
L a u ant ai s ulk e mi s k o k e ilu
ja juopumushäiriöt

Tutkimuk s en suoritt amis e st a

Turun, Salon ja Naantalin paikallisosasto-
jen alueilla suoritettiin 1. 3.-31. 10. l9??
kokeilu, jonka aikana alueiden kaikki
kymmenen alkoholimyymälää pidettiin
suljettuina lauantaisin. Kokeilun seuran-
tatutkimuksen tekivät Alkon myynti-
osasto ja Alkoholipoliittinen tutkimuslai-
tos.

Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen
tehtävänä oli selvittää, mitä vaikutuksia
alkoholin saatavuuden rajoittamisella on
juopumushäiriöihin sekä mahdollisten
vaihtoehtoisten päihdyttävien aineiden
käyttöön.

Lauantaisulkemiskokeilun vaikutuksia
tutkittiin tyypillisen koe-kontrolli-ase-
telman avulla. Koepaikkakunnaksi valit-
tiin Turku ja vertailupaikkakunnaksi
Tampere. Paikkakunnilta kerättiin tieto-
ja esijaksolta 1.2.-28.2. 1977,I koejaksol-
ta 1. 3.-28. 3. 1977 ja II koejaksolta 4.
10.-31. 10. 1977.

Pääaineiston muodostavat tiedot polii-
sin suorittamista miesten säilöönotoista.
Lisäksi kerättiin havainnointiaineistoa
häiriöpaikoilta, keskiolutbaareista ja ra-
vintoloista. Kokeilualueen ja vertailu-
paikkakunnan poliisien keskuudessa suo-
ritettiin kysely yleisestä järjestystilan-
teesta sekä laittomasta liikkeestä.

Tutkimuksen aikana ilmeni, että Turun
poliisi muutti säilöönottokäytäntöään
helmikuussa 1977. Poliisin tehostetun toi-
Tämä artikkeli perustuu tekijän tutkimukseen
Lauantaisu.lkemiskokeilu ja juopumushäiriöt. Alko-
holipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste no
113, 1978.

Sirkka-Liisa Säilä

minnan vaikutusten arviointi säilöönotto-
jen kokonaismääriin ja eri osaryhmiin tuli
näin ollen tarkastelun piiriin kokeilun
alkoholipoliittisten vaikutusten ohella.

Taulukoissa esitetään Turun säilöönot-
tojen eri osaryhmien prosenttijakaumat
sekä korjatut muutokset koejaksoilta ja
erikseen lauantaipäiviltä. Koe- ja vertai-
lupaikkakuntien säilöönottotiedoista las-
kettiin molempien koejaksojen muutok-
set pitämällä esijaksoa vertailuperustana.
Turun muutoksista eliminoitiin Tampe-
reen muutosten avulla molemmilla paik-
kakunnilla esiintyneiden yhteisten teki-
jöiden vaikutukset. Näin Turun korjat-
tuun muutokseen jää jäljelte alkoholin
saatavuuden rajoittamisen ja poliisin te-
hostetun toiminnan vaikutus (ks. tarkem-
min Säilä 1978, 3-5).

Poliisin tehostettu toiminta ja alkoholin
saatavuuden rajoittaminen kietoutuvat
laskentateknisesti erottamattomaksi ko-
konaisuudeksi. Lauantaisulkemiskokei-
lun erityistä vaikutusta juopumushäiriöi-
den määrään ja osaryhmiin ei näin ollen
voida esittää. Tutkimuksesta voidaan
kuitenkin tehdä päätelmiä alkoholin saa-
tavuuden rajoittamisen ja poliisin tehos-
tetun toiminnan vaikutusten suunnasta.

Alkoholin s aat auuus, j uopumushöiriöt j a
niidenkontrolli

Useassa yhteydessä on todettu säilöönot-
tojen määrän noudattelevan pääpiirteis-
sään alkoholin kokonaiskulutuksessa ta-
pahtuneita vaihteluita. Säilöönottotilas-
tot ovat kuitenkin erittäin herkkiä reagoi-
maan pieniinkin lainsäädännön, poliisitoi-
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minnan ja alkoholin saatavuuden muu-
toksiin. Nämä pienet ja usein lyhytaikai-
set muutokset eivät väIttämättä näy
vuositilastoissa.

Alkoholin saatavuuden äkillisen rajoit-
tamisen vaikutuksista säilöönottojen
määriin on tietoja mm. Ruotsin System-
bolagetin lakon ajalta keväällä 1963,
jolloin säilöönottojen määrä laski Tukhol-
massa puoleen edelliseen vuoteen verrat-
tuna (Alkoholkonflikten 1963). Samoin
Alkon myymälähenkilökunnan osittaisen
lakon aikana kevääIIä 197f ja täydellisen
lakon aikana keväällä 1972 laski Helsin-
gissä suoritettujen säilöönottojen määrä
noin puoleen normaalista (Pöysä 19?1;

säilä 1973).
Käytettävissä on varsin niukasti tietoi-

seen alkoholin saatavuuden muuttami-
seen liittyviä tutkimuksia. Ruotsissa ko-
keiltiin alkoholimyymälöiden päivittäis-
ten aukioloaikojen lyhentämistä 1-3 tun-
nilla tammikuun 1957 ja joulukuun 1958

välisenä aikana. Aukioloaikojen kokeelli-
sella lyhentämisellä ei todettu olleen
vaikutusta säilöönottojen määriin (PM
1959; SOU 1974:91).

Poliisikäytännön muutokset vaikutta-
vat myös säilöönottojen määriin. Tehos-
tetun järjestyksen valvonnan aikana ko-
hosi säilöönottojen määrä Helsingissä
kaksinkertaiseksi normaaliin verrattuna
(Järjestys-74). Sitä vastoin 13. 2.-29. 2.

1976 olleen poliisien lakon seurauksena
laskivat helmikuun säilöönottojen määrät
kaupungeissa ja kauppaloissa puoleen
edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen
verrattuna (Alkon vuosikirja 1976). Muu-
tokset alkoholin saatavuudessa ja poliisi-
käytännössä vaikuttavat säilöönottojen
kokonaismäärän ohella myös niiden osa-
ryhmiin. Erityisolosuhteissa saattaa polii-
sin suojiin joutua erilaista ainesta kuin
normaalisti.

Turun miesten säilöönottoien määrät ia
s äilö önot on p erust e et ko e as et elman
aikana

Tarkasteltaessa säilöönottojen kokonais-
määrien kehitystä Turussa lauantaisulke-
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Taulukko L Turun miesten säilöönottojen kokonais-
määrät ja korjatut muutokset esijakson, I koejakson
ja II koejakson aikana (kaikki päivät ia lauantait)

esijakso I koejakso II koejakso
N N Ikorjattu N Ilkorjattu

muutos, 7o muutos, 7o

kaikki päivät
lauantait

752 977 + 7 941

l6?
+10

-4152 136 -22

Korjatut muutokset on laskettu kunkin jakson
päivittäisistä säilöönottojen lukumääristä.

miskokeilun aikana havaitaan, että säi-
löönottojen kokonaismäärä kasvoi kokei-
lun alussa 7 % ia kokeilun lopussa 10 %.

Sen sijaan lauantaipäivien säilöönottojen
määrät laskivat kokeilun alussa runsaan
viidenneksen ja kokeilun lopussa 4 %
(taulukko 1).

Poliisin tehostettu toiminta jatkui koko
kokeilun ajan. Sen lisäävän vaikutuksen
suuruutta säilöönottoj en kokonaismääriin
on kuitenkin mahdotonta laskea, sillä se

sekoittuu alkoholin saatavuuden rajoitta-
misen mahdollisiin vaikutuksiin. Lauan-
taisulkemiskokeilun alentavasta vaiku-
tuksesta säilöönottojen määriin saatiin
tietoja Paimiosta, Paraisilta ja Raisiosta.
Lisäksi Raisiosta ja Salosta raportoitiin
lauantaipäivien säilöönottomäärien vä-
hentymisestä edelliseen vuoteen verrat-
tuna (Säilä 1978, Iiite 5).

Säilöönoton perusteesta saadaan selvil-
le, minkälaisen käyttäytymisen takia on
jouduttu poliisin suojiin selviämään.

Päihtymys säilöönoton perusteena vä-
heni Turussa kokeilun alussa kolme nel-
jäsosaa, itsestään huolehtimaan kykene-
mättömien ja sammuneiden ryhmä säilyi
ennallaan (taulukko 2 a). Sen sijaan
häiriöllisten tai pahennusta herättänei-
den määrä kasvoi runsaan kolmanneksen
ja väkivaltaisten tai vaarallisten ryhmäs-
sä on havaittavissa vajaan kolmanneksen
supistuminen.

Kokeilun lopussa on päihtymys säilöön-
oton perusteena nelinkertaistunut. Itses-
tään huolehtimaan kykenemättömien ja
sammuneiden ryhmässä voidaan havaita
neljänneksen supistuminen. Häiriöllisyys



Taulukko 2 a. Turun miesten säilöönottoperusteen
prosenttijakaumat ja korjatut muutokset (kaikki
päivät)

esijakso I koejakso II koejakso
'/o % Ikorjattu % Ilkorjattu

muutos, 7o muutos, 7o

päihtymys 5 (1) (-76) t4 +265

Taulukko 2 b. TUrun miesten säilöönottoperusteen
prosenttijakaumat ja korjatut muutokset (lauantait)

esijakso I koejakso II koejakso
Yo % Ikorjattu % Ilkorjattu

muutos, 7o muutos, 7o

päihtymys (3) (1) (-65) (15) (+490)

kykenemät-
tömyys huo-
lehtia itses-
tään, sammu-
minen 59 57 -44 45 - 36

kykenemät-
tömyys huo-
lehtia itses-
tään, sammu-
minen

häiriöllisyys,
pahennuksen
herättäminen

väkivaltai-
suus tai vaa-
rallisuus

muu

yhteensä

64 69 +Q 50 -24

23 23 +3? 30 + 46

häiriöllisyys,
pahennuksen
herättäminen 26

väkivaltai-
suus tai vaa-
rallisuus

34 +39 34 + 20

(e) (7) (5)
75

(1) (2)

100 100
(752) (977)

-32

(+57)

+7

4 -57

(2) (+102)

100 + 10
(941)

muu

yhteensä

(3) (1)

100 100
(152) (136)

(2)

N
-22 101

(167)
-4

N

Korjatut muutokset on laskettu kunkin perusteryh-
män päivittäisistä säilöönottojen lukumääristä.
Jakaumien prosentit on merkitty sulkeisün eikä
muutoksia ole laskettu, jos kaikki kantalukuina
käytettävät säilöönottotapausten lukumäärät ovat
alle 30.

tai pahennuksen herättäminen on yleisty-
nyt jonkin verran kokeilun kestäessä.
Väkivaltaisuus tai vaarallisuus säilööno-
ton perusteena on kokeilun kuluessa
supistunut vielä entisestäänkin.

Lauantaipäivinä on päihtymys-ryhmä
supistunut kokeilun alussa, mutta kokei-
lun lopussa tämä pieni ryhmä on kasvanut
moninkertaiseksi (taulukko 2 b). I(ykene-
mättömyys huolehtia itsestään tai sam-
muminen on vähentynyt kokeilun alussa
runsaat kaksi viidennestä, ja vielä kokei-
lun lopussakin tässä perusteryhmässä on
havaittavissa vajaan kahden viidennek-
sen supistuminen. Häiriöllisyys tai pahen-
nuksen herättäminen säilöönottoperus-
teena yleistyi vajaat kaksi viidennestä
kokeilun alussa ja viidenneksen kokeilun
lopussa.

Edellä oleva antaa aihetta olettaa polii-

Korjatut muutokset on laskettu kunkin perusteryh-
män päivittäisistä säilöönottojen lukumääristä.
Jakaumien prosentit on merkitty sulkeisün eikä
muutoksia ole laskettu, jos kaikki kantalukuina
käytettävät säilöönottotapausten lukumäärät ovat
alle 30.

sin ottaneen suojiinsa aikaisempaa lie-
vemmin päihtyneitä. Tehostettu toiminta
on saattanut tuoda poliisin asiakkaiksi
marginaaliryhmään kuuluvia päihtyneitä,
jotka on normaalioloissa jätetty viemättä
putkaan.

Poliisin tehostetun toiminnan tulosta
saattaa olla myös väkivaltaisten tai vaa-
rallisten päihtyneiden väheneminen ko-
keilun aikana. Tämä selittynee sillä, että
asioihin on ehditty kiinnittää huomiota jo
varhaisvaiheessa, jolloin väkivaltatilan-
netta ei ole ehtinyt syntyä. Myös pahen-
nusta herättäneiden ryhmän kasvu viit-
taa tehostettuun toimintaan (Järjes-
tys-74).

Alkoholin saatavuuden rajoittamisen
tiedetään vaikuttavan vähentävästi sekä
häiriöIlisten että hiljaisten juopuneiden
määriin (SäiIä 1973). Alkon myymälähen-
kilökunnan lakon aikana tuli poliisin
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tietoon vähemmän pahoinpitelyrikoksia
kuin edellisen vuoden vastaavana aikana.
Törkeät pahoinpitelyt vähenivät tässä
ryhmässä suhteellisesti eniten (Takala
1973).

Mikäli Turun poliisin säilöönottoperus-
teen merkitsemistapa ei ole muuttunut
kokeilun aikana, on selviämään joutunut
erilaista ainesta kuin normaalisti. Tämä
vahvistaa toisaalta poliisin tehostetun
toiminnan jatkumista ja selittää säilöön-
ottojen kokonaismäärän kasvun kokeilun
aikana. Myös lauantaipäivien säilöön-
ottojen palautuminen lähes normaalille
tasolle kokeilun lopussa selittyy poliisin
tehostetulla toiminnalla. Toisaalta saam-
me aiheen olettaa, että alkoholin saata-
vuuden rajoittamisella on ollut edullinen
vaikutus juopumustilanteeseen. Poliisin
suojiin joutui kokeilun aikana lievemmin
päihtyneitä kuin normaalisti, ja etenkin
kokeilun lopussa otettiin selviämään run-
saasti marginaalijuopoiksi luonnehditta-
via päihtyneitä. Sen sijaan sammuneiden
ja väkivaltaisten tai vaarallisten ryhmät
supistuivat kokeilun kestäessä.

Päihdattäuö aine jo sen hankkiminen

Alkoholin saatavuuden rajoittuessa saat-
taa syntyä . siirtymistä vaihtoehtoisten
päihdyttävien aineiden käyttöön. Alkon
myymälähenkilökunnan lakon aikana ha-
vaittiin siirtymistä keskioluen ja denatu-
noitujen aineiden käyttöön (Säilä 1973).

Lauantaisulkemiskokeilun aikaisia Tu-
run miesten säilöönottoja tarkasteltaessa
huomataan, että viinat ja viinit käsittävä
aineryhmä on kasvanut kokeilun aikana
keskimääräistä vähemmän (taulukko 3 a).
Sen sijaan oluet käsittävä aineryhmä
kasvoi kokeilun alkupuolella neljäsosan,
mutta kokeilun lopussa havaitaan enää
kymmenesosan kasvu.

Lauantaipäivien säilöönotoissa päihty-
myksen aiheuttaneen aineen viina- ja
viiniryhmä supistui kolmanneksella ko-
keilun alussa ja vain 5 7o sen lopussa
(taulukko 3 b).

Päihtymyksen aiheuttaneen aineen
muu tai tuntematon ryhmä sisältää mm.
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Taulukko 3 c. Päihtymyksen aiheuttaneen aineen
prosenttijakaumat ja korjatut muutokset' Turun
miesten säilöönotoissa (kaikki päivät)

esijakso I koejakso
% % I korjattu

muutos, 7o

II koejakso
% II korjattu

muutos, 7o

vüna tai
muu väke-
vä juoma

91
vuru

A-olut
8

keskiolut

muu tai
tuntematon

yhteensä
N

89 +3 89 +9
65

26

(3)

5

57

32

(3)

7

62

27

3

I

10 +26 10 +11

(1) (l)

100 100

fi52\ (9?7)

(l)

+7 100
(941)

+10

Korjatut muutokset on laskettu kunkin aineryhmän
päivittäisistä säilöönottojen lukumääristä.
Jakaumien prosentit on merkitty sulkeisiin eikä
muutoksia ole laskettu, jos kaikki kantalukuina
käytettävät säilöönottotapausten lukumäärät ovat
alle 30.

Taulukko 3 b. Päihtymyksen aiheuttaneen aineen
prosenttijakaumat ja korjatut muutokset Ttrrun
miesten säilöönotoissa (lauantait)

esijakso I koejakso
% % I korjattu

muutos. 7o

II koejakso
% II korjattu

muutos, 7o

vüna tai
muu väke-
vä juoma

vuru

A-olut

keskiolut

muu tai
tuntematon

yhteensä
N

,r{, l"
74

18)

(3)

(5)

-31

67

22

100
(167)

-5
53

29 I"

,'{
,n,I,

(ll)J :-ll,
15) 11)

(3)

100 100
(152) (136)

-22 -4

Korjatut muutokset on laskettu kunkin aineryhmän
päivittäisistä säilöönottojen lukumääristä.
Jakaumien prosentit on merkitty sulkeisiin eikä
muutoksia ole laskettu, jos kaikki kantalukuina
käytettävät säilöönottotapausten lukumäärät ovat
aUe 30.



korvikkeet ja laittoman alkoholin. Näitä
tapauksia ei raportoitu Turun poliisin
täyttämissä säilöönottokaavakkeissa. Po-
liisille osoitetun kyselyn mukaan korvik-
keiden käyttö ei yleistynyt Turussa ko-
keilun aikana (Säilä 1978, liite 5).

Säilöönottotapauksissa normaalioloissa
harvinaisten, laillisten päihdyttävien ai-
neiden käyttö oli yleisempää lauantaisul-
kemiskokeilun alussa kuin kokeilun lo-
pussa. Alkoholipoliittisesti tärkeää or,
että alkoholin saannin rajoittaminen ei
lisännyt korvikkeiden tai laittoman alko-
holin käyttöä säilöönottoon johtaneissa
päihtymystapauksissa.

Säilöönottoon johtaneissa päihtymys-
tapauksissa on nautittu aine normaali-
oloissa hankittu pääasiallisesti Alkon vä-
hittäismyymälästä. Poikkeustilanteissa,
kuten Alkon myymälähenkilökunnan la-
kon aikana, voidaan havaita harvinaisten
hankkimistapojen yleistymistä (Säilä
1973).

Tarkastellessamme Turun lauantaisul-
kemiskokeilun aikaisia miesten säilöönot-
toja huomaamme, että kokeilu ei ole
alussa vaikuttanut alkoholin hankkimi-
seen Alkon myymälästä (taulukko 4 a).
Sen sijaan keskioluen vähittäismyynti- ja
anniskelupaikan sekä anniskeluravinto-
lan käsittävä hankkimistadaryhmä on
kasvanut kolmanneksella ja muu tai
tuntematon tapa on lisääntynyt vajaat
kaksi kblmasosaa. Kokeilun lopussa on
Alkon myymälän käsittävä hankkimista-
paryhmä kasvanut kymmenesosan, sen
sijaan ravintolat sekä keskioluen hankki-
mispaikat ja muun tai tuntemattoman
tavan käsittävät ryhmät ovat supistuneet
kokeilun kuluessa.

Lauantaipäivät osoittavat, että Alkosta
ostettua juomaa on ollut käytettävissä ja
että keskioluen hankkimiseen ja ravinto-
lapalvelujen käyttöön on turvauduttu
kokeilun aikana (taulukko 4 b). Korvaa-
vien alkoholin hankkimistapojen käyttö
ei kuitenkaan ole ollut täysin kattavaa,
sillä lauantaipäivien säilöönottojen mää-
rissä on tapahtunut laskua.

Lauantaisulkemiskokeilun alussa on
huomattavissa kasvua sellaisissa hankki-

Taulukko 4 o. Päihtymyksen aiheuttaneen aineen
hankkimistavan prosenttijakaumat ja korjatut
muutokset Turun miesten säilöönotoissa (kaikki
päivät)

esijakso I koejakso II koejakso
% % I korjattu o/" II korjattu

muutos, 7o muutos, 7o

Alkon myy-
mälä

keskioluen
vähittäis-
myynti- tai
anniskelupaikka,
anniskelu-
ravintola 14

muu tai tun-
tematon

yhteensä
N

80 78 +1 82 +11

18 +33 L2 -2

101 101
(752t (977)

75 +62

+7

5

99
(941)

+24

+10

Korjatut muutokset on laskettu kunkin hankkimis-
taparyhmän päivittäisistä säilöönottojen lukumää-
ristä.

Toulukko 4 b. Päihtymyksen aiheuttaneen aineen
hankkimistavan prosenttijakaumat ja korjatut
muutokset Turun miesten säilöönotoissa (lauantait)

esijakso I koejakso II koejakso
% % I korjattu Yo Il korjattu

muutos, 7o muutos, 7o

Alkon myy-
mälä

muu tai tun-
tematon

yhteensä
N

(5) (e)

101 100 -22
(1ä2) (136)

82 63 -42 76 -10

keskioluen
vähittäis-
myynti- tai
anniskelupaikka,
anniskelu-
ravintola (14) 28 (+?6) (17) (+28)

(7)

100
(167)

-4

Korjatut muutokset on laskettu kunkin hankkimis-
taparyhmän päivittäisistä säilöönottojen lukumää-
ristä.
Jakaumien prosentit on merkitty sulkeisün eikä
muutoksia ole laskettu, jos kaikki kantalukuina
käytettävät säilöönottotapausten lukumäärät ovat
alle 30.
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mistavoissa, jotka ovat yleensä harvinai-
sia säilöönottoon johtavissa päihtymysta-
pauksissa. Tämä ilmiö on menettänyt
merkitystään kokeilun lopussa. Vaihtoeh-
toisten hankkimistapojen käyttö on ollut
lyhytaikaista ja niiden merkitys on vä-
hentynyt kokeilun kuluessa. Myös lauan-
taipäivien havainnointitiedot viittaavat
siihen, että keskiolutbaarien suosio kas-
voi jonkin verran kokeilun alussa, mutta
kokeilun lopussa asiakasmäärä jopa vä-
heni. Päihtyneiden määrässä ei sen sijaan
voitu havaita oleellisia muutoksia kokei-
lun kestäessä. Ravintoloiden asiakaslas-
kenta taas osoitti, että lauantaisulkemis-
kokeilun aikana ei voitu havaita oleellista
ravintolapalvelujen käytön lisääntymistä
(Säilä 1978, liitteet 2 ja 3).

Muu tai tuntematon hankkimistapa
säilöönottoon johtaneissa päihtymysta-
pauksissa on supistunut kokeilun kestäes-
sä. Tämä ryhmä sisältää sekä laillisia että
laittomia hankkimistapoja. Säilöönoton
yhteydessä ilmoitettiin juoma laittomasti
hankituksi vain 1-2 tapauksessa kum-
mankin koejakson aikana.

Lauantaisulkemiskokeilun aikana ei
voida todeta siirtymistä laittomasti han-
kittujen alkoholijuomien käyttöön säi-
löönottoon johtaneissa päihtymystapauk-
sissa.

Söilöönottop aikko j a -aika

Lauantaisulkemiskokeilun alussa on Tu-
russa huomattavissa kasvua ulkoa ja
julkisluonteisista sisätiloista säilöön otet-
tujen ryhmissä. Asunnoista säilöön otet-
tujen määrä on vähentynyt (taulukko 5 a).
Kokeilun loppupuolella on ulkoa ja julkis-
luonteisista paikoista säilöön otettujen
määrissä havaittavissa keskimääräistä
vähäisempää kasvua. Sen sijaan asun-
noista säilöön otettujen määrä on lisään-
tynyt kokeilun kuluessa.

Lauantaipäivien julkisluonteisista sisä-
tiloista ja ulkoa suoritettujen säilöönotto-
jen määrät ovat supistuneet runsaalla
neljänneksellä kokeilun alussa (taulukko
5 b). Myös kokeilun lopussa on ulkoa ja
julkisluonteisista paikoista säilöön otettu-
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Taulukko 5 o. Turun miesten säilöönottopaikan
luonteen prosenttijakaumat ja korjatut muutokset
(kaikki päivät)

esijakso I koejakso II koejakso
% % Ikorjattu % Ilkorjattu

muutos, 7o muutos, 7o

asunto I 8 +13

keskioluen
anniskelu-
paikka, an-
niskeluravin-
tola (4) (z',)

julkisluontei-
nen tai vas-
taava sisätila 27 +2 22

8-7

(2t

22

69ulkona 60

yhteensä 100 100

N (752) (977)

+3

+7

68

100
(94r)

+2

+4

+10

Korjatut muutokset on laskettu kunkin säilöönotto-
paikkaryhmän päivittäisistä säilöönottojen luku-
määristä.
Jakaumien prosentit on merkitty sulkeisiin eikä
muutoksia ole laskettu, jos kaikki kantalukuina
käytettävät säilöönottotapausten lukumäärät ovat
alle 30.

Taulukko 5 b. Turun miesten säilöönottopaikan
Iuonteen prosenttijakaumat ja korjatut muutokset
(lauantait)

esijakso I koejakso II koejakso
% % Ikorjattu % Ilkorjattu

muutos, 7o muutos, 7o

asunto (10) 1r6) (e)

keskioluen
anniskelu-
paikka, an-
niskeluravin-
tola

julkisluontei-
nen tai vas-
taava sisätila

ulkona

yhteensä
N

(5) (2)

100 99
(152) (136)

32 24 -29 25

53 57 -27 59

(7)

100
(16?)

-ll

-5

-4-22

Korjatut muutokset on laskettu kunkin säilöönotto-
paikkaryhmän päivittäisistä säilöönottojen luku-
määristä.
Jakaumien prosentit on merkitty sulkeisiin eikä
muutoksia ole laskettu, jos kaikki kantalukuina
käytettävät säilöönottotapausten lukumäärät ovat
alle 30.



ja keskimääräistä vähemmän.
Kokeilun alun säilöönottojen määrän

kasvu selittyy poliisin säilöönottokäytän-
nön muutoksella, sillä katukuvan siistimi-
nen on tehostetun toiminnan tavoite.
Kokeilun loppupuolella on säilöönottojen
kokonaiskasvusta vain osa selitettävissä
poliisin tehostetulla toiminnalla. Näyttää
siltä, että alkoholin saatavuuden rajoitta-
minen on rauhoittanut julkisia sisätiloja
ja katukuvaa. Tämä johtopäätös saa
lisätukea lauantaipäivistä. Samaan suun-
taan viittaavat häiriöpaikkojen havain-
noinnit (Säilä 1978, liite 4).

Alkoholin saatavuuden rajoittamisen
on voitu havaita rauhoittavan katukuvaa
ja julkisia paikkoja (Säilä 19?B; Mäkelä
L974).

Säilöönoton suorittamisen ajankohta
kertoo, milloin päihtyneitä esüntyy ja
milloin kontrollia suoritetaan. Lauantai-
sulkemiskokeilun alussa on Turun säi-
löönottojen määrä vähentynyt päiväai-
kaan jonkin verran ja kokeilun lopussa
jonkin verran kasvanut (taulukko 6 a).
Muuna aikana suoritetut säilöönotot ovat
molemmilla koejaksoilla lisääntyneet vii-
denneksellä.

Lauantaipäivien tarkastelu osoittaa, et-
tä suunta on sama, joskin voimakkaampi.
Päiväaikaan suoritetut säilöönotot ovat
vähentyneet kaksi viidesosaa ja muuna
vuorokaudenaikana ne ovat lisääntyneet
kymmenesosan kokeilun alussa ja vajaat
kaksi kolmasosaa kokeilun lopussa (tau-
lukko 6 b).

Edellä mainittu on selitettävissä joko
poliisin tehostetun toiminnan tai päihty-
neiden esiintymisajankohdan muuttumi-
sen avulla. Alkon myymälähenkilökun-
nan lakon aikana voitiin havaita, että
päiväaikaan suoritettujen säilöönottojen
määrät vähenivät runsaammin kuin muu-
na vuorokaudenaikana suoritetut säi-
löönotot (Säilä 1973). Päihtyneiden mää-
rän vähentyessä tai poliisin tehostetun
toiminnan aikana voidaan ajatella poliisin
huomion kiinnittyvän tarkemmin muuna
vuorokaudenaikana kuin päivällä suori-
tettaviin päihtyneiden säilöönottoihin.
Potentiaaliset putkaan joutujat tulevat

Taulukko 6 o. T\rrun miesten säilöönottojen kellon-
ajan prosenttijakaumat ja korjatut muutokset
(kaikki päivät)

esijakso I koejakso II koejakso
% % Ikorjattu % Ilkorjattu

muutos, 7o muutos, 7o

10.01-r8.00
00.01-10.00 ja
18.0r-24.00
yhteensä
N

42 46
100 101

(752) (s17)

+20
+7

47
100
(e4l)

+21
+10

58 55 -5 53 +4

Kodatut muutokset on laskettu kunkin kellonaika-
ryhmän päivittäsistä säilöönottojen lukumääristä.

Taulukko 6 b. T\rrun miesten säilöönottojen kellon-
ajan prosenttijakaumat ja korjatut muutokset
(lauantait)

esijakso I koejakso II koejakso
"/o % Ikorjattu % Ilkorjattu

muutos, 7o muutos, 7o

10.01-18.00
00.0r-10.00 ja
r8.01-24.00
yhteensä
N

63 45 -40 35 _43

38 55
101 r00
(152) (136)

+60

-4

Korjatut muutokset on laskettu kunkin kellonaika-
ryhmän päivittäisistä säilöönottojen lukumääristä.

näin poliisin huomion kohteeksi.

S öilö ön ot ettuj en asunt o- o s oitt e en luonne

Lauantaisulkemiskokeilun alussa voidaan
Turun säilöön otetuista havaita yksityis-
asunnossa asuvien ryhmän pysyneen
muuttumattomana, kun taas joukkoma-
joituksessa asuvien tai asunnottomien
ryhmä on kasvanut runsaan neljänneksen
(taulukko 7 a). Sosiaalisesti irralliset,
asunnottomat ja joukkomajoituksessa
asuvat ovat kontrollin tavoitettavissa
helpommin kuin yksityisessä asunnossa
asuvat. Sosiaalisesti irrallisten säilöönot-
toalttius tulee korostetusti esille poliisin
tehostetun toiminnan aikana (Järjes-
tys-?4). Kokeilun loppupuolella on ha-
vaittavissa yksityisasunnossa asuvien
ryhmän kasvua, kun sen sijäan asunnot-
tomien ja joukkomajoituksessa asuvien
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+10 65

-22 100
(167)



joukkomajoi-
tus, asunno-
ton

asunto ulko-
mailla, tieto
puuttuu

yhteensä
N

(3) (1)

100 100
(752) (9771

Taulukko 7 o. Turun säilöön otettujen miesten
asunto-osoitteen prosenttijakaumat ja korjatut
muutokset (kaikki Päivät)

esijakso I koejakso II koejakso
Yo % Ikorjattu %Ilkorjattu

' muutos, 7o muutos, 7o

yksityinen 63 60 - I 61 +11

ryhmä on supistunut kokeilun kuluessa.
Lauantaipäivien säilöönotoissa on sosi-

aalisesti irrallisten ryhmä pienentynyt
voimakkaammin kuin yksityisasunnossa
asuvien ryhmä (taulukko 7 b). Kokeilun
lopussa tämä ilmiö on vielä voimistunut.

Lauantaipäivien säilöönottomäärien
tarkastelu osoittaa, että kokeilun aikana
on sosiaalisesti irrallisten ryhmä supistu-
nut poliisin tehostetusta toiminnasta huo-
limatta. Voidaan sanoa, että alkoholin
saatavuuden rajoittamisella on ollut sosi-
aalisesti irrallisten käyttäytymistä hillit-
sevä vaikutus.

Lopuksi

Kahdeksan kuukautta kestäneen lauan-
taisulkemiskokeilun alkoholipoliittisista
vaikutuksista voidaan sanoa, että alkoho-
lin saatavuuden rajoittaminen vähentää
katujen ja julkisten paikkojen juopumus-
häiriöitä sekä vaikuttaa edullisesti juopu-
mustilanteeseen. Poliisin suojiin joutui
etenkin kokeilun lopussa lievästi päihty-
neitä. Sammuneiden sekä väkivaltaisten
tai vaarallisten päihtymystapausten mää-
rät supistuivat kokeilun kestäessä. Lisäk-
si voidaan todeta, että yleisillä alkoholi-
poliittisilla keinoilla voidaan vaikuttaa
hillitsevästi alkoholisoituneen ja sosiaali-
sesti irrallisen ryhmän käyttäytymiseen.
Korvikkeiden tai laittoman alkoholin
käytön lisääntymistä ei kokeilun aikana
voitu havaita.
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Korjatut muutokset on laskettu kunkin asunto-osoi-
teryhmän päivittäisistä säilöönottojen lukumääris-
tä.
Jakaumien prosentit on merkitty sulkeisiin eikä
muutoksia ole laskettu, jos kaikki kantalukuina
käytettävät säilöönottotapausten lukumäärät ovat
alle 30.

Taulukko 7 b. Turun säilöön otettujen miesten
asunto-osoitteen prosenttijakaumat ja koi5atut
muutokset (lauantait)

esijakso I koejakso II koejakso
Yo % Ikorjattu % Ilkorjattu

muutos, 7o muutos, 7o

yksityinen 59 64 -15 61 + Q

joukkomajoi-
tus, asunno-
ton

asunto ulko-
mailla, tieto
puuttuu

yhteensä
N

(4) (4)

r00 100
(152) (136)

37 32 -29 34 -15

-22

(5)

100
(167)

-4

Korjatut muutokset on laskettu kunkin asunto-osoi-
teryhmän päivittäisistä säilöönottojen lukumääris-
tä.
Jakaumien prosentit on merkitty sulkeisiin eikä
muutoksia ole laskettu, jos kaikki kantalukuina
käytettävät säilöönottotapausten lukumäärät ovat
alle 30.
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