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Haasteltavana on kansanedustaja Ilkka
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kriminaalipolitiikan kehitystä murheel-
lisena. Vankiluvun alentamisen tärkeim-
piä keinoja olisivat köyhyyden ja asun-
nottomuuden puolittaminen sekä
eläkkeen myöntäminen työkyvyttömille.
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rikokset aiheuttavat Suomessa vuosit-
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tykset vakuutusyhtiöille. Sekä Suomes-
sa että useissa muissa maissa on
arvioitu, että 5–10 prosenttia vahinko-
vakuutuksen korvausmenosta on
perusteetonta.

10 Mitta Täysi Porvoossa
Helena Ewalds

Porvoossa toteutettiin vuosina 1999–
2002 naisiin kohdistuvan väkivallan
ehkäisyhanke ”Mitta Täysi – Måttet
Rågat”. Tavoitteena oli lisätä moni-
ammatillisella koulutuksella pari- ja
lähisuhdeväkivaltaa kohtaavien viran-
omaisten valmiuksia ennalta ehkäistä,
tunnistaa, puuttua ja antaa tukea
väkivallan kokijoille ja näkijöille sekä
ohjata tekijöitä saamaan apua.

12 Nuorisokokeilu sai aikaan
pysyviä vaikutuksia
Minna Piispa & Mari Vuotilainen

Nuorten 15–17-vuotiaiden rikosasiat
käsitellään 1,5 kuukautta  aikuisten
rikosasioita nopeammin. Erityisen
myönteisiä tulokset olivat niillä paik-
kakunnilla, jotka olivat mukana nuorten
rikoskäsittelyä nopeuttamaan pyrki-
neessä kokeilussa. Kokeilun vaikutus-
ten voidaankin sanoa jääneen pysyviksi.
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lista ihmiskaupan valvonta ja ehkäisy
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ihmissalakuljetus ja kansainvälinen
prostituutio sekoitetaan toisiinsa.
Uusista paljastuksista huolimatta
Suomi ei edelleenkään liene merkittävä
ihmiskaupan kauttakulku- tai kohde-
maa. Kuitenkin olisi selvitettävä, kuinka
laajaa Suomeen suuntautuva ihmis-
kauppa todellisuudessa on.
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Timo Harrikari
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mukaan naisvaltainen, keski-ikäinen ja
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valvontatyötä paljolti oman työnsä
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professionaalinen pääoma, mikä on
merkittävä resurssi yhdyskuntaseuraa-
mustyössä. Yksityisvalvojat hoitivat
vuonna 2004 viidenneksen kaikista
valvonnoista.
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24 Terveystietoa omalla kie-
lellä venäläisille ja virolai-
sille vangeille
Timo Virtanen

Suomen vankiloissa on toteutettu viro-
laisille ja venäläisille vangeille suun-
nattua päihde- ja hiv/aids-ohjelmaa.
Lusia päihteittä -hanke osoitti, että
ulkopuolisten asiantuntijoiden panos
on usein korvaamaton molemminpuo-
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■■■■■ K A U K O  A R O M A A

Tänä vuonna on julkaistu hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2004–2007. Siinä sanotaan
mm.: "Naisiin kohdistuvasta väkivallasta vuonna 1997 tehty uhritutkimus uusitaan
vuonna 2005. Rikoksentorjuntaneuvosto kokoaa tutkimuksen kehittämisestä ja ra-
hoittamisesta kiinnostuneet tahot." Vastuuministeriöksi on suostumuksensa mukai-
sesti merkitty oikeusministeriö.

Ohjelma ei ota kantaa kustannuksiin. Rikoksentorjuntaneuvoston järjestämässä
asiantuntijatapaamisessa esitettiin, että selvää rahaa olisi löydyttävä noin 40–50 000
euroa pelkän aineiston hankintaan, ja saman verran analyysi- ja raportointityöhön.

Vertailukelpoisuuden vuoksi uusi tutkimus olisi toteutettava samaan vuodenaikaan
kuin edellinenkin. Jos ohjelman mukainen aikataulu on tarkoitettu vakavasti otetta-
vaksi, tutkimuksen kenttätyöt olisi siten tehtävä marraskuussa 2005. Tätä kirjoitetta-
essa, huhtikuussa 2005, rahoituspäätöksiä sen enempää kuin muitakaan asiaa kos-
kevia päätöksiä ei ole olemassa. Valmistelutyöt vaativat niin paljon aikaa, että hyvin
pian on myöhäistä.

Suomi uhkaa jäädä naisiin kohdistuvan väkivallan tutkimuksessa toisellakin tapaa
jälkijunaan: kansainvälisen naisiin kohdistuvaa väkivaltaa selvittävän vertailevan uh-
ritutkimuksen kenttätyöt ovat useissa maissa meneillään, ja hankkeen päätösraport-
ti laaditaan vuoden 2006 loppuun mennessä. Ne maat jotka eivät vielä ole käynnis-
täneet omia tutkimuksiaan, putoavat tältä raportointikierrokselta. Jatkosta ei ole tie-
toa.

Suomen 1997 uhritutkimus ja monien maiden tutkijoiden yhteistyönä valmistunut
kansainvälisen vertailututkimuksen malli ovat siinä määrin erilaisia, että vuoden 1997
kansallisen tutkimuksen toistaminen ei kelpaa vertailutarkoituksiin. Tätä varten tarvi-
taan toinen, kansainvälisesti sovittua kaavaa noudattava tutkimus. Sen kokonaiskus-
tannus on samaa suuruusluokkaa kuin edellä viitatun kansallisenkin tutkimuksen.

Kun naisiin kohdistuvan väkivallan tutkimukseen on viime vuosina sentään jonkin
verran panostettu, on miehiin kohdistuvan väkivallan vastaava tutkimus vasta ide-
ointiasteella. Haasteen viime vuoden viimeisessä numerossa selostettiin tämän ai-
heen uutta tutkimusta Saksasta. Myös Suomessa olisi aika toteuttaa vastaavanlai-
nen tutkimus miesten kokemasta väkivallasta. Tällainen hanke vaatisi suunnilleen
samansuuruisen rahoituksen kuin yllä käsitellyt tutkimukset.

Pelkästään näiden kolmen hankkeen aineistoihin tarvittava rahoitus jää noin
150 000 euroon, kokonaiskustannus työ mukaan luettuna runsaaseen 300 000 eu-
roon. Aiheesta kiinnostuneet asiantuntijatahot ovat ilmaisseet selkeästi voivansa
tarpeen vaatiessa osallistua analyysi- ja raportointityöhön ns. luonnossa, ellei tä-
män työn osuutta kyetä sisällyttämään hankkeiden rahoitukseen. Naisiin kohdistu-
vasta väkivallasta eri tavoin vastaavat keskeiset ministeriöt ovat oikeus-, sisäasiain-
sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Niiden yhteenlaskettu vuosibudjetti 2005 on run-
saat 12 miljardia euroa (OM 5,5 %, SM 12,5 %, STM 82,8 %). Tarvittu vähimmäisra-
hoitus on suunnilleen yksi sadastuhannesosa tästä määrästä.
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■ R I I K K A  K O S T I A I N E N

Syrjäytyneiden yksinäisten
miesten asialla

K R I M I N A A L I P O L I T I I K A N  V A I K U T T A J I A

Kansanedustaja, do-
sentti Ilkka Taipale
kantaa huolta kol-

mesta prosentista suomalai-
sia miehiä. Nämä 40 000,
pääosin naimatonta tai eron-
nutta, miestä ovat monin ta-
voin kaikkein huonoimmassa
asemassa. Tähän Taipaleen
määrittelemään kurjalistoon
kuuluvat mm. kaikki vangit ja
asunnottomat, osa perus-
koulun keskeyttäneistä, kou-
lukodissa olleista, armeijasta
karsituista ja sen keskeyttä-
neistä sekä pitkäaikaistyöt-
tömistä. Ryhmään kuuluu
myös suurin osa huumeiden-
käyttäjistä ja ”umpijuopois-
ta”. Lisäksi vaikea oppimis-
häiriö MBD, nykyään tarkkaa-
vaisuushäiriö ADHD, edistää

putoamista tähän joukkoon.
– Viisi vuotta työttömänä

olleen yksinäisen miehen
kuolleisuus voi olla jopa vii-
sinkertainen normaaliväes-
töön nähden. Nämä miehet
siis kuolevat nykyään niitto-
koneen eivätkä yksittäisen
viikatemiehen alla, Taipale
teroittaa.

Sairaudesta, tapaturmas-
ta tai itsemurhasta johtuvan
ennenaikaisen kuoleman li-
säksi näillä miehillä on riski-
nä päätyä joko henkirikoksen
uhriksi tai tekijäksi. Jussi Pa-
juojan tutkimuksen mukaan
alle viiden prosentin ryhmä,
johon kuuluvat 15–54-vuoti-
aat työttömät ja työikäiset
eläkeläiset, tekee henkirikok-
sista yli puolet. Taipale pää-

tyy kolmen prosentin teoria-
ansa sulkemalla pois ne ryh-
mät, jotka eivät yleensä
tapa.

– Nyt poistetaan terveys-
jonot, mutta meille jää sosi-
aalisia jonoja: asunto-, toi-
meentulo-, työkyvyttömyys-
eläke- ja muita jonoja.
Myös oikeudelliset jonot pi-
täisi purkaa – puolittaa kä-
sittelyajat vastaavilla rahatal-
koilla kuin terveyspuolella
on tehty.

Taipale arvioi, että jos
huono-osaisimpien miesten
sosiaalista asemaa nostet-
taisiin kunnolla, etuina olisi-
vat mm. yhteiskuntarauhan
pysyminen, väkivallan vähe-
neminen ja vankiluvun alene-
minen. Myös sisäasiainmi-

nisteriön vetämässä sisäisen
turvallisuuden ohjelmassa
suurimmaksi uhaksi on to-
dettu 30–40-vuotiaat irralliset
miehet, joilla ei ole mitään
menetettävää eikä mitään
saavutettavaa. Siinäkin kei-
noksi on löydetty sosiaalipo-
litiikka.

– Sanoin puolivakavissani,
että nyt poliisikin on ajanut
vasemmalta sosiaalidemo-
kraattisen puolueen ohi. Ai-
emmin jo kirkko ja jopa oi-
keusasiamiehen toimisto
puuttumalla vankien sosiaali-
seen asemaan ovat tehneet
saman, Taipale veistelee.

Nuorten kohdalla suurin
aikapommi hänestä on puo-
lestaan siinä, että Opettajien
ammattijärjestön tilaston

Kansanedustaja Ilkka Taipale (sd.) on seurannut kriminaalipolitiikkaa pitkään. Viimeaikaista

kehitystä – vankiluvun kääntymistä kasvuun 2000-luvun vaihteessa ja jatkuvasti hieman kovene-

via tuomioita – hän on katsellut murheellisena. Vankiluvun alentamisen tärkeimpiä keinoja olisi-

vat köyhyyden ja asunnottomuuden puolittaminen sekä eläkkeen myöntäminen työkyvyttömille.
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mukaan 15–17-vuotiaista
pojista 20 prosenttia on tällä
hetkellä koulutuksen ja työn
ulkopuolella. Esimerkiksi
Tanskassa vastaava luku on
5 prosenttia.

VANKI 2000 EI
TOTEUTUNUT

Ilkka Taipale oli vuonna 1967
perustetun Marraskuun liik-
keen aktiiveja. Liike korosti,
että myös vangeilla, työttö-
millä, alkoholisteilla, psyykki-
sesti sairailla ja seksuaalisilla
vähemmistöillä on ihmisoi-
keuksia. Se otti asiakseen
erilaisiin vähemmistöihin
kohdistuvan kontrollipolitii-
kan järkiperäistämisen ja in-
himillistämisen.

Taipale kertoo kiinnostu-

neensa vankiasioista vuonna
1965, jolloin hän kävi ensim-
mäistä kertaa vankilassa ja
kirjoitti Ylioppilaslehteen ju-
tun ”Valokeila vankilaan”.
Siihen aikaan vankiluku oli
noin 7000, mutta se saatiin
suhteellisen nopeasti laske-
maan. Hänellä oli Vankein-
hoidon koulutuskeskuksen
edesmenneen johtajan,
Aimo Myllylän kanssa haa-
veena jopa perustaa järjestö
”Vanki 2000” – tavoitteena
olisi ollut vankiluvun alenta-
minen 2000:een vuoteen
2000 mennessä. 1990-luvun
lopulle asti Suomi olikin ai-
noa maa Euroopassa, jossa
vankiluku laski.

– Ennen huumausaineri-
kosaaltoa vankiluku oli alim-

millaan 2700. Silloin arvioitiin
vankilassa olevan 200 ”kun-
non konnaa”, joista 50 to-
della vaarallista. Oli täysin
realistista ajatella, että vanki-
luku voidaan pudottaa sosi-
aalipolitiikalla ja muilla toi-
menpiteillä 2000:een. Nyt
yleisesti sanotaan, että on
800 sellaista vankia, jotka on
syytä pitää lukon takana. Sii-
tä voidaan aina olla vähän
eri mieltä.

Marraskuun liikkeen ai-
kaan vangitkin äänestivät ja
poliitikot olivat kiinnostu-
neista heidän asioistaan.
Sen jälkeenkin vankien ase-
man parantamiseen on ollut
yhteiskunnallista kiinnostusta
ja vielä vuonna 1995 tehtiin
kirja vangin sosiaalisesta

asemasta. Nykyään saman-
laista trendiä ei ole käynnis-
sä, vaan vedotaan siihen,
että kehysten mukaan ei ole
varaa tehdä mitään, Taipale
toteaa.

VANKILUKU ALAS
KOLMELLA KONSTILLA

Paras keino alentaa vankilu-
kua on Ilkka Taipaleen mie-
lestä laaja rikosten ennalta-
ehkäisy, johon puolestaan
kietoutuu jälkihuolto. Ensim-
mäiseksi ehkäisyssä tullaan
köyhyyden poistamiseen.
Hän muistuttaa, että myös
Suomi on allekirjoittanut
YK:n sopimuksen köyhyyden
puolittamisesta. Se tarkoittaa
köyhien määrän vähentämis-
tä puolesta miljoonasta
250 000:een.

– Yhteiskunnassa on nyt
suuri paine yleisen köyhyy-
den vähentämiseen, vaikka
hallitus siirsikin köyhyyspa-
kettinsa syksyyn. Sillä välin
olemme perustaneet edus-
kuntaan köyhyyskerhon, jos-
sa on kuultu kuukausittain
esitys jostain köyhyyden as-
pektista. Täsmätoimena on
mainittu myös vankien ase-
man kohottaminen, mutta se
ei vielä ole ollut priorisointi-
kohteena, Taipale kertoo.

Toisena lähtökohtana van-
kiluvun alentamisessa hän
pitää selvitystä pääkaupunki-
seudun asunnottomuusoh-
jelman toteuttamisesta
2002–2005. Neljä kaupunkia
ja valtio sopivat, että pää-
kaupunkiseudulla hankitaan
asunnottomille 4000 asun-
toa. Tämä ei ole toteutunut
kuin puoliksi, mutta ohjel-

Ilkka Taipale arvioi, että jos huono-osaisimpien miesten sosiaalista asemaa nostettaisiin kun-

nolla, etuina olisivat mm. yhteiskuntarauha, väkivallan väheneminen ja vankiluvun aleneminen.
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Paras keino alentaa vankilukua on Ilkka Taipaleen mielestä laaja rikosten ennaltaehkäisy, johon puolestaan
kietoutuu jälkihuolto.

➔
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maa on nyt jatkettu kaksi
vuotta. Asunnottomuus kär-
jistyy kaikkein vaikeimmin
asutettaviin, joita ovat esi-
merkiksi vapautuvat vangit
ja huumeneulojen vaihtajat.
Vapautuvista vangeista jopa
puolella ei ole asuntoa. Tai-
pale harmitteleekin sitä, että
Kriminaalihuoltoyhdistyksen
400 asuntoa annettiin yleisil-
le asuntomarkkinoille jaetta-
vaksi muutama vuosi sitten.

– Lisäksi tarvitsemme pal-
velu-, tuki- ja valvottuja asun-
toja. Näkemykseni on, että
samoin kuin yhdyskuntapal-
velu on velvoitetyötä – jos
sitä ei tee, joutuu vankilaan –
meillä pitäisi olla velvoite-
asumista. Ihmistä voitaisiin
sitten valvoa talonmiehen
avulla sivusilmällä tai tekni-
sesti. Tämä pitäisi myös mo-
net raittiina. Tekemisen ja
toiminnan kehittäminen ihmi-
sille on jo vaativampaa.

Kolmas Taipaleen teesi
on eläkkeen myöntäminen

työkyvyttömille: noin 700
vankilan vuosittain läpikäy-
vää kuuluisi eläkkeelle, jota
heillä ei ole.

VANKIPALKKA OLISI
TÄRKEÄ UUDISTUS

Myös vankeinhoidon sisällä
olisi tehtävä suuria muutok-
sia. Taipale on ajanut erityi-
sesti vankipalkkaa, millä hän
on saanut näkyvyyttä tiedo-
tusvälineissä ja arvosteluakin
osakseen.

Täytäntöönpanolakien uu-
distuksessa siinä ollaan hä-
nestä vasta puolitiessä. Avo-
vankiloita ei ehkä kyetä enää
lisäämään, joten vankipalkka
olisi suljetuissa vankiloissa
keskeinen uudistus. Selvästä
työstä on maksettava mini-
mipalkka ja vankilaan pitää
antaa myös eläke ja muut
kuuluvat edut. Sitten tuloista
pidätetään ylläpito, jolloin
vangilla on vapautuessaan
rahaa ja jonkinlainen motiivi
tehdä työtä. Nyt pulmana
on, että vankityötä ei ole tar-
jolla tarpeeksi eivätkä vangit
aina tee sitä.

– Voisimme tietysti palka-
ta vaikka huumeidenkäyttä-
jän olemaan kuukauden sel-
vin päin. Se ei ole edes leik-
kipuhetta. Täysjuopolle
työnhakijalle ilmoittaisin, että
työsi on olla kuukausi raittii-
na, ja ellet siihen pysty, hae
rahasi sosiaaliluukulta. Pitäi-
si ottaa vähän tiukemmat ot-
teet näissä asioissa, Taipale
ideoi.

– Vankiloista oli juopoille
aikanaan se hyöty, että lyhyt
vankilatuomio raitisti. Juop-
poputkien katkaisemiseen

löytyisi kuitenkin monta po-
sitiivistakin tapaa. Nykyään
vankiloissa on kehitetty päih-
dehoito-ohjelmia, mutta niis-
sä pystytään auttamaan vain
muutamia, kun hoidon tar-
peessa olisi tuhansia.

Taipale on kiinnittänyt
huomiota myös siihen, että
muualla maailmalla vanki-
loissa on päällisin puolin ns.
normaalia väkeä; esimerkiksi
Japanissa vangit tekevät töi-
tä aika korkealla prosentilla.
Sen sijaan Suomessa nuori-
sovankiloissa 90 prosenttia
vangeista alkaa olla lukihäi-
riöisiä ja normaalivankiloissa
arviolta puolet.

VANKEINHOIDON
ARVOSTUS ALHAALLA

Ilkka Taipale kuvaa kriminaa-
lipolitiikan yleistä trendiä
rangaistusten koventamisek-
si ilman sosiaalipolitiikkaa ja
köyhyyden vähentämispoli-
tiikkaa. Hän on huolestunut
erityisesti siitä, että nykyinen
oikeusministeri ei ole ottanut
sosiaalipoliittista näkökul-
maa riittävästi toimiensa
kohteeksi.

Hän nostaa esimerkiksi
sosiaalipoliittisten toimien
tarpeesta rikoksentorjunta-
neuvoston valmisteleman
väkivallan vähentämisohjel-
man. Siinä tavoitteeksi on
otettu henkirikosten vähentä-
minen kolmanneksella, mikä
hänestä on periaatteessa
mahdollista. Suomessa on
nyt kolme kertaa vähemmän
murhia kuin 30-luvulla mutta
kolmesta viiteen kertaa
enemmän kuin joissain Eu-
roopan maissa. Suomalaista

peruskulttuuria tässä asiassa
on puukotus ryyppyremmis-
sä. Ihmisille pitäisi antaa
enemmän fyysistä, sosiaalis-
ta ja henkistä tilaa, jos tulok-
sia halutaan.

Lisäksi Taipale on huolis-
saan siitä, että Kriminaali-
huollon tukisäätiö on pieni
sosiaalipoliittinen toimija, sa-
moin vankien järjestöt, KRIS
ja Vapautuvien vankien tuki,
ovat heikkoja. Kansainvälisis-
tä järjestöistä vain Punainen
Risti on ollut kiinnostunut van-
kien olojen parantamisesta,
tosin nykyään myös Amnesty
on alkanut huolestua tavallis-
tenkin vankien tilan ahtaudes-
ta ja muista epäkohdista.

– Koko vankeinhoidon al-
haista arvostusta osoittaa
myös se, että sitä ei ole otet-
tu kansainvälisessä yhteis-
työssä kehittämiskohteeksi.
Olemme antaneet poliisi-,
tulli-, rajavartija- ja vanginvar-
tijakoulutusta, mutta vanki-
loiden saneerauspuoli on ol-
lut vähäistä. Esimerkiksi Pie-
tarin vankiloiden parantami-
nen voisi ehkäistä suomalai-
siin turisteihin kohdistuvia
ryöstöjä, Taipale uskoo.

Hän arvioi, että vankien
aseman parantaminen julki-
tuodusti on hidas tie; parem-
pi tie on ottaa tavoitteeksi
laajasti köyhyyden vähentä-
minen. – Vankilauudistusta-
kin tarvitaan, mutta niiden
ajat tulevat kymmenien vuo-
sien välein, yleensä jonkin
kriisin kautta – ja yleensä niin
päin että joku vaarallinen
vanki karkaa, ja sitten ruve-
taan laittamaan taas lisää
piikkilankaa.■

Ilkka  Taipale on huolissaan siitä, että Kriminaalihuollon tukisäätiö on pieni sosiaalipoliittinen

toimija, samoin vankien järjestöt ovat heikkoja.

Taipale kaipaisi myös velvoiteasumista
yhdyskuntapalvelun rinnalle.

➔
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Vakuutuksenottajien tulee voida
luottaa siihen, että vakuutusyhtiöt
torjuvat ja tutkivat näitä rikoksia

ja muita väärinkäytöksiä tehokkaasti sekä
pyrkivät aktiivisesti rajoittamaan väärin
perustein haettavista vakuutuskorvauksis-
ta aiheutuvaa vahinkoa. Vakuutusrikostor-
junta on vakuutusyhtiöihin kohdistuvan
rikollisen toiminnan, tyypillisesti petos-
rikollisuuden, ennalta estämistä ja tutki-
mista. Vakuutusrikostorjuntaa on myös

rahanpesun torjunta.
Vakuutusrikollisuudella tarkoitetaan

sitä, että vakuutussopimus tehdään käytet-
täväksi rikollisessa tarkoituksessa tai että
vahinkokäsittelyssä annetaan perättömiä
tietoja ja saadaan vakuutusyhtiö maksa-
maan perusteeton vakuutuskorvaus.

Vakuutusrikosten torjuminen on myös
osa vakuutusalan yhteiskuntavastuuta. Va-
kuutusyhtiöiden tulee omassa liiketoi-
minnassaan vähentää niihin kohdistuvia

rikoksentekomahdollisuuksia sekä havai-
ta, tutkia ja tarvittaessa ilmoittaa viran-
omaisille ilmitulleita rikoksia.

Tehokas ja ammattimaisesti toteutettu
vakuutusyhtiöiden oma tutkintatoiminta
on tärkeä vakuutusrikostorjunnan väline,
jolla
– ehkäistään lisääntyneen kiinnijää-
misriskin kautta tehokkaasti ennalta yh-
tiöihin kohdistuvia petosrikosten yri-
tyksiä

■ R I S T O  K A R H U N E N

Asenteet vakuutusrikollisuutta
kohtaan ongelmallisia
Vakuutusyhtiöihin kohdistuvat petosrikokset aiheuttavat Suomessa vuosittain jopa 200

miljoonan euron menetykset vakuutusyhtiöille ja sitä kautta menetyksiä myös vakuutuk-

senottajille. Sekä Suomessa että useissa muissa maissa on arvioitu, että 5–10 prosenttia

vahinkovakuutuksen korvausmenosta on perusteetonta.

➔

Vakuutusyhtiöiden tutkijoiden tutkimista vahinkotapauksista jo yli puolet liittyy johonkin ajoneuvoon: autoon, moottoripyörään,
veneeseen tai moottorikelkkaan. Vakuutusrikollisuudessa tutkimusten mukaan yleisin huijaustapa on korvausvaatimuksen liioittelu.
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– alennetaan olennaisesti rikoksentekijöi-
den saaman taloudellisen hyödyn mää-
rää, ja näin vähennetään tekojen houkut-
televuutta
– saadaan tietoa siitä, miten vakuutusyh-
tiön tuotteita, ehtoja, työprosesseja ja
muita toimintatapoja tulee kehittää ri-
koksentekomahdollisuuksien vähentämi-
seksi ja
– hankitaan perusteet oikeelliselle kor-
vauspäätökselle ja päätökselle siitä,
onko asiassa tehtävä rikosilmoitus polii-
sin suorittaman esitutkinnan käynnistä-
miseksi.

Tutkintatoiminnan päämäärä on vii-
meksi mainittu. Perusteettomana korvaus-
menona säästynyt rahamäärä ei ole tutkin-
nassa pääasia, joskin sekin seikka on mer-
kityksellinen. Suomessa on arvioitu, että
vakuutustutkijoiden tutkimissa tapauksissa
säästyneen korvausmenon osuus on 30–40

prosenttia vaadituista korvauksista eli 12–
16 miljoonaa euroa vuodessa.

MÄÄRÄÄ TUTKITTU HAASTATTELU-
TUTKIMUSTEN AVULLA

Vakuutusrikollisuus on tyypillistä piilori-
kollisuutta. Vain osa siitä paljastuu ja vain
osa siitä ilmoitetaan poliisille. Suuresta
vahinkoilmoitusten määrästä on erittäin
vaikeaa selvittää vakuutusrikollisuuden
määrää ja laatua.Asia on ratkaistu teke-
mällä haastattelututkimuksia vakuutuk-
senottajien asenteista väärinkäytöksiin.
Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton
toimeksiannosta Turun yliopisto on tutki-
nut niitä vuosina 1996 ja 2003. Haastatte-
lututkimuksessa vastaajat arvioivat eri va-
kavuusasteisten huijausten moitittavuutta.

Tutkimustulosten mukaan 23 prosent-
tia vastaajista tunsi vakuutushuijaukseen
syyllistyneen henkilön, yleisin huijausta-
pa oli korvausvaatimuksen liioittelu, hui-
jaustapaukset eivät paljastuneet (69 pro-
senttia tapauksista), 79 prosenttia vastaa-
jista piti ennalta ehkäisyä parhaana hui-
jausten torjuntakeinona ja 89 prosenttia
piti tarkoituksenmukaisena, että vakuutus-
yhtiön omat vakuutustutkijat selvittävät
epäselviä vahinkotapauksia.

Merkittävä tutkimustulos oli vakuutus-
rikokseen syyllistyvän henkilöprofiili:
alle 30-vuotias, hyvin koulutettu ja an-
saitseva, yli 50 000 asukkaan paikkakun-
nalla asuva mies.

Taloustutkimus Oy teki 2004 Suomen
Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton toimek-
siannosta ”Vakuutustutkimus 2004”
-haastattelututkimuksen. Tutkimuksessa
esitettiin yksi vakuutusrikollisuutta kos-
keva väittämä: ”On hyväksyttävää liioitel-
la vahingon määrää vahinkoilmoitukses-
sa”. Seitsemän prosenttia vastaajista oli
väittämän kanssa täysin samaa mieltä ja
13 prosenttia lähes samaa mieltä eli vii-
dennes vastaajista suhtautuu hyväksyväs-
ti vakuutusyhtiön huijaamiseen. Tutki-
muksessa haastateltiin 1002 vastaajaa
henkilökohtaisesti.

SUHTAUTUMINEN KERTOO
INDIVIDUALISMISTA
Turun yliopiston tutkijoiden Ahti Laiti-
sen ja Hannu Niskasen mukaan suhtau-
tumisessa vakuutuspetoksiin voi olla kyse
kehityksestä kohti yhä kasvavaa indivi-
dualismia ja egoismia, jossa täysin ratio-
naalisesti harkiten sallitaan yhteiskunnan
hyväksymistä normeista poikkeaminen
omien tarkoitusperien toteuttamiseksi.

Johtopäätökseen individualismin ja
egoismin korostuneesta asemassa yhteis-
kunnassa on helppo yhtyä. Suurin osa va-
kuutuksenottajista toimii rehellisesti ja
oikein. Mutta osa vakuutuksenottajista tai
muista korvaukseen oikeutetuista ei ole
vakuuttamisen perusajattelun – molem-
min puolisen luottamuksen – arvoisia. Va-
litettavan monet käyttävät sumeilematta
hyväkseen väärinkäytösten tekomahdolli-
suuksia toteuttaakseen ”kaikki minulle
nyt ja heti” ajattelumalliaan. Nykyajan
arvot ja asenteet – mm. tositv-elämän-
asenne – ovat myös omiaan vaikuttamaan
eräiden vakuutuksenottajien toimintata-
poihin ja suhtautumiseen huijaamiseen.
Kyseessä ovat sekä hyvin koulutetut ja
toimeentulevat että jo syrjäytyneet tai
syrjäytymässä olevat henkilöt.

Esimerkeiksi individualismista, egois-
mista ja ”sallivuudesta” voidaan ottaa
nuoret miehet, jotka ovat ottaneet vapaa-
ehtoisia vakuutuksia erilaisiin ajoneuvoi-
hin. Suomessa vakuutustutkinnasta on
koottu tunnuslukuja 1.7.2002 lukien.
Merkille pantavaa on, että tutkijoiden tut-
kimista vahinkotapauksista jo yli puolet
liittyy johonkin ajoneuvoon: autoon,
moottoripyörään, veneeseen tai mootto-
rikelkkaan. Todettakoon, että näissä tapa-
uksissa euromääräisesti vaaditut vakuu-
tuskorvaukset eivät välttämättä ole suuria,
sillä ajoneuvotapauksissa vaaditut vakuu-
tuskorvaukset ovat noin neljännes kaikis-
ta tutkittujen tapausten korvausvaatimuk-
sista.

On esitetty arvioita, etteivät nuoret
ajoneuvojen haltijat ”malta olla köyhiä”,

Vakuutustutkinnan tunnuslukuja
tutkituista tapauksista

Vaaditut korvaukset (1000e)
2003       2004

Auto 7 331      10 041
Henkilö 4 203        6 988
Kotitalous, esine 5 550        6 187
Yritys, esine 7 522      13 329
Muu 8 323        5 162
Vaad. korvaukset   32 929      41 706

Tutkitut vahingot kohteen mukaan (kpl)

2003       2004
Auto 1 183       1 588
Henkilö    370          265
Kotitalous, esine    588 680
Yritys, esine    159          166
Muu    211  77
Yhteensä 2 511       2 776

Merkittävä tutkimustulos oli vakuutusrikokseen syyllistyvän henkilöprofiili: alle 30-vuotias,

hyvin koulutettu ja ansaitseva, yli 50 000 asukkaan paikkakunnalla asuva mies.

➔
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vaan mahdollisimman nuorena – usein
ilman vakinaisia tuloja – on saatava mah-
dollisimman hyvä kulkuneuvo. Rahoitus-
yhtiöt tietenkin auttavat tässä edellyttäen,
että ostajalla on puhtaat luottotiedot.
Mutta valitettavan usein ajoneuvojen uu-
simisessa ja korjauttamisessa käytetään
perusteettomia vahinkoilmoituksia eli
tehdään vakuutuspetoksia. Tekotapojen
kirjo on mitä moninaisin ajoneuvojen ta-
hallisista tuhoamisista vahinkotapahtu-
man jälkeen otettuihin vakuutuksiin. Vas-
taava ilmiö on ollut havaittavissa myös
muissa Pohjoismaissa.

Vakuutustutkimus 2004:n haastattelu-
tuloksen perusteella voidaan esittää pe-
rustellusti lisäkysymyksiä. Koetaanko va-
kuutusyhtiöt kasvottomiksi, rikkaiksi ja
jollakin tavalla helposti huijattavaksi?
Onko vakuutustuotteet, mm. korvauseh-
dot ja käsittelynopeus, kiristyvässä kil-
pailutilanteessa tehty väärinkäytöksiin
houkutteleviksi? Ovatko vakuutusalan
omat torjuntatoimet riittävällä tasolla?
Onko vakuutusyhtiöiden huijaaminen
verrattavissa yleisyydessään ja paheksut-
tavuudessaan ns. uhrittomiin rikoksiin
kuten veropetoksiin?

TORJUNTA PERUSTUNUT OMAAN
TUTKIJATOIMINTAAN

Vakuutusyhtiöiden torjuntatoimet ovat
perinteisesti perustuneet omaan tutkija-
toimintaan. Suomessa työskentelee kah-
deksassa vahinkovakuutusyhtiössä 23 va-
kuutustutkijaa, viisi assistenttia sekä
muutamia IT-asiantuntijoita. Ruotsissa
vakuutustutkijoita on noin 130, Norjassa
noin 60 ja Tanskassa noin 35. Henkilö-
resurssipanostukset vaihtelevat maittain
merkittävästi. Vakuutusyhtiöistä ja myös
Pohjoismaiden keskusliitoista saatujen
tietojen mukaan tutkittavia vahinkotapa-
uksia tutkijaa kohden on liikaa eli tutkin-
taresurssit eivät riitä.

Suomessa on tietoisesti suunnattu tut-
kijatoiminnan painopistettä ennalta estä-
vään suuntaan. Jo tapahtuneiden vahinko-

tapausten tutkinnan ohella on panostettu
asiakasvalintaan, informaation käsitte-
lyyn ja analyysitoimintaan, viran-
omaisyhteistyöhön sekä oman yhtiön
henkilökunnan kouluttamiseen. Lisäksi
tehokas viestintä torjuntatoimista on ol-
lut omiaan lisäämään ennalta estävää vai-
kutusta. Ennalta estävän toiminnan tehok-
kuuden ja taloudellisen vaikuttavuuden
mittaaminen on tietenkin vaikeaa, jopa
mahdotonta. Tuolloinhan pitäisi saada
tunnuslukuja ”tapahtumattomista vahin-
goista ja rikoksista”. Tilanne on tuttu va-
hingontorjuntatyössä yleisemminkin.

VAKUUTUSALAN YHTEISIÄ REKIS-
TEREITÄ KEHITETTY

Suomessa, kuten myös Ruotsissa ja Nor-
jassa, vakuutusala on panostanut yhteis-
ten rekisterien kehittämiseen. Suomessa
vahinkorekisteri on ollut käytössä
1.6.2002 lukien. Rekisteri on perustettu
tietosuojalautakunnan poikkeusluvalla ja
se on merkittävä poikkeus vakuutusalaa
koskevasta salassapitovelvollisuudesta.
Rekisterin käyttö mahdollistaa muutoin
vaitiolovelvollisuuden piirissä olevan tie-
don vaihtamisen vakuutusyhtiöiden kes-
ken. Rekisteriin talletetaan vuosittain tie-
toja noin 900 000:sta yksityishenkilön
vahinkoilmoituksista. Tavoitteena on löy-
tää samaa vahinkoa koskevat, eri yhtiöil-
le tehdyt vahinkoilmoitukset tai muut tut-
kintaherätteen antavat tiedot. Tietoja yri-
tysten tekemistä vahinkoilmoituksista ei
talleteta. Lupaa tähän haettiin, mutta tie-
tosuojalautakunta katsoi, ettei sillä henki-
lötietolain 43 §:n mukaan ole toimival-
taa luvan myöntämiseen.

Vahinkorekisterillä on huomattava en-
nalta estävä merkitys ja sen käytöstä tie-
dotetaan mm. kaikissa vahinkoilmoitus-
lomakkeissa vakioteksteillä. Rekisteri on
teknisesti hyvin kehittynyt ja perustiedot
vahinkoilmoitusta tekevän henkilön mui-
hin vakuutusyhtiöihin tekemistä ilmoi-
tuksista näkyvät vahinkoa perustettaessa.
Silti ”osumien” määrä Suomessa on vielä

varsin rajallinen, vain muutamia kymme-
niä vuodessa. Eräät vahinkorekisterin
kautta tutkintaan tulleet tapaukset ovat
johtaneet oikeudenkäyntiin ja perättömiä
tietoja antaneet tahot on tuomittu petok-
sen yrityksestä.

Suomessa vakuutusalalla on myös toi-
nen yhteinen rekisteri, väärinkäytösrekis-
teri. Siihen voidaan rekisteröidä henkilö,
joka on tehnyt tai yrittänyt tehdä vakuu-
tusyhtiöön kohdistuvan petos- tai talous-
rikoksen. Rekisteröinti näkyy vakuutus-
alalla luottohäiriömerkintänä. Suomalai-
silla pankeilla on vastaava rekisteri käy-
tössään.

TULEVA KEHITYS

Jos edellä todetut yhteiskunnan muutos-
trendit (subjektivismin ja individualis-
min lisääntyminen) pitävät paikkansa,
vakuutusalalla on edessään suuri haaste
nostaa potentiaalisten tekijöiden tekopää-
töskynnystä. Vakuutusalan on tehtävä ak-
tiivisesti torjuntatyötä itse omalla alal-
laan, mutta myös yhteistyössä viran-
omaisten kanssa. Suomessa hyväksyttiin
vuonna 2004 laaja sisäisen turvallisuu-
den ohjelma, jonka täytäntöönpanossa
korostuu viranomaisten ja yksityisen sek-
torin kumppanuus. Valitettavasti on kui-
tenkin niin, että vakuutusyhtiöt tai viran-
omaiset yhdessä voivat merkittävästi vai-
kuttaa ainoastaan kontrolliin ja sanktioi-
hin liittyviin asioihin. Kontrollia ja val-
vontajärjestelmiä ei kuitenkaan ole järke-
vää muuttaa kokonaisvaltaisesti, vaan toi-
menpiteet on hyvä kohdistaa riskiryh-
miin.

Vakuutusalan omat torjuntatoimenpi-
teet ovat avainasemassa. Kiristyvässä kil-
pailutilanteessa tuotevalikoima, vahinko-
käsittely ja asiakasrajapinnassa olevat
muut prosessit on pidettävä mahdolli-
simman vähän väärinkäytöksiin houkut-
televina.■

Kirjoittaja on rikostorjunnan asiantuntija Suomen
Vakuutusyhtiöiden Keskusliitossa.

Kontrollia ja valvontajärjestelmiä ei kuitenkaan ole järkevää muuttaa kokonaisvaltaisesti,

vaan toimenpiteet on hyvä kohdistaa riskiryhmiin.
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Porvoossa toteutettiin
vuosina 1999–2002
naisiin kohdistuvan vä-

kivallan ehkäisyhanke ”Mitta
Täysi – Måttet Rågat”. Hanke
oli valtakunnallisen naisiin
kohdistuvan väkivallan ehkäi-
syhankkeen paikallinen to-
teutus.

Hanke lähti liikkeelle työn-
tekijöiden tarpeesta kehittää
omaa ammatillista osaamista
parisuhdeväkivaltaa kohdatta-
essa. Moni sosiaali- ja tervey-
denhuollon työntekijä koki
avuttomuutta kohdatessaan
parisuhdeväkivallan uhrin.
Työntekijällä ei ollut rohkeut-
ta ottaa asiaa puheeksi asiak-
kaan kanssa. Eikä sellaisia pal-
veluita ollut tarjolla, joihin
ohjata väkivallan uhri. Moni
tunnusti, ettei välttämättä
tunnista parisuhdeväkivaltaa
kokeneita asiakkaitaan, koska
asiakas harvoin ottaa itse asi-
an puheeksi.  Kaupungin pe-
ruspalveluissa ei erityisem-
min ollut kiinnitetty huomio-
ta tähän ongelmaan. Muita
erityispalveluja ei ollut tarjol-
la kuin kaupungin ylläpitämä
turvakoti, joka samanaikaises-
ti toimi myös nuorten turva-
asuntona.

Hankkeeseen lähdettiin

laajasti mukaan. Siihen osal-
listuivat kaupungin sosiaali-
ja terveystoimi, nuorisotoimi
ja koulutoimi, Porvoon sai-
raala, seurakunnat, perheasian
neuvottelukeskus, poliisi- ja
syyttäjälaitos, oikeusaputoi-
misto ja Laurea-ammattikor-
keakoulu. Koska varsinaista
projektinvetäjää ei ollut, jäi
eri tahojen edustajille tehtä-
väksi viedä asiaa eteenpäin
omalla tahollaan. Tähän tar-
vittiin voimakasta sitoutumis-
ta ja kiinnostusta, koska nai-
siin kohdistuvan väkivallan
ehkäisy ei suinkaan ollut mis-
sään kehittämisprojekteista
ensimmäisellä sijalla.

Hankkeen tavoitteena oli
lisätä moniammatillisella
koulutuksella pari- ja lähisuh-
deväkivaltaa kohtaavien viran-
omaisten valmiuksia ennalta
ehkäistä, tunnistaa, puuttua ja
antaa tukea väkivallan koki-
joille ja näkijöille sekä ohjata
tekijöitä saamaan apua. Ta-
voitteena oli myös kehittää
tarkoituksenmukaisia palvelu-
ja väkivallan eri osapuolille
sekä lisätä yleistä tietoisuutta
pari- ja lähisuhdeväkivallasta
yhteistyössä paikallisten tie-
dotusvälineiden kanssa. Lisäk-
si hankkeen tarkoituksena oli

omaksua verkostomainen
työskentelytapa eri organisaa-
tioiden ja sektoreiden välillä.

TULOKSIA SAATIIN
LYHYESSÄ AJASSA

Määrätietoinen ja tavoitteel-
linen työskentely sekä laaja
sitoutuminen yhteisen vas-
tuun jakamiseen tuotti lyhy-
essäkin ajassa tuloksia. Tässä
esitetään niistä muutamia
keskeisiä.

Paikallisia koulutustilai-
suuksia järjestettiin hankkeen
aikana yli 20 ja niihin osallis-
tui yli 1000 henkilöä eri am-
mattialoilta. Koulutusta on
jatkettu ja vuonna 2004 oli
koulutettujen määrä noussut
noin 2 000 ammattilaiseen.

Yhteisen koulutuksen ta-
voitteena on ollut luoda yh-
teinen tietopohja pari- ja lä-
hisuhdeväkivallasta, ja siten
yhteinen ymmärrys väkivalta-
ilmiöstä sekä yhteinen suunta
ehkäisytyössä. Koulutuksen
tavoitteena on myös ollut sek-
torirajoja ylittävän yhteistyön
kehittäminen. Koulutustilai-
suuksissa on opittu tuntemaan
eri toimijoiden työn sisältö ja
toimintatavat. Täten on pyrit-
ty ehkäisemään vääriä odo-
tuksia ja ennakkoluuloja toi-

sia kohtaan, mikä usein on
yhteistyön esteenä.

Eri yksiköt ja organisaatiot
ovat luoneet hankkeen tulok-
sena omat toimintamallinsa
pari- ja lähisuhdeväkivallan
kohtaamiseen ja perehtyneet
toistensa tapaan ja mahdolli-
suuksiin toimia sen osapuo-
lien auttamiseksi. Esimerkkinä
jokainen päiväkoti on laatinut
oman toimintamallinsa, mi-
ten kohdata ja toimia kun
epäillään tai tulee ilmi lap-
seen kohdistuvaa tai lapsen
näkemää kotona tapahtuva vä-
kivaltaa.

Palvelutarjonnassa väkival-
taa kokeneille ovat yksilö-
käyntien lisäksi naisten avoin
ja kiinteä ryhmä, ryhmä sek-
suaalista väkivaltaa kokeneille
ja väkivaltaa kokeneiden las-
ten ryhmät. Avoin keskustelu-
ryhmä miehille, jotka halua-
vat lopettaa väkivaltaisen
käyttäytymisensä perheessään
tai parisuhteessaan on ko-
koontunut Porvoon seudulla
syksystä 1999 alkaen. Ryh-
män tavoitteena on uhrien,
jotka ovat useimmiten naisia
ja lapsia, turvallisuus, väkival-
taisen käyttäytymisen loppu-
minen ja miesten vastuunotto
omasta käyttäytymisestään.

■ H E L E N A  E W A L D S

Mitta Täysi Porvoossa
Pari- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisytyö osana kunnan peruspalvelua
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Toimintaa koordinoi perhe-
asiain neuvottelukeskus, mut-
ta ryhmien ohjaajat tulevat eri
toimialoilta. Erityispalvelui-
den kehittämisen kannalta
vahvuutena voisi mainita pe-
ruspalvelujärjestelmän ver-
koston, josta löytyy ryhmien
ohjaajia ja jossa on tietoa ja
valmiutta havaita pari- ja lä-
hisuhdeväkivaltaa sekä ohjata
myös miehiä hoidon pariin.
Perheasian neuvottelukeskuk-
sen työtavat mahdollistavat
koko perheen ottamisen huo-
mioon. Pareille on tarjolla
turvallisuuden huomioivaa
pariterapiaa yksilö- tai ryh-
mähoidon jälkeen. Ryhmien
ohjaajien yhteinen työnohja-
us mahdollistaa ilmiön laa-
jemman käsittelemisen ja
ymmärtämisen.

Yhteistyössä Porvoon per-
heasiain neuvottelukeskuksen
ja Porvoon kihlakunnan polii-
si- ja syyttäjäosaston kanssa on
väkivallasta kärsiviä pareja oh-
jattu saamaan apua syksystä
2000 alkaen. Tämä ei ole sovit-

telua, vaan molemmille osa-
puolille tarjotaan omaa apua.

Yleisiin tiloihin ja ammat-
tilaisille jaettavaksi laadittiin
paikallinen palveluesite. Esit-
teessä kerrotaan lyhyesti,
mitä pari- ja lähisuhdeväki-
valta on ja mistä voi hakea
apua.

Mitta Täysi – Måttet Rågat
-projektin tavoitteena oli toi-
minnan muuttaminen eri or-
ganisaatioissa paremmin vas-
taamaan lähisuhdeväkivallan
eri osapuolien tarpeisiin. Voi-
daan todeta, että projektissa
on selvitty pienin kustannuk-
sin, jos ajatellaan pelkästään
koulutustilaisuuksien luku-
määrää, tiedotteen toteutta-
mista sekä konsultaatioiden ja
työnohjauksen määrää.

Yhteensä saadut avustukset
olivat 1999–2002 noin
170 000 markkaa eli noin
28 000 euroa. Toisaalta rahoi-
tuksen vähäisyys kertoo myös
vielä vallitsevasta pari- ja lä-
hisuhdeväkivallan laajuuden
vähäisestä ymmärtämisestä ja

sen pitämisestä yksityisenä
ongelmana.

MITÄ HANKKEEN
JÄLKEEN?

Porvoossa toiminnan jatkumi-
sen ja kehittämisen turvaa
kaupunginhallituksen päätös
työryhmän perustamisesta.
Mitta Täysi -hankkeen jatko-
toimenpiteenä Porvoon kau-
punginhallitus asetti syksyllä
2002 moniammatillisen ja
poikkihallinnollisen pari- ja
lähisuhdeväkivallan ehkäisy-
työryhmän (PALVE-työryh-
mä) koordinoimaan työtä
(kuvio 1).

Työryhmän tehtävänä on
pari- ja lähisuhdeväkivallan
ehkäisyn toimintaohjelman
laatiminen ja toteutuksen seu-
ranta, kohdennettujen palve-
lujen kehittäminen, yhteis-
työn koordinointi, alan kou-
lutuksen järjestäminen am-
mattihenkilöstölle, tiedotuk-
sesta huolehtiminen sekä
asiantuntija-avun tarjoaminen
organisaatioille.

HYVISTÄ KÄYTÄNNÖIS-
TÄ KUNTAOPAS

Porvoon kaupunki koordinoi
sosiaali- ja terveysministeri-
ön rahoittamaa hanketta
”Kunnalliset toimintaohjel-
mat väkivaltasektorilla vuosi-
na 2003–2005”. Hankkeessa
mukana olevien kuntien, Por-
voon, Vihdin ja Forssan seutu-
kunnan hyvistä käytännöistä
väkivallan ehkäisytyössä laa-
dittiin kuntaopas “Kenelle
lyönnit kuuluvat?”. Oppaassa
esitetään seuraavat keskeiset
asiat, jotka on huomioitava
pari- ja lähisuhdeväkivallan

ehkäisytyössä:
1. Poliittisten päättäjien ja

virkamiesjohdon on sitoudut-
tava työn toteutukseen.

2. Väkivallan vastaisen työn
täytyy olla koordinoitua ja
ohjattua. Ohjaava tehtävä tar-
koittaa, että kunta on aloit-
teentekijä yhteistyöelimen
asettamisessa kuntaan laadi-
taan kunta-/seutukuntakoh-
tainen pari- ja lähisuhdeväki-
vallan toimintaohjelma, pari-
ja lähisuhdeväkivalta nime-
tään ja huomioidaan omana
asiakokonaisuutena muissa
ajankohtaisissa paikallisissa
strategiasuunnitelmissa ja
-ohjelmissa ja että kunta oh-
jaa ja antaa tarvittavat resurs-
sit linjausten toteuttamiseen
kaikille toimijatahoille.

3. Tietoisuuden ja tiedon
lisääminen pari- ja lähisuhde-
väkivallasta on keskeistä laa-
ja-alaisen yhteisen vastuun
toteuttamisessa.

4. Väkivallan ehkäisy tulee
sisällyttää osaksi kakkien hal-
linnonalojen ja toimintayksi-
köiden tavoitteita ja työkäy-
täntöjä.■

Porvoon, Vihdin ja Forssan seutukun-
nan kokemuksista ja malleista voi
lukea lisää kuntaoppaasta. Opas
löytyy myös netistä www.stm.fi/
julkaisut (Helena Ewalds toim.
Kenelle lyönnit kuuluvat? Kuntaopas
pari- ja lähisuhdeväkivallan
ehkäisytyöhön. Sosiaali- ja
terveysministeriö, Oppaita 2005:7)

Kirjoittaja on Porvoon seudun
perheasiain neuvottelukeskuksen
johtaja.

Tietoisuuden ja tiedon lisääminen pari- ja lähisuhdeväkivallasta on keskeistä laaja-alaisen yhtei-

sen vastuun toteuttamisessa.

Kuvio 1. Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen pari- ja lähi-
suhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä PALVE koordinoi työtä.
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Oikeusministeriö to-
teutti vuosina 2000–
2001 kokeilun, jonka

tavoitteena oli nopeuttaa
nuorten tekemien rikosten kä-
sittelyä, tehostaa viran-
omaisyhteistyötä, kytkeä
huolto- ja tukijärjestelmät en-
tistä tiiviimmin oikeusproses-
siin sekä tehdä lainvalmistelu-
aloitteita. Kokeilussa olivat
mukana Helsinki, Tampere,
Turku, Vaasa ja Joensuu. Tulok-
set olivat hyviä. Käsittelyajat
lyhenivät Oikeuspoliittisen
tutkimuslaitoksen tutkimuk-
sen mukaan parhaimmil-
laan puoleen entisestä ja yh-
teistyö viranomaisten välillä
lisääntyi.

Hyvien tulosten kannusta-
mana nopeutetun prosessin

toimintamalli pyrittiin säilyt-
tämään näissä kaupungeissa
kokeilun päättymisen jälkeen.
Tämän lisäksi toimintaa pää-
tettiin laajentaa uusille paik-
kakunnille. Sellaisiksi valittiin
kaupunkeja, joissa nuorten ri-
kosjuttujen käsittelyajat olivat
pitkiä ja joissa tilastoidun
nuorisorikollisuuden taso oli
korkeampi kuin Suomessa
yleensä. Myös alueellinen
kattavuus otettiin huomioon.
Näin hankkeeseen tulivat mu-
kaan Rovaniemi, Oulu, Kok-
kola, Jyväskylä, Lahti ja Tuusu-
lan käräjäoikeuspiiri (Järven-
pää, Kerava ja Tuusula).

Nuorten rikosasioiden kä-
sittelyaikoja ei kokeilupaikka-
kunnilla ole seurattu syste-
maattisesti vuoden 2001 jäl-

keen. Tämän artikkelin tulok-
set pohjautuvat oikeusminis-
teriön Rikosketjutyöryhmän
pyytämään selvitykseen nuor-
ten rikosasioiden käsittelystä.
Työryhmän tehtävänä on ri-
kosasioiden käsittelyn no-
peuttaminen ja tehostaminen
esitutkinnan alkamisesta ran-
gaistuksen täytäntöönpanon
päättymiseen asti. Työryhmä
pyrkii selvittämään rikosasi-
oiden eri käsittelyvaiheessa
ilmeneviä ongelmia ja kor-
jaamaan havaittuja epäkohtia.

Artikkelissa verrataan 15–
17-vuotiaiden rikosasioiden
kokonaiskäsittelyaikoja kokei-
lun jälkeen muiden (18 vuot-
ta täyttäneiden) rikosten kä-
sittelyaikoihin. Rikosproses-
sin kokonaisaikaa tarkastel-

laan rikosilmoituksen tekohet-
kestä käräjäoikeuden päätök-
seen saakka. Rikosprosessiket-
juun kuuluvat poliisin suorit-
tama esitutkinta, syyttäjän
suorittama syyteharkinta ja
rikosasioiden käsittely käräjä-
oikeudessa. Lähteenä on käy-
tetty Tilastokeskuksen Statfin-
tietokannasta saatuja tietoja.
Tarkastelu on tehty vuodelta
2004.

NUORTEN KÄSITTELY-
AJAT  LYHYEMPIÄ KO-
KEILUPAIKKAKUNNILLA

Nuorten, 15–17-vuotiaiden,
rikosasioiden käsittely kesti
vuonna 2004 koko maassa
keskimäärin 1,5 kuukautta ly-
hyempään kuin aikuisten. Kä-
sittelyaika rikoksen tekohet-

■ M I N N A  P I I S P A  &  M A R I  V O U T I L A I N E N

Nuorisokokeilu sai aikaan
pysyviä vaikutuksia
Nuorten 15–17-vuotiaiden rikosasiat käsitellään 1,5 kuukautta  aikuisten rikosasioita

nopeammin. Erityisen myönteisiä tulokset olivat niillä paikkakunnilla, jotka olivat mukana

nuorten rikoskäsittelyä nopeuttamaan pyrkineessä kokeilussa. Ensivaiheeseen osallistuneis-

ta käräjäoikeuksista Helsinki, Tampere, Turku ja Joensuu käsittelevät nuorten rikosasiasiat

edelleen aikuisia nopeammin, vaikka kokeilu on loppunut jo kolme vuotta sitten. Kokeilun

vaikutusten voidaankin sanoa jääneen pysyviksi.
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kestä käräjäoikeuden päätök-
seen kesti nuorten kohdalla
keskimäärin runsaat seitsemän
kuukautta, muilla vajaat yh-
deksän kuukautta.

Nuorisokokeilun ensim-
mäisen vaiheen paikkakunnis-
ta useimmissa (eli Helsingis-
sä, Tampereella, Turussa ja Jo-
ensuussa) nuorten käsittely-
ajat olivat edelleen kolme
vuotta kokeilun jälkeen lyhy-
emmät kuin muiden. Erityisen
nopeaa nuorten käsittely oli
Joensuussa, jossa prosessi kes-
ti kokonaisuudessaan vain 3,4
kuukautta. Vain Vaasassa nuor-
ten rikosasioiden käsittely
kesti vuonna 2004 pitempään
kuin aikuisten.

Nopea käsittely perustuu
ennen kaikkea käräjäoikeuksi-

en joutuisaan toimintaan. Po-
liisin ja syyttäjän käsittely-
ajoissa ei ollut suurta eroa ai-
kuisten ja nuorten välillä. To-
sin Joensuussa ripeä käsittely
selittyy osin poliisin nopealla
esitutkinnalla.

Rikosasioiden oikeuden-
käynnistä annetun lain 5 luvun
13 §:n mukaan nuorten jutut
on käsiteltävä käräjäoikeudes-
sa kahden viikon kuluessa ri-
kosasian vireilletulosta, jos ri-
koksesta on vallitsevissa olo-
suhteissa tehtynä mahdollista
seurata yli kuuden kuukauden
rangaistus. Kahden viikon
määräaika on omiaan nopeut-
tamaan nuorten rikosasioiden
käsittelyä käräjäoikeudessa.
Syyttäjällä ja poliisilla ei ole
vastaavaa määräaikaa.

Käsittelyajat vaihtelivat ko-
keilussa mukana olleilla paik-
kakunnilla suuresti vuonna
2004. Kokeilun aikana koko-
naiskäsittelyaika oli Joensuus-
sa keskimäärin 54, Vaasassa
79, Tampereella 108, Turussa
110 ja Helsingissä 172 vuo-
rokautta. Joensuussa nuorten
kokonaiskäsittelyaika oli kol-
me vuotta myöhemmin edel-
leen lyhin, kahdeksan kuu-
kautta lyhyempi kuin pisim-
män käsittelyn Vaasassa (11,4
kk). Vaasan tulos oli yllättävä,
sillä nuorisokokeilun aikana
siellä oli toiseksi lyhin käsit-
telyaika. Myös Helsingissä
nuorten rikosasioiden käsitte-
ly kesti pitkään (10,5 kk)
mutta kuitenkin selvästi lyhy-
empään kuin aikuisten. Hel-

singissä nuorten rikosasioi-
den käsittely kesti tuomiois-
tuimessa 3,4 kuukautta. Hel-
singissä rikosasioiden käsitte-
ly kestää yleisesti muuta maa-
ta pidempään, kun taas Joen-
suussa rikosasioiden selvitte-
lyajat olivat maan lyhimpiä
kaikenikäisten rikosasioissa.

Nuorisokokeilua edeltä-
neenä vuonna Tampereella oli
Matti Marttusen tutkimuk-
sen mukaan 15–17-vuotiai-
den tekemiksi epäiltyjä rikok-
sia 1391 ja Turussa 1681. Ri-
kokset olivat kasautuneet pal-
jolti samoille nuorille, erityi-
sesti Turussa, jossa rikoksia oli
nuorta kohden 3,3 (Tampe-
reella 2,1). Vuonna 2004 oi-
keuden käsittelyyn asti pääty-
neitä nuorten rikosasioita oli
Tampereella 198 ja Turussa
112. Kun nuorisokokeilun ai-
koihin käsittelyajoissa ei ollut
juurikaan eroa Turun suurem-
masta epäiltyjen määrästä
huolimatta, vuonna 2004 ko-
konaiskäsittelyaika oli Turussa
kolmisen kuukautta pitempi
kuin Tampereella. Mahdolli-
nen selitys Turun pitkille kä-
sittelyajoille voi löytyä rikos-
asioiden sisällöstä, mutta sitä
ei käytettävissä olevalla ai-
neistolla pystytty selvittä-
mään. Marttusen mukaan 15–
17-vuotiaiden tekemien eri-
laisten rikosten käsittelyajat
vaihtelivat jonkin verran kä-
sittelyketjun eri vaiheissa,
esim. tuomioistuimessa huu-
mausainerikosten käsittely oli
yli puolet nopeampaa kuin
liikennerikosten.

Nuorisokokeilusta ja Stat-
fin-tietojärjestelmästä lasket-
tuja kokonaiskäsittelyaikoja ei

Nuorten juttujen nopea käsittely perustuu ennen kaikkea käräjäoikeuksien joutuisaan toimintaan.

➔

Kahden viikon määräaika on omiaan nopeuttamaan nuorten rikosasioiden käsittelyä käräjäoikeudessa.
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voi suoraan verrata toisiinsa.
Statfin-tietojärjestelmässä
rikoksen käsittelyaika laske-
taan rikoksen tekohetkestä ja
kokonaiskäsittelyaika on las-
kettu summaamalla poliisin,
syyttäjän ja käräjäoikeuden
käsittelyajat yhteen. Marttu-
sen tutkimuksessa ajat lasket-
tiin näiden yksiköiden ilmoit-
taman keston mukaan, jolloin
käsittelyaikaan on laskettu
vain todellinen työaika, ei
asiakirjojen odotusaikaa kä-
sittelyjen välillä.

KOKEILUN LAAJENTAMI-
NEN TUOTTANUT HYVIÄ
TULOKSIA

Myös kokeiluun myöhemmin
mukaan tulleiden kuntien
(Rovaniemen, Oulun, Kokko-
lan, Jyväskylän, Lahden ja
Tuusulan) nuorten käsittely-
ajat olivat yhdestä neljään
kuukautta aikuisten käsittely-
aikoja lyhyempiä. Näillä
paikkakunnilla nuorten rikos-
asioiden käsittelyajat vaihteli-
vat viiden ja kahdeksan kuu-
kauden välillä. Lyhin käsitte-
lyaika oli Tuusulassa (4,9 kk)
ja pisin Oulussa (7,5 kk).
Oulu poikkesi muista paikka-
kunnista siinä, että kun 15–
17-vuotiaiden tekemien ri-
kosasioiden osuus kaikista
prosessin läpikäyneistä rikok-
sista oli yleensä 4–6 prosent-
tia, Oulussa niitä oli 7,3 pro-
senttia. Oulun tulosta voidaan
pitää hyvänä.

Kokkolassa nuorten rikos-
asioiden käsittely oli erityisen
nopeaa aikuisiin verrattuna:
kokonaiskäsittelyaika oli va-
jaat neljä kuukautta lyhyempi
kuin muiden. Käsittely oli

nuorten kohdalla nopeampaa
kaikissa ketjun vaiheissa.

TOIMINTAKULTTUURI
VAIKUTTAA KÄSITTELYN
KESTOON

Tulokset perustuvat rikosasioi-
den käsittelyketjun tilastolli-
seen tarkasteluun. Pelkästään
sen perusteella on vaikea sa-
noa, mistä paikkakuntien väli-
set erot johtuvat. Selvitystä
tehtäessä ei ole pystytty otta-
maan huomioon sitä, miten
nuorten tekemät rikokset
vaihtelevat rikostyypeittäin
alueittain ja miten tämä vai-
kuttaa asioiden käsittelyyn.
Oletettavaa kuitenkin on, että
paikkakuntien erot eivät seli-
ty pelkästään nuorten rikos-
asioiden määrillä, rikosasioi-
den laadulla tai käytettävissä
olevilla syyttäjäresursseilla.

Toimintakulttuurilla on
merkittävä osuus siinä, miten
nopeasti rikosasiat käsitellään
ketjun eri vaiheissa. Pienem-
millä paikkakunnilla on pe-
rinteisesti poliisin ja syyttäjän
yhteistyö tiiviimpää, koska
toimitaan saman kihlakun-
nanviraston alaisuudessa ja
usein jopa fyysisesti samassa
rakennuksessa. Niillä paikka-
kunnilla, joissa on erillisviras-
tot, on perinteisesti ollut vä-
hemmän yhteistyötä eri vi-
ranomaisten välillä. Toiminta-
kulttuuria ollaan pyritty
muuttamaan parantamalla
esitutkintayhteistyötä, mikä
on otettu sekä poliisin että
syyttäjien tulostavoitteeksi.

Käsittelyn kestoon voi vai-
kuttaa myös käräjäoikeuden
ja syyttäjän työtilanne. Sopi-
van istuntopäivän löytäminen

voi joissakin tapauksissa olla
hankalaa ja aiheuttaa viiväs-
tyksiä.

Erilaiset käytännöt rikosasi-
oiden käsittelyssä vaikuttavat
myös ketjun nopeuteen. Paik-
kakunnittain on eroja siinä,
missä vaiheessa lastensuoje-
luviranomaiset tulevat mu-
kaan nuorten rikosasioiden
käsittelyyn. Sosiaaliviran-
omaisten mukaan tulon ajan-
kohta voi vaikuttaa käsittelyai-

kaan esimerkiksi silloin, kun
henkilötutkinta tilataan vasta
syyteharkintavaiheen lopussa
ja sen valmistumista joudu-
taan odottamaan.■

Kirjoittajat työskentelevät oikeusmi-
nisteriön kriminaalipoliittisella
osastolla.

Toimintakulttuurilla on merkittävä osuus siinä, miten nopeasti rikosasiat käsitellään ketjun

eri vaiheissa.

Kuvio 1. Nuorten rikosasioiden käsittelyajat vuonna 2004
nuorisokokeilussa mukana olleilla paikkakunnilla.

Kuvio 2. Nuorten rikosasioiden käsittelyajat vuonna 2004
nuorisokokeiluun myöhemmin mukaan tulleilla paikkakunnilla.

➔
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■ M A R T T I  L E H T I

Suomen asema kansain-
välisessä ihmiskaupassa
Äskettäinen georgialaisnaisten käännytystapaus osoitti, kuinka ongelmallista ja osin myös

epäkiitollista ihmiskaupan valvonta ja ehkäisy käytännössä on. Se osoitti myös sen, kuinka

perusteellisesti ihmiskauppa, ihmissalakuljetus ja kansainvälinen prostituutio sekoitetaan

toisiinsa. Uusista paljastuksista huolimatta Suomi ei edelleenkään liene merkittävä ihmis-

kaupan kauttakulku- tai kohdemaa. Kuitenkin olisi selvitettävä, kuinka laajaa Suomeen

suuntautuva ihmiskauppa todellisuudessa on.

Viime vuonna voimaan
tulleissa rikoslain 25.
luvun 3 ja 3a §:issä ih-

miskaupaksi määritellään
teko, jossa joku 1) hyväksi-
käyttötarkoituksessa (hyödyn-
nettäväksi esimerkiksi pakko-
työssä, prostituutiossa tai
elinkaupassa) ja 2) uhrin va-
paata tahdonmuodostusta
loukaten (esimerkiksi käyttä-
en väkivaltaa, painostusta tai
erehdyttämällä) 3) ottaa toi-
sen henkilön valtaansa tai vär-
vää, kuljettaa, luovuttaa, vas-
taanottaa tai majoittaa hänet.
Rikoksen tunnusmerkistön
täyttyminen vaatii kaikkien
kolmen perusehdon toteutu-
misen. Ihmiskaupparikoksen
tunnusmerkistö ei sen sijaan
edellytä uhrin kuljettamista
maasta toiseen, vaan myös
suomalaisen uhrin pakottami-
nen työhön tai prostituutioon
Suomessa on ihmiskauppaa.

Tunnusmerkistö peilaa pit-
kälti kansainvälisiä (ns. Paler-
mon protokolla) ja Euroopan
unionin säädöksiä. Se ei kui-
tenkaan suinkaan ole ainoa
kansainvälisessä ja kansallises-
sa keskustelussa ja tutkimuk-
sessa käytetty ihmiskaupan
määritelmä. Esimerkiksi ei ole
lainkaan harvinaista, että koko
(kansainvälistä) prostituutio-
ta tai laitonta siirtolaisuutta
sellaisenaan käsitellään ih-
miskauppana. Tiedotusväli-
neissä ja tutkimuksissa ihmis-
kaupasta esitettäviä väitteitä,
tuloksia ja lukuja tulkittaessa
olisikin aina syytä selvittää
ensimmäiseksi, mitä niiden
esittäjä on tarkoittanut ihmis-
kaupalla.

Tässä kirjoituksessa on pi-
täydytty rikoslain määritel-
mään. Naiskaupaksi on puo-
lestaan kutsuttu ihmiskaup-
paa, joka tapahtuu seksuaali-

sen hyväksikäytön tarkoituk-
sessa, uhrien sukupuolesta ja
iästä riippumatta.

KANSAINVÄLISTÄ
TILANTEESTA EI TARK-
KOJA TIETOJA

Ihmiskauppa on viime vuosi-
na saanut runsaasti huomiota
kansainvälisesti. On pidetty
lukuisia konferensseja ja hy-
väksytty uusia toimenpideoh-
jelmia. Tästä huolimatta sen
enempää ihmiskauppa kuin
naiskauppakaan eivät toistai-
seksi ole rikollisuuden torjun-
nan tai tutkimuksen resurssi-
en jaossa kovinkaan korkealla
– ei Suomessa, ei Euroopan
unionissa eikä missään muu-
allakaan. Ihmiskauppa on
myös monessa suhteessa var-
sin vaikeasti tutkittava rikolli-
suuden muoto. Niinpä tarkko-
ja tietoja rikollisuuden laa-
juudesta, uhreista, organisaat-

toreista, hyväksikäyttäjistä,
järjestäytymismuodoista ja
alueellisesta jakautumisesta ei
ole saatavissa yhdestäkään
maasta, saati maailmanlaajui-
sesti. Käsitesekamelskan li-
säksi kansainvälistä keskuste-
lua ja tutkimusta vaikeuttaa
se, että keskustelun substanssi
pohjautuu pitkälti muuta-
maan harvaan tietolähteeseen
ja tutkimukseen, joiden tulok-
set ja metodit eivät läheskään
aina täytä edes alkeellisimpia
tieteellisiä kriteerejä.

Tilanne on kuitenkin hi-
taasti paranemassa. Erityisesti
Euroopassa on viime vuosina
tehty uraauurtavaa tutkimus-
työtä niin kansallisesti kuin
kansainvälisestikin. Erityisesti
Kansainvälinen siirtolaisjär-
jestö (IOM) on ollut toime-
lias. Parhaiten ja laadullisesti
korkeatasoisinta tietoa on saa-
tavissa tällä hetkellä muuta- ➔
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masta Länsi-Euroopan maasta
(Belgia, Italia), itäisestä Eu-
roopasta sekä eräistä Itä- ja
Kaakkois-Aasian maista.

Ihmiskaupan volyymin
osalta kattavin yksittäinen
lähde on Yhdysvaltain ulko-
ministeriön vuotuinen ihmis-
kauppakatsaus. Sen sisältämät
(samoin kuin kaikki maail-
malta tällä hetkellä saatavissa
olevat) tiedot ihmiskaupan
volyymista ovat puhtaan hy-
poteettisia, mutta katsauksen
vahvuutena on säännöllinen
ilmestyminen, maailmanlaa-
juinen kattavuus ja edes jos-
sain määrin standardoitu ko-
koamismetodi, jotka mahdol-
listavat jonkinlaisen ajallisen
ja alueellisen vertailtavuuden.
Viimeisimmässä katsauksessa
(syksyltä 2004) ihmiskaupan
uhrien vuotuiseksi kokonais-
määräksi maailmassa on arvi-
oitu 1,5–3,7 miljoonaa, josta
kansainväliset rajat ylittävän
rikollisuuden uhreja on arvi-
olta 600 000–800 000. Maa-
ilmanlaajuisen laittoman kan-
sainvälisen siirtolaisuuden
volyymiksi arvioidaan nykyi-
sin vähintään 30 miljoonaa
ihmistä vuosittain. Kansainvä-
linen ihmiskauppa muodos-
taisi siten noin kaksi prosent-
tia kaikesta laittomasta siirto-
laisuudesta. Luultavammin ar-
viot pikemminkin aliarvioivat
kuin liioittelevat todellisia
volyymeja.

Valtaosa (arvioista riippuen
60–80 %) maailmanlaajuises-
ta ihmiskaupasta on maiden
sisäistä ja kansainvälisestäkin
rikollisuudesta pääosa on alu-
eellista, naapurimaiden välis-
tä. Mannertenvälinen ihmis-
kauppa muodostaa globaalis-
ta volyymista vain pienen
murto-osan. Läntiset teolli-
suusmaat ja Japani ovat si-
nänsä merkittävä ihmiskau-
pan kohdealue, ja kansainvä-
listä sääntelyä on viime vuo-
sina kehitetty pitkälti niiden

toimesta ja ehdoilla. Maail-
manlaajuisen ihmiskaupan
uhreista kuitenkin vain 15–20
prosenttia päätyy länsimaissa
hyväksikäytettäväksi. Rikolli-
suuden päävirrat ovat kehitys-
maiden ja entisen Neuvosto-
liiton alueen sisäisiä ja väli-
siä.

Vaikka arviot rikollisuuden
kansainvälisestä volyymista
ovatkin lähinnä oletuksia,
suhteellisen varmoja voidaan
olla siitä, että maailmanlaa-
juinen ihmiskauppa on viime
vuosina lisääntynyt, ilmeises-
ti varsin nopeastikin. Määräl-
liset ja alueelliset vaihtelut
ovat perinteisesti noudatelleet
kansainvälisten ja kansallisten
siirtolaisvirtojen vaihteluja.
Näin on myös tällä hetkellä.
Kansainvälisen talouden muu-
tokset ja jyrkentyneet alueel-
liset elintasoerot ovat kasvat-
taneet kansainvälisiä siirto-
laisvirtoja, niin laillisia kuin
laittomiakin. Samalla myös
järjestäytynyt ihmiskauppa
on lisääntynyt nopeasti. Ri-
kollisverkostot pystyvät tällä
hetkellä hyödyntämään te-
hokkaasti ja yhtäaikaisesti
sekä globalisaation häviäjä-
puolen yhteiskuntien kasvavaa
taloudellista ja sosiaalista
kaaosta että teollisuusmaissa
meneillään olevaa perinteis-
ten kansallisvaltiorakenteiden
vähittäistä murentumista. Ta-
louselämän työvoimatarpeita
ja kaupallista seksiteollisuutta
palvelevan ihmiskaupan
markkinat ovatkin kasvaneet
rajusti kymmenen vuoden ai-
kana koko maailmassa, myös
Euroopassa.

SUOMEN ASEMA EI
VAIKUTA KESKEISELTÄ

Kolme vuotta sitten ilmesty-
neessä Oikeuspoliittisen tut-
kimuslaitoksen katsauksessa
todettiin, että tietämys Suo-
meen kohdistuvasta ihmis-
kaupasta samoin kuin ulko-

maalaisten maassamme har-
joittamasta prostituutiosta ja
sen organisoinnista oli vä-
häistä ja aukollista.

Osasyynä olivat tuolloisen
lainsäädännön puutteet. Nuo
puutteet on korjattu viime
vuonna voimaan tulleessa ri-
koslain ihmiskauppa- ja pari-
tusrikoksia koskeneessa uu-
distuksessa. Suomen lainsää-
däntö vastaakin tällä hetkellä
sekä kansainvälisiä sitoumuk-
sia että ihmiskaupan ja järjes-
täytyneen paritusrikollisuu-
den torjunnan asettamia käy-
tännön vaatimuksia.

Myös tietämys maassam-
me harjoitettavasta paritusri-
kollisuudesta on jonkin ver-
ran lisääntynyt muutaman
suurehkon paritusjutun ilmi-
tulon ja tutkinnan myötä.
Yleiskuva Suomeen suunta-

utuvasta ja Suomea kautta-
kulkumaana käyttävästä ih-
miskaupasta on kuitenkin
edelleen lähes yhtä hämärä
kuin kolme vuotta takaperin-
kin. Pääsyynä tähän on vähäi-
nen perustutkimus, johon
osaltaan on vaikuttanut se,
että niin ihmiskaupan torjun-
nan kuin ihmiskaupan ja
prostituution tieteellisen tut-
kimuksenkin rahalliset ja
henkilöresurssit ovat erittäin
vaatimattomat.

Huolimatta vuoden alku-
puolella paljastuneesta Ge-
orgiasta Suomen kautta Keski-
ja Etelä-Eurooppaan suuntau-
tuneesta merkittävästä ihmis-
salakuljetusreitistä Suomen
asema eurooppalaisessa ih-
miskaupassa ei vaikuttaisi
olevan edelleenkään kovin-
kaan keskeinen.

➔
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Yleiskuva Suomeen suuntautuvasta ja Suomea kauttakulkumaana käyttävästä
ihmiskaupasta on edelleen epäselvä. Kuva on Belgiasta.
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SUOMI KOHTAA IHMIS-
KAUPAN KAHDELLA
TAVALLA
Ihmiskauppa koskettaa Suo-
mea lähinnä kahdessa muo-
dossa. Suomi toimii Venäjältä
ja Venäjän kautta sekä ilma-
teitse Itä-Aasiasta muualle Eu-
rooppaan suuntautuvan ih-
miskaupan kauttakulkumaana.
Toisaalta Suomeen suuntautuu
prostituutiota palvelevaa ih-
miskauppaa Luoteis-Venäjältä
ja Baltian maista.

Suomeen suuntautuva ih-
miskauppa on edelleenkin ni-
menomaan naiskauppaa; suo-
malaiset työmarkkinat vaikut-
taisivat toistaiseksi olevan
suhteellisen vapaat orjatyö-
voiman käytöstä. Kehitys työ-
markkinoilla on kuitenkin vii-
me vuosina kulkenut huo-
nompaan suuntaan, eikä ole
enää itsestäänselvyys, että ny-
kyinen suhteellisen hyvä ti-
lanne säilyy tulevaisuudessa
ilman aktiivisia toimenpiteitä
ja valvonnan tehostamista.

Poliisi- ja rajaviranomais-
ten tietojen mukaan sekä Suo-
men sisäinen että Suomea
kauttakulkumaana käyttävä
ihmiskauppa on edelleenkin
määrällisesti vähäistä. Toisen-
laisiakin näkökantoja kuiten-
kin on, esimerkiksi oikeustie-
teen dosentti Sami Mahko-
nen Helsingin yliopistosta on
arvioinut suomalaisessa pros-
tituutiossa toimivan tällä het-
kellä jopa 1 000–2 000 ih-
miskaupan uhria. (Syyskuussa
2004 Hufvudstadsbladetissa
julkaistussa artikkelissa ei to-
sin käy ilmi, mihin hän arvi-
onsa perustaa.)

Ongelman hahmottamista

vaikeuttaa se, että asiantunti-
joiden arviot jo yksin Suo-
meen suuntautuvan itäprosti-
tuution laajuudesta ja raken-
teesta ovat huomattavan eri-
laisia.

Keskusrikospoliisin mu-
kaan Suomessa harjoittaisi
prostituutiota tällä hetkellä
vuosittain 10 000–15 000 ul-
komaalaista, jotka ovat kotoi-
sin pääasiassa Venäjältä ja Bal-
tian maista. Tähän volyymiin
nähden Mahkosen esittämä
arvio on jopa suhteellisen
maltillinen (noin 10 %). Vie-
lä muutama vuosi sitten kes-
kusrikospoliisin arvio oli kui-
tenkin huomattavasti alhai-
sempi, 4 000–5 000 ulko-
maalaista prostituoitua vuo-
dessa.

Keskusrikospoliisin arvio
volyymin huomattavasta kas-
vusta viime vuosina ei toisaal-
ta saa tukea muista luotetta-
vista lähteistä. Pro-tukipisteen
arvion mukaan Helsingin
seudulla toimi syksyllä 2004
noin 1 000–1 500 ulkomaa-
laista prostituoitua. Järjestön
kontaktien määrä on viime
vuosina pysynyt vakaana, uu-
sia kontakteja oli 2004 vajaat
400. Lapin yliopistossa äsket-
täin tehdyn tutkimuksen mu-
kaan puolestaan Pohjois-Suo-
meen suuntautuva ulkomaa-
lainen prostituutio olisi viime
vuosina pikemminkin vähen-
tynyt kuin kasvanut. Tutkimuk-
sen mukaan Murmanskin alu-
eelta Lapissa toimivien prosti-
tuoitujen määrä olisi tällä
hetkellä 20–60 (kolme vuotta
sitten luvuksi arvioitiin vielä
300).

Keskusrikospoliisin arvion

mukaan myös prostituution
järjestäytymisaste on tiivisty-
nyt viime vuosina, samalla
paritusrikollisuus olisi siirty-
nyt aiempaa suuremmassa
määrin järjestäytyneen rikol-
lisuuden toimijoiden käsiin.
Keskusrikospoliisin näkemyk-
sen mukaan Suomeen suun-
tautuva itäprostituutio onkin
nykyään jo käytännössä koko-
naisuudessaan Venäjän ja Vi-
ron järjestäytyneen rikolli-
suuden hallinnassa. Tilastot
pääosin tukevat näkemystä:
vuosina 1999–2003 poliisin
tietoon tuli yhteensä 215 pa-
ritusrikosta, joissa epäiltyjä
oli kaikkiaan 314. Ulkomaa-
laisten osuus epäillyistä oli
vuonna 1999 vain 17 prosent-
tia, vuonna 2003 jo 55 pro-
senttia.

Jos poliisin arviot pitävät
paikkansa, prostituoituihin
kohdistuvat uhkat ja väärin-
käytökset ovat varmasti li-
sääntyneet. Prostituoitujen
parissa toimivista sosiaali-
työntekijöistä ainakaan kaikki
eivät kuitenkaan jaa poliisin
arviota, vaan pitävät itsenäis-
ten toimijoiden osuutta pros-
tituutiossa suurempana ja
muutoksia vähäisempinä. Po-
liisin arvioihin arvellaan vai-
kuttavan sen, että poliisin val-
vonta- ja tiedustelutoiminta
suuntautuu (kuten oikein on-
kin) nimenomaan paritusri-
kollisuuteen ja erityisesti sen
törkeimpiin muotoihin. Tä-
män johdosta poliisitiedoista
syntyvä kuva prostituutioti-
lanteesta saattaa olla todelli-
suutta huonompi.

Suomalaiseen prostituuti-
oon liittyviä ihmiskaupaksi

epäiltyjä rikoksia ei poliisin
tutkintaan ole viime vuosina
tullut kuin muutamia. Todelli-
suus lienee synkempi, mutta
kuinka synkkä, siitä ei tietoa
ole.

Tiedot Suomea kauttakul-
kumaana käyttävän ihmiskau-
pan laajuudesta perustuvat
pitkälti rajaviranomaisten ar-
vioihin ja selvitettyihin rikok-
siin. Volyymi ei ole merkityk-
setön, mutta uhrien vuotuinen
määrä lienee kuitenkin lasket-
tavissa kymmenissä ja sadois-
sa pikemminkin kuin tuhan-
sissa.

Ihmiskaupasta ja naiskau-
pasta Suomessa tällä hetkellä
käytävä keskustelu koostuu
huomattavalta osin, ei ehkä
perusteettomista, mutta yleen-
sä valitettavan perustelemat-
tomista väitteistä ja oletuksis-
ta. Vieläkin ongelmallisempaa
on, että myös viranomaisten
poliittiset linjaukset ja toi-
mintaohjelmat joudutaan pa-
remman puutteessa perusta-
maan samoihin oletuksiin.
Ehkä olisi jo aika selvittää,
mikä Suomen ihmiskauppati-
lanne todellisuudessa on –
niin prostituution, työmarkki-
noiden kuin kauttakulkulii-
kenteenkin osalta. Samalla
Suomi voisi toimia esimerkki-
nä niin muille Euroopan uni-
onin jäsenmaille kuin koko
kansainväliselle yhteisölle, ja
yleismaailmallisen ihmiskau-
pan ehkäisyn tarpeisiin saa-
taisiin kipeästi kaivattua ja ar-
vokasta tutkimustietoa.■

Kirjoittaja on tutkija Oikeuspoliitti-
sessa tutkimuslaitoksessa.

Ehkä olisi jo aika selvittää, mikä Suomen ihmiskauppatilanne todellisuudessa on – niin prosti-

tuution, työmarkkinoiden kuin kauttakulkuliikenteenkin osalta.
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■ T I M O  H A R R I K A R I

Yksityisvalvojat
Ammattitaitoinen ja koulutettu yhdyskuntaseuraamustyön voimavara

Vuonna 2000 uudiste-
tun perusoikeussään-
telyn myötä on kiinni-

tetty yhä enemmän huomiota
toiminnan lakisidonnaisuu-
teen ja hallinnon lainalaisuu-
teen. Peruslähtökohta on ollut
se, että merkittävää julkista
valtaa käyttävän henkilön on
oltava virkasuhteessa. Yhdys-
kuntaseuraamusten toteutta-
misessa siviileillä on ollut pe-
rinnäisesti merkittävä rooli.
Yksityisten ehdonalais- ja eh-
dollisvalvojien lisäksi yhdys-
kuntapalvelun palvelupaikat
vastaavat seuraamusten toi-
meenpanosta. Suhteessa uu-
den perustuslain vaatimuksiin
lainsäädäntö on ollut monilta
osin vanhentunutta. Esimer-
kiksi valvontaa koskeva lain-
säädäntö on pääosin kirjoitet-
tu 1930- ja 1940-luvuilla.

Kriminaalihuoltolaitokses-
sa tehtiin syksyllä 2004 selvi-
tys yhdyskuntaseuraamuksis-
sa yksityisvalvojina toimivien
henkilöiden taustasta. Selvitys
tehtiin silmällä pitäen yksi-
tyishenkilöiden käyttöön koh-
distuvia uusia vaateita ja käyt-
töä koskevien linjausten laati-
mista.

Valvojia koskevat tiedot
saatiin Kriminaalihuoltolai-
toksen asiakastietokanta Tyy-
nestä. Tietoja kerättiin valvo-
jan sukupuolesta, iästä, val-

vontamuodosta, koulutukses-
ta, ammattiasemasta ja am-
mattialasta. Lisäksi tietoja
saatiin yksityisvalvojien alu-
eellisesta rakenteesta ja mm.
valvontapalkkion maksamis-
käytännöistä. Tietoja saatiin
1321 valvojasta. Aineiston
kato eri muuttujien osalta
vaihteli 10–30 %:n välillä.

Vuonna 2004 alkaneesta
1886 valvonnasta viidesosa
annettiin yksityisvalvojien
tehtäväksi. Nuorten yksityis-
valvonta on selvästi yleisem-
pää kuin ehdonalaisvalvonnan
antaminen yksityisvalvojalle.
Kaikista alkaneista nuorten
valvonnoista yksityisvalvojat
vastasivat 27 %:sta. Ehdon-
alaisvalvonnoista 12 % annet-
tiin Kriminaalihuoltolaitok-
sen viranhaltijan sijasta yksi-
tyisen tehtäväksi. Selvitysai-
neistossa lähes puolet yksi-
tyisvalvojista otti pelkästään
nuorten ehdollisvalvontoja ja
joka kymmenes pelkästään
ehdonalaisvalvontoja; loput
ottivat kumpiakin.

KESKI-IKÄINEN, NAIS-
VALTAINEN JA KOULU-
TETTU JOUKKO

Yksityisvalvojista yli 60 % on
naisia, mikä selittyy pitkälti
sillä, että yli puolet valvojista
työskentelee naisvaltaisella
sosiaali- ja terveysalalla. Jon-

kinlaista seuraamuskohtaista
sukupuolijärjestystä valvonta-
työssä toteutetaan. Ehdon-
alaisvalvojista suurin osa on
miehiä, kun taas nuorten ja
kumpiakin valvontoja ottavis-
ta enemmistö on naisia.

Kriminaalihuoltolaitoksen
käyttämien yksityisvalvojien
keski-ikä on hieman vajaat 44
vuotta. Nuorin yksityisvalvo-
ja on 22- ja vanhin 74-vuoti-
as. Mitä vanhempi valvoja,
sitä todennäköisemmin ky-
seessä on mies. Tendenssiä
murtaa hieman vain sosiaali-
ja terveysalan vahva naisedus-
tus 40–49-vuotiaissa (Kuvio
1). Selvä pääsääntö on myös
se, että nuoremmat valvojat
valvovat nuoria ja vanhemmat
valvojat hieman vanhempia
valvottavia.

Yksityisvalvojien enem-
mistö (lähes 60 %) työskente-
lee siis sosiaali- ja terveys-
alalla. Seuraavina ammatti-
aloina tulevat nuoriso- ja va-
paa-aika, kirkko ja kolmas
sektori, elinkeinoelämä, ylei-
nen järjestys ja koulutus ja
opetusala.

Noin 90 %:lla yksityisval-
vojista on vähintäänkin opis-
totasoinen tai ammattikorkea-
koulutasoinen tutkinto, jos
valvojan koulutuksen katso-
taan vastaavan ammattitehtä-
vään vaadittavaa lakisääteistä

minimikoulutustasoa. Kaikista
yksityisvalvojista toimi 45 %
työtehtävissä, johon vaaditaan
yliopistotutkinto.

YKSITYISVALVOJISSA
EROTETTAVISSA
ERILAISIA RYHMIÄ

Muuttujia yhdistelemällä yk-
sityisvalvojista saatiin profi-
loitua segmenttejä. Selvästi
laajin yksityisvalvojaseg-
mentti ovat sosiaali- ja terve-
ysalalla vaativissa asiantunti-
jatehtävissä työskentelevät
40–60-vuotiaat naiset, joilla
on yliopistotutkinto. Sosiaali-
alalla työskenteleviä naisia oli
aineistossa kaikkiaan 454
(miehiä 125). He ottavat vas-
tatakseen sekä ehdollis- että
ehdonalaisvalvontoja eikä
heille yleensä makseta työs-
tään valvontapalkkiota. Tyy-
pillinen ammattinimike on
sosiaalityöntekijä. Edellistä
lähellä oleva, mutta lukumää-
räisesti selvästi pienempi ryh-
mä, ovat kirkon ja kolmannen
sektorin tehtävissä työskente-
levät naiset, joilla on opisto-
tai ammattikorkeakoulutut-
kinto. Tyypillinen ammattini-
mike on diakoni.

Toinen yksityisvalvojaseg-
mentti suuntautuu nuorten
ehdollisvalvontoihin. Ydin-
ryhmä ovat nuoriso- ja vapaa-
aikasektorilla (80 valvojaa)
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asiantuntijatehtävissä työs-
kentelevät 25–34-vuotiaat
henkilöt, joilla on opisto- tai
ammattikorkeakouluasteen
tutkinto. Tyypillinen ammatti-
nimike on nuorisotyöntekijä/
-ohjaaja tai sosionomi/per-
hetyöntekijä. On hieman kes-
kimääräistä todennäköisem-
pää, että kyseessä on mies ja
että hänelle ei makseta erillis-
tä valvontapalkkiota.

Kolmannen yksityisvalvo-
jasegmentin muodostavat
elinkeinoelämän tai yleisen
järjestyksen sektoreilla työs-
kentelevät henkilöt. Heitä oli
aineistossa yhteensä 98. Seg-
mentin sukupuolirakenne on
selkeän miesvaltainen (noin
¾ miehiä) ja ikärakenne van-
hin; kyseessä ovat yli 50-vuo-
tiaat miehet. Yleisen järjestyk-
sen sektorilla työskentelevien
miesten ammattitehtävät liit-
tyvät julkisen sektorin asian-

tuntijatehtäviin ja heillä on
yleensä perusasteen koulutus.
Tyypillinen ammattinimike
on poliisi. Elinkeinoelämässä
työskentelevät valvojat toimi-
vat kaikkia muita ammattialo-
ja selvästi useammin esimies-
tehtävissä. Yhteistä näille val-
vojille on se, että he ovat
suuntautuneet yksinomaan
ehdonalaisvalvontoihin ja että
heistä yli 90 %:lle maksetaan
valvontapalkkio.

Neljäntenä ja pienimpänä,
mutta joka tapauksessa aineis-
tossa erottuvana segmenttinä
voidaan mainita hallinnolli-
sessa perustyössä työskentele-
vät naiset (noin 20), joiden
keski-ikä on suurin piirtein
edellistä segmenttiä vastaava.
Heillä oli yleensä perusasteen
tutkinto (esim. merkonomi)
ja heille maksettiin lähes
poikkeuksetta valvontapalk-
kio. Ensimmäisen segmentin

tavoin he ottivat vastatakseen
sekä ehdollis- että ehdonalais-
valvontoja. He tekivät työsar-
kansa tavallisesti sosiaalitoi-
mistossa ja heidän tehtäväni-
mikkeensä oli toimisto- tai
toimeentulosihteeri.

MITEN YKSITYISVALVO-
JIEN KANSSA ETEEN-
PÄIN?

Kokonaisuutena voidaan to-
deta, että yksityisvalvojat ovat
naisvaltainen, keski-ikäinen ja
hyvin koulutettu ryhmä, joka
hoitaa valvontatyötä paljolti
oman työnsä ohessa korvauk-
setta. Sillä on vahva professio-
naalinen pääoma, mikä on
merkittävä resurssi yhdyskun-
taseuraamustyössä.

Yhdyskuntaseuraamustyön
piirissä yksityisvalvojille jär-
jestettävän koulutuksen ase-
masta käydään toistuvaa kes-
kustelua. Valtakunnallisesti
koordinoitua koulutusta ei
ole, mutta Kriminaalihuolto-
laitoksen aluetoimistot järjes-
tävät paikallista koulutusta.
Tämä selvitys osoittaa, että
sellaisten perusasioiden opet-
tamiseen, jotka omaksutaan
yleensä sosiaali-, kasvatus- ja
nuorisoalan peruskoulutuk-
sissa, ei valvojien korkean
koulutustason vuoksi ole tar-
peen panostaa.

Merkittävässä muutoksessa
viime vuosina olleen yhdys-
kuntaseuraamustyön proble-
matiikan läpikäyminen sen
sijaan saattaisi olla paikal-
laan. Tämäkin mahdollinen
koulutusvaje voisi olla korjat-
tavissa sillä, että yhdyskunta-

seuraamustyön opetusta lisät-
täisiin yliopistossa. Tällä het-
kellä sosiaalityön oppiainee-
seen, joka valvojien ammatti-
rakenteen perusteella tarkas-
tellen näyttäisi olevan val-
vontatyön ytimessä, ei juuri
suomalaisissa yliopistoissa si-
sälly yhdyskuntaseuraamus-
työn opetusta.

Eri asia kokonaan on se, tu-
leeko yksityisvalvojakunnan
yksipuolinen ”virkamiesval-
taisuus” ylipäänsä ymmärtää
nimenomaan sen vahvuudek-
si. Valvontatyötä tavalla tai
toisella koskettavien ammatti-
alojen ulkopuolelta – esimer-
kiksi elinkeinoelämästä – rek-
rytoituu vain 6,6 % valvojis-
ta. ”Maallikkojen” tekemä
valvontatyö on siis hyvin vä-
häistä. Nuorisorangaistuksen
mallin mukainen kelpoisuus-
vaatimusten merkitseminen
lainsäädäntöön tulee todennä-
köisesti vain vahvistamaan
käytäntöä, jossa valvojiksi
rekrytoidaan ammattilaisia, ja
vähentämään maallikoiden
valikoitumista valvontatyö-
hön. Selvää joka tapauksessa
on, että 60 vuotta sitten nuor-
ten valvontaoppaassa esitetty
lähtökohta, jossa valvojaksi
sopi ”entinen opettaja, koti-
kylän luottamusmies ja valis-
tus- tai urheiluseuran toimi-
henkilö”, on jäänyt histo-
riaan.■

Kirjoittaja on yhteiskuntatieteiden
tohtori, joka toimii tutkijana
Helsingin yliopiston yhteiskuntapoli-
tiikan laitoksella.

Nuorisorangaistuksen mallin mukainen kelpoisuusvaatimusten merkitseminen lainsäädäntöön

tulee todennäköisesti vain vahvistamaan käytäntöä, jossa valvojiksi rekrytoidaan ammattilai-

sia, ja vähentämään maallikoiden valikoitumista valvontatyöhön.

Kuvio 1. Yksityisvalvojien sukupuoli viisivuotisikäluokittain.
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Kirjoituksessa selvite-
tään, mitkä tekijät vai-
kuttavat vankilasta va-

pautuneen riskiin palata uu-
delleen vankilaan. Vankilaan
palaamisella tarkoitetaan täs-
sä sitä, että vapautunut vanki
on tuomittu ehdottomaan
vankeusrangaistukseen vapau-
tumisensa jälkeen. Vapautu-
neen vangin vankilaan palaa-
misen todennäköisyyttä voi-
daan pitää yhtenä rangaistuk-
sen erityisestävyyden mittari-
na. Esimerkiksi Smith ym.
(2002) toteavat yli sadan em-
piirisen tutkimuksen perus-
teella, että vankeusrangaistuk-
sen olemassaoloa ei voida pe-
rustella rangaistuksen erityis-
estävyydellä. Lisäksi liiallinen
vankeusrangaistusten käyttö
aiheuttaa tarpeettomia kus-
tannuksia yhteiskunnalle. Toi-
saalta Suomessa Hypén
(2004) sai tulokseksi, että en-
simmäistä kertaa vankilasta
vapautuneista kaksi kolmesta
ei palaa vankilaan kymmenen
vuoden seurantajaksolla. Tu-

losten mukaan aikaisempien
vankeuskertojen määrän li-
sääntyminen lisäsi vangin uu-
simisriskiä.

Tutkimuksessa selvitettiin
empiirisesti vuosien 1993–
1999 välisenä aikana vapautu-
neiden miesvankien vankilaan
palaamisen todennäköisyyttä.
Tutkimusaineiston muodosti
Rikosseuraamusviraston rekis-
terin tietojen perusteella muo-
kattu satunnaistiedosto. Käy-
tettävissä oli noin 8000 van-
keusjaksolta seuraavat muuttu-
jat: sukupuoli, syntymävuosi,
kertalaisuus, rangaistuksen pi-
tuus ja vapautumiskuukausi.
Vapautuneita yksilöitä seurat-
tiin tutkimuksessa neljä vuotta,
ja tilastolliset analyysit tehtiin
yhden, kahden, kolmen ja nel-
jän seurantavuoden jälkeen.
On huomattava, että aineistos-
sa ei ole tietoa esimerkiksi yk-
silön aikaisemmasta rikoshis-
toriasta. Tämän kaltainen tieto
olisi erittäin tärkeä arvioitaes-
sa esimerkiksi vankeusrangais-
tuksen vaikuttavuutta.

TILASTOLLISET
TULOKSET
Regressioanalyysien mukaan
aikaisemman vankeusrangais-
tuksen kestolla ei ole vaiku-
tusta vankilaan palaamisen
todennäköisyyteen. Vastaavas-
ti aikaisempien vankeuskerto-
jen määrän lisääntyminen li-
säsi vankilaan palaamisen ris-
kiä. Kuviossa 1 verrataan uu-
simisriskiä eri vankeuskerto-
jen mukaan, kun verrokkeina
ovat 22–24-vuotiaat miehet,
joiden aikaisempi tuomio
kesti 0,5–1 vuotta ja vapautu-
misvuosi oli 1993. Esimerkik-
si ensi kertaa vankilasta va-
pautuneista oli vankilaan pa-
lannut noin 20 % ensimmäi-
sen seurantavuoden aikana.
Vastaavasti 4–6 kertaa vanki-
lassa olleilla vastaava toden-
näköisyys oli 50 % ja yli 20
kertaa vankilassa olleilla mel-
kein 90 %. Ensikertalaisista oli
palannut vankilaan 55 %, 4–6
kertaa vankilassa aiemmin ol-
leista 83 % ja yli 20 kertaa
vankilassa olleista yli 95 %

neljän seurantavuoden aikana.
Vankeuskertojen lisääntymi-
nen lisää vankilaan palaami-
sen todennäköisyyttä.

On syytä korostaa, että
vankilakierteeseen joutumi-
sen todennäköisyys on pieni.
Hypénin (2004) mukaan van-
kilakierteeseen joutuu alle 10
sadasta ensi kertaa vankilaan
tulevasta. Tulosten perusteella
voidaan sanoa, että vankeuden
erityisestävä vaikutus vähenee
rangaistuskertojen kasvaessa,
ja siksi olisi perusteltua yrit-
tää katkaista rikollisen vanke-
uskierre mahdollisimman ai-
kaisin.

Vangeilla, jotka vapautui-
vat vankilasta vuosina 1998–
1999, oli hieman suurempi
riski palata vankilaan kuin
vuosina 1993–1997 vapautu-
neilla vangeilla. Ero oli noin 5
prosenttiyksikköä. Vastaavasti
vangin iällä ja vankilaan pa-
laamisriskillä oli selvä nega-
tiivinen riippuvuus. Kuviossa
2 verrataan vankilaan palaa-
mistodennäköisyyttä iän mu-

■ A N S S I  K E I N Ä N E N

Voidaanko vankilaan
palaaminen ennustaa?
Vaikuttaako aikaisempien vankeuskertojen määrä ja edellisen vankeusrangaistuksen kesto

vapautuvan vangin todennäköisyyteen palata vankilaan? Empiiristen tulosten mukaan aikai-

sempien vankeuskertojen määrän lisääntyminen lisää yksilön vankilaan palaamisen toden-

näköisyyttä, mutta edellisen vankeuden kestolla ei ole vaikutusta palaamisalttiuteen.
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kaan, kun verrokkeina ovat
ensi kertaa vapautuneet van-
git, joiden aikaisempi tuomio
kesti 0,5–1 vuotta ja vapautu-
misvuosi oli 1993. Esimerkik-
si vuoden seurannan jälkeen
16–18-vuotiaista oli vanki-
laan palannut 66 %, 28–30-
vuotiaista 12 % ja 49–51-
vuotiaista 4 %. Vastaavasti nel-
jän seurantavuoden jälkeen
16–18-vuotiaista oli vanki-
laan palannut melkein 90 %,
28–30-vuotiaista 39 % ja 49–
51-vuotiaista 14 %.

UUSIJOIDEN MÄÄRIÄ
VOIDAAN ENNUSTAA

Rikosseuraamusviraston kes-
kusvankirekisterin vankeus-
vankeja koskevasta aineistosta
puuttuu lukuisia tärkeitä yksi-
löjä koskevia tietoja, kuten ai-
kaisempia rikoksia koskevat
tiedot sekä tiedot päihderiip-
puvuudesta, työ- ja toiminta-
kyvystä ja koulutuksesta. Ai-
neiston perusteella voidaan
kuitenkin ennustaa, kuinka
moni vapautuneista vangeista
palaa vankilaan tietyn seuran-
ta-ajan kuluessa.

Tutkimuksessa ennustettiin
vuosien 1993–1999 havainto-
jen avulla, palaako vuonna
2000 vapautunut vanki vanki-
laan kolmen seurantavuoden
aikana. Taulukossa 1 vuonna
2000 vapautuneet vangit on
jaettu kymmeneen luokkaan
ennustetun uusimisriskin mu-
kaan. Pienimmän riskin
omaavista (ryhmä 1) ennus-
tettiin 21,7 vangin 93:sta pa-
laavan vankilaan viimeistään
kolmen vuoden kuluttua. To-
dellisuudessa vankilaan pala-
si 19. Vastaavasti korkeimman
riskin omaavissa (ryhmä 10)
ennustettiin, että 73,8 vankia
palaa vankilaan viimeistään
kolmen vuoden kuluttua va-
pautumisesta. Todellisuudessa
vankilaan palasi 72 vankia.
Kokonaisuudessaan malli en-
nusti, että 493,5 vankia

799:stä vuonna 2000 vapautu-
neesta palaisi vankilaan vii-
meistään kolmen vuoden ku-
luttua. Todellisuudessa vanki-
laan palasi 444 vankia, eli en-
nustevirhe oli noin yhdeksän
prosenttia. Aineiston perus-
teella voidaan erottaa korkean
ja matalan uusimisriskin
omaavat vangit. Esimerkiksi
pienimmän uusimisriskin
ryhmästä uusijoita oli 20
prosenttia ja suurimman uu-
simisriskin ryhmässä melkein
90 prosenttia.

TILASTOAINEISTOJA
PARANNETTAVA

Jos tulevaisuudessa halutaan
tutkia entistä paremmin van-
keusrangaistuksen vaikutta-
vuutta rikollisen uran jatku-
vuuteen, tilastoaineistoja oli-
si kehitettävä edelleen. Yksi-
löistä olisi saatava kerättyä
entistä enemmän tietoa. Täl-
laisen tiedon avulla voitaisiin
entistä tarkemmin ennustaa
vankilaan palaavien määriä,
ja näin suunnitella sitä, kuin-
ka paljon vankeuden hoitoon
tulisi sijoittaa resursseja. Li-
säksi erilaisen uusimisriskin
omaaville vangeille olisi
mahdollista ”räätälöidä” eri-
laisia kuntoutusohjelmia ja
valvontaohjelmia ehdonalai-
sessa vankeudessa oleville,
jos erot yksilöiden välillä uu-
simisriskeissä voitaisiin tun-
nistaa. Tällä tavoin rikoksen-
torjunnan niukat resurssit
voitaisiin jakaa entistä tehok-
kaammin. Tämän kaltaiselle
tutkimukselle on selvä tarve,
koska sekä hallitusohjelma ja
sisäisen turvallisuuden ohjel-
ma korostavat erikseen juuri
uusintarikollisuuden ehkäi-
syä.■

Hypén, Kimmo (2004): Vankilasta
vuosina 1993–2004 vapautuneet
ja vankilaan uudestaan palanneet.
Rikosseuraamusviraston julkaisuja
1/2004.

Kuvio 1. Vankilaan palaamistodennäköisyys aikaisempien
vankeuskertojen mukaan.

Kuvio 2. Vankilaan palaamistodennäköisyys iän mukaan.

Vankeusrangaistuksen uusineet ja ei uusineet sekä heidän lu-
kumääränsä ennusteet ensimmäisen seurantavuoden jälkeen.
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TAULUKKO 1.

Ryhmä    Uusijat     Ennuste    Ei uusijat    Ennuste     Yhteensä
   1        19 21,7        74 71,3        93
   2        27 34,6        57 49,4        84
   3        44 52,1        54 45,9        98
   4        42 47,9        37 31,1        79
   5        54 57,8        33 29,2        87
   6        69 64        20 25        89
   7        56 66,7        32 21,3        88
   8        63 73,4        28 17,6        91
   9        70 75,3        20 14,7        90
10        72 73,8        10   8,2        82
Yht.      444           493,5      355           305,5      799

Smith, Paula; Goggin, Claire and
Gendreau, Paul (2002): The Effects
of Prison Sentences and Intermediate
Sanctions on Recidivism. Public Works

and Government Services, Canada.

Kirjoittaja on oikeustaloustieteen
lehtori Joensuun yliopistossa.
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Vankien psykiatrinen hoito
Suomessa ja Yhdysvalloissa

■ R O S E - M A R I E  Ä I K Ä S S U O M E N N O S :  R I I K K A  K O S T I A I N E N

Suomessa ja Yhdysvalloissa on erilainen vankeinhoitofilosofia, joka heijastuu myös mielen-

terveysongelmaisten vankien valvontaan ja hoitoon.  Suomessa vallitsee humaani, kuntout-

tava ote verrattuna Yhdysvaltain rankaisevampaan malliin. Artikkelissa kuvaillaan hoitokäy-

täntöjä Vantaan vankilan psykiatrisessa sairaalassa ja Northern State -vankilassa New Jerseyssä.

Haastattelin väitöstut-
kimustani varten
mielenterveysongel-

mien vuoksi hoidettuja vanke-
ja sekä laitosten henkilökun-
taa kyseisissä laitoksissa. Van-
taan vankilan psykiatrisessa
sairaalassa on vallalla humaa-
ni lähestymistapa. Korkeata-
soiseen psykiatriseen hoitoon
yhdistetään monenlaisia tuke-
via terapioita. Tällaiset inter-
ventiot ovat myös kustannus-
tehokkaita, sillä suomalaiset
vankilat näyttävät hyödyntä-
vän hoitotiimeissä koko hen-
kilökuntaa, myös vanginvarti-
joita. Mielenterveysongel-
maisiin vankeihin kiinnitetään
yksilöllistä huomiota. Hoidon
saatavuus ja laatu voivat vai-
kuttaa positiivisesti vankien
vapautumisen jälkeisiin koke-
muksiin, mm. vähentää uusin-

tarikollisuutta ja väkivaltai-
suutta.

Havaintojeni mukaan Van-
taan psykiatrinen sairaala
näyttää olevan monille van-
geille rikosoikeudellisen jär-
jestelmän läpi kierrättämi-
sessä ensimmäinen paikka,
jossa psykiatriset oireet ha-
vaitaan ja sitten diagnosoi-
daan ja hoidetaan. Monet
suomalaiset kaupungit näyt-
tävät epäonnistuneen psyyk-
kisesti sairaiden hoitovas-
tuun toteuttamisessa. Vastaa-
via ongelmia on Yhdysval-
loissakin. Hyvä psykiatrinen
hoito on hyvää turvallisuutta
ja hyvä turvallisuus on hyvää
hoitoa – niin yhteiskunnassa
kuin vankilassakin. Sekä Yh-
dysvalloissa että Suomessa
vankilat saattavat kuitenkin
olla ainoita paikkoja, joissa

hoitoa tarvitsevat saavat sitä.
Suomalaisilla vangeilla on

jo pitkään ollut oikeus saada
sairaanhoitoa, myös mielen-
terveyshoitoa. Yhdysvaltalai-
set vangit saivat tämän oike-
uden vasta 1976. Sekä liitto-
valtion että osavaltioiden
tuomioistuimet ovat vakiin-
nuttaneet mielenterveyson-
gelmaisille vangeille tietyt
perusoikeudet.

NORTHERN STATE
-VANKILASSA KOLMITA-
SOINEN JÄRJESTELMÄ

Northern State -vankila Esse-
xin piirikunnassa on keskiko-
koinen laitos, joka on tarkoi-
tettu aikuisille miesvangeille.
Vankila on aloittanut toimin-
tansa vuonna 1987. Siellä on
tällä hetkellä noin 2700 van-
kia. Vankilassa työskentelee

noin 150 siviiliä ja 600 varti-
jaa. Terveydenhuolto on yksi-
tyistetty. Arviolta 16 prosentil-
la vangeista on mielenterve-
ysongelmia.

Mielenterveysongelmista
kärsivät vangit sijoitetaan
kolmelle erilaiselle asunto-
osastolle. Vakautusyksikkö
(Stabilization Unit) on suun-
niteltu vangeille, jotka kärsi-
vät akuutista mielenterveys-
kriisistä. Kun oireet ovat ta-
saantuneet, heidät siirretään
asuinyksikköön (Residential
Treatment Unit) psykososi-
aaliseen kuntoutukseen. Sen
jälkeen he voivat päästä siir-
tymäyksikköön (Transitional
Care Unit), jossa on tavoit-
teena asteettainen paluu nor-
maaliväestön pariin. Oletuk-
sena on, että psyykkiset oi-
reet ovat vakautuneet ja he
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Hoidon saatavuus ja laatu voivat vaikuttaa positiivisesti vapautumisen jälkeisiin kokemuksiin, mm. vähentää uusintarikollisuutta ja väkivaltaisuutta. Kuvassa Vantaan vankilaa.

voivat aloittaa jonkinlaisen
vankiohjelman.

Yhdysvalloissa vanginvar-
tijoilla ei ole mielenterveys-
alan koulutusta, eikä heidän
oleteta tekevän hoitopäätök-
siä. Asiantuntijan luo ohja-
taan, jos käyttäytymisen tai
muun vaikutelman perusteel-
la riski näyttää olevan ole-
massa. Ammattilaisen teke-
mä mielenterveysarviointi
on yleensä toinen askel hoi-
toon pääsyssä. Vankilavirkai-
lijan seulontavälineen pitäisi
sisältää vähintään kysymyk-
set, jotka paljastavat affektii-
visten ja psykoottisten häiri-
öiden oireet, psyykkisen hoi-
don historian, nykyisen lää-
kityksen ja itsemurhariskin.
Tämän tyyppistä järjestel-
mää ei Vantaan vankilassa ol-
lut ainakaan keväällä 2003.
Kursorinen mielenterveyden
ja päihteidenkäytön arviointi

olisi kuitenkin hyvä sisällyt-
tää välineistöön. Lisäksi on
suositeltavaa, että mielenter-
veyden ammattilainen on
mukana arviointiprosessissa.

VANTAALLA MONIPUO-
LISTA KUNTOUTUSTA

Vantaan vankila on ollut toi-
minnassa muutaman vuoden.
Se edustaa uudenlaista hallin-
tokulttuuria. Psykiatrisen sai-
raalan sulautuminen muuhun
vankilarakenteeseen on vielä
käynnissä. Sulautuminen voi-
daan ymmärtää uuden ympä-
ristön rajojen vahvistamiseksi
maksimaalisen turvallisessa
suljetussa vankilassa. On
luonnollista, että tässä tilan-
teessa organisatoriset ja ra-
kenteelliset esteet voivat han-
kaloittaa mahdollisimman te-
hokkaiden mielenterveyspal-
veluiden antamista vangeille.

Vantaan vankilan psykiat-

risen sairaalan hoitofilosofia
perustuu tavallisen mielisai-
raalan psykososiaalisen kun-
toutuksen malliin. Kokonais-
valtainen hoito kohdistuu
tarpeen mukaan päihteiden
käyttöön, mielenterveyson-
gelmiin tai fyysisiin sairauk-
siin. Hoito voi sisältää aku-
punktiota, taide- ja musiikki-
terapiaa, keskusteluryhmiä
tai opiaattiriippuvuushoitoa.
Suomessa nykyään vankein-
hoitolaitos on ensisijaisesti
vastuussa mielenterveyson-
gelmaisille vangeille tuomi-
on jälkeen tarjottavasta hoi-
dosta. Lisäksi näiden palve-
luiden toteutus on yleensä
rikosoikeudellisen järjestel-
män valvonnassa, joka on
hyvin samankaltainen toi-
mintatapa kuin Northern Sta-
te -vankilassa New Jerseyssä.

Keskimääräinen hoitoaika
Vantaalla on yksi kuukausi,

mikä rajoittaa hoitovaihtoeh-
toja ja usein vain kaikkein
akuuteimpiin tilanteisiin voi-
daan tarttua. Näin ollen jäl-
kihoidon merkitys korostuu
erityisesti. Mielisairaanhoi-
tajat ja muut mielenterveys-
ammattilaiset informoivat
jatkuvasti vankiloita potilai-
den kotiuttamisista ja/tai
siirtopäivistä, lääkityksestä,
nykyisestä käyttäytymisestä
ja intervallihoidon aikatau-
luista. Kuitenkin olen huolis-
sani niistä potilaista, jotka il-
man vapautumisen jälkeistä
arviointia jättävät psykiatri-
sen sairaalan ja palaavat van-
kilan erillisille asunto-osas-
toille, joissa päätetään sijoit-
tamisesta. Eräässä mielessä
vankilapohjainen sijoittamis-
politiikka voi olla ristiriidas-
sa psykiatrisen sairaalan ko-
tiuttamissuunnitelman kans-
sa. Tätä näkökulmaa vankila-
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Northern State vankila (N=40)
Haastateltujen keski-ikä: 34,5 vuotta
Päihteiden käytön historia: 62,5 %
Koulutuksen pituus: 11,3 vuotta
Aikaisempien pidätysten määrä: 6,5
Aikaisemmat vankeuskerrat: 1,95

Vantaan vankilan psykiatrinen sairaala (N=30)
Haastateltujen keski-ikä: 27,3 vuotta
Päihteiden käytön historia: 97,5 %
Koulutuksen pituus: 7 luokkaa
Aikaisempien pidätysten määrä: —
Aikaisemmat vankeuskerrat: 2
Keskimääräinen hoitoaika ko. sairaalassa: 35,8 päivää

Northern State Vantaa
Mielialahäiriö 27,5 % 22,5 %
Persoonallisuushäiriö 12,5 % 10 %
Skitsofrenia 17,5 %   2,5 %
Ahdistushäiriö   2,5 % 12,5 %
Skitsoaffektiivinen häiriö 10 % 20 %
Käyttäytymishäiriö 10 % 32,5 %
Sekundaarinen SA diagn. 17,5 % 97,5 %
Henkinen jälkeenjääneisyys   2,5 %   0 %

TAULUKKO 1.

TAUSTATIETOJA HAASTATELLUISTA VANGEISTA

➔

Vankien haastattelun perusteella Vantaan vankilan psykiatrisessa sairaalassa tarjottu hoito

on yleisesti ottaen ensiluokkaista.

pohjaisessa jälkihoidossa
täytyy tutkia tarkemmin.

Vankien haastattelun pe-
rusteella Vantaan vankilan
psykiatrisessa sairaalassa tar-
jottu hoito on yleisesti otta-
en ensiluokkaista. Hoito
koostuu lyhyestä ammatti-
maisesti räätälöidystä ja or-
ganisoidusta psykososiaali-
sesta kuntoutuksesta, jossa
potilaalla on joka askeleella
itsemääräämisoikeus. Tämän-
tyyppinen hoitomalli on tär-
keä kroonisille mielenterve-
yspotilaille, jotka eivät kärsi

vain moninaisista psykiat-
risista oireista, vaan myös
tarvitsevat apua erilaisissa
taidoissa pärjätäkseen nor-
maaliväestön parissa. Sai-
raala ei määrää psykiatris-
ta lääkitystä pelkästään it-
seilmoitettujen oireiden
perusteella, vaan käyttäyty-
mistä arvioidaan jatkuvasti.
Tuloksena ovat yksilöllises-
ti räätälöidyt hoito- ja ko-
tiuttamissuunnitelmat. Tätä
lähestymistapaa noudate-
taan myös kuntoutusryh-
missä. Potilaita ei osoiteta

niihin pelkästään diagnoosi-
en vaan myös päivittäisten
selvitystaitojen ja verbaalis-
ten kykyjen perusteella.

POTILAASTA TAKAISIN
VANGIKSI

Kun potilaat jättävät sairaalan,
he palaavat normaaliväestön
pariin joko alkuperäiseen
vankilaansa tai heidät vapau-
tetaan kokonaan vankilasta.
Henkilökunnan ja taloudellis-
ten resurssien vähyyden
vuoksi entisten potilaiden ti-
lannetta ei sairaalasta pääse-
misen jälkeen seurata. Jälki-
hoidon taso vankiloissa jäi
minulle epäselväksi, mutta
monien suomalaisten vanki-
loiden henkilökuntaan ei kuu-
lu kokoaikaista psykiatria.
Melkein jokaisessa vankilassa
työskentelee kuitenkin psyko-
logi, jolla on olennainen roo-
li vankien mielenterveyson-
gelmien tunnistamisessa ja
hoitamisessa. Heillä on ha-
vaintojeni mukaan myös mer-
kittävä rooli vankien ohjaami-
sessa muista vankiloista hoi-
toon Vantaan psykiatriseen
sairaalaan.

Vantaan psykiatrisella sai-
raalalla on hoitoideologiana,
että ketään potilasta ei kotiu-
teta kadulle, jos se vain on
mahdollista, koska se olisi
ristiriidassa ihmisoikeuksien
kunnioittamisen kanssa. Hen-
kilökohtaisen potilas-hoitaja-
suhteen onnistuminen näyt-
tää olevan avain siirtymises-
sä takaisin yhteiskuntaan tai
toiseen vankilaan, koska hoi-
taja ottaa ”jatkuvuusagentin”
(continuity agent) tai "ra-
janylittäjän" (boundary

spanner) roolin. Rajanylittä-
jät liittävät yhteen kaksi tai
useampia järjestelmiä, joi-
den tavoitteet ovat ristiriidas-
sa. Näin voidaan estää poti-
laista joutumasta toistuvasti
sairautensa uhreiksi. Itsekin
todistin silloin tällöin, kuin-
ka mielenterveyshenkilökun-
ta omaksui itselleen nämä
roolit. Kunnallisissa mielen-
terveyspalveluissa Suomessa
(sekä New Jerseyssä) ollaan
havaintojeni mukaan jossain
määrin vastentahtoisia pal-
velemaan tätä moniongel-
maista väestöä kaksoisdiag-
nooseineen ja rikosrekiste-
reineen, joten asiantuntijuut-
ta sekä suostuttelu- ja puo-
lustustaitoja todella tarvitaan
potilaiden optimaalisen jäl-
kihoidon varmistamiseksi.■

Kirjoittaja tekee väitöskirjaa
mielenterveysongelmaisten vankien
hoidosta Suomessa ja Yhdysvalloissa
New Jerseyssä Rutgersin yliopistolla.
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Vuosina 2004 ja 2005
Keravan, Mikkelin,
Vantaan ja Helsingin

vankiloissa toteutettu ohjel-
ma koostui luennoista ja yksi-
löllisestä ohjauksesta. Han-
ketta rahoitti Etelä-Suomen ja
Viron Interreg III A ohjelma, ja
hankkeen arvioinnin viimeiste-
ly tapahtui Viron tiedeakate-
mian tutkijavaihdossa.

Ohjelman teemat ulottui-
vat huumeista seksuaaliter-
veyteen, hiviin/aidsiin ja he-
patiitteihin. Kohderyhmän
osallistumismotivaatiota li-
säsi tiedon tarjoaminen van-
kien palauttamisesta koti-
maahan ja Viron vankila-
oloista, mikä on vangeille
ajankohtainen asia. Lisäksi
jaettiin kondomeja ja materi-
aalia tartuntataudeista sekä
tatuoimisen ja suonensisäi-
sen huumeiden käytön terve-
ysriskeistä.

Vangit täyttivät ohjelman
alussa kyselylomakkeen.
Kielitaitoon liittyviin kysymyk-
siin ei vastattu yhtä aktiivises-
ti kuin päihteiden käyttöä
koskeviin. Osallistuminen oli

vapaaehtoista, eikä aineisto
edusta kaikkia Suomen van-
kiloiden virolais- ja venäläis-
vankeja.

UUSILLA VANGEILLA EI
TIETOA RISKEISTÄ

Osallistuneista (n=101) oli
enemmistö venäjänkielisiä
(63 %), samoin kyselyyn vas-
tanneista (64 %). Enemmistö
virolaisista oli 25–34-vuotiai-
ta ja enemmistö venäläisistä
yli 34-vuotiaita. Virolaisista
useampi kuin venäläisistä oli
ollut Suomessa alle kolme
kuukautta ennen vankilaan
tuloaan (81 vs 46 %). Molem-
mista ryhmistä oli enemmis-
tö ollut Suomen vankilassa
6–12 kuukautta.

Virolaisten tavallisimmin
käyttämät huumeet ennen
vankilaan tuloa ja vankilassa
olivat ekstaasi, amfetamiini,
hasis ja marihuana, ja venä-
läisten marihuana, ekstaasi,
hasis ja amfetamiini. Venäläi-
sistä oli suonensisäisesti
huumeita käyttänyt hieman
yli kymmenesosa. Nuorten,
alle 25-vuotiaiden virolaisten

ja venäläisten päihteiden
käyttö oli huomattavasti ylei-
sempää kuin yli 25-vuotiai-
den. Alle 25-vuotiaita osallis-
tui ohjelmaan kuitenkin vä-
hemmän kuin vanhempia,
mikä antaa aihetta pohtia
mahdollisuuksia suunnata
päihdeohjelmia iän ja päih-
teiden käytön mukaisesti.

Tietous hiv/aids-riskeistä
kasvoi Suomen vankilassa
oloajan myötä ja hyvä kieli-
taito oli yhteydessä korkeaan
hiv/aids-riskitietouden ta-
soon. Erityisesti uusien van-
kien tietous huumeiden käy-
tön terveysriskeistä ja suo-
jaamattoman seksin, hivin ja
hepatiitin vaikutuksista oli
kuitenkin usein puutteellista.
Niille vangeille, joiden haluk-
kuus osallistua ohjelmiin oli
vähäinen, jaettiin tietoa van-
kilakirjastoihin toimitetun vi-
ron-, venäjän- ja englannin-
kielisen materiaalin avulla.

Huumeiden suonensisäi-
sen käytön hiv-riski koskee
erityisesti venäläisiä vankeja.
Aikaisempien tutkimusten
mukaan hiv-riskikäyttäyty-

mistä ei voi vähentää ilman
metadonihoitoa tai steriilejä
huumeruiskuja ja neuloja.
Ohjelmaan osallistuneista
noin puolet ilmoitti, että kon-
domeja sekä huumeruisku-
jen ja tatuoimisvälineiden
steriloimisvälineitä on vanki-
lassa saatavana ilmaiseksi.
Kondomien jakaminen van-
geille on yksinkertainen ja
tehokas menetelmä vähen-
tää terveyshaittoja.

Alle viidesosa vastaajista
oli osallistunut hiv-testiin Suo-
men vankilassa. Alle 25-vuo-
tiaat vastaajat olivat tehneet
hiv-testin useammin kuin van-
hemmat vastaajat. Hiv-testin
tekeminen ei eronnut etnisen
taustan mukaan. Kukaan alle
kuusi kuukautta vankilassa ol-
lut ei ollut tehnyt hiv-testiä,
mutta yli vuoden vankilassa
olleista oli sen tehnyt yli puo-
let. Testien ja omakielisen ter-
veysneuvonnan puute merkit-
see menetettyä mahdollisuut-
ta välittää hiv/aids-tietoutta
uusille vangeille.■

Kirjoittaja on tutkija Åbo aka-
demin psykologian laitoksella.

■ T I M O  V I R T A N E N

Terveystietoa omalla kielellä
venäläisille ja virolaisille vangeille
Suomen vankiloissa on toteutettu virolaisille ja venäläisille vangeille suunnattua päihde- ja hiv/

aids-ohjelmaa. Lusia päihteittä -hanke osoitti, että ulkopuolisten asiantuntijoiden panos on

usein korvaamaton molemminpuolisen luottamuksen takaamiseksi ja innovaatioiden tuottami-

seksi vankilan päihde- ja hiv/aids-ehkäisyyn.
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■ M A T T I  L A I N E

Kirjoittaja on yliopettaja Vankeinhoidon koulutuskeskuksessa.

K R I M I N O L O G I A

Helsingin Sanomissa uutisoitiin
joitakin vuosia sitten Englannin
ja Walesin nuorisomellakat, joi-

hin liittyi vakavaa väkivaltaa ja rikollisuut-
ta. Erityisesti Oxfordin, Cardiffin ja Bir-
minghamin kaupungeissa nuoret olivat
järjestäneet öisin hurjia autokilpailuja
varastetuilla autoilla. Nuorisojoukot oli-
vat myös pahoinpidelleet vastaantulijoi-
ta aseinaan puukot ja pesäpallomailat.
Puhkiajetut autot oli sytytetty lopuksi
tuleen. Uutisen kirjoittaja pyrki monipuo-
lisesti pohtimaan yhtäkkiä esiinnous-
seen väkivaltaisen ja rikollisen ilmiön
syitä. Hän viittasi mm. siihen, että lau-
kaisevana tekijänä oli pitkään jatkunut
hellekausi. Cardiffin mellakointia selitet-
tiin työttömyydellä, kurjilla asunto- ja
kouluoloilla sekä nuorison sosiaalisella
kyllästymisellä. Mukana oli myös britti-
läinen peripahe, olut. Toisaalta artikke-
lin kirjoittaja esitti, että kaikki eivät usko
näihin sosiaalisiin selityksiin. Silloisen
konservatiivihallituksen edustajien näke-
myksen mukaan kyse oli vain huligaa-
neista, persoonallisuudeltaan poikkea-
vista henkilöistä. Joku selitti asiaa kan-
sanluonteella.

Jopa tiedemaailmassa ajatellaan

usein virheellisesti, että kun kaksi ilmiö-
tä ilmenee yhtä aikaa, toinen on silloin
toisen syy. Kahden ilmiön samanaikais-
ta esiintyvyyttä tai esiintymättömyyttä
kutsutaan korrelaatioksi. Hieman naiivi
esimerkki on, että hukkumiskuolemien
lisääntyminen ja jäätelönsyönnin kasvu
esiintyvät usein yhtä aikaa. Silti kukaan
ei väitä, että jäätelönsyönti lisäisi hukku-
miskuolemia. Mukaan tulee kolmas te-
kijä: lämmin ja kaunis kesäsää.

Mutta monilla muilla ihmisen käyttäy-
tymisen alueilla korrelaatioiden ja kau-
saalisuhteiden erottaminen onkin paljon
vaikeampaa. Erityisen vaikeaa se on ol-
lut juuri kriminologiassa. Voimme ottaa
tähän kuvitteellisen esimerkin Olete-
taanpa, että selvitettäisiin, minkälaista
kirjallisuutta löytyy aktiivisten taparikol-
listen kodeista. Tutkimustulokseksi sai-
simme, että erilaisen rikoskirjallisuuden
omistaminen korreloisi voimakkaasti ri-
kollisen käyttäytymisen kanssa. Tällöin
olisi suuri houkutus päätellä, että kyseis-
ten kirjojen lukeminen aiheuttaa rikolli-
suutta tai ainakin lisää sitä. Näin ei kui-
tenkaan välttämättä ole. Kausaalisuhde
voi ollakin päinvastainen: rikollinen elä-
mäntapa aiheuttaa kiinnostuksen rikos-

kirjallisuuteen. Voi olla kysymys myös
kolmannesta tekijästä, joka lisää ”ris-
kiä” sekä rikoksiin että kirjallisuuden lu-
kemiseen. Kriminologisissa tutkimuksis-
sa on löydetty näyttöä siitä, että helle-
kausi saattaa lisätä väkivaltarikoksia.
Mutta sää on tässä vain kolmas tekijä,
joka lisäämällä ihmisten liikkuvuutta ja
alkoholinkäyttöä saa aikaan rikollisuu-
den kasvun.

❦

Asiaa voidaan havainnollistaa myös to-
dellisten tutkimusten avulla. Vuonna
1966 syntyneiden pohjoissuomalaisten
yksinhuoltajaperheiden poikien väkival-
tarikollisuuden uusimista on tutkittu
(Koskinen & Sauvola ym. 2001). Tutki-
muksen mukaan riski toistuvaan väkival-
tarikokseen oli kahdeksankertainen, jos
tekijä oli elänyt yksinhuoltajaperheessä
syntymästä murrosikään ja viisinkertai-
nen silloinkin, kun äiti oli avioitunut myö-
hemmin lapsen syntymän jälkeen. Joh-
topäätös voisi nyt olla, että yksinhuolta-
juus ja isän puute lapsuudessa aiheut-
taa väkivaltarikollisuutta. Näin emme voi
kuitenkaan sanoa. Löytyykö mahdolli-

Syy vai korrelaatio?
Median piirissä halutaan usein löytää rikollisuusilmiöille yksi ja yksinkertainen syyselitys. Usein

asiantuntijoidenkin piirissä syytä etsitään sellaisista seikoista, jotka esiintyvät lähellä ja sa-

maan aikaan kuin tuo rikollinen ilmiö. Mutta löytyykö syy aina tällä keinolla?
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nen kolmas tekijä? Tekijät kirjoittavat:
Tuloksemme viittaavat siihen, että se
ei olekaan isän puute per se, joka vai-
kuttaa lapseen, vaan pikemminkin
isän puute voi olla merkki geneetti-
sestä haavoittuvuudesta. On hyvin
tunnettu seikka, että ihmiset, jotka
kärsivät antisosiaalisesta persoonalli-
suushäiriöstä, eivät ole niin kykene-
viä ylläpitämään pysyvää, yksiavioista
suhdetta. Antisosiaalisten isien osuus
on todennäköisesti korkea niissä tut-
kimuksen alaryhmissä, joissa äiti kuu-
lui yksinhuoltajaryhmään  ”läpi lap-
suuden” tai ”syntymän hetkellä”.
Poissaolevat isät ovat voineet siirtää
antisosiaaliset ja väkivaltaiset taipu-
mukset lapseen, koska tunnetusti an-
tisosiaalinen persoonallisuus on huo-
mattavan periytyvä.

Kolmas tekijä olisi tällöin isän geenit,
joka tuottaa sekä lisääntyvän yksinhuol-
tajuusriskin että riskin syyllistyä väkival-
tarikoksiin. Tämä on tietenkin vain olet-
tamus, jota jotkut aiemmat tutkimukset
voivat tukea, mutta se pitäisi erikseen
selvittää. Hyvä on myös muistaa, että
kysymys on tilastollisesta tutkimuksesta
populaatioiden tasolla; yksittäisen ta-
pauksen kohdalla se ei välttämättä to-
dista mitään.

❦

On monia sellaisia muuttujia, jotka kor-
reloivat erittäin voimakkaasti rikollisen
käyttäytymisen kanssa mutta joihin
emme kiinnitä erityistä huomiota, koska
ne usein näyttävät olevan kaiken vaikut-
tamisen ulkopuolella. Yksi tällainen on
sukupuoli. Miehet ovat kaikkialla maail-
massa ja kaikissa kulttuureissa selkeästi
alttiimpia tekemään rikollisia tekoja kuin
naiset. Ja mitä vakavampiin tekoihin
mennään, sen suuremmaksi miesten
prosentuaalinen osuus kasvaa. Tällä
täytyy olla yhteytensä ihmisen evoluuti-
oon, koska ilmiö on niin selkeän univer-

saali. Kysymys ei voi olla siitä, että po-
jat vain ”sosiaalistettaisiin rikolliskult-
tuuriin”.

Jukka Savolainen esitteli tässä leh-
dessä (2/2003) tärkeää uusiseelantilais-
ta tutkimusta, jossa on selvitetty antiso-
siaalisen käyttäytymisen sukupuolieroja.
Tutkimushankkeen yksi peruslähtökohta
oli näkemys, että rikollisuus-käsitteen
piirissä onkin kaksi hyvin erilaista epäso-
siaalisen käyttäytymisen lajia: jatkuva-
kestoinen (life-course persistent) ja pel-
kästään nuoruuteen rajoittuva (adoles-
cence-limited). Jatkuvakestoinen tyyppi
on miehillä naisiin verrattuna noin kym-
menen kertaa yleisempi, kun taas teini-
ikään rajoittuva tyyppi vain noin puoli-
toistakertainen. Sukupuolierot johtuvat-
kin siten muista tekijöistä kuin sosiali-
saation myötä opituista käyttäytymis-
normeista. Tärkeimpinä tekijöinä näyttäi-
sivät olevan biologis-psykologiset
muuttujat, kuten esimerkiksi hyperaktii-
vinen temperamentti ja neurokognitiivi-
set vajaatilat. Altistavat tekijät ovat siis
pojilla yksinkertaisesti yleisempiä ja su-
kupuolten väliset erot todellisia, ei vain
sosiaalisesti konstruoituja.

Toinen joskus jopa voimakkaammin
rikollisuuden kanssa korreloiva tekijä on
ikä. On olemassa rikosaktiivi ikäkausi,
joka näkyy rikostilastoissa niin väkivalta-
rikoksissa kuin omaisuusrikoksissakin.
Myös tämä ilmiö näyttäisi olevan univer-
saali. Rikosten yleisyys alkaa voimak-
kaasti nousta noin 12–13-ikävuosien
tienoilla, saavuttaa huippunsa teini-iän
lopulla, noin 20-vuotiaana, ja lähtee sen
jälkeen jyrkkään laskuun. Tämä koskee
varsinkin perhe-elämän ulkopuolella ta-
pahtuvia rikoksia. Tämä merkitsee
muun muassa sitä, että väestön ikära-
kenteella voi olla suurikin merkitys yh-
teiskunnan kokonaisrikollisuuden kan-
nalta. ”Mummojen ja vaarien” yhteis-
kunnassa on rikollisuutta vähemmän. Eri
ikäluokkien koon muutokset näkyvät ri-
kollisuuden nousevina ja laskevina käy-

rinä. Kun esimerkiksi suuret ikäluokat
tulevat rikosaktiiviin ikään, rikollisuudel-
la on taipumus lisääntyä (ellei jokin muu
tekijä kumoa tätä vaikutusta), ja vastaa-
vasti kun suuret ikäluokat alkavat lähes-
tyä keski-ikää, muutos saattaa näkyä ri-
kollisuuden, jopa vankimäärien vähene-
misenä.

❦

Rikollisuuden vaihtelun syitä ovat jotkut
tutkijat etsineet hyvinkin yllättävistä teki-
jöistä. Yhdysvaltaiset John Donohue III
ja Steven Levitt (2001) aiheuttivat suu-
ren kohun esittäessään tutkimuksensa
kautta väitteen, että 1990-luvulla Yhdys-
valloissa tapahtunut rikollisuuden sel-
keä väheneminen johtui abortin laillista-
misesta koko maassa 1970-luvulla. Ri-
kollisuus alkoi jyrkästi vähentyä, kun
aborttien laillistamisesta oli kulunut 18
vuotta. Heidän näkemyksensä on, että
monet niistä, joista olisi todennäköisim-
min tullut rikoksentekijöitä, abortoitiin
lähes kolmekymmentä vuotta sitten. Ri-
kollisten riskiryhmään kuuluvat teini-
ikäisten, köyhien ja etnisiä vähemmistö-
jä edustavien lapset. Väitteiden vahvis-
tukseksi esitetään mm. se tosiseikka,
että niissä Yhdysvaltain viidessä osaval-
tiossa, jossa abortti oli laillinen ennen
korkeimman oikeuden koko maata kos-
kevaa päätöstä, sekä väkivalta- että
omaisuusrikokset vähenivät ennen mui-
ta osavaltioita.

Tutkijoiden väitteet saivat aikaan voi-
makkaan kritiikin aallon, jossa perintei-
seen tapaan viittaukset Hitleriin ja rotu-
hygieniaan sinkoilivat. Tutkijat eivät kui-
tenkaan halunneet tehdä asiasta millään
tavalla rotukysymystä, vaan heidän mie-
lestään kyse on huonoihin oloihin syn-
tyvistä ihmisistä, joiden kokemat laimin-
lyönnit, kaltoinkohtelut yms. ruokkivat
rikolliselle uralle joutumista.■

Korrelaatioiden ja kausaalisuhteiden erottaminen on ollut erityisen vaikeaa kriminologiassa.



28 HAASTE  2/2005

■ P E R T T I  H E M Á N U S

K I R J A - A R V I O

Minna Nikunen: Surman jälkeen itse-
murha. Kulttuuriset luokitukset rikos-
uutisissa. Tampere University Press
2005.

Minna Nikusen väitöskirja on ymmär-
tääkseni erittäin harvinainen, maassam-
me ensimmäinen, jossa paneudutaan
poikkeukselliseen rikostyyppiin: henki-
lö surmaa ensin yhden tai useampia
ihmisiä ja sen jälkeen itsensä. Teos ei
muuten aineistosta huolimatta ole tie-
dotusoppia vaan sosiaalipsykologiaa.

Herää kysymys, joka nousee kirjasta
lähinnä välillisesti: onko surma-itsemur-
hayhdistelmä jotenkin poikkeuksellisen
paha rikostyyppi? Tekijähän selviytyy
tavallaan ilman rangaistusta, jos tämä
käsite ymmärretään sovinnaisella taval-
la. Toisaalta rikollinen rankaisee itse it-
seään pahimmalla mahdollisella taval-
la. Kumpi variantti on ”oikeampi”? Sii-
hen en osaa vastata. Kyseessä taitaa
olla nimenomainen vaihtelutyyppi, jota
jonkun kriminologin kyllä kannattaisi
vakavasti pohtia.

TAPAUKSIA ON VÄHÄN

Mainitunlaiset rikostyypit ovat verraten
harvinaisia. Nikunen on etsinyt niitä sa-
nomalehdistä tietyllä otannalla ja huo-
lellisesti, jopa pikkutarkasti. Tapausten
vähyys nostaa tavallaan jokaisen löy-
döksen arvoa.

Nikunen ei suinkaan etene puhtaan
empiristisesti, vaan käyttää apunaan
ennen muuta etnometodologiaa.
Tämä on Harvey Sachsin kehittämä va-
riantti mainitusta käsitteestä. Lainaan
Nikusta: ”Tulkinnat ja suhtautumistavat
eli arkitietämys ei perustu pelkästään
sille, mitä ihmiset tekevät vaan myös
sille, minkälaisina ihmisinä toiset hah-
motamme ja miten havaitsemamme

toiminnot sopivat tähän määrityk-
seen.” Ihmisillä on siis ”luonnollinen
asenne”, joka saa heidät käsittämään
sosiaaliset konventiot luonnollisina ja
väistämättöminä.

Mutta mitä saattaa piillä noiden kon-
ventioiden takana? Tämä on tärkeä
osa väitöskirjan problematiikkaa. Otan
kolme esimerkkiä:

Vaasasta löydettiin miehen ja naisen
ruumiit, kuitenkin eri paikoista. Poliisi
selvitti tapauksen, joka paljastui per-
hetragediaksi. Sitä olisi voinut toisaal-
ta pitää ”vain” perheriitana. Tapaus voi
myös muuttua yksityisasiaksi, sillä kun
surmaajalla ja surmatulla on ollut pitkä
ja läheinen suhde, surmatyöt saattavat
jopa privatisoitua. Nikunen kysyykin,
kenen yksityisyyttä oikeastaan suojel-
laan, uhrin vai tekijän.

Suonenjokelainen yrittäjä ampui vai-
monsa ja itsensä mutta säästi kolme
lastaan. Lasten henkiin jättäminen on
johdonmukaista joidenkin vanhem-
muuteen liitettyjen odotusten kannalta.
Surmaajan määrittely muuttui: eloon
jäänyt tytär löysi vanhempansa ja teki-
jä oli isä. Naapurit ja omaisetkin löytä-
vät pariskuntia tai ruumiita, kun taas
poliisit pääsääntöisesti löytävät vain
ruumiita, toisin sanoen esineellistävät
omaa työtään. Ilman tätä operaatiota
poliisin toiminta saattaisi olla liian ras-
kasta.

Yhä muistettaneen Porvoon tapaus:
ylivelkaantuneen perheen äiti surmasi
miehensä, kaksi lastaan ja itsensä. Ta-
paus oli äärimmäisen harvinainen ja sii-
hen suhtauduttiin kaksijakoisesti: hän-
tä nimitettiin ”surmaajaäidiksi”, mutta
hänen kerrottiin myös pyytäneen an-
teeksi tekoaan sukulaisiltaan. Tilannet-
ta hallitsi eräänlainen ymmälläolo. It-
seäni jäi kiusaamaan haastatellun
miestuttavan ihmetys: miksi perhe ei

tullut puhumaan veloistaan, sillä ystä-
väpiiri olisi ne maksanut? Kuka tätä us-
koo?

Kulttuuriset mallit ja niiden noudatta-
minen ovat yritystä saada selville selvit-
tämätöntä.

TEOT OLISI KÄSITTEELLISTETTÄVÄ

Ehkä kiintoisinta kirjassa on yritys löy-
tää käsitteitä, joilla mainittu rikostyyp-
pi tulisi ymmärrettävämmäksi. Miesten
masennus ja sen seuraus, esimerkiksi
puhumattomuus, saattaa johtaa hirvit-
tävään väkivaltaan. Tällä linjalla on
muun muassa professori J.P.Roos.
Tästä tulkinnasta eroaa ”miehen kriisi”,
jolla ei enää tarkoiteta vain suomalai-
sia miehiä, vaan siitä on alettu puhua
Euroopan laajuisesti. On myös ideoita,
jotka häivyttävät pois sukupuolieron.
Ne perustunevat ainakin siihen, että
naiset pystyvät poikkeustilanteissa te-
kemään samantyyppisiä rikoksia kuin
miehet, vaikka henkirikollisuus yhä on-
kin pääasiassa miesten alaa.

Tulkinnat vaihtelevat. Esimerkiksi
porvoolaisäidin on myös katsottu ra-
kastaneen lapsiaan yli kaiken ja halun-
neen varjella heitä pahimmalta, joka ei
ole hänestä kuolema. Nikunen viittaa
tähänkin mahdollisuuteen.

Rikoksentorjunnan kannalta ”sur-
man jälkeen itsemurha”-tapaukset tai-
tavat tuntua lähes toivottomilta. Niku-
nen ei pääse torjumispohdiskeluissaan
kovin pitkälle. Itsellänikin on vain yksi
ehdotus eikä sekään ehkä kehuttava:
entä jos verraten kovanyrkkistä Suo-
mea pystyttäisiin muuttamaan peh-
meämmäksi ja ymmärtäväisemmäksi,
jolloin nuo uhanalaiset pahimmat tapa-
ukset löydettäisiin ennen kuin se on lii-
an myöhäistä?■■■■■

Kirjoittaja on emeritusprofessori.

Surman jälkeen itsemurha, ehkä teoista kauhein?
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Uutiset murha-itsemurhista kertovat kulttuuristamme

Joensuun skinien rikoksista tietoa

Keväällä valmistuneessa Minna Ni-
kusen väitöstutkimuksessa on käsi-

telty sitä, miten kulttuurissamme koe-
taan sopivaksi kertoa tapauksista, jois-
sa henkirikoksen tehnyt surmaa myös it-
sensä. Tutkimuksessa on analysoitu
murha-itsemurhista kertovia sanoma-
lehtiartikkeleita vuosina 1996–2000 Aa-
mulehdessä, Helsingin Sanomissa, Ilta-
lehdessä ja Ilta-Sanomissa sekä tapah-
tumapaikan valtalehdessä.

Vain 7 % henkirikoksista Suomessa
johtaa tekijän itsemurhaan. Kuitenkin
silloin, kun henkirikoksen uhrina on teki-
jän naispuolinen kumppani tai lapsi,
jopa viidennes teoista on murha-itse-
murhia. Nainen on harvoin murha-itse-
murhan tekijä. Niissäkin tapauksissa,

joissa uhreina on lapsia, tekijä on use-
ammin lapsen isä kuin äiti. Tutkimukses-
sa murha-itsemurhia on käsitelty edus-
tavana esimerkkinä sukupuolistuneesta
väkivallasta ja sen mekanismeista.

Tutkimuksen mukaan murha-itsemur-
hauutisissa perheen sisäistä väkivaltaa
selitetään moninaisin tavoin, joskus sitä
ymmärtäen, joskus taas tuomiten. Seli-
tettäessä tekoja käytetään hyväksi kult-
tuurisia käsityksiä perhesuhteista ja he-
teroseksuaalisesta parisuhteesta. Niku-
sen mukaan vaimon surma on karkeis-
taen tavanomainen teko, joka ei vaadi
selitystä, sillä parisuhteissa on riitaa ja
erimielisyyttä. Lapsen surma taas on jär-
kyttävä teko, mutta sukulaisuussuhteen
takia ymmärrettävissä vanhemman itse-

murhan laajennuksena. Ulkopuolisen
surma taas nähdään näitä kahta vähem-
män ymmärrettävänä ja enemmän ri-
koksena.

Joskus selityksissä nojataan suoma-
laisuuteen, mikä liitetään lähinnä suo-
malaisten kansantautiin masennukseen
ja suomalaisen kulttuurin epäsosiaali-
suuteen – joiden molempien nähdään
vaikuttavan lähinnä miesten elämään.
Naisten ongelmat näyttäytyvät yksilölli-
sinä mielenterveyden ongelmina tai uni-
versaaleina äidillisyyden tai naisellisuu-
den patologisina puolina, eivät koko
kulttuurin tai yhteiskunnan ongelmina.
Lapsensa tai vaimonsa ja itsensä sur-
mannut mies voidaan esittää ulkoisten
voimien tekoon ajamana.

Nuoret lainrikkojat -seminaari järjes-
tetään 4–5. elokuuta Tampereen

poliisikoululla. Teemana on lapset ja
nuoret uudistuvassa rikosseuraamusjär-
jestelmässä. Luennoissa käsitellään las-
ten ja nuorten rikolliseen käyttäytymi-
seen johtaneita syitä ja uudistuvaa nuor-
ten rikosten seuraamusjärjestelmää –
lastensuojelujärjestelmän roolia unohta-
matta. Seminaari on tarkoitettu mm.
poliisi-, syyttäjä-, oikeus-, kriminaali-
huolto-, sosiaali-, nuoriso- ja opetusvi-
ranomaisille sekä sovittelijoille ja va-
paaehtoisille, jotka kohtaavat työssään
nuorten rikosten asianosaisia. Järjestäji-
nä ovat oikeusministeriö, sosiaali- ja ter-
veysministeriö, rikosasioiden sovittelun
neuvottelukunta ja Sovittelutiimi ST Ay.

Lisätietoa seminaarista sähköpostitse
juhani.iivari@netti.fi ja kjuntunen@koti.soon.fi
ja ilmoittautumiset mari.sulunsilta@joviaali.fi.

Nuoret lainrikkojat
-seminaari kesällä

TTTTTarja Hilden-Paajasenarja Hilden-Paajasenarja Hilden-Paajasenarja Hilden-Paajasenarja Hilden-Paajasen väitöskirjassa
on tarkasteltu Joensuun skinien ri-

kollisuutta 1990-luvulla. Skinit ilmaantui-
vat Joensuuhun aikana, jolloin kaupun-
kia ravisutti tuotannollinen, rakenteelli-
nen, taloudellinen ja sosiaalinen muu-
tos. Tutkimusaineistona on käytetty po-
liisin esitutkinta-aineistoa skinien Joen-
suussa ja lähiympäristössä vuosina
1995–1998 tekemistä rikoksista.

Esitutkinta-aineiston perusteella rikol-
lisiin tekoihin syyllistyneiden skinien lu-
kumääräksi tuli 48, ja he olivat kyseise-
nä ajanjaksona iältään 15–20-vuotiaita
miehiä, joihin kohdistui 424 yksittäistä
rikosepäilyä. Rikosepäilyjä on tarkastel-
tu muun muassa tapahtuma-ajan, -pai-
kan sekä syyllisiksi epäiltyjen ja eri rikos-
lajien suhteen. Yhtenä tarkastelukriteeri-
nä on ollut rikoksen epäilty rasistisuus.

Tulokseksi tuli, että kaikista rikoksista
väkivaltarikoksia oli 42 prosenttia, omai-
suusrikoksia 40 prosenttia ja loput mui-

ta rikoksia. Osa skineistä suuntautui var-
sin väkivaltapainotteiseen rikollisuu-
teen, osa oli lukuisine omaisuusrikok-
sineen lähestulkoon taparikollisia ja osa
suuntautui tasapuolisesti eri rikoslajei-
hin. Vaikuttimia skinirikoksille kuulustelu-
kertomuksissa löytyi kaksi: kosto ja ra-
sismi.

 Tutkimuksen mukaan skinit ovat
osallistuneet väkivaltarikoksiin useimmi-
ten impulsiivisesti tilanteen luonteen ja
siinä mukana olleiden vaikutuksesta. Ta-
vanomaisimmin rikos tehtiin aamuyöllä
viikonloppuna kaupungin keskustassa
ravintolan läheisyydessä. Ulkomaalai-
silla on ollut Joensuussa muuta väestöä
suurempi riski joutua myös skiniväki-
vallan kohteeksi. Sittemmin rasistinen
väkivalta on vähentynyt Joensuun alu-
eella.

Hilden-Paajanen on kirjoittanut tutkimukses-
taan Haasteessa 2/2001. Väitöskirja löytyy
netistä osoitteesta http://acta.uta.fi.

■ R I I K K A  K O S T I A I N E N
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Laki lähestymiskiellosta on ollut voi-
massa vuodesta 1999 lähtien. En-

simmäisenä vuonna kieltoja määrättiin
1000. Kieltojen lukumäärä on noussut
vuosittain niin, että viime vuonna niitä
määrättiin 1795 ja niitä oli vuoden vaih-
teessa voimassa 1446. Tänä vuonna
huhtikuun loppuun mennessä kieltoja
on poliisin tulostietojärjestelmän mu-
kaan kirjattu kaikkiaan 693, joista perin-
teisiä lähestymiskieltoja oli 512, per-
heen sisäisiä lähestymiskieltoja 33, väli-
aikaisia lähestymiskieltoja 131 ja väliai-
kaisia perheen sisäisiä lähestymiskielto-
ja 17.

Lain tarkoitus on ehkäistä rikoksia
ennalta ja parantaa mahdollisuuksia
puuttua vakavaan häirintään. Lähesty-
miskielto on koettu hyväksi mahdolli-
suudeksi estää väkivaltaa ennakolta ja
tarvittaessa katkaista väkivaltatilanteita
sekä ohjata osapuolia käyttämään viran-
omaisten ja järjestöjen palveluja.

Lakia täydennettiin viime vuonna ja
muutos tuli voimaan tämän vuoden
alusta. Poliisin ylijohto antoi hallinnol-
leen ohjeen viime joulukuussa.

UUSIA KÄYTÄNTÖJÄ

Lähestymiskielto kirjataan niin sanot-
tuun S-ilmoitukseen ottamalla huomi-
oon, mitä on sanottu tietojen kirjaami-
sesta poliisiasiain tietojärjestelmään.

Tarvittaessa tai käräjäoikeuden mää-
räyksestä joudutaan suorittamaan polii-
situtkinta lähestymiskiellon tarpeen ja
edellytysten selvittämiseksi.

Uutta on myös se, että väliaikainen
lähestymiskielto on kirjattava poliisiasi-
ain tietojärjestelmään, jolloin tieto siitä
näkyy välittömästi kyselyissä. Asian-
osaisille tulee antaa informaatiota kiel-
lon sisällöstä, prosessin etenemisestä
ja viranomaisten sekä järjestöjen autta-
vista palveluista kuten väkivaltaisten

miesten hoitoryhmistä.
Poliisille annetun ohjeen mukaan lä-

hestymiskieltolain toimivuuden varmis-
tamiseksi tulee poliisin lääninjohtojen ja
Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen
seurata lähestymiskieltolain toimivuutta
ja raportoida kielloista ja niiden rikkomi-
sesta vuosittain tulosneuvottelujen yhte-
ydessä poliisin ylijohdolle. Lisäksi kihla-
kuntien poliisilaitokset nimeävät tutkin-
tatehtävissä toimivan pidättämiseen oi-
keutetun virkamiehen vastuu-/yhdyshen-
kilöksi lähestymiskieltoasioissa.

VÄLIAIKAINEN LÄHESTYMIS-
KIELTO

Väliaikaisen lähestymiskiellon tarkoituk-
sena on päästä katkaisemaan väkivalta-
tilanne. Kun henkilö tulee poliisiasemal-
le ja ilmoittaa haluavansa lähestymis-
kieltoa, poliisi käynnistää tarvittavat toi-
menpiteet. Pidättämiseen oikeutetun
virkamiehen tehtävänä on määrätä väli-
aikainen lähestymiskielto, kun sen tarve
on olemassa ja laki mahdollistaa sen.
Uutta on myös se, että ilmoituksen vas-
taanottaja tai kotihälytystehtävän hoita-
nut poliisipartio ilmoittaa asian välittö-
mästi em. virkamiehelle.

Pidättämiseen oikeutettu virkamies
voi määrätä väliaikaisen lähestymiskiel-
lon viran puolesta, jos kiellolla suojatta-
van henkilön suojan tarpeen ilmeisyys
edellyttää kiellon välitöntä antamista ja
jos asiassa ilmenneistä seikoista on
pääteltävissä, että kiellolla suojattava
henkilö ei kieltoon määrättävää henkilöä
kohtaan tuntemansa pelon vuoksi tai
muusta syystä kykene itse kieltoa hake-
maan.

Ennen väliaikaista lähestymiskieltoa
koskevan asian ratkaisemista sekä kiel-
toon määrättäväksi aiotulle että sillä
suojattavalle henkilölle on varattava ti-
laisuus tulla kuulluksi. Asia voidaan kui-

tenkin ratkaista asiaan osallista kuule-
matta, jos pyyntö on ilmeisen perustee-
ton tai jos kieltoon määrättäväksi aiot-
tua henkilöä ei tavoiteta.

Väliaikaista lähestymiskieltoa koske-
vaan päätökseen ei saa erikseen hakea
muutosta.

PERHEEN SISÄINEN LÄHESTYMIS-
KIELTO UUTTA

Niin sanottu perheen sisäinen lähesty-
miskielto voidaan määrätä, jos henki-
lön, jota vastaan kieltoa pyydetään, uh-
kauksista, aiemmista rikoksista tai
muusta käyttäytymisestä voidaan pää-
tellä, että hän todennäköisesti tulisi te-
kemään itsensä uhatuksi tuntevan hen-
kilön henkeen, terveyteen tai vapauteen
kohdistuvan rikoksen, eikä kiellon mää-
rääminen ole kohtuutonta ottaen huo-
mioon uhkaavan rikoksen vakavuus, sa-
massa asunnossa asuvien henkilöiden
olosuhteet ja muut asiassa ilmenneet
seikat.

Jos perheen sisäinen lähestymiskiel-
to määrätään, ratkaisussa on myös yk-
silöitävä asunto, josta kieltoon määrätyn
henkilön on poistuttava, sekä määrättä-
vä siitä, miten kieltoon määrätty henkilö
saa haltuunsa tarpeelliset henkilökohtai-
set tavaransa.

Kun kyseessä on perheen sisäinen lä-
hestymiskieltotapaus, eikä kieltoon
määrätyllä ole tai hän ei pysty hankki-
maan muuta asuntoa, hänelle on annet-
tava tietoja tarjolla olevista asuntomah-
dollisuuksista, joista tulee tarvittaessa
neuvotella sosiaalitoimen kanssa.

Lähestymiskiellosta kertova esite löytyy
poliisin verkkosivuilta www.poliisi.fi.

Kirjoittaja on poliisitarkastaja sisäasiainmi-
nisteriössä.

Lähestymiskiellon käyttö on lisääntynyt
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Peitetoimintaa suorittavalle poliisille
voitaisiin joissakin tapauksissa an-

taa lupa osallistua järjestäytyneen rikol-
lisryhmän toimintaan ja poikkeukselli-
sesti myös rikoksen tekemiseen, ehdot-
taa oikeusministeriön ja sisäasiainminis-
teriön yhteinen työryhmä. Peitetoimin-
nalla tarkoitetaan poliisin soluttautumis-
ta esimerkiksi rikollisryhmään tietojen
hankkimiseksi rikosten estämistä, pal-
jastamista tai selvittämistä varten. Peite-
poliisi ei nykyisin saa osallistua rikollis-
ryhmän toimintaan.

Työryhmä ehdottaa, että tuomiois-
tuin voisi antaa luvan osallistua rikollis-
ryhmän toimintaan. Edellytyksenä olisi,
että peitetoiminnan kohteena on rikos,
josta säädetty enimmäisrangaistus on
vähintään kymmenen vuotta vankeutta.
Lisäksi edellytettäisiin, että osallistumi-
sella voitaisiin arvioida olevan erityisen
tärkeä merkitys rikoksen estämiselle,
paljastamiselle tai selvittämiselle. Keino
olisi poikkeuksellinen ja sitä tarvittaisiin
ennen kaikkea järjestäytyneen vakavan
huumerikollisuuden vastustamiseen.

Peitetoimintaan osallistuva poliisi
voisi myös saada luvan osallistua peite-
toiminnan kohteena olevaan rikokseen,
jos rikos on tekeillä tai on perusteltua
syytä olettaa, että se tehtäisiin ilman
poliisin myötävaikutustakin. Osallistu-
minen saisi kuitenkin olla vain esimerkik-
si vaikuttamista rikoksen tekemisen ai-
kaan tai paikkaan. Poliisin osuus rikok-
sen suorittamisessa ei saisi olla ratkai-
seva. Yllättäen syntyvissä tilanteessa
voisi peitetoimintaan osallistuva poliisi
osallistua myös sellaiseen rikokseen,
joka tehdään peitetoiminnan varsinaise-
na kohteena olevan rikoksen yhteydes-
sä. Edellytyksenä olisi, että osallistumi-
nen on välttämätöntä peitetoiminnan
paljastumisen estämiseksi ja poliisimie-
hen henkeen tai terveyteen välittömästi

kohdistuvan vakavan uhan torjumiseksi.
Lisäksi peitepoliisi voisi uskottavuuten-
sa säilyttämiseksi joutua syyllistymään
esimerkiksi liikenne- tai muihin vastaaviin
rikkomuksiin, joista yleensä on odotet-
tavissa vain sakkorangaistus. Poliisi ei
saisi osallistua henkeen tai terveyteen
taikka henkilökohtaiseen vapauteen
kohdistuvaan rikokseen eikä toisen sek-
suaalista itsemääräämisoikeutta louk-
kaavaan rikokseen.

Tuomioistuin voisi myöntää luvan jär-
jestäytyneen rikollisryhmän toimintaan
osallistumiseen enintään kuudeksi kuu-
kaudeksi kerrallaan. Lupahakemukseen
olisi liitettävä yksityiskohtainen suunni-
telma peitetoiminnasta.

Järjestäytyneen rikollisryhmän toi-
mintaan osallistumisesta olisi raportoi-
tava kolmiportaisesti. Poliisimiehen oli-
si raportoitava toimistaan poliisiyksi-
kön, käytännössä keskusrikospoliisin,
päällikölle. Tämän olisi annettava toi-
minnasta vuosittain selvitys sisäasiain-
ministeriölle ja ministeriön olisi annetta-
va joka vuosi kertomus eduskunnan oi-
keusasiamiehelle.

Rikoksesta epäillyllä olisi oikeus jälki-
käteen saada tieto siitä, että peitepolii-
si on osallistunut oikeudenkäynnin koh-
teena olevan rikoksen tekemiseen. Tuo-
mioistuin voisi kuitenkin päättää, ettei
tietoa tarvitse antaa, jos peitepoliisi tai
hänen läheisensä joutuisivat sen vuoksi
vakavaan vaaraan.

ANONYYMI TODISTELU MAHDOL-
LISEKSI VAKAVISSA RIKOKSISSA

Työryhmä ehdottaa myös anonyymin
todistelun sallimista. Todistajaa voitai-
siin oikeudenkäynnissä kuulla siten, et-
tei hänen henkilöllisyytensä paljastu.
Tämä olisi mahdollista, jos todistajan
henkeen tai terveyteen kohdistuu vaka-
va uhka. Anonyymi todistelu tulisi ky-

seeseen vain silloin, kun syyte koskee
rikosta, josta säädetty enimmäisran-
gaistus on vähintään kymmenen vuotta
vankeutta. Käytännössä anonymiteettiin
voitaisiin turvautua vakavaa järjestäyty-
nyttä rikollisuutta koskevissa asioissa.

Anonyymiä todistelua koskevia sään-
nöksiä sovellettaisiin sekä poliisimiehiin
että muihin todistajina kuultaviin. Ano-
nyymin todistajan henkilöllisyyteen liitty-
viä seikkoja voitaisiin jättää kirjaamatta
jo rikoksen esitutkinnan aikana, jos hän-
tä on tarkoitus kuulla anonyymisti.

Anonyymissa todistelussa voisi olla
eriasteisia vaihtoehtoja. Yksinkertaisim-
millaan salattaisiin todistajan nimi ja yh-
teystiedot, mutta häntä kuultaisiin oikeu-
denkäynnissä normaalisti. Tarvittaessa
todistajaa voitaisiin kuulla pelkän ääniyh-
teyden välityksellä. Kaikkein vakavimmis-
sa tapauksissa anonyymiä todistajaa
kuultaisiin ääniyhteyden välityksellä niin,
että hänen äänensä muutettaisiin.

ERIÄVÄT MIELIPITEET

Peitetoimintatyöryhmän mietintöön liit-
tyy kolme eriävää mielipidettä. Niistä
ensimmäisen mukaan anonyymin todis-
telun näyttöarvoa ei pitäisi rajoittaa.
Toisessa eriävässä mielipiteessä esite-
tään muun muassa, että rikollisryhmän
toimintaan osallistuminen ja anonyymi
todistelu tulisi sallia ehdotettua lievem-
min perustein. Lisäksi vastustetaan val-
tion korvausvelvollisuutta peitepoliisin
tekemästä rikoksesta. Kolmannessa eri-
ävässä mielipiteessä ei ylipäänsä kan-
nateta työryhmän ehdotuksia.

Peitetoimintatyöryhmän ehdotukset
liittyvät poliisilain tarkistamista koske-
vaan hallituksen esitykseen, joka on par-
haillaan eduskunnan käsiteltävänä. Ky-
seinen lakiesitys sisältää muun muassa
poliisin tiedonhankinnan tehostamiseen
liittyviä ehdotuksia.

Työryhmä ehdottaa poliisille lupaa rikoksiin peitetoiminnassa
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Pohjoismaisen tutkijaseminaarin aiheena rikoksentorjunta

Alkolukkoa kokeillaan Suomessa
heinäkuun alusta lähtien kolmen

vuoden ajan. Alkolukolla valvottu ajo-
oikeus on vapaaehtoinen vaihtoehto
rattijuopumuksesta tai törkeästä ratti-
juopumuksesta määrätylle ehdottomal-
le ajokiellolle. Kuljettajan on käytettävä
alkolukkoa yhden vuoden koetusajan.

Alkolukko on laite, joka estää ajoneu-
von käynnistymisen, jos kuljettajan hen-
gitysilmassa on alkoholia veren 0,2 pro-
millen pitoisuutta vastaava määrä. Li-
säksi kuljettajan on puhallettava laittee-

seen satunnaisesti ajon aikana.
Huumeiden tai muiden huumaavien

aineiden kuin alkoholin vaikutuksen alai-
sena ajaneelle ei myönnetä valvottua
ajo-oikeutta, koska alkolukko ei tunnis-
ta huumeita tai lääkeaineita.

Varsinainen ajokortti otetaan koetus-
ajaksi valvottavalta pois. Hänelle myön-
netään alkolukkoajokortti, joka oikeut-
taa kuljettamaan vain sitä ajoneuvoa,
johon laite on asennettu. Alkolukolla
varustettua autoa saavat kuitenkin ajaa
myös muut henkilöt kuin valvottava.

Alkolukon käyttöön liittyy päihderiip-
puvuuden arviointiohjelma ja jatkoseu-
ranta säännöllisine terveystarkastuksi-
neen. Arviointiohjelman aloittaminen on
edellytys alkolukkoajokortin myöntämi-
selle.

Alkolukon käyttökustannuksista vas-
taa valvottava. Kustannusten arvioidaan
olevan enintään noin 150 euroa kuukau-
dessa. Summaan sisältyvät myös päih-
deriippuvuuden arviointiohjelman ja jat-
koseurannan kulut.

Alkolukkokokeilu käynnistyy heinäkuussa

Norjassa toukokuussa pidetyn
NSfK:n tutkijaseminaarin aiheena

oli rikoksentorjunnan mahdollisuudet ja
rajoitukset. Kolmipäiväisen seminaarin
ohjelmassa oli sekä käytännönläheisten
tutkimushankkeiden  että rikoksentor-
junnan perusteorioiden esittelyjä.

Kaukaisin tutkijavieras John E. Eck
Cincinnatin yliopistosta Yhdysvalloista
esitteli rikoksentorjunnan ympäristö- ja
tilannetorjunnan teorioita ja pohti nii-
den tehokuutta. Eck jakoi rikoksentor-
juntastrategiat nelikenttään sen mu-
kaan, miten keskittynyttä huomiota on-
gelmaan kiinnitetään ja miten laaja-
alaisia interventioita käytetään. Standar-
dimallissa painopisteitä ei ole ja toi-
menpiteet ovat kapea-alaisia (esimerk-
keinä satunnainen partiointi, nopeat
vastaukset ja yksittäiset tutkinnat). Pai-
nopistemallissa huomio on luonnolli-
sesti hyvinkin keskittynyttä mutta inter-
ventiot vielä kapea-alaisia (hotspot-par-
tiointi, uusivien rikoksentekijöiden tut-
kinta, ajalliset ja paikalliset tehoiskut).
Yhteisömallissa puolestaan interventiot

ovat laaja-alaisia mutta painopisteet
puuttuvat (jalkapartiointi, naapuriase-
mat, yhteisökokoukset, yhteisön sitou-
tuminen). Ongelmakeskeisessä mallis-
sa taas käytetään laaja-alaisia interven-
tioita tiettyihin painopisteisiin (uusiutu-
vat uhriskeemat, riskitaipumuksiin
puuttuminen, ongelman analysointi,
kumppanuus). Eck korosti ongelmakes-
keisen lähestymistavan olevan muihin
strategioihin verrattuna tehokkain, sillä
se pystyy mm. sopeutumaan muuttu-
viin tilanteisiin ja ottamaan huomioon
rikoksentekijän päätöksenteon.

Kiinnostavia tutkimushankkeita olivat
mm. islantilainen tutkimus nuorten alko-
holin- ja huumeidenkäytöstä ja tanska-
lainen Ringsted-projekti, jossa keskityt-
tiin nuorten tupakan polton, päihteiden-
käytön, väkivallan ja muun rikollisuuden
yhteyksiin.

Thorolfur Thorlindsonin mukaan Is-
lannissa on todettu mm., että nuorten
alkoholin ja kannabiksen käyttö korreloi
sen kanssa, kuinka moni ystävistä oli
kokeillut, minkä verran aikaa nuori viet-

tää vanhempiensa seurassa tai urheilu-
harrastusten parissa. Tutkimuksen tuot-
tamaa tietoa on käytetty vanhempien
valistamiseen ja heidän verkostumis-
taan on rohkaistu. Hanke jakoi myös
rahaa erilaisen nuorisotoiminnan järjes-
tämiseen, mistä on seurannut runsaasti
tutkijayhteisön kritiikkiä. Puolestaan
Tanskassa Ringstedin kunnassa nuoria
on valistettu siitä, kuinka moni ikätove-
reista todellisuudessa tupakoi, käyttää
päihteitä jne. Projekti osoitti, että nuor-
ten häiriökäyttäytymiseen on mahdollis-
ta vaikuttaa tällaisin kampanjoin.

Kokouksessa syntyi keskustelua siitä,
ovatko  rikoksentorjuntastrategiat siirret-
tävissä toiseen kulttuuriin – lähinnä Yh-
dysvalloista Pohjoismaihin – ja mitkä
ovat rikoksentorjunnan sivuvaikutukset.
Keskusteluissa korostettiin luonnollises-
ti pohjoismaisen yhteistyön tarvetta ja
toivottiin enemmän yhteisiä pohjois-
maisia tutkimusprojekteja. Myös poliit-
tisesti johdettuun tutkimukseen toivot-
tiin etäisyyttä.
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Huumeiden aiheuttamat haitat ovat
vähentyneet 2000-luvun aikana.

Huumekuolemat ja huumeisiin liittyvät
sairaudet ovat vähentyneet, eivätkä po-
liisin tietoon tulleet huumerikoksetkaan
ole enää lisääntyneet. Huumeruiskujen
välityksellä leviävät tartuntataudit on
saatu tehokkaasti rajatuksi huumeiden
käyttäjien keskuudessa. Huumekokeilut
ovat kuitenkin edelleen lisääntyneet.
Ongelmakäyttäjiä on Suomessa
16 000–21 000. Opiaattiriippuvaisia
näistä on 4 000–6 000, joista pääkau-
punkiseudulla noin puolet. Korvaushoi-
dossa opiaattiriippuvaisista on noin
600–700.

Huumausainepoliittinen koordinaa-
tioryhmä arvioi Suomen huumetilanteen
olevan kokonaisuudessaan kansainväli-
sesti verrattuna melko hyvin hallinnassa.
Tilanne on kuitenkin herkkä muutoksille
ja vaatii jatkuvaa seurantaa ja reagoin-
tia muutoksiin. Raportin mukaan viime
vuosikymmenellä kasvanut huumeiden
käyttö kuormittaa päihdepalveluja vielä
pitkään ja lisääntynyt alkoholinkulutus
pahentaa tilannetta edelleen. Kuormitus
näkyy ennen kaikkea päihdehuollon eri-
tyispalveluissa ja mielenterveyspalve-
luissa. Päihdeasioita tulisikin koordinaa-
tioryhmän mielestä käsitellä ja hoitaa
nykyistä aktiivisemmin perusterveyden-
huollossa ja sosiaalitoimessa.

Koordinaatioryhmä muistuttaa myös,
että yhteistyö Suomen lähialueiden
kanssa on tärkeää huumeongelmien
ehkäisemiseksi. Luoteis-Venäjän hiv-ti-
lanne on edelleen huolestuttava. Lähi-
alueiden valvontaviranomaisten yhteis-
työllä on huumeita takavarikoitu jo en-
nen saapumista Suomeen

Suomen huume-
tilanne hieman
helpottunutRikoksesta tuomittujen sosiaalista

asemaa pyritään vahvistamaan.
Sosiaali- ja terveysministeriö ja oikeus-
ministeriö ovat asettaneet työryhmän
valmistelemaan vapautuvien vankien ja
muiden rikoksesta tuomittujen tukityön
kehittämistä.

Tarkoituksena on, että rangaistusajan
suunnitelmaa täydennetään hyvissä
ajoin ennen vapautumista vapauttamis-
suunnitelmalla. Siihen voidaan vielä liit-
tää tarvittaessa Kriminaalihuoltolaitok-
sen valvontasuunnitelma. Suunnitelmat
laaditaan yhteistyössä vangin kotikun-
nan sosiaali-, terveys-, asunto- sekä työ-
voimaviranomaisten kanssa.

Vankiloista vapautuu vuosittain noin
7 000 vankia, joiden sosiaalinen asema

on huono ja tuen tarve suuri. Joka toi-
nen vanki vapautuu asunnottomaksi,
kaksi kolmesta on eri tavoin päihdeon-
gelmaisia ja yli puolella on todettu va-
kavia mielenterveysongelmia.

Vankiloissa vangeille on järjestetty
terveydenhuolto ja yhä enemmän myös
psykososiaalisia kuntoutusohjelmia.
Sen sijaan vapautumisvaiheessa tuki ei
enää välttämättä jatku, ja kuntoutukses-
ta saatu hyöty voi valua hukkaan. Yksit-
täisiin kuntiin ei myöskään ole aina ke-
hittynyt hyviä käytäntöjä saumattomalle
ja suunnitelmalliselle yhteistoiminnalle.

Työryhmän puheenjohtajana toimii
ylitarkastaja Kari Haavisto sosiaali- ja
terveysministeriöstä ja sen määräaika
päättyy 15. tammikuuta 2006.

Rikoksesta tuomittujen tuen
suunnitelmallisuutta kehitetään

Oikeusministeriö on asettanut työ-
ryhmän suunnittelemaan tukitoi-

minnan järjestämistä todistajille. Työ-
ryhmän tulisi yhdessä viranomaisten ja
Rikosuhripäivityksen kanssa laatia eh-
dotus valtakunnalliseksi todistajantuki-
ohjelmaksi.

Pyrkimyksenä on helpottaa todistajan
asemaa. Todistaminen oikeudessa koe-
taan yleensä epämiellyttäväksi. Se on
monelle uusi kokemus, joka saattaa jän-
nittää ja pelottaa. Todistajaksi joutunut
on usein myös epätietoinen siitä, mitä
oikeudessa tapahtuu ja keitä siellä on
läsnä.

Tukitoiminnan tarkoituksena on jär-
jestää todistajalle mahdollisuus keskus-
tella tulevasta oikeudenkäynnistä, vas-
tata todistajaa askarruttaviin kysymyk-
siin sekä järjestää tarvittaessa tukihenki-

lö mukaan oikeudenkäyntiin. Lisäksi to-
distajille kerrotaan mahdollisuuksista
saada suojelua oikeudenkäynnin aika-
na. Tavoitteena on myös muuttaa yleis-
tä suhtautumista todistamiselle myön-
teisemmäksi, ja näin edistää rikosten
selvittämistä.

Todistajan tukipalvelut pyritään orga-
nisoimaan yhdessä viranomaisten ja
uhrin tukemiseen keskittyvien järjestöjen
kanssa. Riittävät tukipalvelut pitäisi olla
saatavissa myös alueellisesti ympäri
maan.

Työryhmän puheenjohtaja on neuvot-
televa virkamies Helinä Lehtinen oi-
keusministeriöstä. Työryhmän tulee saa-
da ehdotus valmiiksi vuoden loppuun
mennessä.

Todistajille suunnitellaan tukipalvelua
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■ R I I K K A  K O S T I A I N E N

A J A S S A

Huhtikuussa Helsingissä pidetyn Eu-
roopan neuvoston (EN) oikeusmi-

nisterikokouksen teemana olivat lakien
ja lainkäytön sosiaaliset ulottuvuudet.
Teemaa tarkasteltiin ylivelkaantumista
koskevien ongelmien hoitamisen ja ri-
kosoikeudellisen seuraamusjärjestel-
män kehittämisen näkökulmista. Kolmi-
senkymmenen oikeusministerin lisäksi
kokoukseen osallistui delegaatioita Eu-
roopan neuvoston muista jäsenmaista
sekä tarkkailijoina toimivista valtioista ja
järjestöistä.

Tasavallan presidentti Tarja Halonen
esitti kokoukselle tervehdyksensä. Pu-
heessaan hän korosti EN:n perustehtä-
vää ihmisoikeuksien, demokratian ja oi-
keusvaltion vahvistamisessa. Hänestä
oikeudenalojen sosiaalisten ulottu-
vuuksien tunnistaminen on tärkeää syr-
jäytymisen ehkäisemisessä ja vähentä-
misessä.

Kokouksen avasi Euroopan neuvos-
ton apulaispääsihteeri Maud de Boer-
Buquicchio. Hän totesi, että rikosoikeu-
dellisen järjestelmän pitäisi myös kun-
touttaa rikoksentekijöitä eikä vain ran-
gaista. Samoin uhrin kärsimyksiin on
syytä kiinnittää enemmän huomiota.
Myös Euroopan komission varapuheen-
johtaja, oikeus- ja sisäasioista vastaava
komissaari Franco Frattini osallistui ko-
kouksen avaukseen.

Kokouksessa hyväksyttiin päätöslau-
selmat ylivelkaantumisesta, korjaavasta
oikeudesta, terrorismista, Euroopan
vankilasääntöjen uudistamisesta ja yh-
teistyön tehostamisesta kansainvälisis-
sä rikosasioissa.

Oikeusministerikokouksen keskuste-
luissa kävi esimerkiksi ilmi, että rikosoi-
keudelliset järjestelmät Euroopan neu-
voston jäsenmaissa ovat uudistumassa
niin, että tavoitteena on entistä syste-
maattisemmin tuoda niin sanotun kor-

jaavan oikeuden ajatus järjestelmän jo-
kapäiväisiin käytäntöihin. Päätöslausel-
massa rikoksentekijän ja uhrin välinen
sovittelu, rikosten uhrien tukeminen
sekä rikoksentekijöiden uudelleen sijoit-
tuminen yhteiskuntaan nähdään keskei-
sinä alueina, jotka kaipaavat edelleen
kehittämistä. Erityisesti tulee kiinnittää
huomiota nuoriin. Euroopan neuvostol-
ta toivotaan tukea ja ohjausta jäsen-
maille niiden pyrkimyksissä parantaa ri-
kosoikeusjärjestelmiään kehittämällä
näitä ja muita korjaavan oikeuden osa-
alueita. Myös kansalliset kokemukset
pitäisi jakaa toisten kanssa mahdollisim-
man kattavasti.

Kokouksessa hyväksytyssä terroris-
mia koskevassa päätöslauselmassa
otetaan huomioon viime aikojen kehi-
tys Euroopan neuvostossa. Olennai-
nen periaate terrorismin vastaisessa
toiminnassa on, että sitäkin on käytävä
eurooppalaisia perusarvoja, oikeusval-
tiota, ihmisoikeuksia ja demokratiaa,
kunnioittaen. Kokouksessa käsitellyt
terrorismin ehkäisemistä sekä rahanpe-
sua ja terrorismin rahoittamista koske-
vat yleissopimukset hyväksyttiin touko-

kuussa EN:n yleiskokouksessa Varso-
vassa.

Kokouksessa hyväksyttiin myös pää-
töslauselma, jossa kiirehditään Euroo-
pan vankilasääntöjen uudistamista. Ny-
kyiset säännöt ovat vuodelta 1987. Ta-
voitteena on saada yhdenmukainen ja
ajan tasalla oleva vankilastandardi.

Kokouksen puheenjohtajana toiminut
oikeusministeri Johannes Koskinen to-
tesi, että vasta kun vankilasäännöt on
saatu ajan tasalle, voidaan pohtia, onko
tarpeen saada aikaan Euroopan vanki-
loita koskeva peruskirja. Peruskirja yh-
denmukaistaisi vankilaoloja, vankien
kohtelua sekä henkilökunnan asemaa
koskevia standardeja ja varmistaisi ole-
massa olevien tekstien säännönmukai-
seen päivittämiseen. Asiaa käsitellään
Euroopan neuvoston rikosasioiden ko-
miteassa (CDPC) kesäkuussa 2005.

EN:n oikeusministerikokouksesta viisi päätöslauselmaa

Kuvassa oikealta vasemmalle Euroopan neuvoston
varapääsihteeri Maud de Boer-Buquicchio, presidentti
Tarja Halonen,  EN:n ministerikomitean edustaja
Niels Jorgen Hehring ja parlamentaarinen edustaja
Serhiy Holovaty.
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HAASTE
syksyllä

Haaste ilmestyy syksyllä vielä
kaksi kertaa:
– 26. syyskuuta (aineisto 22.8.) ja
– 12. joulukuuta (aineisto 7.11.).

Toimitukselle voi lähettää artikke-
liehdotuksia, keskustelupuheen-
vuoroja ja juttuideoita. Yhteystie-
dot löytyvät sivulta 3.



35HAASTE  2/2005

H I S T O R I A A

■ M A R K K U  T Y Y N I L Ä

Kirjoittaja on lainsäädäntöneuvos oikeusministeriössä.

Vuoden 1734 lain rakennuskaa-
ren säännös sikojen terhomet-
sään laskemisesta on pitkän

voimassaolonsa aikana osoittautunut
merkittäväksi säännökseksi, vaikkei sitä
kai koskaan ole käytännössä sovellettu-
kaan, ainakaan Suomessa. Paitsi että se
on tylsän pänttäämisen ohessa tuonut
iloa ja piristystä lainopin ja oikeustie-
teen ylioppilaille, se on myös kerran,
vuonna 1890, ollut suomalaisen ja ve-
näläisen huippuasiantuntijan väittelyn
esineenä ei sen vähäisemmässä asias-
sa kuin siinä, oliko vuoden 1734 laki oi-
keudellisesti laki.

Vuosien 1885–1887 perustuslakiko-
miteassa suomalaiset olivat laatineet
Suomen hallitusmuodon ”kodifikaati-
on”, jonka jokaisen pykälän yhteydessä
oli komitean asettamiskirjeen mukaises-
ti mainittu, mitä 1772 hallitusmuodon tai
1789 yhdistys- ja vakuuskirjan säännöstä
pykälä vastasi. Komitea oli pykälien haus-
sa melko suurpiirteinen, koska se viittasi
muun muassa sellaisiin valtakunnan asioi-
den hoitoa koskeviin HM:n säännöksiin,
jotka olivat kumoutuneet YVK:n myötä ja
päätettiin nyt ”sillä tavalla kuin Kuningas
hyödyllisimmäksi näkee”.

Kenraalikuvernööri Feodor Heiden
hankki mietinnöstä Venäjän valtakun-
nanneuvoston kodifikaatio-osaston ja
oikeusministerin lausunnon, minkä jäl-
keen Heiden sai asettaa johtamansa
senaattorivaliokunnan käsittelemään
asiaa. Ensimmäisessä kokouksessa oli
senaattorien hämmästykseksi läsnä
myös kolme muuta miestä, kaksi valtio-
neuvosta kodifikaatio-osastosta ja yksi

kollegineuvos oikeusministeriöstä, jotka
Heiden oli kutsunut avukseen

Varsinkin entinen Pietarin yliopiston
lainopin professori, Suomesta kotoisin
oleva ja Suomen asiat hyvin tunteva K.I.
Malyšev osallistui aktiivisesti keskuste-
luun. Malyšev iski Aleksanteri I:n
27.3.1809 antaman hallitsijanvakuutuk-
sen arimpaan kohtaan, jossa keisari oli
vahvistanut ja kiinnittänyt ”perustuslait”
mainitsematta erikseen tavallisia lakeja.
Tähän vedoten Malyšev katsoi, ettei
säädyillä ollut perustuslaeissa taattua
oikeutta osallistua muiden kuin perus-
tuslakien säätämiseen.

Toinen entinen lainopin professori,
senaatin oikeusosaston varapuheenjoh-
taja, senaattori Johan Philip Palmén
torjui väitteen viittaamalla 1772 HM:n
40 §:ään – ”Kuningas älköön säätyjen
tiedotta ja suostumuksetta tehkö uutta
lakia tahi vanhaa kumotko” – ja kertoi
väitöskirjassaan osoittaneensa, että
”lailla” 1772 HM 40 §:ssä nimenomaan
tarkoitettiin vuoden 1734 lakia.

Malyšev väitti vastaan: Vuoden 1734
laissa oli puhtaasti hallinnollisia sään-
nöksiä, esimerkiksi säännökset siitä,
miten sikoja saa terhometsään laskea.
Jo yksin tällaisten säännösten esiintymi-
nen laissa osoitti, että sitä voitiin muut-
taa ja oli muutettukin ”tavallisessa lain-
säätämisjärjestyksessä” ilman valtiopäi-
vien myötävaikutusta. Palmén puoles-
taan myönsi joidenkin vuoden 1734 lain
säännösten saattavan näyttää hallinnol-
lisilta, mutta itse asiassa kysymys oli
omistusoikeudesta. Sikojen terhomet-
sään laskemista koskevalla säännöksellä

oli silläkin oma merkityksensä Etelä-
Ruotsissa, jossa oli tammimetsiä ja jon-
ka seuduilla asiasta saattoi syntyä riitoja.

Ryhtymättä syvällisiin sikaoikeuden
tutkimuksiin voi esittää arvion, että vuo-
den 1734 lain laatijan, vuoden 1686
suuren lakikomission, jäsenten tiedot
sioista ja terhometsistä samoin kuin
muistakin rakennuskaaren asioista eivät
olleet kovin perusteelliset, minkä vuoksi
rakennuskaarta laadittaessa oli turvau-
duttu vanhaan. Rakennuskaari oli pää-
osin kopioitu maanlakien rakennuskaa-
resta, joka sekään ei ollut ”aitoa” van-
haa pohjoismaista oikeutta – jos nyt
sellaista onkaan – vaan yleiseurooppa-
laista oikeutta.

Jo Uplannin lain (1296) naapuruus-
kaaren (wiÞærbo balkær) VIII säkeessä
(”Nu will man skipæ swin a skogh sin; -
- .”) säädettiin oikeudesta päästää siko-
ja metsään. Naapuruuskaaren kuuluisa
alkusäännös ”Maata on lailla rakennet-
tava” (”Land skulu mæÞ laghum byg-
giæs”) esiintyi myös Juutin laissa
(1241), ja kun Tanska oli liittynyt Euroo-
pan yhteisöihin, ”havaittiin” säännök-
sen olevan suora käännös Corpur Iuris
Civiliksesta, ja muutenkin Juutin laista
löytyi selviä viittauksia Raamattuun,
roomalaiseen oikeuteen, Corpus Iuris
Civilikseen, kanoniseen oikeuteen ja
germaaniseen oikeuteen. Ruotsalaiset
tekivät samat havainnot Ruotsin liityttyä
Euroopan unioniin, ja ne vahvisti 1996
Uplannin lain 700-vuotisjuhlan juhlapu-
heessa Upsalan tuomiokirkossa Ruotsin
arvovaltaisimpiin tiedemiehiin kuuluva
professori Stig Strömholm.■

Siat terhometsässä
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