All<on lakko ja
poliisin tietoon tallut
rikollisuus
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Alkon myyjien lakko kesti varsin täsrnälleen
vuoden 1972 toukokuu,n. Sellaisen kuukausittain tilastoitavan ilmiön kuin rikollisuuden tarhasteluun tilanne on ihanteellinen.
TilastoJreskuksessa ovat valmistuneet kuukausitilastot poliisin tietoon tulleesta rikollisuu,desta aina syyskuuhun 1972 asti. Seuraavassa ta,rrkasrtelen, miltä lakon vaikututkset
näyttävät ko. lruukausifülastojen perusteella.
Lakko koski vain Alkon vähittäis,myymälöitä. Ravintoloissa sai anniskella: tiettävästi
ravintoüakulutus nousikin huomattavasti lakkokuukauden aikana. Keskiolutta sai kaupasta, ja kaupp,a kävi. Siten lakko oilisi tulkittavissa kokeiluksi sii,tä, mitä vaikutuksia ainoastaan voimakkaas'ti vähittäisrnyyntiä lyhytaikaisesti rajoittavilla alkoholipoliittisilla
toirnenpi,teillä tulisi olemt aan.
Tilasto,t koskevat ainoastaa,n poliisin tietoon tullutta rikollisuutta. "Todelliseen" rikollisuuteen lakon vaikutukset ovat saattaneet olla aivan toista suuruusluokkaa.
Ohei,sessa kuviossa olen esittänyt kuukausittain eräiden alkoholiin ja sen käyttöön liittyvien rikosten poliisin tietoon tulleet määrät vuosien 1971 ja 1972 kolmena ensimrnäisenä vuosineljänneksenä. Kuviossa olen yhdistänyt alkoholin luvatrtomaan hankintaan
liittyvät rikokset y,hdeksi ryhmäksi, toisena
ryhmänä on luvaton myynti, hallussapito ja
kuljetus. Perusteluna yhdis'tämiseilLle on näiden ryhmien odotetusti erilainen käyütäytyminen viinapuüan aikana, mikä kävi ilmi
myös tilastoista. Muurtoin kuvio käsittää alkoholilakirikosten ja muiden määritelmällisesti alkoholiin liittyvien rikosten lisäksi ne,
joissa tuomioistuintilaston mukaan tekijä
useimmissa tapauksissa on ollut alkoholin
vaikutuksen alaisena. Lisäksi ktwioon on
otettu huurnausainerikoksst.

Ku,vios,ta havaitaan:
a) Vuoden 1972 toukol<uussa (lakkokuussa)

tuli poliisin tietoon vähemmän

virkamiehen

väkivaltaista vastustamista ja haitantekoa,
pahoinpitelyrikoksia, huvitilaisuuksien häiritsemisiä, alkoholipitoisen aineen luvatonta
myyntiä, hallussapitoa ja kuljetusta, rattij uoppoustapauksia j a muita alkoholilakirikoksia paitsi luvatonta vatrmistu,sta ja maahantuontia kuin edellisen vuoden toukokuussa.
Ainoastaan alkoholipitoisen aineen luva'ton
valmistus ja maahantuonti sekä huumausainerikokset lisääntyivät edellisen vuoden toukokuuhun verrattuna.
b) Huumausainerikoksia ja alkoholipitoisen
aineen luvatonta valmistusta ja maahantuontia lukuun ottamatta lakkokuun rikollisuus
jäi vähäisermmäksi kuin edellisen vuoden
kuukausikehityksen perusteella olisi saattanut odottaa. Lukuun ottamatta mainittuja
poikkeuksia ja rattijuroppoutta, jossa huomio
kiinniftyy pikemminkin kesäkuun korkeisiin

rikoslukuihin kuin lakkokuun hienoiseen
kawun hidastumiseen, lakkokuu - toisin
oli tarkuin edellisen vuoden toukokuu

-

kastellun aj anj ak;son vähäisimrnän rikollisuuden kuukausi. Vastaavasti huumausainerikoksia ja alkoholipitoisen aineen hankintaan liittyviä rikoksia tuli poliisin tietoon lakkokuussa enernmän kuin muina kuukausina.
Vafüuttaisi siten sil,tä, että Alkon Lakko
rauhoiltti katukuvaa ja huvitilaisuuksia. Suuri osa pahoinpite,lyrikoksistahan on humalaista rähinöintiä turuilla ja toreilla, huvitilaisuuksien häiritsemistä, väikivaltainen vastustaminen ja haitanteko tenän tekemistä juopuneena pidätystilanteessa. Alkoholin myynti
ja rrnuut alkotrolirikokset -ryhmän pääasiallinen sisäItö, alkoholin nautti:minen julkisella
paikalla, ovat Iähinnä katurauhan kauneus2L
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Mirtä johtopäätöksiä olisi lakon vaikutuksi,sta

senkin rajoittaminen olisi saattanut tuottaa
toisia tuloksia. Lisäksi lakko on alkoholipoliittisena ratkaisuna luonnoton: se on suhteettoman ankara ja sen tiedetään jäävän
lyhytaikaiseksi.
Katson kuitenkin edellä esitettyjen tulosten osoittaneen yhden asian: jos tarkastelernme ainoastaan toimenpiteiden väli'ttömiä lyhytaikaisvaikutuksia, eri alkoholin kulutusta
rajoittavien toirnien vaikutukset rikollisuuteen ovat erilaiset eri rikollisuuden muotojen
osarlta. Toisin sanoin: toinaenpide, joka vähentää väkivaJ"tarikollisuutta, ei välttämättä
ja päinvastoin.
vähennä rattijuoppoutta
Rikollisuuden kannalta ei ole yhdentekevää,
missä viinasi juot eli miten vuotuinen kokonaiskulutus jakautuu ravintolakulutuksen ja
vähittäismyynnin kesken.
Ilmeistä on, että vähittäismyyntiä rajoittava ja siten suhteessa ravintolakulutusta suosiva alkoholipolitiikka olisi omiaan lisäämään
katurauhaa. Vaikka ravintolaympäristö ei
hillitse itse juomista, ss itari..a kontrolloidun
tilanteen humaltumiselle, mikä on "tilanneväkivallan" kannalta ehkä olennaisinta (ks.
Aromaa \972; vrt. Partanen 1969). Toisaalta
rattijuoppoutta näin tuskin hillittäisiin. Ehkä
osittain Suomen korkeasta ravintolakulutuksesüa Ruotsiin verrattuna johtuu, että lakon
vaikutukset rattijuoppo,uteen jäivät Suomessa vähäisemmiksi kuin vuoden 1963lakon vaikutukse,t Ruotsissa (Alkoholkonflikten 1965).
Alkoholihaitat on tapana jakaa yksittäisiin
juomiskertoihin liittyviin haittoihin ja pitkäaikaisvaikutuksiin. Edellä on rikollisuutta
käsitel,ty ainoastaan yksittäisiin j uomiskertoihin liittyvänä haittana. Kuten Klaus Mäkelä
on huomauttanut, jaottelu ei ole ongelmaton:
suuri osa kertahaitoista kasautuu pitkäI1e alkoholisoituneiden henkilöiden tiliin (Mäkelä
1971, 211). Vaikka alkoholihumalassa tehdäänkin törkeitä teil<oja, alkoholin ja rikollisuuden välinen merkittävin yhteys lienee

tehtävissä, jos hyväksymme edellä esitetyt
tulokset ja niiden tulkinnat?
Ensiksikin on korostettava, että lakko kesti
ainoastaan kuukauden. Ankaran alkoholisäännöstelyn pitkäaikaisvaikutuksista ei lakon perusteella ole mahdollista tehdä johtopäätöksiä. Lakko koski ainoastaan vähittäismyyn.tiä. Samanaikainen ravintolakulutuk-

alkoholisoituneessa elintavassa.
Siten tärkeintä sekä akuuttien että pitkäaikaishaittojen hillitsemiseksi on vähentää
kokonaiskulutusta. Toisaalta yksittäisiin juomiskertoihin liittyväin rikollisuuden kannalta
ei edellä esitetyn perusteella ole yhdentekevää, miten kokonaiskulutus jakautuu eri jakelujärjestelmien kesken. Huomion kohdista-

virheitä.
Pahoinpitelyrikokset-ryhmän sisällä törkeät pahoinpitelyt vähenivät suhteellisesti
enif.en. Tämä oli odotettavissa: onhan helsinkiläisaineistossa todettu törkeään pahoinpitelyyn syyllistyneiden olleen täysin selviä
vain 5 /o:ssa ja uhrien t5 /o:ssa tapauksista.
Yli puolet törkeistä pahoinpitelyistä on ko.
aineiston mukaan tapahtunut ulkosalIa (Aromaa, Merilampi ja Pyrrö 1972, 3B).
Luvattorrnan valmistuksen lisääntymisestä
huhusivat laboratoriovälineiden ja aktiivihiilen menekki. Tullin oli syytä olla valpas.
Huumausainerikoksert ovat tässä esimerkkinä sü-

tä, mit'ä vaaroja piilee tämänkaltaisessa tilastojen tarkastelussa. Olisihan houkuttelevaa selittää
oikopäätä: huumausainerikosten moninkertaistuminen lakon aikana naapurikuukausiin verrattuna
johtui siitä, että kulutus siirtyi viinasta huumausaineisiin. Toinen juolahdus: kun poliisi ei oIIuft
kuskaamassa humalaisia putkaan, oli aikaa taas
kerran ottaa kauppiaat künni. Oikea selitys on
kuitenkin poliisin tilastokäytännössä: jatkettu rikos tilastoidaan tekoerien mukaan useiksi rikoksiksi, tekoerien määrä riippuu useista va,rsin sattumanvaraisi,sta seikoista selvitystyön yhteydessä,
täIlöin ahkera kauppias hetkessä rnoninkertaistaa
rikostilas,ton (Vuono 1972).

Rattijuoppousrikosten kasvu hidastui tuskin
havaittavasti. Tämä on selitettävissä rattijuoppoustilanteiden Luonteesta. Rattij uoppous
liittyy "ulkona", ravintoloissa ja tuttavien
luona tapahtuvaan juomiseen: erään haastatteluaineiston mukaan rattijuopoista vain yksi
viidestä oli nauttinut alkoholia kotona ennen
ajorupearnaa (Pauld<ala 1972, 61). Myyntilakko kaiketi hi,Ilitsi juuri kotona, kaduilla ja
puistoissa tapahtuvaa juomista, johon rattijuoppous vähiten liittyy. Lisäksi: olihan kaupan keskiolntta.
Joh.topäätöksi,ä
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minen tähän ei ole ristiriidassa kokonaiskulutuksen rajoittamiseen pyrkivän a,lkoholipolitiikan kanssa.
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