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ESIPUHE
Tervetuloa Turvallisuus & Riskienhallinta -lehden ensimmäisen TIEDE-julkaisun ääreen!
Olemme kirjoittaneet viime syksystä saakka lehteen Tutkijoiden maailma -palstaa, ja tuon työn yhteydessä vahvistui ajatus laajemmasta kotimaista tutkimusta käsittelevästä erikoisnumerosta. Ensimmäisen Tiede-julkaisun teemaksi
valikoitui lähetettyjen artikkeleiden yhteisen nimittäjän kautta rikollisuus ja rikoksentorjunta.
TIEDE-julkaisun avaa Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen yliopettajan Matti Laineen artikkeli, joka luo historiallisen silmäyksen tilannetorjunnan ja sosiaalipolitiikan osittain jännitteiseen suhteeseen suomalaisessa kriminaalipoliittisessa keskustelussa. Tilannetekijöitä korostavan lähestymistavan keskeisenä vaikuttimena toimi rutiinitoimintojen
teoria, jonka rooli on ollut kriminologian lisäksi merkittävä myös turvallisuustutkimuksen kentällä.
Helsingin yliopiston tutkijan Teemu Kemppaisen artikkeli käsittelee alueellisia eroja sosiaalisessa epäjärjestyksessä ja koetussa turvattomuudessa pääkaupunkiseudulla sekä suomalaisissa lähiöissä. Artikkeli tarjoaa näköalan aluetutkimuksen uusiin menetelmiin ja lähestymistapoihin. Artikkeli osoittaa myös Helsingin seudulla olevan merkittäviä
huono-osaisuuteen liittyviä alueellisia eroja turvattomuuden kokemuksissa. Rikollisuutta koskevien virallisten tilastojen
luotettavuus on kriminologisen tutkimuksen kestoteema. Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin HEUNIn eläkkeellä
olevan johtajan Kauko Aromaan ja Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin yliopistotutkijan
Martti Lehden kirjoitus käsittelee poliisin tietoon tulleen rikollisuuden tilastojen kehittämistä ja yhdenmukaistamista
rikosuhritutkimusten kanssa, jotta tilastot paremmin palvelisivat rikollisuuden seurantaa ja tutkimusta.
Kaksi TIEDE-julkaisun artikkelia hyödyntää poliisitilastoja keskeisenä lähdeaineistona. Itä-Suomen yliopiston tutkijan Mika Sutelan artikkeli käsittelee rikollisuuden kausivaihtelua keskittyen erityisesti pahoinpitelyrikollisuuteen. Tieto
siitä, mihin vuodenaikaan rikoksia tapahtuu eniten, on keskeistä esimerkiksi turvallisuustoimien suunnittelun näkökulmasta.
Meidän oma artikkelimme käsittelee turvallisuusalan toimijoita rikosprosessissa, keskittyen erityisesti järjestystä
ylläpitävien henkilöiden kokemaan ja tekemään väkivaltaan. Kansainvälisen tutkimuksen perusteella tiedetään, että
järjestyksenvalvonnan ammateissa työpaikkaväkivallan riski on korkea, mutta suomalaista tutkimusta asiasta ei ole.
TIEDE-julkaisun päättää Itä-Suomen yliopiston professorin Anssi Keinäsen artikkeli, joka pohtii rikostaloustieteellisen tutkimuksen kehittämistarpeita Suomessa. Artikkeleiden lähteet on saatavilla toimitukselta.
Toivottavasti artikkelit antavat uutta tietoa ja pohdittavaa rikoksentorjuntaan liittyen. Oikein antoisia lukuhetkiä ja
rentouttavaa kesää!
Jyri Paasonen ja Mikko Aaltonen
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TEKSTI MATTI LAINE, RIKOSSEURAAMUSALAN KOULUTUSESKUS

MOTIVOITUNUT TEKIJÄ
VAI SOPIVA TILAISUUS?
MIKÄ SELITTÄÄ RIKOLLISUUDEN NOUSUN JA LASKUN? MIKÄ MOTIVOI RIKOLLISEN
TEKEMÄÄN RIKOKSEN? MITKÄ OVAT RIKOSTENTORJUNNAN JA TUTKIMUKSEN
HAASTEET?
Suomessa ei ole varsinaisesti kriminologiaan keskittyvää tieteellistä julkaisua.
Kun asiaa eräässä kokouksessa ihmeteltiin, paikalla ollut oikeustieteen professori
kiisti asian ja luetteli useita oikeustieteellisiä julkaisuja. Niissä on kuitenkin harvoin
varsinaista kriminologiaa, vaan lähinnä
rikosoikeudellista pohdintaa. Suomessa
kriminologia onkin ollut vahvasti ”naimisissa” rikosoikeuden kanssa. Luulisin, että
tämä johtuu tiedetaustamme saksalaisuudesta. Anglosaksisella kielialueella kriminologia on liittynyt vahvemmin käyttäytymistieteisiin ja sosiologiaan.1

RIKOSTENTORJUNTANEUVOSTO
SYNTYY
Vuonna 1984 alkoi ilmestyä Uusi Kriminaalihuolto -lehti. Vaikka se oli pääasiassa
vankeinhoito- ja kriminaalihuoltoalan
ammatillinen julkaisu, yllättävää oli, että
lehdessä julkaistiin paljon tieteellisiä kriminologisia artikkeleita, varsinkin lehden
alkuvaiheissa. Jonkinlaista aukkoa lehti
täytti.2
Vuonna 1985 lehdessä käynnistyi mielenkiintoinen keskustelu rikollisuuteen vaikuttamisen uusista tuulista. Myöhemmin
rikoksentorjuntaneuvoksen virasta eläkkeelle jäänyt, tuolloinen lainsäädäntöneuvos Hannu Takala (1985) otsikoi artikkelinsa: ”Uutta toivoa rikollisuuden ehkäisyyn”.
Takala kiisti ajatuksen, että ”sosiaalipolitiikka olisi parasta kriminaalipolitiikkaa”.
Tähän liittyen hän kirjoitti:
Maassamme ei koskaan ole asuttu niin hyvin

kuin nykyisin. Elintasoerot ovat yleisesti ottaen
pienemmät kuin koskaan aikaisemmin. Väestö
kuuluu maailman koulutetuimpaan. Luetaan, soitetaan, urheillaan. Harrastusaktiivisuus on ennen
kokematonta. Tietysti hyvä ei jakaudu tasaisesti
ja on uusiakin ongelmia, kuten ihmisten irrallisuus seurauksena perinteisten sosiaalisten siteiden
löystymisestä, työttömyys ja pelko varjoyhteiskunnasta. Näistä ongelmista huolimatta maamme
huono-osaisinkin väestö elää olosuhteissa, jotka
vuosisadan vaihteen sosiaalipoliitikolle olisivat
merkinneet utopiaa. Heidän uskonsa mukaan rikollisuus olisi näissä oloissa ja voitettu. Mutta rikollisuus on runsaampaa kuin koskaan aikaisemmin. Meillä ei ole syytä uskoa, että vähentämällä
sosiaalisia ongelmia vähentäisimme olennaisesti
rikollisuutta. Kokonaisrikollisuus on kaksinkertaistunut noin kahdessakymmenessä vuodessa.
Tältä perustalta Takala esitteli uuden kriminaalipoliittisen mallin, tilannelähestymistavan (situational approach), jonka lähtökohta oli yksinkertainen perustuen vanhaan
sanontaan, jonka mukaan ”tilaisuus tekee
varkaan”. Varkaus ei siten johdukaan
varkaan, vaan tilanteen ominaisuuksista.
Takalan mukaan kriminologinen tutkimus
on osoittanut, ettei rikollisen ja ei-rikollisen välillä ole mitään oleellisia eroja.
Takala oli optimistinen; rikollisuutta voitaisiin merkittävällä tavalla ehkäistä. Takala esitteli myös, mitä kaikkia konkreettisia
toimia tilannelähestymistapa voisi merkitä. Hän esitti erityisen valtiollisen elimen
perustamista suunnittelemaan ehkäiseviä
toimia. Siksi meillä on tänä päivänä Rikoksentorjuntaneuvosto.
turvallisuus.com

KAIKKI EIVÄT INNOSTUNEET
TILANNELÄHESTYMISTAVASTA
Kaikki eivät kuitenkaan ihastuneet Takalan tilannelähestymistavan mallista.
Oikeushistorioitsijat Jukka Kekkonen
ja Heikki Ylikangas (1985) vastasivat
Takalalle lehden seuraavassa numerossa.
Heidän mukaansa huono-osaisuuden ja
perinteisen rikollisuuden yhteenkietoutuminen on jokseenkin yleisesti myönnetty
tutkimuksissa ja arkikokemuksissa.
Kekkosen ja Ylikankaan mielestä esimerkiksi piilorikollisuudelle vähiten altis
laittomuus – henkirikollisuus – osoittaa
kiistattomasti perinteisen rikollisuuden kasaantumisen alaluokkaan.
Teesi kaikkien yhteiskuntaryhmien yhtäläisestä rikosalttiudesta on Kekkosen ja
Ylikankaan mukaan myytti ja murheellinen luku kriminologian historiassa. He
pelkäsivät myös, että Takalan mallien toteuttaminen johtaisi sähköaita- ja vartijayhteiskuntaan, jossa vain varakkaat pystyvät ehkäisemään rikostilaisuuksia. Heidän
mielestään mitään suunnitteluelintä ei
tarvita.3
Takalan pohdinta ja käyty keskustelu ei
tietenkään ollut ihan uutta. Problematiikan klassikkona voidaan pitää Lawrence
Cohenin ja Marcus Felsonin artikkelia
Social Change and Crime Rate Trends: A Routine
Activity Approach (1979). He olivat huomanneet saman asian kuin Takala. Ilmiötä voidaan kutsua sosiologiseksi paradoksiksi. Esimerkiksi Yhdysvalloissa vuosina 1960–70
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alimmalla tulotasolla olevien ihmisten
määrä väheni 44 prosentilla, ja työttömyysaste aleni merkittävästi. Samaan aikaan rikollisuuden kasvukäyrä saattoi olla
erittäin jyrkkä.
Pelkkä talouden tai hyvinvoinnin lukujen tuijottaminen ei riittänyt selittämään
rikollisuudessa tapahtuneita muutoksia.
Jo aiemmin kriminologian historiassa oli
viitattu ekologisiin ja alueellisiin tekijöihin
ja ihmisten ajankäytön rytmityksiin. Tunnettiin myös historiallisia kuvauksia siitä,
miten tavaraliikenteessä tapahtunut kehitys on voinut näkyä myös rikollisuuden
rajuna kasvuna.
Cohen ja Felson pyrkivät esittämään aiheesta kokonaisvaltaisemman selitysteorian luomalla niin sanotun rutiinitoimintoihin
perustuvan lähestymistavan. Keskeistä osaa
teoriassa näyttelee sosiaalisen rakenteen ja
siinä tapahtuvien suurien muutosten tarkastelu.
Cohen ja Felson eivät keskittyneet vain rikostilaisuuksiin ja -kohteisiin, vaan heidän
mallissaan suuri osa rikoksista edellyttää
seuraavien kolmen välttämättömän tekijän osumista yhteen:
• todennäköinen rikoksentekijä
• sopiva rikoksen kohde, tilaisuus
• sellaisen kyvykkään valvojan poissaolo,
joka voisi ehkäistä rikoksen.
Mikään näistä ei yksin riitä tuottamaan rikoksia ja yhdenkin puuttuminen ehkäisee
rikostapahtuman. Sivun 5 kuvio havainnollistaa tätä ajatusta.

RIKOSTILAISUUDET VAIKUTTAVAT
RIKOSTEN MÄÄRIIN
Rikostilaisuuksilla on kiistaton merkitys rikosten määriin, vaikka ei aina välttämättä
rikollisten määriin. Felson on myöhemmin nostanut esiin moniakin esimerkkejä.
Transistorin keksiminen toi markkinoille
pienehköt, suhteellisen arvokkaat ja halutut tuotteet, joita on usein helppo varastaa
ja jälleenmyydä.
Yhdysvalloissa oli jo paljon televisioita
1940-luvun lopulla, ja televisioita oli lähes mahdotonta varastaa niiden painon
ja koon vuoksi. Arkielämän ja teknologian
muutokset saattavat sivutuotteena lisätä
merkittävällä tavalla rikostilaisuuksia ja
-kohteita.
Tärkeää on kuitenkin huomata, että Cohenin ja Felsonin mallissa on kolme ympyrää (sivun 5 kuvio). Motivoituneen tekijän ja kohteen tulee kohdata, ja tekijän
tulee olla motivoitunut (ei aina tietoisesti).
Mutta ehkä merkittävin uusi ajatus heidän
analyysissään on kolmannen tekijän, kyvykkään valvojan (capable guardian) esiin nos-
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taminen.
Kyvykäs valvoja voi olemassaolollaan tai
toiminnallaan vaikuttaa potentiaaliseen
tekijään, potentiaaliseen kohteeseen tai
näiden kahden kohtaamiseen siten, että
itse rikos jää tapahtumatta.
Asia on joskus ymmärretty väärin niin,
että kyseessä olisi lähinnä viranomaisten
tai turvallisuusyritysten suorittama valvonta. Kyvykäs valvoja voi olla kuka tahansa
meistä. Se voi olla tyttöystävä, joka sanoo
poikakaverilleen, että lähtee yksin kotiin,
jos poikakaveri ei lähde pois grillikioskirähinästä. Mahdollinen väkivaltatilanne
saattaa estyä.
Monet ammattiryhmät toimivat luonnollisina kyvykkäinä valvojina. Tällaisia ovat
muun muassa talonmiehet, kaupan myyjät, junien konduktöörit ja vastaavat. Valitettavasti heistä on päästy ja usein myös
halutaan päästä eroon.
Yhdysvalloissa tapahtui aikanaan selkeä
siirtymä liikemurroista esikaupunkialueiden asuntomurtoihin. Tämän on arvioitu
pitkälti johtuneen naisten työssäkäynnin
huomattavasta laajenemisesta 1960- ja
1970-luvuilla Yhdysvalloissa. Kodeista
poistuivat niiden kyvykkäät valvojat.

RIKOLLISUUS POIKKEUSOLOISSA
Cohenin ja Felsonin analyysia voidaan
soveltaa myös, kun tarkastellaan poikkeusolojen rikollisuutta. Esimerkiksi sota on
tilanne, jossa voidaan olettaa, että potentiaalisten tekijöiden ja sopivien kohteiden
määrä kasvaa. Samalla sekä virallisen että
epävirallisen sosiaalisen kontrollin mekanismit, siis ”kyvykkäät valvojat”, romahtavat.
Oliko tällainen tilanne Bagdadissa keväällä 2003, kun koalition joukot marssivat
kaupunkiin ja ryöstelyaalto alkoi?
Voitaisiinko sotien ja sisällissotien aikaisia
raiskauksia ja muitakin julmuuksia selittää
tämän ajattelutavan kautta? Poikkeusolot
ja virallisen kontrollin romahtaminen eivät
kuitenkaan aina johda rikollisuusvyöryyn,
koska on nähty, että joissain olosuhteissa
yhteisöt pystyvät luomaan omat kyvykkäät
valvojansa.

SUURKAUPUNKIEN SISÄINEN
RAKENNE
Myöhemmin Felson (1987) on kiinnittänyt
huomiota myös siihen, miten suurkaupunkien sisäinen rakenne voi monella tavalla
olla rikollisuutta suosiva tai sitä estävä.
Perinteinen kaupunki koostui erillisistä,
usein pienistäkin yhteisöistä. Ihmiset liikkuivat lyhyitä matkoja ja pääosin jalan.
Rikollisuutta oli suhteellisen vähän. Paljol-
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ti auton käyttöönoton kautta syntyi metropoli tai Felsonin mukaan erityinen metroriutta (metroreef), suurkaupunkirakenne,
jossa ihmiset liikkuvat moottoriteitä pitkin
muun muassa työn, kodin ja vapaa-ajan
puitteissa hyvinkin pitkiä matkoja. Pahimmillaan, kuten Los Angelesissa, julkinen
liikenne on olematonta ja kaikki, jotka haluavat liikkua, tarvitsevat auton. Tällainen
rakenne luo sellaiset arkirutiinitoiminnot,
jotka lisäävät valtavasti rikollisuuden kolmen ehdon kohtaamista. Autostereoita ei
varastettu Sonyn tehtailta, vaan eri puolille metroriuttaa pysäköidyistä autoista.

RIKOLLISUUDEN KASVU,
VAPAUDEN JA VAURAUDEN ROOLI
Viime sotien jälkeinen rikollisuuden kasvu
oli siten odotettavissa oleva seuraus yhteiskunnan rakenteen ja ihmisten arkikäyttäytymisen muutoksista. Cohen ja Felson
(1979, 605) päättivät tutkimusartikkelinsa
seuraavasti:
Mieluummin kuin että olettaisimme saalistavan
rikollisuuden olevan yksinkertaisesti sosiaalisen
romahduksen indikaattori, voimme tarkastella sitä
sivutuotteena vapaudesta ja vauraudesta, siten
kuin ne ilmenevät arkielämän rutiinitoiminnoissa.
Paljon onkin vettä virrannut kriminologian virrassa 30 vuoden aikana. Karkea
jako tilannelähestymistapaan – sosiaalipolitiikkaan ei ole enää kovin relevantti.
Tiedämme paljon enemmän rikokseen
altistavista yksilötekijöistä.
Kriminologian piiriin on syntynyt uusi,
biososiaalinen paradigma, joka pyrkii yhdistämään bio- ja neurotieteiden uusinta tietoa
hylkäämättä ihmisen sosiaalisuuden suurta merkitystä.
Rikollisuuden yhteys huono-osaisuuteen
ja heikkoon sosio-ekonomiseen asemaan
on osoitettu vakuuttavasti muun muassa
suomalaisen rekisteriaineiston avulla (Aaltonen 2013). Silti meidän ei tarvitse hylätä
tilannetekijöiden roolia. Vaikka huomaisimmekin, että henkirikollisuus kasaantuu voimakkaasti tietynlaisten tekijöiden
ja uhrien kohdalle, tilannetekijät ovat silti
kuvassa mukana.
Toimiessani kauan sitten kriminaalihuollon tehtävissä, tapahtui erään kaupungin
asunnottomien asuntolassa henkirikos.
Mies oli tappanut asuinkumppaninsa.
Kun maakuntalehdessä haastateltiin asuntolan ohjaajaa, hän kertoi, että miehet oli
tietoisesti laitettu samaan huoneeseen,
koska ”tiesimme, että he olivat jo vankila-aikana riidoissa, ja ajattelimme, että
ehkä näin pääsemme heistä molemmista
eroon”. Ja molemmista päästiin. Oli motivoitunut tekijä, joka kohtasi sopivan kohteen, eikä kyvykästä valvojaa näkynyt.

UUSIA MYSTEEREITÄ NOUSEE,
ILMASTONMUUTOKSEN ROOLI
Tutkimuksen etenemisestä huolimatta
uusia mysteereitä nousee esiin. Noin kymmenen vuoden ajan on puhuttu ”crime
drop’ista”. Ainakin kehittyneiden maiden
rikollisuudessa on tapahtunut huomattavaa vähenemistä noin parin vuosikymmenen aikana (esimerkiksi Tonry 2014).
Kriminologinen yhteisö on ilmiöstä vähän
ymmällään. Tuntuu, että mitään erityistä
ei ole tehty rikollisuuden laskun aikaansaamiseksi ja maatkin ovat kovin erilaisia.
Silti viimeisen 20 vuoden aikana Euroopan henkirikosaste on vähentynyt käytännössä kaikissa maissa, vähimmillään noin
10 prosenttia ja enimmillään noin 80 prosenttia.
Suomessa pudotus on noin 48 prosenttia. Vaikka suurimmat vähennykset ovat
tapahtuneet entisissä sosialistissa maissa, myös monissa perinteisissä alhaisen
henkirikollisuuden maissa on tapahtunut
huomattavaa henkirikosten laskua (Lehti
2016).
Tämänkin ilmiön pohdinnassa tarvitsemme monipuolista arsenaalia. Kehitystä
tuskin voi selittää vain rikostilaisuuksien ja
kohteiden vähenemisellä. Esimerkiksi alkoholin saatavuudessa ja hinnassa tapahtuneet muutokset voisivat olettaa aivan
päinvastaista kehitystä. Ehkä jotain merkittävää on tapahtumassa potentiaalisten
tekijöiden ”päässä ja motivaatiossa”. Mutta mitään takeita kehityksen pysyvyydestä
tai jatkuvuudesta ei välttämättä ole.
Venäjän kehitys osoittaa, miten yhteiskunnan raju muutos lyhyessä ajassa voi
nostaa henkirikosasteen keskiaikaiselle tasolle. Ja voi olla, että todellisen haasteen
meille tulee asettamaan ilmastonmuutos,
jota pidetään yhtenä tärkeimmistä rikollisuutta lisäävistä tekijöistä tällä vuosisadalla (esimerkiksi Agnew 2011).

kaa lukiolaiset ja haastatelkaa nykyisiä ja
entisiä vankeja”.
Robert Agnew ja Steven Messner
(2015) ovat kritisoineet nykyistä kriminologista tutkimusta ja teorianmuodostusta
myös kyvyttömyydestä selittää vakavan ja
kroonisen rikollisuuden syntymekanismia.
Köyhimmillään on vain pystytty luettelemaan erilaisia muuttujia ja riskitekijöitä,
jotka saattavat lisätä pysyvän rikollisuuden
riskiä.
Tilalle Agnew ja Messner tarjoavat uudenlaista mallia. Sen perustana ovat kaksi
käsitettä: ”yleisarvio” (general assessment) ja
”kynnys” (threshold). Yleisarviot viittaavat
yksilön moniulotteiseen kokonaisnäkemykseen omasta tilanteestaan ja mahdollisuuksistaan. Niillä on erityinen merkitys
rikollisuuden selittämisessä. Kun yleisar-

viot saavuttavat tietyn kynnyksen, tietyn
tason, seuraa
hyppäyksellinen
muutos
rikollisuuden määrässä ja
vakavuudessa (= krooninen rikoksentekijä).

Itselleni on tähän liittyen herännyt kysymys, voisiko näitä käsitteitä hyödyntää
esimerkiksi terroristien tai kouluampujien
”urakehityksen” analyysissa. Käytännössä kaikilla kouluampujilla on taustassaan
kiusaamista, syrjäytymistä ja mielenterveysongelmia (esimerkiksi Laine 2010). Mutta valtaosasta, joilla on näitä ongelmia, ei
tule kouluampujia.
Milloin ja minkälainen yleisarvio tehdään
ja milloin ja miten kynnys ylittyy? ■

Kuvion lyhenteet tarkoittavat
poliisitoiminnan
strategioita, jotka
kohdistavat huomionsa voimakkaammin ao. ympyrään. POP
= problem oriented policing,
TOP = target oriented policing ja COP
= community oriented policing

KIINNOSTAVAT KOHTEET – KETKÄ?
Tilannelähestymistapa ei ole hävittänyt
kiinnostustamme potentiaalisiin tekijöihin. Kriminologian piirissä on toisaalta
viime aikoina ryhdytty pohtimaan, keiden
tulisi olla kiinnostuksemme kohteena.
On muun muassa kritisoitu sitä, että hyvin suuri osa empiirisestä kriminologisesta
tutkimuksesta on keskittynyt nuoruusikään
rajoittuvaan rikollisuuteen (adolescence-limited
crime, ALC). On esitetty, että tämä ryhmä
voitaisiin lähes unohtaa ja keskittyä oleellisempaan ja elämänkulussa pysyvämpään,
usein krooniseen rikollisuuteen (life-course-persistent crime, LCPC). Francis Cullenia (2011)
mukaillen voidaan esittää teesi: ”Unohta-

VIITTEET:
Suomen Kriminalistiyhdistys julkaisi tieteellistä vuosikirjaa vuodesta 1935 lähtien. Viimeinen lienee ilmestynyt 1950-luvulla. Pohjoismaiset ja muut kansainväliset julkaisut toki paikkaavat tätä aukkoa.
2
Lehti lakkautettiin vuonna 2000 ja sen tilalle syntyi Oikeusministeriön ja Rikoksentorjuntaneuvoston Haaste-lehti ja rikosseuraamusalan Kontra
3
Tätä kirjoittaessa huomasin sattumalta, että Rikoksentorjuntaneuvoston julkaiseman
Haaste-lehden vuoden 2015 viimeisessä numerossa haastateltiin Heikki Ylikangasta. Lehdessä oli myös Jukka Kekkosen kirjoittama artikkeli. 30 vuotta oli tehnyt tehtävänsä.
1
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Kuokkalan asuinaluetta Jyväsjärven rannalla. Kuva Tuomas Luukkonen/Wikipedia

TEKSTI TEEMU KEMPPAINEN, HELSINGIN YLIOPISTO

MIKÄ ROOLI JÄRJESTÄYTYNEELLÄ
NAAPURUSTOLLA ON ALUEEN
TURVALLISUUTEEN?
HARVEMMIN PUHUTAAN
SIITÄ, MIKÄ ON NAAPURUSTON JA YHTEISESTI
LUOTUJEN KÄYTTÄYTYMISKOODIEN SEKÄ ELÄMÄNTAPOJEN MERKITYS
TURVATTOMUUDEN KOKEMUKSEEN JA ASUINALUEEN JÄRJESTYKSEEN.

Sosiaalitieteissä on esitetty tulkintoja, joiden mukaan monitasoinen ja osin epämääräinenkin turvattomuuden tunne olisi
aikamme myöhäismodernille yhteiskunnalle suorastaan luonteenomainen piirre
(Bauman 2001). Myös asuinalue on yksi
turvan tai turvattomuuden tasoista.
Asuinalueen merkitys arkisen hyvinvoinnin kannalta onkin merkittävä, sillä
asuinalue on paikka, jossa koti sijaitsee.
Koti puolestaan on vahvasti sidoksissa ajatukseen rauhasta ja turvasta.
Monet eri tekijät, kuten liikennejärjestelyt, rakennettu ympäristö, väkimäärä,
palveluntarjonta ja muiden asukkaiden tai
alueen käyttäjien elämäntyyli ja toiminta
muokkaavat kokemusta siitä, miten turvallinen asuinalue on.

OBJEKTIIVINEN, SUBJEKTIIVINEN
JA PELKOPARADOKSI
Kokemuksen ja ”todellisen” turvallisuuden suhteesta on käyty pitkään keskustelua turvallisuuden tutkimuksessa (mm.
Hollway & Jefferson 1997). Objektiivinen
eli laskennallisiin vahinkoriskeihin nojaava tapa ajatella turvallisuutta on sinänsä
yhtä lailla olennainen kuin subjektiivinen,
omaan kokemukseen perustuva näkökul-
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ma. Joissakin tapauksissa ne voivat myös
antaa samansuuntaisia lopputuloksia.
Kriminologisessa kirjallisuudessa näkökulmien eroavuuteen viitataan niin
kutsutun pelkoparadoksin käsitteellä. Se perustuu havaintoihin, joiden mukaan rikollisuuden pelko on usein nurinkurisessa
suhteessa laskennalliseen uhriutumisriskiin. Ne, joilla riski on suuri, raportoivat
vähiten turvattomuutta; nuoret miehet
ovat tyypillinen esimerkki. Ehkä syynä
on osaltaan se, että miesten identiteettiin
etenkin nuorena kuuluu riskienotto, eikä
pelon näyttämiselle tai kenties tuntemiselle ole ollut malleja.
Omakohtaisen kokemuksen merkitystä
ei kuitenkaan ole syytä aliarvioida, vaikka
subjektiivinen näkökulma antaisi erilaisen
kuvan turvallisuudesta kuin objektiivinen
riskiarvio. Subjektiiviset käsitykset ohjaavat toimintaamme ja käyttäytymistämme
ja saavat aikaan hyvin kouriintuntuvia
vaikutuksia (Koskela 2009). Kuten sosiologeilla on tapana sanoa, subjektiivisesta tulee totta viimeistään seuraustensa kautta.
Kokemus oman asuinalueen turvallisuudesta voi esimerkiksi vaikuttaa siihen,
miten ja milloin erilaiset asukasryhmät
käyttävät tilaa. Jos sosiaalista kontrollia ja
mahdollista turvaa tuottavat asukasryh-

mät – rutiiniaktiviteettiteorian ”capable guardians” – alkavat välttää turvattomaksi koettua paikkaa, siitä voi tulla turvaton myös
objektiivisessa mielessä. Muun muassa jotkut kaupunkien puistot ja lähimetsät ovat
tästä osuvia esimerkkejä.
Toisaalta resursseiltaan vahvat kotitaloudet saattavat jättää taakseen turvattomaksi kokemansa asuinalueen, ja maine
saattaa kiiriä myös alueelle muuttamista
harkitsevien korviin. Tällaisessa tilanteessa on mahdollista, että syntyy valikoivaa
muuttoliikettä, jonka seurauksena asuinalueelle kasaantuu eri tavoin huono-osaisessa tilanteessa olevia kotitalouksia.
Tarpeeksi pitkälle vietynä kehityksestä seuraa monissa tapauksissa sosiaalisen
järjestyksen ja koetun turvallisuuden ongelmia. Kokemus asuinalueen turvallisuudesta on siis monessa mielessä tutkimisen
arvoinen aihepiiri. Olen tutkinut sitä neljä
vuotta kaupunkisosiologian väitöskirjaani
varten ja esittelen tässä artikkelissa havaintoja ja pohdintoja matkan varrelta.

JÄRJESTÄYTYNEEN
NAAPURUSTON MERKITYS
Turvattomuutta ja rikollisuutta käsittelevässä kaupunkitutkimuksessa on tyypillisesti oltu kiinnostuneita naapuruston sosiaalisesta organisaatiosta ja erityisesti sen
puutteesta eli disorganisaatiosta. Käsite juontaa juurensa 1900-luvun alun teollistuvaan Chicagoon, jossa tutkittiin kasvavan
ja eriytyvän kaupungin muutosta erityisesti naapurustoyhteisöjen näkökulmasta
(mm. Lilly 2011).
Mikä merkitys asukasvaihtuvuudella on alueen sosiaaliselle elämälle? Entä
köyhyyden kasautumisella tai lisääntyvällä
monikulttuurisuudella? Nämä ovat kysymyksiä, jotka ovat ajankohtaisia myös suomalaisessa yhteiskunnassa.
Ydinkäsite tutkimusperinteessä on
naapuruston organisaatio eli järjestyneisyys.
Sen tarkasta tulkinnasta on käyty vuosikymmenten kuluessa kiistaa, mutta esitän seuraavassa laajan, ideaalityyppisen
määritelmän, joka kokoaa yhteen asiasta
esitettyjä näkemyksiä (mm. Bellair & Browning 2010).
Järjestäytyneessä naapurustossa asukkaitten välillä on ensinnäkin sosiaalisia
suhteita ja vuorovaikutusta. Vuorovaikutus voi olla kevyttä ja pinnallista, esimerkiksi tervehtimistä rappukäytävissä ja
kaduilla, mutta se voi myös kehittyä vahvemmaksi ja syvemmäksi. Pitkään samalla
alueella asuneista voi tulla ystäviä, joskin
tietty etäisyys naapureihin halutaan usein
säilyttää.
Järjestäytyneen yhteisön asukkailla on
myös riittävä yhteinen käsitys siitä, miten

alueella ollaan ja eletään. Toisin sanoen
asukkailla on normeja koskeva yhteisymmärrys. Tällä perusteella naapurustossa
pystytään ylläpitämään tehokasta sosiaalista kontrollia, eli huolehditaan siitä, että
normien mukaisissa käytösmalleissa pysytään.
Järjestäytynyt yhteisö esimerkiksi pitää
silmällä, mitä lapset ja nuoriso alueella
puuhaavat, puuttuu tarvittaessa tilanteisiin ja välittää esimerkiksi viestiä vanhemmille. Suomalaiselle kaupunkikulttuurille
tyypillinen – ja useimmiten sinänsä harmiton – julkijuopottelu laitetaan aisoihin,
jos se koetaan häiriöksi.
Myös fyysiset ”epäjärjestyksen” merkit, kuten roskat, graffitit ja ilkivallan jäljet
korjataan ripeästi, jottei jätetä signaalia
huonosta kontrollista (vertaa kiistelty rikkinäisten ikkunoiden teoria). Tarpeen mukaan
ollaan yhteydessä poliisiin, jolloin epämuodollinen sosiaalinen kontrolli laajenee
muodolliseksi kontrolliksi.
On syytä huomata, että järjestäytynyt
yhteisö ei välttämättä edellytä kaikkien
asukkaiden toimivan yhtä aktiivisesti valvonnan suhteen. Kyse on pikemminkin
kriittisestä massasta, jolloin jo muutama
aktiivinen asukas voi vaikuttaa paljon.

YHTEISPYSTYVYYDEN MERKITYS
Disorganisaatio taas viittaa tämänkaltaisen naapurustoelämän vastakohtaan ja
ennen muuta tilanteeseen, jossa yhteisymmärrys normeista on puutteellinen ja
siten myös sosiaalisen kontrollin pohja on
heikko. Näissä oloissa on luontevasti tilaa
sosiaalisen järjestyksen ongelmille ja myös
rikolliselle toiminnalle.
Koska yhteisymmärrystä normeista ei
ole, on suurempi kynnys yksinään puuttua
tilanteisiin, jotka häiritsevät. Vaarana on,
että puuttumistilanteessa jää yksin, eikä
saa muita tuekseen.
Tärkeimpiä nykytutkimuksia aiheesta
on vuonna 1997 Science-lehdessä julkaistu
kaupunkitutkija Robert Sampsonin ja
hänen kollegoidensa teksti. Artikkelissa
esitetään, että naapuruston organisaatio
(järjestyneisyys) on merkittävä tekijä väkivaltarikollisuuden alueellisessa jakautumisessa: asuinalueilla, joissa yhteisymmärrys
normien suhteen on korkea ja epämuodollinen sosiaalinen kontrolli tehokasta,
esiintyy vähemmän väkivaltarikollisuutta
kuin muualla.
Näiden kahden tekijän, normatiivisen
yhteisymmärryksen ja epämuodollisen
kontrollin yhdistelmään Sampson viittaa
termillä yhteispystyvyys (collective efficacy), joka
on tämän hetken puhutuimpia kaupunkitutkimuksen ja -kriminologian käsitteitä.
Toinen kysymys tosin on, missä määrin
turvallisuus.com

yhteispystyvyys tuo aidosti uutta disorganisaatioperinteeseen.

LIIKA VOI AHDISTAA JA
TUKAHDUTTAA
Ajatusta organisoituneesta yhteisöstä ei
pidä romantisoida liikaa. Ylenmääräisen
tiukka kuri ja kontrolli voivat tehdä asuinalueen kulttuurista ja kanssakäymisestä
ahdistavaa ja tukahduttavaa. Ilmiö on varmasti monelle pienen kylän kasvatille tuttu. Juoruilu ja kyttääminen ovatkin paitsi
sosiaalisen kontrollin toimintamuotoja,
myös piirteitä, jotka voivat tehdä naapurustoelämästä kaikkea muuta kuin hyvinvointia tuottavaa.
Vastaavasti liberaalimpi ilmapiiri voi
muodostaa hyvän pohjan yhteiselämälle,
mutta kysymys siitä, missä sopivan käytöksen ja kanssakäymisen rajat kulkevat, tulee
joka tapauksessa pystyä ratkaisemaan tavalla tai toisella.
Sopiva järjestäytyneen naapuruston
taso ja muoto ei luonnollisesti ole määrättävissä yleisellä tasolla muuten kuin lain
osalta: naapurustoelämä, jossa lain rikkominen on tavallista, on luultavasti monista
asukkaista jo liian levotonta, rauhatonta ja
turvatonta.
Lain rajoissa tapahtuvan käyttäytymisen sääntely on paikallisen neuvottelun tai hiljaisen yksimielisyyden asia.
Organisoituneen yhteisön (naapuruston)
tunnusmerkki on juuri se, että pystytään
tarvittaessa käymään läpi tarvittava neuvotteluprosessi riittävän yhteisymmärryksen saavuttamiseksi.
Yhteiskunnallisesti kiinnostavan disorganisaatioteoriasta tekee hypoteesi, jonka
mukaan naapuruston sosio-ekonominen
huono-osaisuus on yhteydessä organisaation ongelmiin ja siten myös sosiaalisen
järjestyksen häiriöihin ja rikollisuuteen
(Lilly ym, 2011). Tämä ajatus liittää paikallisen tason toiminnan ja kulttuurin
laajempiin yhteiskunnallisiin kehityskulkuihin ja rakenteisiin. Sosiaalisen ja taloudellisen eriarvoisuuden kasvu on merkittävä tekijä tässä suhteessa.
1990-luvun laman jälkeen yhteiskunnallinen eriarvoisuus on kasvanut myös
Suomessa, ja maan seutukunnat ja kaupunkien asuinalueet ovat erilaistuneet
(Stjernberg 2015).
Keskeinen kysymys on, missä määrin
asuinaluetasoinen sosio-ekonomisen huono-osaisuuden kasaantuminen tuottaa
organisaation ja järjestyksen ongelmia.
Tarkastellaan seuraavassa tuoreita tutkimustuloksia aiheesta.
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Kuva Timo Noko/Wikipedia

TURVATTOMUUS JA SOSIAALISET
HÄIRIÖT HELSINGIN SEUDULLA
Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkijoiden Henrik Lönnqvistin ja Martti
Tuomisen kanssa tehdyssä tutkimuksessa
(Kemppainen ym. 2014) selvitimme joitakin vuosia sitten, miten koettu turvattomuus riippuu asuinalueen eri piirteistä.
Käytössämme oli Helsingin turvallisuuskysely vuodelta 2009, johon liitimme rekisteritietoja kaupungin 33 peruspiiristä.
Muutama sana tutkimustekniikasta on
aluksi tarpeen.
Tämänkaltainen tutkimus perustuu
tyypillisesti ajatukseen, että vastaajien yksilöllisiä tekijöitä vakioidaan, jotta saadaan
luotettavampi kuva siitä, mikä aluetekijöiden merkitys on. Teknisemmin sanottuna
vastaajien koostumus vakioidaan, jotta
päästään paremmin kiinni kontekstuaalisten tekijöiden merkitykseen. Alueet saatetaan näin käytännössä paremmin vertailukelpoisiksi toistensa kanssa poistamalla
mahdollisten vertailua sotkevien tekijöiden vaikutus.
Kuvio 1 sivulla 11 havainnollistaa suhteellisia eroja koetussa turvattomuudessa,
kun on vakioitu vastaajan ikä, sukupuoli, koulutus, työttömyys ja asumismuoto.
Alueet on jaettu neljään luokkaan koetun
turvattomuuden tason suhteen siten, että
mitä tummempi väri, sitä yleisempää koettu turvattomuus on.
Erityisesti itäisen Helsingin peruspiirit muodostavat tällä tavalla tarkasteltuna
melko yhtenäiseltä näyttävän alueen, jossa
koettu turvattomuus on muuta kaupunkia
korkeammalla tasolla. Ongelmana kuitenkin on, että peruspiirit ovat kooltaan varsin suuria, jolloin niiden sisäinen vaihtelu
jää analyysissä piiloon. Peruspiirien koh-

8

Turvallisuus & Riskienhallinta TIEDE

dalla ei voidakaan puhua naapurustosta,
joka viittaa arkikielessä hieman pienempään mittakaavaan. Piirit ovat pikemminkin melko suuren skaalan asuinalueita.
Esimerkiksi varsin suurikokoinen Vuosaari
muodostaa yhden peruspiirin, jolloin hyvin erityyliset naapurustot – esimerkiksi
Rastilan omakotialue ja Kallahden kerrostaloalue – tulevat luokitelluiksi samaan
kategoriaan. Aluetutkimuksessa kysymys
sopivista aluerajoista ja mittakaavoista on
aina keskeinen.
Havaitsimme tutkimuksessamme, että
mitä huono-osaisemmasta peruspiiristä on
kyse, sitä turvattomammaksi vastaajat kokivat asuinympäristönsä.
Samaan teemaan liittyy toinen tuloksemme, jonka mukaan kaupungin
vuokra-asunnossa asuminen näytti lisäävän turvattomuutta. Asuinympäristön
huono-osaisuus näyttääkin vaikuttavan
samaan aikaan eri mittakaavoissa. Myös
poliisin häiriöaiheiset hälytystehtävät
alueella (koodit: päihtynyt henkilö, häiriökäyttäytyminen, ilkivalta) olivat selvässä yhteydessä koettuun turvattomuuteen, mikä on
tietysti luontevaa. (Vrt. Kääriäinen 2002;
ks. myös Brunton-Smith & Sturgis 2011.)

RAIDELIIKENNEASEMIEN
MERKITYS
Hieman yllättävämpi oli tulos, jonka mukaan raideliikenneaseman läheisyydessä
asuminen oli koettua turvattomuutta lisäävä tekijä. Kysymys saattaa olla osaltaan
siitä, että asema lisää alueen läpikulkua,
jolloin joukkoon mahtuu myös kulkijoita,
jotka tuottavat käytöksellään tai jättämillään jäljillä (esimerkiksi roskat, vandalismi)
turvattomuuden kokemuksia alueen asukkaille.
turvallisuus.com

Asemat ovat merkittäviä elementtejä
myös fyysisen ympäristön kannalta. Vuorokaudenajasta riippuen ne voivat olla
ajoittain siinä määrin tyhjillään, että syntyy tiloja, joissa sosiaalinen kontrolli on
heikkoa tai ainakin hidasta: kameravalvonta kun ei auta juuri sillä hetkellä, jos
jotain sattuu.

ASUKKAIDEN KOKEMUKSET
Vakiintunut tulos naisten korkeammasta
turvattomuudesta nousi esiin myös meidän aineistostamme. Aineiston koko ei
kuitenkaan riittänyt siihen, että olisimme
pystyneet todentamaan sukupuolten välisiä eroja siinä, mitkä asuinalueen tekijät
tuottavat turvattomuutta. On kuitenkin
mahdollista, että eroja on, ja suunnitelmissa on tarttua tähän teemaan jatkossa
isommalla aineistolla. Esimerkiksi autiot
ja pimeät paikat voivat aiheuttaa turvattomuutta erityisesti naisille, koska seksuaalirikosten vaaran mahdollisuus on läsnä,
eikä apuja välttämättä ole saatavilla, toisin
kuin vilkkaammilla alueilla.
Avovastauksien avulla pääsimme tarkastelemaan vastaajien omakohtaisia näkemyksiä koetun turvattomuuden aiheuttajista. Päätuloksemme oli, että nuoriso,
juopuneet ja huumeiden käyttäjät yhdistettiin usein turvattomuuteen.
Sen sijaan maahanmuuttoteema ei
noussut erityisen näkyvään asemaan.
Tuloksemme ovat pääosin linjassa disorganisaatioteorian kanssa, sillä asuinalueen sosio-ekonominen huono-osaisuus
on yhteydessä koettuun turvattomuuteen.
Samansuuntainen tulos tuli myös tutkimuksesta, jonka tein hiljattain yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella
työskentelevän Perttu Saarsalmen

kanssa (Kemppainen & Saarsalmi 2015;
ks. myös HS 2016). Tutkimme Helsingin
seudun asukkaiden kokemuksia omasta
asuinalueestaan. Käytössämme oli laaja
kyselytutkimus Helsingin seudulta (KatuMetro-hanke), johon pystyimme liittämään Ruututietokannasta tilastoruutuja
koskevaa sosio-demografista ja muuta informaatiota. Kysymys on 250 kertaa 250
metrin kokoisista tilastoruuduista, jotka
ovat sinällään täysin abstrakteja ja irrallaan arkielämän naapurustoista, mutta
mittakaava on kohtalaisen hyvä peruspiireihin verrattuna.
Vaihtoehto on myös lopulta ainoa, jos
halutaan ottaa mukaan analyysiin kunnat,
joissa ei ole riittävän pienen mittakaavan
hallinnollista aluejakoa ja sitä vastaavaa,
tarpeeksi laajaa tietovarantoa.
Meitä kiinnostivat erityisesti niin
kutsutun sosiaalisen epäjärjestyksen ha-

kuva on hyvin epätarkka.
Kuvio 2 sivulla 11 kuvaa häiriöiden
jakautumista laajemmalla Helsingin seudulla. Mitä tummempi väri kuviossa on,
sitä enemmän vastaajat ovat raportoineet
havainneensa edellä mainittuja käyttäytymisen muotoja.
Ensimmäinen huomio on, että häiriöt
näyttävät paikantuvan melko pitkälti raideliikenteen asemien mukaan. Niin pääradan, Martinlaakson-radan kuin metrolinjojenkin varrella on alueita, joiden
asukkaat havaitsevat asuinympäristössään
sosiaalisia häiriöitä muualla asuvia enemmän.
Kehärataa, saati Länsimetroa, ei kyselyn keruuaikaan vielä ollut käytössä, jonka
vuoksi niitä ei myöskään ole kartoissa piirrettynä. Uusien raideliikenteen asemien
mahdollinen kausaalinen vaikutus turvattomuuden kokemukseen on tällä hetkellä
avoin kysymys, johon voidaan tulevissa
tutkimuksissa tarttua.

KAUNIAINEN, HUOPALAHTI,
KESKUSTA, KALLIO…

vainnot. Tämä tutkimuskirjallisuudessa
vakiintunut tekninen käsite viittaa yleiskielelle käännettynä käytännössä rauhattomuuden ja sosiaalisten ”häiriöiden” eri
muotoihin.
Vastaajilta kysyttiin, missä määrin he
ovat havainneet asuinympäristössä a) epäsiisteyttä ja ilkivaltaa; b) julkista juopottelua; c) naapureiden aiheuttamia häiriöitä;
d) huumeiden käyttöä tai kauppaa; e) häiriköintiä ja uhkaavaa käyttäytymistä; ja
f) varkauksia tai vahingontekoja (skaala:
en lainkaan – vähän – jonkin verran – paljon).
Vastauksista koostettiin vastaajakohtaisesti
niin sanottu summamuuttuja (käytännössä
faktori), joka kuvaa yleisemmin sosiaalisten häiriöiden havaintoja.
Kuvasimme häiriöiden jakautumista
Helsingin seudulla karttakuvien avulla.
Kuvat esittävät häiriöhavaintojen vakioimattoman alueellisen keskiarvon. Kuvien tarkkuus vaihtelee asukastiheyden
mukaan. Tiheillä alueilla tarkkuutta on
enemmän, kun taas harvemmilla alueilla

Kuvio 3 sivulla 11 esittää tarkemmin Helsingin metropolialueen urbaania aluetta.
Siitä huomataan, että tulkintaa raideliikenteen asemista täytyy täsmentää. Esimerkiksi Kauniainen on varsin vaaleasävyinen asemasta huolimatta, ja sama
koskee Huopalahtea. Tämä havainto vie
ajatuksen nopeasti sosio-ekonomisten
erojen suuntaan, sillä Kauniaisen ja Huopalahden asemanseudut ovat varsin hyväosaisia.
Näyttääkin siltä, että rauhattomuuden tai häiriöiden havainnot noudattavat
ainakin pääpiirteittäin sosio-ekonomisten
resurssien jakautumista. Varakkaammat
alueet ovat rauhallisia, huono-osaisemmat
rauhattomampia. Poikkeuksiakin on.
Otaniemen absoluuttinen tulotaso on
matala, ja havaittujen häiriöiden taso on
suhteellisen korkea. Kyse on kuitenkin
sosiaalisesti nousevassa asemassa olevasta
ryhmästä – juhlia ja muita kujeita viljelevästä teekkaripopulaatiosta – eikä tyypillisestä huono-osaisuudesta.
Helsingin ydinkeskusta taas on viihde-elämän keskus, jonne tullaan koko
seudulta, jolloin rauhattomuudella on
erilainen tausta. Kallio puolestaan on
historiallisesti ollut köyhempi ja rauhattomampi alue, mutta nykyään suosittu myös
ylemmän keskiluokan keskuudessa.
Haluan vielä korostaa, että kuva on
varsin uuden tekniikan tulosta, ja kehittämistä on vielä paljon. Epävarmuuden
tai tarkkuuden tuominen kuvaan mukaan
olisi seuraava askel, jotta lukija pystyisi paremmin arvioimaan, mitkä erot ovat aitoturvallisuus.com

ja, mitkä taas tiedonkeruusta ja analyysimenetelmistä johtuvaa kohinaa.

MIKÄ ENNUSTAA KORKEAMPIA
HÄIRIÖTASOJA?
Tutkimme artikkelissamme tarkemmin,
mitkä asuinympäristön piirteet ovat yhteydessä havaittuihin häiriöihin.
Päätulos oli, että asuinalueen väentiheys ja sosio-ekonominen huono-osaisuus
ennustavat korkeampia häiriötasoja, mikä
pitkälti vastaa sitä, minkä näimme jo kartoista.
Myös fyysisellä ympäristöllä on merkitystä, sillä pientaloalueet ovat muita rauhallisempia.
Etninen tai kulttuurinen moninaisuus,
joka on disorganisaatiota koskevassa tutkimuskirjallisuudessa keskeinen tekijä, jäi
analyyseistämme pois siitä syystä, ettei
tietoa ollut saatavilla tutkimusta tehtäessä.
Sittemmin tieto ruudun kielikoostumuksesta on tullut saataville ruututietoihin,
mikä avaa yhden mahdollisuuden tämän
aihepiirin analyyseihin.

VÄLIYHTEENVETO
Edellä esiteltyjen tutkimusten mukaan
asuinalueen rakenteellinen huono-osaisuus näyttää tuottavan sellaista paikallista elämää, jota luonnehtivat järjestyksen
ja turvallisuuden ongelmat. Mutta missä
määrin naapuruston tai asuinalueen sosiaalinen organisaatio toimii tekijänä, joka
liittää yhteen asuinympäristön sosio-ekonomisen huono-osaisuuden ja järjestysongelmat?
Onko huono-osaisilla alueilla esimerkiksi vähemmän sosiaalisia suhteita asukkaiden välillä?
Onko käyttäytymisnormeja koskeva
yksimielisyys heikompaa? Entä sosiaalinen
kontrolli?
Luodaan seuraavaksi katsaus alustaviin tuloksiin.

ALUSTAVIA TULOKSIA
SUOMALAISISTA LÄHIÖISTÄ
Keräsimme vuonna 2013 suuren kyselyaineiston suomalaisista 1960- ja 1970-lukujen lähiöistä (Suomen Akatemian rahoittama PREFARE-hanke). Aineistossa
on mukana 71 lähiötä eri puolilta maata. Valmistelen parhaillaan kollegoideni
Mats Stjernbergin (Helsingin yliopisto), Timo M. Kauppisen (Terveyden
ja hyvinvoinnin laitos) ja Reijo Sundin
(Helsingin yliopisto) kanssa tutkimusta
aiheesta. Tutkimme lähiön sosio-ekonomisen rakenteen, sosiaalisen organisaation
ja sosiaalisten häiriöiden välisiä yhteyksiä.
Turvallisuus & Riskienhallinta TIEDE
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Tutkimustyö on vielä kesken, mutta joitakin johtolankoja on jo löydetty (Kemppainen 2015).
Kyselylomakkeessamme on mukana
Robert Sampsonin kollegoineen (1997)
kehittämiä mittareita asuinalueen yhteispystyvyydelle (yhteisymmärrys normeista
ja epämuodollista kontrollia koskevat odotukset).
Odotusten mukaisesti näyttää siltä,
että lähiön sosio-ekonominen tilanne on
varsin selvästi yhteydessä yhteispystyvyyteen. Mitä korkeampi koulutus, työllisyys- ja tulotaso lähiössä on, sitä suurempi
normatiivinen yhteisymmärrys alueella
näyttää vallitsevan. Normatiivinen yhteisymmärrys viittaa muun muassa naapuruston hyvään yhteishenkeen, jaettuihin arvoihin ja naapuruston asukkaiden väliseen
luottamukseen.
Sama koskee epämuodollista sosiaalista kontrollia. Vastaajilta tiedusteltiin arviota, miten muut asukkaat käyttäytyisivät
erilaisissa häiriötilanteissa (muun muassa
vandalismi, tappelu, humalainen häirintä,
öinen metelöinti). Heitä pyydettiin esimerkiksi arvioimaan, miten todennäköisesti
muut asukkaat puuttuisivat näihin tilanteisiin. Kysymys on siis epämuodollista sosiaalista kontrollia koskevista odotuksista.
Tältäkin osin näyttää siltä, että parempiosaisten lähiöiden kohdalla odotukset
kontrollista ovat korkeammalla. Sen sijaan
naapureitten välinen vuorovaikutus ei tunnu olevan yhteydessä sosio-ekonomiseen
rakenteeseen.
Alustavat tulokset viittaavat siis siihen suuntaan, että normatiivinen yhteisymmärrys ja epämuodollista kontrollia
koskevat odotukset voisivat toimia välittävänä tekijänä, joka liittää asuinalueen
sosio-ekonomisen huono-osaisuuden järjestysongelmiin. Tutkimuksemme tulee
valaisemaan valmistuessaan tätä yhteyttä
tarkemmin.

KENEN SILMILLÄ KATSELET,
KENEN NORMEJA NOUDATAT?
Kriittinen ote käsitteiden kanssa on aina
tarpeen. Puhe ”häiriöistä” tai ”epäjärjestyksestä” välittää helposti mielikuvan,
että olisi olemassa jonkinlainen kaikkien
tuntema sosiaalinen järjestys tai normaali
elämäntapa.

10
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Tästä poikkeavat käytösmallit edustaisivat sitten järjestyksen puutetta tai jotakin
normista poikkeavaa, eli myös paheksuttavaa ja jopa vaarallista.
Mielestäni inhimillinen sosiaalinen toiminta on kuitenkin aina jossakin mielessä
järjestynyttä, olipa kyse talkootoiminnasta
keskiluokkaisella alueella tai syrjäytyneiden miesten puistojuopottelusta. Sosiaalisessa toiminnassa on aina odotuksia ja
joko sovittuja tai sanattomasti jaettuja pelisääntöjä.
On myös valvontaa ja sanktioita, jotka turvaavat sitä, että säännöistä pidetään
kiinni. Kyse onkin ehkä enemmän siitä,
kenen silmissä mikäkin käytös tai toiminta
on järjestynyttä, eli tulkittavissa olevaa ja
ennakoitavaa.
Arvaamaton ja vaikeasti ennakoitava
on usein pelottavaa, mikä lienee osaltaan
taustalla siinä epämukavuudessa, mitä
saattaa liittyä esimerkiksi huumeidenkäyttäjien kohtaamiseen kadulla tai tarpeeksi
vieraitten kulttuurien edustajien läheisyydessä asumiseen. Myös sosiaalinen tai sosio-ekonominen etäisyys toimii mahdollisesti samalla tavalla.
Järjestys ja sen puute ovat siis ainakin
jossakin mielessä enemmän katsojan silmässä kuin itse kohteessa. Tässä tutkittu
”epäjärjestys” perustuukin lopulta varsin
keskiluokkaiseen tapaan ymmärtää naapurustoelämän ideaali. Näkökulma on
siten hyvin suhteellinen, eikä missään nimessä kerro absoluuttisesta järjestyksen
puutteesta.
Katsojan silmä on mukana myös toisella tavalla. Jätetään hetkeksi syrjään epäjärjestyksen ja häiriön abstraktit käsitteet
ja keskitytään konkreettisemmin vaikkapa
julkiseen juopotteluun.
Mitä julkinen juopottelu lopulta on?
Miten vastaajat sen ymmärtävät? Onko
reilusti kuohuviinillä vauhditettu ilomielinen vappupiknikki julkista juopottelua?
Onko pussikaljalla käynti ilman selvää
humalatilaa julkista juopottelua? Onko
tölkin värillä väliä?
Koffin punainen ei välttämättä herätä samoja mielikuvia kuin jokin kalliimpi tölkki, sanotaan vaikka vihreä Kukko.
Onko ”juopottelijoiden” vaatetuksella tai
sosiaalisella asemalla väliä siinä, mitä tulkitaan julkiseksi juopotteluksi?

turvallisuus.com

Paljon kysymyksiä, vähän vastauksia.
Entä paljonko on ”paljon” tai ”jonkin
verran”?
On tuskin mahdollista olettaa, että
kaikki ymmärtävät nämä sanat täsmälleen
samalla tavalla. Siten eri vastaajilla voi olla
eri käsitys siitä, mikä määrä vaikkapa vandalismia on ”paljon”. Tämä ei kuitenkaan
tarkoita, että tutkimus olisi täysin vailla
pohjaa. Saman asuinalueen vastaajat olivat itse asiassa melko lailla samaa mieltä
alueensa arvioista tässä suhteessa, vaikka
myös yksilöllistäkin vaihtelua oli paljon.

POHDINTAA TULOSTEN
MERKITYKSESTÄ
Käsittelen lopuksi edellä esitettyjen tulosten käytännöllistä merkitystä.
Asuinalueen sosio-ekonomisen huono-osaisuuden yhteys koettuun turvattomuuteen ja sosiaalisiin häiriöihin viittaa
siihen mahdollisuuteen, että voi syntyä
noidankehiä, joissa huono-osaisuus syvenee, kun valikoiva muuttoliike vinouttaa
entisestään asukaspohjaa. Varakkaammilla kotitalouksilla on tarvittaessa helpommin varaa vaihtaa aluetta turvallisemmaksi kokemaansa.
Alueiden maine voi puolestaan vaikuttaa valikoivasti jo tulomuuttoon, jolloin
muuttoliikkeen kumpikin suunta on mukana syventämässä kehää. Noidankehä ei
kuitenkaan ole välttämättömyys. Kyse on
enemmänkin siitä, missä oloissa tämänkaltainen dynamiikka lähtee käyntiin.
Onko saavutettava esimerkiksi jokin
kynnystaso paikallisen huono-osaisuuden,
turvattomuuden tai järjestysongelmien
suhteen ennen kuin näin käy? Varmaa
Suomen oloihin soveltuvaa tietoa tästä ei
käsitykseni mukaan ole.
Käytännössä sosio-ekonomiseen huono-osaisuuteen kytkeytyy asuinaluetasolla
usein myös ei-länsimainen maahanmuutto, jolloin alueen normatiivinen yhteisymmärrys voi olla joissakin tapauksissa
heikolla pohjalla. Turvallisuuden näkökulmasta vaarana lienevät lopulta ennen
muuta rasistiset liikehdinnät, joiden keskuudessa maahanmuuttajia pidetään kaikkien ongelmien syntipukkeina.
Tärkeä vastalääke näille liikkeille olisi
”kotoperäisen” syrjäytymisen ja eriarvoisuuden vähentäminen, jolloin tarve ulkois-

Kuvio 1. Havaittu sosiaalinen epäjärjestys Helsingin
metropolialueella (Lag: interpoloitu alueellinen keskiarvo).
Kartta: Perttu Saarsalmi.

taa omaa pahaa oloa rasistisin keinoin olisi
pienempi.

HAVAINTOJEN
YHTEISKUNNALLINEN MERKITYS
Havainnoillamme on yhteiskunnallista
merkitystä myös ilman edellä kuvattua segregaatioprosessien mahdollisuutta. Käytännössähän tulokset viittaavat siihen, että
perinteisiin sosio-ekonomisiin huono-osaisuuden ulottuvuuksiin (heikko koulutus,
taloudelliset ongelmat, mielekkään tekemisen, kuten työn puute, terveysongelmat)
kytkeytyy myös turvattomuus.
Kysymys on siis hyvinvointivajeiden kasautumisesta, jota voidaan pitää yhteiskunnallisesti ongelmallisena jo sinänsä. Kansainvälisestä kirjallisuudesta on havaintoja,
joiden mukaan asuinalueen turvattomuus
voi olla terveysriski. Ollaanko esimerkiksi
Helsingin seudulla jo tässä tilanteessa? Tähän kysymykseen olemme aikeissa tarttua
jatkossa.

TULOKSET TURVALLISUUSTYÖN
KANNALTA
Mikä on tulosten merkitys käytännön
turvallisuustyön
kannalta?
Pitäisikö
vartiointia ja poliisityötä kohdentaa
asuinalueen sosio-ekonomisen tilanteen
mukaisesti? Pitäisikö resurssit käyttää
sosio-ekonomisten erojen tasaamiseen?
Kohdistetaanko toimet siis enemmänkin
”alavirran” vai ”ylävirran” suuntaan?
Kysymys on suurista poliittisista
linjanvedoista, eikä sosio-ekonomisten
erojen tasaaminen ole tämän hetken
poliittisella agendalla erityisen korkealla.
Voidaan toki pohtia, onko kyseessä
jonkinlainen vakiokustannustilanne, jossa

Kuvio 2. Havaittu sosiaalinen epäjärjestys Helsingin
seudulla (Lag: interpoloitu alueellinen keskiarvo). Kartta:
Perttu Saarsalmi.

julkinen budjetti ei pysty alittamaan tiettyä
tasoa, joka tarvitaan yhteiskuntarauhaa
varten: joko rahaa laitetaan hyvinvointiin
ja sosiaalipolitiikkaan – tai sitten kuriin
ja järjestykseen. Minimiehto kurin ja
valvonnan politiikan toimivuudelle on
luottamus oikeudenmukaiseen kohteluun.
Hyvä maine ja luottamus syntyvät
hitaasti, mutta ne menetetään nopeasti, ja
niiden korjaaminen on usein vaikeaa.
Kurikoneiston
kova
ydin,
eli
suomalainen poliisi ei maineongelmasta
juuri kärsi, sillä luottamus on kovalla
tasolla, eikä suurempia ruohonjuuritason
skandaaleja ole ollut. Sen sijaan
yksityinen vartiointibisnes on nähtävästi
erilaisessa tilanteessa. Toimintamuoto
on – ainakin nykyisessä mittakaavassaan
– suomalaisittain verrattain nuori,
koulutus on suhteellisen lyhyt ja seula on
poliisikouluun nähden selvästi löyhempi.
Yhdessä nämä tekijät voivat mahdollistaa
toiminnan
epäkohtia.
Esimerkiksi
vartijaväkivallasta on käyty ajoittain
näkyvää keskustelua mediassa, muun
muassa Kontulan metroasemalla kuvatun
pahoinpitelytapauksen osalta.
Yksittäisistä tapauksista ei pidä tehdä
liian pitkälle meneviä päätelmiä koko
alan toiminnasta, mutta yksikin tapaus
on oikeusvaltiossa luonnollisesti liikaa.
Lisäksi sosiaalisen median aikana tieto
tapahtumasta leviää nopeasti ja tahraa
helposti mainetta koko sektorilta.
Riippumattomat
ja
tieteellisesti
luotettavat
suomalaiset
tutkimukset
esimerkiksi
lisätyn
vartioinnin
vaikutuksesta
alueen
asukkaiden
kokemaan turvallisuuteen voisivat olla yksi
tapa arvioida toimintaa ja sen mahdollisia
myönteisiä vaikutuksia. ■
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Kuvio 3. Turvattomuuden kokemuksen
vetosuhteet (vertailuluokkana
Lauttasaari). Kartta: Pirjo Lindfors,
Helsingin kaupungin tietokeskus.
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TEKSTI KAUKO AROMAA, PROFESSORI, MARTTI LEHTI, HELSINGIN YLIOPISTO

LAADUKKAAMPI
RIKOSTILASTOINTI
HYÖDYTTÄISI SUOMEA
KÄSITTELEMME POLIISITILASTON JA KANSALLISEN RIKOSUHRITUTKIMUKSEN KEHITTÄMISTÄ VÄKIVALTARIKOSTEN TILASTOLLISINA KUVAAJINA OIKEUSMINISTERIÖN
RIKOKSENTORJUNTANEUVOSTON VUOSINA 2012–2014 TOIMINEEN VÄKIVALTAJAOSTON EHDOTUKSEN POHJALTA. LÄHESTYMISTAPAMME EI TOKI RAJOITU VAIN VÄKIVALTARIKOKSIIN. LAADUKKAAMMASTA TILASTOINNISTA HYÖTYISI PAITSI POLIISI JA
MUUT VIRANOMAISET, MYÖS YHTEISKUNTA LAAJASTI JA TALOUDELLISESTI.

Viranomaisten ohella laadukkaammasta,
yksityiskohtaisemmasta ja ajantasaisemmasta tilastoinnista hyötyisivät myös muut
rikollisuutta koskevan tiedon päivittäiset
käyttäjät, kuten tutkijat ja turvallisuustoimiala. Tilaston perusaineistosta voidaan
myös muokata hyödyllistä kauppatavaraa
– uusi rahoituslähde tilastotiedon tuottajille, poliisille, Tilastokeskukselle ja miksei
Helsingin yliopistollekin (johon vuonna
2015 liitetty Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti vastaa kansallisista uhritutkimuksistamme).

Ensisijainen tavoitteemme ei ole kuitenkaan kaupallinen. Esitämme vain, että
tilastotiedon sisällön parantaminen olisi
kannattava ja yleishyödyllinen hanke. Kun
tilastotietoa joka tapauksessa tauotta kootaan, sen laatua voisi pienellä vaivalla parantaa merkittävästi.
Rikostilastoinnin kehittämistä vaativat
lisäksi kansalliset tiedon tarpeet, Istanbulin sopimuksen ratifiointi sekä YK:n ja
muiden kansainvälisten sekä eurooppalaisten yhteistyöelinten jatkuvasti tiukentuvat
tilastointia koskevat suositukset.
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Painopiste artikkelissamme on poliisitilaston kehittämisessä. Artikkelin jälkimmäisessä osassa käsittelemme kuitenkin
myös poliisitilaston ja uhritutkimusten
antaman tiedon nykyistä saumattomammasta yhdistämisestä avautuvia mahdollisuuksia.
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POLIISIN TIETOON TULLEET
RIKOKSET
Poliisitilasto poliisin tietoon tulleista rikoksista on Suomessa laajin jatkuvasti
ylläpidettävä tietokanta rikollisuudesta.
Tietolähdettä ei ole aikojen kuluessa merkittävästi uudistettu, vaan se on säilynyt
vuodesta 1927 alkaen pääpiirteissään
muuttumattomana. Tietolähteeseen kohdistunut julkinen tiedonintressi ei ole siten
ollut kovinkaan ilmeinen.
Kysymys on työtilastosta: tiedot kootaan poliisin arkityön oheistuotteena, ja
niiden pääasiallinen käyttö on hallinnollinen rajoittuen kausittaisten yhteenvetojen laadintaan. Yhteenvedoista voidaan
karkeasti seurata rikollisuudesta poliisille
koituvia työmääriä, niiden alueellista vaihtelua ja ajallisia muutoksia.
Toissijaisesti tietolähdettä käytetään
myös rikollisuudeksi nimetyn yhteiskunnallisen ilmiön kuvaamiseen – ilmeisistä
puutteista huolimatta. Poliisitilastoon kirjautuu vain voimakkaasti valikoitunut ja
vinoutunut osa tapahtumista, jotka vastaavat rikoslaissa määriteltyjä tekoja.
Ensinnäkin vain osa kaikista tapauksista tulee poliisin tietoon. Lisäksi poliisin tietoon tulevat rikokset voidaan myös kirjata
puutteellisesti tai jättää kirjaamatta.
Ongelmista huolimatta poliisitilastoa
käytetään laajasti rikollisuuden kuvaamiseen ja sen kehityksen arviointiin. Rikosmääriä koskevien kansallisten ja alueellisten trendien arviointiin poliisitilasto onkin
kelvollinen lähde, jos voidaan otaksua, että
tapausten valikoituminen on aikaa myöten
pysynyt suhteellisen muuttumattomana.
Ylipäänsä tietolähde soveltuu kuvailun ja
trendien arvioinnin tarpeisiin sitä paremmin, mitä enemmän tiedetään sen virhelähteistä.

POLIISITILASTON
HYÖDYNNETTÄVYYTTÄ PITÄISI
PARANTAA
Poliisin tietoon tulleita rikoksia koskevan
tilaston hyödynnettävyyttä pitäisi ja voidaan parantaa yksinkertaisella keinolla.
Tämä tapahtuu lisäämällä siihen konkreettisia kuvailevia tietoja tekijästä, teon
uhrista (tai muusta kohteesta) sekä teon
olosuhteista.
Tilaston käyttökelpoisuutta rajoittaa
nykyisellään kolme keskeistä puutetta.
Ensiksikin poliisin tietoon tulleista rikoksista kirjataan vakiomuotoisesti lähinnä rikoksen tutkintaan liittyviä seikkoja,
rikosnimike, syylliseksi epäillyn henkilötiedot, ilmoittajan ja asianosaisten (uhri,
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todistajat, muut osalliset) henkilötiedot,
tekoajankohta, tekopaikan osoite, sekä
hallinnollisia tietoja rikosilmoituksen vastaanottajasta, ajankohdasta ja rikoksen
tutkijoista.
Rikoksen osapuolia, heidän keskinäistä suhdettaan, rikosolosuhteita ja rikoksen
kohdetta koskevia yksityiskohtia nämä tiedot sivuavat vain niukasti, jos lainkaan.
Toiseksi tilaston pohjana oleva perusaineisto ei ole poliisihallinnon ulkopuolisten tarvitsijoiden käytettävissä kovinkaan
helposti. Henkilöihin liittyvät tiedot eivät
ole julkisia, mikä rajoittaa aineiston luovuttamista sivullisten käyttöön.
Toisaalta muut kuin yllä mainitut perustiedot on kirjattu vapaamuotoisena
proosana rikosilmoitusjärjestelmään. Niiden käyttöön saaminen edellyttää erillishauilla tehtyä keräämistä, eivätkä ne ole
suoraan saatavissa edes poliisin henkilöstön käyttöön.
Poliisissa ei ole myöskään nykyisin
riittävästi rikosanalyysin taitajia. Tämä
johtuu osaltaan siitä, että vakiomuuttujien
muodossa tilastoaineistosta on saatavissa
vain vähän yksityiskohtaisia teonpiirre- ja
rikososapuolitietoja rikosanalyysin tarpeisiin. Jos aineisto olisi konkreettisempaa
ja sen käyttö helpompaa, houkuttelisi se
nykyistä monipuolisempaan hyödyntämiturvallisuus.com

seen.
Poliisitilaston tietosisällön laajentaminen korjaisi keskeisimmän puutteista.
Tietosisällön laajentamisen tulisi koskea
sellaisia seikkoja, joilla on merkitystä tilastotietojen ymmärtämisen ja tulkinnan
kannalta, niin ilmiön yleistä ymmärtämistä kuin rikoksentorjuntaakin ajatellen.
Tämä ei ole vaikeaa: rikosten perustavia
piirteitä koskevaa tietoa on runsaasti jo rikosilmoituksen vastaanottajan tiedossa, ja
tämä tietämys laajenee edelleen rikostutkinnan kuluessa. Tieto on siten olemassa
jo nykyisin, ja yleensä se myös kirjataan
rikosilmoitusjärjestelmään.
Mutta kuten edellä todettiin, sitä ei
tallenneta systemaattisesti koodaten, vaan
kirjoitetaan vapaamuotoisiin sanallisiin
teonkuvauksiin. Niiden käyttö analyyseihin vaatii kallista ja hidasta käsityötä. Tieto on siis periaatteessa valmiina poliisin
tietojärjestelmässä, mutta se täytyisi vain
saada helppokäyttöisempään muotoon.

TULOKSET POLIISIN TIETOON
TULLEESTA RIKOLLISUUDESTA
Olemme seuraavassa havainnollistaneet
rikoksentorjuntaneuvoston väkivaltajaoston esittämiä vakiomuotoisia muuttujia

analysoimalla niiden avulla vuoden 2005
rikosilmoitusaineistoa pahoinpitelyrikoksista. Aineisto on satunnaisotos Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin
Rikosten teonpiirteiden seuranta- ja tutkimustietokannasta.
Otos käsitti juttupohjaisesti sata tekoa kustakin pahoinpitelyrikollisuuden
rikoslainmukaisesta päätyypistä (törkeä,
perusmuotoinen ja lievä pahoinpitely sekä
henkirikoksen yritys). Kukin tekotyyppi oli
painotettu poliisin vuonna 2005 kirjaamien tapausten määrällä. Aineiston valintaan vaikutti toisaalta se, että otos oli jo
valmiiksi muodostettuna toista tutkimusta
varten, ja toisaalta ajallinen vertailtavuus
vuoden 2006 kansalliseen uhritutkimukseen, jonka aineisto koski niin ikään pääosin vuotta 2005.
Koska otos oli valmiiksi koodattu, käytetty koodaus ei ole kaikilta osin vastannut
väkivaltajaoston ehdottamaa. Myöskin
vuoden 2006 uhritutkimuksen muuttujissa
käytetyt luokittelut ovat poikenneet, paitsi
rikosilmoitusaineisto-otoksessa käytetyistä,
myös väkivaltajaoston esityksestä.
Olemme pyrkineet sovittamaan muuttujaluokitukset toisiaan vastaaviksi niin
hyvin kuin se on ollut mahdollista. Tämä
on kuitenkin johtanut siihen, että olemme joutuneet käyttämään huomattavasti

karkeampia luokituksia kuin mitä väkivaltajaoston ehdotus tulevaisuudessa mahdollistaisi niin rikosilmoitusaineiston kuin
uhritutkimustenkin osalta.
Väkivaltajaosto ehdotti uusiksi pahoinpitelyrikoksia kuvaileviksi muuttujiksi
muun muassa tekijän ja uhrin suhdetta,
tapahtumapaikan ominaisuuksia, tekotapaa, teolla aiheutettuja vammoja ja tapahtuman olosuhteita. Yhdistämällä jo yksin
kaksi uusista muuttujista (osapuolten suhde ja vammojen laatu) nykyisinkin poliisitilastosta saataviin tekijän ja uhrin sukupuolta ja tekopaikkaa koskeviin tietoihin,
kuva ilmi tulevasta pahoinpitelyrikollisuudesta tarkentuu huomattavasti.
Poliisin tietoon vuonna 2005 tulleiden
pahoinpitelyrikosten ja henkirikoksen yritysten uhreista 66 prosenttia ja epäillyistä
88 prosenttia oli miehiä. Niin miesten kuin
naistenkin harjoittama väkivalta oli kohdistunut pääosin perhepiirin ulkopuolelle
– naisten teot jopa suuremmassa määrin
kuin miesten (taulukko 1, sivu 18).
Tulos oli ehkä hieman yllättävä ja erosi
selvästi henkirikoksissa vallitsevasta. Naisten tekemistä henkirikoksista on 2000-luvulla kaksi kolmasosaa liittynyt lähisuhdeväkivaltaan, miesten tekemistä sen sijaan
vain joka kolmas (helda.helsinki.fi/handle/10138/160000).
Myös miehiin ja naisiin kohdistunut
väkivalta erosi suhdejakaumiltaan. Lähes
puolet kaikista poliisin tietoon tulleista
naisiin kohdistuneista pahoinpitelyrikoksista liittyi parisuhdeväkivaltaan, miehiin
kohdistuneista oli puolestaan uhrille aiemmin tuntemattoman henkilön tekemiä.
Perheen ulkopuolisen tuttavan väkivallan uhriksi oli joutunut 47 prosenttia
miesuhreista ja 32 prosenttia naisuhreista
(taulukko 2, sivu 18).
Runsas 60 prosenttia poliisin tietoon
tulleista pahoinpitelyrikoksista oli miesten välisiä, 30 prosenttia miehen naiseen
kohdistamia. Naisten naisiin kohdistamia
pahoinpitelyitä, 7 prosenttia, oli selvästi
enemmän kuin naisten miehiin kohdistamia, 2 prosenttia (kuvio A, sivu 17).
Pääosassa ilmi tulleita pahoinpitelyrikoksia, 75 prosenttia, rikosilmoitukseen oli
kirjattu ainoastaan yksi epäilty, useamman
uhrin pahoinpitelyitä aineiston rikoksista
oli yhdeksän prosenttia.
Yhdistettäessä osapuolten suhdetta
koskevat tiedot tekopaikka- ja sukupuolitietoihin määrällisesti, yleisin naisiin kohdistuneen poliisin kirjaaman väkivallan
muoto oli yksityisasunnoissa tapahtunut
parisuhdeväkivalta, 44 prosenttia naisuhreista.
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Miehiin kohdistuneen pahoinpitelyrikollisuuden muodoista yleisin oli yleisillä
paikoilla tapahtunut toisilleen ennalta
tuntemattomien välinen väkivalta, 44
prosenttia miesuhreista. Koska miehiin
kohdistuneen väkivallan kokonaistaso oli
poliisin kirjaamassa rikollisuudessa kaksinkertainen naisiin kohdistuneen tasosta,
määräsi se pahoinpitelyrikollisuuden yleiskuvan.
Kaikista poliisin tietoon tulleista pahoinpitelyrikoksista suurimmat ryhmät
muodostuivat siten julkisilla paikoilla tapahtuneista tuntemattomien, 35 prosenttia, ja tuttavien, 20 prosenttia, välisistä
väkivallanteoista. Myös yksityisasunnoissa
tapahtunut tuttavien välinen väkivalta, 19
prosenttia, oli vaatinut enemmän uhreja kuin parisuhdeväkivalta, 15 prosenttia
(taulukko 3, sivu 18).
Poliisin tietoon tullut miehiin kohdistunut väkivalta oli seurauksiltaan keskimäärin selvästi vakavampaa kuin naisiin
kohdistunut. Ilman näkyvää fyysistä vammaa oli päättynyt joka viides miehiin kohdistuneista ja joka kolmas naisiin kohdistuneista teoista. Keskivaikeita tai vakavia
vammoja oli aiheutunut yli 70 prosentissa
miehiin kohdistuneista ja vajaa 50 prosentissa naisiin kohdistuneista väkivallan
teoista (taulukko 4, sivu 18).
Toisaalta, yhdistämällä vamma-, sukupuoli- ja suhdetiedot nähtiin, että poliisin tietoon tulleista naisiin kohdistuneen
väkivallan muodoista parisuhdeväkivalta
oli muita väkivallan muotoja selvästi vakavampaa seurauksiltaan.
Keskivaikeaan tai vakavaan vammaan
johtaneiden tekojen osuus oli naisiin kohdistuneessa parisuhdeväkivallassa lähes 70
prosenttia, muussa lähisuhdeväkivallassa
20 prosenttia ja perheen ulkopuolisessa
väkivallassa 30 prosenttia. Miesten kohdalla perheen ulkopuolinen väkivalta oli
keskimäärin selvästi lähisuhdeväkivaltaa
törkeämpää (taulukko 4, sivu 18).

VÄLIYHTEENVETO
Rikostilastojen parantamista koskevaa
ehdotusta voidaan vieroksua, koska sen
arvellaan aiheuttavan rikoksia kirjaaville
poliiseille kohtuuttomasti lisätyötä. Varsinkin, kun poliisin varsinaisiin tehtäviin,
rikostutkintaan ja kansalaispalveluihin,
käytettävissä olevia resursseja on viime
vuosina vähennetty. Pelko on kuitenkin liioiteltua, koska ehdotetut uudet tiedot ovat
jo nykyisin olemassa pääsääntöisesti rikosilmoitusjärjestelmään kirjattuina. Ainoa,
mikä muuttuisi nykyisestä, on kirjaamisen
tapa.
Turvallisuus & Riskienhallinta TIEDE
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Tosiasiassa vakiomuotoinen, ennalta
määriteltyjä käsitteitä käyttävä kirjaaminen voisi jopa helpottaa itse kirjaamistyötäkin. On melko varmaa, että kun uudistus on tehty, poliisille nopeasti näyttäytyy
uusien tietojen hyödyllisyys. Tämä tosin
edellyttää myös, että rikosanalyysiin panostetaan hieman lisää. Automaattinen
tietojenkäsittely on nykyisin niin kustannustehokasta, että tietojen monipuolinen
hyödyntäminen olisi koko poliisikunnan ja
muiden rikollisuutta koskevaa tietoa hyödyntävien tahojen ulottuvilla, tarvittaessa
luvin.
Vakiomuuttujat eivät ole uusi keksintö
poliisitilastossa. Edellä mainittujen epäillyn päihtymystä, tekopaikkaa, perheväkivaltaa, lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja
rasistista rikollisuutta koskevien muuttujien lisäksi rikosilmoitustietoihin on vuosien
varrella lisätty muun muassa alaluokitukset varkausrikoksiin ja moottoriajoneuvon
anastuksiin. Järjestelmässä on myös muutamia muita kuvailevia muuttujia. Niiden
avulla tilaston käyttökelpoisuus on kohentunut, mutta vain hieman.
Muuttujien lisäykset osoittavat kuitenkin, että rikosten eräitä ominaisuuksia
koskevia tiedontarpeita ja tiedonhalua on
poliisissa ja tilastoviranomaisissa vuosien
varrella esiintynyt. Useimmiten ne ovat
liittyneet lainsäädännöllisiin uudistuksiin
tai kulloisiinkin kriminaali- tai yhteiskuntapoliittisiin virtauksiin.
Tehdyt täydennykset kuvaavat toisaalta hyvin tietojärjestelmän dilemmaa: kun
on havaittu uusia tietotarpeita, tietojärjestelmään on tehty tilkkutäkinomaisia korjailuja. Parempi olisi tehdä järjestelmään
perustavampi muutos niin, että se kykenisi
joustavasti reagoimaan ajankohtaisiin,
nopeastikin muuttuviin detaljitietojen
tarpeisiin, niin poliisin omiin kuin ympäröivän yhteiskunnankin. Rikosilmoitukset
ja niihin liittyvät tutkintatiedot on jo yli
kaksikymmentä vuotta kirjattu sähköiseen
tietokantaan, joten perusedellytykset tietorikkaamman järjestelmän luomiselle ovat
jo pitkään olleet olemassa. Olisi korkea
aika ottaa tietojärjestelmä systemaattiseen
tarkasteluun siten, että sen ylläpitäjä itsekin paneutuisi tarpeellisten ja hyödyllisten
parannusten toteuttamiseen.
Rikoksentorjuntaneuvoston väkivaltajaoston ehdottama uudistus olisi poliisitilaston parannusten luonteva uusi vaihe,
jonka kautta pystyttäisiin ottamaan tehokkaaseen käyttöön ne monipuoliset analyysimahdollisuudet, joita poliisin tietoon
tulleiden rikosten elektroninen tietojärjestelmä on jo vuosikymmeniä tarjonnut.
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RIKOSUHRITUTKIMUKSET
Sisällöllisten uudistusten ohella toinen
keskeinen vaatimus poliisitilaston aiempaa monipuolisemmalle hyödyntämiselle
on parempi tietämys tilaston virhelähteistä. Rikosuhritutkimukset tuottavat tietoa
tähän tarkoitukseen. Ne edustavat vaihtoehtoista täydentävää tapaa lähestyä rikollisuuden mittaamisen ja tulkitsemisen
ongelmia.
Uhritutkimusten perusidea on, että
edustavalta väestöotokselta kysytään, millaisia haastattelukysymyksissä kuvattuja
tekoja vastaajaan on kohdistunut määrätyllä ajanjaksolla (yleensä viimeksi kuluneen vuoden aikana) ja kuinka usein hän
on joutunut ajanjaksolla näiden tekojen
uhriksi. Näin saadaan periaatteessa kuva
siitä, kuinka yleistä erilaisten rikosten subjektiivisesti koettu uhriksi joutuminen on
väestössä. Samalla saadaan selville koettujen tapausten ominaisuuksia sekä se, miten
yleisesti eri uhrikokemukset ilmoitetaan
poliisille.
Myös uhritutkimuksiin liittyy omat ongelmansa, joihin palataan jäljempänä.
Poliisitilasto ja uhritutkimukset ovatkin
nimenomaan rinnakkaisia toisiaan täydentäviä tietolähteitä, ja sellaisina niitä tulisi
myös hyödyntää, jotta molempiin liittyvät
metodologiset ongelmat kyettäisiin minimoimaan. Se kuitenkin vaatii kummankin
seurantavälineen kehittämistä nykyisestä
muun muassa käsitteistöä ja kysymyksenasetteluja yhtenäistämällä.
Tässä suhteessa kehitys on viime
vuosina ollut osin takaperoista. Vertailtavuuden edellytyksenä on kummankin tietojärjestelmän kuvailevien muuttujien yhteensopivuus tai se, että tällaisia muuttujia
ylipäätään on. Poliisitilastosta muuttujat
pääosin puuttuvat, mutta myös kansallisesta uhritutkimuksesta niitä on vuoden
2012 muutosten myötä vähennetty, ja
jäljelle jääneiden muuttujien sisältöä on
muutettu niin, että vertailtavuus poliisin
tietojärjestelmään on heikentynyt.
Mikäli kahden keskeisimmän rikollisuuden osoitinjärjestelmämme vertailtavuutta ja niillä hankittavan tiedon laatua
halutaan kehittää, uusien muuttujien
lisääminen poliisitilastoon ei riitä, vaan
myös nykyistä kansallista rikosuhritutkimusta tulee kehittää.
Rikosuhritutkimuksilla
hankittavaa
tietoa on yleisesti pidetty kattavampana ja
poliisitilastoa parempana tiedonlähteenä
kokonaisrikollisuudesta. Piilorikollisuus,
poliisitilastoon kirjautumattomien tekojen
määrä, on nimittäin useimmissa rikostyypeissä huomattavasti suurempi kuin ilmi
turvallisuus.com

tulevien.
Rikosuhritutkimusten
heikkoutena
on se, että ne joudutaan laatimaan kertaluonteisesti toistettavin erityistutkimuksin,
joiden tekeminen sitoo paljon asiantuntijavoimia ja myös aika lailla rahaa. Tämä
pätee siinäkin tapauksessa, että aineisto
kerättäisiin kustannustehokkaalla verkkotai postikyselyllä, eikä käynti- tai puhelinhaastatteluilla.
Toinen rikosuhritutkimuksiin liittyvä
ongelma on niiden sosiaalinen vinoutuma. Ne mittaavat varsin luotettavasti normaaliväestön kokemuksia ja tuntemuksia
rikollisuudesta, mutta yhteiskunnan marginaalissa elävät väestöryhmät jäävät suurelta osin mittausten ulkopuolelle. Nämä
väestöryhmät muodostavat kuitenkin
huomattavan osan periteisen omaisuus- ja
väkivaltarikollisuuden uhreista ja tekijöistä. Varsinkin vakavin väkivaltarikollisuus
keskittyy suurelta osin yhteiskunnan marginaaliryhmiin, joita uhritutkimuksin ei
tavoiteta.
Kansalliset rikosuhritutkimukset mittaavat lisäksi pelkästään aikuisväestön
kokemuksia. Vaikka Suomessa on tehty
myös erillisiä lapsille ja nuorille suunnattuja uhritutkimuksia, jää lapsiin kohdistuva
rikollisuus suurelta osin uhritutkimusten
ulkopuolelle.
Poliisitilasto sen sijaan syntyy jatkuvasti virkatyön oheistuotteena ja on periaatteessa ajantasainen. Se on myös kattava
kokonaisaineisto, eikä perustu väestö- tai
rikosotoksiin, kuten rikosuhritutkimukset.
Lisäksi rikosilmoitusaineistossa on tietoja
rikoksiin syylliseksi epäillyistä, mitkä rikosuhritutkimuksissa ovat melko puutteellisia.
Olisi siten erittäin hyödyllistä, että poliisitilaston ja rikosuhritutkimuksen välille
kyettäisiin rakentamaan silta. Se syntyy
lisäämällä sekä poliisitilastoon että uhritutkimukseen rikostapahtumia kuvailevia
vertailukelpoisia muuttujia, joita kuvasimme edellisessä jaksossa. Kun nämä uudet
muuttujat määritellään siten, että ne ovat
soveltuvin osin yhteismitallisia, päästään
ensi kertaa tilanteeseen, jossa kyetään
analysoimaan, miten uhritutkimuksen löytämät tapaukset poikkeavat poliisitilastoon
kirjatuista. Koska uhritutkimuksen löytämien tapausten kokonaismäärä on paljon
suurempi kuin poliisitilastoon kirjattujen,
vertailu auttaa selvittämään, mikä osa uhritutkimuksessa löydetyistä tapauksista jää
poliisin ulottumattomiin.
Toki tähän kysymykseen on saatu osittainen vastaus jo aikaisemmin, koska uhritutkimuksissa tavataan kysyä myös, onko
vastaajan kertoma tapaus tullut poliisin
tietoon. Tuon tiedon nojalla on päätelty,

että monet lievähköt teot samoin kuin ihmisten lähipiirissä tapahtuvat teot jäävät
muita herkemmin ilmoittamatta poliisille.
Niin saatu kuva on kuitenkin yleispiirteinen ja osin myös epäluotettava.

TULOKSET
RIKOSUHRITUTKIMUKSISTA
Seuraavaksi selvitämme Kriminologian ja
oikeuspolitiikan instituutin hallussa olevaa
vuoden 2006 kansallisen uhritutkimuksen
perusaineistoa. Aineiston valintaan on
vaikuttanut ajallinen yhteensopivuus käytetyn rikosilmoitusaineiston kanssa.
Vuoden 2006 uhritutkimuksessa kysyttiin vastaajilta heihin edellisen vuoden ai-

NAINEN-MIES
7%

seurauksena mahdollisuus vertailuihin
uhritutkimustietojen ja poliisin rikosilmoitustietojen välillä on heikentynyt. Käyttämästämme vuoden 2006 uhritutkimusaineistosta olemme poistaneet suulliseen
väkivaltaan, seksuaaliseen väkivaltaan ja
ryöstöihin liittyvät tapaukset. Tulokset
koskevat siten ainoastaan fyysistä väkivaltaa, joka ei ole liittynyt raiskauksiin tai
omaisuusrikoksiin.
Vuoden 2006 kansallisen uhritutkimuksen mukaan edeltäneen vuoden
aikana pahoinpitelyrikoksen uhreiksi joutuneista 48 prosenttia oli miehiä,
pahoinpitelyihin syyllistyneistä miesten
osuus oli 85 prosenttia.
Naisten osuus väkivallan uhreista oli
huomattavasti suurempi kuin poliisitilastossa.
Sen sijaan rikoksiin syyllistyneiden sukupuolijakaumat olivat
uhritutkimustiedoissa ja poliisitilastossa samanlaiset. Naisiin
kohdistuva väkivalta vaikuttaisi siten tulevan miehiin kohdistuvaa selvästi
harvemmin poliisin tietoon tai ainakaan kirjatuksi rikosilmoitukseksi.
Osapuolten suhdetta koskevat kokonaisjakaumat olivat sekä
uhritutkimustiedoissa
että poliisitilastossa varsin
samankaltaiset. Parisuhdeväkivalta muodosti poliisin
tietoon tulleesta rikollisuudesta
suuremman osuuden kuin uhritiedoista. Vastaavasti uhrille ennalta tuntemattomien tekijöiden väkivalta muodosti
poliisitilastossa uhritietoja pienemmän
osuuden. (Koska rikosilmoitusaineiston
jakaumat pohjautuivat selvitettyihin rikoksiin, tämä on loogista. Uhrille tuntemattomien tekijöiden teot lienevät selvittämättömissä rikoksissa yliedustettuina.)
Tarkasteltaessa tekijäpohjaisia jakaumia pääepäillyn sukupuolen mukaan, parisuhdeväkivalta muodosti miesepäiltyjen
rikoksista poliisitilastossa huomattavasti
suuremman osuuden kuin uhritutkimustiedoissa.
Naisepäiltyjen kohdalla tilanne oli
toinen: parisuhdeväkivallan osuus uhritutkimustiedoissa oli selvästi suurempi kuin
poliisin tietoon tulleista rikoksista. Toisin
sanoen miesten harjoittama parisuhdeväkivalta näyttäisi tulleen keskimääräistä
kattavammin poliisin tietojärjestelmiin
kirjatuksi, naisten harjoittama puolestaan
keskimääräistä harvemmin.
Uhripohjainen tarkastelu vahvisti tätä
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61%
Kuvio A.
Uhrin ja pääepäillyn
sukupuoli poliisitilaston selvitetyissä
rikoksissa 2005 (epäilty-uhri; n = 27777)

kana kohdistuneista rikoksista, käytännössä siis pääosin vuoden 2005 tapahtumista.
Valintaan ovat vaikuttaneet myös vuoden
2009 jälkeen kansalliseen uhritutkimukseen tehdyt muutokset. Viimeinen vanhamuotoinen kansallinen uhritutkimus
toteutettiin vuonna 2009.
Vuodesta 2012 alkaen tehdyissä kansallisissa rikosuhritutkimuksissa kuvailevia
muuttujia on vähennetty, ja kysyttyjen
tekojen rajauksia on väljennetty. Tämän
johdosta seksuaalisen ja omaisuusrikoksiin
liittyvän, samoin kuin puhtaan verbaalisen
väkivallan erottelu pahoinpitelyrikoksista
ei jäljelle jääneiden kuvailevien muuttujien osalta ole enää samalla tarkkuudella
mahdollista kuin aiemmin.
Vuonna 2012 tehdyt ratkaisut ovat olleet tietoisia ja perusteltuja, mutta niiden
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päätelmää erityisesti naisiin kohdistuvan
parisuhdeväkivallan osalta. Poliisin tietoon
tulleista naisiin kohdistuneista pahoinpitelyistä 46 prosenttia oli liittynyt parisuhdeväkivaltaan, uhritutkimuksessa ilmi
tulleista vain 20 prosenttia. Vääristymää
vahvisti entisestään se, että uhritutkimus
kartoitti ainoastaan aikuisväestöön kohdistuvaa väkivaltaa. Parisuhdeväkivallan
osuuden olisi siten lähtökohtaisesti pitänyt
olla uhritutkimustiedoissa suurempi kuin
poliisitilastossa, joka käsitti myös lapsiin
kohdistuneet väkivallanteot. Kuvan toinen puoli oli se, että uhrille ennalta tuntemattoman henkilön naisiin kohdistamat
pahoinpitelyt olivat jakaumien perusteella
tulleet selvästi keskimääräistä heikommin
poliisin tietoon.
Uhritutkimuksessa ilmoitetuista pahoinpitelyistä 45 prosenttia oli ollut miehen mieheen kohdistamia ja 43 prosenttia
miehen naiseen kohdistamia. Naisten pääepäiltyinä tekemiä tekoja oli 14 prosenttia
kaikista (naisen naiseen kohdistamia 11
prosenttia ja naisen mieheen kohdistamia
3 prosenttia). Näitäkin uhritutkimustietoja
tulkittaessa tulee huomioida, että tutkimus
käsitti vain aikuisväestön.
Lapsiin kohdistuvista rikoksista kansallisilla uhritutkimuksilla ei saada tietoja.
Tämä pienentänee naisten suhteellista
osuutta tekijöistä, sillä naisten väkivaltarikoksista huomattava osa kohdistuu naisen
omiin alaikäisiin lapsiin. Naisten rikosten
uhrien sukupuolijakaumaan vaikutus lienee pienempi.
Tekopaikkajakaumien erot vastasivat
loogisesti suhdejakaumissa havaittuja. Poliisitilastossa yksityisasunnoissa tehtyjen
pahoinpitelyjen osuus oli selvästi suurempi
niin mies- kuin naisuhreillakin. Selvin ero
oli naisuhrien kohdalla: uhritutkimuksen
mukaan 73 prosenttia naisista oli joutunut
väkivallan uhriksi julkisella tai puolijulkisella paikalla, kun poliisitilaston mukaan
66 prosenttia naisuhreista oli pahoinpidelty yksityisasunnossa.
Myös vammojen vakavuuden ja osapuolten suhteen yhdistävä tarkastelu paljasti selviä eroja poliisin tilastoiman ja
uhritutkimuksissa kerrotun rikollisuuden
välillä.
Miehiin kohdistuneista väkivallanteoista 71 prosenttia muodostui uhritutkimustietojen mukaan perhepiirin ulkopuolisesta lievästä väkivallasta, poliisitilaston
mukaan puolestaan 72 prosenttia perhepiirin ulkopuolisesta keskivaikeita tai vakavia vammoja aiheuttaneista teoista.
Naisiin kohdistuneista väkivallanteoista liittyi uhritutkimustietojen mukaan 59
prosenttia perhepiirin ulkopuoliseen lieTurvallisuus & Riskienhallinta TIEDE
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vään väkivaltaan ja yhdeksän prosenttia
vakavia tai keskivaikeita vammoja aiheuttaneeseen lähisuhdeväkivaltaan. Poliisitilaston mukaan edellinen prosenttiosuus oli
35 prosenttia ja jälkimmäinen 32 prosenttia.
Poliisitilastoon kirjattu väkivalta oli
siten niin miesten kuin naistenkin kohdalla keskimäärin selvästi uhritutkimuksissa
kerrottua vakavampaa seurauksiltaan.
Ero oli erityisen suuri miehiin kohdistuneessa väkivallassa, jossa poliisitilaston ja
uhritutkimustietojen jakaumat vammojen
vakavuuden osalta olivat lähes peilikuvia
toisistaan. Naisiin kohdistunut lievempi
väkivalta tuli selvästi paremmin poliisin
tietoon kuin miehiin kohdistunut.
Uhritutkimuksissa laskentayksikkönä
on uhriksi joutunut ihminen, poliisitilastossa rikos. (Tilastokeskuksen julkaisemassa poliisitilastossa epäiltyjä koskevien tietojen perusyksikkönä on tekijöiden määrä
kerrottuna tekojen määrällä. Lisäksi Tilastokeskus julkaisee myös erillistä tilastoa
syylliseksi epäillyistä henkilöistä törkeimmän rikoksen mukaan.)
Käsitteiden ja muuttujien vertailukelpoisuuden ohella keskeinen ongelma
uhritutkimustietojen ja poliisin rikosilmoituksiin perustuvien tietojen vertailussa on
uhritutkimusten henkilöpohjaisten tietojen
muuntaminen tekopohjaisiksi. Mahdollisuuksia vanhan kansallisen uhritutkimuk-

sen tietojen pohjalta oli useita. Tutkimus kysymys, muttei onneksi erityisen oleellisisälsi erillisen kysymyksen vuoden aikana nen rikollisuuden rakennetta ja eri seuranvastaajaan kohdistuneiden tekojen koko- tavälineiden eroja koskevien analyysien
naismäärästä, toisaalta siinä kysyttiin yk- kannalta.
sityiskohtaisia tietoja kolmesta viimeisestä
teosta. Ensin mainittuun kysymykseen
voitiin lisäksi soveltaa erilaisia leikkureita LOPUKSI
suurten tapausmäärien rajoittamiseksi. Kaiken kaikkiaan muutamalla hyvin karErilaisia laskutapoja soveltaen väkivalta- keallakin perusmuuttujalla (ja edellä käyrikosten kokonaismääräksi vuonna 2005 tetyt muuttujat ovat olleet huomattavan
saatiin uhritutkimustietojen pohjalta 260 yksinkertaistettuja väkivaltajaoston ehdot000–750 000, varsin suuri hajonta siis.
tamiin verrattuina) rikosilmoitustiedoista
Poliisitilastoon kirjattu rikosten määrä kyetään jo saamaa varsin yksityiskohtaioli 30 830.
Loppujen
lopuksi
uhritutkimustiedoista
saatavan rikosten laskennallisen määrän oikeellisuudella ei kuitenkaan
ole onneksi suurempaa
merkitystä. Olipa määrä 260 000 tai 750 000,
niin yleiskuva siitä, mit- Taulukko 1. Uhrin ja tekijän välinen suhde sekä
kä rikollisuuden muodot pääepäillyn sukupuoli poliisitilastossa 2005 (%)
tulivat kattavammin poliisin tietoon, mitkä heikommin, oli sama. Samoin se, kuinka yleisiä
eri tekomuodot olivat.
Uhriksi joutumiskokemusten
muunto
rikosmääriksi on siten Taulukko 2. Uhrin ja tekijän välinen suhde ja uhrin
kiinnostava teoreettinen sukupuoli poliisitilastossa 2005 (%)

Taulukko 4. Teolla aiheutettu vakavin vamma, uhrin
sukupuoli ja osapuolten suhde poliisitilastossa 2005 (%)

Taulukko 5. Uhrin ja tekijän välinen suhde sekä
pääepäillyn sukupuoli uhritutkimuksessa ja
poliisitilastossa (%)
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Taulukko 3. Tekopaikka, uhrin sukupuoli ja osapuolten
suhde poliisitilastossa 2005 (%) Miesuhrit (n = 21900)

Taulukko 6. Uhrin ja tekijän välinen suhde ja
uhrin sukupuoli uhritutkimuksessa ja poliisitutkimuksessa (%)

nen kuvaus väkivallan perusrakenteesta
ja sen muutoksista. Tällä on huomattava
merkitys ajatellen rikollisuuden ehkäisytoimenpiteiden ja niihin käytettyjen resurssien suuntaamista.
Epäilemättä kenttätyössä olevilla paikallispoliiseilla on pääsääntöisesti hyvä
käsitys siitä, mitä paikkakunnalla tapahtuu, mutta ylemmillä virkatasoilla ja koko
maan kattavasti tällainen kuva ei nykyjärjestelmästä ole helposti tuotettavissa.
Vakiomuuttujien avulla seuranta voitaisiin muuttaa reaaliaikaiseksi. Sama
pätee tiedon tuottamiseen julkisen päätöksenteon, kriminologisen tutkimuksen
ja miksei myös tavallisten kansalaisten tarpeisiin.
Tässä esityksessä olemme rajanneet
tarkastelun pahoinpitelyrikoksiin, mutta samalla periaatteella voidaan helposti
parantaa lähes kaikkia rikoslajeja, myös
omaisuusrikoksia, koskevia tietoja.
Mahdollisuus yhdistää poliisin rikosilmoituksista saatavat tiedot uhritutkimuksista saataviin tietoihin nostaisi tiedon
luotettavuuden ja laadun kokonaan uudelle tasolle. Se lisäisi ymmärrystä nykyjärjestelmien puutteista ja katveista ja avaisi
myös uusia mahdollisuuksia järjestelmien
kehittämiselle ja niillä saatavan tiedon
analysoinnille.
Tämän edellytyksenä on muuttujien
ja käsitteiden mahdollisimman pitkälle
menevä yhtenäistäminen poliisitilastossa
ja uhritutkimuksissa. Poliisitilaston osalta tämä toteutuisi rikollisuudentorjuntaneuvoston ehdotusten toteuttamisella.
Uhritutkimusten osalta ei olisi tarpeen
nykyisen kansallisen rikosuhritutkimuksen
suurempi muokkaus, vaan uudistus voitaisiin toteuttaa esimerkiksi määräajoin
(vaikkapa joka viides vuosi) vuotuiseen uhritutkimukseen liitettävällä erillisellä väkivaltamoduulilla, jossa kysyttäisiin yksityiskohtaisempia tietoja kolmesta viimeisestä
edellisen vuoden aikana tapahtuneesta
väkivaltarikoksesta aiemman kansallisen
uhritutkimuksen tavoin.
Samalla menetelmällä voitaisiin kerätä tietoa myös yksityishenkilöihin kohdistuvasta omaisuusrikollisuudesta. Oikeushenkilöihin kohdistuvasta rikollisuudesta
saataisiin tietoa määräajoin toteutettavilla
yritysuhritutkimuksilla.
Rikollisuutta koskevan tilastotiedon
sisällön parantaminen olisi kannattava
ja yleishyödyllinen hanke. Kun tilastotietoa joka tapauksessa jatkuvasti ja tauotta
kootaan, olisi järkevää, että sitä kyettäisiin
käyttämään nykyistä monipuolisemmin.
Tähän tarvittavat muutokset ovat pieniä,
mutta niillä saavutettavat vaikutukset merkittäviä. ■

1 Poliisin rikosilmoitustietoihin sisältyy jo
nykyisin muutamia perustiedoista luotuja vakiomuuttujia, niistä keskeisimmät ovat tekopaikkaa
(yksityisasunto, muu yksityinen paikka, yleinen
paikka liikekeskuksessa, yleinen tilaisuus, muu
yleinen paikka, ravitsemisliike, tuntematon) ja
tekijän päihtymystä (alkoholi, denaturoitu, yhteiskäyttö, muu, ei tiedossa) koskevat. Väkivaltajaoston esityksessä myös kumpaakin näistä muuttujista on ehdotettu kehitettäväksi muun muassa siten,
että uhrin kotona tapahtuva väkivalta kyetään
erottelemaan muusta yksityisissä tiloissa tapahtuvasta ja että päihdetietoihin lisättäisiin erillinen
luokka tapauksille, joissa tekijä ei ole ollut päihteiden vaikutuksen alainen (tapaukset sisältyvät
nykyisin ei tiedossa -luokkaan yhdessä tapausten
kanssa, joissa päihtymystieto puuttuu). Lisäksi
pahoinpitelyrikoksia koskeviin rikosilmoitustietoihin sisältyy vakiomuuttujina kysymys siitä, onko
kyseessä perheväkivaltajuttu, lapsijuttu (uhrina
lapsi) tai rasistinen rikos. Näiden muuttujien täyttäminen on kuitenkin nykyisellään täysin ilmoituksen kirjaajan tahdon ja käsityksen varassa, eikä
niiden tuottama tieto ole kovinkaan laadukasta.
Vammojen osalta on käytetty seuraavaa
luokitusta: 1 = ei vammaa, 2 = kipu, aristus,
särky ilman näkyvää vammaa, 3-8 = punoitus,

turvotus, 9-13 = naarmu, 14-19 = mustelma
tai ruhje, 20 = kuhmu, 21 = nenäverenvuoto, 22
= haljennut huuli, 23-28 = pintahaava, 29 =
hampaiden vioittuminen, 30-34 = luunmurtuma,
35 = aivotärähdys, 36-41 = viiltohaava, 42-49
= pistohaava, 50 = hengenvaarallinen kallo- tai
sisäelinvamma, 51-56 = ampumahaava, 57 =
muu vamma. Luokat 1-13 on katsottu lieviksi
vammoiksi, luokat 14-29 ja 57 keskivaikeiksi
vammoiksi ja luokat 30-56 vakaviksi vammoiksi.
Uhritutkimuksissa on alusta saakka pyritty selvittämään myös sitä, onko tutkimuksessa
kerrotut rikokset ilmoitettu poliisille. Aiemmassa
kansallisessa uhritutkimuksessa tätä koskevia kysymyksiä oli kaksi: toinen koski viimeisten kolmen
tapahtuneen teon ilmoittamista ja toinen sitä, tehtiinkö teoista rikosilmoitus. Nykyiseen kansalliseen
rikosuhritutkimukseen sisältyy kysymys siitä, onko
jokin viimeisen vuoden aikana sattunut väkivaltatai omaisuusrikos ilmoitettu poliisille. Kysymystä
ei ole sidottu määrättyyn tekoon. Näihin kaikkiin
kysymyksiin sisältyvät omat ongelmansa. Muun
muassa se, kuinka hyvin vastaaja muistaa ja mitä
hän tarkoittaa rikoksen poliisille ilmoittamisella.
Toinen ongelma liittyy uhritutkimusten kattavuuskatveisiin. Perinteisen omaisuus- ja väkivaltarikollisuuden rikosaktiivisimmat ryhmät, niin
rikosten kohteet kuin niiden tehtailijatkin, jäävät
tutkimusten ulkopuolelle.
Näissä ryhmissä rikosten ilmoitusaste voi erota
huomattavastikin normaaliväestöstä.

Taulukko 7. Tekopaikka, uhrin sukupuoli ja osapuolten
suhde uhritutkimuksessa ja poliisitilastossa (%)

Taulukko 8. Teolla aiheutettu vakavin vamma, uhrin sukupuoli ja osapuolten
suhde uhritutkimuksessa ja poliisitilastossa (%)
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TEKSTI MIKA SUTELA, ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

RIKOSTEN
KAUSILUONTEISUUS
SUOMESSA
KRIMINOLOGISESSA TUTKIMUKSESSA KÄYDÄÄN
KESKUSTELUA ERITYYPPISTEN RIKOSTEN VUODEN SISÄISESTÄ VAIHTELUSTA, ELI NIIN SANOTUSTA RIKOSTEN KAUSILUONTEISUUDESTA (BAUMER
& WRIGHT 1996). RIKOSTEN KAUSIVAIHTELUA ON
TUTKITTU KANSAINVÄLISESTI KRIMINOLOGIAN
ALALLA JO MELKO PITKÄÄN. SUOMESSA RIKOLLISUUDEN KAUSIVAIHTELU ETENKIN LYHYELLÄ
AIKAVÄLILLÄ ON LÄHES TUTKIMATON ALUE. TURVALLISUUSTOIMIJOIDEN KANNALTA TUTKIMUS OLISI
KUITENKIN TÄRKEÄÄ.

Peruskysymys rikollisuuden kausivaihtelussa on, seuraako rikollisuuden taso
ennustettavia syklejä, ja jos seuraa, missä
kuussa rikollisuus on matalimmillaan ja
korkeimmillaan.
Kansainvälisissä tutkimuksissa rikosten
on yleisesti todettu vaihtelevan kausiluonteisesti, mutta tulokset ja johtopäätökset
ovat kuitenkin olleet vaihtelevia (McDowall, Loftin & Page 2012, 389–390).
Väkivaltarikosten osalta yleinen käsitys on, että rikosten huippukausi on kesän
aikana (Falk 1952; Cohn & Rotton 2000;
Hipp, Bauer, Curran & Bollen 2004). Farrell ja Pease (1994) ovat omassa tutkimuksessaan kuitenkin havainneet huipun
olevan talvella.
Tulokset riippuvatkin varmasti paljon
siitä, miltä alueelta tutkimusaineisto on
kerätty.

RUTIINIAKTIVITEETTITEORIA JA
IHMISTEN RUTIINIT
Teoreettisesti rikosten kausiluonteisuuden
taustalla vaikuttaa vahvasti niin sanottu
rutiiniaktiviteettiteoria, jonka Lawrence E.
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Cohen ja Marcus Felson (1979) kehittivät 1970-luvun lopussa rikollisuustason
trendeistä ja sykleistä tehtävien analyysien
taustateoriaksi.
Teorian perusidean mukaan muutokset ihmisten rutiineissa vaikuttavat rikollisuuden tasoon.
Rutiiniaktiviteettiteoria on kehittynyt
läheisessä vuorovaikutuksessa käytännön
rikostorjunnan kanssa (Kivivuori 2013,
318). Teoria perustuu siihen, että jokaiselle rikostyypille, rikoksen tapahtuma-ajalle
ja tekotavalle on etsittävä siihen sopivia
torjuntakeinoja. Kyse on muun muassa
katuvalaistuksesta ja kameravalvonnasta
(Kivivuori 2013, 316).
Selitettäessä kausittaisia eroja rikollisessa käyttäytymisessä on vedottu säännöllisesti sosiaalisiin kontakteihin. Kun
miellyttävä sää tuo ihmisiä yhteen, rikoksia tapahtuu. Sosiaaliset kontaktit eivät
tietysti aina johda rikoksiin. Esimerkiksi
väkivaltaa tapahtuu harvemmin paikoissa,
joissa on paikalla eri-ikäisiä ihmisiä, sekä
miehiä että naisia, kuten tyypillisesti työpaikoilla.
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IHMISET EROSSA TOISISTAAN,
VUODENAIKOJEN VAIKUTUS
RIKOLLISUUTEEN
Rotton ja Cohn (2000, 652) esittävät,
että kaikki, mikä pitää ihmiset erossa toisistaan, vähentää väkivaltaa ja aggressiivisuutta. Ankara sää, kuumuus ja kylmyys,
vähentää sosiaalisia kontakteja ja saa ihmiset vetäytymään omiin pääasiallisiin
paikkoihinsa, mikä edelleen laskee todennäköisyyttä kohdata tuntemattomia julkisissa paikoissa. Tämä vähentää väkivaltaa.
Rikokset eivät jakaudu satunnaisesti
tapahtuma-ajan eivätkä myöskään tapahtumapaikan suhteen (Kivivuori 2013,
332).
Pahoinpitelyrikollisuuden tasossa on
havaittu kausivaihtelua (McDowall &
Curtis 2015). Kesä on muita vuodenaikoja
väkivaltaisempaa aikaa, mikä selittynee lähinnä rutiinitoiminnoilla ja lomakaudella
(Kivivuori 2013, 334). Väkivaltarikosten
on havaittu liittyvän vahvasti pidempiin
loma-aikoihin, mutta ei lyhyisiin lomiin,
jolloin arkirutiineihin ei tule kovin suuria
muutoksia (Cohn & Rotton 2003).
Myös aivojen kemiallisessa toiminnassa tapahtuvan vuotuisvaihtelun on katsottu selittävän osin väkivallan vuotuisvaihtelua (Tiihonen, Räsänen & Hakko 1997).
Kansainväliset tutkimukset rikosten
ja säätilan välisestä suhteesta lyhyellä aikavälillä ovat osoittaneet, että korkeammat lämpötilat aiheuttavat huomattavaa
väkivaltarikollisuuden kasvua (Horrocks
& Kutinova Menclova 2011; Bushman,
Wang & Anderson 2005).
Lämpötilan suhteen pahoinpitelyrikollisuus vaihtelee erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin (Cohn & Rotton 1997). Kuumakallet menettävät leimahtelevan malttinsa,
viha kytee ja alkaa kiehua, ja lopulta he
jäähtyvät (Keim 2011).

PAHOINPITELYRIKOSTEN
KAUSILUONTEISUUS,
MAAHANMUUTTAJIEN OSUUS
Käsittelen tässä artikkelissa kuitenkin pahoinpitelyrikosten kausiluonteisuutta Suomessa valtakunnan tasolla. Tilastokeskuksen virallisten tilastojen mukaan vuonna
2015 Suomessa poliisin tietoon tuli lähes
34 000 pahoinpitelyrikosta (lievä, perusmuotoinen ja törkeä pahoinpitely) (Tilastokeskus 2016).
Pahoinpitelyrikokset ovat niin sanottuja massarikoksia, ja ne voivat periaatteessa
kohdistua lähes keneen tahansa. Siten niitä voidaan pitää yleisenä turvallisuusuhkana.
Eräs tekijä, joka pahoinpitelyrikosten tarkastelua puoltaa tällä hetkellä, on

maahanmuutto. On todettu, että maahanmuutto ei vaikuta pahoinpitelyrikollisuuden tasoon lyhyellä aikavälillä (Sirén 2002,
38). Poliisin mukaan turvapaikanhakijoiden määrän lisääntyminen ei juuri näy
rikostilastoissa tai poliisin saamien hälytystehtävien määrässä.
Kuitenkin vuonna 2014 pahoinpitelyrikoksissa ulkomaan kansalaisten tekemiksi epäiltyjen rikosten osuus oli 11 prosenttia. Vuonna 2015 osuus oli kasvanut 13,5
prosenttiin ja tämän vuoden tammi-maaliskuussa lukema oli 16,5 prosenttia.
Turvapaikanhakijoita oli tammi-maaliskuun aikana rikoksesta epäiltyinä yleisimmin pahoinpitelyissä, näpistyksissä ja
laittoman maahantulon järjestämisissä.
Asianomistajina he olivat yleisimmin pahoinpitelyissä (Poliisihallitus 2016).

VÄKIVALTARIKOLLISUUS,
KULTTUURITASON PEILI
Suomi on perinteisesti ollut korkean väkivaltarikollisuuden maa (Laitinen 2005,
118). Väkivaltarikollisuus tulee pysymään
suomalaisen kriminaalipolitiikan erityisongelmana myös jatkossa.
Jo 1930-luvulla kriminologi Veli
Verkko (1931, 3) totesi, kuinka henki- ja
pahoinpitelyrikollisuuden määrää voidaan
pitää mittana, jonka perusteella on mahdollista tehdä johtopäätöksiä maan kulttuuritasosta. Mikäli väkivaltarikollisuutta
esiintyy vähän ja vielä laskevalla trendillä,
se on edullinen merkki, kun taas nousevassa trendissä esiintyvän suuren henki- ja pahoinpitelyrikollisuuden määrän katsotaan
osoittavan kulttuuritason alenemista.
Eri rikoslajien tilastollinen kehitys riippuu paitsi rikollisuuden todellisesta lisääntymisestä tai vähenemisestä, myös siitä,
miten aktiivisesti rikosten uhriksi joutuneet ilmoittavat rikoksista poliisille.
Ilmi tulleiden rikosten määrään vaikuttaa myös viranomaisten valvonnan
tehokkuus ja se, miten valvontaa suunnataan.
Tilastoituun rikollisuuteen vaikuttavat
lisäksi lainsäädännön muutokset ja rikosten kirjaamisessa tapahtuneet muutokset
(Aaltonen & Danielsson 2015, 10).
Lisäksi rikosten tilastoitumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat ihmisten suhtautuminen väkivaltaan.
Tilastoidun rikollisuuden muutokset
voivat siten johtua paitsi rikoskäyttäytymisen määrän tai piirteiden muutoksista,
myös niistä täysin riippumattomista tekijöistä (Salmi, Lehti, Danielsson, Aaltonen
& Kuitunen 2015, 49).

PAHOINPITELYT VÄHENTYNEET
JULKISILLA PAIKOILLA,
KASVANEET YKSITYISISSÄ
TILOISSA
Alkoholilla on selvä yhteys väkivaltarikollisuuteen (Laitinen 2005, 121).
Virossa Silm ja Ahas (2005) ovat
tutkineet erilaisten alkoholiin liittyvien
ilmiöiden kausittaista vaihtelua. Alkoholinkulutuksen kausivaihteluun vaikuttavat
Virossa luonnolliset tekijät, kuten ilman
lämpötila ja kosteus, sekä sosiaaliset tekijät, kuten juhlat ja lomakaudet.
Pahoinpitelyrikollisuuden tason kehitystä on toisaalta vaikea ennustaa yhteiskunnallisten indikaattoreiden, kuten
alkoholinkulutuksen, avulla, koska rikollisuustasoon vaikuttaa myös rikostilaisuuksiin ja motivaatioon liittyviä laadullisia tekijöitä, joita on vaikea mitata numeerisesti
ja esittää aikasarjana (Sirén 2002).
Poliisin kirjaamat pahoinpitelyrikokset ovat aiempina vuosina tapahtuneet
useammin yleisillä paikoilla. Yleisten paikkojen osalta pitkän ajan kehityksenä on ollut liikekeskuksissa ja yleisissä tilaisuuksissa tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrän
väheneminen. Tämä heijastanee vartioinnin ja kameravalvonnan tehostumista,
mikä on johtanut päihtyneiden henkilöiden aiempaa nopeampaan poistamiseen
kyseisistä tiloista. Myös ravitsemusliikkeissä tapahtuneiden tekojen määrä on laskenut viime vuosina (Salmi ym. 2015, 60).
Yksityisissä tiloissa tehtyjen rikosten
osuus ilmi tulevista pahoinpitelyistä on
kuitenkin kasvanut tasaisesti koko kuluvan
vuosituhannen. Yksityisissä tiloissa tehtyjen rikosten osuuden kasvu tilastoidusta
pahoinpitelyrikollisuudesta voi heijastaa
perheväkivaltaan liittyvien rikosten kohonnutta ilmituloastetta.
Väkivaltakäyttäytymiseen
vaikuttamisen yleiset mahdollisuudet kytkeytyvät
kiinteästi ulkoisten tekotilanteiden sääntelyyn, alkoholin saatavuuteen ja käyttötapaan (mukaan lukien mahdollisten
alkoholinkäyttöön liittyvien konfliktitilanteiden ennakointi ja vähentäminen),
nuoriso- ja koulutoimen sekä sosiaali- ja
terveydenhuollon toimiin (mukaan lukien päihdehuolto- ja mielenterveystyö),
valvontaan (erityisesti poliisin näkyvillä
olo) ja yhdyskuntasuunnitteluun (mukaan
lukien asuinympäristön rakentaminen tavalla, joka mahdollistaa ja palauttaisi lähikontrollin, sosiaalisen valvonnan ja yhteisyyden) (Lappi-Seppälä 1998, 1303).

TUTKIMUSAINEISTO JA
MENETELMÄ
Tutkimusaineisto muodostuu Tilastokeskuksen virallisista tilastoista, 1/2000–
turvallisuus.com

12/2015 poliisin tietoon tulleista rikoksista
eri kuukausina (kuva 1, sivu 21).
Määrät on suhteutettu päivien määrään eri kuukausina, eli kyse on tarkemmin tiettynä kuukautena päivää kohti poliisin tietoon tulleista rikoksista.
Useimmiten kausivaihtelututkimuksissa on ollut ongelmana, että joko ajallinen
tai alueellinen ulottuvuus on ollut tutkimuksessa laaja, ja toinen suppea. Esimerkiksi Hippin ym. tutkimuksessa oli mukana yli 8 000 paikallista aluetta, mutta vain
kolmen vuoden ajallinen aineisto.
Tässä tutkimuksessa alueellinen ulottuvuus on suppea, kun tarkastelussa on
vain yleisesti koko maan taso. Ajallinen
jakso on kuitenkin jo melko laaja. Perryn
ym. mukaan yleensä tilanne on se, että
mitä enemmän aineistoa, sitä paremmin
rikollisuuden kausivaihtelun tutkiminen
onnistuu, vaikka toisaalta aikasarjan ulottaminen liian pitkälle historiaan voi vähentää viimeisimpien suuntauksien merkitystä.
Kausivaihtelun tutkimiselle noin viiden vuoden aineisto on sopiva tavoite
(Perry, McInnis, Price, Smith & Hollywood 2013, 49).
Aikasarja-aineistojen käytössä on ongelmana esimerkiksi se, että aikasarjatutkimusten tulokset ovat erittäin herkkiä valitulle tutkimusajankohdalle. Muutaman
havainnon lisäys tai vähennys aineistossa
voi muuttaa merkittävästi tuloksia (Keinänen 2004, 49–51). Myös tästä syystä
pidemmän aikasarjan käyttäminen tutkimusaineistona on suositeltavaa.
Pahoinpitelyrikosten kausiluonteisuutta analysoidaan aikasarjan dekomponoinnin avulla. Klassinen aikasarja-analyysi
lähtee olettamuksesta, että havaittua aikasarjaa on mahdollista kuvata yhdellä tai
useammalla komponentilla. Yleensä aikasarjoista erotetaan ainakin kaksi komponenttia: kausivaihtelu ja trendi. Aikasarja
siis jaetaan näihin komponentteihin eli dekomponoidaan (Makridakis, Wheelwright
& Hyndman 1998, 82–86).
Trendi osoittaa pitkän aikavälin kehityssuunnan.
Kausivaihtelu on sen sijaan jaksottaista, aaltomaista heilahtelua trendin molemmin puolin. Mikäli aikasarjan arvoja
ei voida täysin selittää kausivaihtelun ja
trendin avulla, loppu jää satunnaisvaihtelukomponentiksi. Satunnaisvaihtelu on
nimensä mukaisesti satunnaista, eikä se
ole yleensä tulkinnallisesti mielekäs osa aikasarjaa. Yksi satunnaisvaihtelun aiheuttaja voi olla poikkeavat tapahtumat, kuten
suuret yleisötilaisuudet. Komponenteista
muodostetaan usein summamalli (additiivinen dekompositio), jossa alkuperäinen aikasarja pyritään kuvaamaan laskemalla
erotetut komponentit yhteen.
Turvallisuus & Riskienhallinta TIEDE
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PAHOINPITELYRIKOSTEN
MÄÄRÄSSÄ ESIINTYVÄ VAIHTELU
Kuvassa 2 tällä sivulla on esitetty pahoinpitelyrikosten trendikomponentti. Koko
2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen
ajan pahoinpitelyrikoksissa tapahtui trendimäistä kasvua. Heinäkuussa 2011 pahoinpitelyrikosten määrän kasvu kuitenkin pysähtyi. Tuolloin Suomessa tuli noin
109 pahoinpitelyrikosta päivittäin poliisin
tietoon. Tämän jälkeen trendi muuttui
laskevaksi, kunnes syyskuun 2014 jälkeen
rikosten määrä jälleen lähti kasvuun.
Pahoinpitelyrikoksissa on hyvin selkeä
kausivaihtelu (kuva 3, alla). Kausivaihtelu
tuottaa lisäystä rikosten määrään eniten
kesäkuussa, noin 10 rikosta. Toisaalta helmikuussa kausivaihtelu vähentää rikosten
määrää noin yhdeksällä tapauksella trendin tasosta.
Kesäaika on odotetusti pahoinpitelyrikosten aikaa, mutta mielenkiintoista on
havaita, että esimerkiksi loppuvuodesta ei
tutkimusaineiston perusteella ole havaittavissa minkäänlaista piikkiä. Voisi kuitenkin
ajatella, että pikkujouluaika olisi yksi potentiaalinen säännöllinen pahoinpitelyihin
kausiluonteisuutta aiheuttava tekijä.
Kuvassa 4 tällä sivulla on esitetty
pahoinpitelyrikosten satunnaisvaihtelukomponentti, josta ei ole tässä yhteydessä
muuta kerrottavaa kuin se, että mielenkiintoisesti lakimuutos, jonka seurauksena
vuoden 2011 alussa lähisuhteissa tapahtu-

neiden lievien pahoinpitelyjen syyteoikeus
muuttui virallisen syytteen alaiseksi, näkyy
kuvassa vuosien 2010 ja 2011 vaihteessa.
Poliisin tietoon tulevan pahoinpitelyrikollisuuden vaihtelusta trendi selittää
noin 60 prosenttia, ja kausivaihtelu vain
27 prosenttia. Satunnaisvaihtelun selitysosuudeksi jää 15 prosenttia. Tämä kertonee siitä, että pahoinpitelyrikollisuuden
kehityksessä tapahtuu pikemmin pidemmän aikavälin muutoksia kuin hetkellisiä
vaihteluita.
Ennaltaehkäisyn osalta tämä tarkoittanee sitä, että pahoinpitelyrikollisuuteen
vaikuttaminen on nähtävä ennemminkin
puuttumisena niihin yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja muihin taustatekijöihin, jotka
voivat aiheuttaa väkivaltaista käyttäytymistä kuin täsmälliseen ennaltaehkäisevään valvontaan tiettyinä ajankohtina
sellaisissa tilanteissa ja paikoissa, joissa väkivaltaista käyttäytymistä on mahdollista
tapahtua.

LOPPUSANAT
Rikosten lisääntymisen syynä on usein
se, että vallitseva elämänmuoto muuttuu
suuntaan, jossa syntyy uusia mahdollisuuksia rikoksiin: tilaisuus tekee varkaan
(Uschanov 2015, 6).
Pahoinpitelyrikollisuuden kasvun katsotaan viime vuosisadan viimeisinä vuosikymmeninä johtuneen ainakin osittain
alkoholin kulutuksen samanaikaisesta kas-

Kuvio 1. Poliisin tietoon tulleet pahoinpitelyrikokset
päivää kohti kuukausittain vuosina 2000–2015.

Kuvio 2. Pahoinpitelyrikosten trendikomponentti.
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vusta (Aaltonen & Danielsson 2015, 10).
Pahoinpitelyrikollisuus kasvoi trendimäisesti pidemmällä aikavälillä vuosituhannen ensimmäisen vuosikymmenen aikana.
Se, missä määrin alkoholin kulutus on vaikuttanut tähän, jää pohdittavaksi toiseen
yhteyteen.
Koska trendi selittää merkittävän osan
tilastoidun pahoinpitelyrikollisuuden vaihtelusta, alkoholin kulutukseen vaikuttaminen sitä vähentävästi kuitenkin varmasti
olisi eräs tärkeä keino ehkäistä pahoinpitelyrikoksia.
Kausivaihtelukomponentti
selittää
noin 27 prosenttia poliisin tietoon tulleessa pahoinpitelyrikollisuudessa esiintyvästä
vaihtelusta. Kun satunnaista vaihtelua ei
huomioida, suurimmillaan pahoinpitelyrikollisuus on Suomessa kesäkuussa ja pienimmillään helmikuussa. Tällainen tieto
on relevanttia rikoksentorjunnan näkökulmasta.
Rikollisuuden ennustaminen on rikoksentorjunnan kannalta erittäin tärkeää.
Tutkimustieto pitkän aikavälin kehityksestä on olennaista rikoksentorjunnan
suunnittelun ja kriminaalipolitiikan näkökulmasta. Sen sijaan tieto lyhyen aikavälin
vaihtelun luonteesta on tärkeää teoreettisesti sekä myös käytännön rikoksentorjunnan kannalta. ■

Kuvio 3. Pahoinpitelyrikosten kausivaihtelukomponentti.

Kuvio 4. Pahoinpitelyrikosten satunnaisvaihtelukomponentti.

TEKSTI JYRI PAASONEN, K2 TURVAPALVELUT OY JA MIKKO AALTONEN,
HELSINGIN YLIOPISTO

YKSITYISEN
TURVALLISUUSALAN
TOIMIJOIDEN RIKOSOIKEUDELLINEN
ASEMA
TÄSSÄ TUTKIMUKSESSA TARKASTELEMME YKSITYISEN TURVALLISUUSALAN TOIMIJOIDEN RIKOSOIKEUDELLISTA ASEMAA, VASTUITA JA SUOJAA. LISÄKSI TARKASTELEMME VARTIJOIDEN JA JÄRJESTYKSENVALVOJIEN ESIINTYVYYTTÄ JA ROOLIA
RIKOSPROSESSISSA. KANSAINVÄLISEN TUTKIMUKSEN PERUSTEELLA TIEDETÄÄN,
ETTÄ JÄRJESTYKSENVALVONNAN AMMATEISSA TYÖPAIKKAVÄKIVALLAN RISKI ON
KORKEA, MUTTA SUOMALAISTA VIRALLISTA TUTKIMUSTA ASIASTA EI OLE.

Yksityinen turvallisuusala on voimakkaasti
kasvava kansainvälinen toimiala (Prenzler
& Milroy 2012), jonka myötä yksityisestä
turvallisuusalasta on tullut yhä näkyvämpi
toimija yhteiskunnassa (van Steden & Sarre
2007).
Yksityisen turvallisuusalan kotimaisista
ja kansainvälisistä markkinoista on kuitenkin vaikea saada luotettavaa tilastotietoa.
Pelkästään alan erilaisten toimenkuvien
lukumäärä tekee haastavaksi saada kokonaiskuvaa alasta.
Tutkimuksia ja erilaisia markkinaselvityksiä on tehty, mutta niiden tuloksista
voidaan tehdä vain hyvin rajallisia johtopäätöksiä (CoESS 2011), joihin vaikuttavat
eri valtioiden tavat määritellä ja jaotella yksityistä turvallisuusalaa.
Esimerkiksi tilastokeskuksen toimialaluokituksen perusteella saadaan hyvin rajallinen kuva yksityisestä turvallisuusalasta
Suomessa.

TURVALLISUUSALAN TOIMIJOITA
ENEMMÄN KUIN POLIISEJA
Vaikka saatavilla olevat tilastot eivät ole kovin luotettavia, ne osoittavat kuitenkin sen,
että yksityinen turvallisuusala on laajentunut. Esimerkiksi de Waardin (1999) tutkimuksen mukaan viidessätoista Euroopan
unionin jäsenvaltiossa työskenteli 1990-luvun lopussa noin 600 000 yksityisen turvallisuusalan toimijaa.
Confederation of European Security Services
(CoESS) julkaisi vuonna 2011 raportin yksityisestä turvallisuusalasta Euroopassa. Raportin mukaan yksityisen turvallisuusalan
toimijoita oli 34 valtioissa yhteensä lähes
2,2 miljoonaa.
Yksityisen turvallisuusalan toimijoiden
lukumäärän keskiarvo suhteessa väestöön
oli 1/295, kun poliisien lukumäärä oli
1/297. Useissa valtioissa oli lukumäärältään enemmän yksityisen turvallisuusalan
toimijoita kuin poliiseja, ja näiden välinen
suhde raportin valtioissa olikin 23/20 yksityisen turvallisuusalan eduksi.
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van Steden ja Sarre (2007) ovat korostaneet, että yksityisen turvallisuusalan
toimijoiden määrää koskevien tilastojen
luotettavuutta heikentää muun muassa se,
etteivät ne esimerkiksi sisällä suoraan vartiointikohteen omistajaan työsuhteessa olevia vartijoita. Tämän takia osassa valtioista
yksityisen turvallisuusalan toimijoiden lukumäärät on aliarvioitu.

TILANNE SUOMESSA
Kuinka hyvin CoESS:n tilastot sitten kattavat yksityisen turvallisuusalan toimijat
Suomessa?
CoESS:n raportissa on todettu Suomessa olevan 12 500 yksityisen turvallisuusalan toimijaa ja 80 aktiivista yritystä.
Vastaavasti Poliisihallituksen tilastojen
(kuvio , sivu 27) mukaan vuonna 2010 oli
voimassa yhteensä 14 816 vartijakorttia, 51
308 järjestyksenvalvojakorttia ja 4 955 turvasuojaajakorttia.
Käytännössä CoESS:n raportin lukumäärät kuvaavat siten vain vartijoiden lukumääriä.
Turvallisuus & Riskienhallinta TIEDE
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Vaikka osa edellä mainituista korteista
on samoilla henkilöillä ja moni tekee vain
satunnaisesti työtehtäviä, on yksityisen
turvallisuusalan työntekijöiden lukumäärä
Suomessa paljon CoESS:n tilastoja suurempi. Poliisihallituksen tilastot osoittavat
kortinhaltijoiden määrän kasvaneen selvästi vuosina 2003–2014, ja esimerkiksi
vartijakorttien haltijoiden määrä on tuolla
tarkastelujaksolla lisääntynyt noin kolmanneksen.

EMPIIRISTÄ TUTKIMUSTA
KOROSTETTU, MUTTA RAJATTU
TUTKIMUSTEN ULKOPUOLELLE
Yksityisen turvallisuusalaa koskevien tilastotietojen vähäisyys pätee alan tutkimuksen määrään ylipäätään (Prenzler &
Milroy 2012). Turvallisuusalaan liittyvässä
kotimaisessa ja kansainvälisessä oikeustutkimuksessa yhteisenä piirteenä on ollut tutkimuksen yksipuolisuus.
Tutkimukset ovat rajoittuneet lainopilliseen tai vertailevaan tutkimukseen.
Tutkimuksissa on korostettu empiirisen
oikeustutkimuksen tarvetta, mutta yleensä
empiirinen näkökulma on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle (Joh 2004).
Empiiristä tutkimusta on tehty aiemmin yksityisen turvallisuusalan toimijoista
(South 1985, McManus 1995, Flynn 1997,
Noaks 2000, Michael 2002, Wakefield
2001 ja 2003).
Osassa tutkimuksista on esimerkiksi tarkasteltu alan toimijoiden työskentelytapoja
(McManus 1995, Rikagos 2002, Pastor
2003 ja Hutchinson & O’Conner 2005),
mutta varsinainen empiirinen oikeustutkimus on ollut lähes olematonta (Button
(2007).
Joh (2005) on todennutkin, että yksityisen turvallisuusalan lainopillinen tutkimus
on usein sivuuttanut empiirisen näkökulman ja vastaavasti sosiologisissa tutkimuksissa lainsäädäntö on usein sivuutettu.
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan yksityisen turvallisuusalan toimijoiden rikosoikeudellista asemaa. Tutkimuksen aluksi
tarkastelemme rikosoikeudellista vastuuta
ja suojaa. Tämän jälkeen tarkastelemme
vartijoiden ja järjestyksenvalvojien esiintyvyyttä ja roolia rikosprosessissa, keskittyen
poliisin tietoon tulleisiin väkivaltarikoksiin,
joissa yksityisen turvallisuusalan toimijat,
lähinnä vartijat ja järjestyksenvalvojat, ovat
olleet joko asianomistajina tai rikoksesta
epäiltynä. Tällaisen rikollisuuden määrästä
ja kehityksestä ei ole ollut Suomessa tarkkaa tietoa. Lopuksi esitämme johtopäätöksiä.
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RIKOSOIKEUDELLINEN
VIRKAVASTUU
Rikosoikeudellisesta virkavastuusta säädetään rikoslaissa. Rikoslain 40 luvun 12 §
on soveltamisalasäännös, jonka mukaan 40
lukua koskevia säännöksiä sovelletaan virkamiesten lisäksi julkista valtaa käyttäviin
henkilöihin.
Julkista valtaa käyttävällä henkilöllä
tarkoitetaan rikoslain 40 luvun 11 §:n 5 a
kohdan mukaan henkilöä, jonka tehtäviin
lain tai asetuksen nojalla kuuluu antaa toista velvoittava määräys tai päättää toisen
edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta taikka joka lain tai asetuksen nojalla tehtävässään tosiasiallisesti puuttuu toisen etuun tai
oikeuteen.
Lain perusteluissa (HE 77/2001) on
todettu, että rikoslain 17 luvun 6 §:ssä tarkoitettu järjestystä ylläpitävät henkilöt käyttävät tehtävissään kohdassa 5 a tarkoitettua
julkista valtaa, minkä vuoksi heihin on siten
yleensä sovellettava rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä.
Yksityiselle turvallisuusalalle sovellettavan rikosoikeudellisen virkavastuun laajuus
on avoin ja tulkinnallinen, koska lain perusteluissa (HE 77/2001) on tyydytty vain
toteamaan, että järjestystä ylläpitäviin henkilöihin on yleensä sovellettava rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä.
Virkavastuuta on tulkittava suppeasti ja lain tarkoituksesta käsin. Virkavastuu
kytketään nimenomaan niihin tilanteisiin,
joissa toimivaltuuksien yhteydessä käytetään julkista valtaa.
Yksityisellä turvallisuusalalla virkavastuuta sovelletaan silloin, kun käytetään toimivaltuuksia. Virkavastuuta ei siis sovelleta,
kun käytetään kaikille yksityishenkilöille
kuuluvia oikeuttamisperusteita.

KKO:N RATKAISUT JA
VIRKAVASTUU
Oikeustieteessä on käyty keskustelua hätävarjelutilanteessa toimivasta virkamiehestä,
mutta asiaa ei ole tarkasteltu yksityisen turvallisuusalan näkökulmasta.
Korkein oikeus on ratkaisussa (KKO
2004:75) katsonut, ettei poliisi toimi hätävarjelutilanteessa virkavastuulla.
Oikeustieteilijät ovat kritisoineet korkeimman oikeuden ratkaisua (Nuotio
2005). Poliisin tulee toimia tehtäviä suorittaessaan virkavastuulla, joten hätävarjelutilanne ei saa muodostaa poikkeusta. Poliisi
voi joutua turvautumaan virkatehtävässä
hätävarjeluoikeuteen, jos poliisilain toimivaltuussäännökset eivät sovellu tilanteeseen. Poliisin toimia kuitenkin arvioidaan
poliisitoiminnalle asetettavien mittapuiden
mukaisesti.
turvallisuus.com

Poliisilakiuudistuksen yhteydessä poliisilain 17 §:n 2 momenttiin säädettiin niin
sanottu kaksoisstandardivaatimus. Säännöksen
mukaan poliisimiehellä on virantoimituksessa lisäksi oikeus hätävarjeluun, siten kuin
rikoslain 4 luvun 4 §:ssä säädetään. Tällaisessa hätävarjelussa poliisimies toimii virkavastuulla.
Arvioitaessa hätävarjelun puolustettavuutta on otettava huomioon poliisimiehelle koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella asetettavat vaatimukset.
Yksityisellä turvallisuusalalla tilanne on
puolestaan päinvastainen: toimivaltuudet
eivät aina sovellu tilanteisiin, joten joudutaan usein turvautumaan hätävarjelusäännöksiin.
Korkein oikeus on tosin vuonna 1972
ottanut kantaa yksityisen turvallisuusalan
ja virkavastuun väliseen suhteeseen ratkaisussaan (KKO 1972-II-44). Silloin rikoslain
virkavastuusäännöksiä sovellettiin muuhun
julkista valtaa käyttävään henkilöön.
Kyseisessä tapauksessa huvitilaisuuden
järjestysmies oli anastanut ja nauttinut alkoholijuomaa, jonka toinen järjestysmies
oli ottanut pois asianomistajalta.
Kihlakunnanoikeus tuomitsi järjestysmiehen virkamiehenä tehdystä kavalluksesta vankeuteen. Lisäksi hänelle määrättiin
viraltapanon sijasta sakkorangaistus.
Hovioikeus totesi kuitenkin, ettei järjestysmiestä ollut pidettävä rikoslaissa tarkoitettuna virkamiehenä, ja tuomitsi tämän vankeusrangaistukseen kavalluksesta.
Korkein oikeus ei muuttanut hovioikeuden
päätöstä.
Kerttula (2010) on korostanut, että korkeimman oikeuden ratkaisun perusteluista
ei ilmene, miksi järjestysmiehen ei katsottu
olevan virkavastuussa. Lisäksi perusteluista
ei ilmennyt, mihin syyttäjä oli perustanut
rangaistusvaatimuksensa.
Yksityisen turvallisuusalan virkavastuuta voidaan pitää rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen kannalta ongelmallisena,
koska alan toimija toimii virkavastuulla
vain silloin, kun hän käyttää julkista valtaa.
Vastaavaa ongelmaa ei ole hallinto-oikeudellisessa virkasuhteessa toimivalla virkamiehellä. Virkamieslain mukaisia yleistä
virkavelvollisuutta määrittäviä säännöksiä
ei yksityisen turvallisuusalan erityissääntelyssä ole, vaikka peruslakivaliokunnan
lausunnoissa on todettu vartijoiden, järjestyksenvalvojien ja turvatarkastajien olevan
rikosoikeudellisessa mielessä virkamiehiä.
Järjestyksen ylläpitämisestä joukkoliikenteessä annetussa laissa on puolestaan
nimenomaisesti todettu, että järjestyksenvalvojan avustaessa matkalippujen tarkastuksessa hän toimii rikosoikeudellisella virkavastuulla.

RIKOSOIKEUDELLINEN SUOJA
Rikosoikeudellisen virkavastuun vastapainona yksityisen turvallisuusalan työtehtävissä nautitaan erityisestä rikosoikeudellisesta
suojasta.
Rikosoikeudellisesta suojasta säädetään
rikoslain 17 luvun 6 §:ssä. Säännöksen mukaan järjestystä ylläpitävän henkilön vastustaminen on säädetty rangaistavaksi, joka
käyttämällä tai uhkaamalla käyttää väkivaltaa estää tai yrittää estää järjestystä ylläpitävää henkilöä suorittamasta hänelle lain
tai asetuksen nojalla kuuluvaa tehtävää tai
muuten vaikeuttaa sanotun tehtävän suorittamista. Kyseiseen rikokseen syyllistynyt
on tuomittava, jollei laissa muualla säädetä
ankarampaa rangaistusta, sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.
Järjestystä ylläpitävällä henkilöllä
tarkoitetaan säännöksen mukaan: 1) järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä
annetussa laissa tarkoitettua kuljettajaa,
häneen rinnastettavaa henkilöä taikka heitä kuljettajan tai häneen rinnastettavan
henkilön pyynnöstä avustavaa matkustajaa.
2) joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetussa laissa tarkoitettua matkalippujen
tarkastajaa ja tarkastuksessa apuna olevaa
järjestyksenvalvojaa. 3) yksityisistä turvallisuuspalveluista annetussa laissa tarkoitettua
vartijaa. 4) järjestyksenvalvojista annetussa
laissa tarkoitettua järjestyksenvalvojaa.

RANGAISTAVAA JO JÄRJESTYKSEN
YLLÄPITÄMISEN ESTÄMINEN
Järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamista koskevaan säännökseen sisältyvät
sekä väkivaltaisen että väkivallattoman haitanteon kriminalisoinnit.
Säännöksessä tarkoitettu väkivalta tai
sillä uhkaaminen on aktiivista toimintaa,
joka välittömästi tai välillisesti kohdistuu
järjestystä ylläpitävään henkilöön, jolla
tulee olla lakiin tai asetukseen perustuvan
tehtävän edellyttämät valtuudet järjestyksenpitoon.
Tavallisimmin kyse on pahoinpitelystä
tai pahoinpitelyn uhasta. Teko voi myös
kohdistua järjestystä ylläpitävän henkilön
vapauteen.
Myös ulkopuoliseen henkilöön kohdistunut väkivalta tai uhkaus, jolla pyritään
estämään järjestyksen ylläpito, täyttää tunnusmerkistön.
Rangaistavaa on jo pelkkä järjestyksen
ylläpitämisen estämisen yrittäminen. Tunnusmerkistön täyttyminen ei edellytä järjestyksen ylläpitämisen estymistä (Majanen
2002).

ERILAISET SUOJAT
VIRKAMIEHILLE JA YKSITYISELLE
TURVALLISUUSTOIMIJALLE
Yksityiselle turvallisuusalalle sovellettava rikosoikeudellinen suoja eroaa virkamiehen
rikosoikeudellisesta suojasta, koska rikoslain 16 luvun 1–3 §:iä ei sovelleta yksityiseen turvallisuusalaan.
Järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamista koskeva säännös on suppeampi
kuin virkamiehen väkivaltaista vastustamista koskeva säännös, koska siinä ei ole
tehtävän suorittamisen estämiseen tai sen
yrittämiseen rinnastettu pakottamista tai
yritystä pakottaa järjestystä ylläpitävä henkilö johonkin toimeen.
Säännöksessä ei ole myöskään kriminalisoitu kostona tapahtuvaa väkivallan käyttöä järjestyksen ylläpitoon liittyvistä toimista. Kostotapauksiin sovelletaan yleisiä
pahoinpitelyä tai muita väkivaltarikoksia
koskevia säännöksiä.
Muu järjestystä ylläpitävän henkilön
tehtävän suorittamisen vaikeuttaminen on
rinnastettavissa rikoslain 16 luvun 3 §:ssä
säädettyyn haitantekoon virkamiehelle.
Pelkkä passiivinen suhtautuminen ei täytä
tunnusmerkistöä.
Tunnusmerkistön täyttää esimerkiksi
henkilö, joka poistettaessa ravitsemisliikkeestä tarttuu ovipieleen tai muuten vastustelee järjestyksenvalvojaa. Yleisenä edellytyksenä haitanteon vastustamiselle on, että
järjestystä ylläpitävän henkilön toimi estyy
tai sen toteuttaminen vaarantuu tai vaikeutuu.
Järjestystä ylläpitävän henkilön vastustaminen on säädetty toissijaiseksi säännökseksi,
joten sitä ei sovelleta, jos teosta on muualla
laissa säädetty ankarampi rangaistus.
Rikoslain 21 luvun 5 §:n mukaista pahoinpitelyä ja 6 §:n mukaista törkeää pahoinpitelyä koskevat säännökset syrjäyttävät tämän säännöksen soveltamisen.
Rikoslain 21 luvun 7 §:n mukaisen
lievän pahoinpitelyn katsotaan sisältyvän
järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamiseen.
Rikoslain 16 luvun 19 §:n rajoitussäännöksen mukaan virkamiehen väkivaltaista
vastustamista, virkamiehen vastustamista
ja haitantekoa virkamiehelle koskevia säännöksiä ei sovelleta, jos käsillä on järjestystä
ylläpitävän henkilön vastustaminen, vaikka
vastustuksen kohde olisikin virkamies (Majanen 2002).

RIKOSOIKEUDELLISEN SUOJAN
ONGELMAKOHDAT
Rikosoikeudellinen suoja on yksityisen turvallisuusalan näkökulmasta ongelmallinen
monessa suhteessa.
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Omaksutun ratkaisun perustelut eivät
ole olleet kestäviä edes niiden esittämisajankohtana. Vielä selvemmäksi omaksutun
rajauksen perustelujen kestämättömyys
on käynyt rikoslain 40 luvun uudistuksen
myötä, kun otetaan huomioon rikoslain 40
luvun 11 §:n 5 a kohdassa säädetty julkista
valtaa käyttävän henkilön määritelmä.
Säännöskohdan on tarkoitettu pääosin vastaavan sitä, mitä laissa aiemmin
tarkoitettiin julkisen vallan käytöllä. Lain
perusteluissa on nimenomaisesti todettu,
että rikoslain 17 luvun 6 §:ssä tarkoitettu
järjestystä ylläpitävä henkilö käyttää tehtävässään 5 a kohdassa tarkoitettua julkista
valtaa, joten häneen on yleensä siten sovellettava rikosoikeudellista virkavastuuta
koskevia säännöksiä (HE 77/2001). Silti
häntä ei rinnasteta virkamieheen rikoslain
16 luvun 1-3 §:ssä.
Virkavastuu ja rikoslain 16 luvun tarjoama erityinen rikosoikeudellinen suoja
eivät siis kata kaikilta osin samaa henkilöpiiriä (Viljanen 2006).
Yksityisen turvallisuusalan osalta rikoslain 16 luvun 20 §:n soveltamisalasäännös
ja sen perustelut ovat ristiriidassa sen kanssa, että alan toimijoiden rikosoikeudellinen
suoja määräytyy rikoslain 17 luvun 6 §:n
perusteella.
Kerttula (2010) on osuvasti esittänytkin kysymyksen siitä, miksi näiden ryhmien
suojaamisesta on ylipäänsä säädetty erillisellä säännöksellä. Hän on myös kysynyt,
asetetaanko yksityisen turvallisuusalan
toimijat rikoslain 17 luvun 6 §:n mukaan
perustuslain yhdenvertaisuus-perusoikeuden näkökulmasta hyväksymättömään asemaan.

VARTIJAT JA JÄRJESTYKSENVALVOJAT RIKOSPROSESSISSA,
HEIHIN KOHDISTUNUT VÄKIVALTA
Vartijoiden kokeman väkivallan kehitystä
poliisin tietoon tulleen väkivallan osalta kuvaa rikoslain 17 luvun 6 §:n kehitys vuosina
2000–2015.
Seurantajakson alussa vuosittainen
tapausmäärä oli noin 1000, mutta määrä
kasvoi suhteellisen nopeasti vuoteen 2008
saakka, jolloin rikosten määrä oli noussut
yli 2500 tapaukseen. Sittemmin kehitys on
tasaantunut, ja määrä on vakiintunut noin
2500–2800 vuosittaisen tapauksen välille.
Kiinnostavan vertailukohdan tarjoaa
virkamiehen (väkivaltaisen) vastustamisen
(RL 16:1-2) vastaava trendi. Vaikka näidenkin rikosnimekkeiden mukaisten tapausten määrä kasvoi vuosina 2000–2008,
vaikuttaa siltä, että vartijoihin ja järjestyksenvalvojiin kohdistuvat pahoinpitelyt ovat
lisääntyneet tuolla tarkastelujaksolla voimakkaammin.
Turvallisuus & Riskienhallinta TIEDE
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Tuon kasvun jälkeen kaikkien pahoinpitelyiden, järjestystä ylläpitävien henkilöiden vastustamisten sekä virkamiehen
vastustamisten kehitys on ollut varsin yhdenmukaista

MITEN RIKOSEPÄILLYILLE LOPULTA
KÄY RIKOSPROSESSISSA?
Vaikka käytetty aineisto ei sisällä tietoa siitä, johtiko rikosepäily lopulta rangaistusmääräykseen tai tuomioistuinkäsittelyyn,
voidaan tuomioistuintilastojen perusteella
tehdä joitain päätelmiä.
Jos katsotaan vuoden 2013 rikosseuraamuksia päärikosperustaisesti seuraamuksen
vakavimman rikoksen mukaan, havaitaan,
että järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamisesta rikosseuraamuksia tuomittiin
yhteensä 2 082 kappaletta (Kriminologian
ja oikeuspolitiikan instituutti 2015). Näistä
valtaosa, noin 90 prosenttia, oli rangaistusmääräyksiä, loput pääosin tuomioistuinsakkoja.
Kun tätä verrataan noin 2500 poliisin tietoon tulleen tapauksen vuosittaiseen
määrään, voidaan päätellä rikosepäilyjen
johtavan varsin usein myös tuomioon. Aiheesta tarvittaisiin kuitenkin tarkempaa
tutkimusta, jossa yksittäiset rikosepäilyt linkitettäisiin syyttäjä- ja tuomioistuinaineistoon läpi prosessin.

VARTIJOIDEN JA JÄRJESTYKSENVALVOJIEN TEKEMÄ VÄKIVALTA
Tilastokeskuksen tiedot poliisin tietoon
tulleesta väkivallasta eivät sellaisenaan
auta arvioimaan vartijoiden ja järjestyksenvalvojien tekemän väkivallan määrää,
ja tarkempi analyysi vaatii rikosilmoitusten
sisällön erittelyä sen mukaan, onko rikoksesta epäiltynä ollut järjestystä ylläpitävä
henkilö.
Tätä tarkoitusta varten Kriminologian
ja oikeuspolitiikan instituutin rekistereistä
tehtiin karkea haku, joissa etsittiin vuosien
2005–2013 rikoslain 21 luvun mukaisen
rikoksen sisältävät kaikki rikosilmoitukset,
joissa mainittiin sanat ”vartija”, ”järjestyksenvalvoja”, ”järjestysmies”, ”vahtimestari”, ”portsari” tai ”ovimies” (mukaan lukien eri taivutusmuodot). Kuviossa 3 sivulla
27 on esitetty karkean sanahaun tulokset.
Tulosten perusteella maininnat järjestyksenvalvojista ovat lisääntyneet rikosilmoituksilla jonkin verran vuosina 2005–
2013, lukumäärän ollessa korkeimmillaan
vuonna 201, noin 4 700 tapausta.
Tätä muutosta selittää kuitenkin hyvin
pitkälle poliisin tietoon tulleiden pahoinpitelyiden muutos (kuvio 3, sivu27), joiden
määrä on muuttunut vastaavalla tavalla
seurantajakson aikana.
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Poiminnan tapausten suhteellinen
osuus kaikista rikoksista on pysynyt lähes
identtisenä kaikkina yhdeksänä vuotena,
noin 11–12 prosentissa. Tämä viittaa siihen, että poimintaan päätyneiden rikosten
trendi vastaa hyvin pitkälle väkivaltarikollisuuden yleisempää kehitystä.
Tämä ei kuitenkaan vielä kerro siitä,
kuinka usein järjestyksenvalvojat ovat itse
epäiltynä poiminnan rikosilmoituksissa.
Tutkimuksen seuraavassa vaiheessa
edellä mainitun sanahakuun perustuneen
poiminnan tuloksista otettiin kolme 200 tapauksen otosta vuosilta 2005, 2009 ja 2013.
Lopullisessa tutkimuksessa nämä rikosilmoitukset käydään läpi, ja niistä koodataan
tieto sekä tapahtumapaikasta että järjestystä ylläpitävän henkilön roolista rikoksessa.
Tässä vaiheessa tutkimusta koodaus on
valmis vasta vuoden 2013 tapausten osalta,
ja esitettävät tulokset koskevat siten ainoastaan vuoden 2013 tilannetta. Tietoihin on
pienen tapausmäärän vuoksi suhtauduttava alustavina.
Koodatusta aineistosta käy nopeasti
ilmi, että järjestyksenvalvojat ja vartijat
ovat pääosin olleet väkivaltatilanteissa sivullisen roolissa, eivät rikoksesta epäiltynä
tai asianomistajana. Aineiston tyypillisin rikos on ravintolassa tapahtunut, usein päihtyneiden asiakkaiden välinen pahoinpitely,
jossa järjestyksenvalvoja on väliin tulijan tai
silminnäkijän roolissa.
Noin 60 prosenttia poiminnan tapauksista tapahtui ravintolassa tai ravintolan
ulkopuolella. Noin joka viides tapaus kirjattiin torilla, rautatieasemalla tai vastaavalla julkisella paikalla, vajaa kymmenen
prosenttia kaupassa tai kauppakeskuksessa.
Koodauksen perusteella tapauksia, joissa järjestyksenvalvojaa tai vartijaa epäillään
väkivallasta, on noin 10 prosenttia sanahaun tapauksista.
Millaisia väkivaltatilanteita nämä ovat?
Pääosin kyse on ravintoloissa tapahtuneista
väkivaltatilanteista (75 prosenttia tapauksista), joissa asiakkaan ja järjestyksenvalvojan
välillä on ollut konflikti tai asiakas syyttää
järjestyksenvalvojaa liiallisesta voimankäytöstä ravintolasta poistamisen yhteydessä.
Muissa tapauksissa epäiltynä on vartija, ja
kahdessa tapauksista vartijoita epäillään
väkivallasta julkisessa tilassa järjestyshäiriöiden vuoksi tehdyssä kiinniotossa. Yksi tapaus liittyy myymälävarkauden yhteydessä
tehtyyn kiinniottoon.
Jos koodauksen perusteella syntyneen
estimaatin (10 prosenttia sanahauista) perusteella lasketaan arvio tapausten kokonaismäärästä vuositasolla, päädytään karkeasti noin 400 väkivaltarikosepäilyyn.
Vaikuttaa siis siltä, että tilanteet, joissa
järjestyksenvalvojaan on kohdistettu väkivaltaa (noin 2 500 järjestystä ylläpitävän
turvallisuus.com

henkilön vastustamista vuonna 2013) ovat
huomattavasti yleisempiä kuin tapaukset,
joissa järjestystä ylläpitävää henkilöä epäillään väkivallasta.
Aineiston perusteella ei käy ilmi, kuinka moni tapauksista on lopulta edennyt rikosprosessissa syyttäjälle ja sieltä tuomioistuimeen. Jatkotutkimuksessa olisi tärkeää
selvittää, miten näiden juttujen lopulta
kävi, ja kuinka moni järjestyksenvalvoja tai
vartija lopulta tuomittiin esimerkiksi pahoinpitelyrikoksesta rangaistukseen.

JOHTOPÄÄTÖKSET
Empiirisen analyysin tulosten perusteella
vartijoihin ja järjestyksenvalvojiin kohdistuva väkivalta lisääntyi 2000-luvun alkupuolella, ja määrä on vakiintunut viime vuosina reiluun 2 500 tapaukseen vuodessa.
On todennäköistä, että vartijoiden
määrän lisääntyminen vuosituhannen alussa saattaa osin selittää tapausten lisääntymistä. Viime vuosien trendi poliisin tietoon
tulleessa rikollisuudessa seuraa sekä yleisempää pahoinpitelyrikollisuuden kehitystä
että virkamiehen (väkivaltaisia) vastustamisia.
Järjestystä ylläpitävien henkilöiden
omien väkivaltarikosepäilyjen osalta tietoa
on vaikeampi saada valmiista tilastoista.
Sellaisten tapausten osuus, joissa järjestystä ylläpitävä henkilö mainitaan rikosilmoituksella, on pysynyt vakaana vuosina
2005–2013. Näiden tapausten tarkemman
analyysin perusteella päädytään reilun
400 väkivaltatapauksen vuosiestimaattiin
järjestystä ylläpitävien henkilöiden työtehtävissään tekemän väkivallan tai liiallisen
voimankäytön osalta.
Noin kolme neljästä jutusta tapahtui
ravintolassa asiakkaan ja järjestyksenvalvojan välillä, alkoholin liittyessä usein asiaan.
Näiltä osin tutkimuksen tulokset tarkentuvat, kun muiden vuosien tapaukset koodataan vastaavalla tavalla.

TARVITTAISIIN VAIHTOEHTOISIA
KYSELYPOHJAISIA MITTAREITA
Poliisin tietoon tulleen rikollisuuden määrää ja muutosta analysoitaessa on pidettävä
mielessä, että se kuvaa vain viranomaisten
tietoon tulleen rikollisuuden määrää.
Järjestystä ylläpitävien henkilöiden kokemasta ja tekemästä väkivallasta olisi hyvä
saada myös vaihtoehtoisia kyselypohjaisia
mittareita.
Yksityisen turvallisuusalan työntekijöille kohdistettu kysely olisi hyvä tapa saada
tietoa heihin kohdistuvasta väkivallasta.
Tuoreet brittiläistutkimukset osoittavat,
että turvallisuusalan ammateissa (”protective
service occupations”) on keskimäärin korkein
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turvasuojaajakorttien lukumäärät vuosina 2003–2014. Lähde: Poliisihallitus.
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Eduskunta hyväksyi maaliskuussa 2015 säädettäväksi uuden yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain, joka korvaa nykyisen samannimisen
lain vuoden 2017 alusta. Tämän myötä yksityistä
turvallisuusalaa koskeva lainsäädäntö keskitetään
yhteen lakiin. Laki käsittää vartijoita, järjestyksenvalvojia sekä turvasuojaajia koskevat säännökset. Lakiuudistuksen lausuntokierroksella ja
kuulemistilaisuuksissa yksityisen turvallisuusalan
toimijat esittivät, että rikosoikeudelliseen virkavastuuseen ja suojaan tulisi kiinnittää huomiota.
Lainsäätäjä ei kuitenkaan tehnyt mitään
uudistuksia rikosoikeudelliseen virkavastuuseen
tai suojaan, vaikka nykysääntelyssä niihin liittyy
useita ongelmia, joita on jo aiemmin käsitelty.
Ylipäätään alan toimijat eivät ole käytännössä edes tietoisia siitä, kuinka virkavastuusäännöksiä sovelletaan, joten jo heidän oikeusturvansa
kannalta asiaan pitäisi kiinnittää enemmän huomiota (Paasonen 2013).
Alan toimijoiden oikeusturvan parantamiseksi myös rikosoikeudelliseen suojaan tulisi
kiinnittää huomiota. Yksityiselle turvallisuusalalle sovellettava rikosoikeudellinen suoja eroaa
virkamiehen rikosoikeudellisesta suojasta, koska
rikoslain 16 luvun 1–3 §:iä ei sovelleta yksityiseen
turvallisuusalaan.
Rikosoikeudellisen suojan tulisi määräytyä
kuten virkamiehillä, koska yksityisellä turvallisuusalalla voidaan käyttää erityissäännösten nojalla julkista valtaa. Tätä ovat korostaneet niin
yksityisen turvallisuusalan toimijat kuin tutkijat
(Kerttula 2010 ja Paasonen 2014).
Ruotsissa vartijan ja järjestyksenvalvojan
rikosoikeudellinen suoja määräytyy vastaavin
perustein kuin virkamiehen suoja. Tämä olisi
perusteltu ratkaisu myös Suomessa, joten lakiuudistuksen yhteydessä yksityisen turvallisuusalan
rikosoikeudellinen virkavastuu ja suoja tulisi siis
saattaa samalle tasolle kuin virkamiehillä, koska
sääntelyn perusteissa käytetyt argumentit ovat
yhtä päteviä niin yksityisen turvallisuusalan kuin
viranomaisten kohdalla. ■
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väkivallan uhriksi joutumisen riski (Health and
Safety Executive 2015).
Vartijoiden ja järjestyksenvalvojien tekemän
väkivallan kyselypohjainen tutkimus on haastavampaa, koska koko väestölle kohdistetussa
tavanomaisen otoskoon (esimerkiksi 5 000 vastaajaa) kyselyssä ei tämän tutkimuksen tulosten
perusteella luultavasti osu kovin monta tällaisen
väkivallan uhriksi joutunutta kansalaista. Täten
luotettavien estimaattien laskeminen vaatisi huomattavasti suurempaa otoskokoa.
Näiltä osin voisikin olla parempi edetä tapaustutkimuksen kautta, ja analysoida poliisin tietoon tulleiden rikosten etenemistä rikosprosessissa. Näin saataisiin tarkempaa tietoa esimerkiksi
siitä, missä sallitun voimankäytön raja tapauksissa kulkee.
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Kuvio 3. Rikoslain 21 luvun mukaisten poliisin tietoon tulleet rikokset, joissa järjestystä ylläpitävä henkilö on mainittu rikosilmoituksella, sekä näiden tapausten osuus
kaikista rikoksista.
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TEKSTI ANSSI KEINÄNEN, ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

RIKOSTALOUSTIETEELLINEN
TUTKIMUS JA SEN
KEHITTÄMISTARPEET
TÄMÄN ARTIKKELIN TAVOITTEENA ON LÄPIKÄYDÄ, MINKÄLAINEN ON
TALOUSTIETEELLINEN AJATTELUTAPA RIKOSOIKEUDESTA, RIKOLLISEN
KÄYTTÄYTYMISESTÄ JA KRIMINAALIPOLITIIKASTA. LISÄKSI POHDITAAN
RIKOSTALOUSTIETEELLISEN TUTKIMUKSEN KEHITTÄMISTARPEITA
SUOMESSA. TALOUSTIETEELLISELLÄ AJATTELULLA RIKOLLISUUDESTA
ON YHTYMÄKOHTIA PERINTEISEEN KRIMINAALIPOLIITTISEEN AJATTELUUN, SILLÄ MOLEMMISSA KRIMINAALIPOLITIIKAN TAVOITTEEKSI ON
ASETETTU RIKOLLISUUDEN KUSTANNUSTEN MINIMOINTI.

Rikollisuus on vanhaa perua oleva tutkimuskohde taloustieteessä. Esimerkkinä
voi viitata Cesare Beccariaan, Jeremy
Benthamiin ja Adam Smithiin, joiden mielenkiinto kohdistui jo 1700-luvun
lopulla myös rikostaloustieteellisiksi luonnehdittaviin kysymyksiin (tai taloustieteelliseen analyysiin rikollisuudesta).
Sittemmin rikostaloustieteessä ei tapahtunut lähes 200 vuoteen paljoakaan.
Käännekohtaa merkitsi Nobel-palkitun Gary S. Beckerin artikkeli ”Crime
and Punishment: An Economic Approach”, joka
ilmestyi vuonna 1968. Tämän jälkeen taloustieteellinen keskustelu rikollisuudesta
ja rikoksista onkin ollut erittäin vilkasta.
”Kuumimpina” keskustelunaiheina
ovat olleet kuolemanrangaistuksen vai-
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kutus henkirikosten määriin, aborttilainsäädännön vaikutus rikollisuuteen ja käsiaseiden saatavuuden vaikutus rikosten
määriin.
Taloustieteellisen rikollisuuden tutkimuksen tärkeimpänä maana voidaan pitää Yhdysvaltoja.

RIKOSLAKI YHTEISKUNNAN
TURVALLISUUDEN TAKAAJANA
Taloustieteilijät ovat pyrkineet vastaamaan esimerkiksi kysymykseen, miksi
vahingonkorvaus on riittämätön sanktio
epätoivottavasta käyttäytymisestä.
Yhteiskunnassa rikosoikeutta pidetään
viimeisenä keinona käyttäytymiseen puuttumisena, ja sen vuoksi pitää olla hyvät
turvallisuus.com

syyt rikosoikeuden ja rikosoikeudellisten
seuraamusten, kuten vankeuden käyttämiselle.
Syitä rikosoikeuden tarpeelle on useita.
Ensinnäkin vahingonkorvausta voidaan vaatia teosta, josta ei ole aiheutunut
vahinkoa. Sen sijaan teko voi johtaa laissa
säädetyin edellytyksin rikosoikeudellisiin
seuraamuksiin, mikä saattaa olla toimiva
keino hillitä epätoivottavaa käyttäytymistä. Esimerkkinä voisi mainita rattijuopumukset.
Kaikki rattijuopot eivät aiheuta vahinkoja liikenteessä, mutta silti rattijuopoista
aiheutuu haittaa yhteiskunnassa. Muun
muassa ihmiset pelkäävät liikenteessä liikkumista enemmän kuin tilanteessa, jossa
rattijuoppoa ei olisi.

Rikollisesta teosta aiheutuu siten yhteiskunnallista haittaa (kolmansille osapuolille) – ei siis pelkästään haittaa uhreille
ja heidän omaisilleen.
Rikosoikeutta tarvitaankin huomioimaan rikoksesta aiheutunutta yhteiskunnallista haittaa.

RIKOSOIKEUDELLINEN SEURAUS
TÄYDENTÄÄ VAHINGONKORVAUSTA
Toiseksi tietyissä tilanteissa syntyy konkreettista vahinkoja, mutta vahingonkorvaus ei ole riittävä seuraamus ehkäisemään haittoja.
Rikosoikeudellisia seuraamuksia tarvitaan erityisesti silloin, kun täydellisen korvauksen suorittaminen ei ole mahdollista.
Täydellisellä korvauksella tarkoitetaan vahingonkorvausta, joka on suuruudeltaan
sellainen, että vahinkoa kärsinyt pitää korvausta ja vahingon tapahtumatta jäämistä
samanarvoisina.
Esimerkiksi, jos kysymys on terveyteen
kohdistuvista vahingoista, esimerkiksi raiskauksissa ja pahoinpitelyissä, täydellisen
korvauksen suorittaminen voi olla vaikeaa
tai ylivoimaista. Siten rikosoikeudellisia
seuraamuksia tarvitaan täydentämään vahingonkorvausoikeutta.

RIKOSOIKEUS LUO LISÄPELOTETTA
RIKOKSENTEKIJÄLLE
Kolmanneksi, vaikka täydellinen korvaus
voitaisiinkin määrätä, ei ole välttämättä
perusteltua jättää tekoa pelkästään vahingonkorvauksella sanktioiduksi, koska tekijät pyrkivät välttämään kiinnijäämistä.
Esimerkiksi, jos tekijä jää kiinni puolessa tapauksista, uhrit saisivat keskimäärin vahingonkorvauksena puolet rikoksesta aiheutuneesta haitasta.
Rikosoikeutta tarvitaankin luomaan lisäpelote potentiaalisille rikoksentekijöille,
jotta he eivät syyllistyisi rikolliseen tekoon.

VAHINGONKORVAUSVAROJEN
PUUTE JOHTAA SILTI
SEURAAMUKSIIN
Neljänneksi rikoksentekijällä ei ole välttämättä varoja täysimääräisen vahingonkorvauksen suorittamiseksi, jolloin syntyy
tarve vankeusrangaistuksille ja yhdyskuntaseuraamuksille, jotta seuraamuksilla olisi
tarvittavassa määrin pelotevaikutusta.
Vankeuden yhtenä tavoitteena on
myös rikoksen tekijän eristäminen (ainakin
osittain) yhteiskunnasta, jolloin tuomittu ei
voi tehdä rikoksia (tai ainakin tekeminen
vaikeutuu) vankeuden aikana.

OMISTUSOIKEUDEN
SUOJAAMINEN
Viides syy rikosoikeuden tarpeelle on
omistusoikeuksien suojan takaaminen.
Miksi kannattaisi ostaa polkupyörä,
jos sen voisi varastaa ilman seuraamuksen
pelkoa? Jos kukaan ei haluaisi ostaa polkupyörää, kenelläkään ei olisi kannustinta
valmistaa niitä.
Taloustieteilijöiden mukaan etenkin
omaisuusrikollisuuden aiheuttamia kustannuksia ovat ne, että tavaroiden ja palveluiden vaihdanta ei tapahdukaan pelkästään vapaasti toimivilla markkinoilla.
Markkinoilla, joissa vaihdannan kustannukset ovat alhaiset, vapaaehtoinen
vaihdanta takaa resurssien tehokkaamman allokaation yhteiskunnassa kuin rikollisuuteen perustuva vaihdanta.

RIKOLLISEN RATIONAALINEN
HARKINTA
Rikostaloustieteessä lähtökohtana on oletus siitä, että rikollinen toimii rationaalisesti harkitessaan rikoksen tekemistä.
Toisin sanoen hän puntaroi tekojensa
hyötyjä ja kustannuksia.
Periaatteessa koko rikosoikeusjärjestelmä rakentuu rationaalisen rikoksen tekijän varaan, koska rikoslain mukaan ainoastaan syyntakeeton rikollinen, joka ei
siis kykene ymmärtämään tekonsa tosiasiallista luonnetta tai oikeudenvastaisuutta
taikka hänen kykynsä säädellä käyttäytymistään on sellaisesta syystä ratkaisevasti
heikentynyt, on rangaistusvastuusta vapaa.
Kyky ymmärtää teon oikeudenvastaisuus ja teosta koituvat seuraukset ovat perustana rangaistusvastuun toteutumiselle.
On ymmärrettävä, että rationaalisen
käyttäytymisen taustalla ei ole oletusta,
että ihminen olisi ”tietokonemaisen tarkasti” laskelmia tekevä, vaan valinnat
perustuvat ihmisen omiin kokemuksiin
esimerkiksi seuraamusten ankaruudesta ja
kiinnijäämisen todennäköisyydestä.
Nämä subjektiiviset kokemukset voivat
olla kaukana todellisesta tilanteesta. Esimerkiksi suurin osa kansalaisista yliarvioi
todennäköisyyden jäädä kiinni veronkierrosta.

PÄÄTÖKSENTEKOON
VAIKUTTAMINEN
Rationaalisesti käyttäytyvän ihmisen päätöksentekoon voidaan vaikuttaa joko suorilla tai välillisillä kannustimilla.
Rikostaloustieteellisessä empiirisessä
tutkimuksessa on selvitetty paljon, vaikutturvallisuus.com

taako rikosten määriin rangaistuksen odotusarvon suuruus, joka muodostuu kiinnijäämistodennäköisyyden ja rangaistuksen
ankaruuden tulosta. Lähtökohtana on,
että mitä suurempi on odotetun rangaistuksen arvo, sitä vähemmän rikollisuutta
esiintyy, koska rikoksesta maksettava ”hinta” on suurempi.
Lisäksi rikoksen tekijän voi olla vaikeampaa saada myöhemmin työpaikkaa tai
solmia ystävyyssuhteita. Tällaisia mainekustannuksia on myös pidettävä rikollisen
toiminnan hintana, siis välillisenä kustannuksena.
Hyvä ”testi” sille, vaikuttavatko kannustimet käyttäytymiseemme on, kun
miettii, mitä tekee autolla ajaessa nähdessään poliisiauton liikenteessä. Suurin
osa meistä katsoo ensimmäisenä nopeusmittaria, mikä onkin normaali reaktio, jos
haluaa välttää ylinopeussakot ja poliisilta
saamansa nuhtelut.
Rationaalisesti käyttäytyvä ihminen
voi reagoida myös muissa tekijöissä tapahtuviin muutoksiin.
Esimerkiksi työttömyys heikentää ihmisen varallisuusasemaa ja tekee rikollisen
toiminnan houkuttelevammaksi. Rationaalinen rikollinen reagoi myös muissa
rikoksissa tapahtuviin muutoksiin.
Esimerkiksi, jos ryöstöjen rangaistustasoa kiristetään, varkauksien määrä saattaa
kasvaa, mikäli rikokset ovat toisiaan korvaavia. Tai mikäli rattijuopumuksesta seuraavien rangaistusten taso nousee, saattaa
automurtojen määrä laskea, mikäli rikokset ovat keskenään toisiaan täydentäviä.

RIKOSTENTORJUNNAN JÄRKEVYYS
Taloustieteilijät ovat asettaneet kriminaalipolitiikalle saman tavoitteen kuin oikeustieteilijät, eli rikollisuudesta aiheutuneiden
kustannusten minimoinnin.
Rikollisuudesta aiheutuu yhteiskunnalle kahdenlaisia kustannuksia: toteutuneista rikoksista aiheutuneet nettokustannukset (eli rikollisen saaman hyödyn ja
aiheuttamansa haitan välinen erotus) ja
rikosten ehkäisemisestä syntyvät kustannukset (esimerkiksi poliisien, syyttäjien,
tuomareiden ja vartioiden palkkaus, turvallisuustekniikka jne.).
Tehokasta kriminaalipolitiikkaa toteutetaan tavoittelemalla oikeaa rikollisuuden
määrää yhteiskunnassa. Koska rikosten
torjuminen on kallista, optimaalinen rikollisuuden määrä ei ole ikinä nolla.
Kun rikollisuutta ehkäistään enemmän, rikoksentorjuntakustannukset lisääntyvät (=haitta yhteiskunnalle) ja samaan
aikaan rikollisuuden vähetessä rikoksesta aiheutuneet kustannukset pienenevät
(=hyöty yhteiskunnalle).
Turvallisuus & Riskienhallinta TIEDE
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Rikollisuuden torjuntaa kannattaa jatkaa niin kauan kuin viimeisen torjutun rikoksen kustannukset ovat yhtä suuret kuin
se haitta, mikä rikoksesta olisi aiheutunut
yhteiskunnalle.
Enempää ei rikollisuutta kannata torjua, koska torjuntakustannukset ylittävät
hyödyn, joka syntyy yhteiskunnalle säästyneinä rikoksina.

HINNAN MÄÄRITTÄMISEN HAASTE
Tehokkaan kriminaalipolitiikan edellytys
on, että kriminaalipolitiikka pystyy reagoimaan yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin.
Mitä esimerkiksi tapahtuu, jos poliisien tuottavuus nousee vähemmän kuin
poliisien palkat?
Rikollisuuden torjuntakustannukset
tulevat suhteellisesti kalliimmaksi, ja yhteiskunnan kannalta on tehokasta vähentää rikollisuuden torjuntaa ja sallia rikollisuuden kasvavan.
Vastaavasti, jos rikollisuus muuttuu entistä raaemmaksi (toisin sanoen rikoksista
aiheutunut haitta yhteiskunnassa kasvaa),
on tehokasta yhteiskunnan kannalta lisätä
rikollisuuden torjuntaan käytettyjen resurssien määrää, jotta rikollisuuden kustannuksia saataisiin vähennettyä.
On kuitenkin myönnettävä, että teoreettisesti tehokkaan kriminaalipolitiikan
määritteleminen on helppoa, mutta käytännössä meillä pitäisi olla parempaa tietoa rikoksista ja niiden torjunnasta aiheutuneista kustannuksista.
Kuinka paljon haittaa aiheuttaa esimerkiksi yksi henkirikos tai asuntomurto?
Jotta voitaisiin verrata rikoksista aiheutuneita haittoja niiden ehkäisemisen
kustannuksiin, pitäisi pystyä arvottamaan
rahallisesti esimerkiksi ihmishengen hinta,
rikollisuudesta aiheutunut pelko ja taloudelliset vahingot.

TESTATTUA TIETOA, RAJAPELOTEPERIAATE KÄYTÄNNÖSSÄ
Yksi merkittävä lisäarvo, jonka taloustieteilijät ovat tuoneet rikollisuuden tutkimiseen kansainvälisesti on empiirisen tiedon
tuottaminen.
Esimerkiksi Isaac Ehrlichin – tosin
kiistanalainen – tutkimus kuolemanrangaistuksen käytön vaikutuksesta henkirikollisuuden määrään, sekä Donohuen ja
Levittin artikkeli vuonna 1973 hyväksytyn abortin laillistamisen vaikutuksista rikollisuuden määrään 1990-luvulla Yhdysvalloissa ovat synnyttäneet suuren määrän
tutkimusta aihepiireissään ja lisänneet tietämystämme rikollisuudesta ja kriminaalipolitiikan vaikutuksista.
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Ehrlichin tutkimustulosten mukaan
yksi kuolemanrangaistus vähentää noin
kahdeksan henkirikosta.
Taloustieteilijöille yksi hyvän rangaistusjärjestelmän toteutumisen kriteeri onkin rajapeloteperiaatteen toteutuminen.
Rajapeloteperiaatteella tavoitellaan
sitä, että rikoksentekijällä olisi kannustin
korvata törkeämpi rikos vähemmän törkeällä rikoksella. Tämän vuoksi törkeämmästä rikoksesta on seurattava ankarampi seuraamus kuin vähemmän törkeästä
teosta.
Rajapeloteperiaate selittää esimerkiksi
sen, miksi teon yrityksestä on tehokkaampaa tuomita lievempi rangaistus kuin
toteutetusta rikoksesta. Myös lievästä pahoinpitelystä kannattaa tuomita lievemmin kuin törkeästä.
Yksi mahdollinen tutkimuskohde olisi
sen selvittäminen, millä tavoin rajapeloteperiaate toteutuu kotimaisessa seuraamusjärjestelmässä.

TALOUSTIEDE AVUKSI
Rikollisuuden kustannukset jakautuvat
usealle taholle, minkä seurauksena kustannusten tarkka arvioiminen on vaikeaa.
Taloustieteilijät ovat pitkään tutkineet
verotuksen todellisia vaikutuksia erimerkiksi yritysten ja kuluttajien sekä työnantajien ja työntekijöiden välillä.
Yrityksiin kohdistuvien rikosten kasvu ei ole pelkästään yritysten ongelma,
vaan kuluttajat maksavat osan siitä korkeampina hintoina (esimerkiksi johtuen
vartijoiden palkkauksesta), työntekijät vähentyneenä työnä (hintojen lasku johtaa
kysynnän vähenemiseen) ja kunta vähentyneinä verotuloina.
Vastaavalla tavalla tietyn alueen rikollisuuden ja epäjärjestyksen kasvu voi
olla yhteydessä alueen asuntojen hintojen
laskuun. Taloustieteen avulla voitaisiin
paremmin selvittää, miten rikollisuudesta
aiheutuneet kustannukset todellisuudessa
jakautuvat yhteiskunnassa.
Taloustieteilijöiden mukaan ihmiset
kykenevät reagoimaan muutoksiin, kuten
kiinnijäämisen riskiin. Olisikin tärkeää tutkia, kuinka hyvin kansalaiset ovat tietoisia
rangaistuskäytännöistä ja ennen kaikkea
rangaistusten ankaruuden muutoksista.
Kuinka paljon rikollisuutta saadaan
ehkäistyä suoraan negatiivisilla kannustimilla (rangaistuksilla ja niiden luomalla
pelotteella) ja kuinka paljon positiivisilla
(opintojen keskeyttämisen vähentäminen,
tukityöllistäminen)?
Vai ohjaavatko käyttäytymistämme
sosiaaliset normit enemmän kuin rikosoikeudelliset seuraamukset?
turvallisuus.com

RIKOSTALOUSTIETEEN
KEHITTÄMINEN
Tutkimusten mukaan rikollisuudesta aiheutuneet vuosittaiset kustannukset yhteiskunnalle vaihtelevat 3–13 prosentin
välillä maan bruttokansantuotteesta. On
kuitenkin muistettava, että rikoksista aiheutuneiden kokonaiskustannusten mittaaminen on hankalaa.
Toisaalta on selvää, että koska rikoksista aiheutuu niin paljon haittaa yhteiskunnalle, rikos(taloustieteellisen) tutkimuksen
tarve on suurta.
Seuraavaksi pohditaankin rikostaloustieteellisen tutkimusmenetelmien ja tutkimusten kehittämistarpeita Suomessa.
Suurin kehittämisen tarve rikostaloustieteellisessä empiirisessä tutkimuksessa
on tutkimusaineistojen kehittäminen, jotta
empiirisistä analyyseistä tulisi entistä luotettavampia.
Tutkimusaineistot muodostuvat eri
lähteistä, aineistotyypeistä ja aggregointitasoista. Jokaisella aineistolla on omat
hyvät ja huonot puolensa. Esimerkiksi
poliisille tietoon tulleiden rikosten määriä
käytetään selittävänä muuttujana selitettäessä rikollisuuden määrää, vaikka yleisesti tiedetään, että ainoastaan osa rikoksista tulee poliisin tietoon.
Yksilöaineistojen puute on suurimpia
ongelmia suomalaisessa rikostaloustieteellisessä tutkimuksessa. Lisää yksilötason
aineistoja saataisiin niin poliisirekistereistä kuin uhri- ja rikoksentekijätilastoista.
Esimerkiksi Rikosseuraamuslaitoksella on
erittäin hyvät tiedot vankeuteen tai yhdyskuntaseuraamuksiin tuomituista. Rikosseuraamuslaitoksen tietoja onkin hyödynnetty laajasti viime aikoina.
Uhritilastojen avulla voidaan arvioida
rikosten määriä samalla tavoin poliisin tietoon tulleiden rikosten avulla.
Lisäksi tuomioistuinten päätösten saatavuutta tulisi lisätä rikosprosessitutkimuksen kehittämiseksi. Erilaisten aineistojen
avulla voidaan paremmin arvioida rikoksista aiheutuneita kustannuksia yhteiskunnalle.
Myös vakuutusyhtiöiden tiedot rikoksen uhriksi joutuneista ovat täysin käyttämätön aineistonlähde Suomessa.
Yksi aineistojen parantamisen keino
olisi eri muuttujien luokitusten pitäminen
samoina eri aikoina. Esimerkiksi aikasarja-aineistojen kohdalla suurin ongelma
on muuttujien luokitusten muuttuminen.
Tilastokeskuksen aineistoista on vaikea
saada pitkiä aikasarjoja, koska muuttujien
luokitteluperusteet muuttuvat usein.
Vastaavasti uhrikyselyiden tulosten
vertaileminen hankaloituu, mikäli kysymykset muuttuvat eri haastatteluissa.

Eräs mahdollisuus tutkimusaineistojen
kehittämiselle olisi lisätä (osittaisten) eksperimenttiaineistojen käyttöä rikostutkimuksessa, jolloin tutkija voisi kontrolloida
osaa tärkeistä rikoksia selittävistä muuttujista. Esimerkiksi eksperimenttiaineistojen
voitaisiin tutkia, mikä vaikutus rikoksen
uusimiseen on sillä, että ihminen ohjataan
rikosten sovitteluun, tai miten vaikuttaa

sakkorangaistus rangaistusmääräyksenä
vai tuomioistuimessa. Prosessikustannukset ovat halvempia rangaistusmääräysmenettelyssä, mutta rangaistuksen
estävyysvaikutus lienee pienempi kuin
tuomioistuinmenettelyssä. Tutkimuksen
avulla tulisi arvioida eri menetelmien
tehokkuutta yhteiskunnan kannalta.
Myös kansainvälisten rikostilastojen

LISÄTUTKIMUSTA EMPIIRISTEN
MENETELMIEN SOVELTUVUUDESTA
Aineistojen kehittämisen lisäksi tarvitaan
lisätutkimusta eri empiiristen menetelmien soveltuvuudesta erilaisiin tutkimusongelmiin ja lisää tietoa ongelmista, jotka
syntyvät, kun siirrytään teoreettisesta tarkastelusta empiiriseen analyysiin.
Esimerkiksi pohdinnan kohteeksi
voidaan nostaa se, onko yhteisintegroituvuusmenetelmille käyttöä rikostaloustieteellisissä tutkimuksissa. Toisin sanoen,
voidaanko olettaa, että rikosasteella ja sitä
selittäville muuttujille olisi olemassa jokin
pitkän aikavälin tasapainotaso. Samalla
tavoin lisätutkimusta vaatii puuttuvien
muuttujien aiheuttaman harhan suuruuden selvittäminen empiirisissä tuloksissa.
Empiirisissä analyyseissä on käytetty
mitä erilaisimpia muuttujia selittämään
rikosten määriä vailla kunnollisia teoreettisia perusteluja.
Lisäksi tutkimuksissa ei ole pohdittu
tarkoin, mitä jotkin käytetyt muuttujat
todellisuudessa mittaavat. Esimerkiksi ikämuuttujaa ei mainita teoreettisissa malleissa, mutta sen erimuotoja käytetään lähes
poikkeuksetta empiirisissä malleissa.
Mitä ikämuuttuja sitten mittaa?
Voidaan olettaa, että ikämuuttuja mittaa samaan aikaan riskiin suhtautumista,
varallisuutta, mainekustannuksia ja fyysistä kykyä tehdä rikos. Tehokkaan kriminaalipolitiikan kannalta tulisi tietää, mikä
eri tekijöistä on merkittävin rikollisuuden
kannalta ja kuinka (kustannus)tehokasta
on vaikuttaa eri tekijöihin rikoskustannusten minimoinnissa.

KESKIMÄÄRÄISTEN KUSTANNUSTEN MITTAAMINEN JA KOHDISTUMINEN
rikoksen uusimisalttiuteen se, että vankilasta vapautuneille tarjotaan työpaikka ja
asunto verrattuna vapautuneisiin, joille ei
taata työpaikkaa.
Vastaavalla tavalla voitaisiin tutkia
erilaisten uusien rangaistusmuotojen erityisestävyyttä verrattuna perinteisiin rangaistuksiin. Esimerkiksi osaa samanlaisen
rikoksen tekijöistä voitaisiin rangaista
yhdyskuntapalvelulla ja toisia ehdollisella
vankeudella tai osaa rangaista nuorisorangaistuksella ja osaa ehdollisella vankeudella, ja seurannan jälkeen voitaisiin
tutkia uusimisriskiä, kun muut uusimiseen
vaikuttavat tekijät kontrolloitaisiin empiirisessä tutkimuksessa.
Vastaavalla tavoin rangaistuksen estävyyttä (yleis- ja erityisestävyys) tutkittaessa voitaisiin tarkastella sitä, miten
uusimisriskiin vaikuttaa se, tuomitaanko

kehittämisen tarve on suurta. Tilastojen
avulla voitaisiin vertailla erilaisten oikeusjärjestelmien toimivuutta eri maitten
välillä.
Toisaalta kansainvälisiin tilastoihin
liittyy vielä enemmän ongelmia kuin
kotimaisiin. Esimerkiksi tilastoista pitäisi selvitä, mitkä ovat samannimisen rikoksen, kuten rattijuopumuksen, rikostunnusmerkistöt eri maissa. Muuten on
vaikea tehdä kansainvälisellä aineistolla
tutkimusta yhdestä rikoksesta.
Kansainvälisiä rikosaineistoja voitaisiin parantaa myös lisäämällä rikostilastoihin rikoksiin vaikuttavia
muuttujia, kuten työttömyysaste ja työttömyyskorvauksen kesto, tulotiedot, ja
muut sosiodemografiset tilastot.
turvallisuus.com

Tehokkaan kriminaalipolitiikan kannalta
tulisi myös pystyä mittaamaan eri rikoksista aiheutuneet keskimääräiset kustannukset, jotta yhteiskunnan niukat resurssit
voitaisiin allokoida tehokkaammin.
Vaikka monille voi tuottaa ongelmia
ajatus, että eri rikoksia tulisi arvottaa rahallisesti (vaikka toisaalta rikoksia arvotetaan muun muassa rangaistusta määrättäessä), implisiittisesti sitä joudutaan
tekemään ohjattaessa esimerkiksi poliisiresursseja (rikostutkijoita) väkivalta- ja talousrikosten välillä.
Mikäli saman suuruisella määrällä
poliiseja voitaisiin ehkäistä kymmenen
kuolemaan johtanutta henkirikosta, 20
raiskausta tai 50 talousrikosta, tehokasta
kriminaalipolitiikkaa harjoitettaessa eri
rikosten aiheuttamat haitat tulisi pystyä
arvioimaan.
Turvallisuus & Riskienhallinta TIEDE
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Kokonaan eri asia on tietenkin, kannattaako ylipäänsä osoittaa lisäpoliisiresursseja edellä mainitussa tilanteessa.
Rikostaloustieteellisessä tutkimuksessa
ei ole riittävää tarkastella pelkästään sitä,
kuinka paljon rikoksista aiheutuu kustannuksia, vaan lisäksi tarvitaan tutkimusta,
jossa tarkastellaan sitä, kuinka kustannukset todellisuudessa kohdistuvat. Esimerkiksi yritysten rikostorjuntakustannukset
voivat jakaantua niin kotimaisten kuin
ulkomaalaisten kuluttajien, yritysten omistajien ja veronmaksajien kesken.
Lisäksi alkoholin kuluttajat eivät maksa kaikkea aiheuttamiaan haittoja, vaan
osa kustannuksista jää veronmaksajien
maksettavaksi.

MUUTOKSIIN REAGOINTI,
RIKOSTORJUNNAN VAIKUTUKSET
Perinteisessä rikostaloustieteellisessä tutkimuksessa on selitetty rikostekijöiden käyttäytymistä.
Yhtä tärkeätä olisi tuntea potentiaalisten uhrien reagoiminen rikollisuuden
muutoksiin.
Tutkimuksien kohteeksi tulisi nostaa
esimerkiksi se, missä tilanteessa yksityinen
ja julkinen rikostorjunta ovat toisiaan korvaavia ja missä täydentäviä ja minkälaisia
vaikutuksia aiheuttaa yhden yrityksen rikoksilta suojautuminen muille yrityksille?
Huolehtiiko esimerkiksi ostoskeskuksissa yksi turvallisuustoimija kaikkien yri-

tysten turvallisuudesta, jolloin yksittäiset
yritykset eivät voi toimia vapaamatkustajina, vai onko jokaisella yrityksellä itsenäiset sopimuksensa turvallisuuspalveluiden
ostosta?
Tutkittaessa rikollisuutta taloustieteilijät jättävät usein huomioimatta sen
tosiseikan, että haitalliseen käyttäytymiseen voidaan vaikuttaa ja vaikutetaan eri
tavoin. Esimerkiksi rikoksista tuomittavat
vahingonkorvaukset tulisi ottaa huomioon
tutkimuksissa.
Tutkimuksissa tulisi tarkastella enemmän vahingonkorvaus- ja rikosoikeuden
välistä riippuvuutta: milloin ne ovat toisiaan poissulkevia, milloin substituutteja ja
milloin komplementteja.
Teoriassa voidaan perustella sitä, miksi
rikosoikeudellisen seuraamuksen tulisi olla
lievempi, mikäli tekijä joutuu maksamaan
vahingonkorvauksia tai konfiskaatiota
kuin tilanteessa, missä näin ei ole.
Empiirisen tutkimuksen kohteeksi voidaan nostaa se, kuinka rikosoikeudellisen
seuraamuksen ankaruuteen todellisuudessa vaikuttavat muut rikoksesta aiheutuneet
seuraamukset. Vastaavalla tavalla tutkimuksen kohteeksi tulisi nostaa perinteisen
ja summaarisen rikosprosessin tehokkuus.
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LISÄPANOSTUSTA RIKOLLISUUDEN
TUTKINTAAN
Oikeusjärjestelmien vertailua tulisi tehdä
myös kansainvälisillä aineistoilla.
Kuinka esimerkiksi rikosprosessin monimutkaisuus, kustannukset ja kesto vaikuttavat siihen, että rikoksen uhri ilmoittaa rikoksesta poliisille?
Lisäksi kansainvälisillä aineistoilla
voitaisiin saada paremmin selville, mitkä ovat muiden rikoksesta aiheutuneiden
seuraamusten vaikutukset rikollisuuden
määrään.
Vaikka teoriaan ja empiriaan liittyy
paljon ongelmia rikostaloustieteessä, yhdestä asiasta voidaan olla varmoja: rikos
on niin tärkeä asia yhteiskunnassa, että sen
tutkimiseksi tarvitaan lisäpanostusta.
Yksittäisen empiirisen tutkimuksen tuloksiin ei saa liiaksi luottaa, vaan tekemällä enemmän ja parempaa teoreettista ja
empiiristä analyysiä rikoksista ja rikoksiin
vaikuttavista tekijöistä voidaan parantaa
tietämystämme aiheesta. Vaikka modernia rikostaloustiedettä on tehty jo yli 40
vuotta, on työ silti vasta alussa ja paljon on
vielä tehtävää. ■
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