
Alkon ryrymrilälakon
uaikutukset poliisin
s uo ri ttarru i in s ai lö öno tto i lt i n

Helsingissri

Lakko alkoholipoli,tttisena koettlanteena

Alkon myymälöid,en henkilökunmian lakko 24.

4.1972 - 31.5.1972 oli oloissam,rne harvinais-
laatuinen tapahturna. Lakt<o tarjosi aidoss,a
alkoholipoliittisessa koetilarrteessa oivan tilai-
suuden tutkia niirtä vaikutuksia, joita alkoho-
Iin lyhytaikaisella saatavuurden rajoittumisel-
Ia on kulu,tuksen rnäärään ja rakenteeseen se-
kä alkohol,ihrairtto,ih,in.

Alkon myyrnälöid,en henkilökunnan lakko
tyrehdyfiti tärkeän vä,triütäismyyntikanawan.
Laikon aikana rtosin rnyyhi,in kedkiolutta ja ra-
vintolat oLiv,at avoinnra.

Eräänä laajemrnan lakkorproj ektin osatutki-
muksena tehtün Helsingin poliisi,n s,uoritt,a-
mia säilöönottoj,a koskeva selvirtys. Sälöönot-
totilastrqt kuv,astavat akuu,tteja juopum,ushäi-
riöitä ja ovat poliisin toirnenpidetilastoja. Säi-
löönottotilastot ovät erirttäin herkkiä,reagoi-
maan pi,eniinkin trainsäädännön, poliisitoimin-
nan jra alkoholin saaitavuud,en rnuuitoksiin
(säilä 7972).

Aikaisempien tutkirnusrterr perusteella tie-
dettün, että,alko,holin lyhytaikaisen saata-
vuruden rajoitüurninen vaikutüaa alentavasti
säilöönorttotilastoihin. Keväällä 1971 Alkon
osittaisen myymäIälakon aikana säilöänotto-
jen määrä las[<.i Helsingissä noin puroleen nor-
naaalista (Pöysä 1971 ) . Systembolagetin lakon
aikanra v. 1963 laski säilöönottojern määrä Tuk-
holmassa myös puroleen edelliseen vu,oteen
verrattu,na (Alkoholkonflil«ten 1963, 1965).

Kirjoitus perustuu monisteeseen Lakkosäilöönotot
(Säilä 1973). Tämän raportin tuottamiseen ovat
osallistuneet Göta Friman, Eino Käki, Lempi
Laaksonen, Tuula Muhonen, Klaus Mäkelä, Pirjo
Paakkanen, Sirkka-Liisa Säilä, Eeva-Liisa Tuovi-
nen ja Kaarin Vako.

Sirkka-Liisa Salla

Tarkast'elrtravana olevan lakon aikana laski-
vat sälöönottojen viikoittaiset keskimäärät
Helsingi,ssä 52 % lakkaa edeltänei§in viikkoi-
hin verrattuina.

Iioska tiedetüiin lakon vaikufitarvan säilöön-
ofitojen määrään alentavasti, Lreräsi kiinnpstus
selvittää La'kon vaikutusitra eri säilöörottro,ryh-
miirn. Myös suljebtuna oleva,n k,anavan
kronrautumirren mruriltra tavorilla oli künnostava
as,ia.

Turtkirrnusasetelimana ovat kaiki,ssa roahdol-
lisissa tapauksiss'a olleet aj anj'aksort lakkoaj an
lisäl«si kaksi viikkoa ernnen lakkoa ja kaksi
vilkkoa latl<orn jälkeen. Käsittelyssä käytetään
aj'anjaksoista seunaavia nirnirtyksiiä: 10. 4. 1972

-23. 
4. 1972 esiaika, 24. 4. 197 2-37. 5. 1972 lak-

koaika ja 1. 6. 1972-18. 6.7972 jälkiraika.
Valiütuun tutkimusas,etelimraan lüttyy on-

gel,rnia, jotka olisi voitu väIttää, jos tarkastel-
taviksi ajanjaksoiksi olisi voitu valita lakko-
aikaa vastaavart ajanjaksot edelliseltä ja seu-
raavalta vuodelta. Tämä ei kuiteorkaan olh;lt
ma'hdollista aineiston hankintaarn liitrtyvien
vaikeuksiren vuolcsi.

Lakkotutkirnuksen tutkimusasetelman on-
gelmat liitrtyvät lähinnä viikkojen vertailu-
kelpoisuurteen. Säilöönoütortil,astoissa saattavat
vuodenaikavaihtelut olla varsin voimakkaita.
Lakkro sijoittui juuri keväärn ja kesän taite-
kohrtaam- Toisaalta lakoor jälkeen tapahtui säi-
Iöäno,ttrojen kokonaismäärässä nous,ua, joka
johtui lähinnä jälkivaikutuksesta. Kuivan
ajan kärsinrrykset korvattiin ko,tr,onneella aI-
koholinkulutuksell,a, joka heijastui myös säi-
lööutottroj en määrään.

Vuod,enaikavaihtelua ja jälkivaikutusta on
erittäin vaikea erottaa toisistaan ja siksi jäI-
kiajan tiedot on pakko jättää vähäiselle tul-
kinnalle.
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Tutkinruksessa köytetgt ainet stot

Lakkosäilöänottroj a koskevan tutkinnuksen ai-
neistot koostuvat tilasto- ja havainnoi'ntirtie-
doistra.

Poliisin suorittramista miehiin kotrd,istuneis-
ta rsäilöönotoista poinri:ttün tas,aväIi'sellä otan-
nalla otois. Esi- ja jälkiajalrta poirnr,irttün joka
kymrnenes ja lakkoajaltra joka viides üapaus.

Otoksen su,uruudeksi tuli 1389 säilöönoütoa.

Näistä sijoitrtui esiajalle 252, trakkoajalle 715 ja
jälkiajalle 422 säilöönottoa. Tutki,rnusyksik-
känä on säilöönotto. Eri säilöänoütonyhrnien
keskimääräisiä säilöänorttofrekvenssejä las-
kettaessa on käyrtetty kullekin ajianjaksolle
laskettua estimointikerrointa. Tämä on Las-

kettu jakamalla kokonaissäilöönorttomäärät
<xtoksen säilöiinottomäärällä. Ker,toimien
avulla on lasketlu kunkirn säilöönotitoryhmän
kokonaismäärä. Indeiksit cxn laskettu säilöön-
ottoryhmiftäin rnerkitse,mällä esiaika sadalla.
Taulukoisrsra esitetyt indeksiluvurt kuvaavat
ryhmien muutoksi,a paromrnin kuin proserrtti-
luvut. Indeksilukujen tarkasteluss,a on kui-
tenkin s1ryffi pftää'mielessä, että hyvtun pienet
kar:rtaluvut ai&reuftavat suuria heittelyjä.

Poli,isin täyütämistä säilöänottokaavakkeis-
ta rsaadraan tiedort säilöönoton koLr,teen synty-
mäaj,asta,,amimatista, siviiiisäädystä ja asun-
to-osoitteesüa. Säilöönobtoa koskevi,a tietoja
ovat mm. säilöänoton aloititeerrtekij ä, säi1öön-
ottopaikkra, säilöönoton päi,värnäärä, säilössä-
pitoaika, säilöönoton peruste, päihtyrnykseen
käyteffi aineet ennen säilöönottoa, aineiden
hankki,rnistapa, nauttimispaikkq tiedot mah-
dollisista vammoista tai vahingonteostra en-
nen säilöönottoa tai säilöänoiton aikana

Helsingin poliisilaitoksen tilastotoirnistosta
saatün tarkastelitavan:a olevilta aj anj aksoilta
säilöönorttoj e,n päiväf rekvenssit. Säilöönottoti-
Iastothan ovat eri,ttäin herkkiä poliisitoi,rnin-
nan ,muutoksille. Siksi halutttün poliisin säi-
löönotto,toiminnasta rii,ppumattomia tietoja.
Nämä tiedot saati,in tlavai,nnoirnalla kolmea
eri kohdetta Helsingissä neljä päivää ennen
Iaü<hoa, Iakon aikana ja lcaksi viikkoa lakon
j äIkeen. Sarnroina ajanjraksoina teki Helsingin
aseman poliisipäivystys tr,avaintoja,aseman-
seudun järjestyksestä j a r,auhallisuudesta nel-
jä kentaa vuorokaudessa.

Y hden jakelukanau an sulkeutumtsen
u ar.kutus eri sär,löönottorghmü,n

Aikaisempi,en säilöönottoja koskevien tutki-
musten yhteydes.sä on havai'ttu, ebtä siülöön-

otetuiss'a on paljon alkoholisteja, vaikka säi-

löänorttoj a pidetään etupäässä ylr,teen juornis-

kertraan lüttyvinä hairttoi,na (Markkanen 1969,

säilä 1972).

Säilöönot€ttu,j en osalta voidaan aj atella o1e-

van pääasiassa kaksi,alkoholisoiturnisen as-

teen suhteen erilaista ryhrnää: satunnaisjuo-
po,t ja pitkälle atko'holisoirtuneet Satumais-
j uoppoj en voird,aarn ajatella olevran sosiaalises-

ti kiinnittyneernpiä kuin pitkäIle alkoholisoi-
tuneid,en. Atkohrolinkäyttötavat poikkeavat
myäs näissä ryhrnissä. Ensirnmäisen ryhmän
alkoholinkäytön voidaan ajatella olevan sa-

tunmraisluonteista, j a j ors totunnaisissa alko'ho-
Ifu:hanH<irnistavoissia tapahrtuu,rnuutos, niin
kynrnys muiden kei,r:ojen käyttärniselle on
korkea. Atkoholirsoitum,eiden ryhmässä alko-
holin käytrtö ohjautuu suuressa määrin fyysi-
sistä tarpeista, ja juomisjakson aikana ollaan
valmiiita hakeutuq:rxaan saataviss,a olevi,en ai-
neiden käytrtöö'n (vrt. esirn. Murto 1973).

Näiden erityyppisten säIöänottoryh.mien
erottelerniseen voidaan käyttää soisiaalista

künnitbyneisyyttä ja sosiaalist,a,asernaa osoif-
tavia muuttujia. Ikä, siviilisääby, arnrnaftinar-
vosturs, käteinen raha säilöönottotretkellä ja
asurnistapa mittaavat näitä tekijöitä. Närnä
muu,ttuj at vyyhteytyvät kui:tenkin to,isünsa j a

mittaavat kukin saflnaa asiaa. Asumistapaa
voidaan pirtää tyhjentävi,rnpänä näisttä rnuut-
tujista, sillä se osoiittaa henkilön rtafoudellisen
asernan jra sosiaalisen künnittyneisyyden. Mi-
tä pirtemmäIle henkilö on alkoholisoittuLnut, si-
tä irraltrisernpi hän on kaikin tavoin mit,attu-
na.

Asunto-osoite

Säilöönoto,n koh,teisrta on normaaliaikoina
noin puolet yksityirsasunnossa asuviq vaj,aa

kolmannes joukkomajoituksessa (asurtolassa
tai yä'rnajassa) asuvia ja vrajaa neljännes
asunnottrvmia.

Kun tarkastellaan trakon aikana sulkeutu-
neeüxa olleen kanavan vaikutusta erityyppi-
sissä asunrto-osoitteissa asuvien ryhmän (,tau-

100



lukko 1) h'uornataan,,että yksityisasunnossa

astwien ryhmässä tapahtui 60 %;n lasku,
j crukkomajoitu,ksessa asuvien ryhmä pienerri

54 % i,a rasunnottomi.en ryhrrrä vä,heni 3l %.
Lakho vaiktttti süis voimakka'amrnin sosiaali-
sesti kiirurittyneirden ryhmään ja vähiten so
siaalisesti irallisiin.

Asunnottomilla on suurempi riski tulla säi-

löönotetuiksi kuin rnuihin ryh'mün kuuluvil-
Ia. Alkotholipoliirttisesti o'nkin rnielenküntois-
ta, että lakko vaiku,tti rnyös siülöönottoalt-
teirrapaan ja atkoholisoituneiml»an ryhrnään
kuivattraivasti.

Lakon jätrkivaikutus oli voirnakkain asun-

nstrtornien ryhmässä, jossa tapahrtui noin kol-
manneksern nousu esiaikaan verrattuna. Muis-
sa rytr,missä lakon jälkeinen kasvu oli vähäi-
senepää.

Taulukko I. Säilöönottojen asunto-osoiteindeksit

asunnon luonne esiaika lakkoaika jälkiaika

yksityinen
joukkomajoitus
asunnoton

Indeksit on laskettu kunkin asunto-osoiteryhmän
päiväfrekvensseistä.

lkä, stuti,lr,säätg, arrtmatin aruostus ja
kätetnen raha

Säilöönotcxt kohdistuvart tyypillisesti vau:hem-
pün ikäryhmiin ku,uluviin, yksinäisi,in ja ma-
talan amrnatinarvostuksen ornaaviin. Tarkas-
tel:taessa lakkoajan ikäryhmäindeksejä (,tau-

lukko 2) huomrattaan, että lakon vaikufus oli
vähäisin kail<kein nuorimpien ikäryhmässä.
Tässä täytyy pitää mieJ,essä, että ko. ikäryh-
mään kuuluvia on lukumääräsesti vähän ja
siitä johrtuu indeksilukujen voirmakas heirtte-
ly. Suurinr lasku tapah,tui 30--49 vuortiaiden
ryhmässä.

Jos indeksilukujen osoittarnraa ilmiötä yri-
tetään tulkita sorsiaaliLsen künrnittyneisyyden
avulla, voidaan salroa, että kahdessa nuorim-
massa ikäryhmässä sosia:alinen asema ei ole
vielä vakiintunurt eivättkä m,ün ollen rnyöskään
alkoholinkäyütötavat (vrt. esim. Mäke1ä 1970

a). 50-vuotiailtra ja sitä vamhernnrilla on jo va-
kiintuneet alko,holinkäytrtötavat ja tähän ryh-

mään ehtivät rnukaan pitkälle aiko,trolisoitu-
neet. 30--49 vutxtiaiden ryhmässä, iohon lak-
ko vaikutti kaikkein ertiten, void,aan ajatella
olwan etupäässä satumnaisryyppääjiä, jo'ille,

siirtyminen rrnuihin alkoholinkäyttötrapoirhin
on vierasta ja kynnys esi,rnerkiksi ravintol,aan
menolle korkea.

Taulukko 2. Säilöönoton kohteiden ikäryhmäindek-
sit
r'ka esiaika jälkiaika

19 v. tai nuorempi
20-29 v.
30--39 v.
40-49 v.
50 v. tai vanhempi

100
100
100

100
100

7L

54
45
45

52

t25
150

118

96

tL?

100
100

100

40
46
69

111

106

132

Indeksit on laskettu kunkin ikäryhmän päivä-
frekvensseistä.

Alkon unyymätöiden lald<o vaikutrüi süs eri
tavalla eri ikäryhmürn kuuluvün, päinvastoin
kuin Ruorbsissa Systembolagetin lakko. Siellä
ei havrairttu eroja eri ikäryhmiin fl<uuluvien

säilöänotoissa (Alkoholkonflikten 1963, 1965) .

I-rakon jäIkivaikutus oU voimakkain nuo-
remrrrissa ikäryhmissä, ia 40-49 vtrotiaiden
ikäryhmä jä,i alle esiajrar tason.

Säülöönoton kohteista on normaalisti noin
puolerü neuirnrattcxmia, nroin kolmasosa leskiä ja
eronneita ja vajaa viidemnes naimisissa ole-
via.

Lakko vaikutti eni,tem naim'isissa oleviert
ryhrnään (rtaulukko 3), jossa rtapahtui 62 /o:n
aleneminen. Nairnrattomien ryhrnä pieneni 52

/o ja leskien ja eronneiden ryhrnä 55 %. Tä-
mä,nkin osoitti,rnen mukaan lakko vaikutti
eniten sosi,aalisesti kiinnittyneiden ryh.mään
ja vähirten irr,allisün.

Lakon jälkivaikutus oli voirnakkain nai-
malttoorrien r'yh,mässä ja naimi,s,issa olevien
ryhrnä ei ko'honnut ennen lakkoa valfinneelle
tras'olle.

Taulukko 3. Säilöönoton kohteiden siviilisäätyryh-
mien indeksit

siviilisääty esiaika lakkoaika jälkiaika

naimaton
naimisissa
leski t. eronnut

Indeksit on laskettu kunkin siviilisäätyryhmän
päiväfrekvensseistä.
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100
100
100

48

38
45

t23
95
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Voinnakkairn väheneminen traparhrtui lakon
aikana ylirnrnässä am,rnatinarvostusluokassa
(taulukko 4) ja vähiten laskua tapahtui alirn-
paan amrnatinarvostusluokkaan kuuluvien
ryhmässä.

Taulukko 4. Säilöönoton kohteiden ammatinarvos-
tusluokkien indeksit

a,mrnatin arvostus esiaika lakkoaika jälkiaika

ylin (1-5)
keski (6-7)
alin (B-9)

Indeksit on laskettu Rauhalan ammatinarvostus-
luokkien päiväfrekvensseistä.

Yli.mpään ryhmään on yhdistetty Rauhalan luokituksen
vitsl yli[tä luokkB, kesklmmäiseen kuudes Ja seitsemäs Ja
allmpaan kahdeEses J& yhdeksäs (fa,auhela 1066). Perustelun8
tämenhpaiselle ytrdistelylle votdaan esittää, että luokat l-5
kästttävät kerkeasti ottaen yli[- ja keskiluokan, 6--7 ammat-
tit8itolsen työväenluoken J& 8-0 lähinnä amEattitsidotto-
m&an työväenluokkean kuuluvat (R.auholan ammatlnarvostus-
luokkien kritiikisüä k§. Mäkelä 1070 b). Itäytetty 3-portainen
luokltus on tarkoituksenmukalnen, Eun aja,tellasn tyypiulslä
sätlöönoton kotrteita. SäitOtinotot kohctistuvat tuDDetustl etem-
piin luokkiin kuuluviin.

Eräärnä ind,ikaattorina Lrenkildn taloudelli-
sesta asermasta voidaan pitää käteisen rarr*an
halluss,apitora säiIöönottotretkellä. Rarlrattonr,i-
en ryhrnä väheni trakkoaikana 43 % ja sellais-
ten ryhmä, joilla oli ralraa, rpieneni 58 /o (tau-
lukko 5). I-rakko vaikutti siis voimakkaarnmin
nahaa omaavien ryhrnääin kuin rahatrtornien
ryhmään.

Taulukko 5. Käteisen rahan hallussapitoindeksit
säilöönottohetkellä

rahaa hallussa esiaika lakkoaika jälkiaika

ei ollut rahaa
oli rahaa

Indeksit on lasikettu ra,haa hallu,ssapitäneiden ja
rahattomien päiväfrekvensseistä.

Ed,ellä e§tettyjen sosiaalista aseürraa j,a

kiinnittyneisyyttä mittaavi,en rnuuttujien
avulla saadut ,tulokset osoijttavat, että lakko
vaikutti eniten sosiaralisesrti l<iinniütyneiden
satunnaisj uoppoj en ryhmään.

Vähiten la,kko vaikutti sosiaali,sesti irnallis-
ten ja pitkälle alkoholisoirtuneiden ryh:rnään.
Kuitenkin rnyös tässä ryhmässä ,tapahtui Ia-
kon aikana vähenemistä, rnikä on alkoholipo-
liirütisesti tärkeää. Pitkälle alkoholisoitunei-
t02

den alkohotinkäyttöän on näh,t'ävästi löydet-
tävissä alkoholipolürttisia rtoimenpitej,tä, j,oitke

vähentävät tämän ryhmän,alkoholinkäy,titöä.

Saatauilla oleuat pöthdgttäuät atneet sekä
näden hankkiminen

Poliisin,täyttämis'sä siüIöönottokaavakkeissa
on valrnüksi luretteloitu,päi,htymylseen käy-
tetyt aineet. Ne on merkitty taulukosta 6 iI-
menevässä järjestyksessä. Tässä yhteydessä
tarkastellaan vaior ernsiksi n'lainittua ainetta.
Jottra Iuettelon järjest,yksen vaikutus tulisi
kar,toitetuksi, rnerikitrtün myös,toinen käytet-
ty aine s.ekä vii,rneiseksi merkitty aine. Toinen
Iaji oli rnerkitty esi:ai,kana 20 /o:s:sa,lakkoai-
kana 12 /o:ssa. ja jälkiaikana 17 o/o:ssa säi-
IöönortJoisita. Vürneinen laji oli rnerkitty vain
karhdessa tapaulksessa esiaiikana ja lakko- sekä
jälkiaikana ylrrdessä,tapauksessa kurnLrnassa-
kin.

Taulukko 6. Fäihtymyksen aiheuttaneen aineen
indeksit

päihdytysaine esiaiika lakkoaika jälkiaika

viina tai muu
väkevä juoma 100

viini 100

A-o1ut 100
keskiolut 100
muu laillinen juoma 

-salakuljetus- tai koti-
polttoviina tai muut
sellaiset valmisteet
denaturoidutaineet 100

muu tai tuntematon 100

Indeksit on laskettu kunkin aineryhmän päivä-
frekvensseistä.

Ensiksi rnainittu ,aine on siis tarpeeksi kat-
tava tarücasteltaessa enrren säilöö,nottoa nau-
tittua päihdyttävää ainetta.

Ennen lakkoa oli käytetyimpiä atureirta vii-
na tai muu väkevä juoma sekä viini. Närnä ai-
neet kattnivafr 91 /o:s,esti käytetyt lajirt. Keski-
olut se[<ä denarturoidut aineet ,ovat ollest esi-
aikana erittäirn harvoin käy,teütyjä aineita säi-
löij,n ottoon jrohtavissa tapauksissa.

Lakkoaikana huonrrataan, että vünan ja vä-
kwien juornien ryhrnässä tapahtui 74 /o:n
Iasktr ja viiniryhmässä 89 /o:n vähenrerninen
(taulukko 6). Keskioluen ja denarturoi,tujen

100

100

100

47

47

55

92
LzL
116

26
11

6B

1 310

107

115

91

239

1 310
118

239
152

100

100

,57

42
106

t2l



aineiden ryhmät notlsivat l3-kentaisiksi. A1-

koholipolii,ttisest,i mielenkiintoista on, että en-

nen lakkoa harvoin säilöönottoon jotr,taneet

j u,omaryhrnät kasvoivat lakon,aikana roi,rnas-

ti.
Päihtyrnykseen käyüetyt aineet on voit'u

hankkia Alrkon vähittäismyymäläsbä, keski-
oluen vähittäisrnyyntipaihasta, anniskelura-
vinüolas,ta, keski,oluen anniskelupaikasta tai
muulla tavalla (esirn. apteekista tai lairütomas-

ti) .

Pääasi,allisen hankkirnistravan lisäksi mer-
kitrbün ilmoitettujen hankkirnistapo'jen iuku-
määrä. Usearnpi kuin yksi hankkimistapa oli
esiaikarra 2 /o;ssa,lakkoaikana 4 /o:xa ja jäl-
kiaikana 0,5 a/o :ssa,traPauksisha.

Normaaliaikoina käytetyin ja hallirtrsevin

,tapa on hankkia päirhdyttävä aine Alkon vä-
hittäirsrnyymälästä. Lakkoaikana h,uornataan

tavallisi,mman jakelukanavan s'ul'keufiumisen
jotrtaneem siihen, etitä harvinairset hankkimis-
travat lisäänrtyivä,t roirnasti trakon aiil<ana (tau-
Iukko ?). Keskioluen vähitrfäisrnyymäIä nousi
19-kert;aiseksi, .amniskelunavintolat nelinker-
taiseksi, keshioluen anni,skelupaikat lähes
kuusinkertaiseksi ja rnuu tai tur,ternaton tapa
vaj,aatksi nel,inker,taiseksi hankkirnistavaksi
esiraikaan verraütuna.

Jälkivaikutus rtuntui voirn:atkkaimnain kes-
kioluen vähißtäismyyntipaifi<korjen ryhrnässä.

Taulukko 7. Päihtymyksen aiheuttaneen aineen
hankkimistapaindeksit

hankkimistapa esiaika lakkoaika jälkiaika

Alkon vähittäis-
myymä1ä
keskioluen myynti-
paikka
anniskeluravintola
keskioltren annis-
kelupaikka
muu tai tuntematon

1 906
404

Indeksit on laskettu kunkin hankkimistaparyhmän
päiväfrekvensseistä.

S o siaalinen ktt nnittynet sE y s i a p ät h'dgtt äu än
atneen saatatsuus

Lakon vaikurtus ennen säilöönotto,a ,nautit-
tuun päihdyßtävään juomaan oli suurin dena-

üuroitujen aineiden ja keski,oluen kohdalla'
Harvi,nairset hankkimistavat Iisääntyivät myös

huornatüavasti lakorn aikana.
Ktm säilöönorttojen määrä l,aski lätr,es puo-

Ieen lakon aikana, korvasivat jäljelle jääneet

säilöönorttoryhmärt aikaisenamin käyttämänsä
aineet sekä nüdern hankkirnistavan käyterttä-

vissä olevilla kanavilla. Alkorholipolüttisesti
on irnielenkiintoista,tietää mitkä ryhrnät käyt-
tivät mirtäkin kanavaa. Kanavamuutoksia py-

ritään selvittämäänso,siaalisen kiinnirttynei-
syyde,n avultra.

Seuraavassa tarkastellaan as,urnistap'atyy-
peittäin lakon vailrurtusta päihdyttävän ai-

neen lajiin ja sen hankkirrnisrtapaan.
Jälkiaika on jätetty kokonaan rtärnän tar-

kastetrurn ulkopuolelle jra ,taulukoista I ja 9 iI-
menevät kunkin tajirn ja hankkirnista\ran pro-
sent,tiset o,stludet asumis,taparyhmirttäin.

Ykrsityisüyyppisessä ssllroo§§ä oli esiaikana
käytetyin aine viina tai muu väkevä juonr,a ja
toiseü<si käytetyin aine oli viini (rbauluklo B).

Keski,olut ja d,enatunoidut aineet olinrat har-
voin käy,tettyjä aineita'tässä ryhrnässä. Lak-
koaikana,hu,omataan, että käytetyin'aine täs-

sä ryhrnässä ,oli viina tai n'ruu väkevä juorrr,a,

seuraa\xana keski,oltlt. Denaturo'irtuja aineita
oli tässä ryhrnässä käytetty L0 /o:rssa ;tapauk-

sista. Ol,i ttaparhtunut vansim vroirnakkaalita t'un-

tuva,sür:tyrninen keskiolueen.
Enrren lakkoa oli yrksityisasunno§sa asuvien

ry&unän käytetyin kanava Alkon vähittäis-
myyrnäIä (t'aulukko 9). Lakkoaikana oli tässä

ryür,mässä lä,tres puolessa tapauksista hankki-
misl«anavana anniskeluravirntola, keskiioluert
vähittäisrrnyynrtipaikka noin vüdenneksessä
tapauksista ja muu tai turr,tematon tapa ne1-

j änneksessä ta,pauksistra.
Päihty'myks,eon käytetyt väkevät juo,rnat

oli hanki,ttu annirskeluravintrolasta, keskiolut
lähes yksinomaan vähittäisnryymäIästä.

Se, etrtä muü t,ai tunrtematon tapa hankkia
päihdyttävä aine oli neljänneksessä tapa'uk-
sirsta,,osoittaa, että denaturoitujen aineiden
ohella oli hankittu "pi,rneitä pulloj,a".

Yü<sibyisastrnnossa asuvilla näytlti lako'n ai-

kana olleen naahdollirsta varallisuuten§ra ja
helpomman saaruüür takia käyttää hyväk-
si r,avintoloiden palveluksia.

Joukkwnajoituksessa asuwien ryhmässä oli
esiaikana käytetyin juorna viina tai rnrlurt vä-

103

100

100
100

2 112

478
111

100
100

579
367

6B

97



Taulukko 8. Päihtymyksen aiheuttaneen aineen prosenttiset osuudet asumistaparyhmittäin

päihdytysaine esiaika
yksityis- joukko- asunnoton yht.
asunto majoitus

lakkoaika
yksityis- joukko- asunnoton yht.
asunto majoitus

viina tai muu väkevä juoma
viini
A-oIut
keskiolut
muu laillinen juoma
salakuljetus- tai kotipolttoviina
tai muut sellaiset valmisteet
denaturoidut aineet
muu tai tuntematon
yhteensä

N

35
11

4

2L
1

13

6

2

2L
8

54
34

5j

I
5

100

t27

49
42

2

j

1

4

99

250

36

1

6

100

53

50
46

1

I
1

99

70

28
t2
4

24
2

27
10

3

22
3

1

22

6

99

190

,
10

16

100

301

2

38
11

101

2t7

2

22
L2

101

708

Taulukko 9. Piühtymyksen aiheuttaneen aineen hankkimistavan prosenttiset osuudet asumistaparyhmittäin

hankki-
rnistapa

esiaika
yksityis- joukko- asunnoton yht.
asunto majoitus

lakkoail<a
yksityis- joukko- asunnoton yht.
asunto majoitus

Alkon vähittäismyymälä
keskioluen myyntipaitr<ka
anniskeluravintola
keskioluen an-niskelupaikka
muu tai tuntematon
yhteensä

N

89
1

6

5

101

119

kevät ja toisena yhtä hallitsevana juornrana

viini. Tässäkin ryhrnässä oli käytetty vain
erittäin harvoin keskiolutta ja denaturoituja
aineirba ennen lakkoa. Lakkoaikana hr.r,ornra-

'taan, että naurtiittunra aineerra olivalt väkevät
juorrrat vajaassa [<olmanneksessa, vümi 12

/o:ssa, keskiolurt ja denaturoidut ,aineet kunn-
pikin vajaassa neljännel«sessä tapauksisüa.
Tälle ryhmäIle tyypillinen vahva vänikult-
tuuri oli korvautunrtrt [<eskirolu,ella ja denatu-
roiiduilla ,aineilla.

Päihdyttävät aineet oli Lr:ankirbtu keskioltren
vähittäismyynrtipaikasta, anniskeluravintolas-
ta sekä Iähm puolessa tapauksista rnuull,a tai
tunternrattornalla tavall,a.

,{sumnottornien ryhmässä oli esiaikana käy-
tetyin juom,a viini, ja runsaass.a kolmannek-
sessa tapauksista viina trai muu väkervä juoma.
Tässä ryhmässä ei ollut lainkaan käytetty
keski,olit-utta,tai deolatu:oiü,uja aineita ennqn
lakkoa. Lakon aikana nrousi denaturoitujen

104

juornien osuus lähes kathteen viidemekseen
ja keskiolurt noin viidennekseen tapar.riksista.

Asu,rurottormien ryhmä oli §irtynyt voirnak-
kaasti denaturoituihin aineisün-

Eri ry,hrnien siintymisessä käytitärnään Ia-
kon aikana saatavissa olevaa päihdyttävää ai-
netta void,aan huornata aikaisernrnan alkorho-
Iinkäyttäkulttuurin jra sosiaalisen irr,allis,uu-
den ja aserrran välinen 'suhde. Sosiraalisesti
kiinnittyneet pystyivät korv,aarnaan aikai-
seflrünin käy,ttärnänsä ai,neen kustannuksista
väIitrtämätrtä ravintolapalveluirden ja suhteel-
lisen kalliin keskioluein avulla. Sorsi,aalisesti
irnallisirnmat turva,urtuivat struessa määrin
saatavissa olevaan halpaan korvikkeeseen.

Lakon üai,kutus glet seen jä.rjestgkseen

Lakko raurhoiitti varsin voirnakkaasti yleistä
juopr.mustilanne,tta, joka heijastui myäs säi-
löönorttoj en rnääräärn.

4

19

32

6
40

101

599

3

18
4

1B

46

6
25

99

250

92

I
100

5l

94

1

1

3

99

68

91
(0,4)

3
(0,4)

5

100

238

5

20
29
4

42

100

173

L4

6
59

100

1?6



Yleisimpiä säilöänottopaikkoja ovat nor-

maalioloiss,a kadut, puistot yrn' ulkona sijait-
sevat paikat, joista päihtynyt tlavaitaan hy-
vin. Toisena valtäryhmänä ovat julkisluo'n-

teiset rtai vastaavat sisäÖil,at (asemat, lükehuo-
neistot jmre.).

Rauhoiütavimrnin lakko vaikutti yk'sityisa-

surrrtoihiLn, joista tapahtuneet säilöönottot vä-
henivärt 75 %. Ulkona valliltsevaa tilannetta
lrakko raulroitti 42 /o ia julkirsluon'teisia paik-
koja 64 % (taulukko 10). Bravinüol,oiden ja
baarien ryhrnään lakko ei vafüuttanurt ju,uri

nirneksikään.
Yksityisasunnot, julkisluorn:teiset paikat ja

katukuva rauhoittuivart siirs lakon aikana.

Havainnointi,tulokset osoiUtivat myäs, ottä

hu,malaisten lukumäärä väheni huomattavas-
ti kaduilla ja asemanseudull,a. Asemapolüsin
havainnot osoittivat yhtäpitävästti, etüä nor-
maalioloissa varsin nau,hratom asema:rseutu

hiljeni lakon aikana. Trokarei'takaan ei ilmes-

tynyt asernanseudulle kuin muutama lakort

aikanra, sillä mahdolliset asiakkaatkin olivat
kad,onneet Myäs kaikenlaiset häiriöt vä-
henivät asemanseudulla lakon aikama.

Poliisin tietoon tulleen rikollirsuu'den mää-

rässä tapahtui myäs muutoksia ja katukuva
ja huvitilaisuudet nauhoitrtuivat (Takala

19?3). Eri lähteistä saadu,t, tiedot osoittavat,
että lakko vaikutti varsin voi,makkaasti taval-
lisimpün häiriöpaikkoihin.

Taulukko I0. Säilöönottopaikkaindeksit

paikka esiaika lakkoaika jälkiaika

2. Lakko vaikutti voimakhaim,rnin srosiaalises-

ti kiinnirütyneiden ryhrnään, mutta toisaalta
nr,yäs,sosiraalisesti irrallisi,rnpienkin ryhrnässä
tapahtui "kuivurnista".
3. Säilöönotoissa normaaliaikoina Lrarvinaiset
airneet, keskiolut ja denaturoidut aineet, oli-
vat vahvasti edustettuina lakonaikaisissa säi-

löönotoissa.
4. Sosiaalisesrti irrallis,et korvasivat viininsä
voirnrakkaasti denaturoiduill,a aineilla. Sosiaa-

lisersti künnirttyneiden ryhmässä tapahtui siir-
tymistä keskiolueen sekä ravintolapalvelus-
ten käyrttöön väkevien juomien hankkirnises-
sa.

5. Laldro vaikuüti rauhoirttavasti katutku,vaan
ja julkisiin paikkoirhin sekä yl«sityisazu'ntoi-
hin.
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yksityisasunto 100

ravintola, baari 100

ulkona 100
julkisluonteinen tai
huvipaikka 100

25

94
58

36

6B

273
t48

66

Indeksit on laskettu kunkin säilöönottopaikkaryh-
män päiväfrekvensseistä.

Y ht e e nu e t o I ak on. a ai,kutuk si,st a

1. Säilöönoütrojen vükoittaiset keskirnäärät
laskivat 52 /o esiaikaan verrattuna.
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