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Järjestyspoliisien lakko 13. - 29.2. 1976
poisti 6 000 poliisia tehtävistään. Lakko
vaikutti nimenomaan liikennevalvontaan,
olihan esimerkiksi Liikkuvan poliisin ko-
ko miehistö lakossa.

Rattijuopumustapauksista vain muuta-
ma prosentti tulee ilmi. Valvonnan tehos-
tamista ja kiinnijoutumisriskin lisäämistä
on pidetty yhtenä keskeisimmistä kei-
noista rattijuopumuksen hillitsemiseksi
(esim. HE n:o 110/1975). Poliisien lakko
tarjosi poikkeuksellisen tilanteen tutkia
kiinnijoutumisriskin merkitystä.* Peri-
aatteessahan liikennevalvontaa ei tuol-
loin ollut ja oli perusteltua kokea kiinni-
joutumisriski olemattomaksi.

Kysymys on subjektüvisesti koetusta
kiinnijoutumisriskistä, ei todellisesta. To-
dellinen kiinnijoutumisriski ei vähenty-
nytkään lakon aikana olemattomiin. Lak-
kohelmikuussa poliisi tilastoi 804 rattijuo-
pumustapausta, vain 22 % vähemmän
edellisen vuoden vastaavaan aikaan ver-
rattuna. Sitä, että lakon aikana valvottiin
rattijuopumusta, paikoin jopa poikkeuk-
sellisen tehokkaasti, tuskin tiedettiin
yleisesti. Virallisesti oli korostettu, että
poliisilla on mahdollisuuksia puuttua ai-
noastaan vakavimpiin rikoksiin, ja keho-
tettu autoilijoita maltillisuuteen ja
omaehtoiseen Iainkuuliaisuuteen sekä
selvittämään kolarit keskenään. Valvon-
takalustoa ei näkynyt liikenteessä, ja
rattijuopumusta lukuun ottamatta liiken-

*Tutkimus tehtün Oikeuspolüttisen tutkimuslaitok-
sen ja Liikenneturvan yhteistyönä. Alkoholitutki-
mussäätiö avusti aineistojen hankintaan tarvittavan
aputyövoiman palkkaamisessa. Kirjoittajien ohella
tutkimuksen suunnitteluun ja suorittamiseen osal-
listui erityisesti tutkija Kauko Aromaa Oikeuspoliit-
tiselta tutkimuslaitokselta.

nerikoksiin ei juuri puututtu: vuoden 1976

helmikuun tilastoidut liikennerikokset
vähenivät edellisestä vuodesta puoleen.
Autoilijoilla oli siis perusteltu syy uskoa,
ettei humalaisenakaan joutuisi poliisin
kynsiin.

Jos kiellot on sisäistetty voimakkaasti,
valvonnan ja kiinnijoutumisriskin muu-
toksien ei voida olettaa välittömästi
näkyvän käyttäytymisen muutoksina.
Rattijuopumusrikollisuuden kokonais-
määrä ei tue sitä uskoa, että humalassa
ajamisen kielto olisi yleisesti ja ehdotto-
masti sisäistynyt. Siksi voisi olettaa polii-
silakon näkyvän yleistyneenä rattijuopu-
muksena.

Lakon vaikutuksia rattijuopumukseen
tarkastellaan seuraavassa verenalkoholi-
määritysten ja kahden kyselyaineiston
pohjalta.

VERENALKOHOLIMAANTTVTS.ET

Rattijuopumuksesta epäillystä otetaan
Iähes aina verinäyte. Se tutkitaan Helsin-
gin yliopiston oikeuslääketieteen laitok-
se1la, josta näin oli mahdollisuus koota
myös lakon aikana ilmi tullutta rattijuo-
pumusta koskeva aineisto.

Oikeuslääketieteen laitokselle saapui
tammi-maaliskuussa 1975 ja 1976 veren-
alkoholin määrityspyyntöjä seuraavasti:

1975
1976

tammikuu helmikuu maaliskuu

1 138 1 054 r 166

913 864 L 234

Muutama verenalkoholimääritys ei liity rattijuoptt-
mukseen. Näiden merkitys on kuitenkin häviävän
pieni.

Vuoden 1976 sekä tammi- että helmikuu
olivat edellistä hiukan hiljaisempia. Syy
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saattaa olla vuoden alun pakkasissa.
Lakkokuussa tuli ainakin tammikuuhun
nähden normaalimäärä määrityspyyntö-
jä. Määrityspyynnöt on tilastoitu niiden
saapumispäivän, ei ajopäivän mukaan.
Viimeistä lakkoviikonvaihdetta koskevat
määrityspyynnöt sisältyvät maaliskuun
lukuun. Tämä ei vähennä ihmetyksen
aihetta.

Seuraavassa tarkastellaan tämän vuo-
den alun määrityspyyntöjä lääneittäin ja
erikseen suurimmissa kaupungeissa. Tau-
lukossa 1 on rattijuopumuksesta epäillyt
eritelty vuoden alusta lakkoon asti, Iak-
koaikana eli 13. - 29.2. ja lakon jälkeen 1.

- 15. 3. Määrityspyynnöt on ryhmitelty
ajopäivän mukaan ja joukosta on karsittu
muut kuin rattijuopumukseen liittyvät.

Yleensä määrityspyyntöjä tuli lakko-
ajalle vähemmän kuin vuodenvaihteen ja
alun ja lakon jälkeisen kahden viikon
perusteella voisi pitää tavallisena. Sel-
vimmin määrityspyynnöt vähentyivät
pohjoisissa lääneissä. Hämeen läänissä
määrä ei laskenut, Mikkelin läänissä se oli
tavallista suurempi ja Kuopion, Keski-
Suomen ja Uudenmaan läänin lakonaikai-
set määrät olivat tavallista suurempia,
pienempiä tai tavallisia riippuen siitä,
pidetäänkö lakkoa edeltänyttä vai lakon
jälkeistä aikaa normaalina. Suur-Helsin-
gissä rattijuopumuksia tuli lakkoaikana
ilmi vähemmän kuin ennen lakkoa, mutta
enemmän kuin lakon jälkeen.

Lisäksi voitiin havaita, että määritys-
pyyntöjä esitettiin lakon aikana tavallista
harvemmista poliisipiireistä. Keskittymi-
nen joidenkin piirien joihinkin päiviin
viittaa poliisipäällystön liikennevalvonta-
harrastukseen näissä piireissä.

Pelkästään määrityspyyntöjen luku-
määrästä ei voi päätellä, Iisääntyikö
rattijuopumus lakon aikana. Muutokset
ilmi tulleessa rattijuopumuksessa voivat
kuvata yksinomaan ilmitulotodennäköi-
syyden muutoksia.

Mitä suurempi rattijuopumuksen ilmi-
tulotodennäköisyys yleensä on eli mitä
tehokkaampi lükennevalvonta oD, sitä
alhaisempi on kiinnijoutuneiden ratti-
juoppojen keskimääräinen veren alkoho-
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Taulukko /. Verenalkoholin määrityspyynnöt ennen
lakkoa, lakon aikana ja lakon jälkeen (ajopäivän
mukaan)

Lääni a.25. t2. -75 13.-29.2. -76 l.:15. 3. -?6

-r2. 2_ -78

Uudenmaan
Turun ja Porin
Hämeen
Kymen
Mikkelin
Pohjois-Karjalan
Kuopion
Keski-Suomen
Vaasan
Oulun
Lapin
Ahvenanmaa

Yhteensä

327
223
181

104

88
6l
86
77
96

r06
58

4

I 323

104

70
75
29
38
18

39
30
23
34
l6

104

96
74
33
30
27
38
25
42
51

23
1

514438

Suur-Helsinkit)
Tampere
Turku
Lahti
Oulu
Pori

77

L7

29
l9
I
6

232
49
79
39
28
28

57
18

19

2L

13

t2

t)Suur-Helsinki käsittää ne Helsingin ympäristö-
kunnat, joista rattijuopumuksesta epäilty tuodaan
Helsinkün verikokeeseen.

lipitoisuus. Valvonnan ollessa tehotonta
vain törkeimmät eli onnettomuuksiin
johtavat tai silmiinpistävästi horjahtele-
van ajon rattijuopumustapaukset tule-
vat ilmi.') Tämän säännön perusteella
pitäisi voida päätellä seuraavasti:

Rattijuopumuksesta epäiltyjen keskimääräinen
veren alkoholipitoisuus läkon aikana

Tavallista
alhaisempi Tavallinen

Tavallista
suurempi

Tavallista
enemmän

Valvonta Vüttaisi sühen, ettätavallista
tehok- rattijuopumus

lakon aikana
yleistyi

kaampaa

Vüttaisi
sühen,
että ratti-
juopumus
vähentyi lakon aikana

Künnijou-
tumisriski
tavalllsta
alhaisempi

TavalLinen
määrä

Tavallista
vähemmän

t1Tämä voidaan todeta mm. lükenneonnettomuuk-
sien nk. alkoholitapausten ja tilastoitujen rattijuo-
pumustapausten pitkäaikaisesta kehityksestä. Ks.
myös Takala 19?2.
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Päättely perustuu yleissääntöön, josta
voi olla satunnaisia poikkeuksia. Aineis-
ton tarkastelua Iääneittäin haittaa se, että
muutokset eivät läänin sisäl1ä ole johdon-
mukaisia: edellä jo vihjattiin siihen, että
yksittäisissä piireissä poliisipäällystö oli
erittäin aktiivinen. Lisäksi tavallista suu-
rempi ilmi tulleiden rattijuopumusta-
pausten määrä ja rattijuoppojen tavallis-
ta suurempi veren alkoholipitoisuus ei
välttämättä merkitse yleistynyttä rikolli-
suutta. Se voi johtua myös siitä, että
rattijuopot ajavat tavallista humalaisem-
pina ja kiinnijoutumisriski - pelkästään
tästä syystä tai valvonnan vuoksi - on
tavallista suurempi. Silloin rattijuopumus
olisi tavallista törkeämpää, ei niinkään
yleisempää.

Yleensä, joskaan ei poikkeuksetta, Ia-
kon aikaiset veren alkoholipitoisuudet
olivat suurempia kuin ennen lakkoa ja
lakon jälkeen (taulukko 2).

Edellä esitetyn päättelyn mukaan voi-
daan Pohjois-Karjalan, Oulun ja Lapin
lääneistä todeta ainoastaan, että kiinni-
joutumisriski oli lakon aikana tavallista
pienempi, mistä syystä kiinni joutuneiden
määrä oli pienempi ja veren alkoholipitoi-
suuden keskiarvo suurempi kuin tavalli-
sesti.

Hämeen, Mikkelin, Kuopion ja Keski-
Suomen lääneissä rattijuopumus näyttäi-
si yleistyneen (tai käyneen törkeämmäk-
si).

Kymen läänissä rattijuopumus näyttäi-
si lakon aikana vähentyneen. Lakon
aikana sen määrityspyynnöistä yli puolet
tuli Lappeenrannasta, josta niitä ennen
lakkoa ja lakon jälkeen tuli alle viidesosa.
Lappeenrannassa joutui lakon aikana
kiinni kaksi kertaa tavallinen määrä
rattijuoppoja. Kiinnijoutumisriskin jyrk-
kä lasku toisaalla ja kasvu toisaalla voi
selittää tämän yllättävän tuloksen näen-
näiseksi. Muista lääneistä ei voi sanoa
tätäkään.

Kaupungeista Turussa ja Tampereella
rattijuopumus näyttäisi lisääntyneen ja
Porissa vähentyneen. Muissa kaupungeis-
sa tulokset ovat sekavia. Useat vaikeasti
kontrolloitavat seikat ja pelkkä sattuma

Taulukko 2. Rattijuopumuksesta epäiltyjen veren
alkoholipitoisuuden keskiarvot ennen lakkoa, lakon
aikana ja lakon jälkeen, promillea

Lääni n. 25. 12. -75 L3.-29.2. -76

- t2.2. -76
1.-r5. 3. -?6

Uudenmaan
Turun ja Porin
Hämeen
Kymen
Mikkelin
Pohjois-Karjalan
Kuopion
Keski-Suomen
Vaasan
Oulun
Lapin

1'?9
1,78
r,54
1,74

1,53
1,61

1,34
1,56
1,54
1,80
1,3?

L,82
1,74
1,84
1,76
1,72
2,05
L,77
1,65
L,87
2,17
2,26

1,80
1,66
1,?5
1,81

l,7l
1'?0
1,46
1,61

1,89
L,47
1,38

Suur-Helsinki
Tampere
Turku
Lahti
Oulu
Pori

1,72
1,49
1,66

1,77

L,74
1,64

1,57
1,84
1,80
2,07
1,99
1,54

1,95
1,68
1,67
2,01
L,7L

1,83

vähentävät tuloksen vakuuttavuutta.
Tarkastelun pääanniksi jää ihmetys:

ilmi tullut rattijuopumus vähentyi yllät-
tävän vähän lakon aikana. Siispä

a) kiinnijoutumisriski vähentyi ja to-
dellinen rattijuopumusrikollisuus lisään-
tyi lähes vastaavasti tai

b) tilanne ei juuri muuttunut.
Tarkastelu eivätkä seuraavat aineistot

tue oletusta rattijuopumuksen huomatta-
vasta ja johdonmukaisesta yleistymises-
tä. Siksi sopii hämmästellä sitä, että
lakosta huolimatta kiinnijoutumisriski
säilyi suurimmassa osassa Suomea lähes
ennallaan, vaikkakin se ilmeisesti vaihteli
alueittain. Tämä todistaa rattijuopumuk-
sen ilmitulotodennäköisyyden yleistä pie-
nuutta. Aineistosta löytyy viitteitä siitä,
että rattijuopot itse lisäsivät kiinnijoutu-
misriskiään ajamalla lakon aikana taval-
lista humalaisempina. Uskaliainta, mitä
muutoksista voi sanoa: lakon aikana
rattijuopumus pikemminkin yleistyi kuin
väheni, vakavoitui kuin lieveni.

RAVINTOLA-ASIAKKAAT

On tavallista käydä ravintolassa omalla
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autolla. On epätavallista olla nauttimatta
ravintolassa alkoholia.

Joka neljäs kiinni joutunut rattijuoppo
on lähtenyt ravintolasta (Mäki ja Linnoila
1976). Tarinat ja havainnot viittaisivat
siihen, että rattijuopumus on ravintola-
käyntien yhteydessä yleisempää kuin
miltä näyttäisi tutkittaessa pistokokein
sattumanvaraisesti valitun tieosuuden
autoilijoita. Voisi olettaa, että ravintolas-
sa pidetään nautituista annoksista tar-
kemmin lukua kuin kotona tai kylässä
juotaessa. Tällöin ehkä myös rattijuopu-
mukseen ja mahdollisuuteen joutua siitä
kiinni suhtaudutaan laskelmoidummin
ravintolasta kuin muualta lähdettäessä.
Oli siis perusteltua pitää ravintolasta
Iähteviä autoilijoita strategisena tutki-
muskohteena: poliisilakon todennäköiset
vaikutukset nähtäisiin suppeastakin ai-
neistosta.

Tutkimusongelmana oli selvittää, lähti-
kö lakon aikana ravintoloista enemmän
humalaisia autoilijoita kuin ennen lakkoa.
Koska tilanteesta ennen lakkoa ei ollut
tietoa, lakkoaikaa jouduttiin vertaamaan
lakon jälkeiseen aikaan.

Kgselg

Päädyttiin menetelmään, joka vaikutti
hullulta: kysyttiin ravintolasta lähtevältä
autoilijalta hänen illan kuluessa nautti-
mansa alkoholin määrää.

Ravintolan pysäköintialueella esitettün ohjaus-
pyörän taakse asettuneelle asiakkaalle kortti, jossa
tiedusteltün: "Nautitteko tänä iltana alkoholijuo-
mia?" Rastittavat vastausvaihtoehdot olivat

1 ravintola-annoksen
2-3 ravintola-annosta
4 tai useampia ravintola-annoksia
en ollenkaan.

Korostettün kysymyksen luottamuksellisuutta.
Vastaukset kerättün suljettuun pahvilaatikkoon.

Oli selvää, ettei vastauksiin voinut
Iuottaa. Toisaalta valehtelu lakon aikana
tuskin poikkeaa valehtelusta ilman lak-
koa. Lisäksi on perusteltua olettaa, että
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nautitut määrät valehdellaan helpommin
kuin s€, onko yleensä nautittu. "En
ollenkaan" -vastaukset kuvannevat zuh-
teellisen luotettavasti mahdollisia muu-
toksia niiden autoilijoiden osuudessa,
jotka todellakaan eivät nauttineet ravin-
tolassa alkoholia.

Osoittautui, että kysely mahdollisti
toisen periaatteessa erillisen aineiston
kokoamisen samanaikaisesti: autoilijan
kävelyä parkkipaikalle tarkkailtiin; kat-
sottiin kuinka avain sattui lukkoon; kort-
tia ojennettaessa tarjoutui tilaisuus nuuh-
kaista henkeä, katsoa silmiin ja mittailla
olemusta; kortin lukeminen, sen työntä-
minen pahvilaatikon kapeaan rakoon,
kynän käyttö ja palautus tarjosivat mah-
dollisuuden havaintoihin. Jälkikäteen ar-
vioiden havaintojen tekoa olisi pitänyt
kehittää. Nyt se jäi epäsystemaattiseksi
ja subjektiiviseksi.

Kysely suoritettiin kolmessa ravinto-
lassa seuraavasti:

Iakon aikana

20. 2.

21. 2. ja 28. 2

21. 2. ia 28. 2

ravintola A
ravintola B
ravintola C

Kaikkia näitä ravintoloita pidetään
suhteellisen kalliina. Ne ovat tanssiravin-
toloita, joihin yleensä pukeudutaan eri-
tyisesti. Tästä huomautettiinkin: "Jos
metsästätte rattijuoppoja, menkää X:ään
(eräs keskiolutravintola kaupungin lai-
dalla), tämä on liian kallis paikka."
Ravintoloiden valintaan vaikutti ennen
kaikkea kyselyyn sopiva pysäköintialue
ravintolan väIittömässä läheisyydessä.

Paitsi ravintolan luonne rattijuopu-
muksen yleisyyteen voivat vaikuttaa mm.
illan erityispiirteet. Ravintolassa A oli 20.

2. oppikoulun seitsemäsluokkalaisten,
"vanhojen", juhla. Ravintolassa C oli sekä
28. 2. että 13. 3. erityiset juhlat, jotka
kasvattivat automäärän poikkeuksellisen
suureksi.

Kaikkiaan aineistoksi saatiin lakon ai-
kana 81 korttia ja lakon jälkeen 49 korttia.
Ne jakautuivat taulukon 3 mukaisesti.

Lukuun ottamatta ravintola A:n auto-

lakon jälkeen

12. 3. ja 13. 3.

13. 3.

13. 3.



Taulukko 3. Ravintolassa nautitut alkoholimäärät
autoilijoiden oman ilmoituksen mukaan

Kieltäytyi
sanomasta

Yht.

Hauai.nnoi.nti

Ravintolasta A 20. 2. lähteneistä autoilijoista viisi
luokiteltiin täysin selväksi, yksi nauttineeksi, mutta
selväksi ja kolme juopuneeksi. Näistä yksi oli pahoin
humalassa ja kieltäytyi vastaamasta. Lakon jälkei-
sillä kerroilla kaikki kolme autoilijaa havaittün
selviksi.

Ravintola A:n automäärä ja havaintojen mukaan
suhteellisen runsas humalaisuus 20. 2. ei johtunut
koululaisriehasta. Koululaiset eivät olleet lükkeellä
omilla autoillaan. Portieeri piti iltaa tavanomaisena
ja seuraavilla kerroilla pikemminkin oudoksui auto-
jen harvalukuisuutta. Herää epäilys: Olisiko kyse-
lymme karkottanut kanta-asiakkaiden autot seu-
raavilla kerroilla? Ravintola A oli aineisto§§amme
ainoa kulmakunnan asujaimiston illanistujaispaik-
ka.

Ravintola B:n asiakkaat luokiteltün havaintojen
perusteeUa seuraavasti (koska eri kerroilla kyselyä
oli suorittamassa eri ihmiset ja koska havainnointia
ei ollut systematisoitu, kuvaukset vaihtelevat):

2t.2 28.2. r3.3.

3 ei yhtään 4 eivät varmasti 4-7 ei yhtään
ravintola- nauttineet yh-
annosta tään annosta

4 yksi tai 5 yhden 3-6 Yksi annos
kaksi annoksen
annosta

6 useita 2 kaksi-kolme 6-2 kaksi-kolme
annoksia annosta annosta

1 tolkuttomasti 2-0 neljä tai
humalassa useampia

annoksia

Nautitut
ravintola-annokset

r2-34- 0

Lakon aikana

Ravintola A
20. 2.

Ravintola B
21.2.
28.2.

Ravintola C
21.2.
28. 2.

Yhteensä

I
3

5

5

I
6

I

1

3

5

5

2

2

I

t4
11

L7 1

1l
27

157

t4
33

81

Lakon jälkeen

Ravintola A
t2. 3.

13. 3.

Ravintola B
13. 3.

Ravintola C
13. 3. 2 | 124

71135

2

1

85

2

1

3

2

5

16

30

49Yhteensä

määrää 20. 2. iltaa kohti saatiin eri
kerroilla suunnilleen sama määrä autoja
kustakin ravintolasta. Autoilijoiden yh-
teismäärän ero lakon aikana ja lakon
jälkeen johtuu siitä, että ravintoloissa B
ja C käytiin lakon aikana kaksi kertaa,
lakon jälkeen vain kerran. Ravintolassa A
oli 28. 2. puhelimella asiaa tiedusteltaessa
pari autoa. Lakon ei voi sanoa yleensä
Iisänneen tai vähentäneen omalla autolla
ravintolassa käyntiä.

Seitsemän kymmenestä autoilijasta
kielsi sekä lakon aikana että sen jälkeen
nauttineensa yhtään ravintola-annosta.
Koska lakon jäIkeen kieltäytyneitä oli
jonkin verran enemmän, Iakon aikana
alkoholia (yleensä yhden annoksen)
myönsi nauttineensa hieman useampi
kuin lakon jäIkeen. Ravintoloittain tar-
kastellen vastauksissa ei voi sanoa olevan
eroja. Korttien perusteella ei lakko näyt-
täisi juurikaan vaikuttaneen autoilevien
ravintola-asiakkaiden alkoholin käyt-
töön.

arvioida

14 16

Missään tapauksessa havainnot eivät osoita, että
tämän ravintolan asiakaskunta olisi lakon aikana
ratkennut.rattijuopoksi. Jos havaintoihin ja havain-
noitsijoihin on uskominen, näyttäisi, että jälkimmäi-
senä lakkoviikonvaihteena asiakkaat olisivat olleet
hieman selvempiä kuin edellisenä, suurin piirtein
yhtä selviä kuin lakon jälkeen.

Lakon jälkeisenä iltana usea autoilija vastasi
avoimesti: "Yksi lasi samppanjaa alkuillasta'" Ra-
vintolan eräässä osassa oli ollut yksityistilaisuus. Voi
olla, että tällaista juhlamaljaa ei pidetä minään: sen
saattaa nauttia sellainenkin, joka pitää kiinni
ehdottomasta raittiudesta liikenteessä. Jos sitä ei
pidetä minään, takon jälkeinen ilta olisi arvioiiava
lakon aikaisia hieman kuivemmaksi.

Tolkuttomaksi humalaiseksi arvioitiin autoilija,
joka ei tajunnut, missä oli. Nauttimiaan annoksia
hän ei kyennyt laskemaan.

Ravintolassa C oli 28. 2. urheilujuhlaan liittyvä
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tilaisuus, 13. 3. naamiaiset. Yksikään edellisen illan
yhteensä 33 autoilijasta ei vaikuttanut humalaiselta,
28 oli varmasti täysin selvää, vüsi oli ottanut. Lakon
jälkeen olleesta naamiaisriehasta lähti 30 autoilijas-
ta havaintojen mukaan kolme päihtyneenä. Yksi
heistä oli vahvasti päihtynyt. Selvemmältä urheilu-
väki süs vaikutti, mutta naamiaisista lähteneet
olivat selvempiä kuin lakonaikaisen tavallisen ra-
vintolaillan (2L. 2.) asiakkaat. Tuolloin 15 autoilijasta
yhdeksän arvioitün selväksi, kaksi lievästi humalai-
seksi ja neljä humalaiseksi, . joista kaksi kunnon
kännissä.

Havaintojen mukaan autoileva ravinto-
layleisö oli lakon aikana hieman humalai-
sempaa kuin lakon jälkeen. Selviksi ar-
vioitujen osuus ei juuri poikennut lakon
aikana. Tässä suhteessa havainnot käyvät
yksiin kyselyn tulosten kanssa. Sen sijaan
ne, jotka olivat nauttineet, olivat havain-
tojen mukaan nauttineet lakon aikana
enemmän kuin lakon jälkeen.

Aineiston pienuuteen, kyselyn luotetta-
vuuteen, havaintojen subjektiivisuuteen
jne. liittyvin varauksin voisi sanoa tulos-
ten viittaavan siihen, että autoilevista
ravintola-asiakkaista ne, jotka käyttivät
alkoholia, käyttivät sitä lakon aikana
hieman rohkeammin.

HUOLTOASEMAKYSELY

Ratsioissaan , poliisi yleensä tarkastaa
kaikki jonkin tieosuuden autoilijat. Näissä
pistokokeissa on keskimäärin yksi sadas-
ta autoilijasta humalassa. Saman tapai-
nen satunnaisnäyte autoilijoista saadaan,
kun tarkastetaan huoltoasemalle poik-
keavat autoilijat.

Tarkastuksiin lakon aikana ei ollut
mahdollisuuksia. Piilorikollisuustutki-
muksissa toimivaksi havaittu menetelmä
on kysyä luottamuksellisesti henkilöItä
itseltään hänen tekemistään rikoksista.
Päädyttiin kokeilemaan tätä menetel-
mää.

Huoltoasemalla asioivalle autoilijalle
esitettiin kortti, jossa oli kysymys: "Ajoit-
teko viime perjantai-illan ja maanantai-
aamun välisenä aikana autoa alkoholia
nauttineena?" Korttiin, jossa korostettiin
vastauksen luottamuksellisuutta ja vas-
taajan henkilöllisyyden salassa pysymis-
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tä, oli merkitty vastausvaihtoehdot "Kyl-
1ä" ja "En". Oikea vastausvaihtoehto piti
merkitä rastilla, minkä jäIkeen .kortti
työnnettiin kerääjän "kirjelaatikkoon".

Takeita siitä, että vastaukset ovat
Iuotettavia, ei ole. Piilorikollisuustutki-
muksissa tämä epävarmalta vaikuttava
menetelmä on kuitenkin osoittautunut
suhteellisen luotettavaksi. Kaikkia rikok-
sia ei tietenkään paljasteta.Kouriintun-
tuvien erojen pitäisi kuitenkin käydä ilmi,
koska syyt salaamiseen eivät poikkea
lakon aikana ja sen jälkeen suoritetussa
kyselyssä. On huomattava, että rattijuo-
pumuksesta on "kuivilla" heti, kun alko-
holi on palanut elimistössä. Tästä syystä
humalassa ajosta kerrotaan jälkikäteen
avoimemmin kuin muista rikoksista.

Kysely suoritettiin Helsingissä 12 vilk-
kaalla huoltoasemalla lakon aikana 23. ja
24. päivänä helmikuuta ja lakon jälkeen
15. ja 16. päivänä maaliskuuta. Tietoja
kerättiin sekä päiväIlä että illalla. Uusin-
takierros tehtiin samoilla huoltoasemilla
samoina aikoina kuin lakonaikainen. Ke-
rääjinä toimivat vaatimattoman näköiset
tutkijat ja taatusti epävirallisen ja vaa-
rattoman tuntuiset opiskelijat.

Jokainen huoltoasemalla asioiva kuljet-
taja pyrittiin saamaan parituntisen ru-
peaman aikana kyselyyn. "Ajoitteko vii-
me perjantai-illan ja maanantaiaamun
välisenä aikana autoa alkoholia nautti-
neena" -kysymykseen vastattiin seuraa-
vasti:

I kierros
poliisilakon

aikana
(N = 955)

II kierros
polüsilakon

jälkeen
(N = 891)

Kyllä
En
Kieltäytyi tai
tyhjiä lappuja
Yhteensä

3,4
92,7

100,0
3,7

100,0

Poliisilakon aikana ja sen jälkeen suori-
tetun mittauksen välillä ei ole tilastolli-
sesti merkitsevää eroa.

Jos menetelmään luotetaan ja jos ollaan
tarkkoja siitä mitä mitattiin, tuloksen on

3,9
92,4

3,9



katsottava osoittavan, että poliisien lakon
päättyminen ei vähentänyt viikonvaih-
teen rattijuopumuksen yleisyyttälakon-
aikaisesta. Tuskin lakko sitä silloin lisäsi
lakkoa edeltäneeseenkään aikaan verrat-
tuna.

Luotettavuutta menetelmään valaa se,
että kyllä-vastausten osuus on suurin
piirtein sama kuin poliisin ratsioiden
perusteella olisi voinut odottaa.

Suhtautumisesta rattijuopumukseen
kertoo se, miten vastaajat suhtautuivat
kyselyyn. Usea vastaaja epäili, ettei
kukaan vastaa kysymykseen myöntäväs-
ti. Eräät näistä ehdottelivat rattijuopoille
mitä karmeimpia rangaistuksia. Ilmeises-
ti nämä vastaajat ovat ehdottoman rait-
tiita liikenteessä. He eivät voi pitää
rattijuopumusta mahdollisena omalla
kohdallaan eivätkä myöskään kuvitella,
että joku on valmis tunnustamaan luotta-
muksellisesti, saati avoimesti syyllisty-
neensä siihen.

Suuri osa vastaajista suhtautui kysy-
mykseen asiallisesti, eräät jopa hämmäs-
tyttävän avoimesti. Esimerkiksi matka-
seuran kanssa pohdittiin, oliko se nyt
torstaina vai perjantaina. Muutama pal-
jasti, että kysytty viikonvaihde ei osunut
kohdalle.

Monitulkintainen oli viljalti kuultu vas-
taus: "En ajanut ollenkaan." Osalle se
varmasti merkitsi vain pyrkimystä saada
kyselijä vakuuttuneeksi vastauksen luo-
tettavuudesta. ("En"-vastaajille tämä oli
tyypillistä. Kortti annettiin avoimesti ja
vastauksia perusteltün. "Ky11ä"-vastaa-
jien enemmistö sitä vastoin livautti kortin
peitellen ja puhumatta laatikkoon.) "Tä-
hänhän on helppo vastata, kun en ajanut
ollenkaan" -vastaus saattoi myös merki-
tä, että ajatus ei ollut aivan vieras.
Monimielisin, jopa menetelmäkritiikiksi
kääntyvä perustelu oli: "Eihän sitä saa."

Kolmen ammattiautoilijan suulliset
täydennykset: "25 vuotta olen ammatik-
seni ajanut enkä koskaan ryyppy päällä."
"Ne ajat ovat menneet. . . en kiellä,
etteikö sitä olisi tullut ajettua, mutta se on
hulluutta." "Ei katsos passaa, siitä menisi
leipä."

Moni vastaaja esitti perusteluksi abso-
lutismin.

Harvoilla kieltäytyjillä näytti yleensä
olevan todella kiire.

POHDINTAA JA OPETUKSIA

l. Edellä on tarkasteltu kolmea aineistoa.
Yksikään niistä ei osoita, että rattijuopu-
mus olisi lisääntynyt kouriintuntuvasti
poliisilakon aikana. Vaikka aineistot oli-
vat suppeita, olisi tuntuvan muutoksen
kuitenkin pitänyt näkyä niistä.

Parhaiten tarkastelujen niukat ja lie-
västi ristiriitaiset tulokset saadaan sopu-
sointuun, kun katsotaan niiden viittaavan
siihen, että määrältään rattijuopumus ei
juuri muuttunut, mutta että lakon aikana
ajettiin jonkin verran märempänä.

2. Jos niin on miltä näyttää, niin miksi?
Mitä tulos merkitsee kiinnijoutumisriskin
yleisestävyyden kannalta?

Ilmeisesti rattijuoppo ei ole kuka hy-
vänsä ei-absolutisti. Rattijuoppoa luon-
nehtii runsas alkoholin käyttö ja tottumus
hoitaa asioita alkoholin vaikutuksen alai-
sena. Rattijuopumukseen sisältynee pal-
jon "tapaa", raittiuteen liikenteessä pal-
jon "periaatteellisuutta". Runsaan kah-
den viikon ei voi olettaa rapisuttavan
näitä lähtökohtia.

Autoilijalla oli lakon aikana perusteltu
syy laskea kiinnijoutumisriski olematto-
maksi. Merkitseekö mitään, jos äärimmäi-
nen epätodennäköisyys joutua kiinni
muuttuu lähes täydelliseksi varmuudeksi
siitä, ettei joudu kiinni? Silloinkin kun
voimme olettaa autoilijan laskelmoivan
kiinnijoutumisriskillä, Iakko tuskin muut-
ti paljoa laskutoimituksen tulosta. Lakko
ei siis osoita kiinnijoutumisriskin merki-
tystä yleisesti vähäiseksi. Nykyistä suu-
remmalla kiinnijoutumisriskillä voi olla
välittömiäkin vaikutuksia, vaikka alhai-
semmalla ei niitä olisikaan.

3. Se, että rattijuoppoja joutui kiinni
lähes normaalimäärä huolimatta 6 000
poliisin lakosta, osoittaa, kuinka vähin
ponnistuksin nykymäärä rattijuoppoja on
saalistettavissa.

Miksi poliisi pääasiassa tekee pistoko-
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keita autoilijoiden harmaasta massasta?
Ravintolat vaikuttavat apajilta. Pelä-
täänkö, että ravintoloihin suunnattu huo-
mio paljastaisi rattijuopumusrikollisuu-

KIRJALLISUUS

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi
rikoslain täydentämisestä liikennejuopu-
musta koskevilla säännöksillä sekä eräik-
si siihen liittyviksi laeiksi 1975 II vp. n:o
110 (HE n:o 110/1975)

den yhteiskunnallisia kytkentöjä?
4. Lakkotilanne pakotti kokeilemaan

epäsovinnaisia tutkimusmenetelmiä. Ko-
keiluja ei voi pitää epäonnistuneina.

Mäki, Martti ja Linnoila, Markku: Hel-
singin liikennejuopumuksen ominaispiir-
teistä. Liikenneturvan tutkimuksia 32,
1976

Takala, Hannu: Promillerajaproblema-
tiikka. Alkoholipolitükka 37 (4): 159-167,
1972.

Englislt silntffiar)

Jukko Kekkonen - Mortti Möki - Hannu Takala:
Poläsilakko ia rottiiuopumus (The police strike and
d,runken dritsing)

From Feb. 13th to 29th, 1976, 6 000 policemen in
Finland were out on strike. Traffic regulation was
particularly short of men. Although, the police
leadership had arranged quite effective inspection
measures, there was a general belief that the risk of
drunken driving arrest was practically nonexistent.

A study was arranged to examine drunken
driving during the strike in three ways:

l) Alcohol concentrations in blood among the
suspected drunken drivers were investigated.

Alkoholipolitükka Vo 1. 41 :241-248, 1 976

2) Interviews and observations were made of
customers leaving three drinking establishments
during the strike and about two weeks afterwards.

3) Interviews were made of service station
customers during the strike and afterwards.

None of these methods indicated any strong
increase in drunken driving during the strike.
Despite of the experimental limitations, it is
believed that if a strong change had occuned, it
would have appeared in the study. Although the
number of drunken drivers did not appear to
increase during the strike, there was a tendency for
the drivers who were intoxicated to have higher
levels of blood alcohol.
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