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ENSIMMÄISEN MAAILMANSODAN AIKANA

SOTA.AJAN KIETTOTAKI

Kieltolakiajatus voimistui ensimmäisen maa-

ilmansodan alettua kaikissa maissa, joita sota

kosketti. Saksan keisarin väitettiin tokais-

seen, että Venäjä sai suurimman voittonsa heti

sodan alussa: se kukisti juoppouden. "Par-

haillaan raivoara maailmansota on railistanut
maailman juopottelevimman kansan", uskot-

tiin suomalaisessa raittiusliikkeessä (Torve-

lainen 1916,57). Myös Suomessa sodanaikai-

nen alkoholikielto vähensi alkoholijuomien
kaytttia. Voidaan sanoa, että eräänlainen kiel-
tolaki alkoi Suomessa jo vuonna 1914, silla
sota-ajan säädökset lähestulkoon lopettivat
alkoholin kayttin.

Vuonna I913 nautittiin viela yli 5 miljoonaa

Iitraa paloviinaa. Kaksi vuotta myöhemmin

alkoholimäärä oli enää 0,4 miljoonaa litraa.
Myös ulkomailta tuotujen alkoholijuomien
määrät alenivat, mutta huomattavasti vähem-

män. Oluen valmistus putosi 17 miljoonasta

litrasta vuonna 1913 alle 5 miljoonaan litraan
kaksi vuotta myöhemmin ja alle 3 miljoonaan

litraan vuonna 1916. Ainoa alkoholijuoma,
jonka laillinen tuotanto kasvoi, oli verosta va-

paiden panimoiden valmistama pilsneri. Sen

tuotannon kasvu oli kuitenkin vähäisempää

Karttojen piirtämisestä ja avusta aineiston muok-
kaamisessa kiitan Matti Räisästä ja saamistani
kommenteista Sakari Heikkistä ja Hannu Soikkas-
ta.
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kuin oluen ja portterin kulutuksen vähenemi-

nen (Karhu 1917, 393-396).
Sota-ajan "kieltolaissa" oli vain muutamia

poikkeuksia. Esimerkiksi venäläiset upseerit

taistelivat itselleen oikeudet hankkia "riittä-
vät" määrät alkoholia. Rajoitukset eivät kos-

keneet myöskään ensimmäisen luokan ravin-

toloita. Lainsäädänto ei tosin tuntenut ravin-
toloiden luokkajakoa, vaan se syntyi kaupun-

kien viranomaisten toiminnan tuloksena. En-
simmäisen luokan ravintoloita olivat ne, jotka

saivat olla avoinna myöhemmin kuin muut ja
joihin ei kohdistettu väliaikaisia - markkinoi-
den ja muiden väenkokousten aiheuttamia -
aukiolorajoituksia. Ne, jotka eivät halunneet

tai voineet kayttaa ravintoloita, saattoivat

hankkia laakariltaan alkoholireseptin. En-

simmäisen maailmansodan vuosina kunnolli-
nen konjakki ja makea malagaviini olivatkin
lääke moneen tautiin.r Rahvaan konsteja

kieltolain kiertämisessä olivat kilju, pontikka
ja pulituuri.

ATKOHOTIPOTIITTINEN TABORAIORIO

Ensimmäinen maailmansota oli tärkeä alko-
holipoliittinen poikkeuskausi. Erityisesti Ve-

näjällä tapahtunut suurta kansainvälistä huo-

rTästä voi vakuuttua tutustuessaan esimerkiksi
asiakirj asarj aan Spriin ostolupa-anomukset 1914-
I 9l 7. Lääninkanslia. Turun maakunta-arkisto.
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miota herättänyt alkoholipolitiikan kiristämi-
nen - otteet olivat kovempia kuin muissa so-

taa käyvissä eurooppalaisissa valtioissa - te-
kee tämän lyhyen ajanjakson kiinnostavaksi.2
Siksi voidaan ajatella, että se poikkeukselli-
suudessaan toi esille alkoholipoliittisesta
ajattelusta vakiintuneemmassa puheenpar-
ressa piiloon jäävia perusrakenteita. Suhtau-

tuminen kieltolakiin oli vuosisadan alkupuo-
lella mielestani keskeinen alkoholipoliittisen
mielipideilmaston mittari. Suhde kieltolakiin
on yhtä kaytttikelpoinen indikaattori kuin
1960- ja 1970-luvun alkoholipoliittisena il-
mapuntarina kaytetty suhde keskioluen va-
pauteen (Makela t9B5).

Tutkimusta maailmansodan aikaisista alko-
holioloista on vähän, itse asiassa Oiva Turpei-
sen tutkimus (I9BB) alkoholipolitiikan kehi-
tyksestä on ainoa laatuaan. Mutta aikalaiset
pitivät poikkeustilannetta kiinnostavana.
Eräänlainen moraalinen voitto alkoholikielto
oli raittiusväelle, joka edelleen ajoi laajalla
rintamalla eduskunnan jo kahteen eri ottee-

seen hyväksymaa kieltolakia. Raittiusjärjes-
töjen Keskustoimistort järjestikin marras-

kuussa l9l5 laajan kyselyn sodanaikaisen
alkoholikiellon vaikutuksista. Kyselyllä saa-

dusta aineistosta tehtiin vain ylimalkainen
suorasanainen yhteenveto, joka julkaistiin
Kylväjä-lehdessä maaliskuussa 1916 (Kylvä-
ja 1916: B-9 [2.3.1916], 62-63). Mahdolli-
sesti kieltolain ripeä eteneminen vuosien
1916 ja 1917 aikana teki tulokset osittain
vanhentuneiksi. Toisaalta kyselyn tuloksissa
oli piirteita, jotka tekivät aineistosta vähem-

man kayttokelpoisen.a Kyselyn aineisto on
kuitenkin säilynyt kokonaisuudessaan, ja sitä
on siksi mahdollista analvsoida uudelleen.

2Yleisempi aatehistoriallinen luonnehdinta, ks.
Klinge 1978, 379-384.

3Raittiusjarjestöjen Keskustoimiston perustivat
Raittiuden Ystävät ja Finlands Svenska Nykter-
hetsförbund ruotsalaisen esimerkin mukaan alko-
holipoliittiseksi yhteistyoelimeksi. Se toimi vuosi-
na l9l2-L917. Päätehtävä oli laatia ehdotuksia
väkijuomalain noudattamisen valvonnan tehosta-
miseksi.

Raittiusjärjestöjen Keskustoimiston kyse-
lylla oli esikuvia 1BB0-luvun puolivälistä
saakka viranomaisille ja laitoksille suunnat-
tujen tiedustelujen muodossa (vrt. Ignatius
lBB4). Raittiuden Ystävät suoritti itse juuri
ennen maailmansotaa kirkkoherrojen avulla
tilastollisen tutkimuksen, jonka tulokset jul-
kaistiin Kansan Kalenterissa syksylla 1914.

Kirkkoherroja pyydettiin raportoimaan pitä-
jiensä asukkaiden vuosina l908-1912 väki-
juomalakia vastaan tekemistä rikkomuksista
saamista rangaistuksista (Kansan Kalenteri
1915,279-2Bt).

Syksyn 1915 kyselyssä alkoholioloja pyrit-
tiin selvittämään monipuolisesti. Keskeisinä
alkoholirikkomuksina kartoitettiin salapolt-
toa, salakauppaa ja kiljun valmistusta. Oltiin
myös kiinnostuneita keskeisistä alkoholihai-
toista - alkoholin kayttin vaikutuksesta rikol-
lisuuteen ja vähävaraisten toimeentuloon. Li-
säksi kysyttiin vastaajajoukon mielipiteitä so-

danaikaisen juovutusjuomakiellon jatkami-
sesta. Vastausprosentit olivat erittäin korkeat:
kunnallislautakuntien esimiehet 90 Vo, kirk-
koherrat 95 7o, nimismiehet B0 7o, kaupunki-
en poliisimestarit 93 7o ja kaupunkien vai-
vaishoidon esimiehet 100 7o. Kylväja-lehti
esitteli kyselyn o'viranomaisten ja luottamus-
miesten" mielipiteenä (Kylväjä I9l6: B-9, 1).

Käytännössä kysely kattoi koko maan, vielapa
moninkertaisesti, sillä kunnallislautakuntien
esimiesten, kirkkoherrojen ja nimismiesten
vastaukset olivat useassa tapauksessa pääl-
lekkaisia. Samalla ne olivat mielenkiintoisia
vastaajien erilaisten asemien takia. Kyselyn
huono puoli oli se, ettei siihen voinut vastata
nimettömänä. On mahdollista, että jotkut vas-

tasivat enemmän sen mukaan, mitä pitivät

alyhyen esittelyn jalkeen Kylvajä-lehdessä viitat-
tiin samana vuonna vain kerran selvityksen tulok-
siin. Numerossa l3 julkaistiin otsikolla "Onko vä-
kij uomakielto toivottava" pieni pylvasdiagrammi,
joka osoitti pääosan vastaajista kannattavan kiel-
tolain jatkamista. Lisäksi W. W. Tuomioja referoi
pientä osaa kyselystä (alkoholikiellon vaikutus ri-
kollisuuden vähenemiseen) artikkelissaan vuonna
19t6.
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Taulukko l. Käsitykset alkoholin salapoltosta (a), salakaupasta (b) ja kiljun valmistuksesta (c) Suomessa

vuonna 19l5

lisääntynyt
nlo

vähentynyt
nVo

ennallaan tuntematon yhteensä
n7onn Vo 7o

(u)

kunn. esimiehet

kirkkoherrat
nimismiehet

vhteensä

(b)

kunn. esimiehet
kirkkoherrat
nimismiehet

yhteensä

k)
kunn. esimiehet
kirkkoherrat
nimismiehet
poliisimestarit

yhteensä

38 10,1

39 I0,l
lt4 r7,7

n,

Z)

l:l

6,1

5,9
6,8

29:l
300
t32

Jao.r/()
JOO

t92

r00
100
r00

24
26
I3

63

6.3

6,7
6,8

77,5

68,8

liI 11.6 6,6 s9 6,2 725 75,7 958 100

26 6,9 109 28,8 45

24 6,2 126 32,5 55

16 8,3 84 43,8 23

66 6,9 319 33,3 123

31
o()

2

t 1,9

t4,2
t2,0

tg8 52,4
183 47,2

69 35,9

269 70,1

290 74,7

156 81,3
25 86,2

.){o

JÖÖ

t92

100

100
100

t2,B 450 47,0 958 100

30 7"8

42 10,8

25 13,0

2 6,9

9,4
B,O

4,2

6,9

49 12,8
25 6,4

3 1,6

- 0,0

384
)öo
t92
29

36 100
100
r00
100

99 I0,0 77 7,8 77 7,8 740 74,4 993 100

kihcle: Kysely l9l4 voimaan tulleen kieltolain vaikutuksista (aineisto). Raittiuden Ystävien arkisto, Valtion-

arkisto

yleisesti hyväksyttynä, kuin omien henkilö-

kohtaisten käsitystensä mukaan. Vastaajista

kirkkoherrat ja nimismiehet edustivat sivisty-

neistöä, kun taas kunnallislautakuntien esi-

miesten käsitykset vastasivat pääasiallisesti

varakkaan talolliskerroksen aj atuksia.

"JOKSEENKIN TUNTEMATONTA TAttA
SEUDUttA"

Seka aikalaisjulkisuus että tutkimus korosta-

vat salapolton voimakasta kasvua sodanaikai-

sen alkoholikiellon aikana (Turpeinen l9BB).

Ajatus tuntuukin luontevalta, silla laillisen

alkoholin saatavuus väheni juovutusjuoma-

kiellon takia dramaattisesti. Miten alkoholin

A KOHÖtIPOLITI KKA
59 1t994). 4

kulutuksen romahtaminen heijastui myohäis-

syksyn I915 kyselyssä? Pääosa vastaajista oli

sitä mieltä, että salapolttoa ei ole heidän alu-

eellaan esiintynyt aikaisemmin eika kyselyn

ajankohtanakaan (taulukko 1). Nain vastasi

kaikkiaan kaksi kolmasosaa vastaajista.

"Jokseenkin tuntematonta tällä seudulla" oli
tyypillinen kommentti. Nimismiehet kaytan-

nön lainvalvojina edustavat tässä suhteessa

pessimistisempää kantaa kuin muut. Mutta

heistäkin vain 18 prosenttia katsoi tilanteen

huonontuneen juovutusjuomakiellon aikana.

Vain vähäinen osa vastaajista, vähemmän

kuin kymmenesosa, katsoo alkoholin sala-

kaupan lisääntyneen sodan aikana. Noin puo-

let arvelee, ettei ongelmaa esiinny lainkaan,
ja kolmannes katsoo, että salakauppa oli sel-
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Kartat I ja 2. Kunnallislautakuntien esimiesten (vasemm.) ja kirkkoherrojen (oik.) arvio paloviinan salapol-
tosta paikkakunnallaan vuonna 1915
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Lahd,e: Muokattu Raittiuden Ystävien arkistossa (Valtionarkisto) säilytettävästä aineistosta.
Huom.: Karttojen vertailun voi tehdä myös numeerisesti. Kaikkiaan 29 kunnasta ei ole kummankaan ryhmän
edustajan vastausta. Lisäksi 183 kunnasta vain jompikumpi vastasi. Mutta kaikkiaan264pitajästäon molem-
pien vastaus: 201 tapauksessa se on täysin samaja 63 tapauksessa eri. Vastaukset käyvät siis täysin yhteen
76-prosenttisesti.

västi vähentynyt sota-ajan kiellon myötä. Täs-
sä kysymyksessä nimismiehet korostavat
kiellon tehokkuutta poiketen muiden ryhmien
käsityksistä.

Koetut ongelmat sijoittuivat rintamaiden
ulkopuolelle, seuduille, joita myöhemmin täl-
lä vuosisadalla on opittu pitämään vaikeina
työttömyysalueina (Pulkkinen 1956). Nama
alueet ovat Itä-Suomi ja Suomenselan korpi-
pitajat (kartat l-4). On helppo käsittää talou-
dellisen tilanteen kiristymisen juuri naille
alueilla vaikeuttaneen toimeentuloa ja johta-

neen alkoholilain rikkomuksiin ansaintamie-
lessä. Kartoissa l-4, on verrattu kunnallislau-
takuntien esimiesten ja kirkkoherroj en mieli-
piteita salapoltosta ja salakaupasta. Ne eivät
suinkaan osu aivan täydellisesti yhteen. Siten
vertailu korostaa sitä, miten olosuhteet vain
likipitaen vaikuttivat alkoholipoliittiseen
mielipideilmastoon. Vastausten suuripiirtei-
nen samansuuntaisuus kuitenkin vahvistaa
sen, etteivät mielipiteet ole täysin mielivaltai-
sia ja tuulesta temmattuja. Myös Raittiuden
Ystävien ennen sotaa kirkkoherroilla teettä-

ALKOHOLIPOTITIIKKA
59 119941:4
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Ko.rto,t 3 ja 4. Kunnallislautakuntien esimiesten (vasemm.) ja kirkkoherrojen (oik.) kasitykset alkoholin sala-

kaupan esiintymisestä paikkakunnallaan vuonna l9I5
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Lahde: Muokattu Raittiuden Ystävien arkistossa (Valtionarkisto) säilytettävästä materiaalista.

.Fluom...Aineisto ei sisä11ä vastauksia kaikkiaan 32 pitajastaja 168 pitajastä vain joko kirkkoherra tai kunnal-

lislautakunnan esimies vastasi. Vertailukelpoinen tilanne syntyi siten 276 piajan osalta, joista 152 tapauk-

sessa vastaus oli sama ja 124 tapauksessa eri. Käsitys salakaupasta oli siten S5-prosenttisesti yhteinen.

mä tutkimus antaa alkoholirikkomuksista sa-

manlaisen kuvan (Kansan Kalenteri l9l5).
Osassa maata valmistettiin vielä vuosisa-

dan alussa kotikaljaa tai sahtia. Ylioppilaiden
Raittiusyhdistyksen (YRY) vuonna l9l2 te-

kemän tiedustelun tulosten mukaan kotite-
koiset oluet olivat yleensä erittäin mietoja,

edes raittiusihmiset eivät pitäneet niita paih-

dyttävinä.s Myös juhlatilaisuuksia varten val-

mistettu "kellariolut" mainitaan YRY:n kyse-

Iyssä ei-humalluttavaksi. Vallitsevan nakö-

sKyselyn aineistoa säilytetään Ylioppilaiden Rait-
tiusyhdistyksen arkistossa (Valtionarkisto).

kannan mukaan itse valmistettu olut oli päih-

dyttävää vain, jos siihen lisättiin viinaa. Mutta

maaseudun vahittaiskaupan kehityksen ansi-

osta kaupoissa alkoi olla tuotteita, joiden an-

siosta oli mahdollisuus perustaa "kiljuvia yh-

tiöitä", yleensä nuorehkojen miesten väliai-
kaisia ja epämuodollisia yhteenliittymia, joi-
den tarkoitus oli valmistaa ja nauttia ns. kil-
jua. Tahan tarvittiin sokeriaja hiivaaja tulok-
sena oli olutta tai sahtia väkevämpi juoma.

Raittiusihmiset kiinnittivät kiljun valmistuk-
seen huomiota sanomalehdistön tapaan (vrt.

Turpeinen 19BB). Myös Raittiuden Ystävien

kyselyssä kiljunvalmistus nousi esille.

ALKOHOL POLITI
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Kiljunvalmistus oli rikollista vain, jos val-
mistetun juoman alkoholipitoisuus nousi yli
2,5 tilavuusprosentin. Tällaisen kotiteolli-
suuden valvominen oli viranomaisille hyvin
vaikeata. Raittiusväki tarjosi neuvoksi peu-
kalosääntöä, jonka mukaan kilju olisi aina lai-
tonta, jos siitä humaltuu (Kylvaja l9I4: 42,
436). Syksyn 1915 kyselyn vastaajat antoivat
tilanteesta valoisan kuvan, sillä pääosassa

maata kiljunvalmistus oli tuntematon pahe.

Samanlaisen kuvan tilanteesta antoivat jo
edellä siteeratun YRY:n tiedustelun hajatie-
dot eri puolilta Suomea. Tosin kiljunjuonti oli
lahinna nuorten miesten hupia, eikä se välttä-
mättä kuulunut vastaajien tuntemiin harras-
tuksiin. Siksi tatakin vastausta on enemmän-

kin pidettävä käsityksenä alkoholiolojen
luonteesta. Vastauksista tulee ennen muuta
esille tilanteen rauhallisuus. Ongelma koet-
tiin vain hyvin pienessä osassa maata. On ku-
vaavaa, että kunnallislautakuntien esimiehet
olivat parhaiten selvillä "kiljuvien yhtiöiden"
olemassaolosta, mutta heistäkin peräti 70 pro-
senttia kieltaa harrastuksen esiintymisen
kunnassaan.

Kaiken kaikkiaan vuodenvaihteessa 191.5-

l9l6 tehty kysely antoi alkoholioloista idylli-
sen kuvan. Pääsääntöisesti ongelmia ei alku-
jaankaan ollut. Rikkomus, johon sodanaikai-
sen väkijuomakiellon katsotaan parhaiten te-
honneen, oli alkoholin salakauppa. Tehostu-

misen takana oli ilmeisesti ulkomailta (lan-
nessä Ruotsista sekä Norjastaja idässä Venä-
jältä) tapahtuneen alkoholin salakuljetuksen
laantuminen. Sehän oli ennen sotaa perin vil-
kasta ja kannattavaa (Heikkinen 1994,344-
346). Kuitenkin vain kolmasosa vastaajista -
nimismiehistä sentään yli nelja viidesosaa -
korosti alkoholikiellon tehokkuutta.

ATKOHOU JA RTKOU.|SUUS

Vuosisadan vaihteessa suomalaisessa raitti-
usliikkeessä vakiintui käsitys, että rikollisuus
oli aivan erityinen suomalainen alkoholihait-
ta. Alkoholin kayttin ja rikollisuuden tiivis

yhteenkytkentä oli yhtenä ainesosana, kun
kieltolakitaistelun tuoksinassa syntyi "suo-
malaisen viinapään" kasite (Peltonen lgBB).
Kyse ei ollut siitä, että humalassa tehdyt ri-
kokset olisivat olleet Suomessa yleisempiä
kuin muualla. Vuosisadan alun tilastotiedot
viittasivat pikemminkin päinvastaiseen.
Vuonna 1914 Matti Helenius-Seppala kirjoit-
tikin pohjoismaisesta kansanluonteesta:

"Pohjoismaissa asuvat ovat kaiketi luonnos-
taan kylmäverisempiä ja harkitsevampia ja
tarvitsevat sen vuoksi useammin alkoholin
vaikutusta, ryhtyäkseen rikoksellisiin tekoi-
hin" (Helenius-Seppälä 1914, 17 4). Alkoho-
lin vaikutuksen alaisena tehtyjen rikosten
osuus oli kuitenkin Suomessa ainoa alkoholi-
haitta, joka pystyttiin numeroin tehokkaasti ja
vaikuttavasti osoittamaan (Kantele 1903; He-
lenius-Seppäla 1914, I 73-181).6

Raittiusliikkeen piirissä - esimerkiksi Kyl-
väjä-lehdessä - teemasta alkoholi ja rikolli-
suus käytiin sodanaikaisen juovutusjuoma-

kiellon aikana vilkasta keskustelua. Tässä
kirjoittelussa oli kaksi selvää teemaa. Toisaal-
ta julkaistiin kotimaisia ja ulkomaisia tilasto-
tietoja rikollisuuden vähenemisestä sodan ai-
kana. Erityisesti kiinnitettiin huomiota juo-
pumuspidätyksiin, jotka olivatkin Suomessa

tuolloin yleisin rikos. Eika kukaan voinut
väittää. etteikö alkoholilla olisi ollut osuutra

asiaan. Jo ennen ensimmäistä maailmansotaa
jouluna 1913 lääninhallitukset kielsivät alko-
holin myynnin useissa kaupungeissa joulun
aluspäivinä ja arkipyhinä. Kiellon todettiin
etenkin Helsingissä vähentäneen juopumus-

pidatyksia (Kylvaja I9l4: 1,6). Toinen kes-
kusteluteema liittyi alkoholin laittomaan val-
mistukseen. Kieltolakiin varauksellisesti
suhtautuvat henkilOt esittivät salapoltosta

6Helenius-Seppala (1914, 204) arlostelikin Suo-
men virallista tilastoa puutteellisuudesta, koska
sen mukaan "oma juoppous ja siveettömyys [oli]
syynä köyhäinhoidon nauttimiseen ainoastaan
1,47 Zo:ssa I5 vuotta vanhempien avustettujen lu-
vusta koko maassa" vuonna 1912. Ruotsissa oli
erikoistutkimuksin saatu "parempia" tuloksial
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kiinni jääneiden lukumäärän nousun osoitta-

van, että ankara lainsäädänto johti epäkohtien

lisääntymiseen. Raittiusliikkeen piirissä lu-
kujen tulkittiin heijastavan sota-ajan poikke-

usoloja. Poliisin valtuudet olivat lisääntyneet
ja kunnon kansalaiset yhteisten sotaponnis-

tusten motivoimina antoivat herkemmin ilmi
hairahtuneita lahimmaisiaan.

Tätä taustaa vasten oli luonnollista, että

Raittiuden Ystävien tiedustelussa kiinnitet-
tiin huomiota rikollisuuteen keskeisenä suo-

malaisena alkoholihaittana. Toisena ongel-

mana otettiin esille koyhaläisyys. Näistä asi-

oista oli tietysti myös virallista tilastotietoa,

mutta sen tuotanto oli hitaampaa kuin kyselyn

tekeminen. Siksi tahan kysymykseen oli vas-

tattava omien tietojen ja yleisen mielipiteen
luoman kuvan pohjalta. Nain nämä kyselyn

kohdat heijastavat sen alkuosaa selvemmin

suomalaista "moraalimaisemaao' alkoholiasi-
ASSA.

Virallisen tilaston lukujen mukaan rikko-
mukset paloviinalainsäädäntöä vastaan olivat
juuri ennen sotaa lisääntyneet (Suomen tilas-
tollinen vuosikirja l9IB, 552-553). Viinan
salapolttoon liittyvät oikeusjutut olivat seit-

senkertaistuneet vuodesta 1906 vuoteen

1915. Myös salakauppaa koskevatjutut olivat
sodan alusvuosina huomattavasti aikaisem-

paa yleisempiä. Mutta heti sodan alettua rik-
komukset paloviinalainsäädäntöä vastaan vä-

henivät jyrkasti. Ennen sotaa oikeuden käsi-

teltaväksi tuli noin 2 000 uutta paloviinan

myyntiä koskevaa juttua, mutta sodan ensim-

mäisinä vuosina määrä putosi heti noin 400

tapaukseen vuodessa. Tästä on vain yksi poik-
keus, salapoltto, jota koskevien oikeusjuttu-
jen määrä kasvoi vielä sodankin aikana. Mut-
ta ylimalkaan tilanne rauhoittui huomattavas-

ti. Myös juopumuspidätykset vähenivät. Kun

niita kirjattiin vuonna l9l3 viela lahes I6 000

tapausta, oli päihtyneenä esiintymisestä ran-

gaistuja vuonna 1916 enää runsaat 3 000

(Kallenautio 1979,248). Kielto siis johti alko-

holiolojen huomattavaan paranemiseen. Juo-

pumuspidätysten ja useimpien muiden alko-

holirikosten osalta tilanteen rauhoittuva kehi-
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tys tuli näkyviin heti maailmansodan alettua.

Muun rikollisuuden kohdalla sodanaikainen

rauhoittuminen toteutui selvästi hitaammin.

Mutta johtuiko lähes kaikkien alkoholirik-
komusten väheneminen sodanaikaisesta al-

koholikiellosta ja sen alkoholin saatavuutta

rajoittavista toimenpiteistä? Suomalaiset

näyttävät käyttäytyneen ensimmäisen maail-

mansodan aikana kuin sotaakäyvä kansakun-

ta. Rikollisuus kehittyi ensimmäisen maail-

mansodan aikana samalla tavalla kuin toisen-

kin (Jaakkola I986). Lahes kaikki poliisin tie-
toon tullut rikollisuus väheni sodan alkami-
sesta syksystä1914 alkaen. Vuodet juuri en-

nen kansalaissotaa näyttävät olleen erityisen

rauhallista aikaa aina kesään 1917 saakka.

Kaikenlainen väkivalta ja rähinöinti näyttää

laantuneen. Vain pienet omaisuusrikokset,

varkaudet ja näpistykset, lisääntyivät. Siinä

näkyivät lisääntyvän työttömyyden, kohoa-

vien hintojen ja tavarapulan vaikutukset. Veli

Verkko kutsuikin tilannetta "rikostilaston ih-
meeksi" (Verkko 1953). Han luki kaiken al-
koholikiellon ansioksi. Mutta tulkinta on

epäilemättä aivan liian yksioikoinen.T Myös

raittiusliikkeen piirissä torjuttiin näkemys,

että sota-ajan olosuhteet olisivat merkittävä

taustatekijä olojen rauhoittumiselle. Kaikki
kunnia haluttiin antaa kieltolaille (esim. Tiro-

mioja 1916, 137-138).
Vain puolet eliitistä oli syksylla 1915 sel-

västi aistinut tilanteen paranemisen (taulukko

2). Kaupunkien poliisimestarien enemmistö

oli kuitenkin todennut elämän rauhoittumi-
sen. Ehkä muutos näkyi selvimmin kaupunki-
paikkakunnilla, joilla esimerkiksi juopumus-

pidätysten väheneminen rauhoitti ilmapiiriä.
Sen sijaan puolet kunnallislautakuntien esi-

TVerkon mielestä se, että vain murhien ja omai-
suusrikoslen määrä ei vähentynyt" osoitti. että tär-
kein taustatekijä oli alkoholikielto, mainitut rikko-
mukset (Verkko tarkoittaa murhia ja ryöstöjä) kun
eivat liittyneet alkoholin kayttoon yhtä tiiviisti
kuin muut rikokset. Vaite pitaa kuitenkin paik-
kansa vain murhista puhuttaessa. Lisäksi Verkko
ei vastaa kysymykseen, miksi alkoholikielto me-
netti hyväksyttävyytensä heti sodan päätyttyä.
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Taulukko 2. Käsitykset rikollisuuden kehityksestä Suomessa vuonna 1915

lisääntynyt vähentynyt ennallaan yhteensä

nVo7onVon7on

kunn. esimiehet
kirkkoherrat
nimisrrriehet
poliisimestarit

vhteensä

4
4
7

1

I6

1,1

1,0

3,6
3,4

191

I82
103
t1

377
900rr(X)

)92
29

100

100

t00
100

50,7

46,9
53,6
79,3

I82
202

5

48,3

52,0
42,7
t7,2

t,6 499 50,6 471 47,8 986 100

kihde: Kysely l9I4 voimaan tulleen kieltolain vaikutuksista (aineisto). Raittiuden Ystävien arkisto, Valtion-
arkisto

Taulukkt 3. Käsitykset vähävaraisten toimeentulon kehityksesta Suomessa vuonna 1915

selvästi
parantunut
n7o

mahclollisesti
parantunut
n7o

ennallaan

o/o

yhteensä

n nVo

kunn. esimiehet
kirkkoherrat
nimismiehet
vaiv. esimiehet

yhteensä

tt2
158
t7
20

29,6
40,7

58,6
76,9

166 43,9
120 30,9

7 24,1
6 23,1

26,5
28,4
17,2

0,r

100
110

5

J/ö

.)()()

29
26

100

r00
100
100

307 37,4 299 36,4 275 26"2 421 t00

Lahde: Kysely 1914 voimaan tulleen kieltolain vaikutuksista (aineisto). Raittiuden Ystävien arkisto, Valtion-
arkisto

miehistä ja kirkkoherroista sekä kaksi viides-
osaa nimismiehistäkin koki entisen menon
jatkuvan. Voi myös ajatella niin, että suuressa

osassa maata olot olivat jo entisestään niin
vakaat. ettei tilanteen muutos voinut niitä
enää parantaa. Jos vastaajista ottaakin huomi-
oon vain ne, jotka kokivat olojen muuttuneen,
ovat rikollisuuden vähenemistä korostavat
vastaukset ylivoimainen enemmistö kaikissa
vastaajaryhmissa. Merkittävä tulos on joka
tapauksessa se, että vain puolet vastaajista
koki rikollisuuden vähentyneen juuri sodan-

aikaisen alkoholikiellon ansiosta. Raittius-
Iiikkeen piirissä oltiin paljon vakuuttuneem-
pia juovutusjuomakiellon tehosta. Samoin

edellä referoidut tilastotiedot rikollisuuden
vähenemisestä sodan alkuvuosina tuntuvat
heijastavan niin jyrkkaa muutosta, että sen

odottaisi kyselyssä näkyvän selvänä mielipi-
teenä.

Myös vastaukset kysymykseen vähävarais-
ten toimeentulon kehityksestä osoittavat, että

vastauksissa kiteytyivät eräät vakiintuneet
käsitykset (taulukko 3). Tässa tapauksessa

kytkettiin yhteen alkoholin saatavuuden vai-
keutuminen ja vähävaraisten toimeentulon
paraneminen. Sota-aikana hinnat ja vuokrat
kohosivat ja työttömyys lisääntyi. Tosin sota-
tarviketilaukset Venäjän armeijalle ja ns. val-
litustyöt lievittivät työttömyystilannetta joil-
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Taulukln 4. Käsitykset sodanaikaisen vakijuomakiellon jatkumisesta Suomessa vuonna I915

suotavaa ei suotavaa

nVo
vhdentekevää ei kantaa

n7o
yhteensä

n7o7an n 7o

krrnn. esimiehet

kirkkoherrat
nimismiehet
poliisimestarit

333
368
I5t
27

BB,T

94,9
Iorl

93,0

4 L,l

- 0,0
8 4,2
r 3,5

13 1,3

100
100
r00
100

8,5
3,4

12,o
0,0

5,8

32

13

23

68

9
7

10

I

ötö
JÖÖ

r92
29

987

2,4
1,8

5,2
3,5

yhteensä 879 90.2 ,'7 
' 

'7 r00

k;hdn: Kysely 1914 voimaan tulleen kieltolain vaikutuksista (aineisto). Raittiuden Ystävien arkisto, Valtion-
arkisto

lakin paikkakunnilla ja aloilla. Lisäksi hinto-
jen kohoaminen vuoden 1915 loppuun men-

nessä oli vielä melko rauhallista verrattuna

siihen, mitä seuraavina vuosina oli tulossa.

Elinkustannukset olivat tuolloin sodan alusta

lähtien nousseet kuitenkin jo 30 prosenttia.

Muutos oli huomattava verrattuna aikaisem-
piin hintatason vaihteluihin. Vuoden 1918

alussa elinkustannusindeksi olikin sitten jo
5-6-kertainen vuoden 1914 puoliväliin ver-

rattuna (Haapala 1993, liitetaulukot). Silti
vastaajien pääosan käsitys, että vähäosaisten

olosuhteet ovat joko selvästi tai ainakin mah-

dollisesti parantuneet, oli yhdensuuntainen.

Sodanaikainen elinolojen vaikeutuminen ei

ollut kovin monelta vastaajalta pystynyt hävit-
tämään käsitystä siitä, etta työväen elintaso

nousee, kun se voidaan vieroittaa alkoholis-

ta.B

sRaittiuden Ystävien julkaisemassa Kylvaja-Ieh-
dessä oli sodan alkuvuosina useita kirjoituksia,
joilla vähävaraisten elinolojen nousua pyrittiin
osoittamaan tilastollisesti. Esitettiin mm. tietoja
säästöpankkien talletusten kasvusta. TallOin ei
lainkaan viitattu rahan arvon heikkenemiseen. Sa-

moin esitettiin tietoja siitä, miten panttilainaamo-
jen toiminta oli hienoisessa laskussa. Venäjällä
sodanaikaisen alkoholikiellon käsitettiin synnyt-
täneen suoranaisen hyvinvoinnin (Torvelainen
7916,47-55; Kylväjä l9l5:26-27, G. R. Ram-
stedtin vuosikokousesitelmä "Juovutusjuomaliik-
keen rajoitukset Venaj alla").

ALKOHOLIPOTLTIIKKA

Varmimpia koyhien olojen kohentumisesta

sota-aikana alkoholikiellon ansiosta olivat ni-
mismiehet ja vaivaishoidon esimiehet. Hei-
dan nakopiirissään oli kuitenkin yleensä toi-
senlainen otos vähäväkisistä kuin maaseudun

suunalollisilla ja kirkkoherroilla, joiden nä-

köalat olivat ilmeisesti laajempia. Tämä on

myös kysymys, johon on voitu vastata vain joi-
denkin yksittäisten ja omakohtaisten havain-

tojen nojalla ja pohjaten alkoholiin liittyviin
yleisiin kasityksiin.

KIETTOTAKIMAAN MORAATIMAISEMA

Raittiusjärjestöjen Keskustoimiston kerää-

mässä aineistossa kantansa ilmoittamaan

päässeet eliitin kerrostumat olivat vuonna

1915 lahes yksimielisesti sodanaikaisen juo-

vutusjuomakiellon kannalla (taulukko 4).

Raittiusväki sai kyselystä hyviä argumentteja

kieltolakitaisteluun, mutta aineistoa hyödyn-

nettiin laimeasti. Ulkomailta, erityisesti Ve-

näjältä, saatiin paljon vakuuttavampaa ai-
neistoa. Suomen kieltolaki vahvistettiin Venä-

jän senaatissa Kerenskin loimesta vasta vuon-

na 1917. Vaikka kyselyn antama yleiskuva
alkoholioloista onkin positiivinen - alkoholi-
rikkomukset olivat tuntemattomia pääosassa

kuntia -, oli alkoholiin liitetty paahaitta, ri-
kollisuus, vastaajien mielestä sentään vä-
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hentynyt. Lisäksi vastaajien enemmistö kat-
soi vähävaraisen väestönosan elämän kohen-
tuneen alkoholikiellon ansiosta. Vastannei-

den ryhmien veftailussa herättää huomiota ai-
noastaan yksi ryhmä, nimismiehet. Hehan oli-
vat eniten tekemisissä alkoholin suomalai-
seksi päähaitaksi koetun rikollisuuden kans-
sa. Nimismiehistä selvästi muita suurempi
osa - kuitenkin yhteensä vain runsaat l6 pro-
senttia - piti juovutusjuomakiellon jatkamista

kielteisenä tai yhdentekevänä asiana.

Vallitsevaa "moraalimaisemaa" voi siis ku-
vata lyhyesti näin. Merkittäviä alkoholiongel-
mia ei maassa edes tiedetty olevan, mutta silti
enemmistön mielestä sodanaikainen väkijuo-
makielto koettiin hyödylliseksi toimenpiteek-
si. Kieltolakiajatuksella olikin laaja kanna-

tus. Se ilmenee kyselyn antamassa tuessa so-

danaikaisen kiellon jatkamiselle. "Sellaista
yksimielistä mielipidettä kiellon jatkamisen

suotavuudesta, kuin tässä ilmennyt, emme ole

ennen havainneet", kirjoitti Kylväjä-lehti ke-
räyksen tuloksia esitellessään (Kylväjä t9I6:
B-9, 1). Lähes tuhannesta vastaajasta vain 13

henkiloa vastusti kieltolakia.

S E IKKAIIU PO TIT IIK KAA?

Muistelmassaan "Peitsi menneen puolesta"
Harry Brotherus kertoo liittymisestään Yliop-
pilaslaulajiin vuonna l9I I (1965, BB). Hanen
mielestään l910-luku oli jo vaikeata aikaa.

Raittiudesta oli tullut akateeminen muoti -
ylioppilastalo oli raitis, osakunta oli raitis ja
kuoronjohtaja Klemettikin oli raitis. Viela
l89O-luvulla raitistelu oli poikkeavaa käyt-
täytymistä. Tama nakyy esimerkiksi siitä, että
juomalakkoon vuonna 1B9B liittyi vain kym-
menisen prosenttia opiskelijoista. Mutta
vuonna 1911 voitiin jo arvioida, että 40 pro-
senttia ylioppilaista oli taysin raittiita ja 38
prosenttia ei-raittiita, ja lopusta ei osattu ar-

vella sitä eika tata (Tüominen 1936, 87-115,
210-212). Raittiusjärjestöjen ote oppikoulu-
laisistakin oli tanakka: yhteiskoulujen oppi-
laista noin 60 prosenttia kuului raittiusyhdis-

tyksiin (Kylväjä l9l4 21-22, 256). Raittius-
kanta oli siis voittanut Brotheruksen sukelta-
essa ylioppilaselämään. Keväälla 1913 yliop-
pilaskunta päätti jo vapunkin raitistamisesta,
mutta inspehtorikollegio sentään esti ylilyön-
nin (Kylväjä l9I4: 1,3; Tirominen 1936, 236).

Asenteiden muutos olikin suurempi kuin
kayttaytymisen. Brotherus kertookin (1965,

BB): "[E]nnen pitkaa totesin, ettei Bacchus-
jumala ollut kuollut, vaan että hänen antimen-
sa olivat YL:n tanssiaissa siirtyneet poydiltä
päällystakkien taskuihin."

Siinä, että Suomen kaltaisessa maassa, jos-

sa ei ollut suuria alkoholiin liittyviä epäkoh-
tia, kannatetaan äärimmäisen jyrkkia toimen-
piteita ja uskotaan niiden muuttavan maail-
man ja ihmisen paremmaksi, on jotain häm-

mästelemisen arvoista. Hämmästystä lisää
tieto siitä. että varsinaisen kieltolain toteutta-
misen jälkeen eliitti yhta yksituumaisesti
kaantyi kieltolakia vastaan (Peltonen 1992).

Nopeassa tahdissa kieltolaista tehtiin kaiken
pahan alku ja juuri, josta olisi vapauduttava
mita pikimmin. Tama nopea mielenmuutos,
joka tuli esille jo vuonna 1923 tehdyssä kiel-
tolakitiedustelussa, kieltolain toteutumista
koskevassa mielipidetiedustelussae, antaa
jännittävän taustan vuosisadan alussa vakiin-
tuneen yksimielisyyden erikoislaatuisuuden
käsittamiselle. Jo aivan 1920-luvun alussa

kirkkoherrat, nimismiehet ja kunnallislauta-
kuntien esimiehet syyttivät kieltolain epäon-

nistumisesta pääasiallisesti lakia itseään ja
vasta toissijaisesti suomalaisten siveellistä
rappiota.

Kieltolain ongelmana pidettiin 1920-luvun
alun kyselyssä sitä, ettei se vastannutkaan oi-
keustajuntaa tai mielipidettä. Suurimmaksi
vastustajaryhmäksi esitettiin "kaikki".
Kieltolaki oli sodan olosuhteissa yleisesti hy-

eKieltolakitiedustelu v. 1923 suuntautui lähes sa-
moille ryhmille kuin vuoden I9t5 tiedustelukin ja
vastausalttius oli samaa luokkaa. Mukana oli myös
työväkeä edustavia vastaajia (ammattiyhdistyk-
siä), joiden vastaukset osoittivat eliitin ja työväen
mielipiteiden nyt erkaantuvan alkoholikysymyk-
sessä (Peltone n L992, 7 0-7 l).
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väksytty, mutta menetti arvostuksensa heti

rauhan palattua. "Tilanne on toivoton ja on

pikainen muutos ehdottomasti tarpeen", kom-

mentoi Pyhtaan piirin nimismies kieltolakia
vuonna 1923 (Kieltolakitieclustelu, liitteitä,
64). Sota-ajan alkoholioloja mullistava vaiku-
tus huomattiin kylla maailmansodan alkaes-

sa, mutta sen päätyttyä poikkeusolojen lain-
kuuliaisuutta edistävä vaikutus unohtui. Eri-
tyisesti raittiusliikkeen ja kieltolakia tavoitte-

levien piirissä oli vaikeata myöntää, että so-

danaikaisen väkijuomakiellon tehokkuus oli-
kin perustunut poikkeusoloihin. Osallistumi-
nen suureen eurooppalaiseen konfliktiin teki
jyrkat alkoholipoliittiset ratkaisut yleisesti

hyväksyttäviksi.
Kieltolakiutopia ei ollut mikaan suomalai-
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holipolättinen mielipid,eilmasto Suomessa
ensimmäis en rnaailmansodan aika.na )

During the First World War, the availability of
alcoholic beverages was severely restricted and the
majority of Russians and Finns lived in conditions
resembling prohibition. As a kind of trial prohibi-
tion' before the actual act was passed, this period
forms an interestingfield ofstudy for alcohol policy
research. The Prohibition Act proper was enacted
in 1917 and came into force in 1919. Prohibition
had won wide support, especially within the labour
movement, even before the First World War broke
out. It also had supporters among the intelligentsia,
e.g. among students. Thanks to the independent
local government system, most farmers in the Finn-
ish countryside had been 'deprived of alcohol'
since the early 1900s.

Temperance societies were particularly active in
monitoring trends in the alcohol legislation and the
temperance situation in the countries involved in
the First World War. Encouraging inforrnation was
received on the favourable results of war-time pro-
hibition, especially in Russia. National temper-
ance societies, hopeful of producing similar infor-
mation in support of the demand for a Prohibition
Act, jointly arranged an extensive alcohol policy
survey in the autumn of 1915. The group surveyed
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comprised all Finnish clergymen (378 respond-
ents), rural police chiefs (192), chairmen of local
councils in rural areas (388) and city police com-
missioners (29). All in all, nearly one thousand
questionnaires were returned.

Even though the survey was a success technical-
ly speaking, the replies themselves were unsatis-
factory. The findings were not utilized to any de-
gree whatsoever and were very rarely referred to in
Iater years. The survey revealed that the temper-
ance situation in the country was already stable
and calm before the warbroke out. Generally, the
respondents had felt that bootlegging had slack-
ened during the war, apparently due to the wartime
decrease in illegal alcohol imports from neighbour-
ing countries. Some respondents (507o) also be-
lieved that crime had decreased thanks to war-time
prohibition and that the livelihood of those with
Iimited means had improved for the same reason
(7Vo). More than 90Vo of the respondents were in
favour of extending war-time prohibition with a

Prohibition Act proper. Viewing this against exist-
ing information on the advocates ofprohibition (the
Iabour movement, students), it can be said that
strict prohibition had nationwide support among
all social classes in autumn 1915. The fact that
Finland was involved in a large-scale European
conflict made prohibition seem a particularly at-
tractive idea. However, support dwindled soon af-
ter the war ended and the Prohibition Act proper
came into force.
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