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4 KRIMINAALIPOLITIIKAN VAIKUTTAJIA

Yksityiset turvapalvelut
yhä näkyvämmin osa arkea
Riikka Kostiainen

Haasteltavana on Securitas Oy:n toimi-
tusjohtaja Jarmo Mikkonen.....     Yksityinen
turvallisuusala on kasvanut jatkuvasti
viime vuosikymmeninä ja myös rooli on
muuttunut. Mikkonen näkee yksityisen
turvallisuusalan roolin yhteiskunnassa
kuitenkin selkeäksi ja viranomaistoi-
mintaa tukevaksi.

7 Vartioimisliikkeet julkisen
vallan rinnalla – uhka vai
mahdollisuus
Timo Kerttula

Yksityisten turvallisuuspalvelujen yh-
teiskunnallinen merkitys on kasvanut.
Vartija on muuttunut perinteisestä
yöaikaan kiertävästä teollisuusvartijas-
ta näkyväksi yksityisten ja yhteisöjen
palvelijaksi. Kauppakeskuksissa ja
keskustakortteleissa on huomattavasti
todennäköisempää törmätä vartijaan
kuin poliisiin.

10 Ihmisten laiton kuljettami-
nen rajojen yli Euroopassa
Jon Spencer

Aika ajoin eri maissa huolestutaan
laittomasti maahan pyrkivien ihmisten
määrästä. Laiton maahantulo, turva-
paikka-asiat ja pakolaiskysymykset
menevät sekaisin, ja seuraus on, että
päättäjät näkevät asian vaikeaselkoi-

sena ja ongelmallisena. Artikkelissa
esitetään joitakin tuloksia kolmen maan
tutkimushankkeesta, joka koskee lai-
tonta maahanmuuttoa. Tähän EU:n
rahoittamaan hankkeeseen osallistuvat
Viro, Suomi ja Iso-Britannia.

12 Suomen laittomat
maahantulijat
Mika Junninen

Kolmen maan yhteistutkimuksen Suo-
men osuudessa kyseltiin PTR-viran-
omaisten (poliisi, tulli ja rajavartiosto)
näkemyksiä Venäjän kautta Suomeen
tulevista laittomista maahantulijoista.
Nämä voidaan jakaa maksettuihin tai
pakotettuihin ihmisalakuljetuksen uhrei-
hin, poliittisiin pakolaisiin ja paremman
elintason perässä kulkeviin siirtolaisiin.

15 Seuraamuskäytäntö kiristy-
nyt huumausainerikoksissa
Heini Kainulainen

Poliisin tietoon saamista huumausai-
nerikoksista suurin osa on nykyisin
käyttörikoksia. Vuonna 2005 poliisin
tietoon tuli noin 14 400 huumausaine-
rikosta, joista käyttörikoksia oli noin
9 200 (64 %). Huumeiden käyttäjien
sakottaminen rangaistusmääräysme-
nettelyssä on yleistynyt, samalla kun
käräjäoikeuksissa käsiteltävien huuma-
usainerikosten määrä on vähentynyt.

18 Espoon Lyömättömän Linjan
yhteistyöverkosto arvioitiin
Hertta Keisala

Espoossa vuonna 2001 aloitetun viran-
omais- ja järjestöyhteistyön tavoittee-
na on aiempaa tehokkaammin vastuut-
taa parisuhdeväkivallan tekijää, torjua
väkivaltaista käyttäytymistä ja kehittää
eri viranomaisten ja muiden väkivalta-
työtä tekevien tahojen yhteistyötä.

20 Todistajille enemmän tietoa
Riikka Kostiainen

Oikeusministeriön työryhmä on saanut
valmiiksi ehdotuksensa valtakunnalli-
seksi todistajantukiohjelmaksi. Tavoit-
teena on järjestää todistajalle mah-
dollisuus keskustella tulevasta oikeu-
denkäynnistä, vastata todistajaa askar-
ruttaviin kysymyksiin sekä järjestää
mahdollisuus tukihenkilöön koko maan
kattavaksi. Olennaista on tiedottami-
sen parantaminen monin eri tavoin.

21 Ranskassa nuorten jutuissa
erikoistunut tuomari
Annele Saikkala

Ranskan nuoriso-oikeusjärjestelmä
luotiin 60 vuotta sitten. Nuoret ja lap-
set kuuluvat järjestelmän piiriin sekä
rikosten ja huonon kohtelun uhreina
että rikoksentekijöinä, ja nuortentuo-
marit tekevät sekä yksityis- että rikos-
oikeudellisia päätöksiä. Artikkelissa
kerrotaan nuorten tekemien rikosten
käsittelystä tuomari Marie-PierreMarie-PierreMarie-PierreMarie-PierreMarie-Pierre
HourcadenHourcadenHourcadenHourcadenHourcaden haastattelun perusteella.

23 Suomen mallissa eri
lähtökohta
Matti Marttunen

24 Venäjän vankien olot yhä
huonot
Esa Tuominen

Olot venäläisissä vankiloissa ovat
parantuneet neuvostoajoista, mutta
humaaneja ne eivät ole vielä lähimain-
kaan. Näin luonnehtii tilannetta pieta-
rilainen ihmisoikeusaktivisti Gennadi
Tshernjavski, joka on viime vuosina
ajanut useiden vankien asiaa venäläi-
sen vankilahallinnon sokkeloissa –
ilman varsinaista juristin koulutusta.

26 Tampereen nollatoleranssi
ja nuorten humalakulutus
Hannu Takala

On väitetty, että Tampereen nollatole-
ranssikokeilussa keskusta rauhoitettiin,
mutta nuoret siirtyivät muualle, jolloin
yhä useampi nuori joi itsensä huma-
laan. Kirjoituksessa tarkastellaan,
pitääkö väite paikkansa.

28 KRIMINOLOGIA

30 AJASSA
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■ K A U K O  A R O M A A

Ihmiskauppa on maailmalla eri arvioiden mukaan yleistä ja sitä tapahtuu
moniin tarkoituksiin. Prostituutio ja seksuaalinen hyväksikäyttö on näistä yksi,
mutta ei ainoa, eikä globaalisti edes hallitseva. Laiton työnteko ja pakkotyö
ovat monilla alueilla ilmeisesti näitä yleisempi ihmiskaupan tarkoitus. Myös
ihmisten salakuljetus on yleistä. Laittoman maahantulon tarkoitukset ovat
vaihtelevia kuten ihmiskaupassakin.

Suomessa uskotaan mielellään, että ongelmaa ei meillä juuri ole. On kui-
tenkin tunnettua, että vastaanottokeskuksista katoaa vuosittain paljon väkeä,
eikä näytä olevan juurikaan tietoa siitä, mihin he joutuvat. Usein halutaan
uskoa, että he ovat jo alun perin tulleet Suomeen päästäkseen johonkin muu-
hun maahan, jossa heillä on tuttavia tai sukulaisia, tai että he ovat itse lähte-
neet muualle laittomiin töihin tai parempien sosiaalietuuksien perässä. Yhtä
hyvin on kuitenkin voinut käydä niin, että he ovat joutuneet petetyiksi ja hyväk-
sikäytetyiksi, kauppatavaraksi – joko jo alun perin tai vasta matkan varrella.

Suomeen tulee jatkuvasti ihmisiä ilman papereita tai väärillä papereilla, siis
salakuljetettuina tai muuten laittomasti. Ilman uskottavia papereita tulevat
ovat erityisen heikko ryhmä. Sen kokoa tai sisältöä ei tunneta, mutta se on
olemassa. Erilaiset maahanmuuttajayhteisöt, humanitaarisin perustein toimi-
vat yksilöt ja tahot, mutta myös maahanmuuttajia hyväksikäyttävät tahot voi-
vat järjestää heille piilopaikkoja ja suojelua.

Tällaisia seikkoja sivutaan tässä lehdessä Jon Spencerin artikkelissa, joka
selostaa meneillään olevaa ihmisten salakuljetusta koskevaa tutkimushanket-
ta. Suomikin on siinä mukana. Suomea koskevia alustavia tuloksia esitellään
Mika Junnisen kirjoituksessa. Suomen osuutta toteutettaessa saamiemme
tietojen mukaan monilla tahoilla – ainakin seurakunnilla, eräillä yhdistyksillä,
rajavartiolaitoksella, tullilla, ulkomaalaiskeskuksella, vastaanottokeskuksilla ja
poliisilla – on havaintoja laittomasti maassa oleskelevista ihmisistä. Tieto on
kuitenkin hataraa ja kokonaiskuva puuttuu. Viranomaisten keskinäiset näke-
myserot myös haittaavat kuvan tarkentumista.

Laittoman maassa oleskelun syyt ovat sellaisia, että ilmiön saaminen nä-
kyväksi on vaikeaa. Joukossa voi olla piileskelijöitä, jotka ovat paossa lähtö-
maansa uhkaajia, ja niitä jotka eivät muista syistä voi tai halua palata lähtö-
maahansa. Ilman henkilöllisyyttä, ilman sosiaaliturvaa ja terveyspalveluja,
koulutusta ja asuntoa laittomasti maassa olevat henkilöt eivät nauti mitään
tavallisen kansalaisen normaalietuuksia. Ilman rahaa ja henkilöllisyyttä ovat
lailliset vaihtoehdot vähissä. Rikollisen hyväksikäytön ja laittomaan toimeen-
tuloon turvautumisen vaara on suuri.

Nykyisin tällä alueella toimivat edustavat lähinnä kolmatta sektoria, samal-
la kun viranomaiset edustavat näille ihmisille uhkaa, eivät turvaa. Ihmisoikeu-
det ovat jääneet kolmannen sektorin huoleksi, ja vieläpä niin, että sen edus-
tajat voivat joutua suojautumaan viranomaisilta sen sijaan että olisi ryhdytty
luomaan toimivia yhteistyömuotoja. Suomen asenne ei ole tässä kovin oma-
peräinen vaan samanlainen kuin monien muidenkin hyväosaisten maiden.

Ihmiskauppa ja ihmisten salakuljetus
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■ R I I K K A  K O S T I A I N E N

Yksityiset turvallisuuspalvelut
yhä näkyvämmin osa arkea

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

Yksityinen turvallisuusala on kasvanut jatkuvasti viime vuosikymmeninä ja myös rooli on muuttu-

nut. Omaisuuden vartioinnista yksityisillä paikoilla on siirrytty entistä enemmän monitahoiseen

palvelutoimintaan yleisön edessä. Securitas Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Mikkonen näkee yksityi-

sen turvallisuusalan roolin yhteiskunnassa kuitenkin selkeäksi ja rikoksentorjunnan näkökulmasta

viranomaistoimintaa tukevaksi.

Suomen Vartioliikkeit-
ten Liitto ry:n puheen-
johtaja, Securitas

Oy:n toimitusjohtaja Jarmo
Mikkonen on työskennellyt
yksityisellä turvallisuusalalla
15 vuotta. Sitä ennen hän
toimi upseerina puolustus-
voimissa. Yksityinen turvalli-
suusala kiinnosti häntä, kos-
ka kummassakin oli kysymys
turvallisuudesta ja ala vaikut-
ti jo silloin tulevaisuuden
alalta.

– Yksityinen turva-ala on
muuttunut näiden 15 vuo-
den aikana paljon. Ensinnä-
kin ala tarjoaa entistä suu-
remmalla skaalalla erilaisia
palveluja ja se on hyvin pit-

källe erikoistunut. Toiseksi
teknisten turvajärjestelmien
merkitys on kasvanut huo-
mattavasti. Keskeinen muu-
tos on myös se, että kun 15
vuotta sitten oli – hieman
karrikoiden – vain yksi varti-
jan profiili, nykyään vartija-
nimikkeen alla on monta eri-
laista profiilia ja tehtävä-
kenttää, Mikkonen kertoo.

Hän arvioi alan tulevaa
kehitystä niin, että erikoistu-
minen jatkuu edelleen ja var-
tioimistehtävät ja omaisuu-
den turvaaminen tulevat yhä
enemmän osaksi arkipäi-
väistä elämää. Lisäksi yksi-
tyiskodit tulevat palveluiden
piiriin yhä voimakkaammin.

YKSITYISELLÄ TURVA-
ALALLA OMA ROOLINSA
Julkisen vallan velvollisuudet
turvallisuuden ylläpitäjänä on
määritelty laissa,  kun taas
yksityinen turva-ala on oma-
toimista suojautumista var-
ten, Mikkonen määrittelee.

– Asiakas itse päättää,
haluaako hän käyttää siihen
erikoistuneita liikkeitä ja toi-
mittajia. Usein vakuutuseh-
doissa on kohtia, jotka
edellyttävät suojautumista.
Myös kansainväliset toimijat
ovat tuoneet meille uuden-
laista turvallisuuskulttuuria.
Tietysti yhteiskunnan muut-
tuminen niin, että enää ei
kunnioiteta kovin paljon toi-

sen omaisuutta ja pieni häi-
riönteko on yleistynyt, edel-
lyttää suojautumista. Sitä
kautta meidän roolimme yh-
teiskunnassa löytyy.

Hän kiteyttää, että sekä
viranomaisilla että yksityisel-
lä turva-alalla on oma sel-
keä roolinsa. Yksityinen ala
on viranomaistoimintaa tu-
keva eikä toiminta ole risti-
riitaista tai päällekkäistä.
Myös yhteistoimintasuhteet
viranomaisten kanssa ovat
kunnossa.

Yksityisen turvallisuusalan
toimintaa koskeva lainsää-
däntö on melko tuore, vuo-
delta 2002. Mikkonen tote-
aakin lainsäädännön olevan
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Securitas Oy:n hälytyspalvelukeskuk-
sessa Helsingin Vallilassa. Keskus
vastaanottaa valvonta- ja hälytystie-
toja sekä laitteiden toimintahäiriöil-
moituksia asiakkaiden kiinteistöistä
ja muista kohteista ympäri vuoro-
kauden kaikkialta Suomesta.

perusteiltaan kunnossa,
mutta joitakin toiveita turval-
lisuusalalla on sen suhteen.
Alalla on käynnissä hanke,
jossa haetaan pientä hio-
mista ja järkevöittämistä.

– Yksi ongelma on, että
samoja asioita on monessa
laissa, jolloin kaikille osa-
puolille on haaste pysyä kär-
ryillä vivahde-eroista esi-
merkiksi toimivaltuuksissa.
Järjestyksenvalvonnasta on
oma laki ja lisäksi järjestys-
laissa on osio, joka koskee
järjestyksenvalvontaa julki-
sen liikenteen kulkuneuvois-
sa, asemapaikoilla ja kaup-
pakeskuksissa. Kun nämä
lait on jouduttu säätämään
eri kokonaisuuksina, on tullut
monta eri lakia, jotka joudu-
taan ottamaan huomioon.

YRITYKSET HALUAVAT
HÄIRIÖTÖNTÄ
TOIMINTAA

Mikkonen painottaa, että
vaikka kuluttajat ovat luku-
määräisesti eniten kasvava
asiakasryhmä, yksityinen tur-

vallisuusala elää bisnes to
bisnes -kaupasta, johon las-
ketaan myös julkinen sektori.

– Lähtökohtaisesti asiak-
kaat haluavat häiriötöntä
toimintaympäristöä. Se on
ollutkin yksi suomalaisen yh-
teiskunnan valttikorteista lii-
ketoiminnassa. Mahdolliset
häiriötekijät riippuvat esi-
merkiksi toimialasta ja sijoi-
tuspaikasta. Yleistä on, että
asiakkaat tekevät arvion sii-
tä, millaisia uhkia heidän toi-
mintaansa kohdistuu, miten
todennäköisiä ne ovat ja tä-
män arvion perusteella teke-
vät ratkaisun, millä tavoin
niiltä suojautuvat.

Vaihtoehtoja suojautumi-
seen on tarjolla runsaasti.
Mikkosen jaottelun mukaan
toimitilaturvallisuudessa on
kolme toisiaan täydentävää
osa-aluetta: rakenteiden tur-
vallisuus, tekninen valvonta
ja turvallisuuspalvelut. Ra-
kenteellisilla ratkaisuilla tar-
koitetaan rakennusten sei-
niä, suoja-alueita, aitoja,
portteja, ovia, lukkoja, ikku-

noita ja muita vastaavia.
Teknisellä valvonnalla tar-
koitetaan esimerkiksi kulun-
valvonta-, tv-valvonta- ja ri-
kosilmoitinjärjestelmiä. Tur-
vallisuuspalveluja puoles-
taan ovat esimerkiksi häly-
tyskeskuspalvelu, piiri- ja
paikallisvartiointi ja vastaan-
ottovirkailijatoiminta.

KULUTTAJILLA KYSE
TUNNEBISNEKSESTÄ

Jarmo Mikkosen näkemyk-
sen mukaan kuluttajatkin os-
tavat tietyllä tavalla häiriö-
töntä toimintaa. Kun yrityksil-
lä ja laitoksilla häiriö voi ai-
heuttaa tuotannon keskey-
tyksiä ja taloudellisia mene-
tyksiä, kuluttajilla häiriö voi
liittyä enemmän omaisuuden
tunnearvoihin. Kodit, kesä-
mökit, autot ja veneet ovat
ihmisille tärkeitä muussakin
kuin varallisuusmielessä, ja
niitä halutaan suojata.

– Kuluttajat haluavat os-
taa mielenrauhaa. Ennen
vanhaan naapuriyhteisö oli
kiinteämpi ja myös toisen

omaisuudesta huolehdittiin;
valvonta oli luontevaa. Enää
tällainen yhteisöllisyys ei ole
niin voimakkaasti mukana
valvontamekanismissa. Toi-
saalta myös omaisuuden
varallisuusarvot ovat nous-
seet. Lisäksi kodin hälytys-
palvelusta on tulossa joka
kodin tuote. Kustannusten-
sa puolesta se on jo lähes
jokaisen saavutettavissa.
Myös tämä on luonut sitä,
että halutaan varmuutta ja
häiriöttömyyttä, Mikkonen
arvioi kysynnän kasvua.

– Rikostilastot sinänsä ei-
vät ole pahentuneet. Toki
häiriökäyttäytyminen näkyy
entistä enemmän ja tehdään
sellaista ilkivaltaa, jossa ei
ole mitään järkeä. Huumei-
denkäytön tilastot kertovat
omaa kieltään. Varmaan
näillä on vaikutuksensa,
mutta ne eivät mielestäni
ole ainoa faktinen syy kulut-
tajien tuloon turvapalvelui-
den piiriin.

Mikkosella on mielikuva,
että yleisesti ottaen pelolla ei➔
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Jarmo Mikkonen arvioi yksityisen turvallisuusalan tulevaa kehitystä niin, että erikoistuminen

jatkuu ja vartioimistehtävät ja omaisuuden turvaaminen tulevat yhä enemmän osaksi arkea.

markkinoida turvallisuuspal-
veluja. Hän myöntää, että
varmaan ylilyöntejäkin on ol-
lut, koska asiasta on keskus-
teltu ajoittain. Alan kanta täl-
laiseen markkinointiin on tie-
tenkin ehdottoman kieltei-
nen. Hän uskoo, että myös
ostajan mielenkiinto syntyy
muista seikoista kuin peloista.

Hän muistuttaa, että var-
tiointi ja hälytyslaitteet eivät
sinänsä estä rikosta. Laitteil-
la saadaan kuitenkin tapah-
tumasta välitön havainto ja
siihen voidaan reagoida no-
peasti. Siinä tapauksessa,
että varas huomaa hälytys-
laitteet ja menee pois, ne
voivat tietysti myös estää.
Ennaltaehkäisevä vaikutus
onkin keskeinen.

Mikkonen ei usko Suo-
men kehityksen menevän
Amerikasta tuttujen aidattu-
jen asuinalueiden suuntaan
tai ihmisten jakautumiseen
turvallisuuden suhteen A- ja
B-luokan kansalaisiin, mitä
julkisuudessa on joskus pi-
detty uhkana.

– Merkit tällaiseen laaja-
mittaisena yhteiskunnallise-
na ilmiönä ovat olleet aika
vähäisiä. Esimerkiksi aidatut
alueet ovat lähinnä yksittäis-
tapauksia ja liittyvät valin-
nanvapauteen omatoimisen
suojautumisen toteuttami-
sessa.

YRITYKSEN KANSAIN-
VÄLISYYS VAHVUUS

Yksityinen turvallisuusala on
keskittynyt vahvasti Suomes-
sa ja isoimmat yritykset ovat

kansainvälisiä. Suomen Se-
curitakselle konsernin kan-
sainvälisyydellä on erittäin
suuri merkitys.

– Yhtäältä meidän yrityk-
senä on helppo tuoda pal-
veluja ja ratkaisuja kotoisille
markkinoille, kun niistä on jo
saatu kokemusta kansainvä-
lisen verkon kautta. Toinen
seikka on, että henkilöstölle
tämä tarjoaa monipuolisia
uramahdollisuuksia. Meillä
on esimerkiksi stipendijär-
jestelmä, jossa yksittäisiä
vartijoita lähetetään toiseen
maahan tutustumaan tiet-
tyyn toimintaan. Lisäksi se
luonnollisesti helpottaa kan-
sainvälisten asiakkuuksien
hoitamista, Mikkonen arvioi.

Euroopan mittakaavassa
turvallisuuspalveluissa ol-
laan hänen mukaansa me-
nossa samaan suuntaan.
Erityisesti Pohjoismaissa tur-
vallisuuspalveluiden kysyntä
on hyvin samankaltaista.
Pohjoismaat poikkeavat jon-
kin verran Etelä- ja etenkin
Itä-Euroopasta. Näissä
maissa käytetään enemmän
pelkkää vartiointipalvelua.
Pohjoismaissa taas laitteis-
tot ja henkilöstöpalvelut
ovat pitkälle integroitu; fyy-
sisen työn ja teknisten jär-
jestelmien yhteiskäyttö on
tehokasta.

– On hyvä, että myös vi-
ranomaiset ovat nyt kehitte-
lemässä Euroopan tason
tarkastelua – mikä osa on
kansallista lainsäädäntöä ja
onko ylikansallista lainsää-
däntöä. Nyt alan sääntely

on vielä hyvin paljon kansal-
lisella puolella.

RIKOLLISUUDEN EHKÄI-
SYYN PANOSTAMISTA
TARVITAAN

Yksityisen turva-alan näkökul-
masta katsottuna suomalai-
set viranomaiset ja poliittiset
päättäjät ovat onnistuneet
kriminaalipolitiikan hoitami-
sessa kohtalaisen hyvin.

– En edes halua lähteä
lausumaan, ovatko esimer-
kiksi rangaistuskäytännöt lii-
an rankkoja vai liian lieviä.
Sitä paitsi jos aste olisi toi-
nen, keskustelua käytäisiin
yhä suuntaan ja toiseen. So-
pimusyhteiskunnassa tarvi-
taankin tällaista keskustelua.
Myös tutkinnan ja syytehar-
kinnan luvut puhuvat puo-
lestaan viranomaisten on-
nistumisesta, Jarmo Mikko-
nen pohtii.

– Ovatko ennaltaehkäise-
vät toimenpiteet sitten riittä-
vän laajoja ja kovia? Minus-
ta ennaltaehkäisystä keskus-
tellaan nykyään aktiivisesti.
Sitä osoittaa esimerkiksi si-
säasiainministeriön hanke
elinkeinoelämän ja viran-
omaisten yhteisestä stra-
tegiasta yrityksiin kohdistuvi-
en rikosten torjumiseksi,
kaikki paikalliset rikoksentor-
juntahankkeet sekä monet
EU:n kannanotot. Ennalta-
ehkäisyä kehittämässä on
järjestöjä, viranomaisia ja
elinkeinoelämää. Ainakin on
tehty enemmän kuin aikai-
semmin. Toisaalta koroste-
taan myös omatoimisen

suojautumisen merkitystä,
joka sekin on hyvä asia
rikoksia vähentävänä teki-
jänä.

Mikkonen nostaa esille,
ettei Suomessa ole sellaista
kovaa rikollisuutta kun esi-
merkiksi Ruotsin arvokulje-
tusryöstöt. Hän ei usko sen
olevan aivan sattumaa,
vaan viranomaisten ja muun
yhteiskunnan toiminnalla on
siinä oma merkityksensä.
Kriminaalipolitiikan ennalta-
ehkäisevää työtä voi verrata
ennakoivaan terveydenhuol-
toon, jossa panostamalla
terveyden ylläpitämiseen vä-
hennetään sairauksia.■

➔
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■■■■■ T I M O  K E R T T U L A

Vartioimisliikkeet julkisen vallan
rinnalla – uhka vai mahdollisuus
Yksityisten turvallisuuspalvelujen yhteiskunnallinen merkitys on kasvanut. Vartija on

muuttunut perinteisestä yöaikaan kiertävästä teollisuusvartijasta näkyväksi yksityisten ja

yhteisöjen palvelijaksi. Kauppakeskuksissa ja keskustakortteleissa on huomattavasti toden-

näköisempää törmätä vartijaan kuin poliisiin. Lisäksi järjestyslaissa on mahdollistettu var-

tioimisliikkeiden palveluksessa olevien järjestyksenvalvojien toiminta kauppakeskuksissa,

liikenneasemilla ja liikennevälineissä.

TO
R 

W
EN

N
ST

RÖ
M

 /
 L

EH
TI

K
U

V
A

Vartijoiden ja järjestyksenvalvojien toimivaltuuksien rajat ovat ainakin joiltakin osin epämääräisiä.

➔
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Yleisen järjestyksen ja
turvallisuuden ylläpi-
täminen on ollut pe-

rinteisesti viranomaisten teh-
tävä. Käytännössä siitä on vas-
tannut ennen kaikkea poliisi.
Julkisen vallan velvollisuute-
na on tietyn perusturvalli-
suustason takaaminen. Siihen
kuuluu muun ohella katurau-
hatyyppinen yleinen järjestys
ja turvallisuus. Yksityisistä
turvallisuuspalveluista anne-
tussa laissa vartioimisliikkeitä
onkin kielletty ottamasta vas-
taan toimeksiantoa, joka käsit-
tää sitoumuksen yleisen jär-
jestyksen ja turvallisuuden yl-
läpitämisestä. Toisaalta ne saa-
vat kuitenkin ottaa vastaan
toimeksiannon järjestyksen-
valvojatehtävistä, joissa on
kysymys juuri järjestyksen ja
turvallisuuden ylläpitämises-
tä. Onko siis yleisen järjestyk-
sen ja turvallisuuden ylläpitä-
minen enää julkisen vallan
monopoli?

Tavallisen kansalaisen
saattaa olla vaikea mieltää
vartijan tai järjestyksenvalvo-
jan juridista asemaa. Melkoi-
sen kohtuutonta olisi edellyt-
tää kansalaisen olevan peril-
lä siitä, että järjestyslain mu-
kaisen järjestyksenvalvojan
toimivaltuudet ovat muiden
järjestyksenvalvojien toimi-
valtuuksia vähäisemmät. Vii-
me kädessä vartioimisliikkei-
den roolin muuttumiseen
liittyy myös suurempia kysy-
myksiä. Uhkana on toisinaan

pidetty jopa sitä, että ihmiset
jaetaan turvallisuuden suh-
teen A- ja B-luokan kansalai-
siin: niihin, joilla on varaa
maksaa turvallisuudesta ja
niihin, joilla ei ole.

Vartioimisliikkeiden toi-
mintaan mahdollisesti liitty-
viä ongelmia on kuitenkin
syytä varoa paisuttelemasta
liikaa. Edelleen vain pieni osa
vartioimisliikkeiden toimek-
siannoista on järjestyksenval-
vomista. Myös vartijat toimi-
vat edelleen useimmiten
yleisöltä suljetuilla alueilla
ja suorittavat perustehtävään-
sä eli omaisuuden vartioin-
tia. Vastaavasti esimerkiksi ti-
lastoihin vartijoiden ja jär-
jestyksenvalvojien määristä
on syytä suhtautua varauk-
sellisesti. Yksi poliisi ei vält-
tämättä tilastollisesti vastaa
yhtä vartijaa tai järjestyksen-
valvojaa, koska huomattava
osa yksityisten turvallisuus-
palveluiden työntekijöistä on
osa-aikaisia.

LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ
VAHVISTETTU OLEMAS-
SA OLLUT TILANNE

Kiistatonta kuitenkin lienee,
että vartioimisliikkeiden roo-
li on osin muuttunut. Ihmis-
ten turvattomuuden tunne on
kasvanut. Samoin rikollisuu-
den pelko lisääntyy, vaikka
rikostilastot eivät välttämättä
synkkene. Vartioimisliikkei-
den roolin muuttuminen jär-
jestyksen ja turvallisuuden

ylläpitämisessä liittyy näh-
däkseni ennen kaikkea polii-
sin resurssien riittämättö-
myyteen. Yhteiskunnan
muuttuessa poliisilla ei yk-
sinkertaisesti ole mahdolli-
suuksia vastata turvallisuu-
desta yksin. Jos poliisi ei ota
hoitaakseen käytännön jär-
jestyksenpitoa esimerkiksi
kauppakeskuksessa, jokin
muu taho sen ottaa.

Vartioimisliikkeiden roo-
lin muuttumiseen liittyy toi-
nenkin kysymys. Julkisuu-
dessakin on toisinaan väitet-
ty, että vartioimisliikkeet ovat
ottaneet hoitaakseen aiem-
min poliisille kuuluneita teh-
täviä. Säädöstasolla näin var-
masti onkin, koska järjestys-
laissa vartioimisliikkeiden
tosiasiallinen rooli järjestyk-
sen ja turvallisuuden ylläpi-
tämisessä on vahvistettu.
Käytännössä muutos ei kui-
tenkaan ole ollut näin radi-
kaali. Vartioimisliikkeiden
järjestyksenpidollinen tehtä-
vä on vahvistettu nimen-
omaan sellaisilla alueilla,
joilla poliisi ei koskaan ole
ollut aktiivinen toimija.
Kauppakeskukset ovat hyvä
esimerkki. Lainsäädännöllä
on vain vahvistettu pitkään
olemassa ollut tilanne. Varsi-
naisen katurauhan ylläpitä-
minen kuuluu edelleen polii-
sille.

Mistä sitten johtuu, että
vartioimisliikkeet ovat alun
perin saaneet hoitaakseen

järjestyksenpidollisia tehtä-
viä? Se voi liittyä väestön
ajankäyttötapojen ja kaupun-
kirakentamisen muutoksiin.
Ihmiset viettävät aiempaa
enemmän aikaansa sellaisissa
paikoissa, jotka ovat yksityi-
sessä omistuksessa mutta
yleisessä käytössä. Järjestyk-
senpidon velvoitteet ovat jää-
neet ennen kaikkea omistajan
kontolle. Kehitykseen liittyy
myös ongelmia. Kun aluei-
den yksityiset omistajat
sääntelevät järjestyksenpitoa,
on mahdollista, että järjestys
kauppakeskuksessa on erilai-
nen kuin julkisen vallan yllä-
pitämä järjestys. Tämän
vuoksi toiminnan riittävä vi-
ranomaisvalvonta on tärkeää.

OIKEUDELLISESTI MONI-
MUTKAINEN TILANNE

Vartioimisliikkeiden roolista
käytävään keskusteluun liit-
tyy lukuisia oikeudellisia as-
pekteja. Valitettavasti yksityi-
siin turvallisuuspalveluihin
on vielä kohdistettu varsin
vähän oikeustieteellistä tut-
kimusta. Vartioimisliiketoi-
minnalla on sekä valtiosään-
tö- että rikosoikeudellisia
liittymäkohtia. Valtiosääntö-
oikeudellinen näkökulma
liittyy esimerkiksi siihen,
millä edellytyksillä yleisen
järjestyksen ja turvallisuuden
ylläpitämistehtäviä yleensä
voidaan antaa julkisen vallan
ulkopuolisille toimijoille.
Vartijoiden ja järjestyksen-

Vartioimisliikkeiden rooli on osin muuttunut. Ihmisten turvattomuuden tunne on kasvanut.

Samoin rikollisuuden pelko lisääntyy, vaikka rikostilastot eivät välttämättä synkkene.
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valvojien toimivaltuuksien
rajojen selvittäminen edellyt-
tää puolestaan rikosoikeudel-
lista näkökulmaa. Välttämättä
eri näkökulmia ei voi kovin
selkeästi erottaa toisistaan.

Perustuslaissa on säädetty
niistä edellytyksistä, joiden
vallitessa julkisen vallan
käyttöön liittyviä tehtäviä
voidaan antaa muille kuin vi-
ranomaisille. Perustuslain
mukaan merkittävää julkisen
vallan käyttöä sisältäviä teh-
täviä ei voida antaa viran-
omaiskoneiston ulkopuolelle
ensinkään. Eduskunnan pe-
rustuslakivaliokunta onkin
joutunut arvioimaan sitä, py-
syvätkö vartioimisliikkeille
annetut tehtävät ja toimival-
tuudet sellaisissa rajoissa,
että kyse ei ole merkittävän
julkisen vallan käytöstä. Tä-
hän liittyviä kannanottoja
perustuslakivaliokunta on
antanut mm. järjestyksenval-
vojalaista, yksityisistä turval-
lisuuspalveluista annetusta
laista sekä järjestyslaista.

Valtiosääntöoikeudellisia
ongelmia ei ole omiaan vä-
hentämään se, että yleisen
järjestyksen ja turvallisuuden
käsitteen sisältö sinänsä on
epäselvä. Jos yleisellä järjes-
tyksellä tarkoitetaan usein
esitetyn käsityksen mukaises-
ti normaalin tilan säilymistä
lähinnä yleisillä paikoilla,
ongelmaksi jää se, mitä nor-
maalilla tilalla tarkoitetaan.
Kuitenkin käsitteen pitäisi

havainnollistaa ja määrittää
poliisi- ja vartioimisliiketoi-
minnan välistä rajaa. Tämän
vuoksi olisi ehkä syytä poh-
tia sitä, pitäisikö rajanveto
tehdä jollakin toimivammal-
la kriteeristöllä.

Myös se on aina otettava
huomioon, että vartioimis- ja
järjestyksenvalvojatehtävien
suorittajilla on mahdollisuus
puuttua korostuneesti ihmis-
ten perusoikeuksiin. Kyse on
siis ns. perusoikeusherkistä
tehtävistä. Perustuslakivalio-
kunta onkin ottanut kantaa
myös vartijoiden ja järjestyk-
senvalvojien toimivaltuuksi-
en ja perusoikeuksien rajoi-
tusedellytysten suhteeseen.

Perustuslakivaliokunta on
katsonut, että vartijat ja jär-
jestyksenvalvojat toimivat
erityisiä toimivaltuuksiaan
käyttäessään rikosoikeudelli-
sella virkavastuulla. Toisaalta
toiminta perustuu käytän-
nössä usein ns. jokamiehen
oikeuksien käyttöön, johon
virkavastuuta ei ole yleensä
liitetty. Esimerkiksi vartijalla
on poistamiseen, kiinniotta-
miseen sekä turvallisuustar-
kastuksen tekemiseen liitty-
viä erityisiä valtuuksia. Kun
vartija toimii hätävarjelu- tai
pakkotilatilanteessa, hänen
asemansa vastaa tavallisen
kansalaisen asemaa.

Jokamiehenoikeuksia sää-
dettäessä ei välttämättä ole
otettu huomioon sitä, että
näille oikeuksille saattaa

syntyä eräänlaisia ammatti-
maisia käyttäjäryhmiä. Tämä
on otettava huomioon myös
vartijoiden ja järjestyksen-
valvojien toimivaltuuksista
käytävässä keskustelussa. Jos
yksityisten turvallisuuspalve-
luiden toimijoille säädetään
kovin paljon erityisiä toimi-
valtuuksia, merkittävän julki-
sen vallan käytön rajat tule-
vat helposti vastaan. Jos hei-
dät taas jätettäisiin tyystin
jokamiehen oikeuksien va-
raan, he saattaisivat pudota
rikosoikeudellisen virkavas-
tuun ulkopuolelle.

Vartijoiden ja järjestyk-
senvalvojien toimivaltuuksi-
en rajat ovat ainakin joiltakin
osin epämääräisiä. Esimer-
kiksi vartijan poistamisoike-
utta koskevan säännöksen sa-
namuoto näyttäisi viittaavan
jossakin määrin laajempaan
poistamisoikeuteen kuin
mikä oikeuden sisältö perus-
oikeusmyönteisen tulkinnan
valossa voisi olla. Myös toi-
mivaltuuksien systematisoin-
nissa voisi olla tarkentamisen
varaa. Nyt vartijoiden ja jär-
jestyksenvalvojien toimival-
tuuksia koskeva sääntely on
hajallaan eri laeissa. Esimer-
kiksi järjestyslaissa tarkoite-
tun järjestyksenvalvojan toi-
mivaltuuksien osalta järjes-
tyslaissa on viittaussäännös
järjestyksenvalvojalakiin,
minkä jälkeen järjestyslaissa
on todettu, mitä järjestyksen-
valvojalain mukaisia toimi-

valtuuksia järjestyslaissa tar-
koitetulla järjestyksenvalvo-
jalla ei kuitenkaan ole. Edel-
linen lause ilmaisee kapula-
kielisyydessään sen, mistä on
kyse; systematisoinnin tarve
olisi ilmeinen.

YKSITYISEN ALAN ROO-
LISTA KESKUSTELTAVA

Yksityisten turvallisuuspalve-
lujen roolin muuttumiseen on
vaikea suhtautua neutraalisti.
Keskustelussa tunnutaan usein
olevan kategorisesti joko roo-
lin kasvattamisen puolella tai
sitä vastaan.

Eräs asia tuntuu keskuste-
lussa kuitenkin usein unohtu-
van. Jos halutaan, että poliisi
hoitaa kaiken yleisen järjes-
tyksen ja turvallisuuden yl-
läpitämisen, pitäisi kyetä ta-
kaamaan poliisille riittävät
resurssit tähän. Lienee realis-
tista lähteä siitä, että turval-
lisuustarpeen ilmetessä tur-
vaudutaan niihin mahdolli-
suuksiin, joita yhteiskunnas-
sa tosiasiassa on tarjolla.■

Kirjoittaja on lehtori Laurea-
ammattikorkeakoulussa. Kirjoitus
perustuu hänen lisensiaatintutki-
mukseensa Yksityinen poliisiko?
Tutkimus vartioimisliikkeiden toi-
mintaedellytysten muuttumisesta.

Yksityisten turvallisuuspalvelujen roolin muuttumiseen on vaikea suhtautua neutraalisti. Usein

tunnutaan olevan kategorisesti joko roolin kasvattamisen puolella tai sitä vastaan.
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Euroopan Unionissa ih-
misten tulee saada liik-
kua vapaasti jäsenmaas-

ta toiseen. Tarkoituksena on
edistää työvoiman vapaata
liikkuvuutta ja varmistaa, että
työvoiman kysyntä ja tarjon-
ta kohtaavat. Kuten viimeai-
kainen tutkimus on osoitta-
nut, kaupalliset markkinat ja
työmarkkinat eivät kuitenkaan
kehity tasatahtiin. Ihmisten
vapaa liikkuvuus taloudellisen
kehityksen edistämiseksi tuo
mukanaan uhkia, joista yksi
koskee työmarkkinoiden hy-
väksikäyttöön tähtäävää lai-
tonta maahantuloa.

Yksi vastaus, jonka EU on
kehittänyt laitonta maahan-
muuttoa vastaan, on ollut ki-
ristää rajavalvontaa erilaisten

yhteistyöratkaisujen avulla.
Eräät yksittäiset jäsenmaat
ovat tiukentaneet maahan-
muuttoa koskevia rajoituksia.
EU on myös ryhtynyt toi-
menpiteisiin ulkorajojensa
turvaamiseksi, jotta voitaisiin
sallia ihmisten vapaa liikku-
minen EU:n sisällä. Nämä
reaktiot osoittavat, että EU ja
sen jäsenvaltiot ovat huoles-
tuneita rajojen pitävyydestä.
FRONTEXin perustaminen on
yksi ratkaisu, jolla EU on ha-
lunnut varmistaa ulkorajo-
jaan. Jäsenmaiden kahdenvä-
lisiä sopimuksia on puoles-
taan tehty selkeästi rajojen
turvaamista silmällä pitäen.
Jälkimmäisistä esimerkkejä
ovat molemminpuoleisten
kontrollien käyttöönotto

Englannin ja Ranskan kesken
vuonna 2005 ja niin sanottu
PTR-yhteistyö (poliisi-tulli-
raja) Suomen ja Venäjän kes-
ken.

EUROOPASSA LÄHTÖ-,
KAUTTAKULKU- SEKÄ
KOHDEMAITA

Sekä EU:n että yksittäisten jä-
senvaltioiden tasoilla on siis
toteutettu lukuisia ratkaisu-
yrityksiä. Lisäksi jäsenvalti-
oiden ja naapurimaiden kes-
ken on kehitetty huomattavaa
lainvalvonta- ja politiikkayh-
teistyötä. Kaikista toimenpi-
teistä huolimatta laiton maa-
hanmuutto näyttää edelleen
muodostavan ongelman kol-
mesta syystä. Ensiksikin EU:n
alueelle laittomasti saapuvi-

en henkilöiden todellinen
määrä on tuntematon, ja sitä
voidaan vain yrittää arvioida.
Toiseksi on tiedossa, että ih-
misiä kuljetetaan laittomasti
rajojen yli, ja tunnetaan usei-
ta suosittuja rajanylityspaik-
koja. Kolmanneksi on myös
jonkin verran havaintoja nai-
sia ja lapsia koskevasta ih-
miskaupasta (miehiä koske-
vaa ihmiskauppaa on tutkittu
hyvin vähän eikä siitä siksi
ole juuri tietoa).

Ei voida olettaa, että kaik-
ki EU:n jäsenmaat olisivat
yhtä suosittuja kohdemaita.
Niinpä toiset maat ovat koh-
demaita, kun taas toiset voi-
daan määritellä lähtö- tai lä-
pikulkumaiksi. Suomi näyttää
sekä läpikulku- että kohde-

Ihmisten laiton liike rajojen yli ei ole uusi ilmiö; sitä on tapahtunut niin kauan kuin rajoja

on ollut. Aika ajoin eri maissa huolestutaan laittomasti maahan pyrkivien ihmisten määräs-

tä, kuten viimeisen vuosikymmenen aikana läntisen Euroopan maissa. Laiton maahantulo,

turvapaikka-asiat ja pakolaiskysymykset menevät sekaisin, ja seuraus on, että päättäjät näke-

vät asian vaikeaselkoisena ja ongelmallisena. Seuraavassa esitetään joitakin tuloksia kolmen

EU-maan tutkimushankkeesta, joka koskee laitonta maahanmuuttoa. Tähän Euroopan Uni-

onin AGIS-ohjelman rahoittamaan hankkeeseen osallistuvat Viro, Suomi ja Iso-Britannia.

■■■■■ J O N  S P E N C E R S U O M E N N O S :  K A U K O  A R O M A A

Ihmisten laiton kuljettaminen
rajojen yli Euroopassa
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maalta, Viro tuntuu olevan
sekä lähtö-, läpikulku- että
kohdemaa, kun taas Iso-Bri-
tannia toimii pääasiassa koh-
demaana.

Laittomasti maassa oleske-
levien määrää on erittäin vai-
kea arvioida. Ison-Britannian
hallitus on rahoittanut useita
tutkimushankkeita, jotta tätä

kyettäisiin jollakin tarkkuu-
della arvioimaan. Monikult-
tuurisessa Isossa-Britanniassa
on vaikea tunnistaa laittomasti
maassa oleskelevia sen enem-
pää ulkoisten ominaisuuksien
kuin kielitaidonkaan perus-
teella.

Eräs menetelmä laittoman
väestön määrän arvioimisek-

si on ns. jäännösmenetelmä.
Sen lähtökohtana on Ison-
Britannian väestönlaskennas-
sa kirjattu ulkomaalaissyn-
tyinen väestö huhtikuussa
2001. Tästä luvusta vähenne-
tään maassa laillisesti asuvan
ulkomaalaissyntyisen väes-
tön määrä. Erotus on laitto-
masti maassa oleskelevien
arvioitu määrä.

Tällainen arviointimene-
telmä kärsii huomattavista
ongelmista. Jo Woodbridge
(2005) esittää, että tämä
luku olisi Isossa-Britanniassa
suuruusluokaltaan 430 000,
eli 0,7% maan koko väestös-
tä. Ei ehkä kuitenkaan ole
syytä takertua maassa laitto-
masti oleskelevien henkilöi-
den täsmällisiin määriin – on
selvää, että EU tarjoaa monil-
le ihmisille mahdollisuuksia,
joita heillä ei ole omassa ko-
timaassaan. On myös ilmeis-
tä, että EU houkuttelee monia
ihmisiä EU:n ulkopuolisista
maista, ja laittomasti maahan
tulemisen sekä laittomasti
maassa oleskelemisen etuja
tavoitellaan niihin liittyvistä
vaaroista ja vaikeuksista huo-
limatta.

IHMISTEN KULJETTA-
MISEEN RAJOJEN YLI
MONIA MALLEJA

EU:n tarjoamat taloudelliset
mahdollisuudet luovat edel-
lytykset ihmisten salakuljet-
tamiselle ja ihmiskaupalle.
Salakuljetus ja rajan yli avus-
taminen tulevat kuvaan, kun
henkilö päättää muuttaa ja
tällä on varoja – tai perhe tai
suku pystyy lainaamaan mat-
karahat – ostaa matkansa ja

siihen tarvittavat asiakirjat.
Näin syntyvät rikollisten
ryhmien ja verkostojen sa-
moin kuin yksittäisten rikol-
listen mahdollisuudet liike-
toimintaan. On todisteita sii-
tä, että laajat rikollisverkos-
tot liikuttelevat ihmisiä Lähi-
idästä, Iranista ja Irakista Eu-
roopan halki Isoon-Britanni-
aan ja Ranskaan. Tämä avus-
tamisen muoto, jossa muut-
toaikeissa oleva henkilö te-
kee aloitteen matkalle läh-
töön ja pystyy ostamaan mat-
kansa, on alan markkinoiden
paremmasta päästä.

AGIS-hankkeessa olemme
havainneet, että on monia eri
tapoja, joilla ihmisiä avuste-
taan rajojen yli. He eivät aina
pysty ostamaan lentolippua
ja väärennettyjä asiakirjoja;
sen sijaan he voivat joutua
turvautumaan maareitteihin
kätkettyinä rahtikuljetuksiin
tai paketti- ja henkilöautoi-
hin. Köyhimmille kyse voi
olla vaarallisesta merimat-
kasta, joka päätyy jollekin
EU:n alueen syrjäiselle seu-
dulle, johon heidät jätetään
oman onnensa nojaan jatka-
maan matkaansa Euroopan
halki määräänpäähänsä.
Ison-Britannian tapauksessa
tämä merkitsee, että he jou-
tuvat uuteen vaaraan, kun
yrittävät kätkeytyä rekkaan
päästäkseen Kanaalin ylittä-
vään lauttaan tai junaan.

Voidaan erottaa kolmen-
tyyppisiä rikollisia rakentei-
ta, jotka tukevat ihmisten ku-
lun järjestämistä rajojen yli.
Ensimmäinen tyyppi on kiin-
teä verkosto. Verkoston jä-
senet eivät välttämättä tunne
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On erittäin paljon ihmisiä, jotka joko yrittävät ylittää rajoja laittomasti tai onnistu-
vat siinä. Suurin osa heistä on avustettu rajan yli.
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toisiaan mutta ovat toimin-
nallisessa yhteydessä. Tällai-
nen verkosto on tavallinen
huumausaineiden salakulje-
tuksessa, koska aineet on siir-
rettävä konkreettisesti paikas-
ta toiseen. Niinpä tässä avus-
tamisen muodossa, jossa hen-
kilö ostaa räätälöidyn matka-
paketin, verkoston jäsenten
täytyy siirtää hänet turvapai-
kasta toiseen, kunnes hän
saavuttaa määränpäänsä. Ver-
koston täytyy myös pystyä
hankkimaan väärennetyt
asiakirjat ja tarpeen mukaan
lahjomaan viranomaisia, jot-
ta matkanteko sujuisi. Tätä
mallia voidaan kutsua ”orga-
nisoiduksi avustamiseksi”.

Toinen avustamisen tyyppi
on sellainen, jossa henkilö
ostaa matkansa kohdemaahan
erillisinä osina. Siten hän esi-
merkiksi ostaa väärennetyt
asiakirjat tai kätköpaikan ajo-
neuvossa päästäkseen rajan
yli. Voidakseen tehdä tämän
hänen on saatava yhteys ri-
kollisryhmiin, verkostoihin
tai rikollisiin yksilöihin. Tätä
muotoa voidaan nimittää
”omatoimiavustamiseksi”.
Tätä tyyppiä luonnehtii se,
että avustajat voivat antaa
matkustajalle yhteystietoja
seuraaviin tahoihin, jotka
voivat eri vaiheissa edistää
hänen matkantekoaan.

Verkostot, joille nämä kak-
si avustamisen muotoa pe-
rustuvat, ovat erilaisia. Orga-
nisoidussa avustamisessa ver-
kosto suojelee henkilöä läh-
töpaikasta perille saakka. Toi-
sessa muodossa suojaa tarjo-
taan vain matkan tietyille
osille. Henkilö on suojaton

matkan kriittisten vaiheiden
välissä, kuten esimerkiksi
kahden rajanylityspaikan vä-
lissä. Siksi tällä menetelmäl-
lä matkustavat henkilöt ovat
edellisiä alttiimpia joutu-
maan rikosten uhreiksi tai tu-
lemaan vedetyiksi mukaan
rikolliseen toimintaan.

Kolmas avustamisen muo-
to on ”opportunistinen avus-
taminen”. Tämä tulee kysy-
mykseen, kun henkilö ostaa
vain yhden palvelun. Kysees-
sä on kahdenvälinen liiketoi-
mi, eikä siihen osallistu mo-
nia henkilöitä. Henkilölle ei
tarjota suojaa ennen palvelun
järjestämistä eikä sen jälkeen.

Kussakin näistä kolmesta
tyypistä erilaiset rikolliset
menetelmät tekevät avusta-
misen helpommaksi ja vä-
hentävät sen riskejä. Väärien
asiakirjojen käyttö on yksi
tällainen rikollinen menetel-
mä. Asiakirjojen väärentämi-
nen oli ennen Internetin levi-
ämistä yleensä ryhmä- ja
aluespesifiä. Laiton maahan-
muuttaja hankki tuolloin
väärät asiakirjansa lähtö-
maassaan toimivalta väären-
täjältä. Nykyisin kun organi-
soitu rikollisuus käyttää hy-
väkseen Internetiä, laitonta
maahanmuuttoa auttavat vää-
rät asiakirjat ovat tulleet en-
tistä helpommin saataviksi,
korkeatasoisemmiksi ja ylei-
semmiksi.

IHMISKAUPPA
ERI TOIMINTAA

Ihmiskauppa on erilainen ri-
kollisen toiminnan muoto
kuin avustaminen. Ihmiskau-
pan erityispiirre on nuorten

naisten (ja muiden ihmisten)
houkutteleminen matkusta-
maan, ja kun he pääsevät pe-
rille, heidät pakotetaan työs-
kentelemään prostituoituina
tai orjatyössä painostaen uh-
kailuin ja väkivallalla taikka
velkasuhteella. Rikollinen
toiminta ihmiskaupan yhtey-
dessä muistuttaa luultavasti
paljossa muuta organisoitua
rikollisuutta. Henkilöä suo-
jellaan, kun häntä siirretään
kohdemaahan. Usein avusta-
minen sekoitetaan ihmis-
kauppaan, kun tosiasiassa
nämä kaksi eroavat toisistaan
selvästi, koska avustamisessa
ei ole mukana pakkoa tai pai-
nostusta.

JOHTOPÄÄTÖKSET

On erittäin paljon ihmisiä,
jotka joko yrittävät ylittää ra-
joja laittomasti tai onnistuvat
siinä. Suurin osa heistä on
avustettu rajan yli. Avustami-
sella on monia muotoja. Se
voi olla pitkälle organisoitua
ja tarjota räätälöidyn palvelu-
kokonaisuuden. Alkeellisim-
millaan se taas merkitsee vain
sitä, että tarjotaan yksittäisiä
palveluja, joita henkilö tarvit-
see päästäkseen rajan yli.

On myös selvää, että rikok-
sia edistetään käyttäen lahjuk-
sia ja korruptiota kriittisissä
kohdissa – kuten rajoilla – ja
rikollisryhmärakenteita käy-
tetään henkilöiden toimitta-
miseksi rajan yli.

Ilmeistä on myös, että nais-
kauppaa prostituutiotarkoi-
tuksiin tapahtuu, ja rikolliset
rakenteet, jotka ovat sekaantu-
neet ihmiskauppaan, muistut-
tuvat rakenteiltaan järjestäy-

tyneitä rikollisryhmiä.
Kuvioon sisältyy kuitenkin

lukuisia tuntemattomia teki-
jöitä. Paljon mielenkiintoa on
esimerkiksi kohdistunut pros-
tituutiotarkoituksiin kaupat-
tuihin naisiin mutta vain vä-
hän lapsia ja miehiä koske-
vaan ihmiskauppaan. Samoin
on vain vähän tutkimusta, joka
selvittäisi, mitä ihmisille ta-
pahtuu sen jälkeen kun heidät
on avustettu kohdemaahansa,
tai siitä miten käy ihmisille,
jotka ”juuttuvat” johonkin lä-
pikulkumaahan.

Näyttää esimerkiksi siltä,
että niin lailliset kuin laitto-
matkin työmarkkinat käyttä-
vät maahanmuuttajatyövoi-
maa, mutta sitä ei tiedetä,
missä määrin laittomat maa-
hanmuuttajat ovat tiettyjen
työmarkkinoiden välttämätön
tai olennainen osa.■

Kirjoittaja on Manchesterin yliopis-
ton rikosoikeudellisen tutkimusyksi-
kön johtaja.

Lähteet saa toimituksesta.

Kussakin kolmessa laittoman maahantulon avustamisen muodossa erilaiset rikolliset mene-

telmät tekevät avustamisen helpommaksi ja vähentävät sen riskejä.
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Tämä artikkeli perustuu
Suomen, Viron ja Ison-
Britannian kaksivuoti-

sen ihmissalakuljetustutki-
muksen ensimmäisen vuoden
teemahaastattelujen tuloksiin.
Suomalainen tutkimus keskit-
tyy niihin matkareitteihin,
jotka tulevat Venäjän kautta
Suomeen. Matkustajien tar-
koituksena on joko jäädä Suo-
meen tai jatkaa matkaa edel-
leen joko Schengen-alueella
tai Pohjois-Amerikkaan. Tar-
kastelussa olivat kaikki reitit
Venäjältä ja sen kautta Suo-
meen.

Venäjältä Suomeen voidaan
tulla maitse, meritse ja lentä-
en. Maaliikennettä on koko
Suomen ja Venäjän välisellä
maarajalla, mutta se keskittyy
eteläisille raja-asemille. Mat-
ka maitse Venäjältä Suomeen
alkaa tai jatkuu Pietarista.
Vaihtoehtoina ovat juna, bus-
si, henkilöauto ja tavaraliiken-
ne. Maiden välinen maalii-
kenne on tavaroiden ja ihmis-
ten rajanylityksiin suunniteltu
ja sen volyymi on kasvussa.
Tavaraliikenteen sekaan pii-
loutumista ei pidetty kovin

yleisenä eikä siitä kerrottu
esimerkkejä. Henkilöliiken-
teeseen piiloutumista tai vää-
rillä matkustusasiakirjoilla
matkustamista pidettiin har-
vinaisena ja siitä kerrottiin
vain muutamia esimerkkejä.
Suomen ja Venäjän välisen ra-
jan ylittämistä jalkaisin pidet-
tiin epätodennäköisenä ja
osin mahdottomana. Suurin
este patikoinnille rajan yli on
Pohjolan vaativat luonnon-
olot ja erämaiden laajuus.

Merimatka alkaa Pietarista
ja Suomeen tullaan rahtilai-
voissa ja risteilyaluksissa.
Lentoreitti Venäjän kautta al-
kaa tai jatkuu Moskovasta.
Moskovan lentokentän kerrot-
tiin olleen aika ajoin ongel-
mallinen ja sen kautta oli sil-
loin tällöin tullut eri maiden
kansalaisia Suomeen puutteel-
lisin ja väärin matkustusasia-
kirjoin sekä ilman niitä. Finn-
airille asia on tullut maksa-
maan virhemaksuina siinä
määrin, että se on palkannut
erillisen turvayhtiön tarkista-
maan Suomeen pyrkivien
matkustajien asiakirjat Mos-
kovassa ja Pietarissa.

Esimerkiksi kiinalaisten
pääasiallinen reitti Suomeen
on suora lento Helsinkiin.
Joissakin tapauksissa he ovat
käyttäneet Moskovaa välietap-
pina, samoin ovat tehneet
bangladeshilaiset ja myös
monet afrikkalaiset matkalla
Eurooppaan ja Pohjois-Ame-
rikkaan. Päästyään Suomen
kautta Schengen-alueelle
matkalaisten seuraava Euroo-
pan etappi on yleensä Ruotsi,
sitten muut Pohjoismaat, Sak-
sa, Ranska ja Espanja. Houkut-
televin määränpää Euroopassa
afrikkalaisille ja kiinalaisille
on Iso-Britannia.

Vuonna 2002 Suomeen tuli
väärin asiakirjoin Venäjän
kautta kymmeniä kurdeja Tur-
kista ja Irakista. Henkilöiden
kokoaminen tapahtui Istanbu-
lissa, josta ryhmä kuljetettiin
väärien asiakirjojen turvin
Moskovaan tai Pietariin. Pie-
tarissa henkilöt saivat väären-
netyn Saksan Schengen-viisu-
min ja heidät vietiin Suomen
junaan. Vuonna 2003 entisten
IVY-maiden Moldovan, Arme-
nian ja Kazakstanin alueilta
tuli rykelminä laittomia maa-

hantulijoita Suomeen. Vuonna
2004 oli ukrainalaisten vuoro.
Perulaiset ovat aina käyttäneet
yhtä selvää reittiä; ensin lento
Moskovaan, josta matkuste-
taan Suomeen ja matkan mää-
ränpäänä ovat Espanja ja Por-
tugali, joissa on paljon maan-
miehiä.

MAAHANTULON JÄR-
JESTELY ORGANISOITUA

Henkilöt eivät yleensä mat-
kusta yksin. Yksittäisen laitto-
man maahantulijan paljastu-
essa tilanne on usein se, että
muu omatoimimatkailijoiden
pienryhmä tai saatettu ryhmä
onnistuu jatkamaan matkaa.
Samaan aikaan tulleet voidaan
yhdistää toisiinsa kenties vas-
ta myöhemmin turvapaikka-
tutkinnan yhteydessä valvon-
takameroiden kuvista tai yh-
teisistä matkareiteistä, saman-
laisista kuiteista tai muista to-
sitteista.

Poikkeus ryhmässä mat-
kustamiseen ovat prostituuti-
on palvelukseen tulevat, jotka
saatetaan lähettää maahan oi-
kein tai väärin paperein yksi-
tellen tilaajan vaatimassa ai-

■■■■■ M I K A  J U N N I N E N

Suomen laittomat maahantulijat
Kolmen maan yhteistutkimuksen Suomen osuudessa kyseltiin PTR-viranomaisten (poliisi,

tulli ja rajavartiosto) näkemyksiä Venäjän kautta Suomeen tulevista laittomista maahantuli-

joista. Laittomat tulijat voidaan jakaa maksettuihin tai pakotettuihin ihmisalakuljetuksen

uhreihin, poliittisiin pakolaisiin ja paremman elintason perässä kulkeviin siirtolaisiin.
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kataulussa. Heitäkin on yleen-
sä rajalla joku vastassa tai ai-
nakin heillä on tarvittava
osoite tai puhelinnumero. Toi-
nen yksin tulevien ryhmä
ovat yksittäiset kutsutut hen-
kilöt, joiden osoitteen, mat-
kan oikeellisuuden ja tarvitta-
essa paluun rahoituksen takaa
joku suomalainen henkilö tai
Suomessa asuva puoliso.
Nämä yksittäiset kutsujat voi-
vat olla joko asiallisia tahoja
tai rahasta toimivia bulvaane-
ja, joiden ”puolisot” katoavat
heti tai 2–3 kuukauden kulu-
essa maahantulosta.

Ryhmien maahantulon jär-
jestävät yleensä lähtömaan
matkatoimistot. Toimistot voi-
vat toimia rehellisesti kaupal-
lisin perustein tai ne ovat jär-
jestäytyneen rikollisuuden
bulvaaneita, jotka markki-
noivat aggressiivisesti viisu-
meja myöntävien konsulaat-
tien lähellä. Matkatoimistot
järjestävät matkapaperit oi-
kein tai väärin dokumentein
joko lähtömaan jonkin
Schengen-alueen lähetystön
kanssa tai tilaavat matkustus-
asiakirjat suoraan jostakin
Schengen-alueen lähetystöstä.
Matkustusasiakirjoja tilataan
hinnan, saatavuuden ja toimi-
tusnopeuden mukaan.

Matkanjärjestäjät hoitavat
myös reitityksen, tarkoituk-
seen sopivan turistiryhmän
kokoamisen ja joissakin tapa-
uksissa matkavaluutan ”säily-
tyksen” matkan ajan, jotta
maahantulo-oikeus syntyy.
Matkatoimiston opas hoitaa
ryhmän rajamuodollisuuksi-
en läpi. Jos matka tapahtuu
oikein paperein, mahdollinen
korruptio on tapahtunut pa-
pereiden saamiseksi ja jos raja
ylitetään sopivan rajamiehen
ollessa rajalla, korruptio ta-
pahtuu vasta rajalla. Ryhmä-
matka voi olla ostosmatka
(kilotytöt), työmatka (seksi,
marjanpoiminta), turvapai-

kan hakijoiden pelastusmatka
(tamilit) tai vain selvä sala-
kuljetustapaus (turkkilaiset).
Esimerkiksi vuonna 2004
Kaakkois-Suomen raja-ase-
malle tuli 11 ukrainalaisen
ryhmä. Henkilöt oli värvätty
työmatkalle, saattaja toi hei-
dät rajalle ja Suomen puolel-
la oli eri henkilö vastaanotta-
jana. Matkalaisten matka-
asiakirjat olivat kunnossa ja
heillä oli riittävät rahavarat.

Matkasuunnitelmassa olen-
naista on se, että matkareitis-
tä ja matkan tarkoituksesta tu-
lee uskottava: on varattu ma-
joitus, määränpäästä on jon-
kinlainen kuva eikä epäolen-
naisia tavaroita ole mukana.
Takavuosina saattoi olla niin,
että muutaman päivän turisti-
matkalle oli otettu mukaan
kynttilänjalat ja perheen valo-
kuva-albumit. Uskottava tari-
na ei ole esimerkiksi sellai-
nen, että mies ja nainen ta-
paavat ja avioituvat Delhissä
kolme vuorokautta ennen Ve-
näjän ja Suomen kautta Poh-
jois-Amerikkaan tapahtuvaa
matkaa.

ERITYYPPISET ASIA-
KIRJAVÄÄRENNÖKSET
YLEISIÄ

Yksi virheellisten asiakirjojen
saamismuoto on erehdyttää
viisumin myöntävää tahoa.
Yhden Schengen-maan vii-
sumilla voi matkustaa alueel-
la käytännössä rajattomasti,
koska sisäisiä rajatarkastuksia
ei ole. Erehdyttämistä tapah-
tuu väärien henkilötietojen,
järjestettyjen kutsujen, val-
heellisen matkantarkoituksen,
väärien passien yms. avulla.
Esimerkiksi Suomen Mur-
manskin poliisiyhdysmies an-
taa vuodessa 1000 lausuntoa
viisumin tarpeellisuuden oi-
keellisuudesta ja vain noin
250 lausunnoista on kielteisiä.
Viranomaisella ei siis ole ko-
vin kauan aikaa mahdollisuut-

ta tarkastella yksittäistä viisu-
mihakemusta vaan siinä puu-
tutaan vain räikeimpiin puut-
teellisuuksiin ja virheisiin ku-
ten aikaisempiin rikoksiin tai
prostituutioon syyllistymi-
seen Suomessa.

Yleisesti haastatteluissa
tuotiin esiin, että asiakirjoja
väärennetään paljon ja se on
helppoa. Asiakirjaväärennök-
siä tehdään haastateltavien
mukaan erityisen paljon Venä-
jällä, Liettuassa ja Thaimaassa.
Liettuassa ja Thaimaassa vää-
rennetään yleensä koko asia-
kirja kun taas Venäjällä erityi-
sesti passien ja viisumeiden
leimoja. Väärennettävien pas-
sien rungot ja viisumipohjat
voidaan väärentää tai saada
haltuun varastamalla tai lah-
jomalla. Viime vuosina Venä-
jällä on ryöstetty myös mat-
katoimistojen kuriireja, joilla
on ollut mukanaan uusia pas-
seja oikeine viisumeineen.
Suomeen on viime vuosina
saapunut varsin paljon vää-
rennetyillä asiakirjoilla mat-
kustavia erityisesti Kaukoidäs-
tä, Venäjältä ja entisistä IVY-
maista.

Toisaalta asiakirjan ei aina
tarvitse olla väärennetty vaan
viisumin sallima maassaolo-
aika voidaan vain ylittää.
Muutamissa tapauksissa Suo-
messa oleskelevien kiinalais-
ten ja IVY-maiden kansalais-
ten on havaittu näin tekevän.
Yleensä ajan ylitykset ovat
alle 1000 vuorokautta, mutta
jopa 10 vuoden ylityksiä on
havaittu. Lukumääräisesti vii-
sumiajan ylitykset ovat olleet
harvinaisia, vain muutamia
kuukaudessa pääkaupunkiseu-
dulla, mutta kiinnijääneiden
määrän sanottiin olevan kas-
vussa. Viisumiajan ylittämi-
nen on helppoa eikä siitä seu-
raa sanktioita muissa maissa,
koska EU-mailla ei ole keski-
tettyä järjestelmää. Esimer-
kiksi Ranskan viisumiylitys ei

näy Suomen viranomaisilla
viisumin saannin esteenä.

Kolmas yleinen asiakirjo-
jen muuttamiskeino on nii-
den peseminen. Näin asiakir-
jasta voidaan häivyttää epä-
edullisia leimoja tai vaikeut-
taa muutettujen ja väärennet-
tyjen leimojen lukemista.
Suomen itärajalla jää vuosit-
tain kiinni kymmeniä henki-
löitä, joiden passien merkin-
töjä tai leimoja on muutettu.
Yksittäiset henkilöt voivat Ve-
näjällä hakea muutetuilla
omilla henkilötiedoilla lukui-
sia passeja tai käyttää koko-
naan toisen henkilön tietoja
hakiessaan passia omalla ku-
vallaan. Pääkaupunkiseudulla
toisen asiakirjoilla matkusta-
via on jäänyt kiinni vuosittain
noin 150.

Vaikka asiakirjaväärennök-
siä esiintyy paljon Venäjän ja
Suomen välisessä liikenteessä,
maiden rajaviranomaisten
yhteistyö toimii erityisen hy-
vin. Rajavaltuutettu- yms. jär-
jestelmien ansiosta tietoja
voidaan vaihtaa, apua antaa ja
yhteistyötä tehdä lähes reaali-
ajassa. Suurin syy Venäjän
kautta tapahtuvaan lailliseen
ja laittomaan matkustamiseen
ovat maan suuri koko, rajojen
pituus, rajanaapureiden kirjo,
lahjomiseen altis sekava yh-
teiskunta, läheiset viisumiva-
paat suhteet joihinkin valtioi-
hin ja suorat lennot.■

Kirjoittaja on erikoissuunnittelija
Heunissa.
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Poliisi sai mahdollisuuden sakottaa
huumeiden käyttäjiä syksyllä 2001,
jolloin rikoslakia muutettiin lisää-

mällä uusi tunnusmerkistö lieviä huu-
mausainerikoksia varten. Huumausai-
neen käyttörikosuudistuksen jälkeen
seuraamuskäytäntö on kiristynyt, vaikka
lakia säädettäessä korostettiin rangais-
tukselle vaihtoehtoisten seuraamusten
käyttämistä.

Huumausaineen käyttörikoksena ran-
gaistaan huumeiden käyttämisestä ja vä-
häisen määrän hallussapitämisestä tai
hankkimisen yrittämisestä omaa käyttöä
varten. Uudistuksessa tehtiin mahdolli-
seksi rangaistusmääräysmenettelyn käyt-
täminen, jolloin poliisi voi kirjoittaa
käyttörikoksesta sakon. Kun syyttäjän
tehtävänä on päättää sakon vahvistami-
sesta, ei yksittäisiä käyttörikoksia tarvitse
enää välttämättä käsitellä käräjäoikeuk-
sissa.

Huumeiden käyttäjien säännönmukai-
nen sakottaminen ei kuitenkaan ollut ta-
voitteena, sillä lakia säädettäessä koros-
tettiin myös rangaistukselle vaihtoehtois-
ten seuraamusten käyttämistä. Huomiota
kiinnitettiin alle 18-vuotiaisiin nuoriin ja
huumeiden ongelmakäyttäjiin. Nuoret

olisi sakottamisen sijasta puhuteltava ja
hoidon tarpeessa olevat käyttäjät olisi
ohjattava hoitoon.

Tuoreessa tutkimuksessa on tarkasteltu,
minkälaisia vaikutuksia huumausaineen
käyttörikosuudistuksella on ollut seuraa-
muskäytäntöön. Aineistona on käytetty
Tilastokeskuksen tuottamia oikeustilasto-
ja ja mittavaa erikseen kerättyä aineistoa
rangaistusmääräyksistä, syyttämättä jät-
tämisistä ja huumetuomioista.

SUURIN OSA HUUMERIKOKSISTA
KÄYTTÖRIKOKSIA

Poliisin tietoonsa saama huumausaineri-
kollisuus oli 1990-luvulla voimakkaassa
kasvussa, mutta 2000-luvulla kasvu on
taittunut. Huumausaineen käyttörikosuu-
distuksen jälkeen tämä rikosnimike on
vallannut yhä enemmän tilaa poliisitilas-
toissa. Vuonna 2005 poliisin tietoon tuli
noin 14 400 huumausainerikosta, joista
käyttörikoksia oli noin 9 200 (64 %).
(Ks. kuvio 1 s.16)

KÄYTTÖRIKOKSESTA
SAKOTETAAN

Huumausaineen käyttörikoksesta seuraa
yleensä sakkorangaistus, joka annetaan

rangaistusmääräysmenettelyssä. Tästä
syystä käräjäoikeuksissa käsiteltävien
huumausainerikosten määrä on vähenty-
nyt. Uudistus ei ole kuitenkaan johtanut
siihen, ettei yksittäisiä käyttörikoksia kä-
siteltäisi enää laisinkaan tuomiois-
tuimissa. Vuonna 2004 nostettiin yli 600
syytettä käyttörikoksesta päärikoksena.
Kaikkien käräjäoikeuksissa käsiteltyjen
rikosten joukosta löytyi puolestaan lä-
hes 3 500 syyksi lukevaa käyttörikostuo-
miota.

Taulukossa 1 (s.17) havainnollistetaan
käyttörikoksesta annettuja seuraamuksia.
Vuonna 2004 sakkorangaistuksesta oli
kyse 96 prosentissa tapauksia. Tarkastel-
taessa kaikkien eri seuraamusten jakautu-
mista rangaistusmääräyksiä oli 85 pro-
senttia, käräjäoikeudessa annettuja sakko-
ja 11, syyttämättä jättämisiä 3, rangais-
tukseen tuomitsematta jättämisiä 0,4 ja
vankeusrangaistuksia 0,1 prosenttia. Ab-
soluuttisina lukuina tarkasteltaessa ran-
gaistusmääräysmenettelyssä sakotettuja
oli 4 420, kun käräjäoikeudessa sakon sai
565 henkilöä. Syyttämättä jätettyjä oli
169 ja rangaistukseen tuomitsematta jä-
tettyjä 21. Vankeusrangaistuksen saaneita
oli yhdeksän.

■■■■■ H E I N I  K A I N U L A I N E N

Seuraamuskäytäntö kiristynyt
huumausainerikoksissa
Poliisin tietoon saamista huumausainerikoksista suurin osa on nykyisin käyttörikoksia. Vuonna

2005 poliisin tietoon tuli noin 14 400 huumausainerikosta, joista käyttörikoksia oli noin

9 200 (64 %). Huumeiden käyttäjien sakottaminen rangaistusmääräysmenettelyssä on yleisty-

nyt, samalla kun käräjäoikeuksissa käsiteltävien huumausainerikosten määrä on vähentynyt.

➔
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SEURAAMUSKÄYTÄNTÖ
KIRISTYNYT
Huumausaineen käyttörikosuudistuksen
jälkeen seuraamuskäytäntö huumausaine-
rikoksissa on kiristynyt. Syyttämättä jät-
täminen on vähentynyt selkeästi, samalla
kun sakkorangaistusten määrä on lisään-
tynyt. Kuviosta 2 havaitaan, miten ran-
gaistusmääräysmenettelyn käyttö on
vuosi vuodelta kasvattanut suosiotaan.

Seuraamuskäytännössä tapahtuneet
muutokset käyvät ilmi taulukosta 2.
Vuonna 2001 syyttämättä jätettyjä oli
1 400, mutta heidän lukumääränsä pie-
neni vuoteen 2004 mennessä neljäänsa-
taan. Vuonna 2001 rangaistusmääräys-
menettelyssä sakotettuja oli alle 300,
mutta vuoteen 2004 mennessä heidän
lukumääränsä kipusi yli neljääntuhan-
teen. Kun mukaan otetaan vielä käräjä-
oikeudessa sakotetut, kaikkien huumaus-
ainerikoksista sakotettujen lukumäärä on
lisääntynyt 42 prosenttia. Käytettäessä
vertailutietona vuoden 2000 lukuja sak-
korangaistusten kasvu on 67 prosenttia,
kun taas poliisin tietoonsa saama huu-
mausainerikollisuus kasvoi vain kahdek-
san prosenttia.

ALAIKÄISIÄ
PUHUTELLAAN

Huumausaineen käyttörikosuudistukses-
sa lähdettiin siitä, että nuorille sakkoa
tarkoituksenmukaisempi seuraamus voi-
si olla puhuttelu. Valtakunnansyyttäjän
antamien ohjeiden mukaan syyttäjien
pitäisi järjestää puhuttelutilaisuus ensi
kertaa huumausaineen käyttörikoksista
kiinni jääneille alaikäisille. Tilaisuuteen
kutsuttaisiin paikalle paitsi nuori, myös
hänen vanhempansa, sosiaalityöntekijä
ja poliisi. Tällä tavalla olisi mahdollista
yhdistää toisiinsa rikosoikeudellisen
moitteen antaminen, sosiaalihuollolliset
toimenpiteet ja lähikontrolli.

Vuosilta 2001–2003 kerätystä syyttä-
mättäjättämisaineistosta löytyi lähes
250 puhuteltua (18 % kaikista päätöksis-
tä). Heistä poikia oli 80, tyttöjä 20 pro-
senttia. Nuoret olivat yleensä syyllisty-
neet mietojen huumeiden kokeilemiseen
tai käyttämiseen.

Syyttämättäjättämispäätösten mu-
kaan puhutteluissa keskusteltiin tapahtu-
neesta rikoksesta, siihen johtaneista
syistä, rikoksen ilmitulemisen aiheutta-

Kuvio1. Poliisin tietoon tullut huumausainerikollisuus 1986–2005.

Kuvio 2. Poliisin tietoon tulleet huumausainerikokset (RL 50:1-4) ja niistä annetut
seuraamukset vv. 1997–2004.

■■■■■      Huumausaineen käyttörikos    ■  Huumausainerikoksen edistäminen   ■  Huu-
mausainerikoksen valmistelu   ■ Huumausainerikos  ■  Törkeä huumausainerikos

■■■■■      Jätetty syyttämättä     ■■■■■      Rangaistusmääräys    ■■■■■      Rangaistukseen tuomitse-
matta    ■■■■■      Sakko     ■■■■■      Ehdollinen vankeusrangaistus     ■■■■■      Ehdoton vankeusran-
gaistus     –– Poliisin tietoon tulleet huumerikokset

➔



17HAASTE  2/2006

mista seurauksista, nuoren suhtautumi-
sesta huumeisiin, hänen tulevaisuuden
suunnitelmistaan ja huumeiden käyttä-
misen aiheuttamista riskeistä. Nuori ka-
tui usein tekemäänsä huumekokeilua ja
vakuutti jatkossa pysyvänsä erossa huu-
meista.

Valtakunnansyyttäjänviraston tekemi-
en tuoreiden kyselyiden mukaan syyttä-
jät ovat jatkaneet puhuttelujen järjestä-
mistä. Eri paikkakunnilla on käytössä
myös muunlaisia malleja puuttua ala-
ikäisten huumekokeiluihin.

ONGELMAKÄYTTÄJIEN HOITOON-
OHJAUSTA PITÄISI TEHOSTAA

Huumausaineen käyttörikosuudistukses-
sa korostettiin rikosoikeudellisen kont-
rollin kohteeksi joutuneiden huumeiden
ongelmakäyttäjien saamista hoidon pii-
riin. Valtakunnansyyttäjä on kannustanut
syyttäjiä sopimaan omalla paikkakun-
nallaan toimivista hoitoonohjausjärjes-
telyistä eri viranomaisten kanssa.

Vuosilta 2001–2003 kerätystä syyttä-
mättäjättämisaineistosta löytyi 178
mainintaa hoidosta (13 prosenttia kai-
kista päätöksistä). Miehiä oli 70, naisia
30 prosenttia. Lähes puolet olivat ala-
ikäisiä. 22 prosenttia päätöksistä tehtiin
Rovaniemellä, jossa toimi Hoito syyt-
teen sijaan -projekti.

Valtakunnansyyttäjänviraston tekemi-
en tuoreiden kyselyiden mukaan hoito-
tapausten määrä on kutistunut lähes ole-
mattomiin. Tämä herättääkin kysymään,
ovatko viranomaiset tarpeeksi tehok-
kaasti ja pitkäjänteisesti pyrkineet huo-

lehtimaan hoidon tarpeessa olevista
käyttäjistä.

TOIMENPITEISTÄ LUOPUMISELLE
TARVETTA

Toimenpiteistä luopuminen – erityisesti
syyttämättä jättäminen huumausaineri-
koksissa on vähentynyt. Samalla syyttä-
mättä jätetyt ovat joutuneet aikaisempaa
tiukempien viranomaistoimien kohteiksi.
Yksi tulevaisuuden haasteista on huoleh-
tia siitä, että toimenpiteistä luopuminen
säilyy osana seuraamusjärjestelmää.
Huumausainerikoksissa sille on aivan eri-
tyistä tarvetta, sillä huumeiden käyttäjät,
käytön olosuhteet, käyttäjien elämänti-
lanne ja heidän hoidon tarpeensa vaihte-
levat niin paljon, ettei kaavamaista sakot-

tamista voi pitää tarkoituksenmukaisena
seuraamuksena.■

Tiedot perustuvat tutkimukseen Kainulainen Heini
(2006). Seuraamuskäytäntö huumausaineen
käyttörikoksissa. Helsinki: Oikeuspoliittisen
tutkimuslaitoksen julkaisuja 219.

Kirjoittaja  valmistelee Alkoholitutkimussäätiön
rahoittamaa väitöskirjatutkimusta huumeiden
käyttäjien rikosoikeudellisesta kontrollista. Hänet
tavoittaa Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta.

TAULUKKO 1.

Huumausaineen käyttörikoksesta (RL 50:2a) päärikoksena annetut rikos-
oikeudelliset seuraamukset vuosina 2001–2004 (%)

2001    2002     2003    2004
Rangaistusmääräys (poliisin antama sakko)  26,1     65,9       82,2      85,3
Sakko (käräjäoikeudessa annettu sakko)  63,8     24,9       12,2      10,9
Syyttämättä jättäminen   4,8       7,9        4,9   3,3
Rangaistukseen tuomitsematta jättäminen   4,4       1,0        0,6   0,4
Vankeusrangaistus   0,9       0,4        0,1   0,1
Yhteensä  100      100        100  100
(N ) (1139)    (4708)     (5051)   (5184)

Lähde: Laskettu Tilastokeskuksen luvuista

TAULUKKO 2.

Huumausainerikoksista (RL 50:1–4) annetut rikosoikeudelliset seuraamukset vuosina 2000–2004.

    Muutos %           Muutos %
2000      2001      2002      2003      2004    2000/2004 2001/2004

Syyttämättä jättäminen   756      1423   931        547  443           -41,4               -68,9
Rangaistukseen tuomitsematta   168       215   105         81   68           -59,5      -68,4
Sakkorangaistukset1 4759     5623  7452      7508       7963          +67,3     +41,6
Vankeusrangaistus 3406     3825  4120      3686       3790          +11,3        -0,9
Yhteensä 9096    11092       12615     11828     12266          +34,9     +10,6

1Rangaistusmääräys + sakko käräjäoikeudessa
Lähde: Laskettu Tilastokeskuksen luvuista (kaikki syyksi lukevat seuraamukset, pois on jätetty harvoin esiintyvä luokka “muu rangaistus”)
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■■■■■ H E R T T A  K E I S A L A

Oikeuspoliittisessa tut-
kimuslaitoksessa teh-
dyn tutkimuksen ta-

voitteena oli kuvata Espoon
yhteistyöverkostoa, arvioida
yhteistyötä ja selvittää väki-
valtarikosten etenemistä ri-
kosprosessissa poliisilta ja
syyttäjältä kerätyn materiaa-
lin sekä yhteistyötahojen
haastattelujen pohjalta. Viran-
omaisyhteistyön ohella selvi-
tyksessä on tarkasteltu Lyö-
mätön Linja Espoossa -ohjel-
man toimintaa, asiakaskunnan
piirteitä ja asiakkaiden vali-
koitumista ohjelmaan. Asiak-
kaiden kanssa tehtävää työtä
kuvaava osio perustuu Lyö-
mättömästä Linjasta kerättyi-
hin asiakasaineistoihin sekä
kolmen ohjelman loppuun
suorittaneen miehen ja puoli-

sonsa pahoinpitelemäksi jou-
tuneen naisen haastatteluihin.
Vapaaehtoiseen väkivallan
katkaisuohjelmaan osallistu-
miseen ja valikoitumiseen
liittyvät kysymykset nostettiin
esiin tutkimuksessa, koska ar-
vioiden mukaan vain pieni osa
väkivaltaa parisuhteessaan
käyttäneistä miehistä hakeu-
tuu väkivallan katkaisuohjel-
maan, ja lisäksi vain osa oh-
jelmaan hakeutuneista mie-
histä suorittaa ohjelman lop-
puun saakka.

Tutkimus on prosessievalu-
aatio, eikä siinä ole arvioitu
Lyömättömän Linjan tarjo-
aman väkivallan katkaisuoh-
jelman vaikuttavuutta siihen
osallistuneiden miesten käyt-
täytymiseen ohjelman läpi-
käymisen jälkeen.

TEKIJÄN VASTUUTTA-
MINEN OLENNAISTA
Espoon yhteistyöverkoston ja
Lyömättömän Linjan väkival-
tatyön taustalla vaikuttaa
ajattelutapa, jossa väkivalta
nähdään yhden ihmisen toi-
seen kohdistamana vallan-
käyttönä. Tämän näkemyksen
myötä väkivaltatyön merkittä-
väksi päämääräksi on muo-
dostunut väkivaltaisen mie-
hen vastuuttaminen omasta
käyttäytymisestään. Tavoittee-
na on saada väkivallan tekijä
tiedostamaan, että väkivallan
käyttäminen on aina valinta,
josta hän itse on vastuussa.
Samalla painotetaan sitä, että
parisuhdeväkivallasta tai sen
lopettamisesta ei ole vastuus-
sa sen uhriksi joutunut tai sii-
tä selviytynyt puoliso.

Nimenomaan miesten
kanssa työskentelevä Lyömä-
tön Linja Espoossa on ollut
erityisen huomion kohteena
tässä tutkimuksessa, mikä ei
kuitenkaan tarkoita, että yh-
teistyöverkostossa keskityt-
täisiin ainoastaan väkivaltais-
ten miesten auttamiseen. Vä-
kivallan uhrien, eli yleensä
naisten (ja lasten), turvalli-
suuden varmistaminen näh-
dään väkivaltatyön ensisijai-
sena tavoitteena myös mies-
ten kanssa työskentelemiseen
keskittyneessä Lyömättömäs-
sä Linjassa. Tästä huolimatta
merkittävä osa väkivallan uh-
reista näyttää jäävän avun
piirin ulkopuolelle. Vielä ai-
empaa enemmän huomiota
olisikin syytä kiinnittää sii-
hen, että väkivallan uhrit oh-

Espoon Lyömättömän Linjan
yhteistyöverkosto arvioitiin
Espoossa vuonna 2001 aloitetun työn tavoitteena on entistä tehokkaammin vastuuttaa pari-

suhdeväkivallan tekijää, torjua väkivaltaista käyttäytymistä ja kehittää eri viranomaisten ja

muiden väkivaltatyötä tekevien yhteistyötä. Malli rakentui alun perin Espoon poliisin,

syyttäjän ja Lyömätön Linja Espoossa -ohjelman välille. Sittemmin se on laajentunut yli

kahdenkymmenen yhteistyötahon verkostoksi. Tavoitteena on luoda yhtenäisempi käsitys

väkivaltailmiöstä, saada aikaan toimintamalleja ja ohjeistuksia väkivallan tekijöiden ja

uhrien kanssa työskenteleville sekä tutustuttaa eri toimijat toisiinsa.
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jataan johonkin auttamis-
tahoon.

VERKOSTON TIIVIS YHTEY-
DENPITO TÄRKEÄÄ

Yhteistyöverkoston jäsenet
arvostivat yhteistyössä eniten
ajatustenvaihtoa ja muiden
väkivaltatyötä tekevien taho-
jen tapaamista. He kokivat,
että muiden toimijoiden työ-
tapojen tuntemus ja eri taho-
jen pääosin yhteneväiset nä-
kemykset väkivaltatyöstä ovat
ensisijaisen tärkeitä tehokkaan
ja toimivan yhteistyön ylläpi-
tämiseksi.

Espoon yhteistyöverkos-
tossa tapaamisia on ollut vii-
me aikoina aiempaa vähem-
män, mitä jotkut tahoista kri-
tisoivat. Verkoston kokoontu-
misten ja yhteydenpidon jär-
jestäminen vaikuttaa olevan
ensisijaisesti järjestöjen vas-
tuulla. Tiiviin yhteyden yllä-
pitäminen eri toimijoiden vä-
lillä on olennaista myös sen
varmistamiseksi, että mahdol-
lisimmat monet väkivallan te-
kijöistä tulevat ohjatuiksi Lyö-
mättömään Linjaan ja väkival-
lan uhrit muihin auttamista-
hoihin.

Väkivallan katkaisuohjel-
maan ohjaamisen kannalta
tärkeimmäksi koettiin yhteis-
työ Espoon poliisin väkivalta-
rikosyksikön ja Lyömättömän
Linjan välillä. Poliisin suorit-
taman rikostutkinnan yhtey-
dessä parisuhdeväkivallasta
epäillyltä mieheltä pyydetään
suostumusta hänen yhteystie-
tojensa luovuttamiseen Lyö-
mättömälle Linjalle yhteyden-
ottoa varten, ja – jos miehen
suostumus yhteystietojen

luovuttamiseen saadaan –
mies voidaan kutsua Lyömät-
tömään Linjaan henkilökoh-
taisesti. Tehokkaan ohjauksen
kannalta pidettiin tärkeänä,
että mahdollisimman monet
poliiseista ottavat Lyömättö-
män Linjan puheeksi epäillyn
kanssa rikostutkinnan aikana.
Lisäksi tärkeäksi nähtiin, että
myös muut yhteistyötahot
ohjaavat parisuhdeväkivaltaan
syyllistyneitä miehiä väkival-
lan katkaisuohjelmaan, koska
vain osa väkivallasta tulee po-
liisin tietoon.

OSALLISTUMISEEN
MOTIVOINTI VAIKEAA

Tutkimuksen yhtenä tavoittee-
na oli pohtia vapaaehtoiseen
väkivallan katkaisuohjelmaan
osallistumiseen ja valikoitu-
miseen liittyviä kysymyksiä.
Väkivaltaa perheessään tai pa-
risuhteessaan käyttäneistä
miehistä vain osa hakeutuu
omasta aloitteestaan tai oh-
jattuna väkivallan katkaisuoh-
jelmaan, ja heistäkin vain osa
suorittaa ohjelman loppuun
saakka.

Yhteistyötahot kokivat
miesten motivoimisen osallis-
tumaan ohjelmaan hyvin
haasteellisena, koska Suomes-
sa väkivaltarikoksista tuomit-
tuja ei voida velvoittaa osallis-
tumaan väkivallan katkai-
suohjelmaan, eikä ohjelmaan
osallistuminen voi olla vaih-
toehto rikoksesta seuraavalle
rangaistukselle. Näin ollen ai-
noiksi keinoiksi motivoida
miestä sitoutumaan väkival-
lan katkaisuohjelmaan jäivät
ohjaus, neuvonta ja suosittelu.

Tutkimuksessa havaittiin,

että Lyömättömään Linjaan
tulleet miehet olivat pääsään-
töisesti hakeutuneet ohjel-
maan puolisonsa (tai jonkun
muun) kehotuksesta havah-
duttuaan huomaamaan oma
väkivaltainen käyttäytymi-
sensä. Monet miehistä olivat
hakeutuneet Lyömättömään
Linjaan jonkin ”herättävän”
kokemuksen jälkeen. Tällaisia
kokemuksia olivat esimerkik-
si puolison hakeutuminen
avun piiriin, eron uhka, polii-
sin väliintulo tai aiempia va-
kavampi väkivaltatilanne. Tut-
kimuksessa haastatellut kolme
väkivallan katkaisuohjelman
läpikäynyttä miestä kokivat
ohjelman hyödylliseksi itsel-
leen.

VAIKUTTAVUUDESTA
TARVITAAN TIETOA

Suomalaisen väkivaltatyön
kentällä on viime vuosina nä-
kynyt yhä useampia väkival-
taisille miehille suunnattuja
auttamisohjelmia, joiden tar-
koituksena on tavalla tai toi-
sella lopettaa miesten tekemä
väkivalta. Väkivaltaisuuden
ehkäisemisen ja resurssien oi-
kean suuntaamisen varmista-
miseksi olisi kuitenkin syytä
tarkastella erilaisia ohjelmia
ja viranomaisten toimintata-
poja myös vaikuttavuuden nä-
kökulmasta. Millä tavalla vä-
kivaltaisuutta pystytään eh-
käisemään? Mikä toimii ja
mikä ei?

Espoon yhteistyöverkostoa
koskevan selvityksen tavoit-
teena ei ollut vastata väkival-
lan katkaisuohjelman vaiku-
tuksia koskeviin kysymyksiin,
eikä tutkimuksen tarkoituksiin

kerätyn aineiston pohjalta
voida tehdä johtopäätöksiä
Lyömätön Linja Espoossa -oh-
jelman vaikuttavuudesta. Toi-
vottavaa kuitenkin olisi, että
mahdollisessa jatkotutkimuk-
sessa tarkastellaan väkival-
lan katkaisuohjelmien tosiasi-
allisia vaikutuksia väkivaltai-
seen käyttäytymiseen ja sen
ehkäisemiseen. Vaikuttavuus-
arvioinnissa Lyömätön Linja
Espoossa -ohjelma voisi
osoittautua hyvinkin hyödyl-
liseksi parisuhdeväkivallan
lopettamisessa ja ehkäise-
misessä.■

Kirjoittaja työskentelee tutkijana
Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitok-
sessa.

Lähde: Parisuhdeväkivalta moniam-
matillisen työn kohteena. Arviointi-
tutkimus Espoon yhteistyöverkoston
ja Lyömättömän Linjan toiminnasta
parisuhdeväkivallan lopettamiseksi.
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen
tutkimustiedonantoja 68. Helsinki
2006.

Tärkeäksi nähtiin, että myös muut yhteistyötahot ohjaavat miehiä väkivallan katkaisuohjel-

maan, koska vain osa väkivallasta tulee poliisin tietoon.
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Todistajille enemmän tietoa

■■■■■ R I I K K A  K O S T I A I N E N

Työryhmän mukaan on
keskeistä, että rikosju-
tun käsittelyn eri vai-

heisiin osallistuvien viran-
omaisten – poliisin, syyttäji-
en ja tuomioistuimen – väli-
nen yhteistyö ja tiedonkulku
toimivat käytännössä. Tärke-
ää on, että tieto tukea tarvit-
sevasta todistajasta välittyy
entistä tehokkaammin esitut-
kinnasta syyteharkintaan ja
edelleen tuomioistuimelle.
Jutun käsittelyn eri vaiheissa
todistajalle on annettava tie-
toa ja häntä on tuettava.

Poliisin ja syyttäjien tulisi
nykyistä paremmin tiedottaa
todistajalle myös asian
etenemisestä. Poliisin tulisi
lähettää tieto esitutkinnan lo-
pettamisesta ja syyttäjän
syyttämättäjättämispäätök-
sestään asianosaisen lisäksi
myös todistajalle. Tiedot
voitaisiin lähettää valmiilla
lomakkeella, jossa myös ker-
rottaisiin, että asianomistaja
voi edelleen nostaa syytteen,
jolloin todistaja saattaa vielä
joutua todistamaan.

Avainasemassa perustie-
don jakamisessa ovat myös
käräjäoikeuksien haastemie-
het, sillä heidät todistaja

kohtaa usein todistajankut-
sun tiedoksiantamisen yhtey-
dessä ja yleensä myös kärä-
jäpäivystyksessä ennen oike-
uden istuntoa. Kutsun liittee-
nä lähetetään todistajalle jo
nykyisin ohjeita oikeuden-
käyntiä varten.

Muun tiedottamisen lisäk-
si myös todistajia koskevista
esitteistä on kerrottava ja nii-
tä on pidettävä nykyistä pa-
remmin saatavilla. Oikeusmi-
nisteriö on laatinut mm. esit-
teen oikeudenkäyntiin todis-
tajaksi tulevalle sekä yhteis-
työssä muiden viranomais-
ten kanssa esitteen rikoksen
kohteeksi joutuneelle.

TODISTAJILLE ERILLINEN
ODOTUSTILA

Työryhmä ehdottaa, että kä-
räjäoikeudet nimeäisivät yh-
teyshenkilön, joka yhteis-
työssä Rikosuhripäivystyk-
sen kanssa hoitaisi todistajan
tukitoimintaan liittyviä käy-
tännön asioita. Todistajalle
tulisi todistajan kutsun mu-
kana antaa jatkossa myös
tiedote mahdollisuudesta
saada tukea.

Käräjäoikeuksiin ja hovioi-
keuksiin tulisi järjestää erilli-

nen odotustila todistajille. Is-
tuntosaleihin tulisi myös jär-
jestää erillinen tila pelkäävän
todistajan kuulemista varten.
Tämä ei välttämättä edellyt-
täisi rakenteellisia muutok-
sia, vaan tila on tarvittaessa
järjestettävissä esimerkiksi
sermin avulla. Tarvetta to-
distajan tukemiseen on myös
hallinto-oikeuksissa, erityises-
ti lasten huostaanottoasiois-
sa ja ulkomaalaisasioissa.

TODISTAJAN TUKEA
JO KOKEILTU

Rikosuhripäivystyksellä on
meneillään valtakunnallinen
Todistajan tukipuhelin -ko-
keilu. Sen lisäksi Turussa ja
Rovaniemellä on käynnistet-
ty kokeilu, jossa todistajalla
on mahdollisuus puhelinkes-
kustelun ja henkilökohtaisen
tapaamisen lisäksi saada tar-
vittaessa tukihenkilö oikeu-
denkäyntiin. Työryhmän mie-
lestä vastaavaa tukitoimintaa
tulisi olla saatavissa koko
maassa.

Todistajien tukemiseen
voitaisiin nykyistä enemmän
käyttää myös oikeusaputoi-
mistoja. Niiden puitteissa on
parhaillaan meneillään puhe-

linpalvelukokeilu, oikeus-
apuohjaus, jossa kysyjää
ohjataan eteenpäin oikeu-
dellisen ongelmansa selvit-
tämisessä. Apua voidaan
antaa myös oikeudenkäyn-
tiin ja todisteluun liittyvissä
asioissa, ja palvelussa voi-
taisiin jatkossa kertoa
myös todistajille tarjolla
olevista tukipalveluista.

Todistaja tulisi työryh-
män mielestä ottaa jatkos-
sa entistä paremmin huo-
mioon myös mm. poliisin
ja syyttäjälaitoksen koulu-
tuksessa, jotta tukipalve-
luista osattaisiin kertoa ja
tarvittaessa ohjata tukea
tarvitseva todistaja näiden
palvelujen pariin.

Tärkeää on myös selvit-
tää tutkimuksella tarve to-
distajan tukitoiminnan
määrään ja laajuuteen. Sa-
moin toiminnan kehittymis-
tä, palvelujen käyttöä ja
henkilöstön riittävyyttä tu-
lee seurata.

Työryhmän puheenjohta-
jana toimi neuvotteleva vir-
kamies Helinä Lehtinen oi-
keusministeriöstä. Ehdotus
lähetetään lausuntokier-
rokselle.■

Oikeusministeriön työryhmä on saanut valmiiksi ehdotuksensa valtakunnalliseksi todistajan-

tukiohjelmaksi. Oikeudenkäynnissä kuultavalle todistajalle ja asianomistajalle tulisi kertoa

nykyistä enemmän heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Tarvittaessa todistajalle tulisi

järjestää tukihenkilö mukaan oikeudenkäyntiin. Olennaista on tiedottamisen parantaminen

monin eri tavoin. Lainmuutoksia ehdotukset todistajan tuen parantamiseksi eivät edellytä.
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Nuorten tekemien ri-
kosten käsittelyssä
tarvitaan kokonais-

valtaista lähestymistapaa:
“Ranskassa ei ole niin paljon
lapsia, että sillä olisi varaa
jättää huomiotta mitään,
mikä voi tehdä heistä terveitä
ihmisiä”. Näin todetaan vuo-
den 1945 nuorten rikoksia
koskevan asetuksen johdan-
nossa. Asetuksella luotiin
pohja nuorten tekemien ri-
kosten selvittämiselle ja käsit-
telylle Ranskassa.

Nuoriso-oikeusjärjestel-
män peruspilareita ovat eri-
koistuneet tuomarit, alaikäi-
sille tarkoitetut tuomioistui-
met sekä kasvatuspalvelut.
Myös osa syyttäjistä on eri-
koistunut alaikäisten rikok-
siin. Pariisissa ja muutamissa
muissa suurissa kaupungeissa
on lisäksi alaikäisiin erikois-
tunut asianajajakunta. Järjes-
telmän keskeinen hahmo on

nuortentuomari, joka seuraa
koko oikeusprosessia tutkin-
nasta tuomion antamiseen ja
on henkilökohtaisessa yhtey-
dessä lapseen tai nuoreen.

KÄYTÖSSÄ KASVATUK-
SELLISIA SEURAAMUKSIA

Nuorten rikosoikeusjärjestel-
mässä halutaan ensi sijassa
muistuttaa nuorta hänen vel-
vollisuuksistaan muita ihmi-
siä ja yhteiskuntaa kohtaan,
tehdä hänet tietoiseksi käyt-
täytymisestään ja sen motii-
veista sekä ehkäistä uusintari-
kollisuutta. Keskeistä on siis
pyrkimys nuoren sosiaalista-
miseen. Tämä ei tietenkään
sulje pois rangaistusta, mikäli
teon vakavuus sitä vaatii. Ri-
kosoikeudellinen ja lastensuo-
jelullinen näkökulma ovat lä-
heisessä yhteydessä toisiinsa,
ja kasvattajalla on yhtä tärkeä
rooli kuin tuomarilla.

Ranskassa jokainen on läh-

tökohtaisesti vastuussa teois-
taan iästä riippumatta. Seu-
raamukset jaetaan rangaistuk-
siin ja kasvatuksellisiin seu-
raamuksiin. Alle 10-vuotiaal-
le voidaan antaa varoitus, alle
13-vuotias voidaan tuomita
kasvatuksellisiin seuraamuk-
siin ja 13–17-vuotiailla on
alennettu rangaistusasteikko.

Tuomarilla on laaja harkin-
tavalta määrättäessä nuorille
seuraamusta. Hän ei ratkaise
kaikkia tapauksia yksin, vaan
nuoriso-oikeuden kokoonpa-
no riippuu rikoksen vakavuu-
desta ja syytetyn iästä. Esi-
merkiksi kasvatuksellisen lai-
tosseuraamuksen ja vankeus-
rangaistuksen välinen valinta
tehdään yhden tuomarin ja
kahden lautamiehen kokoon-
panossa. Pienimmät rikkeet
voidaan ratkaista kansliassa.

Oikeus hankkii selvityksen
nuoren persoonallisuudesta,
elämäntilanteesta ja sosiaali-

sesta taustasta, ja tuomari te-
kee tiivistä yhteistyötä sosiaa-
lityöntekijöiden kanssa. Kas-
vatuksellisen ohjelman avulla
pyritään ratkaisemaan nuoren
ongelmia, joita ovat useimmi-
ten perhe- ja muut ihmissuh-
deongelmat, väkivaltaisuus
sekä päihdeongelmat.

Kasvatuksellisia seuraa-
muksia on lukuisia. Niitä voi-
vat olla esimerkiksi nuhtelu,
joka on rikosrekisteriin mer-
kittävä seuraamus, ja valvon-
ta, joka tarkoittaa, että nuori
jatkaa asumista omassa per-
heessään samalla kun hänelle
suunnitellaan kasvatukselli-
nen ja koulutuksellinen ohjel-
ma. Nuori voidaan myös si-
joittaa sijaisperheeseen tai
erityyppisiin avo- ja suljettui-
hin laitoksiin. Kotoa pois läh-
tenyt nuori voidaan palauttaa
vanhempiensa huostaan.

Muita kasvatuksellisia seu-
raamuksia ovat rikosvälineen

■■■■■ A N N E L E  S A I K K A L A

Ranskassa nuorten jutuissa
erikoistunut tuomari
Ranskan nuoriso-oikeusjärjestelmä luotiin 60 vuotta sitten. Nuoret ja lapset kuuluvat jär-

jestelmän piiriin sekä rikosten ja huonon kohtelun uhreina että rikoksentekijöinä, ja nuor-

tentuomarit tekevät sekä yksityis- että rikosoikeudellisia päätöksiä. Seuraavassa kerrotaan

nuorten tekemien rikosten käsittelystä Ranskassa nuortentuomari Marie-Pierre Hourcaden

haastattelun perusteella.

➔
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takavarikoiminen, kielto tava-
ta tiettyä henkilöä tai käydä
tietyssä paikassa ja velvolli-
suus osallistua kansalaiskas-
vatukselliseen ohjelmaan.
Vuonna 1994 otettiin käyt-
töön ennallistava seuraamus,
joka tarkoittaa aiheutuneen
vahingon hyvittämistä joko
suoraan uhrille tai yhteiskun-
nalle. Kaikki kasvatukselliset
seuraamukset merkitään ri-
kosrekisteriin, mutta ne voi-
daan myöhemmin poistaa oi-
keuden päätöksellä.

Jos teko on niin vakava, että
kasvatuksellisten seuraamus-
ten ei katsota olevan riittäviä,
tuomitaan rangaistus. Niihin
kuuluvat sakko, ehdoton ja
ehdollinen vankeus ja yhdys-
kuntapalvelu. Ehdolliseen
vankeuteen voidaan liittää
valvontaa eri muodoissa sekä
velvollisuus osallistua koulu-
tukseen, käydä hoidossa tai
maksaa uhrille hyvitystä. Ellei
velvoitetta täytetä, rangaistus
voidaan panna täytäntöön.
Yhdyskuntapalvelua, jota käy-
tetään yleensä vankeusran-
gaistuksen vaihtoehtona, voi-
daan tuomita 16–18-vuotiaal-
le, ja sen käyttö edellyttää
nuoren suostumusta.

TUOMARI HOURCADE
TUNTEE NUORISON
ONGELMAT

Marie-Pierre Hourcade työs-
kentelee nuortentuomarina
Pariisin oikeuspalatsissa. Työ-
huoneen ovessa on paksut ää-
nieristeet, jotka paitsi suojele-
vat yksityisyyttä, myös mah-
dollistavat äänekkäänkin asi-

oiden selvittelyn muiden häi-
riintymättä. Pariisin oikeus-
palatsin pylväiden, maalaus-
ten ja ornamenttien keskellä
voi vain hämmästyä saapues-
saan nuortentuomarin työ-
huoneeseen: se on pieni huo-
ne, jonka ainoita koristuksia
ovat huoneen täyttävät pape-
ripinot.

Hourcade aloittaa työpäi-
vänsä kello 7.00 ja päättää sen
noin kello 20.00; lounastau-
koa hän ei yleensä ehdi pitää.
Yhden työpäivän aikana
Hourcade voi kohdata Pariisin
lasten ja nuorten murheiden,
pelkojen ja aggressioiden kir-
jon – toivoakaan unohtamat-
ta. Huomattava osa käsiteltä-
vistä jutuista on lapsen hoi-
don laiminlyöntiin perustuvia
lastensuojeluratkaisuja, ja yli
kolmasosa koskee nuorten te-
kemiä rikoksia. Tyypillisiä
nuorten rikoksia Pariisissa
ovat ryhmässä tehdyt ryöstöt,
varkaudet ja väkivallanteot
sekä huumausainerikokset.

Vain pieni osa Hourcaden
työstä on varsinaista tuomit-
semistoimintaa. Nuorten ri-
kosjutuissa käytetään paljon
aikaa neuvotteluihin, joissa
tuomari keskustelee ja antaa
neuvoja ja tukea. Nuoret tule-
vat tuomarin tapaamisiin har-
voin yksin. Hourcade pyrkii
saamaan ratkaisuilleen per-
heen tuen, ja hän tapaakin
useimmiten koko perheen, ja
afrikkalaisten nuorten ja las-
ten tapauksessa hän saattaa
kutsua koolle koko suvun.

Vaikka kasvatukselliset toi-
met ovat aina etusijalla ran-

gaistukseen nähden, päänsilit-
telystä ei Hourcaden mielestä
ole lainkaan kysymys. Jokai-
sen täytyy ottaa vastuu teois-
taan; vaikeinta on tietysti tie-
tää, mikä on kunkin nuoren
kohdalla tehokkain keino. Tär-
keintä on lapsen tai nuoren
myönteinen kehitys ja uusin-
tarikollisuuden estäminen
sekä tietysti uhrin kohtaami-
nen ja hyvittäminen.

Nuortentuomarin on olta-
va monitaituri, sillä hänen
täytyy olla samalla kertaa ju-
risti, psykologi ja pedagogi ja
jopa äiti- tai isähahmo. Hän
kuuntelee, kehottaa, moittii,
kannustaa, selvittää, palkitsee
ja rankaisee. Tuomari ja nuori
eivät jää toisilleen anonyy-
meiksi, vaan tutustuvat toisiin-
sa koko prosessin ajan; tämä
on nuorisotuomarin työn
ydin.

– Nuortentuomarin työ on

kutsumusammatti, sillä siihen
hakeutuvat vain lasten ja
nuorten elämästä kokonais-
valtaisesti kiinnostuneet,
Hourcade kertoo.

Hourcade pitää työtään
vaativana ja palkitsevana.
Vaikka hän näkee päivittäin
surullisia ja järkyttäviäkin
lasten ja nuorten kohtaloita,
hän saa olla pysäyttämässä,
ojentamassa ja tukemassa hei-
tä. – Iloitsen jokaisesta myön-
teisestä muutoksesta nuoressa
ihmisessä. Tässä työssä on
kuitenkin oltava nöyrä, sillä
mikä onkaan maailmassa vai-
keampaa kuin ihmisen käy-
töksen muuttaminen, hän
huokaa ja vilkaisee asiakirja-
pinojaan.■

Kirjoittaja on oikeustieteen lisensi-
aatti, joka työskentelee Belgiassa.

Nuortentuomari Marie-Pierre Hourcade työhuoneessaan Pariisissa.
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Ranskassa nuorten rikosasioiden käsittelyssä  kasvatukselliset toimet ovat aina etusijalla

rangaistukseen nähden.

➔
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K O M M E N T T I

Annele Saikkalan
ranskalaisen nuori-
sotuomarin Marie-

Pierre Hourcaden haastatte-
luun perustuva kirjoitus on
osuva kuvaus niin kutsutusta
integroidusta tavasta käsitel-
lä alaikäisten oikeudellisia
ongelmia. Euroopan maissa
sangen yleinen nuorisotuo-
mioistuininstituutio käsittelee
Ranskassa rikosasioiden
ohella myös kaikenlaisia
muita lasten ja nuorten oi-
keudellisia ongelmia. Rans-
kan malli eroaa esimerkiksi
Saksasta ja Englannista sii-
nä, että Ranskassa nuoriso-
tuomioistuimen toimivalta
kattaa muutkin kuin nuorten
rikosjutut. Suomessa moni
eri viranomainen huoleh-
tii niistä seikoista, joista nuo-
risotuomari huolehtii Rans-
kassa.

Suomessa on muiden
Pohjoismaiden tapaan
omaksuttu nuorten rikosten
käsittelyssä niin sanottu dua-
listinen malli: oikeusviran-
omaiset tutkivat ja rankaise-
vat nuorten tekoja lähes ku-
ten aikuisten rikoksia. Tämän
ohella lastensuojelu työsken-
telee tarpeen vaatiessa lap-

sen tai nuoren kanssa.
Ranskan kuvausta luki-

essa kannattaa ottaa erityi-
sesti huomioon seuraavat
seikat:

■ Mikään uusintarikolli-
suus- tai vaikuttavuustutki-
mus ei vahvista sitä oletta-
maa, että nuorisotuomiois-
tuinmalli ja sen ilmentävä
“kokonaisvaltainen lähesty-
mistapa” tuottaisi Pohjois-
maissa omaksuttua mallia
paremman lopputuloksen.
Sitä paitsi kyllä suomalainen
lastensuojelu pyrkii työsken-
telemään yhtälailla kokonais-
valtaisesti, kun taas yleiset
tuomioistuimet keskittyvät
etupäässä yksittäisten teko-
jen arviointiin (niin kutsuttu
“tekorikosoikeus” vastakoh-
tanaan mannereurooppa-
laisten nuoriso-oikeuksien il-
mentämälle “tekijärikosoi-
keudelle”).

■  Eri maissa voi olla
huomattavasti toisistaan
poikkeavat ikäkategoriat,
mutta toimenpiteiden sisäl-
tö eri ryhmissä voi kuitenkin
muistuttaa hyvin paljon toi-
siaan. On syytä painottaa,
että myös Suomessa alle
15-vuotiaat eli rangaistus-

vastuuikää nuoremmat lap-
set vastaavat teoistaan. Vas-
tuuta ei vain toteuteta ran-
kaisemalla vaan muilla kei-
noin, mm. sovittelulla ja va-
hingonkorvauksilla. Käytän-
nössä myös lastensuojelu
kohdistaa tätä nuorempiin
toimia, mutta niiden yhtey-
dessä puhe “vastuun toteut-
tamisesta” voi olla kontra-
faktuaalista.

■  Nuorisotuomarin laaja
harkintavalta ei kaikilta osin
ole sopusoinnussa Suomes-
sa omaksuttujen rikosoikeu-
den periaatteiden (kuten yh-
denvertaisuus ja ennustetta-
vuus) ja siten ylipäänsä poh-
joismaalaisittain ymmärretyn
oikeusvaltion linjanvetojen
kanssa. Liian laajasti toteu-
tettuna yksilöllisyys luo oike-
udenkäyttöön epävarmuutta
ja epäyhdenvertaisuutta.
Tämä on myös todettu mo-
nessa vertailevassa ja histo-
riallisessa “nuorisorikosoike-
utta” koskevassa tutkimuk-
sessa.

■  Saikkalan kuvauksessa
käsite ”seuraamus” pitää si-
sällään sellaisia toimia, joita
Suomessa toteutetaan rikos-
oikeudellisina rangaistuksi-

na, lastensuojelun tuki- ja
pakkotoimina ja rikosproses-
suaalisina pakkokeinoina.
Näiden toimien kohteena
oleva ei välttämättä tee eroa
sen suhteen, mihin oikeudel-
liseen kategoriaan tietty vi-
ranomaisen määräämä seu-
raamus kuuluu.

■  Nuorten juttuihin eri-
koistuminen voidaan ymmär-
tää monella tavalla. Suoma-
laiseen tuomioistuinkulttuu-
riin sopii huonosti “erikoistu-
minen” tiettyyn jutturyh-
mään. Toisaalta esimerkiksi
lastensuojelun puolella itses-
tään selvä lähtökohta on (to-
sin kunnan resursseista ja
koosta riippuen) erikoistumi-
nen.

■  Vertailun perusteella ei
voida päätyä “toteamaan”
toisen maan systeemiä pa-
remmaksi. Sen avulla voi-
daan saada virikkeitä omien
ajattelumallien kyseenalais-
tamiseen ja uudelleenpunnit-
semiseen. Juuri tässä suh-
teessa Saikkalan teksti on
osuva; siinä kuvattu rikosoi-
keuden ja lastensuojelun yh-
teistyö on meilläkin tiivisty-
mässä niin säännöstasolla
kuin käytännössäkin.■

■ M A T T I  M A R T T U N E N

Kirjoittaja on oikeustieteen lisensiaatti.

Suomen mallissa eri lähtökohta



HAASTE  2/200624

Hyvää on se, että
vankeja on enää
”vain” 800 000, kun

neuvostoaikoina Venäjän so-
sialistisen neuvostotasaval-
lan alueella oli toista miljoo-
naa vankia. Selleissä nukut-
tiin jopa kolmen tason ker-
rossängyissä, nyt on päästy
jo lähes normien mukaiseen
asumistiheyteen. Jotkut van-
git ovat saaneet remontoida
koppejaan inhimillisemmiksi.
Tshernjavski kertoo nähneen-
sä jo ”luksussellinkin”, jossa
on oma kunnollinen toiletti
eikä pelkkä reikä maassa.

 – Sekin on edistystä, että
vankiloiden johtajat suostu-
vat keskustelemaan ihmisoi-
keusaktivistien kanssa ja tu-
levat tilaisuuksiimme.

RAHALLA SAA
PALVELUJA

Gennadi Tshernjavski syntyi
Muurmanskin alueella ja an-
saitsi leipänsä kuoron ja or-
kesterin johtajana. Viime
vuosikymmenellä hän ryhtyi
harrastamaan ihmisoikeus-
asioita. Nykyään hän työs-
kentelee mediamarkkinoin-

nissa, mutta kaikki hänen va-
paa-aikansa kuluu vankien
asioiden ajamiseen.

– Yleensä tyydyn pelkkiin
kulukorvauksiin. Ovat jotkut
karskinnäköiset tyypit tarjon-
neet minulle säkkikaupalla
rahaakin, jos pystyn hoita-
maan heidän kaverinsa va-
paaksi. Mutta tällaisia raho-
ja on vaarallista ottaa vas-
taan.

Tshernjavskin mukaan Ve-
näjän vankiloissa rehottaa
edelleen korruptio. Vartijat
myyvät vangeille jos jonkin-
laisia palveluksia. Matkapu-
helinta ei vangeilla saisi peri-
aatteessa olla, mutta sellai-
sen pystyy itselleen rahalla
junailemaan. Paljon riippuu
myös vankilanjohtajan hy-
väntahtoisuudesta: hänellä
on suuri valta myöntää hel-
potuksia tai kiristää oloja.

– Mutta ei meidän vanki-
loissamme edelleenkään ole
mitään kuntosaleja kuten
teillä Suomessa. Kunnosta
huolehditaan perinteisellä
tunnin mittaisella päivittäi-
sellä kävelyllä. Ja sillekin on
osattava lähteä heti kun kut-

su karjaistaan tai seuraava
mahdollisuus ulkoiluun on
vasta seuraavana päivänä.

Läheisiään voi tavata ker-
ran kolmessa kuukaudessa
muutaman tunnin ajan. Per-
hetapaaminen onnistuu ker-
ran vuodessa. Silloin saa
asua vankilan alueella yhdes-
sä puolisonsa kanssa kol-
mesta viiteen päivään, edel-
lyttäen tietenkin että käyt-
täytyminen on ollut moittee-
tonta.

ARMAHDUKSISTA
TULLUT HARVINAISIA

Elinkautinen tuomio Venäjäl-
lä ymmärretään sananmukai-
sesti: tuomittu viettää loppu-
elämänsä telkien takana.
Vain uudet todisteet ja uusi
oikeuskäsittely voivat muut-
taa tuomion pituutta.

– Onhan meillä yhä peri-
aatteessa olemassa armah-
duskäytäntö. Ennen armah-
dettiin useammin, mutta
muutama vuosi sitten käytän-
töä kiristettiin, ja nyt vain ani
harvassa tapauksessa tuo-
mittu saa armahduksen,
Tshernjavski kertoo.

– Lomia ei venäläisissä
vankiloissa tunneta. Ei myös-
kään minkäänlaista vangin
valmistamista vapauteen
pääsyyn. Yleensä tuomionsa
istunut hakeutuu sukulais-
tensa luo rahattomana ja il-
man työtä tai asuntoa. Tarvit-
seeko erikseen mainita, että
tällaisissa tapauksissa rikok-
sen uusiminen on kiusaus,
jonka torjuminen on todella
vaikeaa.

Venäjän vankiloista voi
päästä ehdonalaiseen va-
pauteen, kun kolme neljän-
nestä tuomiosta on istuttu.
Tämä edellyttää, että käytös-
rangaistuksia ei ole. Tai aina-
kin sitä, että käytösran-
gaistukset on voinut kumota
kunnostautumalla jollain ta-
valla.

Venäjän tunnetuin vanki,
entinen öljypohatta, Mihail
Hodorkovski on saanut jo
kaksi käytösrangaistusta. En-
simmäinen tuli, kun häneltä
löydettiin ”luvatonta materi-
aalia”, joka osoittautui kopi-
oksi Venäjän vankien oikeuk-
sia käsittelevästä lakitekstis-
tä. Toisen rangaistuksen Ho-

■■■■■ T E K S T I  J A  K U V A T :  E S A  T U O M I N E N

Venäjän vankien olot yhä huonot
Olot venäläisissä vankiloissa ovat parantuneet neuvostoajoista, mutta humaaneja ne eivät

ole vielä lähimainkaan. Näin tilannetta luonnehtii pietarilainen ihmisoikeusaktivisti Gennadi

Tshernjavski. Hän on viime vuosina ajanut useiden vankien asiaa venäläisen vankilahallinnon

sokkeloissa – ilman varsinaista juristin koulutusta.
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dorkovski sai juotuaan teetä
”väärässä paikassa”.

– Näyttää siltä, että jotkut
eivät haluaisi laskea Hodor-
kovskia ehdonalaiseen va-
pauteen. Mutta veikkaukseni
on, että hänet lasketaan,
kunhan kolme neljännestä
tuomiosta on kulunut.

Tutkintavankeuden koh-
tuuton venyminen on asia,
johon venäläiset – ja ulko-
maalaisetkin – ihmisoikeus-
järjestöt ovat toistuvasti kiin-
nittäneet huomiota. Joskus
”tutkinnallisissa isolaatto-
reissa”, kuten niitä venäjäksi
nimitetään, saattaa istua
vankeja, joiden oikeuspro-
sessi on kestänyt vuosia.

– Toisinaan käy niin, että
tutkintavankeuden jälkeen
tulee vapauttava päätös ja
vanki pääsee vapauteen. Pe-
riaatteessa hän voi nostaa
oikeusjutun valtiota vastaan
ja hakea korvauksia tutkinta-
vankeusajaltaan. Mutta vain
ani harva ryhtyy tällaiseen.
Yleensä vapautuneet ovat
niin iloisia poispääsystä, että
he eivät jaksa ajatella korva-
uksia. Sitä paitsi korvaukset,

jos niitä päätetään maksaa,
ovat erittäin pieniä.

TARTTUVAT TAUDIT
ONGELMA

Oma lukunsa venäläisissä
vankiloissa ovat vakavat tart-
tuvat sairaudet, kuten HIV,
hepatiitti ja tuberkuloosi.

– Ei ole aivan harvinaista,
että oikeuksistaan kiinni pitä-
vä ja valituksia kirjoittava
vanki siirretään koppiin, jos-
sa on ennestään esimerkiksi
tuberkuloosia sairastava sel-
litoveri. Eipä tule toisille mie-
leen enää tehtailla valituksia,
kun näkevät, miten kollegal-
le kävi!

Gennadi Tshernjavski ker-
too tapauksesta, jossa van-
git olisivat halunneet eristää
tuberkuloosia sairastavan
kaverinsa vuoteen kankaalla
muista, jotta tämän pärskimi-
nen ei olisi tartuttanut tautia
vielä terveisiin kopin asukkai-
siin. Tähän ei suostuttu, kos-
ka vartijoiden piti kaiken ai-
kaa nähdä, mitä kukin vanki
puuhailee. Kun vangit valitti-
vat tästä, määrättiin heidät
kylmään eristyskoppiin.

Gennadi Tshernjavski on ajanut kymmenien vankien asiaa hallinnon sokkeloissa. Krestyn tutkintavankila Pietarissa on yksi Venäjän tunnetuimmista vankiloista.

Joskus asioihin puuttumi-
nen kuitenkin tuo tulosta.
Tshernjavski kirjoitti euroop-
palaiseen lehteen siitä, että
erään vankilan lääkäreillä ei
ollut käytössään röntgen-
laitteita. Pian artikkelin julkai-

semisen jälkeen sellaiset
hankittiin. Toisen kerran
eräässä vankilassa kunnos-
tettiin vessat – taas lehtijutun
ansiosta.■

Kirjoittaja on vapaa toimittaja.

Vankien määrä laskussa

VVVVVankien määrä on laske-
nut viime vuosina

Venäjällä. Vuonna 1998
vankeja oli yli miljoona
(1 009 863), kun tämän vuo-
den huhtikuussa määrä oli
alentunut 847 000:een.
Vuonna 1998 suhteellinen
vankiluku (vankeja 100 000
asukasta kohti) oli 688, täl-
lä hetkellä se on 594.

Tutkintavankeja vangeis-
ta on noin 17 prosenttia.
Naisvankien osuus on 6,5
prosenttia, alle 18-vuotiai-
den vankien 2,5 prosenttia
ja ulkomaalaisten vankien
osuus 1,7 prosenttia.

Vankiluvun laskun taus-
talla on laaja rikosoikeus-
uudistus. 1990-luvun lopul-
la vankilahallinto siirrettiin
sisäasiainministeriöstä oi-
keusministeriöön, rangais-
tuslainsäädäntöön tehtiin
1990-luvulla suuria muutok-
sia ja tutkintavankeudesta
päättäminen siirrettiin syyt-
täjä- ja tutkintaviranomaisil-
ta tuomareille. Erityisesti
vankiluku onkin vähentynyt
tutkintavankiloissa, jotka
ovat olleet eniten ylikansoi-
tettuja ja joissa on ollut kur-
jimmat olosuhteet. /RK
Lähde www.prisonstudies.org.
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Tässäkin lehdessä Timo Korander
on  kirjoittanut, kuinka Tampereel-
la 1999–2000 toteutetussa nolla-

toleranssikokeilussa keskusta rauhoitet-
tiin, mutta nuoret siirtyivät muualle, jol-
loin yhä useampi nuori joi itsensä huma-
laan, eikä kohdistettu kontrolli toiminut
väkivallan ehkäisemisessä (Haaste 1/
2004).

Kokeilussahan oli kysymys ennen
kaikkea näkyvän poliisipartioinnin voi-
makkaasta lisäämisestä Tampereen kes-
kustassa viikonloppuöisin, poliisin puut-
tumiskynnyksen alentamisesta erityisesti
suhteessa nuorten julkijuopotteluun ja
alkoholin hallussapitoon sekä mahdolli-
suudesta harkita lastensuojelutointen tar-
vetta, kun alle 15-vuotias vietti viikonlop-
puöitään keskustassa, mikä tulkittiin
nuorten ”ulkonaliikkumiskielloksi”.

Tässä tarkastelen, pitääkö väite humala-
kulutuksen yleistymisestä paikkansa. Kysy-
myshän olisi paitsi kokeilun kielteisestä si-
vuvaikutuksesta – hanke ei ollut raittius-
projekti – mekanismista, joka väkivallan
voimakkaan alkoholiyhteyden vuoksi olisi
voinut tehdä tyhjäksi kokeilun tavoitteet
väkivallan vähentämisestä. Kirjoituksen
toisessa osassa seuraavassa lehdessä tarkas-
telen kysymystä väkivallan siirtymisestä.

❦
Koranderin väite tamperelaisnuorten
yleistyneestä juopottelusta perustuu vuo-
sien 1999 ja 2001 kouluterveyskyselyi-
hin, jotka sopivasti kuvaavat tilannetta

ennen kokeilua ja sen jälkeen. Niiden tu-
loksia ja tulkintoja hän esittää Oikeus-
lehteen 2003:3 Anna Vanhalan kanssa kir-
joittamassaan artikkelissa.

Kouluterveyskyselyn aineistot käsittä-
vät peruskoulun kaksi viimeistä ja lukion
kaksi ensimmäistä luokkaa. Oheisesta ku-
viosta nähdään, että itsensä vähintään
kerran kuussa tosihumalaan juovien
osuus vähentyi Tampereella peruskoulu-
laisten keskuudessa 2 prosenttiyksikköä,
mutta yleistyi lukiolaisilla 3 prosenttiyk-
sikköä. Kun lukioon siirtyy noin 60 pro-
senttia ikäluokasta, tosihumalaan vähin-
tään kerran kuussa itsensä juovien tampe-
relaisnuorten osuus ei ainakaan kasvanut
vuodesta 1999 vuoteen 2001.

Kouluterveyskysely ei kerro, miten
humalakulutus muuttui – jos muuttui –
siinä nuorison osassa, joka ei jatka luki-
ossa. Sen tiedetään juopottelevan lukiolai-
sia tuntuvasti enemmän. Mahdolliset
muutokset olisivat nollatoleranssikokei-
lun vaikutusten arvioimisessa erittäin
kiinnostavia. Tietoja lukiolaisista ei voida
yleistää koskemaan lukioikäisiä seuraa-
vastakaan syystä: Tosihumalaan vähintään
kerran kuussa itsensä juovien osuuden
kasvu koski yksinomaan lukion 2. luokan
oppilaita. Kun tarkkaan katsoo artikkelis-
sa esitettyjä prosenttiosuuksia, havaitsee
yksinkertaisen selityksen: kouluterveys-
kyselyn mukaan Tampereella oli vuonna
1999 kummallinen, poikkeusraitis lukion
2. luokka, jollaista ei löytynyt 2001. Juo-
pottelevia oli siinä vuonna 1999 ensiksi-

kin tuntuvasti vähemmän kuin valtakun-
nallisessa aineistossa, vaikka Tampereen
tulokset eivät yleensä poikkea olennaises-
ti niistä. Toiseksi juopottelevia oli suunnil-
leen yhtä paljon kuin vuotta nuoremmis-
sa lukiolaisissa. Yleensä osuus lukion 2.
luokalla on 5–6 prosenttiyksikköä suu-
rempi kuin 1. luokalla. Näin oli vuoden
2001 kyselyssä Tampereellakin.

Jos vuoden 1999 poikkeusraitis lukio-
luokka oli todellinen, ei ole mitään syytä
uskoa, että samanlaisen puuttuminen
vuonna 2001olisi johtunut nollatolerans-
sikokeilusta. Lähinnä on syytä epäillä vir-
hettä aineistossa tai sen käsittelyssä. Sil-
loin taas olisi kyseenalaista, kasvoiko
usein itsensä humalaan juovien osuus
edes Tampereen lukiolaisten keskuudessa.
– Valtakunnallisessa aineistossa tosihuma-
laan itsensä vähintään kerran kuussa juo-
vien lukiolaisten osuus pysyi, kuten Ko-
randerin ja Vanhalankin esittämästä kuvi-
osta nähdään, samana. Heidän vertailun-
sa nuorten terveystapatutkimukseen, joka
on kylläkin edustavampi näyte maan nuo-
risosta, ei ole perusteltu. Lukioon valikoi-
tuminen näkyy selvinä eroina juomata-
voissa.

❦
Korander ja Vanhala sivuuttavat kokonaan
sen, että peruskoululaisten keskuudessa
humalaan usein itsensä juovien osuus las-
ki Tampereella (vaikka vain pari prosent-
tiyksikköä, lähtötaso oli pari prosenttiyk-
sikköä alempi kuin valtakunnallinen

■■■■■ H A N N U  T A K A L A

Tampereen nollatoleranssi ja
nuorten humalakulutus?
Uskomuksia purkamassa osa I
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Kuvio 1. Tosihumalassa vähintään kerran kuukaudessa olevien oppilaiden osuus Tampereella ja koko maassa Kouluterveys-
kyselyjen 1999, 2001, 2003 ja 2005 mukaan.

PERUSKOULUN 8. JA 9. LUOKKA LUKION 1. JA 2. LUOKKA

taso), kun se valtakunnallisessa aineistos-
sa pysyi entisellään. Muutos ei ole suuri,
mutta se on aiheellista noteerata kolmes-
ta syystä: peruskouluaineisto kattaa koko
ikäkauden tamperelaisnuorison, näiden
nuorimpien humalakulutus on erityinen
huoli ja tässä joukossa on niitä, joiden
kuului nollatoleranssikokeilun aikana
lähteä viikonloppuyönä keskustasta ko-
tiin. – Tosin nuorten terveystapatutkimuk-
sen perusteella peruskouluikäisen nuori-
son olisi voinut odottaa yleensäkin vähän
raitistuvan, mutta vertailut on syytä teh-
dä saman menetelmän aineistoihin.

Nyt on käytettävissä myöhempiäkin
kouluterveyskyselyjä, joiden tulokset nä-
kyvät oheisesta kuviosta. Vuoden 2003
kyselyssä tosihumalaan itsensä vähintään
kerran kuussa juovien Tampereen perus-
koululaisten osuus laski edelleen ja oli
selvästi alempi kuin koko maan aineistos-
sa. Vuonna 2003 peruskoulun ylimpien
luokkien oppilaat olivat 1999–2000 juu-
ri niitä nuoria, joiden kuului lähteä vii-
konloppuyönä pois keskustasta. Olisiko
nollatoleranssikokeilu itse asiassa raitis-
tanut tamperelaisnuoria?

❦
Korander ja Vanhala esittävät kouluterve-
yskyselyn tietoja koululaisten viimeksi
juoman alkoholin nauttimispaikoista.
Diskossa juomisen osuus vähentyi ja jon-
kun muun kotona juomisen osuus yleis-
tyi vuodesta 1999 vuoteen 2001. Jälkim-
mäisestä tosin olivat poikkeuksena lukio-

laiset, mikä saattaa selittyä mainitusta
vuoden 1999 kummallisesta 2. lukioluo-
kasta. Valtakunnallisessa aineistossakin
diskossa juomisen osuus vähentyi (vä-
hemmän kuin Tampereella) ja jonkun toi-
sen kotona juomisen osuus yleistyi (mel-
kein samassa määrin kuin Tampereella).
Tampereen pieniä eroja valtakunnalliseen
aineistoon olisi uskaliasta lukea nollato-
leranssikokeilun tiliin.

Viimeisen juomiskerran paikkaa kos-
keva kysymys ei kerro mitään juomisker-
tojen useudesta tai siitä kuinka humalaan
silloin tultiin. Sellaiseen päättelyyn, että
nollatoleranssikokeilu olisi ajanut tampe-
relaisnuoret juopottelemaan keskustasta
jonkun toisen kotiin ja että tässä syystä
humalakulutus olisi yleistynyt, aineisto
en anna tukea. Korander ja Vanhala tulkit-
sevat jonkun toisen kotona juomisen
osuuden kasvun tarkoittavan yleistynyttä
ja piiloutunutta humalakulutusta. Kuiten-
kin jonkun toisen kotona juomisen osuus
yleistyi vain peruskoululaisten keskuu-
dessa, joissa usein itsensä humalaan juo-
vien osuus taas vähentyi.

Eräät asenneväittämiä koskevat tulok-
set, joiden mukaan Tampereen koululais-
ten suhtautuminen juopotteluun olisi
muuttunut myönteisemmäksi vastaavat
Koranderin ja Vanhalankin mukaan koko
maassa tapahtuneita muutoksia. Tiedot al-
koholimyrkytyksistä Korander ja Vanhala-
kin kytkevät vain lisätueksi humalakulu-
tuksen kasvun yleiskuvaan. Niissä kun on
huomattava vuotuinen satunnaisvaihtelu.

❦
Koranderilla ja Vanhalalla ei ole tarjot-
tavana uskottavaa empiriaa väitteelle,
että nollatoleranssin vuoksi yhä useam-
pi tamperelaisnuori olisi juonut itsensä
humalaan, eikä myöskään artikkelissa
esitetylle johtopäätökselle, että lukio-
ikäisten nuorten humalajuominen olisi
yleistynyt. Heidän itsensä esittämät tie-
dot puhuvat päinvastoin tällaisia johto-
päätöksiä vastaan

 Sitä ei kuitenkaan ole syytä kyseen-
alaistaa, että nuorten juopottelu keskus-
tassa vähentyi ja siirtyi muualle (vaikka-
kaan ei välttämättä täysin määrin juomis-
kertoina taikka humalakertoina laskien)
ja siksi aiheutti häiriöiden kasvua keskus-
tan ulkopuolella. Kysymystä ongelmien
siirtymisestä tarkastelen seuraavassa
osuudessa.■

Korander Timo ja Soine-Rajanummi Seppo (toim.)
Kahekselta Koskarille – samantien sakot. Tampereen
nollatoleranssikokeilu 1999–2000: historiallinen
konteksti, vastaanotto ja vaikuttavuus. Poliisiam-
mattikorkeakoulun tutkimuksia 13 2002.

Korander Timo ja Vanhala Anna. Arviointitutkimus
nuorten humalakäyttäytymisen ehkäisystä ja
rikosten tilannetorjunnan rajallisuudesta. Oikeus
2003 (32);3: 250–277

Kouluterveyskyselyn valtakunnalliset aineistot ja
Tampereen kuntaraportti 2005 www.stakes.fi/
kouluterveys.

Kirjoittaja on rikoksentorjuntaneuvoston pääsihteeri.

■  Tampere ■ Koko maa



28 HAASTE  2/2006

■ 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

Rankaisun historiassa ensimmäi-
nen suuri retorinen uudistusaal-
to lienee ollut modernin sellivan-

kilan synty, jossa suuntaa näytti vahvas-
ti Jacksonin aikakauden Amerikka 1820–
1850-luvuilla. Kveekarit ja muut uudista-
jat lupasivat, että on löytynyt vallanku-
mouksellinen rankaisumuoto, joka hävit-
tää rikollisuuden tai ainakin oleellisesti
sitä vähentää. Epäonnistuminen nähtiin
varsin pian: uudet laitokset rappeutui-
vat perinteisiksi, brutaaleiksi vankiloiksi.
Kansallisissa ja kansainvälisissä konfe-
rensseissa tämä ei kuitenkaan näkynyt,
vaan ylenmääräinen optimistinen puhe
jatkui.

Sellivankilaideaalin suuret unelmat
eivät toteutuneet. Muutamassa vuosi-
kymmenessä oli pitkälti palattu vanhan-
tyyppisiin olosuhteisiin, tosin ehkä uu-
demmissa rakennuksissa. Yliasutuksen,
epäjärjestyksen ja raakuuden piirteet
luonnehtivat taas vankiloita. Poliitikot
halusivat kovempia rangaistuksia, mut-

ta eivät olleet valmiit antamaan lisää
rahaa yksinäissellien rakentamista var-
ten. Selleissä oli pian kaksi vankia ja
myöhemmin yhä useampia. Tärkein
epäonnistuminen oli tietenkin se, että
luvattua tavoitetta ei saavutettu: vangit
eivät parantuneet eikä uusintarikollisuus
vähentynyt.

❦

Miksi epäonnistuminen tapahtui? Ja
ennen kaikkea, miksi epäonnistunut jär-
jestelmä jatkoi olemassaoloaan? Sosi-
aalisen kontrollin historiaan perehtynyt
David Rothman (1995) etsii vastausta:

Osa vastauksesta löytyy vankilan al-
kuperäisestä parantamissuunnitel-
masta. Tottelevaisuuden ja kurin
kautta tapahtuvan kuntoutuksen
oppi oli erityisen altis väärinkäyttämi-
selle. Parantamisen nimissä vartija-
henkilökunnalla oli tekosyy toteuttaa

mitä ankarampia rangaistuksia usko-
en samalla, että he tekevät jotain
enemmän kuin vain tyydyttävät omia
etujaan. Lisäksi oli liian helppoa tai-
pua uskomaan, että vankilaan sulke-
minen sinänsä tuottaisi parantumisen
ja että vartijoiden tuli vain sulkea van-
ki sisään ja tulos olisi suotuisa. Toisin
sanoen parantamisohjelman retoriik-
ka jatkoi vankilan naamioimista oikeu-
tuksen viitalla paljon senkin jälkeen,
kun parantamiseen liittyvä todelli-
suus oli kadonnut.

Rothman (1980) on selittänyt tällä aja-
tuksella laajemminkin suljettujen laitos-
ten säilymistä niiden ilmiselvästä epä-
onnistumisesta huolimatta. Rothmanin
keskeinen selitys on "mukavuus, etu”
(convenience). Järjestelmän toimeenpa-
nijat eli poikkeavuuskontrollin am-
mattilaiset vankiloissa ja mielisairaalois-
sa hyödynsivät laitoksia omiin tarkoitus-
periinsä. He eivät missään vaiheessa
vastustaneet uudistuksia, vaan jopa ak-

Retoriikka ja todellisuus
Sosiologiassa on aika ajoin pohdittu sitä ristiriitaa, mikä usein ilmenee kriminaalipoliittisissa

järjestelmissä ylätason (poliitikot, ylempi hallinto) retoriikan ja ns. kenttätason todellisuuden

välillä. Brittiläis-israelilainen kriminologi Stanley Cohen on käyttänyt tästä retoriikasta nimitystä

”kontrollipuhe”. Se lupaa useimmiten kehitystä, uudistuksia, tuloksia, järjestelmien oleellisia

parannuksia, rikollisuuden vähenemistä ja kaikkea muuta hyvää – silloinkin kun todellisuudessa

tapahtuu hyvin vähän tai suunta voi olla jopa päinvastainen. Harvoin esitellään epäonnistumisia.
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tiivisesti hyväksyivät ne, mutta käyttivät
niitä omiin tarkoitusperiinsä. Järjestel-
mä toimi ”mukavasti”, vaikkei alkupe-
räisistä tavoitteista ollut enää mitään
jäljellä. Uudistajien ja kontrollin toi-
meenpanijoiden välille syntyi voimakas,
”epäpyhä” liitto. Se oli poliittinen voi-
ma, joka salli järjestelmien hengissä
pysymisen, tuotti siihen tarvittavaa hy-
väntahtoista retoriikkaa tunnuksella ”li-
sää samaa”. Järjestelmien purkaminen
niiden epäonnistumisen vuoksi ei ollut
enää mahdollista, koska se olisi puuttu-
nut liian monien ihmisten etuihin ja ”mu-
kavuuksiin”. Organisaatiot ja instituuti-
ot alkavat synnyttyään elää usein itseriit-
toista ja omalakista elämäänsä.

Tätä voi havainnollistaa ajatusleikillä.
Oletetaan, että jossain päin maailmaa
on esitelty menetelmä PROG, jonka väi-
tetään oleellisesti vähentävän siihen
osallistuvien rikollista käyttäytymistä ja
muita sosiaalisia ongelmia. Useita val-
tuuskuntia käy tietenkin tutustumassa
siihen. Perustetaan työryhmiä ja palka-
taan suunnittelijoita. Sitten huomataan,
että menetelmän käyttöönotto edellyt-
tää mittavaa koulutusohjelmaa. Pian
sekä ylhäällä hallinnossa että kenttäta-
solla on kymmeniä, jopa satoja ihmisiä,
joilla on PROG-järjestelmän kautta saa-
vutettuja etuja. Ammattiliitotkin ottavat
PROGiin myönteisen kannan. Muuta-
man vuoden kuluttua huomataan, että
optimistinen retoriikka ei olekaan totta:
tulokset ovat hyvin vaatimattomia tai
jopa tavoitteisiin nähden vastakkaisia.
Luovutaanko tällöin epäonnistuneesta
rankaisumuodosta? Tuskin. Olettavasti
uudistajat toteavat PROGin toimeen-
panossa olleen suuria puutteita ja että
koulutusta tarvitaan lisää, samoin evalu-
aatiotutkimusta. Cohenin ja Rothmanin
”lisää samaa” toistuu.

Tuntuu siltä, että rikosoikeudellisen
seuraamusjärjestelmän piirissä mikään
vaihtoehto, kokeilu tai ohjelma ei voi
epäonnistua. Aina siitä löydetään sen
verran positiivista, että järjestelmä säi-
lyy ja jopa laajenee. On kysymys myös
psykologiasta, joka liittyy oman työn
arvostamiseen. Kun eräässä seminaa-
rissa 1980-luvulla kritisoitiin vanhanmal-
lista ehdonalaisvalvontaa, tuotiin hallin-
non taholta närkästyneenä esiin, miten
näin tehdään kymmenien ihmisten vuo-

sikymmenten työ mitättömäksi.
Osaltaan vankilan säilymistä selittä-

vät Rothmanin (1995) mukaan myös tuo-
mitsemiskäytännöt ja vankiväestön piir-
teet. Vankilaa ryhdyttiin käyttämään an-
karimpana rangaistuskeinona ja pitkiin
tuomioihin sellivankiloissa tuomittiin
kaikkein pahimmat rikoksentekijät.
Tämä taas johti siihen, että laitosten
toiminnassa alkoivat korostua valvon-
taan, turvallisuuteen ja kurinpitoon liitty-
vät asiat. Tällöin jäi yhä vähemmän tilaa
kuntoutukselle. Henkilökunta alkoi tulla
kyyniseksi parantamisajatusta kohtaan
ja toteutti sitä vain silloin kun se oli muu-
ten sopivaa. Mutta vankilaan uskovat
uudistajat eivät luopuneet parantami-
sen ajatuksesta missään vaiheessa –
ensin keksittiin progessiivijärjestelmä
1840-luvulla ja sitten yksilölliset riskiarvi-
ot ja diagnoosit sekä sijoittajayksiköt
1920-luvulla.

❦

Stanley Cohenin (1985) mukaan retorii-
kan ja todellisuuden ristiriita näkyy
edelleen, kun elämme länsimaissa ran-
kaisemisen ”kolmatta vaihetta”, johon
on asteittain siirrytty 1950-luvulta lähti-
en.1 Tässä vaiheessa alkoivat monen-
tyyppiset ideologiset hyökkäykset ja
retorinen puhe edellisen vaiheen teori-
oita ja käytäntöjä vastaan, usein kuiten-
kin yllättävin tuloksin. Ensimmäinen ja
ehkä tärkein näistä hyökkäyksistä koh-
distui suljettuihin laitoksiin. Niistä ha-
luttiin eroon ja tilalle monenlaisia "yh-
teisöllisiä vaihtoehtoja". Kontrolli ja ran-
kaiseminen haluttiin palauttaa takaisin
lähiyhteisöihin.

Mutta kritiikki ei johtanutkaan mihin-
kään, suljetut laitokset (mm. vankila)
vain vahvistuivat eräitä pieniä poikkeuk-
sia lukuun ottamatta. Kontrollin ja ran-
kaisun rajat muuttuivat vain epäselviksi
ja hämäriksi. Ihmisen on ollut vaikeaa
tietää, milloin hän on kontrollin kohtee-
na, hoidetaanko häntä vai rangaistaan-
ko. Erilainen poikkeavuuden kategori-
sointi ja luokittelu kehittyi edelleen voi-
makkaasti. Halu yhdistää nykyaikainen
tiede ja poikkeavien käsittely oli suuri.
Kolmannessa vaiheessa on käynnissä
myös ideologinen hyökkäys valtion liian

keskeistä roolia vastaan, mutta tämä-
kään hyökkäys ei onnistu, vaan valtiol-
linen kontrolli laajenee ja voimistuu. Sa-
moin käy ammatillisen vallan kohdalla.
Sitä kritisoidaan, mutta se vain vahvis-
tuu.

Paljon on tapahtunut Cohenin ana-
lyysin jälkeen. Kiistatonta on, että yh-
dyskuntaseuraamukset eivät ole lopet-
taneet laitosrangaistusten käyttöä, eivät
välttämättä edes vähentäneet sitä. Siel-
lä missä laajasti käytetään yhdyskunta-
seuraamuksia, saatetaan käyttää myös
vankilaa suuressa mitassa. Näin on
mm. Yhdysvalloissa. Vuonna 2004 siel-
lä oli päivittäin vankeja noin 2,2 mil-
joonaa ja erilaisissa yhdyskuntaseuraa-
muksissa noin 5 miljoonaa aikuista.
Melko pian yhdyskuntaseuraamusten
käyttöönoton jälkeen myös Suomen
vankiluku kääntyi voimakkaaseen nou-
suun. Kuntoutusajattelu on myös sidot-
tu entistä voimakkaammin vankila-
instituutioon, mitä vielä 1980-luvulla kri-
tisoitiin.

❦

Onko yltiöoptimistisen uudistamisreto-
riikan ainoa vaihtoehto sitten vajota täy-
delliseen kyynisyyteen? Ehkä välistä löy-
tyy sellainen vaihtoehto, jossa nähdään
rankaisujärjestelmien edistyksellinen ke-
hitys kuitenkin mahdollisena. Tällöin asi-
aa voidaan tarkastella sellaisena pro-
sessina, jossa edetään kohti ”yhä sivis-
tyneempiä” muotoja (taustalla Norbert
Eliasin ajatukset). Tällöin ei tuijoteta dog-
maattisesti asioita vain ns. ”evidence-
based” lähtökohdista. Silloin pyritään
parhaalla mahdollisella tavalla näke-
mään alatason todellisuus ja myönne-
tään siellä ilmenevien seikkojen sosiolo-
ginen pysyvyys (esim. vankilassa). Tietyt
asiat muuttuvat hitaasti. Taustalla on
sellainen näkemys, että ”ihminen on
tehty käppyräisestä puusta”, ja siksi on
oltava varovainen ihmisen totaalisten
muuttamispyrkimysten suhteen. Historia
osoittaa, että ne johtavat useimmiten
katastrofeihin. Siksi pienin askelin kohti
parempaa.■

1 Ensimmäinen vaihe keskittyi ruumiin ran-
kaisemiseen  ja toinen vaihe liittyy vankilan
nousuun.
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Sisäasiainministeriö, rikoksentorjun-
taneuvosto, oikeusministeriö, sosi-

aali- ja terveysministeriö ja Suomen
Kuntaliitto järjestivät huhtikuussa kaksi-
päiväisen seminaarin turvallisuussuun-
nittelusta. Ensimmäistä kertaa kerättiin
yhteen kuntien rikoksentorjuntayhdys-
henkilöitä, lähisuhde- ja perheväkivallan
yhdyshenkilöitä, riskienhallintaverkos-
ton jäseniä, lähipoliiseja ja pelastusjoh-
tajia. Tavoitteena oli edistää yhteistyötä
ja levittää turvallisuustietoutta. Seminaa-
riin osallistui toista sataa henkeä.

Tilaisuudessa esiteltiin sisäasiainmi-
nisteriön työryhmän turvallisuussuunnit-
telumalli (Haaste 1/2006). Pyydetyissä
kommenttipuheenvuoroissa korostui
huoli taloudellisten resurssien ja turval-
lisuusmittarien vähyydestä. Hyvänä
puolestaan pidettiin laajaa näkemystä
turvallisuudesta ja suunnittelun kytkemis-
tä kunnanvaltuuston kausiin. Keskuste-
lua käytiin myös järjestöjen roolista ja
toiminnan lakisäänteisyydestä. Joiden-
kin mielestä turvallisuussuunnitteluun si-
touttamisessa tarvitaan velvoittavuutta,
toisten mielestä sitä vastoin suunnitte-
lun on lähdettävä vapaaehtoisesti ai-
dosta halusta paikallisella tasolla.

Lisäksi ensimmäisenä päivänä käytiin

läpi sisäiseen turvallisuuteen liittyviä
ohjelmia. Esittelykavalkadissa seurasi-
vat toisiaan sisäisen turvallisuuden oh-
jelma, alkoholihaittojen vähentämisoh-
jelma, yhteiskunnan elintärkeiden toi-
mintojen strategia, periaatepäätös lii-
kenneturvallisuudesta, lähipoliisistrate-
gia, poliisin toimenpiteet väkivallan vä-
hentämiseksi, perhe- ja lähisuhdeväki-
vallan vähentämisen toimintaohjelma
sekä kansallinen väkivaltaohjelma.

Eniten keskustelua syntyi alkoholi-
haittojen vähentämisestä. Hallitusneu-
vos Ismo Tuominen sosiaali- ja terveys-

Tampereella järjestettiin seminaari turvallisuussuunnittelusta

ministeriöstä painotti, että nykyisen tur-
vallisuustilanteen parantaminen on han-
kalaa, jollei mahdotonta, ilman muu-
tosta humalahakuisessa juomatavassa.
Hänen mielestään paikalliset turvalli-
suussuunnitelmat voivat käynnistää
muutoksen, jos niin halutaan.

Seuraavana päivänä osallistujat pää-
sivät testaamaan tietoja käytännössä ja
laatimaan ryhmätyönä osuuden kuvit-
teellisen Kissalan kunnan turvallisuus-
suunnitelmaan. Seminaari koettiin hyö-
dylliseksi ja toivottiin, että sellainen voi-
daan järjestää myös ensi vuonna.

Sisäasiainministeriön työryhmä sai
maaliskuussa valmiiksi uuden yri-

tysturvallisuusstrategian. Sen mukaan
yritysten riski joutua rikosten kohteeksi
on lisääntynyt viime aikoina. Rikollisuu-
den lisääntymiseen on vaikuttanut sen
kansainvälistyminen sekä ammattimais-
tuminen. Kaupan- ja palvelualan työteh-
tävissä on väkivallan riski kasvanut. Suo-
malaiset suhtautuvat työryhmän mu-

kaan myös liian luottavaisesti tietoverk-
kojen käyttöön.

Strategiassa esitettyjä tavoitteita ovat
mm. tiedonvaihdon lisääminen yritysten
ja viranomaisten välillä poistamalla hal-
linnollisia ja oikeudellisia esteitä. Yrityk-
siä myös valmennettaisiin tunnistamaan
järjestäytyneen rikollisuuden merkkejä.
Harmaata taloutta ja talousrikollisuutta
pyritään vähentämään lisäämällä tilintar-

kastusten luotettavuutta.
Etenkin pienten ja keskisuurten yritys-

ten kohdalla painotetaan omatoimista
rikostorjuntaa. Myös henkilöstöön koh-
distuvia riskejä yritetään pienentää. Yri-
tyksiin eniten kohdistuvia rikoksia, kuten
näpistyksiä, varkauksia, tietorikoksia ja
logistiikkaan kohdistuvia rikoksia pyri-
tään vähentämään.

Uusi yritysturvallisuusstrategia julkaistu
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Ensimmäisen kriminologian Tukhol-
man palkinnon saivat Australian

kansallisen yliopiston professori John
Braithwaite ja Cambridgen yliopiston
professori Friedrich Lösel. He jakavat
palkinnon, miljoona Ruotsin kruunua.
Palkintoseremonia järjestetään kesä-
kuun puolivälissä Tukholman kriminolo-
gisen symposiumin yhteydessä. Valin-
nan tehnyt asiantuntijaraati painotti
heidän ansioitaan uusintarikollisuuden
ehkäisyn teorian ja empirian kehittämi-
sessä.

John Braithwaiten (s. 1951) elämän-
työ on keskittynyt eriarvoisuuteen, yri-
tysrikollisuuteen ja valtion rooliin ran-
kaisemisessa ja sosiaalisessa oikeu-
dessa. Braithwaite ennusti teokses-
saan ”Crime, Shame and Reintegrati-
on” (1989), että rikoksentekijät uusivat
rikoksia vähemmän, jos he tuntevat
katumusta jouduttuaan kohtaamaan
aiheuttamansa vahingot, ja heidän sal-

Kriminologian Tukholman palkinto 2006
litaan ilmaista tätä katumusta yhteis-
kuntaan uudelleen sopeutumisen ehto-
na. Uudelleen integroivan häpeän teo-
ria on poikinut runsaasti toimenpiteitä
ja empiirisiä tutkimuksia ja on osaltaan
vaikuttanut restoratiivisen oikeuden
syntyyn. Teoksessaan ”Restorative Jus-
tice & Responsive Regulation” (2002)
hän tarkastelee teorioidensa sovelta-
mista käytäntöön uusintarikollisuuden
vähentämisessä.

Friedrich Lösel (s. 1945) on puoles-
taan testannut systemaattisesti ison
joukon rikoksentorjunnan strategioita,
esimerkiksi lapsille ja perheille suunnat-
tuja ohjelmia sekä tuomittujen rikok-
sentekijöiden kuntoutusohjelmia. Hä-
nen varhaisimmat tutkimuksensa kos-
kevat saksalaisten vankilahenkilökun-
nan koulutusohjelmien tehokkuutta.
Myöhemmät tutkimukset osoittavat
”Mikään ei toimi” -näkemyksen kun-
toutusohjelmista harhaluuloksi.

Oikeusministeriö myönsi valtion-
avustusta 14 paikalliselle rikoksen-

torjuntahankkeelle rikoksentorjuntaneu-
voston suosituksesta. Avustusta haki 38
hanketta yhteensä noin 598 000 euroa.
Hankkeissa korostuivat erityisesti maa-
hanmuuttajat, perhe- ja lähisuhdeväki-
vallan vähentäminen sekä lapsiin ja nuo-
riin liittyvän rikollisuuden ehkäisy. Tällä
hakukierroksella priorisoitiin hankkeita,
jotka tähtäävät väkivallan vähentämi-
seen ja joissa on tavoitteena suorittaa
laadukas arviointi. Avustusta  myönnet-
tiin 110 000 euroa seuraavasti:
– Africarewo ry:lle Itsenäiset Naiset
-hankkeeseen 15 500
– Asikkalan kunnan nuorisotoimelle

Näppis-projektin toteuttamiseen 2 000
– Helsingin kaupungin nuorisoasiankes-
kukselle Helsinki Safe City – Kaisaniemi
-hankkeeseen 3 000
– Helsingin kaupungin sosiaalivirastolle
Nuorten päihteidenkäytön varhaisen
puuttumisen tehostaminen -arviointi-
hankkeeseen 14 500
– Hämeenlinnan kaupungin perusturva-
keskukselle Lähisuhdeväkivaltaa koh-
taavien työntekijöiden verkostofooru-
min toteuttamiseen 2 000
– Hyvä Mieli ry:lle/Kuopion Kriisikeskuk-
selle Miehisyyden naaraus -projektiin
9 250
– Monika Naiset liitto ry:lle Perhetyö vä-
kivallan ehkäisyssä -projektiin 6 000

– Monika Naiset liitto ry:lle Väkivallan
erityispiirteiden tunnistaminen ja uhrien
auttaminen maahanmuuttajaperheissä
-hankkeeseen 11 000
– Naisten Linja Suomessa ry:lle Älä sulje
silmiäsi väkivallalta -hankkeeseen 4 750
– Oulun seudulle Ilkivallan vähentämis-
hankkeeseen 2 000
– Pienperheyhdistys ry:lle Jakomäen il-
kivallan ehkäisyhankkeeseen 27 000
– Suomen Somaliliitto ry:lle Pois kadul-
ta -hankkeeseen 5 000
– Tukinainen ry:lle Raiskaus on rikos ih-
misyyttä kohtaan -hankkeeseen 5 000
– Vaasan ensi- ja turvakoti ry:lle Yhteis-
toimintamalli eläväksi -hankkeeseen
3 000.

Avustusta 14 paikalliselle rikoksentorjuntahankkeelle

Kätketyt äänet
-kampanja alkoi

Ikäihmisiin kohdistuva väkivalta  unoh-
detaan usein lähisuhde- ja perheväki-

valtakeskustelusta. Kesäkuussa käynnis-
tyi Kätketyt äänet -kampanja, jolla kiin-
nitetään huomiota ikäihmisiin kohdistu-
vaan väkivaltaan. Kesäkuun 1. päivä
avautui maksuton puhelinlinja, p. 0800
04600, jonne voi soittaa kuka tahansa
väkivaltaa tai sen uhkaa kokenut ikäihmi-
nen. Puheluihin vastataan kesäkuun ajan
maanantaista perjantaihin kello 12–14.
Puhelut ovat luottamuksellisia.

Puhelimeen vastaavat Naisten Linja
Suomessa ry:n, Pääkaupunkiseudun
omaishoitajat ja läheiset ry:n, Suomen
vanhusten turvakotiyhdistys ry:n ja Van-
hustyön keskusliiton koulutetut työnteki-
jät. Myöhemmin ikäihmisiin kohdistu-
vaan väkivaltaan liittyvissä asioissa neu-
vovat Naisten Linja Suomessa ry:n ja
Suomen vanhusten turvakotiyhdistys
ry:n puhelinpalvelut.
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EU ihmiskauppaa vastaan suurissa urheilutapahtumissa

Käräjäoikeuksissa otetaan käyttöön
uusi kirjallinen rikosasioiden oikeu-

denkäyntimenettely. Siinä voidaan käsi-
tellä tiettyjä syytetyn tunnustamia rikok-
sia. Uudessa menettelyssä tuomari rat-
kaisee asian kirjallisen aineiston perus-
teella. Suullista pääkäsittelyä ei järjeste-
tä eikä asianosaisten tarvitse tulla oikeu-
denkäyntiin. Uudistus tulee voimaan lo-
kakuun alussa.

Kirjallisen menettelyn käyttäminen
tunnustetuissa rikoksissa edellyttää
sekä rikoksesta syytetyn että mahdolli-
sen rikoksen uhrin suostumusta. Poliisin
tulee kysyä suostumus alustavasti jo
esitutkinnassa. Syyttäjän tai käräjäoikeu-

den on selvitettävä haasteen tiedoksi-
annon yhteydessä, tunnustaako syytet-
ty teon ja suostuuko hän asian ratkaise-
miseen kirjallisessa menettelyssä. Suos-
tumus on mahdollista peruuttaa.

Uutta kirjallista menettelyä voidaan
soveltaa sellaisiin rikoksiin, joista on
säädetty rangaistukseksi enintään kaksi
vuotta vankeutta. Menettely on siten
mahdollinen lähes kaikissa tavallisissa
ja lievissä rikoksissa. Esimerkiksi pa-
hoinpitely, törkeä rattijuopumus, varka-
us ja kavallus voidaan ratkaista kirjalli-
sesti, jos menettelyyn vaadittavat muut
edellytykset täyttyvät.

Kirjallisessa menettelyssä voidaan

tuomita enintään yhdeksän kuukauden
pituinen vankeusrangaistus. Syytetylle
on varattava mahdollisuus suullisen lau-
suman antamiseen, jos hänet tuomitaan
kuutta kuukautta pidempään vankeus-
rangaistukseen.

Juttua ei voida käsitellä kirjallisessa
menettelyssä, jos syytetty on teon teh-
dessään ollut alle 18-vuotias. Kirjallisen
menettelyn käyttäminen edellyttää
myös, että suullisen käsittelyn toimitta-
minen on tarpeetonta. Jos esimerkiksi
epäillään, että teon tunnustanut henkilö
onkin todellisuudessa syytön, tulee
suullinen käsittely toimittaa.

Uusi kirjallinen rikosprosessi käräjäoikeuksiin

EU:n sisäministerit keskustelivat huh-
tikuun lopussa Luxemburgissa, mi-

ten EU-maat voivat vaikuttaa siihen,
että suurten urheilutapahtumien yhtey-
dessä ei esiinny ihmiskauppaa ja pako-
tettua prostituutiota. Sisäministerit kes-
kustelivat myös muista ihmiskaupan
vastaisista toimista. Erityisesti huomio
kiinnittyi Saksassa kesä–heinäkuussa
pelattaviin jalkapallon MM-kisoihin.
Huoli pakkoprostituutiosta kisojen yh-
teydessä nousi esiin Euroopan parla-
mentissa alkuvuodesta ja komissio ryh-
tyi yhteistyössä Saksan kanssa toimiin
sen ehkäisemiseksi. Prostituutio sinän-
sä on Saksassa laillinen elinkeino.

– Suomi suhtautuu torjuvasti sellai-
seen ilmiöön, jossa esimerkiksi urheilu-
kisojen yhteydessä rakennetaan jopa
tilapäisiä tiloja prostituution harjoitta-
miseen. Suomen näkemyksen mukaan
kyseessä on mitä todennäköisimmin
paritustoiminta, jolla voi olla liittymä-
kohtia järjestäytyneeseen rikollisuuteen

ja jopa ihmiskauppaan, sisäasiainmi-
nisteri Kari Rajamäki totesi sisäministe-
rikokouksessa.

Ihmiskaupan vastainen toiminta tu-
lee hänen mukaansa hoitaa kunkin
maan kansallisia järjestelyjä kunnioitta-
en ja yhteistyö tulee sovittaa niiden
mukaisesti. Kaikki EU-maat ovat sitou-
tuneet ihmiskaupan ja järjestäytyneen
rikollisuuden vastustamiseen. Niiden
kytkeytyessä prostituutioon jäsenval-
tiot ovat toimintavelvollisia. Erityisesti
hänestä tulee keskittyä operatiivisen
toiminnan kehittämiseen, ihmisoikeus-
ja uhrikeskeiseen näkökulmaan ja ih-
miskaupan vastaisen toiminnan jatku-
vuuden turvaamiseen. Yhteistyö sosi-
aaliviranomaisten kanssa on tärkeää
uhrin suojelemiseksi ja erityisen tärke-
ää on keskittyä alaikäisten uhrien suo-
jelemiseen.

Poliisiylitarkastaja Marja Kartila ker-
too, että Saksa raportoi kisojen jälkeen
EU:lle, miten ihmiskaupan torjunnassa

onnistuttiin. Tuloksia on tarkoitus jat-
kossa soveltaa riskianalyysien teossa
suurten urheilutapahtumien yhteydes-
sä. EU etsii parhaillaan hyviä käytäntö-
jä suurten tapahtumien turvallisuuden
järjestämiseen.

HAASTE
syksyllä
Haasteen syksyn numerot ilmes-
tyvät seuraavasti:
– 25. syyskuuta (aineisto 21.8.)
– 11. joulukuuta (aineisto 6.11.)

Toimitukselle voi lähettää artikkeli-
ehdotuksia, keskustelupuheenvuo-
roja ja juttuideoita. Yhteystiedot
löytyvät sivulta 3.
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Yhdyskuntaseuraamustyölle linjaukset

Oikeusministeriön työryhmä ehdot-
taa pakkokeinolain tarkistamista

siten, että törkeään rikokseen syyllisty-
neen henkilön DNA-tunnisteen määrit-
täminen ja rekisteröinti olisi mahdollista
myös jälkikäteen. Voimassa olevan lain
mukaan DNA-näytteen ottaminen rikok-
seen syyllistyneeltä henkilöltä ei ole
mahdollista esitutkintavaiheen päätty-
misen jälkeen. Tämän vuoksi vankilois-
sa on paljon myös törkeistä rikoksista
tuomittuja, joiden DNA-tunnistetta ei
ole poliisin henkilörekisterissä, koska
rekisteröintiä ei ole tehty tai voitu tehdä
esitutkintavaiheessa.

Lainmuutoksen tavoitteena on pa-
rantaa mahdollisuuksia rikosten selvittä-
miseen ja sitä kautta myös vähentää ri-
kosten uusimisriskiä. DNA-tunnisteen
määrittämiseksi tarpeellinen henkilön-
katsastus voitaisiin jatkossa tehdä hen-
kilölle, jonka on lainvoimaisella tuomiol-
la todettu syyllistyneen rikokseen, josta
säädetty ankarin rangaistus on vähin-
tään kolme vuotta vankeutta.

Rikosseuraamusviraston selvityksen
mukaan vuonna 2004 DNA-rekisteröinti
puuttui 86:lta henkirikokseen syyllisty-
neeltä vangilta. Näistä 13 oli tutkinta-
vankeja ja 73 joko vankeus-, elinkautis-
tai pakkolaitosvankeja.

Keskusrikospoliisin rikosteknisen la-
boratorion ylläpitämä DNA-rekisteri
sisälsi vuoden 2005 lopussa yhteensä
32 865 henkilön tiedot.

DNA-näyte myös
tuomion jälkeen

Sakkojen määräysmenettelyä
halutaan yhtenäistää

Oikeusministeriö on asettanut työ-
ryhmän laatimaan ehdotuksen ri-

kesakko- ja rangaistusmääräysmenette-
lyn yhtenäistämiseksi. Tarkoituksena on
luoda tehokas ja kansalaisten oikeustur-
van takaava menettely.

Nykyiset erilliset lait rikesakko- ja ran-
gaistusmääräysmenettelyistä ovat 1980-
ja 1990-luvuilta. Yhtenäiselle ja toimival-
le menettelylle on tarvetta huomattavan
käytännön merkityksen vuoksi. Rikesak-
komenettelyn piiriin on siirretty ja siirre-
tään yhä uusia rikoksia. Nykyisin kolme
neljästä rikosasiasta käsitellään tuomio-
istuimen ulkopuolella rangaistusmäärä-
ys- ja rikesakkomenettelyssä. Vuosittain

rangaistusmääräyksiä annetaan noin
200 000 ja rikesakkomääräyksiä noin
100 000.

Työryhmän toimeksiannon mukaan
poliisi määräisi jatkossakin rikesakot ja
antaisi tiedoksi rangaistusvaatimusil-
moitukset. Samalla poliisin toimivaltaa
saatetaan laajentaa niin, että poliisi voi
myös määrätä rangaistusmääräysme-
nettelyssä pieniä päiväsakkorangaistuk-
sia. Lisäksi tehtäisiin mahdolliseksi
muutoksenhakukäräjäoikeuden anta-
miin ratkaisuihin rikesakkoasioissa.

Puheenjohtajana on lainsäädäntöneu-
vos Asko Välimaa oikeusministeriöstä.
Työryhmän määräaika on 31.3.2007.

Kriminaalihuoltolaitos on julkaissut
Yhdyskuntaseuraamustyön kehittä-

misen linjaukset -käsikirjan. Julkaisu ku-
vaa yhdyskuntaseuraamusten tilaa ja ke-
hitysnäkymiä tässä ajassa ja lähitulevai-
suudessa. Siihen on koottu relevanttia
kansainvälistä keskustelua ja tutkimus-
tietoa ja siinä pyritään esittämään asioi-
den keskinäisiä yhteyksiä. Erityisesti
keskitytään What Works -ajatteluun ja
kuntoutusohjelmien siviilissä soveltami-
sen ongelmiin.

Erikoissuunnittelija Raino Lavikkala
kertoo, että julkaisulla haluttiin vastata
kriminaalihuollon kentän tarpeeseen
laajemmasta viitekehyksestä työlleen.
Julkaisu ei ole käytännön käsikirja, vaan
sitä voidaan käyttää hyödyksi mm. kou-
lutuksen suunnittelussa.

Nykyään eri maissa on ryhdytty pai-
nottamaan yhdyskuntaseuraamusten
kontrolli- ja rankaisuluonnetta. Rangais-

tuskäytäntöä on samalla pyritty yhden-
mukaistamaan niin, että sen vertailu-
kelpoisuus vankeusrangaistuksen
kanssa helpottuisi. Muita yleisiä kehi-
tyssuuntauksia ovat mm. teknologian
lisääntyvä hyödyntäminen kontrollin te-
hostamiseksi, tehokkuus-tulokselli-
suusohjauksen vahvistuminen, kump-
panuusnäkökulman korostuminen pal-
velujen tehokkaammaksi tuottamiseksi
ja riski- ja turvallisuusajattelun lisäänty-
minen. Yhdyskuntaseuraamustyössä
on ryhdytty kehittämään arviointimene-
telmiä, joiden avulla voidaan laskea eri
rikoksentekijöiden uusimisriskiä. Myös
eri interventiomuotoja (hoitoa ja/tai
valvontaa) pyritään sovittamaan yhteen
samassa seuraamuksessa. Lisäksi res-
toratiivinen oikeusajattelu on vahvistu-
massa ja uhrin oikeudet otetaan pa-
remmin huomioon.
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NUORET LAINRIKKOJAT

Jokavuotinen seminaari järjestetään
Poliisikoululla Tampereella 10.–
11.8.. Teemana on tällä kertaa maa-
hanmuuttajanuoret rasismin uhreina
ja rikoksentekijöinä.

Kohderyhmänä ovat läänien polii-
si-, syyttäjä-, oikeus-, kriminaalihuol-
to-, sosiaali-, nuoriso- ja opetusvi-
ranomaiset sekä muut työntekijät,
sovittelijat ja vapaaehtoiset, jotka
kohtaavat työssään nuorten rikosten
asianosaisia.

Lisätietoja juhani.iivari@netti.fi, ilmoittau-
tumiset tarja.mynttinen@tmtilipalvelu.fi.

HENKIRIKOKSET SUOMESSA

Rikosuhripäivystyksen vuosittainen
valtakunnallinen seminaari järjeste-
tään ensi syksynä Helsingissä Dia-
konissalaitoksella 29.–30.9. Teema-
na on ”Murheellisten laulujen maa –
henkirikokset Suomessa”. Seminaa-
rissa käsitellään mm. henkirikosten
tutkintaa, uutisointia mediassa ja nii-
den ehkäisemistä.

Luennoitsijoina ovat mm. yliko-
misario Kari Tolvanen, tutkija Martti
Lehti, pääsihteeri Hannu Takala
sekä oikeuslääketieteen erikoislää-
käri Pia Wahlsten.

Seminaari on suunnattu sosiaali-
ja terveysalan ammattilaisille, polii-
sille, käräjäoikeuksien tuomareille,
syyttäjäviraston ja oikeushallinnon
edustajille sekä seurakuntien dia-
koniatyöntekijöille.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset
www.rikosuhripaivystys.fi.

Seminaareja
Stakesin tutkimuksen mukaan maa-

hanmuuttajat saavat suhteellisesti
enemmän rikostuomioita kuin suomalai-
set. Erityisesti maahanmuuttajanuorilla
oli huomattavasti enemmän rikostuomi-
oita kuin suomalaisnuorilla.

Huono-osaisuus, osaamattomuus ja
kielellinen sekä kulttuurinen kyvyttömyys
lisäävät tuomion saamisen riskiä. Maa-
hanmuuttajien saamien rikostuomioi-
den määrä, työttömyysaste ja pienitu-
loisuus kasaantuivat samoihin ryhmiin.
Niissä ryhmissä, joissa rikostuomioita
oli erityisen paljon, myös työttömyysas-
te oli korkea ja pienituloisten osuus
suuri.

Haastateltavissa oli rasismia ja syrjin-
tää kokeneita selvästi enemmän kuin

muissa vastaavissa tutkimuksissa Suo-
messa. Eroa selittää se, että rikoksesta
tuomitut maahanmuuttajat ovat "vali-
koituneempi" ryhmä, joka on viettänyt
vaarallisempaa elämää kuin muut maa-
hanmuuttajat.

Tulokset käyvät ilmi Stakesin tutki-
muspäällikkö Juhani Iivarin tutkimuk-
sesta Tuomittu maahanmuuttaja, jonka
aineistona olivat kaikki maahanmuutta-
jien päärikostuomiot vuosilta 1997,
1999 ja 2001 iän, sukupuolen ja rikostyy-
pin mukaan vakioituna sekä vankitilastot
vuosilta 1997–2005. Lisäksi haastateltiin
42 rikoksesta tuomittua maahanmuutta-
jaa. Tutkimus oli osa Suomen Akatemi-
an Syrjäytyminen, eriarvoisuus ja etniset
suhteet -tutkimusohjelmaa.

Maahanmuuttajien rikostuomiot
kasaantuvat

Suomalaisten vankilatuomion saanei-
den nuorisorikollisten kuolemanris-

ki on seitsenkertainen samanikäiseen nor-
maaliväestöön nähden. Stakesin tutki-
muksen piirissä olivat vuosina 1984–2000
vankilatuomion saaneet 15–21-vuotiaat.
Seuranta-aika jatkui vuoteen 2002.

Lähes neljästätuhannesta nuorisovan-
gista 11 prosenttia kuoli seuranta-aikana.
Lähes kaikki kuolleet olivat miehiä. Kuo-
lemat olivat yleensä luonnottomia ja
usein väkivaltaisia. Yli neljäsosa kuole-
mista oli itsemurhia. Lähes puolessa ta-
pauksista kuolemaan liittyi päihtymystila.
Tutkimuksen mukaan kuolleisuus kasvoi
tuomion saamisvuoden mukaan eli mitä
myöhemmin seuranta-aikana nuori oli
saanut vankilatuomion, sitä suurempi
hänen kuolemanriskinsä oli.

Yli puolet nuorista vangeista oli saa-

nut psykiatrista sairaalahoitoa. Näillä
vangeilla oli suurin kuolemanriski. Var-
sinkin hoito persoonallisuushäiriön,
masennustilan tai päihderiippuvuuden
takia oli yhteydessä kuolinriskin suurene-
miseen. Sen sijaan hoito lastenpsykiat-
risen häiriön takia oli yhteydessä alentu-
neeseen kuolemanriskiin.

Nuorten vankien kasvava kuolleisuus
asettaa haasteita terveydenhuollolle.
Varsinkin mielenterveyden häiriöistä kär-
sivien vankien psykiatrisen hoidon jär-
jestelyihin ja jatkuvuuteen myös vankila-
tuomion jälkeen tulisi kiinnittää nykyistä
enemmän huomiota.

Tutkimus julkaistiin European Journal
of Public Health -lehden huhtikuun nu-
merossa. Tutkimus tehtiin Stakesin mie-
lenterveysryhmän ja Helsingin yliopiston
psykiatrian klinikan yhteistyönä.

Nuorten vankien kuolleisuus kasvussa
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Kirjoittaja on lainsäädäntöneuvos oikeusministeriössä.

Mahtinaisia on ollut Pohjolassa
ja Suomessakin vuosituhatta
ja vuosisatoja ennen feminis-

min keksimistä. Upeat muinaispuvut,
jotka on rekonstruoitu vuoden 1000
molemmin puolin käytössä olleista
emännänvaltaa osoittaneista mahtinais-
ten puvuista, kuvaavat oman aikansa
tehtävänmukaista tasa-arvoa. Sellaista
pukua kantoi esimerkiksi nyky-Suomen
mahtavin nainen, tasavallan presidentti
Tarja Halonen itsenäisyyspäivän vas-
taanotollaan. Ammatti- ja harrastelija-
stylistit päästivät pahan porun, kun eivät
päässeet näyttämään omaa suppeaa
asiantuntemustaan.

Pohjolan naishallitsijoista kaikkien ai-
kojen laajinta aluetta hallitsi Tanskan
prinsessana syntynyt Margareeta
(1353–1412). Margareeta ei ollut hallit-
seva kuningatar – kuningatar hän oli
Ruotsin ja Norjan kuninkaan Håkan
Maununpojan puolisona. Unionihallitsi-
jana Margareeta oli mahtinsa huipulla
ollessaan Norjan, Ruotsin (ja siis Suo-
menkin) sekä Tanskan hallitsija. Hänen
arvonimensä oli tällöin ”Pohjolan Rou-
va ja Isäntä” (Nordens Frue og Hus-
bond). Kalmarin unionin (17.7.1397)
merkityksestä on historiantutkimuksessa
esitetty erilaisia käsityksiä, mutta totta
on ainakin se, että Margareeta oli aika-
naan Norjan, Ruotsin ja Tanskan tosiasi-
allinen hallitsija ja menestyi politiikassa
ja kaikissa muissa maallisissa asioissa
niin hyvin, että Vadstenan luostarissa
epäiltiin hänen sielunsa autuutta.

Naiset – ja miehetkin – saivat
20.7.1906 annetun valtiopäiväjärjestyk-

sen myötä yleisen ja yhtäläisen äänioi-
keuden. Tänä eduskunnan satavuotis-
juhlavuonna on kuitenkin syytä mainita,
että naisäänestäjiä ei ollut ensi kertaa
valtiollisissa vaaleissa vuonna 1907
vaan jo vuonna 1861. Tuolloin asetettiin
vuoden 1809 Porvoon maapäivien jäl-
keen uinumaan jääneen valtiopäiväins-
tituution herättämiseksi niin sanottu
tammikuun valiokunta, jonka valmistel-
tavaksi oli asetettu 52 kysymystä. Kukin
sääty sai valita keskuudestaan 12 jäsen-
tä. Talonpoikaissäädyn edustajat valit-
tiin lääneittäin, ja valitsijoiden tuli olla
”maata omistavaa rahvasta”. Missään
ei sanottu, että äänestäjien tuli olla mie-
hiä, joten äänestämään pääsivät myös
maata omistavat leskiemännät. Nimeltä
tunnetaan ainakin kaksi naisäänestäjää,
länsisuomalaiset Anna Häkri ja Eufro-
syne Herrankartano.     Tammikuussa
1862 työnsä aloittaneeseen valiokun-
taan ei naisia valittu.

Volter Kilven     Alastalon salissa, Suo-
men toiseksi parhaassa romaanissa,
kerrotaan, kuinka Kustavin mahtimiehet
kokoontuvat Alastalon saliin perusta-
maan Kustavin ensimmäisen parkin lain-
vanisännistöyhtiötä. Kokous kestää arvi-
olta kuusi tuntia, mutta kirja käsittää
kaksi nidettä ja 924 sivua. Muita kuin
ohimennen mainittuja naisia ovat kir-
jassa tarjoilusta huolehtivat kielevä ja
ketterä emäntä Eevastiina ja sorja tytär
Siviä. Romaanin esikuvana on ”oikean”
Alastalon, David Janssonin,,,,, johdolla
syksyllä 1864 pidetty parkkikokous, jon-
ka useimpien muidenkin osanottajien
esikuvat ovat mukana romaanissa. Park-

ki Kaitais, joka ei ollut Kustavin ensim-
mäinen, valmistui 1866.

Kaksi Kaitaisten pääosakasta Volter
Kilpi on jättänyt pois kirjansa laivanisän-
tien eli retarien esikuvien joukosta: me-
rikapteeni David Ericssonin     ja Kaitasten
talon emännän Josefina Östermanin,
David Janssonin poika- ja tytärpuolen.
David Ericsson oli Volter Kilven isä,
mutta häntä ei ole jätetty pois sukulai-
suuden takia, koska hän kuitenkin on
Toistalon kapteenin esikuvana romaa-
nissa Kirkolle. Alastalon salin rakentee-
seen ei olisi sopinut, että retarien jou-
kossa olisi myös parkin tuleva itseoikeu-
tettu kapteeni, joka jo alle 20-vuotiaas-
ta oli ollut Alastalon prikin Lokala kap-
teenina. Kilven täti Josefina Österman
puolestaan on selvästikin jätetty kirjasta
pois sen takia, ettei miesretarien mieli-
kuvista rakennettu kirja olisi naisretarin
myötä luhistunut.

Kilpi jätti mahtinaisen kirjastaan pois,
mutta ensimmäisessä ja parhaassa suo-
malaisessa romaanissa – Seitsemässä
veljeksessä – Aleksis Kivi ei ole naisia
unohtanut. Impivaarassa ei tosin ole
naisia muualla kuin paikannimessä ja
veljesten kertomissa saduissa, mutta
naiset esiintyvät sekä alussa että lopus-
sa sitäkin merkittävimmissä rooleissa.
Ja sanoopa Juhani lukkarinkouluun
mentäessä edesmenneestä äidistään,
kuinka ”asteli hän sahrojen sarvissa jy-
kevänä kuin jättiläis-eukko”. Mahtinai-
nen hänkin.■

Mahtinaisia
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