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jen määrä, pidätystilat ja halukkuus sijoittaa
poliisivoimia järjestyksenpitoon) sekä ylei-
nen suhtautuminen päihtyneisiin.

Lähimenneisyydestä voidaan mainita
muutama pieni esimerkki erilaisten tekijöi-
den vaikutuksesta säilöönottoihin. Vuoden
'1969 alusta lukien juopumus dekriminalisoi-
tiin ja keskiolut vapautettiin säilöönottope-
rusteiden pysyessä muuttumattomina. Mai-
nittuna vuonna säilöönottojen lukumäärä
väheni n. I oÄ, vaikka alkoholin kulutus
absoluuttialkoholina nousi 47 o/s edelliseen
vuoteen verrattuna (Alkon vuosikirja 1970).
Säilöönottolukujen alenemiseen vaikutti
lainsäädännön muutos, joka taas vaikutti
yleisön ja poliisin suhtautumiseen ja toi-
mintaan. Miksi enää ottaa säilöön, kun ei
saa enää sakottaa?

Vastakkainen vaikutus on huomattavissa
silloin, kun poliisi tehostaa toimintaansa.
Esimerkkinä mainittakoon erilaiset siistimis-
toimenpiteet ("kaupunki siistiksi"), joiden
aikana poliisin aktiviteetti kasvaa ja säi-
löönottojen määrä nousee.

Toisaalta voidaan ottaa esimerkki siitä,
miten alkoholin saannin rajoittuminen vai-
kuttaa säilöönottojen lukumäärään. Alkon
myymälöiden osittaisen lakon aikana ke-
väällä 1971 ja täydellisen myymälälakon ai-
kana kevääUä 1972laski Helsingissä suori-
tettujen säilöönottojen lukumäärä noin puo-
leen normaalista viikkofrekvenssistä (Pöy-

Mitä säilöönottotilastot ovat ja mihin
niitä käytetään

Säilöönottotilastoja on käytetty Suomes-
sa perinteellisesti maan alkoholioloja ku-
vaavana mittarina. Tilastoja on julkaistu
1800-luvun lopulta vuosittain ja niitä on
käytetty ahkerasti eri komiteanmietintöjen
ja selvitysten yhteydessä kuvaamaan alko-
holiolojen kehitystä ja alkoholihaittojen
määrää.

Säilöönottotilastot samoin kuin muutkin
haittamittareina käyte§t tilastot (esim. hoi-
dossa olleiden alkoholistien lukumääristä
kertovat tilastot) ovat kyseessä olevan vi-
ranomaisen työtilastoja ja kuvaavat siis vi-
ranomaisten suorittamien toimenpiteiden
määrää. Säi löönottoti lastot kertovat pol i isi n
järjestyksenpidosta ja toiminnasta.

Säilöönottotilastojen käyttö alkoholihait-
tamittarina selittyy osaksi sillä, että tilastot
ovat olleet helposti saatavia ja jatkuvia, eikä
parempia ole ollut tarjolla. Vaarana näiden
tilastojen käytössä on niiden herkkyys eri-
laisille ilmiöille, joita ei aina voida jälkikä-
teen paikallistaa. Säilöönottojen määrään
vaikuttavat päihtymyksen tosiasiallisen
määrän ohella mm. kulloinkin voimassa ole-
va lainsäädäntö, poliisin toimenpiteet, po-
liisin voimavarat (miehistön vahvuus, auto-

Tämä artikkeli perustuu kirjoittajan syyskuussa 1972
Amsterdamissa (30. lnternational Congress on Alco-
holism & Drug Dependence) pitämään esitelmään.
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sä 1971, Helsingin kaupungin säilöönotto-
tilastot, käsikirj. 1972).

Kun tarkastellaan säilöönottolukuja alko-
holihaittojen kuvastajina, on niiden merki-
tys erilainen, jos tiedetään säilöönottojen
määrä ja toisaalta niiden henkilöiden luku-
määrä, jotka joutuvat säilöönotetuiksi. Ka-
sautuminen muuttaa säilöönottolukujen
luonnetta ja niiden sisältö on erilainen sil-
loin, kun säilöönotot jakautuvat tasaisesti
eri henkilöiden osalle ja silloin kun osasta
säiliöönottoja vastaavat samat henkilöt.

Suomessa on alkoholilain periaatepykä-
län mukaan maan alkoholioloja hoidettava
niin, että alkoholin aiheuttamat haitat ja
vauriot muodostuvat mahdollisimman vähäi-
siksi. Tämä periaatepykälän vaatimus selit-
tää sen, miksi haittoihin kiinnitetään paljon
huomiota, vaikka alkoholin kulutustaso on
alhainen muihin maihin verrattuna.

Alkoholihaitat on jaettu yleensä yksittäi-
seen alkoholinkäyttökertaan liittyviin eli
akuuttihaittoihin ja pitkäaikaiseen alkoho-
lin käyttöön liittyviin haittoihin. Tyypillisiä
akuuttihaittoja ovat säilöönotot, väkivaltari-
kollisuus ja työtapaturmat ja pitkäaikais-
haittoja mm. alkoholismi. Jako akuuttihait-
toihin ja pitkäaikaishaittoihin ei ole yksise-
litteinen, sillä akuuttihaittoina pidettyjen
haittojen taakse kätkeytyy usein pit-
käaikaista alkoholin käyttöä (Mäkelä 197,|

a). Niinpä tapaturmien uhreista huomattava
määrä on alkoholiongelmaisia (Goldberg et
al. teoksessa Alkoholkonflikten 1963), rat-
tijuoppoustapauksissa on alkoholisteja pal-
jon (Aarvala 1968) ja suuri osa juopumuk-

sista kasautuu harvoille henkilöille (Mark-
kanen 1969). Tätä taustaa vasten ymmärre-
tään, että olisi tärkeää ryhmitellä haitat si-
ten, että niiden yhteydessä ei kiinnitetä
huomiota alkoholin käyttöön akuuttina tai
pitkäaikaisena, pääasia on, että alkoholilla
on osuus asiaan. Haitat voidaan ryhmitellä
siten, että otetaan huomioon ne alueet, joil-
la alkoholi aiheuttaa haittoja: eliniän lyhe-
neminen, muut terveydelliset haitat, rikolli-

suus ja yleinen järjestys, työteho ja työs-
tä poissaolot, perhe-elämä, liikenneturvalli-
suus ja taloudelliset tappiot. Ryhmittelyt ei-
vät ole toisiaan poissulkevia. Tällaisella

ryhmittelyllä voidaan pyrkiä kehittämään
mittareita, jotka eivät ole yhtä paljon
kontrollikoneistosta riippuvia kuin traditio-
naaliset mittarit (esim. juopumuspidätysti-
lastot ja Bruun 1970).

Päihtymys ja säilöönotto eivät ole irral-
lisia ilmiöitä, vaan poliisin pidätyskäytäntö
on osa poikkeavan alkoholinkäytön kon-
trollia. Siksi on tärkeää tarkastella säilöön-
ottojen tehtäviä ja perusteita sekä Suomen
yleistilannetta.

Miksi Suomessa on paljon säilöönottoja?

Suomen säilöönottoluvut ovat korkeam-
pia kuin muiden Pohjoismaiden. Taulukos-
ta I ilmenee, että Suomessa on suoritettu
säilöönottoja v. '1969 sataa yli 15 -vuotiasta
asukasta kohden 40, vastaavan luvun ol-
lessa Ruotsissa alle 20, Norjassa runsas
l0 ja Tanskassa vain 5.

Taulukko 1. Poliisin v, 1969 suorittomot säißönotot
Pohjoisrnoisso

Säilöönottojen Säilöönottoja
märä sataa yli 15

-vuotiasta
kohden

Tanska
Suomi
Noria ,

Ruotsi

19 102
139 252

3s 370
109 531

5,1
40,0
12,2
17,5

(Nordisk alkoholstatistik 1969)

Suomen korkeisiin säilöönottolukuihin
voidaan etsiä syitä erilaisista ilmiöistä. Al-
koholin käyttöä on kontrolloitu Suomessa
monin eri tavoin ja erilaisella voimakkuu-
della. Alkoholin käyttö on myös useissa ta-
pauksissa eriytynyttä käyttäytymistä. Sen
nivoutuminen jokapäiväiseen elämään on
vähäistä. Alkoholin käyttö on epätasaisesti
jakautunutta. Kulutuksesta noin puolet ta-
pahtuu viikonloppuisin, jolloin kerralla käy-
tetty määrä on suhteellisen suuri (Mäkelä



1971c). Kulutustaso on verraten alhainen,
mutta kun päihdyttävä aine nautitaan suu-
rehkoina kerta-annoksina ja usein väkeväs-
sä muodossa, aiheutuu tästä jyrkkiä käyt-
täytymismuutoksia alkoholin nauttimisen
jälkeen.

Eri maissa vallitsee erilainen lainsäädän-
tö sen suhteen, voidaanko ryhtyä henkilöä
koskeviin toimenpiteisiin. Kööpenhaminan
ja Helsingin säilöönottoeroihin vaikuttavat
lainsäädäntö ja suojattujen, kaikille avoi-
mien juomapaikkojen 

- eritasoisten ravin-
toloiden - määrä (Ahlström-Laakso 1971).

Humalassaolokertoihin verrattuna on
säilöönottoriski erittäin pieni. Kettil Bruun
on laskenut, että v. 1964 Helsingissä vain
kolme humalaa sadasta johti säilöönottoon
(Bruun 1969). Säilöönottoriskiä lisäävästi
vaikuttaa myös ulkona juominen ja asun-
nottomuus (Markkanen 1969).

Säilöönotot ovat yhteydessä muihin al-
koholikontrollin toimenpiteisiin. Mm. laki-
sääteisen päihdehuollon piiriin voi joutua,
jos on säilöönotettu kolme kertaa vuoden
kuluessa.

Säilöönottojen tehtävät ia perusteet

Poliisin julkilausuttuna tehtävänä on lail-
lisesta yhteiskuntajärjestyksestä vastaa-
minen ja kansalaisten oikeuksien takaami-
nen. Poliisi kontrolloi muiden toimiensa
ohella myös alkoholin käyttövaihetta ja
seuraamuksia (Bruun 1972). Poliisin suo-
rittamien säilöönottojen tehtävänä on vä-
littömän järjestyksen ylläpitäminen ja siisti-
minen. Säilöönotolla on yleisestävJ, vaiku-
tus: vältetään liikkuminen häiritsevästi hu-
malassa. Säilöönoton erityisestävää vai-
kutusta on myös pohdittu.

Juopumuksesta yleisellä paikalla tai jul-
kisessa tilaisuudessa voitiin sakottaa vuo-
teen 1969 asti, mikäli se aiheutti häiriötä
tai pahennusta. Tästä rikoksesta voitiin
tuomita vähintään kymmeneen ja enintään
sataan päiväsakkoon. Laiminlyötyjen sak-
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kojen korvaamiseksi tuomittiin muuntoran-
gaistuksen suorittamiseen vankilassa. Noin
puolessa säilöönottoja sakotettiin ja näis-
tä sakotetuista 5000 eli lähes 10 o/s kärsi
muuntorangaistuksen (Päihtyneiden käsit-
telyn selvittelytoimikunnan mietintö 1969).
Juopumussakkojen muuntorangaistuksen
kärsivät aiheuttivat kriminaalipoliittisia on-
gelmia ja sen tähden heräsi keskustelu
sakkojen yleis- ja erityisestävästä vaiku-
tuksesta.

Juopumussakkojen vaikutusta henkilön
pidätyksiin on tutkittu helsinkiläisaineis-
tosta vuodelta 1955. Tällöin havaittiin, että
sakotettujen ja sakottamattomien henkilöi-
den joutumisessa uudelleen pidätetyiksi ei
ollut merkittäviä eroja. Sakottamisella ei
siis ollut erityisestävää vaikutusta henki-
lön pidättämiseen. Uusimispidätysten ka-
sautuminen oli voimakasta molemmissa
ryhmissä (Törnudd 1967). Juopumus dekri-
minalisoitiinkin v. 1969 alusta lukien säi-
löönottoperusteiden pysyessä muuttumat-
tomina.

Sakottamisesta luovuttaessa ei ajateltu
vankilassaolon piilofunktiota. Laitoksessa
oleminen estää ainakin jonkin aikaa hen-
kilöä joutumasta uudelleen säilöönotetuksi
ja vähentää kasautumista. Vankila toimi
ilman hoidollista funktiota alkoholistien
hoitopaikkana. Sakottamisesta luopumisen
tarkoituksena ei ollut luopua poliisin puh-
taanapitotehtävasta. Tapahtui kuitenkin
asenteiden muutos, jolloin säilöönotot vä-
henivät. Entisen käytännön muuttuessa
muu päihdehuolto ei ollut varautunut otta-
maan vastaan vankiloista vapautuvia,
usein pitkälle alkoholisoituneita henkilöitä.

Suomessa päihdehuolto on varsin vä-
häisessä määrin nivoutunut yhdeksi koko-
naisuudeksi. Laitoshoidon ulkopuolella on
varsin vähän hoitomahdollisuuksia. Laitok-
sesta poispääsyn yhteydessä tulcvat esiin
työllisyys- ja asunto-ongelmat. Kontrollipo-
litiikkaa onkin tarkasteltava kokonaisuute-
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na eikä erikseen kriminaalipolitiikkana ja
sosiaalipolitiikkana.

Nykyisin voimassa olevan lainsäädännön (PoliislL
20 §) mukaan voidaan säilöönotto suorittaa, 1) jos
henkilö on päihtyneenä yleisellä paikalla, yleisessä
kokouksessa tai julkisessa tilaisuudessa. Poliisilla on
oikeus poistaa ja tarvittaessa ottaa kiinni ja pitää
säilössä kunnes henkilö on selvinnyt. 2) jos henkilö
esiintyy päihtyneenä yksityisasunnossa tai muussa
yksityisen käytössä olevassa huoneistossa. Huonels-
ton haltijan tai muun paikalla olevan pyynnöstä po-
liisi voi ryhtyä kohdassa I mainittuihin toimenpitei-
siin tai ilman pyyntöä jos henkilö häiritsee yleistä

tai yksityistä rauhaa. Sama koskee myös yksityisen
hallinnassa olevaa paikkaa ja aluetta, yhteisaluetta,
virastoa, sairaalaa, koulua ja muuta sellaista laitosta
alueineen. Eräissä tapauksissa on yksityishenkilöllä
oikeus poistaa päi'htynyt ja ottaa kiinni tarpeen vaa-
tiessa. Kiinniottamisesta on ilmoitettava poliisille,
jonka asiana on päättää säilöönotosta (ks. tarkem-
min Poliisil 20 §).

Poikkeustapaukset, joiden perusteella voidaan ran-
gaista juopumuksesta, ovat:

1) julkisen huvitilaisuuden häiritseminen esiinty-
mällä pahennusta herättävällä tavalla päihtyneenä
(sakko, L julkisista huvitilaisuuksista l9 §)

2) evankelisluterilaisen kirkon pappi juopuneena

tavattuna (KirkkoL), virkamies juopuneena virantol-
mituksessa (RL 40:19 b) ja sotilas, joka päihdyttää
itsensä väkijuomilla (Sotaväen RL 143 §).

Viime aikoina on keskusteltu selviämis-
asemien perustamisesta Ruotsin mallin mu-
kaisesti nykyisen poliisiputkakäytännön si-
jaan. Selviämisasema tulee olemaan ensim-
mäinen porras hoitoketjussa ja sieltä ohja-
taan henkilöt jatkohoitoon joko avohoitoon,
katkaisuasemille tai laitoshoitoon. Tämän
menettelyn vaikutusta erityyppisiin säi-
löönotettuihin ei ole pohdittu. Kerran säi-
löönotettu henkilö ei tarvitse jatkohoitoa,
vaan voi varoa visusti uudelleen putkaan
joutumista. "Kanta-asiakkaan" asioita ei
pitkälle hoideta selviämisaseman tai sen
jälkeen annettavan laitoshoidon avulla,
mikäli muut olosuhteet pysyvät ennallaan.

Kasautuminen on altis poliisikäytännön
muutoksille. Poliisi voi jättää ottamatta
putkaan asunnottoman alkoholistin ja vie-
dä hänet ensisuojaan. Tämä on omiaan

vähentämään kasautumista. Vastakkaiseen
suuntaan vaikuttavat siistimiskampanjat,
jolloin mahdollisimman moni päihtynyt vie-
dään kerta kerran jälkeen selviämään.

Tiivistelmänä edellisistä kappaleista voi-
daan tarkastella lähemmin kasautuneisuus-
lukujen merkitystä,

Säilöönottotilastot merkitsevät eri asioita
riippuen siitä, kuinka sällöönotot jakautuvat
pidätettyjen kesken. Tilastojen ja alko-
holiolojen tulkintaa helpottaa tieto säilöön-
otettujen henkilöiden lukumäärästä.

Kasautuneisuuslukujen avulla voidaan
paremmin suunnitella poliisin toiminnan
yhteyttä muuhun päihdehuoltoon (lakisää-
teiseen päihdehuoltoon ja selviämisase-
miin).

Säilöönottojen kasautumisesta

Seuraavassa tarkastellaan säilöönotto-
jen kasautumista Suomessa. Aineistona on
edustava otos kaikista Suomessa v. 1970

suoritetuista säilöönotoista, joita oli kaik-
kiaan 175198. Otos poimittiin siten, että
saman henkilön kaikki säilöönotot tulivat
mukaan. Miehiä koskevia säilöönottoja on
otoksessa 3 994 ja naisia koskevia 202.

Tässä yhteydessä käsitellään vain miesten
säilöönottoja, joista 3 566 oli suoritettu
kaupungeissa ja kauppaloissa ja 428 maa-
laiskunnissa.

Kasautumista kuvataan Lorenzin käyrän
avulla, joka on laskettu siten, että tutkitut
henkilöt on asetettu järjestykseen säilöön-
ottojen lukumäärän mukaan alkaen niistä,
joilla oli vain yksi säilöönotto vuoden aika-
na. Tämän jälkeen on laskettu eri fraktii-
lien vastaavat säilöönottojen kasautumis-
osuudet. Näin saatu kumulatiivisen pro-
senttijakautuman graafinen esitys on Lo-
renzin käyrä. Jos säilöönotot jakautuvat
tasan yksilöiden kesken, yhtyy Lorenzin
käyrä neliön lavistaiaan (Lorenzin käyräs-
tä lähemmin Andic & Peacock 1961, Mäke-
rä 1971 b ).
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Sällöönottoien kumulatlivlset prosentit

koko maan kaupunkien ia maalaiskun-
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Koko maan miesten säilöönottoien
kasautuminen

Kuviosta 1 il'menee, että säilöönotot ka-
sautuvat melko voimakkaasti. Kasautumi-
sesta ei ole olemassa vertailumateriaalia,
joten on mahdotonta sanoa, on'ko kasau-
tuminen aina ollut samaa suuruusluokkaa.
Kymmenen prosenttia säilöönotetuista mie-
histä vastaa 44,6 o/üsla säilöönottoja ja vii-
si prosenttia 32,8 o/s:sta. Toisaalta vain ker-
ran säilöönotettuja on 63,4 o/s säilöönote-
tuista ja he vastaavat 26,9 o/s:sta säilöön-
ottoja. Koko aineistoon suhteutettuna v.
1970 7 449 henkilöä eli 't0 o/s säilöönotetuis-
ta vastaa lähes puolesta säilöönottoja. Nä-
mä henkilöt työllistävät siis poliisin kerta
toisensa jälkeen.

Koko aineistosta voidaan laskea, kuinka
paljon on kaikkiaan säilöönotettuja henki-
löitä v. 1970. Laskelman perusteella sel-
viää, että mainittuna vuonna säilöönotet-
tiin noin 74 500 henkilöä. Tämä merkitsee
sitä, että noin 5 o/s Suomen aikuisista mie-
histä on joutunut säilöönotetuksi v. 1970.

Seuraavassa tarkastellaan erikseen kau-
punkien ja kauppaloiden sekä maalaiskun-
tien säilöönottojen kasautumista.

Kaupunkilaismiesten ja maaseutumiesten
säilöönottojen kasautuminen

Kuviosta 2 selviää, että valtaosa poliisin
suorittamista säilöönotoista keskittyy kau-
punkimaisille paikkakunnille. Kasautumlnen
on myös voimakkaampaa kaupunkimaisilla
paikkakunnilla kuin maaseutumaisilla. Kau-
punkimaisilla paikkakunnilla '§mmenen

prosenttia säilöönotetuista vastaa 45,7
0/6:sta säilöönottoja ja viisi prosenttia 32,0
o/s:sta. Maaseutumaisilla paikkakunnilla

§mmenen prosenttia säilöönotetuista mie-
histä vastaa 31,1 /q:sta ja viisi prosenttia
17,1 o/s:sta säilöönottoja. Mitä näistä tulok-
sista voidaan päätellä? Ensinnäkin kaupun-
kimaisilla paikkakunnilla kiinnitetään enem-
män huomiota järjestyksenpitoon kuin maa-

desiili

(N:1693) (N:1414) (N:279)

6,5
13,1
19,6
26,2
32,7
39,2
45,8
55,4
68,9

100,0

yli
l0

mmän
/o:n osuus

säilöönotoista 31,'l

ylimmän
5 o/o:n osuus
säilöönotoista 17,1

K u v I o 1. Koko maan mlesten säilöönottoien
kasautuminen

säilöönotot.

50

henkilöt
kumülat T

Taulukosta 2 voidaan lukea säilöönotto-
jen kasautumisen Lorenzin arvot laskettu-
na desiileittäin sekä ylimmän 10 o/stn ia
5 o/szn osuudet säilöönotoista.

miehet kaup
m

paloiden tien miehet
iehet

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10

3,9
7,9

11,9
15,8
'19,8
23,8
31,4
,o,0
s4,3
00,0

45,7

32,0

4,2
8'5

12,7
16,9
21,2
25,4
32,5
41,0
55,4
00,0

44,6

32,8
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seutumaisilla paikkakunnilla. Kaupungeissa
on paljon sellaisia paikkoja, joissa päih-
tynyt havaitaan hyvin. Yleisön tosiasialli-
nen tai potentiaalinen painostus päihtynei-
den poistamiseen näkyviltä johtaa poliisin
toim innan aktivoitumiseen.

Kymmentä prosenttia miehistä, joka vas-
taa lähes puolesta kaupunkimaisten paik-
kakuntien säilöönotoista, voidaan pitää
poikkeavana ryhmänä muista säilöönote-
tuista. Heillä riski joutua säilöönotetuksi
on suurempi kuin muilla.

!kä ja säilöönottojen määrä

.Säilöönottojen kasautumista tarkastelta-
essa on mielekästä tietää säilöönotettujen
ikä ja säilöönottojen määrä. Taulukosta 3
selviää, ,kuinka paljon nuoria (alle 30 v.)

Taulukko 3. lkä jo söilöönottojen mäöü

1 säilöönotto 2-4 säilöönottoa

lkä kaupf mlk:t kaup* mlk:t

ja vanhoja (30 v. ja vanhempia) on kerran
säilöönotetuista, harvoin säilöönotetuista
(2-4 säilöönottoa) ja usein säilöönotetuis-
ta (5 tai useampi säilöönotto) kaupungeissa
ja kauppaloissa sekä maalaiskunnissa. Li-
säksi taulukkoon on laskettu ylimmän kym-
rnenen prosentin ikä.

Kaikista säilöönotetuista on 44,4o/s nuo-
ria ja 55,6 o/e vanhempia. Mielenkiintoista
on havaita, että kerran säilöönotetuista
on kaupungeissa ja kauppaloissa yli puo-
let vanhempia, kun taas maalaiskunnissa
nuorem,milla on lähes 60 % edustus. Har-
voin säilöönotettujen joukossa on molem-
man tyyppisillä paikkakunnilla lievä paino-
piste vanhempien kohdalla. Dramaattisin
ero huomataan usein säilöönotettujen ryh-
mässä, jossa kaupunkimaisilla paikkakun-

henkilöt,
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K u v i o 2. Kaupunkien ja kauppaloiden sekä maalaiskuntten miesten säitöönottojen kasautuminen
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nilla vanhemmilla on yli 80 % edustus. Maa-
laiskunnissa on niin vähän usein säilöön-
otettuja, että tiedot täyw jättää kommen-
toimatta.

Ylimmän kymmenen prosentin ryhmäs-
sä kaupunkimaisilla paikkakunnilla on nuo-
ria 14 o/s ja vanhempia n. 86 0/6. Maalais-
kunnissa ero ei ole yhtä huimaava, nuoria
on noin kolmasosa ja vanhempia kaksi kol-
mannesta. Ylin kymmenes poikkeaa siis
iältään varsin huomattavasti muista säi-
löönotetuista. He ovat vanhempia kuin
muut säilöönotetut.

Yhteenveto

l. Erilaiset tekijät, kuten esim. poliisikäy-
tännön muutokset, alkoholin saatavuus ja
yleinen su'htautuminen päihtyneisiin, vai-
kuttavat säi löönottotilastoihi n.

2. Säilöönottojen tehtävänä on osaltaan
poikkeavan alkoholinkäytön kontrollointi
ja poliisin tehtävänä on välittömän järjes-
tyksen ylläpitäminen ja siistiminen.
3. Säilöönottotilastojen sisältö on erilainen
riippuen siitä, kuinka säilöönotot jakautu-
vat pidätettyjen'kesken.
4. Tilastojen ja alkoholiolojen tulkintaa
helpottaa säilöönotettujen henkilöiden lu-
kumäärän tietäminen.
5. Kasautuneisuuslukujen avulla voidaan
suunnitella poliisin toiminnan yhteyttä
muuhun päihdehuoltoon ja mitoittaa käsit-
telymuotojen tarvetta ja luonnetta. 10 o/o

säilöönotetuista miehistä vastaa lähes puo-
lesta säilöönottoja. Tällä ryhmällä on pit-
källe kehittyneen alkoholisoitumisen ja
myös muiden tekijöiden takia suurempi
riski joutua säilöönotetuiksi kuin muilla.
Nämä tekijät asettavat erityisiä vaatimuk-
sia käsittelymuodoille.
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6. Selviämisasemamenettelyn ja kasautu-
misen suhdetta voidaan jo tässä vaiheessa
pohtia. Esimerkiksi Varsovan selviämisase-
man asiakkaista oli v. 1970 ensikertalai-
sia 68 o/s ja 17 o/e oli ollut asemalla vuoden
sisällä useammin kuin kahdesti (Seppä

1972).
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