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Lukijalle

Tämä aineisto-opas on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2383. Oppaan alus-
sa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, jois-
sa aineistoa on käytetty. Opas sisältää myös aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit, esi-
merkiksi mahdolliset haastattelukysymykset, kirjoitusohjeet, tutkimuskutsut, litterointiohjeet
tai virikemateriaalit. Tekstiaineistoista mukana on usein lisäksi aineistonäyte, josta selviää esi-
merkiksi käytetty litterointitaso.

Liitteenä olevat aineistoon kuuluvat dokumentit on tarvittaessa anonymisoitu. Kaikki oppaan
sisältämät aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit toimitetaan asiakkaalle aineiston latauk-
sen yhteydessä myös erillisinä tiedostoina

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä,
joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluette-
loon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus:

Peltoniemi, Aila (Tampereen yliopisto): Tarjoilijoiden teemahaastattelut 2004 [säh-
köinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2009-03-10). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
[jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2383

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineis-
toa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuo-
tetuista tuloksista ja tulkinnoista.
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Luku 1

Aineiston kuvailu

1.1 Aineiston otsikot ja datan versio

Aineiston nimi: Tarjoilijoiden teemahaastattelut 2004

Aineiston nimi englanniksi: Waitresses 2004: Theme Interviews

Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 1.0 (10.3.2009).

1.2 Sisällön kuvaus

Tekijät

Peltoniemi, Aila (Tampereen yliopisto. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos)

Aineiston tekijänoikeudet

Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

Aineiston luovuttaja

Peltoniemi, Aila (Länsi-Suomen lääninhallitus)

Aineisto luovutettu arkistoon

7.10.2008

Asiasanat

alkoholi; alkoholiongelmat; asiakkaat; laki; lapset; pelihimo; ravintolat; sosiaaliset suhteet; ter-
veys; toimeentulo; varkaus; yksinäisyys
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1. Aineiston kuvailu

Tieteenala / Aihealue

OKM:n tieteenalaluokitus: yhteiskuntatieteet

CESSDAn luokitus: sosiaalinen käyttäytyminen ja asenteet; sosiaalipolitiikka; terveyskäyttäy-
tyminen

Sarjakuvaus

Tämä aineisto kuuluu sarjaan:

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan.

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa teemahaastateltiin kahdeksaa pitkän työuran tehnyttä pirkanmaalaista tarjoili-
jaa tai ravintoloitsijaa. Haastateltavat olivat noin 30-65-vuotiaita naisia ja ravintoloiden asia-
kaspaikkamäärät vaihtelivat välillä 45-220. Ravintolat sijaitsivat lähiöissä tai kyläkeskuksissa.
Haastatteluissa kartoitettiin ravintolatyöntekijöiden mahdollisuuksia ehkäistä alkoholijuomis-
ta aiheutuvia sosiaali- ja terveyshaittoja. Haastattelut käsittelivät alkoholilain tarkoitusta sekä
erilaisia asiakastilanteita, jotka liittyivät lasten ja nuorten suojeluun, parisuhdekriiseihin, toi-
meentulovaikeuksiin, yksinäisyyteen, alkoholiin, terveyteen, sairauteen, kaupankäyntiin, var-
kauksiin, pelihimoon sekä lääkkeiden ja huumeiden käyttöön. Koko aineisto on noin 160 sivua
pitkä, ja yksittäisten litteroitujen haastattelujen sivupituus vaihtelee välillä 15-29.

1.3 Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Suomi

Kohdealue: Suomi, Tampere, Virrat, Ylöjärvi

Havainto/aineistoyksikkötyyppi: Henkilö

Perusjoukko/otos: Pirkanmaalaisten ravintoloiden naistarjoilijat ja -ravintoloitsijat

Aineistonkeruun ajankohta: tammikuu 2004

Kerääjät: Peltoniemi, Aila (Tampereen yliopisto. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos)

Aineistonkeruun tekniikka: Haastattelu

Keruuväline tai -ohje: Haastatteluteemat tai haastattelurunko

Aineiston ajallinen kattavuus: 2004

Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto

Havainto/aineistoyksiköiden valinta: Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poiminta
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1.4. Aineiston käyttö

Harkinnanvarainen näyte pirkanmaalaisten ravintoloiden pitkäaikaisen työkokemuksen omaa-
vista naistarjoilijoista ja -ravintoloitsijoista. Alkoholitarkastajana työskentelevä tutkija valikoi
näytteen tarkastuskäyntien yhteydessä.

Aineiston määrä: Kahdeksan rtf-tiedostoa, noin 160 sivua

1.4 Aineiston käyttö

Aineiston käytössä huomioitavaa

Tutkija litteroi nauhoitetut haastattelut. Arkistoinnin yhteydessä aineisto anonymisoitiin: haas-
tateltavien ja muiden aineistossa esiintyvien henkilöiden nimet on muutettu tai poistettu tar-
vittaessa. Haastateltavan syntymävuosi tai ikätiedot on poistettu tai luokiteltu karkeammaksi.
Lisäksi paikkakuntatietoja tai työpaikkatietoja on tarvittaessa karkeistettu.

Julkaisut

Peltoniemi, Aila (2005). Lähiöravintolan tarjoilija alkoholista aiheutuvien sosiaali- ja terveys-
haittojen ehkäisijänä. Tampere: Tampereen yliopisto. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma.

Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2383

Aineiston sijainti

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.
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Liite A

Haastattelukysymykset
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FSD2383 TARJOILIJOIDEN TEEMAHAASTATTELUT 2004

FSD2383 WAITRESSES 2004: THEME INTERVIEWS

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



 

 

       

TEEMAHAASTATTELURUNKO 

 

 

HAASTATELTAVAN TIEDOT 

 

Nimi:   Syntymävuosi : Kotipaikkakunta: 

 

Ravintola-alan koulutus (on/ei,  v):       

  

Työkokemus ravintola-alalta kokonaisuudessaan (v) :  

 

Nykyinen työpaikkakunta: 

 

Nykyisen työpaikan luonnehdinta ja sijaintiympäristö: 

 

Työkokemus nykyisessä ravintolassa (ravintoloitsijana/ tarjoilijana/  v):  

 

ALKOHOLILAIN TARKOITUS 

 

Alkoholilain tarkoitus on kulutusta ohjaamalla ehkäistä alkoholijuomista aiheutuvia 

yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Tarjoilijan työ on lain 

toteuttamista käytännössä. 

 

1    a) Mitä se tarkoittaa Sinun  työssäsi, miten se ilmenee?   

      b) Oletko tullut ajatelleeksi alkoholilain tarkoitusta anniskellessasi alkoholijuomia?  



 

 

      c) Pitäisikö lain tarkoitusta jotenkin muuttaa? 

 

ASIAKASTILANTEITA  RAVINTOLASSA 

 

Ravintolan asiakkaat tulevat kukin omine kokemuksineen ja tuntemuksineen 

ravintolaan. Seuraavassa on kuvailtuna eri elämäntilanteissa olevia ravintolan 

asiakkaita. 

 

Tarkoitus on, että palautat mieleesi, miten erilaisissa vuorovaikutustilanteissa olet 

toiminut tai millaisia ohjeita/suosituksia/neuvoja olet asiakkaille antanut. Millaisiksi 

arvioit tarjoilijan mahdollisuudet puuttua tilanteisiin kulloinkin? Vaikuttiko asiakkaan 

tilanne anniskelutoimintaan ja jos niin miten? 

 

Ravintolan asiakkaat tulevat kukin omine kokemuksineen ja tuntemuksineen 

ravintolaan. Seuraavassa on kuvailtuna eri elämäntilanteissa olevia ravintolan 

asiakkaita.  

 

Tarkoitus on, että palautat mieleesi, miten erilaisissa vuorovaikutustilanteissa olet 

toiminut tai millaisia ohjeita/suosituksia/neuvoja olet asiakkaillesi antanut. Millaisiksi 

arvioit tarjoilijan mahdollisuudet puuttua tilanteisiin kulloinkin? Vaikuttiko asiakkaan 

tilanne anniskelutoimintaasi ja jos niin miten ? 

 

 

 

 



 

 

SUOJELUN TARPEESSA OLEVAT LAPSET JA NUORET 

 

2 Pienet lapset ovat etsimässä vanhempiaan ravintolasta ja pyytävät heitä lähtemään 

kotiin laittamaan ruokaa. Ravintolassa istuessaan vanhemmat ovat jo jonkin verran 

humaltuneet eikä kotiinlähtö heitä  kovinkaan kiinnosta…. Tuitko lasten toiveita, 

mitä muuta teit? 

 

3 Pienet lapset ovat tulleet vanhempiensa mukana ravintolaan. Vanhemmat viihtyvät 

ravintolassa pitkään  ja humaltuvat eivätkä enää kiinnitä huomiota lapsiinsa. Lapset 

jäävät enenevässä määrin ravintolahenkilökunnan huollettaviksi….Onko muita 

tällaisia tilanteita, onko lapsi jätetty ravintolaan henkilökunnan huoltoon ja 

vanhemmat poistuneet omille teilleen…..? 

 

4 Nuori on tullut vanhempansa kanssa ravintolaan. Isä ostaa alkoholijuomia – 

molemmille… tai  ravintolassa yksin asioiva nuori liikehtii pöydästä toiseen, istuu 

muodollisesti limsalasin ääressä ja terästää juomaansa toisten laseista, pelailee 

välillä peliautomaateilla… Tuntuvatko tilanteet tutuilta? 

 

PARISUHTEEN KRIISITILANTEET 

 

5 Parisuhteet ovat monesti ongelmallisia ja murheet tulevat ravintolaan asiakkaan  

      mukana. Vaimo on lähtenyt  lasten kanssa ja jättänyt miehen oman onnensa nojaan.    

      Millaisia neuvoja annoit miehelle tai ohjasitko jonnekin neuvoja kysymään? 

       



 

 

6 Parisuhteen kriisien myötä perheen sisäiset väkivaltatilanteet voivat tulla näkyviksi 

ja pariskunta riitelee ravintolassa kiivaasti. Miten rauhoitit tilannetta? 

 

7 Tiedossasi on, että ravintolassa asioiva puoliso tulee alkoholijuomia nautittuaan 

aggressiiviseksi ja kotiin päästyään pahoinpitelee puolisonsa. Hillitsetkö 

anniskelutahtia? 

 

 8    Erokriiseissä elävillä vanhemmilla on lasten huolto- ja tapaamisasioissa monesti 

     ongelmia. Oletko yrittänyt antaa sovittelevia neuvoja tapaamisjärjestelyihin tai  

     huoltokiistoihin? 

 

TOIMEENTULOVAIKEUDET JA YKSINÄISYYS 

 

 9  Asiakkaan työttömyys - pitkään jatkuneena etäännyttää monista arkielämän 

      asioista. Ravintola voi olla ainoa kiinnekohta,  säännönmukaisuus  elämässä  ja ehkä  

      ainoa ruokailupaikkakin. Oletko havainnut tällaisia asiakkaita ravintolassa ja miten  

      olet heitä kannustanut? 

 

 10 Yksinäisyys, heikot sosiaaliset taidot tai henkilökohtaiset ominaisuudet ovat  

        ihmissuhteiden syntymisen esteinä. Yksinäisyys korostuu erityisesti juhlapyhinä.  

       Miten tarjoilija voi tilannetta helpottaa? 

 

11 Tulojen riittämättömyys tuo ongelmia ravintola-asiointiinkin. Toimeentulotuella, 

työttömyyspäivärahalla, sairausvakuutuksen päivärahalla tai eläketulolla  on 

rajallisuutensa. Millaista joustoa olet asiakkaille antanut maksujen suhteen? 



 

 

 

12 Asuuko ravintolan sijaintialueella nuoria miehiä tai naisia, joilla ei ole kiinnekohtaa 

asuinpaikkakuntaansa, kotiinsa tai työhön? He ajelehtivat irrallisina päivästä 

seuraavaan, vuorokausi- ja unirytmikin on mennyt sekaisin. Oletko ohjannut heitä 

säännöllisemmän päivärytmin tai joidenkin palvelujen pariin? 

 

ALKOHOLI JA TERVEYS 

 

13 Millainen käsitys Sinulla on alkoholijuomien vaikutuksista terveyteen silloin, jos 

juo   liikaa ja liian usein? 

 

14 Asiakkaalla voi olla sairaus tai lääkitys, minkä yhteydessä alkoholijuomien 

nauttiminen vain pahentaa tilannetta. Jos tiesit sairaudesta, rajoititko anniskelua? 

 

15  Mielenterveyden ongelmat ovat moninaisia ja avohuollossa tapaa  

    huonokuntoisiakin ihmisiä. Kunto vaihtelee aika ajoin ja lääkityksen kanssa 

    alkoholijuomat eivät aina sovi yhteen. Vaikuttiko asiakkaan terveydentila  

    anniskeluusi? 

 

16 Vammaisuus voi vaikeuttaa asiointia ja liikkumista, se voi eristää ja kaventaa  

   sosiaalisia suhteita. Miten vammaisten asiointia on ravintolassanne huomioitu ja 

   mitä se on edellyttänyt tarjoilijan työltä? 

 

17 Auto ja alkoholin vaikutuksen alaisena ajaminen eivät sovi yhteen. Oletko ottanut 

      asiakkaalta auton avaimet tai muutoin estänyt lähtemästä ajamaan? 



 

 

 

18 Alkoholijuomista aggressiiviseksi tuleva asiakas voi ravintolassa olla vaaraksi 

      itselleen tai muille asiakkaille. Rajoitatko anniskelua jo ennakkoon, jos tunnet 

      asiakkaan? Entä jos asiakkaalla on itsemurhaan viittaavia puheita? 

 

19 Päihtyneen ja aggressiivisen asiakkaan poistaminen ravintolasta rauhoittaa tilannetta  

      sisätiloissa, mutta työntekijän kannalta tilanne vaatii monenlaisia taitoja - entä  

      ravintolan pihasta eteenpäin….?  

 

20 Tiedät asiakkaanne olleen katkaisuhoidossa tai AA-kerhossa, kunnes hän pitkän  

      tauon jälkeen ilmestyykin ravintolaan tilaamaan alkoholijuomia. Anniskelitko  

      tilauksen mukaan vai  keskustelitko asiakkaan kanssa tilanteesta? 

 

KAUPANKÄYNTI, VARKAUDET JA PELIHIMO 

 

21 Kaupankäynti ravintolaympäristössä voi olla moninaista; oletko havainnut merkkejä  

      prostituutiosta tai  parituksesta? 

 

22 Entä huumeiden tai lääkkeiden kauppaamisesta tai mitä muita havaintoja huumeista  

      olet tehnyt ravintolassa ?  Huumatuksi tulemisesta kuulee toisinaan, onko sellaista  

      tapahtunut ravintolassanne? 

 

23 Varkaitakin on toisinaan liikkeellä. Miten olet toiminut, jos joku on joutunut 

       varkauden kohteeksi – entä mahdollisen varkaan suhteen? 

 



 

 

24 Pelihimo vaivaa joitakin asiakkaita ongelmaksi asti aina tilaisuuden tullen. Oletko 

      jotenkin yrittänyt vaikuttaa siihen, ettei asiakas kaikkia rahojaan pelaisi? 

 

25  Tuleeko omasta työstäsi mieleen joitakin muita tilanteita, joista ei vielä ole  

       keskusteltu? 

 

HAASTATTELUN ARVIOINTI 

 

26 Miltä haastattelu tuntui?  

 

27 Miltä tuntui olla haastateltavana? 

 

28 Vaikuttiko haastattelijan virkatehtävä (tarkastajana alkoholihallinnossa) 

       vastaamiseesi  ? Jos vaikutti, niin millä tavalla arvioit sen vaikuttaneen  

       vastauksiisi? 

 

29 Miltä tutkimuksen aihevalinta tuntui ? 

 

KIITOKSET HAASTATTELUSTA! 

 





Liite B

Aineistonäyte
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FSD2383 TARJOILIJOIDEN TEEMAHAASTATTELUT 2004

FSD2383 WAITRESSES 2004: THEME INTERVIEWS

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



 

 

NUORET 

 

A no entäs onks tämmösiä tullu vastaan että ois joku nuori poika ja esimerkiks isän kansa tullu ja isä 

ostas juomia pojalle  

K on on sillai että tota poika on ollu juuri kahdeksantoistavuotias ja isä on ihan meidän vaki asiakas 

mutta ei soo semmosta että joka päivä ois ollut ihan poika on pari kolme olutta juonu ja lähteny sitte en 

tiä onko lähteny joihinki nuorten paikkoihin vai mihkä on lähteny mutta ei 

A mutta ettei o alaikäsenä ollu  

K ei ei o alaikäsenä ei ole  

A on ollu oikeuskin sitte ottaa 

K nii joo  

A juu no entäs oliks teillä ravintolassa näitä raha-automaatin pelejä  

K on on meillä on kaks peliä 

A onks käyny sillain tämmöstä nuorisoo pelailemassa  

K tää on jääny hei sillain kun siinähän on se koulu niin tota ne aikanaan kävi meiän päätyssä tupakalla 

ja tota noin niin yrittivät päästä ostaan tupakkaa mut se o jääny kun me otetttiin niin jyrkkä linja että 

nei tu kun mää sanon että meille ei tuu koululaiset ja jos te änkeette tähän niin mää soitan teiän 

opettajalle ja mää soitan rehtorille ensimmäisenä ettei niin kun että kun mullon jotenkin tietenkin tää 

vaikuttaa että kun [tytär] on kolmentoista niin tota en mää haluais että sekän roikkuis missään 

kuppilassa ni 

A välitunnilla  

K ni  

A että ne ei pääse välitunnillakaan tänne sisälle 

K ei että mulla on se vanha laki voimassa heh he 

A se on ihan hyvä laki 

K ni parempi kon uus 

 

PARISUHTEEN KRIISIT 

 

A niin kyllä juu no edetääs sitten eteenpäin täss on seuraavana tämmöset parisuhteisiin liittyvät 

kriisitilanteet ja ensimmäisenä tämmönen tämmönen että vaimo on lähteny lasten kanssa ja jättäny 

miehen oman onnensa nojaan et minkälaisia neuvoja näitä mahdollisesti ä varmaan on tullu vastaan oot 

antanu 

K että  

A että jos vaimo on lähteny lätkimään ja vieny lapset mennessään 

K no kyllä siinä monesti tulee sillai sitten sanottua että ook sä nyt ajatellu että vietäk sää riittävästi 

aikaa siä kotona vai ook sää meillä liikaa että kyllä sitä sillai huumorilla höystettyä ettei voi voi ihan 

niin jyrkästi kenenkään kenenkään mennä asioihin 

A kyllähän ne varmaan sitte keskustelee teillä nää miehet että kun mulla kävi näin että kysyykö 

neuvoja ruuanlaittoon reseptiä tai  

K ei ei oikeen 

A Ei o tämmöstä tullu  

K ei o kyllä muta kyllä niitä joitain aina tulee että nyt se lähti taikka pisti mut että mää oon 

ulkoruokinnassa 

A niin  

 

[haastattelu jatkuu] 




