
Al ko lto li j a lt en ki ri ko kset

Yleisesti uskotaan alkoholin lisäävän aggre§-

sioita, vaikka tästä ei ole paljon tieteellistä
todistetta (Takala et aI. 1957, Hartocollis
1962). Bennett, Buss ja Carpenter tutkivat
miespuolisilla ylioppilailla alkoholin vaiku-
tusta aggressioon (1969). He määrittelivät
aggression sen kivun määränä, jota joku oii
halukas tuottamaan toise1le. Tutkijat esitti-
vät, ettei alkoholi vain farmakologisena teki-
jänä johtanut aggressioon, mutta sosiaalises'
sa tilanteessa,se saattoi siihen johtaa. He kat-
soivat aggression riippuvan yksinomaan mui-
den ihmisten läsnäolosta vapaamuotoisessa
sosiaaLisessa tilanteessa, jossa kaikki käyttä-
vät alkoholia.

Väkivaltarikoksia voidaan pitää yhtenä
aggressiivisen käyttäytymisen ilmentymänä.
Etenkin henkirikoksiin on alkoholin käytön
havaittu liittyvän hyvin yleisesti. Eri maissa

alkoholilla on ollut osuutta henkirikoksiin
noin 30-60 prosentissa tapauksista (Sal-

miala 1931, Cassidy 1941, Gillirn 1946, Harlan
1950, Verkko 1951, Fisher 1952, Wilentz &
Brady 1953, Cleveland 1955, Wolfgang &
Strohm 1956, Le Roux & Smith 1964).

Tässä tutkimuksessa keskityttiin henkiri-
kosta edeltäneen aggressüvisuuden ja riitai-
san käytöksen selvittämiseen. Erityisesti py-
rittiin selvittämään seuraavia seikkoja:

1. Liittyikö alkoholi useasti henkirikosta
edeltäneeseen aggressiiviseen ja riitaisaan
käytökseen?

2. Oliko henkirikoksen tekijä tai uhri hen-

kirikokseen johtaneen aggressiivisen ja rii-
taisan käytöksen aloittaja?

3. Millainen sukupuolten välinen tilanne
oli niissä tapauksissa, joissa alkoholi liittyi
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henkirikosta edeltäneeseen aggressiiviseen ja
riitaisaan käytökseen?

4. O1iko keskimääräisissä alkoholimäärissä
eroja niillä uhreilla, jotka aloittivat aggres-

siivisen ja riitaisan käytöksen ja toisaalta
niillä, jotka eivät menetelleet ko. tavalla?

Aineiston keruu ia tutkimusmenetelmät

Tutkimuksen lähtökohtana olivat Helsingissä
poliisin tietoon tulleet henkirikokset vuosina
1963-1968. Tällaisia tapauksia oli vuosittain
L4-21 ja kyseisenä aikana yhteensä 116.

T\rtkimusaineisto kerättiin Helsingin yli-
opiston oikeuslääketieteen laitoksen ruumiin-
avauspöytäkirjoista ja Tilastokeskuksen kuo-
linsyytilastosta. Kun kaikki tapaukset oli Iöy-
detty ja tarkistettu, että luvut täsmäsivät
vuosittain poliisin tietoon tulleiden henkiri-
kosmäärien kanssa, otettiin Helsingin poliisi-
Iaitoksen rikososastosta selville niiden hen-
kilöiden nimet ja syntymäajat, jotka oli ase-

tettu tai aiottu asettaa teoista syytteeseen.
Kaksi tapausta osoittautui selvittämättömik-
si. Muutamissa tapauksissa teosta epäilty oli
tehnyt itsemurhan ennen syytteen nostamis-
ta. Täydellisyyden vuoksi katsottiin aiheelli-
seksi ottaa myös nämä tapaukset mukaan
tutkimukseen.

Jäljempänä käytetääin s56rtteeseen pan-

nuista tai niistä, joita aiottiin syyttää, ter-
miä henkirikoksen tekijä, vaikka luonnolli-
sesti heitä kaikkia ei tuomittu. Sekä henki-
rikoksen tekijöiden että uhrien alkoholin vai-
kutuksen alaisuudesta teon aikoihin sekä te-
koa edeltäneestä aggressiivisesta ja riitaisas-
ta käytöksestä pyrittün saamaan mahdolli-



sirnman objektüvista tietoa. Tämän vuoksi
perehdyttiin myös kaikkia ulkopuolisia todis-
tajia koskevün asiakirjoihin. Uhreista oli Iä-
hes aina suoritettu oikeuskemiallisia veren-
alkoholin määrityksiä, joten alkoholia koske.
vat tiedot olivat hyvin luotettavia. Tämä ei
juuri koskaan ollut mahdollista henkirikos-
ten tekijöiden kohdalla, koska heidät saatiin
yleensä pidätetyksi vasta sünä vaiheessa, kun
alkoholi oli haihtunut elimistöstä. Näin olien
jouduttiin näiden henkilöiden kohdalla pe-
rustamaan tieto asiakirjoissa oleviin mainin-
toihin.

Tutki,musainetsto

Tutkimusaineistossa oli henkirikoksen teki-
jöinä 105 miestä ja 9 naista. Kahdessa tapauk-
sessa ei henkirikoksen tekijää ollut kyetty
selvittämään.

Alkoholin todettün varmasti liittyneen ta-
pahtumaan 92 tapauksessa eli 79,3 /o:s.sa ko-
ko aineistosta. Tapahtuman aikoihin oli al-
koholin vaikutuksen alaisena ollut uhreista
79 (68,1 %) ja henxirikoksen tekijöistä 77

(66,4 %). Tavallisesti tilanne oli se, että mo-
lemmat olivat olleet aikoholin vaikutuksen
alaisia. Murhista, joita poliisin tietoon tuli
kyseisinä vuosina 15, vain yhdestä uhrista
(6,6 %) löydettiin alkoholia, kun taas yhden-
kään tekijän ei havaittu olleen alkoholin vai-
kutuksen alaisena. Näin ollen oli alkoholia
havaittaessa tavallisesti kyse tapoista ja kuo-
lemaan johtaneista pahoinpitelyistä. Tämä
ero oli tilastollisesti erittäin merkitsevä
(x2 : 55.5; d.f. : 1;p4 .001).

Uhreista suoritettiin lähes poikkeukseüta
Widmark- tai ADH-menetelmillä oikeuske-
miallisia verenalkoholin määrityksiä. Keski-
määräinen alkoholin promillemäärä oli alko-
holia nauttineiden ryhmässä 2,26.

Tulokset ja pohdintaa

Alkoholi liittyi useammin henkirikosta edel-
täneeseen aggressiiviseen ja riitaisaan käyt-
täytymiseen kuin niihin tapauksiin, joissa
tällaista käyttäytymistä ei esiintynyt. Tämä
ero oli tilastollisesti melkein merkitsevä (p(
.05, taulukko 1). Kuitenkin jo pelkästääin se,

että aggressiivisuus ja riitaisuus ilmeni ri-
kosta edeltäneenä käytöksenä myös silloin,
kun alkoholilla ei ollut ozuutta asiaan, sulki
pois sen mahdollisuuden, että alkoholi olisi
ainoa tähän aggressüvisuuteen ja riitaisuu-
teen vaikuttava sJry.

Tutkittaessa aggressiivista ja riitaisaa käy-
töstä henkirikosta edeltäneenä ilmiönä ha-
vaittiin, että §seisen käytöksen oli yhtä
usein aloittanut uhri kuin rikoksen tekijäkin
(x2 : 0.37; d.f. : 1; p > .01). Näin ollen
molemmissa ryhmissä oli aggressiivisuus- ja
riitaisuuspotentiaaleja. Alkoholin ohella oli
uhriin liittyvillä aspekteilla ja laajasti ottaen
uhrin ja rikoksen tekijän vuorovaikutuksella
osuutta rikoksen syntyyn. Tämä sopii hyvin
Bennettin, Bussin ja Carpenterin tekemiih
päätelmiin (1969).

Alkoholin liittyessä henkirikosta edeltä-
neeseen aggressiivisuuteen ja riitaisuuteen
oli tavallisesti §se kahden miespuolisen hen-
kilön väIisestä tilanteesta. Miehen ja naisen

Taulukko I. Aggressiivinen ja rütaisa käytös henkirikosüa edel,täneenä ilmiönä sekä alkoholin osuus
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Tapahtumatiedoirssa tekoa edeltänyütä agg:ressiivista
ja riitaisaa käytöstä

Uhrin aloittamaa
Henkirikoksen tekij än aloittamaa
Aloittajasta ei tarkkaa tietoa

llapahtumatiedoissa ei tekoa edeltäny,tfä aggressii-
vista ja rii,taisaa käytöstä
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92 100,0 24 100,0 116
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Taulukko 2. .{koho i tii,ttyneenä henkirikosta edel,täneeseen aggre,ssiiviseen ia riitaisaan käytökseen eri
surkupuolten väli[ä

Miespuo. henkirikoksen Muut Yh-
tekijä/miespuo,l.uhri distelmät

n7on%

Yhteensä

n

Alkoholilla osuutta
Alkoholilla ei osuultüa

13

22
51
28

64,6
35,4

37,1
62,9

64
50

Yhterensä
x2 = 7.4fr; d.f. = 1; p< .01

tai kahden naispuolisen henkilön väliset ti-
Ianteet olivat paljon harvinaisempia. Verrat-
taessa näitä keskenään saatiin ero, joka oli
tilastollisesti merkitsevä (p < .01, taulukko
2). Tämä ero johtuu ainakin siitä, että alko-
holia käytetään miesten keskisissä asetelmis-
sa useammin kuin muissa.

Niissä alkoholipositüvisissa tapauksissa,
joissa henkirikosta o1i edeltänyt uhrin aloit-
tama aggressiivinen ja riitaisa käytös, oli uh-
rien keskimääräinen veren alkoholiarvo 2,48

promillea. Vastaavasti niissä alkoholipositii-
visissa tapauksissa, joihin ei liittynyt uhrin
aloittamaa aggressiivista ja riitaisaa käytös-
tä, oli keskimääräinen veren alkoholiarvo
2,13 promillea eli Iähes samaa luokkaa.

Yhteenueto

Tutkimus koski poliisin tietoon tulleita hen-
kirikoksia Helsingissä vuosina 1963-1968,
joita oli yhteensä 116. Pyrittiin selvittämään
henkirikosten tekijöiden ja uhrien alkoholin
vaikutuksen alaisuutta sekä aggressiivista ja
riitaisaa käytöstä välittömästi ennen henki-
rikosta sekä näiden tekijäin välistä yhteyttä.

Joko uhri tai henkirikoksen tekijä - ta-
vallisesti molemmat - olivat varmasti olleet
alkoholin vaikutuksen alaisia 92 tapauksessa.
AIkohoIiIIa oli harvemmin osuutta murhiin
kuin muihin henkirikoksiin (p( .001). Kes-
kimääräinen alkoholimäärä uhreilla, joissa aI-
koholia havaittiin, oli 2,26 promillea, mikä
vastaa keskivahvaa humalatilaa.

Aggressiivisen ja riitaisan käytöksen oli
ennen henkirikosta aloittanut yhtä usein
uhri kuin rikoksen tekijäkin. Alkoholi liit-
tyi useasti täIlaisiin tekoja edeltäneisiin
aggressiivisiin ja riitaisiin käyttäytymisiin
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79 100,0 35 100,0 174

(p< .05). Alkoholin Iiittyessä aggressiiviseen
ja riitaisaan käyttäytymiseen oli tavallisesti
kyse kahden miespuolisen henkilön välisestä
tilanteesta (p< .01). Niissä alkoholipositiivi-
sissa tapauksissa, joissa henkirikosta oli edel-
tänyt uhrin aloittama aggressiivinen ja rii-
taisa käytös, oli keskimääräinen veren alko-
holiarvo uhreilla Iähes sama kuin niissä alko-
holipositiivirsissa tapauksissa, joihin ei liitty-
nyt tällaista käytöstä.
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