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   JULKAISUVAPAA 17.6.2014 klo 9.00 
 
 
RIKOLLISUUSTILANNE 2013 
 

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen vuosikatsaus "Rikollisuustilanne 2013" sisältää 
tietoja tilastoitujen rikosten määrästä, piiloon jääneestä rikollisuudesta ja kont-
rollijärjestelmän toiminnasta. Poliisin tietoon tulleista rikoksista ja eräistä seuraa-
musjärjestelmän tiedoista tuorein saatavissa oleva koko kalenterivuotta koskeva tieto 
on vuodelta 2013, mutta tuomioistuinten tuomitsemista rikoksista vuodelta 2012. Kat-
saus on kokonaisuudessaan pdf-muodossa osoitteessa www.optula.om.fi. 

Vuonna 2013 poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli noin 517 000 rikosta, 
mikä on prosentin vähemmän kuin vuotta aiemmin. Sen lisäksi vuonna 2013 kirjattiin 
352 600 liikennerikkomusta, mikä on 3 % edellisvuotta enemmän. 
 

 
Rikollisuus 

 
Murhia, tappoja ja surmia tehtiin vuonna 2013 yhteensä 95, mikä on selvästi alle 
kymmenen vuoden keskiarvon (115). Vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä po-
liisin tietoon tuli 27 henkirikosta, joka on neljä enemmän kuin vastaavana aikana edel-
lisenä vuonna. Henkirikosten taso on laskenut 1990-luvun puolivälistä lähtien. Syrjäy-
tyneiden ja alkoholisoituneiden miesten keskinäinen väkivalta on henkirikoksissa sel-
vänä enemmistönä. Vahva alkoholisidonnaisuus näyttäisi pitävän henkirikostasoamme 
muihin Pohjoismaihin verrattuna korkeammalla tasolla. 

 
Poliisi tilastoi noin 35 500 pahoinpitelyrikosta vuonna 2013. Tilastoitujen pahoinpi-
telyjen määrä väheni 7 prosenttia edellisestä vuodesta. Kuluvan vuoden ensimmäisellä 
neljänneksellä kaikkien pahoinpitelyrikosten määrä vähentyi neljällä prosentilla edelli-
sen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Vuotta 2013 koskeneen kansallisen uhritutki-
muksen mukaan neljä prosenttia 15–74-vuotiaista joutui viimeksi kuluneen vuoden ai-
kana vammaan johtaneen väkivallan uhriksi. 
 
Poliisin tietoon tulleiden raiskauksien määrä on puolitoistakertaistunut viimeisen 10 
vuoden aikana. Vuonna 2013 poliisin tietoon tuli 975 raiskausrikosta, mikä on hieman 
vähemmän kuin edellisenä vuonna (1 009 rikosta). Kuluvan vuoden ensimmäisellä 
neljänneksellä raiskausten määrä on puolestaan kasvanut 18 prosenttia edellisen vuo-
den vastaavan ajan määrästä. Vuosivaihtelut rikosten määrissä ovat olleet muutenkin 
suuria. Tämä johtuu pääosin siitä, että yksittäisten rikossarjojen kaikki osateot on jois-
sain tapauksissa kirjattu rikoksiksi. Rikosten määrään on osaltaan vaikuttanut myös 
vuonna 2011 voimaan tullut lainmuutos, jonka mukaan puolustuskyvyttömiin uhreihin 
kohdistuneet teot katsotaan pääsääntöisesti raiskauksiksi eikä seksuaalisiksi hyväksi-
käytöiksi kuten aiemmin tehtiin.  
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Viime vuosikymmeninä tilasto- ja kyselylähteiden vertailu on viitannut siihen, että 
lasten seksuaalinen hyväksikäyttö tulee etnistä useammin poliisin tietoon. Tilas-
toidut teot ovat kaksinkertaistuneet viimeisen 10 vuoden aikana. Vuonna 2013 po-
liisi kirjasi 1 657 lapsiin kohdistunutta hyväksikäyttörikosta, mikä on kuusi prosent-
tia enemmän kuin edellisenä vuonna. Rikosten määrä on hieman vähentynyt vuo-
den 2014 ensimmäisen neljänneksen aikana edellisen vuoden vastaavaan aikaan 
verrattuna. 
 
Vuonna 2013 tilastoitiin 1 524 ryöstörikosta, mikä on kuusi prosenttia vähemmän 
kuin vuotta aiemmin. Ryöstöjen määrä on vähentynyt viimeisen 10 vuoden aikana 
noin neljänneksellä. Ennakkotietojen perusteella ryöstöt ovat lisääntyneet 11 pro-
senttia vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä. 

 
Tilastoitujen varkausrikosten määrä on vähentynyt melko tasaisesti jo noin 15 
vuoden ajan. Vuonna 2013 poliisin tietoon tuli noin 114 000 varkausrikosta, mikä 
on kaksi prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Myös uhritutkimusten perus-
teella varkaudet ovat 2000-luvulla vähentyneet. Moottorikulkuneuvon käyttö-
varkaudet (noin 8 000 rikosta) vähenivät 10 prosenttia edellisestä vuodesta ja ovat 
vähentyneet jo reilusti yli puoleen 10 vuoden takaisesta määrästä. Ennakkotietojen 
mukaan varkausrikosten määrä lisääntyi kuitenkin 14 prosenttia ja moottoriajoneu-
vovarkauksien määrä noin viidenneksen alkuvuonna 2014 edellisen vuoden vastaa-
vasta ajankohdasta.  
 
Poliisin tietoon tuli vuonna 2013 noin 3 600 kavallusrikosta. Niiden määrä lisään-
tyi 9 prosenttia pysyttyään sitä ennen suunnilleen samalla tasolla kymmenen vuo-
den ajan. Alkuvuotta koskevien ennakkotietojen valossa rikosten määrä on taas vä-
hentynyt 13 prosenttia edellisvuodesta. Petosrikoksia tuli ilmi noin 23 000, mikä 
on 9 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Petosrikosten määrä on kaksinkertais-
tunut viimeisen 10 vuoden aikana. Ennakkotietojen perusteella petokset ovat vuo-
den 2014 ensimmäisellä neljänneksellä lisääntyneet viidenneksellä edellisen vuo-
den vastaavaan aikaan verrattuna. Tilastoitujen petosrikosten määrät ovat vaihdel-
leet vuodesta toiseen suurestikin, mikä johtuu paikallisista ja satunnaisista petossar-
joista. Petosrikosten kasvun eräänä syynä ovat internetin verkkokauppahuijausten 
kasvu. Maksuvälinepetoksia kirjattiin noin 7 600 vuonna 2013 ja ne lisääntyivät 
22 prosenttia edellisvuodesta. Ennakkotietojen mukaan maksuvälinepetokset ovat 
lisääntyneet edelleen 14 prosenttia alkuvuonna 2014 edellisen vuoden vastaavasta 
ajankohdasta. 

 
Vahingontekorikoksia tilastoitiin vuonna 2014 noin 43 300, mikä on kaksi pro-
senttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Ennakkotietojen mukaan vahingonteot 
ovat lisääntyneet vain viidenneksen vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla edelli-
sen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.  
 
Tilastoidut talousrikokset ovat kokonaisuutena vähentyneet 1990-luvun puolivä-
liin verrattuna. Vuonna 2013 vero-, kirjanpito-, virka-, arvopaperimarkkina- ja ve-
lallisen rikoksia kirjattiin 3 160, mikä on 7 prosenttia enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Suurimman osan talousrikoksista arvellaan jäävän piiloon ja viranomaisar-
vioiden mukaan rikosvahingoilla mitaten alle 5 % talousrikollisuuden kokonais-
määrästä tulee poliisin tietoon.  
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Vuonna 2013 poliisin tietoon tuli 706 rikoslaissa säänneltyä ympäristörikosta, mi-
kä on 12 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. 
 
Poliisin tietoon tuli 320 työturvallisuutta ja työsuojelua koskevaa työrikosta. Määrä 
kasvoi 9 prosenttia edellisestä vuodesta. 

 
Tilastoituja rattijuopumuksia tuli poliisin tietoon noin 18 000 tapausta vuonna 
2013, mikä on 6 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2014 alku-
puoliskolla rattijuopumusten määrä on vähentynyt kaksi prosenttia edellisen vuo-
den vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Muita liikennerikoksia (noin 470 500) ti-
lastoitiin kaksi prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Liikennerikosten ja rat-
tijuopumuksen vuosittaisiin määriin vaikuttavat merkittävästi poliisin liikenneval-
vonnan laajuus ja erilaiset tehostetut liikennevalvontakampanjat sekä ylinopeuksien 
kameravalvonnan lisääntyminen. Todellisen rikollisuuden määrää mittaavat rat-
siatutkimukset kertovat rattijuopumukseen syyllistyneiden lukumäärän pysytelleen 
samalla tasolla viimeisen 10 vuoden aikana. Liikennekuolemien määrät (258 kuol-
lutta vuonna 2013) ovat olleet viime vuosina yhtä alhaisia viimeksi 1940-luvulla. 

 
Poliisin tietoon tulleet huumausainerikokset (noin 22 700) lisääntyivät 13 prosent-
tia edellisestä vuodesta vuonna 2013. Törkeitä huumausainerikoksia poliisi kirjasi 
noin 1 200 tapausta, mikä on myös viidenneksen enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Suurin osa huumausainerikoksista on huumausaineen käyttörikoksia (noin 12 800 
vuonna 2013). 

 
Nuorten tekemien rikosten määrän kehitys vaihtelee rikoslajeittain ja ikäryhmit-
täin. Viimeisen 20 vuoden selvimpiä muutoksia on 15–20-vuotiaiden tekemien var-
kauksien väheneminen. Tilastoitu vakava väkivalta yleistyi 18–20-vuotiaiden ryh-
mässä 2000-luvulla, mutta on 2010-luvulla kääntynyt laskuun. Nuoret joutuvat ai-
kuisia useammin väkivallan uhriksi. 

 
Naisten osuus epäillyistä on hieman kasvanut viime vuosikymmeninä. Joka viides 
poliisin rikoksista epäilemä henkilö on nainen. Kaikkiaan naiset joutuvat yhtä usein 
kuin miehet väkivallan uhriksi, mutta kuolemaan ja vakavaan vammaan johtanut 
väkivalta on yleisempää miehillä kuin naisilla. Naiset kohtaavat väkivaltaa työpai-
koillaan ja parisuhteissa enemmän kuin miehet. 
 

Seuraamusjärjestelmä 
  

Syyttämättä jättäminen. Seuraamusluontoisen syyttämättä jättämisen käyttö on 
jonkin verran lisääntynyt vuoden 2005 jälkeen, mutta on edelleen selvästi harvinai-
sempaa kuin 1990-luvun lopulla. Yleisimmät syyttämättä jättämisen perusteet oli-
vat teon vähäisyys- (34 %) ja kohtuuperuste (42 %) vuonna 2013. Prosessuaalisin 
perustein jätettiin syyttämättä noin 18 300 rikosta ja niissä yleisin peruste oli näy-
tön puuttuminen (88 %). 
 
Rikosasioissa annetut ratkaisut. Vuonna 2012 yleisissä alioikeuksissa syytettiin 
rikoksesta yhteensä noin 66 200 henkilöä. Heistä todettiin syylliseksi 93 % ja tuo-
mittiin rangaistukseen 92 %. Syytteistä 5 % hylättiin. Rikesakkoja ja rangaistus-
määräysmenettelyssä annettuja sakkoja oli noin 461 000, mikä kattaa 88 % seu-
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raamuksista. Julkaisu sisältää myös yksityiskohtaisempia tietoja rangaistuskäytän-
nöstä eräissä yleisimmissä rikoslajeissa ja nuorille määrätyistä seuraamuksista. 
 
Eri rangaistuslajien käyttö. Vuonna 2012 yleisissä alioikeuksissa tuomittiin ran-
gaistukseen noin 61 000 henkilöä. Rangaistuksista valtaosa (60 %) oli sakkoran-
gaistuksia. Ehdottoman vankeusrangaistuksen (vankilarangaistus) sai 9 % ja ehdol-
lisen vankeusrangaistuksen 24 % tuomituista. Yhdyskuntapalveluun ja valvonta-
rangaistukseen määrättiin yhteensä 4,2 %. 
 
Ehdoton vankeusrangaistus. Ehdottomien vankeusrangaistusten (vankilarangais-
tusten) keskipituus oli 11,6 kuukautta ja ehdollisten 3,8 kuukautta vuonna 2011. 
Ehdottomien vankeusrangaistusten keskipituus on viimeisen 10 vuoden aikana 
kasvanut noin kolmanneksella. Samaan aikaan vankilatuomioiden lukumäärät ovat 
laskeneet noin kolmanneksella, mikä osaltaan selittääkin keskipituuden nousua. 
 
Ehdollinen vankeusrangaistus. Vankeusrangaistuksesta 64 % määrättiin ehdollise-
na vuonna 2012. Lähes joka toiseen ehdolliseen vankeusrangaistukseen liitettiin te-
hosteeksi oheissakko. Mahdollisuutta liittää yhden vuoden ylittävän ehdollisen van-
keusrangaistuksen tehosteeksi yhdyskuntapalvelu käytettiin kaikkiaan 178 kertaa, eli 
noin neljänneksessä tapauksista, joissa tuomittiin yli vuosi ehdollista vankeutta.  
 
Yhdyskuntapalvelu. Vuonna 2012 tuomioistuimissa langetettiin 2 421 yhdyskun-
tapalvelurangaistusta, mikä oli 37 % muuntokelpoisista vankeusrangaistuksista. 
Yhdyskuntapalvelun käyttöaste on pysynyt 2000-luvulla melko tasaisena. Rangais-
tuksen käyttöaste on suurin rattijuopumusrikoksissa (vuosittain noin 50 %) ja yli 
puolet (56 %) yhdyskuntapalvelutuomioista määrätään rattijuopumuksesta. Val-
vontarangaistukseen tuomittiin 166 henkilöä vuonna 2012. 
 
Päiväsakot. Varsinaisessa oikeudenkäynnissä tuomittujen päiväsakkojen lukumää-
rän keskiarvo oli 38 päiväsakkoa vuonna 2012. Minimipäiväsakkoja oli oikeuden-
käyntisakoista 60 % ja rangaistusmääräyssakoista 46 %. 
 
Tuomitsematta jättäminen. Seuraamusluonteisia tuomitsematta jättämisiä oli 
vuonna 2012 yhteensä 473. Tuomitsematta jättäminen on vähentynyt murto-osaan 
1980-luvun lopun tasosta. 
 
Syyntakeettomuus ja mielentila. Mielentilatutkimus tehdään käytännössä ainoas-
taan vakaviin väkivaltarikoksiin ja tuhotöihin syyllistyneistä. Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksen lausunnoissa vuonna 2013 tutkituista 36 % arvioitiin syyntakeet-
tomaksi, 11 % alentuneesti syyntakeisiksi ja loput (53 %) olivat arvion mukaan 
toimineet täydessä ymmärryksessä. 1990-luvun jälkipuoliskolla mielentilatutki-
musten lukumäärä on laskenut aiemmasta 250–300:sta alle 200:n. Vuosina 2011–
2013 mielentilatutkimusten määrät (101–112) ovat olleet alhaisimmat vuodesta 
1980 lähtien. 
 
Vankiluku. Vankilukumäärä kasvoi vuoden 1999–2005 yli tuhannella, minkä jäl-
keen se laski vähitellen ja oli 3 175 vuonna 2013. Elinkautisvankien määrä on kas-
vanut 10 vuodessa yli kaksinkertaiseksi ja 20 vuodessa viisinkertaiseksi. Muutos 
on seurausta ennen kaikkea syyntakeisuusarviointien kiristymisestä. Myös kaikkien 
vapautuneiden vankien laitoksessa suorittama aika on pidentynyt. Yli vuoden pi-
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tuisten laitosaikojen osuus on lisääntynyt 2000-luvun alun noin 17 prosentista 21–
24 prosenttiin. 
 
Rikosten sovittelu. Sovitteluun ohjautui noin 8 200 juttua, jotka sisälsivät noin 
12 000 rikosta vuonna 2012. Määrä on lisääntynyt sovittelulain voimassaolon 
(1.6.2006 alkaen) aikana 24 prosenttia. Sovitteluun ohjatuista rikoksista yli puolet 
(55 %) oli pahoinpitelyrikoksia vuonna 2012. Sovitteluun soveltuvien rikoslajien 
rikoksista noin joka kymmenes tulee sovitteluun. Poliisin selvittämistä pahoinpite-
lyrikoksista runsas viidennes (22 %) ohjautui sovitteluun vuonna 2012. Käynnisty-
neissä sovitteluissa päästiin sopimukseen 84 %:ssa rikoksista. Sovitteluun tulleista 
rikoksista vastaava osuus oli 59 %. Sovittelu ei alkanut tai se keskeytyi 41 %:ssa 
tapauksista. 
 
 

Kaikkiaan 11 kirjoittajaa on osallistunut Rikollisuustilanne 2013 -katsauksen tekemiseen. 
 
Tiedustelut:  erikoissuunnittelija Hannu Niemi (puh. 029 56 65373) 
   tutkimusjohtaja Janne Kivivuori (puh. 029 56 65370) 
 
Painetun julkaisun voi tilata Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta puh. 029 56 65355. 


