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Haasteltavana on poliisiylijohtaja mikko 
paatero.  Hän joutuu hakemaan tasapai- 
noa monenlaisten tavoitteiden välillä: 
paljonko panostetaan vaikkapa ennalta 
ehkäisevään työhön verrattuna jo tapah-
tuneiden rikosten tutkintaan, syrjäseutu-
jen palveluihin verrattuna suurten kau- 
punkien lisääntyviin työmääriin tai kansa-
laisten yksityisyyden suojaan verrattuna 
yhteiskunnan turvallisuuteen.

7 Huumeiden käyttäjien rikos-
oikeudellinen kontrolli
Heini Kainulainen

Tuoreessa väitöskirjatutkimuksessa tar- 
kastellaan huumeiden käyttäjien rikos-
oikeudellista kontrollia. Kiinnostuksen 
kohteena ovat lakien säätäminen, niiden 
tulkitseminen ja soveltaminen. Huu-
mausainekontrolli eroaa merkittävällä 
tavalla muiden päihdyttävien aineiden 
kontrolloinnista, koska huumeisiin käyte-
tään rikosoikeudellista sääntelyä.

10 ”ei ole pakko päästä sopi-
mukseen”
Saija Sambou & Erika Uotila

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norjassa, Suomessa ja Ruotsissa toteu- 
tetussa tutkimuksessa vertailtiin väkival-
tarikosten sovittelua. Suomessa haluttiin 
myös selvittää, otetaanko sovittelussa 
esille väkivallattomaan käyttäytymiseen 
sitouttaminen.

12 parisuhdeväkivallan käsittely 
vaatii perheneuvojilta osaamista

 Lauri Anttila & Juhani Koskelin

Väkivaltaisten pariskuntien kanssa työs-
kentelyssä on omat sääntönsä. Terapia-
työntekijän ensisijaisia tehtäviä ovat 
uhrin turvallisuudesta huolehtiminen, 
tekijän vastuunotto teostaan sekä lasten 
aseman turvaaminen. Usein asiakassuh-
teen luomisessa auttaa erillistyöskentely.

14 rikosaktiiviset nuoret ahke-
rimpia vertaisverkkolataajia
Mikko Aaltonen

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen kyse-
lytutkimuksen mukaan valtaosa 15–16-
vuotiaista nuorista on joskus ladannut 
tiedostoja vertaisverkoista. Vertaisverk-
kojen aktiivikäyttäjät ovat muita nuoria 
useammin syyllistyneet myös perintei-
seen rikollisuuteen.

16 nurmijärvellä nuoria tuetaan 
varhaisella avoimella yhteistyöllä

 Riikka Kostiainen

Nurmijärven kunnan peruspalveluiden 
varhaisen puuttumisen toimintamalli 
perustuu varhaisuuteen, avoimuuteen 
ja dialogisuuteen. Toiminnan katsotaan 
edistäneen vuoropuhelua niin kuntalais-
ten kanssa kuin eri sektoreiden yli.

19 kouluampumiset ovat osa 
kouluväkivallan perinnettä
Tomi Kiilakoski

Kouluampumiset sekä jatkavat kouluvä-
kivallan perinnettä että uudistavat sitä 
valikoimalla uhrit satunnaisesti, pyrki-
mällä laajaan tuhoon ja rakentamalla 
tietoisen mediastrategian. Koulusurmi-
en ehkäisyssä olisikin syytä kiinnittää 
huomiota niihin tekijöihin koulussa, jotka 
tukevat väkivaltaista käyttäytymistä, ja 
pyrkiä muuttamaan koulukulttuuria.

22 järjestäytyneen rikollisuu-
den ehkäisyn kustannukset
Paul Larsson

”Järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan 
käytävän sodan” kustannuksia on arvioitu 
vain harvoin, ja laskelmia sen hyödyistä 
on vieläkin vähemmän. On hämmentä-
vää, että tiedämme vain vähän toimien 
vaikutuksista, koska toimet ovat usein 
dramaattisia ja laajakantoisia sekä kus-
tannuksiltaan kalliita.

24 järjestäytyneen rikollisuu-
den torjunta
Jay S. Albanese

Järjestäytyneeseen rikollisuuteen on 
kohdistettu runsaasti lainsäädäntöä ja po-
liisitoimia, sen sijaan vain vähän huomiota 
on kiinnitetty sen torjuntaan – sen esiinty-
vyyden vähentämiseen ja ehkäisyyn.

26 suomen poliisi pieni, kevyt ja 
tehokas

 Aarno Tanner

Kansainvälisen vertailun mukaan Suomen 
poliisikunta on eurooppalaisittain ja poh-
joismaisittainkin lisääntynyt maltillisesti tai 
pysynyt samankokoisena, eikä tälläkään 
hetkellä ole kooltaan suuri verrattuna niin 
väestön kuin rikosten määrään.

28 terrorismi – tutkimus, myy-
tit ja torjuntatoimet
Leena Malkki & Reetta Toivanen

Terrorismin uhan ainakin näennäinen 
kasvu on saanut poliitikot ja viranomai-
set kiinnostumaan terrorismia koskevasta 
tutkimuksesta. Tutkimustiedon hyödyntä-
misessä poliittisessa päätöksenteossa on 
kuitenkin ongelmia käytännön tasolla.

30 monin keinoin radikalisoitu-
mista vastaan
Kari Laitinen

Työtä oikeudenmukaisen ja terrorismista 
vapaan maailman eteen tulee tehdä 
sekä paikallisissa kortteleissa että kan-
sainvälisen politiikan kamareissa. Toimin-
nan tulisi olla johdonmukaista kaikkialla. 
Poliittisten tahojen lisäksi uskonnollisten 
yhteisöjen tulee kantaa vastuunsa.
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Talouskriisin vaikutuksia rikollisuuteen on spekuloitu jonkin verran. Tavallisimmin lienee otak-
suttu, että rikollisuus lisääntyy. Ajatus kuvastaa sitä yleistä uskomusta, että koska kriisi on paha 
asia ja rikollisuus on paha asia, kriisin täytyy aiheuttaa rikollisuutta; yhdestä pahasta seuraa 
toinen. Tällainen uskomus on kuitenkin epäanalyyttinen. Aikaisemmat kokemukset ovat vii-
tanneet siihen, että talouskriisien ja rikosten yhteydet ovat monimutkaisia ja epäsuoria. Siksi 
eri rikoslajeissa voi kriisin ”seurauksena” tapahtua milteipä millaisia muutoksia tahansa. Näin 
etenkin lyhyellä aikavälillä. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ennakointi on vielä epävarmem-
paa, koska erilaisia mahdollisesti väliin tulevia muita tekijöitä on leegio.

Lyhyen aikavälin muutosten ennakoinnissa on hyvä pohtia, mitä lama merkitsee rikoksen-
tekotilaisuuksien (myös rikosmarkkinoiden), rikosmotivaation ja rikoskontrollin ulottuvuuksilla. 
Tavallinen jokamiehen tekemä ja kokema rikollisuus saattaa vähentyä, kun yleinen toimeliai-
suus ja rikosalttiit olosuhteet vähenevät: ajankäyttö alkoholipitoisissa huvipaikoissa vähenee 
ja sen takia yleisten paikkojen pahoinpitelyrikosten määrä vähenee. Samalla kotielämäkin 
rauhoittuu. Liikennesuorite ja alkoholinkulutus vähenevät, joten liikennerikokset ja rattijuopu-
mus vähenevät. Konkurssit yleistyvät, jolloin konkurssirikoksetkin yleistyvät.

Rikollinen motivaatio saattaa kurjistumisen myötä joiltakin osin yleistyä, millä on yleisten 
rikoksentekotilanteiden vähenemistä kompensoiva vaikutus. On vaikea arvioida, miten suuri 
se on, lyhyellä aikavälillä tuskin kovin huima.

Rikollisuuden epävirallisen kontrollin osalta ennakointi on vaikeaa. Viralliskontrollin kan-
nalta kriisin seuraukset saattavat olla selvimmät. Näin etenkin siksi, että valtion tuottavuus-
ohjelma jo muutenkin leikkaa valvonnan voimavaroja, ja siten pienentää kiinnijäämisriskiä ja 
rikosten tutkinnan onnistumistasoa. Toinen taso, jolla talousongelmat alkavat näkyä suoraan, 
on rikosprosessien ja vankiloiden kalleudesta seuraava paine keventää rikosprosessia ja vä-
hentää valitusmahdollisuuksia sekä vähentää vankiloiden käyttöä ja kehittää sen sijaan uusia 
halvempia rikosseuraamuksia ja ehkä myös tehokasta rikoksentorjuntaa. Voisiko taloudellinen 
pakko saada aikaan sen, mitä inhimillisyyttä ajaneet asiantuntijat ovat vuosikymmeniä toivo-
neet? Vähennetäänkö vankilan käyttöä ja otetaanko laajasti käyttöön vaihtoehtoisia uusia 
seuraamuksia? Saammeko lähivuosina todistaa hyvää kehitystä, jossa rangaistavan käyttäyty-
misen alaa supistetaan, korjaavan oikeuden alaan kuuluva sovittelu ja rakentavat seuraamuk-
set yleistyvät, rikoksentekijöitä aletaan yhteisvastuullisesti ottaa takaisin yhteiskunnan piiriin 
ja vahvistetaan retuperällä olevaa jälkihuoltoa, avoseuraamukset kuten yhdyskuntapalvelu 
saavat entistä keskeisemmän aseman, sähköistä valvontaa aletaan soveltaa laajassa mitassa, 
toimenpiteistä luopuminen valtaa alaa, ehdollisia rangaistuksia aletaan käyttää enemmän ja 
lähestymis- ja matkustuskieltoa ryhdytään käyttämään entistä yleisemmin?

On toinenkin vaihtoehto. Valvontaa voidaan tehostaa kannustamalla ilmiantoihin ja otta-
malla puoli-ilmainen vapaaehtoistyö paikkaamaan poliisin resurssipulaa. Halvempia rikosseu-
raamuksia voidaan kehitellä valjastamalla kansalaistoiminta (vapaaehtoistyö) seuraamusten 
täytäntöönpanon palvelukseen. Otetaan käyttöön halpoja mutta raakoja häpeärangaistuksia 
ja mahdollisesti ruumiillisia rangaistuksia ja yksityistetään ne osat rikosseuraamuksia, joilla 
voidaan tehdä liikevoittoja joko subventoidusti tai täysin markkinavetoisesti. Myös uuden tek-
nologian valvontakeinot ovat vasta voittokulkunsa alussa – mikrosirutekniikan ja satelliittival-
vonnan sovelluksilla on jo täysin mahdollista alistaa ihmiset jokseenkin totaaliseen kontrolliin 
ilman vankilaa. Hinta on halpa ja enää uupuu poliittista tahtoa. Nyt kun on suunnitteilla siir-
tyminen liikennesuoritteeseen perustuvaan ajoneuvoverotukseen samaan tekniikkaan tukeu-
tuen, onkin vain ajan ja oivalluksen kysymys, kun innovaatio tarttuu rikosseuraamusalalle.

kriisi ja rikosseuraamukset
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poliisiylijohtaja Mikko 
Paatero on puhunut 
paljon siitä, että en-

nalta estävän työn merki-
tystä ja painoa poliisin ko-
konaistyöpanoksessa pitäisi 
saada lisättyä. Esimerkiksi 
hänen johtamansa Poliisi 
2020 -työryhmän raportissa 
esitetään, että poliisille eh-
dotetut lisäresurssit suunnat-
taisiin ennen kaikkea ennalta 
estävään työhön.

– Uskon siihen, että pitkäl-
lä aikavälillä ennalta estävä 
työ on tehokkainta poliisityö-
tä, ja lisäksi koko yhteiskunta 
hyötyy siitä. Tulevaisuuden 
resurssipolitiikassa painopis-
tettä pitäisi siirtää pikku hiljaa 
jälkikäteisestä rikostutkinnas-
ta ennalta estävään suuntaa.

Paatero näkee poliisin ri-
koksentorjuntatyön laajana; 

se on näkyvää poliisityötä, 
tiedustelutoimintaa, laajaa 
sidosryhmäyhteistyötä ja 
kansainvälistä yhteistyötä. 
Paikallisessa sidosryhmäyh-
teistyössä perusta on kun-
nallinen turvallisuussuunnit-
telutyö. Erityisesti hän pai-
nottaa kouluviranomaisten ja 
sosiaaliviranomaisten kanssa 
tehtävää yhteistyötä.

Tätä taustaa vasten on 
lähdetty kehittämään kou-
lupoliisitoimintaa, jotta saa-
taisiin entistä toimivampi 
keskusteluyhteys koulun ja 
poliisin välille. Samoin ta-
voitteena on, että kaikilla 
poliisiasemilla työskentelisi 
sosiaalityöntekijä. Silloin so-
siaaliviranomaiset pääsevät 
nopeammin ongelmien läh-
teille kuin se muuten ehkä 
on mahdollista.

sYrjäYtYminen uHkaa 
turvallisuutta
Strategisen ajattelun lisäksi 
Mikko Paatero haluaa viedä 
poliisihallinnossa eteenpäin 
tulevaisuuden ennakointia. 
Hän listaa tulevaisuuden uh-
kien kolmen kärjeksi syrjäyty-
miskehityksen, nettimaailman 
uhat ja kansainvälisen rikolli-
suuden. Nyt pitäisi löytää kei-
noja, joilla näitä uhkatekijöitä 
voidaan vähentää.

– Vakavin ilmiö on syrjäy-
tymiskehitys. Turvallisuuden 
näkökulmasta olen erittäin 
huolestunut syrjäytymises-
tä – siitä että ihmiset jäävät 
yhteiskunnan ulkopuolel-
le. Yleensä ajatellaan, että 
kun syrjäytyminen menee 
sukupolvelta toiselle, sen 
haittavaikutukset nousevat 
potenssissa. Tämän kehityk-

sen ehkäisemiseen on syytä 
panostaa. Suomessa syrjäy-
tymiseen pystytään kuiten-
kin vielä vaikuttamaan omilla 
keinoilla. Hyvinvointivaltiosta 
kannattaa pitää kiinni siinä 
mittakaavassa, kuin se on 
mahdollista, hän painottaa.

– Syrjäytymiseen liittyy 
myös etninen puoli. Suomessa 
on selkeästi rasistisia ilmiöitä, 
ja ennemmin ne ovat kasvussa 
kuin laskussa. Oma käsitykse-
ni on se, että se johtuu aika 
paljon siitä, että Suomessa 
on vielä niin vähän ulkomaa-
laisia. Ehkä emme osaa käyt-
täytyä ulkomaalaisten kanssa, 
ja heidänkin on vaikea saada 
kontaktia meihin. On selvää, 
että ulkomaalaisten määrä 
lisääntyy, jolloin kotouttamis-
toimenpiteet – työllistäminen 
ja kielen opettaminen – ovat 

tasapainoilua kiikkulaudalla
poliisiylijohtaja mikko paatero joutuu usein hakemaan tasapainoa monenlaisten tavoitteiden 

välillä. paljonko panostetaan vaikkapa ennalta ehkäisevään työhön verrattuna jo tapahtunei-

den rikosten tutkintaan, syrjäseutujen palveluihin verrattuna suurten kaupunkien lisääntyviin 

työmääriin tai kansalaisten yksityisyyden suojaan verrattuna yhteiskunnan turvallisuuden 

näkökulmaan?
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ydinkysymys. Vain sitä kautta 
ei tapahdu syrjäytymiskehi-
tystä, mikä luo pohjaa rikol-
liselle toiminnalle.

Paatero haluaisi poliisiin 
enemmän etnistä henkilöstöä 
tulevaisuudessa. Toistaiseksi 
poliisikoulutukseen ei ole ol-
lut monta ehdot täyttävää eri 
etnistä alkuperää olevaa haki-
jaa, joten on harkittava heidän 
rekrytoimistaan muihin kuin 
poliisitehtäviin, esimerkiksi 
asiantuntijoiksi. Poliisi tarvitsee 
lisää tietämystä eri kulttuureis-
ta ja ihmisiä, jotka voivat luon-
tevasti mennä mukaan erilai-
siin etnisiin yhteisöihin.

nettimaailma 
Haltuun

Isoimman osaamishaasteen 
poliisille tuo internetiin liit-
tyvään rikollisuuden lisäänty-

minen. Paatero kertoo, että 
tähän pyritään vastaamaan 
siten, poliisi on itse yhä 
enemmän mukana internet-
maailmassa. Nettivalvontaa 
on koko ajan lisätty ja toisaal-
ta mennään yhä enemmän 
”virtuaalinen poliisiasema” -
ajatteluun. Esimerkkejä tästä 
ovat IRC-gallerian nettipoliisi 
ja uusimpana aluevaltauk-
sena poliisin läsnäolo Face-
bookissa.

– Pidän tarpeellisena ko-
konaisvaltaista keskustelua 
nettirikollisuudesta – siitä 
millaista rikollista toimintaa 
siellä voidaan harjoittaa ja 
mitä se tarkoittaa lainsäädän-
tömme kannalta. Tarvitaan-
varmaan uutta lainsäädän-
töä siitä, millaisiin asioihin 
voidaan puuttua, esimerkki-
nä vaikkapa kunnianloukka-

ustyyppinen menettely. Siltä 
sektorilta löytyisi tuhansia ri-
kosilmoituksia, jos niitä ryh-
dyttäisiin tekemään. Mutta 
ei sekään ole järkevää ilman, 
että katsotaan kokonaisuut-
ta, hän tähdentää.

– Internetmaailma toimii 
monin tavoin myös talousri-
kollisuuden pohjana. Lisäksi 
siellä samanhenkiset muo-
dostavat yhteisöjä, joiden 
puitteet voivat olla hyvin 
vaarallisia kuten kouluampu-
mistapauksissa on nähty. Tie-
tenkin internetmaailmassa on 
paljon muitakin osa-alueita, 
joihin liittyy rikollisuutta.

Kolmanteen uhkaan, kan-
sainväliseen rikollisuuteen, 
vastaamisessa poliisin pe-
russtrategiana on pyrkiä es-
tämään rikollisen aineksen 
pääseminen maahan. Tässä 

tehdään tiivistä ja laajaa yh-
teistyötä monien maiden 
kanssa, esimerkiksi Venäjän 
kanssa.

organisaation muutos 
selkeYttää joHtamista

Poliisihallinnon organisaa-
tio on muuttunut ja muuttu-
massa suuresti näinä aikoina. 
Tämän vuoden alussa polii-
silaitokset vähenivät 24:ään, 
ja niiden lisäksi on muutamia 
valtakunnallisia yksiköitä. Ensi 
vuoden alussa toimintansa 
aloittaa uusi Poliisihallitus, 
johon yhdistetään läänien 
poliisijohto ja osa sisäasiain-
ministeriön poliisiosastosta. 
Mikko Paatero siirtyy sinne 
poliisiylijohtajaksi.

– Poliisihallituksesta voi-
daan ohjata suoraan kaikkia 
poliisilaitoksia ja valtakunnal-
lisia yksiköitä, mikä uskoak-
seni mahdollistaa uusien asi-
oiden läpimenon paremmin 
ja ihmisten yhdenvertaiseen 
kohteluun panostamisen. 
Uudistuksessa pyritään myös 
siihen, että hallinnollisia ja 
tukitoimintoja voidaan kes-
kittää ja pitkällä aikavälillä 
vapauttaa jonkin verran re-
sursseja operatiiviseen toi-
mintaan. Lääninjohdon ja 
ylijohdon yhdistäminen po-
liisihallituskokonaisuuteen ei 
ratkaise resurssiongelmaa, 
mutta pystymme osaltamme 
vastaamaan sillä valtion tuot-
tavuusohjelman vaatimuksiin. 
Uudistuksella tavoitellaan 
noin 40 henkilötyövuoden 
vähennystä. Ensisijaisesti 
haetaan kuitenkin selkeyttä, 
suoraviivaisuutta ja linjak-
kuutta, Paatero kertoo.

– Oma roolini poliisiylijoh-
tajana muuttuu siten, että mi-
nisteriön hallinnollinen puoli 
jää pois. Tavoitteeni on käyt-
tää kokouksista vapautuva 
aika vuoropuhelun lisäämi-
seen kentän kanssa. Uskon, 
että silloin myös yhtenäisen 
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Poliisiylijohtaja Mikko Paatero on siirtymässä poliisiylijohtajaksi ensi vuoden alussa aloittavaan Poliisihallitukseen.
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poliisin kuvaa voidaan edel-
leen kirkastaa. Luulen olevani 
omimmillani uudessa tehtä-
vässä.

Paikallisuudistuksen alku-
taipaleeseen, sen suuntaan 
ja yleisiin periaatteisiin, Paa-
tero on tyytyväinen ja sanoo 
sen toteutuneen paremmin 
kuin odotti. Iso muutos ei 
kuitenkaan toteudu hetkessä 
ja koko ajan toimintaa on ke-
hitettävä ja haettava oikeita 
menettelytapoja. Hän uskoo, 
että myös Poliisihallituksen 
muodostamisen kommerven-
kit saadaan tehtyä hyvässä 
järjestyksessä.

kansalaiset ja teHos-
tuva poliisitoiminta

Kansalaiskeskustelussa on 
eri puolilla Suomea kannettu 
huolta siitä, että poliisi kaik-
koaa organisaatiouudistuk-
sen myötä keskuspaikkoihin 
harvaanasutuilta alueilta. 
Mikko Paatero lupaa, että sii-
tä pidetään huolta, että näin 
ei tapahdu.

– Poliisi perustaa perus-
poliisitoimintansa hajautetun 
järjestelmän pohjalle. Ei se 
ole tärkeää, että poliisi on 
jossain rakennuksessa sisäl-
lä, vaan se, että poliisi näkyy 
partiotoiminnalla ja muuten 
niin paljon kuin mahdollista 
ihmisten parissa. Haaste on, 
että keskuspaikoissa tehtävät 
koko ajan lisääntyvät ja har-
vaan asutuilla alueilla ne vä-
henevät. Poliisipäälliköiden 
ja minunkin varmaan vaikein 
tehtävä on löytää tässä tasa-
paino.

Kun poliisien osaamisvaa-
timukset kasvavat ja halutaan 

keskittyä yhä vaativampiin 
tehtäviin, onko kansalaisten 
syytä olla huolissaan siitä, et-
tei pikkurikoksia enää tutkita?

Paatero myöntää huolen 
olevan oikea. Lähtökohtai-
sesti poliisit kuitenkin ovat 
jatkossakin moniosaajia. 
Koulutus perustuu siihen, 
että voidaan hoitaa sekä 
yleinen järjestys että erikois-
tehtäviä. Hänen mukaansa 
pieniä rikoksia voidaan hoi-
taa esimerkiksi partiotoimin-
nan ohella eikä aina tarvitse 
lähettää paikalle erikoisryh-
mää, rikostutkintaryhmää tai 
vastaavaa.

– Se on tietenkin tunnus-
tettava, että kun tehtäviä lai-
tetaan tärkeysjärjestykseen, 
pienet omaisuusrikokset ovat 
niitä, joita ei lähdetä selvittä-
mään samalla lailla pillit pääl-
lä kuin joitakin törkeämpiä ri-
koksia. Tällaista priorisointia 
täytyy tehdä, mutta emme 
voi unohtaa pieniä rikoksia 
kokonaan, sillä niiden kautta 
voi jäädä kiinni myös järjes-
täytyneitä rikollisryhmiä. Sel-
laista ajattelua en hyväksy, 
että joku rikosilmoitus laite-
taan suoraan mappiin. Polii-
silla on tutkintapakko ja sen 
pitää tutkia kaikkia juttuja 
tiettyyn pisteeseen asti. Jos 
joku pieni juttu ei sitten heti 
selviä, se jätetään lepäämään 
ja katsotaan, selviääkö se jon-
kun muun rikoksen tutkinnan 
yhteydessä.

rikosketjun kesto 
ja oikeusturva

Kriminaalipolitiikan suu-
rimpana ongelmana Mikko 
Paatero pitää oikeudellisen 

ketjun toimivuutta. Ketju 
rikoksen poliisitutkinnasta 
syyteharkintaan, oikeuden-
käyntiin ja toimeenpanoon 
vankeinhoito la i toksessa 
kestää liian kauan. Sen ly-
hentämiseen voidaan pyr-
kiä tietenkin resurssillisin 
keinoin, mutta ehkä täytyy 
myös muuttaa joitakin me-
netelytapoja niin, etteivät 
ne vie yhtä paljon aikaa kuin 
aikaisemmin.

– Poliisin näkökulmasta 
ensimmäinen taho on tie-
tenkin syyttäjä. Syyttäjäre-
sursseja ei pitäisi päästää 
liian heikoiksi, koska syyttä-
jän pitäisi olla heti mukana 
törkeimmissä rikoksissa. Po-
liisi voi tehdä rutkasti turhaa 
työtä, jos jutun oikeuteen 
vievä syyttäjä ei ole ohjaa-
massa, mihin keskitytään ja 
mikä osa voidaan jättää ken-
ties kokonaan tutkimatta. 
Oikeudenkäyntiä edeltävän 
poliisi-syyttäjäyhteistyön 
painoarvoa täytyy edelleen 
vain kasvattaa, hän linjaa.

– Tärkeää on tietenkin 
myös se, että tuomioistuin 
pystyy nopeasti käsittele-
mään jutut ja että tuomiot 
saadaan nopeasti täytän-
töön. Minuakin vähän huoles-
tuttaa se, että lainvoimaisten 
päätösten saaminen kestää 
niin kauan, kun rikosproses-
sissa valitetaan paljon hovi-
oikeuteen ja korkeimpaan 
oikeuteen. Varmasti täytyy 
pohtia, pitääkö kaikista asi-
oista saada valittaa joka por-
taaseen samalla lailla kuin 
nykyään. Oikeusturva ei sitä 
oikeastaan tarvitsisi kaikissa 
asioissa.

tietosuoja ja 
turvallisuus
Nykyisissä kriminaalipoliit-
tisissa linjauksissa poliisiyli-
johtaja Mikko Paatero ei näe 
poliisin kannalta erityisiä on-
gelmia, vaan on niihin melko 
tyytyväinen. Poliisilla ei ole it-
seisarvoa, vaan se tekee työ-
tään osana yhteiskuntaa.

– Tietenkin jos haluttaisiin 
painottaa mahdollisimman 
paljon rikosten tutkimista, tie-
tosuojista joustettaisiin. Mut-
ta myös tässä täytyy vallita 
suomalaisessa yhteiskunnas-
sa tasapaino, eikä liialliseen 
turvallisuusnäkökulmaankaan 
pidä mennä. Yksilönsuoja, 
tietosuoja ja vastaavat ovat 
välttämättömiä, ja niiden 
suhteesta turvallisuuteen on 
käytävä jatkuvasti yhteiskun-
nallista keskustelua. Tällä 
hetkellä turvallisuusasioita 
painotetaan tässä suhteessa 
jonkin verran enemmän kuin 
aikaisemmin, hän arvioi.

– Minusta kuitenkin tieto-
jen saantipuolta pitää edel-
leen katsoa. Viranomaisten 
kesken pitäisi voida vaihtaa 
tietoa helpommin, mutta kun 
mennään viranomaisista ulos-
päin, noudatetaan ehdotto-
mia salassapitovelvollisuuk-
sia. Viranomaisten välisen 
yhteistyön lisääminen ei vielä 
vaaranna intimiteettisuojan 
kokonaisuutta.n

mikko paatero pitää tarpeellisena kokonaisvaltaista keskustelua nettirikollisuudesta – millaista 

rikollista toimintaa siellä voidaan harjoittaa ja mitä se tarkoittaa lainsäädäntömme kannalta.

g
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Huumeiden käyttäjien 
rikosoikeudellinen kontrolli
Tuoreessa oikeustieteellisessä väitöskirjatutkimuksessa tarkastellaan huumeiden käyttäjien 

rikosoikeudellista kontrollia. Kiinnostuksen kohteena ovat lakien säätäminen, niiden tulkit-

seminen ja soveltaminen. Huumausainekontrolli eroaa merkittävällä tavalla muiden päih-

dyttävien aineiden kontrolloinnista, koska huumeisiin käytetään rikosoikeudellista säänte-

lyä. Suomessa kaikki huumeisiin liittyvä toiminta, myös käyttö ja vähäisen määrän hallussa-

pito omaa käyttöä varten, on säädetty rangaistavaksi. g
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Huumeiden käyttäjien rikosoikeu-
dellisen kontrollin tarkoituksen-
mukaisuudesta on vallinnut py-

syvä erimielisyys, mikä on näkynyt sää-
dettäessä huumausainerikoksia koskevia 
rangaistussäännöksiä. Tutkimus rakentuu 
kolmen lainsäädäntöhankkeen ympärille. 
Säädettäessä vuoden 1972 huumausaine-
lakia ensimmäisen huumausaineaallon 
nosteessa kiisteltiin huumeiden käytön 
kriminalisoimisen tarpeellisuudesta. 
1990-luvulla huumausainerikoksia kos-
kevia rangaistussäännöksiä uudistettiin 
osana rikoslain kokonaisuudistusta. Täl-
löin erimielisyyttä aiheutti, miten ankara 
rangaistusasteikko huumeiden käytöstä 
pitäisi olla. Kolmantena analysoidaan 
vuonna 2001 voimaan tullutta huumaus-
aineen käyttörikosuudistusta, jossa oli 
vaikea saavuttaa yhteisymmärrys sopivas-
ta seuraamuksesta.

Jokaisessa uudistuksessa on esitet-
ty toisilleen vastakkaisia näkemyksiä 
huumeiden käyttäjien rankaisemisen 
tarpeellisuudesta tai mielekkyydestä. 
Oikeudellisesti käytön kriminalisoi-
mista on vaikea perustella, sillä rikos-
oikeutta pyritään yleensä käyttämään 
säästeliäästi, paternalistisia säännöksiä 
vältetään eikä ihmisiä pakoteta noudat-
tamaan terveitä elämäntapoja turvautu-
malla rangaistusjärjestelmään. Käytön 
kriminalisoimisen tiedetään päinvas-
toin aiheuttavan haittaa, sillä kontrollin 
kohteeksi joutuminen voi vahingoittaa 
ihmistä enemmän kuin huumeiden 
käyttö. Tutkimuksessa äänensä kuulu-
ville saavat kansanedustajat, jotka ovat 
eduskunnassa pitäneet huumeista mo-
nia värikkäitä puheenvuoroja. Lakia 
säädettäessä on kerta toisensa jälkeen 
jouduttu sovittamaan yhteen toisistaan 
hyvin kaukana olleita näkemyksiä, ja 
lopputuloksena on aina ollut kompro-
missi. Huumeiden käyttö on säädetty 
rangaistavaksi, mutta samalla on koros-
tettu toimenpiteistä luopumista koske-
vien säännösten soveltamista.

toimenpiteistä luovuttu Harvoin
Toimenpiteistä luopumista voidaan pi-
tää lievimpänä rikosoikeudellisena seu-
raamuksena, jossa rikokseen syyllistynyt 
henkilö välttyy oikeusviranomaisen muu-
toin määräämältä rangaistukselta. Päätök-
sen voi tehdä rikosprosessin eri vaiheissa 
poliisi, syyttäjä tai tuomari. Lainsäätäjä 
on jättänyt huumausainerikoksissa lain-
soveltajille harkinnanvaraa päättää käyt-
täjälle määrättävästä seuraamuksesta. 
Tutkimuksessa selvitettiin, minkälaiseksi 
seuraamuskäytäntö on eri vuosikymme-
ninä muodostunut.

Oikeustieteessä ihanteena pidetään 
selväpiirteistä, systemaattista järjestystä, 
jossa oikeudellinen säännöstö muodostaa 
sisäisesti koherentin kokonaisuuden. Tut-
kimuksessa osoitetaan, että oikeussosiolo-
gisesta näkökulmasta oikeus ei näyttäydy 
johdonmukaisena ja koherenssiin pyr-
kivänä kokonaisuutena, sillä eri toimijat 
esittävät sen sisällöstä kilpailevia tulkin-
tasuosituksia ja tekevät tietoisesti erilaisia 
ratkaisuja. Toimenpiteistä luopumisen so-
veltamiskäytäntöä tutkittaessa tämä seikka 
näkyi varsin hyvin.

Tutkimuksesta käy ilmi, että poliisi 
on läpi vuosikymmenten ollut haluton 
soveltamaan toimenpiteistä luopumista 
koskevia säännöksiä huumausainerikok-
sissa. Poliisi on pitänyt tärkeänä, että huu-
meiden käyttäjien toimintaan puututaan. 
Poliisikäytännön analysointi osoitti, että 
huumeiden käyttökieltoa on myös pantu 
hyvin tehokkaasti käytäntöön. Huumaus-
ainekontrolli on keskittynyt käyttäjien 
kiinnisaamiseen. Tilastoidusta huumaus-
ainerikollisuudesta suurin osa muodostuu 
huumausaineen omaa käyttöä koskevista 
tapauksista. Poliisin antamaa huomautusta 
voisi pitää riittävänä seuraamuksena var-
sin monissa tapauksissa. Myös sisäasiain-
ministeriö on vuonna 2006 antamissaan 
ohjeissa lähtenyt siitä, että sakottamisen 
sijasta huomautus riittäisi vähäisissä käyt-
törikoksissa.

Historiallinen tarkastelu osoittaa, että 

toimenpiteistä luopuminen huumausai-
nerikoksissa on aina ollut varsin harvi-
nainen seuraamus. 1960–1980-luvuilla 
poliisin kanssa saman näkemyksen jakoi 
syyttäjä, sillä päätöksiä syyttämättä jättä-
misestä tehtiin hyvin harvoin. Tuomiois-
tuinkäytännössä rangaistukseen tuomit-
sematta jättäminen oli 1970-luvun alussa 
yleistä, mutta käytäntö ankaroitui pian. 
Huumeiden käytöstä seurasikin tavalli-
sesti sakkorangaistus, sillä rangaistukseen 
tuomitsematta jättäminen pysytteli mar-
ginaalisena ilmiönä. Tuomareiden harkin-
nassa toimenpiteistä luopumista pidetään 
hyvin poikkeuksellisena seuraamusvaih-
toehtona.

Vasta 1990-luvulla toimenpiteistä luo-
puminen huumausainerikoksissa yleistyi. 
Tällöin oli kysymys syyttäjien ratkaisukäy-
tännön muutoksesta, sillä he ryhtyivät te-
kemään aikaisempaa useammin syyttämät-
täjättämispäätöksiä vähäisistä huumausai-
nerikoksista. Vuoden 2001 huumausaineen 
käyttörikosuudistuksen jälkeen seuraamus-
käytäntö kiristyi, sillä samalla kun käyttäjien 
sakottaminen yleistyi, syyttämättä jättämi-
nen väheni merkittävästi. Huumeiden käy-
töstä seuraakin nykyisin tavallisesti pieni 
sakkorangaistus, joka määrätään rangais-
tusmääräysmenettelyssä.

sYYttäjien merkitYs kasvanut

Huumausainerikoksia koskevien ran-
gaistusäännösten soveltaminen edellyttää 
laintulkintaa. Seuraamusharkinnan kysy-
myksiä lähestytään tutkimuksessa syyt-
täjän muuttuneen aseman kautta. Useat 
1990-luvulla toteutetut uudistukset ovat 
vaikuttaneet siihen, että syyttäjien merki-
tys kriminaalipoliittisina päätöksenteki-
jöinä on kasvanut. Tämä on oikeustieteel-
lisen tutkimuksen kentällä kiinnostavaa, 
koska perinteisesti tulkintajuridiikkaa on 
tehty tuomarin näkökulmasta käsin. Tut-
kimuksessa perustellaan, miksi toimen-
piteistä luopumiselle on aivan erityistä 
tarvetta huumausainerikoksissa.

Vuoden 2001 huumausaineen käyt-

lainsäätäjä on jättänyt huumausainerikoksissa lainsoveltajille harkinnanvaraa päättää käyttä- 

jälle määrättävästä seuraamuksesta.
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törikosuudistuksessa poliisi sai mahdol-
lisuuden sakottaa huumeiden käyttäjiä 
rangaistusmääräysmenettelyssä. Tämä 
asettaa uusia haasteita seuraamusharkin-
nalle, sillä samalla korostettiin rangais-
tukselle vaihtoehtoisten seuraamusten 
käyttämistä. Alaikäiset huumeiden käyt-
täjät olisi sakottamisen sijasta puhutelta-
va ja hoidon tarpeessa olevat huumeiden 
ongelmakäyttäjät olisi ohjattava hoitoon. 
Tutkimuksesta käy ilmi, että alaikäisille on 
ryhdytty järjestämään sakottamisen sijas-
ta erityisiä puhuttelutilaisuuksia, mutta 
huumeiden ongelmakäyttäjien hoitoon-
ohjaus ei ole toteutunut lainsäätäjän toi-
vomalla tavalla.

seuraamusHarkinnan 
kipukoHdat

Rangaistusmääräysmenettely ei käytän-
nössä suosi syyttäjien itsenäisen harkin-
tavallan käyttämistä, sillä syyttäjä yleensä 
vain vahvistaa poliisin esittämän sakko-
vaatimuksen. Rikoksesta epäillyn oikeus-
turva on suomalaisessa järjestelmässä 
rakennettu pitkälti sen varaan, että hä-
nellä on halutessaan oikeus saattaa ran-
gaistusmääräysasia tuomioistuimen kä-
siteltäväksi. Käytännössä näin tapahtuu 
hyvin harvoin. Tutkimuksessa tuodaan 
ilmi, että rangaistusmääräysmenettelys-
sä huumeiden käyttäjä menettää käytän-
nössä mahdollisuuden saada päätös toi-
menpiteistä luopumisesta. Huumeiden 
käyttäjä menettää vastaavalla tavalla myös 
yhteisen rangaistuksen tuoman edun. 
Erikseen määrätyt sakot muodostuvat 
suuremmiksi kuin jos ne olisi käsitelty 
yhdellä kertaa joko rangaistusmääräys-
menettelyssä tai tuomioistuimessa. Täl-
löin järjestelmän epäkohtien kantajiksi 
joutuvat erityisesti päihderiippuvaiset 
huumeiden ongelmakäyttäjät, jotka voi-
vat tulla toistuvasti sakotetuiksi rangais-
tusmääräysmenettelyssä. 

Jos huumeiden ongelmakäyttäjä ei 
pysty huonon taloudellisen tilanteensa 
takia suoriutumaan sakoista, pitkään oli 

mahdollista muuttaa kaikki maksamatto-
mat sakot vankeudeksi. Muuntorangais-
tusmenettelyssä ei kuitenkaan selvitetä, 
mitä rikoksia löytyy taustalta, eikä jälkikä-
teen nosteta esille kysymystä siitä, olisiko 
näistä rikoksista pitänyt määrätä yhteinen 
rangaistus. Lokakuussa 2008 voimaan tul-
leen uudistuksen jälkeen rangaistusmää-
räysmenettelyssä määrättyjä sakkoja ei ole 
enää mahdollista muuntaa vankeudeksi  
(L 578/2008).

ristikkäiset politiikat

Viime vuosina rikosoikeudellinen seu-
raamusjärjestelmä on ollut eräänlaisessa 
käymistilassa, jossa on haettu uudenlaista 
tasapainoa rangaistuksen yleisestävyyden 
ja erityisestävyyden näkökohtien välil-
le. Rikoksentekijä on saanut enenevästi 
huomiota, mikä on näkynyt uusien seu-
raamusten, kuten yhdyskuntapalvelun 
ja nuorisorangaistuksen, kehittämisessä. 
Uusien seuraamusten toivotaan purevan 
vankilarangaistusta paremmin myös uu-
sintarikollisuuden estämisessä. Erityis-
estävät piirteet korostuvat päihdeongel-
maisten rikostentekijöiden kohdalla. Käy-
tännössä heistä on kuitenkin vaikea tehdä 
kunnollista seuraamusharkintaa käytössä 
olevissa yksinkertaistetuissa prosesseissa.

Tutkimuksessa osoitetaan, että rikosoi-
keudellinen ja rikosprosessioikeudellinen 
säännöstö ovat jännitteisessä suhteessa. 
Yhtäältä korostetaan seuraamusharkinnan 
monipuolistumista, jolloin halutaan kiin-
nittää huomiota tiettyihin erityisryhmiin, 
kuten huumeiden ongelmakäyttäjiin. Toi-
saalta viranomaisten toimien säästämisen 
ja tehostamisen nimissä täysimittaisten 
käräjäoikeuskäsittelyiden määrää on ha-
luttu vähentää. Erityisestäviä tekijöitä on 
kuitenkin vaikea ottaa huomioon keven-
netyissä rikosprosessin lajeissa. Tästä nä-
kökulmasta voi myös kyseenalaistaa tuo-
reimmat uudistukset, joissa seuraamuksen 
määrääminen on haluttu uskoa yhä yksin-
kertaisemmassa muodossa yhä alempien 
oikeudellisten toimijoiden käsiin.

sopimusHoidolle tarvetta
Huumemarkkinoiden merkittäviä yllä-
pitäjiä ovat huumeiden suurkuluttajat. 
Heistä osa on jatkuvasti tekemisissä ri-
kosoikeudellisen järjestelmän kanssa. 
Tähän ryhmään panostamisella voi olla 
myönteisiä vaikutuksia paitsi heidän 
itsensä kannalta, myös rikollisuutta vä-
hentävästi. Poliisin ja huumeiden käyt-
täjien välillä tapahtuu monenlaista vuo-
rovaikutusta, ja poliisin kannustuksella 
hoitoon hakeutumiseen voi olla merki-
tystä käyttäjälle. Tästä huolimatta hoito- 
ja terveyspalveluita on kehitettävä niitä 
tarvitsevien lähtökohdista käsin. Hyväs-
tä esimerkistä käyvät matalan kynnyksen 
periaatteella toimivat terveysneuvonta-
pisteet, jotka ovat saavuttaneet suosiota 
käyttäjien keskuudessa.

Hoidon ja rangaistuksen välillä on 
useita leikkauspintoja. Vähäisissä huu-
mausainerikoksissa toimenpiteistä luo-
puminen on mahdollista hoitoon hakeu-
tumisen takia. Joissakin tapauksissa se voi 
vaikuttaa ratkaisuun eri rangaistuslajien, 
ehdollisen ja ehdottoman vankeuden vä-
lillä. Osana yhdyskuntapalvelua ja nuo-
risorangaistusta voi olla hoitoa. Käytän-
nössä merkittävin muutos on tapahtunut 
rangaistusten täytäntöönpanon puolella, 
sillä vankiloissa on 1990-luvulla lisätty 
tuntuvasti päihdekuntoutusta. Oikeusmi-
nisteriö valmisteli vuonna 2002 ehdotuk-
sen uudesta sopimushoidoksi kutsutusta 
seuraamuksesta, jossa päihdeongelmai-
nen rikoksentekijä voitaisiin oman suos-
tumuksensa mukaisesti tuomita hoitoon 
vankilan sijasta. Sopimushoito voisi olla 
yksi kokeilemisen arvoinen seuraamus-
vaihtoehto monia rikoksia tehneille huu-
meiden ongelmakäyttäjille. n

Kirjoittaja on tutkija Oikeuspoliittinen tutkimus-
laitoksessa.

Kainulainen, Heini (2009) Huumeiden käyttäjien 
rikosoikeudellinen kontrolli. Helsinki: Oikeuspoliit-
tisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia 245.

alaikäisille on ryhdytty järjestämään sakottamisen sijasta erityisiä puhuttelutilaisuuksia, mutta 

huumeiden ongelmakäyttäjien hoitoonohjaus ei ole toteutunut lainsäätäjän toivomalla tavalla.
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rikosten sovittelun lähtökohdat 
nousevat restoratiivisesta oikeu-
desta, jossa korostetaan sovittelun 

korjaavaa luonnetta osapuolille, aktiivista 
osallistumista prosessiin ja vaihtoehtoi-
suutta virallisen oikeusjärjestelmän ”per-
soonattomalle” tavalle hoitaa rikosasioita. 
Uhrin tarpeet, toiveet ja asema sovittelus-
sa painottuvat entistä enemmän eikä yh-
teisöulottuvuuttakaan ole unohdettu.

Norjassa, Suomessa ja Ruotsissa toteu-
tetussa tutkimuksessa vertailtiin väkivalta-
rikosten sovittelua ja selvitettiin mm. sitä, 
miten osapuolten kokemuksissa toteutuu 
vapaaehtoisuus, valtasuhteet ja oikeusturva. 
Suomessa haluttiin myös selvittää rikosten 
uusimisen ehkäisyn kannalta kiinnostavaa 
kysymystä siitä, otetaanko väkivaltatapa-
uksien sovittelussa ja sopimuksissa esille 
väkivallattomaan käyttäytymiseen sitout-
taminen. Tutkimuksessa havainnoitiin so-
vitteluneuvotteluja ja selvitettiin, mitä vä-
kivaltarikosten sovittelussa tapahtuu, mistä 
siellä puhutaan ja miten.

sovittelijan aloitus

Koska sovittelu oli vain harvoin entuudes-
taan osapuolille tuttua, sovittelijan avaus 
toimi tärkeänä johdatuksena sovitteluti-
lanteen kehystämiseen. Sovittelun aloitus 
menikin kaikissa havainnoiduissa tapauk-
sissa siten, että sovittelija toivotti osapuo-
let tervetulleeksi, kertoi sovittelun luotta-
muksellisuudesta, vapaaehtoisuudesta ja 
sovittelijoiden puolueettomuudesta.

Tätä esittelyä seurasi näkemys kokoontu-
misen tarkoituksesta. Useimmiten tarkoituk-
seksi mainittiin ”olemme täällä keskustelemassa 
tapahtuneesta ja etsimässä sovintoa”. Yksinkertai-

nen versio oli myös, että ”täällä teidän on yh-
dessä tarkoitus puhua tästä tapauksesta”. Selvästi 
poikkeava avaus sovittelun tarkoitukseen 
oli Suomessa tehty esittely, jossa sovittelija 
mainitsi, että ”sovittelu on otettu käyttöön, jotta 
tapauksia voidaan ohjata pois oikeuden käsittelystä 
ja näin säästää veronmaksajien rahoja.” 

Suomessa ja Norjassa sovittelijat totesi-
vat, että sovittelussa molemmilla osapuo-
lilla oli mahdollisuus kertoa oma käsityk-
sensä tapahtuneesta ja löydetty sovinto ja 
täytetty sopimus saattaisivat johtaa siihen, 
että asia ei etene virallisessa prosessissa. 
Sovittelijat tuntuivatkin välttävän turhia 
lupauksia asian virallisen käsittelyn päät-
tymisestä, ja tätä he totesivat korostetun 
myös koulutuksissa.

dialogi

Puheenvuoron sovittelijat antoivat tyypilli-
sesti ensiksi rikoksen uhrille, jota pyydet-
tiin kertomaan tapauksesta ja sen vaikutuk-
sista häneen. Jos osapuolet eivät aloittaneet 
itse puhumista, sovittelijat tekivät aktiivisia 
aloituksia poliisitutkintapöytäkirjoista löy-
tyneiden kuvausten pohjalta ja vetosivat ta-
vallaan annettuihin faktoihin:

Sovittelija: Te olitte siis tällöin tapahtuma-
hetkellä juhlissa? 
Tekijä: Hmmmh… niin. 
Sovittelija: Siis jo juhlissa sinä olit huma-
lassa. 
Tekijä: Joo, olin hirveässä kännissä.
Keskustelu keskittyi havainnoiduissa so-

vitteluissa poikkeuksetta itse tapahtuman 
ympärille eli miten lyöntiin tai tönimi-
seen oli päädytty.  Tunteiden, kuten pelon, 
vihan, loukatuksi tulemisen tai kontrollin 
menettämisen käsittely ei ole helppoa.

Kulttuurisesti tyypillisten ja yleisesti 
tunnettujen selitysten malli väkivaltaisen 
käyttäytymisen selittämiseen oli ilmeinen 
sovittelussakin. Kun sovittelun yhtenä tar-
koituksena on käsitellä tilannetta ja sen ai-
heuttamia tunteita perusteellisemmin, ovat 
selitykset kuitenkin ilmeisen samanlaisia 
kuin arkipuheessa. Selitykset jakautuivat 
karkeasti puolusteluihin ja oikeutuksiin, 
joilla ei-hyväksyttävää käyttäytymistä se-
litetään vähättelemällä omaa roolia tai 
etsimällä syntipukkia muista ihmisistä tai 
esimerkiksi päihtymyksestä. Koska sovit-
telu on tilanne, jossa yritetään palauttaa 
kasvot eli pelataan Goffmanin (2004) sa-
noin kasvojen säilyttämiseen tähtäävää pe-
liä, jokaisessa havainnoidussa sovittelussa 
tekijät tai jopa sovittelijat vetosivat liialli-
seen päihtymykseen, työstressiin, muiden 
läsnäolijoiden painostukseen tai muiden 
tilanteessa mukana olleiden ”toisten” vie-
lä huonompaan käyttäytymiseen. Usein 
selitykset kietoutuivat toisiinsa, ja niitä 
käytettiin päällekkäin.

vapaaeHtoisuus, valtasuHteet 
ja oikeusturva

Sovittelijat rohkaisivat osapuolia puhu-
maan tapahtumasta ja tunteistaan ja etsi-
mään sovintoa. Sopimukseen pääseminen 
ei ole kuitenkaan itsetarkoitus; onnistu-
neesti hoidetussa sovittelussa sovittelija 
kuuntelee molempien osapuolten vaati-
muksia ja tuntemuksia.

Aineistossa oli mukana joitakin hyvin 
äärimmäisiä esimerkkejä vaatimuksista ja 
niihin puuttumisesta tai puuttumatta jät-
tämisestä. Uhriksi joutuneen teini-ikäisen 
pojan isä vaati sovittelussa tiukasti kaik-
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”ei ole pakko päästä sopimukseen”
tutkimus sovitteluneuvotteluissa käytetystä puheesta
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kien vahinkojen korvausta tai sovittelun 
lopettamista. Kun toinen sovittelija olisi 
jatkanut keskustelua pojan käytöksestä ja 
osallisuudesta valitettaviin tapahtumiin, 
toinen sovittelija kysyi jo, miten maksu 
suoritettaisiin. Pitkän hiljaisuuden jälkeen 
tekijä lupautui maksamaan vaaditun sum-
man, mutta ilmaisi selkeästi, ettei ollut 
asiaan tyytyväinen, eikä oikeus näin ollen 
hänen mielestään ollut tapahtunut. Mo-
lemmat osapuolet toivat myös esille sen, 
ettei sovittelua ollut valmisteltu tarpeeksi 
hyvin, sillä molemmat osapuolet luulivat 
kolmansia osapuolia vielä kuultavan. Li-
säksi tekijä olisi toivonut saavansa kuulla 
vaatimuksista jo ennen sovittelua, sillä hän 
ei ollut tietoinen rikkoutuneista tavaroista 
eikä näistä ollut näyttää kuitteja.

Tällaiset tilanteet vaativat sovittelijalta 
rautaisia hermoja puuttua tilanteeseen ja 
taata molempien osapuolten oikeudenmu-
kainen kohtelu. Sovittelijoiden onkin aina 
hyvä muistuttaa osapuolia siitä, että sovin-
toon ei ole pakko päästä tai sovintoon voi-
daan päästä osittain. Molemmat osapuolet 
voivat esimerkiksi hyväksyä pahoittelut, 
vaikka korvausvaatimuksista ei päästäisi so-
pimukseen. Tällaisten osasopimusten arvoa 
ei missään tapauksessa tule vähätellä.

Sovittelijat kävivät määrätietoisesti sel-
vittämään korvausvaatimusten kohtuulli-
suutta eräässä toisessa suomalaisessa esi-
merkissä, jossa uhri vaati satojen eurojen 
korvauksia lyönnin seurauksena synty-

neestä arvesta ja lisäksi korvauksia vereen 
tahriutuneista vaatteista ja taksimatkasta. 
Uhrin ja tekijän käsitykset ravintolaillan 
päätteeksi syntyneiden vammojen pysy-
vyydestä ja haitan suuruudesta erosivat 
merkittävästi. Tekijä ei selvästikään hallin-
nut ns. kokouskäyttäytymistä eikä oman-
nut neuvottelutaitoja samalla tavoin kuin 
toinen liike-elämässä rutinoitunut osapuo-
li. Tekijä istui kädet puuskassa ja totesi ole-
vansa valmis korvaamaan kuittien mukaan 
lääkäri- ja taksimaksut sekä rikkoutuneen 
paidan, kun uhri vaati korvausta pysyvästä 
kosmeettisesta haitasta.

Sovittelijat totesivat lopulta hyvin rau-
hallisesti, että ”voimme kyllä hyvin päättää tä-
män tilaisuuden, eikä sopimukseen ole tarkoitus pyrkiä 
hinnalla millä hyvänsä”. Toinen sovittelijoista 
päätti vielä hakea avuksi tilanteeseen Va-
hinkovakuutuslautakunnan raportin, josta 
yhdessä luettiin vihjeitä vammasta aiheu-
tuvan haitan suuruuteen ja osapuolten 
käsitysten yhtenäistämiseen. Tilanne vai-
kutti lukkiutuneelta, mutta kun sovittelijat 
toistamiseen sanoivat, että ”täällä ei ole pakko 
päästä sopimukseen, ja voimme keskeyttää halutessan-
ne tämän sovittelun”, halusivat molemmat osa-
puolet uudelleen etsiä yhteistä ratkaisua.

Keskeistä sovittelussa onkin, että mo-
lemmilla täytyy olla riittävästi ns. henkisiä 
resursseja keskusteluun osallistumiseen ja 
omien näkökantojen selvittämiseen. Jos 
resurssiepätasapaino on ilmeinen, vaatii 
se sovittelijalta erityistä herkkyyttä havai-

ta tämä ja ammattitaitoa tukea heikom-
paa osapuolta. Valtasuhteiden analyysi voi 
muodostua kiinnostavaksi myös sellaisissa 
sovitteluissa, joissa sovittelun osapuolet 
tulevat eri etnisistä ryhmistä ja tapauksis-
sa, jotka sisältävät lähisuhteissa tapahtu-
nutta väkivaltaa.

rikosten eHkäisYn näkökulma

Määrällisesti ”tyypillisimpiä” väkivalta-
rikosten sovitteluja ovat nimenomaan 
humalaisten ”nakkikioskitappelut”, jois-
sa kaikissa havainnoiduissa tapauksissa 
päästiin myös sopimukseen, joissakin 
alkukankeuksien jälkeenkin. Useat tällai-
set tapaukset ovat kuitenkin niin sekavia, 
etteivät osapuolet oikein muista tarkasti, 
mitä on tapahtunut, ja molemmilla vai-
kuttaa olevan intressi päästä asiasta eroon 
ilman tuomioistuinkäsittelyä.

Usein keskustelu ei kuitenkaan jatku-
nut faktojen kuvaamista pidemmälle eikä 
tunteita suuremmin käsitelty. Erityisesti 
uusintarikosten ehkäisemisen näkökul-
masta keskusteluja analysoitaessa kävi 
ilmi, että sovittelutilanteissa ei useinkaan 
sivuta kysymystä, miten tulevaisuudessa 
voitaisiin ehkäistä vastaavanlaisiin tilan-
teisiin ajautumista. Uusintarikollisuuden 
ehkäisemisen näkökulmasta tämä on kui-
tenkin oleellinen kysymys.

Onnistuneen sovittelun vahvuutena on 
osapuolten kohtaaminen ja molempien 
osapuolten omanarvontunnon ja kasvo-
jen säilyttäminen. Osapuolet, erityisesti 
tekijät, halusivat itselleen ja muille näyt-
täytyä ihmisinä, joita ei voi leimata py-
syvästi ”poikkeaviksi” tai ”pahantekijöik-
si”. He haluavat kävellä ulos sovittelusta 
virheensä korjanneina hyvinä ihmisinä. 
Usein sovittelu mahdollistaakin juuri 
tämän. Rikosten ehkäisyn näkökulmasta 
myös tällä on oleellinen merkitys.n

Aineistona käytettiin yhteensä 15 sovitte-
luneuvottelua, joista 12:ssa tutkija oli läsnä 
tekemässä havaintoja ja kolme oli nauhoi-
tettua. Aineisto kerättiin loppuvuonna 2008 
ja keväällä 2009. Sovitteluneuvotteluja ei 
nauhoitettu, vaan tutkija teki muistiinpanoja 
neuvottelun kuluessa kiinnittäen huomioita 
yhteisesti sovittuihin teemoihin. Neuvottelujen 
lisäksi osapuolille tehtiin haastatteluja sovitte-
lun jälkeen, osa puhelimitse.

Tutkimuksen rahoitti Pohjoismainen kriminolo-
ginen yhteistyöneuvosto. Muut raportit sekä 
tämän artikkelin lähteet saa kirjoittajilta, jotka 
ovat suunnittelijoita oikeusministeriössä (saija.
sambou@om.fi, erika.uotila@om.fi).
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Onnistuneesti hoidetussa sovittelussa sovittelija kuuntelee molempien osapuolten vaatimuksia ja tuntemuksia.
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vantaan seurakuntayh-
tymän perheasiain 
neuvot te lukeskus 

tarjoaa maksutonta pari- ja 
perheterapiaa ihmisille, jot-
ka elämäntilanteensa takia 
tarvitsevat ulkopuolista apua 
vuorovaikutus- tai muiden on-
gelmien selvittelyyn. Neuvot-
telukeskuksessa työskentelee 
seitsemän pari- ja perhete-
rapiakoulutuksen saanutta 
perheneuvojaa. Terapiat kes-
tävät keskimäärin seitsemän 
käyntikertaa, mutta kesto 
vaihtelee paljon.

Yleisin syy hakeutua neu-
vottelukeskukseen ovat vuo-
rovaikutusongelmat pari-
suhteessa, mutta asiakkaiksi 
tulee myös pariskuntia, joi-
den ongelmana on väkivalta. 
Useimmiten näissä tapauksis-
sa väkivallan tekijä on mies. 
Enenevässä määrin vastaan-
otolle tulee myös pariskun-
tia, joissa nainen käyttää vä-

kivaltaa puolisoaan kohtaan. 
Tavallista on myös, että väki-
valta on molemminpuolista 
tai että toinen käyttää hen-
kistä ja toinen fyysistä ja ehkä 
myös henkistä väkivaltaa.

Kun asiakas ottaa yhteyttä 
neuvottelukeskukseen, vas-
taanottosihteeri haastattelee 
asiakasta tämän elämänti-
lanteesta. Jos asiakas kertoo 
yhteydenoton syyksi parisuh-
deväkivallan, pariskunnille 
pyritään järjestämään kaksi 
terapeuttia työpariksi. Jos ti-
lanne on akuutti, asiakkaalle 
yritetään järjestää mahdolli-
simman nopeasti kriisiaika. 
Joskus parisuhdeväkivalta 
tulee ilmi vasta pariterapian 
aikana.

pariterapiaa vain tur-
vallisissa olosuHteissa

Parisuhdeväkivallan kanssa 
työskentely poikkeaa perin-
teisestä pariterapiasta siinä, 

että terapeutti ei voi olla 
puolueeton: hänen on otet-
tava selkeästi kantaa väki-
valtaa vastaan. Uhrin tilanne 
on myös tarkistettava: onko 
pelkoa väkivallan jatkumises-
ta tai voiko keskustelu johtaa 
väkivaltaan kotona. Tällöin 
on siirryttävä erillisneuvotte-
luihin. Lisäksi on luotava suh-
de väkivallan tekijään sekä 
tarkistettava, kuinka perheen 
lapset voivat. Työskentelyssä 
on myös riskinsä ja keskustelu 
voi helposti kärjistyä molem-
minpuoliseksi syyttelyksi.

Tilanne kartoitetaan asi-
akkaiden kanssa. Kysytään, 
onko väkivaltaa ollut aiem-
min, ja jos on, millaista se on 
ollut ja millaisissa tilanteissa. 
Terapeutin on muistettava, 
ettei hän etukäteen voi tie-
tää, vaikuttaako väkivallan 
uhka, uhrin itsesyytökset tai 
asiakkaiden toive väkivallan 
loppumisesta siihen, mitä he 

kertovat väkivaltatilanteis-
ta ja parisuhteestaan. Usein 
molemmat vähättelevät väki-
vallan vakavuutta ja kertoja. 
Paremman kuvan voi saada 
järjestämällä puolisoille omat 
terapeutit ja keskustelut. Täl-
löin vältytään syyllistämisase-
telmalta ja samalla voidaan 
taata molemmille vapaammat 
ja turvallisemmat mahdolli-
suudet puhua omista koke-
muksistaan. Väkivallan kanssa 
työskentely vaatii terapeutil-
ta suoruutta ja rehellisyyttä. 
Lisäksi terapeutin on oltava 
selvillä omasta suhtautumi-
sestaan parisuhteen sisällä 
tapahtuvaan väkivaltaan.

Työskentely jakautuu usein 
alun yhteistapaamiseen, 
puolisoiden omiin yksilö-
käynteihin sekä mahdollisesti 
myöhemmin pariterapiaan, 
jossa ovat läsnä asiakkaiden 
lisäksi kummankin terapeutit. 
Lisäksi lapsia voidaan pyytää 
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parisuhdeväkivallan käsittely 
vaatii perheneuvojilta osaamista
väkivaltaisten pariskuntien kanssa työskentelyssä on omat sääntönsä. terapiatyöntekijän ensi-

sijaisia tehtäviä ovat uhrin turvallisuudesta huolehtiminen, tekijän vastuunotto teostaan sekä 

lasten aseman turvaaminen. usein asiakassuhteen luomisessa auttaa erillistyöskentely. aikalisä-

mallista voi saada ensiapua tiukkoihin tilanteisiin kotona, jos molemmat aikuiset sitoutuvat sen 

käyttöön. tässä artikkelissa esitellään vantaan perheasiain neuvottelukeskuksen tapaa tehdä 

töitä perhe- ja lähisuhdeväkivallan kanssa.
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mukaan johonkin istuntoon. 
Pariterapiaan voidaan pala-
ta vasta siinä vaiheessa, kun 
se on kaikkien osallistujien 
mielestä turvallista. Siihen ei 
palata, jos tekijä keskeyttää 
hoidon tai pariskunta päätyy 
eroon terapian seurauksena.

Aina tilanne ei kuitenkaan 
vaadi erikseen työskentelyä, 
esimerkiksi jos väkivalta on ol-
lut lievää ja sitä on ollut ehkä 
vain muutaman kerran. Jos 
tällaisessa tilanteessa kaikki 
osapuolet ovat sitä mieltä, 
että työskentelyä voidaan 
jatkaa yhdessä, näin voidaan 
tehdä. Tällöin terapeutin on 
kuitenkin hyvä tarkistaa ta-
paamiskerroilla, onko tilanne 
edelleen sama ja turvallinen 
sekä tarjota mahdollisuutta 
erillistapaamisiin.

aikalisä-mallista
käYtännön apua

Ikään kuin matkaevääksi ko-
tiin käydään ensimmäisessä 
neuvottelussa pariskunnan 
kanssa läpi ns. Aikalisä-malli.  
Puolisoita ohjataan toimi-
maan siten, että tilanteen ki-
ristyessä toisen on ”laitettava 
pipo päähän” ja lähdettävä 
ulos kävelylle. Kävelyn kesto 
sovitaan saman tien. Tällöin 
kumpikin tietää, missä toinen 
on ja kuinka kauan. Kävelyn 
aikana ei käytetä päihteitä. 
Toisen on päästettävä toinen 
kävelylle ja annettava olla siel-
lä rauhassa. Kävelyn jälkeen 
voidaan yrittää keskustella 
asiasta uudelleen tai sopia 
keskustelun jatkamisesta seu-
raavana päivänä. Jos tilanne 
kiristyy uudelleen, on pipo 
laitettava uudestaan päähän 

ja käytävä uudella lenkillä. 
Ensimmäisen keskustelun 
aikana on tärkeää painot-
taa molempien sitoutumista 
aikalisään. Monet pariskun-
nat ovat kokeneet aikalisän 
käytännölliseksi apukeinoksi 
hankalaan tilanteeseen.

kriisitYöstä selviYtY-
misen tukemiseen

Väkivallan uhrin kanssa työs-
kentely voidaan jakaa kriisi-
työksi ja selviytymistä tuke-
vaksi työksi. Kriisityössä asi-
akas kohdataan akuutin vä-
kivaltatilanteen yhteydessä. 
Tällöin tavoitteena on auttaa 
häntä selviytymään väkival-
lasta aiheutuneiden välittö-
mien ongelmien hoitami-
sessa. Selviytymistä tukevan 
työn tavoite on uhrin tukemi-
nen väkivallasta vapaaseen 
elämään sekä selviytymiseen 
väkivallan monenlaisten seu-
rauksien kanssa. Asiakas tar-
vitsee aikaa ymmärtääkseen, 
ettei hän ole aiheuttanut 
väkivaltaa, ja saadakseen it-
sekunnioituksensa ja -luotta-
muksensa takaisin.

Kriisityön periaate on no-
pean avun tarjoaminen krii-
sitilanteen osapuolille. Kriisi-
työssä ei pyritä pitkäaikaiseen 
yhteistyöhön, vaan hankalan 
ja ahdistavan tilanteen lau-
kaisemiseen. Varsinkin vä-
kivaltaisten miesten kanssa 
kriisityö on reitti kohti pitkä-
jänteisempää yhteistyötä.

Väkivallan tekijän auttami-
sen lähtökohtana on auttaa 
häntä luopumaan väkivallas-
taan. Tätä varten tekijän tulisi 
kyetä ottamaan vastuu teos-
taan. Se on edellytys työs-

kentelyn etenemiselle. Jos-
kus väkivallantekijän kanssa 
täytyy tehdä paljonkin töitä, 
että hän ottaa vastuun käy-
töksestään ja alkaa toimia sen 
mukaisesti. Joskus käy kui-
tenkin niin, että väkivaltainen 
osapuoli ei sitoudu hoitoon. 
Silloin työskentelyä jatketaan 
uhrin kanssa.

lasten tilanne 
tärkeä nostaa esiin

Perheen lasten tilanteen huo-
mioon ottamisen tärkeyttä 
ei voi väheksyä. Perheessä 
tapahtuva väkivalta vaikuttaa 
aina lapsiin, vaikka he eivät 
olisikaan suoraan väkivallan 
kohteita. Pahoinpitelyjä näh-
neillä lapsilla on todettu mo-
nenlaisia fyysisiä ja psyykkisiä 
oireita, jotka ovat seurausta 
väkivaltaisessa ympäristössä 
kasvamisesta. Vanhempien 
kanssa on hyvä keskustella 
siitä, että lapsi kärsii, vaikka 
väkivalta ei kohdistuisikaan 
suoraan häneen. Lapsia on 
myös mahdollisuus tavata 
perheasiain neuvottelukes-
kuksessa. Lasten vanhemmat 
eivät oman kriisinsä keskellä 
tule ajatelleeksi lasten tilan-
netta. Usein lasten tilanteen 
esille nostaminen auttaa aikui-
sia auttamaan myös lapsia. 

tekijän sukupuoli 
vaikuttaa terapiaan

Terapeuttien suhtautuminen 
miesten ja naisten tekemään 
parisuhdeväkivaltaan on eri-
laista. Miesten tekemään 
parisuhdeväkivaltaan suhtau-
dutaan tiukemmin ja siihen 
sovelletaan väkivaltatyön 
periaatteita eli uhrin turvalli-

suuden tarkistamista, tekijän 
vastuunottoa väkivallasta 
ja työskentelyn eriyttämistä 
edellytyksenä työskentelylle. 
Naisten tekemään parisuhde-
väkivaltaan ei sovelleta väki-
valtatyön periaatteita yhtä 
helposti. Lapset otettiin huo-
mioon ylipäätään huonosti. 

Vaikka fyysinen väkivalta 
loppuisikin terapian aikana, 
henkinen väkivalta saattaa 
jatkua. Siitä irti pääseminen 
vaatii pariskunnalta usein pi-
tempikestoista työskentelyä. 
Fyysisten vammojen lisäksi 
väkivalta saattaa aiheuttaa 
niin syviä henkisiä haavoja ja 
traumoja, ettei yhteiselo ole 
mahdollista sen jälkeen kun 
uhri on saanut itsekunnioi-
tustaan takaisin. Ei olekaan 
harvinaista, että pariskunta 
päätyy lopulta eroon.

Parisuhdeväkivallan paris-
sa työskentely vaatii terapeu-
teilta lisää laadullista panos-
tamista ja opettelua. Toimi-
vien käytäntöjen löytäminen 
ja opettelu sekä henkinen 
väkivalta että naisten tekemä 
väkivalta asettavat osaltaan 
uusia haasteita perheneuvo-
jien työlle.n

Kirjoittajista Anttila on perheneu-
voja ja Koskelin johtava perheneu-
voja Vantaan seurakuntien perhe-
asiain neuvottelukeskuksessa.

Kirjoitus perustuu mm. Lauri 
Anttilan opinnäytetyöhön ”Onko 
väkivallan tekijän sukupuolella 
merkitystä? Työntekijöiden toi-
mintatavat väkivaltaisissa parisuh-
teissa perheasiain neuvottelukes-
kuksissa.” Metropolia ammatti-
korkeakoulu 2009. Muut lähteet 
saa toimituksesta haaste@om.fi.

terapeutin on muistettava, ettei hän etukäteen voi tietää, vaikuttaako väkivallan uhka, uhrin 

itsesyytökset tai asiakkaiden toive väkivallan loppumisesta siihen, mitä he kertovat.
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Oikeuspoliittisen tut-
kimuslaitoksen vuo-
den 2008 Nuoriso-

rikollisuuskyselyssä kysyttiin 
ensimmäistä kertaa luvatto-
masta vertaisverkkolataami-
sesta. Tarkoituksena oli muo-
dostaa luotettava, kansallisesti 
edustava kuva vertaisverkko-
lataamisen yleisyydestä yh-
deksäsluokkalaisten nuorten 
keskuudessa. Kyselyyn vastasi 
yhteensä 5826 15–16-vuoti-
asta nuorta 70 koulusta. Nuo-
ret vastasivat kyselyyn nimet-
tömästi.

enemmistö nuorista 
käYttää vertais- 
verkkoja

Aineiston nuorista 74 pro-
senttia ilmoitti ladanneensa 
luvattomasti elämänsä aikana 
tiedostoja vertaisverkko-oh-
jelmien avulla. Näistä nuorista 
lähes kaikki latasivat tiedosto-
ja myös viimeksi kuluneen 12 
kuukauden aikana. Vaikka po-
jat lataavat tiedostoja useam-
min ja määrällisesti enemmän, 
olivat sukupuolierot lopulta 

yllättävän pieniä. 73 prosent-
tia pojista ilmoitti ladannees-
sa tiedostoja kuluneen vuoden 
aikana, kun vastaava osuus ty-
töistä oli 65 prosenttia.

Vaikka enemmistö nuo-
rista lataa tiedostoja luvat-
tomasti, on vertaisverkkojen 
käytön aktiivisuudessa suu-
ria eroja. 29 prosenttia tie-
dostoja ladanneista nuorista 
latasi tiedostoja päivittäin tai 
lähes päivittäin, 30 prosenttia 
muutaman kerran viikossa ja 
loput 41 prosenttia pari kertaa 
kuukaudessa tai harvemmin. 
Hallussa olevien luvattomasti 
ladattujen tiedostojen luku-
määrä vaihteli muutamista 
tiedostoista tuhansiin. Tämän 
lisäksi havaittiin, että lähes 
kaikkien nuorten omistamat 
mp3-soittimet täytetään suh-
teellisen harvoin laillisesti 
hankitulla musiikilla. Suo-
situin vertaisverkkosovellus 
oli LimeWire, jonka lisäksi 
suosittuja olivat myös Direct 
Connect sekä erilaiset BitTor-
rent-protokollaan perustuvat 
sovellukset.

asenteet ja tekijän-
oikeuslainsäädännön 
tuntemus
Kuluneen vuoden aikana tie-
dostoja ladanneilta nuorilta 
kysyttiin, onko heidän tieton-
sa mukaan vertaisverkkolataa-
minen Suomen lain vastaista. 
Enemmistön, 74 prosentin, 
mukaan lataaminen on lain-
vastaista, viiden prosentin 
mielestä ei ja noin joka vii-
des on asiasta epätietoinen. 
Kolme neljästä tiedostoja la-
danneesta nuoresta toimii siis 
tietoisesti lainvastaisesti.

Nuorilta kysyttiin lisäksi 
asenteita tiedostojen jakamis-
ta kohtaan. Vain joka neljäs 
nuori (26 %) oli sitä mieltä, 
että tiedostojen jakaminen 
on oikein. Lähes puolet (47 
%) nuorista oli sitä mieltä, 
että tiedostoja jakava nuori 
toimii väärin. Noin neljän-
nes (27 %) ei osannut sanoa 
kantaansa. Tutkimuksen pe-
rusteella vaikuttaa siis siltä, 
että suurella osalla tiedostoja 
lataavista nuorista asenteet 
ja toiminta eivät kohtaa; tie-

dostoja ladataan, vaikka toi-
mintaa pidetään moraalisesti 
vääränä tai vähintäänkin ris-
tiriitaisena.

aktiivikäYttäjät 
keskimäärin 
muita rikollisempia

Koska vertaisverkkoja käyttää 
enemmistö nuorista, ei ole 
kovin yllättävää, että heidän ri-
kostasonsa vastaa nuorten kes-
kimääräistä tasoa. Vertaisverk-
kojen aktiivikäyttö vaikuttaa 
sitä vastoin olevan yhteydessä 
muuhun rikollisuuteen niin, 
että muihin rikoksiin ja kiel-
lettyihin tekoihin syyllistyvät 
nuoret ovat myös huomatta-
vasti muita nuoria ahkerampia 
vertaisverkkolataajia (kuvio 
1). Aktiivikäyttäjä määriteltiin 
tässä yhteydessä päivittäin 
tai lähes päivittäin tiedostoja 
lataavaksi nuoreksi, jolla on 
lisäksi hallussaan yli tuhat lu-
vattomasti ladattua tiedostoa. 
Heitä oli aineistosta noin joka 
kymmenes (n=489).

Kun vertaisverkkojen käy-
tön aktiivisuutta tarkasteltiin 

n m i K K o 	 a a l t o n e n

Rikosaktiiviset nuoret 
ahkerimpia vertaisverkkolataajia
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen kyselytutkimuksen mukaan valtaosa 15–16-vuotiaista 

nuorista on joskus ladannut tiedostoja vertaisverkoista. Vertaisverkkojen aktiivikäyttäjät ovat 

muita nuoria useammin syyllistyneet myös perinteiseen rikollisuuteen.
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erilaisten taustatekijöiden 
mukaan, havaittiin, ettei kes-
kimääräinen aktiivikäyttäjä 
olekaan stereotyyppinen ”tie-
tokonenörtti”. Vertaisverkko-
jen aktiivikäyttäjät pärjäävät 
keskimääräistä huonommin 
koulussa, menevät useammin 
ammattikouluun kuin luki-
oon ja lisäksi seurustelevat 
useammin ja käyttävät alko-
holia huomattavasti muita 
nuoria enemmän. Aktiivikäyt-
täjät eivät ole myöskään mui-
ta useammin koulukiusattuja, 
mutta sitä vastoin syyllistyvät 

merkittävästi muita nuoria 
useammin itse koulukiusaa-
miseen. Havaitut erot taus-
tatekijöissä eivät selity poi-
kien suuremmalla osuudella 
aktiivikäyttäjäryhmässä, sillä 
myös usein lataavat tytöt ero-
avat edellä mainituilla tavoilla 
muista tytöistä.

Myös asenteet lataamista ja 
normien rikkomista kohtaan 
ylipäätään olivat yhteydessä 
lataamisen yleisyyteen. Rikol-
lisuuteen kautta linjan salli-
vammin suhtautuvat nuoret 
lataavat muita nuoria enem-

män. Yli puolet usein lataavis-
ta nuorista oli sitä mieltä, että 
tiedostoja vertaisverkossa jaka-
va ihminen toimii oikein. Tie-
to lataamisen laittomuudesta 
ei näyttänyt juuri vaikuttavan 
lataamisen yleisyyteen: usein 
lataavat nuoret näyttävät ole-
van jopa hieman useammin 
tietoisia oman toimintansa 
lainvastaisuudesta.

rikos muiden 
joukossa?

Koska suurin osa nuorista la-
taa tiedostoja vertaisverkoista, 
ratkaiseva ero enemmän ja 
vähemmän rikosaktiivisten 
nuorten välillä ei siis ole sii-
nä, lataako tiedostoja ylipää-
tään, vaan siinä, kuinka paljon 
lataamista harrastaa. Muissa 
rikostyypeissä, esimerkik-
si pahoinpitelyissä ja myy-
mälävarkauksissa, jo kerran 
vuoden aikana teon tehneet 
erottautuvat selkeästi muista 
nuorista pienenä vähemmis-
tönä. Vertaisverkkolataamisen 
kohdalla tilanne on varsin eri-
lainen (kuvio 2). Onkin mie-
lenkiintoista havaita, että ver-
taisverkkolataamisen jakauma 
vastaa pitkälti tutkimusaineis-
ton nuorten alkoholinkäytön 
jakaumaa, jossa viikoittain 
alkoholia käyttävien osuus on 
noin 10 prosenttia nuorista, 
mutta joskus alkoholia käyt-
täneiden osuus on lähes 70 
prosenttia.

Tämän tutkimuksen perus-
teella keskivertonuori ”lataa 
kohtuudella”, kun muutenkin 
rikosalttiimmat ja rikollisuu-
teen myönteisemmin suhtau-
tuvat nuoret vaikuttavat lataa-
van lähes estoitta. Vaikka ver-
taisverkkoja käyttävän nuoren 
kiinnijäämisriski on nykyisel-
lään lähes olematon, voi olla, 
että epätodennäköisellä mutta 
mahdollisella seuraamuksella 
on vaikutus normikuuliai-
sempien nuorten toimintaan. 
Tämä saattaa osittain selittää, 

miksi enemmistö nuorista 
vaikuttaa pyrkivän edes jon-
kinlaiseen kohtuukäyttöön. 
Kaiken kaikkiaan vaikuttaa 
kuitenkin siltä, että vertais-
verkkojen käyttö muistuttaa 
normirikkeenä perinteisen 
omaisuus- ja väkivaltarikol-
lisuuden sijaan profiililtaan 
pikemminkin nuorten alko-
holinkäyttöä – molemmissa 
tapauksissa aktiivinen käyttö 
korreloi muun riski- ja rikos-
käyttäytymisen kanssa.

ei porttiteoriaa

Koska muiden rikoslajien 
trendit ovat 2000-luvulla 
pysyneet varsin vakaina, ei 
vaikuta todennäköiseltä, että 
samaan aikaan tapahtunut ver-
taisverkkolataamisen yleisty-
minen olisi vaikuttanut muuta 
nuorisorikollisuutta lisäävällä 
tavalla. Toisin sanoen, ”tieto-
konenörtit” eivät ole aktivoi-
tuneet muun rikoskäyttäyty-
misen osalta, vaan näyttäisi 
pikemminkin siltä, että riko-
salttiit nuoret ovat opetelleet 
käyttämään vertaisverkkoja. 
Julkisesta keskustelusta voi-
daan päätellä, että osa nuorista 
vertaisverkkojen aktiivikäyttä-
jistä suhtautuu piratismiin pe-
riaatteellisena valintana. Peri-
aatteellinen motiivi vaikuttaa 
olevan tässä ikäryhmässä kui-
tenkin varsin harvinainen. Tä-
män tutkimuksen perusteella 
vertaisverkkolataaminen on 
ilmiönä ensisijaisesti nuorten 
enemmistön toimintaa, jonka 
keskeisiä vaikuttimia ovat käy-
tön helppous sekä edullisuus 
suhteessa laillisiin vaihtoeh-
toihin.n

Artikkelin tiedot ovat julkaisusta 
Venla Salmi (toim.) Nuorten rikos-
käyttäytyminen ja uhrikokemukset. 
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen 
tutkimuksia 246. (Luku 2, Mikko 
Aaltonen: Nuoret vertaisverkoissa).

kuvio 1. muu rikollinen käyttäytyminen viimeksi kuluneen 
12 kk:n aikana vertaisverkkolataamisen yleisyyden mukaan, %.

kuvio 2. tekoja viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana 
tehneet nuoret tekomäärän mukaan, %.

Pahoinpidellyt 
jonkun

Osallistunut 

tappeluun

Ostanut varastet-
tua tavaraa

Varastanut kotoa/ 
asuinpaikasta

 Varastanut 
koulusta

Varastanut kau-
pasta tai kioskista

 

n Ei koskaan (n=1517)     n Joskus (n=3820)     n Usein (n=489)

n Ei koskaan     n Kerran/Joskus (vertaisverkot/alkoholi     n Useammin 
kuin kerran (vertaisverkot/alkoholi)

Pahoinpitely

Varastaminen

Vertaisverkosta 
lataaminen

Alkoholin 
juominen
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nurmijärvellä nuoria tuetaan
varhaisella avoimella yhteistyöllä

n r i i K K a 	 K o s t i a i n e n

nurmijärven kunnan peruspalveluiden varhaisen puuttumisen toimintamalli perustuu varhai-

suuteen, avoimuuteen ja dialogisuuteen. malli on kehitetty tiiviissä yhteistyössä terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksen (tHl) kanssa. toiminnan katsotaan edistäneen vuoropuhelua niin kunta-

laisten kanssa kuin eri sektoreiden yli.

nurmijärven kunnan 
varhaisen puuttu-
misen ja tuen malli 

neuvoloiden, päivähoidon 
ja koulun työntekijöille otet-
tiin käyttöön vuonna 2006. 
Sitä on kehitetty kahdessa 
vaiheessa (2003–2005 ja 
2006–2007) yhdessä enti-
sen Stakesin, nykyisen THL:
n kanssa. Tavoitteena on ke-
hittää kunnan palvelujärjes-
telmän kykyä vastata lasten, 
nuorten ja heidän perheiden-
sä tuen tarpeeseen aiempaa 
varhaisemmassa vaiheessa 
sekä synnyttää työntekijöi-
den ja asiakkaiden välille 
avointa yhteistyötä. Malli 
perustuu huolen vyöhykkeis-
töön, joka on tom arnkilin ja 
esa erikssonin vuonna 1996 
kehittämä työväline lasten, 
nuorten ja perheiden kanssa 
työskenteleville. Nurmijär-
vellä varhaisen puuttumisen 
työmenetelmät painottavat 
osallisuutta, kuuntelemista 
sekä läheisverkostojen hyö-
dyntämistä. Työvälineitä ovat 
mm. ennakointidialogit, huo-

li puheeksi -koulutus, läheis-
neuvonpito ja käsikynkkä.

Nurmijärven kunnan verkos-
totyön koordinaattori olli laiho 
tiivistää toiminnan ideaksi, 
että koskaan ei ole liian var-
haista olla avoin, käynnistää 
yhteistyötä ja ryhtyä dialo-
giin. Kun asioihin tartutaan 
varhain, on paljon mahdolli-
suuksia toimia. Olennaista on 
myös, että kaikki asiaan liitty-
vät äänet pääsevät kuuluviin. 
Lisäksi koko ajan täytyy muis-
taa, että on kyse työntekijän 
omasta huolesta eikä per-
heen tai lapsen ominaisuu-
desta – joskin toimet työnte-
kijän huolen huojentamiseksi 
usein auttavat perhettäkin.

Hankkeesta 
toimintamalliksi

Nurmijärvellä on onnistuttu 
vakiinnuttamaan varhaisen 
puuttumisen projekti toimin-
tamalliksi. Laihon mukaan 
hankkeella on yleensä kaksi 
uhkaa: se ei kiinnity kunnan 
johtamisjärjestelmään ja se 
ei jalkaudu arkeen. Nurmijär-

vellä johtaminen on turvattu 
ja työtavat, etenkin puheeksi 
ottaminen, näyttävät kiinnitty-
vän suoraan työkäytäntöihin.

– Nurmijärvellä on ym-
märretty toimintakulttuurin 
muutos ongelmalähtöisestä 
voimavarakeskeiseen, sek-
torikeskeisestä verkostokes-
keiseen ja asiantuntijalähtöi-
sestä dialogiseen palveluun. 
Lisäksi on ymmärretty, ettei 
tämä ole hetkessä tehtävää 
työtä, vaan tarvitaan pitkäjän-
teistä kehittämistä. Tällainen 
palvelurajat ylittävä toiminta 
vaatii koordinaatiorakenteen 
ja ennen kaikkea ylisektorista 
johtamista. Siksi meillä on en-
nalta ehkäisevän työn poikki-
hallinnollinen johtoryhmä, 
joka raportoi kunnan johto-
ryhmälle. Kokonaisuudessaan 
vahvuutemme on varmaan 
siinä, että asiat on pystytty 
perustelemaan päättäjille.

Laiho arvioi, että mallia pi-
täisi tehdä vieläkin tunnetum-
maksi päättäjille ja kuntalaisil-
le. Viime kädessä kuntalaiset 
ratkaisevat, kyetäänkö toimi-

maan varhaisesti, avoimesti 
ja yhteistyössä. Nurmijärvel-
lä on järjestetty tilaisuuksia 
päättäjille ja varhaisen puut-
tumisen toimintamallista on 
kerrottu esimerkiksi koulujen 
vanhempainilloissa, mutta 
tiedottamisen tehostaminen 
on jälleen tarpeen.

lapsen ääni 
kuuluviin

Nurmijärvellä on koulutettu jo 
tuhatkunta työntekijää otta-
maan huolet puheeksi yhteis-
työtä tarjoten, ja koulutukset 
jatkuvat yhä. Työntekijöille 
2006 tehdyn kyselyn mukaan 
varhaisen puuttumisen toi-
mintamallilla on ollut huolia 
huojentava vaikutus. Tulosten 
mukaan sekä malli että huo-
len puheeksiottamisen me-
netelmä tunnetaan hyvin, ja 
niistä katsotaan olevan paljon 
hyötyä niin perheelle, omalle 
työlle kuin moniammatilliselle 
yhteistyölle. Seuraava vaihe 
arvioinnissa on hankkia pa-
lautetta asiakkailta. Jatkuva 
seuranta ja vaikuttavuuden 
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1. turvataan yhteiset palvelut
Varhaisen puuttumisen korostaminen ei saa astua palveluista huolehtimisen 
sijaan. Toimivat yhteiset palvelut ovat varhaisen puuttumisen kivijalka. 

2. otetaan oma vastuu
Heräävään huoleen on puututtava varhain, omaa vastuuta ei tule sysätä toi-
sille. Vastuu varhaisesta puuttumisesta on sillä, jonka huoli herää. 

3. otetaan huolet puheeksi
Jokaisella on velvollisuus ottaa huolensa puheeksi kunnioittavasti. Kunnioittava 
puheeksiottaminen tähtää yhteistyöhön. Syyttely ei edistä yhteistyötä.

4. toimitaan yhteistyössä läheisverkostojen kanssa
Arjen tärkeimmät tukijat ovat läheiset: perheenjäsenet, sukulaiset ja ystä-
vät. Ammatillinen apu parhaimmillaan täydentää niitä.

�. tuetaan osallisuutta
Yhteistyö edellyttää vuoropuhelua. On vältettävä asiantuntijakeskeisyyttä, 
joka sivuuttaa valtaa vailla olevien äänet.

6. toimitaan avoimesti ja yhdessä
Palvelun käyttäjän tai perheen asioita käsitellään heidän luvallaan ja läsnä olles-
saan. Kohtaamisten tulee olla kunnioittavia ja edistää vuoropuhelua. Ammatillis-
ta neuvoa kysyttäessä ei käytetä asianosaisten nimiä tai muita tunnistetietoja. 

7. Yhdistetään tuki ja ohjaus
Varhainen puuttuminen pyrkii asianosaisten itsenäisyyden ja elämänhallinnan 
kasvuun. On vältettävä sellaista rajoittamista, joka perustuu vain ulkoiseen  
pakkoon. On myös vältettävä tukea, joka tekee riippuvaiseksi tuen antajasta.

8. vaalitaan yhteistoiminnan jatkumista
On tärkeää vaalia mahdollisuuksia jatkaa vuoropuhelua ja yhteistoimintaa 
huolenaiheiden selvittämiseksi ja huolten hälventämiseksi. Ketään ei saa 
jättää yksin, oma vastuu yhteistyön jatkumisesta tulee kantaa. 

9. ei leimata ketään
Varhainen puuttuminen ei oikeuta ihmisten luokittelua toimenpiteiden koh-
teiksi. Sen nimissä ei saa laatia rekistereitä, jotka loukkaavat tietosuojaa ja 
avoimuuden eettisiä periaatteita. Varhaisen puuttumisen tulee tapahtua 
avoimessa yhteistyössä, joka tukee osallisuutta.

10. puututaan rakenteellisiinkin tekijöihin varhain
Syrjäytymisvaaraa, joka aiheutuu rakenteellisista tekijöistä, taloudellisista syistä 
tai uloslyövistä toimintakulttuureista, ei tule yksilöllistää henkilöiden tai per-
heiden ominaisuuksiksi. On puututtava varhaisin sellaisiin yhteiskunnallisiin 
tekijöihin, jotka asettavat yksilöt alttiiksi ongelmien kasautumiselle.

LäHDE: TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS

varHaisen puuttumisen eettiset periaatteet

arviointi on olennainen osa 
mallia, joskin sopivien mit-
tareiden löytäminen on ollut 
vaikeaa.

Salassapitovelvollisuus tu-
lee toiminnassa esiin silloin 
tällöin, Laiho kertoo. – Moni-
ammattillista työtä pitäisi kui-
tenkin tehdä niin, että asiakas 
on läsnä tai siihen on ainakin 
asiakkaan lupa, jolloin tätä 
ongelmaa ei synny. Ensim-
mäinen taho, jolle oma huoli 
pitäisi ilmaista, on nuori tai 
perhe, jonka jälkeen tämä on 
automaattisesti mukana. Vali-
tettavasti se ei aina aivan näin 
mene; huoli ehkä otetaan pu-
heeksi, mutta ei synny kun-
nollista yhteistyörakennetta, 
asioita ryhdytään viemään 
eteenpäin viranomaistietä, ja 
perhe jää paitsioon.

Aina hyväkään yhteistyö 
työntekijän ja perheen välillä 
ei riitä, vaan tarvitaan myös 
läheisverkoston ja muiden 
työntekijöiden tukea. Tätä 
varten on luotu menetel-
mäksi verkostopalaverit. 
Nurmijärvellä on järjestetty 

varhaisen puuttumisen toi-
minnan aikana noin 160 ver-
kostopalaveria, joissa on ollut 
ulkopuoliset vetäjät. Niistä 
asiakastilanteisiin on liittynyt 
noin kolmasosa ja muut ovat 
työyhteisöjen suunnittelutilai-
suuksia tai esimerkiksi johon-
kin koulun teemaan liittyviä 
neuvonpitoja. Yksi tyypillinen 
asiakastilanne on erityisluok-
kasiirto tai jokin muu nivel-
vaihe, jossa vanhat ja uudet 
työntekijät vaihtavat tietoa 
asiakkaan läsnä ollessa. Myös 
lastensuojelun perhetyö tilaa 
usein verkostopalavereita.

Olli Laihon mukaan palau-
te verkostopalavereista on 
ollut pääsääntöisesti hyvää. 
Kuulluksi tuleminen on mo-
nessa mielessä merkittävää. 
Se ei tarkoita, että asiat ovat 
menneet ihmisen tahdon mu-
kaan vaan että häntä on kuul-
tu omassa asiassaan.

– Erityisesti meillä on poh-
dittu lapsen ääneen kuuluviin 
saamista. Joka kerran joudu-
taan pohtimaan tarkkaan per-
heen kanssa, onko lapsi sen 

ikäinen ja onko asia sellainen, 
että hänen kannattaa osal-
listua palaveriin – tarkoitus 
kun on lisätä toiveikkuutta. 
Mutta jos käsitellään jotain 
koulunkäyntiin liittyvää asiaa, 
olisi kovin tärkeää, että myös 
lasten ääntä kuullaan, ei vain 
koulun ja vanhempien kuten 
usein tuntuu. Lapset ovat asi-
antuntijoita omaan koulun-
käyntiinsä liittyvissä asioissa, 
ja heidän kuuntelemiseensa 
pitää kiinnittää huomiota. Ei 
se tarkoita, että lapset päät-
tävät, vaan vastuu ja rajojen 
veto säilyy aikuisilla.

eettiset periaatteet 
keskustelun 
Herättäjänä
Nurmijärvellä kuten muualla-
kin Suomessa on viime aikoi-
na ollut pinnalla keskustelu 
varhaisen puuttumisen eet-
tisistä periaatteista. Varhais-
ta puuttumista kohtaan on 
esitetty Olli Laihon mukaan 
aivan oikeutettua kritiikkiä. 
Huolen vyöhykkeistön idean 
vastaiset riskiarviot ja lasten 
luokittelemiset ovatkin ol-
leet lähtökohtana eettisten 
toimintaperiaatteiden luomi-
seen THL:ssä ja Varpu-ver-

Nurmijärven kunnan verkostotyön koordinaattori Olli Laiho koordinoi ennalta ehkäi-
sevää työtä, hoitaa käytännön järjestelyjä sekä raportoi ja tiedottaa toiminnasta.

g
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selvitys alaikäisenä vastentahtoisesti huostaan otetuista

matti marttunen ja tarja kuula ovat 
kartoittaneet niiden alle 18-vuotiai-

den vastentahtoisesti huostaan otettujen 
määrää, jotka on siirretty laitoksiin osit-
tain tai yksinomaan tekemiensä rikosten 
vuoksi. He kuvaavat myös alaikäisten 
rikollisuuteen kohdistuvia avohuollon 
tukitoimenpiteitä ja moniammatillisen 
yhteistyön muotoja. Aineisto koostuu 
vuonna 2005 hallinto-oikeuksissa käsi-
tellyistä huostaanottopäätöksistä ja nii-
den liiteasiakirjoista.

Ainakin osaksi rikosperusteella laitok-
siin sijoitettuja alle 15-vuotiaita on tutki-
muksen mukaan noin 100 ja 15–17-vuoti-
aita noin 150. Luvut ovat arvioita, jotka on 
saatu yhdistelemällä huostaanottopää-
tösten analyysi lastensuojelun tilastoihin. 
Tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että 
lastensuojelulain mukaiset laitossijoituk-
set ovat alaikäisillä rangaistusjärjestelmää 
laajemmin käytetty kontrollimuoto.

Tulos tarkoittaa esimerkiksi sitä, että 
rangaistusvastuuikärajan saavuttaneita 
15–17-vuotiaita koskevista, rikoksen pe-
rusteella vapaudenmenetykseen johtavista 
viranomaisratkaisuista reilu puolet tehdään 
käytännössä kunnissa hallinto-oikeuden 
ratkaistessa hakemukset ja vajaa puolet 
yleisissä tuomioistuimissa rikosprosessin 
päätteeksi. 2008 voimaantullut uusi las-
tensuojelulaki kannustaa kuntia avohuol-
lon tukitoimenpiteiden entistä laajempaan 
käyttöön ja korostaa nuorisotyötä osana 
ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä.

Muita keskeisiä tutkimustuloksia olivat:
– Vastentahtoisesti huostaan otetut lapset 
ja nuoret tulevat pääsääntöisesti sosiaali-
sesti huono-osaisista taustoista ja he ovat 
itse moniongelmaisia.
– Valtaosa rikoksiin syyllistyneistä nuorista 
on vastentahtoisesti sijoitettuina yksityisiin 
ammatillisiin perhekoteihin tai odottaa 
pääsyä niihin.

– Noin 80 prosentilla vastentahtoisesti 
huostaan otetuista ja ongelmallisesti 
käyttäytyvistä nuorista on takanaan ai-
kaisempia sijoituksia ja noin joka kolmas 
on osallistunut mielenterveyden hoito- 
ja/tai arviointijaksolle.
– Koulukuraattori on poliisin ohella avain-
asemassa rikokseen syyllistyneen lapsen/
nuoren asian eteenpäin viemisessä.
– Sosiaalityön avohuollon tukitoimenpi-
teet ennen rikokseen syyllistyneen nuo-
ren huostaanottoa vaihtelevat sekä yksit-
täisen nuoren kohdalla että alueittain.
– Nuorisotyön ennaltaehkäiseviä tai eri-
tyisnuorisotyön palveluja on harvoin kir-
jattu ratkaisujen perusteluihin.n /RK

Laitoksessa rikoksen vuoksi. Selvitys alaikäi-
senä vastentahtoisesti huostaan otetuista. 
Matti Marttunen & Tarja Kuula. Oikeuspoliit-
tisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 
89; Humanistisen ammattikorkeakoulun 
julkaisusarja B 12

kostossa. Toinen suuri kritiikin 
aihe on ollut, että varhaisella 
puuttumisella pyritään peit-
tämään palveluiden alasajoa. 
Eettisten periaatteiden kä-
sittelyllä pyritään vastamaan 
tähän kritiikkiin ja vahvista-
maan varhaisen avoimen yh-
teistyön linjaa. Nurmijärvellä 
arvioidaan parhaillaan niiden 
avulla, miten varhaisen puut-
tumisen toimintaa pitää edel-
leen kehittää.

Kritiikki on Laihon mukaan 
kokonaisuudessaan hyväksi, 
koska se mahdollistaa asian 
syvemmän tarkastelun ja tuo 
ongelmia esiin. On tärkeää, 
että varhaisen puuttumisen 

keskustelussa puhutaan esi-
merkiksi siitä, että peruspal-
velut ovat tämän toiminnan 
kivijalka. Resursseihin liittyy 
myös työntekijöiden suurin 
kritiikin aihe: on turha ottaa 
huolia puheeksi, kun tarvitta-
vaa tukipalvelua ei ole kuiten-
kaan saatavilla tai sitä täytyy 
jonottaa kauan. Tukipalvelu-
jen puute ei kuitenkaan saisi 
olla este sen pohtimiselle, 
mitä itse voi tehdä asialle 
omassa työssään.

Varhainen puuttuminen 
on nostettu Suomessa kuten 
muuallakin turvallisuusohjel-
mien ohjenuoraksi, mitä on 
myös kritisoitu. Toiminnan ta-

voitteet Nurmijärvellä eivät 
Laihon mukaan suoranaisesti 
liity rikollisuuden ehkäisyyn. 
Tosin kunnan kaikkien toimi-
joiden yhteisvastuullisuudel-
la, varhaisella tuella ja puut-
tumisella peruspalveluissa 
ehkäistään syrjäytymistä ja 
edistetään hyvinvointia, ja 
tämä varmaan toimii myös 
rikollisuuden ehkäisynä. Sa-
malla tuetaan ja turvataan 
lasten ja nuorten hyvää ja 
onnellista lapsuutta. Joskus 
rikoksentorjunta on noussut 
erityisaiheenakin esiin.

– Rajamäen alueella on pi-
detty ns. alueneuvonpitoja, 
joissa tarkastellaan mahdolli-

simman moniäänisesti lasten 
ja nuorten tilannetta. Nuoret 
ja lapset kertovat, mikä hei-
dän mielestään Rajamäellä 
tällä hetkellä toimii ja onko 
joitakin huolestuttavia asioi-
ta, ja vastaavasti asukkaat, 
vanhemmat, lasten ja nuor-
ten kanssa työskentelevät 
kertovat omat näkemyksen-
sä. Lopuksi katsotaan, nou-
seeko keskustelusta sellaisia 
teemoja, joihin kannattaa 
kehittää toimenpiteitä. Yhte-
nä vuonna nousi esille koulu-
laisten näpistely paikallisista 
kaupoista. Siihen lähipoliisi 
sitten reagoi kouluttamalla 
kaupan henkilökuntaa.n

eettisten periaatteiden käsittelyllä pyritään vastamaan kritiikkiin ja vahvistamaan varhaisen 

avoimen yhteistyön linjaa. 
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Kouluampumiset ovat osa
kouluväkivallan perinnettä
Jokelan ja Kauhajoen koulusurmien yhtenä seurauksena oli, että julkisuudessa alettiin käyttää 

kouluväkivallan käsitettä koulukiusaamisen sijasta tai ohessa. Kouluampumiset ja niiden tor-

junta voidaan sijoittaa osaksi kouluväkivallan perinnettä. Kouluampumiset sekä jatkavat tätä 

perinnettä että uudistavat sitä valikoimalla uhrit satunnaisesti, pyrkimällä laajaan tuhoon ja 

rakentamalla tietoisen mediastrategian. Koulusurmien ehkäisyssä olisikin syytä kiinnittää 

huomiota niihin tekijöihin koulussa, jotka tukevat väkivaltaista käyttäytymistä, ja pyrkiä 

muuttamaan koulukulttuuria.

Jokelan ampumatapaus 
rampautti monin tavoin 
suomalaista yhteiskuntaa. 

Oltiin uuden äärellä. Rauman-
meren yläasteen koulusurmat 
1989, jotka vaativat kaksi kuo-
lonuhria, eivät olleet tehneet 
järin suurta jälkeä kansakun-

nan muistiin. Jokelan ja myö-
hemmin Kauhajoen kouluam-
pumiset herättivät yhteiskun-
nallista keskustelua, kauhua 
sekä ihmetystä. Ne pakottivat 
kysymään, miten tämänkal-
taiset hirmuteot olivat mah-
dollisia Suomessa. Motiivit 

hämmästyttivät. Satunnaisesti 
uhrinsa valikoiva kouluväki-
valta oli uutta suomalaisessa 
kulttuurissa. Kuten muualla-
kin maailmalla kouluampu-
misten yhteydessä mietittiin 
myös, olisivatko tapahtumat 
olleet estettävissä ja jos oli-

sivat, millaisin keinoin tämä 
olisi ollut mahdollista.

kouluampumiset 
kouluväkivaltana

Kouluampumisia voi tarkas-
tella kahdesta näkökulmasta. 
Ensimmäinen korostaa, että g
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Jokelan ja Kauhajoen kou-
luampumiset ovat jotakin ai-
dosti uutta. Ne ylittävät odo-
tushorisontin eivätkä selity 
aiemmin tiedetyn ja koetun 
pohjalta. Yksi uusi elementti 
on se, ettei väkivalta kohdistu 
johonkin tiettyyn henkilöön, 
vaan uhrit valikoituvat joko 
satunnaisesti tai symbolisen 
merkityksensä vuoksi, ku-
ten surmansa saanut rehtori. 
Lisäksi niissä pyrittiin mak-
simaaliseen tuhoon paitsi 
uhrien suuren määrän myös 
koulun tuhopolttoyrityksen 
muodossa. Jokelan koulu-
surmien mediavastaanottoa 
ohjasi tekijän ennalta laatima 
mediastrategia, jolla hän pys-
tyi nostamaan esiin aiheita 
sekä ohjaamaan tapahtuman 
kuvitusta itse tuottamallaan 
toiminnallisella kuvalla. Kou-
lusurmia tutkinut Jonathan 
Fast on kutsunut koulusurmia 
seremonialliseksi väkivallaksi. 
Sillä hän pyrkii osoittamaan, 
että koulusurmiin liittyy te-
atraalisuus ja näytelmällisyys. 
Kouluampumiset eivät ole 
summittaista väkivaltaa vaan 
tarkkaan suunniteltuja ja jä-
senneltyjä tekoja.

Toisaalta on mahdollista 
tulkita koulusurmien olevan 
osa kouluväkivallan historial-
lista jatkumoa. Tällöin koros-
tetaan, että koulussa on aina 
ollut väkivaltaisia tekoja, myös 
aseiden kanssa. Kouluhistori-
oitsijat ovat osoittaneet, että 
erityisesti historiallisina mur-
roskausina väkivaltainen käyt-
täytyminen koulussa lisääntyy. 
Suomessakin on sotien jälkeen 
esiintynyt rajua kouluväkival-
taa lapiosurman, Raumanme-

nuorisotutkimuksissa on tuotu esiin, että koulu on eräs keskeinen väkivallan areena. siellä 

tapahtuva väkivalta voi jäädä huomaamatta tai sen ilmitullessa sitä ei hoideta riittävällä tavalla.

ren ampumisen, puukotusten 
ja törkeiden pahoinpitelyjen 
muodossa. Kouluampumis-
ten voidaan tulkita sijoittuvan 
kouluväkivallan äärimmäiseen 
laitaan. Kouluväkivalta itses-
sään muodostaa janan, joka 
ulottuu lievistä muodoista tu-
hoisiin tekoihin.

Olen omassa tutkimustyös-
säni luonut välittävän kannan 
näiden kahden tulkintatavan 
välille. Toisaalta on syytä kiin-
nittää huomiota siihen, että 
kouluissa on toistuvia väki-
valtaisia tekoja. Tekemissäni 
haastatteluissa jo alakoulu-
laiset ovat todenneet, että he 
kohtaavat väkivaltaa koulussa 
päivittäin, jopa joka välitun-
nilla. Näin ollen kouluam-
pumiset eivät pulpahda tyh-
jästä keskelle väkivallatonta 
ja turvallista maisemaa, vaan 
sijoittuvat olemassolevaan vä-
kivallan kehykseen. Toisaalta 
on huomattava, että kouluam-
pumiset ovat tuoneet koulu-
väkivaltaan myös aivan uusia 
elementtejä.

kouluväkivalta 
ilmiönä

Yhdysvaltoja koetteli kou-
luampumisten aalto 1990-lu-
vulla. Useiden tapausten myö-
tä maahan vakiintui kouluvä-
kivallan käsite. Sitä ryhdyttiin 
käyttämään sekä mediassa 
että tieteellisissä tutkimuksis-
sa. Koulun institutionaalisen 
kehyksen puitteissa tapahtuva 
väkivalta tunnistettiin sosiaa-
liseksi ongelmaksi, joka tuli 
suurelle yleisölle näkyväksi 
vasta kouluampumisten ja 
niiden ehkäisyyn tähtäävien 
ohjelmien kautta.

Myös suomalaisessa kes-
kustelussa on ryhdytty pu-
humaan kouluväkivallasta. 
Koulun puitteissa tapahtuvaa 
väkivaltaa ei aiemmin ole 
riittävissä määrin tunnustettu 
ongelmaksi, joka kaipaa oman 
terminsä. Koulun ongelmia 
on ollut tavanomaista tutkail-
la koulukiusaamisen käsitettä 
käyttäen. Kouluväkivallan kä-
sitteen käyttöä perustellaan 
sillä, että tällöin koulussa 
tapahtuva nuorisoväkival-
ta tulee selkeästi osoitetuksi. 
Käsitteellisen työkalun avulla 
voidaan pyrkiä luomaan eri-
laisia interventioita. Samasta 
syystä perheessä tapahtuvaa 
väkivaltaa kutsutaan perhe-
väkivallaksi, eikä esimerkiksi 
perhekiusaamiseksi. Koulun 
yhteiskunnallisen funktion 
kannalta väkivalta on erityisen 
ongelmallista: väkivalta ehkäi-
see yksilöä toteuttamasta omia 
mahdollisuuksiaan, luo valtae-
pätasapainoa, sulkee ulos sekä 
muovaa ihmisestä subjektin 
sijaan objektin. Nämä kaikki 
suuntautuvat vahvasti koulun 
kasvatustavoitteita vastaan.

Eri tutkimukset osoitta-
vat, että väkivalta on yleistä 
myös suomalaisessa koulussa. 
Poliisiammattikorkeakoulun 
tutkimuksen mukaan pahoin-
pitelyn tai sen uhkauksen 
kohteeksi oli viimeisen 12 
kuukauden aikana joutunut 
9. luokkalaisista pojista 40 ja 
tytöistä vajaa 30 prosenttia. 
Vastaavat luvut 6. luokkalaisil-
la pojilla olivat vajaa 40 ja ty-
töillä hieman yli 20 prosent-
tia. Tämä tutkimus saa tukea 
Mannerheimin Lastensuoje-
luliiton laajasta tutkimuksesta, 

jossa kysyttiin, kuinka moni 
oli kokenut fyysisen väkivallan 
tekoja koulussa viimeisen 12 
kuukauden aikana. Pojista 24 
ja tytöistä viisi prosenttia oli 
kokenut niitä. Kouluväkivalta 
koskettaa siis laajasti suoma-
laisia koululaisia. Tutkimukset 
tuovat esiin myös kouluväki-
vallan sukupuolittuneen luon-
teen: pojat joutuvat väkivallan 
uhreiksi tyttöjä useammin.

Tutkimusten luvut eivät 
synny tyhjästä, vaan koulu-
kulttuurissa voi olla väkivaltaa 
hiljaisesti tukevia käytäntei-
tä. Nuorisotutkimuksissa on 
tuotu esiin, että koulu on eräs 
keskeinen väkivallan areena. 
Siellä tapahtuva väkivalta voi 
jäädä huomaamatta tai sen il-
mitullessa sitä ei hoideta riit-
tävällä tavalla.

kouluväkivallan 
eHkäisYn keinot

Kouluväkivallan ehkäisystä on 
paljon kokemusta ja tutkimus-
tietoa. Kouluväkivallan vähen-
tämistä voidaan hahmotella 
kahdesta suunnasta. Toisaalta 
voidaan pyrkiä luomaan eri-
laisia turvallisuusrakenteita 
esimerkiksi lukitsemalla kou-
lun ovia, käyttämällä metal-
linpaljastimia, lisäämällä val-
vontaa tai ottamalla kouluun 
vartijoita tai poliiseja. Toisena 
keinona on pyrkiä lisäämään 
oppilaiden sekä opettajien ja 
muun koulun henkilökunnan 
välistä oppituntien ulkopuo-
lista vuorovaikutusta. Esimer-
kiksi voidaan lisätä opettajien 
läsnäoloa välitunneilla ja jär-
jestää viralliseen opetussuun-
nitelmaan kuulumattomia 
aktiviteetteja, kuten koulun 
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kerhoja. Toisinaan nämä kak-
si näkökulmaa ovat toisen-
sa poissulkevia: on hankala 
kehittää luottamuksellisia 
suhteita, jos oppilaat koke-
vat, että he ovat jatkuvasti 
epäilyksen ja tarkkailun alla. 
Yhdysvaltalaisessa keskuste-
lussa on alettu korostaa, että 
koulukulttuurin muutoksen 
luominen on taloudellisesti 
halvempaa, koska ylimääräis-
tä turvallisuushenkilökuntaa 
ja -välineistöä ei tarvita ja 
lisäksi se tuottaa joidenkin 
tutkimusten mukaan parem-
pia tuloksia.

Koulusurmien kaltaisessa 
vakavassa kouluväkivallas-
sa keskeisiä ovat tekijän il-
mitulleet uhkailut, vihjeet, 
fantasiat tai pilanteot, jot-
ka käsittelevät väkivaltaista 
purkausta. Kouluampumisia 
tutkinut FBI:n agentti Mary 
Ellen O’Toole on kutsunut 
näitä vuodoiksi. Koulusur-
mat ovat pitkään suunniteltua 
ja järjestelmällistä väkivaltaa. 
Tekijä antaa yleensä vihjeitä 
tulevista teoistaan. Erityisen 
keskeisiä ovat muiden nuor-
ten tietämät asiat. Heidän 
tietonsa tulisi saada aikuisten 
tietoon. Koulussa pitäisi olla 
aikuisia, joihin nuoret luotta-
vat ja joille he haluavat jakaa 
tietonsa luottaen siihen, että 
tietoa käsitellään reilulla ja 
oikeudenmukaisella tavalla.

Jokelan ampumatapausta 
analysoitaessa näyttää sil-
tä, että muilla nuorilla oli 
paljon tietoa, joka aikuisilta 
puuttui. He tiesivät ampu-
jan kiinnostuksesta aiempiin 
kouluampumisiin, erityises-
ti Columbinen tapaukseen 
1999, joka on tärkeä tai-
tekohta kouluampumisten 
historiassa. Se teki ampumi-
sista mediatapahtuman, toi 
motiiveihin ajatuksen kos-
tosta kollektiivin puolesta 
sekä muodostaa viitekohdan, 
jonka tulevat kouluampujat 

haluavat ylittää esimerkiksi 
uhrien määrässä ja suunnit-
telun monimutkaisuudessa. 
Jokelan ampujan tiedettiin 
laittaneen nettiin väkivaltaisia 
videoita. Muut nuoret kokivat 
hänen muuttuneen ja pitivät 
häntä uhkaavana. Hänen tie-
dettiin huutaneen valkoisen 
vallankumouksen tulevan. 
Lisäksi nuoret tiesivät hänen 
asehankinnastaan. Aikuisilla 
näitä tietoja ei ollut tai niihin 
ei osattu kiinnittää huomiota. 
Koulusurmien ehkäisyn yksi 
edellytys on, että tieto päätyy 
nuorilta aikuisille, jotta saa-
daan kokonaiskuva asioista. 
Sama tietysti pätee eri viran-
omaisilla olevaan sirpaletie-
toon.

Koulusurmien kaltaisen 
ääriväkivallan ehkäisyn ohel-
la on syytä kiinnittää huo-
miota kaikkiin väkivallan 
muotojen karsimiseen. Väki-
valta on läsnä nuorten elä-
mässä paitsi kotona, kadulla 
ja koulussa, myös erilaisissa 
väkivallan kuvastoissa, joi-
ta nykyinen mediamaisema 
pursuilee. Seksuaalisuuden 
ja päihteiden katsotaan kos-
kettavan sillä tavoin ihmisten 
elämää, että niitä varten tar-
vitaan erityistä kasvatusta. On 
hyviä syitä väittää, että myös 
väkivalta on niin tiiviisti läs-
nä ihmisten arjessa, että se 
vaatisi oman kasvatuksellisen 
ohjelmansa, jonka myötä vä-
kivallan muotoja, syitä ja es-
tämistä opitaan hallitsemaan 
ja ymmärtämään.n

Kirjoittaja toimii Nuorisotutkimus-
verkoston tutkijana. Teksti perustuu 
Nuorisotutkimusseuran julkaise-
maan raporttiin Viiltoja. Analyysi 
kouluväkivallasta Jokelassa (www.
nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/
viiltoja.pdf) 

Ks. myös Kriminologia-palsta s. 32.

virginian malli kouluväki-
vallan uhkan arviointiin

n r i i K K a 	 K o s t i a i n e n

kasvatustieteen pro-
fessori ja psykologi 

dewey Cornell Virginian 
yliopistosta puhui kouluvä-
kivallan ehkäisystä Tukhol-
man kriminologian sympo-
siumissa kesäkuussa. Aluksi 
hän kritisoi voimakkaasti 
median roolia pelon herät-
täjänä, vaikka tutkimusten 
mukaan väkivalta kouluissa 
on vähentynyt Yhdysval-
loissa tuntuvasti 1990-luvun 
alkuun verrattuna. Pelon 
ilmapiiri on aiheuttanut 
selviä ylilyöntejä nollatole-
ranssin nimissä; suuri määrä 
lapsia on erotettu koulusta 
hyvin mitättömin perustein. 
Kuitenkaan nollatoleranssin 
vaikuttavuudesta ei ole saa-
tu näyttöä. Sen sijaan tutki-
mukset osoittavat sellaisen 
yhteisöpoliisitoiminnan, 
johon sisältyy crackin välit-
tämisen ja nuorten aseiden 
saannin ehkäisy, sekä erilais-
ten mielenterveyspanostus-
ten ja kouluväkivaltaohjel-
mien toimivan.

Cornell esitteli Virginian 
yliopiston kasvatustieteen 
laitoksella kehitettyä mallia 
väkivallan uhkan arviointiin. 
Mallia on testattu kymme-
nissä alueen kouluissa ja 
siihen sisältyy arviointitutki-
mus, jossa on tutkittu väki-
vallan esiintymistä arvioin-
tivälinettä käyttävissä kou-
luissa ja vertailukouluissa.

Mallissa väkivallan uhkaa 
arvioi kouluissa siihen koulu-
tettu ryhmä. Ryhmää johtaa 
rehtori tai apulaisrehtori ja 
siihen kuuluu jäseniä koulun 
toimistosta ja oppilashuol-
losta. Seitsenasteikkoisessa 

mallissa edetään tarpeen 
mukaan vaiheesta toiseen. 
Arviointi alkaa siitä, kun 
uhkaus (suora/epäsuora) ra-
portoidaan rehtorille.
1. Uhkaus arvioidaan. Kirja-
taan tarkasti sisältö ja mitä 
siitä todistajat kertovat.
2. Määritellään, onko uhka 
ohimenevä vai pysyvä. Jos 
sitä ei osata ratkaista, uhka 
on arvioitava pysyväksi.
3. Jos uhka arvioidaan ohi-
meneväksi, seurauksena voi 
olla ilmoitus oppilaan van-
hemmille, nuhtelu tai muu 
kurinpidollinen toimi. Lisäk-
si tarjotaan sopivaa apua.
4. Kun uhka on arvioitu py-
syväksi, on ratkaistava sen 
vakavuusaste. Vakava uh-
kaus voi koskea pahoinpite-
lyä. Erittäin vakava uhkaus 
on, kun on uhattu käyttää 
asetta, tappaa tai raiskata 
joku tai vahingoittaa toista 
vakavasti.
5. Ryhdytään toimiin va-
kavaa uhkaa vastaan. Suo-
jellaan mahdollisia uhreja, 
ilmoitetaan oppilaan van-
hemmille, harkitaan ilmoit-
tamista viranomaisille ja 
etsitään oppilaalle sopiva 
interventio, esimerkiksi oh-
jataan hänet lääkärille tai 
psykologille.
6. Erittäin vakavaa uhkaa 
varten tehdään turvallisuus-
arviointi. Ollaan yhteydessä 
oikeusviranomaisiin ja op-
pilaan mielenterveys selvi-
tetään.
7. Toteutetaan tehtyä vä-
kivallan vastaista toiminta-
suunnitelmaa.

Lisätietoja http://youthviolence.
edschool.virginia.edu
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Jouduin ensi kertaa pa-
neutumaan kysymyksiin 
kustannuksista ja hyö-

dyistä vuonna 2002, kun sain 
vastuulleni Norjan poliisin 
laatiman kansallisen uhka-
kuva-arvion tekemisen. Olin 
silloin kansallisen poliisihal-
lituksen analyysi-rikoksen-
torjuntayksikön johtajana. 
Tässä asemassa pystyin ke-
räämään monenlaista tietoa 
rikollisuustilanteesta Norjas-
sa, ja myös siitä mitä poliisi 
teki rikollisuutta torjuakseen. 
Uhkakuva-arvion perusajatus 
on hyvä – sen avulla haluttiin 
ohjata poliisin voimavaroja 
sinne, missä niitä tarvitaan, 
soveltaa toimia, jotka sopivat 
kuhunkin erityiseen haastee-
seen, ja päästä asemiin, joista 
käsin voidaan toimia proak-
tiivisesti ja ennakoivasti.

Todellisuus oli hyvin toi-
senlainen. Ensiksikin ilmeni 
valtavia ongelmia saada täs-
mällistä tiedustelutietoa (in-
telligence) monista ”uhkista” 
– ja erityisesti järjestäytynees-
tä rikollisuudesta. Suuri osa 

poliisin tiedustelutiedosta oli 
muodoltaan ja sisällöltään sel-
laista, että se oli strategisella 
tasolla jokseenkin hyödytön-
tä. Poliisimiehet eivät ole tut-
kijoita; he keräävät pääasiassa 
sellaista tietoa, jota tarvitaan 
tulevia rikosjuttuja varten. 
Monet ”uhkat” olivat poliit-
tisesti annettuja, eräät uhkat/
ongelmat olivat ”pyhän leh-
män” asemassa. Tällaisia olivat 
huumausaineiden ja mootto-
ripyöräjengien edustamat uh-
kat. Näiden pahojen asioiden 
tuli sisältyä uhkakuva-arvi-
oon, ja jos joku kyseenalais-
ti niiden vakavuuden, hänet 
nähtiin häiriköksi tai jopa itse 
turvallisuusuhkaksi.

Toiseksi oivalsimme, että 
oli olemassa hyvin vähän tai 
ei lainkaan arviointeja poliisin 
järjestäytyneen rikollisuuden 
vastaisen toiminnan vaikutuk-
sista. Parhaassakin tapauksessa 
oli tehty vain pienimuotoista 
sisäistä arviointia. Useimmi-
ten ei edes ollut määritelty 
selviä tavoitteita eikä muodos-
tettu minkäänlaista käsitystä 

siitä, miten vakavaa uhkaa 
tai millaista vahingollisuutta 
kohteeksi valitut rikokset tai 
rikollisryhmät edustivat. Voi-
daan vain kysyä, miten tässä 
tilanteessa olisi kyetty arvioi-
maan vaikutuksia.

Uhkakuva-arvioiden laa-
timinen lopetettiin, kuten 
tällaisille hankkeille usein 
käy. Syynä oli se, että tällaiset 
arviot ovat enemmän tai vä-
hemmän valistuneita arvaus-
leikkejä, joita koskevat selvät 
poliittiset ja käytännölliset 
rajoitukset sen suhteen, mitä 
seikkoja voidaan ottaa esille 
tulevaisuuden uhkina.

taloudelliset 
kustannukset

Näinä poliisin ja muiden vi-
ranomaisten resursseja kos-
kevan avoimen poliittisen de-
batin aikoina on vain harvoin 
kyseenalaistettu järjestäyty-
neen rikollisuuden vastaiseen 
sotaan käytettyjen voimava-
rojen määrää. Järjestäytynyt 
rikollisuus määritellään taval-
lisesti niin vakavaksi uhkateki-

jäksi, että taloudellisten kus-
tannusten kyseenalaistaminen 
nähdään ymmärtämättömäksi 
huonotapaisuudeksi. Nämä 
kustannukset ovat pääasias-
sa kahta tyyppiä: työvoiman 
käyttöä sekä uuteen tekno-
logiaan ja varusteisiin inves-
tointia.

Työvoiman käyttö on mo-
nesti huimaa. Oslon ns. “jen-
giprojektissa”, joka aloitettiin 
vuonna 2007, kahta melko 
pientä rikollisryhmää (jengit 
A ja B, yhteensä noin 50 hen-
kilöä) seurattiin enimmillään 
110 poliisimiehen voimin. 
Salainen ja näkyvä valvonta, 
salakuuntelu, tiedonantajien 
käyttö ja muut menetelmät si-
tovat hyvin paljon työvoimaa. 
Pelkästään tulkkikustannukset 
ulkomaalaisten salakuunte-
lussa maksavat yksin Oslossa 
miljoonia kruunuja. Monissa 
käytetyistä tutkintamenetel-
mistä tarvitaan myös kallista 
uutta tekniikkaa ja kalliita lait-
teita. Poliisit rakastavat uutta 
kalustoa ja tämä on usein hy-
vin kallista.
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Järjestäytyneen rikollisuuden 
ehkäisyn kustannukset
”Järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan käytävän sodan” kustannuksia on arvioitu vain har-

voin, ja laskelmia sen hyödyistä on vieläkin vähemmän. On hämmentävää, että tiedämme 

vain vähän järjestäytyneen rikollisuuden sääntelyyn kohdistettujen toimien vaikutuksista, 

koska toimet ovat usein dramaattisia ja laajakantoisia sekä kustannuksiltaan kalliita.
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inHimilliset 
kustannukset
Repressiivisten keinojen käyttö 
järjestäytyneen rikollisuuden 
tutkinnassa ei jakaudu tasai-
sesti. Ensiksikin erilaisen val-
vonnan käyttö kohdistuu ras-
kaimmin tietynlaisiin ryhmiin. 
Tämä voidaan helposti nähdä, 
kun tarkastellaan pankkien ja 
finanssisektorin harjoittamaa 
valvontaa rahanpesun torjumi-
seksi. Maahanmuuttajat, jotka 
tulevat maista, joissa kauppaa 
yleensä käydään käteisrahal-
la, nähdään automaattisesti 
riskeinä. Pakolaiset ja muut 
passittomat henkilöt eivät voi 
avata pankkitiliä tämän päi-
vän Norjassa. Vankilalaitokses-
sa pitkän ajan hidas muutos 
kohti avoimempia ja inhimil-
lisempiä olosuhteita on joutu-
nut vastatusten uuden kehityk-
sen kanssa, joka korostaa yhä 
enemmän turvallisuutta ja uu-
sien ”turvallisten” laitosten ra-
kentamista. Tämän kehityksen 
on pannut liikkeelle lähinnä 
vaarallisten järjestäytyneiden 
rikollisten edustama ongelma. 
Samanaikaisesti voimme mo-
nin paikoin nähdä, miten van-
kilat toimivat rikollisjengien 
hautomoina.

uHka kansalais- 
YHteiskunnalle

Järjestäytynyt rikollisuus kuva-
taan usein uhkana yhteiskun-
nalle. Kuitenkin järjestäytyneen 
rikollisuuden vastainen taistelu 
saattaa yhtä lailla uhata kan-
salaisyhteiskuntaa. Ensiksikin 
eräät tarpeellisina pidetyistä 
menetelmistä ja toimista uhkaa-
vat arvoja, joita pidetään erit-
täin tärkeinä avoimissa demo-
kratioissa. Kansalaisoikeudet, 
joita useimmissa Pohjoismaissa 
on pidetty keskeisen tärkeinä 
1800-luvulta saakka, ovat nyt 
vähitellen rapautumassa. Vanhat 
kansalaisvapauksien ihanteet 
kuten yksityisyys, luottamuk-
sellisuus ja kansalaisoikeudet 

on nyt kyseenalaistettu mm. ra-
hanpesun sääntelyn tarpeiden 
vuoksi. Nämä käsitteet luotiin 
pääasiassa yksilön suojelemisek-
si valtiota ja liiallista vallankäyt-
töä vastaan ja perustuivat julki-
sen ja yksityisen erottamiseen. 
Nykyisin luottamuksellisuuteen 
ja yksityisyyteen näyttää josta-
kin syystä liittyvän epäilyttävä 
leima; ne yhdistetään usein pi-
meään rahaan ja rikoksiin.

Vielä yksi tässä yhteydessä 
mainittava uhka on se, että uusi 
järjestäytynyttä rikollisuut-
ta koskeva rikoslainsäädäntö 
vaarantaa oikeuslaitoksen toi-
minnan. Per-Ole Träskman 
varoitti jo vuonna 1995 siitä, 
että huumausaineita vastaan 
käytävä sota sokaisee meidät 
sille uhkalle, minkä huumaus-
ainejutuissa langetettavat an-
karat rangaistukset aiheuttavat 
humanistiselle oikeusjärjestel-
mällemme. Entiset ihanteet, 
jotka korostivat mahdollisim-
man lyhyiden vankeusrangais-
tusten käyttöä ja suosittelivat 
mahdollisimman pitkälle vält-
tämään vankilan käyttöä, ovat 
nyt voimakkaan hyökkäyksen 
kohteena. Träskman nimitti il-
miötä lohikäärmeen munaksi. 
Nykypäivän uusi ”muna” on 
huippuankarien tiukasti val-
vottujen vapausrangaistusten 
käyttö järjestäytyneiksi leimat-
tuihin rikollisiin.

poliisin rooli

Yksi ongelma on, että järjestäy-
tyneen rikollisuuden vastainen 
taistelu sitoo paljon työvoimaa 
ja muita voimavaroja, jotka 
ovat pois poliisin muista tehtä-
vistä. Toinen ongelma on, että 
järjestäytyneen rikollisuuden 
vastainen taistelu ymmärretään 
oikeaksi tai vakavaksi poliisi-
työksi. Huumausaineyksikössä 
työskenteleminen oli aikoinaan 
paras väylä luoda uraa Norjan 
poliisissa. Nykypäivänä järjes-
täytyneellä rikollisuudella on 
paljolti vastaavanlainen status. 

Rahat, työvoima ja poliittinen 
tuki kanavoituvat järjestäyty-
neen rikollisuuden tutkintaan. 
Poliisin ”uusien”, ns. ei-perin-
teisten työmenetelmien käyttö 
– peitetoiminta, salakuuntelu, 
tiedonantajien käyttö ja valvo-
tut läpilaskut – kyseenalaistaa 
suoraan tai epäsuoraan monia 
poliisin keskeisiä ihanteita. 
Norjassa on lausuttu selvästi 
julki, että poliisin tulee olla 
kohtelias (he eivät kanna aset-
ta) ja sen toiminnan tulee olla 
ehkäisevää. Poliisin tulee olla 
avointa julkiselle valvonnalle, 
sen on myös oltava avoin ja 
läpinäkyvä. Salaiset ja eettises-
ti kyseenalaiset menetelmät 
kuten maksetut tiedonantajat 
edustavat epäilemättä suoraa 
haastetta suhteessa näihin jul-
kisesti ilmaistuihin tavoitteisiin 
varsinkin silloin, kun tällaisten 
menetelmien käyttö tapahtuu 
yhteydessä jossa se saa korkean 
statuksen organisaation sisällä.

Eräs ongelma repressii-
visten poliisimenetelmien 
käytössä on se, että käyttö le-
viää rikosoikeusjärjestelmän 
muihin osiin oikeuslaitosta 
myöten. Jos annetaan lupa 
sellaisten uusien poliisityö-
menetelmien käytölle, joita 
on aiemmin pidetty torjut-
tavina, syntyy kehitys, jossa 
niitä ryhdytään vähitellen so-
veltamaan muuhunkin kuin 
alkuperäiseen tarkoitukseen. 
Tästä klassisesta ”netwidening-
ilmiöstä” on monia esimerk-
kejä: Puhelinkuuntelu otettiin 
käyttöön Norjassa ensimmäi-
sen maailmansodan aikana 
valtion vihollisten (vakoo-
jien) vastaisessa taistelussa. 
Myöhemmin, 1970-luvulla 
sen käyttö sallittiin huumaus-
ainejutuissa, ja sittemmin 
1990-luvulla järjestäytyneen 
rikollisuuden tutkinnassa. 
Keskeinen kysymys on, miten 
kykenemme, tai pystymme-
kö ylipäänsä hillitsemään ja 
kontrolloimaan uusien me-

netelmien käytön leviämistä. 
Eräs suuri ongelma tarkastel-
taessa näiden menetelmien 
käyttöä järjestäytyneen rikol-
lisuuden tutkintaan Norjas-
sa on se, että järjestäytyneen 
rikollisuuden oikeudellinen 
määritelmä on kovin avoin 
– Norjan rikoslain 60a §:ssä 
sanotaan: ”Järjestäytyneellä 
rikollisryhmällä tarkoitetaan 
järjestäytynyttä ryhmää, jossa 
on kolme tai useampia jäseniä 
ja jonka päätarkoituksena on 
tehdä tekoja, joista voidaan 
rangaista vähintään kolmen 
vuoden vankeudella, tai jon-
ka toiminnan olennainen osa 
muodostuu sellaisten tekojen 
tekemisestä”.

Tämä merkitsee, että järjes-
täytynyt rikollisuus voi olla hy-
vin monia eri asioita. Käytän-
nön elämässä järjestäytyneestä 
rikollisuudesta on enenevässä 
määrin tullut törkeiden/vaka-
vien rikosten synonyymi. Vain 
harva kyseenalaistaa näkemyk-
sen, jonka mukaan järjestäy-
tynyt rikollisuus on vakavaa 
rikollisuutta.

Järjestäytynyt rikollisuus 
kuvataan usein niin vaarallise-
na ja pahana, että kovat otteet 
ovat välttämättömiä. Ongelma 
on nyt se, että tuskin kukaan 
tietää järjestäytyneen rikolli-
suuden aiheuttaman vahingon 
suuruutta, mitä sen sääntely-
yritykset maksavat, eikä sitä 
millaisia vaikutuksia sovelle-
tuilla toimilla on järjestäyty-
neeseen rikollisuuteen.n

Artikkeli perustuu Paul Larssonin Tuk-
holman symposiumissa 22.6.2009 
pitämään esitykseen. Se puolestaan 
perustuu tutkimustyöhön, jota Larsson 
on tehnyt kirjaansa “Organisert 
kriminalitet” (2008) varten sekä työ-
hön, joka koskee pankeissa tapahtuvan 
rahanpesun sääntelyn kustannuksia 
(Larsson ja Magnusson 2009).

Kirjoittaja työskentelee Norjan polii-
siammattikorkeakoulussa.
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Walter Millerin jo 
klassisessa artik-
kelissa “Ideology 

and Criminal Justice Policy” 
[Ideologia ja kriminaalipo-
litiikka] todettiin, että “kun 
esitetään väitteitä siitä, mit-
kä toimenpiteet soveltuvat 
parhaiten turvaamaan yleistä 
järjestystä, oikeuden toteutu-
mista ja yleistä hyvinvointia, 
tulisi aina kysyä: ”Mistä me 
sen tiedämme?”. Artikkelin 
julkaisemista on 36 vuotta, 
joiden kuluessa tutkimus on 
osoittanut, että kriminaali-
politiikka perustuu vahvasti 
ideologiaan, että päätöksen-
teon tueksi kerätään edelleen 
vain vähän empiiristä tietoa ja 
että myös päätösten objektii-
visten vaikutusten arviointiin 
on panostettu suhteellisen 
vähän.

Järjestäytynyttä rikollisuut-
ta koskeva päätöksenteko on 
kärsinyt suhteettomasti ide-
ologisesti värittyneestä kes-
kustelusta, joka on suorastaan 
torjunut tosiasioiden huomi-
oon ottamisen. Järjestäytynyt-
tä rikollisuutta koskevat viih-
teelliset mielikuvat ajavat tosi-
asioihin perustuvien kuvaus-
ten yli. Kummisetä, Sopranos ja The 
Departed ovat esimerkkejä mo-

nista suosituista viihteellisistä 
järjestäytyneen rikollisuuden 
kuvauksista, jotka kaikki ovat 
fiktiivisiä, mutta joiden ylei-
sesti uskotaan olevan totuu-
denmukaisia. Näin on syn-
tynyt järjestäytyneen rikolli-
suuden mafia-stereotyyppi.. 
Tämä on huolestuttavaa, sillä 
järjestäytyneet rikollisryhmät 
pystyvät aiheuttamaan paljon 
suurempaa vahinkoa kuin yk-
sittäiset rikoksentekijät, koska 
ne toimivat suuremmalla vo-
lyymillä, niihin kuuluu useita 
henkilöitä ja niiden toiminta 
on jatkuvaa. Sen vuoksi järjes-
täytyneen rikollisuuden tor-
junnan tulisi olla rationaalisen 
kriminaalipolitiikan tärkeys-
järjestyksen kärkipäässä.

Huomio rikolliselle 
toiminnalle alttiisiin 
markkinoiHin

Maailmanlaajuisesti voidaan 
panna merkille, että järjestäy-
tynyttä rikollisuutta on doku-
mentoitu, mitattu tai arvioitu 
järkyttävän vähän. Vain harva 
maa yrittää systemaattisesti 
laskea sitä, mitata sen vuo-
sitason vaihteluja tai objek-
tiivisesti arvioida sitä vähen-
tämään tarkoitettujen lakien 
ja politiikkojen vaikutuksia. 

Siksi yritykset ”kontrolloida” 
tai ”torjua” järjestäytynyttä ri-
kollisuutta tapahtuvat yleensä 
tyhjiössä, eikä silloin kyetä 
vastaamaan esimerkiksi kysy-
myksiin: ”Onko tällä lähesty-
mistavalla ollut mitään vaiku-
tusta järjestäytyneisiin rikol-
lisryhmiin? Onko se vaikutta-
nut järjestäytyneen rikollisen 
toiminnan esiintyvyyteen? 
Mitkä ovat eri lähestymista-
pojen tarkat kustannukset ja 
hyödyt, kun arvioidaan nii-
den vaikutuksia kansalaisiin, 
markkinoihin, ja järjestäyty-
neeseen rikollisuuteen?”

Tästä onnettomasta asi-
aintilasta huolimatta tunne-
taan useita lupaavia yrityksiä 
käyttää olemassa olevaa tietoa 
politiikan ohjaamiseen. Mit-
taamisen vaikeuden vuoksi 
järjestäytyneen rikollisuuden 
torjunnan kannalta olisi osu-
vampaa ryhtyä tutkimaan jär-
jestäytyneelle rikolliselle toi-
minnalle alttiita liikeyrityksiä 
ja markkinoita. Tähän men-
nessä järjestäytyneen rikolli-
suuden riskejä koskevat arvi-
oinnit ovat kiinnittäneet pää-
huomionsa rikollisryhmiin. 
Edistynein malli on Kanadan 
rikostietopalvelun (CISC) ke-
hittämä ns. Sleipnir-työkalu. 

Sleipnir pisteyttää järjestäy-
tyneiden rikollisverkostojen 
edustaman uhkan antamalla 
arvoja 19 eri ominaisuudelle. 
Ominaisuudet, pisteytys, mää-
ritelmät ja arvot perustuvat 
kanadalaisten asiantuntijoiden 
yhteiseen mielipiteeseen. Se 
saavutettiin Delphi-kyselyllä. 
Parhaillaan kehitellään Sleip-
nirin uutta versiota, jossa on 
vähemmän ominaisuuksia. 
EU:ssa ja Englannissa tehdyt 
yritykset arvioida järjestäy-
tyneen rikollisuuden uhkia 
näyttävät perustuvan Kanadan 
työhön (SOCA 2008; OCTA 
2009).

Muuan ongelma on se, että 
tunnettujen rikollisryhmien 
uhkaa arvioiva menetelmä ei 
ota huomioon tietoja uusista 
ryhmistä, nousussa olevista 
ryhmistä eikä uusista tuotteis-
ta ja palveluista, joita voidaan 
käyttää hyväksi rikollisessa 
toiminnassa. Siksi on tärkeää 
vertailla sekä olemassa olevia 
että potentiaalisia järjestäyty-
neen rikollisuuden toiminta-
tapoja ja markkinoita.

Kuvio 1 (seuraa suuria kaa-
revia nuolia) havainnollistaa 
otetta, jossa arvioidaan tiettyi-
hin tuotteisiin ja markkinoi-
hin liittyviä korkeita riskejä 
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Järjestäytyneen 
rikollisuuden torjunta
Tietoon perustuvia lähestymistapoja etsimässä
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tietäen, että nämä markkinat 
vetävät puoleensa rikollisia, 
joita poliisi etsii. Perinteisessä 
lähestymistavassa päähuomio 
kiinnitetään korkeaa riskiä 
edustaviin rikoksentekijöihin 
ja ryhmiin, kun taas vaihto-
ehtoinen lähestymistapa kes-
kittyy tunnistamaan korkean 
riskin tuotteita ja markkinoita. 
Jos ne pystyy tunnistamaan, 
tietää myös mistä etsiä rikol-
lisia. Tämän prosessin avulla 
voidaan tunnistaa myös mark-
kinat, joilla ei ole aiempaa 
järjestäytyneen rikollisuuden 
historiaa. Kanadassa ja muual-
lakin tehty työ on lähtökohta 
laajakantoisemmille yrityksil-
le ymmärtää järjestäytyneen 
rikollisuuden luonnetta, uh-
kia ja eri tuotteisiin, palvelui-
hin ja markkinoihin liittyviä 
tilaisuuksia.

kontrollin vaikutus-
ten arviointi puuttuu

Järjestäytyneen rikollisuuden 
torjunnassa ja kontrollissa käy-
tettyjen standardityökalujen 
toimivuutta ja tehokkuutta ei 
ole pätevästi arvioitu. Niiden 
käyttö perustuu uskomuksiin 
eikä varmaan tietoon siitä, että 
ne ovat tehokkaita. Kontrolli-
toimissa on tarpeen siirtyä 
ratkaisujen kopioinnista em-
piiriseen arviointiin ja ryh-
tyä toteuttamaan strategioita, 

jotka ovat osoittautuneet tai 
osoittautumassa lupaaviksi.

Järjestäytyneen rikollisuu-
den vastaisia toimintalinjoja 
monissa maissa ovat sala-
kuuntelu ja elektroninen val-
vonta, todistajansuojeluoh-
jelmat, yritys- ja rikollisryh-
mälait, tiedonantajien käyttö, 
peiteoperaatiot, kansalais-
komissiot, todistajan syyte-
suoja, rahanpesuun liittyvien 
epäilyttävien rahansiirtojen 
ilmoitukset ja erityisvalamie-
histöt. Menetelmät on otettu 
käyttöön ja niiden käyttöä 
jatkettu ilman minkäänlaisia 
systemaattisia arviointeja nii-
den asianmukaisesta käytöstä, 
väärinkäytöstä, siitä millaisiin 
tapauksiin ne soveltuvat par-
haiten, niiden tehokkuudesta, 
niiden vaikutuksesta järjestäy-
tyneeseen rikollisuuteen tai 
kustannuksista ja hyödyistä 
(taloudellisin, inhimillisin ja 
sosiaalisin perustein). Ilman 
objektiivista empiiristä arvi-
ointia ei voida vastata Walter 
Millerin kysymykseen ”Mistä 
me tämän tiedämme?”.

Se että tällaista arviointia 
ei ole tehty, on hämmentävää 
ottaen huomioon, miten val-
tavat voimavarat on osoitettu 
järjestäytyneen rikollisuuden 
kontrolliin. Esimerkiksi Yhdys-
vallat on sijoittanut miljoonia 
dollareita palkatessaan valvojia 

seuraamaan yli 20 korruptoi-
tunutta ammattiliittoa vuo-
desta toiseen. Kuten eräässä 
arvioinnissa todettiin, ”on us-
komatonta, että yli 20 vuotta 
jatkunut siviilioikeudellinen 
RICO-kanteiden ajaminen 
rikollisten hyväksikäyttämiä 
liittoja vastaan on toteutettu 
ilman minkäänlaista arvioin-
tia… onnistumisia ja epäon-
nistumisia ei ole koskaan tun-
nistettu, puhumattakaan siitä 
että niitä olisi dokumentoitu 
tai analysoitu”.

Näyttöön perustuva kat-
saus järjestäytyneen rikolli-
suuden kontrolliohjelmiin 
päätyi toteamaan, että “ly-
hyesti sanottuna, huolimatta 
kaikista lainsäädäntöponnis-
tuksista joilla järjestäytynyttä 
rikollisuutta ja rahanpesua on 
koetettu hillitä 1990-luvun 
mittaan, ei yhdestäkään kes-
keisestä aihepiiristä ole tehty 
ainoaakaan merkittävää tutki-
musta, joka noudattaisi arvi-
oinnin normaaleja pelisään-
töjä”. Julkaisematon katsaus 
18 erilliseen järjestäytynyttä 
rikollisuutta koskevaan kont-
rolliponnistukseen tuli siihen 
tulokseen, että “näyttöä, joka 
osoittaisi nykyiset järjestäyty-
neen rikollisuuden kontrollin 
strategiat tehokkaiksi, ei ole 
käytännössä juuri ollenkaan”. 
Ruotsissa tehty 14 järjestäyty-
neen rikollisuuden vastaisen 
hankkeen arviointi havaitsi, 
että “ne vaikeuttavat rikollis-
ryhmiä tekemästä järjestäyty-
nyttä rikollisuutta”, mutta mi-
tään objektiivisia tosiasioita ei 
esitetä johtopäätöksen tueksi. 
Kaiken tämän työn tuloksena 
on, että monien vuosien ko-
kemusta on saatettu tuhlata 
vain, koska peruskysymyksiin 
ei kyetä vastaamaan – sellai-
siin kuin mikä tulisi olla in-
tervention luonne ja kesto, ja 
missä olosuhteissa sekä mitkä 
korjaavat strategiat toimivat 
parhaiten ja miksi?

torjuntaan on kiinni-
tettY väHän Huomiota
Teoreettista työtä on jo tehty ja 
osoitettu, että järjestäytyneen 
rikollisuuden kontrollimene-
telmiä voidaan empiirisesti ja 
objektiivisesti arvioida. Työssä 
voidaan hyödyntää saatavissa 
olevia tietoja ja yhteisötason 
rikollisuusosoittimia, arvioi-
da oikeudellisia työkaluja sekä 
arvioida sovellettujen toimin-
tatapojen vaikutusta järjestäy-
tyneisiin rikollisryhmiin ja 
-verkostoihin. Sen sijaan jul-
kinen sektori ei edelleenkään 
ole panostanut siihen, että 
selvitetään, onko sen järjes-
täytyneen rikollisuuden kont-
rolliin sijoittamat voimavarat 
suunnattu oikein ja käytetty 
tehokkaasti, ja että arviointi 
perustuu oikeaan tietoon, ja 
että arviointia säännöllises-
ti päivitettäisiin empiiristen 
tutkimusten antamien osviit-
tojen nojalla.

Järjestäytyneeseen rikolli-
suuteen on kohdistettu run-
saasti lainsäädäntöä ja poliisi-
toimia, sen sijaan vain vähän 
huomiota on kiinnitetty sen 
torjuntaan – sen esiintyvyy-
den vähentämiseen ja ehkäi-
syyn. Miten voidaan entis-
tä tehokkaammin rajoittaa 
tilaisuuksia järjestäytyneen 
rikollisuuden toiminnalle? 
Onko järjestäytyneen rikol-
lisuuden vastaisilla toimilla 
ehkäiseviä vaikutuksia? Missä 
määrin voitaisiin ennakoida 
järjestäytyneen rikollisuuden 
tunkeutumista tietyille mark-
kinoille tai maantieteellisille 
alueille?

Vähäinen huomio järjestäy-
tyneen rikollisuuden torjun-
taan on kuvaavaa kontrollin 
yksipuoliselle luonteelle: voi-
makas panostus lainsäädän-
töön ja poliisityöhön, joiden 
vaikutusta ja tehokkuutta ei 
ole koskaan selvitetty. Ruotsin 
kansallisen rikoksentorjun-
taneuvoston arvioinnissa to-

kuvio 1. riskiarviointi kohdistuu toimintoihin eikä yksilöihin. 
lähde: albanese, 2008.
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dettiin järjestäytyneen rikol-
lisuuden torjuntaan painottu-
neiden ohjelmien kokonaan 
puuttuvan ja huomautettiin, 
että ”on toteutettu enemmän 
salakuuntelua ja enemmän 
tunnistustyötä, ja että nämä 
ponnistukset ovat olleet en-
tistä voimaperäisempiä. Toi-
saalta tätä ei juuri voida kut-
sua mitenkään uudeksi tai 
innovatiiviseksi, jos ajatellaan 
menetelmien parantamista tai 
kehittämistä”. Torjuntaa ko-
rostava lähestymistapa vaatii 
järjestelmällistä ja säännöllistä 
tiedonkeruuta, jossa keskity-
tään täytäntöönpanon ja vai-
kutusten empiiriseen doku-
mentointiin.

riskitekijöiden tunnis-
taminen olennaista

Vallitseva ideologinen lähesty-
mistapa järjestäytyneen rikol-
lisuuden kontrolliin on tukah-
duttanut tiedon kumuloitu-
misen. Tämän seurauksena on 
saatu paljon kokemuksia, jois-
ta on opittu hyvin vähän. Tä-
hän saakka tehdyn niukan tut-
kimuksenkin avulla on kyetty 
tunnistamaan joitakin järjes-
täytyneen rikollisen toimin-
nan laajuuteen ja luonteeseen 
liittyviä seikkoja. Jotta tästä 
päästäisiin eteenpäin ja kyet-
täisiin tunnistamaan todellisia 
riskitekijöitä, olisi kyettävä 
osoittamaan, että tietyt tekijät 
tai olosuhteet edeltävät järjes-
täytynyttä rikollista toimintaa. 
Jotta tämä olisi mahdollista, 
olisi kerättävä säännöllisesti 
tietoa, jonka avulla kyettäisiin 
kohoamaan yksinkertaisten 

yhteisvaihtelujen havaitsemi-
sen tasolta todellisten riskite-
kijöiden tunnistamisen tasolle. 
Järjestäytyneen rikollisuuden 
todellisten syiden paljastami-
nen edellyttää, että pystytään 
osoittamaan korrelaatio, riski 
ja se, että riskitekijälle altistu-
mista seurasi järjestäytynyttä 
rikollista toimintaa.

Levin ja Maguiren mukaan 
tähänastisesta tutkimuksesta 
“puuttuu lähes väistämättä 
se keskeinen piirre, että pai-
notettaisiin pitkän ajan vai-
kutuksia sekä paneuduttaisiin 
selvittämään niitä rakenteita 
ja olosuhteita, jotka hyödyt-
tävät järjestäytyneen rikolli-
suuden hankkeita”. Siitä, että 
järjestäytyneen rikollisuuden 
vastaisten toimien arviointi 
on laiminlyöty, on seuran-
nut yleinen uskomus, jonka 
mukaan kaikella, mitä teem-
me, on lähtökohtaisesti hyvät 
tulokset, joiden vaikutusten 
kuvitellaan olevan suorassa 
suhteessa niihin käytettyjen 
resurssien määrään. Kuitenkin 
on ilmeistä, että niin kauan 
kuin mitään todellista arvioin-
tia ei ole tehty, tämä uskomus 
on ideologinen eikä perustu 
empiirisiin tosiasioihin.n

Artikkeli perustuu kirjoittajan Tuk-
holman symposiumissa 22.6.2009 
pitämään esitykseen. Kirjoittaja on 
professori Virginia Commonwealth 
yliopistossa.

poliisin rakenteen, koon, toimin-
nan ja tehokkuuden kansainväli-
sen vertailun perusteella voidaan 

pohtia, tarvitaanko Suomeen lisää polii-
seja vai riittävätkö organisaatiomuutok-
set ja töiden järkeistäminen. Vertailuun 
valittiin Ruotsi, Tanska, Norja, Viro, Itä-
valta ja Irlanti näiden maiden läheisyy-
den, samanlaisuuden ja koon takia. Ver-
tailussa tarkasteltiin poliisivoimien koon 
muutoksia, poliisivoimien kokoa suh-
teessa väestömäärään ja poliisin mää-
rän suhdetta rikosten määrään. Lisäksi 
selvitettiin poliisihallinnon hierarkiaa 
ja poliisimiesten ja muun henkilöstön 
määrän suhdetta.

Tarkastelun rajoitukset on kuitenkin 
huomattava: Maiden maantieteellistä 
kokoa ja urbaanialueiden suhdetta ei 
ole vakioitu, mikä saa pienikokoisen ja 
kaupungistuneen maan näyttämään te-
hokkaammalta. Lisäksi on huomattava, 

n a r n o 	 t a n n e r

suomen poliisi 
pieni, kevyt ja 
tehokas
”poliisi 2020” -hanketta varten selvitettiin 

poliisihallinnon järjestymistä ja kokoa kuudes-

sa eri suomen kaltaisessa maassa. vertailun 

mukaan suomen poliisikunta on eurooppa-

laisittain ja pohjoismaisittainkin lisääntynyt 

maltillisesti tai pysynyt samankokoisena, eikä 

tälläkään hetkellä ole kooltaan suuri verrat-

tuna niin väestön kuin rikosten määrään.

järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa koros-

tava lähestymistapa vaatii järjestelmällistä ja 

säännöllistä tiedonkeruuta.

g



27HAASTE  3/2009

  

että Itävallassa koko sisäasiainministeriö 
on organisoitunut poliisinimikkein, jol-
loin poliisien määrä näyttää todellisuut-
ta suuremmalta. Toisaalta Suomessa ja 
Virossa poliisista on erotettu Rajavartio-
laitos, mikä pienentää näiden maiden 
poliisimäärää verrattuna muihin.

länsi-euroopassa poliisi- 
voimien koko kasvaa

Kaikissa Euroopan maissa poliisivoimat 
ovat yleisesti ottaen olleet kasvussa 
1990-luvun lopulla ja 2000-luvulla, eten-
kin läntisen Euroopan maissa. Vähennys-
tä on lähinnä eräissä entisen itäblokin 
maissa, joissa tehottomuudesta pyritään 
eroon, sekä rauhoittuneessa Pohjois- 
Irlannissa.

Suomen kokoisia ja tapaisia pienem-
piä maita otettiin erityistarkasteluun. 
Kuvio kertoo, kuinka asukasluvun kehi-
tykseen suhteutettuna Ruotsissa, Tans-
kassa ja Irlannissa poliisimäärät ovat li-
sääntyneet 2000-luvulla. Suomessa on 
2000-luvulla ollut hieman yli 1,5 poliisia 
tuhatta asukasta kohti, ja suunta on ollut 
vähenevä. Kaikissa muissa Pohjoismaissa 

puolestaan on tullut lisäystä, ja Tanskas-
sa on liki 2 poliisia tuhatta asukasta kohti. 
Tilanne tasoittuu hieman Pohjoismaiden 
suhteen, jos Suomen Rajavartiolaitos 
otetaan lukuihin mukaan. Suunta ei kui-
tenkaan muutu. Muissa Pohjoismaissa 
poliisien määrä suhteessa väkilukuun on 
nousussa, kun Suomessa suunta on va-
kaa tai hieman laskeva.

Muista Suomen kaltaisista maista Vi-
rossa on yli 2,5 poliisia tuhatta henkilöä 
kohti. Itävallassa ja Irlannissa on jopa yli 
3 poliisia tuhatta asukasta kohti. Itävallan 
suhteen on huomattava, että koko sisä-
asiainministeriön organisaatio on käy-
tännössä poliisiorganisaatio. Siellä luvut 
ovat kuitenkin laskussa.

poliisiresurssit suHteessa
rikosten määrään

Tehtävien määrän suhteen hyvin karke-
an arvion resursseista antaa ilmoitettujen 
rikosten määrä suhteessa poliisien mää-
rään. Ruotsissa on ollut 2000-luvulla noin 
70 rekisteröityä rikosta yhtä poliisia kohti 
vuodessa, kun taas Suomessa, Tanskassa 
ja Norjassa laskennallinen suhdeluku on 

ollut suurin piirtein 30–40. Irlannissa, Vi-
rossa ja Itävallassa rikosmäärä verrattuna 
poliisien määrään on ollut selvästi pie-
nempi (alle 10:stä hieman yli 20:neen ri-
kosta per poliisi). Suhdeluvut on laskettu 
Eurostatin tilastoista ja rikosmääriin eivät 
sisälly rikkeet.

Kaikissa Pohjoismaissa rekisteröity-
jen rikosten määrä verrattuna poliisien 
määrään on ollut 2003–2006 laskussa, 
kun taas Virossa se on ollut hienoisessa 
nousussa. Pohjoismaissa tämä saattaa 
kertoa resurssilisästä tai vaikeiden ja 
laajojen tapausten lisääntymisestä, kun 
taas Viron nousu saattaa edelleen johtua 
neuvostoaikaisen poliisikunnan rationali-
soinnista ja virkojen jättämisestä täyttä-
mättä eläkkeelle jäämisen yhteydessä.

komentoHierarkia ei raskas

Vertailutiedon vähäisyyden, keskinäisesti 
poikkeavien määrittelyjen, nimikkeiden, 
hierarkioiden ja jaotteluiden takia on 
vaikea vertailla henkilöstön jakautumis-
ta päällystöön, alipäällystöön ja miehis-
töön. Samoin on vaikea vertailla muun 
henkilöstön määrää ja laatua. Karkeana 
arviona voi todeta, että Suomen päällys-
töprosentti on vertailumaiden pienimpiä 
ja alipäällystön ja miehistön yhteismäärä 
on vertailumaiden keskivaiheilla. Pääl-
lystön osuus (komisariosta ”inspector” 
ylöspäin) oli vertailluissa maissa 10–17 
prosenttia ja alipäällystön/miehistön 
osuus 61–88 prosenttia.

Taulukko 1 kertoo, kuinka poliisimies-
ten määrän suhde koko poliisiorgani-
saation henkilöstöön vaihtelee Norjan 
67 prosentista Itävallan 82 prosenttiin. 
Suomessa poliisimiehiä on 74 prosent-
tia koko henkilöstöstä, mikä on tutkittu-
jen maiden mediaani. Itävallassa poliisi-
miesten määrän suhde on erityisen suuri, 
koska vertailu tehdään koko sisäasiain-
ministeriön henkilökuntaan. Tanskassa 
poliisille kuuluvat myös valitusviran-
omaisen tehtävät ja poliisiin kuuluu mm. 
noin 450 tuomaria. Suomessa ja Virossa 
puolestaan rajavartiolaitokset ovat erilli-
siä organisaatioita, eivätkä sisälly näihin 
lukuihin. Rajavartiolaitoksissa toimisto-
henkilökunnan osuus on pienempi, mikä 
vähentäisi kokonaisprosenttiakin näissä 
maissa.n

Kirjoittaja on yhteiskuntatieteiden tohtori ja 
Helsingin yliopiston dosentti.

             poliisimäärä    kokonaishenkilökunta    poliiseja /kok.henk.
Ruotsi  17 866     25 838  69%
Norja    8 586     12 781  67%
Tanska    9 907     13 119  76%
Itävalta*  27 157     33 000  82%
Viro    3 270        4 418  74%
Suomi    8 257     11 077  74%
*) Koko sisäasiainministeriö

kuvio 1. poliiseja 1000 asukasta kohti suomessa ja kuudessa suomen 
kaltaisessa maassa.   lähde: eurostat. 

— Itävalta
— Irlanti
— Viro
— Tanska
— Ruotsi
— Norja
— Suomi

tauluKKo	1.



28 HAASTE  3/2009

Terrorismia kohtaan tunnettu kiin-
nostus on kasvanut räjähdysmäi-
sesti viime vuosina. Aiheesta on 

esimerkiksi julkaistu 2000-luvun alku-
vuosina kymmenen kertaa enemmän kir-
joja kuin 1980- ja 1990-luvuilla yhteen-
sä. Terrorismin uhan ainakin näennäinen 
kasvu on saanut poliitikot ja viranomaiset 
kiinnostumaan terrorismia koskevasta tut-
kimuksesta. Tutkimustiedon hyödyntämi-
sessä poliittisessa päätöksenteossa on kui-
tenkin ongelmia käytännön tasolla.

Ongelmat johtuvat yhtäältä siitä, että 
terrorismin (sosiaalitieteellinen) tutkimus 
on ollut viime vuosiin asti hyvin pinnal-
lista. Kirjallisuus on ennen 2000-lukua ol-
lut laadultaan keskimäärin varsin heikkoa. 
Joukosta löytyy esimerkiksi suuri määrä 
toimittajien nopeasti työstämiä sensaatio-
hakuisia kirjoja, joissa on yhtäältä ihan-
noitu (suuret vapaustaistelijat) ja toisaalta 
demonisoitu (eläimelliset tappajat) terro-
risteja ja heidän toimintansa motiiveja.

Tyypillistä on ollut myös, että tutkimuk-
set ovat hyvin pitkälle pohjautuneet viran-
omaisasiakirjoihin, eritasoisiin medialäh-
teisiin ja aiempaan kirjallisuuteen. Jos ai-
heena on yleisluontoisesti ”terroristiliike”, 
näiden lähteiden pohjalta on vaikea tuottaa 
kovinkaan kattavaa kuvaa sen toiminnasta.

viranomaisten tiedontarpeet

Terrorismi nousi erilliseksi tutkimus-
aiheeksi 1960−70-lukujen taitteessa. 
Tutkimuksen yleistymisen taustalla oli 
poliittisen kiinnostuksen kasvu. Siirto-
maiden väkivaltaisista vapautusliikkeistä 
kirjoitettiin näkyvästi, palestiinalaisryh-
mien terrori-iskut Lähi-idän ulkopuolella 

nostattivat tunteita, vasemmistolaiset val-
lankumousryhmittymät tekivät pommi-
iskuja, murhia ja kidnappauksia useissa 
Euroopan maissa ja Yhdysvalloissa ja Lati-
nalaisessa Amerikassa kuohui. Tutkimuk-
selta odotettiin tuloksia, jotka antaisivat 
suuntaa, miten valtioiden tulisi toimia.

Viranomaistahot ovatkin olleet alusta 
alkaen merkittäviä terrorismin tutkimuk-
sen rahoittajia. Tuoretta tutkimustietoa ei 
asiasta ole, mutta 1970-luvulla tehty kar-
toitus antanee osviittaa. Tuolloin valtaosa 
tutkimusten rahoituksesta tuli elinkeino-
elämältä ja eri maiden hallituksilta (yksin 
Yhdysvaltain hallitukselta 32 prosenttia) ja 
vain 12 prosenttia yliopistoilta.

Viranomaisten mielenkiinnon kohteet 
ja aikataulut ovat ohjanneet merkittävästi 
sitä, mitä ja miten on tutkittu. Koska kyse 
on ollut akuuteista ongelmista, tuloksia 
on luonnollisesti haluttu nopealla aika-
taululla. Tämä on pakottanut tutkijat tart-
tumaan helposti saatavilla olevaan aineis-
toon, eikä syvällisempiin selvityksiin ole 
ollut mahdollisuuksia. Tuloksena on ollut 
valtava määrä soveltavaa tutkimusta ja suu-
ria aukkoja perustutkimuksessa. Suuri osa 
tutkimuksesta vertautuu terrorismin tutki-
ja Andrew Silken sanoja lainaten ”pika-
ruokaan” – nopeaa, helppoa, mutta ravin-
tosisällöltään kyseenalaista. Pahimmillaan 
tutkimukset ovat ilman asianmukaista 
analyysia päätyneet vahvistamaan vallalla 
olleita myyttejä terrorismista ja sen syistä.

Terrorismin tutkimuksen kurja tila on 
hyvä esimerkki siitä, ettei liikaa viran-
omaisten tiedontarpeen ehdoilla toimiva 
tutkimusala pysty tuottamaan tilaajansa-
kaan kannalta kovin hyödyllistä tietoa.

käsitteen latautuneisuus
On selvää, että terrorismi ei ole maailman 
helpoimpia tutkimuskohteita, koska tekijät 
pyrkivät pysymään viranomaisten ulottu-
mattomissa. Ensikäden lähteisiin perustuva 
terroristiliikkeiden tutkimus on kuitenkin 
todistetusti täysin mahdollista, vaikka se 
vaatiikin tutkijaltaan ehkä tavanomaista 
enemmän pitkäjänteisyyttä, riskin ottoa ja 
valmiutta kohdata vaikeita asioita.

Kokonaan toisen ulottuvuuden tutki-
muksen ongelmiin tuovat terrorismiin 
liittyvät poliittiset ja moraaliset lataukset. 
Kuten on hyvin tiedossa, yksimielisyyden 
saavuttaminen terrorismin määrittelystä 
on osoittautunut lähestulkoon mahdotto-
maksi tehtäväksi. Varsinkin viime vuosina 
terrorismia on käytetty yleiskäsitteenä kai-
kenlaisesta kapinallisesta epätoivottavas-
ta toiminnasta ja valtiot ovat nimittäneet 
vihollisiaan terroristeiksi oikeuttaakseen 
toimintansa näitä vastaan.

Tieteelliset kriteerit täyttävään tutki-
mukseen pyrkiville terrorismi-käsitteen 
latautuneisuus on aiheuttanut paljon pään-
vaivaa. Tutkimuksessa on yritetty ratkaista 
asia määrittelemällä terrorismi toimintata-
pana ilman, että otetaan kantaa sen oikeu-
tukseen. Huomio on kuitenkin osin juuri 
viranomaisrahoituksen johdosta kohdistu-
nut voimakkaasti aina sellaisiin terroristi-
liikkeisiin, jotka länsimaissa on kyseisellä 
hetkellä koettu suurimmaksi uhkaksi. Näin 
tutkimuskohteen määrittelystä on tullut 
vaivihkaa poliittista.

tutkijan moraalinen etäisYYs

Etäisyyden ottaminen poliittisista intohi-
moista on vaikeaa myös tutkijoille. Kaikki 
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Terrorismi – tutkimus, 
myytit ja torjuntatoimet
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tutkijat eivät koe sitä aina edes välttämät-
tömäksi. Viranomaisten tarpeista lähtevälle 
tutkimukselle on ollut aivan luonteva aja-
tus, että tutkijat ovat ”palomiehiä” terro-
rismin vastaisessa toiminnassa sen sijaan, 
että he olisivat tieteen ihanteiden mukai-
sesti konflikteja etäämmältä analysoivia 
”palonsyyntutkijoita”.

Terrorismia puolueettomasti ja kiihkot-
tomasti tarkastelemaan pyrkineiden tutki-
joiden saama vastaanotto ei ole aina ollut 
tutkijayhteisössäkään lämmin. Ei ole lain-
kaan harvinaista, että tutkijaa on syytetty 
yrityksestä selittää terroristiryhmän teot 
parhain päin tai liian suuresta sympatiasta 
terroristeja kohtaan. Tällaisia syytöksiä on 
esitetty erityisesti, kun on yritetty hah-
mottaa tilannetta iskuja tehneen liikkeen 
näkökulmasta ja siten saada selville, miten 
väkivaltaan on päädytty. Tutkijoihin kohdis-
tuvaa painetta kuvaa hyvin se, että monen 
terrorismia koskevan kirjan alkupuheessa 
tutkija katsoo tarpeelliseksi ilmoittaa, että 
hän suhtautuu kirjassa kuvattavaan toimin-
taan tuomitsevasti.

voimakeinojen käYttö

Poliittiset näkökohdat ovat vaikuttaneet 
myös siihen, miten poliitikot ja viranomai-
set ovat muotoilleet käytännön toimiaan 
tutkimustulosten pohjalta. Hyvä esimerk-
ki tästä on voimakeinojen käyttö terroris-
min vastaisessa toiminnassa. Lukuisat tut-
kimukset ovat osoittaneet, että erityisesti 
sotilaallisen voiman käyttö on tehotonta ja 
että voimankäytössä pitäisi vähintäänkin 
yrittää välttää ylilyöntejä, sillä se saattaa 
pikemminkin radikalisoida liikettä ja lisätä 
sen kannatusta kuin hiivuttaa sitä.

Vaikka tämä on alettu sisäistää varsin-
kin Euroopassa, kiusaus päättäväiseen ja 
näyttävään toimintaan heti iskujen jälkeen 
on suuri. Voimakeinojen käyttö on kaiken 
kaikkiaan paljon helpommin järjestettävis-
sä kuin terrorismin taustalla mahdollisesti 
olevien sosiaalisten ja poliittisten epäkoh-
tien korjaaminen.

kriittinen tutkimus

Nämä tutkimusalan ongelmat eivät kuiten-
kaan tarkoita sitä, ettei alalla olisi tehty tie-
teellisyyden kriteerit täyttävää ja silti viran-
omaisten sovellettavissa olevaa tutkimusta. 
Sitä on vain ollut liian vähän. Tilanne on 
viime vuosikymmenen aikana parantu-
nut, kun terrorismia koskevaan viralliseen 

tietoon rakentavan kriittisesti suhtautuvaa 
tutkimusta on alettu julkaista enemmän. 
Kriittinen tutkimus kumpuaa tiedosta, ettei 
näin monimuotoiseen ongelmakenttään 
löydy mustavalkoisia ja helppoja ratkaisuja. 
Tutkimuksen on kyettävä valottamaan ter-
rorismin syitä ja annettava evästystä sille, 
kuinka yhteiskunnallisten liikkeiden radi-
kalisoitumista voitaisiin estää.

Kriittisesti lähdeaineistoon ja koko on-
gelman perusasetelmaan suhtautuva tutki-
mus ei enää pyri kuvailemaan ilmiöitä ja 
etsimään nopeita oikoteitä yhteiskunnalli-
seen rauhaan. Tutkimuksessa kaivetaan esille 
myös ikäviä yhteyksiä valtioiden harrasta-
man terrorismin rahoituksen ja globaalien 
epäkohtien vaikutuksista radikalisoitumi-
seen. Kriittisen tutkimuksen keskiössä ky-
sytään, mistä terroriuhka syntyy, miten ter-
roriliikkeitä tulkitaan missäkin kontekstissa, 
mitkä tekijät vaikuttavat radikalisoitumiseen 
yhtäältä ja maltillistumiseen toisaalta tai 
kuinka terroritoiminta loppuu.

keskustelua alan tutkimus-
konferenssissa Helsingissä

Toukokuussa joukko kansainvälisesti ni-
mekkäitä tutkijoita kokoontui näiden ky-
symysten ympärille Helsingin yliopistossa 
järjestetyssä konferenssissa ”Terrorism: 
Myths, Agendas and Research”. Tilaisuuden 
järjestivät yhteistyössä Eurooppalaistuvan 
rikosoikeuden tutkimusverkosto, Globaalin 
hallinnan tutkimuksen huippuyksikkö ja 
huippuyksikkö ”Foundations of European 
Law and Polity”. Tilaisuudessa keskustel-
tiin kahden päivän ajan nimenomaan ky-
symyksistä, jotka ruotivat tutkijoiden omia 
lähtökohtia ja asiantuntijuuden rajoja. Mo-
nikymmenpäinen kuulijakunta osoitti, että 
myös Suomessa, jossa kansainvälinen terro-
riuhka tuntuu usein kovin kaukaiselta, aihe 
herättää suurta kiinnostusta.

Keskustelussa nousi useaan otteeseen 
esiin kysymys siitä, mitä menestys tarkoit-
taa terrorismin vastaisessa toiminnassa. 
Mitkä voisivat olla sen mittareita? Kertooko 
esimerkiksi pidätysten määrän lisääntymi-
nen menestyksestä vai ainoastaan terroris-
min vastaisen toiminnan voimistumisesta? 
Voiko iskujen määrän vähenemisen tulki-
ta kertovan vastatoimien onnistumisesta? 
Mitään yhteisesti sovittua tapaa määritellä 
menestys ei ole tiettävästi olemassa.

Terrorismin vastaisen lainsäädännön 
uudistamisesta aikaansaatuja kansainvälisiä 

sopimuksia on pidetty menestystarinana. 
Niiden katsotaan vastaavan sellaisiin haas-
teisiin, joita uudenlainen terrorismi vaatii, 
ja useiden maiden kesken tehtyjä terroris-
mia vastustavia sopimuksia pidetään jo it-
sessään saavutuksena. Erityisesti on ylistet-
ty terrorismin rahoituksen kriminalisoivan 
lainsäädännön aikaan saamista. Kokonaan 
toinen kysymys on kuitenkin se, auttaa-
ko lainsäädäntö terrorismin torjunnas-
sa. Konferenssin puhujat kyseenalaistivat 
rahoitukseen puuttumisen merkityksen, 
koska terrori-iskujen tekemiseen tarvittava 
rahamäärä on yleensä varsin pieni ja mo-
nin keinoin hankittavissa. Rahamäärät eivät 
välttämättä kulje sellaisten kanavien kaut-
ta, joita viranomaiset pystyisivät kunnolla 
valvomaan.

Yli kaiken konferenssin aikana korostui 
kuitenkin kontekstin merkitys: terroritoi-
mintaa ei voi ymmärtää eikä siten myös-
kään torjua ilman, että ottaa huomioon itse 
iskuja ympäröivän poliittisen ja sosiaalisen 
ympäristön ja kyseessä olevan konfliktin 
historian. Haasteellista onkin juuri se, että 
terrorismin torjuntaan ei ole löydettävis-
sä yhtä lähestymistapaa, jota voisi soveltaa 
maailman tai edes Euroopan laajuisesti kai-
kissa tilanteissa. Tutkijoiden skeptisyys voi-
makkaita vastatoimia kohtaan oli ilmeinen. 
Sen sijaan he esittivät, että tulevaisuudessa 
olisi tärkeää tutkia valtioiden ja kansainvä-
listen järjestöjen vastuuta terrorismin vas-
taisissa toimissa ja pohtia, miten terrorismi 
ja sen vastaiset toimet liittyvät valtioiden 
sisä- ja ulkopoliittisiin intresseihin. Samal-
la poliittisten liikkeiden radikalisoitumisen 
ja rauhoittumisen muotojen tutkimukseen 
tulisi sijoittaa voimavaroja.

Konferenssissa olivat puhujina mm. ar-
vostettu pitkän linjan terrorismin tutkija 
professori Martha Crenshaw (Stanfordin 
yliopisto), kriittisen terrorismin tutkimuk-
sen koulukunnan perustaja tohtori Marie 
Breen-Smyth (Aberystwythin yliopisto) 
sekä antropologi Joseba Zulaika (Neva-
dan yliopisto). Konferenssin ohjelma ja 
esitelmien tiivistelmät ovat luettavissa Eu-
rooppalaistuvan rikosoikeuden verkoston 
internetsivuilla www.helsinki.fi/nes/ecj/
terrorism-conference/index.html.Osa 
esitelmistä julkaistaan artikkeleina aika-
kausjulkaisun Critical Studies on Terrorism ensi 
vuoden toisessa numerossa.n

Kirjoittajat ovat tutkijoita Helsingin yliopistossa.



30 HAASTE  3/2009

Suomeen ei tällä hetkellä 
kohdistu suoraa terro-
rismin uhkaa. Moneen 

muuhun maahan verrattuna 
tilanne on huomattavasti pa-
rempi, ja sellaisena se luon-
nollisesti halutaan säilyttää. 
Tämä edellyttää kuitenkin 
ennaltaehkäiseviä toimia ja 
varautumista siihen, että ter-
roristiuhka saattaa koskettaa 
jonain päivänä myös Suomea.

Onnistunut kotoutuminen 
ja integroituminen suoma-
laiseen yhteiskuntaan ovat 
parhaita radikalisoitumista 
ennaltaehkäiseviä keinoja. 
Kotoutuminen on kaksisuun-
tainen prosessi, joka edellyt-
tää, että alkuperäisväestöllä 
on kulttuurista ymmärrystä 
ja yhteiskunnan rakenteissa 
on valmiudet ottaa maahan-
muuttajat vastaan. Sen sijaan 
polarisaatio ja radikalisoitu-
minen voivat uhata sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta ja solidaa-
risuutta. Euroopassa monet 
maahanmuuttajat kokevat, 

etteivät he pääse riittävästi 
nauttimaan demokraattisten 
ja tasa-arvoisten yhteiskun-
tien kansalaisilleen suomista 
oikeuksista. Esimerkiksi EU:n 
jäsenmaissa monien musli-
mien kokema osattomuus ja 
näköalattomuus yhdistettynä 
muslimien kansainvälisen yh-
teisön kokemaan nöyryytyk-
seen ovat synnyttäneet radika-
lisoitumista. Ääri-islamilaiset 
ryhmät rekrytoivat erityisesti 
nuoria miehiä, jotka kokevat 
jäävänsä länsimaisen yhteis-
kunnan ulkopuolelle. Kyse ei 
välttämättä ole taloudellisesta 
syrjäytymisestä vaan näköalat-
tomuudesta.

radikalisoituminen 
ilmiönä ja prosessina

Radikalisoituminen tarkoittaa 
halua pyrkiä kauaskantoisiin 
muutoksiin yhteiskunnas-
sa. Ideologiana radikalismi 
haastaa vallitsevat normit ja 
toimintatavat, mutta ei itses-
sään johda väkivaltaan. On siis 

tärkeää huomata, että yksilön 
radikalisoituminen ei välttä-
mättä johda terrorismiin ja 
väkivallan käyttöön. Sen sijaan 
väkivaltaisella radikalisoitumi-
sella tarkoitetaan ääri-ideolo-
gian omaksumisen prosessia 
ja halukkuutta käyttää, tukea ja 
edistää väkivaltaa sekä pelkoa 
keinona saada aikaan sosiaali-
sia muutoksia yhteiskunnassa. 
Radikalisoitumisen ja väki-
valtaisen radikalisoitumisen 
käsitteitä käytetään osittain 
toistensa synonyymeina, eikä 
ero termien välillä ole kovin 
vakiintunut.

Radikalisoitumisprosessis-
sa on kyse yksilön vieraantu-
misesta yhteiskunnasta. Yksilö 
ryhtyy kohentamaan syrjäyty-
nyttä asemaa ja etsimään uut-
ta suuntaa elämälleen. Hän on 
siten altis erilaisille ajatuksil-
le ja opeille. Sopiva yhteys ja 
kommunikaatio – internetissä 
tai esimerkiksi moskeijassa – 
johtaa samanmielisten tapaa-
miseen. Samanaikaisesti kun 

yksilö löytää uuden henkisen 
kodin, ryhmä usein eristäytyy 
yhteiskunnasta ja margina-
lisoituu. Prosessin seuraava 
vaihe, mikäli tavoitteena on 
terroristinen teko, on saada 
yksilö hyväksymään väkivalta 
keinona. Lopulta radikalisoi-
tuminen johtaa toimintaan.

neljä pääkeinoa 
torjua terrorismia

Vastatoimiksi voi määrittää 
hyvin eriasteisia toimintoja 
aina paikallisyhteisöjä osal-
listavista projekteista sotilaal-
lisen voiman käyttöön. Terro-
rismin vastaisesta toiminnasta 
onkin olemassa kahdenlais-
ta näkemystä. Ensimmäisen 
mukaan valtion tulisi käyttää 
voimakkaita keinoja, joilla 
rangaistaan terroristeja ja eh-
käistään tulevia iskuja. Näiden 
keinojen voidaan nähdä toi-
saalta ehkäisevän terrorismia 
ja toisaalta luovan väkivallan 
kierteen. Toisen näkemyksen 
mukaan valtion tulisi keskittyä 

n K a r i 	 l a i t i n e n

Monin keinoin
radikalisoitumista vastaan
Työtä oikeudenmukaisen ja terrorismista vapaan maailman eteen tulee tehdä sekä paikalli-

sissa kortteleissa että kansainvälisen politiikan kamareissa. Toiminnan tulisi olla johdonmu-

kaista kaikkialla. Poliittisten tahojen lisäksi uskonnollisten yhteisöjen tulee kantaa vastuunsa. 

Maltillisen ja vuorovaikutukseen sekä luottamukseen perustuvan yhteiskuntapolitiikan tuot-

taminen ei ole helppoa; päinvastoin se vaatii ponnisteluja.
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terrorismin ydinsyihin ja pa-
rantaa niitä olosuhteita, jois-
sa radikalisoituminen usein 
saa alkunsa. Huolestuttavaa 
vastatoimien kannalta on se, 
että radikalisoitumisprosessi 
saattaa olla nykyajan internet-
maailmassa hyvinkin nopea, 
laaja ja anonyymi.

Terrorismia voidaan torjua 
yhteiskunnallisin toimenpi-
tein, vastaideologian avulla, 
poliisitoiminnan ja yhteisön 
osallistumisen sekä diploma-
tian ja ulkopolitiikan kautta. 
Yhteinen tekijä näille nel-
jälle keinolle on paikallisten 
yhteisöjen roolin ja dialogin 
korostuminen. Yhteiskunnal-
liset toimet, kuten integroiva 
politiikka ja taistelu rasismia 
vastaan, ovat välttämättö-
miä. Yhteisöt ovat keskeisessä 
asemassa radikalisoitumisen 
tunnistamisessa ja ehkäisyssä. 
Viranomaisten on kannettava 
vastuunsa, mutta toiminnan 
tehokkuutta lisäisi, jos ns. val-
tavirtamuslimiyhteisöt ottaisi-
vat suuremman vastuun radi-
kalisoitumisen ehkäisemisessä. 
Vastatoimien toteuttamisessa 
on tärkeää, että muslimeja ei 
tule kohdella eri tavalla kuin 
muuta väestöä eikä myöskään 
haavoittuvana ryhmänä, jolla 
on erityisiä oikeuksia. Erityi-
set oikeudet luultavasti vain 
vahvistavat vieraantumisen ja 
yhteiskuntaan kuulumatto-
muuden tunteita. On myös 
muistettava, että muslimit ei-
vät ole homogeeninen, yhte-
näinen ryhmä, vaan yhteisön 
sisältä löytyy pienempiä ryh-
miä, kuten naiset ja nuoret.

Valtiojohdon ja muun 
poliittisen koneiston tulisi 

kohdella muslimeja tasaver-
taisina kansalaisina ja saada 
heidät tuntemaan olevansa 
osa yhteistä yhteiskuntaa. Po-
liittisen johdon tulisi välttää 
julkisia väärinymmärryksiä 
ja vihamielisyyttä muslimeja 
kohtaan. Etnisiä roolimalleja 
tulisi olla esillä näyttämässä, 
että muslimit ja muut etnisten 
ryhmien jäsenet voivat saavut-
taa menestystä yhteiskunnassa 
ja talouselämässä. Muslimien 
televisio- ja radiokanavia ja 
sanomalehtiä tulisi rohkaista 
tarjoamaan tasapainoisempi 
kuva länsimaisista yhteiskun-
nista, esimerkiksi julkisen 
hallinnon edustajien haastat-
telujen ja tarinoiden avulla. 
Julkisen keskustelun tulisi va-
roa leimaamasta muutaman 
yksilön teoilla koko yhteisöä.

radikaaleille näke-
mYksille vastapuHetta

Vastaideologiat ovat tärkeitä, 
koska ne neutraloivat radikaa-
leja näkemyksiä. Ääriliikkeiden 
vetovoima kertoo, että perin-
teiset instituutiot ja muslimi-
yhteisöt eivät ole onnistuneet 
tarjoamaan tehokasta vastapu-
hetta. Vastaideologian täytyy 
korostaa, että islamissa ei ole 
kyse lännen vastaisuudesta, 
väkivallasta tai itsemurha-is-
kuista. Tilanne on vähitellen 
muuttumassa, mutta musli-
meja, jotka puhuvat avoimesti 
islamin vastaisesti ja sulkevat 
ääriliikkeiden edustajat ulko-
puolelle, on edelleen hyvin 
vähän. Kriittisen keskustelun 
puuttuminen vahvistaa sitä 
trendiä, että nuoret liittyvät 
uskontoon löytääkseen iden-
titeetin ja johonkin kuulumi-

sen tunteen. Maltillisten us-
konnollisten instituutioiden 
ja muslimiorganisaatioiden 
tulisi ottaa yhteyttä nuoriin ja 
vastata näiden kysymyksiin, 
tarpeisiin ja huoliin. Viran-
omaisten puuttumista tähän 
tulisi minimoida, jotta nuo-
rille ei muodostu sellaista kä-
sitystä, että maltillisen uskon-
non edustajat olisi ”ostettu”. 
Vastaideologian täytyy omak-
sua ei-islamilaisia ajatuksia 
ja länsimaisia arvoja, kuten 
tasa-arvo ja sananvapaus. Täs-
sä maltillisilla imaameilla on 
merkittävä rooli.

paikalliset toimijat 
avainasemassa

Paikallisten yhteisöjen on 
todettu pystyvän parhaiten 
toteuttamaan terrorismin 
vastaisia toimia. Paikallisil-
la yhteisöillä on tietämystä 
potentiaalisista terroristi-is-
kuista, ja ne usein huomaa-
vat tai ehkä jopa onnistuvat 
estämään nuoria kääntymästä 
ääri-ideologioihin. Esimer-
kiksi poliisit, sosiaalityön-
tekijät ja opettajat saattavat 
huomata varhaisia signaaleja 
radikalisoitumisesta. Poliisi-
en koulutusohjelmissa täytyy 
jatkossakin edistää monikult-
tuurisuutta. Avoimen dialogin 
luominen eri toimijoiden vä-
lille sekä toimivat yhteistyö-
käytännöt koulun, sosiaalivi-
ranomaisten ja poliisin välillä 
auttavat ehkäisemään ennalta 
radikalisoitumista. Koulujär-
jestelmällä on keskeinen rooli 
väärinkäsitysten ja myyttien 
torjumisessa. Koulun tuli-
si lisätä tietoa islamista, sen 
historiasta ja roolista nykyai-

kana. Koulupäivän jälkeisessä 
toiminnassa tulisi paremmin 
tunnistaa ja huomata ne nuo-
ret, jotka ovat tekemisissä ää-
riliikkeiden kanssa.

Poliisin kyky luoda ja yllä-
pitää hyviä suhteita yhteisöl-
lisesti suuntautuneiden ryh-
mien kanssa on välttämätöntä 
kaikille terrorismin vastusta-
misen strategioille. Yksilöiden 
halua poliisin kanssa tehtä-
vään yhteistyöhön voi kuiten-
kin heikentää eristäytyminen 
ja vieraantuminen, jotka ovat 
yhteydessä median levittä-
mään vihamielisyyteen. Medi-
an rooli terrorismia koskevien 
julkisten diskurssien luomi-
sessa on niin ikään keskeinen. 
Tärkeintä radikalisoitumisen 
torjumisessa on kuitenkin 
ymmärtää muslimiyhteisön 
rooli radikalisoitumisen vas-
tustamisessa ja radikalisoitu-
neiden kanssa työskentelyssä. 
Edistymisen edellytyksenä 
on, että väärinymmärryksiä 
ja epätietoisuutta poistetaan 
sekä muslimiyhteisön sisältä 
että ulkopuolelta. Dialogi ja 
henkilökohtaiset suhteet ovat 
siis tärkeitä paikallisen tason 
työvälineitä.n

Kirjoittaja on erikoistutkija Poliisi-
ammattikorkeakoulussa.

Kari Laitinen & Milla Lumio: 
Terrorismin synty ja terrorismin 
torjunta. Poliisiammattikorkeakoulun 
raportteja 78/2009.

terrorismia voidaan torjua yhteiskunnallisin toimin, vastaideologian avulla, poliisitoiminnan ja yhteisön 

osallistumisen sekä ulkopolitiikan kautta. keinoissa korostuu paikallisten yhteisöjen rooli ja dialogi. 
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n m a t t i 	 l a i n e

Kirjoittaja on yliopettaja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa.

K r i m i n o l o g i a

suomessakin on Jokelan ja Kauha-
joen tapahtumien jälkeen käyty 
keskustelua koulusurmista, joskin 

keskustelijat ovat olleet pääsääntöisesti 
muita kuin kriminologeja. Julkisuudessa 
on esitetty mm. seuraavat kolme väitet-
tä. Ensinnäkin on todettu, että koulusur-
maajia ei oikeastaan yhdistä mitkään te-
kijät, vaan heillä on hyvin erilaiset motii-
vit. On myös tuotu esiin, että mielenter-
veydelliset seikat, esimerkiksi masennus 
eivät ole koulusurmien taustatekijöinä, 
koska nämä aiheuttavat apaattisuutta 
ja toimintakyvyttömyyttä, mikä estää 
suurimittaisen surmatyön suunnittelun 
ja toteutuksen. Kolmanneksi on väitetty, 
että koulusurmien esiin nousemisen kes-
keisenä syynä on perinteisen yhteisölli-
syyden katoaminen ja ihmisten välisten 
siteiden heikkeneminen. Nämä väitteet 
ovat suurelta osin täysin vääriä.

Koulusurmista on toki olemassa laadu-
kasta sosiologista ja kriminologista tutki-
musta. Yhdysvalloissa, jossa ilmiö on ollut 
näkyvä 20 viime vuoden aikana, myös vi-

ranomaiset ovat tehneet laajoja selvityksiä. 
Princetonin yliopiston sosiologian profes-
sori katherine newman on työryhmineen 
(2004) tehnyt tapaustutkimuksen kahdes-
ta amerikkalaisesta koulusurmasta, jotka 
tapahtuivat jo ennen kuuluisaa Columbi-
ne High Schoolin tapausta.1 Tätä analyy-
sia koulusurmien taustaehdoista tekijät 
ovat testanneet 25 muuhun, pääasiassa 
amerikkalaiseen tapaukseen.

W
Tutkimusmateriaalin perusteella on mah-
dollista esittää syiden kombinaatio, joka 
mahdollistaa sinänsä hyvin harvinaisen 
väkivaltarikoksen, joukkomittaisen kou-
lusurman selittämisen. Tutkimuksessa esi-
tetään viisi välttämätöntä, mutta ei-riittä-
vää ehtoa, jotta koulusurma voi tapahtua. 
Ne esitetään todennäköisyyksien tasolla; 
yksilöllistä profilointia ja ennustamista ne 
eivät siten mahdollista. Kaikki tekijät voi-
vat toteutua jonkun kohdalla, mutta teko 
jää tekemättä. Koulusurmia olisi varmaan 
tunneittain, jos ehdot realisoituisivat aina 

teoiksi. Newmanin ja kumppaneiden esit-
tämät ehdot ovat seuraavat:

1. Ampuja näkee itsensä äärimmäisen 
syrjäytyneeksi ja syrjäytetyksi. Oleellista 
on oma kokemus, ei objektiiviset seikat. 
Valtaosa on kokenut eläneensä täysin mar-
ginaalissa, on ollut kiusattu tai muutoin 
kaltoin kohdeltu. Suositulla opiskelijalla 
voi olla pahojakin ongelmia, hän voi jopa 
tehdä itsemurhan, mutta hän ei tee kos-
kaan koulusurmaa. Kaltoin kohtelu liittyy 
hyvin usein miehisyyden haavoittamiseen 
(”dorka, nörtti, homo”). Usein laukaiseva-
na tekijänä on tyttöystävän eroilmoitus. 
Ampumisella palautetaan miehisyys. Po-
jat ovat erityisen alttiita marginaaliin jou-
tumiselle. Usean ampujan sisar tai veli on 
saattanut olla huippumenestyjä.

Paradoksaalista on, että yhteisöllisyys 
onkin tässä riskitekijä. Perinteisissä tii-
viissä maaseudun yhteisöissä erilaisuus 
ja syrjään joutuminen on kaksin verroin 
kauheampaa; se korostuu ja näkyy. Tut-
kimuksen kohteena olleista surmista 82 
prosenttia oli tehty maaseudulla tai esi-

amok!
saksalaisessa koulussa, jossa tim kretschmer toteutti koulusurman maaliskuussa 2009 (1� uhria), 

koodikielisenä hälytysviestinä oli: ”frau koma kommt!”. Helsingin sanomien mukaan ”koma 

on takaperin luettuna saksan kielen sana amok, vapaasti käännettynä hyökkäys”. näin ei ole, 

vaan useat kulttuurit tuntevat mielentilan, josta käytetään nimitystä amok. sana on malaijin

  kieltä ja kuvaa tilannetta, jossa yksinäinen mies toteuttaa joukkomurhan rakkauden, rahan tai kasvo-

jen menetyksen vuoksi. kysymys on äärimmäisen nöyryytyksen tilasta, jossa vaihdetaan oma henki 

mahdollisimman monen muun henkeen, ja näin palautetaan oma arvo muiden silmissä (pinker 1997).
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kaupungissa, vain kahdeksan prosenttia 
kaupunkialueella. Suurkaupungissa voi 
olla monenlaista muuta väkivaltaa, mutta 
sen mahdollisuudet erilaisuuden sietoon 
pienentävät oleellisesti koulusurmien 
riskiä. Useat koulusurmapaikkakunnat 
ovat ”yhteisöllisyyden paratiiseja”: kaikki 
tuntevat toisensa, käyvät kirkossa, osal-
listuvat erilaiseen kansalaistoimintaan, 
ovat aktiivisia koulun suhteen jne. Tiukka 
yhteisöllisyys jopa estää ongelmien huo-
maamista etukäteen.

2. Ampuja kärsii psyykkisistä ongel-
mista, jotka vahvistavat syrjäytymistä. Yli 
puolella tekijöistä on ollut hyvin vakava 
mielenterveyden häiriö (kehittyvä skitso-
frenia, kaksisuuntainen mielialahäiriö) ja 
enemmistöllä myös vakava masennus. 
Neljällä viidestä ampujasta on ollut itse-
murha-ajatuksia ennen ampumisia. Jo-
kaisella on ollut ainakin jokin psyykkinen, 
alttiutta lisäävä tekijä. Nämä alttiudet 
heikentävät ampujien kykyä pärjätä syr-
jäytymisprosesseissa. Myös ne, joilla vielä 
on joitain kavereita, kokevat voimakasta 
hylätyksi tulemisen tunnetta.

3. Koulusurmien toteutuminen tar-
vitsee ”kulttuurisen käsikirjoituksen”. 
Ampujan on koettava, että ampuminen 
on ratkaisu ongelmaan. Kysymys on sta-
tusjärjestelmästä, väkivalta tuottaa kuo-
lemattomuuden, statuksen ja palauttaa 
miehisyyden. Summittainen ampuminen 
ei ole mikään satunnainen ratkaisu, vaan 
se on osa käsikirjoitusta. Joskus poten-
tiaaliset ampujat ovat koettaneet vaih-
toehtoisia ratkaisuja (klovni tms.), mutta 
yleensä ne eivät toimi. Vain julkinen väki-
valtaspektaakkeli mahdollistaa ”miehisen 
ulospääsyn”. Toisen ihmisen elämästä 
päättäminen tuottaa myös valta-aseman, 
vaikkakin hetkellisen. Koulusurmien ta-
voitteena on tuhota olemassa oleva sta-
tusjärjestelmä, siksi uhrien valinta ei aina 
ole täysin satunnaista. Usein uhriksi joutu-
vat koulun urheilusankarit, koulumenesty-
jät, rehtori tai tietty opettaja.2

Käsikirjoitukseen kuuluu teolla uhkailu 
ja mahtailu etukäteen. Kun on uhattu, ei 
tekoa voi jättää tekemättä, koska tällöin 
naurunalaisena oleminen vain lisääntyisi. 
Tutkimuksen tapauksista 75 prosentissa 
oli etukäteistietoa. Tapahtuu eskaloituva 
sitoutuminen. Käsikirjoitus sisältää myös 
tarkan etukäteissuunnittelun, pukeutu-
misen, nettiin laitetut videot yms. Ja kun 

tarinat surmista leviävät, on tämä käsi-
kirjoitus yhä useamman ulottuvilla. Kuin-
ka syvällä tällaiset käsikirjoitukset sitten 
ovat poikien ja nuorten miesten maail-
massa ja ovatko ne vain kulttuurisia, on 
kokonaan toinen asia.

4. Tekijä jää ”tutkan kantosäteen” 
alapuolelle. Usein tekijä ei näyttäydy po-
tentiaalisen joukkosurman toteuttajana. 
Viestit viittaavat enemmänkin itsemur-
haan, jolloin unohdetaan, että itsemur-
halla uhkaileva saattaa olla myös vaaraksi 
muille. Vaikeaan masennukseen voi liittyä 
oire, jossa henkilön kyky empatian tun-
temiseen häviää kokonaan. Väkivaltaan 
liittyvät signaalit ovat usein liian heikkoja, 
että ne tunnistettaisiin tai niitä uskottai-
siin: ”kaikkihan uhkailevat tappamisella”. 
Vain pienellä vähemmistöllä koulusur-
maajista on ollut näkyviä vaikeuksia kou-
lussa ja vain viisi prosenttia on pahoin 
epäonnistunut. Mutta silti neljä viidestä 
koulusurmaajasta antaa merkkejä etukä-
teen, uhkailee ja joskus mainitsee jopa 
päivän, jolloin teko tapahtuu. Ongelma-
na on usein se, että muut opiskelijat eivät 
halua kannella. Jotkut ovat jopa itse jää-
neet pois koulusta kyseisenä päivänä. Te-
kojen jälkeen monet ovat kertoneet, että 
he tiesivät heti kenestä on kysymys. Dylan 
Klepoldin (Columbine High) vanhemmat 
soittivat välittömästi viranomaisille epäil-
len, että kyse on heidän pojastaan. Vihjei-
tä ja tietoa on, mutta se hajaantuu, usein 
byrokraattisten sääntöjen ja käytäntöjen 
vuoksi.

�. Aseiden saatavuudella on suu-
ri merkitys. Koulusurmaajat hankkivat 
aseensa yleensä kotoa tai sukulaisilta, 
vain kahdessa tutkimuksen tapauksessa 
ne oli varastettu ulkopuolisilta. Joukko-
surmia on vaikea toteuttaa veitsillä tai 
vastaavilla välineillä, ja ampuma-aseet 
mahdollistavat teon spektaakkelimaisuu-
den. Newman arvioi, että koulusurmien 
yleisyyttä Yhdysvalloissa selittää juuri am-
puma-aseiden helppo saatavuus.

W
Yllättävän vähän koulusurmien yhteydes-
sä on pohdittu, miksi surmat liittyvät juu-
ri kouluun. Newmanin tutkimuksen pe-
rusteella voidaan esittää koulusurmien 
määritelmä. Kyseessä on institutionaali-
nen hyökkäys, joka on hyvin suunnitel-
tu, spektaakkelimainen, siinä on useita, 

ainakin osin satunnaisesti valikoituneita 
uhreja. Koulu on tiiviin yhteisön julkinen 
näyttämö, lähes ainoa, jossa tällaisen 
teon voi toteuttaa. Hyökkäys suuntautuu 
ensinnäkin koulun auktoriteettiasemaa 
kohtaan siinä mielessä, että tuo aukto-
riteetti ei ole pystynyt suojelemaan am-
pujaa sortamiselta.

Kaikkein selkeimmin hyökkäys suun-
tautuu kuitenkin nuorten omaa sosiaa-
lista hierarkiaa vastaan, joka ilmenee 
parhaiten juuri koulussa, ja jota opettajat 
parhaansa mukaan ylläpitävät. Surmaajat 
ovat poikkeuksetta hierarkian pohjalla. 
Joukkosurma tarjoaa ulospääsyn tästä. 
Surmat ovat statussurmia.3

Surmaajat ovat tietenkin vastuussa 
teoistaan. Mutta Newmanin mukaan 
olemme kaikki mukana tässä kuvios-
sa. Kannustamme ja ylläpidämme niitä 
pieniä sosiaalisia hierarkioita, jotka ovat 
niin kohtalokkaita heikommin pärjääville. 
Kerromme lapsille, että kantelu on pa-
hasta, ja kannustamme aseharrastuksiin. 
Pätevätkö Newmanin ja kumppaneiden 
esittämät välttämättömät, mutta ei-riit-
tävät ehdot Suomen kahteen koulusur-
maan (ja osin mahdollisesti Myyrmannin 
pommi-iskuun), jätän lukijoiden harkin-
taan. Vertailumateriaalina voi käyttää 
mediassa olleiden tietojen lisäksi tutkin-
talautakuntien selvityksiä.n

Kirjoituksen päälähde on Katherine S. New-
man ym. (200�) �ampage: The Social �oots O��(200�) �ampage: The Social �oots O�� 
School Shootings. Muut lähteet saa sähköpos-Muut lähteet saa sähköpos-
titse matti.laine@om.fi.

1) Joulukuussa 1997 West Paducahissa 
Kentuckyssa 1�-vuotias Michael Carneal avaa 
tulen kohti koulun aamurukousryhmää, tappaa 
kolme tyttöä ja haavoittaa viittä muuta opis-
kelijaa. Maaliskuussa 1998 11-vuotias Andrew 
Golden ja 13-vuotias Mitchell Johnson har-
hauttavat Jonesborossa, Arkansasissa oppilaat 
palohälytyksellä koulun pihalle ryhtyen puiden 
takaa ampumaan heitä. Neljä koululaista ja 
yksi opettaja kuolee, 10 ihmistä haavoittuu. 
Andrew Golden sai ensimmäisen kiväärinsä jo 
6-vuotiaana ja 11-vuotiaana hän oli koulutettu 
tarkka-ampuja.

2) Amerikkalaisissa kouluissa surmien riskiä 
lisää yletön urheilutähtien ihannointi. Colum-
bine High’ssa heidän harrastamaansa kiusaa-
mista ja jopa pahoinpitelyjä katsottiin läpi 
sormien, mikä oli yksi tapahtuman taustasyy. 
Saavuttuaan kouluun Harris ja Klepold komen-
sivat: ”All the jocks stand up!”

3) Heikki Ylikangas on nimittänyt puukkojunk-
karisurmia ”statustapoiksi”.
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rikostutkintaa, rikosten estämistä ja 
muuta poliisin toimintaa säätelevät 

lait tulisi uudistaa nykyistä täsmällisem-
mäksi ja kattavammaksi kokonaisuudeksi, 
ehdottaa oikeusministeriön ja sisäasiain-
ministeriön asettama toimikunta. Ehdo-
tuksessa esitutkinta-, pakkokeino- ja 
poliisilainsäädännön uudistamiseksi kes-
keinen tavoite on yhtenäistää säännöksiä 
salaisista tiedonhankintamenetelmistä. 
Tuomioistuimen päätettäväksi siirtyisi oi-
keusturvan kannalta ongelmallisten pei-
tetoiminnan ja valeoston käyttäminen.
Uudistuksessa otettaisiin huomioon toi-
saalta perus- ja ihmisoikeuksien suoja ja 
toisaalta rikostorjunnan tarpeet.

uusia salaisia pakkokeinoja

Salaisia pakkokeinoja ja salaisia tiedonhan-
kintakeinoja ovat nykyisin telekuuntelu, 
televalvonta, tukiasematietojen hankkimi-
nen, tekninen tarkkailu (kuuntelu, katselu 
ja seuranta), peitetoiminta, valeosto ja 
tietolähdetoiminta. Näiden lisäksi toimi-
kunta ehdottaa säädettäväksi uusia salai-
sia pakkokeinoja ja tiedonhankintakeino-
ja, jotka osittain perustuisivat jo käytössä 
oleviin keinoihin. Niitä olisivat tietojen 
hankkiminen telekuuntelun sijasta, peitel-
ty tiedonhankinta, henkilön tekninen seu-
ranta, tekninen laitetarkkailu, tietolähteen 
ohjattu käyttö ja valvottu läpilasku.

Peitetoimintaa suorittavan poliisimie-
hen toimivaltuuksista säädettäisiin nykyistä 
tarkemmin. Lähtökohtana olisi, että rikosta 
ja aloitetta rikoksen tekemiseen ei saa teh-
dä. Peitepoliisi kuitenkin voisi erittäin tiu-
koin ehdoin ja rajoitetusti vaikuttaa järjes-
täytyneen rikollisryhmän toimintaan. Hän 
voisi tällöin olla rangaistusvastuusta vapaa, 
vaikka teko sinänsä olisi rangaistava rikol-
lisryhmän toimintaan osallistumisena.

Salaisia pakkokeinoja käytettäessä 
saadaan myös ylimääräistä tietoa, joka 
ei liity tutkittavaan rikokseen. Ehdotuk-

sen mukaan poliisi saisi käyttää tätä tie-
toa selvittääkseen tai estääkseen tiettyjä 
vakavia rikoksia. Sen käyttö olisi sallittu 
myös esitutkinnan suuntaamiseksi vähäi-
sessäkin rikoksessa sekä syyttömyyttä tu-
kevana selvityksenä.

poliisin ja sYYttäjän YHteistYö

Poliisi ja syyttäjä velvoitettaisiin nykyistä 
tiiviimpään yhteistyöhön. Poliisin tulisi il-
moittaa syyttäjälle esitutkinnasta ja sen 
edistymisestä. Syyttäjän olisi tarvittavassa 
määrin osallistuttava esitutkintaan varmis-
taakseen, että asia selvitetään riittävästi.

Syyttäjän asema poliisin tekemiksi 
epäiltyjen rikosten tutkinnassa muuttuisi 
jonkin verran nykyisestä. Syyttäjä toimi-
si näissä tapauksissa tutkinnanjohtajana 
pääsääntöisesti vain, jos epäillään, että 
rikos on tehty virkatehtävän suorittamisen 
yhteydessä.

kuulusteltavan asema

Kuulusteltavan, erityisesti rikoksen uh-
rin asemaa parannettaisiin korostamalla 
hienotunteisuusnäkökohtien huomioon 
ottamista ja asianosaisen tukemista. Ri-
koksesta epäillylle ja rikoksen uhrille olisi 
kirjallisesti ilmoitettava oikeudesta käyttää 
valitsemaansa avustajaa esitutkinnassa ja 
esitutkintaviranomaisen olisi huolehdit-
tava siitä, että oikeus käyttää avustajaa 
toteutuu käytännössä. Lakiin otettaisiin 
myös säännökset epäillyn oikeudesta olla 
myötävaikuttamatta sen rikoksen selvittä-
miseen, josta häntä epäillään.

tiedotusvälineen läHdesuoja

Tiedotusvälineen lähdesuojan murtaminen 
esitutkinnassa mahdollistettaisiin sellaisis-
sa tapauksissa, joissa tiedon alkuperäinen 
antaja on todennäköisesti syyllistynyt sa-
lassapitovelvollisuuden rikkomiseen. Lisä-
edellytyksenä kuitenkin olisi, että lähteen 
ilmaiseminen on välttämätöntä rikoksen 

selvittämiseksi ja perusteltua rikoksen va-
kavuuteen ja seurauksiin nähden.

etsintäsäännökset

Poliisin toimittamaa etsintää koskeviin 
säännöksiin toimikunta ehdottaa huomat-
tavia muutoksia. Uutta olisi jaottelu ylei-
seen kotietsintään, erityiseen kotietsintään 
ja paikanetsintään. Erityisessä kotietsin-
nässä kohteeksi on syytä olettaa joutuvan 
salassa pidettävää tietoa. Sellaista voi olla 
lääkärin vastaanottotiloissa, asianajotoimis-
toissa, toimitusten ja kustantamojen toimi-
tiloissa. Erityiseen kotietsintään osallistuisi 
etsintäasiamies, joka huolehtisi siitä, ettei 
salassa pidettävää aineistoa takavarikoida 
tai jäljennetä. Uudessa laite-etsinnässä oli-
si kysymys tietokoneen, matkapuhelimen 
tai muun vastaavan laitteen tai tietojär-
jestelmän tietosisältöön kohdistettavasta 
etsinnästä.

vaHinkojen korvaaminen

Lakiin ehdotetaan otettavaksi erityis-
säännökset pakkokeinojen, salaisten tie-
donhankintakeinojen ja muuten poliisin 
toimivaltuuksien käytöllä aiheutettujen 
vahinkojen korvaamisesta valtion varois-
ta. Korvausvastuu laajentuisi koskemaan 
tapauksia, joissa vahinko ei ole johtunut 
poliisin tahallisesta tai huolimattomasta 
menettelystä. Toisaalta tällaista ankaraa 
korvausvastuuta rajattaisiin lähinnä vahin-
gonkärsijän omaan menettelyyn liittyvillä 
perusteilla.

Henkilö- ja esinevahinkojen sekä ta-
loudellisten vahinkojen lisäksi korvausta 
voitaisiin maksaa kärsimyksestä, jos toimi-
valtuutta käytettäessä on loukattu rauhaa, 
yksityiselämää tai henkilökohtaista koske-
mattomuutta. Nykyisin kärsimyksestä voi 
saada korvausta lähinnä vain, jos korvauk-
sen perusteena on rikollinen menettely.

Mietintö on ollut kesän aikana laajalla 
lausuntokierroksella.

poliisin toimivaltuuksiin ehdotetaan uudistuksia
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elokuussa mietintönsä jättänyt sosiaali- 
ja terveysministeriön työryhmä selvitti, 

miten lasten seksuaalisen hyväksikäytön 
tutkinnassa voidaan taata lasten oikeuksi-
en parempi toteutuminen. Käytännöt ovat 
kymmenessä vuodessa parantuneet selke-
ästi, mutta poliisin ja muiden viranomais-
ten toiminnassa on yhä kehitettävää, jotta 
selvitys tapahtuisi lapsen edun mukaisesti, 
viiveettömästi, kaikki osapuolet huomioon 
ottavasti ja juridisesti asianmukaisesti.

Työryhmän mukaan on tärkeää, että 
lasten seksuaalisen hyväksikäytön sel-
vittämiseen liittyvien tutkimusten laatua 
seurataan, kehitetään ja ohjeistetaan, 
jotta käytännöt ja menettelytavat olisivat 
yhtenäiset kaikkialla Suomessa.

Myös Suomessa pitäisi kokeilla Lasten-

talo-toimintamallia, joka on jo käytössä 
muissa Pohjoismaissa. Mallilla tarkoite-
taan lapseen kohdistuvan rikoksen selvit-
tämisen järjestämistä niin, että selvitystyö 
tapahtuu saman katon alla. Lasta haastat-
telee vain yksi, erikoiskoulutettu henkilö. 
Poliisi, syyttäjä, lastensuojeluviranomaiset 
ja terveydenhuolto työskentelevät yhdes-
sä asiantuntijatyöryhmänä.

Uuteen esitutkintalakiin pitäisi sisällyttää 
poliisille ja syyttäjälle oikeus hakea edun-
valvojan määräämistä tuomioistuimelta 
tarvittaessa. Tämä nopeuttaisi edunval-
vontaan määräämistä ja vähentäisi esitut-
kinnan aikana tapahtuvia viivytyksiä.

Myös viranomaisten välistä yhteistyö-
tä on kehitettävä. Erittäin tärkeää on se, 
että etenkin poliisin ja syyttäjän yhteistyö 

esitutkinnassa on saumatonta ja mahdol-
lisimman yhtenäistä koko maassa. Viran-
omaisten ammattitaito on turvattava tilan-
teissa, joissa puhutetaan rikoksen uhriksi 
joutunutta lasta. Samalla on syytä tarkistaa 
ja määritellä uudestaan ikärajoja, joiden 
perusteella lasta voidaan kuulla tuomio-
istuimessa. Lisäksi pitäisi selvittää, onko 
16 vuoden ikäraja lapseen kohdistuneen 
seksuaalirikoksen tutkinnassa Euroopan 
neuvoston yleissopimuksen mukainen.

Lapseen kohdistuneen seksuaalirikok-
sen selvittämisen rahoitusvastuu siirtyi 
kunnilta valtiolle vuoden 2009 alussa. 
Työryhmä ehdottaa, että myös lapsiin 
kohdistuneen väkivaltarikoksen selvittelyn 
terveydenhuollolle koituvat kustannukset 
siirretään valtion rahoitettavaksi.

lasten seksuaalisen hyväksikäytön selvittäminen yhtenäiseksi

läheiseen henkilöön kohdistuneista 
lievistä pahoinpitelyistä pitäisi voida 

tuomita nykyistä ankarampia rangaistuk-
sia, katsoo oikeusministeriön työryhmä. 
Samalla rikokset tulisivat virallisen syyt-
teen alaisiksi. Uudistuksella halutaan 
korostaa läheissuhteissa tapahtuvien 
lievien pahoinpitelyjen moitittavuutta ja 
myös päästä katkaisemaan rikoksen uu-
simiskierre. Virallisen syytteen alaisiksi 
halutaan saattaa myös asiakaspalvelussa 
tapahtuneet lievät pahoinpitelyt.

Ehdotuksen mukaan läheiseen henki-
löön kohdistuvaa lievä pahoinpitely voi-
taisiin arvioida nykyistä ankarammin pa-
hoinpitelynä, jos sen kohteella on tekijän 
aiemman toiminnan vuoksi ollut perus-
teltu syy kokea ruumiilliseen koskemat-
tomuuteensa kohdistuvaa uhkaa tai tur-
vattomuutta. Lisäedellytyksenä on, ettei 
rikos ole kokonaisuutena arvostellen vä-
häinen. Tällainen pahoinpitely voisi koh-

distua henkilön avio- tai avopuolisoon 
tai lapseen. Pahoinpitelyiksi katsottaisiin 
myös aikuisten lasten vanhempiinsa koh-
distamat lievät pahoinpitelyt.

Jos väkivalta kohdistuu alle 18-vuotiaa-
seen, voitaisiin ankarampaa säännöstöä 
soveltaa jo yhdenkin lievän pahoinpitelyn 
tapahduttua. Näissä tapauksissa tekijänä 
voi olla myös perheen ulkopuolinen kas-
vattaja tai muu nuoreen erityisen lähei-
sessä luottamussuhteessa oleva henkilö.

Työryhmä ehdottaa myös, että viralli-
sen syytteen alaiseksi säädettäisiin lievä 
pahoinpitely, jonka asiakas kohdistaa 
häntä palvelleeseen tai hänen asiaan-
sa käsitelleeseen työntekijään. Nykyisin 
syyte lievästä pahoinpitelystä edellyttää 
uhrin eli työntekijän rangaistusvaatimusta.

Asiakaspalvelutyössä erityispiirre on 
se, ettei uhri yleensä pääse helposti pa-
koon tilanteesta. Kun myös muut työn-
tekijät voivat kokea tilanteen pelottava-

na, teko voi vaikuttaa koko työyhteisön 
hyvinvointiin. Erityisesti sosiaali- ja hoi-
totyössä työntekijä voi kokea olevansa 
ristiriitatilanteessa tai pelätä kostoa jou-
tuessaan asianomistajana päättämään 
syytteen nostamisesta. Näistä syistä 
päätöstä oikeudellisista jatkotoimista ei 
saisi jättää yksittäisen työntekijän kan-
nettavaksi. Asiakaspalveluksi työryhmä 
lukisi palvelutyön, terveydenhuollon ja 
sosiaalialan työn, kuljetus- ja liikennetyön 
sekä kaupallisen työn, joissa tutkimusten 
mukaan sattuu eniten väkivaltaan liittyviä 
työtapaturmia.

– Rikoslainsäädännön rooli läheis- ja 
työpaikkaväkivallan ehkäisyssä ei ole en-
sisijainen, mutta hyvin tärkeä. Vielä tär-
keämpiä ovat muut keinot, kuten ohjeet, 
valistus ja koulutus, oikeusministeri tuija 
Brax totesi mietintöä vastaanottaessaan.

Ehdotus on parhaillaan lausuntokier-
roksella.

lievä pahoinpitely läheissuhteissa ja työpaikalla
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Cep:in (Conférence permanente eu-
ropéenne de la probation) kuudes 
konferenssi sähköisestä valvonnasta  
pidettiin Hollannissa toukokuussa. 
teemana oli ”uusi kehitys, media, 
myytit ja johtamisen odotukset”. 
seminaariin osallistui lähes 200 henki-
löä noin 30 maasta.

professori mike nellis Glasgow’n yli-
opistosta puhui sähköisen valvonnan 

kehityksestä ja etiikasta. Hän kertoi, että 
aluksi sähköinen valvonta käsitettiin kun-
touttavaksi valvonnaksi, ei rangaistuksek-
si. Myöhemmin 1990-luvulla se nähtiin 
keinoksi vähentää yliasutusta vankiloissa. 
Hän korosti, ettei sähköinen valvonta it-
sessään sisällä kuntouttavia elementtejä. 
Se on keino vähentää vankilukua ja van-
keinhoidon kustannuksia sekä tehostaa 
vapaudessa tapahtuvaa valvontaa. Hän 
piti sähköisen valvonnan poliittisina ”vaa-
roina” sekä ylikontrollia että alikontrollia. 
Käytännön epäkohtina hän otti esiin sen, 
että vaikka sähköinen valvonta on halvem-
paa kuin vankeus, se on silti kallista. Lisäksi 
se syö resursseja kuntoutukselta. Hän näki 
ongelmana myös valvonnan eettiset kysy-
mykset ja yksityissektorin toiminnan alalla. 
Lisäksi hän pohti kehitystä tulevaisuudes-
sa esimerkiksi terroristien ja turvapaikan-
hakijoiden valvonnassa.

Nellisin johdolla seminaarissa käytiin 
paneelikeskustelu myös median roolista. 
Media on erittäin kiinnostunut rikollisuu-
desta, usein sensaatiohakuisesti. Tätä 
kiinnostusta voi myös käyttää hyväksi, 
kun yritetään välittää sähköisestä valvon-
nasta oikeaa tietoa. Esimerkiksi Hollan-
nissa on järjestetty median edustajille ti-
laisuus kokeilla, miten sähköinen valvon-
ta käytännössä toimii. Liikoja lupauksia 
uusista valvontakeinoista ei pidä antaa, 
vaan medialle on kerrottava tosiasiat.

säHköinen valvonta vankilassa
Ensimmäinen sähköisesti valvottu avo-
vankila otettiin Ruotsissa käyttöön Kol-
mårdenissa vuonna 2005. Kriminaalihuol-
lossa sähköisestä valvonnasta vastaavan 
kjell Carlssonin mukaan tavoitteena oli 
parantaa vankien turvallisuutta kustan-
nuksia lisäämättä ja avolaitoksen ilma-
piiriä menettämättä. Aluksi laitos herätti 
erittäin paljon julkista arvostelua, mutta 
yleisön hyväksyntä saavutettiin, koska 
vankien poistumisen valvonta oli Kolmår-
denissa tehokkaampaa kuin tavallisessa 
avovankilassa. Laitosta perustettaessa 
oltiin avoimia median suuntaan.

Vuonna 2008 järjestelmää laajennet-
tiin kolmeen uuteen vankilaan. Valvot-
tavien vankien joukko kasvoi 185:stä yli 
500:aan, mikä on kymmenesosa koko-
naisvankiluvusta ja reilu kolmannes avo-
laitosten vankipaikoista. Valvonta pe-
rustuu RF-tekniikkaan ja jalkapantoihin. 
Järjestelmä mahdollistaa avovankilan 
alueen jakamisen pienempiin alueisiin 
ja vankien reaaliaikaisen valvonnan. Kol-
mårdenin järjestelmän arviointi osoitti, 
että sekä vangit että henkilökunta ovat 
tyytyväisiä järjestelmään. Luvattomat 
vankilasta poistumiset ovat vähentyneet 
lähes olemattomiin. Valvonnan kustan-
nukset ovat noin 1,5 euroa päivässä van-
kia kohden, ja ne pyritään vähentämään 
seuraavassa vaiheessa noin euroon.

Hollannissa sähköinen valvonta löydet-
tiin ratkaisuksi, kun vuonna 2003 haettiin 
keinoja kustannusten vähentämiseen ja 
laadun parantamiseen. Vankeinhoidon 
teknisistä ratkaisuista vastaavan ernst 
duvertin mukaan sähköisesti valvottu van-
kila on asumistasoltaan ja toiminnoiltaan 
parempi kuin tavallinen vankila. Oleskelu 
perustuu vangin omaan haluun ja palkkio-
järjestelmään. Vangit noudattavat sääntö-
jä, koska olot vankilassa ovat mukavat ja 
hyvällä käytöksellä voi saada esimerkiksi 

mieleistään päiväohjelmaa tai enemmän 
vierailuaikoja. Käytöshäiriöistä seuraa puo-
lestaan siirto karummalle osastolle.

Pitkälle kehitetyssä teknisessä järjestel-
mässä vankila on jaettu valvonta-alueisiin, 
ja vangit voidaan jatkuvasti paikantaa. 
Vartijoilla on mukanaan kännykän kokoi-
nen ns. mobile office, jonka toiminnoissa 
on myös päällekarkaushälytys. Vankipäi-
vän hinta on 140 euroa. Tässä vankilassa 
on neljä valvontahenkilökuntaan kuuluvaa 
150 vankia kohden. Yhtään vakavaa rik-
komusta ei ole tapahtunut. Sekä henkilö-
kunta että vangit ovat olleet järjestelmään 
erittäin tyytyväisiä.

tutkimusta tarvitaan

Professori marc renzema Yhdysvalloista 
selvitti sähköisen valvonnan tutkimuksen 
tilannetta. Hänen mukaansa pätevää tutki-
musta ei juuri ole. Yksi hyvä on Oregonissa 
tehty tutkimus (Lapham ym. 2007), jossa 
seurattiin 477 satunnaisesti valitun ratti-
juopumukseen syyllistyneen (DUI – Driving 
Under the Influence) rikoksen uusimista 3 
kuukauden, yhden vuoden ja kolmen vuo-
den ajanjaksolla. Tarkoituksena oli tutkia 
erilaisten rangaistuksen aikaisten toimen-
piteiden ja niiden yhdistelmien vaikutusta 
rattijuopumuksen uusimiseen. Tutkimus 
antoi myönteisen, mutta myös kysymyksiä 
herättävän tuloksen sähköisen valvonnan 
vaikuttavuudesta.

Toisena Renzema esitteli tuoreen ruot-
salaisen tutkimuksen (Marklund & Holm-
berg, 2009) sähköiseen valvottuun koe-
vapauteen päästetyistä. Sekä tutkimus-
ryhmässä että rekisteritietojen perusteella 
muodostetussa vertailuryhmässä oli 260 
vapautunutta. Tutkimuksen mukaan uusin-
tarikollisuus oli sähköisesti valvottujen ryh-
mässä selvästi vähäisempää kuin vertailu-
ryhmässä. Ero oli tilastollisesti merkitsevä.

Seminaarin esitykset löytyvät CEP:in verkko-
sivuilta www.cep-probation.org  – events.

n u l l a 	 m o H e l l , 	 t u u l i 	 H e r l i n 	 & 	 H e i m o 	 K a n g a s p u n t a

sähköisen valvonnan vaikutuksia arvioitava
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rikosseuraamusvirasto (Rise) on huo-
lestunut nuorisorangaistusmäärien 

hiipumisesta. Tammi–kesäkuussa aluetoi-
mistoihin saapui vain neljä uutta käräjäoi-
keuksien tuomitsemaa seuraamusta, kun 
lakia säädettäessä 2004 tavoitteena oli 
300 nuorisorangaistusta vuodessa. Koko 
viime vuonna nuorisorangaistuksia saapui 
toimeenpantavaksi vain 16 kappaletta.

Suurin syy nuorisorangaistusten vä-
häiseen määrään näyttää Risen mukaan 
olevan se, että laki on laadittu niin ah-
taaksi, että sen soveltaminen on syyttä-
jien mielestä hankalaa. Tapauksia, jotka 
mahtuvat soveltamisalan piiriin ei tahdo 
löytyä. Lisäksi nuorisorangaistusta ei 
ehkä vieläkään tunneta tarpeeksi ehdol-
lisen rangaistuksen vaihtoehtona.

Nuorisorangaistus on rikoslakiin sisäl-
tyvä, erityinen alle 18-vuotiaille tarkoi-
tettu rangaistus. Siihen voidaan tuomita 
15–17-vuotiaana rikokseen syyllistynyt 
nuori, jos sakko katsotaan riittämättö-
mäksi ja ehdoton vankeus liian ankaraksi 
rangaistukseksi nuoren teosta. Nuoriso-
rangaistusta voidaan tuomita neljästä 
kuukaudesta yhteen vuoteen.

Nuorisorangaistuksen keskeinen läh-
tökohta on eri tahojen yhteistyö. Suun-
nitelmaa laadittaessa ollaan tiiviissä 
yhteistyössä sosiaaliviraston ja muiden 
nuorta lähellä olevien tahojen kanssa. 
Rangaistus koostuu valvonnasta, sosiaa-
lista toimintakykyä edistävistä tehtävistä 
ja ohjelmista sekä työelämään ja työhön 
perehtymisestä.

nuorisorangaistuksia ei juuri tuomita

lakimuutokset alkavat näkyä sakkovan-
kien määrässä. Rikosseuraamusviraston 

vankilukutilaston mukaan heinäkuussa sak-
kovankeja oli lähes 40 prosenttia vähem-
män kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. 
Määrä väheni 107:stä 66:een.

Kolmen vuoden aikana sakon muunto-
rangaistuksia on vähennetty mm. lyhen-
tämällä rangaistusten pituutta, rajaamalla 
sen ulkopuolelle alle 120 euron uhkasa-
kot ja alle 12 päiväsakon rangaistukset, 
ellei muuntamiseen ole erityistä syytä, ja 
rangaistusmääräysmenettelyssä annetut, 
enintään 20 päiväsakon suuruiset sakko-
rangaistukset. Viime lokakuussa muun-
tokielto laajennettiin koskemaan kaikkia 
rangaistusmääräysmenettelyssä annettu-
ja sekä lähes kaikkia uhkasakkoja.

Sakkojen suorittamista vankilassa pi-
detään epätarkoituksenmukaisena, kos-
ka muuntorangaistusta suorittavat eivät 
useinkaan ole vankilavalvonnan tarpees-
sa eikä vankeusuhan ole todettu vaikutta-
neen rikoksia ehkäisevästi. Sakkovangeis-
ta valtaosa on varattomia ja päihdeongel-
maisia, jotka tarvitsisivat vankilan sijasta 
tukitoimia. Muutoksella halutaan järke-
vöittää myös vankilapaikkojen käyttöä. 
Viime vuonna pelkästään sakon muunto-
rangaistusta suorittaneita oli 1717.

sakkovankien 
määrä laskenut

optula selvitti valvontaa nuorten rangaistuksena

oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen 
tutkimuksessa on tarkasteltu nuo-

rille rikoksentekijöille ehdollisen van-
keuden ohella määrättävää valvontaa. 
Tutkimusta varten käytiin läpi 160 val-
vonnassa olleen 15–20-vuotiaan valvon-
ta-asiakirjat ja haastateltiin valvottavia 
sekä heidän valvojiaan.

Valvonnan tavoitteet sisältävät vaikeas-
ti toisiinsa sovitettavat elementit: yhtäältä 
valvojan tehtävänä on tukea ja auttaa, toi-
saalta hänen tulisi myös harjoittaa kont-
rollia ja estää uusien rikosten tekemistä. 
Tutkimuksen mukaan ehdollisen vankeu-
den ja valvonnan asema nuorten rikosoi-
keudellisena seuraamuksena on kiistaton. 
Valvonta on lunastanut paikkansa nuorta 
ja seuraamusjärjestelmää palvelevana 
instituutiona. Valvonnan toimivuus ja sen 
onnistuminen vaatii kuitenkin jatkosuun-
nittelua ja tutkimusta. Erityisesti valvon-
nan käytäntöjä ja sanktiojärjestelmää tu-
lee selventää ja yhtenäistää.

Valvojat näkevät valvontatyön rikkau-
tena nimenomaan sen joustavuuden. 
Nuoret hyötyvät joustavasta valvonnas-
ta, joka tukee mahdollisuuksien mukaan 
yksilön tarpeita, mutta joka toteutetaan 
kuitenkin selkeiden raamien sisällä. Val-
vonta rikosoikeudellisena oheisseuraa-
muksena ei voi kuitenkaan olla täysin 
erilainen jokaisen valvottavan kohdalla. 
Tällä hetkellä yhdenvertaisuus ei valvon-
nassa toteudu, vaan osa nuorista ”suo-
rittaa” valvonnan osallistumalla käytän-
nössä vain puoleen valvontatapaamisis-
ta. Valvonnan sisältö ei saa riippua siitä, 
onko valvojana Kriminaalihuoltolaitok-
sen virkamies vai joku muu henkilö. Val-
vonnan sisällön raameja voitaisiin laissa 
olevan sääntelyn puitteissa pyrkiä van-
kistamaan esimerkiksi kaikille valvojille 
yhteisillä ohjekirjoilla ja muulla vastaa-
valla käytännön valvontatyötä ohjaavalla 
materiaalilla.

Ehdollisen vankeuden valvontaa kos-

kevaa lakia, kuten myös lakia nuoren 
rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämi-
sestä, ollaan lähitulevaisuudessa ehdot-
tamassa muutettavaksi. Kaavaillut muu-
tosehdotukset ovat linjassa tutkimuksen 
keskeisten havaintojen kanssa.

Hanna Väkiparta & Matti Marttunen: Valvonta 
nuorten rangaistuksena. Oikeuspoliittisen 
tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 95.
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a j a s s a

poliisiammattikorkeakoulun tutkimuk-
sessa on selvitetty haastattelujen 

ja kyselyiden avulla poliisien käsityksiä 
huumerikollisuuden ja poliisitoiminnan 
muutoksista 2000-luvulla. Haastatellut 
poliisit kokivat mahdollisuutensa katu- 
ja liikennevalvontaan riittämättömiksi ja 
kenttätuntumansa heikentyneen. Myös 
keinot puuttua ns. huumausaineiden 
viihdekäyttöön tai kannabiksen kotikas-
vatukseen arvioitiin vähäisiksi. Käyttäjiin 
kohdistuva kontrolli tavoittaakin lähin-
nä poliisin tuntemia huumausaineiden 
käyttäjiä valvonnan ja esimerkiksi omai-
suus- tai liikennerikosten tutkinnan yh-
teydessä.

Tutkimukseen haastatellut poliisit 
painottivat, että huumepoliisin tulisi 
työskennellä enemmän laitoksen ulko-

puolella hankkimassa ja päivittämässä 
kenttätuntumaansa. Miehistö kokee 
työaikansa kuluvan yhä enemmän häly-
tyskeikkojen hoitamiseen, eikä omatoi-
miselle valvonnalle ja sitä kautta rikos-
ten ennalta estämiselle riitä aikaa.

Tutkijat ja tutkinnanjohtajat katsovat 
hallinnollisten tehtävien ja erilaisten 
kirjaamisvelvoitteiden lisääntyneen. 
Esimerkiksi huumausaineen käyttöri-
kosta koskevan lainsäädäntöuudistuk-
sen yhtenä tavoitteena oli voimavarojen 
säästäminen esitutkintaa keventämällä. 
Käytännössä uudistus ei kuitenkaan va-
pauttanut merkittävästi poliisin resurs-
seja partiointiin.

Tutkija tuula kekki arvioi, että huu-
mausainerikokset ovat 2000-luvulla 
muuttuneet monimutkaisemmiksi ja 

tutkinta vaikeutunut. Tutkintaan tulevat 
törkeät huumausainerikokset ovat am-
mattimaistuneet ja samalla hyväosais-
ten, työssäkäyvien huumeidenkäyttö 
pysyy kontrollin ja hoidon ulottumatto-
missa.

Huumeet ja rikostorjunta -tutkimuk-
sessa haastateltiin helsinkiläisiä ja tam-
perelaisia järjestys- ja rikospoliiseja 
vuosina 2003–2006. Lisäksi aineistona 
oli esitutkintapöytäkirjoja ja tutkintail-
moituksia sekä poliisihallinnon strate-
giapapereita.

Tuula Kekki: Huumeet ja rikostorjunta. Poliisi-
en käsitykset huumerikollisuuden ja poliisitoi-
minnan muutoksista. Poliisiammattikorkeakou-
lun raportteja 76/2009.

poliisit kokevat huumerikosten torjunnan vaikeutuneen

sovittelun tapausmäärät kasvussa

rikosten ja riita-asioiden sovittelu-
käsittelyyn tuotiin yhteensä noin  

11 000 rikosta ja riita-asiaa vuoden 2008 
aikana. Tapausmäärät kasvoivat edelli-
seen vuoteen verrattuna 14 prosenttia 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 
sovittelutoimistoilta keräämien tietojen 
mukaan. Valtaosa sovitteluista liittyi ri-
koksiin; riita-asioita koski vain pari pro-
senttia tapauksista. Kaikkiaan sovitteluun 
tuli vuoden 2008 aikana kaksi prosenttia 
kaikista Suomen rikoslakirikoksista.

Vuonna 2008 sovitteluun ohjatuista ri-
koksista lähes puolet (48 %) oli väkivaltari-
koksia (ml. lähisuhdeväkivalta). Törkeiden 
pahoinpitelyjen osuus oli 0,5 prosenttia ja 
lähisuhdeväkivaltarikosten osuus 8,7 pro-
senttia kaikista käsittelyyn tulleista rikok-
sista. Toiseksi eniten sovitteluun tuotiin 
vahingontekoja (19 %). Luvut ovat samaa 
luokkaa kuin edellisenä vuonna.

Lukumäärien kasvua selittää THL:n 
mukaan se, että vaikka vakavia ja moni-
mutkaisia rikoksia ei sovitteluun lähete-
täkään, viranomaisten ja sovittelutoimis-
tojen yhteistyö ja keskinäinen luottamus 
on selvästi lisääntynyt toiminnan pääs-
tyä vähitellen kunnolla käyntiin. Lisään-
tyneen ja tehostuneen sovittelijoiden 
koulutuksen myötä myös viranomaisten 
luottamus sovittelijoiden ammattitaitoon 
on lisääntynyt, mikä sekin osaltaan on 
rohkaissut viranomaisia tapausten lähet-
tämisessä. Myös sovittelujen myönteiset 
tulokset ovat lisänneet viranomaisten 
luottamusta toimintaan.

Ennen sovittelutoiminnan käynnis-
tymistä on toimistossa tehtävä päätös 
rikoksen soveltuvuudesta sovittelupro-
sessiin. Sovittelu käynnistettiin reilussa 
kahdessa kolmasosassa kaikista sovitte-
lukäsittelyyn tulleista rikoksista. Rikosso-

vitteluista keskeytyi noin joka kymmenes. 
Täsmällisiä prosenttiosuuksia vuonna 
2008 sovitteluun tulleiden rikosten sovit-
teluprosessin käynnistymisestä ei saada, 
sillä päätös siitä on saatettu tehdä seu-
raavan kalenterivuoden 2009 puolella.

Valtaosa rikoksista (74 %) tulee käsit-
telyyn poliisilta. Syyttäjiltä tulee reilu vii-
dennes (22 %) tapauksista. Vuoden 2008 
aikana sovitteluun tulleista rikoksista yli 
puolet (56 %) oli virallisen syytteen alai-
sia ja loput asianomistajarikoksia.

�ikos- ja riita-asioiden sovittelu 2008. Tilas-
toraportti 6/2009. Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos.
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Kirjoittaja on oikeushistorian dosentti.

suuriruhtinaskunnan aikana Suomi 
kehittyi Ruotsin ja Venäjän syrjä-
kulmasta valmiiksi valtioksi. Vuo-

sien myötä Suomen yhteiskunta- ja 
talouselämä edistyi. Samalla naisten 
asema kehittyi varsinkin talouselämän 
ja kulttuurin aloilla. Vuonna 1906 naiset 
ja lukuisat miehetkin saivat yleisen ja 
yhtäläisen äänioikeuden sekä kelpoi-
suuden kansanedustajaksi.

Tuleva tasavallan presidentti kaarlo 
juho ståhlberg vastusti vuoden 1904–
1905 valtiopäivillä yleistä äänioikeutta. 
Hän suunnitteli aateliston ja pappien 
sekä porvariston ja talonpoikien muo-
dostamista kahdeksi miesten säädyksi, 
ja taktisista syistä hän vastusti myös 
naisten äänioikeutta. Enemmistön 
muodostuminen hälvensi Ståhlbergin 
epäilyksiä, ja hän oli lopulta valmis hy-
väksymään yksikamarisen eduskunnan 
ja naisten äänioikeuden.

Helsingin Sanomien kulttuuritoimit-
taja jyrki räikkä oli itsenäisyyspäivän 
artikkelissaan laskenut, että naisten 
osuus oli suurin suuriruhtinaskunnan 
ajan biografioissa, 18 prosenttia. Ruot-
sin ajan osuus oli 13 prosenttia ja ta-
savallan osuus 12 prosenttia. Yhteensä 
270 naisartikkelin saavuttaminen on 
suuriruhtinaskunnan ajan toimituksen 

päätoimittajalle palkinto sinänsä.
Kaikkia tunnettuja naisia ei otettu 

mukaan, koska Kansallisbiografian vaa-
timukset olivat tiukat. Esimerkiksi alek-
sis kiven ihastus Brita Christina alm, 
Töölön ulkoravintolan ruotsinmaalai-
nen tarjoilija ”Töölön Kersti”, ei saanut 
Kansallisbiografiaan omaa artikkeliaan. 
Töölön Kersti avioitui Aleksis Kiven ys-
tävän, ernst albert forssellin kanssa. 
Kun Forssell yleni senaattoriksi, voitiin 
senatorska Almin elämäkerta kirjoittaa 
E.A. Forssellin artikkelin sisälle.

Oman artikkelin saaneista naisista 
ovat hyvinä esimerkkeinä keisarin ho-
vineito ja yhteiskunnallinen vaikuttaja 
aurora karamzin ja hänen sisarentyt-
tärensä kirjailija ja kartanonrouva, ”Ky-
täjän kreivitär” marie linder. Näiden 
molempien elämäkertojen kirjoittaja 
on filosofian maisteri katri lehto, joka 
kuuluu biografian parhaimpiin kirjoit-
tajiin.

Vuonna 1809 perustetun hallitus-
konseljin ensimmäinen kokoonpano 
edusti omaperäistä demokratiaa. Maa-
päivät saivat valita ehdokkaat konseljin 
jäseniksi. Säädyt kuitenkin valitsivat yh-
teensä 19 ehdokasta, vaikka jäsenpaik-
koja oli 14. Kenraalikuvernööri mihail 
Barclay de tollyn ratkaisun mukaan 14 

nimitettiin jäseneksi ja muutkin viisi sai-
vat tärkeän tehtävän.

Jäsenet puolestaan olivat virka-ar-
voissa edustettuina ylimmästä alim-
paan. Turun hovioikeuden presidentti 
adolf tandefelt oli presidenttinä kaik-
kien rankien yläpuolella ja kolme jäsen-
tä, lääninkamreerit erik.e. tulindberg 
ja Henrik Cristian nordensvan sekä 
kihlakunnantuomari Henrik ervast, 
olivat kaikkein alimmassa, 41. rangis-
sa. Jo lokakuussa alemman rangin mie-
het nostettiin laamannin rankiin, majuri 
Carl erik mannerheim sotaneuvoksek-
si, Tulindberg ja Nordensvan kamari-
neuvoksiksi ja Ervasti laamanniksi.

Lopuksi alkuun. Keisari aleksan- 
teri i vahvisti 1. päivänä joulukuuta 1808 
kolmen kenraalin Suomelle laatiman 
ohjesäännön. Samalla hän kuitenkin 
määräsi, että Suomen asiat oli esiteltä-
vä suoraan keisarille, ohi Venäjän mi-
nisterien, ja vuoden vaihtuessa keisari 
otti itselleen Suomen suuriruhtinaan 
arvonimen.n

Artikkeli perustuu kirjoittajan Kansallis-
biografian julkistamisjuhlassa 12.12.2007 
pitämään puheeseen.

suuriruhtinaskunta ja biografia
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sentorjunnasta, tutkimuksesta ja käytännön työstä Suomessa ja muualla. 
Lehdessä eri tahot keskustelevat ja kirjoittavat samalla foorumilla ajankoh-
taisista ja periaatteellisista kysymyksistä. Lehteä julkaisevat oikeusministeriö 
ja rikoksentorjuntaneuvosto.

HAASTE kertoo rikoksista ja rangaistuksista, tekijöistä ja uhreista, 
rikoksentorjunnasta sekä lainsäädännöstä ja tutkimuksesta. Lehdessä jul-
kaistaan asiantuntija-artikkeleita, kannanottoja, haastatteluja, uutisia sekä 
kuvauksia käytännön paikallisesta rikoksentorjuntatyöstä.

HAASTE on tarkoitettu rikollisuuteen liittyvien ongelmien parissa työs-
kenteleville sekä aihepiiristä muutoin kiinnostuneille. Erityisesti lehdestä on 
hyötyä niille, jotka tekevät rikoksentorjuntatyötä poliisissa, sosiaali-, koulu- 
ja nuorisotoimessa, yhdyskuntasuunnittelussa, elinkeinoelämässä, vakuutus-
alalla, kirkossa ja kansalaisjärjestöissä.

HAASTE ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehden vuositilaus maksaa  
25 euroa. Lasku lähetetään erikseen.

Tilaa HAASTE oheisella tilauskortilla, faksilla (09) 1606 7518 tai sähköpos-
titse haaste@om.fi.


