivat ravintoloitsijat saattavat suhtautua alkoholipolitiikkaan ja

-lainsäädäntöön  sekä  sen  myötä  anniskelun  kontrollointiin  eli  viranomaisiin  ja  heidän

suorittamiinsa  valvontakäynteihin (vrt. Ilmonen 2001, 104).

5.2. Haastateltavien valinta, aineistonkeruu ja tutkijan etiikka

Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu kymmenen eri puolella Suomea anniskelutoimintaa

harjoittavan ravintola-alan (pien)yrittäjän haastattelusta. Ravintoloitsijoista kuusi oli naisia ja

neljä miehiä. Haastatellut olivat iältään 26 - 63 vuotiaita, ja heillä oli kokemusta ravintola-

alalta  viidestä  neljäänkymmeneen  vuotta.  Haastattelut  tein  neljän  eri  aluehallintoviraston8

toiminta-alueella  neljässä  eri  kaupungissa.  Tutkimuskohteeksi  valitsemiani  ravintoloita  ja

ravintoloitsijoita  yhdistävät  mm.  ravintoloiden  suhteellisen  pieni  koko  asiakaspaikkojen,

henkilökunnan ja liikevaihdon määrässä mitattuna,  liiketoiminnan painottuminen alkoholin

myyntiin ja haastateltavien työskentely niin sanotusti ”lattiatasolla tiskin takana”.

Jotta  haastateltava  saattoi  ottaa  kantaa  esitettyihin  väittämiin,  edellytyksenä oli,  että

näkemykset  liittyivät  ei  pelkästään  mielikuviin,  vaan  myös  vastaajien  omiin  kokemuksiin

alkoholitarkastajista  ja  tarkastustilanteista  sekä  näkemyksiin  kontrollin  merkityksestä

käytännön anniskelutoiminnassa. Niinpä keskeiset haastateltavien valintaa koskevat kriteerit

liittyivätkin  heidän  kokemukseensa  ravintola-alalla  ja  toiminnan  aktiivisuuteen

haastatteluhetkellä (vrt.  Vesala & Rantanen, 1999, 19). Lähtökohtana oli,  että kokemuksen

myötä  vastaajille  oli  muodostunut  käsitys  anniskelun  viranomaisvalvonnasta  ja  että  tuo

käsitys on myös tutkimuskysymysten ja -asetelman kannalta relevantti.

8 Aluehallintovirastoja on yhteensä seitsemän.
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Suurin  eettinen  kysymys  tutkielmassani  oli  tutkimieni  ravintoloiden  nimettömyys  sekä

yrittäjien  ja  luonnollisesti  alkoholitarkastajien  yksityisyyden  suoja.  Tästä  johtuen

haastateltujen ravintoloitsijoiden nimet ovat keksittyjä. Myöskään kaupunkien nimiä, joissa

aineisto  kerättiin,  ei  ole  mielestäni  syytä  paljastaa.  Tutkimusaineisto  pysyy  vain

allekirjoittaneen hallussa eikä sitä luovuteta ulkopuolisille iman haastateltujen suostumusta.

5.3. Analyysin tasot

Asenteiden laadullisessa erittelyssä tarkoitus on kerätä tietoa sekä asennoitumisen kohteesta

että  asenteen  arvottavuudesta.  Vesalan  ja  Rantasen  (2007,  12-13)  mukaan eräs  laadullisen

tutkimusotteen  keskeisistä  piirteistä  on aineiston  analysointi  tavallaan  kahdella  eri  tasolla,

joista ensimmäistä he kutsuvat luokittavaksi  ja toista  tulkitsevaksi tasoksi. Tähän laadullisen

analyysin  kaksivaiheisuuteen  viittaa  myös  Pertti  Alasuutari:  aineisto  luokitetaan

osakokonaisuuksiksi, joita sitten tulkitaan valitusta näkökulmasta (Alasuutari 1999, 38-46).

Vesalan ja Rantasen mukaan luokittava analyysi  pohjautuu aineiston kirjaimellista lukemista

tukevaan  oletukseen,  jonka  mukaan  aineisto tuottaa  tietoa  haastateltavien  haastatteluissa

esittämistä kommenteista, kannanotoista ja perusteluista. Luokittavassa analyysissa aineistosta

poimitaan havaintoja ja ryhmitellään ne etsimällä havainnoista eroja ja yhtäläisyyksiä. Tämä

tarkoittaa  ensinnäkin  jotakin  kiistakysymystä  koskevien  kannanottojen  ja  niihin  liittyvien

perustelujen  identifioimista,  ja  toiseksi  perusteluissa  esiintyvien  sisällöllisten  erojen  ja

samanlaisuuksien  tunnistamista. Tulkitsevassa  analyysissa  sen  sijaan  tutkijan  pitäisi  ottaa

etäisyyttä  kerättyyn  aineistoon  ja  hahmottaa  sitä  erilaisista  teoreettisista  näkökulmista.9

(Vesala & Rantanen 2007, 13.)

Anssi Peräkylän mukaan analyysiin ei olekaan olemassa yksiselitteisiä ohjeita, vaan tulkintaa

voi tehdä eri tasoilla tutkimukselle asetettujen tavoitteiden ja valitun näkökulman mukaisesti.

Hän erottelee neljä tulkinnan tasoa, joilla aineiston voidaan katsoa kertovan 1) maailmassa

vallitsevista  tosiasioista,  2)  ihmisten  kokemuksista  ja  tunteista,  3)  yhteisössä  vallitsevista

ajattelutavoista ja  4)  vuorovaikutusprosessien  ja  -tilanteiden  sisäisestä  logiikasta  ja

järjestyksestä.  (Peräkylä  1995,  41-45.)  Analyysini  pyrkii  Peräkylän  tekemän  jaottelun

mukaisesti esittelemään ja erittelemään haastateltavien kuvauksia ja kertomuksia tarkastajista

9 Vesala ja Rantanen (2007, 12) myöntävät, että myös luokittava analyysi sisältää väistämättä tulkintaa, mutta
perustelevat analyyttisten tasojen eroa tulkinnassa mukana olevien käsitteiden määrällä.



25

ja tarkastustilanteista kolmella ensimmäisellä tulkinnan tasolla. Ensinnäkin kysyn, millainen

on  ravintoloitsijoiden  suhtautuminen  alkoholitarkastajiin,  ja  millaisia  ovat  heidän

mielikuvansa  tarkastajista.  Toiseksi  tarkastelen,  millaisia  kokemuksia  heillä  on

tarkastustilanteista,  ja  mikä  on  heidän  suhtautumisensa  tarkastuksiin.  Kolmanneksi  pyrin

selvittämään,  millaisia  tuntemuksia  tarkastustilanteet  herättävät,  ja  millaisia  ajattelutapoja

ravintoloitsijoilla on anniskelun viranomaisvalvonnasta puhuttaessa. 
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6. Tulokset

6.1. Haastattelustrategia ja väittämät

Haastatteluissa  virikkeinä  toimineet  lauseväittämät ja  esittämäni  jatkokysymykset

pohjautuivat  tutkimuskohdetta  ja  aihetta  käsittelevään  kirjallisuuteen10,

alkoholilainsäädännössä  viranomaiskontrollille  asetettuihin  tavoitteisiin,  julkisuudessa

esitettyihin kannanottoihin  ja  omaan  tietämykseeni  ja  työkokemukseeni  ravintola-alalta11.

Tarkastelun  keskiössä on  Niilolan  (2000;  2002)  havaitsema  ilmiö,  so. kielteinen

asennoituminen  alholitarkastajia  ja  heidän  tekemiään  tarkastuskäyntejä  (eli  fyysistä

alkoholivalvontaa)  kohtaan. Väittämien  avulla  pyrin  yhtäältä  tunnistamaan  arvottamisen

kohteena oleviin asioihin kohdistettuja asenteita ja toisaalta toimijoille konstruoituvia toimija-

asemia, rooleja ja identiteettejä.

Väittämien muotoilua, tekemiäni jatkokysymyksiä ja haastattelujen kulkua ohjasivat edelleen

asettamani  tutkimuskysymykset,  joiden  avulla  pyrin  selvittämään  ensinnäkin, millaisia

asenteita haastateltavat  kohdistavat  alkoholivalvontaan,  ja  toiseksi,  miten  haastateltavat

perustelevat kannaottojaan ja mihin asioihin ne liitetään.  Lopulta  pyrkimykseni on eritellä

sitä, millaisten  kehysten  kautta  vastaajat  arvottamisen  kohdetta  arvioivat. Haastateltaville

esitin seuraavat 9 väittämää:

1. ”Suomen alkoholipolitiikka on liian holhoavaa.”

2.  ”Valvonta  ja  lupamenettely  ovat  parhaat  keinot  ehkäistä  harmaan  talouden  

ilmiöitä.”

3. ”Alkoholitarkastajien käynnit ovat asiallisia ja tarpeellisia.”

4. ”Tarkastajat kohtelevat eri ravintoloita tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.” 

5. ”Yhteistyö toimintaa valvovien viranomaisten kanssa toimii hyvin.”

10   Erityisesti Kari Niilolan (2000; 2002) raportteihin.
11  Tässä mielessä tutkielmaani voi siis lähtökohdiltaan ajatella myös etnografisena.
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6. ”Tarkastuskäynneillä  huomio kiinnittyy usein epäolennaisiin asioihin.”

7. ”Ravintolat hoitavat vastuunsa, ongelmat ovat muualla.” 

8. ”Alkoholitarkastajien ammattitaito ja toimintatavat ovat kyseenalaisia.”

9. ”Alkoholitarkastajien tarkastuskäyntejä tulisi lisätä.”

Seuraavissa  luvuissa  esittelen  ravintoloitsijoiden  käyttämiä  kehyksiä,  käyn  läpi

ravintoloitsijoiden kannanotot esitettyihin väittämiin ja erittelen kannanottojen perusteluita.

6.2. Kehykset

Nimesin aineistosta rakentuvia kehyksiä seitsemän kappaletta:

1) Vallan kehys

2) Tarkastajien ammattitaitoa arvioiva kehys

3) Tarkastajien ”ihmistyyppiä” ja persoonaa arvioiva kehys

4) Psykologinen kehys

5) Tarkastajien toimintatapoja arvioiva kehys

6) Alkoholipoliittinen ja -lainsäädännöllinen kehys

7) Valvonnan ja tarkastusten tarpeellisuutta arvioiva kehys

Kehyksistä  toinen  ja  kolmas  aktivoituivat  asennoitumisessa  alkoholitarkastajiin,  neljäs  ja

viides  erityisesti  suhteessa  tarkastustilanteisiin  ja  kaksi  viimeistä,  kun  puhe  oli

viranomaisvalvonnasta yleisesti. Vallan kehyksen kautta arvioitiin suhdetta sekä tarkastajiin ja

tarkastustilanteisiin  että  alkoholipolitiikkaan  ja  -lainsäädäntöön.  Tarkastajien  ja  muiden

toimijoiden identiteetit ja subjektipositiot rakentuvat näiden kehysten mukaisesti (vrt. Gonos

1977, 855, 862 Peräkylän 1990, 160 mukaan).

Eri  kehykset  edellyttävät  ravintoloitsijoilta  hyvin  erilaista  asennoitumista  suhteessa

valvontaan,  tarkastajiin  ja  tarkastustilanteisiin.  Niinpä  eri  kehyksissä  nousevat  keskeisiksi

erilaiset  asiat.  (vrt.  Peräkylä  1990,  23.)  Kehyksiä  vaihdetaan  ja  murretaan,  ne  ovat

kerrostuneita,  muuntuvat,  rikkovat  toistensa  rajoja  ja  voivat  olla  keskenään  sisäkkäisiä
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(Peräkylä 1990, 22, 161; Puroila 2002, 124). Tämä on todettavissa myös ravintoloitsijoiden

vastauksissa.  Eri  kehykset  voivat  myös  olla  keskenään  ristiriidassa.  Peräkylän  mukaan

kehysten välinen vertautumattomuus ja ristiriitaisuus ei ole kuitenkaan ongelma vaan resurssi,

sillä epäjohdonmukaisuus ja -loogisuus ylläpitää ja tuottaa sosiaalista järjestystä. (Peräkylä

1990, 139, 161-163; Puroila 2002, 124.)

6.2.1. Suhtautuminen alkoholitarkastajiin

6.2.1.1. Vallan kehys

Tutkielmani tarkastelee anniskelun viranomaisvalvontaa valvonnan kohteen – ravintoloiden,

ravintoloitsijoiden  ja  ravintolahenkilökunnan  –  näkökulmasta.  Valvonnassa  on  kysymys

vallasta:  alkoholitarkastajalla  on  valta  myöntää  tai  kieltää  anniskelulupa  tai  rangaista

ravintolaa, mikäli katsoo rikkeen tapahtuneen ja rangaistuksen aiheelliseksi. Tarkastajalla on

siis  mahdollisuus välittää yhteiskunnan hierarkiasta  ylempää  määrätty negatiivinen sanktio

ravintoloitsijalle. Vallan kehys kehystää näkemyksiä niin tarkastajista, tarkastustilanteista kuin

lainsäädännöstäkin.

Haastattelemani  ravintoloitsijat  asennoituivat  tarkastajiin  vallankäyttäjinä,  joiden

asiantuntemuksen koettiin harvoin ulottuvan anniskelutoimintaan liittyvän byrokratian ylä- ja

ulkopuolelle. Tarkastajat nähtiin ”ulkopuolisena tahona”, jota täytyy pakosta kuunnella, mutta

jonka antamat huomautukset voi toisinaan jättää omaan arvoonsa. Annettuja määräyksiä ja

ohjeita kun ei haastateltujen mielestä joko aina voi käytännössä toteuttaa12 tai vaatimukset ja

laintulkinnat  saattavat  olla  lähtökohtaisesti  tuulesta  temmattuja  tai  muuten  mielivaltaisia.

Tarkastajalla on siis valta puuttua ravintolan käytäntöihin, vaikkei tällä jokaisessa tilanteessa

ole  vastaajien  mielestä  siihen  riittävää  tietämystä  eikä  ammattitaitoa.  Alkoholitarkastajan

subjektipositio  on  valtion  viranomaisen  asema,  ja  hänelle  rakentuva  identiteetti  on

”paperiasiantuntijan” identiteetti.

Jaana:  Että se mitä mä ehkä ajattelen että  alkoholitarkastajalla  on

se… se… viranomaisen ja siinä mielessä tietysti  niinku byrokraatin

näkökulma. Mutta ei tietysti haittais yhtään, että ois sitä käytännön

kokemusta ravintola-alasta.
12 Esimerkiksi henkilökunnan määrän lisääminen valvonnan tehostamiseksi on monen ravintoloitsijan mukaan 

taloudellisista syistä mahdotonta.
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Alkoholiviranomaisten vallankäyttö ilmeneekin luonnollisesti anniskelulupiin ja tarkastuksiin

liittyvässä  byrokratiassa,  joka  herättää  ravintoloitsijoissa  paheksuntaa.  Suuri  hakemusten,

kansioiden,  todistusten,  lupien,  listojen,  raporttien,  ilmoitusten,  suunnitelmien,  varoitusten,

huomautusten,  vastineiden,  anniskelupassien  yms.  määrä  ja  tässä  paperiviidakossa

kahlaaminen tuntuvat haastateltavien mielestä käytännön ravintolatoiminnan ja vastuullisen

anniskelun kannalta turhilta. Jotkut ravintoloitsijoista toivovat lupamenettelyyn helpotusta ja

kontrollin painottamista luvan myöntämisen jälkeiseen aikaan. Haastatellut asemoivat itsensä

nimenomaan suomalaiseen toimintaympäristöön,  joka  muihin  maihin  verrattuna  nähdään

tiukemmin säädeltynä. Näytteessä myös viranomaisten asenne uutta yrittäjää kohtaan nähdään

lähtökohtaisesti kielteisenä:

Jaana:  Suomessa  lupamenettely  on  semmonen  että  etukäteen

ajatellaan, että tämä henkilö ei kykene ja hyvin pitkälti niinku pitää

perustella, että miksikö kykenee olemaan ravintola-alalla. Et ehkä mä

ajattelen,  että  mieluummin  niin  että  ne  luvat  ois  aika  kevyesti

saatavissa ja sitte sen jälkeen, jos... osottautuu, että ei kykenekkään

tähän,  niin  sitte  niitä  voi  purkaa.  Mutta  kyllä  mä  tota

lupamenettelyäkin  purkaisin.  Että  mieluummin  niin,  että  pääsee

helpommin alottamaan yrityksen tai saa laajentaa tai tai muuta, mutta

tota noi niin et sit jos näyttäytyy, et joku menee pieleen niin siihen

puututaan.  Et  kyl  se  lupamenettely  on  on  aa  erittäin  hankala  ja

byrokraattinen.

Negatiiviseksi  suhtautumisen  alkoholitarkastajiin  tekee  myös  joidenkin  ravintoloitsijoiden

näkemys,  että  tarkastajilla  on  liikaa valtaa  heidän  tulkitessaan  alkoholilakia  ja  Valviran

ohjeistuksia.  Kielteinen  asenne  syntyy epäjohdonmukaisiksi  ja  mielivaltaisiksi  koetuista

laintulkinnoista, joilla tarkastajat pyrkivät toteuttamaan lainsäädännössä asetettuja tavoitteita

ja velvoitteita. Eri ravintoloiden kohteluun kaivataan tasapuolisuutta.

Kimmo: Miten ilmenee se, että.. et ne ei kohtele tasapuolisesti?

Noora:  No  sehän  riippuu  et  millä  tuulella  ne  on  ku  ne  lähtee

tarkastamaan paikkoja. Ni. Ja sit jos niitten silmätikuksi joutuu niin

sehän keksii ihan mistä vaan... et se ei sais olla noin tuurilla käyvää
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se homma. Eikä ne sais, niil ei sais olla niin paljon... Valviran ei sais

antaa niille niin paljon valtaa mitä niillä nyt on. Ja ne käyttää sitä

valtaa ihan just niinku ne ite haluaa koska niille on annettu laissa se

oikeus, että ne voi tulkita lakia miten haluaa.

Sirkka: Kyllä joskus aina on vähän tuntunu, että toisilla kapakoilla on

eri jumala.

Kuten sanottu, joidenkin ravintoloitsijoiden mukaan lakipykäliä jopa keksitään omasta päästä

tilanteen mukaan.

Kimmo: No mitä niinku tapahtuu ku se tarkastus tehdään?

Matti:  No ku  ei  pirukaan  voi  tietää  etukäteen.  Vaikka  mä  tuntisin

alkoholilain  niin  saattaa  tulla  sellasia...  esimerkiks  jos  nyt  ei

varsinaista oo mistä huomautetaan,  niin  saattaa silti  tulla  tällasia,

että pitää johonki pulloon kirjotella jotain tekstejä, että mistä mä en

oo kuullu ikinä, että vaikka väitän tuntevani sen alkoholilain.13

Vallan  kehyksen  mukainen  näkökulma  tarkastajiin  ja  tarkastuksiin  välittyy

alkoholitarkastajien  ja  ravintolahenkilökunnan  väliseen  vuorovaikutukseen  liittyvissä

kertomuksissa.  Henkilökunnan  tehtävä  on  kuunnella  tarkastajan  näkemyksiä  siitä,  kuinka

tulee toimia.  Kuvauksissa on nähtävissä positiot,  joiden perusteella määrittyvät interaktion

subjekti  ja  objekti. Tarkastajista  rakentuu  kuva  vallankäyttäjinä  ja  ravintoloitsijoista

vallankäytön  kohteina,  joiden  selityksillä  tai  tulkinnoilla  lain  kirjaimesta  ei

tarkastustilanteessa ole  merkitystä. Jokainen haastateltu  ravintoloitsija  korosti,  että  omassa

ravintolassa pyritään toimimaan lain vaatimusten mukaisesti ja että mahdolliset rikkeet ovat

vähäpätöisiä,  satunnaisia  ja  tahattomia.  Tarkastusten  satunnaisuus  ja  tilannekohtaisuus

nähdäänkin  ongelmana,  ja  niistä  mahdollisesti  aiheutuvat  seuraamukset  koetaan  toisinaan

kohtuuttomina.

Jaana:  Kuitenkin tarkastajalla on oikeus antaa justiin huomautus tai

joku on erittäin pielessä, saada varotus tai jopa sitte sulkea ravintola

tietyksi  aikaa. Ni kyllähän se tietysti  tota noin niin … mutta ei voi

13 Haastateltavat  antavat  muitakin  esimerkkejä  mielestään  keksityistä  laeista  ja  ohjeistuksista,  mutta
alkoholitarkastajien ja ravintoloitsijoiden nimettömyyden suojelemiseksi en käytä niitä lainauksissa.
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sanoo  että  sitte  sanoo,  että  se  mahdoton  tilanne on  koska  tota

lähtökohtasesti  niinku  joka  ilta  pitäs  olla  semmonen  että

periaatteessa, että kaikki on hyvin. [...] Ja aina on eri tunnelmaisia

iltoja, että justiinsa on kolmesataa rauhallista ja kivaa ilta ja sitte on

se yks remuilta, et kaikki on semmosella villillä meningillä. Et eiköhän

se tarkastaja tuu tietenki just sinä iltana et meijän on vaikee selittää,

et se on kolmesataa iltaa muuten ihan nastaa ja kivaa, mut just tänä

iltana sattuu oleen kaikki ihan kaikki liikenteessä. Et se voi olla ihan

mahollista et näin käy.  

Matti:  Niillä on liikaa valtaa siltä kantilta, jos ihan niinku tuulesta

temmatun jutun takia pannaan firma konkurssiin tyyliin. En tiiä onko

tapahtunu varsinaisesti,  mut  tota tällanenkin skenaario on,  että  on

hänen mielestään laiminlyönti joka ei ookkaan todellinen, vaan siinä

vaihees ku joku meijän kaltanen toimija kenties ehkä joskus voittas

jonku oikeustaistelun, niinniin se firma ois menny jo kuukausia vuosia

sitten nurin ja niin edelleen.  Et  se on… sehän on niinku pelottava

tilanne  sillon,  mut  toivotaan  et  tällasii  ylilyöntejä  nyt  sentään  ei

pääsis tapahtumaan.

Neutraalimmassa arviossa alkoholitarkastajien työ nähdään työnä siinä missä mikä tahansa

muukin: tarkastaja tekee vain velvollisuutensa, mikä hänelle lain mukaan kuuluu, ja valvonta

perustuu  laissa  määriteltyihin  periaatteisiin  ja  lainkohtiin,  joihin  nojautuen  hän  valtaansa

käyttää.  Tulkinnan  mukaan  kyseessä  on  velvollisuus,  jonka  tarkastaja  suorittaa.

Ravintoloitsijan ja tarkastajan suhde koetaan miltei tasavertaisena.

Kimmo:  No miltäs se tuntuu ku ne tulee käymään? Jännittääkö tai

onko semmonen että onkohan täällä nyt kaikki kunnossa?

Sirkka: Een minä jännitä. He tekkee työtään ja minä teen työtäni.

Virpi: Ne vaan tekee työtä. Ei siin oo eroo miten ne kohtelee. Niil on

vaan ne lakipykälät minkä mukaan ne toimii.
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6.2.1.2. Tarkastajien ammattitaitoa arvioiva kehys

Varsin  kielteistä  asennetta  alkoholitarkastajia  kohtaan  selittää  haastateltujen  kokemuksista

muodostunut  mielikuva tarkastajien puutteellisesta  ammattitaidosta.  Kuten  edellä  todettiin,

tarkastajat  nähdään ”paperiasiantuntijoina”,  jotka  eivät  osaa  ottaa  huomioon  ravintolatyön

käytännön  todellisuutta.  Ammattitaitoa  arvioivan  kehyksen  kautta  alkoholitarkastajia  ja

heidän  toimintaansa  tarkastellaan  siis  toisaalta  lainsäädännöllisen  tietämyksen,  ja  toisaalta

käytännölliseen  anniskelutoimintaan  liittyvän  tietämyksen  näkökulmasta.  Ongelma  syntyy,

kun  tarkastajien  oikeassa  olo  ja  asiantuntemus  kyseenalaistetaan.  Monet  haastatellut

ravintoloitsijat eivät nimittäin tunnustaneet alkoholitarkastajien auktoriteettia ja uskottavuutta

alkoholilain  asiantuntijoina  tai  tietämystä  anniskelun  aiheuttamien  ongelmien

ennaltaehkäisyssä.  Ravintoloitsijoilla  on  omasta  mielestään  parempi  tietämys

alkoholilainsäädännöstä  sekä  varsinkin  lainsäädännön  käytäntöön  soveltamisen

ongelmallisuudesta. 

Perusteluna  näkemykselle  puutteellisesta  ammattitaidosta  mainitaan  mm.  koettu

mielivaltaisuus  ja  epäjohdonmukaisuus  laintulkinnoissa.  Seuraavasta  lainauksesta  on

poimittavissa  myös  tarkastajien  toimintatapoja  arvioivan  kehyksen  ja  tarkastusten

tarpeellisuutta arvioivan kehyksen mukainen näkökulma ja asennoituminen.

Juha: No  kyllä  ne  [tarkastukset]  varmaan  tietyllä  tapaa  on

tarpeellisia,  että  jonkinnäkönen  kontrolli  säilyy.  Mutta  onko  ne

asiallisia niin ei se oo ku se on niin mielivaltasta... mielivaltasta se

niien toiminta. Eli tää liittyy nyt alkoholitarkastajiin, ei poliisiin. Et

poliisithan  yleisesti  ottaen  oikeestaan  aina  niin...  ei  ne  toimi

mielivaltasesti.  Niillä  on  ne  tietyt  pykälät...  niillä  ei  vaikuta  omat

mielipiteet.  Että  ne  vaan  tekee  kylmästi  sen  oman  duuninsa,

alkoholitarkastajalle vaikuttaa heidän niinku omat mielipiteet asiaan.

Eli kaks eri alkoholitarkastajaa eri tarkastuskerroilla saattaa antaa

erilaisia...  ihan  eri  päinvastaset  ohjeet.  Samasta  asiasta  toinen

saattaa sanoa että tää on ihan hyvä näin ja toinen sanoo, et täs on

puutteita ja tää ei oo hyvä näin. Ja en mä tiiä onks se ammattitaidon

puutetta vai onko niillä itellään sitte niin … nii suppee... suppeet ne

ohjeet, että niillä on niinku... ne joutuu soveltaan sitte lennosta että,
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en tiedä. Eli lain tulkinta niillä on niinku … tuntuu et niil on kaikilla

vähän eri tulkinta.

Ongelmana  nähdään  myös  tarkastajien  oletettu  koulutus,  jonka  katsotaan  olevan  joko

riittämättömätöntä tai täysin olematonta.

Matti: Mutta on tässä vuosien varrella ollu moniakin toimijoita, jotka

ei…  ainaki  täällä  käyny,  joilla  ei  oo  hevon  vitun  käsitystä  niinku

oikeesti tästä. Ne ei oo varmaan lukenu koko alkoholilakia ja lähtee

hommiin.  Että  niinku  tumpataan  vaan  alkoholitarkastajaks,  jos  ei

jossain muussa duunissa pärjää.

Merkillepantavaa  on vastauksissa  esitetty  toivomus  siitä,  että  tarkastajilla  olisi  kokemusta

ravintolatyöstä.  Kahden  ravintoloitsijan,  Timon  ja  Mirvan,  kannanotot  kuitenkin

havainnollistavat asenteiden ja perustelujen ristiriitaisuutta. Ne toimivat esimerkkeinä lyhyen

ajan sisällä esitetyistä keskenään ristiriitaisilta vaikuttavista arvottavista kommenteista (Vesala

& Rantanen 2007, 21).

Timo: Ei heijän tehtävä oo tulla kertomaan mulle miten mä pyöritän

ravintolaa... kyllä mun pitää tietää. Heijän tehtävä on valvoa että mä

teen niinku laissa sanotaan...  Ei poliisikaan sulle sano, että  ei  sun

pitäs tehdä sitä, tätä ja tota. Se valvoo lakia, et ajat sä ylinopeut vai

et.

Toisin  sanoen  vastaajan  näkemyksen  mukaan  tarkastajien  tehtävä  on  valvoa,  että  lakia

noudatetaan  –  ei  tietää,  miten  ”ravintolaa  pyöritetään”  tai  millaista  on  käytännön  työ

ravintolassa. Hieman myöhemmin sama ravintoloitsija kuitenkin toivoo, että tarkastajilla olisi

kokemusta ravintolatyöstä.

Kimmo: No tiädäks sä mitä koulutusta siäl on?

Timo:  Siäl  on  varmaan  vähän  mitä  sattuu.  Siäl  on  varmaan  ihan

hyviäki  tyyppei  ja  ja  oikeesti  tarkastajii  ja  niin  pois  päin.  On siäl

varmaan...  mut mikä on se koulutus? Se ois  loistavaa ku niillä  ois
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ravintola-alan kokemusta. Se ois loistavaa. Se ois loistavaa.

Mirva esittää asian hieman toisella tavalla:

Kimmo: No mitä sä luulet mitä he on koulutukseltaan?

Mirva:  Tarkastajia  [nauraa],  emmä  tiedä.  Emmä  tiedä  yhtään.

Paskantärkeen kurssin ne on käyny,  emmä tiedä mitä ne on...  okei,

ammattitaito ja toimintatavat...  ne varmaan osaa sen mitä ne tänne

tulee tekemään, sen tarkastuksen, niin sen ne osaa varmaan suurella

ammattitaidolla tehdä.  Siinä mielessä on riittävä ammattitaito,  mut

että se missä ne toimii ja millä alalla ne toimii, niin se ois ihan hyvä,

että niillä ois jonkin näköstä kokemusta käytännön puolesta. […] En

tarkota,  että niitten koulutukseen pitäis sisällyttää kuukaus hommia

ravintolassa,  vaan  ennemminkin  se,  että  ne  tarkastajat  vois  olla

entisiä  baarimikkoja,  jotka  on  syystä  tai  toisesta  lähteneet

ravintolatöistä  ja  siirtys  tämmösen  niinku  oisko  se  nyt  sitten

hallinnollinen puoli. Et se ois niinku luontevaa ja ne vois katsoa sen

tilanteen  niinku  käytännön  kannalta.  Et  vähän  niinku

jääkiekkoilijoista  tulee  jääkiekkovalmentajia,  ku  ne  tietää  sen  työn

siellä kentällä […].

Näiden ravintoloitsijoiden mukaan tarkastajat siis osaavat sen, mitä tarkastuksissa tekevät ja

mitä heidän kuuluukin tehdä. Ammattitaito on siis siinä suhteessa hyvä, mutta tarkastajilla ei

ole käytännön kokemusta ravintolatyöstä, joten heidän pätevyytensä suorittaa tarkastuksia on

puutteellinen.  Tällaisista  ”hankituista  ominaisuuksista”  ravintoloitsijat  näyttävätkin

arvostavan yhtälailla käytännöllistä tietoa kuin kirjaviisautta, mutta katsovat toisaalta myös

tarkastajien  laintuntemuksen  olevan  heikkoa.  Kannanotoista  on  tulkittavissa,  että

ravintoloitsijat  arvostaisivat  enemmän  tarkastajien  asiantuntemusta  ja  ohjeita,  jos  nämä

olisivat  entisiä  ravintolatyöntekijöitä.  Perustellessaan  toivomusta  käytännön  kokemuksesta

vastaajat käyttävät analogioita poliiseista sekä jääkiekkoilijoista ja valmentajista. Toivomus

esitettiin tai se ilmeni vähintään implisiittisesti myös monen muun haastatellun vastauksissa.

Positio,  jonka ravintoloitsija  tai  ravintolatyöntekijä  saa,  ja  josta  tarkastajia  arvioidaan,  on

tasapainottelija lainsäädännön ja ravintolatyön todellisuuden välillä.
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6.2.1.3. Tarkastajien ”ihmistyyppiä” ja persoonaa arvioiva kehys

Ravintoloitsijoiden  negatiivinen  suhtautuminen  on  myös  nähtävissä  asennoitumisessa

tarkastajiin  ammattiryhmänä,  johon  hakeutuvat  ”tietyn  tyyppiset”  ihmiset.  Eräänkin

haastatellun  mielestä  kyseessä  on  ”tyhjänpäiväinen  ammatti”,  johon  toisen  haastatellun

mukaan ajautuvat ihmiset, jotka eivät muissa tehtävissä pärjää. Sen, että alkoholitarkastajat

nähdään  ”kukkoilevina”,  ”töykeinä”  ja  ”ylimielisinä”,  voi  mielestäni  liittää  toivottavaan

käytökseen  ja  –  voi  sanoa  tyypillisesti  suomalaisten  arvostamaan  –  vaatimattomuuden

hyveeseen sekä yksilöiden välisen tasa-arvoisuuden ihanteeseen. Myös vallan kehys näkyy

näissä  tarkastajia  kuvailevissa  sanoissa.  Joidenkin  tarkastajien  katsotaan  toimivan  ja

käyttäytyvän  toisinaan  epäasiallisesti.  Merkitystä  on  luonnollisesti  sillä,  minkä  kokoisesta

kaupungista  on  kysymys.  Suuremmissa  kaupungeissa  tarkastajia  on  useampia,  jolloin

myöskin henkilökohtaista suhdetta tarkastajiin ja mielipidettä tietyn tarkastajan persoonasta

on vaikeampi muodostaa.  Tällöin tarkastajista  puhutaan yleisellä tasolla  ”tietyntyyppisinä”

ihmisinä, joilla on tiettyjä ”annettuja ominaisuuksia”. 

Matti: Eihän tämmöst niinku ihme sekoilua ois, jos tota noi niin näillä

tarkastajilla ois tarpeeks tietoo ja ammattitaitoo. Emmä tiiä vai voiko

olla, että on niin kusipäistä väkee.

Johanna:  [N]iinku  mä  aikasemmin  sanoin,  niin  joskus  ku  ne  tulee

tähän ni ne on töykeitä. Ni. Et se on sitä epäasiallista käytöstä. Et ne

tulee siihen niinku kukkoilemaan periaattees niinku viimekski, se oli

niinku tosi töykee.

Tarkastajaan  suhtaudutaan  myös  ihmisenä  ja  yksilönä,  jolloin  asenteen  kohteena  on

yksittäisen tarkastajan luonne ja persoona. Tällöin tarkastajaan viitataan esimerkiksi ”rentona

ja  asiallisena  kaverina”  tai  ”niuhottajana”.  Pienemmässä  kaupungissa  arvio  tarkastajan

persoonasta  syntyy  useamman  vuoden  ja  kohtaamisen  seurauksena:  ravintoloitsijat

useimmiten  tuntevat  tarkastajat  ja  mielipiteet  heistä  ovat  muodostuneet  vuosien  mittaan

tietynlaisiksi.  Suuremmassa  kaupungissa,  jossa  tarkastajia  on  useita,  mielikuva  perustuu

toisinaan  vain  yhteen  tapaamiseen.  Yksittäisistä  tarkastajista  puhuttaessa  haastateltavat

saattoivat mennä jopa henkilökohtaisuuksiin.
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Kikka:  Kolme  humalaista.  Tuli  merkintä.  [Tarkastajan  nimi] ois

antanu  suullisen  huomautuksen,  mutta  [tarkastajan  nimi],  oli

varmaan  menkat  tai  joku,  nii  se  halus  tehä  siitä  kirjallisen.  Vittu

oikeesti. Tää on just tätä. Mutta ne ei oo mitään salaisuuksia.

Matti: Täällä tää yksikin virtuoosi-suosikki hiipparoi ympäriinsä sillee

tosi  anonyyminä  (nauraa),  eikä  kukaan  huomaa  mitään  nii.  Ihan

kummallista. Ihan oikeesti nii. Tosi siis niinku mitä mä nyt oon esim.

tässä kaupungissa tällä alalla toimivat nii on varmasti jo tottunu, että

ei niinku paljon mikään yllätä.

6.2.2. Suhtautuminen tarkastustilanteeseen

6.2.2.1. Psykologinen kehys

Vallan kehys ja psykologinen kehys menevät muiden kehysten tavoin limittäin ja sisäkkäin.

Koska  tarkastaja  nähdään  viranomaisena,  jolla  on  paljon  valtaa  suhteessa  yrittäjään,  on

näkemyksellä myös psykologisia seuraamuksia tarkastustilanteessa ja suhteessa tarkastajiin.

Kannanotoissa  voi  nähdä  kaksi  erilaista  asennoitumista  tarkastustilanteisiin:  toisaalta

tarkastukseen suhtaudutaan normaalina ja tavanomaisena tilanteena, joka ei herätä suurempia

tuntemuksia  koska asiat ovat kunnossa – toisaalta ”paineisena” tilanteena,  vaikka asiat ovat

kunnossa.

Timo:  Ei  mul  oo  ainakaan mittää  tuntemuksii.  Ei.  Miks  mua edes

jännittäis. Ei mul oo mitään. Mä oon ollu tota noin… ei oo vilpillist

myyntii,  ei  vilpillist  henkilökuntaa,  mul  on  järjestyksenvalvojilla

järjestyksenvalvojakortit... mul ei oo tullattavaa koskenkorvaa...

Noora: Emmä tiä. Aina ku on tarkastaja tai poliisi, ni kaikki on vittu

ihan... mää meen ainaki ihan shokkiin, koska tuntuu koko ajan, et on

tehny jotain väärin.

 

Juha:  Eihän se ikinä tunnu hyvälle koska tietää aina,  että  melkeen

joka ravintola saa... jonkin näkösen huomautuksen...  Ihan jos ei oo
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oikeesti  huomautettavaa,  nii  se  on  mielivaltanen  huomautus.  Eli

täytyy keksiä jotain huomautettavaa. 

6.2.2.2. Tarkastajien toimintatapoja arvioiva kehys

Tarkastajien  toimintatapoja  arvioiva  kehys  aktivoituu,  kun  puheeksi  tulee  tarkastustilanne

käytännössä. Tarkastajien mielenkiinto kohdistuu haastateltujen mukaan usein epäolennaisiin

asioihin, kuten ravintolatoiminnassa vaadittaviin dokumentteihin ja muihin papereihin, joiden

tutkiminen olisi heidän mielestään syytä suorittaa jonain muuna ajankohtana kuin vilkaana

viikonloppuiltana.  Toiminta  koetaan  siis  epäasianmukaiseksi  eikä  sen  katsota  edistävän

vastuullista anniskelua.

Juha:  Tarkastajilla  on aina joku  mihin ne puuttuu  ja  esmes kerron

tämmösen esimerkin aikasemmilta vuosilta, että oli vähän lipsahtanu

aikasemmassa  työpaikassa  käsistä  tarjoilu  eli  oli  aika  paljon

humalaisia ihmisiä ja sit tuli tarkastaja paikalle… ja mä olin valmiiks

semmosella  anteekspyytevelällä  tuulella.  Se  ei  puuttunu  asiaan

millään lailla ja se katto vaan, et meil on hinnastot seinällä ja tääl on

kaikki erittäin hyvin. Ja jatko matkaa.

Timo:  [Y]ks  edesmenny ravintoloitsija,  niin  hänel  oli  viinamitoissa

teipit  että  kossu  ja  votka.  Ja  sit  oli  viski  ja  niin  edespäin.  Ni

alkoholitarkastaja puuttu siihen, et ku hän ei näe et onks se aito koska

se leima oli siäl teipin alla. Et niit ei saa olla sit. Se oli mun miälest,

tää on sitä... et ota se teippi auki ja kato, okei on se aito, ja laita teippi

takasin. Ei se mitta siit miksikään muutu se mitta siit oli siin teippi tai

ei.  Eli  puuttuu  välillä  aivan  älyttömiin  asioihin.  Ei  pilkkuu  voida

nussii, ei siin oo mitään järkee. Ni.

Vastaajien  mukaan  tarkastajat  eivät  myöskään  aina  toimi  alkoholilaissa  ja  ohjeistuksissa

annettujen määräysten ja ohjeiden mukaisesti.

Juha:  No kyllä  se  näin  on,  että  [toimintatavat  on  kyseenalaisia]...

Kyllä  se  lähtee  melkein  aina  siitä,  että...  että  että  se  ensimmäinen
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töppi  tehdään  jo  tossa  ovella.  Että  ainakin  osa  tämän  alueen

alkoholitarkastajista,  se  pitäis  alottaa  niinkun  todistus  siitä  ketä

ollaan.  […]  Sitte  saapastellaan  siellä  sisällä  imottamatta,  senhän

pitäs aina vastaavahoitaja pyytää ja keskustella hänen kanssa ja ottaa

yhessä  homma  haltuun.  Omin  nokkineen  mennään  jonnekki

pyörimään ja puistelemaan päätään ja tota... kaikki lähtee niinku ihan

väärällä asenteella.

Kuten  edellä  todettiin,  tarkastusten  suorittamisen  ajankohta  herättää  ravintoloitsijoissa

paheksuntaa.  Tarkastajat  eivät  ole  ”tilanteen  tasalla”,  ja  esiin  nousee  jälleen  heidän

tietämättömyytensä  käytännön  ravintolatyöstä.  Tarkastajien  tulisi  haastateltujen  mukaan

ymmärtää,  että  tarjoilijat  ovat  kiireisimmillään  viikonloppuisin  myöhään  illalla,  eikä

tarkastajille ja tarkastukselle juurikaan olisi aikaa.

Matti: Laissa, mä en  oo tosiaan 15-20 vuoteen avannu sitä kirjaa, oli,

et  ensin  esittäydytään  siinä  ovella  henkilökortin  kanssa  ja  sitte

pyyetään  se  illan  vastaava  paikalle.  Suoritetaan  alkoholitarkastus

siten,  et  se  ei  häiritse  merkittävästi  sen  ravintolan  toimintaa.  No

eipähän se häiritse, jos neljännes työvoimasta selaa jotain papereita

toimistossa  lauantai-iltana  sen  kahen  tunnin  aikana  ku  piti  myyä

jotain. Että näin.

Mirvan  kannaotossa  on  nähtävissä  sekä  tarkastajien  toimintatapoihin  että  ihmistyyppiin

liittyvien kehysten mukainen näkökulma:

Mirva:  Toimintatapa,  se  että  tullaan  juuri  ennen  pilkkuu  varmaan

muissakin ravintoloissa. Ja sit muutenkin ne vois olla vähän niinku

enemmän tilanteen  tasalla  eikä  silleen,  et  nyt  kaikki  toiminta  seis,

minä olen täällä ja haluan nyt kuulla ja nähdä. Se häiritsee sitä minkä

takia me ollaan täällä ravintolassa. Me ollaan täällä töissä. [...] Oon

vähän sitä mieltä,  että sen ei  tarveis olla niinku niin ylimielistä se

toiminta.  Et  tänne  tullaan  ihan  ku  maailman  omistajan  elkein.  Et

ollaan niinku paskantärkeetä ja kuljetaan sen kansionsa kaa  niinku

että  ois  yllätys,  että  tääl  on  lauantai-iltana  viis  minuuttia  ennen
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pilkkua ilosia ja äänekkäitä ihmisiä.

6.2.3. Suhtautuminen alkoholikontrolliin yleisesti

6.2.3.1. Alkoholipoliittinen ja -lainsäädännöllinen kehys

Yksi aineistosta tunnistettava näkökulma on tulkinta,  jossa tarkastajat ja viranomaisvalvonta

nähdään  osana  –  vastaajien  mielestä  erityisesti  Suomessa  esiintyvää  –  holhoavaa

alkoholipolitiikkaa  ja  -lainsäädäntöä.  Haastateltujen  kannanotoissa  rakentuu  negatiivinen

asenne  suhteessa  valtion  alkoholipolitiikkaan  ja  -lainsäädäntöön, jota  tarkastajat

representoivat tehdessään valvontakäyntejä ravintoloissa. Tarkastaja on vanhanaikaista lakia

orjallisesti  noudattava valtiovallan edustaja,  jolla ei  ole kosketuspintaa anniskelutoiminnan

arkeen  ja  käytäntöihin.  Retorisena  keinona  perusteluissaan  useampi  ravintoloitsija  tekee

polarisaation vertaamalla suomalaisen alkoholipolitiikan tuottamaa lainsäädäntöä ulkomaiden

löysempään  alkoholilainsäädäntöön.  Vertailua  tehdään  myös  suurempiin  ravintoloihin  ja

yökerhoihin. Erityisesti ravintoloiden aukioloajat ja tuplien myynti nousivat puheenaiheiksi.

Jaana: En ymmärrä miksi kaikki ravintolat ei saa olla lähtökohtasesti

auki sinne neljään ja sitte jokainen saa päättää siinä itse laittaako

ovet kiinni kello kakstoista vai kahdelta. Ainakin meidän kohdalla se

ois aivan selkeesti, et jos ois tosi hiljanen ilta ja porukkaa ei oo, niin

ovet laitetaan kiinni. Mutta kyllä tätänykyä tuntuu hassulta, että tupa

on täynnä ihmisiä puoli kahden aikaan ja he ehkä tunnin istuisivat

siellä. Että miks me ei voida pitää ovia auki ku ihmiset niin toivoo,

vaan  täytyy  lähettää  ne  yökerhoon.  Et  kyllähän  se  tuntuu  todella

hurjalta,  et  kannatan  sitä  et  kaikki  sais  olla  neljään  auki.  Enkä

ymmärrä  miten  alkoholihaitat  lisääntyisivät  siitä,  että  että  ihmiset

istuisivat meillä sinne puoli neljään saisivat... tai anniskelu olisi puoli

neljään  meillä,  kun että  he  kävelevät  kakssataa metriä  ja  siirtyvät

yökerhoon. Mikä ero siinä yökerhon alkoholissa on? Niinku miten se

lisäis sitte ongelmia? Et en ymmärrä.

Aukioloaikojen,  tuplien  myynnin  ja  ns.  ”vapaan  kaadon”14 osalta  viitataan  siis  paitsi
14 Suomessa  asiakkaalle  kerralla  myytävän  alkoholin  määrä  tulee  mitata  ennen  anniskelua.

Enimmäisannoskoot ovat 4 cl (väkevät viinat) 8 cl (miedot alkoholijuomat) ja 1 l (käymisteitse valmistetut tai
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ulkomaiden käytäntöihin,  myös taloudellisiin tekijöihin.  Vastaajat  etäännyttävät arvioissaan

itsensä mahdollisesta oman edun tavoittelun mielikuvasta (vrt. esim. Suoninen 2010, 56-57).

He  perustelevat  toivomiaan  lainmuutoksia  –  eli  aukioloaikojen  vapauttamista  ja  tuplien

myynnin sallimista – ennen kaikkea asiakkaalle koituvana etuna. 

Mirva: No  ei  siis  ennemminkin  niitten  [aukioloaikojen]  pitäis  olla

vapaat. Pitäis olla sen ravintolan itse päätettävissä, että millon laittaa

kiinni. [...] Että pidetään auki niin kauan ku on kassavirtaa. Ja se on

hyvää palvelua.

Juha:  Miks  ihminen  ei  saa  tilata  kaks  juomaa,  ku  järki  sanoo  et

tottakai saa. Ja mä en puhu nyt sitä, että yrittäjä saa siinä tuplaten

rahaa  kassaan,  se  ei  liity  millään  lailla  siihen  vaan  niinku  ite

kuluttajana just niin... 

Johanna:  Ei  se  ainakaan  rahaa  tuo.  Saman  verran  se  kestää  juua

tuplii tai neljää senttiä kerralla.

Sen sijaan alkoholin anniskelu ilman mittaamista ei ravintoloitsijoiden mukaan olisi asiakkaan

eikä ravintolan etu. Joko asiakas ei saisi rahoilleen vastinetta, tai ravintola menettäisi rahaa.

Jotkut alkoholilainsäädännön pykälät nähdään suorastaan huvittavina. 

Virpi: On se [alkoholipolitiikka liian holhoavaa] ku vertaa ulkomaille.

Määki oon Turkis käyny 17 kertaa ja ne kaataa ilman mitään mittoja.

Ei  siin  tarvi  ottaa ku kolme ni  se riittää [nauraa]. Se ei  ois  kyllä

hyvää bisnestä. Siäl taitaa ne myyjätki olla pienes sieväs. Se ilmenee

just tämmösis asiois et täällä pitää mitata eikä saa myydä enempää ku

yhden annoksen [kerrallaan].

Timo:  Eli  saat  myydä  pullon  viiniä  150  senttiselle  tytölle,  muttet

piäntä Karhun kolmosta ja kahta senttiä Suomi-viinaa isolle miehelle

[nauraa]. Aivan käsittämätöntä.

enintään 5,5 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävät juomat, kuten olut ja viini). (Alkoholiasiat ravintolassa
2006.)
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Vaikka  tarkastajat  saavat  osakseen  ravintoloitsijoiden  arvostelun,  ei  asenteen  kohde  ole

varsinaisesti  alkoholitarkastaja  vaan  valtiovallan  harjoittama  alkoholipolitiikka  ja

haastateltujen mielestä liian tiukka lainsäädäntö. Vastaajien kannanotoissa korostuu vapauden

arvostus ja sen mukanaan tuoma vastuu esimerkiksi humalaisesta asiakkaasta. Ravintoloitsijat

painottavat asiakkaan oikeutta ja vapautta tehdä elämällään mitä haluaa. Toisaalta korostetaan

tarjoilijan  viimekätistä  vastuuta  asiakkaasta  anniskelutilanteessa.  Esimerkiksi  asiakkaan

humalan  asteen  määrittelyn  pitäisi  olla  joidenkin  haastateltujen  mielestä  tarjoilijan,  ei

alkoholitarkastajan tehtävä.

Mirva:  [M]ä olen töissä ja  tarkastaja  kattoo,  että  joku  asiakas  on

liian humalassa, niin mun mielestä niitten on turha puuttua siihen ku

nehän lähtee sit menee ja se jää mun ongelmaks se asiakas. Se on

luultavasti niinku mä anniskelen asiakkaalle tiettyyn pisteeseen asti,

niin  mul  on  sitten  niinku  suunnitelma  miten  mä  aion  toimia  tän

asiakkaan kanssa. Et mun mielest semmonen suoraviivanen tai kuka

määrittelee sen kuka on liian humalassa ravintolassa. Se ei tarkota

sitä, että joku tuttu kanta-asiakas neljän promillen humalassa versus

ihan täysin vieras tyyppi, joka on just kävelly sisään ovesta, niin se ei

takuulla jäis ku tää tyyppi, jonka nimen tiedän ja missä hän asuu. Et

oon  joskus  luvannu  illan  päätteeks  heittää  kotiin.  Niin  se,  että

molemmista tulis yhtä paljon napinaa eikä mulla sitte oo selittämisen

varaa sille tarkastajalle.

6.2.3.2. Valvonnan ja tarkastusten tarpeellisuutta arvioiva kehys

Väittämän ”alkoholitarkastajien käynnit ovat asiallisia ja tarpeellisia” jälkimmäisessä osassa

pyrin  kartoittamaan  ravintoloitsijoiden  käsityksiä  tarkastusten  vaikutuksista  ravintoloiden

toimintaan  ja  sitä  kautta  alkoholiehtoisiin  ongelmiin. Lähtökohtana  on,  että  valvonnan  ja

tarkastusten vaikutus välittyy – tai sen ainakin uskotaan välittyvän – sääntelyn kohteeseen eli

alkoholin kulutukseen ja kulutustottumuksiin. Toisin sanoen alkoholista aiheutuvia ongelmia

pyritään  vähentämään  ravintoloiden  anniskelutoimintaan  liittyvillä  rajoituksilla.  Jokainen

haastateltu  piti  tarkastuksia  ainakin  jossain  määrin  tarpeellisina  ja  asennoitui  niihin  siinä

mielessä  pääosin  positiivisesti.  Tarkastusten  katsottiin  vaikuttavan  yksittäisen  ravintolan

toimintaan  ainakin  hetkellisesti,  kun  se  saa  huomautuksen  tai  varoituksen.  Ongelmaksi
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koettiin  kuitenkin  tarkastusten  tilannesidonnaisuus  ja  satunnaisuus.  Yleisellä  tasolla

tarkastuksia pidettiin tarpeellisina, jotta ”[...] jonkinnäkönen kontrolli säilyy”.

Jaana: [J]os  tulee tämmösiä, että on jotain huomautettavaa tai että

jokin asia on niin vakavasti pielessä, että saa varotuksen, niin tottakai

se vaikuttaa sitte siihen.  Että täytyyhän siellä ravintolassa muuttua

jokin, jos siitä saa huomautuksen... Et kyllä alkoholitarkastajalla on

oikeus puuttua siihen toimintaan, että kyllä hänen pitääkin puuttua.

Matti: [On tarkastukset] ihan tarpeellisia, joo.

Kimmo: Minkä takia?

Matti: No kyl siis tota mä lähen liikkeelle siitä, et me täällä toimitaan

alkoholilain mukaan, et se on sitä et mentäs samalta viivalta. Niin niin

tota  nää tarkastukset ehkä jollain lailla estää sitä, et joku voi toimii

aivan mielensä mukaan. 

Lupamenettelystä ja ravintolan perustamisesta puhuttaessa mielipiteet jakautuivat valvonnan

suhteen  enemmän.  Jotkut  yrittäjät  kannattivat  alalle  tulon  kynnyksen  nostamista  ja

perustelivat mielipidettään vaihtuuvuuden ja konkurssien määrällä. Eräät vastaajista katsoivat

tällaisten  lyhytikäisiksi  jäävien  ravintoloiden  syövän  terveellä  pohjalla  toimivien  yritysten

kannattavuutta. Toisten mielestä alalle yrittäjäksi tulemista pitäisi päinvastoin helpottaa, kun

taas  joidenkin  ravintoloitsijoiden  suhtautuminen  lupamenettelyyn  ja  valvontaan  oli

ristiriitainen.

Noora:  Pitäiskö vähän purkaa ja löysätä näitä lupia ja valvontaa ja

kattoo, että lähtiskö tää käsistä vai pysyttäskö siinä samassa vanhassa

mitä on tehty miljoona vuotta. Ei se siitä varmaan muuttus miksikään.

Mut sitte jos tulee sanktioita, niin sit pitää miettiä et mikä se on se

tapa miten kytätään seuraavan kerran.

Johanna:  Eli pitää olla ne edellytykset kunnossa, et mielellään tulis



43

olla niin että ravintoloitsija pystyy ite oleen myös töissä eli sillai, et

pistät baarin pystyyn ja sit siäl on muut töissä. [...] Toisaalta mä oon

kuitenkin sitä  mieltä,  että  kaikilla  tulee olla  mahdollisuus perustaa

ravintola.

Joidenkin  ravintoloitsijoiden  mielestä  anniskelun  viranomaisvalvonnalla  ei  ole  merkitystä

yksittäisen asiakkaan kohdalla, eikä monen ravintoloitsijan mielestä yhteiskunnallisellakaan

tasolla, kun puhuttiin alkoholin aiheuttamista ongelmista. Ongelmat eivät johdu ravintoloista,

vaan  alkoholin  ongelmakulutus  tapahtuu  muualla.  Ravintoloissa  kulutus  on  vähäisempää,

kontrolloitua,  useimmiten  sosiaalista  ja  sillä  on  lisäksi  työllistävä  vaikutus.  Useampi

haastatelluista  luotti  eräänlaiseen  viranomaisvalvonnasta  riippumattomaan  ravintoloiden

itsesäätelyyn:  on  jo  taloudellisestikin  ravintolan  etu,  ettei  asiakkaina  ole  alaikäisiä,  liian

humalaisia  tai  häiritsevästi  käyttäytyviä  henkilöitä.  Ravintolan  viihtyisyys  ja  toiminnan

lainmukaisuus tuovat asiakkaita ja sitä kautta jatkuvuutta toiminnalle.

Matti: Se  ei  oo  ehkä  semmonen  mikä  vaatii  ihmeen  ulkopuolista

tarkastusta  ja  niinku  sääntelyä,  vaan että  ei  se  Petteri  tulis  siihen

baariin, missä lojuu Margit sammuneena sohvalla ja näin edelleen.

Että 97 % anniskelupaikoista täytyy olla sellasia,  että  niiden pitää

haluta asiakkaita sinne sisään eikä ne asiakkaat voi tulla, jos siellä

kaikki on ihan päin persettä.

Myöskään  häiriötilanteisiin  ei  tarkastuksilla  katsottu  voitavan  vaikuttaa.  Esimerkiksi  Juha

korostaa yksilön- ja yrittämisen vapautta ja yksilön vastuuta itsestään. 

Juha:  Et  se  [alkoholi]  on  joillekkin  henkilökohtanen  ongelma  ja

joillekki ei. Et se minun mielestä se ei oo yhteiskunnalle ongelma. […]

Ihminen saa elää elämäänsä miten haluaa...  Yrittämisen vapauteen

mä toivon, että ihmiset sais laittaa ravintoloita pystyyn jos ne haluaa.

Laittaa  ja  hoitavat  asiansa,  että...  en  mä  oo  valvontayhteiskunnan

kannalla.

Aiemmin haastattelussa, kun kyse oli valvonnan vaikutuksesta harmaaseen talouteen, Juha

kuitenkin kannatti kontrollia.
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Juha:  Kyllähän mä oon valvonnan ja lupamenettelyn puolella.  Mutta

onko ne parhaat keinot ehkästä harmaatataloutta... niin se voi ehkä

olla,  että just se kaikki on ehkä toteutettu täydellisessä maailmassa,

niin ne ehkä oliskin.

Positiivisena  puolena  tarkastuksissa  ravintoloitsijat  pitävätkin  sitä,  että  viranomaisten

toiminnan suhteessa toisiin alan yrittäjiin voi nähdä ehkäisevän harmaan talouden ilmiöitä ja

epäreilua  kilpailutilannetta,  jolloin  oikeudenmukaisuus  ja  tasapuolisuus  taloudellisessa

mielessä toteutuvat.  Vaikka  keinoja ei  pidetty parhaina,  valvonta  ja  lupamenettely nähtiin

hyvänä asiana, kun puhe oli rehellisyydestä ravintola-alalla. Tarkastajien toiminnan uskottiin

karsivan alalta epärehdit yrittäjät ja asettavan heidät ”samalle viivalle” suhteessa muihin alan

yrittäjiin.   Asenteen  taustalla  vaikuttava  rehellisyyden  arvostus  on  myös  tyypillisesti

”suomalaiseen kansanluonteeseen” liitetty piirre. Oikeudenmukaisuus on toinen arvo, jonka

toteutumista  tarkastajien  toiminnan  toivotaan  edistävän,  ja  jollaista  tarkastajien  toiminnan

itsessään  toivotaan  myös  olevan.  Toisaalta  monen  haastateltavan  mielestä  veroja  pystyy

kiertämään, jos vain haluaa.

Mirva: [K]yllä  mä  luulen  että  kaikki  jotka  haluaa  jonkin  näköstä

harmaatataloutta  harjottaa,  niin  löytää  siihen  porsaanreiät  siitä

huolimatta onko valvontaa ja lupamenettelyä, että tota en...  mut sit

mitkä muut keinot on hyvii niin en osaa vastata. Ne on ne olemassa

olevat keinot ja niillä mennään.

6.3. Ravintoloitsijoiden suhtautuminen väittämiin

6.3.1. Alkoholipolitiikka ja -lainsäädäntö

Ensimmäinen lauseväittämä ”Suomen alkoholipolitiikka on liian holhoavaa” oli eräänlainen

lämmittelykysymys, jolla haastateltavat oli  tarkoitus saada rentoutumaan ja orientoitumaan

tulevaan  haastatteluun,  sekä  kartoittaa  ravintoloitsijoiden  suhtautumista  nykyiseen

alkoholipolitiikkaan ja -lainsäädäntöön. Väittämä sai aikaiseksi laajimmat kommentit, jotka

koskivat  anniskelun  osalta  tuplien  myynnin  sallimista,  ravintoloiden  aukioloaikoja  ja

mainontaa15.  Väitteen  kanssa  samaa  mieltä  olivat  kaikki  kymmenen  haastateltua.  Tuplien
15 Lain mukaan väkevien alkoholijuomien mainonta Suomessa on sallittua anniskelupaikan sisäpuolella, mutta

ravintolan ulkopuolella ja esimerkiksi internetissä se on kiellettyä. Mietojen alkoholijuomien mainonta sen
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myynnin sallimista perusteltiin mm. sillä, että kyseessä on kansainvälinen tapa, ja sillä, että

yksi  henkilö  voisi  ostaa  ja  tarjota  juomat  myös  muulle  seurueelle  ilman,  että  kaikkien

seurueen  jäsenten  täytyy  käydä  hakemassa  juomansa  baaritiskiltä.  Katsottiin  myös,  että

sallimalla suuremmat annokset asiakas voisi  juoda juomansa rauhassa ilman kiirettä,  mikä

ehkäisisi asiakkaan nopeaa ja yhtäkkistä päihtymistä. Lain katsottiin laahavan ajastaan jäljessä

ja olevan ristiriidassa käytännön ja tavoitteidensa kanssa. 

Useampi  ravintoloitsija  ihmetteli  vähittäismyynnin  ja  ravintoloiden  välillä  vallitsevaa

ristiriitaa  siinä,  että  vähittäismyynnissä  voi  alkoholia  myydä  laatikkokaupalla  ilman

ravintoloita  koskevia  rajoituksia  ja  ilman,  että  kukaan  valvoo  kulutusta.  Ravintoloiden

katsottiin  toimivan  vastuullisesti  –  kaupat,  kioskit,  huoltoasemat  ja  Alkot  eivät  näin  tee.

Useampi haastatelluista korosti  myös,  että ravintoloissa vastuu asiakkaasta on jo nykyisen

käytännön  vallitessa  loppujen  lopuksi  tarjoilijalla,  joka  arvioi  paljonko  alkoholia  voi

asiakkaalle myydä. Jossain vaiheessa raja tulee kuitenkin vastaan, eivätkä liian humalaiset

asiakkaat  sitä  paitsi  ole  hyväksi  ihmisten mielikuville  ravintolasta.  Myöskään myynnin ei

uskottu kasvavan,  vaikka suuremmat annoskoot  olisivat  sallittuja  –  asiakas  käyttää saman

verran  rahaa  ja  tulee  yhtä  humalaan  riippumatta  siitä,  juoko  hän  alkoholia  kahdeksan

senttilitraa kahdessa erässä vai kahdeksan senttilitraa yhdessä annoksessa.

Osa vastaajista piti nykyistä käytäntöä ja edellytyksiä aukioloaikojen pidentämiseksi hyvinä,

mutta enemmistö oli sitä mieltä, että ravintoloiden aukioloajat pitäisi vapauttaa tai ainakin

niitä  tulisi  pidentää.  Olemalla  myöhempään  auki  toimittaisiin  asiakkaiden  toivomusten

mukaisesti  ja  parannettaisiin  palvelua.  Kun  aukioloajoista  saisi  itse  päättää,  ravintolat

saataisiin keskenään tasa-arvoiseen asemaan, eikä ihmisiä tarvitsisi illan päätteeksi ”lähettää

yökerhoihin”. Useampi haastateltu ravintoloitsija katsoi, ettei monikaan ravintola olisi auki

yhtään sen myöhempään kuin nykyisin tai ainakaan myöhempään kuin neljään asti, vaikka se

oliskin  mahdollista.  Myös  aukioloaikojen  lyhentämistä  vastustettiin.  Perusteluna  sanottiin,

etteivät  asiakkaat  tulisi  ravintoloihin  sen  aikaisemmin,  mikä  puolestaan  johtaisi  ravintolat

taloudellisiin vaikeuksiin. Mainonnan osalta ihmeteltiin Alkojen käytäntöä mainostaa väkeviä

viinoja internetissä ja myymälöiden ikkunoissa ilman rangaistusta.

sijaan on sallittua myös anniskelupaikan ulkopuolella. (AlkoL 33§.)
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6.3.2. Anniskeluluvat, valvonta ja harmaa talous

Väittämä  ”valvonta  ja  lupamenettely  ovat  parhaat  keinot  ehkäistä  harmaan  talouden

ilmiöitä”16 jakoi  vastaajien  mielipiteet.  Samaa  mieltä  olevien  perusteluissa  valvonnan

sanottiin  paitsi  karsivan  alalta  epärehelliset  yrittäjät  myös  rauhoittavan  tilannetta

ravintoloissa.  Näkemystä  perusteltiin  sillä,  ettei  parempaakaan  keinoa  ole.  Hyötyä  ja

vaikutusta  katsottiin  olevan kuitenkin  vain  tiettyyn  pisteeseen  saakka.  Eri  mieltä  olleiden

mukaan  keinot  eivät  ole  parhaat,  mutta  he  eivät  osanneet  nimetä  parempiakaan.  Monen

vastaajan mielestä epärehellisyyttä on mahdoton täysin kitkeä pois ja mikäli yrittäjä haluaa

esimerkiksi veroja kiertää, hän kyllä keksii keinot. Toisaalta todettiin, ettei kassan ohi myyntiä

ja  pimeätä  työvoimaa  ravintola-alalla  juurikaan  ole  nimenomaan  valvonnasta  ja  kovista

sanktioista johtuen.

Enemmistö vastaajista oli sitä mieltä, ettei ravintola-alalle yrittäjäksi tulemisen kynnystä tulisi

nostaa.  Muutama haastateltava katsoi,  että lupaviidakkoa ja byrokratiaa pitäisi  päinvastoin

karsia  ja  alalle  tulon  kynnystä  madaltaa.  Jotkut  haastateltavista  nostivat  esiin  erityisesti

maahanmuuttajien  saamat  starttirahat  ja  verohelpotukset.  Heidän  mielestään  kaikkien

ravintola-alalle  aikovien  yrittäjien  tulisi  lähteä  samalta  viivalta.  Alkuun voi  toki  potkaista

antamalla neuvoja ja opastusta. Toisaalta haastateltavat myös katsoivat, ettei alalle saa tulla

”pystymetsästä”,  vaan  yrittäjällä  tulee  olla  kokemusta  ravintolatyöstä  ja  mielellään  myös

koulutusta. Yhtenä vaatimuksena esitettiin, ettei yrittäjäksi pitäisi voida ryhtyä ilman, että on

oikeutettu tekemään töitä yksin tiskin takana.17 Ne, joiden mielestä alalle tulon kynnystä tulisi

nostaa,  viittasivat  perusteluissaan  myös  runsaaseen  konkurssien  määrään  ja  katsoivat

epävakaalla  perustalla  toimivien  ravintoloiden  aiheuttavan  asiakaskatoa  terveellä  pohjalla

toimiville ravintoloille.

6.3.3. Tarkastusten tarpeellisuus ja asiallisuus

Kolmas  lauseväittämä  ”alkoholitarkastajien  käynnit  ovat  asiallisia  ja  tarpeellisia”  sisältää

16 Vasta  analyysivaiheessa  huomasin,  että  väittämä kenties  ohjasi  haastateltavat  pohtimaan ennen  kaikkea
valvonnan  liiketaloudellisen  tasa-arvoisuuden  ja  ”reilun  pelin”  funktiota  läpi  haastattelun.  Väittämän
toisenlaisella  muotoilulla  huomion  olisi  voinut  kohdistaa  myös  muuhun  kuin  ravintolatoiminnan
taloudelliseen  puoleen,  kuten  liian  humalaisille  ja  alaikäisille  anniskeluun.  Toisaalta  näilläkin  kahdella
ilmiöllä on vaikutuksensa ravintolayrityksen tekemään tulokseen.

17 Alkoholia anniskelevassa ravintolassa tulee jokaisessa työvuorossa olla paikalla ns. vastaava hoitaja, jolla
on  anniskelupassi.  Riittävän  alan  koulutuksen  saanut  tai  työkokemuksen  omaava  voi  suorittaa  passiin
oikeuttavan kokeen.
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kaksi  väitettä.  Toisen väittämän mukaan käynnit  ovat  asiallisia,  ja toisen mukaan ne ovat

tarpeellisia.  Väittämän  jälkimmäisen  osan  eli  tarpeellisuuden  kanssa  samaa  mieltä  oli

enemmistö vastaajista, mutta heistä monikaan ei pitänyt käyntejä asiallisina. Toisin sanoen he

näkivät, että tarkastuskäynneillä on merkitystä, mutta he eivät pitäneet tarkastajien toimintaa

aina  hyvien  tapojen  mukaisena.  Yleisellä  tasolla  ravintoloitsijat  pitivät  siis  tarkastuksia

tarpeellisina, mutta samalla todettiin, ettei tarkastuskäynneillä ole vaikutusta oman ravintolan

toimintaan. Eräs vastaaja katsoi, että tarkastuksista voisi ja tulisi sopia etukäteen.

6.3.4. Valvonnan tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus

Lauseväittämän ”tarkastajat kohtelevat eri ravintoloita tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti”

molempien osien kanssa samaa mieltä olleista osa sanoi ainakin uskovansa ja toivovansa, että

näin  tapahtuu.  Tilanteen  ei  kuitenkaan  katsottu  olevan  sama  verrattaessa  eri

aluehallintovirastojen alueita ja käytäntöjä.  Samaa mieltä väittämän kanssa olevat näkivät,

että  tarkastajat  tekevät vain työtään ja menevät lakipykälien mukaan: jos ravintoloitsija ei

tiedä, mitä tekee, myös tarkastajat kohtelevat eri tavalla. Yksi haastateltava oli sitä mieltä, että

oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus toteutuvat ainakin paikallisella tasolla,  muttei  osannut

ottaa kantaa valtakunnalliseen tilanteeseen.

Eri  mieltä  väittämän  kanssa  olleiden  esimerkeissä  epäoikeudenmukaisuudesta  ja  epätasa-

arvoisesta  kohtelusta  mainittiin  mm.  erot  jatkoaikalupien  myöntämisperusteissa  ja

terassilupien ehdoissa eri ravintoloiden välillä sekä eri aluehallintovirastojen ja yksittäisten

alkoholitarkastajien  toisistaan  poikkeavat  laintulkinnat.  Koettiin  esimerkiksi,  että

ketjuravintola  saa  jatkoaikaluvan  helpommin  kuin  yksityisen  tahon  pitämä  pienempi

ravintola.  Osa  haastateltavista  oli  sitä  mieltä,  että  jotkut  ravintolat  voivat  jäädä

alkoholiviranomaisten silmätikuiksi, kun taas toisissa paikoissa tarkastajat katsovat tilanteita

sormien läpi.

6.3.5. Yhteistyö valvovan viranomaisen kanssa

Viides  väittämä  ”yhteistyö  alkoholiviranomaisten  kanssa  toimii  hyvin”  saa  kannatusta

vastaajien  enemmistön  keskuudessa.  Haastateltujen  kokemusten  mukaan  esimerkiksi  lupa-

asioissa saa tarkastajilta neuvoja, kun niitä vain älyää pyytää. Hakemuksia on täytetty jopa

yhdessä tarkastajan kanssa.  Sen sijaan anniskelua koskevaa alkoholilainsäädäntöä pidetään
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kömpelönä, vanhanaikaisena ja ajastaan jälkeenjääneenä, eikä tarkastajien katsota joustavan

tarpeeksi  tietyissä  laintulkinnoissa.  Jotkut  haastatellut  valittelivat  tarkastajien  negatiivista

asennetta,  joka  keskittyy  vain  epäkohtiin,  jolloin  palautetta  ja  informaatiota  saa  vain

huomautusten  ja  varoitusten  muodossa.  Yksi  ravintoloitsija  oli  kuitenkin  sitä  mieltä,  ettei

tarkastajien tehtävä ole kertoa miten tulee toimia ja pyörittää ravintolaa, vaan yrittäjän tulee

itse ottaa selvää lainsäädännöstä ja toimia sen mukaisesti.

6.3.6. Tarkastusten sisältö

Lauseväittämän  ”tarkastuskäynneillä  huomio  kiinnittyy  usein  epäolennaisiin  asioihin”

kannalla oli suurin osa ravintoloitsijoista. Esimerkkeinä tarkastusten epäasianmukaisuudesta

he mainitsivat viinamittojen tarkastamisen, papereiden ja kansioiden tutkimisen perjantai ja

lauantai-iltaisin hieman ennen valomerkkiä, kuittiin vaadittavan informaation tarkastamisen,

valmiiksi  tehtyjen  juomasekoitusten  ”tuoteselostusten”  vaatimisen,  sekä  hetkellisesti  luvat

ylittävään  asiakkaiden  määrään  puuttumisen.  Muutama  haastateltava  oli  sitä  mieltä,  että

asiakkaan humalan asteen määrittely ei ole alkoholitarkastajan vaan ravintolahenkilökunnan

tehtävä. Esille nostettiin kanta-asiakkaiden ja satunnaisten asiakkaiden väliset erot humalan

asteen määrittelemisessä: kanta-asiakkaan kohdalla henkilökunta katsoo tietävänsä,  milloin

raja  tulee  vastaan  –  satunnaisen  matkaajan  kohdalla  ei.  Tämä  vaikuttaa  henkilökunnan

suhtautumiseen asiakkaaseen, mikä seikka jää tarkastajilta huomioimatta.

6.3.7. Ravintoloiden vastuu

Samaa mieltä väittämän ”ravintolat hoitavat vastuunsa, ongelmat ovat muualla” kanssa olivat

kaikki  vastaajat.  Ravintoloitsijat  katsoivat,  että  asiakkaista  kannetaan  kyllä  huolta,  mutta

vastuu juomisesta on jokaisella ihmisellä itsellään. Henkilökunnan vastuu päättyy viimeistään

asiakkaan  poistuessa  ravintolasta.  Toisaalta  katsottiin,  että  asiakasta  ei  saa  juottaa  niin

humalaan,  ettei  tämä  itse  selviä  kotiin.  Ns.  ongelmakulutus  tapahtuu  vastaajien  mukaan

kotona. Suurempina alkoholihaittojen aiheuttajina nähtiin tuonti ulkomailta ja vähittäiskaupan

alkoholimyynti,  jossa vastaavia  rajoituksia  kuin  ravintoloissa  esimerkiksi  kerralla  myydyn

alkoholin määrässä ei ole.

Useampi  haastatelluista  korosti,  että  ravintoloissa  tapahtuva  kulutus  on  marginaalista,

sosiaalista,  kontrolloitua  ja  koulutettujen  ammattilaisten  valvomaa  toisin  kuin  ulkomailta,
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Alkoista,  kaupoista,  huoltoasemilta  ja  kioskeista  tapahtuvan  myynnin  aiheuttama  kulutus.

Siksi valvontaan käytettyjä resursseja toivottiin siirrettävän ravintoloiden valvonnasta muille

elinkeinon  sektoreille.  Ravintolat  nähdään  eräänkin  haastatellun  mukaan  synninpesinä  ja

syntipukkeina alkoholihaitoille, koska niissä kulutus on näkyvämpää ja viranomaisvalvonta

helpompaa  kuin  muualla.  Esimerkiksi  poliisilla  uskottiin  olevan  huomattavasti  enemmän

alkoholiin liittyviä kotikäyntejä kuin ravintoloita koskevia hälytyksiä.

6.3.8. Tarkastajien ammattitaito ja toimintatavat

Kahdeksas väitelause ”alkoholitarkastajien ammattitaito ja toimintatavat ovat kyseenalaisia”

pitää  myös  sisällään  kaksi  väittämää.  Lauseen  ensimmäistä  osaa  ”alkoholitarkastajien

ammattitaito  on  kyseenalaista”  kannattaneiden  vastauksissa  kyseenalaistettiin  tarkastajien

saama  koulutus  tai  epäiltiin,  onko  koulutusta  lainkaan.  Koulutusta  ei  joko  tiedetty  tai

uskottiin,  että  ammattitaito  ja  tietämys  anniskelua  koskevasta  lainsäädännöstä  saadaan

itseopiskelun ja ”paskantärkeen” kurssituksen kautta. Vain yksi vastaaja koki, että tarkastajien

koulutus on riittävä. Tarkastajilla katsottiin olevan liikaa valtaa ja heidän katsottiin toisinaan

tulkitsevan  lakia  mielivaltaisesti,  epäjohdonmukaisesti  ja  jopa  keksivän  lakeja  omasta

päästään.

Eri  mieltä  väittämän  kanssa  olleiden  mukaan  tarkastajat  hallitsevat  byrokratian,  toimivat

lakien ja pykälien mukaisesti ja ovat johdonmukaisia sekä hyvin ohjeistettuja. Perusteluna oli

muun muassa näkemys, että alkoholitarkastaja on nimenomaan viranomainen, ja näin ollen

tulisi ymmärtää, että myös näkökulma on viranomaisen ja byrokraatin.

Väittämän toisen osan ”toimintatavat ovat kyseenalaisia” kanssa samaa mieltä oli enemmistö

vastanneista. Esimerkiksi sitä, etteivät tarkastajat heti esittele itseään, pidettiin paheksuttavana

toimintatapana. Myöskään tapaa tehdä tarkastuksia juuri ravintolan sulkemisajan koittaessa ja

jo ennestään tuttujen paperien tutkimista ruuhka-aikaan ei pidetty järkevänä. Sen katsottiin

aiheuttavan  normaaliin  toimintaan  tarpeetonta  häiriötä,  jota  lain  ja  ohjeistusten  mukaan

tarkastukset  eivät  saisi  aiheuttaa.  Myös  joidenkin  tarkastajien  käytös  koettiin  toisinaan

töykeäksi  ja  ylimieliseksi.  Useampi  haastateltu  piti  alkoholitarkastajia  vain

paperiasiantuntijoina,  joilla  tulisi  olla  käytännön  kokemusta  ravintolatyöstä.  Vastaajien

mielestä tämä lisäisi paitsi tarkastajien ammattitaitoa, myös vaikuttaisi positiivisesti heidän

toimintatapoihinsa.
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6.3.9. Tarkastuskäyntien määrä

Väittämän  ”alkoholitarkastajien  tarkastuskäyntejä  tulisi  lisätä”  jakoi  ravintoloitsijoiden

mielipiteet. Samaa mieltä väittämän kanssa olleet painottivat, että tarkastuksia tulisi kuitenkin

lisätä  vain  niissä  paikoissa,  joissa  on  havaittu  järjestyshäiriöitä  ja  muita  ongelmia.

Lisätarkastusten  tekemistä  paikkoihin,  joissa  asiat  ovat  kunnossa,  pidettiin  resurssien

tuhlauksena.  Toisin  sanoen  ravintoloitsijat  katsoivat,  että  nykyinen  tarkastusten  määrä  on

riittävä ja että poliisin tietoon tulevat järjestys- ynnä muut häiriöt sekä alkoholitarkastajien

havaitsemat  anniskelurikkomukset  toimivat  riittävänä  perusteena  ravintoloihin  tehtäville

ylimääräisille tarkastuksille. Kun asiat ovat kunnossa, ei tarkastuskäyntejä tarvita enempää.

Yksi  haastateltu  katsoi,  että  useampi  tarkastuskäynti  kaikissa  ravintoloissa  lisäisi

henkilökunnan ja yrittäjien tietotaitoa ja ravintoloiden turvallisuutta.

Eri mieltä väittämän kanssa olleiden mukaan tarkastuskäyntien lisäämisestä ei olisi mitään

hyötyä, se vain nostaisi sekä yhteiskunnalle että yrittäjille koituvia kustannuksia18. Tarkastajia

katsottiin  olevan  niin  vähän,  etteivät  he  edes  pystyisi  enempää  tarkastuksia  tekemään.

Perusteluina  mainittiin  myös,  etteivät  ravintolat  olisi  sen  siistimpiä  tai  huonompia  kuin

nykykäytännön  vallitessa,  eli  lisätarkastuksilla  ei  nähty  olevan  juurikaan  vaikutusta

toimintaan tai ravintoloiden yleisilmeeseen. Joidenkin vastaajien mielestä tarkastuskäyntien

viikonpäivää ja kellonaikaa tulisi vaihdella, koska heidän mukaansa rikkomukset tapahtuvat

arkipäivisin,  ja  esimerkiksi  tarkastuksen  yhteydessä  suoritettava  ”mappi-show”  olisi

asianmukaista  ja  järkevää  suorittaa  muulloin  kuin  myöhään  viikonloppuiltana.

Nykykäytännön sanottiin häiritsevän normaalia toimintaa, hidastavan palvelua ja aiheuttavan

vajaamiehityksen, josta alkoholitarkastaja saattaa vieläpä antaa huomautuksen.

18 Yrittäjät maksavat valvonnasta valtiolle erityisen valvontamaksun.
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7. Ekskursio: Suhtautuminen anniskelun omavalvontajärjestelmään

Anniskelun  omavalvonnalla  tarkoitetaan  ravintolan  omaa  anniskelun  ja  valvonnan

suunnittelua. Anniskelupaikalta edellytetään kirjallista omavalvontasuunnitelmaa (ks. liite 4),

jonka  pohjalta  muodostetun  omavalvontajärjestelmän  tavoitteiksi  on  asetettu  toiminnan

laadun  parantaminen  sekä  ongelmien  ja  epäkohtien  välttäminen.  Ravintoloitsijan  tulee  jo

anniskelulupaa hakiessaan laatia ravintolaansa omavalvontasuunnitelma19, jolla on tarkoitus

parantaa asiakkaiden viihtyvyyttä ja turvallisuutta anniskelupaikassa. Viranomaiset katsovat

anniskelun  omavalvonnalla  olevan  keskeinen  merkitys  rikkomusten  ehkäisyssä,  sillä

suunnitelman  kautta  luvanhaltijan  ja  henkilökunnan  oletetaan  kykenevän  paremmin

ennakoimaan ja ehkäisemään erilaisia ongelmatilanteita, kuten estämään alaikäisiä saamasta

alkoholijuomia sekä minimoimaan liiallisesta alkoholinkäytöstä aiheutuvat haitat ja häiriöt.

(Omavalvonta, Avi 2016.)

Jukka  Törrösen  (Törrönen  ym.  2004)  toimittamassa  teoksessa  Valvontaa  ja  vastuuta on

esitelty  uusliberalismiin  ja  sen  kritiikkiin  liittyviä  teorioita.  Kirjoittajien  niiden  pohjalta

tekemät  suomalaista  yhteiskuntaa  koskevat  tutkimukset  ja  tulkinnat  asettavat  vaatimuksen

anniskelun omavalvonnasta laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin. Tulkintojen perustana

olevien  teorioiden  mukaan  länsimaisissa  yhteiskunnissa  on  tapahtunut  siirtymä

yhteiskunnallisten ongelmien – kuten päihdeongelmien – ehkäisyssä ja hoidossa sekä julkisen

ja  puolijulkisen  tilan  kontrollissa  ja  moraalisäätelyssä  valtiojohtoisesta  ja  byrokraattisesta

toimintamallista kohti  uutta julkishallinnollista ajattelua.  Teorioiden mukaan valtio ei  enää

näe ongelmia niinkään hyvinvointiin liittyvinä ja yhteiskunnan rakenteista johtuvina tai tasa-

arvo kysymyksinä, vaan epävirallisen kontrollin puutteesta aiheutuvina ja ihmisten fyysisen

(lähi)ympäristön  mahdollistamina tilannekohtaisina tekijöinä.  (Mt,  12-19.)  Seurauksena on

ollut  uudenlaisia  tekniikoita  ongelmien hallinnoimiseksi.  Törrönen ja  kumppanit  viittaavat

kriminologi David Garlandin (2006) esittämiin valvonnan ja vastuullistamisen strategioihin,

joilla  on  ollut  konkreettisia  vaikutuksia  myös  anniskelutoiminnan  kannalta.  Näkemykseni

mukaan  edellä  esitelty  ravintoloilta  vaadittava  anniskelun  omavalvontajärjestelmä  ja

-suunnitelma ovat oivallinen esimerkki edellä kuvatusta kehityksestä.

Selvittääkseni ravintoloitsijoiden suhtautumista ja asenteita anniskelun omavalvontaa kohtaan

19 Omavalvontasuunnitelma  ei  ole  (vielä)  lain  mukaan  pakollinen,  mutta  käytännössä  sellainen  vaaditaan
anniskelulupaa haettaessa.
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esitin haastateltaville lauseväittämän ”anniskelun omavalvontajärjestelmä ehkäisee alkoholin

aiheuttamia haittoja ja häiriötilanteita”.  Vain kaksi ravintoloitsijaa oli sitä mieltä, että  ehkä

asia on näin. He katsoivat omavalvonnan jossain määrin selkiyttävän ja yhdenmukaistavan

toimintaa.  Vain  yksi  yrittäjä  sanoi  joskus  lukevansa  omavalvontasuunnitelmaa  koskevia

papereita. Muutama vastaaja katsoi, että omavalvonta ehkäisee häiriötilanteita, mutta ei muita

alkoholin  aiheuttamia  ongelmia.  Toisaalta  todettiin,  että  anniskelu  ravintoloissa  on  aina

ennenkin ollut kontrolloitua ja ennakoivaa. Sen sijaan häiriötilanteet ovat usein äkillisiä ja

ennakoimattomia, eikä minkäänlainen omavalvonta tilanteessa auta.

Jaana: Häiriötilanteita syntyy vaan aina, että siinä ei oikeestaan sitte

jos joku… joku riehaantuu tai muuta, ni siinä ei kyllä minkäänlainen

omavalvontajärjestelmä auta. Että sillälailla mä ajattelen että… no…

no...  kyllä  joo  kyllä  mun  mielestä  siihen  anniskeluun  liittyy  liittyy

vavontaa ja ennakointia ja muuten. Mutta häiriötilanteet on … ne on

kyllä useimmiten aika äkillisiä ja... ennakoimattomia.

Puolet vastaajista koki, ettei omavalvonta auta alkoholista aiheutuvien ongelmien ja haittojen

ehkäisyssä  tai  ennakoimisessa.  Omavalvontasuunnitelmaa  pidettiin  turhana  paperien

pyörittelynä, jolla ei ole mitään tekemistä käytännön kanssa: omavalvonta toimii paperilla,

mutta  ei  käytännön  tasolla.  Tarkastustilanteessa  omavalvontasuunnitelmaan  liittyvien

papereiden tarkastamisen ei myöskään nähty olevan tarkoituksenmukaista toimintaa.

Matti: [O]nko niinku mielekästä olla tarkastajan olla vaatimassa koko

ajan jotain niinku kirjallista raporttia näistä asioista, niin mähän en

sitä  voi  kannattaa.  Ja  ohan  nuo  niinku  tommoset  tarkastuksen

yhteydessä mitä tutkitaan jotain omavalvontakansioita ja muuta missä

on  lähinnä  kuitenki  niitä  asiakirjoja,  jotka  pitää  lähettää  sinne

valvovalle  viranomaiselle,  jolta  saa  ne  luvat,  niin  tota  ei  tunnu

mielekkäältä  ettiä  jotain  lupalappua,  jonka  tää  sama  ihminen  on

viikko sitten mulle lähettäny.

Timo: Ei se että on paperilla toimintaohjeet ni tarkota et käytännös

toimitaan  niin.  Se  ei  voi  mennä  niinku  paperilla.  Se  on  ihan

mahdotonta.
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Puolet ravintoloitsijoista katsoi, että häiriötilanteessa mennään kulloisenkin tilanteen mukaan

ja  henkilökunta  tekee  omat  ratkaisunsa  eikä  kansioilla  ja  papereilla  tällöin  ole  mitään

merkitystä.  Enemmistö  haastatelluista  totesi  kysyttäessä,  ettei  omavalvontasuunnitelman

laatiminen ja olemassaolo ole muuttanut ravintolan toimintatapoja millään tavalla, eikä sillä

koettu olleen viranomaisten tavoittelemaa vaikutusta.

Mirva: No ei pidä paikkaansa [, että omavalvontajärjestelmä ehkäisee

alkoholihaittoja  ja  häiriötilanteita].  Omavalvontajärjestelmät  on

käsittääkseni monessa paikassa hyvinkin liukuva käsite.  Että  tota…

kyl  mä luulen,  et  se on niinku avoin keskustelu niitten henkilöitten

kesken, jotka siinä baarissa töitä tekee. Esim häiriötilanteista tässä

ravintolassa se, että niinku pystytään keskustelemaan kolmestaan jos

ollaan  huomattu  jotain  ongelmia  jonkun  niinku  ihan  tämmösen

konkreettisen  asian  tai  sitten  jonkun  henkilön  kanssa.  Siihen  ei

tarvitse  olla  erikseen  kansiota  johon joku  käy  sitte  kirjaamassa ja

näin... 

Noora: No eihän se alkoholihaittoja...  nehän on vaan papereita. Se

toiminta  on  ollu  ihan  samanlaista  ennen  omavalvontaa  ku  sen

jälkeenki. Ei se paperi muuta sitä mihinkään.

Matti: Ei  se  paperi  mihinkään  käytäntöihin  vaikuta  tai  oo  tuonu

mitään  uutta.  Mä  en  varmaan  sais  sanoo,  mutta  ei  meijän

henkilökunta  käy  sielä  sitä  omavalvontasuunnitelmaa  tutkimassa.

Kyllä  se  tärkein  on  kuitenki  se,  että  kaikki  siirtyy  niinku  ihan...

suusanallisena esimerkkinä muille. Sillälaillahan ne käytänteet tulee,

että miten täällä toimitaan.

Suunnitelmalla uskottiin olevan enemmän merkitystä ja sen katsottiin olevan perustellumpi

suuremmissa ravintoloissa,  joissa on enemmän henkilökuntaa.  Pienissä anniskelupaikoissa,

jollaisten  omistajia  haastateltavat  ovat  ja  johon  kontekstiin  vastaajat  itsensä  asemoivat,

omavalvontajärjestelmää pidettiin toimintaan nähden ylimitoitettuna.

Jaana: Tommonen  omavalvontajärjestelmä  kuulostaa  …  kuulostaa
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hienommalta  kun mitä se  sitte  onkaan käytännössä.  Mut  kyllä  sitä

samaa  ajatteluu  on  myöskin  sitä,  että  tää  varmaan  myös  tää

semmonen asia, joka on hyvin erilainen niinku konkreettisesti pienissä

baareissa,  jossa  henkilökuntaa on hyvin  vähän.  Viis  maksimissaan,

joista  ehkä  kaks  tai  kolme  on  maksimissaan  paikalla,  taas  sitte

verrattuna sellaseen paikkaan, jossa henkilökuntaa on kymmeniä. Ni

siellä  varmasti  se  omavalvontajärjestelmä  ni  ja  sellasten  yhteisten

toimintatapojen...  tarkasteleminen  järjestelmällisemmin  ni  on

eritavalla perusteltua.

Johanna: Kyllähän  me  kaikki  ollaan  vastuullisii  noitten  suhteen.

Ennen ja jälkeen sen omavalvontasuunnitelman tulon. Ei se oo musta

ainakaan muuttanu toimintaa mihinkään suuntaan. En sitte tiiä noista

isoista  paikoista  ja  ketjuravintoloista.  Niissä  sillä  ehkä  on  ollu

merkitystä,  muttei  tämmösessä  pikkuravintolassa  ku  tää  meijän

paikka.

Kuten  vastauksista  käy  ilmi,  on  ravintoloitsijoiden  suhtautuminen  myös

omavalvontasuunnitelman  ja  -järjestelmän  vaikutuksiin  pessimistinen.  Pienen  ravintolan

kontekstissa  ne  koetaan  yhdentekevinä  ja  turhina.  Käytännön  tilanteet  määrittävät,  miten

toimitaan,  eikä  sillä  ole  merkitystä,  mitä  lukee  paperilla.  Anniskelun

omavalvontasuunnitelman käyttöönotto ei haastateltujen mukaan ole muuttanut toimintatapoja

heidän omistamissaan ravintoloissa, eikä suunnitelmasta ole suurimman osan mielestä apua

häiriötilanteiden ehkäisyssä tai muissa alkoholin aiheuttamissa ongelmissa.
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8. Johtopäätökset ja pohdinta

Tutkielman  merkittävimmät  löydöt  koskivat  –  sille  asetettujen  tavoitteiden  mukaisesti  –

haastateltujen  käsityksiä  tarkastajien  ammattitaidosta  sekä  kokemuksia  heidän

työskentelytavoistaan.  Tarkastajien ammattitaito  arvioitiin  puutteelliseksi,  kun oli  kysymys

heidän  tietämyksestään  alkoholilainsäädännöstä  ja  erityisesti  kun  tuota  lainsäädäntöä

sovelletaan käytäntöön. Tarkastajilta kaivataankin kokemusta käytännön ravintolatyöstä, jotta

he  olisivat  paremmin  ”tilanteen  tasalla”.  Joitain  tarkastajien  laintulkintoja  pidettiin

mielivaltaisina  ja  epäjohdonmukaisina.  Myös  anniskelua  koskeva  lainsäädäntö  itsessään

nähtiin  ristiriitaisena,  vanhanaikaisena  ja  liian  holhoavana.  Monet  haastatelluista  pitivät

joidenkin  tarkastajien  toimintatapoja  joskus  epäasianmukaisina  ja  käytöstä  epäasiallisena.

Yhteys  tarkastajien ja  tarkastusten,  sekä alkoholilainsäädännössä määriteltyjen tavoitteiden

välillä  tuntuu  jäävän  vastausten  perusteella  haastatelluille  epämääräiseksi.  Yleisesti  ottaen

ravintoloihin  tehtäviä  tarkastuksia  ei  pidetty  merkityksellisinä  kansanterveydellisessä

mielessä.

Kerätyn  aineiston  perusteella  ravintolayrittäjien  voi  sanoa  arvostavan  yrittämisen  ja

yksilönvapautta sekä yksilöiden välistä tasa-arvoisuutta, kohteliaisuutta ja vaatimattomuutta

vuorovaikutustilanteissa.  Korkealle  arvotettiin  myös  toiminnan  rehellisyys  ravintola-alalla

sekä  tasapuolinen  ja  oikeudenmukainen  kohtelu  viranomaisten  taholta  eri  ravintoloiden

välillä.  Myös  koulutuksen  ja  opiskelun  kautta  saavutettu  tieto  esimerkiksi  alkoholilaista

nähtiin  tärkeänä,  mutta  toisaalta  arvostettiin  kokemuksen  kautta  saavutettavaa  käytännön

tietoa  ravintolatyöstä.  Tätä  tietoa  ei  haastateltujen  mukaan  tarkastajilla  ole,  eivätkä  he

ymmärrä lainsäädännön ja sen käytäntöön soveltamisen välistä ongelmallisuutta. Tulkintani

on,  että  ravintoloitsijoiden  alkoholitarkastajia  ja  tarkastustilanteita  kohtaan  esittämien

negatiivisten asenteiden ja kritiikin taustalla vaikuttavat edellä esitettyjen arvojen ja ideaalien

rajoittunut toteutuminen, eikä alkoholitarkastajien koeta aina toimivan niiden mukaisesti.

Kuten sanottu, erityisesti laadullisen asennetutkimuksen, mutta myös kehysanalyysin tiettyjen

perusolettamusten  voi  katsoa  kumpuavan  sosiaalikonstruktionistisista  lähtökohdista.

Molemmat  näkemykset  katsovat  sosiaalisen  ympäristön  ja  todellisuuden  rakentuvan

sosiaalisesti, eivätkä laadullinen asennetutkimus ja kehysanalyysi mielestäni olekaan toisiaan

poissulkevia  lähestymistapoja  kerätyn  aineiston  analyysissa  vaan  täydentävät  toisiaan.

Goffmanin  ajatus  sosiaalisen  todellisuuden  objektivoitumisesta  ei  Puroilan  mukaan  ole
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ristiriidassa myöskään Bergerin ja Luckmanin (1966) näkemysten ja teoretisointien kanssa.

Myös he hyväksyvät käsityksen sosiaalisen todellisuuden tietyn tasoisesta objektivoitumisesta

ja ajatuksen tämän todellisuuden sisäistymisestä yksilölle sosialisaatiossa (Puroila 2002, 128).

Se mikä on laadullisen asennetutkimuksen kanta sosiaalisen todellisuuden objektivoitumiseen,

jää  allekirjoittaneelle  epäselväksi.  Joka  tapauksessa  kirjoittaessaan  laadullisen

asennetutkimuksen  lähtökohdista  Vesala  ja  Rantanen  viittaavat  myös  Erving  Goffmanin

Frame  Analysis-teokseen  ja  tämän  relationistiseen  näkemykseen,  joka  korostaa

vuorovaikutuksen,  kokemisen  ja  kommunikaation kontekstuaalisuutta  ja  kompleksisuutta

(Vesala & Rantanen 2007, 16, 29-30).

Aineistoa  kerätessäni  havaitsin  joidenkin  haastateltavien  asettelevan  vastauksensa

nimenomaan  haastattelutilanteen  (situaation)  asettamilla  ehdoilla,  ikään  kuin  pyrkien

täyttämään  haastattelijan  odotukset.  Tulkitsin  asenteen  johtuvan  tutkimuksen  aiheesta  ja

haastateltavien  –  sinänsä  aivan  oikeaan  osuneesta  –  oletuksesta,  että  teen  nimenomaan

kriittistä  tutkimusta  alkoholiviranomaisista  ja  heidän  toiminnastaan.  Kuvaava  esimerkki

(pelosta  viranomaisia  kohtaan?)  oli  tapaus,  jossa  pyytäessäni  haastattelua  ravintoloitsija

välittömästi painotti, ettei mitään ongelmia tarkastajien kanssa ole, eikä siksi halunnut tulla

haastatelluksi. Toisaalta joidenkin kohdalla asenne oli hyvin positiivinen: monet kannanotot

esitettyihin  väittämiin  olivat  tarkastajien  ja  tarkastustilanteiden  suhteen  myönteisiä  tai

vähintäänkin neutraaleja.

Jälkikäteen,  kun  haastattelut  oli  jo  tehty  ja  analysoin  aineistoa,  kokemattomuuteni

haastattelujen  tekemisessä  oli  selkeästi  nähtävissä.  Keskustelu  ajautui  monesti  ”pois

raiteiltaan”  enkä  osannut  tai  ymmärtänyt  ohjata  sitä  takaisin  olennaiseen.  Niinpä  jotkin

kannanotot jäivät epäselviksi tai kokonaan esittämättä. Myös väittämien valinta ja muotoilu

oli  yllättävän vaikeaa ja ne olisi  pitänyt  ennalta harkita paremmin. Esimerkiksi mielestäni

tutkielman  tavoitteiden  kannalta  tärkeimmät  väittämät  ”tarkastajien  ammattitaito  ja

toimintatavat ovat kyseenalaisia” esitin yhdessä lauseessa, vaikka ne olisi ilmiselvästi pitänyt

esittää erikseen.  Samoin oli  tarkastusten tarpeellisuutta ja asiallisuutta  koskevan väittämän

laita.

Vaikka tutkielman aineisto on suhteellisen pieni, eikä siitä voi tehdä isompia yleistyksiä, antaa

se mielestäni varsin monipuolisen kuvan ravintoloitsijoiden suhtautumisesta ja mielipiteistä

yleisesti  alkoholivalvontaa  sekä  erityisesti  alkoholitarkastajia  ja  -tarkastuksia  kohtaan.
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Tutkielman ennakkoasetelman ja kysymyksenasettelun mukaisesti tarkastelun painopiste oli

nimenomaan  yrittäjien  negatiivisten asenteiden  syissä  ja  selityksissä.  Yrittäjien  ajattelua

yhdistävä libertaristinen auktoriteettivastaisuus ja yksilönvapauden korostuminen näyttäisivät

jossain  määrin  koettelevan  kokemusta  tarkastajien  käyttämän  vallan  legitimiteetistä  ja

kyseenalaistavan  viranomaiskontrollin  mielekkyyden.  Haastatteluissa  tulivatkin  esille

toisaalta  viranomaisvalvonnasta  riippumaton  ja  ravintolan  oman  edun  mukainen

”itseohjautuvuus”  vastuullisessa  anniskelutoiminnassa,  ja  toisaalta  asiakkaan  oma  vastuu

alkoholinkäytöstään.

Jotain  positiivistakin  sanottavaa  tarkastajista  ja  tarkastuksista  kuitenkin  löytyi:  tarkastajia

pidettiin  yhteistyökykyisinä ja heidän toimintansa nähtiin kannatettavana,  kun puheena oli

ravintoloiden  liiketaloudellisesti  tasa-arvoinen  asema –  sillä  edellytyksellä,  että  tarkastajat

kohtelevat  eri  ravintoloita  tasapuolisesti  ja  oikeudenmukaisesti.  Tarkastukset  koetaan

tarpeellisina ja tarkastajat sinä tahona, joka voi säilyttää ”kurin” ravintola-alalla.

Noora  esittää  omat  asenteensa  alkoholilainsäädännön  ja  viranomaisvalvonnan  suhteen

kokoamalla ajatuksensa valvonnasta  ja byrokratiasta yhteen virkkeeseen:

Noora: Mutta tota meillähän on jo lupa joka asiaan, se pitää olla. On

ihan tarpeeks ja kyttäämistähän tää on. Tää on jumalan synti myyä

viinaa.
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LIITE 1

Anniskelupaikkoja koskeva lainsäädäntö, tiivistelmä (Niilola, 2000.)

-  anniskeluluvan haltijan tulee täyttää toimintaan tarvittavat  edellytykset  ja  luotettavuus (AlkoL

21§) (Edellyttää käytännössä myös omavalvontasuunnitelmaa.)

-  anniskelupaikassa  tulee  olla  anniskeluvastaava  ja  hänellä  tarvittava  määrä  sijaisia,  joiden  on

huolehdittava siitä, että anniskelupaikassa noudatetaan alkoholilain säädöksiä (AlkoL 23§)

-  päihtynyttä  ei  saa päästää  anniskelupaikkaan ja  häiritsevästi  käyttäytyvä  asiakas  tulee  poistaa

anniskelupaikasta (AlkoL 23§)

-  anniskeluvastaavalla  ja  tämän  sijaisilla  tulee  olla  riittävä  koulutus  tai  vähintään  vuoden

monipuolinen työkokemus ravintoloissa, joissa on anniskeltu vähintään anniskeluluvan vahvuisia

alkoholijuomia

- alkoholijuomien anniskelu on kielletty alle kahdeksantoista vuotiaille, häiritsevästi käyttäytyville

ja  selvästi  päihtyneille,  tai  on aihetta  olettaa  juomien väärinkäyttöä,  kuten  juomien välittämistä

alaikäiselle (AlkoL 24§)

- alkoholijuomia saa annostella vain yksi perusannos kerrallaan eli ns. tuplien myynti on kiellettyä

(AlkoA 24§)

- asiakkaalle on annettava pyytämättä lasku tai muu tosite anniskellusta juomasta

- anniskeluajan pidennys voidaan myöntää joko kello puoli kolmeen tai puoli neljään

- lupaa anniskeluajan pidentämiselle ei voida myöntää, jos anniskelupaikan sijainti on sellainen, että

sen voi olettaa aiheuttavan haittaa tai häiriötä ympäristölleen

-  anniskelulupa  voidaan  peruuttaa,  jos  anniskelupaikassa  on  tapahtunut  vakavia  rikkomuksia,

toistuvia  järjestyshäiriöitä  tai  hyvien  tapojen vastaista  toimintaa  (Sosiaali-  ja  terveysministeriön

päätös 2.5.1995/761).



LIITE 2

Viranomaisvalvonta 

Aluehallintovirastot  valvovat  alueellaan  alkoholijuomien  vähittäismyyntiä  ja  anniskelua  sekä

alkoholijuomien mainontaa ja myynninedistämistä (AlkoL 42 §). Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja

valvontavirastolla  (Valvira)  on  oikeus  valvontaan  koko  maassa  (AlkoL 41  §).  Valvontakäynnit

anniskelupaikkoihin  tehdään  suunnitelmallisesti  ja  usein  yhdessä  poliisin  sekä  muiden

viranomaisten  kanssa.  Erityisesti  yhteistyötä  on  tehostettu  vero-,  ulosotto-,  tulli-,  poliisi-  ja

työsuojeluviranomaisten kanssa harmaan talouden ja talousrikollisuuden ehkäisemiseksi ravintola-

alalla. 

Valviran  tehtäviin  kuuluvat  aluehallintovirastojen  alkoholilupahallinnon  ja  valvonnan  ohjaus,

alkoholihallinnon tieto- ja viestintäpalveluiden tuottaminen sekä alkoholijuomien vähittäismyynnin

ja anniskelun sekä mainonnan ja myynninedistämisen valvonta koko maassa. Valviran ohjauksen

tarkoituksena on turvata lain yhdenmukainen soveltaminen koko maassa (Valtioneuvoston asetus

1140/2004  1  a  §).  Valviralla  ja  aluehallintovirastoilla  on  valvontaa  varten  oikeus  päästä

tarkastamaan anniskelupaikan tiloja ja toimintaa sekä valvonnassa tarvittavia asiakirjoja ja saada

valvonnan kannalta tarpeelliset ilmoitukset, tiedot ja asiakirjat. Valviralla ja aluehallintovirastoilla

on myös oikeus ottaa ja saada korvauksetta valvontaa varten tarvittavat näytteet (AlkoL 44 §).

Valvontakäynnillä  tarkastaja  pyrkii  toimimaan  siten,  etteivät  asiakkaat  ja  normaali

ravintolatyöskentely  häiriintyisi.  Tarkastaja  esittäytyy  vastaavalle  hoitajalle  näyttämällä  hänelle

virkakorttinsa.  Vastaavan  hoitajan  ja  henkilökunnan  tulee  toimia  tarkastajan  kanssa  hyvässä

yhteistyöhengessä. Ei ole esimerkiksi tarkoituksen mukaista ilmoittaa asiakkaille, että paikalla on

tarkastaja. Tämä voi aiheuttaa turhaa hämminkiä. Tarkastaja keskustelee vastaavan hoitajan kanssa

anniskelupaikassa mahdollisesti havaitsemistaan rikkomuksista ja epäkohdista. Valvontakäynnistä

tehdään  tarkastuspöytäkirja,  josta  jäljennös  annetaan  luvanhaltijalle  tai  vastaavalle  hoitajalle.

Pöytäkirja  voi  sisältää  selvityspyynnön  lu-vanhaltijalle,  jos  anniskelupaikassa  on  todettu

rikkomuksia ja epäkohtia. 

Poliisin  rooli  anniskelun  valvonnassa  on  keskeinen.  Poliisi  valvoo  yleistä  järjestystä

anniskelupaikoissa  (AlkoL 46  §).  Jos  järjestyksen  ylläpitäminen  anniskelupaikassa  niin  vaatii,

poliisi voi keskeyttää anniskelun siellä tilapäisesti enintään vuorokauden ajaksi. Poliisi ilmoittaa

keskeytyksestä aluehallintovirastolle mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten (AlkoL 22 § 2 mom.).

Poliisilla on käytössä sähköinen tarkastusilmoitus, jolla anniskelupaikoissa havaitut rikkomukset ja



epäkohdat  voidaan  saattaa  välittömästi  aluehallintoviraston  tietoon  mahdollisia  alkoholilain

mukaisia jatkotoimenpiteitä varten. Poliisi voi antaa anniskelupaikassa työskentelevälle henkilölle,

esimerkiksi tarjoilijalle, sakkorangaistuksen, jos tämän on havaittu rikkoneen anniskelusäännöksiä

(AlkoL 50 a §).



LIITE 3

Alkoholitarkastajan tarkastuskohteet ravintolassa

Anniskelupaikan tarkastus:

- vastaava hoitaja/määräys nähtävillä, selvitys pätevyydestä

- muu henkilökunta, henkilökuntasuunnitelma

- anniskelulupa nähtävillä

- alueenrajaussuunnitelma

- omavalvontasuunnitelma

- velaksi myynti

- kuitin antaminen, kuitin tiedot

- mainonta

- annosrikkomukset

- valvonnan puutteet

- myyntiaikarajoitukset

- hintamerkinnät

- asiakaspaikat/paikkojen ylitys

- alaikäiset/selvästi päihtyneet, anniskelu/oleskelu

- järjestyksenvalvojat, järjestyksenvalvojakortit

- järjestyshäiriöt

- alkoholivarasto/laiton alkoholi

- WC:t/kunto, siisteys yms

- kirjanpito/palkat + sotumaksut maksettu

- mittaamisvälineet:

- alkoholimitta-astiat

- alkoholimittarit

- olut/siiderimittari/vakiolasit käytössä

- olut/siiderimittari/ei vakiolaseja, vaa'attu



LIITE 4

Omavalvonta

Ravintolan  tulee  laatia  ns.  omavalvontasuunnitelma.  Suunnitelmassa  tulisi  kiinnittää  erityistä

huomiota  vakavien  rikkomusten  ehkäisyyn,  kuten  alaikäisiä  ja  päihtyneitä  asiakkaita  koskevien

säännösten tarkkaan noudattamiseen. Henkilökunnan tulisi vastaavan hoitajan johdolla säännöllisin

väliajoin  tarkastella  valvonnan  toteutumista  omavalvontasuunnitelman  pohjalta.  Mikäli  tarvetta

ilmenee,  suunnitelmaa  tulee  kehittää  toiminnan  ja  valvonnan  edelleen  parantamiseksi.

Tarkastuskäynneillä seurataan omavalvonnan toimivuutta. 

Aluehallintovirasto  kirjaa  alkoholielinkeinorekisteriin,  onko  anniskelupaikassa  käytössä

omavalvontasuunnitelma vai ei. Anniskelun omavalvonnan suunnitteluun on käytettävissä Valviran

internetsivuilla  julkaistu  Anniskelun  omavalvontaopas,  jonka  avulla  voi  kartoittaa  ravintolan

anniskeluun liittyvät riskit ja uhkatekijät.  Tämän jälkeen suunnitellaan toiminta ja tilojen käyttö

niin, että mahdollisia ongelmia pystytään ehkäisemään ennakolta. Suunnitelman toteuttamisen ja

kehittämisen  apuvälineenä  käytetään  Omavalvontasuunnitelma-lomaketta.  Erityistä  huomiota

omavalvontasuunnitelmassa  tulisi  kiinnittää  vakavien  alkoholirikkomusten  ehkäisyyn,  kuten

alaikäisiin ja päihtyneisiin asiakkaisiin.  Omavalvontasuunnitelmaa on hyvä käyttää myös uusien

työntekijöiden perehdyttämisessä.

Anniskelupaikan omavalvonnalla on rikkomusten ehkäisyssä keskeinen merkitys. Alkoholilaissa ei

toistaiseksi  ole  säännöksiä,  jotka  velvoittavat  luvanhaltijan  tekemään  anniskelun  valvontaa  ja

järjestyksenpitoa  koskevan  omavalvontasuunnitelman.  Tällainen  suunnitelma,  joka  sisältää

toimintaohjeet  henkilökunnalle  erilaisten  rikkomusten  ja  häiriötilanteiden  varalta,  palvelee

kuitenkin niin luvanhaltijan kuin henkilökunnankin etua. Suunnitelmassa tulisi kiinnittää erityistä

huomiota  vakavien  rikkomusten  ehkäisyyn,  kuten  alaikäisiä  ja  päihtyneitä  asiakkaita  koskevien

säännösten tarkkaan noudattamiseen. Henkilökunnan tulisi vastaavan hoitajan johdolla säännöllisin

väliajoin  tarkastella  valvonnan  toteutumista  omavalvontasuunnitelman  pohjalta.  Mikäli  tarvetta

ilmenee, suunnitelmaa tulee kehittää toiminnan ja valvonnan edelleen parantamiseksi.

Tarkastuskäynneillä  seurataan  omavalvonnan  toimivuutta.  Aluehallintovirasto  kirjaa

alkoholielinkeinorekisteriin,  onko  anniskelupaikassa  käytössä  omavalvontasuunnitelma  vai  ei.



Selvästi  päihtyneet  asiakkaat  on  poistettava  anniskelupaikasta.  Myös  asiakas,  joka  käyttäytyy

häiritsevästi, tulee poistaa anniskelupaikasta (AlkoL 23 § 1 mom.). Luvanhaltijan ja henkilökunnan

velvollisuutena on ensisijassa huolehtia siitä, että anniskelupaikassa on hyvä järjestys. Poliisi on

kuitenkin  aina  kutsuttava  selvittämään  tilannetta,  jos  järjestyksen  ylläpitäminen  tai  asiakkaiden

turvallisuus sitä edellyttää. 

Luvanhaltijan  tulee  toiminnassaan  ottaa  huomioon  myös  anniskelupaikan  lähiympäristön

vaatimukset.  Toiminnasta  ei  saa  aiheutua  kohtuutonta  haittaa  ja  häiriötä  anniskelupaikan

läheisyydessä asuville.  Anniskelupaikan järjestyksenpitoon liittyvissä kysymyksissä luvanhaltijan

on  hyvä  pitää  säännöllistä  yhteyttä  paikalliseen  poliisiin.  Järjestyksen  ja  turvallisuuden

ylläpitämiseksi  toiminnanharjoittaja  voi  asettaa  liikkeeseen  ja  sen  välittömään  läheisyyteen

järjestyksenvalvojista  annetussa laissa (533/1999) tarkoitettuja järjestyksenvalvojia.  Myös poliisi

voi  määrätä  luvanhaltijan  asettamaan määräajaksi  tai  toistaiseksi  liikkeeseen ja  sen välittömään

läheisyyteen riittävän määrän järjestyksenvalvojia, jos liikkeen toiminnassa on ilmennyt toistuvia

järjestyshäiriöitä  tai  jos  siihen  järjestyksen  ja  turvallisuuden  säilymiseksi  on  muutoin  liikkeen

toimintaan  liittyvä  erityinen  syy  (MaraL 5  §  2  mom.).  Niin  ikään  aluehallintovirasto  voi,  jos

valvonta ja järjestyksenpito sitä edellyttää, asettaa anniskelulupaan järjestyksenvalvojaa koskevat

ehdot (AlkoL 21 d § ja 22 § 1 mom.).
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