
86 ALKOHOLIPOLITIIKKA

SIRKKA.LIISA SAILA

ALKON MYYNTIKI ELTOIHIN
TEHDYT VALITUKSET

Alkon ostajaintarkkailun eri vaiheet

Tämä selvi,tys koskee vätkijuomalain 34 §:n
perusteel la a,nnettu i,h i n myynti,kieltoi h i n teh-
tyjä valitutksia vuosina 1948, 1958-59 ja
1967--68. Taustaksi on paikallaan hiem,an
tar'kas'te lil a Al,ko n ostaj a'i ntartkkai I u j ä rj este l-
män kehitystä pääpiirteissää,n ja sen hei-
j astum i'sta s uoritettu i hi n toi menpiteisii n.

Ostajaintankkail,un vaiheet voidaan jao-
tella kolmee,n toisistaan selvästi erottuvaan
jatksoon. En,simmä'i,sell,e jatkso{l,e, w. 1 932-
1945, o,minai,sta oli se, että väkijuomalain
34 §:n puitteissa pyrittiin valvoma,an il,man

korttia alkoholin väärinkäyttäjien ostoja.
Al,kurairkoi,n,a myyjien tehtävänä oli olla ,myy-

mättä väärinkäyttäjille alkoholia, ja viimei-
sinä vuosina palkattiin myymälöihi,n erityi-
siä järjestysmiehiä. Tämä järieistelmä
toimi pienillä paikkakunnilla hyvi,n, mutta
suuremrmilla ja monimyyrmäläisillä paikoilla
va'lvonta o,li tehotonta (Linturi 1942).

Toinen ostajainüarkkailun jarkso w. 1946

-1957, 
ns. lin,tur.ismi;n kausi, sai al,kunsa

tehottoman valvonnan parantamisyrityksis-
tä. Jotta olis,i voitu tehokkaasti valvoa alko-
holirn väärinkäyttäijiä, päätettiin siirtyä rnyy-
rnä I äkohtaiseen j a he n ki lötod i s'tussidonn a i-
seen myyn,tita'p,a,an. Ostot tkiriattiin,,mutta
niiden ,määrää ei oltu rajoitet'tu, ja kasva-
tuksellisilla toimenpite,i,llä pyritti'in al,koholin

väärinkäyttäj,ien juomatapojen parantami-
seen. Kasvatustoi,men,piteitä olivat ki,rjeet,
puhuttelu't, varoitu,kset ja myyntikielto.
Myyntikie,ltoa ei pidetty rangaistuksena,
vaan uskottiin, että sen avulla hen,kilö saa-
daan'huomaamaan "väärät" al'koholinkäyt-
tötapansa ja si,tten muuttamaan ne. Tälle
linturism'in ajalle oli omin,aista ostajaintark-
kailuhenkilö,ku'nnan suorittamat väli,lliset ja
välittömät tietojen hankki,miset. Välillisesti
tietoja ,saati,in eri viranomaisi,lta ja välittö-
m'iä tietoja taas myyrmälöissä asioivia asia,k-
kaita tarkkailemalla j.a haastattelemalla
sekä kotikäyntejä suor.ittamalla. Ostajain-
tarkkailuhenkilöillä oli etsivän valtuudet ja
käyntejä tehti,i,n ahkeras,ti asiakkaan kotiin,
naapunei,den luo, työpai,koille. Perusteluina
tälle laaja,lle henkilöä ,koskevien tietojen
kerää'misel,le oli se, että tera,peuttinen kä-
sittelytapa e,i luonrn'istu hyvin, ellei tiedetä
terapian'kohtee,sta mahdollisi,mman paljon
(Kuusi 1947). Tämä ostajaintarkkailun ,kausi

oli ka,ll'is ja Lanun tutkimu,ksen mukaan
myös su,hteellise,n tehoton vaihe, ja näillä
perustelilla tehtiin järjestel,mään vuoden
1958 alusta eräitä muutoksia.

Vuos,i l95B aloittaakin kolmannen osta-
jaintarkkailujärjestelmän vaiheen, ns. myyn-
ni,n sosiaalise,en valvontaan siirtymisen.
Edelliseen kauteen verrattu,na eroja olivat



terapeuttisista hoitoyrityksis,ta luopumine,n
ja että kaikkl ,myyntityöhön osallistuvat
suorittavat ostaiaintankkai I ua. Viranomais i l-
ta saatuja tietoja juopumuspidätyksistä, so-
siaalilautakunn,an toimenpiteistä ja ratti-
juoppous- setl<Ai väkijuomalain rikkomis-
syytteitä tul,kittii,n eri toimenpitei,tä varten.

Kaiki.lile näill,e vaiheille on ollut'keskeistä
yksi'lölli,nen käsittely. Pääpiirteissään osta-
jaintartkkailussa tapahtuneet muutokset
ovat olleet va,in pien'iä, yleiseen periaattee-
seen,'korrttijärjestelmään, puuttumattomia.
Vuoden 1969 al,kohol,ilain vo,imaantule,mi-
sen myötä on tehty joitakin muutoksia os-
tajaintankkatilujär.jestelmään, mutta myymä-
lätodistus tu'lee ai,nakirn toi,s,tariseksi säily-
mään (ks. ta,tkerm,m,in Makelä 1970).

Myyntikiellot ia ostojenkiriaukset
w. t946-1968

Myynti,kiello,n antoi määräajaksi, kuiten-
kin enintään vuode,ksi, myyntikieltolauta-
kunta, johon tkuu,luivat Alkon paikallisjoh-
taja ja 'kunnallinen väkijuomatarrkastaja.
Myyntikieltopäätöksestäi lähetettiin as,iak-
kaalle pöytä;kirja, jossa ilmoitettiin val'itus-
oi'keudesta. Valitrrs a,nnetusta myyntikiel-
losta voitiin tehdä kirjallisesti ilman määrä-
aitkaa Alkon hallintoneuvostolle, jonka pää-
tökses,tä vo,itiin valittaa edelleen s,osiaali-
m,inisteriöön. Valitus lähetetti,in myymälän
esimieh,en välityksellä hallintone,uvostolle.
Pai,kallisjohtajan oli liitettävä va,litukseen
myynti kieltopöytätkirja, paikarl I isjohtajan ja
kunnallisen väkijuomata,rkastajan laüsunto
val'itu,ksen johdosta, mahdolliset viran-
o'maisten a'nta,mat asiakirjat sekä ote tark-
kailukortista.

Tavallisesti valitukset kulikivat normaalia
tietä, mutta muutam,issa poi,[<keustapau,k-

si,ssa asiakas oli lähettänyt va,lituksensa
suoraan hallintone'uvostolle tai peräti pää-
johtajal,le. Va,l ituksen lähettäm i,stä pa i'ka,l I is-
johtajan ohi pe,rusteltiin si'llä, että valitusta
ei voi lähettää hen,kilölle, joka on ollüt mu-
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kana mylnti[<ieltoa an,nettaessa, koska ha-
luttii,n tu,rvata val,ituksen varma oerille-
meno,

Taulukosta 1 iilmen,ee myynti,kieltojen lu-
kumäärä, valitusten lutku'määrä (e,r.iteltyinä
hyväksytyt, hylätyt 1a lyhenne,tyt tapau,k-
set), valitusten p,rosenttinen osuu6 anne-
tuista myyntikielloista sekä ostojenkirjauk-
set. Annettujen myyntikieltoje,n lukumäärä
61,1 k6r6f€irmm,illaan v. 1947, jolloin an,nettiin
lähes 50 000 myyntikieltoa. Myyntikieltojen
luku,määrä on melko tasaisesti vähentynyt
vuosien m'ittaan, ja v. 1968 annettiri,n 13400
myynti,kie,ltoa. Val,itusten osuus annetuista
myynti,kie'lloista on vähäi,nen. Vuosia 1948
ja 1949 lukuunotta,matta ,se on ollut melko
sarnansuuruine,n, 0,3-C,5 /6: n vaiheil'la.

Halli,ntoneuvoston päätöksestä o,n vali-
tettu sosiaalimi,nisteriöön kahden,kymme-
n,en vu,oden kuluessa vai,n alle kym,me,nes-
sä tapauksessa.

Ostajaintarkkai,lussa tapahtuneet muu-
tokset heijastuvat luonnolli,sosti vuosittain
annetuissa myyntikiel'lo,issa. V. 1947 tehty
päätös meikitä ostot päivän tankkuudella
myymälätod'i,stukseen selittää vv. 1947 ja
1948 suuren myyntikie,ltojen määrän. Vali-
tusten suu,ri lukumää,rä seurasi w. 1948 ja
1949, jolloi,n,myös varlituston prosenttinen
osuu,s anrnetuista myyntikielloista oli suu-
ri,m,mil,laan. Kun v. 1957 luovuttiin kokonaan
ostojen merkltse,misestä, alenivat myös an-
nettujen myyntikieltojen lukumäärät tarkas-
tel'tavan ajanjakson pienimmi'ksi. Vuoden
1958 uudistukset, keskusrekisterin perus-
tam,inen ja terrapeuttisista hoitoyrityksistä
luopu,m,inen eivät näytä paljon vaikuttaneen
myyntikie'ltojen Iutkumäärään. V. '1959 en-
simmäi,sen'kerra,n valitu,ste,n hyväksymisen
ja hyl,käämisen suh,teet muuttuivat site,n,

että valitu'ksi,sta hyväksyttiin 33 o/o ja hy-
lättlin 58 /6. Hylättyjen osuus oli pie'nrin

vLrodesta 1948 lähtien. Vaikka ei olekaan
havaittavi,s'sa selvää muutostnendiä hWäk-
syttyjen ja ,hylättyjen suhteessa, voi,daan
kuite,nkin äiiatella, että v. 1959 alkoi hyväk-
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Taulukko 1. Myyntikieltolen sekä oikaisuvaatimusten lukumäärä vv. 1946-1968

Myynti- Valituksista
kiältolen Valituksia hyväksy§ hylätty lyhennetty

Vuosi lukumääräN%N%N%

Valitusten
ft -osuus
myynti-

kiel,loista

Ostojen-
kirjausten
Iukumäärä

1 946
1947
t 948
1949
1 950
1 9s1
1952
1 953
1954
1 955
1 956
1 957
I 958
't959
I 960
t96l
1962
1 963
1964
1 965
1 966
1 967
1 968

39 689
49 550
43 234
23 121
16 121
16276
15 482
18 235
19311
20 I95
17 195
12241
11 503
14 034
13 052
15055
15 153
16 271
16 177
16 509
15 842
15 795
13400

syttyj'en vallitu,ste,n suhteellinen osuus ko-
hota. Vuosina 1948-1962 hylättiin 60-80
o/o tehdyistä valritu'ksista, rkun taas vu'oden
1963 jälkeen vain noin puole valituksista
hylätti,in ja 30-40 o/s hyväksytti,in.

ostojen kirjaaminen huomiota herättä-
vien ostajien kontroJlointiimuoto'na aloitet-
tiin v. 1957, josta lähtien se tasaisesti nou-
si, ja vu,ordesta 1964 ostojen kirj.aamin,en o'n

vähitell,en p,i'enentynyt. Annettujen myynti-
kieltojen ja ostoj,en ki,rjaamisen luikumää-
rät ovat olle,et ,suu,nnil'leen 'samaa suuruus-
luokkaa.

Myyntikieltoien oikaisuvaatimukset

Tämän selvityksen koh;teeksi valittiin
vuosina 1948, 1958-59 ja 1967{8 hallin-
ton,ewostoÜle tehdyt valitu'kset annetun
myyntikielilon j,ohdosta. Niiistä otettiin tar-
kasteltavaks,i katirkki hyväksytyt, hyl,ätyt ja
lyhennetyt tapau'ks'et, paits,i vuode,n 1948

hylätyistä ja lyhennetyistä joka kymrmen'es.

Ostajaintarkkailussa tapahtuneet muu-

2 131
I 543

12002
14840
17 320
18 153
19 025
18355
17 216
16 096
14 777
12 609

tokset ilmenevät lähe,tettyjen asiapaperei-
d,en lu,onteessa. Asiakkaan oi,kaisuva,ati'mus

on ollut mukana kolmea poikkeusta lukuun-
ottamatta (rry. 1967i8), jollo,in pai'kallis-
johtajan to'imesta on pyydetty myyntikiellon
kumoam'ista. Paika,lli'sjohtajan ja kunnalli-
sen väkiju,o,matankastajan lausun'not sekä
ote tarkkailukortista on liite§ kaikkiin oi-
kai,suvaati m,uksi,i n. Erri l,l i nen pol i isin i l'moitus

ta'i ote oi,keuden pöytäkirjasta on o,llut run-
saassa puo,le,ssa hyväksytyistä ja joka kuu-
denne,s,s'a hylät5rssä ja lyhennetyssä ta-
pauksessa vu,osina 1958-59 ja 1967-68.
Erill,inen viranomaisen lausun'to on ollut
mu,kana ,kym'menessä hylätyssä ja lyhen-
netyssä tapa'uiksessa w. 1967{8. Erityi-
sesti ,ki'innittää huomiota se, että v. '1948

ei yhtään,eni,lrlistä vi,ran,om.aisen lausu,ntoa

ollut mukana. Tätä ,sei'kkaa valottaa se, että
v. 1948 oli errityisiä etsivätankkailijoita, joi-
den tehtävänä oli suorittaa laajoja ja pe-

rusteel,lisia käyntejä huomio,ta herättävien
alkoholinostafien koton,a, työpai'kalla,'naa-

0,1
0,1
1,6
1,2
0,6
0,6
0,5
0,3
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
o,4
0,4

87
71
78
79
69
74
82
70
71
73
78
74
81
58
71
70
68
53
50
46
45
57
49

39
24

532
213
64
73
68
33
48
46
43
29
30
35
44
46
40
3l
33
34
25
39
28

7
12
'l 1

8
17
9
7

23
16
I9
13
15
16
33
16
21
24
32
32
41
36
29
40

44
34

ffiz
268
93
99
83
47
68
63
55
39
37
60
62
66
59
59
66
74
55
68
57

3
4

73
21
16
I
6

1t
11

12
7
6
6

20
t0
14
14
19
21
30
20
20
23

2
6

77
34
't3
't6
I
3
I
5
5
4
1

4
8
6
5
I

12
10
10
I
6

6
17
11
't3
14
17
11
7

13
8
I

11

3
I

't3
o

8
15
18
13
t9
14
11
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Taulukko 2. Kaikki annetut myyntikiellot ja valitukset annettuun myyntikieltoon perusteen mukaan

annetut myynti,kie,llot
1948 1958-59 1967-68

(N:43 2s4) (N:2s 537) (N:29 195)

%%%
1 948

(N:133)
%

2
33

valitukset')
1958-59 1 967-68

(N: 1 25)
o/
to
4
8

20
3l
3t
11

PAV-toimenpiteet
AIkon henkilökunnan d;ü.;ti;ri;;;
Väkijuomalainsäädännön rikkominen
Rattijuoppous
Juopottelu
Suhteettomat ostot .

Muu

1

2
l6

67
11

3

72
10
I

14
3

17
r0
48

8

6
3

15
14
51

11

(N: e7)
%
5
5

36
6

39
12

100 100 100 1 18 103 105

*) Valitusten ,kohdalla prosenttilukujen summa ylittää sadan, kos'ka myyntikieltoon on joissakin tapauksissa
merkitty kaksi perustetta.

puristossa s,ekä ed viranoma,isten luona.
Tehtyjen tiedustelujen avulla saatuja tietoja
käytettiin to'distus,aineistona myynti'kieltoja
annettae,ssa. Nämä tiedot merkittiin tark-
kailukorttiin, joka saattoi käsittää use,ita
kone,l«irjoitusa,rkkeja. Onkin havaittavissa,
että myyntikieltojen peLrusteena käytetään
nykyi'sin entistä enemmä'n viranoma,isilta
saatuja tietoja (vrt. Mäkelä 1970).

Myyntikieltojen perusteet

Myyntirkieltoperusteet on ryhmitelty si-
ten, että samantyyppiset perusteet on yh-
distetty Mäkelän,myynninvalvonta,selvityk-
sessä esitettyyn tap,aan. Juopotte,luun on
yhdistetty juopottelu sekä lainvastainen vä-
kiiiuo'mien'käsittdly. Välkijuomalainsäädän-
nön rikkomiseen on sisällytetty sellaiset
teot, joista lain mukaan seurasi rangaistus
(väkijuomien luvaton valmistus, myynti, vä-
litys eli trokaus, kuljetus ja hallussapito)
sekä alkoholin hankkiminen alle 21 -vuo-
tiaaill,e tai heniki,lölle, jolla on rnyynüikielto.

Edellä o,levasta taulukosta ilme,nee, että
juopottelu on o,llut kaikkina tarkasteltavana
olevin.a vuosina yleisi,n myyntikiellon an-
tami,speruste ja toiseksi yleisin on ollut
väkijuomalainsäädännön rikkominen. Vali-
tuksia on tehty runsaimm,irn näil,lä perustei,l-
la annettui,hin myyntikieltoi,h.in. Vv. 1967-
68 on rattijuoppouden ja Alkon ,henrkilö,kun-

nan harhautta,misen perusteel,la annettuihin

myyntikieltoihin tehty suhteellisesti e'nem-
män valitu,ksia kuin mitä myyntikieltoja on
annettu. Nyt void.aankin ajate'lla s,itä, onko
eroja siinä, ku'in,ka herkästi valitetaan eri
perusteilla annettui,hiin myyntikieltoihin ja
onko tämä valitusherkkyys muuttunut vuo-
sien kuluessa.

Taulu,kosta 3 i,lrm,en,ee eri vuosina v,a,li-

tusherkkyys prosentteina annetuista myyn-
ti'kiel loista syyn mu,kaan.

Valitusher.kkyys ,on kasvanut varsin voi-
rnakkaasti vuos,ittain Alkon he,n,kilöku,nnan
harhauttamisen ja rattijuoppouden perus-
teella an,netuissa myynti,kiel,loissa, ja väki-
juomalainsäädännön rikkomisen vuoksi an-
n,etuista myyrnti'kielloista valitetaan keski-
määräistä useam,mi,n. Valitushenkkyys juo-
pottelun ja PAV-toimenpiteiden perustee,lla
an,netui's,sa myyntitki,el'loissa o'n ollut alhai-
n,en ja suhteettomien ostojen kohdalla va-
litusherkkyys on ollut vuosia 1958-59 lu-

Taulukko 3. Valitusherkkyys (%) annetuista
myyntikielloista perusteen mukaan

1 948
PAV-toimenpiteet
Alkon henkilökunnan har-
hauttaminen
väki juomalainsäädännön
rikkominen
rattijuo.ppous
juopottelu
suhteettornat ostot
muu
valitusten osuus %
netuista myyntikiel

1958-59 1967-68
0,13 0,27

0,28 0,67 1,11

0,58

0,31
0,26
0,07

0,79
0,24
0,30
0,60

0,58
0,99
0,25
0,42

an-

(taulukko 1)
loista

1,57 0,37 0,42
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kuunottamatta ,keskimääräinen tai sitä al-
haisempi.

Herää kysymys, onko valitusherkkyyden
ja hyväksy'ttyjen valitusten o,suuden ,kes-

ken yhdenmukaisuutta siten, ,että hyvä,ksy-
tään enemmän sellaisel,la perusteella an-
nettuja myyntikieltovalituksia, joissa vali-
tusherkkyys on suu'ri va,i päinvastoin. Tau-
'l,u,kosta 4 i,l,menee hWäksyttyjen oikaisu-
vaatimu,sten Lprosen,ttinen osuus valitu,ksis-
ta perusteern mukaan. (Koska hyväksyttyjä
on vähän joka luokassa, on sellaiset ta-
p,au,ks,et, ioissa on a,lle 'kym,menen hyväk-
syttyä val,ltu'sta, menkitty su,lkeisiin.)

HWäksyttyjen prosenttinen osuus o,n las-
'kenut kaikkien,mu,iden peruste,iden, pa,itsi

rarttij,uoppotr,d,en kohdal la.
Kun verrataan valitusherkkyyttä ja hy-

väksyttyjen osuutta perusteittain,,havai-
taa,n, että ne 'ovat saman'suuntais,ia iratti-
juoprpoudessa ja päinvastaisia Alkon hen-
ki'lökunnan hanhautta,misessa. Väkijuoma-
lainsäädän'nön rikkomisen kohda,lla va,litus-
herkkyys sekä hyväksy§jen osuus ovat
suhtee,l,lisen korkeita. Juopotte,lun perus-
teella anne,tuiirsta myynüi,kiell,oista tehdyistä
valitu'ksista hyväksyttiin v. 1948 runsas
puolet, vaikka valitushenkkyys oli a,ika al-
hai,nen. Se, että konkea valitusherkkyys ei
takaa aina valituksen hyväksymistä, on yh-
teydessä niiden sei,kkojen kanssa, joilla
perustel{aa,n annetun myyntikie,llon hyväk-
symistä tai hyl'käämistä, sekä niiden, joita
asiakas itse tuo esii,n valituskirjeessään.

Taulukko 4. Hyväksyttyien osuus (o/s) myyntikiet-
tovalituksista perusteen mukaan

1948 1958-59 1967-68
PAV-toimenpiteet ........ (80) (20)
Alkon henkilökunnan har-
hauttaminen (67) (40) (30)
väkijuomalainsäädännön
rikkominen

Paikallisjohtaian ja kunnallisen
väkijuomatarkastaian lausunnot

Kun verrataan,halli'ntoneuvoston päätös-
tä hyväksyä tai hylätä tehty valitus myynti-
kielto,la,utakunnan,puoltavaan tai kieltävään
lausuntoon,huo,mataan, että hall intoneuvos-
ton hyväksymissä tapaurks,issa oli v. 1948
67 o/o, w. 1958-59 27 oÄ ja w. 1967-68
40 0/e vastoin myyntikieltolautakunnan esit-
tämää hylkäävää kanta,a. Hylätyissä ja ly-
hennetyissä ta,pauksissa o,livat hallintoneu-
voston päätökset mel,kei,n kairkissa tapauk-
sissa samat kuin myyntikie,ltolauta'kunnan.
Se, että hallintoneuvosto on hyväksynyt
useam(ma,n valituksen kuin myyntikieltolau-
takunta on oilut valmis tekemään, puhuu
s,en puolesta, että myyn'tirkieltotautaku,nta
on ollut ankaramp,i kuin asioita etää,ltä tar-
kasteleva hal'li,ntoneuvosto. Molempien
päätökset pe,rustuvat kuitenkin samoihin
esilletuotuihi,n seikkoihin.

Missä tapauksissa pai,ka,llisj,ohtaja ja
kunnal,l,inen väkijuomatarkastaja ovat olleet
valmiit puo'ltamaan asia,kkaa,n tekemää va-
l,itusta myyntikiellon johdosta? Syytteen
rau'keam,inen, riittämätön näyttö henkilöä
vastaan, virhe asiapapereissa tai väärän
h,en,ki,lön jouturm,inen myyntikieltoon ovat
selviä per.usteluja. Mikäli ,muuta ei ole ollut
henkilöä va,staan, on myyntikielto peruu-
tettu.

Myyntikierllon voi,massapitämisen puoles-
ta on ved,ottu aikaisempiin myyntikieltoihin,
epäilyihin a,lkoh,olin laittomasta,myynnistä
ja aikai,sem,pii'n tuomioihin.

Hylätyissä ja lyhennetyissä tapauksissa
p.ai,kal,lisjohtajan ja kunnall,isen väkijuoma-
tankastajan vahvimpia perusteluja ovat ol-
leet jatkuva juopottelu, aika,isemmat myyn-
tikiellot tai ostojentkirjau,s, j,uorpumuspidä-
tykset, suuret ostot, epäilyt a,lkoholin lait-
tomasta myynnistä ja r:angaistukset väki-
juoma,lain rikkomisesta tai rattijuoppous-
tuomiot.
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Valittajan argumentointi annetun
myyntikiellon johdosta

Mih,in sitten asia,kas on vedonnut saa-
tuaan myyntikiellon ja pidettyään sitä vää-
ränä tai epäoikeu'denmu,kaisena toimenpi-
teenä?

Hyväksy§issä,myynti,kieltojen oikaisu-
vaati,mu,kstissa asiakkaan painavimpia to-
disteita ovat olleet v. 1948 todistus hyvästä
maineesta (45 %), ansio,työn hyvä ,hoita-

minen (34 oÄ), aiheettomat ilmiannot tai
painostus (29 %), se, että ei ole joutunut
poliis,in tai mutiden viranomaristen kanssa
tekemisiin juopumu,ksen tai väkijuoma,lain
rikko,misen takia (46 o/q). Vuosina 1958-59
ja 1967{8 syytteen rauke,aminen ja siitä
saatu tuom,ioistuimen päätös ovat olleet
ylivoi'maisesti käytetyimmät perusteet (vv.
1958-59 65o/s ja 1967-68 79%).Valitus-
herkkyyden korke,us vä'kijuomalainsäädän-
nön rikkom'isen ja rattijuoppouden kohdalla
selittyy syytteiden raukeamisella, sillä siinä
on selvä p,eruste myyntikiellon peruuttami-
seksi.

Hylätyissä ]a lyhennetyissä tapau'ksissa
ei votitu havaita kasautumista min'kään puo-
lustu,ks,eksi es,iintuodun asian koh.dal,la.
"Yrittä,nyttähän ei laiteta" ja niinpä asiat,
joita on tuotu esiin, vaihtelevat laajalla
alueella lehmän lääkkeeksi ostetun pullon
ja tapojen parantamisen välillä. Ku,itenkaan
asia,kkaan taholta ei ole pystytty tai os.attu

vedota sellaisii,n seikkoihin, jotka ol'isivat
ol'leet n,iin painavia, että myyntikielto olisi
kum'ottu.

Sekä hylätyissä että hyväksytyissä
asiakkaiden oika,isuvaatimu,ksiss,a tuodaan
joissaki,n tapau,ksissa e,siin se, että myynti-
kieltoa pf,detään ho,lhoavana ja epäoikeu-
den,mukaisena. "Halua'n heti iavalli,se,n kort-
tini takaisin, enikä mitään lei,mattavaa."
"Men,in työstä suoraan rkarlppaan työvaat-
teissa ja minu,a kohdeltii,n heti huonosti.
Tavallisesti ,käyn tkotona ensin vaihtamassa
vaatteet." "Miksi minä ,käytän 'ilmeisesti'
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väärin alkoholijuomia. Tu'nnen monia, jotka
ostavat pa,ljon enemmän kuin minä." "Vai'k-

ka olenkin ollut vankilassa, niin ei ,minua

saa senta,kia uude{leen ran,gaista." "Olen
veroama'ksava kunno,n kansalai'nen."

Sanktioiden ,kasautuminen on myös sei,k-

ka, joka herättä,ä ihmettelyä. "Mi,ksi kaksi
rangaistusta yhdestä riko,ksesta, rattijuop-
poustuomrio ja myyntikielto."

Myynti,kieltlon tehokkuudesta kasvattava-
na ja juomista vähentävänä keinona o'llaan
epäileviä tai suhtaudutaa,n s'iihen suoras-
taa,n kielteisesti. "l'lrmeisesti perusteltu
myyntitkiellon sana'muoto tuntuu nauretta-
va,lta, ,ko,ska värkijuomia saa hotelleista, to-
sin,kalltrimma,lla hinnalla. Alkoholi,li,ikkeen
edustajat, ns. trokarit, myyvät sitä liikkei-
de'n sul,ke,misajan jälkeen. llmeisesti tällais-
ta te haluattekin edistää al,koholipoliti,ikal-
lanne" (erään asiakkaan kanta v. 1959).
Fladikaalein e,h,d,otus, jon,ka asiakas on (v.
1958) te'hnyt, ,on seuraava' "- ei kortin ot-
taminen lopeta alkoholi,n käyttöä. Alkoholi-
politiitkka on läpeensä mätä. Myymälät yk-
sityisi'l,le ja vapaa'ksi'kortista, myymälät
auki yötä päivää."

Kun tarkastella,an edella käsiteltyjä
myyntikieltova,lituksia, voidaa,n huomata os-
tajatintarkkailun eri vaiheiden omi,naispiir-
teet. V. 1948 linturismin kaude,l,la yksilön
kaikki elämänvairheet oli talletettu tarkkai-
Iukortei,lle erittäri,n seitkkaperäisesti.

Kos,ka myyntikie,llon'antarmiseen riitti vä-
kijuomalain 34 §:n mu'kaan se, että henkilö
"il,meisesti" väärinkäyttää alkoholia, on
varsin tu,lkinn,a'nvaraista, mitä tällä'lilmei-
sel,lä" ta,nkoitettiin. Vuonna 1948 hylätyissä
valituksissa myynti,kiel,tolautakunta esitti
perusteluja, jotka varsin vahvasti pohjau-
tuivat olettamu'ksi,in. "NN:ää epäil,lään vii-
nan,myyn,n'istä ja vairkka di o,lekaan saatu
syytteeseen, an,nettu myynti,ki,elto viinan-
myynnin perusteella." "En ole nähnyt
NN:ää ,humalai'sena, mutta epäilen kyllä,
että hän on juoppo, ,koska ai,kaisemmin
saanut l,opputilin juopottelun takia." "Hu-
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huta,an että hän on juoppo." "Kysymyk-
sessä on suhteeton väkijuomien osto ja
mitä todenn,äköi,s,immi n veirok,avallus."

Vuoden l94B valituksi,ssa käy il,mi myös
se, että ostajaintarkkailun työmene.telmät
olivat varsin hämär.i,ä. "Val,ittajan viittaus
allekirjoittaneiden toimintaan jääköön sen
loukkaavasta sävystä huolimatta omaan
arvoonsa, koska NN on luonnollisesti tie-
tämätön meidän sisäisestä työjärjestykses-
tämme, etsiväsysteemistäm'me ym. On
muuten varsin yleistä, että allekirjoittaneet
sekä koko tarkkailuhenkilökunta asetetaan
monesti henkilökohtaiseen vastuuseen
koko järjesteilmästä ei,kä ole harvinaista se-
kään, että hen-keämme uhataan."

4;Lu1sgrm,pi myynti,kielto pe,rustelu,n,a

uudelle tai jatketulle myyntikiellolle antaa
aihetta orlettaa, että siihen suhtaudutti'in
juom,atapojen parantajana optimistisesti.
Kun tarpee,ks,i monta myynti,kieltoa ,on an-
nettu, op,pii alkoholin väärin,käyttäjä var-
masti a,i,kanaan normaalin ja hillityn juoma-
tavan (vrt. esi,m. AA-ideologiaan). Alkoho-
lin laiton käsittely epäilyjen tasolla oli myös
yleistä. Ensisijaisina todistusmenetelrminä
käytettiin naapureiden ilmiantoja ja saattoi
ta,pahtua niin, että etsivätankkailijat lähtivät
epäilyttävän ostajan perään seuraamaan
myi,kö hän laittomasti,osta,ma,nsa atkoholin.

Vielä vuosina 1958-59 saatettiin epäilyil-
le asettaa suhtee,llisen suuri paino ja kuu-
luminen johonkin vähem,mistöön,saattoi
olla ratkaisevaa. "Musta,laisen hyvä'l,lä on-
nel,la pääsi syytteestä (väkijuomien,luvaton
hallussapito)." Eräässä myyntikie,llon voi-
massap itäm isvaati,m u,ksessa vedo,tti i n myös
aviottomaan sy'ntyperään.

Vielä v. 1958 käytettii,n jossakin ,määrin

laajahkoja to,distusaineistoja ja haastatte-
luja, joten näyttää siltä, e'ttä s,iirtyminen
käytännön ostajaintarkkailussa asiallisem-
pii,n me,netelmiin tapahtui hitaasti. Omak-
suttua käytäntöä ei voitu nopeasti muuttaa
toiseksi.

Myyntikieltoon johtaneet tapaukset ovat

vuodesta 1948 siirtyne,et entistä enemmän
viranomaisten vä,littä,miin tietoihin pohjau-
tuviksi. Es,im. w. 1958-59 juopumuspi,dä-
tykse,t mainittiin 29 o/s:ssa ja w. 1967-68
35 o/e:ssa hylätyistä ja lyhennetyistä ta-
pautksista.

Mielenkiintoi'nen p,iirre myynti,kieltojen
anta,misperusteena on rattijuoppous ja vä-
kijuom,ien laiton käsittely. Myyntikiellon an-
ta,misperusteeksi riitti viranomaisilta saatu
tieto tapahtuneesta. Asiaan saatiin puuttu,a
jo ennen kuin varsinaisesti oli todettu hen-
kilön syyllisyys tai syyttömyys. Tästä "tut-
kimatta hutkimisesta" o,nkin se,urannut
myyntikieltojen peruutu,ksia vuosittain yhä
enenevässä määrin. V. 1948 perustui syyt-
teen rautke,amisee,n 5 %, \A/. 1958-59
42 oÄ ja w. 1967-68 peräti 8a o/s hyväk-
sytyistä va,l,i,tuksista.

Kun ne kanavat, joita myöten saatiin tie-
toja henikilön alkoholi,nkäytösüä, o,livat vali-
koivia, on myy,ntikierltoje,n kohteeksi joutu-
minen o{lut erittäin sattumanvaraista ja tie-
tyntyyppisiin henkilöihin suuntautuvaa. Yh-
teistyö poliisin ja sosiaaliviranomaisten
ka,nssa aiheutti sen, että .ios henkilö oli jou-
tunut em. viranomaisten kans,sa tekemisiin,
oli hänellä suurempi riski joutua myös
myyntikieltolaisten joukkoon kuin sellaisel-
la henkilöllä, joka oli välttynyt joutumasta
viranomaisten toimenpiteiden kohteeksi.
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