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ESIPUHE 

Tämä etnisiin vähemmistöihin luokiteltujen nuorten miesten rikollisuutta ja 
sen viranomaiskäsittelyä koskeva tutkimusraportti dokumentoi monivaiheista 
tutkimusprosessia. Olemme joutuneet useasti pohtimaan eettistä vastuutamme 
tunteita herättävän, stereotypioita helposti ruokkivan ja siten vaikean aiheen 
tutkijoina. Haasteellista ja inspiroivaa on ollut myös lähestymistapamme mo-
nitieteisyys, eli se, että olemme analysoineet monikulttuurisuutta niin nuoriso-
tutkimuksellisten, etnisiä suhteita käsittelevien kuin kriminologistenkin kes-
kustelujen avulla. Sen vuoksi tämä raportti sisältää runsaasti metodologista 
pohdintaa lähestymistapamme rajoista ja mahdollisuuksista. 

Raportin kirjoittamista on ohjannut pyrkimyksemme toisaalta nuorten, toi-
saalta viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kuulemiseen ja 
kuuntelemiseen niin, että analyysimme tuottaisi näkökulmia etnisesti sensitii-
visen kriminaalipolitiikan kehittämiseen. Tietoisuuden herättely monikulttuu-
risuuden merkityksistä, vaikutuksista ja seurauksista nuorten arjessa on erityi-
sen tärkeää nykytilanteessa, jossa kriminaalipolitiikasta ja kotouttamisesta 
vastaavat viranomaiset näyttävät työskentelevän pitkälti toisistaan irrallaan. 

Tutkimus on toteutettu Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ja Nuorisotut-
kimusverkoston yhteistyönä. Sen aineisto on kerätty osana vuosina 2004–
2005 toteutettua EU-rahoitteista projektia ”InTo – Inside the Outsiders: De-
viant Immigrant Minors and Integration Strategies in European Justice Sys-
tems”. Projektia koordinoi italialainen tutkimuslaitos Istituto Psicoanaltico 
per le Ricerche Sociali ja siihen osallistui Nuorisotutkimusverkoston lisäksi 
CJD Eutin Saksasta. 

Kiitämme kaikkia edellä mainittuja yhteistyökumppaneita paitsi materiaa-
lisista resursseista, myös lukuisista kokouksista ja seminaareista, joissa tutki-
musta on käsitelty. Erityinen kiitos Heini Kainulaiselle, Janne Kivivuorelle, 
Johanna Niemi-Kiesiläiselle sekä kahdelle anonyymille refereelle käsikirjoi-
tuksen paneutuneesta lukemisesta ja tärkeistä huomioista.  

Kiitämme erilaisissa instituutioissa yhteyshenkilöinämme toimineita ihmi-
siä suuresta avusta nuorten haastateltavien rekrytoimisessa ja muissa käytän-
nön järjestelyissä. Kiitokset lisäksi kaikille tutkimusavustajille, joiden apuun 
saatoimme luottaa tutkimuksen eri vaiheissa. 

Erityisen lämpimästi haluamme kiittää jokaista tutkimuksessa haastateltua 
nuorta valmiudesta ja halusta kertoa meille henkilökohtaisista ja kipeistäkin 
asioista. Kiitos myös kaikille viranomaisille ja kansalaisjärjestöjen edustajille, 
jotka olivat valmiita keskustelemaan kanssamme tutkimuksemme haastavasta 
tematiikasta.   
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1  JOHDANTO 
 

 
 
Suomessa on herätelty keskustelua siitä, miten yhteiskunnan monikulttuu-
ristuminen voitaisiin ottaa huomioon rikoslainsäädännössä, seuraamusjär-
jestelmässä ja rikosten ennaltaehkäisyssä. Vähemmistövaltuutettu Mikko 
Puumalainen on todennut, että ”rikoslain pitäisi heijastella yhteiskunnan 
tosiasiallisia olosuhteita ja arvoja, joten sitä ei enää voi kirjoittaa pelkäs-
tään tai voittopuolisesti etnisen monokulttuurin ehdoilla” (Kostiainen 2004, 
5). Hänen mukaansa olisi pohdittava, miten rikosten ehkäisyn, vankeinhoi-
don ja jälkihuollon palvelut saavuttavat etniset vähemmistöt ja heidän eri-
tyiset elämäntilanteensa. Pääsevätkö etnisiin vähemmistöihin luokitellut 
ihmiset vaihtoehtoisten seuraamusten piiriin? Hyödynnetäänkö maahan-
muuttajayhteisöjä riittävästi rikosten ehkäisyssä, niiden seuraamusten sisäl-
töjen muotoilussa tai jälkihuollossa? Miten suhtaudutaan rasismiin? Paneu-
tumalla vakavasti näihin kysymyksiin ”humaania ja rationaalista” krimi-
naalipolitiikkaa on Puumalaisen mielestä mahdollista kehittää ”kulttuuri-
sesti tietoiseksi ja integroivaksi” (mt., 6).  

Puumalaisen esittämät kysymykset ovat olennaisia tässä julkaisussa, 
jossa pohdimme nuorten maahanmuuttajataustaisten ja romanimiesten ri-
kollisuutta ja sen viranomaiskäsittelyä. Pureudumme aiheeseen seuraavien 
kysymysten avulla, joita tarkennamme tutkimusraportin edetessä: Millai-
nen asema rikoksilla on etnisiin vähemmistöihin luokiteltujen nuorten 
miesten elämänkulussa1? Mitä rikokset merkitsevät heille henkilökohtaise-
na kokemuksena? Millä tavoin nuorten parissa toimivat viranomaiset ja 
kansalaisyhteiskunnan toimijat jäsentävät etnisiin vähemmistöihin luokitel-
tujen nuorten rikollisuutta? Millaisia haasteita monikulttuurisuus asettaa 
kriminaalipolitiikalle Suomessa?  

Olemme tehneet elämäkerrallisia haastatteluja 20 rikoksiin syyllisty-
neelle nuorelle miehelle neljässä eri kontekstissa: vankilassa, kriminaali-
huollon, lastensuojelun ja rikosten sovittelutoiminnan piirissä. Peilaamme 
nuorten kokemuksia ja näkemyksiä haastattelemiemme viranomaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan toimijoiden tulkintoihin etnisiin vähemmistöihin 
kuuluvien nuorten rikollisuudesta (tarkempaa tietoa haastatelluista nuorista 

                                                 
1 Etnisiin vähemmistöihin luokitelluilla nuorilla viittaamme tässä julkaisussa sekä niihin 
nuoriin, jotka itse tai joiden vanhemmat ovat syntyneet muualla kuin Suomessa että 
Suomessa asuvaan romaninuoriin. 
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ja viranomaisista, luvut 2.3 ja 2.4 sekä liitteet 2 ja 3). Tutkimuksen tausta-
materiaalina ovat viranomaisten tuottamat maahanmuuttajien rikollisuutta 
kuvaavat tilastot (poliisi- ja tuomioistuintilastot). 

Tutkimuksemme aihe on latautunut ja poliittinen. Monissa tutkimuksis-
sa on havaittu muiden kuin Suomen kansalaisten tilastoidun rikollisuuden 
olevan suurempaa kuin kantaväestön (Suomessa esim. Iivari 2006; Niemi 
2006), mutta eron syistä on erilaisia näkemyksiä. On kiistelty siitä, kuinka 
paljon eroja voi selittää sosiaalisella epätasa-arvolla, rikosoikeusjärjestel-
mässä tapahtuvalla diskriminaatiolla, tilastokäytäntöjen puutteellisuudella 
tai etnisten ryhmien välisillä jännitteillä.  

Suomeen tulleista ulkomaan kansalaisista tällä hetkellä suuri osa on 
nuoria; 39 prosenttia vuonna 2006 Suomeen muuttaneista oli alle 25-
vuotiaita (www.stat.fi). Tämä heijastuu myös rikostilastoihin. Juhani Iiva-
rin (2006, 84–88) tutkimuksen mukaan etenkin nuoret maahanmuuttaja-
taustaiset miehet ovat väestöosuuteensa nähden yliedustettuina rikoksista 
tuomituista. Teimme samansuuntaisia havaintoja tämän tutkimuksen taus-
talla olleessa EU-projektissa2, jossa keräsimme tilastotietoja poliisin tie-
toon tulleesta maahanmuuttajanuorten rikollisuudesta sekä rikosten seu-
raamuksista tuomioistuimissa. Kuten myöhemmin esitämme, myös viran-
omaisten tietoon tullutta rikollisuutta voi lähestyä kulttuurisena ilmiönä ja 
sellaisena rikollisuutta kuvaavia lukuja on syytä tulkita tietyin varauksin.  

 
 

1.1 Vaiettu aihe? 

Aiheen arkaluontoisuuden tunnistaessamme olemme joutuneet miettimään 
jo tutkimushankkeen alussa, onko tämänkaltaista teemaa mielekästä lähteä 
tutkimaan. Kysymystä voi käsitellä laajemminkin pohtimalla sitä, voidaan-
ko tietyt yhteiskunnallisesti merkittävät teemat kuitata liian latautuneiksi ja 
siksi mahdottomiksi lähestyä tutkimuksen keinoin. Onko mieltä tutkia ri-
kollisuuden monimutkaista ilmiötä nimenomaan etnisiä hierarkioita va-

                                                 
2 InTo – Inside the Outsiders: Deviant Immigrant Minors and Integration Strategies in 
European Justice Systems. Rahoittaja: EU, Directorate General, Justice and Home Af-
fairs. Hanke toteutettiin vuosina 2004–2005 Italiassa (koordinoiva maa), Saksassa ja 
Suomessa. Tavoitteena oli analysoida maahanmuuttajataustaisten nuorten rikollisuutta 
sekä siihen liittyviä yhteiskunnallisia ja nuorten elämänkulkua koskevia tekijöitä. Toi-
seksi selvitettiin rikoksia tehneiden maahanmuuttajataustaisten nuorten ja rikosoikeusjär-
jestelmän kohtaamista, tähän liittyviä ongelmia ja kehittämistarpeita. Emme vertaa tässä 
tutkimusraportissa eri maiden tuloksia, vaan keskitymme Suomessa kerätyn aineiston 
analyysiin. Vertailun tekeminen ansaitsisi oman tutkimuksensa: laadullisten aineistojen 
vertaaminen on jo sinällään haasteellista, minkä lisäksi vertailu edellyttäisi tarkkaa kun-
kin maan institutionaalisen kontekstin kuvaamista. 
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laisemalla ja purkamalla? Voiko kulttuurilla nähdä olevan mitään sijaa ri-
kollisuuden ymmärtämisessä? Monet kriminologit pelkäävät, että tutkimus-
tulosten epäsensitiivinen hyödyntäminen julkisissa keskusteluissa ja poliit-
tisessa päätöksenteossa voi huonontaa maahanmuuttajien elinolosuhteita 
entisestään. Äärimmäisten kantojen mukaan aihepiiriä ei pitäisi tutkia lain-
kaan. (Bovenkerk & Yesilgöz 2004, 84; Marshall 1997, 225.)  

Olemmekin joutuneet perusteellisesti pohtimaan, miten lähestyä tätä ri-
kollisuuden, etnisyyden ja kulttuurin kaltaisten latautuneiden käsitteiden 
määrittämää aihepiiriä ilman, että vahvistaisimme ilmassa leijuvia stereo-
typioita ”etnisestä rikollisuudesta” tai tulkitsisimme rikollisuutta ajasta tai 
paikasta irrallisena ilmiönä.  

Tutkimusaiheeseen tarttuminen on merkinnyt lukuisia pohdintoja tutki-
jan monimutkaisesta yhteiskunnallisesta vastuusta. Se on merkinnyt myös 
sitä eettistä lähtökohtaa, ettei tutkija voi vaikenemalla ohittaa sellaisia va-
kavia yhteiskunnallisia ongelmia, joista puhuminen tuntuu olevan vaikeaa 
ja joiden ympärillä käytävää keskustelua sävyttävät ajoittain rajutkin tun-
teet ja asenteet. Ehkä kuvaavaa asian arkaluontoisuuden kannalta on se, 
että samalla kun kysymys rikollisuuden ja yhteiskunnan etnisen hierarkian 
välisestä suhteesta on polttava julkinen puheenaihe, sitä koskevaa tutki-
musta on Suomessa tehty vähän. Keskustelua on käyty pitkälti medioiden 
välityksellä, ja tietolähteet ovat perustuneet tilastoihin.  

Lähestymme kulttuurin ja etnisyyden käsitteitä selitystä vaativina il-
miöinä sen sijaan, että näkisimme ne rikollisuutta selittävinä muuttumat-
tomina elementteinä, jotka tuodaan sellaisenaan mukana esimerkiksi enti-
sestä kotimaasta. Ymmärrämme kulttuurin käyttäytymisen, elämäntapojen, 
arvojen ja ajatusten monimutkaisena kokonaisuutena, jota määritellään, 
kiistetään ja tarkennetaan jatkuvasti vuorovaikutuksessa muiden kanssa. 
Valta määritellä kulttuurisia rajoja ja eroja on keskeinen kulttuurin käsit-
teeseen sidottu piirre. (Mt., 85–90.)  

Myös rikollisuutta, rikosoikeusjärjestelmää ja rikollisuudesta käytävää 
keskustelua voidaan tarkastella erityisinä kulttuurisina ilmiöinä; ne raken-
tuvat ja tulevat tulkituiksi kiistanalaisissa sosiaalisissa ja symbolisissa 
(olo)suhteissa (Ferrell ym. 2004, 4). Lähestymistavallamme on yhtymäkoh-
tia kulttuuriseen kriminologiaan. Kulttuurisen kriminologian lähtökohdan 
mukaan ihmisten toimintaa ja asioille antamia merkityksiä määrittävät yh-
teiskunnalliset järjestelyt, mutta he myös itse aktiivisesti antavat mielen 
käyttäytymiselleen, kuten tekemilleen rikoksille (Ulmer & Spencer 1999; 
Presdee 2004, ks. tarkemmin luku 2). Pyrimme tutkimiemme nuorten mies-
ten tekemien rikosten sosiokulttuuriseen ymmärtämiseen analysoimalla 
rikollisuutta sen inhimillisessä ja historiallisessa ympäristössä.  

 



 4 

1.2 Moninkertaiset leimat 

Haastattelemamme nuoret ovat moninkertaisesti leimattu ryhmä: he ovat 
nuoria ja edustavat etnisiä vähemmistöjä, minkä lisäksi he ovat syyllisty-
neet rikoksiin. Haluamme purkaa kuvaa näistä nuorista miehistä pelkästään 
ongelmaryhmänä tarjoamalla heille mahdollisuuden esittää itsensä inhimil-
lisinä toimijoina siitä huolimatta, että he ovat tehneet tuomittavia tekoja 
(myös Järvinen 2003). Miten he näkevät rikosten liittyvän omaan elämän-
historiaansa ja elämänkulkuunsa, perhesuhteisiinsa sekä sosiaalisiin ver-
kostoihinsa? Millaisena he ovat kokeneet suomalaisen institutionaalisen 
maailman: koulun tai erilaiset laitokset, kuten lastenkodin, koulukodin tai 
vankilan, joissa moni on viettänyt pitkiä aikoja? Millaisia kokemuksia heil-
lä on suomalaisista viranomaisista?  

Nuorten kertomukset kuvaavat paitsi heidän yksilöllisiä kokemuksiaan, 
myös heidän moninkertaisesti marginaalista asemaansa suomalaisessa yh-
teiskunnassa. Yhteistä nuorille on se, että heidän jäsenyytensä suomalaises-
sa yhteiskunnassa on eri tavoin katkeileva, kyseenalaistettu tai vaiettu. 
Nuorten suhde yhteiskuntaan rakentuu ristiriitaisessa tilanteessa, jossa nuo-
rilta samaan aikaan odotetaan ja kielletään yhteiskunnallinen jäsenyys. 
Karkein jäsenyyden kieltämisen tunnuspiirre on karkotus tai sen uhka. Jä-
senyyden käsitteen avulla teemme näkyväksi nuorten yhteiskunnallisen ja 
arkisen kiinnittymisen moniulotteisuuden (Suurpää 1999; Harinen 2003; 
Harinen ym. 2005). Jäsenyys kuvaa nuorten yhteiskuntaan kiinnittymisen 
sekä virallisia että epävirallisia ulottuvuuksia.  

Nuorten kertomuksia voi lukea selkeänä vastaäänenä julkiselle maa-
hanmuutto- ja kotouttamispolitiikalle, jossa korostuvat jäsenyyden muodol-
liset ulottuvuudet: kansalaisuuden, koulutuksen ja työpaikan saaminen. 
Vaikka nuoret eivät väheksy tällaisia ”hyvän yhteiskunnallisen jäsenen” 
tunnusmerkkejä, kertomuksissa korostuvat myös jäsenyyden henkilökoh-
taisuus ja emotionaalisuus: kysymykset arkisesta oikeudenmukaisesta koh-
telusta tai syrjinnästä, perhesiteistä ja ystävistä tai yksinäisyydestä, kuulu-
misesta tai irrallisuudesta. Nuorten kertomuksista nousee kriittisiä näkö-
kantoja myös sellaista universalistista kriminaalipolitiikkaa kohtaan, jossa 
ei kiinnitetä huomiota rikoksen taustalla oleviin sosiaalisiin ja kulttuurisiin 
jännitteisiin. 

Haastattelemiemme nuorten kertomukset osoittavat heidän tekemiensä 
rikosten liittyvän nimenomaan heidän suomalaisessa yhteiskunnassa koh-
taamiinsa ongelmiin, kuten rasistiseen kiusaamiseen ja erontekoon arjessa, 
mistä heidän on usein vaikea puhua aikuisille. Tällaiset kokemukset aiheut-
tavat yksinäisyyttä, epävarmuutta ja turhautumista. Monet nuorista ovat 
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paitsi rikosten tekijöitä, myös rasististen rikosten3 uhreja. Äärimmillään 
yhteiskunta vastaa tällaisen henkilön rikoksina ilmeneviin elämänkulun 
ongelmiin karkottamalla hänet maasta. Virallisesti karkotus ei ole rikosoi-
keudellinen seuraamus, vaan se on ulkomaalaislain alainen asia. Tosiasias-
sa se ja jo sen uhka kuitenkin merkitsee nimenomaan rangaistusta: teke-
miensä rikosten vuoksi henkilö uhataan karkottaa maahan, johon hänellä ei 
välttämättä ole minkäänlaista henkilökohtaista sidosta. Tekemiemme haas-
tatteluiden perusteella karkotusasian pitkä käsittelyaika aiheuttaa nuorissa 
pelkoa ja epäluottamusta suomalaiseen yhteiskuntaan. Tutkimuksemme 
haastaa pohtimaan, pitäisikö karkotusta käsitellä nykyistä tiiviimmin rikos-
oikeudellisena kysymyksenä. Entä voiko poliittisena tavoitteena olla se, 
että nuori pitää valttikorttinaan sitä, että hänellä on muukalaispassi: hän ei 
ole minkään maan kansalainen, eikä häntä voi tämän vuoksi karkottaa 
minnekään? 

Karkotuksen periaate valaisee poliittis-moraalista näkemystä, jonka 
mukaan kansalaisuus on ratkaiseva yhteiskunnallisen jäsenyyden elementti. 
Poliittisesti hyväksyttynä käytäntönä karkotus vihjaa siihen, että muut kuin 
Suomen kansalaiset ovat maassa ehdollisesti, koeajalla, olivatpa nuoret itse 
suunnittelemassa muuttoa pois Suomesta tai eivät. Karkotusuhka voi osal-
taan estää jäsenyyden lunastamista ja jopa lisätä rikosten uusimista, joka on 
tuoreen selvityksen mukaan maahanmuuttajataustaisilla (alle 15-vuotiailla) 
nuorilla muutenkin hieman yleisempää kuin kantaväestön nuorilla (Savo-
lainen, Hinkkanen & Pekkarinen 2007, 17–18). 

 
 

1.3 Pelko 

Yksi syy siihen, miksi kysymys etnisten hierarkioiden kietoutumisesta ri-
kosilmiöihin tuntuu toisaalta olevan medioiden ehtymätön kiinnostuksen 
kohde ja toisaalta tieteellisissä keskusteluissa sangen vaiettu aihe, liittynee 
paitsi aihepiirin arkaluontoisuuteen, myös sen pelottavuuteen. Esimerkkinä 
tässäkin voi toimia karkotus, nimenomaan kulttuurisena ilmiönä. Harva 
yhteiskunnallinen ilmiö on niin syövytetty pelolla kuin karkotus. Haastatte-
lemamme nuoret pelkäävät tulevansa karkotetuiksi, ja heidän kanssaan 
työskentelevät viranomaiset pelkäävät, etteivät he tiedä karkotuksesta riit-
tävästi eivätkä pysty toimimaan ammattitaitoisesti (ks. tarkemmin luvut 3 
                                                 
3 Rasistisen rikoksen uhri valitaan kohteeksi ryhmäominaisuuksiensa takia: etnisen, us-
konnollisen tai kansallisen alkuperänsä takia. Vuonna 2004 voimaan tulleessa rikoslain 
uudistuksessa (515/2003, 5§) rikoksen kohdistaminen etniseen ryhmään kuuluvaan hen-
kilöön tähän ryhmään kuulumisen perusteella määritellään rangaistuksen koventamispe-
rusteeksi.  
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ja 5). Julkinen keskustelu karkotuksesta on pelkoa lietsova tai sitä heijasta-
va.  

Turvallisuuden ja kontrollin näkökulmilla sävyttynyt karkotuskeskuste-
lu osuu hyvin nykyiseen riskien hallintaan pyrkivään ”pelon kulttuuriin” 
(mm. Ahmed 2004; Beck 1990). Nyky-yhteiskunnassa omaa elämäänsä 
hallitsevan ihmisen odotetaan olevan tietoinen elämäänsä kohdistuvista 
riskeistä ja osaavan valmistautua niihin. Tästä näkökulmasta katsottuna 
lienee oireellista, että väkivalta- ja rikosuutisointi on lisääntynyt viime 
vuosien aikana. Se on myös visualisoitunut muun muassa näkyvin lööpein. 
(Kivivuori, Kemppi & Smolej 2002; Smolej & Kivivuori 2005.) Median 
roolia ihmisten riskitietoisuuden herättelyssä tai ylläpidossa ei voi vähek-
syä. Siinä missä rikosuutisointi on lisääntynyt, ihmisten keskimääräinen 
riski joutua rikoksen uhriksi on pysynyt Suomessa suhteellisen vakaana. 
Maahanmuuttajien määrän kasvun huomioon ottaen muiden kuin Suomen 
kansalaisten tilastoitu rikollisuus ei ole sanottavasti kasvanut viime vuosi-
na. Myöskään karkotukset eivät ole ratkaisevasti lisääntyneet (ks. luku 3).  

Pelkoa on omiaan lietsomaan ajatus, jonka mukaan kaikki muutos ai-
heuttaa ongelmia. Tästä näkökulmasta katsottuna monikulttuuristumista 
koskeva muutos voidaan henkilöidä maahanmuuttajiin, joiden hartioille 
oletetut riskit ja pelot sälytetään. Turvallisuuden korostaminen, muutosvas-
tarinta ja riskitietoisuuteen kasvattaminen voivat johtaa yhtälöön, jossa 
maahanmuuttajat näyttäytyvät sekä riskien aiheuttajina että riskien vastuun 
kantajina. Tutkimuksemme perusteella on ilmeistä, että riskien palauttami-
nen yksilöihin tai yksittäisiin ihmisryhmiin siten, että yhteiskunnalliset 
(olo)suhteet jätetään sivuun, on näkökulmana vinoutunut.  

 
 

1.4 Monikulttuuristuva tasa-arvo 

Tässä julkaisussa kriminaalipolitiikkaa lähestytään laajasti. Viittaamme 
sillä sekä rikosten ennaltaehkäisyyn että sitä korjaaviin valtiollisiin ja kan-
salaisyhteiskunnan toimenpiteisiin, etenkin sitä koskevaan päätöksente-
koon (Lappi-Seppälä 2006, 6–7). Juhani Iivari (2006, 142–143) pitää ”osal-
listuvaa oikeutta” uutena piirteenä suomalaisessa rikosoikeusjärjestelmäs-
sä. Tällä hän viittaa siihen, että yksilölliset ja vaihtoehtoiset ratkaisut ovat 
lisääntyneet, ja yhä useammin rikoksiin syyllistyneellä on oikeus valita, 
osallistuuko hän erilaisiin ohjelmiin rankaisemisen sijasta. Tutkimuksem-
me haastaa pohtimaan, onko etnisiin vähemmistöihin luokitelluilla nuorilla 
tarpeeksi voimavaroja ja tietoa rikosoikeusjärjestelmästä, että he voivat 
aktiivisesti tehdä edellä kuvatun kaltaisia valintoja. Viranomaiset puoles-
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taan joutuvat käsittelemään uudentyyppisiä kysymyksiä kohdatessaan ri-
koksia tehneitä maahanmuuttajataustaisia nuoria. Rangaistusten sisältöjen 
muotoilussa on pohdittava, miten ne auttavat rangaistun kotoutumista suo-
malaiseen yhteiskuntaan sekä millaisia viranomaisten ja rangaistun lähipii-
riin kuuluvien yhteistyöverkostoja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on 
rakennettava4.  

Myös kysymys etnisiin vähemmistöihin luokiteltujen mahdollisesta eri-
tyiskohtelusta on suomalaisille viranomaisille hankala. Haastattelemamme 
asiantuntijat suhtautuivat eri tavoin tähän kysymykseen, kuten myöhemmin 
käy ilmi (ks. luku 3.4). Suomalainen kriminaalipolitiikka perustuu univer-
salistiselle tasa-arvoajattelulle, jonka mukaan kaikkia ihmisiä on kohdelta-
va samalla tavalla. Joillekin ryhmille suunnatut erityistukitoimenpiteet tai 
erityiskohtelu sopivat huonosti tähän viitekehykseen siitä huolimatta, että 
varsinkin nuorten rikosten käsittelyssä universalistista linjaa on viime vuo-
sina tarkistettu ja monikulttuurisuuden huomioimisesta on tullut yksi suo-
malaisen suvaitsevaisuuden mantra. Samaan ongelmakenttään liittyy se, 
että sekä haastattelemiemme nuorten että viranomaisten tuntui olevan vai-
kea puhua rasismista ilmiönä. Monet viranomaiset kiistivät rasismin ole-
massaolon omassa toimintaympäristössään vedoten juuri universalistiseen 
lähtökohtaan: kaikki kohdataan yksilöinä samalla tavalla.  

Suomalaisen ja laajemminkin pohjoismaisen hyvinvointivaltion ongel-
mana tuntuu olevan se, että korostaessaan ihmisten samanarvoisuutta sen 
on hankalaa tunnistaa etnisyyteen tai muihin hierarkkisiin jakoihin perus-
tuvia eriarvoisuuden ilmiöitä, kuten rasismin eri ulottuvuuksia (Pringle 
2006; Clarke (toim.) 2003). Toivomme tutkimuksemme virittävän pohti-
maan, miten tasa-arvoajattelu, erityiskohtelu ja rasismin tunnistaminen voi-
sivat olla sovitettavissa yhteen suomalaisessa kriminaalipoliittisessa kon-
tekstissa. Peilaamme nuorten kokemuksia ja tulkintoja haastattelemiemme 
viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden näkemyksiin etnisiin 
vähemmistöihin kategorisoitujen rikollisuudesta, sen taustoista ja näiden 
ongelmien viranomaiskäsittelystä.  

Seuraavassa luvussa kuvaamme tarkemmin tutkimuksen teoreettis-
metodologista viitekehystä, esittelemme empiirisen aineistomme ja valo-
tamme lyhyesti tutkimusprosessia. Kolmannessa luvussa analysoimme 
maahanmuuttajia ja etnisiä vähemmistöjä kuvaavaa suomalaista käsitteis-
töä, luokittelua ja sen historiaa vuoropuhelussa aineistojemme kanssa. Lu-
ku kuvaa yhteiskunnallista kontekstia, jossa myös etnisiin vähemmistöihin 
luokiteltujen nuorten tekemiä rikoksia käsitellään – niin julkisissa keskus-

                                                 
4 Liitteessä 1 on esitetty listaus keskeisestä lainsäädännöstä, joka olisi otettava huomioon 
rakennettaessa etnisesti sensitiivistä kriminaalipolitiikkaa. 
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teluissa kuin viranomaiskäytännöissä. Tässä yhteydessä esitämme tilasto-
tietoja  maahanmuuttajataustaisten  nuorten  rikollisuudesta  sekä  muun 
muassa karkotuksista. Viranomaisten tietoon tullutta maahanmuuttajien 
rikollisuutta kuvaavat lukumäärät perustuvat kansalaisuuden, syntymämaan 
tai äidinkielen perusteella tehtyihin ihmisten luokitteluihin. Sen lisäksi, että 
esittelemme luvussa näitä rikostilastoja, pohdimme niiden tuotantoehtoja 
sekä sitä, mitä ne kertovat maahanmuuttajataustaisten nuorten ongelmista 
suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Neljäs luku on tutkimuksen yksi pääluku. Siinä analysoimme etnisiin 
vähemmistöihin luokiteltujen nuorten rikollisuuden selittämistä neljästä 
näkökulmasta, jotka olemme tiivistäneet nuorten kertomuksista ja asiantun-
tijahaastatteluista: 1) nuorten elämänkulun, 2) arjen ja nuorisokulttuuristen 
ympäristöjen, 3) yhteiskunnallisten tekijöiden sekä 4) kulttuuristen selitys-
ten näkökulmista.  

Viidennessä luvussa tutkimme nuorten ja viranomaisten välisiä koh-
taamisia analysoiden pääosin nuorten kertomuksia mutta myös haastatte-
lemiemme asiantuntijoiden näkökulmia. Kuudes luku on johtopäätösluku, 
jossa hahmottelemme etnisesti sensitiivisen kriminaalipolitiikan mahdolli-
suuksia ja rajoja sekä teemme analyysimme pohjalta suosituksia viran-
omaisille, jotka käsittelevät etnisiin vähemmistöihin luokiteltujen rikolli-
suutta. 

 



 
 

2  TEOREETTISET JA METODOLOGISET 
NÄKÖKULMAT 

 
 
 
2.1 Kulttuurinen kriminologia,  

vuorovaikutuksellisuus ja tarinallisuus  

Maahanmuuttajien rikollisuutta on selitetty kriminologisten teorioiden 
avulla (mm. Iivari 2006, 25–35; von Hofer, Sarnecky & Tham 1997, 76–
80; Künnapuu 2003, 239–240). Monet tutkimukset ovat hyödyntäneet niin 
kutsuttua paineteoriaa, joka korostaa ihmisten tavoitteiden ja niihin pyrki-
misen keinojen välistä ristiriitaa rikosten taustatekijänä. Se selittää maa-
hanmuuttajien rikoksiin syyllistymistä heidän sosiaalisen asemansa heik-
koudella, heidän huonoilla taloudellisilla mahdollisuuksillaan uudessa yh-
teiskunnassa sekä heidän kokemallaan etnisellä syrjinnällä esimerkiksi 
työn- ja asunnonhaussa, työmarkkinoilla sekä arkielämässä (esim. Vaza-
onyi & Killias 2001). He eivät siis ole kantaväestön kanssa tasa-arvoisessa 
asemassa tavoittelemassa hyvinvointia ja taloudellista menestystä, minkä 
vuoksi jotkut voivat tavoitella menestystä laittomin keinoin. 

Toiseksi maahanmuuttajien rikollisuutta on selitetty leimaamisteoreetti-
sesti värittyneellä näkemyksellä viranomaisten valikoivasta kontrollista. 
Taustalla on se havainto, että viranomaistilastojen mukaan maahanmuutta-
jat tekevät enemmän rikoksia kuin kantaväestö, mutta itse ilmoitettuun ri-
kollisuuteen perustuvien tutkimusten mukaan maahanmuuttajien ja kanta-
väestön rikollisuudessa ei ole juuri eroa tai ero on huomattavasti pienempi 
kuin tilastoidussa rikollisuudessa (ks. tarkemmin näistä tutkimuksista ja 
selitysmalleista, luku 3.2). Teorian mukaan maahanmuuttajien korkeampi 
rikollisuustaso viranomaistilastoissa selittyy institutionaalisella rasismilla: 
heitä pidätetään, syytetään ja tuomitaan herkemmin kuin kantaväestön 
edustajia.  

Kolmas selitysmalli, sosiaalisen kontrollin teoria, taas näkee maahan-
muuttajien sosiaalisten sidosten lähiyhteisöihinsä olevan uudessa yhteis-
kunnassa ja elämäntilanteessa heikompia kuin valtaväestöllä, minkä vuoksi 
he ovat alttiimpia tekemään rikoksia. Neljänneksi alakulttuuriteorian mu-
kaan maahanmuuttajayhteisöissä syntyy yhteiskunnan hyväksymästä arvo-
järjestelmästä ”poikkeavia alakulttuureja”, jotka kehittelevät oman moraa-
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linsa ja säännöstönsä. Alakulttuurien taustalta saattaa löytyä paineteorian 
mukaista turhautumista oman viiteryhmän yhteiskunnallisesti marginaali-
seen asemaan. Osassa alakulttuurisesti suuntautuneita tutkimuksia on ana-
lysoitu ja selitetty myös kulttuurien kohtaamiseen liittyviä konflikteja.  

Tutkimuksissa maahanmuuttajien rikollisuuden selityksenä on edellis-
ten lisäksi ollut maahanmuuttoon liittyvät stressitekijät, kuten psykososiaa-
liset ongelmat tai traumaattiset kokemukset, jotka saattavat altistaa rikosten 
tekemiselle. Joskus maahanmuuttajien rikokset voivat kytkeytyä myös kan-
sainväliseen, organisoituun rikollisuuteen. Edelleen maskuliinisuutta kos-
kevia teoretisointeja on käytetty hyväksi maahanmuuttajamiesten rikolli-
suutta selitettäessä (ks. tarkemmin luku 2.3).  

Mikään näistä teorioista ei selitä maahanmuuttajien rikollisuutta tyhjen-
tävästi, vaikka niissä on kiistatta piirteitä, jotka sopisivat myös haastatte-
lemiemme nuorten elämäntilanteiden ja rikollisuuden selittämiseen. Emme 
kuitenkaan lähde tässä tutkimuksessa arvioimaan eri teorioiden totuusar-
voa. Analysoimme nuorten rikosten ja heidän elämänkulkunsa välistä mo-
nimutkaista suhdetta sen sijaan, että selittäisimme sitä yksittäisillä syillä, 
jotka ovat helposti karkeita yksinkertaistuksia moniulotteisesta todellisuu-
desta. Haluamme kuulla nuorten omia tulkintoja elämästään ja rikosten 
merkityksestä osana sitä.  

Lähtökohtamme voi kriminologisen keskustelun kentällä palauttaa niin 
sanottuun kulttuurisen kriminologian viitekehykseen (esim. Ferrell, 
Hayward, Morrison & Presdee 2004; Honkatukia, Nyqvist & Pösö 2006a). 
Se on suhteellisen uusi traditio, jossa tarkastellaan ihmisyhteisöjen, rikos-
ten ja rikoskontrollin välisiä suhteita ja niiden dynamiikkaa. Se on kiinnos-
tunut siitä, miten rikokset tehdään ja merkityksellistetään osana sosiaalista 
järjestelmää, kulttuuria ja arkielämää. Kulttuurisen kriminologian kentällä 
rikollinen kuten muukin käyttäytyminen nähdään vuorovaikutuksellisena 
sen sijaan, että sen katsottaisiin olevan suoraviivaisesti esimerkiksi yhteis-
kuntarakenteiden, sosiaalisen jäsenyyden tai persoonallisuuspiirteiden mää-
rittämää. Ihmiset tulkitaan sosiaalista järjestystä aktiivisesti tuottaviksi 
olennoiksi, joiden omaksuma maailmankuva on läsnä heidän arkeaan sekä 
oikeaa ja väärää koskevissa näkemyksissään. Maahanmuuttajataustaisten 
nuorten näkökulmasta on keskeistä, että tähän maailmankuvaan vaikuttavat 
ympäröivän yhteiskunnan (myönteisesti tai kielteisesti värittyneet) näke-
mykset heistä, joihin he joutuvat ottamaan eri tavoin kantaa arkielämässään 
(Siegel & Bovenkerk 2000, 427–428). Sen vuoksi tarkastelemme tutki-
muksen seuraavassa luvussa maahanmuuttajien luokitteluja suomalaisessa 
yhteiskunnassa sekä tutkimiemme nuorten tapoja ottaa kantaa niihin. 

Kulttuurinen kriminologia on saanut vaikutteita Durkheimin, Parsonsin 
ja Mertonin kulttuurianalyyseista, kuten myös 1900-luvun alun amerikka-
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laista kaupunkielämää ja nuorisojengejä tutkineilta Chicagon koulukunnan 
etnografeilta. Samoin aineksia on otettu brittiläisestä kulturalismista, joka 
oli kiinnostunut työväenluokkaisten nuorten yhteiskunnallisen sopeutumi-
sen ja vastarinnan muodoista. Vahva taustavaikuttaja on myös 1960-luvulla 
syntynyt kriittinen kriminologia, joka on korostanut yhteiskunnan luokka-
rakenteen merkitystä rikollisuuden ymmärtämisessä ja selittämisessä yh-
teiskunnallisena ilmiönä. Kulttuurinen kriminologia korostaa kuitenkin 
normien, kulttuurien, erojen ja ryhmien moninaisuutta vahvemmin kuin 
kriittisen kriminologian perinne. (Honkatukia ym. 2006a, 214–216.) 

Angloamerikkalaisessa keskustelussa kulttuurinen kriminologia on suh-
teuttanut itseään hallinnolliseksi kriminologiaksi kutsumaansa lähestymis-
tapaan. Hallinnollinen kriminologia on kiinnostunut rikoksista ensisijaisesti 
tilastollisina ”faktoina”, mutta ohittaa usein rikosten tekemisen kulttuurisen 
ja arkielämään kytkeytyvän ymmärryksen. Tämä ymmärrys taas on kult-
tuurisen kriminologian peruskivi. Tavoitteena on suhteuttaa rikosten teke-
minen inhimilliseen, kulttuuriseen ja historialliseen kontekstiinsa. (Presdee 
2004, 276–277.) Nämä kontekstit ovat myös areenoita, joilla käydään mää-
rittelykamppailuja siitä, mitä pidetään rikoksena tai sosiaalisen normin rik-
komisena. Eri ihmisryhmillä on erilainen pääsy näihin määrittelyprosessei-
hin. Nuoret ja varsinkin rikoksia tehneet etnisiin vähemmistöihin luokitel-
lut nuoret ovat pääasiassa muiden määrittelyiden kohteina.  

Tutkimiamme nuoria on mahdollista luokitella vallattomiksi monella 
tavalla. He ovat iältään nuoria, maahanmuutto on osa heidän elämänhisto-
riaansa, ja heidän yhteiskunnallista paikkaansa leimaa marginaalisuus, jon-
ka keskeinen elementti on rikollisuus. Nämä nuoret haastavat sovinnaisen, 
ennakoitavan elämänkulun, aikuistumisen ja yhteiskuntaan kiinnittymisen 
tapoja – osin vapaaehtoisesti, mutta paljolti myös pakotettuina. Syrjäyty-
minen, osattomuus ja irrallisuus ovat helposti totalisoivia käsitteitä, jotka 
jättävät tunnistamatta vallattomuuden ristiriitaisen luonteen (Helne, Hänni-
nen & Karjalainen toim. 2004; Suutari & Suurpää 2001). Vaikka tutki-
miemme nuorten elämää leimaavat yhteiskunnallisen ja kulttuurisen vallan 
puute tai arkipäiväisiksi muuttuneet syrjintäkokemukset, ulkopuolisuus 
saattaa koettuna sisältää myös vallan tunteen, eli tunteen siitä, että haastaa 
totuttuja elämäntapoja ja näin onnistuu metaforisesti lyömään syrjivää ym-
päristöä takaisin omalla normeja koettelevalla toiminnallaan.  

Tällä väitteellä emme halua väheksyä tutkimiemme nuorten vaikeita 
elämänhistorioita ja -kokemuksia. Väite on luonteeltaan pikemminkin me-
todologinen. Olemme pyrkineet kohtaamaan tutkimamme nuoret aktiivisi-
na oman elämänsä tulkitsijoina unohtamatta kuitenkaan niitä yhteiskunnal-
lisia olosuhteita, jotka raamittavat nuorten sosiaalisia toimintamahdolli-
suuksia ja kulttuurista tilaa. Tämänkaltainen näkökulma haastaa edellä 
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mainitun ”hallinnollisen kriminologian” perinteen, jossa rikollisuus näyt-
täytyy pikemminkin tilastollisena faktana ja hallinnoinnin kohteena kuin 
historiallisessa ja inhimillisessä kontekstissaan tulkittavana kulttuurisena 
ilmiönä. 

Rikollisuuden vuorovaikutuksellinen luonne on tutkimuksemme kes-
keinen metodologinen lähtökohta. Analysoimme nuorten haastatteluja osa-
na heidän elämänkulkuaan ja sosiaalisia suhteitaan. Lisäksi vertailemme 
nuorten kertomuksia viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden 
näkemyksiin nuorten rikollisuudesta. Nuorten kanssa tekemämme elämä-
kerralliset haastattelut dokumentoivat rikkaasti heidän kokemuksiaan, mer-
kitysmaailmaansa ja elämänkulussaan tapahtuneita muutoksia ja katkoksia. 
Samalla ne valaisevat rikosten tekemisen taustalla olevia monimutkaisia 
prosesseja. 

Vuorovaikutuksellisuus on paitsi metodologinen, myös eettinen ja sisäl-
löllinen lähtökohta. Määrälliset tutkimukset osoittavat maahanmuuttajien 
joutuvan suhteellisen usein rikosten uhreiksi (Pohjanpää 2003; Honkatukia 
2005; Ellonen 2006). Haastateltujen nuorten kertomukset vahvistavat syr-
jintä- ja rikoksen uhriksi joutumisen kokemusten yleisyyden, kuten myös 
sen, että monet maahanmuuttajat eivät kerro rikoksen uhriksi joutumises-
taan viranomaisille, vaan tieto jää sisäpiiritiedoksi. Maahanmuuttajataus-
taisten nuorten rikollisuutta analysoitaessa uhrinäkökulmaa ei voi ohittaa – 
ei tieteellisesti eikä eettisesti.5  

Tarinoiden tulkintaan vaikuttaa myös haastattelijan ja haastateltavan 
välinen vuorovaikutus. Lähdemme ajatuksesta, jonka mukaan elämäntarina 
tavoittaa haastateltavan subjektiivisen todellisuuden ja hänen ymmärryk-
sensä tapauksesta haastatteluhetkellä. Kertoessaan meille ”minä”- tai iden-
titeettitarinaansa haastateltavat puhuvat siitä, millaisia he ovat ja mitä heille 
on tapahtunut. Tärkeä osa tarinoita on se, millaisina he haluavat tulla näh-
dyiksi – miten he enemmän tai vähemmän tietoisesti päättävät tehdä ym-
märrettäväksi elämäänsä meille haastattelijoille ja sitä kautta tutkimusra-
portin lukijoille. (Messerschmidt 2000, 16–21; Järvinen 2003; Keskinen 
2005, 36–37.) 

Nuorten tarinat kertovat rikosten monista rooleista nuorten elämässä. 
Rikokset eletään ja ne tulevat tulkituiksi sosiaalisessa ympäristössä, jossa 
tulkinta- ja kerrontatapoja määrittävät monenlaiset kulttuuriset ja sosiaali-

                                                 
5 Valitettavasti kaikissa Euroopan maissa ei uhriseurantaa tehdä siten, että voitaisiin ana-
lysoida etnisen syrjinnän ilmenemistä tilastollisesti. Suomessa on seurattu poliisin tie-
toon tulleen rasistisen rikollisuuden yleisyyttä ja luonnetta 1990-luvun loppupuolelta 
lähtien (tarkemmin Ellonen 2006) sekä tutkittu maahanmuuttajien joutumista rikosten 
uhreiksi väestökyselyin (mm. Jasinskaja-Lahti, Liebkind & Vesala 2002; Pohjanpää 
2003). 
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set konventiot: niin suomalainen yhteiskunta institutionaalisine puitteineen, 
nuorten oma elämänhistoria ja perhe kuin nuorisokulttuuriset merkitykset 
ja vaikutukset.  

Tutkimuksemme aihe on herkkä ja stereotypioita ruokkiva, mistä sekä 
me tutkijat että nuoret haastateltavat olimme tietoisia. Tämä ei voinut olla 
vaikuttamatta siihen, miten tarinat kerrottiin, mitä jätettiin kertomatta ja 
miten me tutkijoina reagoimme nuorten kertomuksiin. Kuten myöhemmin 
kuvaamme, myös se (useimmiten suljettu) tila, jossa haastattelu tehtiin, toi 
oman sävynsä keskusteluihin. Nuorten kertomukset osoittavat aiheen 
psyykkisen monimutkaisuuden ja raskauden, mikä näkyy muun muassa 
tarinoiden sisäisenä jännitteisyytenä – väliin pursuavana monisanaisuutena, 
väliin katkonaisuutena ja hiljaisuutena. Monissa haastatteluissa tunteet 
nousivat pintaan tavalla, joka yllätti meidät tutkijat.  

 
 

2.2 Jäsenyyden eri ulottuvuudet 

Tutkimiemme nuorten vaihtelevia elämänhistorioita ja nykyistä elämänti-
lannetta luonnehtii osuvasti käsite jäsenyys (ks. suomalaisesta käsitettä 
koskevasta keskustelusta mm. Suurpää 1999; Harinen (toim.) 2003; Hari-
nen ym. 2005). Jäsenyys valaisee niitä yhteiskuntaan kiinnittymisen erityi-
siä solmukohtia, joita tutkimamme nuoret ovat kohdanneet – ja kohtaavat 
jatkuvasti – huolimatta siitä, mikä heidän muodollinen kansalaisuutensa on 
tai missä maassa he ovat syntyneet. Jäsenyyden käsite rohkaisee tarkaste-
lemaan nuorten yhteiskunnallista paikkaa arjen sosiaalisen vuorovaikutuk-
sen kautta pikemminkin kuin ainoastaan muodollisen kansalaisuuden mah-
dollistamina oikeuksina ja velvollisuuksina (kansainvälisestä keskustelusta 
mm. Benhabib 1999; Ehrkamp & Leitner 2003). Tässä julkaisussa tarkaste-
lemme erityisesti nuorten kertomuksia ystävyys- ja perhesuhteiden raken-
tumisesta  sekä  heidän  suhteitaan  viranomaisiin  sellaisissa  sosiaalisissa 
instituutioissa kuten koulussa, vankilassa ja ylipäätään rikosoikeusjärjes-
telmässä.  

Suomalainen maahanmuutto- ja kotoutumispolitiikka sekä hallinnolliset 
toimet painottavat kotoutumisen (integraation) sosiaalipoliittista ulottu-
vuutta, jossa korostuvat maahanmuuttajien kiinnittäminen koulutusjärjes-
telmään ja työmarkkinoille. Tämä ei ole ainoastaan poliittinen painopiste 
vaan kertoo siitä, miten ”hyvä yhteiskunnallinen jäsenyys” ymmärretään ja 
mitä siltä edellytetään.  

Nuorten tarinoita voi lukea selkeänä vastaäänenä julkiselle sosiaalipo-
liittiselle painopisteelle. Vaikka koulutusta ja työpaikkaa ei tarinoissa vä-
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heksytä, kertomuksissa korostuvat myös jäsenyyden henkilökohtaisuus ja 
emotionaalisuus: kysymykset arkisesta hyväksynnästä tai syrjinnästä, ystä-
vistä ja perhesiteistä tai yksinäisyydestä, kuulumisesta tai irrallisuudesta 
nousevat keskeisiksi.  

Emotionaalinen jäsenyys ei pysähdy kansallisvaltioiden rajoille. Tunne 
yhteenkuulumisesta, luottamuksesta ja solidaarisuudesta saa muotoja, jotka 
eivät ole sidottuja yhteen kulttuuriin tai paikkaan. Suomalaisessa keskuste-
luilmapiirissä moninkertaiset, päällekkäiset kulttuuriset jäsenyydet eivät 
ole yksinkertainen poliittinen teema. Tätä ilmentää muun muassa se pitkä 
keskustelu, joka edelsi kaksoiskansalaisuuden hyväksymistä vuonna 2003 
voimaan tulleessa uudessa kansalaisuuslaissa. 

 
 

2.3 Maskuliinisuus nuorten kertomusten  
 ymmärtämisen välineenä 

Kaikki haastateltavamme olivat poikia tai nuoria miehiä. Rikollisuus on 
ylipäätään varsin miehinen elämänalue. Esimerkiksi poliisin rikoksista 
epäilemistä henkilöistä lähes 85 prosenttia on miehiä (esim. Honkatukia 
2007). Rikosten tekeminen tuntuu yhä olevan tytöille ja naisille suurempi 
normirikkomus kuin pojille ja miehille. Lisäksi näyttää siltä, että rikolli-
suuden sukupuoliero on maahanmuuttajataustaisilla nuorilla vielä suurempi 
kuin kantaväestön nuorilla (ks. tarkemmin luku 3.2.1). Joudumme siis väis-
tämättä pohtimaan kysymystä siitä, miten sukupuoli on esillä haastattele-
miemme nuorten miesten elämäntarinoissa ja heidän suhteessaan rikoksiin 
sekä suomalaisen yhteiskunnan jäsenyyksissä. Sen vuoksi tarkastelemme 
seuraavassa mahdollisuuksiamme hyödyntää maskuliinisuuksien analyysiin 
perustuvaa viitekehystä tässä tutkimuksessa (Connell 1987; Messerschmidt 
2000; Connell & Messerschmidt 2005; Jokinen 2000). Maskuliinisuutta on 
teoretisoitu kriittisen miestutkimuksen piirissä (esim. Jokinen 1999)6. 

                                                 
6 Maskuliinisuuksia analysoivaa lähestymistapaa on myös kyseenalaistettu. Sitä on ar-
vosteltu epätarkkuudesta, jolloin jää epäselväksi, viittaako se kulttuuriseen ideaaliin, 
tiettyihin käytäntöihin vai tiettyihin miestyyppeihin tai jopa tiettyihin miesryhmiin 
(Hearn 2004). Lisäksi maskuliinisuuksien olemassaolon olettaminen etukäteen on saanut 
kritiikkiä. Tällöin biologinen ja sosiaalinen sukupuoli oletetaan yhteneväisiksi. Osa tutki-
joista onkin halunnut nähdä maskuliinisuuden resurssina, jota myös tytöt ja naiset voivat 
käyttää tietyissä tilanteissa (Miller 2001; Pirskanen 2003). Käsitettä on arvosteltu myös 
psykologisesta näkökulmasta: esimerkiksi kysymystä siitä, miksi jotkut miehistä syyllis-
tyvät väkivaltaan ja toiset eivät, voidaan ymmärtää vain osittain sitä kautta, että mies/ 
poika valitsee saatavilla olevia maskuliinisuustyylejä. Avoimeksi jää, mikä loppujen 
lopuksi motivoi tekoon. Edelleen maskuliinisuusteorioita on syytetty pyrkimyksestä 
selittää kaikki rikollisuuden ulottuvuudet maskuliinisuuksilla. Tämä voi olla tautologista 
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Maskuliinisuuksien tutkimus saa innoituksensa sukupuolisensitiivisistä 
lähestymistavoista. Niissä sukupuolta on analysoitu arjen eri tilanteisiin 
kiinnittyvänä tekemisenä, jonka kautta ihmiset pyrkivät esiintymään nais-
puolisina tai miespuolisina yksilöinä (gender as situated accomplishment, 
Messerschmidt 2000). Sukupuolta ilmaistaan niissä sosiaalisissa suhteissa 
ja historiallisissa tilanteissa, joissa se eletään todeksi. Kahden toisilleen 
vastakkaisen sukupuoliryhmän vertaamisen sijasta on korostettu sukupuoli-
ryhmien sisäisiä eroja ja tutkittu hierarkkisten erojen tuottamisen meka-
nismeja. Ne perustuvat siihen, että ihmiset kuuluvat paitsi eri sukupuoliin, 
myös eri yhteiskuntaluokkiin, etnisiin ja muihin ryhmiin. Sukupuolen ym-
märretään risteytyvän muiden erojen kanssa ja erojen määrittyvän suhtees-
sa toisiinsa. Yksilö käsitteellistetään siis osin eri tilanteissa uudelleen muo-
toutuvaksi, vaikka yksilöissä on myös pysyviä piirteitä (esimerkiksi fyysi-
nen ruumis, historiallinen jatkuvuus, toisille kerrottu ”minä-tarina”, joka 
tuottaa käsitystä yhtenäisestä ”minästä”, Keskinen 2005, 36). 

Käsitteitä maskuliinisuudet ja feminiinisyydet on käytetty kuvaamaan 
sukupuolen tilanteisiin sidottua moninaisuutta. Maskuliinisuuden7 on tul-
kittu olevan miehenä olemisen malli, esitys tai käsitys siitä, mitä on olla 
mies. Sitä tuotetaan ja uusinnetaan vuorovaikutuksessa muiden miesten, 
poikien, naisten ja tyttöjen kanssa. Yksittäiset miehet tai pojat oletetaan 
aktiivisiksi tekemään valintoja tilanteissa, joilla kuitenkin on tietyt rajoi-
tuksensa. Toimijuutta rajoittavat ja säätelevät tässä suhteessa muun muassa 
henkilöiden ruumiillisuus, elämänhistoria merkityksineen, toimintaa ohjaa-
vat (kategoriset) ajattelutavat sekä tilanteissa vallitsevat valtasuhteet, jotka 
kytkeytyvät muun muassa sukupuoleen, yhteiskunnan sosiaaliseen kerros-
tuneisuuteen tai etnisyyteen. Maskuliinisuuksien käsittämis- ja esittämista-
poja säätelevät siis vahvasti ne sosiaaliset ympäristöt, joissa (nuoret) mie-
het rakentavat omaa sukupuolista identiteettiään vuorovaikutuksessa oman 
välittömän sosiaalisen todellisuuden ja mediatodellisuuden8 kanssa. (Mes-
serschmidt 1997; 2000; Connell & Messerschmidt 2005, 842–843.) 

Maskuliinisuudet asettuvat keskenään hierarkkiseen suhteeseen. Kult-
tuurisesti arvostetuinta maskuliinisuutta on kutsuttu hegemoniseksi masku-

                                                                                                                                     
(maskuliinisuus aiheuttaa rikollista käyttäytymistä, rikollinen käyttäytyminen on osoitus 
maskuliinisuudesta), minkä lisäksi siinä on arvioitu heijastuvan positivistisen kriminolo-
gian pyrkimys universaaleihin, kaikkialla päteviin selityksiin. (Walklate 1998, 87–88.) 
7 On puhuttu myös sukupuoli- tai maskuliinisuustyyleistä (Keskinen 2005, 43; Tolonen 
2001, 208–209) tai mieheyden malleista (Pirskanen 2003, 23). 
8 Mediaa pidetään yhtenä keskeisenä maskuliinisuuksien kulttuuristen hierarkioiden tuot-
tamisen välineenä (”production of exemplars of masculinity”, Connell & Messerschmidt 
2005, 846). 
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liinisuudeksi9. Yksittäiselle miehelle tai pojalle se merkitsee usein tavoit-
teita ja velvoitteita, jotakin jota on hankittava ja osoitettava. Hegemoninen 
maskuliinisuus rakentuu suhteessa sille alisteisiin maskuliinisuuksiin (joita 
ei kulttuurisesti arvosteta), vastarintamaskuliinisuuksiin (hegemonisia 
muotoja aktiivisesti haastavat maskuliinisuuden muodot) sekä feminiini-
syyksiin. Hegemoninen maskuliinisuus määrittää mutta ei määrää yksittäis-
ten miesten/poikien toimintaa ja valintoja. Arjen käytännöissä se voi saada 
vahvistusta, mutta se uudistuu sitä kautta, että sitä vastustetaan, rajoitetaan 
tai haastetaan. Tämä tapahtuu erityisesti vastarintamaskuliinisuuksien kaut-
ta; ne voivat jopa uhata hegemonisia maskuliinisuuksia (Messerschmidt 
2000, 11). Maskuliinisuushierarkiat ovat siten dynaamisia, historiallisia, 
paikallisia ja tilanteisia. Siksi on aina tutkittava empiirisesti ja konteks-
tisidonnaisesti, millaisen muodon ne kulloinkin saavat ja millaisten proses-
sien kautta tämä kulloinkin tapahtuu10.  

Hegemonisten, alisteisten ja vastarintamaskuliinisuuksien käsitteellis-
tykset tarjoavat välineitä analysoida miesten tapoja kokea ympäröivää maa-
ilmaa heidän yhteiskunnallisen asemansa kautta. Robert Connellin ja James 
Messerschmidtin (2005, 847–848) mukaan etnisten vähemmistöjen miesten 
edustamat protestimaskuliinisuudet eli yritykset vahvistaa omaa asemaa 
miehinä tilanteissa, joissa heillä ei ole taloudellisia resursseja tai institutio-
naalista auktoriteettia, voivat jopa uhata vallitsevaa maskuliinisuuksien 
hierarkiaa.  

Aineistomme ei kuitenkaan kovin helposti taivu tämäntyyppiseen ana-
lyysiin. Ensinnäkään emme kehottaneet nuoria pohtimaan elämäänsä ni-
menomaan nuorina miehinä (vrt. Messerschmidt 2000). Sen vuoksi he pu-
huivat suhteellisen vähän omasta sukupuolestaan, mikä voi tosin heijastella 
myös yleistä näkemystä miehisyydestä eräänlaisena itsestään selvänä tila-
na, josta ei pidetä tarpeellisena erikseen keskustella (Manninen 2003, 61, 
78).  

Toiseksi monikulttuurisessa ympäristössä on mahdollista hahmottaa 
useita miehenä olemisen normeja. Siten ei ole itsestään selvää, millaisten 
miehenä olemisen mallien nuoret kulloinkin ymmärsivät olevan hege-
monista maskuliinisuutta.  

                                                 
9 Hegemonian käsite on peräisin italialaiselta ja marxilaiselta ajattelijalta Antonio 
Gramscilta, joka on pohtinut ideologista valtaa ja sitä, miten alistetut ryhmät ”suostuvat” 
alistukseensa. Hegemonian käsitteessä on keskeistä, että valta-asema ei ole pysyvä vaan 
jatkuvan kamppailun kohteena. Suhteessa maskuliinisuuksiin tämä tarkoittaa sitä, että 
arkisessa vuorovaikutuksessa pojat ja miehet paitsi toteuttavat hegemonisen maskuliini-
suuden ideaalia, myös vastustavat, rajoittavat tai väistävät sitä.  
10 Connell ja Messerschmidt (2005, 849–850) ehdottavat maskuliinisuuksien empiiristä 
tarkastelua eri tasoilla: kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa, alueellisella tasolla, kansal-
lisvaltion tasolla ja kulttuurintuotannossa sekä globaalilla tasolla.  
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Kolmanneksi ajatus jatkuvasta hegemonista maskuliinisuutta koskevas-
ta kamppailusta kyseenalaistuu, kun kertojina ovat monessa suhteessa mar-
ginaaleissa elävät nuoret miehet, joilla on hyvin vähän oikeutettuja toimi-
juuden ja jäsenyyden kokemuksia. Heidän asemansa ovat vahvasti erilais-
ten valtasuhteiden lukkiuttamia. Kamppailun sijasta he kertovat siitä, ettei 
heillä ole ollut mahdollisuuksia toimia toisin. 

Neljänneksi nuorten kuvaukset asemastaan nuorina miehinä tai poikina 
ovat usein epäsuoria, vihjaavia tai fragmentaarisia. Sen vuoksi ne ovat osin 
vaikeasti tulkittavissa.  

Edellisten syiden vuoksi emme esitä tässä julkaisussa tutkimiemme 
nuorten miesten maskuliinisuussuhteiden kokonaisvaltaista analyysia. 
Tuomme kuitenkin tätä kysymystä esiin siltä osin kuin aineistomme antaa 
siihen mahdollisuuksia. Esimerkiksi nuorisokulttuurisissa yhteyksissä koet-
tu rasismi on teema, jossa maskuliinisuuksien kamppailu tuntui selkeästi 
määrittävän nuorten kokemuksia (ks. luku 4.2). Samoin maskuliinisuus tuli 
esiin, kun nuoret miehet kuvasivat suhteitaan perheensä naispuolisiin jäse-
niin, äiteihin, siskoihin ja tyttöystäviin (ks. luku 4.1.3). Tässä maskulii-
nisuustyylien erittely avaa näkymän paitsi nuorena etniseen vähemmistöön 
luokiteltuna miehenä elämisen jännitteisyyteen suomalaisessa yhteiskun-
nassa, myös haastateltavien tarinoiden monikerroksisuuteen ja sisäisiin 
ristiriitaisuuksiin. Se kertoo heidän tilanteittain vaihtelevasta suhtautumi-
sestaan erilaisiin maskuliinisuuksiin (Connell & Messerschmidt 2005, 
852). 

 
 

2.4 Ymmärtäminen tutkimuksen haasteena 

Sanakirjamääritelmää soveltaen ymmärtäminen voi rakentua tutkimuksessa 
kolmen ulottuvuuden varaan: 1) ymmärtäminen tutkittavien esittämien ta-
rinoiden tajuamisen mielessä, 2) tutkittavien arvostaminen ja 3) heidän 
kannalleen asettuminen tai empatian tunteminen heitä kohtaan11. Tätä voi 
pitää myös oman tutkimuksemme ohjenuorana. Tavoitteemme on tulkita 
nuorten rikosten suhdetta heidän elämänkulkuunsa ja siihen liittyviin kes-
keisiin siirtymiin sekä analysoida sitä, miten nuoret itse rakentavat elämän-
tarinaansa ja mikä paikka rikoksilla tässä tarinassa on. Suhtaudumme hei-
hin arvostavasti: merkityksiä ja tietoa tuottavina toimijoina, emme tutki-
                                                 
11 Nämä ulottuvuudet perustuvat MOT Kielitoimiston sanakirja 1.0-ohjelmasta saaduille 
ymmärtäminen-sanan merkityksille. MOT Kielitoimiston sanakirja 1.0 on Kotimaisten 
kielten tutkimuskeskuksen ja Kielikone Oy:n yhteistyönä syntynyt sähköinen suomen 
kielen sanakirja. Sanakirja-aineisto on laadittu Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa, 
ja sen pohjana on laaja, jatkuvasti kartutettava nykykielen sana-arkisto. 
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muksen objekteina, sosiaalisten ongelmien lähteinä tai hallinnoinnin koh-
teena. Empatialla viittaamme siihen, että tutkijoina pidämme nuorten tari-
noita tärkeinä ja heitä kertojina täysvaltaisina osallistujina maahanmuutta-
jien elämää, erityisesti rasismia ja syrjintää, koskevaan keskusteluun Suo-
messa.  

Tutkimamme nuorten esittäminen pelkästään uhreina ei tee oikeutta 
heidän tarinoilleen. Miten kirjoittaa rikoksista heidän elämässään ymmär-
täen mutta siten, ettei myöskään kiellä heidän vastuutaan tekemistään ri-
koksista ja evää tällä tavoin heidän toimijuuttaan, olipa se kuinka margi-
naalista tahansa? Ymmärtäminen voi kääntyä kaunistelevaksi yliymmärtä-
miseksi, jolloin tutkimusraportti voi menettää paitsi uskottavuutensa, myös 
edistää vihamielisiä asenteita tutkimuksessa tutkittuja ihmisiä kohtaan, ku-
ten asunnottomia naisia ja muita sensitiivisiä aiheita tutkinut Riitta Granfelt 
kuvaa:  
 

Kirjoittaminen syrjäytyneiden ihmisten elämän moraalisesti arka-
luontoisista asioista on riskialtista puuhaa. Tutkija ei millään pääse 
pakoon sitä tosiasiaa, että tällaisella tutkimusotteella pahimmassa 
tapauksessa vahingoittaa tutkimukseen osallistuneita. Riskiä ei näh-
däkseni mitenkään voi täysin eliminoida. Yrittämällä kaikin tavoin 
välttää kaikkinaista moralismia ja syyllistämistä voi päinvastoin 
luoda yliymmärtävän, kaunistellun kuvan, joka kääntyy tutkittavia 
vastaan. Lukija kokee, että myötätuntoa on tekstissä enemmän kuin 
tarpeeksi ja ottaa etäisen, viileän, jopa vihamielisen asenteen kuvat-
tuihin ihmisiin ja ilmiöihin. (Granfelt 2002, 133.) 

 
Ymmärtämään pyrkivä tutkimus käsittelee ihmisten henkilökohtaisia ja 
arkoja kysymyksiä, minkä vuoksi se on altis eettisille ongelmille. Tutkijan 
hyvä tahto ei aina riitä edellä mainittujen kolmen ymmärtämistä kuvaavan 
ulottuvuuden toteutumiseen käytännössä (myös Honkatukia, Nyqvist & 
Pösö 2006b). Eettiset ongelmat syntyvät usein tilannekohtaisesti tutkijan ja 
tutkittavan välisessä vuorovaikutuksessa, eikä niitä voi aina estää etukäteen 
mietityillä säännöillä tai periaatteilla (Syrjälä, Estola, Uitto & Kaunisto 
2006, 183–185).  

Tutkimuksemme edetessä jouduimme pohtimaan paljon, millaista tietoa 
aineistonkeruumme tuotti ja mitkä asiat jäivät ehkä pimentoon ja miksi 
näin kävi. Ymmärtävässä tutkimusotteessa korostuu aineistonkeruuproses-
sin merkitys (Granfelt 1998, 42), mutta myös aineiston analyysissa ja tut-
kimusraportin kirjoittamisessa ymmärtämisen pohtiminen on tärkeää. Siksi 
erittelemme seuraavassa näissä osin päällekkäisissä vaiheissa kohtaa-
miamme eettisiä ja metodologisia kysymyksiä sekä sitä, miten olemme 
ratkaisseet niitä.  
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2.4.1 Haastattelutilanteet 

Nuoret miehet haastateltavina 
Olemme haastatelleet 16–25-vuotiaita nuoria maahanmuuttajataustaisia tai 
romanimiehiä12, joilla on kokemuksia suomalaisesta rikosoikeuskäsittelystä 
rikoksiin epäiltyinä tai tuomittuina (ks. liite 2). Teimme haastatteluja syk-
syn 2004 ja kevään 2005 aikana vankilassa (12 nuorta), kriminaalihuollos-
sa, lastensuojelun ja rikosten sovittelutoiminnan piirissä (8 nuorta). Kaikki 
haastattelut tehtiin Etelä-Suomessa, jossa asuu suuri osa varsinkin nuorista 
maahanmuuttajista. Haastattelimme rikoksia tehneitä nuoria vankilan lisäk-
si muissa rikoksen käsittelyn konteksteissa sen vuoksi, että erityisesti nuor-
ten vankeusrangaistuksia pidetään viimesijaisena keinona puuttua nuorten 
rikosten tekemiseen. Halusimme saada kontaktin paitsi nuoriin maahan-
muuttajataustaisiin vankeihin, myös niihin nuoriin, jotka eivät ole näin sy-
vissä ongelmissa tekemiensä rikosten takia. Nuorten rikostaustojen ja vi-
ranomaiskohtaamisten suhteen aineisto on siis varsin heterogeeninen. 
Haastateltujen vankien rikoshistoria ja siten myös erilaiset viranomaiskon-
taktit olivat yleensä pidempiä ja intensiivisempiä kuin niiden, joita haastat-
telimme muualla, erityisesti sovittelun piirissä.  

Haastattelimme sekä Suomessa syntyneitä että nuoria, jotka olivat 
muuttaneet Suomeen jossakin elämänsä vaiheessa (ks. liite 2). Osalla oli 
Suomen kansalaisuus, mutta heidän vanhempansa olivat muuttaneet Suo-
meen. Osa oli ulkomaan kansalaisia, ja joillakin ei ollut lainkaan kansalai-
suutta.  

Yhdestätoista Suomeen muuttaneesta nuoresta miehestä neljällä oli af-
rikkalainen tausta, neljä oli muuttanut Lähi-idästä ja kolmen vanhemmat 
olivat syntyneet eri maissa. Useimmat muuttaneista olivat tulleet Suomeen 
pakolaisina, ja kaksi oli tullut ilman vanhempiaan. Kolmen haastatellun 
vanhemmat olivat muuttaneet Suomeen Aasiasta, mutta he itse olivat syn-
tyneet Suomessa. 

 Haastattelimme myös kuutta romanitaustaista nuorta miestä. Tähän 
ratkaisuun päädyimme siksi, että romaneilla on etnisenä vähemmistönä 
                                                 
12 Tarkoituksemme oli haastatella sekä nuoria miehiä että naisia, mutta aineistoa kerät-
täessä kävi ilmi, että tutkimuksemme ikäryhmään kuuluvia nuoria naisia ei joko ollut 
tutkimissamme instituutioissa (vankila) tai jos olikin, he eivät suostuneet tulemaan haas-
tatelluiksi. Rikosten tekemisen voi nähdä yhteensopivana tietynlaisten maskuliinisuuk-
sien kanssa, kun sen sijaan feminiinisyyden ja rikosten tekemisen välillä tuntuu vallitse-
van sovittamaton ristiriita. Rikollinen tausta voi olla nuorille miehille ristiriitaisella ta-
valla sekä ylpeyden aihe että häpeällinen asia. Sen sijaan maahanmuuttajataustaisille 
nuorille naisille siitä saattaa muodostua erityisen hankala asia; he rikkovat paitsi lakia, 
myös sukupuolensa ja kulttuuritaustansa määrittämiä sosiaalisia normeja.  
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pitkä historia rikosoikeusjärjestelmän ja muiden institutionaalisten käytän-
töjen kohtaamisessa. On kiinnostavaa peilata heidän jäsenyyskamppailu-
jaan – kuulumisen ja marginalisaation dynamiikkaa – niihin nuoriin, jotka 
ovat muuttaneet Suomeen vasta hiljattain. Kaikki haastattelemamme roma-
nit olivat Suomen kansalaisia, joskin neljä oli syntynyt tai asunut pitkiä 
aikoja Ruotsissa.  

Tässä suhteessa on kiinnostavaa, että kaikkein kriittisimpiä kuvauksia 
suomalaisen yhteiskunnan suhtautumisesta etnisiin vähemmistöihin luokitel-
tuihin kuulimme paitsi romaneilta, myös sovittelun piirissä haastatelluilta 
maahanmuuttajataustaisilta nuorilta, joiden elämänhallinta näytti vankem-
malta kuin esimerkiksi monien vankilassa tapaamiemme nuorten. Jälkim-
mäisille oli tyypillisempää esimerkiksi rasismin väistely asiana, joka olisi 
vaikuttanut heidän elämäänsä. Analysoimme tätä tarkemmin luvussa 4.3.2. 

Emme haastatelleet Suomessa turisteina tai ohikulkumatkallaan rikok-
sia tehneitä, sillä olimme kiinnostuneita nimenomaan nuorten arkisista ja 
institutionaalisista kokemuksista suomalaisessa yhteiskunnassa sekä niiden 
kytköksistä heidän elämänkulkuunsa.  

Haastattelemamme nuoret tiesivät meidän olevan kiinnostuneita heidän 
kokemuksistaan suomalaisesta yhteiskunnasta, heidän arkielämästään ja 
elämänhistoriastaan. Haastattelut saivat hyvin erilaisia painotuksia riippuen 
siitä, millaiset siirtymät he kokivat keskeisiksi omassa elämänhistoriassaan 
ja mistä he erityisesti halusivat keskustella. 

Haastattelujen jälkeen monet nuoret vaikuttivat tyytyväisiltä ja kiittivät 
mahdollisuudesta puhua heille tärkeistä asioista jonkun kanssa, joka oli 
valmis kuuntelemaan. Osa oli kiinnostunut siitä, milloin tutkimus julkais-
taan ja jotkut halusivat saada raportin itselleen sen valmistuttua. Muutama 
pohti, mitä hyötyä osallistumisesta voisi heille olla. Osalle haastattelu tun-
tui toimineen tilaisuutena pohdiskella omaa elämäänsä, toiset taas uskoivat 
saavansa sen kautta yleisempään keskusteluun epäkohtia, joita he olivat 
kohdanneet suomalaisessa yhteiskunnassa. Yksi pojista uskoi, ettei hän itse 
välttämättä suoranaisesti hyötyisi tutkimuksesta, mutta toivoi, että se voisi 
auttaa hänen tulevia lapsiaan. 

Voimme kuitenkin aiheuttaa pettymyksiä tutkittaville raportoimalla yh-
dessä käydyn keskustelun tavalla, jota he eivät tunne omakseen (Gordon 
2006, 244–245). Teksti saattaa olla liian vaikeaselkoista tai etääntynyttä 
heidän arkielämästään, eivätkä he välttämättä ole samaa mieltä tekemis-
tämme tulkinnoista.  

Emme ole tutkineet nuorten asiakirjoja, vaan olemme heidän kertomus-
tensa varassa sen suhteen, mitä he kertoivat esimerkiksi tekemistään rikok-
sista ja niiden rikosoikeudellisesta käsittelystä. Pääosin nuoret kertoivat 
tehneensä väkivalta- tai omaisuusrikoksia. Joukossa oli myös muutamia, 
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joiden rikokset liittyivät lähes pelkästään tietynlaiseen nuorisokulttuuriseen 
alakulttuuriin, kuten graffitien maalaamiseen. Väkivaltarikoksista saadut 
tuomiot koskivat eriasteisia pahoinpitelyjä, tapon yrityksiä, tappeluihin 
osallistumista. Monesti väkivalta oli liittynyt nuorisokulttuurisiin konflik-
teihin julkisilla paikoilla (ks. tarkemmin luku 4.2). Joillekin tuomioita oli 
tullut myös heidän tekemästään parisuhdeväkivallasta tai asiaa oli käsitelty 
esimerkiksi sovittelussa (ks. tarkemmin luku 4.1.3).  

Osa kertoi saaneensa tuomioita huumausainerikoksista. Nämä nuoret 
miehet eivät viitanneet kansainväliseen huumerikollisuuteen vaan kertoivat 
pikemminkin omasta hauraasta elämänkulustaan huumeiden käyttäjinä ja 
välittäjinä. Nuorten tarinoissa huumeiden käyttöön yhdistyivät usein paitsi 
väkivalta, myös omaisuusrikokset (myös Nuorisorikostoimikunnan mietin-
tö 2003, 30–31).  

Saattaa olla, ettei tutkittujen nuorten joukossa ollut ketään sellaista, jol-
la olisi suoria kytkentöjä kansainväliseen huumekauppaan tai sitten aihees-
ta haluttiin vaieta. Joissain kulttuureissa huumeet on kielletty ja vaiettu 
puheenaihe myös uskonnollisista syistä, ja huumeiden käyttö tuottaa eri-
tyistä sosiaalista häpeää käyttäjälle ja hänen lähipiirilleen. Tosin esimer-
kiksi romanien huumeongelmista on viime vuosina keskusteltu enenevässä 
määrin julkisesti, mikä saattoi vaikuttaa siihen, että monet romaninuoret 
kertoivat avoimesti huumeiden käyttöön liittyvistä kokemuksistaan. Olipa 
kerronta avointa tai epäsuoraa, kaikkien huumerikoksista tuomittujen haas-
tateltujen jossain määrin jakama tunne oli huumeiden käytöstä tai niiden 
välittämisestä juontuva häpeä. 

Monen vankilassa haastatellun koulunkäynti (peruskoulu, ammattikou-
lu) oli keskeytynyt, mutta useimmilla oli vakaa pyrkimys saada päästöto-
distus ja hankkia itselleen ammatti. Työelämästä juuri kenelläkään ei ollut 
ainakaan kovin pitkäaikaista kokemusta. Osa muista haastatelluista oli juu-
ri suorittanut lukion tai parhaillaan ammattikoulussa. Monien toiveena oli 
konkreettinen ammatti, kuten valmistua kokiksi tai maalariksi. Yliopisto-
opinnoista ei haaveillut kukaan.  

Olemme analysoineet nuorten moniulotteisia perhe- ja ystävyyssuhteita 
tarkemmin luvussa 4. Haastatteluaineisto on tässä suhteessa heterogeeni-
nen, joskin monien perhesuhteet (erityisesti suhde isään) vaikuttivat rikko-
naisilta ja epävakailta, ja osalle ystäväpiiri olikin muodostunut eräänlaisek-
si perheen korvikkeeksi. Osa oli menettänyt Suomeen muuttoa edeltävissä 
elämänvaiheissa vanhempansa, ja osalla perhe ei ollut halunnut pitää heihin 
yhteyttä sen vuoksi, että he olivat ajautuneet rikoskierteeseen. Joukossa oli 
myös nuoria miehiä, jotka pitivät perhesuhteitaan varsin ongelmattomina, 
ainakin ennen rikosten tapahtumista. 
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Haastattelut vaihtelivat paitsi sisällöiltään, myös avoimuudeltaan: osan 
elämänhistoriassa oli sellaisia henkilökohtaisesti tai poliittisesti herkkiä 
alueita, joista nuoret eivät halunneet puhua, osa taas halusi avautua juuri 
vaikeiden kokemusten äärellä. Nuorten tarinat muodostavat moni-ilmeisen 
kokonaisuuden, joka kyseenalaistaa ajatuksen esimerkiksi maahanmuutta-
jataustan ja rikosten yksiselitteisestä suhteesta.  

 
 

Haastattelujen fyysiset tilat 
Vankilassa pääsimme keskusteluyhteyteen vankien kanssa ainoastaan hen-
kilökunnan välityksellä. Toisinaan henkilökunta (useimmiten yhteyshenki-
lömme) kertoi tutkimuksesta vangeille, toisinaan pääsimme itse pyytämään 
vapaaehtoisia osallistumaan haastatteluun. Haastatteluja tehtiin rauhallisis-
sa tiloissa: kuulusteluhuoneessa, kirjastossa, luokkahuoneessa. Vankilan 
kontrollitehtävä antoi usein leimansa haastatteluihin. Olimme monesti sul-
jettujen ovien takana, ja haastattelun loputtua soitimme yhteyshenkilömme 
”vapauttamaan” meidät. Toisinaan taas vartija saattoi odotella haastatteluti-
lan ulkopuolella koko haastattelun ajan, minkä jälkeen hän saatteli vangin 
takaisin selliinsä. Tästä huolimatta monissa haastatteluissa kehittyi luotta-
muksellinen ilmapiiri, ja haastateltavat olivat halukkaita ja motivoituneita 
kertomaan tarinansa.  

Vankilan ulkopuolella haastateltavien rekrytointi osoittautui haasteelli-
seksi, vaikka myöskään kaikki vangit eivät suostuneet haastateltaviksi 
(emme saaneet haastateltavaksi yhtään virolaistaustaista vankia, ja ainoas-
taan kaksi haastateltavista oli (osittain) venäläisiä13). Vankilan ulkopuolella 
pääsimme puhumaan kasvokkain ainoastaan yhdelle haastateltavakandi-
daatille, muutoin haastattelupyyntö välitettiin yhteyshenkilöidemme ja kir-
joittamamme esittelykirjeen välityksellä.  

Yhteyshenkilömme kertoivat monista kieltäytymisistä: osa nuorista ei 
kokenut hyötyvänsä haastattelusta, toiset epäilivät tutkimuksen tarkoituspe-
riä ja sen luottamuksellisuutta14. Osalle oman elämän ja siihen liittyvien, 
mahdollisesti vaikeiden asioiden muistelu ei tuntunut houkuttelevalta aja-
tukselta. Lupasimme sovitteluun osallistuneille haastatelluille elokuvalipun 
palkkioksi osallistumisesta, mikä selvästi motivoi heitä osallistumaan. 
Haastattelut tehtiin kriminaalihuollon, sovittelutoimiston sekä omien työ-
paikkojemme tiloissa. Haastateltavien rekrytoinnin vaikeus heijastui siinä, 

                                                 
13 Henkilökunnan mukaan venäläisten ja virolaisten luottamus viranomaisiin on heikko, 
mikä saattoi vaikuttaa myös heidän haluttomuuteensa osallistua tutkimukseen.  
14 Yhteyshenkilöidemme yritykset saada meille haastateltavia ansaitsevat suuret kiitok-
set. Tämä tutkimus tuli mahdolliseksi heidän lannistumattomuutensa ansiosta. 
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että 20 haastattelun aineiston kokoaminen kesti kaiken kaikkiaan yhdeksän 
kuukautta. 

 
 

Herkkä luottamuksellisuus  
Tutkittavia arvostava tutkija suhtautuu heihin ”suostuvina subjekteina”, 
jotka suostuvat, kun heille kerrotaan, mihin kaikkeen ovat lupautumassa 
(Gordon 2006, 252). Siksi tutkimuksen tarkoitus, haastattelujen käsittely ja 
julkaiseminen on tehtävä mahdollisimman selväksi tutkittavalle. Jokaisen 
haastattelun aluksi kerroimme nuorille näistä asioista. Painotimme haastat-
teluun osallistumisen vapaaehtoisuutta, luottamuksellisuutta ja nimettö-
myyttä sekä toimme esiin, että tutkimuksen lopputuloksena syntyy kirja, 
tutkimusraportti, jossa saatamme siteerata heidän haastattelujaan. An-
noimme jokaiselle haastateltavalle myös laatimamme esitteen, jossa nämä 
asiat oli selostettu kirjallisesti. 

Vakuutteluistamme huolimatta kysymys tutkimuksen luottamukselli-
suudesta nousi esiin joissakin haastatteluissa yhä uudelleen paljastaen tut-
kimiemme asioiden arkaluontoisuuden. Yksi haastateltava ei antanut lupaa 
nauhoittaa haastattelua. Hän kertoi, ettei luota suomalaisiin viranomaisiin – 
siitä huolimatta, että painotimme olevamme tutkijoita, emme viranomaisia 
– ja oli epäluuloinen sen suhteen, miten käytämme hänen tarinaansa. Haas-
tatteluissa tapahtui myös vuorovaikutuksesta kieltäytymistä (Järvinen 
2003, 219–220): jotkut eivät halunneet paljastaa syntymämaataan tai kertoa 
tarkasti, mitä rikoksia he olivat tehneet. 

Haastattelut eivät siis ole neutraaleita aineistonkeruutilanteita, vaan pu-
huttua säätelee vahvasti haastattelijan ja haastateltavan välinen vuorovaiku-
tus (mt., 217). Haastattelut ovat itse asiassa äärimmäisen herkkää vuoro-
vaikutusta, johon vaikuttavat sekä puhutut asiat että nonverbaali viestintä. 
Tutkimamme nuoret ovat moninkertaisesti leimattuja, minkä vuoksi he 
voivat tuntea syyllisyyttä ja häpeää tai epäluottamusta vieraan aikuisen 
tavatessaan. Tutkijan haasteena on luoda sellainen ilmapiiri, joka mahdol-
listaa keskittymisen ja reflektoivan kerronnan.  

Merkityksenantoa voi tavoittaa empatian avulla, jonka Riitta Granfelt 
(1998) määrittelee avoimuudeksi toisen kerronnalle, pyrkimykseksi kuvi-
tella, mitä toinen ajattelee, toivoo ja tuntee. Se ei ole helppoa ja edellyttää 
tutkijan sietävän omaa avuttomuuttaan eteen tulevissa tilanteissa. Tutkijan 
on tasapainoiltava sen suhteen, ettei ole toisaalta liian varovainen, koska 
silloin ei innosta eikä rohkaise haastateltavaa, toisaalta ettei hän ole liian 
tungetteleva. Hän voi viestittää reaktioillaan, ettei tiettyjä aiheita sovi käsi-
tellä tai estää kerronnan syvenemistä esittämällä kysymyksiä, jotka paljas-
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tavat, ettei hän tunne haastateltavien kokemusmaailmaa. (Mt., 25–31, 40–
41; Granfelt 2002, 130.) 

Haastattelujen pituus vaihteli yhdestä kahteen tuntiin15. Useimmiten 
haastattelimme kutakin nuorta yhdessä. Oman tuntumamme mukaan tämä 
ei vaikuttanut kielteisesti nuorten haluun keskustella kanssamme. Pikem-
minkin pystyimme esittämään täydentäviä kysymyksiä ja syventämään 
keskustelua tavoilla, jotka eivät tulleet toiselle haastattelijalle juuri siinä 
tilanteessa mieleen. Haastattelujen jälkeen oli mahdollista reflektoida sen 
kulkua ja tehdä yhdessä alustavia tulkintoja.  

Toisaalta olisimme ehkä voineet tukea enemmän nuorten puhetta teke-
mistään rikoksista ja muista herkistä aiheista. Monesti asia ohitettiin no-
peasti, jos nuori hiemankin viestitti epävarmuutta puhua teemasta. Olimme 
ehkä hämmentyneitä kuulemastamme, liian sensitiivisiä ja siten viestitim-
me tiedostamattamme haastateltaville, ettemme halua kuulla enempää. 
Laatimamme teemarunko käsitteli varsin kattavasti nuorten elämänvaiheita 
(ks. liite 2). Siitä huolimatta, että käytimme teemarungon teemoja jousta-
vasti emmekä välttämättä käyneet kaikkia läpi, joskus niitä tuntui olevan 
liikaa, mikä esti toisinaan syvällisen paneutumisen kuhunkin teemaan.  

Jotkut kysymistämme asioista ovat saattaneet olla emotionaalisesti niin 
vaikeita, että osa haastateltavista ei halunnut keskustella niistä. Joissain 
tilanteista kysymys on voinut olla myös siitä, ettemme ole osanneet tulkita 
nuoren tarinaa emmekä esittää virittäviä jatkokysymyksiä. Kaikki haastat-
telut tehtiin suomeksi, vaikka kaikki eivät puhuneet kieltä sujuvasti. Osan 
kyky ilmaista elämänsä monimutkaisia asioita oli siten rajoittunutta. Näil-
lekin tuntui kuitenkin olevan tärkeää kertoa tarinansa suomeksi, vaikka 
tarjosimme mahdollisuutta tulkkiin tai siihen, että haastattelu tehtäisiin 
englanniksi.  

Lisäksi meidän haastattelijoiden ja nuorten sukupuoli on voinut vaikut-
taa tilanteisiin. Monista syistä johtuen haastateltavat olisivat ehkä puhuneet 
toisella tavalla mieshaastattelijalle, joka edustaa samaa etnistä taustaa kuin 
he itse. Samoin haastattelun ajankohta on saattanut vaikuttaa. Erityisesti 
vankilaan hiljattain saapuneet nuoret vaikuttivat olevan herkässä mielenti-
lassa pohtiessaan menneisyyttään ja tulevaisuuttaan.  

Tapasimme haastattelemamme nuoret ainoastaan kerran tai kaksi. Arka-
luontoisen aiheen purkaminen haastattelutilanteessa, jossa keskustelun vas-
tapuoli on tuntematon tutkijapari, on kertojan kannalta epätavanomainen 
asetelma, joka pakottaa keskustelijat luottamuksen ripeään rakentamiseen. 
Monien haastattelemiemme nuorten kontaktit suomalaisiin aikuisiin rajoit-

                                                 
15 Nauhoitimme yhtä lukuun ottamatta kaikki haastattelut ja purimme ne myöhemmin 
tekstiksi ennen varsinaista analyysia. 
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tuivat pitkälti viranomaisiin, ja he olivat tottuneita kertomaan elämästään 
lähinnä raportoinnin mielessä. Monet olivat tietoisia, että oman elämän 
raportoinnilla viranomaisille voi olla konkreettisia seurauksia heidän elä-
määnsä. Tämä toi oman haasteensa vastavuoroisuuden ja luottamukselli-
suuden kannalta.  

Osassa haastatteluja keskustelijoiden keskinäinen vieraus saattoi jäh-
mettää ainakin keskustelun käynnistymistä. Toisissa haastatteluissa se 
seikka, että kuuntelijana oli vieras mutta tutkittavasta kiinnostunut henkilö, 
tuntui vapauttavan nuoria kertomaan varsin avoimesti elämänkulustaan ja 
rikosten asemasta omassa arjessa. Pari nuorta totesi itsekin hämmästyen, 
etteivät he ole kertoneet kenellekään aikuiselle yhtä suorasanaisesti muun 
muassa tietyistä rikoksiin liittyvistä seikoista. Ottaen huomioon yhtäältä 
tutkimusaiheen sensitiivisyyden ja toisaalta haastattelutilanteen ainutkertai-
suuden kysymys tutkijan vastuusta ja tuesta on mutkikas asia etenkin niillä 
haastateltavilla, joilla ei ole tukiverkostoja ja joiden oman elämän hallinta 
on hauras. 

Suostuttelemalla henkilön kertomaan elämäntarinansa haastattelija he-
rättää mahdollisesti vaikeita muistoja, millä voi olla seurauksia haastattelu-
tilanteen jälkeen, esimerkiksi ahdistusta, pelkoa ja jopa väkivaltaisia pur-
kauksia (Burman, Batchelor & Brown 2001). Joskus haastateltava saattoi 
itkeä kertoessaan vaikeista elämänkokemuksistaan. Tuntuikin toisinaan 
edesvastuuttomalta nostaa esiin nuorelle selvästi vaikeita asioita varmista-
matta sitä, onko hänellä mahdollista käsitellä niitä rakentavasti haastattelun 
jälkeen.  

Toisaalta meillä tutkijoina ei ollut resursseja käsitellä haastattelun seu-
rauksia kovin syvällisesti: emme olleet terapeutteja ja vuorovaikutuksem-
me haastateltujen kanssa oli lyhytkestoista. Aineiston keruun aikana kes-
kustelimme tästä dilemmasta yhteyshenkilömme kanssa ja varmistimme 
näin, että henkilökunta on tietoinen nuorten mahdollisista mielialoista 
haastattelujen jälkeen. Joudumme kuitenkin elämään sen tosiasian kanssa, 
että tutkimuksemme on herättänyt kipeitä tunteita, joiden jatkokäsittely on 
riippunut paljolti siitä, miten nuoret ovat tottuneet käsittelemään vaikeita 
asioita elämässään.  

Joskus tutkittavien kertomukset saattavat haastaa tutkijoiden moraalisia 
tai yhteiskunnallisia näkemyksiä. Näin tapahtui tutkimuksessamme silloin 
tällöin, etenkin kun nuoret puhuivat omista rikoksistaan. Jotkut tutkijat pi-
tävät tärkeänä, että tutkija haastaa tutkittavien esittämiä, esimerkiksi rasis-
tisia tai seksistisiä kommentteja (Griffin 1991, ref. Aaltonen 2006). Käyt-
tämämme haastattelumetodi ei mahdollista ongelmitta interventionistista 
otetta (Touraine 1997), jossa tutkija pyrkii selkeästi esittämään oman kan-
tansa vaikkapa rikollisuudesta ja näin rohkaisee nuorta erittelemään näkö-



 26 

kulmiaan – ja mahdollisesti muuttamaan niitä. Erityisesti herkässä aihepii-
rissä tämänkaltaisen aktiivisen katalysaattorin roolin omaksuminen vaatisi 
pitkäaikaista tutustumista tutkittaviin esimerkiksi etnografisen menetelmän 
avulla.  

 
 

2.4.2 Elämäntarinat tutkimuksen kohteena  
Kuten kuvasimme aiemmin, tavoitteenamme ei ole löytää kausaalisia nuor-
ten rikollisen käyttäytymisen selityksiä, sillä mielestämme ne jäävät hel-
posti karkeiksi yksinkertaistuksiksi. Sen sijaan halusimme kuulla nuorten 
omia tulkintoja ja näkemyksiä elämänkulustaan, sosiaalisista suhteistaan, 
lapsuudestaan ja maahanmuuttoon liittyvistä kysymyksistä, kuten myös 
elämästään suomalaisessa yhteiskunnassa, erityisesti tietyissä instituutiois-
sa: koulussa, nuoriso- ja sosiaalityön piirissä sekä rikosoikeusjärjestelmäs-
sä.  

Vaikka käytämme resurssinamme tiettyjä narratiivisen lähestymistavan 
piirteitä aineistonkeruussa ja analyysissa, emme tukeudu sellaiseen narrato-
logiseen perinteeseen, jonka tavoitteena on kertomusten lingvistinen ana-
lyysi tai tarinallisten lajityyppien etsiminen (vrt. Lévi-Strauss, Greimas). 
Tarinallisuus ei tarkoita tässä tutkimuksessa sitä, että nuorten tarinat tulkit-
taisiin nuorten elämästä irrotettuina kokonaisuuksina. Tutkimuksessamme 
narratiivisuus viittaa ennen muuta siihen, että tutkija herkistyy nuorten ker-
tomien elämänhistorioiden moninaisuudelle ja monille kertojaäänille. Tä-
mä lähtökohta mahdollistaa sellaisen kertomuksen tuottamisen, joka saattaa 
elävöittää mieltä ja tuoda esiin unohdettuja tai jopa traumaattisia kokemuk-
sia ja tunteita (Bardy, Sava & Krappala 2004). Elämänhistorioiden kertoji-
na ei ole mitenkään yksiviivaisesti ”maahanmuuttajataustainen” tai ”syr-
jäytynyt nuori”. Laatimamme elämänkulun kertomiseen rohkaiseva teema-
luettelo oli yksityiskohtainen, mutta käytimme sitä lähinnä motivointikei-
nona, apuvälineenä ja muistilistana sellaisten tilanteiden varalta, että nuori 
ei oma-aloitteisesti lähtenyt kertomaan tarinaansa.  

Tarinan kertominen ja esittäminen on paitsi herkkää haastattelijan ja 
kertojan välistä vuorovaikutusta, myös kertojan sisäistä dialogia, jossa eri-
laiset sävyt, tunteet, kertomuksen osaset ja kokemukset vaihtelevat (Hänni-
nen 1999). Tämä näkyi haastatteluissa: aina vaikeita ja emotionaalisesti 
raskaita muistoja sisältäviä tarinoita ei kerrottu loogisesti tai kronologisesti, 
vaan ne sisälsivät ristiriitaisuuksia ja olivat katkonaisia. Tämä ei tarkoita 
sitä, että osa tarinoista olisi ”todempia” kuin toiset; se tuo ainoastaan esiin 
erilaisia tapoja tuntea, muistella ja esittää oman elämänsä tärkeitä ja usein 
kipeitä tapahtumia.  
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Kuten edellä totesimme, emme siis etsi aineistosta tarinarakenteita se-
mioottisen mallin mukaisesti. Sen sijaan seuraamme ja pyrimme välittä-
mään myös lukijalle nuorten omia tapoja jäsentää elämäänsä ja sen tärkeitä 
käännekohtia, tosin ottaen analyysissa huomioon haastattelutilanteiden 
kontekstin ja vuorovaikutuksen, muun muassa oman roolimme tarinoiden 
motivoijina. 

Nuorten kertomusten analyysissa on syytä muistaa, että ne kuvaavat 
heidän moninkertaisesti marginaalista asemaansa suomalaisessa yhteiskun-
nassa, mutta ne eivät ole pyyteettömiä. Nuoret paitsi kuvaavat omaa elä-
määnsä, myös selittävät, oikeuttavat tai syyttävät elämänhistoriaansa ja 
konkreettisia tekojaan sekä haastavat nuorta ”maahanmuuttajaa” tai ”rikol-
lista” koskevia yksiulotteisia stereotypioita. Nuorten tarinat paljastavat, 
miten intensiivisen ja moninaisen luokittelun kohteena nuoret ovat elämän-
kulkunsa aikana olleet. Jotkut haastateltavat purkivat tietoisesti ”marginaa-
lisen luokan” asemaa tai oletusta maahanmuuttajataustaisesta, rikoksia teh-
neestä nuoresta osattomana uhrina, toisille marginaalisuus oli keskeinen 
osa omaa itsemäärittelyä ja kerronnan lähtökohta.  

On siis muistettava, että nuoret aktiivisesti valikoivat, mitä he haluavat 
kertoa meille (Järvinen 2003). Monille uhrin aseman omaksuminen oli 
helppoa, kun he kertoivat kaduilla kohtaamastaan rasismista. Sen sijaan 
heidän kertomuksistaan puuttui ylpeily omasta väkivallasta oman kunnian 
puolustamiseksi tai kovan maineen osoittamiseksi (vrt. Lalander 2005, 
131–132). Siten muutama haastateltava puhui varsin vältellen tekemistään 
katuryöstöistä tai huumebisneksen yksityiskohdista (ks. tarkemmin luku 
4.2).  

Nuorten tarinoiden analyysin voi luonnehtia sijoittuvan narratiivisen ja 
temaattisen analyysin välimaastoon. Sen sijaan, että olisimme analysoineet 
vain muutaman haastatellun koko tarinan, olemme lukeneet samanaikaises-
ti ja rinnakkain useiden nuorten kertomien tarinoiden osia, sillä usein he 
käsittelivät kertomuksissaan samoja kysymyksiä, kuten suhdettaan perhee-
seen, koulunkäyntiin, rikosten tekemiseen tai kohtaamisiaan eri institutio-
naalisten toimijoiden kanssa.  

Päädyimme tekemään nuorten ja viranomaisten muotoilemista rikolli-
suuden selitysmalleista neljä tiivistystä (ks. luku 4). Näiden tiivistysten 
avulla pyrimme tuomaan esiin erilaisia etnisiin vähemmistöihin luokiteltu-
jen nuorten rikollisuutta koskevia tulkintatapoja sekä koko aineiston tasolla 
että yksittäisten kertomusten tasolla. Tiivistykset ovat kahden erilaisen ai-
neisto-osion (nuoret ja aikuiset viranomaiset) vuoropuhelun tulos. Niiden 
avulla pääsemme valottamaan sitä, millä tavoin nuorten omat kertomukset 
eroavat nuorten rikoksia koskevista aikuisten asiantuntijoiden tulkinnoista. 
Tiivistysten tekoon on vaikuttanut myös se, että emme katsoneet olevan 
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eettisesti mahdollista kuvata kovin tarkasti yksittäisten nuorten elämäntari-
noita tunnistettavuuden riskin vuoksi. Käsiteltäessä etnisiin vähemmistöi-
hin kuuluvien nuorten miesten rikollisuutta tunnistettavuuden ongelma on 
todellinen, koska näiden nuorten määrä ei Suomessa ole kovin suuri. Haas-
tateltavien anonymiteetin suojelemiseksi käytämme heistä pseudonyymeja 
ja olemme jättäneet mainitsematta sellaisia yksityiskohtia heidän kerto-
muksistaan, joista heidät voi tunnistaa. 

 
 

2.5 Asiantuntijoiden ja viranomaisten  
 haastattelut  

Nuorten haastattelujen lisäksi haastattelimme asiantuntijoita ja viranomai-
sia ryhmissä ja yksitellen (11 haastattelua, ks. liite 3). Halusimme ensinnä-
kin selvittää, millä tavoin nuorten parissa toimivat viranomaiset ja kansa-
laisyhteiskunnan toimijat jäsentävät etnisiin vähemmistöihin luokiteltujen 
nuorten rikollisuutta. Toiseksi tarkoituksenamme on päästä pohtimaan etni-
sesti sensitiivisen kriminaalipolitiikan mahdollisuuksia ja rajoja. Tähän 
pyrimme analysoimalla heidän ja nuorten tulkintojen yhteneväisyyttä, eroja 
ja jännitteitä.  

Haastateltujen nuorten kertomuksia luonnehtivat henkilökohtaisuus, 
emotionaalisuus ja kokemuksellisuus, kun taas viranomaiskeskusteluissa 
argumenttien lähteenä on pikemminkin niin sanottu ”virallinen” tieto. 
Normatiivisessa ja monitulkintaisessa aiheessa virallisen tiedon määrittely 
on väistämättä kiistanalaista. Sekä hallinnolliset näkökulmat että arkipuhe 
voidaan tulkita yhteisölliseksi, maahanmuuttoa ja monikulttuuristumista 
jäsentäväksi tiedoksi. Yhteisöllisyys ei tässä merkitse käsitystapojen muut-
tumattomuutta, ristiriidattomuutta tai yksimielisyyttä eikä liioin sitä, että 
esimerkiksi institutionaalisella tasolla muotoiltuja kollektiivisia käsityksiä 
mekaanisesti toistettaisiin arkipuheessa – että tieto aina valuisi ylhäältä 
alaspäin tai suodattuisi samanlaisena eri kentille. Kyse on elävästä vuoro-
puhelusta arvolatautuneen aihepiirin ympärillä, jota pyrimme tavoittamaan 
viranomaisten ryhmähaastattelujen avulla. (Suurpää 2005.) 

Kaiken kaikkiaan 40 viranomaista tai kansalaisyhteiskunnan toimijaa 
osallistui haastatteluihin, kuutta haastattelimme kahdesti. Lähes kaikki 
haastatteluihin kutsumamme henkilöt osallistuivat niihin ja poisjääneet 
ehdottivat usein tilalleen jotakuta kollegaansa. Tutkimuksemme tuntui 
kiinnostavan. Aihepiiriin tärkeys ja uutuus mainittiin usein alustavissa kes-
kusteluissamme mahdollisten haastateltavien kanssa.  
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Kokoamistamme ryhmistä kaksi oli koostumukseltaan suurempia ja he-
terogeenisempiä kuin muut. Ensimmäiseen osallistui seitsemän henkilöä, 
jotka tekivät käytännön työtä maahanmuuttajataustaisten nuorten kanssa 
julkisella sektorilla ja kansalaisjärjestöissä: he olivat muun muassa nuoriso- 
ja sosiaalityöntekijöitä tai työskentelivät vankilassa tai maahanmuuttaja-
taustaisille nuorille suunnitelluissa projekteissa (ks. liite 3, haastattelu T5). 
Toinen isommista ryhmistä koostui yhdeksästä henkilöstä, jotka edustivat 
ministeriöiden virkamiehiä ja järjestöaktiiveja (ks. liite 3, haastattelu T6). 
Mukana oli myös syyttäjä, asianajaja ja sovittelutoiminnan edustaja. Näi-
den kahden suuren ryhmän lisäksi teimme kahdeksan ryhmähaastattelua ja 
yhden yksilöhaastattelun. Seuraavaksi esittelemme yksityiskohtaisemmin 
ryhmien koostumusta, keskustelujen kulkua ja niissä tapahtunutta vuoro-
vaikutusta.  

Viranomaishaastateltaviemme valintaan vaikutti suomalainen yhteis-
kunnallinen konteksti. Sosiologeina lähestymme rikollisuutta laajasti. Tar-
kastelemme suppeasti ymmärrettyä kriminaalipolitiikkaa (mm. Lahti 1999, 
193) laajempaa toimijoiden verkostoa: rikosoikeusjärjestelmän ammatti-
laisten lisäksi mukana oli muun muassa sosiaali- ja nuorisopoliittisia toimi-
joita. Mielestämme rikollisuutta olisi tarkasteltava osana sen laajaa tapah-
tumaympäristöä. Siksi pyysimme haastateltaviksi myös sellaisia viran-
omaisia ja järjestöjen edustajia, jotka tapaavat päivittäin maahanmuuttaja-
taustaisia nuoria osana työtään, eivät pelkästään siksi, että he olisivat teh-
neet rikoksia.  

Suomalaisessa kriminaalipolitiikassa korostuu sen läheinen yhteys so-
siaali- ja hyvinvointipolitiikkaan, varsinkin kun painopisteenä on rikosten 
ennaltaehkäisy. Kriminaalipolitiikasta vastaa näin ollen laaja instituutioi-
den ja niissä toimivien henkilöiden joukko, samoin kuin maahanmuutto- ja 
integraatiopolitiikasta. Poliittisten päätösten käytännön toteutuksesta vas-
taavat suurelta osalta kunnallisen tason ja kansalaisjärjestöjen toimijat. 
Näin ollen vastuu sekä rikosten ennaltaehkäisystä että rikoksia tehneiden 
henkilöiden kuntoutuksesta, kuten myös maahanmuutto- ja integraatio-
asioista, on jakautunut monille eri toimijoille. 

Tämä toimijoiden ja instituutioiden moninaisuus näkyy haastattelujen 
koostumuksessa. Kahden suurimman fokusryhmän heterogeenisyys heijas-
telee suomalaista järjestelmää: mukana oli sekä ennaltaehkäisyn että rikos-
tentekijöiden kuntoutuksen piirissä toimivia päättäjiä ja viranomaisia. Osa 
osallistui kriminaalipoliittiseen päätöksentekoon. Osalla kriminaalipoliitti-
set kysymykset tulivat esiin konkreettisina ja arkisina asioina heidän koh-
datessaan maahanmuuttajataustaisia nuoria.  

Maahanmuutto on Suomessa nykyisessä mittakaavassa melko uusi il-
miö, ja maahanmuuttajien määrä on suhteellisen pieni. Sen vuoksi vain 
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harvalla viranomaisella tai kansalaisjärjestöaktiivilla on pitkä ammatillinen 
kokemus yhtä aikaa sekä kriminaali- että maahanmuuttopoliittisista kysy-
myksistä. Kuitenkin molemmat aihepiirit olivat tavalla tai toisella osana 
kunkin haastatellun ammatillista orientaatiota. 

Muut ryhmät olivat kahta pääryhmää homogeenisempia siinä mielessä, 
että edustettuina oli yleensä vain saman ammattiryhmän edustajia tai hen-
kilöitä, jotka työskentelivät muuten läheisesti yhdessä. Näihin jälkimmäi-
siin haastatteluihin osallistui poliiseja, sosiaali- ja nuorisotyöntekijöitä 
(joista yksi työskenteli kansalaisjärjestössä), kriminaalihuollon henkilökun-
taa sekä peruskoulun opettajia (luokat 7–9) ja muuta henkilökuntaa.  

Päätimme tehdä pääryhmien lisäksi useampia haastatteluja viranomai-
sille ja asiantuntijoille ensinnäkin sen vuoksi, että niissä keskustelu jäi osin 
ryhmien suuruuden, osin osallistujien taustojen moninaisuuden takia suh-
teellisen abstraktiksi erilaisten näkemysten, poliittisten prioriteettien, työ-
menetelmien ja nuoria maahanmuuttajia koskevien puhetapojen esittelyksi. 
Varsinaista vuoropuhelua ei syntynyt kovin paljon. Keskusteluissa heijastui 
ehkä suomalainen keskustelukulttuuri siinä mielessä, että tavoitteena tuntui 
olevan konsensus ja avoimien konfliktien välttäminen siitä huolimatta, että 
eri keskustelijoilla oli toisistaan poikkeavia näkemyksiä. Ne liittyivät esi-
merkiksi eri ammattiryhmien ammatillisen eetokseen ja työmenetelmiin. 

 Toiseksi koimme välttämättömäksi saada syvemmän kuvan eri ammat-
tiryhmien ja moniammatillisen yhteistyön kohtaamista haasteista. Näin 
siksi, koska yksi tutkimuksemme tavoitteista on arvioida käytännön krimi-
naalipolitiikan ongelmia maahanmuuttajanuorten rikollisuutta kohdattaessa 
ja käsiteltäessä.  

Kolmanneksi, erinäisistä ryhmien kokoamiseen ja aikatauluihin liitty-
vistä ongelmista johtuen emme saaneet mahdutettua kaikkia relevantteja 
tahoja kahteen pääfokusryhmään. Siksi päätimme haastatella myös pois 
jääneitä.  

Haastattelujen tekemisen myötä meille avautui mahdollisuus nähdä 
konkreettisesti niitä tiloja ja tilanteita, joissa eri viranomaiset päivittäin 
kohtaavat maahanmuuttajataustaisia nuoria. Näin pääsimme vierailemaan 
muun muassa vankilassa, kriminaalihuollossa, peruskoulun yläasteella ja 
sovittelutoimistossa.  

 
 



 

3  MAAHANMUUTTAJIEN LUOKITTELUT JA 
NIIDEN SEURAUKSET KRIMINAALI-

POLIITTISESSA YMPÄRISTÖSSÄ 
 

 
 
Sosiaalista todellisuutta otetaan haltuun luokittelujen avulla. Luokittelut ovat 
paitsi ymmärtämisen, myös kontrollin ja hallinnan välineitä. Vuorovaikutuk-
sessa muiden yhteiskunnallisten käytäntöjen kanssa käsitteistöt ja niihin perus-
tuvat luokittelut rakentavat tapoja suhtautua etnisten vähemmistöjen nuoriin, 
myös sellaisiin, jotka ovat joutuneet vaikeuksiin tekemiensä rikosten takia. 

Käytetyillä käsitteillä voi olla myös konkreettisia oikeudellisia seurauksia, 
kuten esimerkiksi naisiin kohdistuneen väkivallan oikeudellisen säätelyn lähi-
historia osoittaa. Sukupuolineutraalin perheväkivaltakäsitteen kritiikin myötä 
naisiin parisuhteissa kohdistuneen väkivallan erityispiirteitä on nostettu julki-
seen ja poliittiseen keskusteluun. Tämä on aiheuttanut myös lainsäädännön 
muutoksia, kuten niin kutsutun vakaan tahdon pykälän kumoamisen ja lähes-
tymiskieltolainsäädännön kehittämisen (Niemi-Kiesiläinen 2005; Ruuskanen 
2005).16  

Eri käsitteillä ja luokitteluilla on erilaisia merkityksiä ja seurauksia. Siinä 
missä viranomaisten ymmärrys jäsentää poliittisia päätöksiä ja hallinnollisia 
toimenpiteitä, arkinen ymmärrys pikemminkin muovaa kohtaamisia ja joka-
päiväistä arkielämää (Huttunen 2005, 118–119). Sen vuoksi olemme varan-
neet tämän luvun käsitteiden ja luokittelujen esittelyyn ja analyysiin. Ensinnä-
kin perustelemme omia käsitteellisiä valintojamme (luku 3.1). Toiseksi tulkit-
semme viranomaisten tuottamia tilastoja maahanmuuttajataustaisten nuorten 
rikollisuudesta toisaalta yhtenä ikkunana tutkimuksen tematiikkaan, toisaalta 
heitä koskevan kategorisoinnin välineenä (luku 3.2). Kolmanneksi esittelem-
me, millä tavalla haastattelemamme nuoret suhteuttivat itseään maahanmuut-
                                                 
16 Synkkänä esimerkkinä käsitteiden voimasta voi mainita Jugoslavian hajoamissodan, jonka 
aikana etnisesti homogeeninen kansa jaettiin osin tiedotusvälineiden propagandan, osin pai-
nostuksen ja jopa sotilaallisen voiman avustuksella muslimeihin, serbeihin ja bosniakkeihin. 
Ihmiset joutuivat siis valitsemaan itselleen etnisen identiteetin osin uskonnollisen taustan, 
osin sattumanvaraisten tekijöiden takia (esim. kun vanhemmilla oli eri uskonnot). Sodan jäl-
keen nämä uskonnollisnationalistiset kategoriat muodostivat oikeusjärjestyksen ja poliittisen 
järjestelmän perustan. (Niemi-Kiesiläinen, Honkatukia, Karma & Ruuskanen 2006, 10–12.) 
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tajan käsitteeseen (luku 3.3). Neljänneksi kuvaamme, millaisin käsittein haas-
tattelemamme viranomaiset puhuivat etnisten vähemmistöjen nuorista rikok-
sentekijöinä (luku 3.4). Lopuksi pohdimme suomalaista kriminaalipolitiikkaa 
etnisen sensitiivisyyden näkökulmasta. Nostamme esiin niin hyvinvointi- kuin 
kriminaalipolitiikan taustalla vaikuttavan universalismin, kaikkien samanlaista 
kohtelua korostavan ajattelun, joka korostui haastattelemiemme viranomaisten 
näkemyksissä. Se asettuu varsin jännitteiseen suhteeseen tiettyjen ryhmien eri-
tyistarpeisiin nähden.  
 
 
3.1 Etnisiin vähemmistöihin luokitellut nuoret 

Tämän julkaisun taustalla olevan kansainvälisen tutkimushankkeen haaste on 
ollut tutkimuskohteen määrittely: keitä ovat ne nuoret, joiden elämään ha-
luamme tutkimuksessa paneutua? Lähtökohtamme on relationaalinen. Tällä 
tarkoitamme sitä, että etnisyyden tai maahanmuuttajan kaltaiset käsitteet saa-
vat mielekkään merkityksen vasta poliittisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja mo-
raalisesti värittyneen vuorovaikutuksen tuloksena. Usein etnisyydellä pyritään 
selittämään erilaisia yhteiskunnallisia asemia, olosuhteita sekä ihmisten elä-
män- ja toiminnan tapoja. Monikulttuurisuuden uskotaan lisääntyvän, kun eri 
etniset ryhmät kohtaavat. Käännämme kysymyksen toisin. Yritämme ymmär-
tää etnisyyden vaihtelevia merkityksiä nuorten elämässä. (Huttunen 2005.)  

Kulttuurisidonnaista aihepiiriä käsittelevän kansainvälisen tutkimushank-
keen käsitteelliset lähtökohdat ovat väistämättä kiistanalaiset, kuten itse tut-
kimuskohteen määrittelykin. Arkaluontoisen aiheen tutkijoina joudumme han-
kalaan tilanteeseen, kun pyrimme toisaalta valottamaan tutkimiemme nuorten 
elämänkulkua ja rikollisuutta heidän omien käsitystensä kautta, toisaalta käsit-
teellistämään heidän tarinoitaan monikulttuurisuutta, etnisyyttä ja rikollisuutta 
koskevan tutkimuksen avaamien näkökulmien avulla.  

Käytämme julkaisussa käsitteitä maahanmuuttajataustainen nuori ja etni-
seen vähemmistöön luokiteltu nuori, tietoisena käsitteiden monista haasteista 
ja ongelmista. Haastateltuja nuoria ei ole tieteellisesti perusteltua eikä eettises-
ti mielekästä yrittää määritellä yksiselitteisellä tavalla. Raportoidessamme 
nuorten ja viranomaisten kertomuksista joudumme väistämättä osaksi jännitet-
tä – välillä jopa ristiriitaa – joka rakentuu vähemmistöiksi luokiteltujen nuor-
ten ja heitä luokittelevien kulttuuristen puhetapojen välille.  
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Käyttämämme kategoriat toimivat abstraktina jäsennyksenä, jonka sisään 
mahtuu lukuisia elämänhistorioita, nykytilanteita ja tulevaisuuden suuntia, 
henkilökohtaisia identiteettejä ja yhteiskunnallisia jäsenyyksiä (Harinen toim. 
2003). Maahanmuuttajan käsitteellä ei ole oikeudellista statusta, mikä lisää 
sen neuvoteltavuutta ja epämääräisyyttä. Etnisen vähemmistön käsite puoles-
taan pitää helposti sisällään oletuksen ryhmistä, joista osalla on valtaa enem-
män kuin toisilla ja osa on toisia vähempiarvoisempia. Kun puhutaan vähem-
mistöistä, puhutaan toisaalta oikeuksista, yhteiskunnallisista asemista ja toimi-
juuden mahdollisuuksista, toisaalta jäsenyyksistä arjen eri yhteisöissä. (Joki-
nen, Huttunen & Kulmala 2004; Suurpää 2005.)  

Outi Lepola (2000) on kysynyt aiheellisesti, mihin suomalaisuutta koske-
viin käsityksiin perustuu pitkään maassa asuneiden henkilöiden jatkuva kut-
suminen maahanmuuttajiksi. Lepolan kysymystä voidaan jatkaa pohtimalla, 
mikä on maahanmuuttajakäsitteen perimmäinen tehtävä. Halutaanko sillä teh-
dä hyvin heterogeeninen ihmisjoukko ymmärrettäväksi? Laura Huttunen on 
kritisoinut (2005) maahanmuuttajan käsitettä siitä, että se latistaa yksilölliset 
ja etnisten ryhmien väliset erot ja tekee näin maahanmuuttajiksi kutsutuista 
yhdenmukaisen kollektiivisen joukon – vähemmistöjen massan. Onko tarkoi-
tus hallita ja kontrolloida tämän ihmisjoukon elämää suomalaisessa yhteis-
kunnassa määrittelemällä heidät yhdeksi ryhmäksi?  

Nuorista käyttämämme käsitteet kantavat mukanaan erilaisia käsityksiä 
nuorten elämänkulusta, ryhmien välisistä suhteista ja yhteiskunnallisesta jäse-
nyydestä (mt.). Kuten monissa nuorisotutkimuksissa, myös tässä tutkimukses-
sa mukana olleet nuoret suhtautuivat maahanmuuttajakäsitteeseen vieroksuen. 
He eivät käyttäneet itsestään maahanmuuttajan tai vähemmistön käsitteitä. 
Tämä herättää (itse)kriittisen kysymyksen, kuinka eettisesti perusteltua on 
käyttää luokittelua, jota tutkitut eivät tunnista tai tunnusta omakseen. Tämä 
kysymys on erityisen relevantti, jos lähdetään siitä oletuksesta, että käsitteiden 
käytöllä on konkreettisia seurauksia ihmisten elämään. Miksi emme puhu pel-
kästään nuorista? Haluammeko korostaa valitsemillamme käsitteillä tutki-
miemme nuorten erilaisuutta?  

Tavoitteemme ei ole pönkittää tutkittujen nuorten erilaisuutta tai erityisyyt-
tä. Pikemminkin pyrkimyksenämme on ymmärtää tutkimiemme nuorten mo-
ninaisia elämänkulkuja, jotka muistuttavat kenen tahansa Suomessa asuvan 
nuoren elämää. Silti ne sisältävät myös sellaisia piirteitä, jotka kertovat paitsi 
hyvinvointiyhteiskuntamme muutoshaasteista, myös nuorten arkielämästä – 
niin tarpeista, toiveista kuin eriarvoisuuden kokemuksista. Niiden esille nos-
taminen edellyttää käsitteellistä herkkyyttä, jonka avulla voidaan paikantaa 
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paitsi tutkimiemme nuorten elämänkulun erityisiä haasteita, myös niihin vai-
kuttavia yhteiskunnallisia kipupisteitä.  
 
 
3.2 Maahanmuuttajataustaisten nuorten tilastoitu  
 rikollisuus  

Viranomaistilastot ja niiden tulkinta on yksi tapa ottaa yhteiskunnallisia aihe-
piirejä haltuun – ja yksi tapa tehdä luokitteluja. Tarkastelemme tässä alaluvus-
sa, millaisen kuvan viranomaisten rikostilastot välittävät maahanmuuttajataus-
taisista nuorista ja heidän ongelmistaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Hallin-
non tuottamissa rikostilastoissa etnisyyttä kuvataan pääasiassa tilastoihin pää-
tyvän henkilön kansalaisuuden ja syntymämaan avulla. Näiden kriteerien poh-
jalta tehtävät erottelut kuvaavat siten väistämättä varsin karkeasti rikollisuu-
den ja etnisen taustan kytköksiä muihin sosiaalista asemaa kuvaaviin mittarei-
hin, kuten sukupuoleen, ikään, koulutukseen tai ammattiasemaan. Tarkaste-
lemme näitä kysymyksiä alaluvussa 3.2.2. Sitä ennen esittelemme, millaisen 
kuvan kansalaisuuden perusteella tehtävä erottelu antaa maahanmuuttajataus-
taisten nuorten rikollisuudesta.  
 
 
3.2.1 Väkivalta- ja omaisuusrikokset yliedustettuna  
Valtaosa poliisin rikoksista epäilemistä henkilöistä on kansalaisuudeltaan 
suomalaisia (97 % vuonna 2003). Suomessa asuvia ulkomaan kansalaisia 
epäillään vuosittain rikoksista väestöosuuteensa nähden noin 1,3–1,5 kertaa 
useammin kuin kantasuomalaisia. Kuutisen prosenttia poliisin vuonna 2005 
syylliseksi epäillyistä oli ulkomaan kansalaisia (kaikkiaan 35 429 henkilöä). 
Heistä runsas puolet asui Suomessa ja loput olivat turisteja tai muita Suomessa 
vierailleita ulkomaalaisia. (Niemi & Honkatukia 2007, 226–227.) 

Viranomaisten tilastoima maahanmuuttajien rikollisuus on vahvemmin su-
kupuolittunutta kuin kantasuomalaisten, eli poliisi epäilee nuoria maahan-
muuttajataustaisia naisia näistä rikoksista suhteellisesti harvemmin kuin kan-
tasuomalaisia nuoria naisia. Näin on erityisesti väkivalta- ja huumausaineri-
koksista epäillyillä nuorilla (ks. taulukko 1). Aikuisilla ulkomaan kansalaisilla 
sukupuolten väliset erot eivät poikkea kantasuomalaisten vastaavista yhtä pal-
jon.  
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 Taulukko 1 Tyttöjen ja naisten osuus (%) kaikista eri rikoksista epäillyistä vuonna 2003, 
taulukoituna epäiltyjen kansalaisuuden mukaan 

Ikä 

  
0–14 

 
15–17 

 
18–20

 
21– 

 
Kaikki 

naiset/tytöt 
Epäiltyjen

määrä 
Kaikki rikokset             
Suomen kansalaiset 25,5 16,7 13,9 15,5 15,6 349 302
ulkomaan kansalaiset 21,3 14,7 10,3 13,7 13,6 21 146

Omaisuusrikokset            
Suomen kansalaiset 29,1 19,9 14,9 18,8 18,9 120 311
ulkomaan kansalaiset 22,7 16,9 14,1 20,4 19,3 8 557

Väkivaltarikokset            
Suomen kansalaiset  18,0 20,2 12,7 10,4 11,8 27 891
Ulkomaan kansalaiset 15,6 11,6   3,0 10,0   9,2 2 065

Huumausainerikokset            
Suomen kansalaiset 30,8 25,2 18,9 14,0 15,6 14 441
ulkomaan kansalaiset 0 12,5 12,0 10,3 10,7 578

Rattijuopumus            
Suomen kansalaiset   4,2   7,6   9,8   9,6   9,5 22 950
ulkomaan kansalaiset 0 0   7,9   7,8   7,7 1 098
 
 
Sukupuolen lisäksi maahanmuuttajien ja kantaväestön väliset tilastoidun rikol-
lisuuden erot voivat johtua siitä, että maahan muuttaneiden joukossa on 
enemmän nuoria kuin kantaväestössä (Iivari 2006, 45–46; 54–55, 62). Monis-
sa Euroopan maissa varsinkin nuoria maahanmuuttajataustaisia henkilöitä 
epäillään rikoksista väestöosuuteensa nähden useammin kuin muita (Holm-
berg & Kyvsgaard 2003, 126–127; Albrecht 1997, 97).  

Taulukossa 2 on esitetty tietoja poliisin syylliseksi epäilemistä henkilöistä 
iän ja kansalaisuuden mukaan vuodelta 2003. Luvut on suhteutettu kussakin 
ryhmässä 1 000:ta maassa asuvaa henkilöä kohden. Kukin epäilty on laskettu 
mukaan vain kerran, vaikka häntä olisi epäilty useista rikoksista.  

Taulukon lukuja tulkitessa on syytä pitää mielessä, että mukana ovat myös 
esimerkiksi turisteina tai opiskelijavaihdossa rikoksia tehneet ulkomaan kan-
salaiset. Heitä on lähes puolet poliisin tietoon vuosittain tulleista epäillyistä 
ulkomaan kansalaisista. Taulukko antaa siten liioitellun kuvan rikoksista syyl-
liseksi epäiltyjen määristä joissakin maahanmuuttajaryhmissä. Se ei siksi hei-
jastele luotettavasti niitä rikollisuuteen liittyviä ongelmia, joita nimenomaan 
pitkään maassa asuneet nuoret kohtaavat. 
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Taulukosta selviää ensinnäkin, että kantasuomalaisten ja maahanmuuttaja-
taustaisten nuorten rikoksesta epäillyksi tulemisen riskit ovat monessa rikosla-
jissa varsin pieniä, joskin myös suhteellisen suuria suhdelukuja löytyy esimer-
kiksi väkivaltaan syyllistymisessä. Toiseksi siitä käy ilmi, että 15–20-
vuotiaiden ulkomaan kansalaisten riski tulla poliisin epäilemiksi varsinkin 
omaisuus- ja väkivaltarikoksissa17 on suurempi kuin Suomen kansalaisten, kun 
taas huumausainerikoksissa ja rattijuopumuksissa tilanne on tasaisempi, osin 
jopa päinvastainen (myös Iivari 2006, 66–67).  

 
Taulukko 2 Poliisin eri rikoksiin syylliseksi epäilemät henkilöt kansalaisuuden ja iän mu-

kaan, 1 000:ta ikäryhmäänsä kuuluva kohti, nettoluvut  
  alle 15 v. 15–17 v. 18–20 v. 21– 

 
Suomen 

kansalaiset 
ulkomaan 
kansalaiset 

Suomen 
kansalaiset

ulkomaan 
kansalaiset

Suomen 
kansalaiset

ulkomaan 
kansalaiset

Suomen 
kansalaiset 

ulkomaan 
kansalaiset

Kaikki  
rikokset 5,5 16,5 47,5 89,4 98,8 137,6 33,8 58,2 
Omaisuus- 
rikokset 4,1 11,9 17,7 36,7 14,4   28,1   4,4 12,2 
Väkivalta-
rikokset 0,5   2,8   8,1 31,9 11,2   35,0   3,2   8,3 
Huumaus-
ainerikokset 0,0   0,0   1,7   1,4   4,1     3,8   0,6   1,1 
Ratti- 
juopumus 0,0   0,0   3,9   1,9   9,3   11,2   3,6   5,2 
 
 
Omaisuus- ja väkivaltarikoksista epäiltyjen maahanmuuttajataustaisten nuor-
ten suhteellisesti suuremmasta osuudesta kertoo myös kuvio 1, jossa on verrat-
tu poliisin rikoksista epäilemien 15–17-vuotiaiden ulkomaan ja Suomen kan-
salaisten rikollisuuden rakennetta 2003. Kuvio näyttäisi samantyyppiseltä, jos 
mukana olisivat kaikenikäiset epäillyt, mutta 15–17-vuotiaiden Suomen ja 
”ulkomaan” kansalaisten rikollisuusrakenteet poikkeavat toisistaan enemmän 
kuin täysi-ikäisillä18. Lähes 60 prosenttia epäillyistä nuorista ulkomaan kansa-
laisista (58 %) epäiltiin omaisuus- tai väkivaltarikoksista, kun vastaava osuus 
epäillyistä Suomen kansalaisista oli runsas kolmannes (35 %).  
 

                                                 
17 Omaisuusrikoksiin on laskettu varkaus, näpistys, kavallus, erilaiset petokset, vahingonte-
ko, luvaton käyttö, kätkemisrikokset ja muut omaisuusrikokset. Väkivaltarikokset: pahoinpi-
tely, ryöstö, kiristys, tappo, murha, surma, lapsensurma, tappeluun osallistuminen, raiskaus. 
Huumausainerikokset: rikoslain 50. luku.  
18 Molemmissa ryhmissä muista rikoslain vastaisista rikoksista epäiltyjen määrä oli suuri. 
Valtaosa näistä oli liikennerikoksista epäiltyjä. 
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(N=27660)

Ulkomaan kansalaiset
(N=948)

omaisuus väkivalta huumeet rattijuopumus muut

 
Kuvio 1 Poliisin rikoksista epäilemien 15–17-vuotiaiden rikollisuuden rakenne (%) kansa-

laisuuden mukaan vuonna 2003 (nettoluvut) 
 
Toisin kuin muissa väkivaltarikoksissa, henkirikoksissa19 alle 21-vuotiaiden 
ulkomaan kansalaisten osuus epäillyistä vastaa heidän väestöosuuttaan. Ne 
ovat ylipäätään nuorille harvinaisia rikoksia: vuosittain henkirikoksista epäil-
lyistä alle kymmenesosa on nuoria. Vuosien 1980 ja 2004 välisenä aikana nii-
hin syyllistyi keskimäärin 11 nuorta vuodessa. Suomenruotsalaiset syyllistyvät 
henkirikoksiin väestöosuuttaan vähemmän, romanit taas enemmän. Romanien 
osuus nuorten tekemistä henkirikoksista on vuosittain kymmenen prosentin 
tuntumassa. Romaninuorten tekemien henkirikosten taustalla on huono-
osaisuutta jopa enemmän kuin muilla näistä rikoksista epäillyillä: päihteiden 
käyttöä, rikkonaisia perhesuhteita ja syrjäytymistä. (Lehti 2007, 8–12, 36–88.)  

Sisäasiainministeriö on muutama vuosi sitten selvittänyt maahanmuuttajien 
tilastoidun väkivaltarikollisuuden piirteitä (Sisäasiainministeriön poliisiosasto 
2001). Selvityksen mukaan joka viides vuonna 2000 väkivaltarikoksesta epäil-
ty maahanmuuttajataustainen henkilö oli alaikäinen (epäiltyjä kaikkiaan 
2 481). Näistä nuorten tekemistä väkivaltarikoksista nelisenkymmentä pro-
senttia oli tapahtunut Helsingissä.  

                                                 
19 Henkirikoksilla tarkoitetaan uhrin kuolemaan johtaneita väkivaltarikoksia (tappo, 
murha, surma, lapsensurma, yksin teoin tahallisen pahoinpitelyrikoksen kanssa tehty 
kuolemantuottamus) (Lehti 2007, 4).  
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Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden tekemät ryöstöt lisääntyivät vuosi-
tuhannen vaihteessa, samaan aikaan kuin heidän määränsä moninkertaistui 
Suomessa. Näistä rikoksista epäillyistä yli puolet oli ollut tekohetkellä alle 18-
vuotiaita. Tyypillinen Helsingissä tapahtunut ryöstö, jossa oli mukana maa-
hanmuuttajataustaisia nuoria, oli useamman nuoren tekemä. Mukana saattoi 
olla myös kantasuomalaisia nuoria. Ryöstöt oli tehty osin pelkästään uhkaile-
malla ja tyypillisesti saaliina oli ollut matkapuhelin tai vähäinen summa rahaa. 
(Mt., 13–14.) 

Suomessa rikosoikeudellisen vastuun alaikäraja on 15 vuotta, mutta myös 
tätä nuoremmat voivat joutua maksamaan vahingonkorvauksia ja joutua las-
tensuojelun toimenpiteiden kohteeksi. Alle 15-vuotiaista poliisin tietoon tul-
leista rikosten tekijöistä tehdyssä selvityksessä (Savolainen ym. 2007) verrat-
tiin kantasuomalaisten ja maahanmuuttajataustaisten20 rikollisuutta. Tulosten 
mukaan vajaalla viidesosalla alle 15-vuotiaista ensikertalaisista oli maahan-
muuttajatausta. Jälleen väkivalta oli hieman yleisempää maahanmuuttajataus-
taisilla lapsilla ja nuorilla kuin muilla (12 % vs. 7 %), mutta esimerkiksi ilki-
valta ja muu häiriökäyttäytyminen oli harvinaisempaa kantaväestöön verrattu-
na (9 % vs. 14 %). Maahanmuuttajataustaiset nuoret uusivat rikoksia enem-
män kuin kantaväestön nuoret (36 % maahanmuuttajista, 30 % kantaväestös-
tä). Heidän riskinsä tehdä vähintään kuusi uutta rikosta oli lähes kaksinkertai-
nen kantaväestön nuoriin nähden. (Mt., 17–18.) 

Omaisuus- ja väkivaltarikosten yliedustus näkyy myös maahanmuuttaja-
taustaisten nuorten saamissa tuomioissa21. Nuoret maahanmuuttajamiehet 
(muualla kuin Suomessa syntyneet) tulevat tuomituiksi niistä kantaväestöä 
selvästi useammin. Vuonna 2001 heidän osuutensa väkivaltarikoksissa oli 31 
prosenttia kaikista maahanmuuttajien saamista tuomioista, kun vastaava osuus 
oli kantasuomalaisilla nuorilla miehillä 22 prosenttia. Vastaavat osuudet omai-
suusrikoksista tuomituista olivat 30 ja 26 prosenttia. Muissa rikostyypeissä 
                                                 
20 Aineistona tutkimuksessa oli poliisin tietoon tullut rikollisuus sekä Helsingin kaupungin 
sosiaaliviraston asiakastietojärjestelmä. Tutkimuksessa oli mukana helsinkiläiset alle 15-
vuotiaaana rikoksia tehneet 1.1.2000–24.4.2004 (yhteensä 2 625 lasta, joista maahanmuutta-
jataustaisia 361, 14 %). Maahanmuuttajiksi luokiteltiin ne, jotka itse tai joiden vanhemmista 
vähintään toinen ei ollut syntyperäinen suomalainen. Tämä tieto saatiin sosiaaliviraston asia-
kastietojärjestelmästä, mutta ei aina. Sen vuoksi poliisin tietoon tulleista tapauksista maa-
hanmuuttajatausta arvioitiin henkilön nimen perusteella. (Savolainen ym. 2007, 15–17.) 
21 Iivari käyttää käsitettä päärikostuomio, jolla hän tarkoittaa henkilön tekemää vakavinta 
rikosta, joka määritellään rangaistuksen ankaruuden eli tuomion pituuden perusteella (Iivari 
2006, 24). Iivari (mt.) on verrannut maahanmuuttajataustaisten ja kantasuomalaisten riskiä 
saada rikostuomioita aineistonaan alioikeuksissa annetut päärikostuomiot vuosilta 1997, 
1999 ja 2001.  



 39

erot olivat pienemmät. 15–20-vuotiaat maahanmuuttajanaiset olivat saaneet 
suhteellisesti kantasuomalaisia useammin tuomion ainoastaan omaisuusrikok-
sissa (7 % kaikista maahanmuuttajien päärikostuomioista vs. 4 % kantasuoma-
laisilla) (Iivari 2006, 84–88). 

 
 

3.2.2 Rikollisuuden selittäminen 
Viranomaistilastojen perusteella maahanmuuttajien riski tulla epäillyksi ja 
tuomituksi rikoksista on suurempi kuin kantaväestön. Eron syitä on pohdittu 
jonkin verran kriminologisissa tutkimuksissa. Maahanmuuttajien rikollisuuden 
selittäminen vaatii tutkijalta ehkä tavallistakin enemmän herkkyyttä, sillä etni-
syyden tai kulttuurin merkitykset saattavat korostua monimutkaisten sosiaalis-
ten prosessien huomioon ottamisen kustannuksella. Tällöin tilastolliset erot 
käännetään kulttuuriselle kielelle ja maahanmuuttajista tai heidän kulttuuris-
taan etsitään selitystä heidän korkeammille rikosluvuilleen, vaikka syyt voivat 
löytyä siitä, miten vastaanottava yhteiskunta kohtelee heitä (esim. Holmberg 
& Kyvsgaard 2003; Diesen 2005; Albrecht 1997). Lisäksi etnisyyttä kuvaavat 
tilastoluokittelut (kansalaisuus, syntymämaa, äidinkieli) piilottavat helposti 
maahanmuuttajaryhmien sisäisen moninaisuuden (Marshall 1997, 233–234).  

Maahanmuuttajien rikollisuutta koskevia viranomaistilastoja tulkitessa on 
syytä muistaa se kriminologinen perushavainto, että tilastoidut rikokset saatta-
vat kertoa enemmän viranomaisten harjoittamasta kontrollista kuin todellisesta 
rikollisuudesta. Tutkimusten mukaan piiloon jäävässä rikollisuudessa maa-
hanmuuttajien ja kantaväestön välillä ei ole yhtä suuria eroja kuin viranomais-
ten tietoon tulleessa rikollisuudessa. Esimerkiksi itse ilmoitettua rikollisuutta 
koskevissa tutkimuksissa, joita on tehty nuorista, maahanmuuttajien ja kanta-
väestön välistä eroa ei usein ole, vaikka tuloksissa on ollut myös paikallisia ja 
rikoslajikohtaisia eroja (Pettersson 2005, 139–141; Marshall 1997, 227–
228)22. Osassa tutkimuksia väkivalta on jäänyt ainoaksi rikostyypiksi, johon 
maahanmuuttajataustaiset nuoret syyllistyvät kantaväestön nuoria useammin 
(Albrecht 1997, 97–98; Hebberecht 1997, 162; Kivivuori 2003, 69–70). Haas-

                                                 
22 Sveitsissä tehdyssä itse ilmoitettua rikollisuutta koskevassa tutkimuksessa kantaväestön 
nuorten ja ensimmäisen polven maahanmuuttajanuorten välillä ei havaittu rikosaktiivisuuden 
eroa, mutta niin kutsutut toisen polven maahanmuuttajanuoret tekivät rikoksia enemmän 
kuin kaksi edellistä ryhmää. Tutkijat selittävät havaintoa paineteorian mukaisesti toisen pol-
ven maahanmuuttajanuorten muita heikommalla asemalla koulutusjärjestelmässä ja työ-
markkinoilla. (Vazsonoy & Killias 2001.) 
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tattelemiemme nuorten kertomukset paljastavat, että nuorten tekemä väkivalta 
kytkeytyy varsin usein syrjintäkokemuksiin, äärimmillään rasistiseen väkival-
taan (ks. tarkemmin luku 4.2). 

 Jonkin verran on pohdittu, mikä selittää eri tietolähteiden välistä eroa. Osa 
tutkijoista on sitä mieltä, että itse ilmoitettuun rikollisuuteen perustuvat tutki-
mukset mittaavat suhteellisen lievää rikollisuutta, kun taas vakavamassa rikol-
lisuudessa viranomaistilastojen erot heijastavat paremmin todellisen rikolli-
suuden eroja (Marshall 1997, 7). Toiset ovat lähteneet hakemaan maahan-
muuttajien ja kantaväestön rikoserojen selityksiä heidän ja heitä ympäröivän 
yhteiskunnan välisestä vuorovaikutuksesta. Näissä lähestymistavoissa ri-
koseroja on selitetty maahanmuuttaja- ja kantaväestön sosiaalisen aseman, 
ikä- ja sukupuolirakenteen ja muiden kriminologisten taustamuuttujien eroilla 
(esim. Holmberg & Kyvsgaard 2003). Lisäksi maahanmuuttajien on todettu 
kohtaavan syrjintää taustansa vuoksi esimerkiksi työmarkkinoilla ja arkielä-
mässä (esim. Diesen 2005, 256–257; Pohjanpää, Paananen & Nieminen 
200323.) Sen vuoksi tilastollisessa tarkastelussa olisi tärkeää vakioida henki-
löiden sosioekonominen asema, perhesuhteet, ammattiasema, koulutus ja muut 
heidän sosiaalista ja taloudellista asemaansa kuvaavat tekijät. Tämä vaatii pal-
jon tutkimusresursseja, minkä vuoksi tällaisia tutkimuksia on tehty varsin vä-
hän, myös Pohjoismaissa (Iivari 2006, 36–37; Ahlberg 1996, 45). 

Tanskalaisessa viranomaisten tietoon tullutta rikollisuutta tarkastelleessa 
tutkimuksessa maahanmuuttajien nuori ikä ja alhainen tulotaso selittivät pit-
kälti heidän kantaväestöä korkeamman rikostasonsa (Holmberg & Kyvsgaard 
2003, 126–127). Edellä mainitussa Iivarin (2006) tutkimuksessa ei vakioitu 
sosioekonomisia muuttujia, vaan niitä tutkittiin haastattelemalla vankilassa 
olevia maahanmuuttajia. Vangeilla oli kokemuksia työttömyydestä ja pienitu-
loisuudesta. Maahanmuuttajien rikollisuus ei tulosten mukaan ole ”tuontitava-
raa”, vaan taustalla on usein epäonnistunut kotoutuminen, pitkäaikaistyöttö-
myys, rahan puute, minkä lisäksi monet kokevat syrjintää sekä arkielämässään 
että viranomaiskohtaamisissaan. (Mt., 133–134, 138.) 

Sosiaalista ja arkielämää kuvaavien tekijöiden ohella selitystä maahan-
muuttajien yliedustukseen tilastoidussa rikollisuudessa on etsitty siitä, miten 
heitä kohdellaan rikosten tekijöinä. Rikosoikeusjärjestelmässä tapahtuvaa et-

                                                 
23 Joka kolmas maahanmuuttajien elinolotutkimukseen osallistunut oli kokenut väkivaltaa. 
Puolet heistä arvioi joutuneensa kokemaan sitä maahanmuuttajataustansa vuoksi. Joka nel-
jännellä oli ollut vaikeuksia työpaikan ja joka kymmenennellä asunnon saamisessa taustansa 
vuoksi. Lisäksi monet olivat kokeneet taustansa vaikeuttaneen uralla etenemistä, tasa-
arvoista palkkausta ja työtehtävien jakoa. (Pohjanpää 2003, 76–77.) 
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nistä syrjintää ei ole tutkittu Suomessa, ja suhteellisen vähän myös muissa 
Pohjoismaissa (Pettersson 2005, 134; Holmberg & Kyvsgaard 2003, 125–126; 
128). Pohjoismaiset tutkimukset antavat kuitenkin viitteitä siitä, että maahan-
muuttajien tekemiä rikoksia ilmoitetaan viranomaisille useammin kuin kanta-
väestön, heidät otetaan helpommin kiinni ja heitä epäillään useammin rikok-
sista. He joutuvat useammin myös tutkintavankeuteen24. Osin tämän syynä voi 
olla se, että heidän tekemänsä rikokset ovat helpommin havaittavissa ja heihin 
kohdistuu enemmän epäluuloja kuin kantaväestöön kuuluviin25. Lisäksi paitsi 
heidän kielitaitonsa, myös heidän tietonsa yhteiskunnan säännöistä ja lainsää-
dännöstä saattavat olla puutteelliset, minkä vuoksi heidän on vaikeampi puo-
lustaa itseään. (Pettersson 2005, 139–146; Diesen 2005, 258–286, 292.) 

 
 

3.3 Nuorten täysivaltainen yhteiskunnallinen  
 jäsenyys: illuusiotako? 

3.3.1 Etnisten vähemmistöjen nuorten miesten  
 rikollisuuden erityispiirteitä 
Haastateltujen nuorten tarinoissa maahanmuuttaja- tai etniseen taustaan liitty-
vät seikat ne eivät esiinny itsenäisinä ”taustatekijöinä”. Pikemminkin ne jäsen-
tyvät osana sosiaalisia suhteita, tunteita ja arkisia kokemuksia. Nuorten ker-
tomukset voidaan nähdä vastapuheena sellaiselle kriminaalipoliittiselle tiedol-
le, jossa ”ulkomaalaisten” ja ”suomalaisten” rikollisuus asetetaan vastakkain 
tilastokategorisointien mukaan (ks. luku 3.2). Suomalainen tilastointijärjes-
telmä ei tunnista etnisten ryhmien välisiä eroja, vaan tilastointia tehdään kar-
keiden luokittelujen varassa (syntymämaa/äidinkieli/kansalaisuus). Monet ta-
rinat elämänkulusta ja rikosten liittymisestä nuoruuden elämänvaiheisiin voi-
sivat olla kenen tahansa rikoksia tehneen suomalaisnuoren kertomia.  

Silti haluamme korostaa, että maahanmuuttajataustaisten ja etnisiin vä-
hemmistöihin kuuluvien nuorten rikollisuus on monella tavalla myös erityinen 
ilmiö. Ensinnäkin sitä luonnehtii rikoksen tekemisen ja arkipäivän rasismin ja 
jopa rasistisen rikollisuuden uhriksi joutumisen läheinen yhteys. Nuorilla ri-

                                                 
24 Samanlaisia havaintoja Suomesta on tehnyt Kainulainen 2004, 346–350; Holmberg & 
Kyvsgaard 2003, 132–133. 
25 Tästä Suomen osalta esim. Hautaniemi 2004, 101, 109; Pohjoismaiden ja Ison-Britannian 
osalta Holmberg & Kyvsgaard 2003, 128–132, 136–140. 
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kosten tekeminen ja niiden uhriksi joutuminen ovat usein kytköksissä toisiinsa 
(esim. Maung 1995, 20–21), mutta erityistä tutkimillemme nuorille miehille 
oli se, että heidän uhrikokemukset liittyivät usein rasismiin eri muodoissaan. 
Tämä havainto näkyy myös muun muassa sisäasiainministeriön raportissa 
maahanmuuttajien tilastoidusta väkivaltarikollisuudesta: 15 prosenttia väkival-
tarikoksista vuonna 2000 epäillyistä (380 epäiltyä) maahanmuuttajataustaisista 
henkilöistä oli ollut samassa tapahtumassa rikoksen uhri (Sisäasiainministe-
riön poliisiosasto 2001, 26–27). Myös Iivari (2006) on tehnyt samantyyppisiä 
havaintoja syrjinnän ja rasismin yhteydestä rikollisuuteen haastatellessaan 
maahanmuuttajataustaisia vankeja. 

Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta haastattelemamme nuoret kertoi-
vat arkipäivän rasismista, jonka kohteeksi he olivat joutuneet niin kaduilla 
kuin sosiaalisissa instituutioissa, kuten peruskoulussa. Käsitteellä arkipäivän 
rasismi viittaamme nuorten jokapäiväisiin kokemuksiin erilaisissa arjen vuo-
rovaikutustilanteissa – niin vertaisryhmien kuin sukupolvien välillä. Arkipäi-
vän rasismin ympäristöinä voivat olla niin nuorten omat epäviralliset tilat, ku-
ten nuorten ryhmät, kuin institutionaaliset puitteet, haastattelemillamme nuo-
rilla esimerkiksi koulu. Arkipäivän rasismi voidaan kokea sekä yksilöiden että 
instituutioiden tuottamaksi. (Käsitteen teoreettista kehittelyä, ks. Essed 1991; 
Rastas 2007.) Käytämme arkipäivän rasismin käsitettä korostaaksemme haas-
tateltujen nuorten rasismikokemusten moninaisia ilmenemismuotoja ja ympä-
ristöjä heidän arjessaan. Arkipäivän rasismissa voi olla kyse paitsi syrjityksi 
tulemisen kokemuksista esimerkiksi työnhakijana työmarkkinoilla tai oppilaa-
na koulussa, myös hyvin arkisista sosiaalisiin suhteisiin liittyvistä jännitteistä, 
jotka voivat vaihdella nuorten elämässä verbaalisesta häirinnästä kielteiseen 
asennoitumiseen, syrjiviin eleisiin sekä fyysiseen väkivaltaan.  

Toiseksi vaikuttaa siltä, että poliisi epäilee maahanmuuttajataustaisia nuo-
ria herkästi rikoksista (Hautaniemi 2004, ks. myös alaluku 3.2.2), mutta he 
joutuvat myös rikosten uhreiksi kantaväestöä useammin ja ilmoittavat näistä 
tapauksista viranomaisille suhteellisen harvoin (Pohjanpää 2003; Jasinskaja-
Lahti ym. 2002; Ellonen 2006). Maahanmuuttajataustaisten tekemät rikokset 
tulevat siis muita suomalaisia useammin viralliseen käsittelyyn, mutta mitä 
todennäköisimmin he eivät saa tukea rikosten uhriksi joutumisen käsittelylle 
samassa mitassa kuin muut suomalaiset (vastaavanlaisista havainnoista muual-
la Euroopassa esim. Marshall 1997, 230).  

Kolmanneksi, vaikka suomalaisen kriminaalipolitiikan lähtökohtana on 
universalistinen ajatus siitä, että samasta teosta annetaan sama seuraamus, 
joudutaan muiden kuin Suomen kansalaisten kohdalla pohtimaan, toteutuuko 
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tämä lähtökohta käytännössä. Niille nuorille, joilla ei ole Suomen kansalai-
suutta, karkotus on rikosten yksi seuraamus, vaikka he olisivat asuneet Suo-
messa jo pitkään. Perhesiteet, muut siteet Suomeen ja pitkä oleskeluaika ote-
taan huomioon karkotuspäätöstä tehtäessä, mutta ne eivät välttämättä estä kar-
kottamista, jos tekijä tuomitaan pitkään vankeusrangaistukseen vakavista ri-
koksista (Lappi-Seppälä 2002c, 528–529). Tällä on vaikutuksia nuorten so-
siaaliseen ja henkiseen kiinnittymiseen suomalaiseen yhteiskuntaan. Karkotus 
erityisenä toimenpiteenä on lisärangaistus, jonka kohteeksi joutuvat ainoastaan 
ne Suomessa tuomitut henkilöt, joilla ei ole Suomen kansalaisuutta.  

Karkotus ei ole rikosoikeudellinen seuraamus, vaan siitä on säädetty ulko-
maalaislaissa ja siitä päättää Ulkomaalaisvirasto. Vuosina 2000–2005 Ulko-
maalaisvirasto teki keskimäärin 135 karkotusratkaisua vuodessa. Korkeimmil-
laan määrä oli vuonna 2004, jolloin tehtiin 178 päätöstä, ja alimmillaan vuon-
na 2001, jolloin päätöksiä oli 109. Vuonna 2005 päätöksiä oli 129. (Sisä-
asiainministeriö 2006.)  

Valitettavasti tältä ajalta ei ole tietoa karkotusten tarkemmista perusteista, 
mutta suuntaa antavasti tässä voidaan käyttää 1990-luvun lopun tietoja, jotka 
osoittavat rikosten tekemisen olevan varsin yleinen karkotusperuste. Vuonna 
1997 Ulkomaalaisvirasto teki 149 karkotusratkaisua, jotka koskivat 169 ulko-
maan kansalaista. Näistä runsas puolet (53 %) johti karkotuspäätökseen, eli 
vuonna 1997 karkotettiin 91 ulkomaalaista. Tavallisimmat ratkaisujen perus-
teet olivat: 1) oleskelu ilman passia, viisumia, oleskelulupaa (105 ratkaisua), 
2) rikoksiin syyllistyminen (104 ratkaisua), 3) vaara toisen turvallisuudelle (19 
ratkaisua). (Sisäasiainministeriö 1999.) 

Ulkomaalaisviraston tekemistä karkotuspäätöksistä on mahdollista valittaa 
hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Vuoden 2000 
ja 2005 välisenä aikana ne käsittelivät kaikkiaan 209 karkotusta, joista yli 70 
prosenttia oli rikosperusteisia. Joka kolmannessa tapauksessa karkotettavaksi 
esitetty henkilö oli tullut maahan alaikäisenä. Alaikäisten osuus rikosperustei-
sista karkotuspäätöksistä oli 43 prosenttia. Hallinto-oikeudet kumosivat har-
vemmin rikosperusteella kuin muilla syillä perusteltuja karkotuksia (13 % vs. 
29 %). Samoin alaikäisenä maahan tulleiden karkotus kumottiin harvemmin 
kuin aikuisena tulleiden. (Tarsala 2006.)26 

Karkotuksen tarkastelu nykyistä selkeämmin osana kriminaalipolitiikkaa 
tekee näkyväksi sen, etteivät kaikki tule kohdelluiksi yhdenvertaisesti rikosoi-

                                                 
26 Selvityksen otoksessa on mukana vain Ulkomaalaisviraston maahanmuuttoyksikön pää-
töksistä tehdyt valitukset. 
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keusjärjestelmässä. Karkotus – tai sen uhka – leimaa monen tutkimamme 
nuorten elämänkulun kertomusta värittäen sitä turhautumisen, epävarmuuden, 
jännittyneisyyden ja pelon sävyillä. Karkotus heijastelee ristiriitaa, johon 
maahanmuuttajat voivat joutua kohdatessaan samanaikaisesti sekä yhteiskun-
nasta eristämisen että siihen kiinnittämisen pyrkimyksiä (Hänninen 1997). 
Monikulttuuristuvassa yhteiskunnassa rikosoikeusjärjestelmää olisikin arvioi-
tava paitsi tarkoituksenmukaisuuden, myös oikeudenmukaisuuden näkökul-
masta, yhdenvertaisuuslain henkeä mukaillen. 
 

 
3.3.2 Maahanmuuttajuus ja jäsenyys nuorten  
 kertomuksissa 
Kuten johdannossa toimme esiin, osin historiallisista syistä johtuen suomalais-
ta maahanmuuttokeskustelua ovat hallinneet turvallisuuspoliittiset näkökul-
mat, joissa erilaisuuden ja riskien hallinta kietoutuvat yhteen. Turvallisuuden 
korostaminen ja riskitietoisuus ovat molemmat tuttuja julkisesta keskustelusta. 
Antamalla nuorten kertoa elämänkulkua ja rikollisuutta koskevaa tarinaansa 
omilla ehdoillaan toivomme pystyvämme analysoimaan vähemmistöihin luo-
kiteltujen paikkaa ja identiteettiä sekä tuomaan näkyväksi sen, millä tavoin 
nuoret itse vastaavat institutionaalisiin ja arkisiin tapoihin määrittää heidät 
maahanmuuttajiksi.  

Pyrimme purkamaan dualistista näkökulmaa, jonka mukaan tutkimamme 
nuoret sopisivat jotenkin olemuksellisesti joko uhrin tai uhkan kategoriaan (ks. 
tarkemmin luku 3.4) sekä pohtimaan kriittisesti vallitsevien luokittelujen val-
taa nuorten identiteetin rakentumisessa. Millä tavoin ulkoapäin tuotetut kate-
goriat voivat kiinnittyä osaksi nuorten omaa itsemäärittelyä? (Jokinen, Huttu-
nen & Kulmala 2004; Helne 2004; Souto 2006.) 

Haastatellut nuoret olivat vastahakoisia tukeutumaan etnisiin tai kulttuuri-
siin tekijöihin kuvatessaan elämänkulkuaan ja tekemiään rikoksia. Kertomus-
ten näkyvimpänä juonena ei kulkenut kysymys nuorten elämisestä kulttuuri-
sessa välimaastossa, kuten maahanmuuttajataustaisten nuorten elämää usein 
luonnehditaan niin tieteellisessä kuin julkisessa keskustelussa (esim. Alitolp-
pa-Niitamo 2004; Pels & Haan 2006). Tarinat eivät millään yksinkertaisella 
tavalla uusinna ajatusta niin kutsutun vähemmistö- ja valtakulttuurin välisestä 
rajanvedosta.  

Haastateltujen nuorten yhteiskunnallinen jäsenyys on katkonainen ja hau-
ras. He ovat nuoria miehiä, maahan muuttaneita tai etnisen vähemmistön edus-
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tajia ja rikoksen tekijöitä. Yhteiskunnallinen jäsenyys ei kuitenkaan välttämät-
tä vastaa arkielämän sosiaalisten verkostojen kiinteyttä ja arkisolidaarisuuden 
lujuutta, kuten osoitamme myöhemmissä luvuissa. Tutkittujen nuorten yksise-
litteinen luokittelu ”marginaalinuoriksi” yksinkertaistaa heidän sosiaalisten 
suhteidensa ja asemiensa moninaisuutta ja muuntuvuutta. Nuorten kertomuk-
sissa oletettu marginaaliasema näyttäytyy joko itsestäänselvyytenä tai siitä 
otetaan etäisyyttä ironiseen, turhautuneeseen tai harmistuneeseen sävyyn.  

Pohtiaksemme konkreettisemmin nuorten jäsenyyskamppailuja valaisem-
me seuraavaksi, kuinka ne näyttäytyvät neljän nuoren kertomuksissa. Heidän 
monisyiset tarinansa kyseenalaistavat sellaisen näkökulman, jossa maahan-
muuttajat esitetään ennen muuta etnisinä ja kulttuurisesti suomalaisista poik-
keavina tai erillisinä ryhminä.  

 
 

Aleksander: kulttuurisen taustan kiistäminen 
Monet nuoret eivät halunneet lähteä mukaan monikulttuurisuutta koskevaan 
keskusteluun lainkaan. Jotkut olivat haluttomia palauttamaan kokemaansa syr-
jintää tai tekemiään rikoksia taustaansa tai ihonväriinsä. Joukossa oli niitäkin, 
jotka suorastaan ärsyyntyivät näistä kysymyksistä. Se voi olla reaktio siihen, 
että he tulkitsivat meidän kategorisoivan heitä maahanmuuttajaksi tavalla, jota 
he eivät itse halunneet tehdä. Toisinaan kulttuuristen selitysmallien vieroksu-
minen vaikutti olevan tietoinen valinta: nuoret eivät halunneet lunastaa heille 
asetettuja luokittelevia asemia ja odotuksia. Osa ei tuntenut niitä millään ta-
voin omakseen, olivatpa luokitukset oman etnisen yhteisön sisäisiä, nuorten 
viranomaiskontaktien tai suomalaisen julkisen keskustelun värittämiä. Välillä 
kyse saattoi olla siitä, että itsestään selvää, ruumiillista, emotionaalista ja hy-
vin henkilökohtaista aihepiiriä on vaikea pukea sanoiksi tai edes fragmentaari-
siksi tarinan osasiksi (Rastas 2004).  

Valaiseva esimerkki kulttuurisen kuulumisen päällekkäisistä merkityksistä 
on 21-vuotiaan Aleksanderin tarina. Aleksanderin isä on syntynyt entisessä 
Neuvostoliitossa ja äiti on muuttanut Suomeen Euroopan ulkopuolelta. Alek-
sander puhuu sujuvasti useita kieliä, myös suomea, ja virittäytyy asumaan tu-
levaisuudessa monessa eri maassa, vaikka tyttöystävä onkin suomalainen. 
Aleksander on yllättynyt, kun kyselemme hänen monikulttuurisesta taustas-
taan ja sen vaikutuksesta hänen arkeensa ja sanoo, ettei ole koskaan ajatellut 
asiaa tältä kantilta.  
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Haastattelija: Miltä sust tuntuu, ku sulla on kuitenki tämmönen hyvin 
monikulttuurinen tausta. Äiti on sieltä [äidin kotimaa] ja isä [isän koti-
maa] ja te asutte Suomessa, että onks se sun mielestä hyvä juttu? 
Haastattelija: Ajattelet sä sitä koskaan? 
Aleksander: No een mä tommost koskaan, nyt eka kerta tuli mieleen, ku 
sä nyt sanoit just. 

 
Aleksanderin hämmästyneen reaktion takana voi olla monia tekijöitä: asia on 
niin lähellä itseä, ”ihossa kiinni”, ettei sitä ole helppo irrottaa erilliseksi kes-
kustelunaiheeksi. Siihen voi liittyä monia jännitteisiä tunteita, joista ei ole 
mutkatonta ottaa etäisyyttä ja pukea tunteita sanoiksi (Rastas 2004; Hautanie-
mi 2003). Aleksanderin tarina voi lisäksi kertoa jäsenyyden lunastamisen tiu-
koista ehdoista suomalaisessa yhteiskunnassa. Suomalaisuuden piiriin pääse-
miseksi ihminen voi tahtoen tai tahtomattaan korostaa omaa tavallisuuttaan tai 
väheksyä niitä piirteitä, joiden uskoo erottavan hänet ympäröivästä yhteisöstä 
(Juhila 2004; Rönkä 2005; Perho 2006). Monikulttuurisuuskeskustelun vai-
keasti ratkaistava kysymys on, millä tavoin on mahdollista olla erilainen jou-
tumatta samalla marginaaliseen asemaan, kuten Laura Huttunen (2002, 136) 
toteaa.  

Aleksanderin kommentti herättää metodologisen ja eettisen kysymyksen, 
kuinka pitkälle tutkijat voivat tehdä tulkintoja tutkittujen taustatekijöiden mer-
kityksistä, joista he itse antavat vain vihjeitä. Voivatko etnisyydestä kiinnos-
tuneet tutkijat turhankin malttamattomasti kaivaa analyysissaan esiin etnisyy-
den ja maahanmuuttajataustan vaikutuksia tutkittujen elämään? Vai roh-
kaiseeko tämänkaltainen tutkijan aito kiinnostus tutkittuja pohtimaan omaa 
identiteettiään, minuuttaan ja yhteiskunnallista asemaansa?  

Nuorten kertomuksissa kulttuurisella taustalla ja ihonvärillä on eittämättä 
vaikutusta siihen sosiaaliseen tilanteeseen, jossa rikokset ovat tulleet mukaan 
nuorten elämään. Etnisiin vähemmistöihin luokiteltujen nuorten tekemiä ri-
koksia ei pitäisi analysoida ilman, että selvitetään kokonaisvaltaisesti nuorten 
asema suomalaisessa yhteiskunnassa.  

Kiinnostavaa on, että rikollisuutta pohtiessaan nuoret nostivat omaa kult-
tuuritaustaa ja elämänhistoriaa tärkeämmiksi seikoiksi nuorten nykyisen elä-
män ja suomalaiseen yhteiskuntaan kiinnittymisen vaikeudet. Osa nuorista on 
muuttanut Suomeen lapsina tai varhaisnuorina, osa on syntynyt Suomessa. 
Nuorten kertomuksissa suurimpia sosiaalisia tai mielenterveydellisiä ongelmia 
eivät aiheuta niinkään lapsuuden kokemukset vaan suomalaisen yhteiskunnan 
jäsenyyttä ja arkielämän sosiaalisia verkostoja koskevat mutkakohdat. Tämä 
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voi kertoa myös siitä, että haastattelutilanteissa heidän oli helpompi ilmaista ja 
kohdata nykyelämää kuin lapsuuden kokemuksia.  

Perinteiset kotouttamistoimenpiteet, kuten kielitaidon kartuttaminen, eivät 
tavoita etenkään Suomessa syntyneiden nuorten erityisiä ristiriitoja, joita he 
kohtaavat suomalaisina mutta maahanmuuttajiksi luokiteltuina esimerkiksi 
ihonvärinsä, perhetaustansa tai elämäntapojensa ja arvojensa vuoksi. Nuorten 
kertomukset vahvistavat, että maahanmuuttajataustaisten nuorten mielenter-
veyspalvelut ovat nykyisellään varsin riittämättömät, eivätkä nuoret välttämät-
tä osaa hakeutua mielenterveyspalvelujen piiriin (myös Sainola-Rodriguez & 
Koehn 2006).  

 
 

Andrew: pakotettu ulkopuolisuus  
Haastatteluhetkellä 24-vuotias Andrew oli muuttanut 9-vuotiaana USA:sta 
Suomeen. Hänen kertomuksensa valaisee jäsenyysneuvottelujen monitasoi-
suutta. Andrew kertoo, miten monet jäsenyyttä koskevat ehdot ovat institutio-
naalisella tasolla suljettu häneltä: hänet uhataan karkottaa Suomesta takaisin 
USA:han, jossa hän on syntynyt ja jossa hänen väkivaltainen isänsä asuu. 
Andrewin tarinan mukaan hänelle ei ole annettu Suomen kansalaisuutta hänen 
tekemiensä rikosten vuoksi, vaikka hänen äitinsä on kerrotun mukaan suoma-
lainen. Selväksi ei tosin tullut se, oliko hänelle koskaan haettu Suomen kansa-
laisuutta.  

Emotionaalisella tasolla Andrew kokee olevansa täysin suomalainen, vaik-
ka hän ei kiellä pohjoisamerikkalaista taustaansa ja myöntää pitävänsä englan-
tia suomea sujuvampana äidinkielenään. Tunnetta omasta suomalaisuudesta 
on entisestään voimistanut tytär, jonka äiti on syntyperäinen suomalainen ja 
joka ankkuroi hänet entistä tiukemmin Suomeen.  

Pelko karkotuksesta herättää Andrewissa ristiriitaisia tunteita. Hän on pa-
kotettu asettumaan ulkopuolisen asemaan tilanteessa, jossa hän itse ei tunne 
olevansa oikeasti ulkopuolinen.  

 
Haastattelija: Ootsä aatellu sitä Suomen kansalaisuutta, jos sulla ois 
mahollisuus siihen, ni kiinnostasko sua se edes? 
Andrew: Kiinnostas nyt täs, ku mä haluun kaikist näis asioist niinku 
eroon, niinku nää mitä mä oon tehny [rikollisesta menneisyydestä ja sen 
seurauksista]. Ja tuota niin, ne haluu karkottaa mut. 
Haastattelija: Joo. 
Haastattelija: Onko sulla vieläki joku sellanen uhka? 



 48

Andrew: Joo. 
Haastattelija: Jaa, mitä sä ajattelet siitä? 
Andrew: En mä tiä, ohan se aika rankka, jos tota, jos mä joutusin niinku 
muuttaan takas Amerikkaan. En mä nyt tietenkään mihinkään systerin 
luo voi mennä [sisko asuu Yhdysvalloissa]. Mulla on lapsi täällä ja… 
Haastattelija: Joo. 
Haastattelija: Lähtisitteks te koko perhe vai lähtisitsä yksin? 
Andrew: En mä tiä, en mä kyl lähtis ollenkaan. 

 
Andrewin kodittomuuden tunne omassa kotimaassaan on saanut aikaan rajuja 
turhautumisen tunteita, joihin yli 10 vuotta kestänyt rikollisuus kiinnittyi hä-
nen tarinassaan. Hänen toiveensa saada Suomen kansalaisuus tulevaisuudessa 
symboloi koko elämänkulun muutosta: uutta yhteiskunnallista jäsenyyttä, 
elämän sosiaalista ja tunneperäistä hallintaa sekä oikeutta vakaaseen kotiin ja 
juurtumiseen (Rastas 2007) paitsi henkisessä, myös juridisessa mielessä. And-
rewin kertomuksessa vuosia kestänyt täysivaltaisen yhteiskunnallisen aseman 
kieltäminen on suorassa yhteydessä hänen yhteiskunnalliseen välinpitämättö-
myyteensä ja suomalaisten normien rikkomiseen.  
 
 
Namik: olen ulkomaalainen  
Toisin kuin Andrewin tarinassa, Namikin kertomuksessa suomalaisuus saa 
kielteisen sävyn. Namik ei kerro tavoittelevansa suomalaisen identiteettiä, 
vaikka on syntynyt Suomessa (vanhemmat muuttaneet Vietnamista Suomeen 
1970-luvulla) ja vaikka hänellä on Suomen kansalaisuus.  

 
Haastattelija: Sä sanot että sä oot ulkomaalainen, niin ja sit sul on kui-
tenki Suomen kansalaisuus niin… 
Namik: Niin. 
Haastattelija: Ootsä aatellu sitä, että oot sä suomalainen, kuitenkin? 
Namik: En mä pysty loppujen lopuks ajattelemaan, et mä oon suoma-
lainen. Et tosi moni tai ne mun kaverit silleen sanoo mulle, väittää vas-
taan, et joo mä oon suomalainen, ku mul on Suomen kansalaisuus. Mä, 
mitä sitte, mun kummiski vanhemmat on ihan ulkomaalaisia. Mäkin 
oon ulkomaalainen, vaik mä asunki Suomessa, niin pois päin. Kyl mä 
ihan pidän itteeni ulkomaalaisena. Ihan sen perusteella mitä mun van-
hemmat ja miltä mä ite näytän, silleen. En mä rupee kieltään, etten mä 
oo ulkomaalainen. 
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Suomalaisuutta vieroksuvat näkökannat palautuvat osin Namikin asenteisiin ja 
hänen ajatuksiinsa identiteetin rakentumisesta. Hän pitää Suomea suljettuna ja 
syrjivänä ympäristönä, johon hän mieluummin suhtautuu ”ulkomaalaisena” 
(kuten hän itse asian ilmaisee) kuin vääjäämättömänä osana Suomea ja suoma-
laisuutta.  

Namikin kertomuksessa rakentuu jännite vapaaehtoisen ja pakotetun ulko-
puolelle jäämisen välille. Tarinan epäsuorana sanomana tuntuu olevan, että jos 
kulttuurinen ja sosiaalinen jäsenyys evätään, ei kannata lyödä päätään seinään 
vaan jättäytyä reunalle omaehtoisesti.  

 
Haastattelija: Mitä sä oot, sä oot niinku mieltä Suomesta yhteiskuntana, 
minkälaista tääl on asua? 
Namik: Yhteiskuntana? Ei millään pahalla, mut kyl, en mä siis niinkään 
yleisesti ajattele aina. Mut siis kyl tääl on ulkomaisena välillä ikäviä 
asioita. Et ei aina pysty suomalaisen tavoin olla täällä. Et kyl tulee välil 
aina jotain esteit mitkä, just sen takii kun sä, mä oon ulkomainen, niin 
ei aina pysty sitte saamaan mitä haluu. Mut siis en mä loppujen lopuksi, 
no kakskyt vuotta asunu täällä, kyl tää […] mä oon tottunu tähän. 

 
Namikin kertomus poikkeaa tässä mielessä muiden haastattelemiemme viet-
namilaisnuorten tarinoista. Niitä leimaa hybridi lähestyminen sosiaalisen iden-
titeetin rakentumiseen, jonka luontevina osina ovat niin suomalaisuus kuin 
vietnamilaisuuskin.  

Namikin kertomuksessa ulkomaalaisuuden käsite saa monia sävyjä. Yh-
teiskunnalliseen jäsenyyteen viitattaessa ulkomaalaisuus merkitsee kielteistä 
stigmaa, joka Namikin kokemuksissa kytkeytyy epäoikeudenmukaisuuteen 
muun muassa työpaikan haussa. Sitä vastoin emotionaalisella tasolla ulkomaa-
laisena oleminen esitetään myönteisenä ja tärkeänä – jopa voimistavana – osa-
na identiteettiä: se on minuuden ja sosiaalisen samastumisen keskeinen osa. 

Tämänkaltainen ”identiteettipoliittinen” kannanotto ei leimannut monien 
haastattelemiemme nuorten tarinoita, mutta se nousee esiin maahanmuuttaja-
nuoria koskevissa nuorisotutkimuksissa (Keskisalo 2003). Namikin tarinan 
identiteettipoliittinen ulottuvuus merkitsee myös sitä, että Namik haluaa ottaa 
itselleen vallan määritellä, mitä ulkomaalaisena oleminen hänelle merkitsee, 
vaikka hän ei voikaan kontrolloida ulkomaalaisuuden yhteiskunnallisia ja ar-
kipäivän seurauksia.  

Anna Rastas (2007) kuvaa, kuinka marginaaliin sysätyt ryhmät voivat 
muodostaa omia identiteettejään. Tällaiset ryhmät eivät missään yksinkertai-
sessa mielessä näyttäydy ryhmään kuuluvalle kielteisinä vaan myös jonakin 
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erityisenä, vaihtoehtoisena tilana, jossa voidaan tuottaa vaihtoehtoista tietoa. 
Marginaalinen asema voi siis tuottaa identiteettejä, jotka eivät palaudu etni-
seen samastumiseen eivätkä ole yksituumaisen alisteisessa vaan pikemminkin 
rinnakkaisessa suhteessa muihin yhteiskunnallisiin ryhmittymiin (myös Rönkä 
2005, 61). 

 
 

Ahmed: sekä ulkomaalainen että suomalainen 
Jäsenyyksien näkökulmasta myös 24-vuotiaan Ahmedin tarina on sisäisesti 
jännitteinen. Suomeen 12-vuotiaana muuttanut Ahmed haluaa kuvata Suomea 
myönteisin määrein. Myönteiset kuvaukset pysyttelevät kuitenkin yleisellä ta-
solla: ”Suomi on hyvä maa”. Hän kykenee näkemään itsensä yhtä aikaa sekä 
ulkomaalaisena että suomalaisena ja uskoo ”sopeutuvansa” eikä halua tulla 
luokitelluksi ”vähemmistöön”:  

 
Haastattelija: Minkälaista niinku tää Suomessa eläminen on susta, sun 
mielestä? 
Ahmed: No mä oon tottunu elää täällä jo pienestä asti, niin mä oon so-
peutunu ihan hyvin.  
Haastattelija: Joo. 
Ahmed: Tosin kyllä ulkomaalaisen elämä on aina erilaisempaa, ku, se 
tai mun mielestä on aina erilaisempaa ku kotimaisen kansalaisen. 
Haastattelija: Ajattelet sä itsestäs, että sä oot suomalainen tai miten sä 
miellät sen tilanteen, että voisitsä puhua itsestäs ulkomaalaisena? 
Ahmed: Voi ihan hyvin, voi ihan hyvin, voi puhua, että ulkomaalainen, 
mutta, mutta mä en tunne ainakaan itseeni vähemmistöks. 
Haastattelija: Niin. Joo.  
Ahmed: Että mä sopeudun ihan hyvin suomalaisenki kaa, että se ei oo 
mikään suuri ongelma. 
Haastattelija: Joo, mut ajattelet sä, että sä oot suomalainen myös? 
Ahmed: Joo. 

 
Toisaalta Ahmedin kertomusta sävyttävät epätasa-arvoisen kohtelun koke-
mukset muun muassa vapaa-ajalla ja työmarkkinoilla. Hän ei palauta epätasa-
arvoista asemaansa niinkään taustaansa yleensä vaan etenkin tummaan ihon-
väriinsä. Myönteiset ja kielteiset ulkomaalaisuuden merkitykset kilpailevat 
tarinassa tehden ulkomaalaisuudesta monimutkaisen itsemäärittelyn lähteen.  

Kielteisistä kokemuksistaan huolimatta Ahmed korostaa kuuluvansa Suo-
meen: ”Olen osa Suomea, elämäni on täällä”. Hänen emotionaalinen jäsenyy-
tensä tuntuu rakentuvan tiettyyn tilaan – tai tiloihin. Sekä Suomi että Somalia 
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olivat hänen elämänsä tärkeitä tiloja, mutta ainoastaan Mogadishu sai määreen 
”minun kaupunkini”.  

Jäsenyyden tavoittelu ei ole yksioikoinen prosessi. Toisaalta Ahmed toivoo 
täysivaltaista suomalaisen yhteiskunnan jäsenyyttä ja on pahoillaan muuka-
laispassistaan. Toisaalta hän pelkää, että hänen siskonsa olisi muuttumassa 
kulttuurisesti ”liian suomalaiseksi” etenkin sen jälkeen, kun hänet oli sijoitettu 
suomalaiseen lastenkotiin. Ahmed ottaa myös etäisyyttä pelostaan siskon 
suomalaiseksi muuttumista kohtaan ja sanoo suhtautuvansa asiaan aiempaa 
lievemmin. 
 
 
3.4 Ammattilaisten näkemyksiä  
 maahanmuuttajataustaisten nuorten elämästä  

Vaikka suomalaisen yhteiskunnan voidaan sanoa olleen monikulttuurinen jo 
satoja vuosia, 1990-luvun aikana nopeasti lisääntynyt maahanmuutto on herät-
tänyt uudenlaisen poliittisen ja julkisen keskustelun koskien suomalaisen yh-
teiskunnan muutoksia. Kyse ei ole ainoastaan poliittisesti tai sosiaalisesti vaan 
myös käsitteellisesti uudenlaisesta tilanteesta. Kuvaavaa on, että 1990-luvulla 
maahan muuttaneista käytettiin julkisessa keskustelussa paitsi käsitettä ulko-
maalainen, myös termiä pakolainen. Näin on siitä huolimatta, että maahan 
muuttaneista ainoastaan noin viidennes voidaan tosiasiallisesti määritellä pa-
kolaisiksi (työministeriön maahanmuuttoasiat ja -tilastot: http://www.mol.fi/ 
mol/fi/ 04_ maahanmuutto/index.jsp). 

Kuten aiemmin totesimme, sosiaalista todellisuutta tehdään ymmärrettä-
väksi ja hallittavaksi luokittelujen avulla. Suomalaisesta monikulttuuristumista 
koskevasta keskustelusta voidaan kiteyttää kaksi kielteisesti sävyttynyttä pu-
hetapaa, joilla maahanmuuttajia on luokiteltu: maahanmuuttajia on leimattu 
niin uhriksi kuin uhkaksi. Nämä kilpailevat käsitystavat ovat usein päällekkäi-
siä, mikä tekee maahanmuuttaja-käsitteestä sisäisesti ristiriitaisen. Molempia 
leimoja luonnehtii ongelmakeskeisyys. Uhri-kategoriaan kiinnitettyjen ihmis-
ten oletetaan tarvitsevan valtaväestöä riippumatta siitä, kuinka paljon he tosi-
asiallisesti eroavat suomalaisiksi luokitelluista kulttuurisilta tavoiltaan, talou-
delliselta tilanteeltaan, ulkonäöltään tai sosiaaliselta asemaltaan. Uhrina maa-
hanmuuttaja on eräänlainen puutteen symboli – ihmisjoukko, josta valtaapitä-
vä enemmistö pitää huolta, ja jota se samalla pitää hallinnassaan. Uhkan kate-
goria tuo puolestaan näkyväksi sen, kuinka suomalaisuuteen kohdistuvat muu-
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tospaineet nähdään pelottavina. Muutoksen näkeminen ongelmallisena on uh-
ka-ajattelun keskeinen ydin. Se henkilöidään helposti maahanmuuttajiin, joi-
den hartioille muutokseen oletetut riskit ja pelot sälytetään, palautettiinpa uh-
kat sosiaaliseen ja oikeudelliseen järjestelmään tai moraaliseen järjestykseen. 
(Gilroy 1987; Helne 2004; Suurpää 2002.) 

Asiantuntijoiden kanssa tehdyissä haastatteluissa leijui eettisesti ja yhteis-
kuntapoliittisesti värittynyt kysymys siitä, miten erilaisuutta ja eroja olisi ku-
vattava ja arvotettava niin kriminaalipoliittisessa kuin sosiaali- ja nuorisotyöl-
lisessä ympäristössä. Ovatko ne luonteva osa arkipäiväämme, eksoottinen ja 
marginaalinen asia vai uhka? Haastateltavat olivat tietoisia luokittelujen käy-
tön mutkikkuudesta, mikä näkyy haastatteluissa tietynlaisena varovaisuutena. 
Kuitenkaan uusia käsitteellistyksiä ei tuotu keskusteluun. Asiantuntijahaastat-
telut heijastavat suomalaista poliittista keskustelua sekä arkipäivän käsityksiä, 
joissa edellä mainitut luokittelut eivät elä erillisinä ja puhtaina vaan yhteen 
kietoutuneina ja kiistanalaisina (Lepola 2000; Horsti 2005; Suurpää 2002). 

Stereotyyppisesti käytetyt määreet nousevat julkiseen (media)keskusteluun 
rypäyksittäin. Yksi esimerkki on elokuulta 2005, jolloin mediassa raportoitiin 
afrikkalaistaustaisten nuorten tekemistä katuryöstöistä. Keskustelua maahan-
muuttajien rikollisuudesta on siitä lähtien käyty median välityksellä, aika ajoin 
vilkkaastikin. Tässä keskustelussa esiin nousseet selitykset nuorten rikollisuu-
delle muistuttavat monin tavoin asiantuntijahaastattelujen sisältöjä ja sävyjä 
(ks. luku 4). Niin haastatteluissa kuin edellä viitatussa mediakeskustelussa ku-
vaukset nuorista ”voimattomina”, ”syrjäytyneinä” ja ”uhkana” vuorottelivat ja 
esiintyivät usein epämääräisinä viittauksina pikemminkin kuin puhtaina luo-
kitteluina. Tämänkaltaiset määrittelyt ovat tuttuja aiemmasta julkisesta kes-
kustelusta koskien etenkin pakolaisten vastaanottoa.  

Maahanmuuttajia koskevan julkisen keskustelun monipuolistuessa luokit-
telut on (osin) asetettu myös kiistanalaisiksi. Esimerkiksi maahanmuuttaja-
taustaisten nuorten rikollisuutta koskevan keskustelun myönteisenä piirteenä 
voidaan pitää sitä, että eri näkökulmista ilmiötä lähestyviä asiantuntijoita on 
kuultu viranomaisista tutkijoihin ja kolmannen sektorin työntekijöihin. Erityi-
sen tärkeää on ollut se, että myös maahanmuuttajataustaiset viranomaiset ovat 
saaneet äänensä kuuluviin ja että myös nuoria itseään on yksittäisissä jutuissa 
haastateltu asian tiimoilta. 

Asiantuntijahaastattelujen aluksi pyysimme keskustelijoita määrittelemään 
”maahanmuuttajataustaisen nuoren” käsitteen tai sen käytön mielekkyyden 
omasta professionaalisesta ja henkilökohtaisesta näkökulmasta. Suuri kirjo eri 
sisältöisiä ja sävyisiä vastauksia osoittaa käsitteen ristiriitaisen luonteen, mikä 
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kertoo maahanmuuttajien yhteiskunnallisen aseman, oikeuksien, velvollisuuk-
sien ja kulttuurisen tilan kiistanalaisuudesta. Kyse on sopimuksenvaraisesta 
ymmärryksestä, sillä maahanmuuttaja-käsitteellä ei ole oikeudellista statusta. 

 
 

3.4.1 Käytännönläheiset määrittelyt 
Erityisesti kriminaalipoliittista hallintoa edustavat virkamiehet sekä tietyt ruo-
honjuuritason työntekijät (mm. vankilan henkilökunta) määrittelivät maahan-
muuttajataustaisen nuoren käytännön työnsä kautta. Useimmiten erottelu teh-
tiin ulkomaalaisen ja Suomen kansalaisen välille. Myös rangaistusjärjestelmää 
edustavat asiantuntijat puhuivat usein ulkomaalaisesta maahanmuuttajan sijas-
ta. Vaikka kansalaisuuden katsottiin olevan määrittelyjen lähtökohta, tämä pe-
riaatteellinen lähtökohta usein ylitettiin ja ulkomaalaisen käsitettä käytettiin 
yleiskäsitteenä puhuttaessa kenestä tahansa Suomeen muuttaneesta tai Suo-
messa syntyneestä maahanmuuttajataustaisesta henkilöstä – oikeudellisesta 
statuksesta huolimatta. Esimerkkinä tästä on haastattelemamme vankilahenki-
lökuntaan kuuluva, joka toteaa seuraavasti: 

 
Ei meillä ehkä käytetä semmosta nimitystä [maahanmuuttaja]. Että tun-
tuu, että ainakin suurin osa ketä nuorista täällä on ollut, mun kokemuk-
sella voi sanoa, on niin jollain tavalla suomalaistuneita yleensä nää ul-
komaalaiset vangit. Että ei sillä hetkellä oo puhuttu maahanmuuttajina. 
Sitten on tietysti erikseen ne virolaiset ja venäläiset, jotka on jäänyt ker-
tarysäyksellä rajalla kiinni, että ei oo Suomessa ikinä ollutkaan. Yrittä-
neet tuoda huumeita tai jotain muuta. Ja hekään ei tietenkään sitten oo 
maahanmuuttajia, koska he ovat meidän ulkomaalaisia vankeja. Aika 
paljon voisi sanoa, että tosi suomalaistuneita ulkomaalaisia ainakin 
nuorten kohdalla on ollut.  

 
Tämänkaltaiset määrittelyt eivät heijasta ainoastaan käsitteiden epämääräistä 
luonnetta vaan ilmentävät myös suomalaisuuden käsittämisen monitulkintai-
suutta. Yleisesti suomalaisuudella viitataan kansalaisuuteen, mutta käytännös-
sä suomalaisuus vihjaa myös kulttuuriseen ja etniseen yhteenkuuluvuuteen 
(Lepola 2000). Käsitteellinen raja ”ulkomaalaisesta” ”suomalaiseksi” on vai-
kea ylittää etenkin, jos henkilö on luokiteltu ”ulkomaalaiseksi rikolliseksi”. 
Monikulttuuristuvalla suomalaisuudella ei ole suurta sijaa kriminaalipoliitti-
sessa keskustelussa. Se pohjautuu hallinnon käyttämiin tilastoihin (mm. po-
liisi-, tuomioistuin- ja vankitilastot),  joiden  muodostamisessa ei tällä hetkellä 
ainakaan rutiiniluonteisesti tehdä kovin monivivahteisia etnisiä ryhmiä koske-
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via erotteluja27. Tämän vuoksi voidaan tehdä vain karkeita arvioita rikosoi-
keusjärjestelmässä olevien ihmisten taustoista.  

Yksiselitteinen erottelu ”suomalaisiin” ja ”ei-suomalaisiin” voi heijastella 
suomalaisen kriminaalipolitiikan universalistista lähtökohtaa, jossa esimerkik-
si kulttuurinen sensitiivisyys tai aktiivinen syrjinnän vastainen politiikka eivät 
ole olleet keskeisiä lähtökohtia (samantyyppisiä tulkintoja Ruotsista on esittä-
nyt Pringle 2006, 223–224, suomalaisesta kriminaalipolitiikasta tarkemmin 
luvussa 3.4.3). Kansallinen ja kansainvälinen tilanne vaatii kuitenkin krimi-
naalipolitiikan lähtökohtien arviointia ja parempaa yhteistyötä kotouttamispo-
litiikasta vastuussa olevien sektoreiden kanssa.  

Voidaan esimerkiksi kysyä, onko suomalainen monikulttuurisuuspolitiikka 
eräällä tapaa jakomielistä. Siinä missä kotouttamispolitiikan yksi keskeinen 
tavoite on kiinnittää maahanmuuttajat osaksi suomalaista yhteiskuntaa, on 
karkotus – tai sen uhka – omiaan purkamaan jäsenyyteen liittyvät mahdolli-
suudet ja myös motiivit. Osa tutkimistamme nuorista piti karkotusuhkaa sel-
laisena yhteiskunnan taholta tulevana sanomana, johon nuoret vastaavat ko-
rostamalla ulkopuolisuuttaan. Sen varaan rakentuva itseymmärrys, että en ole 
tervetullut, ei kotouttamista varmasti edistä.  

Toinen esimerkki syrjinnän vastaisen politiikan kehittymättömyydestä on 
se, ettei rasisminvastaisuus ei juuri näy kriminaalipoliittisissa asiakirjoissa 
(esim. Hyvinvointivaltion kriminaalipolitiikka 2007; Nuorisorikostoimikun-
nan mietintö 2003). Esimerkiksi Nuorisorikostoimikunnan mietinnössä (mt., 
31, 37, 228–229) ollaan huolestuneita maahanmuuttajien tekemän rikollisuu-
den lisääntymisestä. Maahan muuttaneiden nuorten haavoittuvaa elämäntilan-
netta ymmärretään muun muassa viittaamalla heidän mahdollisesti traumaatti-
siin kokemuksiinsa ennen muuttoa ja sen aikana (kuten pakeneminen sotaa tai 
vainoa) sekä siihen, että kielitaidottomuuden, koulutuksen ja työkokemuksen 
puutteen vuoksi heidän sosiaalinen asemansa on heikompi kuin kantasuoma-
laisten. Toisaalta muuttajien elämän kulttuurista muutosta pidetään suurena; 
he eivät tunne suomalaisia tapoja, sääntöjä tai olosuhteita, jolloin ”tavarapal-
jous” voi saada tekemään rikoksia. Edelleen maahanmuuttajalasten ja -nuorten 
sosiaalisten sidosten uskotaan olevan heikkoja, ja vanhempien ja lasten välille 

                                                 
27 Henkilötietolain 11 §:n mukaan arkaluonteisten henkilötietojen (mm. rotu, uskonnollinen 
tai poliittinen vakaumus, terveydentila, seksuaalinen suuntautuneisuus, sosiaalihuollon 
etuuksien saaminen) käsittely ja julkaiseminen on kielletty. Maahanmuuttajuuden tilastointi-
kriteerinä käytetään tällä hetkellä kansalaisuutta, syntymämaata ja äidinkieltä, mutta niiden 
perusteella saatava tieto ei ole yksiselitteistä eikä täsmällistä (esim. Kartovaara 2007). 
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voi syntyä ristiriitoja, koska lapset saattavat omaksua uuden kotimaan kulttuu-
rin piirteitä nopeammin kuin vanhemmat haluaisivat (mt., 202). Johtopäätök-
senä todetaan: ”Ilmeistä on, että ilman vahvaa sopeuttamista suomalaiseen yh-
teiskuntaan ulkomaalaisperäiset nuoret ovat lähitulevaisuudessa edelleen yksi 
ongelmaryhmä” (mt., 37).  

Mietinnössä ei kuitenkaan pohdita sitä, että traumaattisia kokemuksia voi-
vat aiheuttaa myös arkipäivän rasismi eri muodoissaan, vaikka yleisemmällä 
tasolla nuorisokulttuuriset konfliktit tunnistetaankin nuorten rikosten taustate-
kijöinä, esimerkiksi koulukiusaamisessa (mt., 210–219). Muutosta ja sopeut-
tamista tuntuvat kaipaavan maahanmuuttajat, ei niinkään suomalainen yhteis-
kunta, kotouttamislainsäädännön kehittämistä lukuun ottamatta (mt., 228). 

Osa tutkimukseen osallistuneista kriminaalipoliittisista asiantuntijoista pai-
notti kuitenkin kriminaalipolitiikan ja rikosoikeusjärjestelmän muutostarpeita 
edellä esitettyä laajemmin. He olivat itse muuttaneet työeetostaan, jotta voisi-
vat kohdata asiakkaansa kokemukset ja tarpeet muuten kuin heidän virallisen 
ulkomaalaisen vs. suomalaisen statuksensa kautta tai ongelmalähtöisesti.  
 
 
3.4.2 Nykytilannetta arvioivat määrittelyt  
Pohdiskeleva, luokittelujen taustaoletuksia ja seurauksia ruotiva näkökulma 
korostui etenkin niillä asiantuntijoilla, jotka olivat päivittäin tekemisissä maa-
hanmuuttaja-asioiden kanssa. Erityisesti kolmannen sektorin työntekijät esitti-
vät kriittisiä huomioita maahanmuuttaja-käsitteen nykykäyttöä kohtaan sekä 
peräänkuuluttivat huolellista paneutumista, jotta käsitteen kielteinen leima ja 
siitä koituvat seuraukset tunnistettaisiin. Maahanmuuttajan käsite ymmärret-
tiin suhteellisena käsitteenä, joka viittaa sekä sosiaaliseen asemaan että arki-
päivän ja institutionaaliseen vuorovaikutukseen pikemminkin kuin tiettyyn 
ihmisryhmään tai henkilöön olemuksellisesti kuuluvana ominaisuutena. Esite-
tyt näkökulmat olivat välillä sisäisesti ristiriitaisia, mikä kertoo aiheen moni-
tulkintaisesta luonteesta. 

Käydyistä keskusteluista voi kiteyttää neljä ulottuvuutta, joiden varaan kä-
sitys maahanmuuttajataustaisesta nuoresta asiantuntijoiden näkökulmasta ra-
kentui. Kiinnostavaa on, ettei nuoruutta ja sen kulttuurisidonnaisuutta liiem-
min pohdittu haastatteluissa. Sen sijaan nuoruus otettiin annettuna, tiettyä bio-
logista ikää kuvaavana määreenä. Myöskään kysymys nuorten sukupuolesta ja 
sen kulttuurisesti vaihtelevista määrityksistä ja normeista ei näyttäytynyt olen-
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naisena kysymyksenä. Alla on esitetty tiivistetysti joitain keskeisiä piirteitä 
käydyistä keskusteluista. 

 
 

Itsemäärittely ja identiteetti 
Maahanmuuttajien kanssa työskentelevien yksi lähtökohta oli se, etteivät kä-
sitteet ole oikeutettuja, jos ne eivät ole jollain tavoin mielekkäitä käsitteiden 
kohteena olevien näkökulmasta. Maahanmuuttaja-käsitteen marginalisoivista 
merkityksistä olisi siirryttävä keskustelemaan siitä, miten ”maahanmuuttajik-
si” luokitellut voisivat tuntea olevansa täysivaltaisesti suomalaisia – paitsi oi-
keudellisesti, myös yhteiskunnallisesti, kulttuurisesti ja arkipäivän vuorovai-
kutuksen tasolla. Tämä vaatii aikaisempaa avoimempaa suomalaisuuden ym-
märtämistä.  

Kiinnostavaa on, ettei keskusteluissa noussut esille nuorten ilmaisema, vä-
hemmistöidentiteettiä koskeva omintakeinen ylpeys, joka tekee ”halutusta” 
suomalaisen identiteetistä mutkikkaan. Asiantuntijat lähtivät pikemminkin sii-
tä, että maahanmuuttaja on kielteinen leima, joka hankaloittaa luokittelujen 
kohteena olevien elämää. Tästä on esimerkkinä kansalaisjärjestössä toimivan 
haastatellun asiantuntijan pohdiskelu siitä, miten hänen järjestössään maa-
hanmuuttajakäsitettä on käytetty: 

 
Eli kyl me ollaan käytetty sitä maahanmuuttajataustasta käsitettä myös 
koskemaan toisen tai kolmannen sukupolven maahanmuuttajanuoria. 
Mutta tietysti aina tämmöset niinkun leimallisuudet on ikäviä käsitteitä, 
et mieluummin tietysti ei tarvitsisi edes puhua näistä, näistä niinku ka-
tegorioista. Ja toisaalta se mitä me ollaan myös pohdittu, että se ois tie-
tysti aina vähän niinkun ongelmien luomista, että taas tarkastellaan 
niinku sitä ongelmaa maahanmuuton tai maahanmuuttajataustasuuden 
kautta, et siinä pitää olla hyvin sensitiivinen. 

 
Keskustelussa tuntui leijuvan ajatus siitä, että erot merkitsevät mahdollista 
jännitettä, samankaltaisuus harmoniaa. Tällainen argumentaatio on tuttu suo-
malaisesta suvaitsevaisuuskeskustelusta. Se liittyy myös rasistiseen ajatteluta-
paan, jossa erilaisten ihmisten kohtaamisen oletetaan tuovan yhteiskuntaan ja 
ihmissuhteisiin jännitteitä.  

Suhteellisen vähän erojen merkitystä mietittiin käytännön tilanteiden kaut-
ta: mitä erot erilaisissa viranomaisyhteyksissä tarkoittavat tai kuka niitä on oi-
keutettu määrittämään ja pitämään käytännössä yllä. Tässä yhteydessä olisi 
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syytä myös kääntää katse suomalaisuuden muuttuviin sisältöihin. Miten suo-
malaisuus kategoriana ja ilmiönä voitaisiin saada dynaamisemmaksi siten, että 
suomalaisten yhteisöllinen piiri voisi laajentua ja saada muitakin merkittäviä 
jäsenyyskriteerejä kuin esimerkiksi kansalaisuus tai pysyvä oleskelulupa?  

 
 

Sosiaalipoliittinen ja oikeudellinen asema 
Haastatteluissa pohdittiin paljon maahanmuuttajakäsitteen suhdetta Suomen 
poliittiseen ja institutionaaliseen järjestelmään. Keskusteltavina asioina olivat 
muun muassa niiden oikeudet ja velvollisuudet, jotka eivät ole Suomen kansa-
laisia. Monet korostivat virallisen politiikan ja arkipäivän työn käytäntöjen vä-
listä kuilua, mikä tulee esiin muun muassa yhdenvertaisuuslain heikoissa so-
velluksissa julkisen sektorin työpaikoilla.  

Tässä yhteydessä nousi esiin yhdenmukaisen ja erityiskohtelun välinen 
jännite, jota käsitellään tarkemmin seuraavassa alaluvussa (3.4.3). Vaikka 
muun muassa turvapaikkapäätösten pitkään käsittelyaikaan tai karkotuksen 
epäinhimillisyyteen kiinnitettiin huomiota, kukaan ei kuitenkaan esittänyt ra-
dikaaleja muutoksia tilanteen muuttamiseksi. Tuntuukin siltä, että esimerkiksi 
kysymys kansalaisuudesta yhteiskunnallisen jäsenyyden keskeisimpänä ele-
menttinä on niin itsestään selvä lähtökohta, ettei tilaa jää sille pohdinnalle, 
voisiko esimerkiksi pitkäaikaisen, yli 10 vuotta kestäneen maassa oleskelun 
rinnastaa kansalaisuuteen. 

 
 

Etnisyys 
Etnisyys määrittyi keskusteluissa ryhmään kuulumisen tunteeksi, ryhmän or-
ganisoitumiseksi ja ulkopäin tehdyksi erotteluksi. Tässä yhteydessä tuli esiin 
se mutkikas kysymys, millä tavoin kantasuomalaiseksi määrittyvä viranomai-
nen on oikeutettu edustamaan eri vähemmistöryhmien näkökantoja erilaisissa 
institutionaalisissa tilanteissa. Tai millaiset tiedolliset ja kulttuuriset resurssit 
hänellä on puhua jonkin tietyn yksilön tai ihmisryhmän puolesta, esimerkiksi 
rikosoikeusjärjestelmän sisällä? Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden 
ongelmaksi todettiin voivan muodostua se, ettei heidän oikeuksiinsa näytä 
kuuluvan muu kuin maahanmuuttajien parissa tehtävä työ – tai vielä tiukem-
min työ oman etnisen ryhmän parissa. Tämä voidaan tulkita paitsi heidän am-
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mattitaitoonsa liittyväksi epäilyksi, myös heidän suomalaisuutensa epäämisek-
si.  

Etnisyyden merkityksiä koskeva keskustelu oli paitsi jännitteistä, osin 
myös varovaista. Monet keskustelijat varoivat tekemästä etnisyyteen perustu-
via luokitteluja niin paljon, että konkreettisista asioista puhuminen oli välillä 
hankalaa. Käytännössä yksi varovaisuuden ilmentymä voi olla myös haastatte-
lemiemme nuorten kertomuksissa esiin tullut seikka, että he kokivat viran-
omaisten paneutuvan liian vähän heidän elämäntilanteeseensa ja -historiaansa. 
Viranomaisten puheessa varovaista asennetta perusteltiin tiedon tai resurssien 
puutteella sekä universalistisella lähtökohdalla. Yksilöiden samanlaisen kohte-
lun periaate kuitenkin sumentaa helposti kulttuurisen herkkyyden tarpeen (ks. 
tarkemmin luku 3.4.3).  

Huomattavasti vähemmän pohdittiin omien työtapojen ja eetoksen etni-
syyttä. Institutionaaliset ja hallinnolliset toimenpiteet eivät kuitenkaan ole 
universaaleja tai neutraaleja, vaan ne välittävät aina niin arvo- kuin intressiky-
symyksiäkin. Suomalaista yhteiskuntapolitiikkaa tutkinut Minna Salmi (2003) 
on puhunut rakenteellisesta välinpitämättömyydestä. Hän käyttää termiä kuva-
tessaan suomalaista perhepolitiikkaa, jossa vastuuta perheiden hyvinvoinnista 
pallotellaan toimijalta toiselle, ja lopulta vastuu kaatuu usein perheiden nis-
kaan. Myös tutkimiemme nuorten kertomukset heijastavat yksilövastuun suur-
ta merkitystä heidän elämänkulussaan ja rikosten käsittelyssä. Rangaistus 
määrätään tehdyn teon perusteella, mutta esimerkiksi rikosten henkisestä kä-
sittelystä tutkitut nuoret tuntuivat usein olevan itse vastuussa.  

 
 

Yhteiskunnalliset asenteet 
Haastateltavat vaikuttivat olevan tietoisia suomalaisen yhteiskunnan etnisestä 
hierarkiasta, johon viitattiin muun muassa keskusteltaessa työntekijöiden rek-
rytointikäytännöistä ja suomalaisten yleisistä asenteista. Keskustelussa koros-
tui koulutuksen merkitys. Monikulttuurinen ja ihmisoikeuskoulutus olisi mo-
nien haastateltujen mielestä tarpeen kaikille lasten ja nuorten parissa työsken-
televille, niin hallinnon viranomaisille kuin ruohonjuuritason työntekijöille.  

Päätöksentekijöiltä ja poliitikoilta odotettiin suurempaa rohkeutta puuttua 
monikulttuuristumista koskeviin, yhteiskuntaa haastaviin aiheisiin. Yhtenä 
vaikeana yksittäisenä esimerkkinä mainittiin karkotusperiaatteet ja -käytännöt 
ja yleisempänä esimerkkinä suomalaisen kriminaalipolitiikan kokonaisarvioin-
ti suomalaisen yhteiskunnan monikulttuurisuuden näkökulmasta.  
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3.4.3 Monikulttuurisuus kriminaalipolitiikassa 

Ihanteena preventiopainotus  
Maahan muuttaneiden tai etnisten vähemmistöjen kohtelu suomalaisen yhteis-
kunnan jäseninä on myös kriminaalipoliittinen kysymys. Kriminaalipolitiikka 
voidaan ymmärtää monella tavalla. Siksi ei liene hämmästyttävää, että viran-
omaisten kanssa käymissämme keskusteluissa ei ollut aina selvää, mistä kai-
kesta puhutaan, kun puhutaan kriminaalipolitiikasta.  

Suomalaisessa oikeusajattelussa kriminaalipolitiikan käsite on viitannut 
etenkin valtion rikollisuutta korjaaviin – ja jossain määrin myös ennalta ehkäi-
seviin – toimiin, erityisesti niitä koskevaan päätöksentekoon (Lappi-Seppälä 
2006, 6–7). Tässä yhteydessä rikollisuuden käsite on ymmärretty oikeudelli-
sesti toimina, jotka on määritelty laissa rikoksiksi.  

Kriminaalipolitiikkaa on Suomessa lähestytty kahdesta näkökulmasta: on 
puhuttu käytännön ja tieteellisestä kriminaalipolitiikasta (Lahti 1999, 193–
194). Haastattelemamme asiantuntijat tukeutuivat lähinnä ensimmäiseen nä-
kökulmaan, eli he painottivat erilaisia poliittisia ja käytännön toimia, joilla ri-
kollisuutta voidaan vähentää tai ehkäistä ennalta.  

Jälkimmäinen näkökulma viittaa sellaiseen kriminologiseen keskusteluun, 
jota voidaan hyödyntää suoraan päätöksenteossa, erityisesti lakien valmiste-
lussa. Viitatessaan tieteelliseen kriminaalipolitiikkaan haastateltavat tukeutui-
vat olemassa olevaan tilastotietoon, joka näyttäytyi jos ei ainoana niin yliver-
taisen luotettavana tietolähteenä.  

Käytännön kriminaalipolitiikka voidaan tulkita joko kapeasti tai laajasti 
(Lahti 1999, 193). Kapea tulkinta rajaa kriminaalipolitiikan virallisen kontrol-
lijärjestelmän, erityisesti rikosoikeusjärjestelmän, toimiksi (Heinonen 
2002a,b,c, tästä tarkemmin ks. luku 5). Laaja-alaisen tulkinnan mukaan krimi-
naalipolitiikan kenttä ulottuu kaikkeen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon 
koskien rikollisuuden eri ilmiöitä. Sen piiriin kuuluu siten myös rikosten en-
naltaehkäisy. Preventiivinen ajattelu nousi asiantuntijakeskusteluissa monien 
tavoittelemaksi eetokseksi, mikä johtuu osaksi siitä, että monet haastattelemis-
tamme toimivat juuri ennaltaehkäisyyn liittyvissä tehtävissä kriminaalipoliitti-
sessa mielessä.  

Muutenkin asiantuntijat kannattivat vallitsevaa kriminaalipoliittista ajatus-
ta, jonka mukaan rikosoikeus on viimesijainen keino vaikuttaa rikollisuuteen 
yhteiskunnallisena ongelmana. Ensisijaisia keinoja löytyy muun yhteiskunta-
politiikan alalta, kuten sosiaali- ja tulonjakopolitiikasta tai käytännön sosiaali- 



 60

tai nuorisotyöstä. Rikoksia ehkäistään ennalta esimerkiksi rikoksentorjuntaoh-
jelmien kautta. Niissä painottuu viranomaisten paikallinen verkostoyhteistyö, 
jossa on mukana muun muassa sosiaalitoimi, koulu, nuorisotoimi ja poliisi. 
(Nuorisorikostoimikunnan mietintö 2003, 190.) 

Tämä lähestymistapa rikosten ehkäisyyn tuntui olevan varsin yksimielises-
ti jaettu, joskaan monikulttuuristen kysymysten integrointia siihen ei pohdittu 
kovin syvällisesti. Yksi tämänkaltaisen eetoksen haasteita on, että se edellyttää 
sektoreiden välistä konkreettista yhteistyötä. Lasten ja nuorten ollessa kysees-
sä se lähentäisi kriminaalipolitiikkaa paitsi sosiaalipolitiikkaan ja sosiaalityön 
käytäntöihin, myös yleisemmin nuorisopolitiikkaan ja nuorisotyöhön. Mo-
niammatillisten verkostojen parempi hyödyntäminen voi laajentaa viranomais-
ten tietoisuutta nuorten maahanmuuttajien elämästä. Monikulttuurisuus vaatii 
ennaltaehkäisyn piirissä toimivilta uutta tietotaitoa muun muassa maahan-
muutto- ja kotouttamispolitiikan linjauksista, jotta kriminaali- ja kotouttamis-
politiikan välille voitaisiin tässä suhteessa rakentaa mielekäs yhteisymmärrys 
ja yhteistyön eetos niin periaatteiden kuin käytäntöjen tasolla. Myös kolman-
nen sektorin tietotaidon pitäisi saavuttaa viranomaiset nykyistä paremmin. 
Tämäntyyppinen yhteistyö edistäisi rasisminvastaisten työmenetelmien ja ra-
sismin tunnistamisen keinojen kehittämistä myös osana rikosten ennaltaeh-
käisyä (arkipäivän rasismista tarkemmin, ks. luvut 4 ja 6).  

Myös etnisiin vähemmistöihin luokitellut nuoret voitaisiin integroida pa-
remmin tähän prosessiin. Uutta näkökulmaa nuorten äänen esiin nostamiseen 
käsittelyyn voisi tuoda Tapio Kuuren (2007, 120) nuorten kuulemisen ja kuun-
telemisen välinen erottelu erilaisina nuorten toimijuuteen kohdistuvina lähes-
tymistapoina. Kuure tekee tämänkaltaisen jaottelun nuorten poliittista osallis-
tumista koskevassa artikkelissaan. Kuten Kuure toteaa, nuorten näkökulmien 
huomioon ottaminen nuoria koskevien asioiden poliittisessa ja hallinnollisessa 
suunnittelussa on noussut keskeiseksi tavoitteeksi. Se näkyy myös vuonna 
2006 voimaan tulleessa nuorisolaissa, jossa käytetään hallinnollista termiä 
nuorten kuuleminen. Nuorten kuulemisella päätöksentekijät saavat itselleen 
tarpeellista informaatiota nuorten mielipiteistä, ja nuoria voidaan käyttää hy-
väksi tietolähteinä. Nuorten kuunteleminen voisi Kuuren mukaan merkitä 
muutakin kuin instrumentaalista näkökulmaa nuorten ääneen. Siinä nuoret 
voitaisiin nähdä tasavertaisina kansalaisina muovaamassa yhteisöä ja yhteis-
kuntaa. Kuuleminen viittaa hallinnointiin ja toimeenpanoon, kuunteleminen 
pikemminkin tavoitteiden muotoiluun vuorovaikutuksen ja vastavuoroisuuden 
lähtökohdista. 
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Viime aikoina edellä kuvatun kaltaiseen kriminaalipolitiikan alan laajen-
tumiseen on suhtauduttu osin myös varauksella. Sen on pelätty voivan johtaa 
sosiaalisten ongelmien uudelleentulkintaan rikosoikeudellista puuttumista vaa-
tivina rikollisuusongelmina, varsinkin jos kontrolliviranomaiset saavat aikai-
sempaa suuremman määrittelyvallan sen suhteen, millaisia asiantiloja kul-
loinkin pidetään ongelmallisena (esim. Harrikari 2004; 2006, 271–274; Törrö-
nen & Korander 2004). Tämä pelko ei kuitenkaan tullut esiin tekemissämme 
asiantuntijahaastatteluissa. Paikallisen tason moniammatillisuutta pidettiin ta-
voiteltavana mutta tällä hetkellä vielä haasteellisena yhteistyömuotona.  
 
  
Universalismi ja erityiskohtelu 
Asiantuntijahaastatteluissa eli vahvana kaikille samankaltaisen universalisti-
sen kohtelun ja tietyille ryhmille suunnatun erityiskohtelun välinen jännite. Se 
näyttäytyi paitsi käytännön työn ja politiikan aiheena, myös moraalisena haas-
teena, jossa kysymykset ihmisarvosta ja yhdenvertaisuuden etiikasta olivat 
läsnä. Aihe oli kuin saippua, joka liukui käsistä ja jonka ympärille oli hankala 
saada viritettyä muuta kuin periaatteellista ja sellaisenakin melko varovaista 
keskustelua.  

Monet asiantuntijoista pitivät yhdenvertaista kohtelua tinkimättömänä 
päämääränään – olipa kyse omasta työyhteisöstä tai suomalaisesta institutio-
naalisesta järjestelmästä yleisemmin. Yhdenvertaisuuslain tuomat velvoitteet 
olivat yleisellä tasolla tiedossa. Yhdenvertaisuus käsitteenä on kuitenkin epä-
määräinen, mikä näkyi myös haastatteluissa. Toisille yhdenvertaisuus merkitsi 
sananmukaisesti kaikille yhtäläistä kohtelua, toiset lähtivät siitä, ettei periaat-
teellista yhdenvertaisuutta voida määritellä. Pikemminkin on lähdettävä siitä, 
että kaikille on tarjottava tasavertaiset mahdollisuudet, olipa kyseessä vaikka-
pa osallistuminen työmarkkinoille, hakeutuminen mielenterveyspalveluihin tai 
kielitaidon kartuttaminen. 

Osa asiantuntijoista näki erityiskohtelun luontevasti omaan toimenkuvaan-
sa kuuluvana. Esimerkiksi kriminaalihuollon työntekijät näkivät räätälöityjen 
palvelujen tuottamisen keskeiseksi tehtäväkseen. Myös haastattelemamme las-
tensuojelun sosiaalityöntekijät korostivat ”erityisen ymmärryksen tarvetta” 
silloin, kun asiakkaana on rikoksia tehneitä maahanmuuttajataustaisia nuoria. 

 Tässä suhteessa haastattelemamme asiantuntijat tuntuivat jakavan käsityk-
sen siitä, että heidän työnsä eetoksena tulee olla lasten etu. Se ei kuitenkaan 
viittaa ainoastaan viranomaistoimenpiteisiin, kuten lasten ja hänen lähiyhtei-
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sönsä kuulemiseen päätöksiä tehtäessä. Lasten edussa on väistämättä kyse 
myös arvoista. Kuten Petri Hautaniemi (2004, 136) toteaa, monikulttuurisessa 
ympäristössä lasten ”paras” sijoittuu kansallisen universalismin ja kulttuurisen 
partikularismin risteyskohtaan tavalla, jossa molempia samanaikaisesti tuote-
taan.  

”Lapsen paras” -lähtökohdan purkaminen on omiaan murtamaan hyvin-
vointivaltiollisen tasa-arvokäsityksen kulttuurineutraalia luonnetta. Sanna 
Rönkä (2005) kuvaa valaisevasti erilaisia puhetapoja, joiden avulla nuoria 
huumeiden käyttäjiä puhutellaan viranomaiskäsittelyssä. Valistuspuheessa 
lapsen eduksi muodostuu huumeiden käytön haittojen ja riskien tarkka määrit-
tely, kasvatuspuheessa painotetaan huumeiden käyttöä moraalisesti ja nuoren 
kannalta pahana toimintana, kontrollipuheessa huumeiden käyttöä tarkastel-
laan lainvastaisena tekona, ja tukipuheessa painopiste on nuoren elämän muut-
tamisessa.  

Tämänkaltaiset puhetavat löytyivät myös viranomaisten kanssa käymis-
tämme keskusteluista. Niitä yhdistää ajatus, että viranomaisilla ja laajemmin 
hyvinvointivaltiolla on ensisijainen oikeus ja velvollisuus määritellä, mikä on 
vaikkapa nuoren huumeiden käyttäjän etu. Vaikka esimerkiksi YK:n lasten 
oikeuksien julistus viitoittaa lapsen edun periaatteita, lapsen edun soveltami-
nen viranomaiskäytännössä hankaloituu monikulttuuristuvassa ympäristössä ja 
pakottaa kysymään, miten yhdenmukaisesti lapsen etua ja hyvinvointia koske-
via käsityksiä ja toiveita voidaan ohjailla. Onko niin kutsuttua normaalia lap-
sen ja nuoren elämänkulkua mahdollista määrittää tukeutumatta aina arvo- ja 
kulttuurisidonnaisiin valintoihin?  

Monikulttuurisuus tuo myös rikosten seuraamusten alueelle uusia teemoja, 
joita käsittelemme tarkemmin luvuissa 5 ja 6. Tässä mainitsemme jälleen kar-
kotuksen, jota ei voi jättää kriminaalipoliittisen kentän ulkopuoliseksi toimen-
piteeksi. Tutkimiemme nuorten elämäntilanne, jossa rikosten tekeminen ja ri-
kosten uhriksi joutuminen ovat läheisessä vuorovaikutussuhteessa, peräänkuu-
luttaa uudenlaista näkökulmaa heidän rikostensa taustojen selvittämiseen ja 
ymmärtämiseen. 

Nuorten kertomusten rohkaisemina väitämme, että hierarkkisessa yhteis-
kunnassa tasavertaisten mahdollisuuksien takaaminen edellyttää herkkyyttä 
tunnistaa erilaisten yksilöiden ja ryhmien elämäntilanteet ja tarpeet sekä vaatii 
erityiskohtelun soveltamista niihin ryhmiin, joiden lähtökohdat ovat enemmis-
töä heikommat. Yhdenvertaisuuslaki ilmentää, ettei yhdenvertaisuuden toteut-
taminen väistämättä edellytä yhdenmukaista kohtelua eikä näitä käsitteitä voi 
sotkea toisiinsa.  
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Kaikille yhtäläisen kohtelun idea lähenee kriminaalipolitiikassa uusklassi-
sismiksi kutsuttua suuntausta, jossa korostetaan paitsi ennustettavuutta (eri-
tyiskohtelun sijaan), myös yhdenvertaisuutta nimenomaan samankaltaisen 
kohtelun mielessä. Vaikka nuorten rikosoikeudellisessa kohtelussa uusklas-
sismi on monessa suhteessa murtunut (ks. tarkemmin luku 5), etnisen sensitii-
visyyden suhteen asia ei ole yhtä yksiselitteinen. Haastattelemamme viran-
omaiset pitivät erityiskohtelun vaarana sitä, että se ylläpitää stereotyyppisiä 
erotteluja pärjääviin ja syrjäytyneisiin yhteiskunnan jäseniin – niin pärjääjinä 
kuin syrjäytyneinä kohdeltujen joukossa. Erityiskohtelua syytettiin myös siitä, 
että se saattaa pikemminkin vahvistaa kuin murtaa ennakkoluuloisia asenteita 
etnisiä vähemmistöjä kohtaan.  

Erityiskohtelun herättämät epäluulot osoittavat, kuinka syvään juurtunut 
suomalainen tasa-arvoajattelu on – ja miten vähän sitä on pyritty määrittele-
mään uudelleen yhteiskunnan monikulttuuristumisen myötä. Suomalaista tasa-
arvokäsitettä voikin pitää kulttuurierojen tunnistamisen näkökulmasta varsin 
välinpitämättömänä.  

 
 
 



 

4  RIKOLLISUUS OSANA NUORTEN  
ELÄMÄNKULKUA 

 
 
 
 
Tässä luvussa tutkimme niitä sosiaalisia ja tilallisia ympäristöjä, jotka kytkey-
tyvät haastattelemiemme nuorten rikollisuuteen. Tavoitteena ei ole löytää yk-
sittäisiä selittäviä tekijöitä nuorten rikoksille, vaan analysoida, millä tavoin 
nuoret itse määrittävät tekemiään rikoksia, ja millaisen merkityksen teot saa-
vat osana heidän elämänkulkuaan.  

Nuorten kertomukset osoittavat, ettei nuorten rikosten taustalta löydy yhtä 
ja helposti nimettävää syytä – eikä tällaisen etsiminen ole mielekästä. Tarinoi-
den kirjavuudesta huolimatta niistä on mahdollista kiteyttää joitain yhteisiä 
elämäntilanteita, ympäristöjä, asemia ja tunteita. Olemme tiivistäneet nuorten 
kertomuksista ja asiantuntijahaastatteluista neljä eri ulottuvuutta, joissa tutki-
miemme nuorten rikollisuus tulee ymmärretyksi ja tulkituksi. 

Elämänkulun ulottuvuus korostaa nuoruuden ja nuorena olemisen merki-
tystä rikosten taustalla. Nuoruus on tässä ymmärryksessä emotionaalinen, so-
siaalinen ja kulttuurinen ilmiö. Maahanmuuttajataustaisten nuorten elämän-
kulkua keskeisesti määrittävä tekijä on heidän maahanmuuttohistoriansa ja sen 
takaiset lapsuudenkokemukset.  

Nuorisokulttuurinen ulottuvuus viittaa päivittäiseen, nuorten keskinäiseen 
vuorovaikutukseen ja nuorisokulttuurisiin ympäristöihin. Keskeinen elementti 
tässä yhteydessä on ryhmään kuulumisen ja ulos jäämisen välinen jännite. 

Yhteiskunnallinen ulottuvuus voi merkitä yhtä lailla yhteiskunnallisia suh-
teita ja asemaa kuin asenneilmastoa. Kulttuurinen ulottuvuus viittaa kiistan-
alaiseen etnisen ja kulttuurisen taustan sekä kansallisuuden vyyhtiin. 

Nämä neljä ulottuvuutta voidaan nähdä kollektiivisena resurssina, joka tut-
kimukseen osallistuneilla on ollut käytössä, kun he ovat pohtineet nuorten ri-
kollisuutta monikulttuuristumisen näkökulmasta. Ne voidaan nähdä myös tut-
kittavien yksilöllisiin kokemuksiin viittaavina seikkoina – palautuivatpa ko-
kemukset nuorten yhteiskuntaan kiinnittymisen mutkakohtiin tai rikollisuuden 
institutionaaliseen käsittelyyn. 

Ennen rikollisuutta jäsentävien ulottuvuuksien tarkempaa analyysia esi-
tämme muutamia varauksia. Ensiksi, vaikka analysoimme ulottuvuuksia erilli-
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sinä kokonaisuuksina, nuorten kokemukset ja käsitykset kertovat, etteivät ulot-
tuvuudet elä irrallisina vaan nivoutuvat limittäin osaksi rikollisuutta koskevaa 
kerrontaa. 

Toiseksi, ulottuvuudet eivät saa haastatteluissa yksiselitteistä sisältöä. Niitä 
ei liioin käytetä rikoksen selittäjinä yksimielisellä tavalla.  

Kolmanneksi, nuorten ja asiantuntijoiden väliin rakentuu kuilu sen suh-
teen, millaisen painoarvon eri ulottuvuudet saavat. Nuorten tarinoissa nuorten 
ryhmäsuhteet nousevat erityisen keskeiseen asemaan rikosten jäsentäjänä, kun 
taas asiantuntijat korostavat pikemminkin kulttuurisia ja yhteiskunnallisia te-
kijöitä.  

Neljänneksi, sama ilmiö voi tulla eri tavoin tulkituksi ja yhdistetyksi rikol-
lisuuteen. Yksi esimerkki: peruskoulu näyttäytyy keskeisenä nuorten integraa-
tiota edistävänä tai estävänä areenana – sekä koulumaailmaan kiinnittymisen 
että laajemmin yhteiskunnallisen jäsenyyden tasolla. Kuitenkin tavat kytkeä 
kouluelämä rikollisuuteen vaihtelevat nuorten ja asiantuntijoiden kesken. Siinä 
missä asiantuntijat lähestyvät koulun monikulttuurisia haasteita lähinnä oppi-
misen näkökulmasta, nuorten kertomukset kiinnittyvät kouluun sosiaalisena 
areenana, jolloin esiin nousevat erityisesti ystävyyssuhteiden solmimiseen, 
koulukiusaamiseen sekä yksin jäämisen ja epävarmuuden tunteisiin liittyvät 
kokemukset. Nuorten kertomusten näkökulmasta on selvää, että koulun so-
siaalisella ilmapiirillä – sekä nuorten keskinäisillä että opettajien ja nuorten 
välisillä suhteilla – on ratkaiseva vaikutus siihen, miten nuoret motivoituvat 
oppilaan rooliin, ja pysyvätkö he ylipäätään koulussa (myös Souto 2006).  

Lopuksi, nuorten tarinoissa oma elämänkulku ei vain peilaudu elämänhis-
toriaan, vaan elämänhistoriaa myös aktiivisesti tulkitaan ja paikannetaan uu-
delleen. Nuoret ovat kertoneet tarinaansa monia kertoja eri viranomaisille ja 
hahmottaneet juonta elämälleen kertomuksellisin keinoin ennenkin. Tällä voi 
olla vaikutuksensa siihen, millä tavoin haastattelutilanteessa oma elämäntarina 
kerrotaan (Hautaniemi 2004, 53, 65). Monet nuoret tosin totesivat, että oman 
elämän kerronta on ollut sangen pintapuolista, eivätkä viranomaiset ole nuor-
ten oman tulkinnan mukaan muulla tavoin olleet elämänhistoriasta halukkaita 
kuulemaankaan. 
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4.1 Yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden  
välimaastossa: elämänkulku ja rikokset 

Nuorten kertoessa elämänkulun tarinaansa lienee ilmeistä, että perhe nousee 
elämän keskeiseksi emotionaaliseksi ja sosiaaliseksi sidokseksi. Muutama tii-
vistävä päätelmä luvun alkuun.  

Ensiksi, silloin kun nuoret pohtivat perheen ja rikollisuuden suhdetta, tari-
nat eivät ankkuroidu ainoastaan lapsuuden perheeseen vaan myös oman per-
heen rakentamiseen, jonka toivotaan edistävän irtiottoa vanhasta elämästä ja 
rikosten jättämistä historiaan.  

Toiseksi, perhe ei ole yhteen paikkaan sidottu. Monet nuoret kertovat per-
heenjäsenten muutoista – välillä yhdessä, välillä erikseen – ja monista ra-
janylityksistä, mikä mutkistaa perhekäsitteen yksinkertaisen käytön. 

 Kolmanneksi, lapsuuden perhettä koskevia pohdintoja leimaa emotionaa-
lisesti jännitteinen lojaalisuus, joka usein on sukupuolisesti ehdollistettu. Siinä 
missä äitiä kuvataan, osin ehkä idealisoidustikin, suojelevaksi ja huolehtivak-
si, isä näyttäytyy poissaolevana ja uhkaavana.  

Myös asiantuntijahaastatteluissa perheen merkitys korostuu, tosin nuorten 
kertomuksista poikkeavalla tavalla. Viranomaiset sitoivat perheen Suomen ra-
jojen sisälle sekä keskusteltaessa monikulttuurisista perheistä yleisesti että 
pohdittaessa institutionaalisia toimia perheiden tukemiseksi. Perhesuhteita ja 
lojaalisuuden jännitteitä enemmän viranomaiset korostivat nuorten haurasta 
ikävaihetta, johon kuuluu nuorten protestointi vanhempien kulttuuria ja nor-
mistoa kohtaan. Tätä julkisista keskusteluista tuttua ajatusta maahanmuuttaja-
taustaisista nuorista kulttuurien välimaastossa elävinä nuoret itse eivät uusinna 
tarinoissaan millään yksiselitteisellä tavalla.  

Etenkin vankilassa tapaamamme nuoret halusivat tehdä selvän eron ”van-
han” ja ”uuden” elämänsä välille. He kuvasivat vankilaa elämänkulun etapik-
si, joka pakottaa pysähtymään ja tuijottamaan elämänsä kurjimpia puolia suo-
raan silmiin. Vaikka nuorten elämänkulun pohdintoja ei leimaa harkitseva 
perhesuunnittelu, monille oma lapsi symboloi jotain uutta, vakiinnuttavaa, 
”tavallisen” elämän alkua.  

Lapsella oli merkittävä asema yhteiskunnallisen jäsenyyden ankkuroijana, 
joskaan lapsen saaminen Suomessa ei riitä esimerkiksi karkotuksen tai sen uh-
kan kumoamiseen. Haastateltujen elämäntilanteen ollessa monin tavoin rikko-
nainen tulevaisuudelta odotetaan vakautta ja pysyvyyttä – perhe, vaimo, lap-
set, työ – tosin ei millä tahansa ehdoilla; jos täysvaltainen jäsenyys ei ole 
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Suomessa mahdollista, on koti etsittävä jostain muualta. Monille koti on jo 
lähtökohtaisesti liikkuva käsite. Se jakautuu paitsi fyysiseen, myös emotionaa-
liseen, symboliseen ja historialliseen kotiin, jota ei aina tahdottu tai voitu pai-
kantaa yhteen tilaan. (Massey 2003.) 

 
 

4.1.1 Ydinperheen tuolla puolen  
Nuorten lapsuuden perheitä koskevat kertomukset virittyvät paikan suhteen. 
Tärkeä kysymys ei ole ainoastaan, kuka kuuluu perheeseen vaan myös se, 
missä perhe on. Haastattelemiemme nuorten usein monipaikkainen ja rikki-
näinen elämänhistoria saattaa olla yksi syy heidän avoimelle perhekäsityksel-
leen. Monien nuorten lapsuuden perhettä ei voi luonnehtia ”ydinperheeksi” 
millään sellaisella tavalla, jolla ydinperhe tulee ymmärretyksi suomalaisessa 
keskustelussa. Tästä huolimatta – tai tämän vuoksi – nuorten perhettä koske-
vissa toiveissa juuri ydinperheen piirteet nousivat tavoittelemisen arvoisiksi, 
vaikka nuorten perhekäsitys lähtökohtaisesti olikin perinteistä ydinperheajatte-
lua selvästi avoimempi.  

Nuorten tarinoissa avoin perhekäsitys ei ole niinkään kulttuurinen vaan 
käytännön sanelema lähtökohta. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että ystävät 
ottavat vanhempien ja sisarusten roolin tilanteessa, jossa vanhemmat tai suku-
laiset joko asuvat toisella puolella maailmaa, ovat kuolleet, nuoret eivät tiedä 
sukulaisistaan mitään, tai Suomessa asuvat sukulaiset ovat hylänneet nuoren 
omasta perheestään ja laajemminkin etnisestä ryhmästään rikosten ja siihen 
liittyvien yhteisöllisten normirikkomusten vuoksi. Nekään nuoret, joiden per-
he oli pysyvästi Suomessa ja perhesuhteet olemassa, eivät välttämättä kerto-
neet vanhemmilleen oman elämän yksityiskohdista, etenkään niistä ongelmis-
ta, joita he suomalaisessa yhteiskunnassa tai omassa kaveripiirissään kohtasi-
vat. Nuorten kertomuksissa yhdistyvät häpeän ja lojaalisuuden sävyt. Van-
hemmat ovat saaneet kärsiä omassa elämässään ja nuorten rikosten myötä riit-
tävästi, ja siksi nuoret pyrkivät suojelemaan vanhempiaan vaikenemalla oman 
elämän mutkakohdista. 

Perheongelmat eivät nuorten tarinoissa palaudu missään yksiselitteisessä 
mielessä kulttuurien välisiin konflikteihin lasten ja heidän vanhempiensa välil-
lä. Kukaan nuorista ei myöskään kerro jättäneensä vapaaehtoisesti vanhem-
piaan tai sukulaisiaan, vaan etäisyyteen liittyi kertomuksissa aina pakon tai 
väistämättömyyden sävyjä. Ystävien perhettä korvaavasta roolista kertoo 
muun muassa se, että ystäviä saatetaan kutsua ”veljiksi”, jotka antavat niin 
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emotionaalista tukea kuin seuraa. 21-vuotias Rami mainitsee pitävänsä edel-
leen yhteyttä lapsuudenystäviinsä:  

 
Mulla on tota, ihan vieläki ollaan kavereita, että mul on kaks kaverii, 
kasvattiveljekset. Kolmestaan kaikki hassut tehty pienestä asti. 

 
Ystävyyssuhteet voivat olla jännitteisiä – samaan aikaan lujia ja hauraita – ku-
ten myöhemmin kuvaamme tarkemmin. Tämänkaltainen lujuuden ja haurau-
den välinen jännite leimaa muutenkin nuorten perhesuhteita, jotka rakentuvat 
muutoksen ja pysyvyyden tavoittelun ristipaineessa (Pels & de Haan 2007).  

Haastateltavien joukossa on pari nuorta, jotka ovat muuttaneet Suomeen 
ilman huoltajaa. Vuosien 1991 ja 2001 välisenä aikana Suomeen saapui yli 
1 200 alle 18-vuotiasta lasta ilman vanhempia tai huoltajaa. 60 prosenttia heis-
tä on Somaliasta ja suurin osa 14–17-vuotiaita. Yleisimpiä maahantulon syitä 
olivat lähtömaiden sisällissodat, aseelliset konfliktit tai muut vakavat yleisen 
järjestyksen häiriöt. (Helander & Mikkonen 2002.)  

Yksin maahan tulleiden turvapaikanhakijalasten asema on herättänyt Suo-
messa viime aikoina keskustelua. Useat lapsi- ja pakolaistyötä tekevät järjestöt 
ovat vaatineet hallitusta selvittämään yksin tulleiden turvapaikanhakijalasten 
asemaa ja kohtelua Suomessa. Lapsen etu on tässäkin yhteydessä noussut kes-
keiseksi periaatteeksi, jonka toteutumista on vaadittu kirjattavaksi hallitusoh-
jelmaan. Lapsen edun käsitteelle on annettu kuitenkin muukin kuin periaat-
teellinen sisältö. Keskeiset lähtökohdat ovat lasten inhimillinen ja kokonais-
valtainen käsittely niin yksittäisen lapsen kuin maahanmuuttopolitiikankin nä-
kökulmasta.28 Myös tutkimamme nuoret esittivät samankaltaisia toiveita vi-
ranomaisten ja nuorten välisistä suhteista. 

Haastattelemillamme ilman vanhempia tulleilla nuorilla oli sukulaisia 
Suomessa heidän maahan tullessaan, mutta suhteet ovat sittemmin saattaneet 
katketa nuorten rikoksien myötä. Kertomuksia leimaavat yksinäisyys ja ulko-
puolisuus, joita nuoret pohtivat pikemminkin sosiaalisena kuin kulttuurisena 
ongelmana. Nuorten monikulttuurisella taustalla on tässä yhteydessä kuitenkin 

                                                 
28 Lapsi- ja pakolaistyötä tekevien järjestöjen mukaan yksin Suomeen tulleita alaikäisiä on 
kohdeltava ensisijaisesti lapsina, joilla on oikeus turvattuun elämään. Heitä ei tule ottaa säi-
löön eikä kuulustella ilman edustajan läsnäoloa. Lapsille ei tule antaa tilapäisiä b-oleskelu-
lupia, jotka eivät takaa oikeutta käydä koulua eivätkä oikeuta kunnan palveluihin. B-luvan 
saaneet lapset joutuvat elämään epävarmuudessa ja ilman mahdollisuutta perheen yhdis-
tämiseen. Alaikäisiä yksin tulleita ei saisi myöskään palauttaa toiseen EU-maahan turva-
paikkamenettelyyn, jos se johtaa kohtuuttomaan tilanteeseen lapsen kannalta. (Tiedote 
15.3.2007.)  
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vaikutuksensa. Haastateltujen joukossa oli esimerkiksi nuori mies, joka kertoi 
tuntevansa itsensä täysin irralliseksi: ei kotia, ei perhettä tai sukulaisia, ei ys-
täviä, ei institutionaalista tukiverkostoa eikä mitään tietoa siitä, minne hänen 
kannattaisi mennä vankilasta vapautumisensa jälkeen. Hänellä oli olemattomat 
yhteydet sukulaisiinsa eikä muita ystäviä kuin ne, joiden kanssa on tehty ri-
koksia yhdessä. Monista yrityksistä huolimatta hän ei ollut saanut yhteyttä su-
kulaisiinsa, jotka oletettavasti pelkäsivät koko yhteisön saavan kielteisen lei-
man hänen rikostaustansa vuoksi ja olivat siksi hylänneet hänet yhteisöstään. 
Saimme vaikutelman, ettei hän tiennyt, mistä hän voisi hakea apua – tai tarvit-
siko hän apua. Hänen kertomuksessaan etnisyys näyttäytyy ambivalenttina, 
pelottavanakin leimana, jonka sävy voi yksittäisen henkilön tekojen vuoksi 
muuttua koko yhteisön kannalta kielteiseksi.  

Tämän nuoren miehen tilanne on siinä mielessä erityinen, että hän ei jää 
ainoastaan perheen tai suvun ulkopuolelle, vaan hänen kertomuksensa mukaan 
hänet hylkää koko oma etninen yhteisö, johon hänen ei haluta enää kuuluvan. 
Näyttäisi siltä, etteivät myöskään suomalaisen yhteiskunnan kotouttamistoi-
menpiteet tavoita tätä nuorta miestä, joka on asunut Suomessa useita vuosia. 
Tällaisessa ontossa elämäntilanteessa oleville nuorille olisi tarjottava nykyistä 
systemaattisempaa jälkihuollollista tukea ja opastusta – niin institutionaalisel-
la, sosiaalisella kuin mielenterveyden tasolla.  

Monet haastattelemamme viranomaiset peräänkuuluttavat parempaa jälki-
huollon organisointia. Etenkin vankilasta vapautuvien maahanmuuttajataus-
taisten nuorten tilanne on vaikea. Tällä hetkellä ei ole olemassa selkeään vas-
tuunjakoon perustuvaa järjestelmää, jonka kautta nuori voisi helposti päästä 
tukitoimien piiriin, vaan tämä vaatii nuorelta aloitteellisuutta ja tietoa, joita 
kaikilla ei välttämättä ole. Jälkihuoltoa koskeva keskustelu liittyy paljolti 
nuorten ikärajoihin. Periaatteessa nuoret lakkaavat olemasta lastensuojelun 
asiakkaita täytettyään 21 vuotta, mikä ei vastaa monien nuorten tarpeita – ei 
etenkään niiden, joiden sosiaaliset tukiverkostot ovat olemattomat ja tieto 
suomalaisen yhteiskunnan palvelujärjestelmistä huono (ks. Sihko 2005, 42–
43). Nämä nuoret putoavat kuiluun, jolla voi olettaa olevan vakavat seuraukset 
heidän elämänkulkunsa ja rikosten uusimisen kannalta.  
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4.1.2  Monipaikkainen perhekäsitys 
Elämänkulun monipaikkainen luonne on ilmeinen osa maahanmuuttajataustai-
sen nuoren elämää. Nuorten kertomuksissa kyse on sekä tilallisesta, henkisestä 
että kulttuurisesta monipaikkaisuudesta: paitsi suhteista syntymämaahan, 
myös eri puolille maailmaa, jonne sukulaiset ja ystävät ovat asettuneet asu-
maan. Monipaikkainen perhekäsitys voi tarkoittaa päivittäistä yhteydenpitoa 
Suomen rajojen ulkopuolelle, mutta sillä voi olla myös symbolisempi merkitys 
oman elämänkulun ja identiteetin rakentumisessa. Monipaikkaisuudella on 
myös turvallisuutta antava ulottuvuutensa: elämässä ei tarvitse ripustautua 
vain siihen, miten menee tässä ja nyt. Monipaikkaisuuteen liitetyt myönteiset 
mielikuvat liittyvät läheisesti myös tarinan kerrontaan. Somalipoikien nuo-
ruutta pääkaupunkiseudulla tutkineen Petri Hautaniemen (2004, 64) mukaan 
”onnellinen lapsuus näyttäytyy selektiivisinä perhetapahtumina, jolloin tietyt 
otaksuttavasti vähemmän onnelliset tapahtumat jäävät kertomatta, koska nii-
den paikka tulee vasta, kun halutaan rakentaa vastakohtia ja tehdä ymmärret-
täväksi nykyinen tilanne”.  

Nuorten tarinat eivät kuitenkaan mekaanisesti toistaneet monipaikkaisuu-
den ja liikkuvuuden vapauttavaa merkitystä. Monipaikkaisuus merkitsee pi-
kemminkin jatkuvaa valppauden pakkoa siitä, mitkä ovat jäsenyyden lunasta-
misen ehdot – täällä ja muualla. Tietty irrallisuuden ja juurtumisen välinen 
jännite on haastateltujen nuorten kuulumisen leimallinen piirre (myös Rastas 
2007). Jäsenyys voi tässä yhteydessä palautua sekä henkilökohtaisiin sukulais- 
ja muihin ihmissuhteisiin että yhteiskunnalliseen asemaan. Kuten aiemmin 
olemme esittäneet, sukulaisuus ei välttämättä rakennu biologiselle suhteelle, 
vaan se saa monimutkaisempia sosiaalisia ja poliittisiakin sisältöjä.  

Aleksander on 21-vuotias, vankeusrangaistuksen saanut nuori mies, jonka 
vanhemmat ovat kotoisin Euroopan ulkopuolelta, eri maanosilta. Hänellä itsel-
lään ei ole minkään valtion kansalaisuutta. Hänen äitinsä ja isoäitinsä asuvat 
Suomessa. Monikulttuurisesta taustastaan huolimatta Aleksander kuvaa itsen-
sä yksilöllisellä tavalla:  

 
Haastattelija: Ajattelet sä olevas suomalainen vai vai vai… 
Aleksander: No en mä aattele olevani mistään minkä maalainen. 
Haastattelija: Niin. 
Haastattelija: Sä oot vaan sä. 
Aleksander: Niin mä oon minä vaan. 
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Aleksander ei halua myöskään nimetä äidinkieltään: ”en mä ajattele tommosia 
asioita”. Aleksanderin tarinan individualistisesta otteesta huolimatta monipaik-
kaiset sosiaaliset suhteet ovat tärkeä osa hänen elämänhistoriaansa: hän pitää 
paljon äitinsä synnyinmaasta ja kuvaa sen äitinsä todelliseksi kodiksi. Aleksan-
derin elämänkulkua koskevaa tarinaa ei kuitenkaan voi nimetä missään yksise-
litteisessä mielessä ”monikulttuuriseksi”, mikäli monikulttuurinen elämänkulku 
merkitsee jatkuvia sukupolvien välisiä ristiriitoja, perhesuhteiden äkillisiä muu-
toksia tai yhteenkuulumiseen liittyviä ongelmia, kuten monikulttuurisia perheitä 
on usein tapana kuvata. Monipaikkaiseksi hänen tarinaansa kuitenkin voi nimit-
tää. Merkittävät ihmissuhteet rakentuvat yli valtiorajojen, ja oma elämäntyyli on 
liikkuva, vaikka fyysinen koti onkin (tällä hetkellä) Suomessa. Aleksander ei 
välttämättä itse halua muuttaa pysyvästi pois Suomesta, mutta hän toivoo, että 
äiti pääsisi muuttamaan takaisin syntymämaahansa.  

Tämänkaltainen sukupolviero ja lojaalius vanhempien syntymäkodin kai-
puuta kohtaan tulevat ilmi myös muissa nuorten perhekuvauksissa. Mutkik-
kaasta elämäntilanteestaan huolimatta monet nuoret kuvaavat vanhempiensa 
sosiaalisia ja mielenterveydellisiä ongelmia sekä yhteiskuntaan kiinnittymisen 
vaikeuksia omia ongelmiaan vakavammiksi. Aleksanderin kertomus ilmentää, 
että on olemassa monia tapoja kotiutua ja rakentaa yhteenkuuluvuuttaan yhtei-
söihin, jotka eivät kietoudu kansallisvaltion, fyysisten kontaktien tai kulttuuri-
sen identiteetin ympärille (myös Hall 2003, 120–121).  

Kotouttamistoimenpiteet ja muut integraatioon tähtäävät toimet ovat toistai-
seksi puuttuneet melko vähän monipaikkaisuuden haasteeseen räätälöitäessä 
toimenpiteitä erityisesti nuorten tarpeisiin sopiviksi. Kotouttamis- ja laajem-
minkin hyvinvointipolitiikkaa tehdään monikulttuurisessa yhteiskunnassa edel-
leen sangen valtionsisäisesti, kansallisiin rajoihin tukeutuen (Vertovec 1999; 
Hautaniemi 2004). Silloin kun perhe on toimenpiteiden kohteena, monipaikkai-
suuden merkityksiin perheen elämässä tulisi kiinnittää erityistä huomiota.  

Ylirajaiset sosiaaliset suhteet eivät väistämättä ole integraation uhka, päin-
vastoin. Jos lähdetään siitä näkemyksestä, etteivät kulttuurit ole paikkaan si-
dottuja erillisiä saarekkeita ja jäsenyys voi olla monipaikkaisesti koettuna 
merkityksellinen resurssi, hyvät ylirajaiset suhteet voivat toimia uuteen yh-
teiskuntaan kiinnittymisen resurssina (Hautaniemi 2004). Kotouttamispolitii-
kan arvioinneissa on kiinnitetty kriittisesti huomiota siihen, että työmarkki-
noiden ulkopuolella oleville lapsille ja nuorille suunnatut toimenpiteet ovat 
olleet riittämättömät (esim. Työministeriö 2006). Tutkimuksemme perusteella 
näyttää ilmeiseltä, että nuorten yhteiskuntaan kiinnittymisen haasteet ovat eri-
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tyisiä ja edellyttävät nuoren elämänkulun sekä sosiaalisten verkostojen huolel-
lista selvittämistä.  
 
 
4.1.3 Lapsuuden perhe, nykyinen perhe ja rikokset 
Tutkimamme nuoret kertovat monimutkaisista perhesuhteistaan, perheen talou-
dellisista ja henkisistä vaikeuksista tai siitä, ettei ole perhettä, johon voisi palata 
tuomion jälkeen. Monien nuorten elämää yhdistää itsestään selvien yhteisöllis-
ten sidosten puuttuminen. Tästä huolimatta nuorten tarinoiden yksi yhdistävä 
piirre on vanhempia ja erityisesti äitiä kohtaan ilmaistu lojaalisuus, joka saa 
monia eri muotoja ja merkityksiä. Vastoin oletustamme nuoret eivät palautta-
neet tekemiään rikoksia perhetilanteeseen siten, että olisivat hakeneet syytä ri-
koksilleen esimerkiksi perheen sisäisistä monikulttuurisista jännitteistä.  

Tarinallisuus tuonee perhesuhteiden kerronnan sävyyn oman ulottuvuutensa; 
tuntui siltä, että nuorilla oli tarve eheyttää tarinallisin keinoin rikkonaisia per-
hesuhteitaan etenkin äitiin. Aineiston laadullisen luonteen vuoksi on syytä vält-
tää yleistyksiä. Näyttää kuitenkin siltä, että vankeusrangaistuksen saaneiden 
nuorten perhesuhteet ovat mutkallisemmat kuin niiden nuorten, joita tapasimme 
muissa yhteyksissä ja joiden saamat tuomiot ovat ehdotonta vankeusrangaistus-
ta lievemmät. Vankilassa olevilla nuorilla oli muita enemmän kokemuksia lai-
tossijoituksista (koulukoti, lastenkoti, nuorisokoti), ja he kertoivat muita enem-
män läheisten (etenkin isien ja veljien) rikollisuudesta sekä perheen yhteiskun-
taan kiinnittymisen ongelmista, kuten pitkäaikaistyöttömyydestä.  

Osa haastatelluista ei ollut elänyt koskaan biologisten vanhempiensa kans-
sa. Ne, jotka olivat, hahmottivat usein suhteensa isään hyvin erilaiseksi kuin 
suhteensa äitiin. Maskuliinisuustutkijoiden mukaan perheessä saadaan ensim-
mäinen kosketus miehisyyteen (Messerschmidt 2000, 85). Läheskään kaikille 
isä ei edustanut hoivaavaa, vastavuoroista ja lapsiin sitoutunutta ”hyvää isyyt-
tä”, kuten isän tavoitteellista roolia (länsimaisessa) nykykeskustelussa usein 
kuvataan (mt., 142–143). Osalle isän väkivaltaisuus29 perheen sisällä, henki-
nen tai fyysinen poissaolo lapsuuden arjesta tai isän poliittisesti jännitteinen 
asema olivat aiheuttaneet katkeruutta. Osa haastatelluista oli itsekin toiminut 

                                                 
29 Väkivallan keskellä kasvaminen ei rajoitu vain maahanmuuttaja- tai kulttuurisia vähem-
mistöjä edustavien lasten elämään, vaikka tällainen ajattelutapa on valitettavan yleinen jopa 
virallisissa asiakirjoissa (Pringle 2006, 234–236). 17 prosenttia alle 18-vuotiaista suomalai-
sista lapsista ja nuorista on nähnyt äitiinsä kohdistuvaa väkivaltaa kotona; heistä joka kym-
menes on itse ollut väkivallan kohteena (Oranen 2001, 43; Nyqvist 2007, 13). 
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väkivaltaisesti parisuhteissaan, mikä ei kuitenkaan ollut haastatelluille ylpey-
den aihe – pikemminkin päinvastoin. 

Sen sijaan äitejään monet halusivat suojella mielipahalta, huonolta mai-
neelta ja vaikeuksilta, joita heidän tekemänsä rikokset voisivat aiheuttaa. Mo-
net tuntuivat omaksuneen suojelevan ja holhoavan maskuliinisuustyylin (mas-
kuliinisuuksista tarkemmin, ks. luku 2.3) suhteessa äiteihinsä, koska äitien ei 
arveltu kestävän pojan tuottamia pettymyksiä. Joillakin tämä oli merkinnyt 
sitä, että äidiltä salataan sellaisia elämänalueita, joihin rikollisuus kytkeytyy. 
Aleksander puhui paljon ja avoimesti äidistään. Hänen kertomuksestaan piir-
tyy pojastaan huolehtiva äiti, jolle poika on aiheuttanut paljon huolta. Alek-
sander on tästä pahoillaan, vaikka hän puhuu näistä tunteistaan kovalla tavalla. 
Tätä nykyä asetelma on kääntynyt päälaelleen: Aleksander on huolissaan äi-
distään, jonka on pitänyt jäädä Suomeen poikansa ongelmien takia. Hän kuvaa 
toiveitaan äidin tulevaisuudesta:  

 
Haastattelija: Joo. Ajattelitteks te sillon ku tulitte, että tuutte ihan lopul-
lisesti vai. 
Aleksander: Eei mutsi, ei mutsi oo koskaan niinku lopullisesti tänne. Se 
niinku pikkasen jo tottunu kylmyytteen, ku se aina, niinku siis jossain, 
siel [äidin kotimaa] käyny niinku talvella, sielä aina plus kakskyt, ku ei 
se diggaa yhtään talvee. Se aina haluu lähteä pois täältä. 
Haastattelija: Niin joo. 
Haastattelija: Mut se ei oo sit, luulet sä, että se lähtee yleensä. 
Aleksander: Joo on. Se lähtee nyt, se lähtee joulukuus nyt pariks kuu-
kaudeks. Sillon oma kämppä sielä. Nyt ku mä saan itte oman kämpän se 
lähtee lopullisesti, kun ei se, ei se tost kylmästä oikein lämpee. 
Haastattelija: Niin, niin. 
Haastattelija: No mitä sä aattelet siit, ku äiti lähtee. Sit äiti asuu [äidin 
kotimaassa] ja isä [isän kotimaassa] ja… 
Aleksander: No sit se on hyvä vaan, ku mutsi lähtee. Se ei haluu kestää 
mua, mä oon sekoillu niin paljo, kyl aika varmaan senki sit levätä niin-
ku must. Saada oma elämä, eikä aina stressaa mitä mä teen tai mis mä 
oon. 
Haastattelija: Mm, mm. Mut milt milt sust tuntuu jäädä sit tänne? 
Aleksander: No siis. 
Haastattelija: Äiti lähtee, ohan se kuitenki. 
Aleksander: Ihan, ookoo, onhan mun kaikki frendit täällä. Lapsi tulossa, 
ei nyt sovi lähtee yhtään mihinkään. 
 

Tämänkaltainen erityisesti äitiä kohtaan tunnettu lojaalisuus ja suojelu yhdis-
tyvät monilla individualistiseen pärjäämisen eetokseen. Nuoret ajattelevat ole-
vansa itse vastuussa teoistaan ja niiden seurauksista, he eivät syytä vaikeuksis-
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taan vanhempiaan tai yhteiskuntaa, toisin kuin esimerkiksi 1990-luvulla haas-
tatellut kantasuomalaiset taparikolliset (Kääriäinen 1997). Individualistinen 
ajatus itsestä oman elämänsä (pakotettuna) sankarina ei ole ongelmaton ottaen 
huomioon heidän nuoren ikänsä ja rajalliset mahdollisuutensa hallita moni-
mutkaisia elämäntilanteitaan. Kriminaalipoliittisissa asiakirjoissa korostetaan 
vanhempien osallistumisen tärkeyttä nuorten rikosten viranomaiskäsittelyyn 
(esim. Nuorisorikostoimikunnan mietintö 2003, 6–9, 188–189). Etnisten vä-
hemmistöjen nuorten miesten vanhempien (yleensä äitien) täysipainoinen 
osallistuminen voi estyä osin siksi, että pojat aktiivisesti haluavat pitää heidät 
tämän elämänpiirin ulkopuolella (ks. myös luku 5.7). 

Viranomaishaastatteluissa perheiden vaikutus maahanmuuttajataustaisten 
nuorten rikollisuuteen näyttäytyi ristiriitaisena asiana. Yhtäältä vanhemmat 
kuvattiin nuorten asioista tietämättöminä ja kulttuurisesti kauempana suoma-
laisesta yhteiskunnasta kuin heidän lapsensa. Toisaalta esimerkiksi kriminaa-
lihuollon työntekijät korostivat, että maahanmuuttajataustaiset vanhemmat 
ovat innokkaammin mukana nuorten kanssa järjestetyissä kriminaalihuollon 
tapaamisissa kuin kantaväestöön kuuluvat vanhemmat.  

 
Haastattelija: Onks siinä erityishaasteita teidän mielestä, saada kokoon 
sitä verkostoa tai saada kuulla mikä se elämäntilanne on ollu jossa nää 
nuoret on rikoksen tehnyt, tavallaan saada kuva siitä? 
Kriminaalihuollon työntekijä 1: No ei siinä mun mielest mitään erityi-
sen vaikeuksia. Et se mitä mä oon huomannu, niin että heijän yleensä 
vanhemmat on aktiivisemmin mukana, tässä ja niinku tulee paikalle ja 
myös puhuu asiasta ja muuta. 
Kriminaalihuollon työntekijä 2: Mikäli sitä kielitaitoo on, ni kyllä ne 
sinne paikalle tulee ja on kuitenki kiinnostuneita.  

 
Myös sovittelun yhteydessä vanhempien roolin katsottiin olevan keskeinen, 
kun maahanmuuttajataustaisten nuorten rikoksia käsiteltiin.  

Jafarin kertomus eroaa monista vankeustuomioiden saaneiden nuorten ker-
tomuksista siinä mielessä, että hän kuvaa suhteensa molempiin vanhempiin 
lämpimiksi ja mutkattomiksi – ennen kuin hän sai tuomion.  

 
Haastattelija: Ootsä aatellu et sä muuttasit vanhempien luota jossain 
vaiheessa? Vai onks sul joku kiire? 
Jafar: No voi olla, ei niin paljon kiire, mut varmaan jossain vaiheessa 
pakko lähtee. 
Haastattelija: Mut ihan hyvät välit sul on sentää näiden tapahtumien jäl-
keen? 
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Jafar: Ei oo, just mun välit on tosi huonompana ku ennen mikä mul on 
ollu, just näiden asioiden takia, niinku mult meni, mä menetin aika pal-
jon niinku juttuja, jos sanotaan suoraan, niinku perhe, koulu, sitte on-
gelmii tuli, sakkoi, niinku mä jouduin just tänne lastenkotii, niinku aika 
paljon ongelmii mulle tuli, ku miettii oikee.  

 
Haastatteluhetkellä 19-vuotias Jafar oli muuttanut äitinsä ja veljensä kanssa 
Suomeen 13-vuotiaana, viisi vuotta isän Suomeen tulon jälkeen. Hän oli asu-
nut vanhempiensa kanssa siihen saakka, kun hän sai tuomion tekemästään ri-
koksesta (jota hän ei kertomuksensa mukaan ollut tehnyt). Jafar kertoo van-
hempiensa odottaneen hänestä paljon: he olivat luottaneet häneen ja uskoneet, 
että hän löytää hyvän ja mielekkään työn – kuten hän itsekin toivoo. Kuiten-
kin, tuomio ja siihen liittyvät oikeudelliset toimenpiteet, mielentilatutkimuk-
set, muutaman kuukauden oleskelu tutkintavankilassa ja puolen vuoden mit-
tainen aika lastenkodissa sen jälkeen mursivat perheen sisäisen luottamuksen. 
Myös oma luottamus tulevaisuuteen on kariutunut, ja toiveammatti – poliisin 
työ – on enää pelkkä haave.  

Useimmilla haastattelemillamme nuorilla oli tyttöystävä tai vaimo, monilla 
myös lapsia tai he olivat tulossa isiksi. Kuten edellä totesimme, varsinkin 
haastattelemillemme vangeille perheen perustaminen tuntui merkitsevän terve-
tullutta siirtymää rikosten täyttämästä menneisyydestä ”normaalielämään”. 
Perhe symboloi oikeutettua jäsenyyttä myös yhteiskunnallisessa mielessä. 
Osin ehkä sen vuoksi monet odottivat ja toivoivat paljon parisuhteiltaan. Pa-
risuhdekumppaniin kohdistuva väkivalta rikkoo tämän usein muutenkin hau-
raan toiveen. Joillekin se oli tuottanut vankeustuomion.  

Parisuhdeväkivalta on ristiriitainen maskuliinisuuden esitys: toisaalta sitä 
voidaan pitää yhtenä tapana tuottaa maskuliinista hegemoniaa parisuhteessa, 
toisaalta heikompaan kohdistuvaa väkivaltaa ei pidetä oikeutettuna. Siksi se 
voi olla yhtä aikaa sekä maskuliinisuuden esitys että sitä murentava teko 
(Keskinen 2005, 82). Tämä piirre oli näkyvissä myös nuorten tarinoissa, sa-
moin ne muistuttivat parisuhteessaan väkivaltaa tehneiden suomalaisten mies-
ten tapoja kuvata tapauksia (esim. Nyqvist 2001; Lahti 2001)30. Nuorten ym-
märryksessä parisuhdeväkivalta ei kytkeytynyt heidän jäsenyyskamppailuihin-
sa suomalaisessa yhteiskunnassa. Se jäsentyi pikemminkin yksityisasiaksi.  

                                                 
30 On myös syytä korostaa, ettei parisuhdeväkivalta ole pelkästään etnisiin vähemmistöihin 
luokiteltujen ongelma. Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan joka viides parisuhteessa elävä 
suomalainen nainen on kokenut kumppanin tekemää fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa tai 
sen uhkailua (Piispa 2006, 44).  
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Kulttuurista tai etnistä taustaa voidaan käyttää monin tavoin hyväksi teh-
täessä selkoa omasta väkivaltaisesta käyttäytymisestä. Esimerkkinä esitte-
lemme kahden romanitaustaisen nuoren miehen tarinat. 19-vuotias Veijo kärsi 
vankeusrangaistusta entisen tyttöystävänsä pahoinpitelystä. Tyttöystävä ei ol-
lut Veijon tapaan romani, ja heillä oli yhteinen lapsi, jonka huoltajuudesta 
heille oli tullut kiistaa. Lisäksi Veijoa oli ärsyttänyt tytön romanikulttuurin 
sääntöjen vastainen käytös: hän oli muun muassa käyttänyt koruja ja miniha-
metta. Veijo ei katunut eikä hävennyt tekoaan, vaikka uskoi saaneensa anka-
ran rangaistuksen sen vuoksi, että oli ollut väkivaltainen naista kohtaan. Väki-
valta ja siitä seurannut rangaistus ei kuitenkaan ollut muuttanut hänen näke-
mystään itsestään tai maailmasta.  

24-vuotias  Risto  oli  (ollut)  vankilassa  monenlaisista  rikoksista,  muun 
muassa parisuhdeväkivallasta. Kukaan hänen tyttöystävistään ei ollut romani, 
kuten Risto itse, ja hän kertoi itsekin ottaneensa etäisyyttä romanikulttuurista, 
mikä oli havaittavissa myös hänen ulkoisesta olemuksestaan. Hän selitti väki-
valtaisuuttaan parisuhteessa eri tavoin kuin Veijo. Hän näki parisuhdeväkival-
lan ja huumeiden käytön ainoina jäljellä olevina linkkeinä omaan romanitaus-
taansa – hän siis väritti romanikulttuuria kielteisin määrein. Risto analysoi 
monipuolisesti eri tilanteita, joissa oli käyttänyt väkivaltaa. 

 
Risto: Mä olin tosi väkivaltanen. Mä huomasin et mä pystyn nyrkeillä 
ja jaloillani saamaan kaikki mitä mä haluun, kunnioitusta.  
Haastattelija: Miten sä jäit kiinni, oliksne kavereiden keskisii tappeluita 
vai... 
Risto: Ne oli yleensä semmosii aika, ne tapahtu keskel kylää tai 
koulussa tai tollai, et mulla kilahti ihan täydellisesti kiinni, enkä mä 
sitte ikinä niiden jälkee, mä en ikinä kiistäny mitää mun rikoksia. Aina 
ku mä oon tehny, kännissä, nykyään juon kerran vuodessa ja… Mulle ei 
viina sovi ollenkaa, sen takia mä oon lopettanu sen.  
Haastattelija: Toisaalta sä sanot, et sillä sai sen kingin aseman, mut 
toisaalta kilahti, et onks se niinku toisaalta hallittua, mutta toisaalta ei? 
Vai miten sä sitä ajattelet? 
Risto: Joo, ei se, se oli semmosta, et ei se ollu hallinnassa se homma. 
Mä tein semmosta mitä mä en tahtonu tehä. Et joskus saatto olla hyvä 
kaveri, jos se sano jotain poikkiteloin, ni kerran mä vedin kurkut auki 
siltä. Se oli ihan sellasta raivohullun touhuu. 
Haastattelija: Olikse, olitsä sillon jossain huumeissa tai kännissä vai... 
Risto: Kännissä. Kännissä ne kaikki mun rikokset on tehty.  
Haastattelija: Miten se sillon kolmetoistavuotiaana, millanen kokemus 
se oli, muistatsä, mitä se poliisi sitte, miten sua kuulusteltii tai miten se 
-- 
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Risto: Mä muistan sen vaa, et mä olin tosi surullinen. Aina mitä mä oon 
ollu poliisin kans tekemissä, se tilanne on tavallaan saanu jonku 
päätöksen. Et pääsee eteenpäin jossain asiassa. Et mul on semmonen 
kokemus. Tietyl tavalla. On mulla huonojaki kokemuksia mutta ne 
johtuu suurelta osalta itestä. Ja siitä, et poliisit ei monesti ymmärrä sitä 
tilannetta, et mikä et ne ottaa tapauksen, et tää on tapaus yks, tapaus 
kaks, tapaus kolme. Pitäis olla enemmän sosiaalista se työ.  

 
Risto kuvasi ristiriitaisesti itseään suhteessa muihin ihmisiin ja itseään pa-
risuhteessa. Kun hän puhui suhteistaan muihin ihmisiin yleisellä tasolla, hän 
piti itseään sosiaalisesti lahjakkaana persoonana, joka kykenee paitsi ymmär-
tämään, myös manipuloimaan muita. Parisuhteen ulkopuolella hän kertoi käyt-
täneensä väkivaltaa tarkoitushakuisesti itsepuolustukseen, kunnioituksen ja 
maineen saavuttamiseen. Parisuhteessa hän luonnehti itseään toisin. Väkivalta 
oli ollut tunteiden ilmaisua ja johtunut siitä, ettei hän ollut kyennyt käsittele-
mään vaikeita tunteitaan, mitä hän selvästi häpesi: ”mutta se on enemmän 
ehkä itte mulle ollu sitte kova tikki se, ottanu omalletunnolle, et on naista 
lyöny”. Hän oli erityisen motivoitunut työskentelemään parisuhdeväkivallan 
lopettamiseksi nyt, kun oli tulossa isäksi. Hän oli ilmoittautunut vankilassa 
järjestettävälle vihanhallintakurssille, jolta odotti paljon. Riston kertomuksessa 
parisuhdeväkivallasta puhuminen merkitsi siirtymää. Omaksumalla emotio-
naalisesti heikon miehen position hän viestitti valmiutta muutokseen. Hän toi-
voi tulevansa vastuulliseksi kumppaniksi ja isäksi.  

Myös 24-vuotias Omar kertoi tekemästään parisuhdeväkivallasta. Löy-
simme hänet haastateltavaksi sovittelutoiminnan kautta. Hän tuli haastatteluun 
avopuolisonsa kanssa, ja he odottivat kolmatta lastaan. Puoli vuotta aiemmin 
he olivat osallistuneet sovitteluun Omarin tekemän pahoinpitelyn vuoksi. 
Omar oli haluton puhumaan tapauksesta yksityiskohtaisesti mutta kertoi hie-
man Riston tapaan menettäneensä hermonsa, kun hänen vaimonsa oli loukan-
nut häntä. Hän katui tekoaan, tuntui olevan häpeissään ja syytti siitä ”omaa 
tyhmyyttään”.  

 
Omar: Naiset puhuu paljon ja arka paikka osuu, joten vähän käsillä käy-
tin ja noin päin. Mä oon tyhmä, mä tiedän, joskus. Ja sitten sovittiin ja 
edelleenki ollaan yhessä elätään. 
Haastattelija: Just, joo. Okei. 
Omar: Ja se ei toistunu toista kertaa, eikä toistu ikinä.  

 
Hän ei nähnyt etnisellä taustallaan (hän oli muuttanut Suomeen Somaliasta) 
yhteyttä tapahtuneeseen, toisin kuin puhuessaan muualla tekemästään väkival-
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lasta. Hän vakuutti tapauksen olleen ainutkertainen ja ettei väkivalta tule tois-
tumaan. Kertomuksessaan hän omaksui Riston tavoin emotionaalisesti heikon 
miehen aseman. Ristosta poiketen hän uskoi jo oppineensa olemaan käyttä-
mättä väkivaltaa parisuhteessaan. Omarin tarinassa jää epäselväksi, miten pal-
jon sovittelu on vaikuttanut hänen päätökseensä lopettaa väkivalta.  

Nämä kolme kertomusta paljastavat kolme erilaista tapaa kytkeä etninen 
tai kulttuurinen tausta parisuhdeväkivallan tarkasteluun henkilökohtaisella ta-
solla. Omar ei liittänyt etnistä taustaansa tekemäänsä parisuhdeväkivaltaan, 
Risto näki sen hävettävänä jäänteenä miehisestä romanikulttuurista itsessään, 
kun taas Veijo piti rikostaan kulttuurisesti motivoituna ja konstruoi itsensä et-
nisen vähemmistön edustajaksi, jonka tekemä rikos saa oikeutuksensa oman 
kulttuurin normiston seuraamisesta, vaikka tämä toiminta on ristiriidassa val-
takulttuurin normiston kanssa (Bovenkerk & Yesilgöz 2004, 86–88). 

Väkivallan lopettamiseen tähtäävien interventioiden olisi oltava herkkiä 
väkivallan käsitteellistämiseen liittyville sukupuolittuneille ja kulttuurisille 
ulottuvuuksille. Tämä on erittäin haastava tehtävä, sillä ne ovat usein heikosti 
tiedostettuja ja siten vaikeasti käsiteltäviä asioita. Väkivallan käsittely kulttuu-
risesta näkökulmasta sisältää sen riskin, että väkivaltainen teko tulee kulttuuri-
sesti selitetyksi, jolloin väkivalta sosiaalisena suhteena ja yhteiskunnallisena 
ongelmana jää varjoon. Kulttuuriset tulkintamallit eivät kuitenkaan ole vähä-
pätöisiä ihmissuhteiden rakennusaineksia.  

Tämänkaltaisten monimutkaisten aiheiden käsittelyssä viranomaisten kes-
kustelua leimaa varovaisuus. Helposti nojaudutaan siihen, ettei asiasta ole riit-
tävästi tietoa tai ei ole riittäviä resursseja, jotta ongelmiin voitaisiin asianmu-
kaisesti puuttua. Veijon, Riston ja Omarin tarinoiden perusteella vaikuttaa sil-
tä, että ainakin osittain he olivat kokeneet saaneensa tukea omille näkemyksil-
leen, esimerkiksi sille, että väkivalta olisi tunteiden ilmaisua ja miehisen heik-
kouden osoitus. Tällöin tekijän nähdään käyttäytyvän vaistonvaraisesti ilman, 
että hän itse kontrolloisi tilannetta. Jos tätä ymmärrystä ei haasteta, myös vä-
kivallan uhrin voidaan nähdä olevan vastuussa siitä, ettei tilanne eskaloidu vä-
kivallaksi. Interventioiden haasteena onkin kehittää tapoja haastaa parisuhde-
väkivaltaa oikeuttavia näkemyksiä rakentavalla ja miesten näkökulmasta va-
kuuttavalla tavalla. 
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4.2 Kamppailua emotionaalisista jäsenyyksistä:  
 rikollisuuden nuorisokulttuuriset selitykset 

Ryhmään kuulumisen ja ystävyyssuhteiden merkitystä korostava nuorisokult-
tuurinen ulottuvuus nousi keskeiseksi nuorten rikollisuuden selittäjäksi nuor-
ten omissa tulkinnoissa. Monet tässä luvussa analysoimamme tekijät kertovat 
samalla nuorten laajemmista yhteiskunnallisista jäsenyyskamppailuista. Vaik-
ka yhteiskunnallinen ja nuorisokulttuurinen ulottuvuus kietoutuvat yhteen, 
keskitymme seuraavaksi nimenomaan jälkimmäiseen eli nuorten ryhmäsuhtei-
den analysointiin.  

Nuoret kertoivat monista ystävistään, mutta ystävyyssuhteita saatettiin ku-
vata vaikeiksi tai jatkuvasti vaihtuviksi. Muutama nuori kertoi luotettavien ys-
tävien puuttumisesta ja yksinäisyydestä. Ystävyyssuhteisiin ja nuorisokulttuu-
riseen jäsenyyteen liittyvät asiat muodostivat tutkimuksellisesti haastavan ken-
tän: huolimatta niiden tärkeydestä nuoret eivät olleet erityisen halukkaita kes-
kustelemaan niistä syvällisesti. Tähän voi olla monia syitä.  

Ensinnäkin nämä teemat saattavat olla hankalasti irrotettavissa itsenäiseksi 
ulottuvuudekseen muista arjen kysymyksistä, ja ne saavat merkityksensä suh-
teessa muihin jäsenyysneuvotteluihin yhteiskunnassa. Useimmiten nuoret si-
vusivat ystävyyssuhteitaan puhuessaan koulu- ja perhesuhteistaan sekä teke-
mistään rikoksista. Myös rasismikokemukset määrittävät vahvasti nuorten 
ryhmään kuulumista tai ulkopuolisuutta. Suuri osa tutkimistamme nuorista 
kertoi kokeneensa verbaalista tai fyysistä häirintää etnisen tai perhetaustansa 
tai ulkonäkönsä vuoksi. Nämä kokemukset ovat moninaisia, mikä kyseenalais-
taa näkemyksen yhtenäisestä marginaalissa elämisen kokemuksesta (esim. 
Young 2003) ja osoittaa, että etniset hierarkiat määritellään ja eletään todeksi 
eri tilanteissa eri tavoin.  

Kaveriyhteisöllisyyttä leimaa hauraus ja joillakin nuorilla myös pelko ka-
vereiden menettämisestä, mikä osaltaan vaikuttaa siihen, että omaa paikkaa 
kaveripiirissä pyritään tavoittelemaan vaikenemalla omista vaikeista koke-
muksista. Jotkut tutkimamme nuoret kertoivat pelkäävänsä liikkua julkisilla 
paikoilla heihin liitetyn erilaisuuden leiman vuoksi, mikä liittyi useimmiten 
heidän ihonväriinsä. Ulkoiseen olemukseen kytkeytyvä häirintä perustuu usein 
karkeaan leimaamiseen: muun muassa romani- tai vietnamilaistaustaiset nuo-
ret kertoivat itseään nimitellyn ”neekereiksi”. Tällaiset kokemukset voivat 
synnyttää nuorissa vihan tai turhautumisen tunteita tai halua vetäytyä sosiaali-
sesta vuorovaikutuksesta.  
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Toiseksi, ystävistä puhuminen voi olla hankalaa sen vuoksi, että usein ys-
tävät liittyivät nuorten tekemiin rikoksiin, joiden muistelu tutkimushaastatte-
lussa saattaa olla emotionaalisesti vaikeaa. Ystävyyssuhteet ovat saattaneet 
rikosten tekemisen myötä muuttua ongelmallisiksi tai kariutua. Monimutkai-
sella tavalla rikosten tekemiseen kytkeytyviä ystävyyssuhteita on myös voinut 
olla vaikea verbalisoida ennestään tuntemattomille tutkijoille.  

Nuorten kertomusten perusteella tarkastelemme tässä alaluvussa neljää 
teemaa. Ensinnäkin tuomme esiin monikulttuuristen nuorisoryhmien vaihtele-
vaa luonnetta. Toiseksi pohdimme ystävien merkitystä tuen ja turvan lähteinä. 
Nuoret puhuvat tästä erityisesti silloin, kun lapsuuden perhe on rikkonainen tai 
sitä ei ole. Kolmanneksi nuorten tarinoissa painottuu rikosten tekemisen ryh-
mäluonne, josta puhutaan varsin pinnallisesti viranomaishaastatteluissa. Nel-
jänneksi osoitamme, miten merkittävässä asemassa arkipäivän rasismi on 
nuorten rikollisuuden selittäjänä nuorten omissa tarinoissa. 
 
 
4.2.1 Monikulttuuriset nuorisoryhmät perheen  
 korvikkeena? 
Haastattelemamme nuoret pohtivat monikulttuurisuutta sangen epäsuorasti 
puhuessaan ystävistään tai muista heitä koskettaneista nuorisokulttuurisista 
yhteisöistä. Kertomuksissa ei käytetty sellaisia käsitteitä kuin ”etnisyys” tai 
”monikulttuurisuus” samalla tavoin kuin viranomaisten keskusteluissa, jotka 
heijastelevat nuorten tarinoita suoremmin julkisten puhetapojen konventioita. 
Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteivätkö monikulttuuriset kohtaamiset olisi 
heidän arkipäiväänsä tai etteivätkö nuoret olisi kokeneet tulleensa luokitelluik-
si erilaisiksi taustansa vuoksi. Nuorten antamien vihjeiden ja tarinoiden tulkin-
ta vaatii tutkijalta erityistä hienovaraisuutta, jotta on mahdollista tehdä pää-
telmiä monikulttuurisuuden merkityksistä nuorten elämässä. Esimerkiksi seu-
raavassa Jafarin haastattelukatkelmassa kuvastuu, miten hyvän päivän tuttuus 
samasta maasta Suomeen muuttaneisiin nuoriin ei mitenkään yksiselitteisesti 
merkitse ystävyyttä tai yhteenkuuluvuuden tunnetta: 

 
Haastattelija: Onks teil täällä niinku sellasta tiivistä iranilaisten yhtei-
söä, tai onks sul paljon iranilaisia kavereita, tai sun vanhemmilla? 
Jafar: Mä tunnen aika melkein kaikki iranilais, meidän ikäsiä, melkein 
kaikki. Emmä liiku iranilaisten kanssa paljon. Niinku on mulla yks 
frendi, kuka on Iranista, mutta täällä neljätoist vuotta, se oli neljävuo-
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tiaana ku se tuli, mut sen kaa mä oon aika paljon, melkein niinku joka 
päivä, mut emmä niinku muute oo iranilaisten kanssa paljo liikkunu.  
Haastattelija: Just. Mut tunnet kuitenki? 
Jafar: Tunnen joo kaikki melkein, melkein kaikki mun ikäset, emmä 
tunne ihan kaikki iranilaiset, ketkä asuu Suomessa, mutta Helsinki, Es-
poo, Vantaa, nää melkein mä tunnen. 
 

Monet haastatellut kertoivat ystäväpiirinsä koostuvan erilaisia etnisiä taustoja 
edustavista nuorista. Nuorten kertomuksista saa sen kuvan, että etnisyyden 
merkitys vaihtelee suuresti paitsi ystäväpiirin sisällä, myös tilanteiden ja ta-
pahtumien mukaan. Aiemmin siteeratulle Aleksanderille tämä oli niin itses-
tään selvä asia, ettei hän vaivautunut pohtimaan sitä tarkemmin. Hänelle kave-
ripiirin moni-ilmeisyys kertoo pikemminkin yksilöiden kuin kulttuurien moni-
naisuudesta. Hän ei tulkinnut ystäviensä tai ihmissuhteidensa perustuvan kult-
tuuriseen yhteenkuuluvuuteen palautuvaan solidaarisuuteen, vaan piti ystä-
viään ja ihmisiä yleensä yksinkertaisesti joko hyvinä tai pahoina tyyppeinä. 

Aleksanderin tarina oli tässä mielessä niin yksiselitteinen, että voidaan jää-
dä pohtimaan, oliko kysymys monikulttuurisuudesta tietoisesti kyseenalaistet-
tu tilanteessa, jossa tutkijat etsivät monikulttuurisuudelle nuorten arjesta kum-
puavia merkityksiä. Oliko siis kyseessä tietynlainen vastapuhe yhteiskunnan 
vallitsevalle puhetavalle, jossa eri taustoista tulevien yhteenkuuluvuutta hel-
posti määritellään nimenomaisesti monikulttuurisuuden ja etnisyyden termein?  

Nuorten kertomusten perusteella muihin etnisiin vähemmistöihin luokitel-
taviin nuoriin saattaa muodostua hyvin läheiset ja jopa perheenomaiset suh-
teet. Romanitaustainen Teuvo kertoi Kosovosta Suomeen muuttaneen parhaan 
ystävän olevan hänelle kuin veli. Vaikka suhde suomalaisuuteen ja omaan et-
niseen taustaan vaihtelee Teuvon ja hänen ystävänsä kesken, heitä yhdistää 
tietynlainen arkipäiväiseksi muodostunut kamppailu oikeutetusta paikasta suo-
malaisessa yhteiskunnassa ja kaveripiirissä. Näyttää siltä, että mitä vaikeam-
mat tai olemattomammat nuorten perhesuhteet olivat, sitä enemmän he etsivät 
sosiaalista ja emotionaalista tukea ystäviltään. Ystävät saattoivat olla tällöin 
paitsi emotionaalisen turvan, myös taloudellisen tuen lähteitä. Silti osa haasta-
telluista on joutunut selviytymään elämässään lähes kokonaan vailla luotetta-
via ihmissuhteita.  

Monissa tarinoissa ”toiseuden” tai ”erilaisuuden” kokemus suomalaisessa 
yhteiskunnassa näyttäytyy omia kulttuurisia perinteitä tai kansallista taustaa 
tärkeämpänä asiana. Teuvo kuvaa kiinnostavasti, ettei hänen lähimpään ystä-
väpiiriinsä kuulu ainuttakaan romanitaustaista nuorta. Myös iranilaistaustainen 
Jafar kertoo lähimpien ystäviensä olevan ”ulkomaalaisia”, ei tosin iranilaisia. 
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Tämä havainto haastaa pohtimaan nuorten jäsenyyskamppailuja ja integraatio-
ta. Usein tässä yhteydessä kysytään, onko mahdollista säilyttää oma kulttuuri-
nen tausta ja integroitua samanaikaisesti uuteen yhteiskuntaan. Kysymys ei ota 
huomioon sitä, että yksi tärkeimmistä etniseen vähemmistöön määriteltyjen 
nuorten asemista on se, että ympäröivä yhteisö luokittelee heidät ”erilaiseksi” 
tai ”ulkopuoliseksi”. Tämä muodostuu usein tärkeämmäksi nuorten identitee-
tin ja sosiaalisten verkostojen rakentumisen määrittäjäksi kuin se, että he ovat 
taustaltaan ”venäläisiä” tai ”somalialaisia”. Jäsenyyden lunastamiseen liittyvät 
arkipäiväiset kamppailut voivat toimia yhtenä yhdistävänä tekijänä. Hauraasta 
jäsenyydestä sekä ulkopuolisuuden vaihtelevista kokemuksista voi tulla kave-
ripiiriä yhdistävä identiteetti, millä voi olla sekä emotionaalisesti tukea antavia 
että sosiaalisesta ympäristöstä eristäviä vaikutuksia (myös Rastas 2007; Kes-
kisalo 2003).  

Kuten Anna Rastas (2005, 98) toteaa, rasismi [tai yleisemminkin erilaisuu-
den arkiset kokemukset] tuottaa identiteettejä, jotka eivät ole perinteisessä 
mielessä etnisiä identiteettejä eivätkä myöskään alistettujen leimattuja identi-
teettejä. Tällainen yhteisiin kokemuksiin perustuva kuuluminen voi tarjota 
paikan, jossa nuorten on mahdollista purkaa syrjityksi tulemisen kokemuk-
siaan ilman että joutuu pelkäämään ystävien reaktiota. Näissä ryhmissä voi-
daan myös ottaa jäsenyysmäärittelyt omiin käsiin osoittamalla, ettei kanta-
väestön nuorilla ole sisäänpääsyä. David Morley (2003, 179) nimeää tämän-
kaltaisen yhteenkuuluvuuden ”strategiseksi essentialismiksi” korostaen, että 
myös tällainen vastarinnan muoto on yhteiskunnallisesti tunnistettava ja sille 
on annettava oma tilansa. Tutkimillamme nuorilla keskeinen kysymys on, mil-
lä tavoin omaehtoiseen yhteenkuuluvuuteen perustuva vastarinta tukee nuor-
ten elämänkulkua. Viranomaiset tiedostivat tai tukivat varsin vähän tämänkal-
taista yhteenkuuluvuutta.  
 
 
4.2.2 Ystävyyssuhteet ja rikokset 
Nuoret kertoivat tehneensä rikoksia usein julkisilla paikoilla ja ryhmissä, poik-
keuksena parisuhdeväkivalta. Nuorten ryhmäsuhteet ovat olleet monissa nuo-
risorikollisuutta selvittävien kriminologisten tutkimusten kiinnostuksen koh-
teena (esim. Sutherland 1947; muista tutkimuksista Salmi 2004; 34–47; Nuo-
risorikostoimikunnan mietintö 2003, 30, 35).  

Alakulttuuritutkimuksissa nuorten alakulttuurit on perinteisesti nähty kol-
lektiivisena vastauksena nuorten marginaaliseen positioon. Marginaalisuus on 
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alakulttuuriteorioissa katsottu liittyvän erityisesti nuorten luokkataustaan pi-
kemminkin kuin moninaiseen sukupuolen, etnisen, sosiaalisen ja taloudellisen 
aseman kokonaisuuteen. (Mm. Cohen 1955.) Alakulttuuriteorioissa on toisaal-
ta analysoitu sitä, millä tavoin keskiluokkaiset normit ja elämäntyylit otetaan 
käsittelyyn tilanteessa, jossa nuoret eivät onnistu tavoittamaan keskiluokkaista 
elämää. Toisaalta on esitetty, millä tavoin työväenluokkainen tausta periytyy, 
ja millaisia kulttuurisia elementtejä se siirtää nuorten kulttuureihin sukupolvi-
ketjun tavoin (mm. kovuus, maskuliinisuus, jännitys) (Miller 1958). 

Alakulttuuriteorioita on kritisoitu siitä, että niihin liittyy turhan usein de-
terministinen oletus nuorten alakulttuureista. Näin ollen se, millä tavoin nuoret 
itse vaikuttavat omien ryhmiensä muodostumiseen ja niiden yhteiskunnalli-
seen paikkaan, jää toisarvoiseksi kysymykseksi. (Muncie 1999; Terpstra 2006; 
Klein 2006.) Samoin kriminologisesti virittyvissä tutkimuksissa on usein kes-
kitytty selvittämään nuorisoryhmien tai -jengien rakennetta ja ryhmän jäsenten 
keskinäisiä suhteita (Sarnecki 1991, 154–181). Verkostotutkimuksissa on taas 
tutkittu muun muassa sitä, miten yksittäisten rikoksentekijöiden sosiaaliset 
verkostot rakentuvat niin kavereiden kuin muiden ihmissuhteiden tasolla (Pet-
tersson 2003, 2005). 

Tässä tutkimuksessa emme keskity nuorten muodostamien ryhmien raken-
teiden tai ominaisuuksien analyysiin vaan pohdimme pikemminkin sitä, mikä 
merkitys ryhmien välisillä suhteilla ja ryhmän rakentumista koskevilla teki-
jöillä on nuorten tekemien rikosten kannalta, sekä millaisilla ehdoilla haastat-
telemamme nuoret kertovat päässeensä ryhmän jäseniksi. Kohdistamme kat-
seemme ryhmään kuulumiseen liittyviin ehtoihin ja siihen, millä tavoin kysy-
mys etnisyydestä ja sukupuolesta on läsnä näissä ryhmien välisissä suhteissa. 
Etnisiin vähemmistöihin luokitelluilla nuorilla kysymys ryhmään kuulumisen 
ja ulos jättämisen välisestä jännitteestä on erityisen merkittävä: kuten jatkossa 
osoitamme, nuorten kertomuksissa rikokset kuvataan usein vastauksina epäoi-
keudenmukaisuuden kokemuksille. 

Monet nuorista kertoivat siitä, kuinka he olivat vähitellen luopuneet erilai-
sista musiikki- tai liikuntaharrastuksistaan, ja päihteet ja rikokset olivat saa-
neet yhä keskeisemmän aseman heidän vapaa-aikanaan. Näyttää siltä, että har-
rastusten pois jäämistä ei ole pidetty erityisen huolestuttavana asiana koulussa 
tai muualla nuorten aikuisverkostoissa. Tämä havainto herättää kysymyksen 
ennaltaehkäisystä: jos se on sekä kriminaali- että nuorisopolitiikan julkilausut-
tu painopistealue, niin poliittiset tavoitteet ja käytännön toimenpiteet eivät 
näytä aina kohtaavan. Pienet asiat voivat olla merkittäviä ennalta ehkäiseviä 
voimavaroja. Haastattelemamme sosiaalityöntekijä peräänkuulutti nykyistä 
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parempaa herkkyyttä tunnistaa ja tukea joustavasti niitä arjen asioita, jotka 
ovat tärkeitä yksittäisten nuorten elämässä. Esimerkiksi monien nuorten mies-
ten syrjäytymistä voisi yrittää ehkäistä nykyistä määrätietoisemmin nimen-
omaan erilaisten harrastusten tukemisen avulla, vaikkapa liikuntaseteleillä, jos 
nuorella ei ole taloudellisia resursseja osallistua niihin harrastuksiin, joihin 
hänen kaveripiirinsä voi osallistua. Kyse ei ole ainoastaan yksittäisten harras-
tusten tukemisesta vaan laajemmin sen arvioinnista, millä tavoin harrastus- ja 
vapaa-ajan toiminnot voisivat olla tasavertaisesti avoimia kaikille Suomessa 
asuville nuorille.  

Monikulttuuriset nuoret, vapaa-aika ja kansalaistoimintaan osallistuminen 
-tutkimushankkeen kyselyyn vastanneet maahanmuuttajataustaiset nuoret tote-
sivat, että yksi merkittävin este heidän osallistumiselleen nuorisotyön tar-
joamiin toimintoihin on muiden nuorten ja aikuisten ohjaajien ennakkoluuloi-
set asenteet pikemminkin kuin omien vanhempien kielteiset asenteet suoma-
laisia vapaa-ajan toimintoja kohtaan (Harinen 2005). Tämä tulos pakottaa ar-
vioimaan muun muassa sitä, mitä paikallisten nuorisotalojen avoimuus käy-
tännössä tarkoittaa, ja millä ehdoin avoimuutta edistetään. 

Aiemmin toimme esiin, että haastattelemiemme nuorten ystäväpiirit olivat 
usein monikulttuurisia. Siten myös rikoksia tekevissä nuorisoryhmissä oli hei-
dän mukaansa ollut usein eri kansallisista ja kulttuurisista taustoista tulevia 
henkilöitä, kuten on havaittu muualla Pohjoismaissa tehdyissä tutkimuksissa 
(Pettersson 2003, 156–159) sekä Suomessa tilastoidussa maahanmuuttajataus-
taisten henkilöiden ryöstörikollisuudessa (Sisäasiainministeriön poliisiosasto 
2001, 13–14). Nämä kuvaukset voi nähdä vastapuheena sellaiselle kriminaali-
poliittiselle tiedolle, jossa ”Suomen kansalaisten” ja ”ulkomaan kansalaisten” 
rikollisuus asetetaan vastakkain tilastoluokitusten mukaan. 

Vaikka nuoret kuvasivat rikoksiin johtaneita tapahtumia usein ajautumise-
na ystävien kanssa, rikosten tekeminen nähtiin vahvasti myös omana valinta-
na, jonka seurauksista on kannettava vastuu. Tämäntyyppinen yksilön vastuuta 
ja pärjäämisen eetosta korostava puhetapa sisältää riskin kaikkien ongelmien 
käsittelystä yksilötasolla ja siitä, että syyllinen niihin löydetään vain henkilös-
tä itsestään. Romanitaustainen Teuvo kiteyttää asian seuraavasti:  

 
Et ku moni sanoo, et kaverit veti mukaan siihen hommaan, mutta se on 
mun mielestä aika väärin sanottu, et se on. Ei kukaan voi päättää, mitä 
toinen tekee tai silleen, kyl siihen omast pääst pitää mennä. 
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Sukupuoli on tärkeä ystävyyssuhteiden ja rikollisuuden välisen yhteyden mää-
rittäjä siitä huolimatta, että sekä haastattelemamme nuoret että viranomaiset 
puhuivat siitä vähän31. Rikollisuus mielletään varsin miehiseksi elämänpiirik-
si. Rikosten tekeminen on monien mielestä paitsi lainsäädännön, myös naisten 
ja tyttöjen sukupuolta säätelevien sosiaalisten normien vastaista toimintaa. 
Tämä tuli esiin myös haastattelemiemme nuorten näkemyksissä. Kuten edellä 
toimme esiin, tyttöystävä oli monille haastatelluille erittäin merkityksellinen 
henkilö. Tyttöystävä symboloi itsenäistymistä ja aikuisuutta. Lisäksi parisuhde 
merkitsi usein intiimiä turvapaikkaa ja vastakohtaa nuorten miesten ajoittain 
kovalle elämäntavalle. Tyttöjen osallistumisesta rikosten tekemiseen ei juuri 
puhuttu, mutta varsinkaan tyttöystävien ei haluttu olevan mukana rikoksissa. 
Nuorten puheista välittyy kuva miehisestä rikosten maailmasta, jota tytöt voi-
vat seurata sivummalla tai josta he voivat olla kokonaan sivussa, korkeintaan 
”ymmärtää” poikien elämäntapaa. Samantyyppisiä havaintoja on tehty tyttöjen 
asemasta skiniyhteisöissä (Perho 2002). 

Viranomaishaastatteluissa meille kerrottiin rikoksia tehneiden maahan-
muuttajataustaisten nuorten tyttöjen jengeistä, mutta tilastollisen analyysimme 
perusteella rikollisuuden sukupuoliero on maahanmuuttajataustaisilla nuorilla 
suurempi kuin kansalaisuudeltaan suomalaisilla nuorilla (ks. luku 3.2; myös 
Iivari 2006, 85; vastaavanlaisia havaintoja Saksasta, ks. Schäfer 2004, 74). 
Joissakin maahanmuuttajaryhmissä tytöt saattavat kokea vanhempiensa kult-
tuurin ja uuden kotimaan tapojen välisen ristiriidan vahvemmin kuin pojat. 
Heitä saatetaan myös kontrolloida perheissä tarkemmin kuin poikia, jolloin 
heidän omaehtoinen elämänpiirinsä on pienempi kuin pojilla. He ovat myös 
saattaneet aktiivisesti sisäistää sopeutuvan tyttökulttuurin arvot ja normit kei-
nona selvitä uusissa olosuhteissa, vaikka osa saattaa myös haastaa vanhem-
piensa auktoriteettia.  

Rikosten seuraamukset olivat usein vaikuttaneet haastateltujen ystävyys-
suhteisiin, sillä monet kertoivat yrittäneensä päästä eroon rikollisesta mennei-
syydestään ja siten myös vanhoista ystävistään. 24-vuotias Andrew toteaa, että 
haluaisi pitää vain joihinkin harvoihin ystäviinsä yhteyttä vankilasta vapaudut-
tuaan:  

 

                                                 
31 Sukupuolen näkymättömyys ei ole yllättävää suomalaisessa keskustelukulttuurissa, jossa 
erilaisia sukupuoleen, sosiaaliseen asemaan tai etnisyyteen perustuvia eroja ei ole haluttu 
korostaa. Sen sijaan on korostettu konsensuaalisuutta tai yksilöllisyyttä, esimerkiksi hyvin-
vointivaltiota rakennettaessa. Viime vuosikymmeninä lisääntynyt maahanmuutto on tuonut 
etnisyyden aikaisempaa näkyvämpään asemaan, vaikkakin ristiriitaisella tavalla.  
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On niitä pari. Kaikki muut on semmosii niinku, turhaa, ei jaksa niinku. 
Ei haluis enää tämmösis, ei tää oo sen arvosta. 
 

Nuorten miesten yhteisöissä saattaa elää vahvana lojaalisuuden vaatimus. Sen 
rikkominen esimerkiksi pyrkimällä eroon rikollisesta elämäntavasta tai paljas-
tamalla viranomaisille arkaluontoisia asioita yhteisöstä, rikkoo perustavalla 
tavalla tuota periaatetta vastaan (Honkatukia, Nyqvist & Pösö 2007). Jotkut 
nuoret kertoivat kokeneensa uhkailua, jonka vuoksi he olivat tunteneet itsensä 
yksinäisiksi, haavoittuviksi ja epävarmoiksi – etenkin jos sukulaisuussuhtei-
den antama tuki oli vähäinen. Toisaalta ystävien jättäminen voi merkitä paitsi 
yksinäisyyttä, myös sosiaalisen identiteetin ja ryhmään kuulumisen uudelleen-
arviointia. Vastikään Suomeen muuttaneille nuorille tällaiset kokemukset voi-
vat olla erityisen vaikeita, sillä heillä ei välttämättä ole pitkäkestoisia, vahvoja 
sosiaalisia verkostoja Suomessa.  
 
 
4.2.3 Arkipäivän rasismi ja väkivalta nuorten  
 kokemuksena 
Olemme aiemmin analysoineet perheen sisällä tapahtuvaa väkivaltaa. Ylei-
semmin haastatellut puhuivat kuitenkin muissa arjen konteksteissa kohtaamas-
taan ja tekemästään väkivallasta. Osa oli saanut tuomion väkivaltarikoksista 
(eriasteisia pahoinpitelyjä, tapon yrityksiä) ja osa oli muuten kohdannut väki-
valtaa erilaisissa arjen ympäristöissä, kuten koulussa tai muissa instituutioissa, 
kadulla tai muissa julkisissa tiloissa. Nuoret kertoivat asemastaan niin väkival-
lan tekijöinä kuin uhreina. Usein väkivalta liittyi arkipäivän rasistisiin tilantei-
siin, mikä ei tarkoita pelkästään väkivallan vaan verbaalisten ja muiden hieno-
varaisempien eron tekemisen muotojen, kuten etnisen taustan perusteella kiu-
saamisen kohteeksi joutumista. Vankilan sisällä tapahtuvasta väkivallasta pu-
huttiin vähemmän; tyypillisesti teemaa välteltiin tai se ohitettiin nopeasti (ks. 
myös luku 5). Nuoret mainitsivat myös huumekauppaan liittyvän väkivallan, 
mutta siitä ei useinkaan haluttu kertoa yksityiskohtaisesti.  

Haluamme tuoda näkyväksi nuorten arkipäivän rasismin ilmenemismuoto-
ja ja heidän pohdintojaan rasismista paitsi siksi, että rasismilla ja syrjinnällä 
on merkittävä sijansa nuorten rikollisuuden taustalla, myös tarjotaksemme 
nuorten kanssa toimiville tahoille tietoa rasismin asemasta maahanmuuttaja- ja 
romaninuorten elämässä. Viranomaishaastatteluissa rasismi oli vaikea ja hel-
posti sivuun jäävä puheenaihe, kuten myöhemmin tarkemmin analysoimme 
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(luku 5). Tämä heijastaa yhteiskunnallista tilannetta, jossa lainsäädännöllisistä 
uudistuksista huolimatta esimerkiksi rikosoikeusjärjestelmän käytännön val-
miudet tunnistaa rasismin kaltaisia monimutkaisia sosiaalisia ilmiöitä nuorten 
rikollisuuden taustalla ovat heikohkot. Nuorten kokeman rasismin käsittely 
vaatii paitsi tietoa rasismin monikasvoisuudesta, myös herkkyyttä ja motivaa-
tiota kuunnella nuorten omia kokemuksia ja kertomuksia.  

Analysoimalla erilaisia maskuliinisuuksia suhteessa väkivaltaan on mah-
dollista tuoda esiin ruumiillisuuden, iän ja etnisyyden merkityksiä poikien/ 
miesten välisten hierarkioiden rakentumisessa (ks. tarkemmin luku 2.3). Suvi 
Keskinen (2005, 90) on kutsunut tätä ”erojen näkökulmaksi väkivaltaan”. Tar-
ja Tolonen (2001, 187–202) on erotellut tämäntyyppisellä otteella peruskoulun 
yläasteella olevien poikien erilaisia maskuliinisuustyylejä (kovis-, nörtti- ja 
tavallisuutta korostavat tyylit), jotka muodostuivat suhteessa poikien kykyyn 
tapella. Aineistomme on tällaisen analyyttisen otteen näkökulmasta rajallinen, 
sillä emme pyytäneet haastateltavia pohtimaan elämäänsä erityisesti nuorina 
miehinä. 

 Haastateltavat eivät usein puhuneet avoimesti sukupuolesta. Väkivalta ja 
arkipäivän rasismi ovat kuitenkin teemoja, joissa sukupuoli ja maskuliinisuu-
den hierarkiat välittyivät nuorten kertomuksiin, kuten havaittiin myös Saksas-
sa asuvien venäläistaustaisten nuorten rikollisuutta koskevassa tutkimuksessa 
(Schäfer 2004, 76–79). Analysoimme seuraavassa tarkemmin kahta eri kon-
tekstia: kaduilla ja julkisissa paikoissa sekä koulussa tapahtuvaa rasismia ja 
väkivaltaa.  

Ennen varsinaista analyysia on syytä huomauttaa, että siihen, minkä ase-
man väkivalta ja maskuliinisuus saavat nuorten kertomuksissa saattaa vaikut-
taa myös haastattelutilanne ja sen vuorovaikutus. Selonteko tehdyistä rikoksis-
ta kahdelle naispuoliselle haastateltavalle on varmasti erilainen kuin se olisi 
vaikkapa samaa etnistä ryhmää edustaville miehille.  

 
 

Rasismi ja väkivalta julkisissa tiloissa  
Monet haastateltavat kertoivat henkilökohtaisista kokemuksistaan, joissa jul-
kisessa tilassa tapahtunut väkivalta oli kytkeytynyt tavalla tai toisella arkipäi-
vän rasismikokemuksiin. Kaikki haastateltujen rikosoikeusjärjestelmässä käsi-
tellyt väkivaltatapaukset eivät kuitenkaan liittyneet nuorten omien tulkintojen 
mukaan etnisiin jännitteisiin, vaikka osapuolet olivat olleet eri etnisistä ryh-
mistä. Muutamat haastatellut eivät nähneet rasismilla olleen tekemistä heidän 
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kadulla kohtaamansa ja tekemänsä väkivallan kanssa. Osa liitti väkivallan ni-
menomaan etniseen taustaansa. Osalla taas väkivalta oli kuulunut huume-
höyryiseen elämään, josta heillä ei ole selkeitä muistikuvia – ”menin hölmönä 
ryöstään kioskin sekavuuspäissäni”.  

Silti monille väkivallan kohtaamisen mahdollisuus heidän etnisen taustan-
sa vuoksi tuntui olevan jokapäiväinen asia, ei välttämättä jatkuvasti ahdistava 
pelko, mutta asia, johon on varauduttava. Näyttääkin siltä, että haastattele-
miemme nuorten miesten julkinen toimintatila ehdollistuu ja rajautuu monin 
tavoin juuri rasismikokemusten tai niihin varautumisen vuoksi. Somalipoikia 
tutkineen Petri Hautaniemen (2004, 97) sanoin he ”joutuvat neuvottelemaan 
läsnäolonsa oikeutuksesta [julkisissa tiloissa] aivan eri tavalla kuin valkoihoi-
seksi mielletyt suomalaiset”. Moni puhui konflikteista kantaväestön nuorten 
miesten kanssa, mutta kertomuksissa nousivat esiin myös eri etnisiin vähem-
mistöihin luokiteltujen nuorten keskinäiset riidat, jotka saavat vain vähän tilaa 
viranomaisten pohdinnoissa tai julkisessa keskustelussa. Erityistä kanta-
väestön nuorten kanssa koskevia konflikteja kuvaavissa kertomuksissa on se, 
että haastateltavat näkivät itsensä näissä tilanteissa väkivallan uhreina ja tul-
kitsivat oman tekonsa itsepuolustukseksi. Erityisesti tästä kertoivat aasialais- 
ja afrikkalaistaustaiset haastateltavamme, mikä saattaa heijastella suomalais-
ten asenteiden etnistä hierarkiaa, jossa vähiten arvostettuja ovat ulkonäöltään 
suomalaisista poikkeavat, kuten somalit, arabit tai turkkilaiset (Jasinskaja-
Lahti ym. 2002).  

Maskuliinisuuden viitekehyksessä näitä väkivaltaisia kohtaamisia on mah-
dollista lähestyä kahden käsitteen, maskuliinisuushaasteiden ja maskuliinisten 
resurssien, avulla. Maskuliinisuushaasteet ovat tilanteisia käytäntöjä, joissa 
pojan tai miehen maskuliinista toimijuutta kyseenalaistetaan ja halvennetaan. 
Maskuliinisuushaasteita voivat olla kavereiden, vanhempien tai opettajien te-
kemät loukkaukset tai ylipäänsä tilanteet, joissa mies/poika kokee, etteivät hä-
neen kohdistuvat maskuliinisuusodotukset ole saavutettavissa. Haastateltujen 
nuorten kertomukset osoittavat, että arkipäivän rasismi merkitsee usein tällai-
sia haasteita. Maskuliiniset resurssit ovat puolestaan tilanteisia käytäntöjä, joi-
den avulla voidaan osoittaa itselle ja muille omaa miehisyyttään. Väkivalta on 
yksi keino, jonka avulla voi osoittaa hallitsevansa tilannetta. Sitä on siis mah-
dollista käyttää vahvistamaan maskuliinista identiteettiä silloin kun kuva itses-
tä omista asioista päättävänä, itsenäisenä miestoimijana on syystä tai toisesta 
asetettu kyseenalaiseksi. (Messerschmidt 2000, 11–13.)  

Nämä käsitteet eivät kuitenkaan yksiselitteisesti tavoita sitä tapaa, jolla 
monet haastatelluista kertoivat omasta toimijuudestaan rasistisen väkivallan 
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tilanteissa. Valaisemme tätä yhden haastateltavamme, 24-vuotiaan Abdulin, 
tarinan avulla. Hän oli saanut vankeusrangaistuksen puukotuksesta. Tämä ei 
ollut hänen ainoa rikoksensa, vaan hänellä oli useita tuomioita muistakin vä-
kivaltarikoksista. Hän kutsui itseään ”pienrikolliseksi” ja kertoi käyttäneensä 
huumeita ja alkoholia. Hän kertoi muuttaneensa Suomeen noin 10-vuotiaana 
sodan jaloista Somaliasta. Hänen omat vanhempansa olivat kuolleet Somalias-
sa, joten hän oli asettunut aluksi asumaan Suomessa olevien sukulaistensa 
luokse, joita hän kutsui perheekseen. Yhteiselo ei ollut kuitenkaan sujunut, 
vaan perheen kanssa oli tullut riitaa muun muassa alkoholin käytöstä ja kotiin-
tuloajoista. Lopulta hän oli joutunut lastenkotiin. Sen jälkeen hän oli asunut 
omassa asunnossa, josta oli kuitenkin saanut häädön, minkä jälkeen hän oli 
ollut jonkin aikaa asunnottomana.  

Abdulin kertomassa puukotustapauksessa joukko miespuolisia skinheadeja 
oli häirinnyt ja huudellut loukkauksia hänelle ja hänen ystävilleen pitseriassa, 
seurannut heitä ja hyökännyt heidän kimppuunsa.  

 
Abdul: Eka me oli, kaks kaverin kanssa, minä yritin tilata pitsaa, sitten 
nää kaks skiniä oli siellä. Sit tuli riitaa heti, me ei lähdetä pois, vaikka 
ne haukkuu. Sitten me lähetään pois vaan, ja sit tuli pitsan myyjä, yks 
nuori siellä pitseriassa sano että lähtekää menee […]. Me lähettii me-
nee, me mentii ihan vierest baarii juomaa. Sit ne seuraa meitä, ne tuli 
siihen ja sit taas alko tappelu […]. Jos ne ei ois seurannu, ei ois ees ta-
pahtunu tällei. 
Haastattelija: Mitä ne skinit, saiks ne tuomion? 
Abdul: Ei saanu mitää, mä vaan sain tuomion, koska mä oon laitannu 
sen puukon, siitä mä sain kolme ja puol [vuotta].  

 
Abdul koki joutuneensa pakotetuksi puukon käyttöön puolustaessaan itseään. 
Puolustautuminen uhkaa vastaan on toki yksi hegemonisen maskuliinisuuden 
mukainen väkivallan perustelu (Messerschmidt 2000, 86). Puukon käyttö ei 
hänen tulkinnassaan kuitenkaan piirry maskuliiniseksi resurssiksi siinä mieles-
sä, että Abdul olisi tavoitellut parempaa asemaa maskuliinisuuksien hierar-
kiassa. On merkittävää, miten Abdul korosti ruumiillista heikkouttaan ja sitä, 
että häneltä puuttui keskeisiä maskuliinisia resursseja, kuten kykyä vastata 
maskuliinisuushaasteisiin tappelemalla. Ruumiillisuutta on pidetty yhtenä 
ominaisuutena, jonka avulla pojat voivat tuntea itsensä maskuliinisiksi toimi-
joiksi (mt., 90–91). Abdul sen sijaan kuvasi nimenomaan ruumiillisen toimi-
juutensa rajoittuneeksi: ”mut ne oli sillon isoja, isokokonen mies, emmä pärjää 
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tappelemalla nyrkeillä […] ja en minä ole isokokoinen, mul oli pakko lyödä se 
[puukko]”.  

Abdulin tavoin muutamat muutkin haastatelluista perustelivat aseiden mu-
kana pitämistä ja käyttöä sillä, ettei heillä ole riittävästi ruumiillisia resursseja 
vastata väkivaltaisiin maskuliinisuushaasteisiin. He kuvasivat maskuliinista 
toimijuuttaan rajoittuneeksi, ja puukon käyttö näyttäytyi yrityksenä saada edes 
jonkinlaista liikkumavaraa näissä tilanteissa.  

Arkipäivän rasismi, väkivalta ja siihen vastaaminen näyttävät olevan poi-
kien välisten etnisten hierarkioiden rakentamista ja kamppailua näissä hierar-
kioissa. Nuorten kertomusten perusteella heidän toimijuutensa mahdollisuudet 
ja toimijuuden tuntonsa (Gordon 2005) ovat tässä kamppailussa varsin rajalli-
sia. Heidän tulkintansa haastavat hegemonisen maskuliinisuuden teoriaa (ks. 
2.3) siinä mielessä, että puukon käyttö ei näyttäydy maskuliinisena resurssina, 
yrityksenä pönkittää omaa asemaa maskuliinisuuksien hierarkiassa. Se on pi-
kemminkin pakotettua toimijuutta, josta haastatellut eivät ole erityisen ylpeitä.  

Aina haastateltavat eivät kertoneet vastanneensa edellisen kaltaisiin mas-
kuliinisuushaasteisiin väkivallalla. 19-vuotias vietnamilaistaustainen Namik 
kertoi joutuneensa silloin tällöin humalaisten ja skinheadien rasististen huute-
lujen kohteeksi. Namik kertoi päättäneensä olla elämättä pelossa. Hän oli liik-
kunut julkisilla paikoilla huuteluista huolimatta ja yrittänyt olla itse provosoi-
matta toivoen, ettei joutuisi väkivallan kohteeksi:  

 
Haastattelija: Mut et, et keskimäärin niinku, et voi ihan liikkua tuolla? 
Namik: Kyllä mä voin. En mä sitä, en mä haluu pelossa elää. Ei siinä oo 
mitään järkee, et en mä silleen haluu ajatellakaan. Jos mä nään jonku 
sellasen joka näyttää pelottavalta, sellaselt rasistilt niin, niin kauan ku 
mä en käy sille mitään aukomaan tai mitään niin.. mä toivon et, ettei 
[…] se mullekkaan, niin sekään ei käy mulle mitään. 
Haastattelija: Joo, joo. 
Namik: Etten mä lähe juokseen karkuun aina kun mä nään jonku kalju-
päisen ihmisen. 

 
Namikin kuvaamaan sopeutuvaan ja joustavaan maskuliinisuuteen kuuluu 
maskuliinisuushaasteiden väistely, väkivallattomuus ja ylipäätään halu olla 
provosoimatta tappeluja. Hän puhui itsevarmasti toiminnastaan näissä tilan-
teissa, vaikkei se ollut tuottanut hänelle hegemonista asemaa maskuliinisuuk-
sien hierarkiassa – ainakaan missään itsestään selvässä mielessä. Päinvastoin, 
myös hänen tarinassaan välittyy ajatus rajoitetusta maskuliinisesta toimijuu-
desta. Ensinnäkin hän vihjasi, että väistely-yrityksistä huolimatta hän on jos-
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kus joutunut väkivallan kohteeksi kadulla. Toiseksi haukkuminen yhdessä 
muunlaisen arkipäivän rasismin kanssa, jota hän oli kohdannut paitsi liikkues-
saan julkisilla paikoilla, myös muun muassa työnhaussa ja asioidessaan viran-
omaisten kanssa, viestittivät hänelle, ettei häntä hyväksytä täysivaltaisena 
suomalaisen yhteiskunnan jäsenenä, vaan hänet määritellään jatkuvasti ulko-
puoliseksi. Sen vuoksi hän käytti itsestään nimitystä ulkomaalainen, vaikka 
hän oli syntynyt Suomessa ja hänellä oli Suomen kansalaisuus. Hän halusi ko-
rostaa olevansa ylpeä myös omasta ulkomaalaisuudestaan (Rastas 2007; ks. 
myös luku 4.4).  

Abdul ja Namik rakensivat uhri- tai väkivaltaa väistelevää maskuliinisuutta 
kuvaamalla itseään väkivallan tai rasistisen kohtelun kohteiksi julkisilla pai-
koilla. Haastattelemiemme nuorten kertomuksista puuttuu niin kutsuttu kova 
katuidentiteetti, jonka keskeisiä piirteitä ovat väkivallan käyttö oman kunnian 
puolustamisen tai näyttämisen halun takia. Tällainen identiteetti tuli esiin 
muun muassa Lalanderin (2005, 131–132) tutkimien Ruotsissa asuvien maa-
hanmuuttajataustaisten nuorten miesten käytännöissä ja puheissa. Joissakin 
Pohjoismaissa tehdyissä tutkimuksissa sen on arvioitu olevan tyypillisempi 
tietyille maahanmuuttajataustaisille ryhmille kuin kantaväestön nuorten ryh-
mille (Bratt 2004, 11). Haastateltavien ja haastattelijoiden sukupuoliero on 
voinut osaltaan vaikuttaa siihen, miten kovasta katuidentiteetistä itseään van-
hemmille naisille halutaan puhua. Monella haastateltavalla tämäntyyppiset 
haastattelutilanteet olivat olleet poliisikuulusteluja tai sosiaaliviranomaisten 
kanssa käytäviä neuvotteluja.  

Aineistossa oli kuitenkin muutama kuvaus väkivaltaisista kohtaamisista 
kaduilla, jotka muistuttivat etäisesti mutta varsin ristiriitaisella tavalla tällaista 
tapaa jäsentää katujen väkivaltaa. Esimerkkinä tästä on 19-vuotias Isman, jota 
haastattelimme kriminaalihuollossa. Hänkin kertoi kokemistaan rasistisista 
loukkauksista ja väkivallasta, mutta sen lisäksi hän puhui myös ryöstöistä, joi-
ta hän oli tehnyt muutama vuosi sitten Helsingin keskustassa. Isman kertoi 
muuttaneensa Suomeen lapsena ja asuneensa aluksi lähiössä, jossa ei ollut 
muita maahanmuuttajia. Häntä oli kiusattu koulussa taustansa vuoksi, mutta 
siitä huolimatta hän oli onnistunut saavuttamaan arvostusta koulutovereiden 
kesken. Hän kertoi elämänsä muuttuneen, kun hän oli tavannut somalialaisia 
ja muita etnisiin vähemmistöihin kuuluvia nuoria. Hän oli tuntenut aivan uu-
denlaista yhteenkuuluvuutta heidän kanssaan, alkanut juoda alkoholia ja liik-
kua Helsingin keskustassa.  

Muutaman  muun  haastatellun  tavoin  hän  ei  halunnut  kertoa  näistä  jo 
useamman vuoden takaisista ryöstöistä yksityiskohtaisesti, vaan kuvasi niitä 
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lyhyin sanakääntein humalaisena hauskanpitona yhdessä muiden maahan-
muuttajataustaisten nuorten poikien kanssa. Ismanin kuvaamaa väkivaltaa voi 
tulkita hauskanpidon värittämäksi protestimaskuliinisuudeksi; kaapataan ka-
dulla metaforisesti valtaa kantasuomalaisilta tekemällä mitä huvittaa. Hän ku-
vasi tätä aikaa ”etsiskelyksi”, jolloin he olivat ”pahoja”, ”oltiin kovia jätkiä, 
pakko vaan lyödä”. Protestimaskuliinisuuden käsitteen avulla on kuvattu mar-
ginalisoitujen ryhmien toimijuutta ja pyrkimystä hegemoniseen maskuliinisuu-
teen tilanteissa, joissa heiltä puuttuvat taloudelliset ja yhteiskunnalliset resurs-
sit (Connell & Messerschmidt 2005, 847–848). Myös kysymys kulttuurisista 
resursseista nousee Ismanin kertomuksessa merkitykselliseksi.  

Vasta myöhemmin Ismanille oli valjennut, että tällaisella hauskanpidolla 
oli vakavia seurauksia. Hän oli joutunut poliisikuulusteluihin ja saanut tuo-
mion. Haastatteluhetkellä hän otti etäisyyttä tuosta elämänvaiheestaan kuvaa-
malla sitä typeräksi nuoruuden sekoiluksi. He olivat pahoinpidelleet satunnai-
sia ohikulkijoita – sopivien uhrien puutteessa he olivat tapelleet keskenään – 
vain koska se oli ollut hauskaa ja koska he olivat olleet Ismanin omien sanojen 
mukaan lapsellisia ja ajattelemattomia. Porukassa tehtyjä ryöstöjä hän piti ikä-
vinä tapauksina, joissa joku sattui ”vahingossa” ottamaan pahoinpidellyn lom-
pakon (vrt. esimerkki mediaraportoinnista koskien katuryöstöjä sekä poliisin 
tietoon tulleista ryöstöistä32 luku 3).  

Edellä toimme esiin nuorten erilaisia tapoja suhtautua väkivaltaan julkises-
sa tilassa. Tämän lisäksi nuorten kuvauksissa oli jonkin verran ristiriitaista si-
toutumista erilaisiin maskuliinisiin asemiin, minkä on havaittu olevan yksi 
maskuliinisuuksien rakentumisen piirre (Connell & Messerschmidt 2005, 
852). Sama poika saattoi eri kohdissa haastattelua kertoa täysin erilaisista suh-
tautumistavoista väkivaltaan. Esimerkkinä tästä on 17-vuotias irakilaistaustai-
nen Samir. Haastattelun alkupuolella hän kertoi yhdessä kavereidensa kanssa 
omaksumastaan väkivallattomasta linjastaan peruskoulun yläasteella:  

 
Samir: [E]t mitä järkee niinku haastaa riitaa. Ei siin oo mitää järkee. 
Tulee vaa paljo ongelmii. Parempi olla vaa kiltti kaikille. Tai niinku iha 
oma ittensä. Et ei tarvi… 
Haastattelija: Esittää. 
Samir: Nii, ei tarvi esittää mitää, kavereiden edessä tai mitää, ei tarvi 
esittää mitää, et joo mä hakkaan ton äijän.  

                                                 
32 Tyypillinen poliisin tietoon vuosituhannen vaihteessa Helsingissä tapahtunut ryöstö, jossa 
oli mukana maahanmuuttajataustaisia nuoria, oli useamman nuoren tekemä. Mukana saattoi 
olla myös kantasuomalaisia nuoria. Osin uhreja oli ainoastaan uhkailtu ja saaliina oli matka-
puhelin tai vähäinen summa rahaa. (Sisäasianministeriön poliisiosasto 2001, 13–14.) 
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Samir otti väkivaltaista maskuliinisuutta haastavan position toteamalla muun 
muassa ”ei tarvi esittää mitää, et joo mä hakkaan ton äijän”. Pian tämän jäl-
keen hän kertoi kuitenkin joutuneensa usein tappeluihin, varsinkin nuorempa-
na. Edellä kuvattu väkivallaton asenne muuttuu väkivallan näkemiseksi arki-
päiväisenä osana nuorten miesten keskinäistä vuorovaikutusta. Väkivalta on 
siis hänen mielestään nyt tavallista, normaali maskuliininen käytäntö, johon 
hän törmää harva se päivä, mutta jolla ei ole yleensä vakavia seurauksia.  

Hieman myöhemmin Samir pohti väkivallan kohtaamisen mahdollisuutta 
julkisessa tilassa. Hän ei myöntänyt pelkäävänsä, mutta kertoi varautuneensa 
väkivaltaan. Väkivalta ei ole itseisarvo, mutta tarvittaessa hän pystyi käyttä-
mään sitä. Hän kiisti olevansa väkivaltatilanteissa aloitteellinen, mutta jos 
häntä tultiin tönimään, hän koki välttämättömäksi vastata siihen väkivalloin. 
Väkivalta oli hänelle paitsi itsepuolustustaito, myös maskuliininen resurssi ti-
lanteessa, jossa kohtaa maskuliinisuushaasteita. Väkivallan käyttö näyttäytyi 
instrumentaalisena ja harkittuna.  

 
Samir: [M]ut sit jos on, et joku tulee puhuu jotain, niinku ihan siis päin 
naamaa ja tällei, joku ihan sama, vaik tuntematon, tulee huutaa taas sii-
hen, vitun neekeri ja kaikkee tollasta, ni emmä kyl tee siin vaihees mi-
tää. Mä yleensä niinku sanon, et mee pois, mee pois, lopeta, mitä sun 
[on], pyöriiks sun pääs mitää. Sit jos se käy jotain tönimää tai jotain täl-
lasta, kyl mä sit näytän sille. Kyl sillon pitää. 
Haastattelija: Sä sitte niinku lyöt sitä vai? 
Samir: Joo, kyl pitää sillon.  

 
Instrumentaalinen, harkittu väkivallan käyttö kyseenalaistuu kuitenkin haastat-
telun loppupuolella, kun Samir kertoi hyökänneensä joskus ”laskuhumalassa” 
jonkun toisen kimppuun, koska oli tehnyt ”mieli rähistä”. Tämä oli kaduttanut 
myöhemmin.  

Tämänkaltainen kertomusten sisäinen ristiriitaisuus ja väkivaltaan suhtau-
tumisen vaihtelevuus voivat kertoa ensinnäkin siitä, että omaa toimintatilaa ja 
toimijan asemaa tulkitaan käyttämällä erilaisia puhetapoja. Toiseksi se voi 
kertoa monenlaisista tilanteista, joissa nuoret maahanmuuttajataustaiset miehet 
kohtaavat väkivaltaa ja määrittelevät omaa suhdettaan siihen. Kolmanneksi 
nuoret joutuvat pohtimaan, miten he suhtautuvat rasistisiin maskulii-
nisuushaasteisiin, joita he kohtaavat jatkuvasti liikkuessaan kaduilla ja muual-
la julkisessa tilassa. Oma suhde väkivaltaan voi muuttua tämän pohdinnan eri 
vaiheissa. Lopuksi rasismilla voi olla hyvin erilaisia vaikutuksia nuoren elä-
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mään riippuen hänen elämäntilanteestaan ja resursseistaan käsitellä rasismista 
koituvia seurauksia.  
 
 
Rasismi ja väkivalta koulussa 
Monikulttuurisuuden näkökulmasta suomalaista peruskoulua on kehitetty pal-
jon viime vuosina, erityisesti kielitaidon ja oppimisen näkökulmista. Maa-
hanmuuttajanuorten on mahdollista osallistua muun muassa peruskouluun val-
mistavaan koulutukseen. Suomessa on kannettu huolta monikulttuurisuuden 
asemasta virallisessa opetussuunnitelmassa ja oppimistavoitteissa (esim. Talib 
2002). Peruskoulun opetussuunnitelmaa on tämän mukaisesti kehitetty siten, 
että se ottaisi aiempaa paremmin huomioon koulun monimuotoisuuden haas-
teet. Suvaitsevaisuuden edistäminen mainitaan lukuisten oppiaineiden kohdal-
la, joskin sangen yleisellä tasolla. Suvaitsevaisuus näyttäytyy opetussuunni-
telmassa ihmisen eettisenä hyveenä pikemminkin kuin arkipäivän vuorovaiku-
tusta elävöittävänä asiana (Suurpää 2005).  

Epävirallinen koulu – eli kysymykset oppilaiden ryhmään kuulumisen tun-
teista, ulossulkeminen kokemuksista tai arkipäivän rasismista – on jäänyt kou-
lun monikulttuurisuutta koskevissa keskusteluissa toissijaiseksi (Keskisalo 
2003; Gordon ym. 2000). Haastattelemillemme nuorille koulun ihmissuhteet 
ovat tärkeitä, ja koululla on nuorten kiinnittymisessä suomalaiseen yhteisöön 
erityisen merkittävä asema: ”siis onhan se kouluki koulu, mut ei se suju ilman, 
et jos ei oo kavereita, tuntee olonsa yksinäiseksi”. Siksi meitä kiinnostaa nuor-
ten tarinoissa erityisesti se, miten suomalainen koulujärjestelmä ottaa huo-
mioon oppilaiden kulttuurisen, sosiaalisen ja emotionaalisten moninaisuuden. 
Mitä koulun monikulttuuriset haasteet tarkoittavat käytännön kannalta: kuinka 
hyvin koulun käytännöissä tunnistetaan esimerkiksi nuorten ryhmäänkuulumi-
seen liittyviä voimavaroja ja ongelmia?  

 
Haastattelija: Onks se [nuorten keskinäiset jännitteet] asia jonka te koet-
te et teidän tulis tehdä jotain opettajina tai koulun henkilökuntana nuor-
ten välisille suhteille ja ryhmille tai onko teillä kantoja?  
Opettaja: Välitunnillahan ei voi estää kuka kenen kanssa on et siinä kun 
on ryhmätyöskentely tunnilla niin siinä sitten voi vaikuttaa että siinä vä-
litunnillahan pitää olla oma vapaa valinta et en voi ketään pakottaa 
olemaan yhdessä. 
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Melko moni haastatelluista nuorista kuvasi koulua hankalaksi paikaksi, vaikka 
osa muisteli kouluaikoja ja tiettyjä opettajia hyvällä; saatettiin kertoa ”huip-
pumaikasta”, joka ”yritti oikeesti”, ”usko meihin” ja ”välitti”. Jotkut uskoivat, 
että ilman opettajilta ja vanhemmilta saatua tukea he eivät olisi pystyneet suo-
riutumaan koulusta. Moni oli kuitenkin jäänyt luokalle, ja osalta oli peruskou-
lu jäänyt kokonaan kesken, osa oli erotettu koulusta muun muassa väkivaltai-
suuden takia. Jotkut suorittivat peruskoulun oppimäärää parhaillaan vankilas-
sa. Osa kertoi opiskelleensa peruskoulussa erityisluokalla, joka oli ollut toisil-
le myönteinen kokemus, toisille taas vaikea asia sen vuoksi, että ”maikkoja ei 
varmaan kiinnostanu ees opettaa” ja muut oppilaat olivat suhtautuneet kar-
saasti. Ulkopuolisuuden leima oli erityisluokalla moninkertaistunut, vaikka 
luokan oma yhteisöllisyys olisikin koettu myönteiseksi. Osa oli parhaillaan 
hankkimassa tai jo hankkinut itselleen ammatillisen koulutuksen, ja muutama 
oli suorittanut ylioppilastutkinnon tai opiskeli lukiossa. Osalla oli peruskoulun 
päästötodistus, mutta ammattikoulu oli jäänyt kesken. Joukossa oli niitäkin, 
jotka olivat osallistuneet ainoastaan maahanmuuttajia peruskouluun valmista-
vaan koulutukseen, kunnes olivat joutuneet rikosten takia vankilaan.  

Nuorten  kertomuksissa  vaikeudet  liittyvät  usein  epävirallisen  koulun 
alueelle, eli suhteisiin toisiin oppilaisiin. Muutamat arvioivat myös joidenkin 
opettajien kohdelleen heitä epäoikeudenmukaisesti heidän etnisen taustansa tai 
erilaisuutensa takia. Toiset taas kokivat, että opettajien arvostuksen saaminen 
oli ollut heillä heidän taustansa vuoksi tiukemmassa kuin muilla. Opettajien 
toimintaa ei kuitenkaan aina varauksetta nimetty syrjiväksi, vaan joskus syitä 
etsittiin itsestä, esimerkiksi omasta ”vilkkaudesta” tai sopeutumattomuudesta. 
Opettajat eivät nuorten mukaan olleet välttämättä tietoisia nuorten keskinäis-
ten suhteiden ongelmista, koska ne tapahtuivat välitunneilla ja tilanteissa, jois-
sa opettajia ei ollut läsnä, joita heidän katseensa ei tavoittanut tai jotka eivät 
olleet oppimisen kannalta keskeisiä. Opettajille ei myöskään kovin mielellään 
haluttu kertoa tällaisista vaikeuksista, etenkin jos koettiin, etteivät opettajat ota 
itse aloitetta puuttuakseen nuorten keskinäisiin jännitteisiin. Osa taas oli sitä 
mieltä, etteivät opettajat olleet kiinnostuneita puuttumaan nuorten keskinäisiin 
suhteisiin, vaan vierittivät vastuun niiden ratkomisesta oppilaille itselleen.  

Vaikka osa haastateltavista ei nimennyt koulussa tapahtuvaa kiusaamista 
syrjinnäksi tai rasismiksi, monet kertomukset sisälsivät elementtejä, joiden pe-
rusteella näyttää siltä, että arkipäivän rasismi on yksi varsin vakava kouluelä-
män piirre. Monen tutkimamme nuoren elämä oli heidän tarinansa mukaan 
alkanut mennä pieleen nimenomaan silloin kun he olivat joutuneet koululuok-
kaan ilman suomen kielen taitoa, kuten haastattelemamme 24-vuotias Andrew, 
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joka oli haastatteluhetkellä vankilassa. Hän oli tullut Suomeen noin 10-
vuotiaana Yhdysvalloista. Muutaman muun haastatellun tavoin hän kertoi, mi-
ten hän turhautui ja alkoi häiriköidä tunneilla ja välitunneilla. Andrew’ta myös 
kiusattiin kielitaidottomuuden ja ”erilaisuuden” vuoksi. 

 
Oli niin tyhmä olo siellä koulussa, kun ei osannu puhua mitään, mitä ne 
lapset puhu niin. Kaikki muut tietenki sai tehtäviä, niin maikka sano 
mulle, et piirrä. […] Mä olin aika väkivaltanen, sanotaan, koska mä en 
tajunnut mitä ihmiset puhu […] Kai se nyt lähti siitä nauramisest, ja kyl 
mä huomasin, et niinku ne puhu must jotain, en mä oikein ymmärtäny. 
Kävin aina välitunneilla pihalla tappelemassa ja tommosta.  

 
Nuorten mukaan kiusaaminen oli ollut paitsi suoraa väkivaltaa, myös verbaa-
lista tai epäsuorempaa eron tekemistä ja erilaisuuden toistuvaa osoittamista. 
Osa haastateltavista kertoi tarinoita yksinäisyyden tunteista, kun koulusta eikä 
kotoakaan saatu tai haluttu hakea tukea, eikä kiusaamisesta haluttu tai uskal-
lettu puhua. (Souto 2006; Rastas 2007.) 

Aina kiusaajien sukupuolta ei mainittu, mutta jos niin tehtiin, kiusaajien 
mainittiin olleen poikia, ja tyttöjen kerrottiin olevan sivummalla tai joskus jo-
pa kiusatun tukena. Eli haastateltujen nuorten kertomuksissa rasistinen kiu-
saaminen ja sen kohteena oleminen näyttää olevan poikien keskinäisten hie-
rarkioiden rakentamista koulussa. Tyttöjen rasismi on poikien yhteenottoja 
vähemmän keskusteltu ja tutkittu aihe. Sen tunnistaminen on, jos mahdollista, 
poikien keskinäisiä konflikteja vieläkin haasteellisempaa, minkä vuoksi eri-
tyistä huomiota tulisi kiinnittää myös tyttöjen välisiin suhteisiin (esim. Perho 
2002).  

Poikien kertomuksista nousee esiin, että tietynlaista etnisyyden halventa-
mista käytetään nuorten keskinäisissä kamppailuissa maskuliinisuusresurssina, 
oman maskuliinisen aseman pönkittämisen välineenä. Messerschmidt (2000, 
87–89) on kutsunut tätä poikien keskinäistä kiusaamisen ja väkivallan avulla 
tapahtuvaa maskuliinisuuksien kamppailua julmuuden kulttuuriksi (culture of 
cruelty). Sillä voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia kiusatun elämään: nuorten ker-
tomusten perusteella jatkuva fyysisen ja henkisen kiusaamisen kohteena ole-
minen murentaa kuvaa itsestä (maskuliinisena) toimijana. Osa tutkimistamme 
nuorista totesi kiusaamisen saaneen heidät etsiytymään ”kriminaaleihin piirei-
hin” tai etsimään hetkellistä unohdusta päihteistä. Osa taas kertoi kiusaamisen 
aiheuttamista sivullisuuden tunteista, joiden kanssa he olivat oppineet elä-
mään.  
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Aiemmin siteerattu Namik kertoi oppineensa ”pitkämielisyyttä ja kärsiväl-
lisyyttä”, olemaan välittämättä loukkauksista ja pysymään rauhallisena riip-
pumatta siitä, mitä hänelle huudeltiin. Hänen vastauksensa kiusaamiseen oli 
olla yrittämättä välittää siitä ja ajattelemalla sitä viattomana huulenheittona: 

 
Loppujen lopuks mä opettelin vaan antamaan oleen, et jos joku vaan 
haukkuu, niin antaa olla, et ei mua enää pysty kiinnostamaan. Ei se tie-
tenkään kivaa ollu, mut […] mä ajattelin niitä kaikkia vaan läppänä, 
niin paljo, et mä pyrin just silleen välttämään noit juttuja.  

 
Andrew sen sijaan vastasi kiusaamiseen tappelemalla ja kehittämällä itselleen 
väkivaltaisen maineen. Kykyä tapella ja puolustaa tuloksekkaasti itseään voi-
daan tulkita kovismaskuliinisen aseman omaksumiseksi ratkaisuna tilantee-
seen, jossa pojan asema maskuliinisuuksien hierarkiassa on epävarma tai uhat-
tu (Messerschmidt 2000, 51). 

 
Haastattelija: Miten suhun se jälkeen suhtauduttiin, ku sä olit sitte, tai 
pärjäsit sä näis tappeluis? 
Andrew: Pärjäsin, pärjäsin ihan hyvin. 
Haastattelija: No mitäs sitte tapahtu, oliks ihmiset ihan niinku kummis-
saan? 
Andrew: No jotkut oli sitte kavereit silleen, ku osas tapella ja tommosta 
niinku… 
Haastattelija: Tuliks sulle semmonen maine, et sä oot semmonen kova 
jätkä? 
Andrew: No kai mulle tuli semmonen.  

 
Osalle nuorista ”kovana” esiintyminen oli käynyt tutuksi, sillä he kertoivat 
vaihtaneensa koulua usein. Tämä oli merkinnyt uudelleen toistuvaa taistelua 
arvostuksesta uudessa yhteisössä, kuten 24-vuotias Rainer muistelee:  

 
Mä olin tosi väkivaltanen. Mä huomasin et mä pystyn nyrkeillä ja 
jaloillani saamaan kaikki mitä mä haluun, kunnioitusta […] Me muutet-
tiin aina seuraavaan [paikkakunnalle], aina oli uudet kaverit ja tollee, 
aina joutu tappelee sen paikkasa siellä […] tappelemalla mä sen hoidin 
aina.  

 
Haastateltujen kuvaama kovismaskuliinisuus osin toteuttaa, osin haastaa he-
gemonisen maskuliinisuuden teorian mukaista näkemystä siitä, että väkivallan 
käyttö on pyrkimys hegemoniseen asemaan maskuliinisuuksien hierarkiassa 
(esim. Messerschmidt 2000, 101–102). Nuorten tarinoista on mahdollista pää-
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tellä, että tappeleminen voi tuoda mukanaan arvostusta ja kunnioitusta, mutta 
samaan aikaan osa koki koviksen aseman ottamisen pakon sanelemaksi asiaksi 
tilanteessa, jossa heillä ei ollut juuri muita maskuliinisen toimijuuden mahdol-
lisuuksia. Koviksena esiintyminen oli ollut joillakin ristiriidassa sen kanssa, 
millaiseksi he itse itsensä kokivat. Sekä Riitta Granfelt (2007) että Arto Joki-
nen (2000) ovat käyttäneet panssari-metaforaa kuvaamaan vastaavantyyppistä 
kovissa tilanteissa käytettyä kovuuden strategiaa, joka toisaalta suojaa mutta 
toisaalta eristää läheisyydestä ja huolenpidosta. Teuvo kertoo tästä seuraavas-
ti: 

 
Teuvo: Et mul oli vähä semmonen periaate, et se kuka hyppii mun ja-
loille, niin turpaan sit vaan. Ja nyt kärsitään, sitä kaikkea. Kyl niin har-
mittaa kaikki asiat mitä on tehny. 
Haastattelija: Mm, niin. No tuliks sulle semmonen maine, et sä oot kova 
jätkä? 
Teuvo: Tota, kyl tuli, mutta tota, sitte jossain vaiheessa rupes ite huo-
maan, että hetkine, et en mä nyt niinkään kova jätkä ookkaan, mut pitäis 
olla aina.  

 
Kovismaskuliinisuuden lisäksi Andrew kertoi etsiytyneensä kouluvaikeuksien 
myötä sellaisiin nuorisoryhmiin, joissa hän koki itseään arvostettavan. 13–14-
vuotiaana hän alkoi varastella autoja ja autostereoita kavereidensa kanssa öisin 
ja nukkua päivisin. Kouluun hän ei mennyt enää lainkaan. Autostereoista saa-
dut rahat käytettiin yhdessä kavereiden kanssa ”viinaan” ja ”ravintoloissa 
käymiseen”. Autojen varastaminen ja poliisia pakoon ajaminen oli tuonut jän-
nitystä elämään. Nuorten haastatteluissa oli seuraavantyyppisiä kuvauksia au-
tojen varastamiseen tai graffitien maalaamiseen liittyvistä ”selittämättömistä 
tunteista”. Näiden voidaan sanoa kertovan rikoksiin liittyvistä hyvän olon tun-
teista, joista nuoret puhuivat joskus hieman kaihoisasti (myös Katz 1988): 

 
Oli se sillon ku oli nuori, niin oli se siistii, ku poliisit tuli pillit.. pääl pe-
rässä ja, ajo niitä karkuun ja […] adrenaliini veres nous, ihan siistii.  

 
Toisaalta niin koulunvastaisessa kovismaskuliinisuudessa kuin rikosten teke-
miseen liittyvässä hauskanpidossa voi tulkita olevan aiemmin kuvatun kaltais-
ta prostestimaskuliinisuutta, kapinointia ja pakenemista koulun ja laajemmin 
yhteiskunnan vaatimuksista (myös Messerschmidt 2000, 102–103; Willis 
1977). Tällainen kapinointi johtaa kuitenkin helposti lisääntyviin aikuisyhteis-
kunnan toimenpiteisiin. Kouluvaikeuksien takia Andrew sijoitettiin pois ko-
dista, koulukotiin. Se ei kuitenkaan katkaissut rikosten tekemistä, vaan päin-
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vastoin, hän koki joutuneensa yhä syvemmälle rikoskierteeseen juuri koulu-
kodissa saamiensa uusien kavereiden kanssa. Nyt 24-vuotiaana vankina, jolta 
puuttui peruskoulun päästötodistus, hän katui tekemisiään. Vankilan hän näki 
yhtenä pakotettuna tilaisuutena saada elämä uusille urille. Häntä uhkasi karko-
tus Suomesta, mitä hän ei halunnut ajatella: hän näki tulevaisuutensa Suomes-
sa, vaikka ei ollut Suomen kansalainen.  

Andrew’n tapaus osoittaa, että kiusaaminen voi olla yksi tekijä, joka johtaa 
koulusta vetäytymiseen ja etsiytymiseen nuorisokulttuurisiin yhteisöihin, jois-
sa nuori kokee saavansa arvostusta. Toisille haastatelluille koulun ulkopuoli-
nen ”kriminaali” ystäväpiiri merkitsi suojelua kiusaajia vastaan. Osalle taas 
esimerkiksi huumeiden käytön aloittaminen oli jatkumoa kovismaskuliinisuu-
den esittämiseen: he halusivat ”näyttää” olevansa ”erilaisia” tai ”kovia jätkiä”, 
kuten aiemmin siteerattu Teuvo seuraavassa kuvaa: 

 
Varmaan oli silleen niinku, halus olla erilainen ku muut, ja sitte halus 
näyttää kaikille, että mä oon kova jätkä. Mut loppujen lopuks ei todel-
lakaan oo mikään kova jätkä ollu enää, todella tyhmä.  

 
Kovismaskuliinisuudella ja kovalla maineella on mahdollista saada arvostusta 
epävirallisen koulun alueella, mutta se oli ristiriidassa virallisen koulun pyr-
kimysten kanssa, mikä saattoi osaltaan olla syrjäyttävä tekijä nuorten elämäs-
sä. Teuvo totesi, että kovan maineen takia opettajat karsastivat häntä ja hänen 
ystäviään: ”Rehtori sano meille viimesenä päivänä, et se laitto kädet ristiin, et 
me lähettiin siit koulust pois. Et me oltiin vissiin aika huligaaneja.”  
 
 
Aikuisten kaukainen katse nuorisokulttuurisiin konflikteihin 
Nuorten kertomukset kohtaamastaan arkipäivän rasismista osoittavat, että 
nuorten keskinäinen vuorovaikutus on tärkeä osa nuorten integroitumista 
suomalaiseen yhteiskuntaan. Kuten Anna Rastas (2007) ja Anne-Mari Souto 
(2006) toteavat, rasismiin yhdistettävissä olevat eronteot ja ryhmistä ulossul-
kemiset tehdään nuorten maailmassa usein hyvin moninaisin elein: nimittelyn, 
karttelun tai nuorisokulttuuristen symboleiden käytön avulla. Se, mikä kussa-
kin nuorisokulttuurissa tai nuorten ryhmässä on suotavaa, mikä ihailtavaa ja 
mikä vieroksuttavaa, voi vaihdella tilanteen ja henkilön mukaan. Samaan ai-
kaan nuorisokulttuurit tarjoavat myös monia erilaisia mahdollisuuksia olla 
suomalainen tai tietyn yhteisön jäsen (Rastas 2007). Rasismiin pohjautuvat 
maskuliinisuushaasteet viestittävät etnisiin vähemmistöihin luokitelluille nuo-
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rille miehille, ettei heitä hyväksytä suomalaisen yhteiskunnan täysivaltaisiksi 
jäseniksi. Haastattelemamme Namikin mukaan arkipäivän rasismi pohjaa pit-
kälti siihen, että jotkut suomalaiset ”ei vaan hyväksy sitä, että joku on, toinen 
ulkopuolinen”. Nämä kokemukset sysäävät heitä marginaaleihin, tuottavat 
”toiseutta” ja siihen perustuvia nuorisokulttuurisia ryhmiä, joiden olemassaolo 
voi perustua vastarintaan ja toiseuden kategorian kyseenalaistamiseen hyvin 
eri tavoin, usein myös muista sosiaalisista verkostoista eristävästi (protesti-
maskuliinisuus, väkivaltaiset alakulttuurit, katuryöstelyt, kovismaskuliinisuus 
ja koulupudokkuus, rikoksia tekevät porukat). Ne voivat myös heikentää nuor-
ten uskoa virallisen järjestelmän oikeudenmukaisuuteen.  

Varsinkin koulussa tarvitaan laaja-alaista kiusaamisen ymmärtämistä ja 
tunnistamista33. Kuten Anne-Mari Keskisalo (2003, nyk. Souto) toteaa, kou-
lussa tapahtuvaa rasismia ei voida pelkistää kahden siihen osallistuvan väli-
seksi hetkelliseksi tai keskinäiseksi konfliktiksi, vaan sitä pitäisi käsitellä laa-
jempana nuorten ryhmäsuhteita koskevana nuorisokulttuurisena ilmiönä, jon-
ka välineenä käytetään ulkonäköön, ihonväriin, kielitaitoon, kulttuurisiin ta-
poihin, sukupuoleen tai tyyliin liittyviä asioita.  

Viranomaishaastattelut vihjaavat, ettei viranomaisilla ole välttämättä riittä-
västi tietoa nuorisoryhmien keskinäisistä tai välisistä suhteista, tai niitä ei tun-
nusteta keskeiseksi osaksi rikollisuuden ja/tai väkivallan ennaltaehkäisyä tai 
korjaavia toimenpiteitä. Myös etnisesti värittynyttä väkivaltaa pohdittaessa 
nuorisokulttuuristen tekijöiden ääreen pysähdytään suhteellisen pintapuolises-
ti. Näin myös niiden sukupuolittuneet piirteet ovat vaarassa jäädä pimentoon. 
Haastattelemamme viranomaiset käsittelivät yhteiskunnan syrjiviä käytäntöjä, 
kuten rasistisen väkivallan monimuotoista ilmiötä, joko nuoren yksilön tai yh-
teiskunnan rakenteiden tason ongelmana. Ryhmätaso – väkivallan nuorisokult-
tuuriset tulkinnat ja siihen liittyvät kamppailut maskuliinisuuksien hierarkiassa 
– jäi vähemmälle huomiolle.  

Nuorten ryhmissä kohdattuja ongelmia ja vaikeuksia ei välttämättä ole 
helppo käsitellä myöskään nuorten perheissä. Nuoret pojat voivat joutua 
omaksumaan aikaisin aikuisen miehen roolin perheessä, jossa perinteiset roo-
lijaot ovat saattaneet maahanmuuton kautta rakentua uudella tavalla. Toiseksi, 
nuoruus ja nuorisokulttuurit sekä siihen liittyvä rikollisuus ja väkivalta ovat 
monella tavalla länsimaisia ilmiöitä tai sellaisia asioita, jotka murentavat van-
                                                 
33 Viranomaishaastatteluissa nuorisoryhmiin ja -kulttuureihin liittyvän rasismin ohittaminen 
on jokseenkin yllättävää, sillä jo hallituksen syrjinnän ja rasismin vastaisessa ohjelmassa 
vuodelta 2001 korostetaan esimerkiksi koulujen keskeistä roolia rasistissävytteisen koulu-
kiusaamisen ja koulunkäynnin keskeyttämisen ehkäisemisessä. 
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hempien odotukset ja luottamuksen nuoria kohtaan. Lisäksi nuorten suhde 
vanhempiin näyttää olevan usein sillä tavalla lojaali, ettei vanhempien harteil-
le haluta sysätä enää lisää huolia. Kaiken kaikkiaan nuorten ei ole välttämättä 
helppoa puhua kotona rasismikokemuksistaan tai kaverisuhteiden ongelmista, 
vaikka mahdollisuus purkaa omia kielteisiä kokemuksiaan vanhempiensa 
kanssa voisi lisätä poikien maskuliinista itsevarmuutta ja kykyä käsitellä ra-
kentavasti mahdollisesti alistavia vertaisryhmäsuhteitaan (Messerschmidt 
2000, 136). Vanhempien suhtautumista suomalaiseen yhteiskuntaan saattaa 
leimata nuoria voimakkaampi epäluulo, mikä voi heijastua myös perheen si-
säisessä keskustelussa. Viranomaisiin nuorilla taas saattaa olla sellainen luot-
tamuspula, joka ei edistä tuen aktiivista hakemista viranomaisista.  

Monet tutkimamme nuoret miehet eivät voineet nimetä sellaista aikuista, 
jolle he voisivat kertoa monimutkaisista asioista ja ristiriitaisista tunteista, aina 
turhautumisesta ja vihasta epävarmuuteen ja irrallisuuteen. Toisaalta he pu-
huivat ystävistään joskus ”veljinä”, perheen korvikkeena ja tasoittavana vasta-
painona irrallisuuden tunteelle niin suhteessa kouluun kuin perheeseenkin. Ys-
tävien kesken tunnettiin yhteenkuuluvuutta ja solidaarisuutta. Silti nuorten 
miesten ystävyyssuhteisiin voi kietoutua maskuliinisuuden esittämiseen liitty-
viä paineita, jolloin heikkoutta, pelkoa tai epäonnistumisen tunnetta ei voi 
näyttää, vaikka suhteet olisivatkin näennäisesti hyvät. Solidaarisuuden ja kol-
lektiivisuuden oletus voi myös joissakin tapauksissa vaikeuttaa rikollisista ys-
täväpiireistä irrottautumista, kuten aiemmin jo toimme esiin. Palaamme vai-
keiden ja arkaluontoisten kokemusten käsittelyn haasteisiin seuraavassa luvus-
sa (luku 5.8.).  
 
 
4.3 Yhteiskunnallinen jäsenyys 

Nuorten kertomusten yhteiskunnallinen ulottuvuus tuli näkyviin lähinnä arki-
elämän ja yksilöllisten kokemusten kautta, ehkä osin elämäkerrallisen haastat-
telumenetelmän vuoksi. Nuorten kertomuksissa painottuu emotionaalisen kuu-
lumisen tärkeys nuorille, mikä jää virallisissa kotoutumiskeskusteluissa usein 
vähemmälle huomiolle. Nuoret kertovat arkisista emotionaalista jäsenyyttä 
koskevista kamppailuistaan, mutta kerronta sisältää usein vähintäänkin vihjei-
tä rakenteellisesta epätasa-arvosta. Maahanmuuttajanuorten sosioekonomiset 
ja muut rakenteellisen tason ongelmat korostuvat haastattelemiemme viran-
omaisten ja asiantuntijoiden näkemyksissä. Erityisesti päättäjätason fokus-
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ryhmähaastatteluun osallistuneet kansalaisjärjestöaktiivit ja myös poliisihaas-
tatteluun osallistuneet (haastattelussa oli mukana myös sosiaalityöntekijä) 
pohtivat paljon näitä kysymyksiä.  

Analyysimme perusteella korostamme rakenteellisen epätasa-arvon moni-
naisia vaikutuksia maahanmuuttajataustaisten ja romaninuorten elämään. Ne 
voivat ilmetä nuorten arkielämässä hyvinkin hienovaraisesti ja epäsuorasti.  
 
 
4.3.1 Epätasa-arvon monimuotoisuus:  
 stereotypioista karkotukseen 
Haastattelemamme viranomaiset selittivät maahanmuuttajataustaisten ja ro-
maninuorten rikollisuutta usein nuorten kokemalla institutionaalisella ja arki-
elämässä tapahtuvalla syrjinnällä. Vaikka kulttuurien yhteentörmäykseen liit-
tyvistä ongelmista keskusteltiin, ongelmien ja jännitteiden nähtiin usein syn-
tyvän yhteiskuntarakenteiden tasolla. Viranomaisten haastatteluissa nostettiin 
esiin konkreettisia epäkohtia, kuten se, että turvapaikan hakijoiden elämää 
leimaa väliaikaisuus pitkien lupa-anomusten käsittelyaikojen vuoksi, millä voi 
olla omat vaikutuksensa kiinnittymisen ongelmiin ja rikollisuuteenkin. Jotkut 
olivat sitä mieltä, että maahanmuuttajanuoret ovat jatkuvasti kontrolli-
instituutioiden (poliisi, vartijat) epäilyksen kohteina, vaikka he eivät ole vält-
tämättä syyllistyneet rikoksiin.  

Ennaltaehkäisyn tärkeyttä ongelmien torjumisessa kannatettiin yleisesti. 
Tässä yhteydessä kritisoitiin sosiaali- ja nuorisotyön resurssien leikkauksia, 
joiden nähtiin estäneen moniammatillista yhteistyötä tai lastensuojelun kykyä 
paneutua maahanmuuttajaperheiden ongelmiin. Myös parempaa kaupunki-
suunnittelua vaadittiin, jotta maahanmuuttajat eivät eristyisi liiaksi omiin kau-
punginosiinsa (myös Iivari 2006, 140). Samoin keskusteltiin laitossijoituksista 
vastauksena maahanmuuttajataustaisten nuorten oirehtimiseen. Toisaalta kriti-
soitiin sitä, ettei ”vaativina asiakkaina” pidettyjä maahanmuuttajanuoria usein 
haluta laitoksiin. Toisaalta taas tuotiin esiin, että sijoittamista voidaan tarjota 
automaattiratkaisuna, jolloin ohitetaan nuoren erityistarpeet ja mahdollisesti 
toimivammat ratkaisut. 

Yleisemmällä tasolla kritisoitiin kielteisiä asenteita maahanmuuttajia koh-
taan ja suomalaisasenteiden etnistä hierarkiaa, jossa etenkin tietyt maahan-
muuttajaryhmät helposti leimataan poikkeaviksi tai ulkopuolisiksi (myös Jaak-
kola 2005). Haastattelemillemme nuorille leimautuminen erilaiseksi tai epäi-
lyttäväksi oli arkinen kokemus eri elämänpiireissä, aina vapaa-ajan ympäris-
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töistä viranomaisten kohtaamiseen erilaisissa instituutioissa, kuten koulussa ja 
kohtaamisissa poliisin kanssa. Rikoksia tehneinä nuorina nämä nuoret voivat 
tuntea vallattomuutta, kuten myös sen vuoksi, että he ovat maahanmuuttajia 
yhteiskunnassa, jossa luotetaan virallisten instituutioiden neutraalisuuteen. 
Usein nuoret eivät kokeneet mielekkääksi valittaa huonosta kohtelustaan, kos-
ka he eivät uskoneet sen johtavan mihinkään. Myös viranomaishaastatteluissa 
heidän erityinen haavoittuvuutensa tunnistettiin: maahanmuuttajataustaisilla 
nuorilla rikoksentekijöillä arvioitiin olevan ”enemmän pelissä” kuin suoma-
laisnuorilla, sillä he eivät välttämättä saa Suomen kansalaisuutta tai heitä voi 
uhata karkotus. Karkotus tai jo sen uhka merkitsee heille lisärangaistusta, jota 
kansalaisuudeltaan suomalaiset nuoret eivät kohtaa (myös Pettersson 2005, 
149). Karkotusta pidettiin yleisesti ”järjettömänä” varsinkin niiden kohdalla, 
jotka eivät olleet koskaan asuneet siinä maassa, jonka kansalaisuus heillä on. 
Sekä sosiaalityöntekijät, vankilahenkilökunta että poliisi olivat sitä mieltä, että 
karkotuspäätöksen ehkä vuosia kestävä odottaminen aiheuttaa epävarmuutta ja 
voi pahimmissa tapauksessa olla ”kriminogeeninen tekijä” nuoren elämässä. 
Myös karkotuspäätöksen saamista pidettiin traumaattisena kokemuksena, ja 
monet esittivät, että karkotetut joutuvat helposti organisoituneen ja kansainvä-
lisen rikollisuuden piiriin omassa kotimaassaan.  

Muutamaa haastattelemistamme nuorista uhkasi karkotus Suomesta heidän 
tekemiensä rikosten vuoksi. Karkotuksen ehdot ja koko prosessin kulku olivat 
heille hämärän peitossa, ja siitä oli hankala saada tietoa. Myös haastattele-
mamme lastensuojelussa ja kriminaalihuollossa toimivat sosiaalityöntekijät 
olivat tyytymättömiä huonoon informaation kulkuun karkotuspäätökset teke-
vän Ulkomaalaisviraston kanssa. 

Toinen sekä viranomaisten että nuorten haastatteluissa tyytymättömyyttä 
herättänyt teema oli maahanmuuttajanuorten asema työmarkkinoilla. Tilastot 
paljastavat selkeän etnisen hierarkian työllistymisessä: Euroopan ulkopuolelta, 
erityisesti Keski-idän ja Afrikan maista tulevien, on vaikeinta löytää työtä. 
Erilaisten integroivien toimenpiteiden lisääntymisestä huolimatta nämä luvut 
eivät ole ratkaisevasti muuttuneet 2000-luvulla.  

Monella varsinkaan vankilassa haastattelemallamme nuorella ei ollut työ-
kokemusta, mutta osa kertoi vaikeuksista löytää työtä. Ansiotyö ja ammatin 
hankkiminen oli monen haave. Paitsi että se nähtiin keinona ansaita rahaa, 
työn tekeminen merkitsi monille aikuisuuteen siirtymistä ja yhteiskunnan täy-
sivaltaisen jäsenyyden saavuttamista. Työpaikan saaminen oli siksi monen 
toive ja ylpeyden aihe, jos oli onnistunut siinä. Monille (tulevaan) työpaikkaan 
liittyi samantyyppisiä arvonannon odotuksia kuin millaisia he olivat saaneet 
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omasta kovuudestaan vertaisryhmissään. Nuorten työn arvostus perustui paitsi 
taloudelliseen turvaan, myös työn mukanaan tuomaan sosiaaliseen ja emotio-
naaliseen kuuluvuuden tunteeseen. Jotkut nuorista pitivät nuorisotyöttömyyttä 
vakavana ongelmana, joka voi johtaa rikosten tekemiseen ja huumeiden käyt-
töön. Osalla oli siitä omakohtaisia kokemuksia.  

Nuorten tarinoissa tulee esiin myös se, että maahanmuuttajataustaisille 
nuorille on tarjolla varsin vähän paikkoja, joissa he voivat viettää vapaa-
aikaansa rauhassa. Kokoontumispaikkoja on nuorille ylipäänsä vähän, kuten 
Aleksanderin kommentti osoittaa:  

 
Mä siis, no rakentas jotain tommosii niinku, vaikka, en mä itte skeittaa, 
mut jotain tommosii skeittihallei, niin ku olis tommost niin jengi lopet-
tas varmaan tuon narkkaamisenki, vähä niinku, varmaan, ku niinku ei 
tääl oikeen nuorisolle mitään tarjota niinku tuol stadiski. – Sit ne ihmet-
telee miks nuoriso niinku alkaa vetään jotain subuu tai tollast juttuu. 

 
Kuten edellisessä luvussa (4.2.3) toimme esiin, julkinen tila on keskeinen 
nuorten sosiaalisuuden rakentumisen kannalta. Haastateltavien kertomuksissa 
nuorten keskinäiset suhteet rakentuvat vaihtelevissa julkisissa tiloissa, jotka 
leimautuvat monien nuorten kokemuksissa pelkoa tai varautuneisuutta vaati-
viksi alueiksi. Siihen nähden, miten keskeisiä nuorisotalot näyttävät olevan 
erityisesti vastikään maahan muuttaneiden nuorten integroitumisen kannalta 
(Harinen 2005), niiden merkitys nuorten sosiaalisessa arkielämässä oli kerto-
muksissa vähäinen. Tarinoissa oli viitteitä siihen, että nuorisotalot on tarkoi-
tettu varsin nuorille ihmisille tai että maahanmuuttajataustaiset nuoret eivät 
ole tervetulleita taloille, etenkään jos heillä on rankkoja kokemuksia taustal-
laan kuten rikollisia tekoja. ”Liian vanhoille” tai ”liian koville” maahanmuut-
tajataustaisille nuorille ei siten juurikaan ole luontevia tiloja, joissa he voisivat 
tavata ystäviään, ja kotiin ei aina voi ystäviään tuoda. Kysymys ei palaudu yk-
sinomaan maahanmuuttajanuorten ongelmaksi vaan koskee koko nuorta Suo-
messa asuvaa väestöä. Nuoret eivät nähneet tämäntyyppisiä asioita ainoastaan 
rakenteellisina vaan moraalisina kysymyksinä – välinpitämättömyytenä nuor-
ten toiveille ja ongelmille. 
 
 



 106

4.3.2 Jäsenyyden kiistäminen – rasismi ja syrjintä 
Nuorten haastatteluissa rasismi monine ilmentymineen ja seurauksineen nousi 
(usein tosin epäsuorasti) yhdeksi tärkeimmistä yhteiskunnallisista nuorten ri-
kollisuuden selittäjistä. Se on hyvin monimuotoinen nuorten kokemus ja ker-
tomusten kohde. Siksi nuorten rasismikokemuksia ei ole mahdollista jäsentää 
mitenkään yksiselitteisesti tai tyhjentävästi.  

Olemme analysoineet nuorten rasismin ja syrjinnän kokemuksia tässä ra-
portissa koulun, vapaa-ajan ja erilaisten instituutioiden konteksteissa (ks. luku 
4.2 ja 5). Seuraavassa liitämme nuorten rasismin kokemukset heidän jäse-
nyyskamppailuihinsa suomalaisessa yhteiskunnassa. Nostamme esiin yhden 
sekä nuorille että viranomaisille tyypillisen tavan käsitellä rasismia, rasismin 
väistämisen välinpitämättömyyden keinoin.  

Nuoret käyttivät välinpitämättömyyden strategiaa puhuessaan elämänku-
lustaan suhteessa tekemiinsä rikoksiin. Nuorempana rasistinen häirintä oli ra-
joittanut heidän (maskuliinista) toimijuuttaan ja saanut käyttäytymään väkival-
taisesti, sillä heidän kielitaitonsa ei ollut riittänyt verbaaliseen vastarintaan tai 
he eivät olleet henkisesti niin vahvoja, että olisivat pystyneet vastaamaan vä-
kivaltaan hillitysti ja väkivallattomasti. Monet kertoivat huomanneensa, ettei 
rasismiin vastaaminen väkivallalla useinkaan johtanut hyvään lopputulokseen. 
Siksi moni oli omaksunut välinpitämättömän asenteen kohdatessaan rasismia. 
Tämä strategia tuotiin kertomuksissa esiin usein tietoisena valintana: se osoit-
taa kovuutta viestiessään, ettei rasismi kosketa minua (Rastas 2004).  

 
Haastattelija: No onks sul, ku ajattelee Helsinkiä niinku noin asuinpaik-
kana, ni onks sust täällä, jos sä oot liikkunu kaupungilla, ni onks tullu 
sellasia tilantaita, et on joutunu niinku pelkäämää, esimerkiks… 
Jafar: Joo, rasismi? 
Haastattelija: Nii. Sitä tai jotain muuta. 
Jafar: No sanotaa suoraa, et mä oon nähny aika paljon niinku rasismijut-
tuja ja kaikki, mut no, ei oo meidän maa, ei voi mitään, niinku pakko on 
tottakai, ei voi, no ennen mä olin just tämmönen niinku jätkiä niinku jos 
joku niinku aukas pään tai haukku siin mut tai jotain, mä vastasin takas, 
mut nykyään mä oon niinku, jos joku haukkuu tai jotain, mä vaan sa-
non, anna olla, mä vaan lähen pois tai jotain tilanteesta, mut on niinku 
käyny aika paljon just tommonen, mikä haukkuu, jos hyökkää kimppuu 
jotain. 
Haastattelija: Siis tuolla kadulla ihan? 
Jafar: Välillä niinku joo, varsinki illemmalla, diskossa sit välillä. 
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Nuorten kertomusten mukaan pitkään jatkuneet arkipäivän jännitteet olivat 
vaikuttaneet heidän rikoksiinsa joko suoraan (konfliktit ja väkivalta) tai epä-
suorasti johtaessaan turhautumisen, vihan tai itseinhon tunteisiin tai haluun 
vetäytyä muusta sosiaalisesta vuorovaikutuksesta niihin piireihin, joissa kokee 
saavansa hyväksyntää. Varsinkaan vankilassa tapaamamme nuoret miehet ei-
vät aina pitäneet edellä mainittuja kokemuksia syrjintänä, jolla olisi jotakin 
tekemistä etnisyyden kanssa. Jotkut väheksyivät kokemaansa rasismia, vaikka 
heidän kertomuksissaan tuli esiin fyysistä tai verbaalista syrjintää. 

Rasismin väistelylle voi olla useita syitä. Rasismi voi olla hyvin sensitiivi-
nen ja intiimisti itseä koskettava asia. Se on monimerkityksinen käsite, joka 
kuvaa erilaisia tunteisiin kytkeytyviä ja sosiaalisia ilmiöitä. Ei välttämättä ole 
helppoa muistella näitä kokemuksia ja pukea sanoiksi niihin liittyviä tuskal-
lisiakin asioita. (Rastas 2004.) Puhuessaan ennestään tuntemattomien tutkijoi-
den kanssa nuorten on saattanut olla vaikea myöntää olevansa rasismin uhreja 
ja pohtia siihen liittyviä vallattomuuden ja haavoittuvuuden tunteita. Lisäksi 
erityisesti vankilassa arvostetaan kovuutta (esim. Ruckenstein & Teppo 2005). 
Rasismin olemassaolo saatetaan väistää sen vuoksi, että uhrina oleminen saat-
taa uhata kuvaa itsestä kovana ja kestävänä nuorena miehenä. Uhriksi leimau-
tumisella voi olla kielteisiä seurauksia nuorten ryhmään kuulumisen kannalta. 
Varsinkin vankilakontekstissa rasismin kiistäminen voi siis olla yksi keino 
hallita ongelmaa ja elää sen kanssa. 

Ajatus syrjittynä olemisesta tai vähemmistöasemasta nimenomaan kollek-
tiivisena kokemuksena ei noussut mitenkään voimallisesti esiin maahanmuut-
tajataustaisten nuorten kertomuksista, mistä taas haastattelemamme romani-
nuoret tuntuivat olevan tietoisia. Kulttuurintutkimuksen teoreettisissa keskus-
teluissa (erityisesti ns. jälkikolonaalinen suuntaus, ks. Rastas 2007, 46–49) on 
käytetty käsitettä black experience, jolla viitataan tämäntyyppiseen yhteiseen 
kokemukseen syrjityksi tulemisesta. Esimerkiksi somalialaistaustainen Omar 
kertoi tietynlaisesta kollektiivisesta syrjinnän kokemuksesta, mikä liittynee 
siihen, että somalialaiset ovat joutuneet ottamaan kantaa omaan asemaansa 
suomalaisessa yhteiskunnassa muun muassa heihin kohdistuneen julkisen kes-
kustelun vuoksi, kun somalialaisista on puhuttu suomalaisasenteiden etnisen 
hierarkian alapäässä olevana ryhmänä. Useimmiten tutkimamme nuoret yksi-
löllistivät ongelmansa sen sijaan, että he olisivat tulkinneet ne rakenteellisen 
eriarvoisuuden osoituksiksi. Erityisesti näin oli silloin kun puhuttiin vertais-
ryhmistä tai perhesuhteista.  

Myös viranomaisten fokusryhmissä rasismi oli vaikea ja suhteellisen nä-
kymätön teema. Tämä ei kuitenkaan välttämättä kerro viranomaisten välinpi-
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tämättömyydestä. Ryhmäkeskustelu saattaa olla haastava tilanne pohtia omaa 
suhdettaan rasismiin, joka herkkänä teemana koskettaa arvoja, tunteita ja eri-
laisia yksilöllisyyden ja monimuotoisuuden välisiä jännitteitä. Jotkut viran-
omaisista tulkitsivat rasismia kapeasti: se oli lähinnä avointa fyysistä väkival-
taa, jonka ulkopuolelle jäivät monet verbaalisen häirinnän ja epäsuoremman 
ulossulkemisen muodot. Riskinä on tällöin, ettei muuta kuin rasistista väkival-
taa pidetä vakavana ongelmana. Jotkut olivat sitä mieltä, ettei rasismi näy hei-
dän arkityössään, vaikka haastattelemamme nuoret kertoivat rasismin koke-
muksista juuri näissä institutionaalisissa ympäristöissä.  

Otamme esiin pari esimerkkiä rasismin käsittelyn haasteista. Vaikka kou-
lujärjestelmämme on monin tavoin herkistynyt monikulttuurisille kysymyksil-
le virallisissa oppimistilanteissa, koulun epävirallisemmat nuorisoryhmien jän-
nitteet ovat jääneet tässä suhteessa katvealueeksi. Haastattelemamme opettajat 
pohtivat monipuolisesti monikulttuurisuuden roolia opetuksessa, mutta ohitti-
vat arkipäivän rasismin olemassaolon koulussa.  

Samantyyppistä vaikeutta rasismin kohtaamisessa havaitsimme myös so-
vittelutoiminnan yhteydessä. Haastattelemiemme sovittelijoiden mukaan so-
vittelijan on oltava puolueeton ja neutraali. Kun kysyimme, ottavatko sovitte-
lijat esiin kysymyksen rasismista, sovittelija vastasi, että ”me yritämme olla 
sellasia puolueettomia näissä tilanteissa, ettei ota kovin kantaa siihen”, vaikka 
tilanteissa on hänen mukaansa ollut nimittelyä ja ”sellasta rasistista sävyä”. 
Tällä perusteltiin sitä, miksi rasismia ei aktiivisesti nosteta sovittelutapaami-
sessa keskusteluun tai haasteta sitä. Puolueettomuuden ja neutraaliuden ideaali 
tuntuu vaikealta, ellei jopa mahdottomalta toteuttaa monikulttuurisissa sovitte-
luissa, joissa käsitellään paitsi itse konfliktia, ehkä myös osapuolten erilaisia 
arvoja sekä osapuolten välisiä monimutkaisia ja tunteisiin kytkeytyviä jännit-
teitä.  

Rasismi on arka aihe, jonka käsittelemiseksi tarvitaan paitsi sosiaalisia, 
myös kulttuurisia ja emotionaalisia resursseja. Lasten ja nuorten kokema ra-
sismi voi olla erityisen haavoittavaa, ja samaan aikaan nuorten voi olla erityi-
sen vaikeaa purkaa kokemuksiaan aikuisten parissa. Nuoret saattavat etsiä 
suosiota myös kaveripiirissä vaikenemalla kaveripiiriin liittyvistä tai omaa 
elämää koskettavista kielteisistä asioista. Vaikeiden kokemusten käsittelyä 
koskevien ongelmien tai niistä vaikenemisen ei tulisi kuitenkaan johtaa siihen 
johtopäätökseen, ettei rasismia nuorten keskuudessa ilmene tai että se häviää 
itsestään, kun yhteiskunta, erityisesti nuoren sukupolven arki, muuttuu moni-
kulttuurisemmaksi. Joidenkin nuorten kertomuksissa suomalaisiksi luokiteltu-
jen syrjivät asenteet tai käyttäytyminen näyttäytyivät valtaväestön luonnolli-
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sena ominaisuutena. Julkisesta keskustelusta tutut fraasit kuten ”jokaisessa 
meissä elää pieni rasisti” ovat omiaan vahvistamaan rasismin luonnollisuuden 
tai väistämättömyyden oletusta. Raja ilmiön koetun luonnollisuuden tai väis-
tämättömyyden ja sen hyväksyttävyyden välillä voi tässä yhteydessä olla häi-
lyvä.  

Viranomaiskeskusteluissa nuorten ryhmien väliset arkiset konfliktit tulivat 
tulkituiksi myös erityisenä nuoruuteen liittyvänä ilmiönä, jonka nähtiin häviä-
vän nuorten aikuistuttua. Tässä yhteydessä muun muassa nuorten keskinäistä 
nimittelyä ei välttämättä pidetä ongelmana vaan nuoruuteen kuuluvana asiana 
– nuorten keskinäisenä huulenheittona. Tällaiseksi myös nuoret itse voivat 
tulkita nimittelyn voidakseen pysyä yhteisön jäseninä tai lunastaakseen paik-
kansa ryhmässä nimittelyyn osallistumalla. Nuoruuteen kuuluvan rasismin 
oletuksen yhtenä seurauksena voi olla se, ettei rasismiin puuttumista koeta 
tärkeäksi. Joissakin haastatteluissa tuli esille myös rasismin vähättely siitä nä-
kökulmasta, että käsitteen käytöstä on tullut nuorten keskuudessa tavanomais-
ta. Tässä yhteydessä aikuinen ottaa itselleen oikeuden päättää, milloin käsit-
teen käyttöön liittyy nuoren epäoikeudenmukaisen kohtelun kokemuksia, mil-
loin sitä käytetään retorisemmalla tasolla. Nuoren oma kokemus ja sen kuule-
minen jäävät tästä näkökulmasta uupumaan. 

 
Haastattelija: Tuleeks teiän tota tää mitenkään nuorten kanssa tää ra-
sismi tai syrjintä esiin keskusteluissa tai otetaanks se jotenkin huomioon 
opetuksessa tai puhutaanko siitä teidän koulussa? 
Opettaja: Mun mielest paljon puhutaan mutta mikään sellainen mun 
mielest ainakin että maahanmuuttajat käyttävät sitä jotenkin sellaisena 
että kun itse tee jotain että on tässä syyllinen niin helposti tulee sellai-
nen et hyökkäys on paras itsepuolustus että huuto sulle rasisti tai jolle-
kin toiselle vaikka siinä ei oo mitään rasistista et mä jotenkin kokenut 
sen usein just niin päin ehkä olen väärässä mutta. 
 

Aikuisyhteiskunnan haluttomuus tai kyvyttömyys käsitellä rasismia sysää on-
gelmien tunnistamisen ja ratkaisun nuorille itselleen. Nuori voi kokea rasisti-
sen kiusaamisen yksityisasiakseen ja omaksi syykseen, kuten osa nuorista te-
kikin: esimerkiksi koulussa oli selvittävä yksin arkipäivän rasismista. Toiset 
tulkitsivat rasismin yksilöiden välisiksi konflikteiksi pikemminkin kuin yh-
teiskunnalliseksi ongelmaksi. Osa kertoi, etteivät he voi puhua rasismista 
muiden nuorten kanssa, osa taas oli halukkaita jakamaan kokemuksiaan, mutta 
eivät tienneet, kenelle he voisivat puhua niistä avoimesti. Kyselytutkimus pal-
jastaa, että rasisminvastaisille toimenpiteille on tarvetta: maahanmuuttajataus-
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taiset nuoret kaipaavat enemmän keskustelua rasismista ja haluaisivat itsekin 
osallistua rasisminvastaiseen toimintaan (Harinen 2005).  

Muutamat haastattelemistamme asiantuntijoista, kuten itsekin maahan-
muuttajataustainen sosiaalityöntekijä, pohtivat viranomaisten vastuuta rasis-
min vastustamisessa. Hän puhui erityisesti institutionaalisesta rasismista, joka 
on hänen mukaansa yleisempää kuin yleensä myönnetään. Hän piti ongelmana 
sitä, etteivät päättäjät ja viranomaiset suhtaudu rasismiin vakavasti tai ettei 
siihen haluta ottaa kantaa. Suomessa on poliittisella tasolla aktivoiduttu syr-
jinnän ja rasismin vastustamisessa. Hallituksen maahanmuuttopoliittisen oh-
jelman (2006) yksi keskeinen linjaus on rasismin torjunnan tehostaminen. Oh-
jelmapaperissa rasismin vastustaminen liitetään paitsi syrjintädirektiiveihin, 
myös kansalliseen lainsäädännön, erityisesti yhdenvertaisuuslain mukanaan 
tuomiin, viranomaisia koskeviin velvoitteisiin. Rasistisesti motivoitu rikolli-
suus saa näkyvän painoarvon rasisminvastaisten toimien listauksessa.  

Julkisessa tilassa syntyvä rasistinen väkivalta on vain osa rasismia. Sen li-
säksi pitäisi keskustella nykyistä avoimemmin myös viranomaisten asenteista. 
Instituutioihin liittyvää rasismia oli haastatteluissa erityisen vaikeaa paikantaa 
– tai edes keskustella sen olemassaolon mahdollisuudesta. Viranomaiset pe-
rustelivat rasisminvastaisten interventioiden vähäisyyttä muun muassa resurs-
sien ja tiedon puutteella; rasismin kaltaiseen monimutkaiseen ilmiöön puuttu-
miseen tulisi suunnata erityisiä voimavaroja ja koulutusta.  

Kyse ei ole vain tiedosta tai koulutuksesta vaan etenkin siitä, miten tieto 
siirtyisi toimiviksi rasismia vastustaviksi käytännöiksi. Rasisminvastainen ee-
tos ei väistämättä tarkoita suuria satsauksia vaan jatkuvia arkipäivän tekoja. 
Tällaisia voivat olla välitön puuttuminen pieniin asioihin, omien asenteiden, 
toimintatapojen ja rajallisuuden arviointi, yhteinen tahto sekä herkkyys tunnis-
taa rasismin vihjeitä omassa ympäristössään ja pohtia sitä, miten rasismi voi 
liittyä muihin yhteiskunnan eriarvoisiin rakenteisiin tai käytäntöihin kuten so-
siaaliseen, taloudelliseen tai sukupuolitettuun epätasa-arvoon. Kenenkään nuo-
ren (eikä liioin aikuisen) rasismin uhriksi joutumisen kokemusta ei tulisi vähä-
tellä tai kieltää. 

Syrjinnän tunnistamattomuus voi liittyä itse syrjinnän luonteeseen. On väi-
tetty, että sosiaalisen todellisuuden monikulttuuristuessa myös syrjinnän muo-
dot ja seuraukset kietoutuvat toisiinsa yhä monimutkaisemmin tavoin (Anthias 
& Lloyd 2002). Mette Andersson (2003) toteaa epätasa-arvoisuuden olevan 
nyky-yhteiskunnassa yhä hienovaraisempaa, joskaan ei vähäpätöisempää. Jock 
Young (1999) analysoi kirjassaan Exclusive Society vastaavalla tavalla nyky-
yhteiskunnan monimutkaisia jäsenyysehtoja. Samaan aikaan kun mainonnassa 
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ja kulttuurituotteissa juhlitaan vapautta ja yksilöllistymisen luomaa uudenlais-
ta joustavaa yhteisöllisyyttä, työmarkkinoilla ja muussa päivittäisessä vuoro-
vaikutuksessa tehdään eriarvoistavia erotteluja hyvinkin tiukkoihin kriteerei-
hin perustuen. Hyvinvointiyhteiskunnissa ulossulkemista ja yhteenkuuluvuutta 
tapahtuu siis paradoksaalisesti yhtä aikaa. Sosiaalisen jäsenyyden lunastami-
sen ehtojen oletetaan (näennäisesti) muuttuneen yksilöllisemmiksi, mikä aset-
taa kovat ehdot myös maahanmuuttajataustaisten nuorten jäsenyyskamppai-
luille. Syrjinnän moniulotteisuus on myös tutkimuksellinen ja poliittinen haas-
te. Etnisyys, sosiaalinen tausta, sukupuoli tai ikä eivät yksin määritä marginaa-
lista asemaa, vaan kokonaisvaltaisen kuvan saamiseksi syrjinnästä niitä olisi 
käsiteltävä suhteessa toisiinsa.  

Edellisen perusteella voidaan ensinnäkin kysyä, heijastaako rasismin kiis-
täminen sitä, että syrjinnän toisiinsa kietoutuviin muotoihin ja mekanismeihin 
on kiinnitetty liian vähän huomiota koulun ja rikosoikeusjärjestelmän kaltai-
sissa instituutioissa siitä huolimatta, että yhdenvertaisuuslaki edellyttää viran-
omaisten puuttuvan syrjintään. Vai onko kyse sellaisten luottamussuhteiden 
puutteesta, jotka mahdollistaisivat tämänkaltaisten herkkien asioiden käsitte-
lyn? Toinen kriittinen kysymys liittyy tutkimiemme nuorten rikosten erityi-
seen piirteeseen: nuorten kertomuksissa he määrittyvät sekä rikosten uhreiksi 
että niiden tekijöiksi. Kuinka hyvin tämä rikosten tekemisen ja niiden uhriksi 
joutumisen välinen suhde on otettu huomioon, kun nuorten rikoksia käsitel-
lään virallisissa yhteyksissä? Voiko universalistisen kohtelun ideaali ja rikos-
oikeuden keskittyminen tehtyihin tekoihin olla ryhmäperustaisen epätasa-
arvoisuuden huomioimisen este? 
 
 
4.4 Erilaisuuden hierarkiat: rikollisuuden  
 kulttuuriset selitykset 

Rikollisuuden kulttuurisia selityksiä oli kaikkein vaikein erotella tai analysoi-
da muista ulottuvuuksista itsenäisenä kokonaisuutenaan. Peruskysymys tässä 
yhteydessä kuuluu, mitä pidetään ”kulttuurina”, ”traditiona” tai ”etnisyytenä”. 
Metodologisesti on kysyttävä, millä perusteella tietty selitys luokitellaan kult-
tuuriseksi, ja mitä eettisiä tai poliittisia olettamuksia tällaiseen erotteluun sisäl-
tyy. Tässä suhteessa voidaan erottaa essentialistinen ja konstruktionistinen nä-
kemys kulttuurista. Essentialistinen näkemys korostaa, että kulttuuri on yhte-
näinen ja vakaa kokonaisuus, joka on ikään kuin tuontitavaraa esimerkiksi en-
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tisestä kotimaasta. Konstruktionistinen näkemys sitä vastoin korostaa käsitteen 
sopimuksenvaraisuutta ja sen kiistanalaista luonnetta. Kulttuuri nähdään käyt-
täytymisen ja ajatusten monimutkaisena ja muuntuvana kokonaisuutena. Kult-
tuurinen yhteenkuuluvuus on alituisen ihmisten välisen neuvottelun kohteena, 
ja keskeisesti siihen kuuluu rajojen vetäminen ”meidän” ja ”muiden” kulttuu-
rien välille. 

Etnisten suhteiden tutkimuksen teoreettisissa keskusteluissa (mm. Anthias 
2002; Essed 2001; Hall 2003; suomalaista keskustelua Löytty, Huttunen & 
Rastas toim. 2005; Lehtonen & Löytty toim. 2003) on pitkään korostettu, että 
kulttuurieroilla on – yhteiskunnallisista olosuhteista ja vuorovaikutussuhteista 
eristettyinä – ongelmallista selittää sosiaalisia ilmiöitä kuten rikollisuutta. Tä-
mänkaltaisen selitystavan yhtenä riskinä on pidetty sitä, että sen on katsottu 
perustuvan oletukseen kulttuurierojen pysyvyydestä sekä ihmisten yksinker-
taisesta jakautumista (kulttuurisiin) ryhmiin. Päällekkäiset kulttuuri-identitee-
tit, jotka leimaavat monien haastateltavien kertomuksia, ovat tästä näkökul-
masta katsottuna hankalia.  

Eurooppalainen keskustelu monikulttuurisuudesta ja sen yhdistäminen eri-
laisiin uhkiin (terrorismi, pakolaistulva, harmaat työmarkkinat jne.) tekevät 
näkyväksi, kuinka kulttuurierot voidaan politisoida keskeiseksi yhteiskuntia 
koskettavaksi nykypäivän riskitekijäksi. Petri Hautaniemi (2004, 117–138) 
osoittaa, miten myös sellaiset hyvää tarkoittavat puhetavat kuten ”kulttuurien 
välisen sillan rakentaminen” voivat uusintaa oletusta, että on olemassa kaksi 
jollain tavoin luonnollisesti tai väistämättömästi vastakkaista puolta, joiden 
välille tulee rakentaa vuoropuhelu. 

Tutkija joutuu pohtimaan kysymystä kulttuurin kategorisuudesta esimer-
kiksi analysoidessaan rikollisuutta koskevia tilastoja. Havaitut korrelaatiot eri 
kansalaisuuksien ja rikosaktiivisuuden välillä tukevat helposti näkemystä kan-
sallisesta kulttuurista yhtenäisenä kokonaisuutena, jos kansalaisuuden katego-
rian ohella ei tarkastella muita relevantteja yhteiskunnallisia taustamuuttujia 
kuten sukupuolta tai sosioekonomista asemaa. Kansalaisuuteen palautuvat vi-
ralliset kategorisoinnit saattavat piilottaa saman etnisen ryhmän usein suuret-
kin sisäiset erot. Riskinä on keskustelun ”etnistyminen”. Etnisyyteen tai kult-
tuuriin suhtaudutaan muuttumattomana ja sosiaalisesta ympäristöstään riip-
pumattomana kategoriana, jos analyysin ulkopuolelle jätetään vastaanottavan 
yhteiskunnan erityispiirteet tai eri etnisiä ryhmiä yhdistävät tekijät. Maahan-
muuttajien rikollisuutta kuvataan silloin etnisenä rikollisuutena pikemminkin 
kuin sosiaalisena, taloudellisena ja poliittisena ongelmana.  
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Suomalaisissa poliittisissa keskusteluissa taiteillaan tällä hetkellä pluralis-
min ja tasa-arvon periaatteiden välimaastossa. Ainakin pinnallisella tasolla 
kulttuurierojen tunnistamisen vaatimuksesta on tullut suomalaisen suvaitsevai-
suuden mantra. Silti etnisen pluralismin vaatimus ei ole yltänyt esimerkiksi 
tasa-arvokeskusteluun asti. Ei ole käyty syvällistä poliittista keskustelua siitä, 
miten tasa-arvon ja pluralismin periaatteet olisivat käytännössä yhdistettävis-
sä. Tällä hetkellä suomalainen tasa-arvokäsitys tunnustaa esimerkiksi suku-
puoleen tai ikään perustuvia hierarkkisia eroja, mutta vähemmän kulttuurista 
tai etnistä syrjintää. On syytä huomauttaa, että suomalaisen yhteiskunnan täy-
sivaltaisen jäsenyyden saavuttaminen nähdään usein myös kulttuurisena asia-
na: mitä enemmän henkilö on valmis sopeutumaan suomalaiseksi mielletyn 
kulttuurin normistoon, sitä helpommin hänet hyväksytään jäseneksi (Lepola 
2000; myös Pylkkänen 2004). 

Tässä luvussa analysoimme tarkemmin kulttuurisen kategorisoinnin mo-
nimutkaisuutta aineistojemme perusteella. Toiseksi esitämme haastattele-
miemme nuorten miesten käyttämiä vastadiskursseja (ks. myös luku 3.3.2) 
kulttuurisille stereotypioille ja pohdimme erityisesti heidän vaatimustaan tulla 
kohdelluiksi yksilöinä.  

 
 

4.4.1 Kulttuurisen kategorisoinnin moniulotteisuus 
Arkikeskusteluissa esiintyviä näkemyksiä kulttuurista ja maahanmuuttajista 
esiintyi myös viranomaisten kanssa käydyissä keskusteluissa, vaikka pääosin 
puheenvuorot olivat pohtivia ja niissä heijastui tietoisuus kulttuurisen leimaa-
misen haasteista. Maahanmuuttajataustaisten nuorten rikollisuuden tulkittiin 
esimerkiksi olevan yhteydessä heidän lähtömaansa kulttuuriseen normistoon 
tai kollektiivinen vastaus heidän suomalaisessa yhteiskunnassa kokemiinsa 
ongelmiin. Erityisesti romaninuorista puhuttaessa kulttuuriset selitykset nou-
sivat joskus esiin. Varastelun tai väkivallan saatettiin kertoa periytyvän van-
hempien kautta kulttuurista. Toisinaan taas työntekijät viittasivat ongelmiin, 
joita he olivat kohdanneet romaninuorten kanssa työskennellessään. Jotkut 
kokivat, että heidän kanssaan on vaikea päästä keskustelemaan syvemmällä tai 
tunteiden tasolla, ja toisille olivat aiheuttaneet ongelmia romanien ”liikkuva 
elämäntapa” ja se, ettei sovittuja aikatauluja noudatettu. Joskus myös nuorten 
rikoksissa nähtiin yhteys heidän lähtömaansa kulttuuriin ja ”erilaisiin käsityk-
siin rikoksista”. Jotkut puhuivat ”ulkomaalaisista”, jotka eivät tunnusta rikok-
siaan ja joilla on tarve esittää kovaa.  
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Tällaiset viranomaisten tavat vedota kulttuurisiin selityksiin voivat kertoa 
siitä, että maahanmuuttajien ongelmien kulttuuriset selitykset ovat varsin ylei-
siä suomalaisessa maahanmuuttokeskustelussa. Tyypillistä on, että kulttuurisia 
eroja pidetään yhtäältä rikkautena, toisaalta ongelmien lähteenä. Olemme saat-
taneet myös kysymyksillämme johdatella käyttämään kulttuurierojen diskurs-
sia. Kysyimme usein, vaatiiko maahanmuuttajanuorten kanssa työskentely eri-
tyistä herkkyyttä, tai eroaako se jollain tavoin suomalaisnuorten kanssa toi-
mimisesta. Osa asiantuntijoista haastoi vastauksillaan kysymyksiämme. Esi-
merkiksi kriminaalihuollon työntekijät varoivat käyttämästä yleistyksiä maa-
hanmuuttajanuorista ja muistuttivat useaan otteeseen haastattelun kuluessa täs-
tä vaarasta.  

Joissakin keskusteluissa arvioitiin suomalaisuutta kysymällä, olemmeko 
liian hanakoita tekemään kulttuurisia yleistyksiä, jotka eivät perustu moniulot-
teiseen todellisuuteen. Yksi haastatelluista sosiaalityöntekijöistä, joilla itsel-
lään oli maahanmuuttajatausta, kritisoi myös sitä, että maahanmuuttajavan-
hemmat arvostelevat turhankin tiukoin sanakääntein suomalaista yhteiskuntaa 
lastensa kuullen ja siirtävät vihamielisyytensä näin lapsiinsa. Hänen mieles-
tään sekä kantasuomalaisten että maahanmuuttajien pitäisi pohtia käsityksiään 
ja toimintatapojaan tässä suhteessa. Haastateltavat eivät kuitenkaan esittäneet 
kovin radikaaleja ehdotuksia siitä, miten suomalaisen yhteisökäsityksen pitäisi 
laajentua siten, etteivät sen rajat palautuisi yksinomaan pysyviin kansalaisuu-
den tai kulttuurierojen kategorioihin: miten me suomalaiset olisimme valmiita 
muuttumaan? 

Haastattelemamme nuoret pohtivat rikollisuuttaan kulttuurisiin selitysta-
poihin tukeutuen vain harvoin. Tällöinkin kulttuurisiin tekijöihin vetoamalla 
kritisoitiin lähinnä suomalaista yhteiskuntaa. Toisaalta nuorten tavat pohtia 
kulttuurisia kysymyksiä olivat varsin epäsuoria ja monimerkityksisiä, ja siten 
niiden tulkinta on haastavaa. Esimerkiksi vaikka perhesuhteiden monikulttuu-
risia ulottuvuuksia tuli esiin nuorten tarinoissa, perhettä koskevat kertomukset 
eivät varsinaisesti rakentuneet kulttuuristen selitysten ympärille. Tämä ei tar-
koita sitä, etteikö kulttuurisen kuulumisen tunteella olisi merkitystä nuorten 
arkielämässä. Pikemminkin kysymys voi olla tämäntyyppisen aihepiirin mo-
nimutkaisuudesta. Arkielämän monikulttuurisuus on sekä tunteisiin, keholli-
suuteen että toiminnallisuuteen kiinnittyvä monitulkintainen teema, jota voi 
olla vaikea purkaa haastattelutilanteessa.  

Romanitaustaisen Teuvon tarinassa eli tämäntyyppinen jännite, kun hän 
puhui kotoa lähtemisestään. Hänen tarinassaan välittyi vahvasti häpeän tunne; 
hän häpesi tekemiään rikoksia, kun hän peilasi niitä romanikulttuurin arvoihin. 
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Samaan aikaan hän kuitenkin halusi jatkaa elämäänsä valitsemallaan tiellä. 
Hän ei elänyt yksiselitteisesti romanikulttuurin sääntöjen mukaista elämää. 
Vapauden etsintä yhdistyi hänen tarinassaan häpeän tunteeseen suhteessa van-
hempien edustamaan kulttuuriin. Hän ei kuitenkaan ollut hylännyt romanitaus-
taansa – päinvastoin, hän puhui siitä hyvin tunteikkaasti. Se ei ollut hänelle 
julkinen, vaan yksityinen ja intiimi asia, jota oli vaikea selittää tyhjentävästi:  

 
Teuvo: [v]aikka mä pukeudun miten sattuu ja tälleen näin, mutta tota, 
se on tääl sydämes, et ollaan mitä ollaan, ja siit ollaan ylpeitä. 
Haastattelija: Just. 
Teuvo: Mulle on ihan sama kuka on kuka ja, mut ku se on vaan ylpee 
itestään. 
Haastattelija: Mitä se on sulle sitte se romanina oleminen […] sanoit, 
että se on semmonen sydämessä oleva juttu, niin mitä se niinku tarkot-
taa? 
Teuvo: Mulle ehkä eniten varmaan se, että niinku, vanhempii ihmisii… 
[…] Tulee niinku vähemmistö esiin jotenki, omalla tavallaan, et sen 
sais niinku. En mä osaa oikein selittää sitä.  

 
 
4.4.2 Yksilöllisen kohtelun odotus – vastapuhetta  
 kulttuurisille luokitteluille 
Asiantuntijahaastatteluissa kulttuurille annettiin erilaisia merkityksiä. Silti 
yleensä oltiin yhtä mieltä siitä, että maahanmuuttajien kulttuurin ”erilaisuus” 
on pikemminkin rasite kuin resurssi suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumi-
sessa. Vaikka retorisella tasolla suomalaisen kotoutumisen perusajatus on se, 
että maahanmuuttajat pyritään kotouttamaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja 
samalla tukemaan heitä oman yhteisön tapojen ylläpidossa, saatetaan nämä 
kaksi kuulumisen elementtiä nähdä toisilleen vastakkaisina.  

Aikaisemmin analysoimme (luku 3.3.2) joidenkin nuorten esittämää aja-
tusta ”ulkomaalaisuudesta” ylpeyden aiheena. Sitä voi pitää myös yksilöllisen 
eetoksen erityisenä ilmentymänä, joka tuli esiin neljällä eri tavalla nuorten ta-
rinoissa. Nuorten kuvauksia voi nimittäin lukea eräänlaisena vastapuheena eri-
laisille kulttuurisille kategorisoinneille, joiden kohteeksi he ovat joutuneet ar-
jessaan ja erilaisissa institutionaalisissa ympäristöissä. 

Ensinnäkin yksilöllisyys ilmenee nuorten halussa olla myönteisellä tavalla 
erilainen; olla kuulumatta ”suomalaisten massaan”. Tällainen myönteisen 
maineen etsintä tulee vahvasti esiin varsinkin Namikin tarinassa. Vaikka hän 
oli syntynyt Suomessa vietnamilaisten maahanmuuttajien lapsena ja hänellä 



 116

oli Suomen kansalaisuus, hän ei halunnut tulla määritellyksi suomalaiseksi, 
vaan näki itsensä erilaisena, joka on ylpeä erilaisuudestaan. Namikin ulkomaa-
laisuuden vaatimusta ei kuitenkaan voi palauttaa vietnamilaisuuden puolus-
tukseksi missään yksinkertaisessa mielessä. Vaatimukseen sisältyy ajatus et-
nisten rajojen – me vs. he -vastakkainasettelun – ottamisesta haltuun ja rajojen 
omaehtoisen määrittelyn tavoittelusta. 

Namikin vaatimuksen vastaisesti osa nuorista ilmaisi halunsa tulla kohdel-
luiksi yksilönä sen sijaan, että heidän tulkitaan edustavan ”toiseutta”, maa-
hanmuuttajien tai ulkomaalaisten ryhmää. Tässäkin tulee esiin se, miten erilai-
suus määrittyy aina suhteessa siihen, mitä pidetään normina. Yhteenkuulumis-
ta ehdollistavat rajat merkitsevät hyvin erilaisia asioita sen mukaan, millä puo-
lella itse on, ja kuinka helposti rajoja voi ylittää. Kuten Namikin näkemyksistä 
käy ilmi, hän halusi tulla kohdelluksi myönteisesti ”ulkomaalaisena suomalai-
sena”, ei kenenä tahansa suomalaisena. Hän puhui siitä, miten hänen ystävän-
sä eivät mieltäneet häntä ulkomaalaiseksi, vaikka hän itse halusi sitä. Ystävien 
näkemyksissä me vs. he välisen rajan ylittäminen näyttäytyi siis ongelmana; 
ystävät vaativat suomalaisuuden hyväksymistä sellaisenaan, ei suomalaisuu-
den piirin laajentamista. 

Kolmanneksi erityisesti vankilassa haastattelemamme nuoret miehet kriti-
soivat sitä, miten viranomaiset kohtelevat nuoria rikoksentekijöitä ”numeroi-
na” tai ”koodeina” erilaisissa institutionaalisissa käytännöissä: olemme koko-
naisia, eläviä henkilöitä. He halusivat tulla nähdyiksi ihmisinä, joilla on taka-
naan omanlaisensa elämänhistoria. Osa nuorista valitti, että heidän rikostensa 
käsittelyssä kiinnostus kohdistui ainoastaan tehtyihin rikoksiin, ei heidän 
menneisyyteensä tai elämänkulkuunsa yleisemmin. Naisvankien päihdekun-
toutusta tutkinut Riitta Granfelt (2007) peräänkuuluttaa tämäntyyppisesti ”yk-
silöitä huomioon ottavaa lähestymistapaa” ja puhuu ”tarvitsevuudesta”, johon 
”vastaaminen merkitsee vankien elämäntilanteeseen paneutumista”. 

Neljänneksi monet nuoret olivat sisäistäneet ajatuksen yksilöstä oman elä-
mänsä hallitsijana. He painottivat omaa vastuutaan elämästään ja tekemistään 
ratkaisuista enemmän kuin esimerkiksi yhteisöllistä vastuuta tai vaikkapa vi-
ranomaisten toimien merkitystä. Toisin kuin aiemmat kolme kiistanalaista ta-
paa lähestyä yksilöllisyyttä vallitsevia oletuksia purkaen, tämä puhetapa pi-
kemminkin uusintaa julkisia keskusteluja kuin haastaa niitä. Se osuu hyvin 
yksiin nykyisen sosiaalipoliittisen ajattelun kanssa, jossa korostetaan nuorten 
tavoin yksilön vastuuta ja aktiivisuutta oman pärjäämisen hallitsijana. Tämä ei 
ole pelkästään poliittinen vaan myös moraalinen kannanotto: itsestään huoleh-
tivan henkilön ajatellaan voivan olla yhteiskunnan täysivaltainen jäsen. Mitä 
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riippuvaisempi yksilö on muista ja yhteiskunnallisista instituutioista, sitä epä-
luotettavampi toimija hän on. Monet haastatteluista nuorista elivät tässä suh-
teessa ristiriitaisessa tilanteessa. He olivat sosiaalisesti ja taloudellisesti riip-
puvaisia yhteiskunnallisesta avusta, mutta korostivat samaan aikaan itselli-
syyttä ja yksin pärjäämistä ja syyttivät elämänsä epäonnistumisista lähinnä it-
seään.  

On selvää, että osalla yhteiskunnan jäsenistä on muita heikommat resurssit 
toimia itsestään vastuullisina toimijoina. Mitä enemmän yksilöllä on julkisesti 
tunnustettuja resursseja (jotka voivat liittyä kielitaitoon, ihonväriin, kulttuuri-
seen taustaan jne.), sitä paremmat mahdollisuudet hänellä on määritellä omaa 
yksilöllisyyttään ja täyttää aktiiviseen kansalaisuuteen liittyviä yhteiskunnalli-
sia ihanteita. Näyttääkin siltä, että tavoitellun yksilöllisyyden ja kielteisen 
poikkeavuuden välinen ero on kuin veteen piirretty viiva. Kaikilla nuorilla ei 
ole oikeutta olla tavoitellun yksilöllinen, vaan osa tulee luokitelluksi poik-
keavaksi. Tässäkin yksi keskeinen raja kulkee kulttuurierojen kautta. Vaikka 
yksilöllisyys tuntuu leimaavan tietynlaisena normatiivisena määreenä kaikkia 
nuoria (ja aikuisiakin) länsimaisessa yhteiskunnassa, tosiasiallisesti se ei ja-
kaudu tasa-arvoisesti. Yksilöllisyys ei määrity nuorten vapaasti valittavaksi 
optioksi. Olisikin kehitettävä tasa-arvoa ja aktiivista toimijuutta arvostavaa 
yhteiskunnallista ilmapiiriä siihen suuntaan, että olisi mahdollista herkistyä 
erilaisille ulossulkemisen ja epätasa-arvon muodoille, joita ei voi mutkatto-
masti palauttaa yksilöllisiksi eroiksi tai kyvyiksi.  

Tutkijoina olemme joutuneet pohtimaan, millaisia reunaehtoja toimijuuden 
korostamisella tämänkaltaisessa tutkimuksessa on. Nuorten tarinoissa toimi-
juus muodostuu yhdeksi keskeiseksi jäsenyyden lunastamisen ehdoksi. Tällöin 
toimijuus näyttäytyy paitsi metaforana itsestään huolta pitävästä, itsellisestä 
yhteiskunnan jäsenestä, myös ryhmätoimijasta, jolla on oikeutettu paikka itsel-
le merkittävissä sosiaalisissa verkostoissa, nuorilla erityisesti kaveripiirissä ja 
perheessä. Institutionaalisessa kontekstissa nuorten asema rakentuu ristiriitai-
sesti kasvatettavan, kontrolloitavan ja itsestään vastuullisen positioiden väliin 
(ks. Rönkä 2005, 69–71).  

Yksilön vastuuta korostavat institutionaaliset ratkaisut heijastavat sitä 
suuntausta, jossa valtion ohjausvaltaa yksilön elämänhallinnassa puretaan ja 
vastuuta siirretään enenevässä määrin paikallisille toimijoille ja niin sanotuille 
lähiyhteisöille, joilla viitataan erityisesti perheen tukeen (esim. Määttä 2007). 
Nuorten huumeiden käyttäjien institutionaalista puhuttelua tutkinut Sanna 
Rönkä (2005, 71) osoittaa, miten huumausaineiden käytöstä kiinni jääneiden 
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nuorten puhutteluiden keskeinen strategia on vastuullistaa nuorta ja tämän 
vanhempia sekä nuoren rikollisesta käyttäytymisestä että elämänhallinnasta.  

Samankaltainen strategia voidaan löytää myös sovittelun lähtökohdista. 
Tällainen lähiyhteisöjen kautta rakentuvan hallinnan ajatus voi olla ongelmal-
linen niiden nuorten kohdalla, joiden yhteisölliset sidokset ovat hauraat tai 
joiden lähipiirissä kysymys rikosten tekemisestä on yhteisöllisesti vaiettu asia. 
Yhteisöllinen hallinnan näkökulma ei välttämättä ota myöskään huomioon 
nuorten ja viranomaisten mahdollisesti eriäviä yhteisöllisyyden käsityksiä ja 
ehtoja.  

 



 

5  NUORTEN SUHTEET VIRANOMAISIIN 
 

 
 
 
Analysoimme tässä luvussa haastattelemiemme nuorten miesten kohtaami-
sia viranomaisten kanssa, erittelemme niissä esiin tulevia jännitteitä ja 
tuomme esiin kehitystarpeita. Nuorten näkemyksiä on kiinnostavaa peilata 
aiemmin Suomessa tehtyjen tutkimusten antamiin kuviin rikoksia tehnei-
den suhtautumisesta erilaisiin auttaja- ja kontrollitahoihin. Aikuisia tapari-
kollisia tutkineen Juha Kääriäisen (1997) mukaan heidän yhteiskuntasuh-
teensa piirtyi ristiriitoina ja kamppailuina viranomaisia vastaan. He eivät 
nähneet velvollisuudekseen seurata epäoikeudenmukaisena pitämänsä yh-
teiskunnan sääntöjä. Päinvastoin, miesten kunniantunto rakentui poliisien 
ja vanginvartijoiden vastustamisesta, harhauttamisesta ja heidän kustan-
nuksellaan pilailusta. Tähän nähden haastattelemiemme nuorten tarinoita ei 
voi pitää erityisen viranomaisvastaisina – tai kritiikkiä ei ainakaan haluttu 
ilmaista selkeäsanaisesti. Useammin nuoret kuvasivat viranomaisia neut-
raalisti tyyliin ”ne tekee vain työtään”. Osa heistä arveli etnisiä vähemmis-
töjä edustavia nuoria kohdeltavan epätasa-arvoisesti eri viranomaistahoilla, 
mutta he eivät välttämättä nimenneet sitä rasismiksi. Varsinkin institutio-
naalisen rasismin olemassaolo kiistettiin, mikä voi johtua paitsi vahvasta 
individualistisesta eetoksesta nuorten puheessa, myös haastattelujen eri-
tyiskontekstista (vankila, ks. tarkemmin luku 5.5) tai siitä, että institutio-
naalisen rasismin teema on ylipäätään vieras suomalaisessa keskustelussa 
ja rasismi on puheenaiheena vaikea.  

Enemmän kuin taparikollisten selontekoihin, haastattelemiemme nuor-
ten miesten tarinoista löytyy yhtymäkohtia huumehoidossa vastoin tah-
toaan olevien nuorten viranomaiskohtaamisten strategioihin (Virokannas 
2004, 309–317). Nämäkään nuoret eivät suoranaisesti kritisoineet viran-
omaisia, jotka edustivat heille lähinnä pakkoa ja rajoitteita. He eivät odot-
taneet tulevansa autetuiksi vaan pyrkivät selviytymään kustakin kohtaami-
sesta mahdollisimman helpolla. He uskoivat pystyvänsä päättämään itse 
elämänsä tärkeistä asioista. Vastuun kantaminen oman elämän riskeistä, 
virheistä ja niistä selviytymisestä on vahva teema myös haastattelemiemme 
nuorten tarinoissa, mutta he eivät suhtautuneet yhtä kyynisesti viranomai-
siin kuin huumehoidossa olleet nuoret.  
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Kysyimme haastattelemiltamme nuorilta erityisesti heidän kokemuksis-
taan rikosoikeusjärjestelmän eri instituutioista ja viranomaistoimijoista. 
Seuraavassa esittämämme analyysi painottuu ja etenee pitkälti rikosproses-
sin etenemistä seuraten. Aivan aluksi tuomme lyhyesti esiin muutamia 
yleisiä havaintoja nuorten viranomaissuhteista – myös muista kuin rikosoi-
keudellisen järjestelmän piirissä tapahtuneista kohtaamisista (luku 5.1). 
Sen jälkeen esittelemme nuorten rikosten seuraamusjärjestelmän keskeisiä 
periaatteita ja kehityspiirteitä (luku 5.2).  

Alaluvussa 5.3 analysoimme nuorten näkemyksistä poliisista, sitten 
nostamme esiin muutamia huomioita tuomioistuinkäsittelystä (luku 5.4) ja 
vankilasta nuorten kokemuksena (luku 5.5). Varsinkin näissä kolmessa 
luvussa puramme haastateltavien näkemyksiä rikosoikeusjärjestelmän eri 
viranomaisista ja instituutioista peilaamalla niitä vankilassa haastattele-
mamme 21-vuotiaan Ramin tarinaan. Hän oli parhaillaan suorittamassa 
tuomioitaan yhdeksättä kuukautta ”sekalaisista rikoksista”, pääosin huu-
mausaine- ja väkivaltarikoksista. Hänen tarinansa ei ole kaikkein edustavin 
vaan monessa suhteessa poikkeuksellinen haastatteluaineistossa. Kuitenkin 
se tuo esiin kiinnostavalla tavalla rikosoikeusjärjestelmän eri viranomais-
kohtaamisten ulottuvuuksia, joista haastatelluilla oli monenlaisia mielipi-
teitä. Valaisemme niitä esimerkein. 

Alaluvussa 5.6 käsittelemme nuorisorangaistusta yhtenä seuraamus-
vaihtoehtona etnisiin vähemmistöihin luokitelluille nuorille. Nimenomaan 
nuorille kehitettynä rangaistuksena siinä on piirteitä, jotka tekevät sen so-
veltuvaksi myös etnisten vähemmistöjen nuorille. Luvussa 5.7 erittelemme 
rikosten sovittelussa havaitsemiamme mahdollisuuksia ja dilemmoja moni-
kulttuuristumiseen liittyvissä kysymyksissä. Lopuksi pohdimme nuorten 
vaikeiden kokemusten ja mielenterveysongelmien käsittelyä viranomais-
kohtaamisissa (luku 5.8).   

 
 

5.1 Ulkopuolisuuden tunne  

Useimmat haastattelemistamme nuorista miehistä olivat olleet elämänsä 
aikana tekemisissä monien eri viranomaisten kanssa34. Silti suomalainen 
institutionaalinen järjestelmä ja sen tarjoamat palvelu- ja tukimuodot olivat 

                                                 
34 Suomessa asuvia somalipoikia tutkineen Petri Hautaniemen (2004, 79) mukaan pojat 
kohtaavat sukupuolitetun institutionaalisen maailman: suurin osa maahanmuuttajatyön-
tekijöistä on naisia, kun taas kontrollitehtävissä, kuten poliiseina tai vartijoina, toimii 
lähes pelkästään miehiä. Tutkimiemme nuorten viranomaiskohtaamiset ovat varmasti 
samalla tavalla sukupuolittuneita, mutta tämä ei tullut esiin nuorten puheessa, emmekä 
sitä itsekään heiltä erityisesti kyselleet. 
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vain heikosti nuorten tiedossa, vaikka moni heistä oli ollut sijoitettuna lai-
toksiin jo vuosien ajan. Vaikka nuoret olivat institutionaalisen järjestelmän 
sisällä ja tässä mielessä suomalaisten laitoskäytäntöjen asiantuntijoita, hei-
dän kokemuksistaan välittyi ulkokohtaisuuden tunne. Tämä on merkittävä 
huomio siitä näkökulmasta, että usein nuorten suomalaiset aikuiskontaktit 
rajoittuvat nimenomaan viranomaisten kohtaamisiin. Tässä suhteessa vi-
ranomaisten ja maahanmuuttajataustaisten nuorten välisen vuoropuhelun 
laatuun on syytä kiinnittää erityistä huomiota.  

Kaikki vankilassa haastattelemamme nuoret olivat olleet tekemisissä 
sosiaali- ja nuorisotyöntekijöiden kanssa, mutta esimerkiksi sovitteluun 
osallistuneilla tämä oli harvinaisempaa. Jotkut kertoivat viettäneensä nuo-
rempina paljon aikaa nuorisotaloilla, mutta he puhuivat suhteellisen vähän 
näistä ajoista. Myöskään nuorisotyöntekijöiden merkityksestä nuorten elä-
mässä ei liiemmin puhuttu. Monikulttuuriset nuoret, vapaa-aika ja kansa-
laistoimintaan osallistuminen -hankkeen tulosten mukaan etenkin vast-
ikään maahan muuttaneiden nuorten vapaa-ajan keskeisenä areenana toi-
mivat paikalliset nuorisotalot. Tutkimushankkeen kyselyyn ja haastattelui-
hin osallistuneet nuoret toivoivat nuorisoalan ammattilaisilta, kuten muilta-
kin aikuisilta, paneutuneempaa suhtautumista nuorten arkipäivän jännittei-
den käsittelyyn ja aktiivisuutta rasismin vastaisen toiminnan järjestämises-
sä yhdessä nuorten kanssa. (Harinen 2005.)  

Varsinkin haastattelemamme vangit olivat olleet tekemisissä sosiaali-
työn ammattilaisten kanssa vankilan lisäksi myös muissa laitoksissa, kuten 
lasten- ja koulukodeissa. Ne ovat lastensuojelullisia laitoksia, joihin sijoite-
taan ongelmallisissa elinolosuhteissa eläviä lapsia ja nuoria, kuten myös 
nuoria, jotka itse käyttäytyvät ongelmallisesti esimerkiksi tekemällä rikok-
sia. Haastattelemillamme nuorilla oli kokemusta tällaisista laitoksista; yksi 
kertoi olleensa elämänsä aikana sijoitettuna peräti 11 eri lasten- tai koulu-
kotiin.  

Maahanmuuttaja- tai romanitausta ei tullut yleensä esiin, kun nuoret 
kuvasivat elämäänsä laitoksissa. Sen sijaan nuorten kertomukset muistutti-
vat aikaisemmissa tutkimuksissa haastateltujen laitoksissa asuneiden suo-
malaisnuorten kuvauksia elämästään noissa instituutioissa (esim. Pösö 
2004; Kekoni 2004). Toisille laitokset olivat merkinneet kodinomaista pa-
kopaikkaa kaaottisessa elämässä, toiset taas kuvasivat niitä ”erehdyksiksi”, 
paikoiksi, joissa he olivat oppineet tekemään rikoksia ja käyttämään huu-
meita. Andrew kiteyttää tämän kannan seuraavalla tavalla:  
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Mä en ainakaan ite haluais niinku ikinä mun lapsia mihinkään tom-
moseen paikkaan. Sieltä kaikki lähtee niinku, kaikki niinku alkaa 
siel, kaikki autovarkauksia ja kaikki keikkoja ja tommosia, tyhmii 
juttuja […] Mun mielestä toi lastenkoti tai se koulukoti oli ihan vir-
he niinku. Niinku viimesin juttu mitä mä niinku tekisin, jos ois mun 
lapsesta kysymys. Koska sieltähän se kaikki lähti. 

 
Osalle koulukodin kaltaiset laitokset olivat merkinneet samanaikaisesti 
molempia edellä mainittuja asioita: sekä kodinomaista ja turvallista paik-
kaa kaoottisessa elämässä että sosiaalista ympäristöä, jossa oli oppinut te-
kemään rikoksia ja ajautunut huonoille teille. 

Kuten edellä mainitsimme, nuoret kokivat olevansa itse vastuussa elä-
mästään ja sen epäonnistumisista. Heidän kertomuksensa heijastelevat niin 
kutsuttua vastuullistamisen strategiaa, jolla on viime aikoina pyritty näke-
mään yksilöt, perheet ja yhteisöt aktiivisina ja vastuussa siitä, mitä heille 
tapahtuu (Määttä 2007; Rönkä 2005, 24–27). David Garlandin (2001) mu-
kaan viranomaiset pyrkivät tukemaan ja luomaan aktiivisia kansalaisia 
muun muassa moniammatillisuuden ja yhteisöjen aktivoinnin keinoin. 
Taustalla on ajatus siitä, ettei valtio voi yksin olla vastuussa rikollisuuden 
ehkäisystä ja kontrollista. Yhteiskunnan järjestys syntyy pikemminkin kan-
salaisyhteiskunnassa kuin rangaistusten ja niiden uhkien avulla.  

Haastattelemiemme nuorten elämänkulun näkökulmasta vastuullistami-
sessa voi nähdä sekä rakentavia että nuoria mahdollisesti syrjäyttäviä piir-
teitä. Se voi rohkaista nuorten tarpeiden korostamiseen, mutta toisaalta vas-
tuuta voidaan vierittää liiaksi myös niiden hartioille, joilla ei ole resursseja 
kantaa sitä yksin. Tämä kaksinaisuus olisi otettava huomioon myös etnisiin 
vähemmistöihin kuuluvien nuorten rikosten seuraamusten pohdinnassa.   

Edellä mainittu Rami oli asunut osan lapsuudestaan Ruotsissa. Useam-
paan otteeseen haastattelun aikana hän mainitsi Ruotsin ideaaliyhteiskun-
tana. Hän oli huomannut ruotsalaisissa viranomaisissa ja instituutioissa 
(esimerkiksi koulussa tai vankilassa) enemmän herkkyyttä valtakulttuurin 
ulkopuolisiin yhteisöihin ja niiden tapoihin huomioimiseen kuin Suomessa. 
Muutama muukin romanihaastateltavistamme jakoi tämän mielipiteen – 
myös heillä se perustui omakohtaisiin kokemuksiin ruotsalaisesta yhteis-
kunnasta. Nämä mielipiteet ja kokemukset voivat kertoa siitä, että Ruotsis-
sa ja muissa Pohjoismaissa on Suomea enemmän kokemusta monikulttuu-
risuuteen liittyvistä kysymyksistä – ja siten niissä on myös kehitetty jo pi-
demmän aikaa sensitiivisiä käytäntöjä. Toisaalta romanit ovat olleet osa 
suomalaista yhteiskuntaa jo vuosisatojen ajan. Romaninuorten esittämä 
kritiikki suomalaista järjestelmää kohtaan ei voi siis johtua ainoastaan vi-
ranomaisten tietotaidon puutteesta, vaan kyseessä lienee laajempi roma-
niyhteisön erityispiirteiden ja -tarpeiden huomioimiseen liittyvä ongelma. 
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5.2 Nuoret rikosoikeusjärjestelmässä 

Suomalainen seuraamuksia koskeva kriminaalipoliittinen ajattelu on tukeu-
tunut universalistiseen malliin suomalaisen hyvinvointipolitiikan mukaises-
ti: jokaista yksilöä on kohdeltava yhdenmukaisesti. Tämä näkyy rikosoi-
keudellisten säännösten tekorikosoikeudellisena luonteena. Rangaistuksen 
ankaruus suhteutetaan teon vakavuuteen ja rangaistusten yksilöllistämistä 
vierastetaan. Peruslähtökohtia ovat kaikkien kansalaisten yhdenvertaisuus, 
rangaistuskäytännön yhtenäisyys sekä se, että samasta teosta seuraa sama 
rangaistus (Heinonen 2002a, 45–51, 60).   

Taustalla on niin kutsuttu uusklassinen ajattelu, jonka mukaan rikoslaki 
osoittaa oikean ja väärän välisen rajan tarvittaessa ankarillakin rangaistuk-
silla, mutta samalla korostetaan yksilöiden oikeusturvaa ja rangaistusjärjes-
telmän oikeudenmukaisuutta. (Heinonen 2002c, 91–92; Lappi-Seppälä 
1996, 32.) 

Toinen keskeinen varsinkin nuorten rikoksissa näkyvä periaate on tuen 
ja kontrollin erottaminen toisistaan ja siihen liittyvä rikosoikeusjärjestel-
män ja sosiaaliviranomaisten välinen työnjako. Tuomioistuimen antama 
rangaistus osoittaa moitittavuutta, kun taas sosiaaliviranomaiset huolehtivat 
”rikoksentekijän sosiaalista selviytymistä edistävästä toiminnasta” (Nuori-
sorikostoimikunnan mietintö 2003, 6). Tähän toimintaan voi kuulua hoitoa, 
tukea tai niiden piiriin ohjaamista. Suomalaisessa rangaistusjärjestelmässä 
ei siis tällä hetkellä ole hoitoseuraamusta, jossa yhdistyisi rangaistus ja hoi-
to. (Lappi-Seppälä 1996, 330–332.) 

Uusklassinen seuraamuspolitiikka ei kuitenkaan ole toteutunut puhtaana 
mallina. Ensinnäkin lainsäädäntöä ja lainkäyttöä määrittää kohtuullisuuspe-
riaate, jonka mukaan ”teon ja tekijän yksilölliset piirteet otetaan huomioon 
rangaistukseen vaikuttavina tekijöinä” (Heinonen 2002b, 73). Tätä harkin-
taa tosin rajoittavat muun muassa tärkeänä pidetyt yhdenvertaisuuden ja 
oikeuskäytännön ennustettavuuden periaatteet (mt., 73). 

Toiseksi varsinkin nuorten tekemien rikosten35 käsittelyssä on tasapai-
noiltu toisaalta rangaistusjärjestelmän ymmärrettävyyden ja selkeyden, 
toisaalta nuoren henkilökohtaisten olosuhteiden huomioon ottamisen välil-
lä. Nuorille rikoksentekijöille on rikosoikeusjärjestelmässä erityistoimenpi-
teitä. Niitä perustellaan sillä, että heidän tekemiään rikoksia pidetään kyp-
symättömyyden ja ajattelemattomuuden osoituksena tai nuoruuteen kuulu-
vana rajojen koetteluna, ei suunniteltuna tai organisoituneena rikollisuute-

                                                 
35 Rikosoikeudessa 15–20-vuotiaat ovat nuoria rikoksentekijöitä, 15–17-vuotiaat ovat 
nuoria henkilöitä ja alle 15-vuotiaat lapsia. Valtaosa rikosoikeudellisesta erityissäänte-
lystä koskee 15–17-vuotiaita, nuoria henkilöitä.  
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na. Nuoria halutaan samanaikaisesti sekä rangaista että sosiaalistaa ja so-
peuttaa. Suomessa ei ole nuorisotuomioistuimia, mutta rikoksia tehneet alle 
18-vuotiaat nuoret saavat tukea sosiaaliviranomaisilta, ja nuorten elämän-
historiaa tarkastellaan rangaistusta määrättäessä. Muuten nuorten oikeu-
denkäynti ei juuri poikkea täysi-ikäisten syytettyjen oikeudenkäynnistä, ja 
kansainvälisesti katsottuna nuorten rikosten erityiskohtelu on vaatimatonta. 
Nuoria siis kohdellaan rikosoikeudellisesti kuten aikuisiakin, mutta rikos-
oikeuden sisältöä täydennetään lastensuojelun toimilla. (Lappi-Seppälä 
2002a, 291–294; Heinonen 2002c, 89.) 

Varsinkin 1990-luvulta lähtien on kehitetty erityisesti nuorille uusia 
seuraamuksia, kuten yhdyskuntapalvelu, nuorisorangaistus tai sovittelu, 
joissa on pyritty ottamaan aikaisempaa paremmin huomioon rikoksenteki-
jän yksilöllisiä tarpeita. Niihin sisältyy hoidollisia elementtejä sekä rikos-
oikeuden ja sosiaalitoimen konkreettista yhteistyötä. Näin on tehty, koska 
on haluttu välttää nuorten ehdottomia vankeusrangaistuksia, jotka tunnetus-
ti heikentävät heidän mahdollisuuksiaan irrottautua rikollisesta toiminnas-
ta36. (Lappi-Seppälä 1996, 333–334; Lappi-Seppälä 2002a, 294–296, 303–
304; Nuorisorikostoimikunnan mietintö 2003, 45; Nuotio 2004.) 

Lisääntyneestä viranomaisyhteistyöstä huolimatta sosiaaliviranomaisten 
ja tuomioistuinten tehtävänjakoon ollaan kriminaalipoliittisessa keskuste-
lussa monin osin tyytyväisiä, etenkin nuorten tekemien lievien rikosten 
käsittelyssä (Nuorisorikostoimikunnan mietintö 2003, 152). Sen sijaan va-
kavammassa rikollisuudessa Nuorisorikostoimikunnan mietinnön mukaan 
”tekijän sosiaaliseen selviytymiseen liittyvät näkökohdat on otettava huo-
mioon myös seuraamusjärjestelmässä” (mt., 153), kuten nykyään tehdään 
ehdollisen vankeuden valvonnassa (alle 21-vuotiaat) ja nuorisorangaistuk-
sessa (alle 18-vuotiaat). Toimikunnan mukaan olisi kehitettävä edelleen 
seuraamuksia, joissa otetaan nykyistä paremmin huomioon rikoksen tekijän 
elämänolosuhteet. (Mt., 6–9, 188–189.)  

Seuraavassa tarkastelemme, millaisena järjestelmä näyttäytyy etnisiin 
vähemmistöihin luokiteltujen nuorten näkökulmasta. Millaisia lisähaasteita 
nuorten maahanmuuttaja- tai entinen tausta luo tilanteisiin, joissa käsitel-
lään heidän tekemiään rikoksia?  

                                                 
36 Vankeusrangaistusten nuorille aiheuttamina uhkina on nähty muun muassa seuraavia 
asioita: koulunkäynnin keskeytyminen, työelämään sijoittumisen vaikeutuminen, laitos-
tuminen, rikollisiin piireihin joutuminen, mielenterveyshaitat, rikoksentekijäksi leimau-
tuminen, rikosten uusiminen ja vankilakierteeseen joutuminen. 
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5.3 Hyvä ja paha poliisi 

Rikosoikeudellisista toimijoista luvun alussa esittelemämme Rami suhtau-
tui kriittisimmin poliisiin, jota hän kritisoi puolueellisuudesta ja töykeästä 
käytöksestä. Hänen tulkintansa muistuttavat Petri Hautaniemen (2004, 99–
101) tutkimien somalipoikien kertomia tarinoita kohtaamisistaan poliisin 
kanssa. He kokivat tulleensa kohdelluiksi väärin ihonvärinsä vuoksi (myös 
Iivari 2006, 124–126; 137; Huttunen 2002, 126–127).  

Ramilla oli henkilökohtaisia kokemuksia poliisiväkivallasta, minkä li-
säksi hän oli kuullut siitä romani- ja maahanmuuttajataustaisilta ystävil-
tään. Hän kertoi näiden nuorten tuntevan itsensä vallattomiksi, kun vastas-
sa on poliisi. He eivät helposti valita kohtelustaan muille viranomaisille, 
sillä he eivät usko jutun menestyvän. Ramin mukaan muita viranomaisia 
on vaikea saada vakuuttuneiksi poliisin taholta koetusta huonosta kohtelus-
ta, sillä poliisin uskotaan olevan aina oikeassa. Rami ja hänen ystävänsä 
tuntuivat siis olevan tietoisia poliisin korkeasta arvostuksesta luotettavana 
instituutiona ja suomalaisen yhteiskunnan puolueettomana vartijana (esim. 
Korander 1994).  

Ramin varautunut suhtautuminen poliisiin oli kuitenkin harvinainen, 
sillä monet nuorista puhuivat poliisista arvostavasti. Tavallisesti he totesi-
vat, että on sekä hyviä että huonoja poliiseja tai että muiden viranomaisten 
tavoin poliisi tekee vain työtään. Nuoret liittivät poliisin ”hyvyyden” pro-
fessionaalisuuteen ja puolueettomuuteen sekä ei-rasistisuuteen. Hyvä polii-
si ei nuorten mukaan pysäytä ketä tahansa mustaihoista poikaa vain siksi, 
että joku ”samanvärinen” on tehnyt rikoksen. Hän on empaattinen ja kyke-
nee näyttämään myös inhimilliset puolensa, kuten sen, että on itsekin teh-
nyt nuorena normien vastaisia tekoja: 

 
Ku oltiin siel kuulusteluis se [poliisi] kerto yhtäkkii, että seki oli 
pienenä joskus [maalannut graffiteja]. 

 
Poliisin uskottiin myös olevan perillä nuorten asioista ja nuorisoryhmien 
välisistä suhteista monia viranomaisia paremmin – kohtasihan poliisi nuo-
ret heidän vapaa-ajan areenoillaan, joista katu oli monelle keskeinen so-
siaalisen vuorovaikutuksen tila. Suhde poliisiin näyttäytyi siis ristiriitaise-
na. Poliisin roolissa sotkeutuivat sekä kontrolloivat että tukevat elementit. 
Osalle poliisin väliintulo oli ollut myönteinen käänne kaoottisessa elämän-
tilanteessa, jota leimasi usein raju huumeiden käyttö, siihen liittyvä oheis-
rikollisuus ja suuret huumevelat. Harvalla oli jotain erityistä hampaanko-
lossa poliisia vastaan, vaikka kohtaamiset poliisien kanssa eivät aina olleet 
miellyttäviä. Osa syytti itseään ongelmista ja ymmärsi poliisin toimintata-
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poja, kuten seuraavassa Slika, joka ei ollut totellut poliisin käskyä pysähtyä 
vaan oli juossut karkuun: 

 
Slika: Oli ne [poliisit] rentoi oikeestaan, sillee ne poliisit. Oli oma 
vika ku me lähettiin juoksee [karkuun], me tehtiin tyhmästi.  
Haastattelija: Ne ei ollu sit epäasiallisii teit kohtaan? 
Slika: Ei ne sillee. Mut tää [näyttää ranteita, joissa on jälkiä]. 
Haastattelija: On toi nyt aika kurjaa. 
Slika: Mut ei välii, oli toiki mun vika. Mä en vastustanu yhtään, mä 
olin et joo joo, mä oon messissä, ei tarvii käyttää [voimakeinoja], sit 
se vaan pisti maahan. Se oli just sillee, et ku se [poliisi] joutu juok-
see, ni se otti päähän [poliisia].  

 
Järjestyspoliisia kritisoitiin enemmän kuin rikostutkijoita, mikä liittyy luul-
tavasti järjestyspoliisityön ja rikostutkinnan välisiin eroihin. Järjestyspoliisi 
valvoo julkisia tiloja ja kiinnittää huomiota mahdollisiin turvallisuustilan-
teen häiriöihin tai epäilyttävinä pitämiinsä henkilöihin. Sama havainto on 
tehty myös muissa tutkimuksissa. Esimerkiksi Juha Kääriäisen (1997, 38) 
haastattelemat taparikolliset arvostelivat järjestyspoliisia epäasiallisuudes-
ta, kun taas rikos- ja huumepoliisiin suhtauduttiin kunnioittavasti.  

Haastattelemiemme nuorten kertomukset vahvistavat myös sen aikai-
sempien tutkimusten havainnon, jonka mukaan tumma ihonväri tai etninen 
vähemmistötausta herättävät helposti järjestyspoliisin huomion huolimatta 
siitä, oliko epäillyn kohteeksi joutunut nuori syntynyt Suomessa vai ei, tai 
kokiko hän itsensä suomalaiseksi vai ei. Näitä nuoria miehiä oli pysäytelty 
kadulla, puhuteltu epäystävällisesti tai heistä oli otettu valokuvia kertomat-
ta syytä tähän (Hautaniemi 2004, 101, 109; Pettersson 2005, 149–167). 
Yksi tutkimukseemme osallistuneista nuorista uskoi tällaisen kohtelun syi-
den löytyvän poliisi-instituution rasistisuudesta, mikä oli kuitenkin koko 
aineistossa harvinaista: ”veikkaan, et varmaan just sen takia, et mä oon 
ulkomaalainen”.  

Rikostutkinnan onnistuminen ja rikoksen selvittäminen edellyttävät si-
tä, että kuulustelija kykenee luomaan myönteisen ilmapiirin kuulusteluti-
lanteissa (Karstinen 1998). Ehkä sen vuoksi haastateltavamme puhuivat 
rikostutkinnasta myönteisemmin kuin kohtaamisistaan järjestyspoliisin 
kanssa. Melkein kaikki haastateltavat olivat käyneet läpi koko esitutkinnan. 
Vain muutamat sovitteluun osallistuneista haastateltavista sanoivat, että 
sovittelutapaaminen oli rikoksen tapahtumisen jälkeen ensimmäinen kerta, 
kun tapausta käsiteltiin ”virallisesti”.  

Kaikki vankilassa olleet olivat olleet pidätettyinä, samoin kuin useim-
mat muut haastatelluista, ja lähes jokainen haastattelemamme vanki kertoi 
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olleensa tutkintavankeudessa37, aina muutamasta viikosta muutamaan kuu-
kauteen.  Kansalaisuudeltaan ulkomaalaisten tutkintavankien määrä on li-
sääntynyt viime vuosina Suomessa; tällä hetkellä joka kolmas tutkintavanki 
on ulkomaalainen. Heitä epäillään huumausainerikoksista useammin kuin 
kansalaisuudeltaan suomalaisia tutkintavankeja, kun taas suomalaiset ovat 
useammin tutkintavankeina henkirikosten takia. Ulkomaalaiset epäillyt 
viettävät keskimäärin pidempiä aikoja tutkintavankeudessa kuin suomalai-
set epäillyt. (Kainulainen 2004, 346–350.) Muissa Pohjoismaissa on tehty 
havaintoja siitä, että taustalla voi olla institutionaalista syrjintää. Puutteelli-
sen lainsäädännön tuntemuksen, oikeudellisen avun riittämättömyyden ja 
tulkkiongelmien lisäksi maahanmuuttajataustaisia tai etnisiin vähemmis-
töihin kuuluvia henkilöitä epäillään herkemmin rikoksista kuin kantaväes-
töä (Diesen 2005, 258–286; Holmström & Kyvsgaard 2003). 

Monien muiden haastateltavien tavoin Rami piti tutkintavankeutta ah-
distavana kokemuksena: oli ollut hermoja raastavaa viettää päivittäin 23 
tuntia sellissä, jossa ei ollut juuri mitään tekemistä. Osalle tutkintavankeus 
oli ollut raskasta sen vuoksi, etteivät he olleet tienneet, kuinka kauan se 
jatkuu. Osa taas kertoi, että henkilökunta ei ollut ottanut huomioon heidän 
uskonnollista vakaumustaan esimerkiksi ruokavalion järjestämisessä38. 
Haastateltavien joukossa oli kuitenkin myös niitä, jotka kertoivat tutkinta-
vankeudestaan varsin neutraaliin sävyyn. Yksi haastattelemamme romani 
kertoi jakaneensa sellin vanhemman veljensä kanssa, minkä vuoksi hän ei 
ollut pelännyt tai tuntenut oloaan epämukavaksi. 

Ramin pääosin kielteiset kokemukset poliisitutkinnasta ovat poikkeuk-
sellisia siinä mielessä, että monet puhuivat rikostutkijoista arvostavasti. 
Monet olivat tyytyväisiä kuulustelujen sujumiseen. Rami sen sijaan uskoi 
poliisin suhtautuneen häneen alentuvasti, koska hän oli romani. Hänen mu-
kaansa poliisissa ajatellaan liian suoraviivaisesti, etteivät romaninuoret 
malta tai osaa lukea, miten poliisi on kirjannut esitutkinnan kulun esitutkin-
tapöytäkirjaan. Siksi heidän kertomuksiaan saatetaan referoida Ramin tul-
kinnan mukaan liian vapaasti esitutkintapöytäkirjoissa. Myös osa sovitte-
luun osallistuneista pojista oli jossain määrin tyytymättömiä kohteluunsa 

                                                 
37 Rikoksesta epäilty voidaan pidättää korkeintaan kolmeksi päiväksi. Viimeistään nel-
jäntenä päivänä alioikeus päättää, vangitaanko epäilty. Epäilty vangitaan sitä todennä-
köisemmin, mitä vakavammasta rikoksesta on kysymys. ”Tavallisissa” pahoinpitelyissä 
tai varkausrikoksissa vangitsemiseen vaikuttaa rikoksen jatkamisen ja todisteiden hävit-
tämisen vaara. Joskus myös tätä lievemmät rikokset voivat johtaa pidätetyn vangitsemi-
seen. Tutkintavankeus tarkoittaa vankeutta, jonka epäilty viettää vankilassa ennen hänen 
rikoksensa käsittelyä ja tuomiota. 
38 Vuonna 2006 voimaan tulleen vankeuslain mukaan vankilan johtaja voi päättää perus-
ruokavaliosta poikkeamisesta uskonnollisen tai muun vakaumuksen perusteella. 
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pidätysaikana. He kokivat, että poliisit olivat kohdelleet heitä tylysti ja eri 
tavoin kuin toisena osapuolena olleita suomalaispoikia.  

Monien muiden viranomaisten tavoin poliisin suhtautuminen maahan-
muuttajiin on muuttunut aikaisempaa myönteisemmäksi. Hiljattain tehdyn 
kyselyn mukaan suurelle osalle viranomaisista kokemukset maahanmuutta-
jataustaisista asiakkaista olivat olleet myönteisiä, mutta toisaalta heitä pi-
dettiin myös haastavina asiakkaina. Eniten kielteisiä kokemuksia on ollut 
turvallisuudesta ja järjestyksestä vastaavilla viranomaisilla. (Pitkänen 2006, 
443.)  

Haastattelemamme poliisit pohtivat paljon suomalaisen yhteiskunnan 
rakenteellista eriarvoisuutta, joka heidän tulkintansa mukaan kohdistuu 
maahanmuuttajiin. He kuitenkin kiistivät väitteet poliisi-instituution rasisti-
suudesta yhtä ponnekkaasti kuin monet haastattelemamme nuoret. Poliisit 
esittivät, että suomalaisessa yhteiskunnassa vallitseva suvaitsevaisuuden 
normi on johtanut jopa liialliseen varovaisuuteen ja pelkoon siitä, että po-
liisin toiminta voitaisiin leimata rasistiseksi. Heidän mukaansa poliisi saat-
taa rasismisyytteiden pelon vuoksi kohdella maahanmuuttajataustaisia nuo-
ria jopa hellemmin kuin kantaväestön nuoria. Toisaalta he totesivat, että 
maahanmuuttajataustaiset nuoret syyttävät poliisia yleisesti rasistisuudesta, 
kun he eivät pidä saamastaan kohtelusta. Tässä suhteessa heidän näkemyk-
sensä muistuttavat Simon Holdawayn (2003) haastattelemien brittipoliisien 
tulkintoja. Hänen mukaansa poliisissa uskottiin, että konfliktit maahan-
muuttajien kanssa johtuvat pääosin virheellisistä johtopäätöksistä tai jous-
tamattomuudesta, eivät siitä, että poliisiorganisaation sisällä olisi ennakko-
luuloisuutta tai rasismia.  

Poliiseille tekemämme haastattelu toi kiinnostavalla tavalla esiin suo-
malaisen tasa-arvokäsityksen ja etnisyyden huomioon ottamisen välisiä 
jännitteitä. Haastatellut olivat tietoisia vallitsevasta universalistisesta tasa-
arvoparadigmasta, jonka keskiössä on yksilö ja ihanteena on kaikkien sa-
manlainen kohtelu. Käytännön kohtaamisista kertoessaan poliisit siirtyivät 
helposti puhumaan etnisistä ryhmistä viittaamalla muun muassa kielitaidon 
puutteisiin tai sosiaaliseen leimaamiseen maahanmuuttajanuorten yhteis-
kuntaan kiinnittymisen ongelmien taustalla. Heidän mukaansa syrjäytymi-
sen ehkäisytyössä olisi tuettava nuorten itsensä lisäksi myös heidän perhei-
tään. Poliisien tulkinnat heijastelevat nykyistä sosiaalipoliittista orientaatio-
ta, jossa yhteisöllinen ja perhekeskeinen ongelmien ennaltaehkäisy yhdis-
tyy paradoksaalisesti yksilöllisen vastuun korostamiseen. Haastattelun ku-
luessa poliisit toisinaan kyseenalaistivat perhekeskeisen lähestymistavan 
oikeutusta toteamalla muun muassa, ettei perheitä voi automaattisesti syyt-
tää nuorten ongelmista ja elämänhallinnan puutteista.  
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Kuten muille viranomaisille, myös poliisille tiettyjen ryhmien erityis-
kohtelu tuntuu olevan herkkä kysymys. Tämä tuli esiin muun muassa, kun 
kysyimme haastattelemiltamme poliiseilta koulutustarpeista eri kulttuurien 
kohtaamiseen.  

 
Haastattelija: [Jos ajatellaan] ylipäätään näit niinku kulttuurin välisiä 
kysymyksiä, niin jos ei oo ammattitaitoa, eikä oo henkilöresursseja, 
niin mikä ois sitte se mitä pitäs tehdä? Et luuletteks te, että esimer-
kiks koulutuksella, onpa se sitten poliisien koulutus tai sosiaalityön-
tekijöiden koulutus, niin pitäiskö sitä lisätä tai minkälaista sen pitäs 
olla?  
Poliisi: Mun mielestä siihen ei pitäis, ei pitäis liian suurta painoar-
voo tehdä, koska kaikki me käsitellään ihmisii ihan samal taval. Voi 
olla että siinä on jotain tiedostomattomii vivahteita, mutta jos siihen 
aletaan liikaa, liikaa aletaan miettimään sitä, niin sillon se menee 
taas siihen ylivarovaisuuteen ja sillon taas se tilanne kieroutuu. Ja 
sillon on kuitenki se suurin kansan osa siellä, ne niin sanotut tavalli-
set suomalaiset. Niin meidän on tosi vaikee taas sit toimii heidän 
kanssa, koska he miettii sitä eriarvosuutta myöski sitten. Että he, he 
on taas niinku maksajina ja tavallaan sitte.  

 
Toisaalta ajatusta monikulttuurista koulutuksesta ei haastattelussa täysin 
tyrmätty, vaan sille löytyi myös kannatusta. Yksi haastatelluista esitti toi-
veen poliisityön uudenlaisesta orientaatiosta, jossa pyrittäisiin ymmärtä-
mään nykyistä paremmin nuoren tekemän rikoksen taustoja, perhesuhteita 
ja sosiaalisia verkostoja sekä sitä, mitä hän itse ajattelee tekemistään rikok-
sista. Näin tasa-arvoinen kohtelu tarkoittaisi herkistymistä kunkin nuoren 
erityistilanteelle. Hän myönsi tällaisen kontekstisidonnaiseen tasa-arvoon 
perustuvan lähestymistavan olevan harvinainen monesta syystä, joita myös 
muut haastatellut poliisit mainitsivat: he eivät pitäneet sitä tehtävänkuvaan-
sa kuuluvana, tai siihen ei ole aikaa eikä ammattitaitoa.  

Tässä kohtaa voi kriittisesti kysyä, voisiko kysymys olla myös tietynlai-
sesta orientaatiosta eikä aina välttämättä mittavaa lisäkoulutusta vaativasta 
ammattitaidon kehittämisestä. Yksinkertaisimmillaan kysymys voisi olla 
siitä, että poliisi käyttäisi nykyistä enemmän aikaa esimerkiksi varmistaak-
seen, että maahanmuuttajataustainen nuori on ymmärtänyt oikeusprosessin 
kulun ja asemansa siinä oikealla tavalla.   
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5.4 Oikeudenkäynti 
Rami oli suhteellisen tyytyväinen siihen, miten hänen rikoksiaan oli käsi-
telty rikosprosessissa esitutkinnan jälkeen. Vankeusrangaistusten lisäksi 
hän kertoi saaneensa sakkoja. Hän luotti erityisen paljon asianajajaansa39 
paitsi rikosten oikeuskäsittelyjen aikana, myös jo poliisikuulusteluissa. 
Yleisemminkin monet nuoret haastateltavamme suhtautuivat viranomaisis-
ta myönteisimmin juuri oikeudellisiin avustajiin.  

Myös yksittäiset sosiaalityöntekijät saivat kiitosta tyyliin ”ihan hyvä 
nainenhan se oli”, vaikka on jossain määrin yllättävää, miten vähän nuoret 
muistivat tai halusivat muistella kohtaamisiaan sosiaalityöntekijöiden kans-
sa. He olivat tavanneet sosiaalityöntekijöitä muun muassa ehdollisen ran-
gaistuksen tai ehdonalaisesti vapauden valvojina, yhdyskuntapalvelun yh-
teydessä tai henkilötutkinnan tekijöinä.  

Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta suhde sosiaalityöntekijöihin 
vaikutti varsin pragmaattiselta: heidän kerrottiin auttavan erilaisissa käy-
tännön asioissa, mutta harva kertoi puhuvansa henkilökohtaisista asioistaan 
sosiaalityöntekijän kanssa tai saavansa merkittävää tukea sosiaalityönteki-
jältä oman elämänsä suuntaamisessa (myös Virokannas 2004; Nyqvist 
2007, 21–22). Sosiaalityöntekijöillä on nuorten silmissä eräänlainen kak-
soisrooli toisaalta tukijoina mutta toisaalta kontrolloijina, mikä ehkä tekee 
heihin luottamisen vaikeaksi (esim. Linderborg 2006, 648).  

Nuoret eivät juuri kertoneet henkilötutkinnoista, jotka mitä luultavim-
min suurin osa oli käynyt läpi. Henkilötutkinta on tuomioistuimelle tarkoi-
tettu asiantuntijalausunto, jossa arvioidaan eri seuraamusvaihtoehtojen vai-
kutusta nuoren elämään, esitetään jotakin seuraamusta ja otetaan kantaa 
siihen, pitäisikö nuori määrätä valvontaan. Yleensä syyttäjä pyytää kirjal-
lista selvitystä tilanteissa, joissa nuorta epäillään vankeusrangaistukseen 
mahdollisesta johtavasta rikoksesta. Alle 18-vuotiaille henkilötutkinnan 
tekee sosiaaliviranomainen ja 18–20-vuotiaille Kriminaalihuoltolaitos. 
Lievimmissä tapauksissa tiedot voidaan ilmoittaa suullisesti oikeuden-
käynnissä. (Nuorisorikostoimikunnan mietintö 2003, 20, 39–40; Lappi-
Seppälä 2002a, 302–303). 

                                                 
39 Suomessa rikoksesta epäilty on oikeutettu saamaan valtion varoilla oikeudellisen avus-
tajan eli puolustajan, jos hän on pidätettynä tai vangittuna. Jos epäilty rikos on niin vaka-
va, että siitä ei ole säädetty lievempää rangaistusta kuin neljä kuukautta vankeutta, epäil-
lyllä on samoin oikeus saada valtion varoilla puolustaja. Puolustajan määrääminen edel-
lyttää epäillyn pyyntöä. Vaikka epäilty ei osaisi sitä pyytääkään, hänelle on määrättävä 
puolustaja, jos hän on kyvytön puolustamaan itseään tai jos hän on alle 18-vuotias. Alle 
18-vuotiaalle puolustajaa ei määrätä vain, jos on ilmeistä, ettei hän tarvitse avustajaa. 
(Helminen, Lehtinen & Virolainen 2002, 173.) 
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Henkilötutkinta mahdollistaa syvemmän keskusteluyhteyden luomisen 
nuoren elämänkulkuun liittyvistä asioista, mutta haastattelemamme sosiaa-
lityöntekijät eivät olleet kovin innokkaita tarttumaan tähän mahdollisuu-
teen (ks. tarkemmin luku 5.8). Osaksi tämä saattaa liittyä siihen, että kaikki 
sosiaalityöntekijät eivät koe henkilötutkinnan saavan riittävästi painoa 
tuomioistuimissa. Näyttääkin siltä, että moniammatillisuutta korostavista 
poliittisista julkilausumista huolimatta sosiaalityön ja rikosoikeusjärjestel-
män toimijoiden välinen käytännön yhteistyö saattaa kangerrella. Tekemis-
sämme viranomaishaastatteluissa tuli esiin, että sitä estävät paitsi erilaiset 
työskentelytavat ja -perinteet, myös eri professioiden väliset arvostus- ja 
valta-asetelmat.  

Syyttäjät ja tuomarit olivat nuorille etäisiä viranomaisia. Tämä heijasta-
nee suomalaisen rikosoikeuden klassista perinnettä, jonka mukaan rikosoi-
keusjärjestelmässä teot ovat keskeisiä, eivät henkilöt tai henkilöhistoriat. 
Jotkut haastatelluista nuorista miehistä näyttivät sisäistäneen tämän ajatte-
lun, sillä he pitivät kysymystämme heidän suhteistaan syyttäjiin ja tuoma-
reihin absurdina: mitä henkilökohtaista tekemistä heillä voisi olla näiden 
viranomaisten kanssa? Toisinaan he nimittelivät syyttäjiä tai tuomareita 
halventavin käsittein, koska heidän nähtiin edustavan järjestelmää, joka oli 
riistänyt heidän vapautensa. Muutamat väittivät heidän juttunsa tuomarin 
tai syyttäjän olleen rasistinen, mutta eivät perustelleet kantaansa tarkem-
min. Useimmat kuitenkin kommentoivat näitä ammattilaisia suhteen epä-
persoonallisuutta korostavaan tyyliin: he tekevät vain työtään.  

Vaikka haastattelemamme viranomaiset myönsivät, että rikosoikeusjär-
jestelmässä toimivien kyky kohdata ja käsitellä monikulttuurisista taustois-
ta tulevien nuorten elämäntilanteita on rajallinen, ei rikosoikeusjärjestel-
män uudistamista koskevia ehdotuksia, kuten erityisen nuoriso-oikeuden 
kehittämistä kansainvälisten mallien inspiroimana, liiemmin tuotu esille. 
Haastattelemamme sosiaalityöntekijät toivoivat, että jotkut syyttäjistä ja 
tuomareista erikoistuisivat nykyistä enemmän nuorten juttuihin. Varhaisen 
ja nopean puuttumisen merkitys korostui keskusteluissa, mikä näkyy myös 
nuoria koskevissa kriminaalipoliittisissa periaatteissa. Tästä näkökulmasta 
katsottuna tutkimamme nuoret ovat ristiriitaisessa asemassa: iältään nuori-
na he ovat oikeutettuja nopeaan käsittelyyn rikosoikeusjärjestelmän sisällä, 
maahanmuuttajataustaisina he saattavat kuitenkin toisaalla joutua odotta-
maan pitkiä aikoja muun muassa turvapaikkapäätöksiä tai karkotusta kos-
kevia päätöksiä. 

Lähes jokaisella haastattelemallamme vangilla oli ollut asianajaja; mo-
net olivat käyttäneet samaa asianajajaa pitkään. He korostivat, että hyvän 
suhteen takaamiseksi asianajaja olisi valittava huolella. Asianajajan asiak-
kuus tuntui merkitsevän monille haastatelluille nuorille miehille muodollis-
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ta asiakkuussuhdetta paljon enemmän. Asianajajaa saatettiin kuvata autta-
jaksi, ”hyväksi ihmiseksi”, ja osa piti häntä ”melkein ystävänä”. Monet 
kertoivat voivansa kertoa avoimesti huolistaan ja tunteistaan asianajajal-
leen.  

Nuorten tapa kertoa asianajajistaan vastaa joidenkin heistä esittämää 
toivetta siitä, että viranomaiset suhtautuisivat asiakkaisiinsa inhimillisesti – 
tutustumalla heihin kokonaisina ihmisinä, joilla on omanlaisensa mennei-
syys, toiveet ja tulevaisuuden suunnitelmat (ks. myös luku 4.4). Vankilassa 
haastattelemamme Risto muotoilee tämän toiveen seuraavalla tavalla: 

 
[s]yyttäjä- ja oikeusihmisten pitäis olla semmosia, että ne puuttuis 
siihen ite ongelmaan, eikä yrittäis vaan korjata sitä. Vaan poistaa se 
ongelma. Niinku et ne kattos, et minkä takia tää ihminen tekee tällai, 
eikä minkälainen tuomio tälle annetaan. 

 
Nuorten näkemyksissä asianajajat näyttäisivät onnistuvan tässä parhaiten, 
kun taas rikosprosessissa nämä asiat eivät muuten tunnu helposti saavan 
tilaa. Poikkeuksena tästä on kriminaalihuolto, jonka piirissä haastattele-
mamme sosiaalityöntekijät kokivat jopa ”paikkaavansa” muiden viran-
omaisten ajanpuutetta.  

 
Me on oikeesti voitu auttaa niitä (nuoria) eteenpäin sen tähden että, 
että on ollu aikaa kertoa niistä asioista. Ja me on voitu oikeesti pa-
neutuu niihin asioihin, ja ne [nuoret] on voinu täällä rauhassa kysyä 
asioita ja ehkä oppia ja ehkä tutustua nimenomaan sellasiin yhteis-
kunnan palveluihin, mihin kellään muulla ei oo oikeestaan aikaa. Et-
tä ehkä me on vähän paikattu sit jotakin maahanmuuttajaviran-
omaisten tai sosiaalitoimen niinku ajanpuutetta. Että jos nuori itte on 
valmis ikään kuin käyttämään meit hyväkseen, ni kylhän meil sit on 
niinkun aikaa siihen työskentelyyn. Et ei me koskaan jouduta sano-
maan asiakkaalle et sä et nyt voi tulla, ku mul ei oo aikaa, niinku 
mitä sosiaalitoimes sanotaan. Ei niin etteikö meil olis tääl hirveesti 
töitä, mut että se on kuitenkin, et jos se asiakas niin kun se menee sit 
sen muun ohi, että tavallaan kyllä sitä sitte revitään sitä, löydetään 
sitä aikaa, et jos se haluu oikeesti käydä.  

 
Nuoret puhuivat kriminaalihuollon henkilöstöstä myönteisen neutraalisti 
viranomaisina, jotka auttoivat heitä arjen asioiden järjestelyissä. Sävy kui-
tenkin erosi asianajajia kohtaan tunnetusta luottamuksesta. Vaikuttaa siltä, 
että monet haastattelemamme nuoret lataavat tähän ammattikuntaan ehkä 
jossain määrin epärealistisiakin toiveita. Asianajajiin kohdistuva nuorten 
luottamus kertoo myös nuorten erityisestä asemasta rikosoikeusjärjes-
telmässä. Erityisesti maahanmuuttajataustaisten nuorten sosiaaliset verkos-
tot saattavat olla hauraat, tai rikoksista ei voida lähiyhteisöissä kertoa mi-
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tään, jolloin henkisestikin vaativan rikosoikeuskäsittelyn aikana asianajajan 
rooli on tärkeä sosiaalisen tuen ja emotionaalisen vuorovaikutuksen lähde. 
Asianajaja merkitsee nuorille myös tärkeää tietolähdettä, koska tutki-
miemme nuorten kokonaiskäsitys suomalaisesta rikosoikeusjärjestelmästä 
oli usein puutteellinen, kuten yksi heistä kuvaa:  

 
Kyl mun mielestä pitäs jotenki enemmän niinku sille, ketä on rikok-
sen tekijä, selvittää niitä asi… lakipykäliä tolleen noin. Miten ne 
menee ne asiat, kun oikeesti on paljon ihmisii, ketkä ei niinku tajuu 
mitään niistä. 

 
Keskeinen kysymys on, millä tavoin nuorten asianajajaan kohdistamat mo-
nenlaiset odotukset (tieto, sosiaalinen tuki, emotionaalinen kumppanuus) 
kytkeytyvät aiemmin kuvaamaamme nuorten ulkopuolisuuden tunteeseen 
ja viranomaisiin kohdistuvaan välinpitämättömyyden kritiikkiin. Toki ri-
koksia tehneiden suomalaisnuorten suhde oikeudellisiin avustajiinsa saattaa 
olla samantyyppinen kuin tässä tutkimuksessa haastateltujen nuorten, sillä 
nuoret luultavasti mieltävät asianajajien olevan viranomaisista yksiselittei-
simmin heidän puolellaan. Osa oikeudellisista avustajista saattaa olla eri-
koistunut maahanmuuttajien juttuihin, mikä on voinut herkistää heitä mo-
nikulttuurisuuteen liittyville asioille suomalaisessa rikosoikeusjärjestelmäs-
sä.40 

Sitä vasten, miten paljon haastateltavat tuntuivat luottaneen asianaja-
jiinsa, tuntuu yllättävältä, että monet – Rami mukaan luettuna – olivat sitä 
mieltä, että he olivat saaneet liian ankaria rangaistuksia tai että he eivät 
olleet tehneet lainkaan rikoksia, joista heidät oli tuomittu. Rami toteaa: ”Si-
tä oon kyllä ihmetelly monta kertaa, että pakon edessä joutuu puolustaan 
itteensä, niin niistä on tullu tuomioita”. 

Syytä tästä ei useinkaan vieritetty asianajajan hartioille. Muutamien 
muiden haastateltujen tavoin Rami uskoi yhtenä syynä olevan, että taustan-
sa takia hän on pikemminkin altavastaaja kuin tasa-arvoinen osapuoli, jon-
ka näkemyksiä kuunnellaan yhtä herkällä korvalla kuin vastapuolen kerto-
musta. Tämä liitettiin paitsi etniseen taustaan, myös siihen, että monella oli 
rikollinen menneisyys, kuten yksi haastateltavista totesi: ”[k]etäköhän se 
nyt tuomari uskoo: jotain reilusuomalaist putipuhdast pulmusta, ku jotain 
mua, jolla on jotain sata merkintää [rikosrekisterissä], jostain töhryist van-
gittu”. 
 

                                                 
40 Viranomaishaastatteluihin osallistui yksi maahanmuuttajakysymyksiin pereh-
tynyt asianajaja, mutta haastattelussa ei keskusteltu konkreettisista kysymyksistä, 
kuten nuoren ja asianajajan välisestä suhteesta.  
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5.5 Vankila kokemuksena 
Vuonna 2005 seitsemän prosenttia vangeista oli kansalaisuudeltaan muita 
kuin Suomen kansalaisia. Heidän osuutensa on 15-kertaistunut 1990-luvun 
alkuun verrattuna, mikä heijastelee maahanmuuttajien määrän kasvua vii-
meisten parin vuosikymmenen aikana. (Niemi 2006, 217.) Viime aikoina 
on haluttu välttää nuorten ehdottomia vankeustuomioita, minkä vuoksi alle 
18-vuotiaiden vankien määrä on vähentynyt (Marttunen 2006). Näyttää 
kuitenkin siltä, että maahan muuttaneet nuoret saavat suhteellisesti hieman 
useammin vankeusrangaistuksia kuin nuoret, joilla on Suomen kansalai-
suus (ks. liite 4).  

Osa haastatteluista nuorista kuvasi vankilaa neutraalein sanakääntein, 
osa taas myönsi avoimesti vankilaan tulon pysäyttävyyden: siellä ”hartiat 
tipahtaa”. Vaikka vankilat ovat keskenään erilaisia ilmapiiriltään ja kult-
tuuriltaan, niillä on tutkimuksissa kuvattu olevan tiettyjä yhteisiä piirteitä. 
Ne ovat suljettuja yhteisöjä, joissa arvostetaan usein maskuliinisia toimin-
tatapoja, toisissa voimakkaammin kuin toisissa. Vankiyhteisö on yleensä 
hierarkkinen, ja sitä määrittävät keskeisesti vankien väliset valtasuhteet, 
joita voidaan säädellä väkivallan, uhkailun, huhujen tai juorujen avulla. 
Vankien asemaa yhteisön hierarkiassa määrittäviä tekijöitä ovat muun mu-
assa tehty rikos, taloudellinen asema, kulttuurinen tausta ja sosiaaliset ver-
kostot. Esimerkiksi etniseen tai seksuaaliseen vähemmistöön kuuluminen 
saattaa heikentää vangin asemaa, mutta ei suoraviivaisesti; sosiaaliset ver-
kostot tai taidot voivat kompensoida muuten alhaista asemaa vankien hie-
rarkiassa. Maineen ylläpitäminen ja säilyttäminen on yksittäiselle vangille 
tärkeä asia. Sen menetys tekee mahdottomaksi olla yhteisön täysivaltainen 
jäsen ja voi johtaa pelkääjäosastolle hakeutumiseen. Vankien keskinäinen 
hierarkia määrittää osittain jopa vankien sijoittelua. Henkilökunta ei Hel-
singin vankilassa etnografista tutkimusta tehneiden Ruckensteinin ja Tepon 
(2005) mukaan välttämättä kyseenalaista tätä vankien hierarkiaa, jos se ei 
haittaa vankilan toimintaa. (Mt., 29–30, 35–49; Kääriäinen 1994, 124–
177.) Osa haastattelemistamme nuorista vahvisti tämän, vaikka tätä asiaa 
kommentoitiin harvoin: 

 
vankilassa ne [vartijat] ei vaa yksinkertasesti välitä. Ne on nähny 
niin paljo semmosii tapauksii. Ei ne, eikä muakaa varmaa kiinnos-
tais.   

 
Ei ole siis ihme, että monet haastattelemistamme vangeista eivät olleet ha-
lukkaita puhumaan yksityiskohtaisesti suhteistaan vankilan henkilökuntaan 
tai muihin vankeihin. Saimme kysymyksiimme usein lyhyitä ja ylimalkai-
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sia vastauksia tyyliin ”ihan hyvin menee”. Osa kertoi avoimesti myös ”vi-
haavansa” vankilassa olemista: ”joka aamu, ku herää niin, ku herää tääl 
näin niin on silleen, voi helvetti, vankilas”.  

Päivien kulumisesta vankilassa saatettiin kertoa. Osa osallistui vangeille 
tarjottuihin ohjelmiin ja kursseille, muun muassa vihanhallintakurssille tai 
päihteettömän osaston toimintaan41. Osa työskenteli muun muassa puuse-
pänverstaalla tai siivosi osastolla, osa taas käytti aikansa opiskeluun ja 
muutamat kertoivat vain ”lusivansa” päivästä toiseen. Monien yleisemmäs-
täkin elämänasenteesta tuttu yksinpärjäämisen eetos heijastui heidän vas-
tauksissaan: on itsestä kiinni, miten vankilassa pärjää.  

Vankilassa on tavallista, ettei vankitovereille puhuta yksityisasioista, 
kuten peloista ja epävarmuudesta, vaan vedetään ”linnaroolia” (Rucken-
stein & Teppo 2005, 38). Jotkut haastateltavamme kertoivat kommuni-
koinnin muiden vankien kanssa olevan ”kevyttä huulenheittoa”, johon 
henkilökohtaiset tai vakavat asiat eivät kuulu. Toisten mukaan vankilassa 
on vaikea salailla mitään, koska ”kaikki tietää kaiken”, ja tieto kulkee 
myös vankiloiden välillä (myös mt., 69–70). Haastatteluissa sivuttiin van-
kiyhteisön epävirallista sosiaalista normistoa, kuten vasikointikieltoa, mut-
ta siitä nuoret eivät selvästi halunneet puhua meille tarkemmin. Vankilan 
sisäisistä konflikteista voi olla vaikea kertoa vankilassa tehdyissä haastatte-
luissa, sillä niistä ei muutenkaan puhuta mielellään ulkopuolisille. Myös 
vankilan monikulttuurisuuteen liittyvien ongelmien, kuten rasismin, ole-
massaolo kierrettiin usein.  

Joskus vankila sai instituutiona myönteisen roolin vankien tarinoissa, 
vaikka siellä oloa ei olisikaan kuvattu miellyttäväksi vaan pikemminkin 
jokapäiväiseksi kärsimykseksi. Se oli heille opettavainen kokemus siitä, 
mihin rikosten tekeminen lopulta johtaa, ja osalle se merkitsi siirtymää ri-
kollisesta elämästä kohti ”normaalielämää”. Vankilassa on aikaa järjestellä 
oman elämänsä palasia kokoon (myös Iivari 2006, 127). Nuorten kerto-
muksissa välittyy vahvana halu muuttaa elämänsä suuntaa, joillakin vähäi-
sistä resursseista huolimatta. Viranomaisten tärkeä tehtävä on tukea nuoria 
tässä motiivissa.  

On mielenkiintoista verrata vankilassa kuultuja tarinoita yhden haasta-
teltavamme, Omarin, luonnehdintoihin elämästään vankilassa. Hän tuli 

                                                 
41 Vankeinhoidossa on ollut laajasti käytössä niin kutsutut kognitiivis-behavioraaliset 
ohjelmat, joissa pyritään muuttamaan osallistujien (rikollista) toimintaa ajatteluun vai-
kuttamisen kautta (esim. Nuorisorikostoimikunnan mietintö 2003, 135–137). Ohjelmat 
ovat osoittautuneet monin osin toimiviksi, joskin niitä on kritisoitu siitä, että keskittyes-
sään yksilön ja rikoksen väliseen suhteeseen ne helposti sivuuttavat vaikeat elämänko-
kemukset ja laajemman marginalisoitumisen problematiikan (esim. Granfelt 2007, 40–
42).   
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haastateltavaksemme sovittelutoiminnan kautta. Hän oli joutunut (tai pääs-
syt) sovitteluun, koska oli pahoinpidellyt avovaimoaan. Tämän lisäksi hän 
oli viettänyt muutama vuosi sitten kuusi kuukautta samassa vankilassa kuin 
missä haastattelimme nuoria vankeja tätä tutkimustamme varten. 

Omar oli kiitollinen siitä, että oli saanut Suomessa ”toisen mahdolli-
suuden”. Hän epäili, että jossain muussa maassa hän olisi saanut elinkauti-
sen rikoksista, muun muassa ryöstöistä, joita hän kuvasi ”nuoruuden sekoi-
luksi”42. Nyt 24-vuotiaana avomiehenä ja pian kolmen lapsen isänä hän 
teki voimakkaasti eroa entiseen rikosten täyttämään elämäänsä. Hänen ku-
vauksensa vankilaelämästä oli paitsi konkreettisempaa, myös kriittisempää 
kuin vankilassa kuulemamme tarinat, vaikka vankilassa haastattelemil-
lamme nuorilla yleiset individualistinen eetos ja vankilan näkeminen elä-
män yhtenä käännekohtana tulivat esiin hänen kertomuksessaan. Hän kriti-
soi varsinkin vartijoita, mitä kukaan haastattelemistamme vangeista ei teh-
nyt yhtä selväsanaisesti. Hän kertoi joutuneensa yhden pahoinpitelemäksi. 
Hän oli harkinnut valituksen tekemistä tapauksesta, mutta oli luopunut aja-
tuksesta, sillä kukaan muista vangeista ei koston pelossa ollut suostunut 
toimimaan todistajana. Tässä toteutuu yksi vankiyhteisön sosiaalisista 
normeista, jonka mukaan muiden asioihin ei puututa, vaan ”jokainen lusii 
oman kakkunsa” (Ruckenstein & Teppo 2005, 20). Omar kuvasi vankien 
kesken tapahtuvaa jatkuvaa nimittelyä, väkivaltaa ja muuta arkipäivän ra-
sismia, mistä kukaan vankilassa haastattelemamme ei juuri puhunut. Hän 
muisteli joutuneensa ainakin kerran tappeluun, joka oli alkanut häneen 
kohdistetusta rasistisesta nimittelystä. 

Vankilan työntekijöistä haastattelimme vartijoita lukuun ottamatta melko 
kattavasti muiden ammattiryhmien edustajia (muun muassa sosiaalityönteki-
jä, päihdetyöntekijä, opintojen ohjaaja, pappi, varajohtaja). Vankilatyönteki-
jät kannattivat laajasti universalistisen kohtelun ajatusta, jonka mukaan jo-
kaista vankia kohdellaan samalla tavalla43. Toisaalta tähän nähden ehkä jos-
sain määrin ristiriitaisesti monet uskoivat suhtautuvansa jokaiseen vankiin 
myös yksilönä. He pitivät itseään puolueettomina ja korostivat, ettei vangin 
etninen tai muu tausta vaikuta siihen, miten he häntä kohtelevat. Monikult-
tuurisuus oli heille yksi monista vankilaelämän piirteistä, joita he joutuvat 
päivittäin kohtaamaan. He suhtautuivat varautuneesti ajatukseen, että maa-

                                                 
42 Tähän nähden ristiriitaisesti Bovenkerk & Yesilgöz (2004, 89) ovat havainneet, että 
monet maahanmuuttajat pitävät länsimaista oikeusjärjestelmää (liian) ”pehmeänä”. 
43 Tämä suhtautumistapa on erilainen kuin monissa muissa tutkimuksissa havaittu rikos-
oikeusjärjestelmän toimijoiden mielipide, jonka mukaan normaalijärjestelmä ei riitä 
maahanmuuttajien kanssa toimittaessa (Bovenkerk & Yesilgöz 2004, 90).  
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hanmuuttajavangeille olisi omia erityisiä palveluja44. Institutionaalisen ra-
sismin mahdollisuuden he kiistivät vähintään yhtä ponnekkaasti kuin monet 
vankilassa haastattelemamme nuoret ja edellä siteeratut poliisit.  

Rasismin kiistäminen kertoo puhujan omasta kokemusmaailmasta. Ris-
kinä on se, että rasismin kiistäminen muuttuu periaatteelliseksi ongelman 
ollessa vaikeasti lähestyttävä. Tällainen lähtökohta voi johtaa sokeuteen 
tunnistaa arkielämän mahdollisesti rasistisia käytäntöjä sekä siitä syntyviä 
eriarvoisuuden ja kaltoin kohtelun kokemuksia.  

Rasismin puuttumisen ongelmallisuudesta puhuttaessa korostetaan 
usein sitä, että maahanmuuttomaana Suomi on varsin uudenlaisessa tilan-
teessa eikä vakiintuneita järjestelmiä tai käytäntöjä esimerkiksi rasismin 
vastustamiseksi ole kehitetty. Lainsäädännön tasolla on tehty monia uudis-
tuksia syrjinnän vastaisen toiminnan tehostamiseksi (mm. yhdenvertaisuus-
laki, rikoslaki). Myös Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma vuo-
delta 2006 korostaa tehostamisen tarpeita rasismin ja syrjinnän ehkäisemi-
sessä. Näyttää kuitenkin siltä, etteivät lainsäädännölliset ja poliittiset uudis-
tukset johda käytännön työn uudelleen arviointiin ja uudistamiseen saakka. 
Resurssipula ja tiedon puute vaivaavat monikulttuuristen asioiden paneutu-
nutta ja systemaattista kehittämistä institutionaalisissa käytännöissä.  

On selvää, että esimerkiksi yhdenvertaisuuslain edellyttämiä työyhtei-
sön yhdenvertaisuussuunnitelmia ja niiden seurantaa ei voida toteuttaa käy-
tännössä ilman riittäviä tiedollisia ja taloudellisia resursseja. Kulttuurisesti 
sensitiivisen työeetoksen luominen työpaikoille vaatii paitsi yhteistä tahtoa 
ja vastuuta, myös kunnollista paneutumista siihen, mitä kulttuurinen sensi-
tiivisyys kullakin työpaikalla voi tarkoittaa, ja mitä se edellyttää itse kun-
kin työntekijän kannalta. Yhdenvertaisuusperiaatteen onnistuneeseen käy-
tännön soveltamiseen ei varmastikaan ole tarjolla yhtä reseptiä, vaan se 
vaatii kollektiivista panostamista asiaan.  

Monen haastatellun nuoren vapautuminen oli lähellä, joten siihen liitty-
vät asiat, kuten asunnon, työ- tai opiskelupaikan saaminen, askarruttivat 
heitä. Osa suhtautui tulevaisuuteensa varsin toiveikkaasti, mutta muutamil-
ta tuntuivat puuttuvan lähes kokonaan sosiaaliset verkostot, asunto, työ- tai 
opiskelupaikka, mikä sai vankilan jälkeisen elämän näyttämään varsin loh-
duttomalta. Myös haastattelemamme asiantuntijat pitivät jälkihuollon ny-
kytilaa puutteellisena ja siten yhtenä vankeinhoidon asiakkuuden jättäviä 
(maahanmuuttajataustaisia) nuoria syrjäyttävänä tekijänä (ks. luku 4.1; 
myös Granfelt 2007, 140–141; Rantala 2004, 7–8).  

                                                 
44 Toisaalta vankilassa oli jo olemassa joitakin erityiskäytäntöjä, kuten kirjaston tarjoa-
mat eri kieliset kirjat, mahdollisuus tavata eri uskontokuntien johtajia ja erityisruokava-
liojärjestelyt (muun muassa ramadanin aikaan). 
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Maahanmuuttajataustaisten ja romaninuorten haasteelliset elämäntilan-
teet olisi otettava jälkihuollon erityisen huomion kohteeksi. Tämä voisi 
toteutua uuden vankeuslain mukaisen vankeusajan ja vapautumissuunni-
telmien kautta, jotka laaditaan jokaiselle vangille. Tässä suhteessa on toi-
vottava, etteivät tätä estä tutkimuksissa ongelmallisiksi havaitut rakenteel-
lisista kysymyksistä aiheutuneet resurssien vähyys sekä moniammatillisen 
työotteen kehittämisen haasteet (palvelukentän sekavuus, huono tiedonkul-
ku, tukevien rakenteiden puuttuminen, professionaalisten näkökulmien yh-
teensovittamisen ongelmat jne., esim. Rantala 2004: Pietikäinen 2007). 
 
 
5.6 Nuorisorangaistus 

Nuorisorangaistus on esimerkki hoidon ja rangaistuksen yhdistämistä ko-
rostavasta ja tiukkaa uusklassismia murtavasta ajattelusta, sillä siinä yhdis-
tyvät rankaiseminen ja kuntouttavat toimenpiteet sekä rangaistuksen henki-
lökohtainen räätälöinti. Tarkoitus on toisaalta osoittaa nuorelle teon moitit-
tavuus, toisaalta tukea ja ohjata häntä elämään yhteiskunnan sääntöjen mu-
kaan hänen erityistarpeensa huomioon ottaen. Vuoden 2005 alussa rangais-
tus vakinaistettiin kahdeksan vuoden kokeilun jälkeen. Se on tarkoitettu 
15–17-vuotiaille nuorille, jotka ovat tehneet suhteellisen vakavia tai useita 
rikoksia sekä niille, jotka ovat vaarassa joutua rikoskierteeseen. Ankaruu-
deltaan nuorisorangaistus sijoittuu sakon ja ehdottoman rangaistuksen vä-
liin. Kestoltaan 4–12 kuukauden rangaistukseen sisältyy säännöllisiä val-
vontatapaamisia kriminaalihuollon työntekijöiden kanssa, sosiaalista toi-
mintakykyä edistäviä tehtäviä ja ohjelmia, tukea ja ohjausta sekä työelä-
mään ja työn tekemiseen perehdyttämistä. 

Rangaistuksen hyvinä puolina on pidetty sen konkreettisuutta, intensii-
visyyttä ja sitä, että nuoren yksilölliset tarpeet voidaan ottaa siinä huo-
mioon. Koska se on suunniteltu ”rikoksilla oirehtiville nuorille”, rangais-
tuksen keskeyttäminen on yleistä, joskin rangaistuksen vakinaistamisen 
jälkeen se on vähentynyt huomattavasti. (Lappi-Seppälä 2002a, 305–311; 
Nuorisorikostoimikunnan mietintö 2003, 47; Marttunen 2005; Keisala & 
Marttunen 2007, 84.) 

Nuorisorangaistuksen käyttö on vähäistä. Siksi myös nuorisorangaistus-
ta suorittavia maahanmuuttajataustaisia nuoria on vuosittain vain muuta-
mia. Tosin vuonna 2003 tämä rangaistus oli suhteellisesti hieman yleisempi 
15–17-vuotialla tuomituilla ulkomaan kansalaisilla kuin Suomen kansalai-
silla (4 %, 8 henkilöä vs. 0,6 %, 26 henkilöä, ks. tarkemmin liite 4). Ku-
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kaan haastattelemistamme nuorista ei ollut suorittanut tai suorittamassa tätä 
tuomiota.  

Tarkastelemme nuorisorangaistusta kuitenkin tässä julkaisussa, sillä se 
tuntuu soveltuvan hyvin maahanmuuttajataustaisten nuorten rikosten käsit-
telyyn sen vuoksi, että siinä otetaan huomioon nuoren elämäntilanne ja 
elämänhistoria paitsi henkilötutkinnan ja toimeenpanosuunnitelman kautta, 
myös rangaistukseen toimeenpanossa erilaisten ohjelmien ja keskustelujen 
kautta. Esimerkiksi rangaistukseen sisältyvissä valvontatapaamisissa kysel-
lään nuoren kuulumisia, selvitellään kriisitilanteita ja käytännön asioiden 
hoitamista, minkä lisäksi voidaan järjestää erilaisia verkostopalavereja. 
Rangaistusta arvioivassa tutkimuksessa haastatellut kriminaalihuollon 
työntekijät pitivät tärkeänä, että nuorta kuunnellaan ja hänet otetaan vaka-
vasti eikä vain yksipuolisesti kerrota totuuksia (Keisala & Marttunen 2007, 
25). 

Haastattelemamme kriminaalihuollon työntekijät pitivät nuorisorangais-
tuksen hyvinä puolina etnisiin vähemmistöihin luokiteltujen nuorten näkö-
kulmasta sitä, että siinä on monia nuoren selviytymistä edesauttavia tekijöi-
tä, kuten aikaa paneutua nuorelle tärkeisiin kysymyksiin, kertoa hänelle 
suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta (koulutusjärjestelmistä, työn hake-
misesta) sekä pohtia nuoren kanssa hänen tekemiään rikoksia koko hänen 
elämänhistoriaansa vasten:  

 
 [s]e voi olla sit niille [nuorille] aika tärkeeki, asia, et on paikka mis-
sä voi puhuu ja voi kertoo kuin huonosti voi ja tällasta. Kylhän nää 
[nuoret] tulee sit mukaan, jos on sellanen vähän syvempi työskente-
lysuhde sitten kun tapaa usein. Et koska kyllähän niillä varmaan on 
hirveen paljo pahoinvointii, mitä ne ei niinku voi tai haluu tuoda 
esille, jos on pinnallisii kontakteja, koska pitää pärjätä. 

 
Tästä huolimatta tapaamamme kriminaalityöntekijät myönsivät, että nuori-
sorangaistuksen yksilöllistä räätälöintiä nimenomaan maahanmuuttajataus-
taisten nuorten näkökulmasta on mietitty varsin vähän. Sen vuoksi poh-
dimme seuraavassa muutamia rangaistuksen suunnitteluun ja toimeenpa-
noon liittyviä kysymyksiä.   
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5.6.1 Toimeenpanosuunnitelma 
Nuorisorangaistuksen tuomitsemista edeltävässä moniammatillisessa pro-
sessissa päätetään, kenelle nuorisorangaistus tuomitaan. Tähän prosessiin 
voi osallistua kriminaalihuollon työntekijöiden, kunnallisen sosiaalitoimen 
edustajien ja oikeusviranomaisten lisäksi nuoren huoltajat ja lähipiirin 
edustajia, opettajia sekä muita nuoren elämässä merkittäviä tahoja ja henki-
löitä. Yleensä prosessin aloitteentekijä on syyttäjä, joka pyytää sosiaalivi-
ranomaisilta henkilötutkinnan ja myöhemmin kriminaalihuollosta rangais-
tuksen toimeenpanosuunnitelman.  

Toimeenpanosuunnitelmaa laadittaessa nuoren kanssa keskustellaan 
muun muassa siitä, mistä hänen rikoksensa kumpuavat, millaiseen elämän-
tilanteeseen ne liittyvät ja millaisia tilanteita rikoksentekotilanteet ovat 
konkreettisesti olleet. Osa haastattelemistamme nuorista kiisti syyllisty-
neensä rikoksiin, joista he olivat saaneet tuomioita. Heidän saattaa sen 
vuoksi olla vaikea motivoitua nuorisorangaistuksen suorittamiseen. Nuor-
ten motivaation puute on usein kielteisten päätösten peruste soveltuvuusar-
vioinneissa, jolloin on vaarana, että juuri eniten intensiivistä tukea vaativat 
(maahanmuuttajataustaiset tai muut etnisten vähemmistöjen) nuoret jäävät 
nuorisorangaistuksen ulkopuolelle (myös Marttunen & Keisala 2007, 71). 
Soveltuvuutta arvioivilla työntekijöillä olisi oltava riittävästi tuntemusta 
tekijöistä, jotka voivat olla esimerkiksi rikosten kiistämisen taustalla. 

Jo soveltuvuusarvioita tehtäessä ja toimenpanosuunnitelmaa laadittaes-
sa avautuu mahdollisuus etnisten vähemmistöjen kohtaaman arkipäivän 
rasismin käsittelyyn yhtenä rikosten taustatekijänä, kuten myös sen pohti-
miseen, mitä toiveita nuorella on rangaistuksen toimeenpanon suhteen. 
Myös vanhemmilla on oikeus tulla kuulluiksi tässä vaiheessa, vaikka van-
hemmista vain puolet osallistuu laatimisprosessiin (mt., 13).  

Etnisten vähemmistöjen nuorten rangaistusten suunnitteluun kuuluu 
olennaisena osana sen pohtiminen, miten ne edistävät nuorten kotoutumista 
suomalaiseen yhteiskuntaan. Sen vuoksi viranomaisilta vaaditaan valmiuk-
sia monikulttuuristen yhteistyöverkostojen kehittämiseen ja hyväksikäyt-
töön sekä rangaistuksen suunnittelussa että toimeenpanossa. Haastattele-
miemme kriminaalihuollon työntekijöiden mukaan maahanmuuttajavan-
hemmat ovat aktiivisempia kuin suomalaisvanhemmat verkostopalavereis-
sa, joita järjestetään toimeenpanosuunnitelmaa laadittaessa. Myös syyttäjil-
lä prosessin alulle panijoina ja muilla oikeusviranomaisilla olisi oltava riit-
tävästi tietoa monikulttuurisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Haastattele-
mamme kriminaalihuollon työntekijät kuitenkin pahoittelivat verkostopa-
lavereissa käteen jäävän tiedon ”pinnallisuutta”, joten verkostoyhteistyön 
kehittämistä tarvitaan vielä. 
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5.6.2 Ohjelmat 
Kriminaalihuolto valmistelee nuorisorangaistukseen kuuluvat ohjelmat, 
jotka sisältävät keskusteluja rikollisuudesta ja päihteiden käytöstä, pyrkivät 
edistämään sosiaalisia taitoja sekä informoivat nuorta yhteiskunnan toi-
minnasta. Ohjelmista räätälöidään kunkin nuoren tarpeisiin soveltuva ko-
konaisuus (Marttunen 2005; Keisala & Marttunen 2007, 6–14).  

Ohjelmat ovat saaneet aikaisempaa suuremman roolin nuorisorangais-
tuksissa. Lisäksi niistä on tullut aikaisempaa suunnitelmallisempia ja struk-
turoidumpia. Tiukka strukturointi saattaa heikentää etnisten vähemmistöjen 
nuorten kykyä osallistua niihin. Ohjelmiin osallistumista hankaloittaa 
muun muassa kirjallisiin tehtäviin liian heikko kielitaito, joka on myös hi-
dastanut työskentelyä ylipäätään, joskus niin paljon, ettei nuorisorangais-
tusaika ole riittänyt edes tärkeimpien osioiden läpiviemiseen (Keisala & 
Marttunen 2007, 22). Arvioimme seuraavassa tarkemmin muutamia näistä 
ohjelmakokonaisuuksista siitä näkökulmasta, millaisia haasteita maahan-
muuttajien osallistuminen niihin voi tuottaa ja millaista hyötyä niistä voisi 
olla maahanmuuttajataustaiselle rikoksia tehneelle nuorelle. 

Nuorten rikoksia koskevat keskustelut on ohjelmista käytetyimpiä. Ne 
ovat hyödyllisiä monille nuorille, mutta joillekin keskusteleminen rikoksiin 
liittyvistä tunteista on hankalaa, jopa ylivoimaista (mt., 26). Tällaisia löytyi 
myös haastattelemistamme nuorista; osa ei pitänyt itseään syyllisinä tekoi-
hin, joista he olivat saaneet muun muassa vankeustuomioita. Heidän moti-
voimisensa on suuri haaste ja vaatii työntekijöiltä sensitiivisyyttä ja sosiaa-
lisia taitoja. Työntekijöiden nuoriso- ja monikulttuurinen tietämys saattaa 
auttaa tässä. 

Yli puolet nuorisorangaistukseen tuomituista on tehnyt väkivaltarikok-
sia, minkä vuoksi nuorisorangaistuksessa käytetyt suuttumuksen hallinta-
ohjelmat voivat olla tärkeitä nuoren ajatteluun ja käyttäytymiseen vaikutta-
jia (mt., 11, 56–58). Nuorisokulttuurista näkökulmaa ei pidä unohtaa tällai-
sissa väkivaltaa ehkäisevissä ohjelmissa, joita tarjotaan nuorille muissakin 
toimintaympäristöissä, kuten vankilassa, kouluissa tai nuorisotiloissa. Ne 
perustuvat kognitiivis-behavioristiseen ajatteluun, jossa pyritään muutta-
maan totuttuja ajattelutapoja ja sitä kautta käyttäytymistä. Etnisiin vähem-
mistöihin luokiteltujen nuorten (miesten) on halutessaan voitava päästä 
tämäntyyppisiin ohjelmiin ja heidän osallistumistaan voitaisiin myös roh-
kaista. Etnisen sensitiivisyyden näkökulmasta on kuitenkin tärkeää, ettei 
ohjelmissa vahvisteta maahanmuuttajanuoriin kohdistuvia stereotypioita 
joko väkivallan tekijöinä, pelkojen lähteenä tai voimattomina uhreina 
(Hautaniemi 2004, 105–107). Väkivaltaa ei ole syytä kutistaa pelkästään 
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kulttuurista johtuvaksi asiaksi, mikä häivyttää väkivallan sidoksen sosiaali-
siin suhteisiin ja sen luonteen yhteiskunnallisena ongelmana.  

Haastattelemiemme nuorten tarinat osoittavat, että väkivallan käyttöön 
johtavat prosessit ja sen oikeuttamistavat eroavat jossain määrin sen mu-
kaan, missä se tapahtuu (julkinen tila, perhe, pari- ja läheissuhteet). Siksi 
ohjelmia olisi hyvä jossain määrin eriyttää tapahtumakonteksteittain45. 
Ryhmämuotoisuuden rinnalla olisi myös kehitettävä väkivaltaa käsittelevää 
yksilötyötä, sillä ryhmissä voi olla vaikea käsitellä omaan henkilöhisto-
riaan liittyviä arkaluontoisia kysymyksiä (myös Granfelt 2007, 147; Ny-
qvist 2003, 163). 

Yhteiskuntaan integroivassa ohjelmakokonaisuudessa voidaan valita 
nuorten näkökulmasta olennaisimpia aihepiirejä, kuten asuminen tai suo-
malaisen kulttuurin esittely maahanmuuttajanuorten kannalta, työelämään 
kiinnittyminen, opiskelu, tuki eri viranomaisten kanssa asioinnissa. Myön-
teistä on, että maahanmuuttajanuorille on suunniteltu osio, jossa heitä tu-
tustutetaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen sääntöihin; tämä osio sai 
nuorilta myönteistä palautetta (Keisala & Marttunen 2007, 10–11). 
 
 
5.6.3 Työelämään perehdyttäminen 
Aiemmin nuorisorangaistuksissa painottui työelämään tutustuminen ja työn 
tekeminen, joiden osuus on kuitenkin vähentynyt ohjelmien ja kirjallisten 
harjoitusten osuuden lisääntyessä. Lisäksi osa nuorista on jo työelämässä 
tai opiskelee. Tällä hetkellä 60 prosenttia nuorisorangaistusten sisällöstä on 
sosiaalista toimintakykyä edistäviä ohjelmia, kolmannes valvontatapaami-
sia, ja työn osuus on muutamia prosentteja. (Keisala & Marttunen 2007, 4–
6.)  

Tutkimukseemme osallistuneet nuoret pitivät työelämään kiinni pääse-
mistä tärkeänä, mutta hyvin vaikeana asiana. Monet kertoivat yrittäneensä 
hankkia itselleen työpaikkaa, mutta törmänneensä syrjintään ja suoranai-
seen rasismiin. Suomalaisesta poikkeava ulkonäkö tai ei aivan täydellinen 
kielitaito voi estää työpaikan saamisen, vaikka motivaatioita olisikin. Työ-
hön pääseminen saattaa olla erityisen hankalaa haastattelemiemme kaltai-
sille nuorille, joiden asema on marginaalinen paitsi nuorina maahanmuutta-
jina, myös rikosten tekemisen takia. Työelämään perehdyttäminen nuoriso-
rangaistuksen osana voisi olla yksi keino integroida näitä nuoria yhteiskun-
taan.  
                                                 
45 Yksi esimerkki tällaisista eriytetyistä väkivallan vastaisista toimintaohjelmista on 
maahanmuuttajataustaisille miehille suunnattu Espoon Lyömättömän Linjan ”Miehen 
Linja” -ohjelma (www.lyomatonlinja.fi/miehenlinja.htm).  
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5.7 Sovittelu  
Joissakin länsimaissa on käytetty rikosoikeusjärjestelmän piirissä niin kut-
suttuja kulttuuritulkkeja käsiteltäessä monikulttuurisia kysymyksiä (esim. 
Bovenkerk & Yesilgöz 2004, 90). Tämä ajatus tuli esiin viranomaisten 
haastatteluissa yhtenä mahdollisena vastauksena maahanmuuttajataustais-
ten nuorten rikosten ja muiden konfliktien viranomaiskäsittelyn haasteisiin 
(myös Iivari 2006, 141–144). Myös nuorisotyön kentällä on kokeiltu kult-
tuuritulkkien käyttöä monikulttuurisissa työyhteisöissä.46 Tällainen työmal-
li nostettiin esiin erityisesti puhuttaessa erilaisista sovittelumalleista (ver-
taissovittelu koulussa, rikosasioiden sovittelu, poliisin harjoittama sovitte-
lutoiminta). Sovitteluun osallistuminen tulkittiin eri kulttuuritaustaisille 
nuorille hyödylliseksi ja opettavaiseksi prosessiksi, jonka kuluessa he voi-
vat oppia paitsi hyvittämään tekemänsä vääryydet, myös tuntemaan toi-
siaan ja toistensa kulttuureja. Sovittelun uskottiin hälventävän stereotypioi-
ta ja ennakkoluuloja.  

Rikosten sovittelu on vuodesta 2006 ollut lailla säädeltyä toimintaa, 
jossa rikoksen tekijä ja uhri pyrkivät sopimaan riidan vapaaehtoissovitteli-
jan avustuksella. Sovinnon perusteella syyttäjä voi tehdä syyttämättäjättä-
mispäätöksen tai sovinto voi lieventää rangaistusta. Nuorten (myös alle 15-
vuotiaiden) rikoksia on soviteltu melko paljon (esim. Eskelinen 2005). 

Sovittelun taustaideologiana on niin kutsuttu restoratiivinen oikeus (Ii-
vari 2006, 143–144), jonka keskeisenä tavoitteena on konfliktien epäviral-
linen ratkaisu oikeuskäsittelyn sijaan ja rinnalla. Tuomioistuimen ulkopuo-
lella tapahtuvan sovittelun uskotaan toimivan parempana konfliktinratkai-
sumenetelmänä kuin niiden käsittely tuomioistuimissa, sillä siinä annetaan 
asianosaisille itselleen mahdollisuus sopia konflikti niin sanotun puolueet-
toman sovittelijan välityksellä. Suomessa sovittelijat ovat olleet tehtävään 
koulutettuja vapaaehtoisia, ja toimintaa ovat tyypillisimmin ohjanneet kun-
tien sosiaalitoimen alaiset sovittelutoimistot.  

Haastattelimme paitsi sovitteluun osallistuneita maahanmuuttajataustai-
sia nuoria, myös kahta sovittelijaa sekä yhtä sovittelun ohjaajaa sovittelu-
toimistossa, jossa sovellettiin niin kutsutun sosiaalisen sovittelun mallia 
monikulttuurisissa konflikteissa. Mallin tavoitteena on vahvistaa eri väestö-
ryhmien välisiä sosiaalisia suhteita sovittelutoiminnan avulla, osin jo ennen 
konfliktien syntymistä. Toisella haastattelemistamme sovittelijoista oli 
maahanmuuttajatausta.  

                                                 
46 Muina keinoina haastatteluissa nousivat esiin työntekijöille annettava monikulttuu-
risuuskoulutus ja maahanmuuttajien ammatillisen tietotaidon edistäminen työyhteisön 
sisällä. Keinojen toimivuudesta ei aina oltu yhtä mieltä.  
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Toimiston monikulttuurisissa sovitteluissa vähintään toinen sovitteli-
joista on maahanmuuttaja. Sovittelijat uskoivat, että sovitteluosapuol(t)en 
kanssa samasta kulttuuripiiristä tulevat koulutetut vapaaehtoissovittelijat 
ymmärtävät paremmin sovittelutilanteen erityispiirteet kuin kantasuomalai-
set sovittelijat. He näkevät, mitkä asiat jäävät sovitteluun osallistuneille 
nuorille ja heidän perheilleen helposti epäselviksi ja pystyvät selittämään 
ne heille ymmärrettävällä tavalla. Haastateltavat uskoivat myös, että maa-
hanmuuttajataustaisen sovittelijan on helpompi synnyttää luottamukselli-
nen ilmapiiri monikulttuurisessa sovittelussa kuin kantaväestöä edustavan 
sovittelijan.  

Vapaaehtoisille sovittelijoille sälytetään tässä asetelmassa suuri vastuu 
ymmärtää ja tulkita soviteltavaa, usein hyvinkin monimutkaista nuorten 
ryhmätilannetta. Sovittelijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen olisi va-
rattava riittävästi resursseja. Lisäksi koulutusta olisi suunniteltava siten, 
että siinä otetaan huomioon sovittelun monikulttuurisen toimintaympäris-
tön tuomat erityishaasteet sekä sovittelun taustalla olevan konfliktin että 
sovittelussa syntyvän vuorovaikutuksen kannalta. 

Sovittelijat näkivät monikulttuurisessa sovittelussa erityisesti luotta-
muksen rakentamiseen liittyviä haasteita. Joidenkin maahanmuuttajien ker-
rottiin pelkäävän tiedon sovittelusta ja tehdyistä rikoksista leviävän omiin 
yhteisöihinsä samasta maahanmuuttajaryhmästä olevan sovittelijan välityk-
sellä. Myös tulkin läsnäolo sovittelutapaamisissa saattaa herättää sovitteli-
joiden mukaan ristiriitaisia tunteita. He pitivät tärkeänä, että sovitteluun 
osallistujat voisivat käyttää omaa äidinkieltään puhuessaan tunteistaan ja 
muista tapaukseen liittyvistä herkistä asioista. Toisaalta heidän mukaansa 
on erittäin haasteellista toimia samaan aikaan tulkkina ja sovittelijana. Siksi 
tapaamisessa olisi hyvä olla mukana ulkopuolinen tulkki. Kuitenkaan tek-
ninen tulkki ei välttämättä tunne tapaukseen tai rikosprosessiin liittyvää 
käsitteistöä, jolloin vaarana on, etteivät puheena olleet asiat välity oikeassa 
muodossa maahanmuuttajaosapuolille.  

Haastattelimme viittä sovitteluun osallistunutta nuorta miestä, joilla oli 
maahanmuuttajatausta. Heistä neljää epäiltiin väkivallasta suomalaisia nuo-
ria miehiä kohtaan ja yhtä parisuhdeväkivallasta. Yleisesti ottaen nuoret 
pitivät kokemustaan sovittelusta erittäin hyvänä. Yhtä lukuun ottamatta he 
kertoivat, että sovitteluun osallistuminen oli ollut heille opettavainen ko-
kemus rikosten kannattamattomuudesta. Heidän tarinansa tuovat kuitenkin 
esiin muutamia monikulttuuriseen rikosten sovitteluun liittyviä kysymyk-
siä, joita olisi syytä pohtia tarkemmin menetelmän jatkokehittelyissä. Poh-
dimme seuraavassa kolmea aihepiiriä: vastuun ottamiseen liittyvää epä-
varmuutta, perheen roolia sovittelussa ja kysymystä rasismin puheeksi ot-
tamisesta sovittelutapaamisissa.  
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5.7.1 Vastuun ottaminen ja tietoon perustuva  
 suostumus  
Kaikki pahoinpitelyistä epäillyt pojat suhtautuivat jossain määrin ristiriitai-
sesti itse sovitteluprosessiin, vaikka he olivat tyytyväisiä siihen, ettei ta-
paus edennyt rikosprosessissa. Osa oli ollut tyytyväisiä myös siihen, miten 
asiaa oli käsitelty itse sovittelutapaamisessa, kuten seuraava lainaus osoit-
taa47: 

 
Se sovittelu meni mun mielestä ainaki ihan hyvin. Se oli ihan rau-
hallinen ja kaikki käsitteli ihan rauhassa omaa kantaansa. Äänensä-
vy voi ehkä nousta välil aina korkeelle, mut ei siit tullu mitään sen 
kovempaa niinku sanaharkkaa tai mitään sellast vakavempaa. Kaik-
ki käsitteli oman kantansa, tai aina jos halus esittää oman kantansa, 
niin ihan rauhassa sai olla.  

 
On kiinnostavaa, että monet kiistivät tehneensä sovittelun kohteena olleen 
rikoksen joko osittain tai kokonaan. He syyttivät toista osapuolta tappelun 
aloittamisesta, väittivät, etteivät he oikeastaan olleet lyöneet ketään, tai että 
kukaan sovitteluun osallistuneista ei syvän humalatilansa takia muistanut 
mitään tapahtumista. Kantasuomalaisen pojan pahoinpitelystä epäillyt kak-
si poikaa väitti, että muut juhliin osallistuneet lavastivat heidät syyllisiksi, 
koska he olivat olleet ”ainoat ulkomaalaiset” paikalla. Toinen heistä kuvasi 
tilannetta näin: 

 
No ne, ku se, ensin löi mun kaveria, mä olin, et mä menin auttaa, tai 
oikeestaan, mä menin vaan auttaa kaveria, ni sen takii tuli toi, mä en 
lyöny ketään, nenää sisään tai mitään. Mä menin vaan erottaa niit 
tällee ja sit tuli lappu himaan.  

 
Tästä huolimatta lähes jokainen kertoi myöntäneensä syyllistyneensä ri-
kokseen itse sovittelutapaamisessa. He olivat tehneet näin huomattuaan 
myöntämisen keinoksi välttää asian rikosoikeudellinen käsittely ja koska 
vastapuolen vaatima vahingonkorvaus oli ollut heidän mielestään kohtuul-
linen. Haastattelemamme nuoret saattoivat käyttää sovittelua strategisesti. 
Voidaan puhua eräänlaisesta ”minän strategioinnista”, jossa nuoret olivat 
omaksuneet tilanteesta parhaiten selviämisen mahdollistavia toimintatapo-
ja, vaikka niitä ei koettukaan oman itsen mukaisiksi vaan eräänlaiseksi 
näyttelemiseksi (Jahnukainen, Kekoni, Kitinoja & Pösö 2006, 37).  

                                                 
47 Samanlaisia havaintoja on tehty sovitteluun osallistuneita ruotsalaisia nuoria rikoksen-
tekijöitä koskevassa tutkimuksessa (BRÅ-rapport 1999). 
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Pojat pitivät tärkeänä sitä, ettei heidän tapauksensa ollut edennyt rikos-
oikeudelliseen käsittelyyn. Myös haastattelemamme sovittelijat kertoivat, 
että maahanmuuttajataustaiset nuoret ovat melkeinpä liian innokkaita 
myöntymään vastapuolen vaatimuksiin pelätessään asian etenevän oikeu-
teen. Edellä kuvatun kaltainen minän strategiointi ei kuitenkaan edistä vas-
tuun ottamista tai sisäistämistä, sillä siinä toteutuu ainoastaan muodollinen 
vahingon korvaaminen ja vastuunottoa korkeintaan esitetään. Voidaan 
myös kysyä, onko maahanmuuttajataustaisilla nuorilla riittävästi asianmu-
kaista tietoa rikosprosessista, jotta he voivat arvioida, mihin he ovat haluk-
kaita suostumaan sovitteluneuvotteluissa. Maahanmuuttajataustaisten nuor-
ten tietoon perustuvan suostumuksen varmistaminen on paitsi yksi moni-
kulttuurisen sovittelun, myös rikosten oikeuskäsittelyn haasteita, etenkin 
jos he eivät luota viranomaisiin.  

Seuraava sitaatti osoittaa, miten asian viranomaiskäsittelyn vaiheet voi-
vat jäädä nuorille epäselviksi. Siteerattu poika on epävarma, oliko asiasta 
seurannut rikosrekisterimerkintä, ja mitkä sovittelun oikeudelliset seurauk-
set ovat, vaikka hän oletti, että asia on loppuun käsitelty: 

 
Mä en itse asias tiiä tuliks mulle, sit siitä joku ihme rikosrekisteri vai 
ei. […] Mä en tiedä, tuliks siit niinku syyttäjä mulle, et… niin no, en 
tiiä, syyttikö se mua siit. Tai syytti varmaan mua siitä, mut mä en 
tiiä, sainko mä jotain syytteit sit siitä jotain.  

 
Rikoksen käsittely ja sovittelun oikeudellinen asema voivat jäädä epäsel-
viksi kantasuomalaisillekin nuorille, mutta nuoren maahanmuuttajatausta 
tuo tilanteeseen usein lisähaasteen. Haastattelemamme kriminaalityönteki-
jät pitivät nuorten heikkoa tietämystä suomalaisesta yhteiskunnasta, omista 
oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan yhtenä maahanmuuttajanuoria syrjäyt-
tävänä tekijänä:  

 
Työntekijä 1: Ja joskus on silleen, ainakin nyt yks asiakas on sem-
monen meillä joka tulee mieleen, et voi olla et on muidenkin kohdal 
semmost. Mut se ei oo vaan tullu esiin. Että nuori puhuu suomea ai-
ka hyvin, mutta jotenki ehkä antaa ymmärtää puhuvansa sitä pa-
remmin ku mitä sitte puhuukaan. Ja sit käyki ilmi et hän ei ookaan 
ymmärtäny niit asioita ollenkaan. 
Työntekijä 2: Kuitenkin ne asiat on sen verran vieraita ja vaikeita. 
Työntekijä 3: Ja sit nyökkää et ymmärrän ymmärrän, vaik ei sit oi-
keesti ymmärräkään kauheen paljoo. 
Työntekijä 1: Et tän kohal se just huomattiin sen takii, ku se oli 
niinku niin ilmiselvää, et hän ei oo ymmärtäny niitä. Mut voi olla et 
muidenkin nuorten kohdalla on niin että, ehkä ne on oppinu sitä 
kieltä, voi olla vähän kaveriporukassa ja, ehkä se ei oo sit riittävän 
syvällistä, että voi olla. Et voi olla myöskin et nää nuoret kohtaa sitä 
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just sitte muualla tuolla, niinku palveluissa, et ne vaan nyökkäilee, 
eikä ne ookaan ymmärtäny, ja sen takii sit tulee näit tämmösii niin-
ku, et tippuu kaikeist ja rupee syyllistyy rikoksii ja joutuu huonoon 
seuraan. 

 
Vankilassa olleet nuoret luottivat saavansa tietoa oikeudelliselta avustajal-
taan, mutta sovitteluissa avustajaa ei ollut mukana. Vapaaehtoissovitteli-
joiden tehtäväksi jää kertoa nuorille heidän ymmärtämällään kielellä sovit-
telun paikasta rikosoikeusjärjestelmässä ja nuorten asemasta siinä (esimer-
kiksi siitä, että sovittelu ei johda automaattisesti syyttämättä jättämiseen, 
vaan syyttäjä tekee siitä lopullisen päätöksen48 tai siitä, mikä on rikosvas-
tuun ja vahingonkorvausten ero). Kysymykseen olisi kiinnitettävä huomio-
ta paitsi sovittelijoiden, myös muiden rikosten käsittelyssä mukana olevien 
viranomaisten koulutuksessa. 

Tässä suhteessa esimerkkiä voi hakea huumeiden käyttörikoksiin syyl-
listyneiden nuorten puhuttelukäytännöstä, jossa nuorelle selvitetään, mitä 
lainvastaista hän on tehnyt, mitä seurauksia rikoksesta on itselle ja muille, 
ja mitä rikosoikeudellisia toimenpiteitä siitä voi seurata. Syyttäjien vetä-
missä puhutteluissa on mukana nuoren lähiyhteisön, sosiaalihuollon ja po-
liisin edustajia, ja niissä arvioidaan myös sosiaalihuollollisten toimenpitei-
den tarvetta. (Kainulainen 2006, 44–52, 106–107.) 

Puhuttelujen haasteena on tilanteiden vuorovaikutuksellisuus. Puhutel-
lut nuoret puhuvat vähän, jolloin puhuttelut uhkaavat jäädä yksipuolisiksi 
nuorten ”nuhtelutilaisuuksiksi” (Rönkä 2005, 76). Nuorisorangaistuksen 
toimeenpanosta huolehtivien valvojien haastatteluissa on havaittavissa pyr-
kimystä tämäntyyppisen yksipuolisuuden ylittämiseen (Keisala & Marttu-
nen 2007). Monet pitävät onnistuneen rangaistuksen suorittamisen edelly-
tyksenä luottamuksellisen suhteen rakentamista nuoreen, nuoren arvosta-
mista, aitoa kiinnostusta häntä kohtaan sekä nuoren ”kuuntelemista”. Täl-
lainen ilmapiiri mahdollistaa henkilökohtaisista ja vaikeistakin asioista pu-
humisen nuorille, joilla ei välttämättä ole muita aikuiskuuntelijoita. 
 
 

                                                 
48 Ida Mielityisen (1999) tutkimuksen mukaan syyttäjien halukkuus tehdä syyttämättäjät-
tämispäätöksiä vaihtelee. Tutkimuksessa kerättiin tietoa vuosilta 1995–1997 sovitelluista 
jutuista. 48 prosenttia sovittelussa käsitellyistä virallisen syytteen alaisista rikoksista 
eteni tuomioistuimeen. Tämä tilastotieto on kuitenkin jossain määrin epävarma: tieto 
tapauksen etenemisestä saatiin ainoastaan joka viidenneltä sovittelua soveltaneelta paik-
kakunnalta. Tietoa ei ollut myöskään siitä, olisiko syyttäjä voinut luopua toimenpiteistä 
ilman sovitteluakin, eikä siitä, tehtiinkö sovittelussa sopimus. (Mielityinen 1999, 42–43.) 
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5.7.2 Lähiyhteisöt mukaan? 
Yksi niin sovittelun kuin yleensäkin kriminaalipoliittisten toimintojen ta-
voitteista on saada nuoren rikoksen tekijän ja uhrin lähiyhteisöt, erityisesti 
vanhemmat, mukaan rikoksen käsittelyyn (esim. Nuorisorikostoimikunnan 
mietintö 2003, 115–118). Näin pyritään integroimaan normeja rikkonut 
osapuoli takaisin yhteisöönsä sen sijaan, että hänet leimattaisiin rikolliseksi 
ja suljettaisiin ulos. Samalla varmistetaan, että uhri ja tekijä voisivat jatkaa 
rauhanomaista yhteiseloa. Nuorten sovitteluissa olisi tämän vuoksi hyvä, 
että osapuolten vanhemmat tai muita lähipiiriin kuuluvia henkilöitä olisi 
läsnä sovittelussa.  

Haastattelemiemme nuorten vanhemmat eivät olleet paikalla sovittelu-
tapaamisissa. Mielenkiintoista oli, että kukaan pojista ei myöskään olisi 
halunnut heitä mukaan. Osa ei ollut kertonut tapauksesta vanhemmilleen 
pelätessään, että rikos ja siihen liittyvä alkoholin käyttö olisi paljastunut 
vanhemmille. Perustellessaan tätä ratkaisua he tekivät eroa suomalaiseen 
kulttuuriin. Heidän mukaansa alkoholin käyttö ja rikosten tekeminen ovat 
heille suurempia perheen ja kulttuurin normien rikkomuksia kuin suoma-
laisissa perheissä.  

Nuorille vanhempien poissaolo sovittelusta tuntui olevan helpottava 
asia, mutta samalla menetetään mahdollisuus monikulttuuriseen keskuste-
luyhteyden luomiseen nuorten lähiyhteisöihin kuuluvien kanssa. Myös 
haastattelemamme sovittelijat tunnistivat tämän dilemman, ja kertoivat 
paitsi vanhempien läsnäolon eduista, myös muun muassa siitä, että van-
hempien osallistuminen voi tehdä sovittelutapaamisista haasteellisia. Van-
hemmat saattavat esimerkiksi dominoida neuvotteluja, jolloin nuoret eivät 
pääse keskustelemaan keskenään.  
 
 
5.7.3 Vaiettu rasismi 
Kolmas monikulttuurisen rikosten sovittelun haaste on sovitteluideologias-
ta juontuva vähäinen panostus rasismin ja muiden jännitteiden käsittelyyn 
nuorten välisissä suhteissa (ks. myös alaluku 4.3). Sovitteluideologiassa 
korostetaan asianosaisten kykyä ja valtaa sopia konfliktinsa itse, ilman että 
kukaan ulkopuolinen määrittelisi sopimuksen tai siihen johtavan keskuste-
lun ehtoja. Sovittelijan on toimittava tällöin puolueettomasti. Se ymmärret-
tävästi johtaa sovittelijoiden haluttomuuteen nostaa keskusteluun konflik-
tien takana mahdollisesti olevaa arkipäivän rasismia, ainakaan kovin sel-
keästi, koska toinen osapuolista voi tulkita sen puolueellisuudeksi. Aiem-
man keskustelumme yhteenvetona tässä voi toistaa, että tällöin nuoret me-
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nettävät tilaisuuden puhua rasismista aikuisen kanssa, ja ongelman selvit-
täminen jää yksin nuorten vastuulle.  

Tässä palataan siihen monimutkaiseen kysymykseen, jota olemme jo 
aiemmin tässä luvussa käsitelleet: onko viranomaisten vaikeneminen vai-
keiden asioiden äärellä tulkittavissa hienotunteiseksi puolueettomuudeksi 
vai välinpitämättömyydeksi? Vastuullisen hyvinvointipolitiikan näkökul-
masta vastuu vähemmistöiksi luokiteltujen oikeuksien toteutumisesta – 
myös heidän omien näkökantojensa kuuntelemisen mielessä – kuuluu aina 
myös niin sanotulle enemmistölle. Haaste on erityisen suuri, kun kyse on 
tunnepitoisesta ja herkästä aihepiiristä, josta nuorten itsekin voi olla vai-
keaa puhua tai josta he itse voivat ainakin aluksi olla haluttomia keskuste-
lemaan. Nuorten ehdoilla ei sovittelussa keskustelua voi kuitenkaan lop-
puun saakka käydä.  
 
 
5.8 Vaikeiden kokemusten kohtaaminen ja  
 käsittely  

Haastattelemistamme viranomaisista erityisesti kriminaali- ja sosiaalityön-
tekijät pitivät maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden erityiskohtelun ja 
eriytettyjen tukitoimien edelleen kehittämistä tärkeänä, kun taas esimer-
kiksi vankilassa työskentelevät uskoivat nykyjärjestelyjen riittävän. Usein 
asiantuntijat puhuivat erityiskohtelusta suhteellisen abstraktilla tasolla, mi-
kä vaikeutti erilaisten kantojen hahmottamista. Poikkeuksena tästä olivat 
pakolaisuuteen liittyvät traumaattiset kokemukset, kuten sotaväkivalta, lä-
heisten katoaminen tai kuolema, kodin hävitys ja ylipäätään pakolaisuus 
prosessina.  

Abdulin kertomusta olemme analysoineet jo aiemmin (luku 4.2). Hän 
oli muuttanut Suomeen sodan runtelemasta Somaliasta kymmenisen vuotta 
sitten, 13-vuotiaana. Asuessaan Somaliassa hän kertoi joutuneensa pakoi-
lemaan väkivaltaisuuksia ja pelänneensä päivittäin joutuvansa surmatuksi 
tai että niin kävisi jollekin hänen läheisistään (myös Hautaniemi 2006, 67). 
Hän oli nähnyt ihmisten ripustavan kaulaansa nimikylttejä, jotta heidät 
tunnistettaisiin siinä tapauksessa, että he kuolisivat. Hänen vanhempansa 
olivat kuolleet Somaliassa, ja Suomessa hän oli asunut aluksi sukulaistensa 
luona, joita hän kutsui haastattelussa perheekseen. Tämän perheen kanssa 
syntyneiden ongelmien vuoksi hän oli muuttanut lastenkotiin, ja myöhem-
min hän oli asunut itsenäisesti omassa asunnossaan ja ollut asunnottomana.  

Hän kertoi saaneensa suomalaisilta sosiaaliviranomaisilta apua lähinnä 
arjen ongelmista selviämiseen, mutta ei ollut keskustellut elämästään So-
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maliassa heidän kanssaan. Kukaan viranomaisista ei ollut kysynyt häneltä 
niistä, mutta toisaalta hän ei kokenut tällaisia keskusteluja myöskään tar-
peellisiksi. Hän kertoi pelon täyttämien Somalian vuosien tulevan joskus 
mieleen ”kuvina”, joista hän oli yrittänyt puhua ystäviensä kanssa, mutta ei 
ollut saanut heiltä liiemmin tukea. Haastattelussa jäi epävarmaksi, kaipasi-
ko hän apua näiden ilmiselvästi vaikeiden asioiden käsittelyyn.  

Nuoren itse voi olla hyvin vaikeaa määritellä tuen tarvettaan. Maahan-
muuttajataustaisten nuorten kohdalla tilanne mutkistuu siksi, ettei nuorilla 
ole välttämättä tietoa, kenen viranomaisen puoleen kääntyä. Mahdollinen 
epäluulo viranomaisia kohtaan, kokemus epäoikeudenmukaisesta kohtelus-
ta, omaan elämäntilanteeseen kohdistuva häpeä tai inho sekä yksilövastuun 
eetoksen tavoittelu nostavat yhteyden ottamisen kynnystä entisestään. Ei 
siis voida olettaa, että nämä nuoret itse kovinkaan hanakasti hakeutuisivat 
viranomaisten puheille. Yksittäinen hyvä tai huono kokemus vuorovaiku-
tuksesta viranomaisten kanssa voi olla käänteentekevä.  

Vankilassa niin ikään haastattelemamme Yusyf piti tärkeänä Suomessa 
saamaansa mielenterveydellistä hoitoa. Hän kertoi kärsineensä sodan kes-
kellä elämisestä aiheutuneesta vaikeasta masennuksesta. Hän oli joutunut 
hoitoon jäätyään kiinni Suomessa tekemistään rikoksista. Haastattelussa 
hän nimesi masennuksensa yhdeksi syyksi sille, että oli tehnyt rikoksia. 
Kiinni jäädessään hän ei kertomansa mukaan ymmärtänyt olleensa sairas ja 
oli sen vuoksi suhtautunut hoitohenkilökuntaan epäluuloisesti. Haastattelu-
hetkellä hän hahmotti asian toisin ja näki hoitoon joutumisen olleen kes-
keinen käännekohta hänen elämässään (Gadd & Farrall 2004, 140): ”en mä 
voi sanoo kuinka hyvää [se on] tehnyt mulle”. Hoidon ansiosta hän alkoi 
hahmottaa  elämäänsä  toisin  ja  sai  välineitä  käsitellä  elämänsä  vaikeita 
asioita.   

Omar esitti kolmannen selonteon entisessä kotimaassa koetuista vai-
keista asioista. Hän uskoi pakolaisuuteen johtaneiden kokemustensa aiheut-
taneen hänelle paljon ongelmia Suomessa (mm. joutumisen rikoskiertee-
seen ja lopulta vankilaan). Samalla hän painotti, että oli selviytynyt. Abdu-
lin ja Jusufin tavoin hän kuvasi kokemuksiaan ja niiden myöhempiä vaiku-
tuksia suhteellisen ylimalkaisesti, mikä luultavasti johtuu tämän herkän 
aihepiirin verbalisoinnin vaikeudesta ylipäätään ja erityisesti tilanteessa, 
jossa siitä pitäisi puhua ennestään tuntemattomien tutkijoiden kanssa. 
Omar suhtautui omiin vaikeisiin kokemuksiinsa fatalistisesti: 

 
Haastattelija: Niin, sulla ei oo sellasta oloa, että sä olisit halunnu 
niinku käsitellä niitä asioita täällä? 
Omar: No mä oon käsitelly omalla tavalla ittelleni ja puhumalla. Jos 
mä puhuisin, ei se enää mitään auta, kun ne ei oo sellasii asioi, mitä 
häiritsee mua, enää. Koska se on ollut osa elämää ja se oli tarkotus 
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kokea noita asioista. Oli esimerkki elämässä ja nyt ollaan tässä. En-
nen on ennen. 

 
Omar myönsi sosiaali- ja muiden viranomaisten kyselleen näistä kokemuk-
sista, mutta Abdulin tavoin hän ei ilmaissut haluavansa keskustella niistä. 
Hän piti niitä yksityisasioinaan, jotka hänen olisi selvitettävä itse ja joiden 
suhteen hän uskoi olevansa jo selvillä vesillä.  

Abdulin, Jusufin ja Omarin varovaiset ja tunnustelevat tavat lähestyä 
kysymystä maahanmuuttoon liittyvistä traumaattisista kokemuksista herät-
tävät kysymyksen siitä, pitäisikö tällaisia asioita houkutella tulemaan ker-
rotuiksi nykyistä voimakkaammin, kun maahanmuuttajat kohtaavat suoma-
laisia viranomaisia. Vaikeasta kokemuksesta kertominen luotettavalle kuu-
lijalle voi olla eheyttävä ja voimaannuttava prosessi. Tällainen tapauksen 
muistelu voi auttaa kohtaamaan menneen uudella tavalla ja jättämään sen 
taakse niin, että sen voi hyväksyä osaksi elettyä elämää. (Brison 2003, 50–
58.) Nämä asiat eivät kuitenkaan tunnu tulevan kovin usein esiin, kun vi-
ranomaiset käsittelevät nuorten rikoksia, kuten haastattelemamme krimi-
naalihuollon työntekijä kuvaa: 

 
Henkilötutkinnoissakaan, se et ku mä luen kaikki henkilötutkinnat, 
ni ei niis kyl koskaan [tule esiin maahanmuuttoon liittyvät asiat]. Et 
ainoo on se, et tulin maahan, tai on tullu maahan sen ja sen ikäsenä 
ja sillon ja sillon vanhempiensa tai jonkun kanssa, että ei mitään 
niinku yhtään niinku viittauksii niihin lapsuusajan asioihin.  

 
Haastattelemiemme viranomaisten näkemykset traumaattisten kokemusten 
puheeksi ottamisesta maahanmuuttajataustaisten nuorten kanssa olivat va-
rovaisia ja osin ristiriitaisia. Viranomaisten työn eetosta näytti kuvaavan se, 
ettei nuorten omiin asioihin kuten elämänhistoriaan haluttu tunkeutua, jos 
nuori ei itse ottanut aloitetta. Kuten aiemmin kuvasimme, tällaista työotetta 
perusteltiin toisaalta sillä, etteivät viranomaiset kokeneet olevansa riittävän 
koulutettuja kohtaamaan ja käsittelemään maahanmuuttajanuorten mahdol-
lisesti hyvin traumaattisia kokemuksia, toisaalta hienotunteisuudella (myös 
Granfelt 2007, 134–135). Osa vastusti vaikeiden kokemusten tiedustelua 
rutiininomaisesti jokaiselta maahanmuuttajalta, koska eri ihmisillä nähtiin 
olevan eri tavalla voimavaroja ja erilaisia strategioita selvitä niistä. Kaik-
kien ei uskottu haluavan tuoda niitä viranomaisten tietoon.  

Monet varsinkin rikosoikeusjärjestelmän sisällä toimivista viranomai-
sista pitivät vaikeiden kokemusten jälkihoitoa tärkeänä mutta totesivat sa-
malla, ettei se ole heidän tehtävänsä. Tämä heijastaa perinteistä kontrollin 
(rikosoikeusjärjestelmä) ja hoidon (sosiaaliviranomaiset) välistä työnjakoa 
suomalaisessa rikosoikeusajattelussa, mikä saattaa helposti muodostua yk-
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sittäisen nuoren viranomaiskohtaamisten kannalta vaikeasti hahmotetta-
vaksi kokonaisuudeksi. Lisäksi erityisesti vankilassa työskentelevät viran-
omaiset näkivät resurssien (rahoituksen, henkilökunnan) puutteen esteenä 
maahanmuuttajien vaikeiden kokemusten erityiskäsittelylle. Jotkut pitivät 
haasteellisena erilaisten kulttuurien kohtaamiseen liittyviä jännitteitä, esi-
merkiksi viranomaisten ja maahanmuuttajaperheiden toisinaan toisistaan 
poikkeavia näkemyksiä siitä, mikä on kulloinkin ”lapsen paras” (myös 
Hautaniemi 2004, 124–127). Sekä kriminaalihuollon että vankilan työnte-
kijät toivat esiin myös sen, että maahanmuuttajat saattavat olla haluttomia 
puhumaan esimerkiksi pakolaisuuteen liittyvistä vaikeista asioista, sillä he 
haluavat jättää ne taakseen ja keskittyä selviytymään suomalaisessa yhteis-
kunnassa.  

Osa nuorista oli epävarmoja siitä, miten paljon he haluavat avautua vi-
ranomaisille vaikeista kokemuksistaan. Osalle puuttumattomuus merkitsi 
välinpitämättömyyttä, teknistä suhtautumista nuoriin, kokonaisvaltaisen 
kohtaamisen välttelyä tai heidän elämäntilanteensa ylenkatsomista. Siinä 
missä puuttumattomuus näyttäytyi viranomaisille tavoiteltavana suhtautu-
mistapana, osa nuorista piti sitä pikemminkin kielteisenä orientaationa. 

Osa viranomaisista oli valmiita kartoittamaan ja kohtaamaan maahan-
muuttajataustaisten (nuorten) vaikeita elämänkokemuksia, vaikka mene-
telmien erityisyyksiä ei haastatteluissa ehditty käsitellä syvällisesti. Haas-
tattelemamme sosiaalityöntekijä esitteli standardoitua kyselylomaketta, 
joka oli käytössä tehtäessä henkilötutkintoja rikoksia tehneille nuorille. 
Hän piti lomaketta sekä eettisesti hyväksyttävänä (kaikille samat kysymyk-
set) että hyödyllisenä välineenä puhuttaessa nuorten kanssa heidän vaikeis-
ta kokemuksistaan. Hänen mukaansa henkilötutkintojen aikaisempi va-
paamuotoisuus oli herättänyt epäilyksiä tutkittavissa nuorissa. Nyt kysy-
mykseen ”miksi meiltä kysytään näitä kysymyksiä” oli mahdollista vastata 
toteamalla niiden olevan samoja kaikille tutkituille. Ryhmähaastattelu ei 
mahdollistanut syventymistä tarkemmin henkilötutkintojen suorittamiseen. 
Sen vuoksi haastattelussa jäi auki, miten lomakkeen avulla esiin tulleita 
vaikeita kokemuksia käsitellään myöhemmin, tai miten standardoitu loma-
ke voi toimia vaikeiden ja usein vaiettujen kokemusten verbalisoimisessa.  

Yksi haastatelluista kansalaisjärjestöaktiiveista suositteli lomakehaas-
tattelulle vastakkaista tapaa työskennellä (maahanmuuttajataustaisten) 
nuorten parissa. Hän puhui paneutuneesta vuorovaikutuksesta nuoren kans-
sa. Monet haastattelemistamme nuorista kaipasivat viranomaisilta koko-
naisvaltaista suhtautumista nuoriin asiakkaisiin. Yksi haastatelluista kansa-
laisjärjestöjen edustajista peräänkuulutti yhden lähestymistavan sijasta 
avoimuutta erilaisille menetelmille paneuduttaessa ihmisten henkilöhisto-
riaan liittyviin asioihin. Menetelmien sopivuutta olisi arvioitava yksilö- ja 
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tilannekohtaisesti, ja epäsovinnaisempiakin menetelmiä, kuten draamape-
dagogiikkaa ja fysioterapiaa, voitaisiin hänen mukaansa harkita. 

Viranomaisille yksilöllisyys ei kuitenkaan yleensä tarkoittanut ihmisen 
kokonaisvaltaista kohtaamista vaan pikemminkin kaikkien samanlaista kä-
sittelyä: jokainen on yksilö, joka kohdataan yhdenvertaisena. Yksilön sa-
manlaiseen kohteluun perustuva lähtökohta ei kuitenkaan välttämättä ole 
riittävän sensitiivinen tunnistamaan epätasa-arvoisuuden kokemuksia.  

Lopuksi on vielä syytä huomauttaa, että traumaattisia kokemuksia voi 
kohdata myös suomalaisessa yhteiskunnassa, kuten olemme osoittaneet 
(ks. luvut 4.2 ja 4.3). Suomessa tehtyyn tutkimukseen (Sainola-Rodriguez 
& Kohn 2006) osallistuneista maahanmuuttajista (N=86) lähes puolet ker-
toi kärsineensä Suomessa asuessaan mielenterveysongelmista, tyypillisim-
min masennuksesta, ahdistuneisuudesta ja tuskaisuudesta. Erityisen paljon 
tällaisia kokemuksia oli turvapaikanhakijoilla (71 %), vähän aikaa maassa 
asuneilla (64 %) ja nuorilla (alle 30-vuotiaat, 57 %). Monet (66 %) katsoi-
vat Suomessa koettujen asioiden – kuten taloudellisten huolten, huolen en-
tisen kotimaan tilanteesta, karkotuksen pelon, turvapaikkaprosessin aiheut-
taman epävarmuuden, työttömyyden tai syrjinnän – vaikuttaneen ongel-
mien syntyyn. Lääkärit olivat huomanneet vain vähän yli puolet tapauksis-
ta49. Näyttää siltä, että ennen Suomeen tuloa koettujen tapahtumien merki-
tys tunnistetaan paremmin kuin Suomessa koettujen asioiden vaikutus.  

Haastattelemamme viranomaiset käsittelivät yhteiskunnan syrjiviä käy-
täntöjä, kuten rasistisen väkivallan monikasvoista ilmiötä, joko nuoren yk-
silön tai yhteiskunnan rakenteiden tason ongelmana. Nuorten ryhmään 
kuulumiseen ja ystävyyssuhteisiin liittyvät jännitteet jäivät vähemmälle 
huomiolle, päinvastoin kuin nuorten omat kertomukset antavat ymmärtää. 
Vaikuttaa siltä, että maahanmuuttajataustaisten ja romaninuorten arkielä-
män jäsenyyskamppailuihin liittyvät vaikeudet jäävät vaietuiksi kokemuk-
siksi, joista nuoret jätetään liian usein selviytymään yksin.  

 

                                                 
49 Tutkimuksessa haastateltiin turvapaikanhakijoita ja Suomessa pysyvästi asuvia maa-
hanmuuttajia sekä heitä hoitanutta terveydenhuoltohenkilöstöä (71 lääkäriä ja 71 muuta 
terveydenhuollon henkilöstöön kuuluvaa). 



 
 

6  JOHTOPÄÄTÖKSIÄ:  
Etnisesti sensitiivisen kriminaalipolitiikan 

mahdollisuudet 
 

 
 
Etnisten vähemmistöjen piirissä tapahtuvaa rikollisuutta – olipa kyse uh-
reista tai tekijöistä – voidaan pitää epäonnistuneen integraation yhtenä 
osoituksena. Kriminaalipolitiikan olisikin oltava keskeisiä poliittisia sekto-
reita, joilla kehitetään etnisesti sensitiivisiä periaatteita ja käytäntöjä. Kui-
tenkaan monikulttuuristuvan yhteiskunnan uudenlaisia haasteita ei ole nos-
tettu keskeiseksi kysymykseksi pohdittaessa kriminaalipolitiikan uudistu-
mistarpeita. Etninen sensitiivisyys näyttää olevan pikemminkin periaatteel-
linen kuin käytännön kysymys, joka vaatisi konkreettisia uudistuksia. To-
sin jotkut etnistä sensitiivisyyttä edistämään pyrkivät lakiuudistukset kos-
kevat välillisesti myös kriminaalipoliittista sektoria (mm. yhdenvertaisuus-
laki). 

Tässä johtopäätösluvussa nostamme esiin osa-alueita, jotka näyttävät 
tutkimuksemme perusteella tärkeiltä, kun pohditaan kriminaalipoliittisen 
ajattelun ja rikosoikeusjärjestelmän monikulttuuristumisen haasteita. Nä-
kökulmanamme on erityisesti nuori sukupolvi ja etnisten vähemmistöjen 
nuorten miesten asema rikosoikeusjärjestelmässä sekä suomalaisessa hy-
vinvointivaltiossa yleisemminkin. Monet ehdotuksista nousevat tutkimuk-
seen osallistuneiden nuorten sekä viranomaisten ja päättäjien kanssa käy-
dyistä keskusteluista. Tässä yhteydessä nostamme esiin ennen kaikkea nuo-
risokulttuuristen tekijöiden, arkipäivän rasismin sekä lähiyhteisöjen merki-
tyksen etnisten vähemmistöjen nuorten miesten elämässä, kuten myös hei-
dän viranomaiskohtaamisissaan tunteman ulkokohtaisuuden, jota ei suora-
viivaisesti voi luonnehtia viranomaisvastaisuudeksi. 

Suomalaisessa kriminaalipoliittisessa ajattelussa rikosoikeuden on aja-
teltu olevan viimesijainen keino, ja rikollisuutta pitäisi ehkäistä muun yh-
teiskuntapolitiikan avulla. Sen vuoksi tarkastelemme aluksi rikosten ennal-
taehkäisyä (alaluvut 6.1–6.3) ja sen jälkeen nuorten rikosten seuraamuksiin 
liittyviä kysymyksiä (alaluvut 6.4. ja 6.5) etnisen sensitiivisyyden näkö-
kulmasta. Ennaltaehkäisyn yhteydessä pohdimme tarkemmin hyvinvointi-
politiikkaan sisältyvää universalistista näkökulmaa tasa-arvoon, jonka mu-
kaan kaikkia olisi kohdeltava yhdenmukaisesti. Miten universalismi ja et-
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nisiin vähemmistöihin luokiteltujen nuorten tarve erityiskohteluun ja -toi-
menpiteisiin on sovitettavissa yhteen?  

Rikosten seuraamusten yhteydessä käsittelemme universalismia krimi-
naalipolitiikan kontekstissa. Tällöin keskeisenä periaatteena on paitsi se, 
että samasta teosta seuraa sama rangaistus, myös rikosoikeudellisten ja so-
siaalihuollon toimenpiteiden erottaminen toisistaan. Rikosoikeus määrää 
rangaistuksen, mutta samaan aikaan nuori voi joutua myös lastensuojelul-
listen toimenpiteiden kohteeksi, joissa yksilöllisesti räätälöidyt toimenpi-
teet ovat mahdollisia. Viime aikoina tätä jakoa on murrettu muun muassa 
moniammatillisen työotteen avulla. Mitä näkökulmia tämä avaa monikult-
tuuristen konfliktien ja muiden rikosten taustalla olevien tekijöiden käsitte-
lyyn? 
 
 
6.1 Nuorten ryhmäsuhteet esiin rikosten  
 ennaltaehkäisyssä  

Yhteiskunnan täysivaltaisen jäsenyyden lunastaminen ei koske ainoastaan 
sosiaalipoliittisia tai taloudellisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Se liittyy 
myös arkipäiväiseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen, sosiaaliseen hyväk-
syntään, luottamuksellisten ja vastavuoroisten ihmissuhteiden rakentumi-
seen, arvojen ja elämäntapojen uudelleen punnintaan sekä itsemäärittelyyn 
sosiaalisen yhteisön jäsenenä.  

Nämä ovat esimerkkejä ulottuvuuksissa, joiden voidaan sanoa kuuluvan 
niin sanotun emotionaalisen integraation piiriin. Yksi tutkimuksemme pää-
havainnoista on se, että nuorten ryhmä- ja ystävyyssuhteilla on merkittävä 
rooli etnisiin vähemmistöihin luokiteltujen nuorten rikollisuuden taustalla. 
Rikollisuus on luonteeltaan ryhmätoimintaa, jossa kuulumisen ja syrjäyt-
tämisen sekä arkipäivän rasismin jännitteet ovat voimallisesti läsnä. Haas-
tatellut nuoret ovat kokeneet syrjiviä eleitä, nimittelyä, ryhmästä sulkemis-
ta ja fyysistä väkivaltaa. Monet ovat olleet paitsi rikosten tekijöitä, myös 
rasistisesti motivoitujen rikosten, kuten väkivallan ja uhkailun, uhreja. Toi-
saalta ystävillä on monia myönteisiä ulottuvuuksia nuorten elämässä. Paitsi 
rikoskumppaneita, he merkitsevät myös sosiaalista ja taloudellista tukea, 
apua ja arvostusta, jota osa ei tunnu saavan muualta. Rikollisen elämän 
taakse jättäminen on monelle erityisen haasteellista sen vuoksi, että se 
merkitsee tärkeän viiteryhmän ja kokonaisen elämänpiirin ulos sulkemista.  

Nuorten ryhmäsuhteisiin liittyvä nuorisokulttuurinen tieto voi avata 
konkreettisesti rikosten taustoja, kuten analyysimme arkipäivän rasismista 
nuorten rikollisuuden selittäjänä osoittaa (ks. luku 4.2). Nuorisokulttuuriset 
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jännitteet tulivat nuorten tarinoissa esiin paitsi vapaa-ajan areenoilla, myös 
sosiaalisissa instituutioissa kuten koulussa. Etnisyyteen perustuvasta (kou-
lu)kiusaamisesta monet haastatellut nuoret eivät olleet kertoneet kenelle-
kään aikuiselle – eivät vanhemmille eivätkä opettajille.  

Nuorille rasistisen rikoksen uhreille olisi kehitettävä erityisiä tukipalve-
luja. EUMC:n (European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia) 

raportissa ”Poliisitoiminta sekä rasistinen rikollisuus ja väkivalta”50 koros-
tetaan, että rasististen rikosten uhrien tukipalveluja olisi kehitettävä. Suo-
messa tukipalvelun luomiseen voisi osallistua Rikosuhripäivystys yhdessä 
vähemmistövaltuutetun toimiston kanssa. Verkkopohjaista nuorten tukipal-
velua kehitellään, ja siihen osallistuvat yhteistyössä Suomen Punainen Ris-
ti, Allianssi ja Pelastakaa Lapset. Tutkimuksemme perusteella näyttää siltä, 
että tämäntyyppiset kokeilut tulisi resursoida siten, että ne voidaan juurrut-
taa pysyviksi käytännöiksi. 

Muutoinkin nuorten ryhmään kuulumiseen liittyviin tekijöihin pitäisi 
paneutua kehitettäessä toimenpiteitä etnisiin vähemmistöihin kuuluvien 
nuorten rikollisuuden ehkäisyyn. Viranomaisten haastattelut kuitenkin 
osoittavat, ettei heillä välttämättä ole riittävästi tietoa nuorten ryhmäsuh-
teista, eikä aina liioin orientaatiota tunnistaa ja tunnustaa nuorisokulttuuri-
sia ilmiöitä keskeiseksi osaksi omaa työtään nuorten rikollisuuden ennalta-
ehkäisyssä tai korjaavissa toimenpiteissä (vastaavaa toteavat myös päihde-
ongelmien ehkäisytyöstä Rantala & Sulkunen 2003, 487). 

Viranomaisista ehkä eniten tämäntyyppistä tietoa on nuorten arkea lä-
hietäisyydellä seuraavilla nuorisotyöntekijöillä, joiden asiantuntemusta ei 
tällä hetkellä hyödynnetä riittävästi rikosten ennaltaehkäisyssä eikä liioin 
rikosten käsittelyssä. Oireellista lienee se, että tutkimiemme nuorten mu-
kaan poliisilla on viranomaisista paras tieto ja käsitys siitä, mitä nuoriso-
kulttuureissa nykypäivänä tapahtuu, missä ja miten nuoret tapaavat, sekä 
miksi nuorten keskinäisiä jännitteitä syntyy (myös Nyqvist 2007, 21).  

Ennaltaehkäisevissä toimenpiteissä olisi otettava huomioon, millaisia 
tekijöitä liittyy siihen, että nuori on oman perheensä jäsen ja kuuluu tiet-
tyyn ystäväpiiriin. Millaisia jännitteitä erilaiset yhteisöllisyydet voivat ai-
heuttaa nuoren elämässä? Miten nuoren lähiyhteisöjä voi hyödyntää nuoren 
yhteiskuntaan kiinnittymisessä?  

Etnisiin vähemmistöihin luokiteltuja henkilöitä olisi tärkeää motivoida 
ja ottaa nykyistä paremmin mukaan kriminaalipoliittiseen suunnitteluun 
aina ruohonjuuritasolta päätöksentekoon, kuten myös päätösten käytännön 
toteutukseen. Näin varmistettaisiin se, että maahan muuttaneiden ryhmä-

                                                 
50 http://www.google.fi/search?hl=fi&q=Poliisitoiminta+sek%C3%A4+rasistinen+rikol 
lisuus+ja+v%C3%A4kivalta&btnG=Google-haku&meta= 
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tasoisista kokemuksista, tarpeista ja ongelmista saataisiin nykyistä enem-
män tietoa. 

Yksi keskeinen mutta usein vähäiselle huomiolle jäävä seikka on se, et-
tä maahanmuuttajien sosiaaliset verkostot ylittävät hyvin usein Suomen 
rajat. Miltei poikkeuksetta haastatellut nuoret kertoivat tärkeistä ystävyys- 
tai sukulaissuhteistaan Suomen rajojen ulkopuolella – joko syntymämaas-
saan tai muualla. Sosiaalisten verkostojen monikansallinen luonne jää hel-
posti kansallisesti värittyneen hyvinvointipolitiikan varjoon. Suomen rajat 
ylittäviä sosiaalisia suhteita ei pitäisi tulkita maahanmuuttajien Suomeen 
kiinnittymisen uhkana, päinvastoin. Jos nämä suhteet toimivat hyvin, ne 
voivat yhtä lailla toimia suomalaiseen yhteiskuntaan kiinnittymisen resurs-
seina. 
   
 
6.2 Rasisminvastaisuus on rikosten ehkäisyä  

Uudesta yhdenvertaisuuslaista (2004), Vanhasen I hallituksen maahan-
muuttopoliittisesta ohjelmasta (2006) ja monista kansainvälisistä sopimuk-
sista huolimatta suomalaisessa monikulttuurisuutta koskevassa keskuste-
lussa rasisminvastaisuus ei ole noussut keskeiseksi poliittiseksi tai hallin-
nolliseksi tavoitteeksi. Myöskään kriminaalipoliittisissa asiakirjoissa arki-
päivän rasismi ei näy. Magdalena Jaakkolan (2005) uusin kysely osoittaa, 
että suomalaisten asenteet Suomeen muuttaneita kohtaan ovat vähitellen 
muuttumassa myönteisemmiksi. Silti maahanmuuttajataustaisia nuoria 
koskevat tutkimukset puhuvat synkähköä kieltään: arkipäivän rasismi kos-
kettaa suurta joukkoa nuoria Suomeen muuttaneita (esim. Rastas 2007; 
Harinen 2005).  

Myös tutkimukseemme osallistuneet nuoret kertoivat päivittäisistä ra-
sismin uhriksi joutumisen kokemuksistaan. Rasismia ei voi pitää suomalai-
sen yhteiskuntapolitiikan marginaalisena asiana – siis ilmiönä, joka koskee 
vain pientä osaa Suomessa asuvista ihmisistä. Rasismi on yhteiskunnalli-
nen ongelma, joka koskettaa välillisesti tai välittömästi koko yhteiskuntaa 
ja joka on otettava huomioon niin ruohonjuuritason toiminnassa, institutio-
naalisessa järjestelmässä kuin poliittisessa päätöksenteossa.  

Tutkimuksemme yksi keskeinen päätelmä on rasismin monikasvoisuus, 
jota kuvaamme arkipäivän rasismin käsitteellä. Se viittaa arkisiin, omaan 
tai perheen etniseen taustaan tai ihonväriin perustuviin epäoikeudenmukai-
suuden kokemuksiin niin oman ikäpolven sisällä kuin eri sukupolvien vä-
lillä. Se haastaa kapean rasismin määritelmän, jossa näkökulma on lähinnä 
näkyvissä teoissa kuten fyysisessä väkivallassa. Tutkimukseen osallistu-
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neiden nuorten kertomuksissa rasismiin liittyvät tulkinnat ja kokemukset 
vaihtelevat epätasa-arvoisesta institutionaalisesta kohtelusta arkipäivän 
hienosyisiin sosiaalisiin ulossulkemisen muotoihin esimerkiksi koulussa tai 
vapaa-ajan ympäristöissä.  

Viranomaisten ei tunnu olevan helppo puhua rasismista. Tekemissäm-
me haastatteluissa aihe ohitettiin helposti niin ilmiönä kuin käsitteenäkin. 
Etenkin kysymys rasismikokemuksista institutionaalisten järjestelmien si-
sällä on vaikeasti käsiteltävä aihe. Jos rasismi ymmärretään kapealla tavalla 
tai kiistetään, monia arkipäivän rasismin piiloisia muotoja ei välttämättä 
tunnisteta tai tulkita ongelmallisiksi. Tämän seurauksena moni nuori saat-
taa joutua kamppailemaan rasismikokemusten kanssa yksin tai tulkitsee ne 
omaksi yksityiseksi ongelmakseen – tai omaksi syykseen. Tämänkaltainen 
sosiaalisten ja emotionaalisten ongelmien käsittely yksin voi eristää nuorta 
entisestään sosiaalisesta ympäristöstä ja suhteista.  

Nuorten ja maahanmuuttajien parissa työskentelevien ammattieetok-
seen ja -koulutukseen olisi tärkeää sisällyttää avointa asennoitumista ja 
herkkyyttä rasismin tunnistamiseksi ja käsittelemiseksi sekä jaettu vastuu 
tämän ongelman poistamiseksi (myös Pringle 2006, 227).  

Kyse on myös asiantuntijuuden uudelleen arvioinnista: käsiteltäessä arka-
luontoisia asioita on tärkeää myöntää viranomaisten asiantuntijuuden raken-
tuvan paitsi tiedon, myös tulkinnan varaan. Tulkintaan perustuvassa asiantun-
tijuudessa (Raitakari 2002, 52–53) nostetaan esille sekä vuoropuhelun että 
asiakkaan henkilökohtaisen kokemuksen merkitys, jolloin asiakas näyttäytyy 
asiantuntijan rinnalla tasavertaisena tiedon tuottajana ja tulkitsijana.  

Nuorten huono-osaisuutta ja sen tulkintoja koskevissa tutkimuksissa on 
tullut esiin, että nuorten ja aikuisten käsitykset sosiaalisesta syrjäytymisestä 
ja tuesta saattavat erota merkittävästi toisistaan. Siinä missä aikuiset mää-
rittelevät huono-osaisuutta esimerkiksi taloudellisten vaikeuksien avulla, 
lapset ja nuoret näkevät syrjäytymisen syrjässä olemisena suhteessa vertai-
siinsa tai ryhmään kuulumattomuutena (esim. Törrönen & Vornanen 2002). 
Nuoria koskevissa päätöksissä olisi tämän vuoksi pyrittävä kuuntelemaan 
nuoria itseään, jotta he voisivat kokea heitä koskevat uudistukset tai pää-
tökset oman elämänsä kannalta mielekkäiksi. Tällainen lähestymistapa voi 
rohkaista nuorta kertomaan omista kipeistäkin kokemuksista, jos hän ko-
kee, että hänen omaa kertomustaan paitsi kuunnellaan, myös arvostetaan.  

Moniammatillisten verkostojen nykyistä parempi hyödyntäminen voi 
laajentaa nuorten maahanmuuttajien elämää koskevaa tietopohjaa ja avoin-
ta asennoitumista, jollaista nuorten rikosten etnisesti sensitiivisessä ehkäi-
syssä tarvitaan. Myös kolmannen sektorin tietotaidon pitäisi saavuttaa vi-
ranomaiset nykyistä paremmin.  
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Tällä hetkellä yhteistyö näyttää riippuvan liian paljon yksittäisten henki-
löiden aktiivisuudesta ja resursseista. Riskinä on, ettei kukaan ota vastuuta 
rasisminvastaisten työmenetelmien ja rasismin tunnistamiseen tarvittavan 
ammattitaidon kehittämisestä. Rasisminvastaisia toimenpiteitä kehittämällä 
voitaisiin kuitenkin ratkaisevasti ehkäistä etnisiin vähemmistöihin luokiteltu-
jen nuorten rikollisuutta ja sen uusimisen riskejä, jotka ovat heillä hieman 
kantaväestön nuoria korkeammat (Savolainen ym. 2007).  

Mitään yksiselitteistä mallia rikosoikeusjärjestelmän rasisminvastaisuu-
teen ei liene mahdollista muotoilla. Kyse on paitsi siitä, että myönnetään 
rasismin (sen laajassa merkityksessä) olevan yksi nuorten rikollisuuteen 
vaikuttava taustatekijä, myös sen osoittamisesta, että rasismia pidetään 
kriminaalipoliittisissa yhteyksissä vakavana ongelmana ja sitoudutaan sen 
torjumiseen. Etnisiin vähemmistöihin kuuluvien nuorten ja oikeusviran-
omaisten välisen luottamuksen kannalta on tärkeää, että erilaisiin arkielä-
män ongelmiin, kuten rasistiseen rikollisuuteen ja väkivaltaan, suhtaudu-
taan paneutuen. 

”Hyvinvointivaltion kriminaalipolitiikka” -toimintaohjelmassa (v. 
2007–2011) kysymys rasismista ja sen huomioon ottamisesta rikosoikeus-
järjestelmässä ei nouse esiin. Esimerkiksi Rikoksentorjuntaneuvosto voisi 
yhtenä kehittämisalueenaan pohtia sitä, millä välineillä rasisminvastaisuut-
ta voitaisiin soveltaa rikosoikeusjärjestelmän osana ja ketkä ovat tässä 
työssä keskeisiä yhteistyökumppaneita (valtio, kunnat, kolmas sektori). 
EUMC:n edellä mainitussa raportissa ehdotetaan, että poliiseille annetaan 
kaikissa EU:n jäsenmaissa erityiskoulutusta rasistisesta rikollisuudesta ja 
väkivallasta. Tämä ehdotus voisi koskea kaikkia rikosoikeusjärjestelmän 
piirissä työskenteleviä. Raportin mukaan koulutusta on selkeästi tarjolla 
vain viidessä jäsenvaltiossa.   
  
 
6.3 Etnisiin vähemmistöihin kuuluvien nuorten  
 erityiskohtelun arviointi 

Yksi suomalaisen kriminaalipoliittisen ajattelun iskulauseista on ”sosiaali-
politiikka on parasta kriminaalipolitiikkaa”. Tehokkaimpina rikosten ennal-
taehkäisyn muotoina nähdään yhteiskunnallisen tasa-arvon edistäminen, 
tulonjakopolitiikka ja erilaiset tasausjärjestelmät, jotka turvaavat niidenkin 
asemaa, jotka eivät menesty yhtä hyvin kuin toiset.   

Analysoituamme nuorten haastatteluja näyttää ilmeiseltä, että ”hyvin-
vointivaltion peruspalvelut” eivät yksin riitä tunnistamaan ainakaan hanka-
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limmassa tilanteessa elävien etnisiin vähemmistöihin luokiteltujen nuorten 
erityisiä tarpeita ja ongelmia.  

”Yhteiskuntaan kiinnittymisen” tai ”kotoutumisen” kaltaiset käsitteet 
ovat viranomaiskäytössä ja tutkimuksissakin helposti yleistäviä. Miten pit-
källe ihmisten hyvinvointia koskevia käsityksiä ja toiveita voidaan ohjailla 
yhdenmukaisesti? Nuoriin sovellettuna on pysähdyttävä miettimään, mitkä 
ovat keskeiset hyvinvointia edistävät elinolojen ulottuvuudet eri kieli- ja 
kulttuuriryhmiin kuuluvien nuorten näkökulmasta.  

Tämä on lähellä sellaista sosiaalityön lähtökohtaa, jossa korostetaan yh-
teiskunnan marginaaleissa elävien ihmisten puolelle asettuvaa, heidän oi-
keuksiaan ja velvollisuuksiaan tunnistavaa ja heidän asemansa parantami-
seen pyrkivää otetta. Itsestään selvää lienee, että erityisesti lasten ja nuor-
ten suhtautumiseen omaan elämäänsä ja sen mahdollisuuksiin vaikuttaa 
olennaisesti se, miten heihin erilaisissa institutionaalisissa yhteyksissä suh-
taudutaan. Kuinka paljon luotetaan toisaalta heidän omiin resursseihinsa, 
toisaalta institutionaalisen tukijärjestelmän mahdollisuuksiin?  

Näyttää siltä, että tutkimillamme nuorilla on varsin selkeä kuva siitä, 
millaista norminmukaista elämää Suomen valtiossa eläviltä odotetaan. Osa 
nuorista pyristelee sitä kohti, toiset näkevät normielämän olevan kaukana 
omien resurssien tuolla puolen. (Mm. Juhila 2002; Strandell, Julkunen & 
Lamminen 2002; Harinen & Suurpää 2004.)  

Etnisiin vähemmistöihin kuuluvien nuorten erityiskohtelun tarpeen ar-
viointi edellyttää kokonaisvaltaista tietoa näiden nuorten elämäntilanteista. 
Tekemissämme viranomaishaastatteluissa erityiskohtelu palautuu yksittäi-
siin toimenpiteisiin, kuten erikoisruokavalion tarjoamiseen tai rukoushet-
kien kunnioittamiseen vankilassa. Näkemyksemme mukaan erityiskohtelu 
on kuitenkin laajempi ilmiö. Sen tavoitteena on kehittää sellaisia vuorovai-
kutuksellisia työvälineitä, joiden avulla on mahdollista tunnistaa erityistar-
peita myös nuorten omista lähtökohdista. Tärkeää on myös olla valmis pe-
rustelemaan erityiskohtelun oikeutusta muille – niin toisille asiakkaille 
(esim. vankilassa) kuin viranomaisille. Viranomaishaastatteluissa erityis-
kohtelun sivuuttaminen perusteltiin muun muassa tiedon ja resurssien puut-
teella sekä sillä, että on mahdotonta vetää rajaa siihen, kuka olisi oikeutettu 
ja millaiseen erityiskohteluun. Tämä epäröinti osoittaa, että kysymystä eri-
tyiskohtelun oikeutuksesta ja sovellusmahdollisuuksista ei ole pohdittu 
riittävästi, vaikka muun muassa yhdenvertaisuuslaki velvoittaa viranomai-
sia tähän.  
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6.4 Etninen sensitiivisyys rikosten  
 seuraamuksissa 

Suomalaisen kriminaalipoliittisen ajattelun universalismi tarkoittaa sitä, 
että kaikkia rikoksista epäiltyjä tulisi kohdella yhdenmukaisesti. Samasta 
rikoksesta on odotettavissa samat rikosoikeudelliset seuraamukset. Tämän 
vuoksi Suomessa on vain muutamia erityisesti nuorille suunnattuja rikosoi-
keudellisia toimenpiteitä. Viimeaikaisissa keskusteluissa on kuitenkin pi-
detty tärkeänä erityiskohtelun kehittämistä muun muassa hyödyntämällä 
moniammatillisia verkostoja, erityisesti sosiaali- ja oikeudellisen sektorin 
välistä yhteistyötä (esim. Nuotio 2004). 

Pohdimme seuraavassa tutkimuksemme perusteella, miten etnisyys tu-
lee esiin nuorten rikosten seuraamuksissa, ja miten se pitäisi ottaa huo-
mioon viranomaistoiminnassa. Haastattelemamme nuoret eivät olleet eri-
tyisen viranomaisvastaisia. Heidän suhdettaan viranomaisiin värittää pi-
kemminkin eräänlainen ulkokohtaisuus. Yhtäältä nuoret eivät odottaneet 
saavansa viranomaisilta tukea tai tulevansa autetuiksi, toisaalta esimerkiksi 
oikeudelliseen avustajaan kohdistui epärealistisiltakin tuntuvia toiveita ja 
odotuksia muodollisen asiakkuuden ylittävästä suhteesta. 

Etenemme seuraavassa lievimmistä seuraamuksista ankarampiin sekä 
rangaistusten ja lastensuojelun asiakkuuden jättävien jälkihuoltoon. Paino-
piste on muissa seuraamuksissa kuin vankeusrangaistuksissa, sillä niiden 
tuomitsemista nuorille on viime vuosina pyritty onnistuneesti välttämään. 
Lopuksi arvioimme moniammatillisuutta etnisesti sensitiivisen kriminaali-
politiikan näkökulmasta. 

Aivan aluksi on kuitenkin syytä tuoda esiin kaksi keskeistä tutkimuk-
semme havaintoa, jotka olisi otettava huomioon kehitettäessä nuorten ri-
kosten seuraamuksia. Ensinnäkään monet haastattelemamme nuoret eivät 
olleet selvillä oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan suomalaisen yhteiskun-
nan institutionaalisessa järjestelmässä. Nuorten mukaan myöskään heidän 
vanhempansa eivät tunne hyvin suomalaisen yhteiskunnan rakenteita ja 
institutionaalisia käytäntöjä. Nuorille ei ollut myöskään selvää, mistä he 
voivat hakea tukea ja apua, jos kokevat tulevansa epätasa-arvoisesti koh-
delluiksi joko instituutioiden sisällä tai yleisemmin omassa arjessaan. So-
vellettua, riittävän monille kielille käännettyä ja helposti saavutettavaa in-
formaatiota palvelu- ja tukijärjestelmistä olisi muokattava ja jaettava maa-
hanmuuttajaperheille – niin nuorille kuin aikuisille.  

Toiseksi nuorten haastattelut osoittavat, että nuorten maahan muuttanei-
den ja romaninuorten rikollisuutta olisi tarkasteltava prosessina, jossa ri-
kosten teko ja rikosten uhriksi joutuminen kytkeytyvät usein yhteen. Sen 
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vuoksi nuoren yksilöllisen tilanteen käsittely on tärkeää. Vaikka nuorten 
rikosten viranomaiskäsittelyssä on monia tämän mahdollistavia kohtia, 
monet kokivat, ettei näin ollut heidän kohdallaan tapahtunut, tarkoittipa 
tämä herkkyyttä ottaa huomioon nuorten kulttuurisen taustan merkitykset 
ja asema nuorten elämässä, nykyinen elämäntilanne tai se sosiokulttuurinen 
konteksti, jossa rikos oli tehty.  

Mikäli nuorten rikokset käsitellään irrallaan nuorten elämänhistoriasta, 
mahdollisista traumaattisista lapsuudenkokemuksista tai ongelmista, joita 
he ovat kokeneet suomalaiseen yhteiskuntaan kiinnittymisessä, jää moni 
keskeinen rikoksen taustalla oleva tekijä selvittämättä. Emme tarkoita, että 
etnisiin vähemmistöihin luokiteltujen nuorten tulisi saada kantaväestön 
nuoria lievempiä rangaistuksia, vaan että heidän erityinen elämänhistorian-
sa ja -tilanteensa otettaisiin käsittelyyn.  

 
 

6.4.1 Sovittelu  
Nuorten rikoksia käsittelevistä järjestelmistä sovittelutoiminta on ollut ken-
ties aktiivisin monikulttuuristen konfliktien rakentavan käsittelyn kehitte-
lyssä. Se on onnistunut luomaan toimivia käytäntöjä, mutta tutkimuksem-
me paljastaa myös kehittämistarpeita ja lisäpohdintaa vaativia kysymyksiä. 

Yksi sovittelutoiminnan haasteista liittyy vastuun ottamiseen tehdystä 
teosta ja siitä aiheutuneesta vahingosta, mitä painotetaan sovittelua käsitte-
levässä kirjallisuudessa paitsi rikoksentekijää sosiaalistavana, myös rikok-
sen uhrille tärkeänä asiana (mm. Lappi-Seppälä 2002b, 507; Nuorisorikos-
toimikunnan mietintö 2003, 21, 56). Sen vuoksi olisi tärkeää, ettei sovitte-
luun osallistuva ”[e]päilty kiistä rikoksen tosiseikkoja ainakaan kokonaan” 
(Lappi-Seppälä 2002b, 507).  

Haastattelemamme nuoret eivät yksiselitteisesti pitäneet itseään syylli-
sinä tekoihin, joista heitä epäiltiin, vaikka he olivat myöntäneet rikoksen 
sovitteluneuvottelussa. He kokivat tunnustamisen keinoksi välttää rikoksen 
käsittelyn oikeudessa, varsinkin kun monet pitivät vastapuolen korvausvaa-
timusta kohtuullisena. Tutkimukseemme osallistuneet sovittelijat olivat 
tietoisia tähän liittyvästä ja myös Nuorisorikostoimikunnan (2003, 186) 
esiin nostamasta vaarasta: ”nuori rikoksentekijä voi suostua kohtuutto-
miinkin asianomistajan vaatimuksiin välttääkseen rikosasian jatkokäsitte-
lyn”. Yksi sovittelijoille asetettu vaativa tehtävä on yhtäältä huolehtia sekä 
tekijän että uhrin oikeusturvasta, toisaalta selvittää nuoren asema rikospro-
sessissa hänelle niin, että hän ymmärtää mihin ryhtyy suostuessaan sovitte-
luun. Haastatelluille tämä ei aina tullut selväksi. 
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Toiseksi rasismista puhumisen tapoja sovittelussa olisi syytä pohtia ja 
kehittää. Se ei ole helppoa, ei vähiten siksi, että asian esiin nostaminen on 
jännitteisessä suhteessa sovitteluideologiaan ja sovittelijan oletettuun puo-
lueettomuuteen. Olisikin kehitettävä uudenlaisia tapoja integroida rasis-
minvastaisuutta sovitteluideologiaan. Nyt asiaa ei liiemmin käsitellä, ja 
siksi vastuu rasismiin liittyvien jännitteiden ratkaisemisesta jää nuorille 
itselleen. He taas usein mieluummin vaikenevat asiasta, jolloin arkipäivän 
rasismi jatkaa kyseenalaistamatonta olemassaoloaan epätasa-arvoa tuotta-
vana nuorisokulttuurisena ilmiönä. Olisi siis tärkeää, että sovittelijoilla olisi 
paitsi tietoa ja kokemusta nuorten elämästä (myös Nuorisorikostoimikun-
nan mietintö 2003, 188), myös siihen liittyvistä monikulttuurista jännitteis-
tä.  

Kolmanneksi kehittämiskohteeksi nousee vanhempien mukanaolo mo-
nikulttuurisissa sovitteluissa. Lasten ja nuorten rikosten sovittelua on pidet-
ty tehokkaana varhaisen puuttumisen välineenä muun muassa siksi, että 
vanhemmat integroidaan näin mukaan nuoren rikoksen käsittelyyn (Eskeli-
nen 2005, 160, 164). Toisaalta vanhempien osallistuminen voi lisätä tilan-
teiden jännitteisyyttä ja äärimmillään estää nuoren oman tahdon tai sovin-
non toteutumisen (Nuorisorikostoimikunnan mietintö 2003, 188–189). 
Haastattelemamme nuoret eivät halunneet vanhempiaan mukaan, ja osa 
kiisti kertoneensa tapauksesta vanhemmilleen perustellen tätä vanhempia 
kohtaan koetulla lojaalisuudella sekä heille tuotetun mielipahan ja häpeän 
tuottamisen välttämisellä.  

Tämäntyyppinen lojaalisuus oli tyypillistä haastatelluille nuorille, kun 
he puhuivat rikoksistaan ja vanhemmistaan. Jotkut perustelivat tätä suhtau-
tumista oman lähtökulttuurinsa eroavaisuudella suomalaisesta kulttuurista: 
rikokset ja niihin liittyvä päihteidenkäyttö on heidän perheissään suurempi 
normirikkomus kuin kantasuomalaisten perheissä. Yksi sovittelun ja jos-
sain määrin koko rikosprosessin haaste on, miten integroida etnisten vä-
hemmistöjen nuorten vanhemmat ja lähiyhteisöt sovitteluprosessiin tavalla, 
jonka nuoret itse kokisivat rakentavaksi.            
 
 
6.4.2 Puhuttelu, syyteratkaisun lykkääminen ja  
 ehdollinen syyttämättä jättäminen 
Nuorisorikostoimikunta (2003) on tehnyt useita ehdotuksia nuorten rikos-
ten toimenpiteistä luopumiseen ja oikeuskäsittelyyn. Ensinnäkin se on eh-
dottanut, että syyttäjä voisi lykätä syyteratkaisua, jos epäilty on osallistu-
massa hänelle hyödyllisiin toimenpiteisiin (esim. osallistuminen Kriminaa-
lihuoltolaitoksen ohjelmiin, mt., 44). Toiseksi se on ehdottanut (mt., 44, 
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58) ehdollista syyttämättä jättämistä. Ehtona on pidättäytyminen uusista 
rikoksista seuraavien kuuden kuukauden aikana. Tämä päätös olisi ehdo-
tuksen mukaan tehtävä henkilökohtaisessa tapaamisessa nuoren kanssa.  

Kolmanneksi se on ehdottanut (mt., 44, 153), että tuomioistuimen pu-
heenjohtaja puhuttelisi alle 18-vuotiasta rikokseen tuomittua tuomion jul-
kistamisen yhteydessä. Tällaista säännöstä ei ole lainsäädännössä, minkä 
vuoksi nuoria puhutellaan tuomioistuimissa harvoin. Nuorta voitaisiin va-
roittaa ja hänelle voitaisiin antaa tietoja tuomitusta rangaistuksesta.  

Neljänneksi se on ehdottanut toimenpiteistä luopumiseen uusia menet-
telytapoja, jotka tukevat nuoren ”sosiaalista selviytymistä” ja estävät rikos-
ten uusimista (mt., 2003, 57). Yhtenä jo käytössä olevana keinona on vi-
ranomaisten välinen yhteistyö. Se on tällä hetkellä käytössä muun muassa 
syyttäjän vetämissä huumeiden käyttörikoksesta ensimmäistä kertaa kiinni 
jääneiden nuorten puhutteluissa (esim. Kainulainen 2006; Rönkä 2005). 

Etnisiin vähemmistöihin luokiteltujen nuorten tekemien rikosten raken-
tava käsittely ehdotusten mukaisesti edellyttää, että toimenpiteistä vastaa-
villa oikeusviranomaisilla on riittävästi tietämystä erilaisten nuorten koh-
taamisesta. Sen vuoksi heille olisi syytä järjestää muun muassa monikult-
tuurisuutta ja etnisiä suhteita sekä rasisminvastaisuutta koskevaa koulutus-
ta.  
 
 
6.4.3 Henkilötutkinta  
Sosiaalityöntekijöiden ja kriminaalihuollon edustajien tekemien henkilö-
tutkintojen tehtävä on tuottaa oikeusviranomaisille tietoa rikoksia tehneen 
nuoren elämäntilanteesta. Henkilötutkintaprosessissa nuoren kanssa käytä-
vät keskustelut voivat muutenkin auttaa nuorta, minkä lisäksi on mahdollis-
ta arvioida, millaista tukea hän tarvitsee. Nuorta voidaan myös ohjata ja 
neuvoa siitä, mitä oikeudenkäynnissä tapahtuu. (Nuorisorikostoimikunnan 
mietintö 2003, 20, 39–40; Lappi-Seppälä 2002a, 302–303.) 

Nuorisorikostoimikunta (2003, 58–59, 115, 130, 149) on ehdottanut 
henkilötutkinnan korvaamista rikoksentekijän tilanteen selvittämisellä. Sen 
tekisivät sosiaaliviranomaiset alle 21-vuotiaista rikoksia tehneistä nuorista. 
Siinä arvioitaisiin nuoren elinolosuhteita, terveydentilaa sekä sosiaali- ja 
terveydenhoidon toimien tarvetta. Kriminaalihuoltolaitoksen tehtäväksi 
tulisi seuraamusselvitys, jossa arvioitaisiin seuraamuksen valinnan vaiku-
tusta nuoren ”sosiaaliseen selviytymiseen”. Näiden prosessien aikana ta-
pahtuisi viranomaisyhteistyötä, mikä osaltaan nopeuttaisi asian käsittelyä.  

Henkilötutkinta tai ehdotettu rikoksentekijän tilanteen selvittäminen 
mahdollistaa nuorten yksilöllisen tilanteen käsittelyn, jota haastattele-
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mamme nuoret kaipasivat nykyistä enemmän. Tämä voi tarkoittaa nuorten 
kulttuurisen taustan merkitysten ja aseman huomioon ottamista nuorten 
elämässä, nykyisen elämäntilanteen samoin kuin tehtyjen rikosten sosiaali-
sen ja kulttuurisen kontekstin pohtimista. Nuorten elämänhistoria ja lap-
suuden mahdollisesti traumaattiset kokemukset, kuten myös suomalaiseen 
yhteiskuntaan kiinnittymisen ongelmat, voivat näin tulla esiin nuorten ri-
kollisuuden taustatekijöinä.  

Haastattelemamme nuoret kaipasivat lisää ymmärrystä nuorten rikosten 
käsittelyyn. Osa tutkimukseemme osallistuneista viranomaisista oli taas 
sitä mieltä, että nuorten henkilökohtaisia asioita ei mielellään käsitellä, mi-
käli nuori ei itse tee aloitetta. Tätä perusteltiin hienovaraisuudella, puo-
lueettomuudella ja kaikkien kohtelulla samalla tavalla. Jotkut taas tunnus-
tivat taustalla olevan arkuutta lähestyä vaikeita kysymyksiä, kun asiaan ei 
ole saatu erityiskoulutusta.  

Osalle nuorista tämäntyyppinen puuttumattomuuden ihanne merkitsi 
välinpitämättömyyttä. Toiset taas eivät odottaneet tai kaivanneet tukea tai 
apua heille vaikeissa asioissa, joiden kanssa he yrittivät pärjätä yksin. Hen-
kilötutkintojen laadinnassa voitaisiin paneutua vaikeasti käsiteltäviin ja 
emotionaalisesti latautuneisiin asioihin entistä huolellisemmin. Olisi poh-
dittava keinoja, miten tämä tapahtuisi, ettei se jäisi pelkäksi hyväksi tah-
doksi tai juhlapuheiden retoriikaksi eikä liioin tulisi tulkituksi nuoria pai-
neistavana kontrollina. Tärkeää on myös, että henkilötutkinta saa asianmu-
kaisen aseman osana rikosoikeuskäsittelyä eikä jää marginaaliseksi doku-
mentiksi. 
 
 
6.4.4 Ehdollisen vankeusrangaistuksen valvonta  
Rikoksen alle 21-vuotiaana tehnyt voidaan tuomita ehdollisen vankeusran-
gaistuksen oheisseuraamuksena valvontaan, mikä yleensä tapahtuukin. Ta-
voitteena on nuoren ”sosiaalisen selviytymisen edistäminen”, toiminnan ja 
vastuuntunnon vahvistaminen, uusintarikollisuuden ehkäisy sekä nuoren 
ohjaaminen tuen piiriin (Nuorisorikostoimikunnan mietintö 2003, 13–17, 
149). Valvonnan järjestää ja sitä valvoo Rikosseuraamusvirasto. Valvojana 
toimii kriminaalihuoltolaitoksen virkamies tai muu sopivaksi katsottu henki-
lö. Nuorimpien valvoja on yleensä sosiaaliviranomainen (mt., 16–17).  

Valvontaan kuuluu keskusteluja tehdyistä rikoksista. Niiden tavoitteena 
on saada nuori tunnistamaan rikoksiin johtavia tilanteita ja ymmärtämään 
rikosten seurauksia sekä itselleen että muille. Valvonnassa nuorta voidaan 
myös tukea käytännön asioiden, kuten raha-asioiden, asumisen, koulutuk-
seen liittyvien kysymysten hoitamisessa. Tämä voi tapahtua yhteistyössä 
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vanhempien ja muiden viranomaisten kanssa. Valvontaan voi sisältyä myös 
kriminaalihuollossa kehitettyjä toimintaohjelmia (mt., 16–18, ohjelmista 
tarkemmin luku 5.6).  

Kriminaalihuoltolaitoksen ehdollisesti tuomittujen nuorten valvojille 
tekemän kyselyn mukaan valvojat uskovat valvonnan mahdollisuuksiin 
nuoren tukemisessa, mutta toiminnassa on myös haasteita, kuten nuorten 
luottamuksen saaminen ja kielteisen asennoitumisen voittaminen (Nuoriso-
rikostoimikunnan mietintö 2003, 144–145)51. Tämä on ehkä tavallista suu-
rempi haaste haastattelemiemme kaltaisilla nuorilla, joiden luottamus vi-
ranomaisiin saattaa olla jo lähtökohtaisesti heikko eivätkä he tämän vuoksi 
välttämättä halua puhua avoimesti tekemistään rikoksista (esim. Diesen 
2005, 270–272). Kyselyyn vastanneet valvojat pitävät hyvän valvonnan 
piirteinä muun muassa tiivistä yhteistyötä nuoren lähiverkoston kanssa, 
valvonnan räätälöintiä nuoren tarpeiden mukaan, vilpitöntä halua auttaa 
nuoria, suunnitelmallisuutta, säännöllisyyttä sekä valvonnan konkreettista 
kytkeytymistä nuoren elämään ja tarpeisiin. Eri nuorten korostettiin tarvit-
sevan erilaisia toimenpiteitä, minkä vuoksi valvonnan yksilöllistä räätälöin-
tiä pidettiin tärkeänä.  

Ehdollisen vankeuden valvonnan toimivuudesta ei ole olemassa tar-
kempaa tutkimustietoa, mutta siinä vaikuttaa olevan piirteitä, jotka mahdol-
listavat etnisten vähemmistöjen nuorten rikosten käsittelyn niin, että heidän 
rikoksensa on mahdollista nähdä osana heidän elämänhistoriaansa. Valvo-
jat ovat orientoituneet nuorten erityiskohteluun, ja siksi heillä on todennä-
köisesti valmiuksia kehittää myös etnisesti sensitiivistä työotetta. Tämän 
tueksi he tarvitsevat tietoa ja koulutusta monikulttuurisuuteen liittyvistä 
kysymyksistä. Myös kysymys rasismista nuorten arjessa on mahdollista 
nostaa osaksi valvontakeskusteluja. Samoin valvonta mahdollistaa tiedon 
antamisen nuorelle hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan suomalaises-
sa yhteiskunnassa sellaisella tavalla, jolla on mahdollista varmistaa, että 
nuori on ymmärtänyt saamansa informaation.  
 
 

                                                 
51 Kysely tehtiin vuonna 2001, ja siihen vastasi 35 kriminaalihuollon työntekijää ja 45 
yksityisvalvojaa. 
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6.4.5 Nuorisorangaistus 
Nuorisorangaistuksen tarkoituksena on toisaalta rangaista nuorta ja osoittaa 
hänen tekemänsä teon moitittavuus, toisaalta tukea nuorta hänen erityistar-
peensa huomioon ottaen. Vuosittain vain muutamia maahanmuuttajataus-
taisia nuoria on rangaistuksen piirissä, vaikka luonteensa vuoksi se voisi 
soveltua hyvin etnisten vähemmistöjen ja maahanmuuttajataustaisten nuor-
ten rikosten käsittelyyn. 

Jo nuorisorangaistuksen toimeenpanosuunnitelmaa laadittaessa nuoren 
kanssa keskustellaan nuoren tekemien rikosten taustoista ja itse tilanteista, 
joissa rikoksia oli tapahtunut. Arkipäivän rasismin kaltaiset teemat voisi 
ottaa mukaan jo näihin keskusteluihin. Maahanmuuttaja- ja romanitaustai-
sia nuoria voi kuitenkin karsiutua jo tässä vaiheessa, sillä osa ei välttämättä 
näe itseään syyllisenä tekoihin, joista he ovat saaneet rangaistuksia. Sitä 
kautta heidän motivaationsa rangaistuksen suorittamiseen saattaa olla al-
hainen. Soveltuvuutta arvioivilla työntekijöillä olisi oltava riittävästi tun-
temusta tekijöistä, jotka voivat olla esimerkiksi rikosten kiistämisen taus-
talla. 

Erilaiset kuntouttavat ohjelmat ovat saaneet aikaisempaa suuremman 
roolin nuorisorangaistuksissa. Niistä on tehty myös aikaisempaa suunni-
telmallisempia ja strukturoidumpia, mikä on saattanut jossain määrin hei-
kentää rangaistusten yksilöllisen räätälöinnin mahdollisuuksia ja sitä kautta 
ehkä myös etnisten vähemmistöjen nuorten kykyä osallistua niihin. Lisäksi 
nuorten mahdollisesti heikko kielitaito voi huonontaa heidän mahdolli-
suuksiaan selvitä eri tehtävistä. Olisi huolehdittava, etteivät tällaiset seikat 
estä etnisiin vähemmistöihin luokiteltujen nuorten osallistumista.  

Ohjelmista nuorten rikoksia koskevat keskustelut voivat hyödyntää 
myös etnisiin vähemmistöihin kuuluvia nuoria, joskin haasteena saattaa 
joillakin olla aihepiirin emotionaalinen vaikeus. Heidän motivoimisensa 
vaatii työntekijöiltä rohkeutta, sosiaalisia taitoja ja tietämystä taustalla ole-
vista monikulttuurisista tekijöistä. Sama koskee kysymystä arkipäivän ra-
sismista ja sen seurauksista nuorelle. 

Monet haastattelemistamme nuorista kuten myös rikoksista epäillyistä 
maahanmuuttajataustaisista nuorista olivat tehneet väkivaltarikoksia. Sen 
vuoksi suuttumuksen hallintaohjelmat voisivat olla heille hyödyllisiä, mi-
käli niissä käsitellään väkivaltaa paitsi sukupuolisesti, myös etnisesti sensi-
tiivisesti niin, että ne ovat vakuuttavia nuorten itsensä näkökulmasta. Oh-
jelmia voisi olla syytä eriyttää jossain määrin väkivallan tapahtumakon-
tekstin mukaan (julkinen tila, perhe, pari- ja läheissuhteet). Arkaluontoisia 
ja henkilöhistoriaan liittyviä väkivaltakokemuksia käsittelevää yksilötyötä 
olisi kehitettävä ryhmätyöskentelyn rinnalla. 
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Työelämään perehdyttäminen on ollut aiemmin nuorisorangaistuksen 
yksi painopistealue, mutta sen osuus on vähentynyt ohjelmien ja kirjallisten 
harjoitusten osuuden lisääntyessä. Työelämään kiinni pääseminen on eri-
tyisen vaikeaa monille sellaisille etnisiin vähemmistöihin luokitelluille 
nuorille, jotka ovat tehneet rikoksia. Suuri osa haastattelemistamme nuoris-
ta miehistä oli kuitenkin motivoituneita tekemään ansiotyötä, minkä vuoksi 
työn tekeminen nuorisorangaistuksen osana voisi olla yksi keino integroida 
näitä nuoria yhteiskuntaan. 
 
 
6.4.6 Vankeusaika ja jälkihuolto 
Puolet haastattelemistamme nuorista oli haastatteluhetkellä vankilassa. He 
olivat haastatelluista kaikkein heikoimmassa asemassa niin tiedollisten, 
sosiaalisten kuin taloudellistenkin resurssien suhteen. Silti monet heistä 
olivat motivoituneita muuttamaan elämänsä suuntaa ja pääsemään irti ri-
kollisesta menneisyydestään.  

Viranomaisten haastavaksi tehtäväksi asettuu tukea vankeja heidän 
pyrkimyksessään kohti ”normaalielämää”. Vaikuttaa siltä, että vankeinhoi-
dossa kysymykset rasismista tai erityiskohtelun ja universalismin yhteen-
sovittamisesta eivät ole tähän mennessä saaneet kovin paljon sijaa, vaikka 
vangeille tarjotaan erikielistä kirjallisuutta luettavaksi, erityisruokavalioita 
tai eri uskontokuntien johtajien tapaamisia. Kuitenkin maahanmuuttaja-
taustaisten vankien mahdollisuudet osallistua esimerkiksi vankilassa järjes-
tettäville kursseille tai ohjelmiin tuntuivat olevan muita heikommat. Van-
keinhoidossa olisikin pohdittava, miten syrjinnän vastainen lainsäädäntö 
(mm. yhdenvertaisuuslaki) konkretisoituisi niin, että monikulttuuriset asiat 
otettaisiin osaksi käytännön työtä. Esimerkiksi yhdenvertaisuussuunnitel-
mien laatiminen edellyttää paitsi tietoa monikulttuurisista kysymyksistä, 
myös taloudellisia resursseja ja koko työyhteisön motivoimista pohtimaan, 
mitä kulttuurinen sensitiivisyys voisi merkitä kullakin työpaikalla.  

Muutamien haastattelemiemme vankien tulevaisuus näytti lohduttomal-
ta. Heillä ei ollut juuri sosiaalisia verkostoja tai mitään tietoa siitä, mihin he 
menisivät vankilasta vapauduttuaan. Jälkihuollon puutteet ovat erityisen 
ongelmallisia sellaisille nuorille, joiden sosiaaliset tukiverkostot ovat haja-
naiset, joiden tieto apua antavista tahoista on vajavaista ja jotka tuntevat 
itsensä sosiaalisesti ja institutionaalisesti eristyneiksi. Haastattelemamme 
asiantuntijat pitivät jälkihuollon puutteellista hoitamista ”kriminogeenisenä 
tekijänä” etnisiin vähemmistöihin kuuluville nuorille. 

Jälkihuollon etnistä sensitiivisyyttä olisikin kehitettävä, mihin esimer-
kiksi uusi vankeuslaki tarjoaa puitteet velvoittaessaan tekemään jokaiselle 
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vangille rangaistusajaksi riski- ja tarvearvion sekä vapautumissuunnitel-
man. Näissä suunnitelmissa on mahdollista ottaa huomioon nuoren tilanne 
ja tarpeet sekä räätälöidä tarvittavia toimenpiteitä integroitumisen edistä-
miseksi (mm. ehdonalaisesti vapautuneiden valvonta, perhe-, kuntouttavat 
ja vapauteen valmentavat leirit avolaitoksissa, erilaiset projektit vapautu-
vien vankien tukemiseksi, asumiseen, työhön ja koulutukseen liittyvien 
asioiden järjestäminen). Tässäkin suunnittelussa on tärkeää viranomaisten 
valistuneisuus nuorten monikulttuuriseen elämään liittyvistä kysymyksistä. 
Toimiva viranomaisyhteistyö voi auttaa tässä, joskin olisi tärkeää määritel-
lä vastuutaho, jotta vältyttäisiin siltä, ettei mikään hallinnon sektori ota vas-
tuuta jälkihuollosta.  

Jälkihuollon tarve ei rajaudu pelkästään vankeihin, vaan myös muiden 
seuraamusten ja lastensuojelun toimenpiteiden päättäneiden jälkihuolto52 
on tärkeää. Esimerkiksi kriminaalihuollossa on pidetty ongelmana, että 
nuorisorangaistuksen suorittamisen jälkeen nuorelle ei ole riittävästi tukea 
(Nuorisorangaistustoimikunnan mietintö 2003, 51).53 Monet haastattele-
mistamme viranomaisista pitivät ongelmana lastensuojelun asiakkaiden 
jälkihuoltovelvoitteen loppumista, kun nuori täyttää 21 vuotta, jolloin mo-
net jäävät oman onnensa nojaan.  
 
 
6.4.7 Karkotus lisärangaistuksena?  
Arkipäivän rasismi ja sen mukanaan tuomat irrallisuuden tunteet voivat 
osaltaan sysätä maahan muuttaneen nuoren ajautumista rikoskierteeseen. 
Vakavia tai toistuvia rikoksia tehnyt voi joutua karkotetuksi kansalaisuut-
taan vastaavaan maahan, johon hänellä ei ole välttämättä merkittäviä so-
siaalisia sidoksia. Näin siitä huolimatta, että hän on asunut Suomessa lap-
suudestaan asti. Viime vuosina Suomessa on tehty runsaat 130 karkotus-
päätöstä, joista monessa perusteena on ollut rikoksiin syyllistyminen (ks. 
tarkemmin luku 3.3.1).  

                                                 
52 Sosiaaliviranomaisten on järjestettävä laitoksessa tai sijaishuollossa olleelle lapselle tai 
nuorelle jälkihuolto, mikä tarkoittaa lapsen ja hänen huoltajansa taloudellista ja sosiaalis-
ta tukemista. Jälkihuollossa tehdään yhdessä nuoren kanssa suunnitelma, jossa määritel-
lään tavoitteet ja keinot niihin pääsemiksi. (Nuorisorikostoimikunnan mietintö 2003, 27–
28.)  
53 Nuorisorangaistuksen suhteen on pidetty ongelmana myös lastensuojelun tukitoimien 
vähenemistä nuoren aloittaessa nuorisorangaistuksen suorittamisen. Näin voi käydä eri-
tyisesti silloin kun nuori tulee täysi-ikäiseksi rangaistuksen aikana. Tällöin hän voi me-
nettää sosiaalitoimen tukihenkilönsä rangaistuksen aikana ja on vaarassa jäädä vaille 
tukea rangaistuksen jälkeen. (Keisala & Marttunen 2007, 37–38.) 
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Niin haastattelemamme nuoret kuin viranomaiset luonnehtivat karko-
tusta raa’aksi rangaistuskeinoksi, joka hankaloittaa lapsuudesta asti Suo-
messa asuvien, Suomeen omaa perhettä perustavien nuorten aikuisten elä-
mänkulkua, mielenterveyttä, urakehitystä ja sosiaalisten suhteiden ylläpi-
tämistä.  

Karkotus ei ole rikosoikeudellinen seuraamus. Kuitenkin se ja jo sen 
uhka merkitsee käytännössä lisärangaistusta varsinkin sellaisille rikoksen-
tekijöille, jotka eivät ole Suomen kansalaisia mutta jotka ovat asuneet 
maassa lapsuudestaan asti. Sen vuoksi erityisesti näiden henkilöiden koh-
dalla se pitäisi nähdä nykyistä tiiviimmin rikosoikeudellisena toimenpitee-
nä. Yhdenvertaisuuden näkökulmasta se asettaa muut kuin Suomen kansa-
laiset eriarvoiseen asemaan kantasuomalaisiin verrattuna. Karkotuskysy-
mys paljastaa suomalaisen kotouttamispolitiikan ristiriitaisuuden: toisaalta 
maahanmuuttajat halutaan kiinnittää osaksi suomalaista yhteiskuntaa, toi-
saalta karkotus ja sen uhka murentavat maahanmuuttajan jäsenyyspyrki-
myksiä. Nuorten rikosten viranomaiskäsittelyssä korostetaan nopeaa puut-
tumista ja heidän oikeuttaan saada rikosasia nopeasti käsitellyksi. Tähän 
nähden ristiriitaisesti ne nuoret, jotka eivät ole Suomen kansalaisia, joutu-
vat usein odottamaan pitkään muun muassa turvapaikka- ja karkotuspää-
töksiä. 

Tällainen kohtelu on erityisen epäoikeudenmukaista niiden nuorten 
kohdalla, jotka ovat asuneet Suomessa jo pitkään. Suomalaisen yhteiskun-
nan katvealueet nuorten erityistarpeiden, syrjinnän ja rasismin huomioon 
ottamisessa voivat olla yhtenä etnisten vähemmistöjen nuorten rikollisuu-
den taustatekijänä.  

Karkotukseen liittyvä uhka ja sen käytännön sovellukset on yksi epä-
varmuutta ja huolta aiheuttava asia, josta paitsi nuorilla, myös viranomai-
silla näytti olevan hatarasti tietoa. Karkotusta koskeva hallinnollisten sek-
torien välinen tiedonkulku ei vaikuta haastattelujen perusteella toimivan 
hyvin. Erityisen huonosti tieto näyttää kulkevan käytännön kentän suun-
taan.  

Nuorten vähäinen tieto suomalaisesta institutionaalisesta järjestelmästä 
aiheuttaa turhautumista, ärtymystä ja luottamuksen puutetta. Joissain ta-
pauksissa se vähentää selvästi motivaatiota kiinnittyä suomalaisen yhteis-
kunnan jäseneksi – etenkin jos rasismin kokemukset yhdistyvät vähäiseen 
tietomäärään.  

Pitkät rikosoikeusprosessit yhdistettynä tiedolliseen epävarmuuteen te-
kevät nuorten elämäntilanteesta usein hankalan. Silloin nuorten yhtenä 
vaihtoehtona on oman ulkopuolisuuden vahvistaminen muun muassa etsiy-
tymällä paljon rikoksia tekeviin ystäväpiireihin.  
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6.5  Moniammatillisuuden mahdollisuudet ja  
 haasteet kriminaalipolitiikassa 

Nuorten tekemiä rikoksia on käsitelty suomalaisessa rikosoikeusjärjestel-
mässä tietyllä tavalla moniammatillisesti jo pitkään: rikosoikeusjärjestelmä 
määrää rangaistuksen ja sosiaalitoimi hoitaa kuntouttamisen. Kuitenkaan 
aivan viime aikoihin saakka lastensuojelun, nuorisotyön ja rikosoikeudelli-
sen seuraamusjärjestelmän välillä ei ole ollut kovin paljon varsinaista yh-
teistyötä (Lappi-Seppälä 2002a, 300).  

Lastensuojelun tehtävänä on huolehtia lapselle mielekkäiden kasvuolo-
jen varmistamisesta, kuten myös syrjäytymisen ja rikosten uusimisen eh-
käisystä, osin yhteistyössä muun muassa nuorisotoimen kanssa. Myös las-
ten ja nuorten toivomukset ja mielipiteet on otettava huomioon toimenpi-
teitä suunniteltaessa. Ensisijaisena toimenpiteinä ovat erilaiset avohuollon 
toimet54, ja viimesijaisimpina huostaanotto, sijaishuolto tai laitossijoitus, 
joista päättää kunnan sosiaalilautakunta ja tahdonvastaisissa huostaanotois-
sa55 hallinto-oikeudet. Sosiaaliviranomaiset voivat olla läsnä nuoren rikos-
ten esitutkinnassa ja oikeuskäsittelyssä valvomassa lapsen edun toteutumis-
ta. (Lappi-Seppälä 2002a, 296–299; Nuorisorikostoimikunnan mietintö 
2003, 24–25.) 

Viime aikoina moniammatillisuuden merkitystä on alettu korostaa uu-
della tavalla sekä rikosten ennaltaehkäisyn että niiden käsittelyn välineenä. 
Huolto- ja tukijärjestelmiä on haluttu kytkeä entistä tiiviimmin oikeudelli-
seen prosessiin ja tehostaa erityisesti paikallisten toimijoiden yhteistyötä. 
Rikosten seuraamusten yhteydessä yhteistyön tavoitteeksi on asetettu muun 
muassa seuraavia asioita: 1) nuoren tekemän rikoksen viranomaiskäsittely 
on saatava mahdollisimman nopeaksi, nuoren rikoskierre on katkaistava, ja 
rikoksen ja seuraamuksen välinen suhde on tehtävä selväksi nuorelle; 2) 
nuori on saatava mahdollisimman nopeasti tuen piiriin; 3) tuomioistuimelle 
tuotetaan tietoa nuoren henkilökohtaisista olosuhteista, joita tarvitaan ran-

                                                 
54 Yhtenä keinona on läheisneuvonpito, jossa lapsi voi käsitellä asiaa yhdessä läheistensä 
kanssa ja ehdottaa siihen ratkaisua. Neuvonpitoon kootaan yhteen lapselle tai nuorelle 
läheiset henkilöt, esimerkiksi vanhemmat, sukulaiset ja ystävät. Sen voi kutsua kokoon 
maallikko, mutta yleensä neuvonpidot ovat sosiaalitoimen vetämiä. Viranomaisia voi 
tulla paikalle asiakkaan luvalla kertomaan, minkä he näkevät tilanteessa ongelmallisena. 
Läheisneuvonpito perustuu vapaaehtoisuuteen, mutta sosiaalityöntekijän on hyväksyttä-
vä siinä mahdollisesti saavutettava neuvottelutulos. (Nuorisorikostoimikunnan mietintö 
2003, 25, 223; Reinikainen 2007.) 
55 Huostaanotossa on kuultava lapsen huolenpitäjää ja 12 vuotta täyttänyttä lasta itseään. 
Jos jompikumpi vastustaa huostaanottoa, hallinto-oikeus vahvistaa asian. (Nuorisorikos-
toimikunnan mietintö 2003, 27.) 
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gaistuksen määräämiseen. (Nuorisorikostoimikunnan mietintö 2003, 190–
194.) 

Yleensä yhteistyöverkostoissa on ollut mukana poliisin, syyttäjälaitok-
sen, sosiaalitoimen ja kriminaalihuollon edustajia. Moniammatillista työ-
otetta käytetään nykyään muun muassa henkilötutkinnoissa, nuorten puhut-
teluissa, nuorisorangaistuksessa ja kokeiluissa, joissa on pyritty nopeutta-
maan nuorten rikosasioiden käsittelyä.  

Nuorisorikostoimikunta (mt., 197–198) ehdottaa, että nuorten rikoksia 
olisi käsiteltävä paikallisissa ryhmissä. Nämä ryhmät kokoontuisivat sään-
nöllisesti ja riittävän usein ryhmäkokouksiin. Tämäntyyppinen moniamma-
tillinen yhteistyö voi olla keino luoda esimerkiksi rasisminvastaisia ja mo-
nikulttuurisuuden huomioon ottavia työtapoja. Myös nuorten parissa va-
paa-ajalla työskentelevien nuorisoalan ammattilaisten ammattitaito olisi 
saatava mukaan näihin verkostoihin. Tämä lienee erityisen tärkeää, koska 
suomalaiset oikeusviranomaiset eivät välttämättä ole erikoistuneita nuorten 
asioihin eikä heillä siten ole sosiaali- tai nuorisoalan erityiskoulutusta. 
Näyttää siltä, että nuorisotyöntekijöillä on usein varsin toimiva vuoropuhe-
lu alueen poliisien kanssa. Sitä vastoin muiden rikosoikeusjärjestelmässä 
toimivien kanssa nuorisoalan ammattilaisten yhteistyö on hataraa. 

Parhaimmillaan verkostoyhteistyö laajentaa maahanmuuttajien elämää 
koskevaa tietopohjaa ja synnyttää avointa asennoitumista, joita kumpaakin 
nuorten rikosten etnisesti sensitiivisessä käsittelyssä tarvitaan. Vastuuta 
monikulttuuristen yhteisöjen hyvinvoinnista ja integraatiosta on sälytetty 
kolmannelle sektorille, jolla on maahanmuuttaja-asioista paljon tietoa ja 
kokemusta. Ongelmana on, ettei tämä tietotaito aina saavuta päätöksiä te-
keviä julkisen sektorin viranomaisia. Lisäksi näyttää siltä, että yhteistyö 
riippuu yksittäisten työntekijöiden yhteistyöhalusta, toimeliaisuudesta ja 
resursseista tai perustuu lyhytaikaisiin projekteihin, joiden mahdolliset pää-
telmät ja suositukset eivät välttämättä leviä projektiraporttien ulkopuolelle. 
Edelleen työntekijöiden kiire, vaihtuvuus ja vähäinen resursointi, jotka ovat 
erityisesti sosiaalityön ongelmia, voivat vaikeuttaa moniammatillisten ver-
kostojen toimivuutta. 

Edellä kuvatun verkostoyhteistyön haasteena etnisten vähemmistöjen 
nuorten näkökulmasta voi olla luottamuksen rakentaminen nuoreen. Nuor-
ten luottamuksen rakentuminen voi olla pitkäjänteinen prosessi. Nuoren 
elämäntilanteen käsittely suuressa viranomaiskokoonpanossa voi heikentää 
heidän luottamustaan entisestään ja siten jopa huonontaa tilanteen selvittä-
mistä. Sen vuoksi olisi syytä harkita henkilökohtaisen vastuuhenkilön ni-
meämistä nuorelle, joka olisi mukana rikoksen käsittelyn kaikissa vaiheis-
sa.  
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6.6  Monipuolisia tietolähteitä kriminaalipolitiikan  
 kehittämiseen 

Suomessa kriminaalipoliittisen päätöksenteon pohjana on käytetty pääasial-
lisesti tilastollisia rekisteriaineistoja, kuten poliisin tietoon tullutta rikolli-
suutta tai tuomioistuintilastoja. Monikulttuuristuvassa rikosoikeuskäsitte-
lyssä tilastojen kerääminen ja niiden tulkinta hankaloituu entisestään. Esi-
merkkinä voi mainita oman tutkimushankkeemme tilastot, jotka antavat 
hyvin erilaista tietoa riippuen siitä, tulkintaanko rikoksia kansalaisuuteen, 
syntymämaahan vai äidinkieleen perustuvan luokittelun perusteella (myös 
Kaarnivaara 2007). Maahanmuuttajataustaisilla nuorilla kysymys etnisestä 
taustasta – kansalaisuudesta, syntymämaasta tai äidinkielestä – ei ole ainoa 
relevantti rikosta selittävä tieto.  

Etnisyyttä kuvaavien tilastokategorioiden yksituumaisen käytön riskinä 
rikollisuuden selittämisessä on ensinnäkin se, että siinä korostuvat tietyn-
laiset erot, joihin tilastojen avulla voidaan tarttua: erot ”Suomen vs. ulko-
maan kansalaisiin”. Tällaiset muodolliset luokittelut eivät huomioi hieno-
varaisempia eroja esimerkiksi etnisten ryhmien sisällä. Etniset jaot näyttäy-
tyvät selkeinä ja pysyvinä, ryhmät homogeenisinä ja rajoiltaan selvinä. 
Ongelmana tällaisessa rikollisuuden tulkinnassa saattaa olla se, että rikok-
sia selitetään turhan yksiselitteisesti etnisin perustein, vaikka kyseessä voi-
vat olla pikemminkin taloudelliset tai sosiaaliset syyt.  

Rikollisuutta kuvaavia tilastoja ei pitäisi tulkita erillään uhriksi joutu-
mista kuvaavista tiedoista, kun tutkimuksessa selitetään maahanmuuttaja-
taustaisten henkilöiden tekemien rikosten taustoja. Maahanmuuttajataus-
taisten nuorten luokittelu joko rikosten tekijöiksi tai uhreiksi yksinkertais-
taa sitä sosiaalista todellisuutta, jossa nuoret elävät, ja jättää huomioimatta 
rikosten prosessimaisen luonteen, jossa nuoret voivat olla paitsi rikosten 
tekijöitä, myös esimerkiksi rasisten rikosten uhreja.  

Analysoitaessa tietoa rikoksen tekijöistä ja urheista on tehtävä selvä ero 
todellisen rikollisuuden ja poliisin tietoon tulleen rikollisuuden välille. 
Tutkimukset osoittavat, että kuilu näiden kahden välillä on erityisen suuri, 
kun kyse on maahanmuuttajaväestöstä (ks. tarkemmin, luku 3.2). Viran-
omaisten tietoon tullut rikollisuus kertoo paitsi todella tapahtuneista rikok-
sista, myös kontrolliviranomaisten toiminnasta. 

Tilastotietoja koskevien haasteiden vuoksi ehdotamme ensinnäkin, että 
niin rekistereihin kuin väestökyselyihinkin perustuvaa tilastollista analyy-
sia tehtäisiin siten, että mukana on riittävästi erilaisia tekijöitä, jotka saatta-
vat selittää rikoksen tekemistä, joko yhdessä tai erikseen (sosioekonominen 
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asema, koulutus, rikosten uhriksi joutuminen jne.). Tällaisiin tutkimuksiin 
on varattava riittävästi resursseja, jotta ne voitaisiin toteuttaa tarpeeksi laa-
jamittaisina. Olisi myös kehiteltävä etnisesti sensitiivisiä nuorten itse il-
moittamaa rikollisuutta koskevia kyselyitä tai tämä ulottuvuus olisi kytket-
tävä jo olemassa oleviin tiedonkeruujärjestelmiin. 

Toiseksi ehdotamme, että olisi kerättävä nykyistä enemmän tietoa myös 
sosiaalisista, oikeudellisista, poliittisista ja diskursiivisista ympäristöistä, 
jotka kaikki ehdollistavat maahan muuttaneiden integraatiota. Tämä tutki-
mus osoittaa, että laadullisia ja määrällisiä aineistoja yhdistämällä voidaan 
saada moniulotteisempi kuva etnisiin vähemmistöihin kuuluvista nuorista 
ja rikollisuudesta kuin yksinomaan tilastotietoja käsittelemällä. Laadullisen 
tiedon käyttöä poliittisen päätöksenteon taustalla pitäisi entisestään kehit-
tää.  

Haastattelemamme viranomaiset näyttävät olevan yhtä mieltä siitä, ettei 
suomalaisen yhteiskunnan monikulttuuristumista voi ohittaa kriminaalipo-
liittisessa ajattelussa ja käytännöissä. Hyvä tahto ei kuitenkaan riitä. Etni-
sesti sensitiivisen kriminaalipolitiikan kehittäminen edellyttää konkreettisia 
uudistuksia, jotta yhdenvertaisuuslakia ja muuta relevanttia lainsäädäntöä 
voitaisiin soveltaa rikosoikeusjärjestelmän piirissä. Toiseksi se edellyttää 
rikosoikeusjärjestelmän ja rikoslainsäädännön jatkuvaa arviointia erityises-
ti yhdenmukaisen kohtelun ja syrjimättömyyden näkökulmista. 
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Liite 1 
 
Listaus keskeisestä lainsäädännöstä rakennet-
taessa etnisesti sensitiivistä kriminaalipolitiikkaa 
 
 
Yhdenvertaisuuslaki 21/2004  
 
Ulkomaalaislaki 301/ 2004  
 
Kansalaisuuslaki 359/2003 
 
Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 
493/1999 
 
Uskonnonvapauslaki 453/2003 
 
Vankeuslaki 767/2005 
 
Rikoslaki, rikoksen kohdistaminen kansalliseen, rodulliseen, etniseen tai muuhun 
sellaiseen kansanryhmään kuuluvaan henkilöön tähän ryhmään kuulumisen pe-
rusteella 515/2003 
 
Rikoslaki, kiihottaminen kansanryhmää vastaan 578/1995 
 
Rikoslaki, syrjintä 578/1995 
 
Laki nuorisorangaistuksesta 1196/2004 
 
Nuorisolaki 72/2006 
 
Lastensuojelulaki 417/2007 
 
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 195/2004 
 
Perustuslaki 731/1999 
 



Liite 2 
 
Nuorten haastattelut  
 
Taulukko 1 Haastateltujen nuorten ikäjakauma 

Ikä N 
16 2 
17 0 
18 2 
19 6 
20 2 
21 3 
22 1 
23 0 
24 3 
25 1 

Kaikki 20 
 
Taulukko 2 Haastateltujen maahanmuuttohistoria 

Maahanmuuttohistoria Haastateltujen 
määrä 

Muuttanut Suomeen lapsena tai nuorena 11 
Syntynyt Suomessa, vanhemmat maahanmuuttajia 3 
Romani 6 
- muuttanut Ruotsista 4 
- asunut aina Suomessa 2 
Yhteensä 20 
 
 
Haastattelujen teemat 
Taustatiedot  
Päivämäärä, ikä, ikä Suomeen tullessa, sukupuoli, kansalaisuus (mitä passissasi 
lukee/minkä maalainen olet), äidinkieli (mitä kieltä/kieliä puhut), muut kielet, 
missä asui ennen kuin muutti Suomeen (vankilassa: kauanko ollut vankilassa; 
kriminaalihuollossa/lastensuojelun piirissä: kauanko ja miten ollut KHL:n kanssa 
tekemisissä; sovittelun piirissä: milloin tapausta on käsitelty?) 
 
Elämä Suomessa (yleisesti) ja sukulaiset 

- Millaista elämäsi Suomessa sinusta on? Miten viihdyt täällä? Mikä on hy-
vää (sano ainakin pari asiaa)? Mitä haluaisit muuttaa, jos sinulla olisi täysi 
vapaus valita? 

- Missä asut Suomessa? Oletko aina asunut Helsingissä/Keravalla (tms.) sen 
jälkeen kun muutit Suomeen? Kun ajattelet asuinaluettasi, mistä asioista pi-
dät/mitä haluaisit muuttaa? 

- Kenen kanssa asuit ennen kuin tulit vankilaan? 
- Keitä perheeseesi kuuluu? 
- Ovatko vanhempasi Suomessa? Tulitko perheesi kanssa vai yksin Suo-

meen?  
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- Onko sinulla sisaruksia? 
- Miten perheesi viihtyy Suomessa? Mitä vanhempasi tekevät? 
- Millaiset suhteet sinulla on isään ja äitiin? Entä sisaruksiin? Entä muihin 

sukulaisiin?  
- Tuletko toimeen perheesi kanssa? Kerro joku hyvä muisto perheestä. Entä 

mistä teille tulee useimmin riitaa? 
- Onko sinulla sukulaisia Suomessa tai muissa maissa? Miten pidät heihin yh-

teyttä? 
- Muistatko, mitä ajattelit, kun kuulit ensimmäisen kerran, että muutatte Suo-

meen? Millainen oli elämäntilanteesi silloin? Kuinka vanha olit? Oliko si-
nulla tietoa Suomesta? Kuka päätti muutosta? Millainen muutto oli? Entä 
ensimmäiset päiväsi Suomessa? Keitä täällä ensiksi tapasit? 

 
Koulu ja työ 

- Missä kouluissa olet käynyt Suomessa? Oletko vaihtanut koulua Suomessa? 
Onko sinulla peruskoulun päästötodistus Suomesta?  

- Oletko koskaan ollut missään laitoksessa, kuten lastenkodista, perhekodista 
tai koulukodista? Millaisia kokemuksia ne ovat olleet? 

- Millaista koulua kävit entisessä kotimaassasi? Oletko viihtynyt koulussa? 
Mikä on ollut tylsää? Mistä aineista/tunneista pidät tai pidit eniten? Oliko 
helppo tutustua muihin koululaisiin? Mitä teette yleensä välitunneilla? Mil-
laiseen ryhmään kuulut koulussa?  

- Kenen kanssa juttelet kouluasioista? 
- Jos sinulla olisi valtaa, mitä tekisit koulussa tai mitä haluaisit siellä muut-

taa? 
- Millaiset välit sinulla on opettajiin/koulukuraattoreihin, opoihin? Onko kou-

lussa tarjolla erityisopetusta, suomi II-kielenä opetusta tai tukiopetusta?  
- Mitä toiveita perheelläsi on koulunkäyntisi ja työn suhteen?  
- Kiinnostaako sinua itseäsi opiskelu – mitä haluaisit opiskella? 
- Oletko ollut töissä Suomessa? Millaisessa? Miten hait töitä ja miten pääsit 

töihin? Kerro millaista työnteko on ollut? Oletko ollut tyytyväinen työpaik-
kaasi ja työtehtäviin? Entä työkaverit? Oliko helppo saada kontakteja työ-
kavereihin? 

 
Vapaa-aika ja kaverit 

- Kerro kavereistasi. Onko sinulla paljon kavereita? Millaisia ovat hyvät ys-
täväsi? 

- Keitä tapaat säännöllisesti? Missä kaverisi asuvat? 
- Miten ja missä olet tutustunut kavereihin? Mitä teet heidän kanssaan? 
- Onko sinulla paljon suomalaisia kavereita? Entä pidätkö yhteyttä Suomessa 

omanmaalaisiin (muotoile haastateltavan käyttämien käsitteiden mukaan) 
nuoriin tai aikuisiin?  

- Miten pidät kavereihin yhteyttä? 
- Onko sinulla mielestäsi riittävästi seuraa vai kaipaisitko enemmän kaverei-

ta? 
- Onko sinulla sekä tyttöjä että poikia kavereina?  
- Mitä pidät nykyisestä tyttöjen ja poikien muodista? Kuulutko johonkin 

nuorten ryhmään tai porukkaan? Millaista musiikkia kuuntelet? Mitä mieltä 
olet vaikkapa räpistä?  
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- Käytkö nuorisotalolla? Jos joo, mitä teette siellä? Käytkö usein kahvilla jos-
sain? Oletko mukana jossain järjestössä tms.? Urheiletko tai soitatko jotain? 

- Kerro joku hauska juttu, jota olet tehnyt kavereidesi kanssa? 
- Miten muuten vietät vapaa-aikaasi? Entä missä vietät aikaasi? Onko jotain 

harrastuksia, tai mitä mieluiten teet vapaa-ajalla? Keiden kanssa vietät mie-
luiten vapaa-aikaasi? 

- Miten perheesi suhtautuu vapaa-ajan viettoosi? Ovatko he kommentoineet 
jotenkin kavereitasi tai tekemisiänne? Käyvätkö kaverisi teillä kotona tai 
käytkö sinä heidän luonaan? 

- Mitä teet perheesi kanssa yhdessä vapaa-aikana? Entä mitä vanhempasi har-
rastavat/missä käyvät vapaa-ajalla? 

- Onko jotain sellaisia asioita joita haluaisit vapaa-ajalla tehdä jos voisit?  
- Onko sinulla kavereita myös entisessä kotimaassasi? Miten pidät näihin yh-

teyttä? 
- Kuinka usein käyt entisessä kotimaassasi? Kerro viimeisestä käynnistäsi, 

miltä tuntui /mitä teit siellä? 
- Kiinnostaako sinua entisen kotimaasi asiat? 
- Entä Suomen asiat? Luetko lehtiä? Minkä kielisiä? Seuraatko esim. asuin-

alueesi asioita jotenkin? Kiinnostaako se mitä Suomessa tapahtuu, esim. 
Suomen ajankohtaiset asiat (esim. politiikka) tai uutiset tai urheilu tai viih-
de?  

- Onko sinulla tv:tä? Mitä kanavia katsot? Onko ohjelman kielellä väliä? Entä 
muu perhe? Kuunteletko radiota tai käytätkö paljon internetiä?  

- Liikutko mieluummin ryhmässä vai yksin esim. kun käyt kaupungilla? 
Voitko vapaasti liikkua missä tahansa Helsingissä/Keravalla (tms.)? Jos et, 
missä ja miksi et voi?  

- Oletko koskaan joutunut johonkin ikävään tilanteeseen esim. jossain julki-
sella paikalla tai jossain muualla? Mikä oli viimeisin kokemuksesi tällaises-
ta tilanteesta? Miten toimit? Saitko apua? Luuletko, että omalla taustallasi 
oli jotain vaikutusta tilanteeseen? Puhuitko asiasta kenenkään kanssa? Keil-
le yleensä puhut ikävistä asioista?  

- Keihin ihmisiin voi sinusta erityisesti luottaa? Miksi? 
 

Nykyistä elämäntilannetta ja tulevaisuutta koskevat kysymykset vaihtelivat 
jonkin verran riippuen siitä, tehtiinkö haastatteluja vankilassa, kriminaali-
huollossa, lastensuojelun tai sovittelun piirissä (seuraavassa vankilassa käy-
tetty haastattelurunko tältä osin) 

 
- Kerro, mitä tapahtui ennen kuin jouduit tänne vankilaan? 
- Millaista oli elämäsi silloin kun teit rikoksen? 
- Kuvailisitko, miten rikoksen käsittely on edennyt? Keitä kaikkia olet tavan-

nut käsittelyn aikana? Millainen koko ajanjakso on kokonaisuudessaan si-
nusta ollut? Onko sinua kuunneltu tai onko sinulla tunne että sinua on ym-
märretty ja otettu vakavasti? Mitä mieltä olet saamastasi huomiosta? Oletko 
mielestäsi saanut hyvää kohtelua? Mitä olisit kontakteilta toivonut tai mikä 
on ollut pielessä? Onko sinusta väärin, että jouduit vankilaan? 

o Millaisia kokemuksia sinulla on poliisikuulusteluista? 
o Oletko ollut syyttäjän kanssa missään tekemissä rikoksen käsitte-

lyn yhteydessä? 
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o Millainen kokemus oikeudenkäynti oli? 
o Oliko sinulle ketään tukihenkilöä tai avustajaa mukana poliisikuu-

lustelussa tai oikeudenkäynnissä? 
o Oletko ollut tutkintavankeudessa/jossain muussa vankilassa kuin 

täällä? Miten vertaisit näitä paikkoja? 
 

- Oletko saanut aikaisempia rangaistuksia ennen vankilaan joutumista? Miten 
niiden suorittanut sujui? 

- Ketkä ovat olleet erityisen hyviä/hankalia tyyppejä? 
- Millaisia kokemuksia sinulla on yhteyksistä eri viranomaisiin? Millaista 

työtä esim. poliisi mielestäsi tekee? Entä sosiaalityöntekijä? Syyttäjä? 
Tuomari? Vankilatyöntekijät? Keitä muita olet rikoksen käsittelyn yhtey-
dessä tavannut? Mitä mieltä olet näistä tapaamisista? Tekevätkö nämä ihmi-
set sinusta tärkeää vai turhaa työtä? Oletko itse ollut tyytyväinen heidän 
työhönsä?  

- Miten oma perheesi on ollut mukana rikoksen käsittelyssä? Mitä he ovat ol-
leet asiasta mieltä? Oletko voinut puhua heidän kanssaan asiasta? Onko si-
nusta heitä kuunneltu viranomaisten aloitteesta riittävästi?  

- Mikä sinusta rikoksen käsittelyssä on ollut hyvää/huonoa? Oletko voinut 
luottaa ihmisiin, joita olet tavannut? Keistä on jäänyt erityisen mukava tai 
tylsä kuva? 

- Miten sinusta rikoksia tehneitä nuoria pitäisi käsitellä? Entä ulkomaalais-
taustaisia? Vastaako toiveesi ollenkaan sitä tilannetta, jossa itse olet ollut? 

- Luuletko, että taustasi (muotoile haastattelun mukaan) on jotenkin vaikutta-
nut rikoksen käsittelyyn? Miten? Onko se sinusta oikein vai väärin?  

- Oletko saanut puhua omaa äidinkieltäsi (jos ei suomi) mikäli olet halunnut? 
Oletko tavannut omanmaalaisia viranomaisia? Oletko saanut mitään viralli-
sia papereita omalla äidinkielelläsi? 

- Onko suomalaisessa yhteiskunnassa jotain, joka on sinusta pahasti vialla? 
Entä jotain erityisen hyvää? Miten venäläisyyttä (tms.) sinusta Suomessa 
arvostetaan? Miten ulkomaalaisten omat asiat tai mielipiteet näkyvät sinusta 
Suomessa, esim. lehdissä? Miten ne otetaan huomioon esim. koulussa tai 
työelämässä? (Jos kaksikielinen): Onko kaksikielisyydestä ollut sinulle hyö-
tyä? Entä siitä, että tunnet hyvin enemmän kuin yhden kulttuurin asioita ja 
tapoja? Millaista? 

- Kuka sinua käy tapaamassa täällä vankilassa? Tapaatko tällä hetkellä per-
hettäsi säännöllisesti? Miten perheesi on suhtautunut nykyiseen tilantee-
seen? Entä kaverit? 

- Millaista elämä täällä vankilassa on? Kuvaa, millainen on normaali päiväsi 
täällä. Onko sinulla seuraa? Käykö aika täällä pitkäksi? Oletko saanut uusia 
kontakteja vankilan kautta? Ovatko työntekijät täällä hyviä tyyppejä? 

- Koska vapaudut? 
- Mitä haluaisit ensiksi tehdä kun pääset täältä vankilasta? Mitä luulet että ta-

pahtuu kun vapaudut täältä?  
- Missä haluaisit asua? Kenen/keiden kanssa? 
- Oletko ajatellut asua pysyvästi Suomessa? Jos tahtoisit muuttaa, minne ja 

miksi? 
- Jos saisit toivoa yhtä asiaa, mikä se olisi? Entä mitä se ei ainakaan olisi? 
- Mistä lapsena haaveilit? Millaisesta perheestä, työstä, asuinpaikasta? 
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- Entä mikä tai millainen olisi nykyinen toiveammattisi? 
- Näyttääkö tulevaisuus hyvältä? Mitä ajattelet tekeväsi vuoden kulut-

tua/missä ajattelet olevasi? Entä 10 vuoden kuluttua (kun olet x vuotta)? 
Mitä et ainakaan haluaisi 10 vuoden kuluttua tapahtuvan? 

- Jos saisit toivoa mitä vaan, mitä se olisi? 
- Mitä muuta haluaisit vielä sanoa? 
 



Liite 3 
 
Asiantuntijoiden haastattelujen koostumus ja 
teemat 
 
 
Tehdyt haastattelut 
 
T1: Vankilan varajohtaja, opinto-ohjaaja, sosiaalityöntekijä, päihdetyöntekijä 
 
T2: Kriminaalihuoltotoimiston apulaisjohtaja + kolme sosiaalityöntekijää 
 
T3: Vankilapastori 
 
T4: Sovittelutoimiston johtaja + kaksi vapaaehtoissovittelijaa 
 
T5: Käytännön työntekijöiden fokusryhmä: seitsemän osallistujaa, jotka edustivat 
seuraavia tahoja: lastensuojelu, Mannerheimin lastensuojeluliitto, kaupungin nuo-
risoyksikkö, Non Fighting Generation -järjestö, Suomen Punainen Risti, vankila 
 
T6: Päättäjien fokusryhmä: yhdeksän osallistujaa, jotka edustivat seuraavia taho-
ja: syyttäjävirasto, asianajotoimisto, oikeusministeriö, Lastensuojelun keskusliit-
to, sovittelutoimisto, vankeinhoito-osasto, vähemmistövaltuutetun toimisto, Ih-
misoikeusliitto 
 
T7: Toinen päättäjätason fokusryhmä: kaksi osallistujaa, joille edellisen ryhmän 
aikataulu ei sopinut: vankilan johtaja, lääninhallituksen poliisiosaston virkamies 
 
T8: Kolme poliisia, yksi poliisiasemalla työskentelevä sosiaalityöntekijä 
 
T9: Kaksi nuorisotyöntekijää, jotka osallistuivat aikaisemmin haastatteluun T5 
 
T10: Kaksi sosiaalityöntekijää, jotka osallistuivat aikaisemmin haastatteluun T5 
 
T11: Kuusi koulun henkilökuntaan kuuluvaa haastateltua; kolme opettajaa, yksi 
opintojen ohjaaja, yksi kuraattori ja yksi terveydenhoitaja 
  
 
Haastatteluissa käytetty teemaluettelo 
 
Alla on esitetty kahden pääfokusryhmän teemarungot, joita käytimme myös 
muissa haastatteluissa muokaten jonkin verran sen mukaan, keitä kulloinkin haas-
tattelimme. 
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T5 
 
Asiantuntijakeskustelun avaavaa esittelykierrosta varten toivomme, että mietitte 
muutaman minuutin pituisen puheenvuoron siitä, miten a) ketkä miellätte ”maa-
hanmuuttajataustaisiksi nuoriksi” ja b) millä tavoin kohtaatte maahanmuuttaja-
taustaisten nuorten rikollisuutta tai kriminaalipolitiikan monikulttuuristumista 
koskevan kysymyksen työssänne/toimialallanne? 
  
Alla on asiantuntijakeskustelua kehystäviä aihepiirejä. Listatut aihealueet ovat 
tutkimushankkeen keskeisiä kysymyksiä, mutta emme odota, että näihin kaikkiin 
laajoihin aiheisiin löydettäisiin asiantuntijakeskustelussa tyhjentäviä vastauksia. 
Erilaisten näkökulmien ja kriittistenkin kannanottojen sekä kehittämisideoiden 
esiin tuominen on yhtä tärkeää. Toivomme että pohditte teemoja erityisesti oman 
työnne tai toimialanne kautta. Tutkimuksessa ja tulevassa keskustelussa kyse ei 
ole vain tiukassa mielessä nuorista rikoksentekijöistä vaan monikulttuurisuuden 
näkökulman tuomisesta kriminaalipoliittiseen tai (nuorten) rikollisuutta koske-
vaan keskusteluun. 
 
1) Miten suomalaisen yhteiskunnan monikulttuuristuminen tulee esiin mm. las-

tensuojelun, sosiaali- ja nuorisotyön, koulun, poliisin työn tai rikosoikeus-
käsittelyn arkitoiminnoissa ja kehittämisessä? Entä silloin kun kyseessä ovat 
erityisesti nuoret? Mitä kehittämistavoitteita? 

 
2) Millaiset ovat yhdenvertaisuuslain ja muiden viimeaikaisten lakiuudistusten 

tuomat haasteet muun muassa rikosten ennaltaehkäisyn, lastensuojelun, ri-
kosoikeusprosessin ja vankeinhoidon kannalta? 

 
3) Millä tavoin maahanmuuttajataustaisten nuorten elämänhistoria ja nykyinen 

asema otetaan huomioon lastensuojelussa, rikosten ennaltaehkäisyssä, rikos-
oikeuskäsittelyssä ja jälkihuollossa? Entä miten nuorten perheeseen ja muihin 
keskeisiin sosiaalisiin verkostoihin ollaan yhteydessä? Mitä hyviä kokemuk-
sia/kehittämistavoitteita? 

 
4) Millaista viranomaisyhteistyötä maahanmuuttajataustaisten nuorten parissa on 

tehty (ennaltaehkäisevää/korjaavaa)? Mitä kehittämistavoitteita? 
 
5) Millä keinoilla maahanmuuttajataustaisten nuorten mielekästä integroitumista 

voitaisiin edistää/miten ehkäistä nuorten syrjäytymistä? 
 
6) Mitä monikulttuurisuus omassa työssänne merkitsee? 
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T6: 
 
1) Miten suomalaisen yhteiskunnan monikulttuuristuminen otetaan huomioon 

kriminaalipolitiikassa? Entä silloin kun kyseessä ovat erityisesti nuoret? Mitä 
kehittämistavoitteita?  

 
- Kuinka paljon teillä on tietoa maahanmuuttajanuorten sukupolven elämänti-

lanteista, asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa? 
- Mikko Puumalainen on eräässä seminaarissa esittänyt, että tarvitsisimme ”et-

nisesti valistunutta/sensitiivistä/valpasta kriminaalipolitiikkaa”. Mitä mieltä 
olette tästä väitteestä? Jos näette tällaisen lähestymistavan tarpeelliseksi, mitä 
se voisi konkreettisesti tarkoittaa? 

- Pitäisikö maahanmuuttajien saada erityiskohtelua kriminaalipolitiikassa/ las-
tensuojelussa; pitäisikö heidät nähdä olevan jollain tavalla erityisasemassa 
suomalaisessa yhteiskunnassa? Mitä se tarkoittaisi?  

- Hoidon ja kontrollin eriytyneisyys suomalaisessa kriminaalipoliittisessa ajat-
telussa; millaisia implikaatioita tällä on sille, miten maahanmuuttajanuoria 
kohdellaan esim. rikosoikeusjärjestelmässä? 

 
2) Millaiset ovat yhdenvertaisuuslain ja muiden viimeaikaisten lakiuudistusten 

tuomat haasteet muun muassa rikosten ennaltaehkäisyn, lastensuojelun, ri-
kosoikeusprosessin ja vankeinhoidon kannalta? 

 
- Onko paineita lakien uudistamiseen tästä näkökulmasta? 
- Nuorisorangaistus: sisältö suunnitellaan yksityiskohtaisesti; onko sisällön 

suhteen mietitty, mitä se voisi merkitä maahanmuuttajanuorilla? 
- Miten muita rikosprosessia tai seuraamuksia voidaan kehittää tästä näkökul-

masta? Onko pohdittu?  
 
3) Millaista viranomaisyhteistyötä maahanmuuttajataustaisten nuorten parissa 

on tehty (ennaltaehkäisevää/korjaavaa)? Mitä kehittämistavoitteita? 
 
- Mitä viranomaisia rikoksia tekevä tai jollain muulla tavalla oireileva maa-

hanmuuttajataustainen nuori kohtaa? Onko tässä eroa suhteessa kantaväestön 
nuoriin? Millaisia ongelmia näihin kohtaamisiin on liittynyt teidän näkökul-
mastanne? 

- Suomessa rangaistus ja hoito ovat erillisiä järjestelmiä. Mitä tämä merkitsee 
viranomaisyhteistyön näkökulmasta?  

- Näkyykö eri professioiden välistä kamppailua? Onko suhteita, jotka eivät 
toimi? 

- Onko moniammatillisia verkostoja, tiimityöskentelyä tms. järjestetty ja tarvi-
taanko tällaista? 

- Nuorten haastattelut: sosiaalityön paikka oli hahmoton. 
- Ajatus kulttuurisista tulkeista. 
- Yhdenvertaisuuslain velvoitteet/tavoitteet? Miten niitä voitaisiin käytännössä 

edistää?  
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4) Millä tavoin maahanmuuttajataustaisten nuorten elämänhistoria ja nykyinen 
asema Suomessa otetaan huomioon lastensuojelussa, rikosten ennaltaeh-
käisyssä, rikosoikeuskäsittelyssä ja jälkihuollossa? Mitä kehittämistavoittei-
ta? 

 
- Millaiseen prosessiin rikosten tekeminen liittyy? 
- Kielitaito. 
- Traumaattiset kokemukset: pitääkö käsitellä? Missä? Varovaisuus työnteki-

jöillä suhteessa siihen, mitä seuraa, kun vaikeita asioita nostetaan esiin vs. 
nuoren haastattelu: ei ollut koskaan puhunut näistä asioista kenellekään. 

- Mielenterveysongelmat. 
- Sukupuoli. 
- Suhteet nuoren yhteisöihin: vanhemmat, kaveripiiri, koulu. 
- Suomalaisen yhteiskunnan rasismi. 
 
5) Millä keinoilla maahanmuuttajataustaisten nuorten mielekästä integroitumis-

ta voitaisiin edistää/miten ehkäistä nuorten syrjäytymistä? 
 
- Koulutus; onko tarvetta? Kenelle? Mitä se olisi? 
- Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden rekrytointi työntekijöiksi? Mitä ko-

kemuksia/kehitettävää? 
- Mitä poliittisella/yhteiskunnallisella/kulttuurisella tasolla on huomioitavaa, 

kun ajatellaan maahanmuuttajanuoria ja rikollisuutta? 
- Mitä voisi olla ”etnisesti valistunut preventio” (Puumalainen)? 
 
6) Loppukierros: sanokaa yksi asia, joka teidän mielestänne pitäisi korjata, kun 

ajatellaan maahanmuuttajanuorten rikollisuutta ja heidän asemaansa rikos-
oikeusjärjestelmässä? 

 
 
 



Liite 4 
 
Tietoja ulkomaan kansalaisten saamista rangais-
tuksista 
 
Tässä liitteessä on esitetty tietoja maahanmuuttajataustaisten henkilöiden rikosten 
seuraamuksista. Analyysit perustuvat Tilastokeskuksen tietoihin. Kantasuomalai-
sia ja maahanmuuttajia kuvaavina on käytetty kansalaisuutta, joka on varsin 
karkea mittari; ulkopuolelle jäävät esimerkiksi Suomeen muuttaneet, jotka ovat 
saaneet Suomen kansalaisuuden, tai kuten myös ne, joilla ei ole kansalaisuutta 
lainkaan. Ryhmä ”ulkomaan kansalaiset” ei myöskään sisällä niin kutsuttuja 
toisen polven maahanmuuttajia, eli niitä, joiden vanhemmat ovat muuttaneet 
Suomeen, mutta he itse ovat Suomen kansalaisia. Toisaalta maahanmuuttaja 
käsitteen käyttöä pitkään maassa asuneista ja jopa täältä syntyneistä on myös 
kritisoitu, syystäkin (Lepola 2001).  

On myös syytä muistaa, että viranomaisten tietoon tulleet rikokset eivät kerro 
koko totuutta rikollisuusilmiöstä. Ruotsalaisissa itse ilmoitettua rikollisuutta 
koskevissa tutkimuksissa maahanmuuttajien ja kantaruotsalaisten välinen 
rikosaktiivisuuden ero on huomattavasti pienempi kuin virallisissa tilastoissa, 
mikä voi kertoa siitä, että maahanmuuttajien rikokset tulevat helpommin 
viranomaisten tietoon kuin kantaväestön (Pettersson 2005, 140). 

Taulukossa 1 on verrattu erilaisten seuraamusten yleisyyttä tuomittujen 
nuorilla ja aikuisilla (yli 21-vuotiaat) kansalaisuuden mukaisissa ryhmissä. 
Suomen ja ”ulkomaan kansalaisten” väliset erot eivät ole suuria, minkä lisäksi on 
huomattava, että soluissa olevien prosenttilukujen takana olevien henkilöiden 
määrä voi olla hyvin pieni varsinkin ulkomaan kansalaisilla, mikä heikentää 
tulkintojen tekemisen luotettavuutta (esim. 2,4 % 15–17-vuotiaista ulkomaan 
kansalaisista eli kaikkiaan viisi henkilöä oli saanut ehdottoman vankeustuomion).  
 
Taulukko 1 Alioikeuksissa tuomitut rangaistukset iän ja kansalaisuuden mukaan 

vuonna 2003 
15-17-vuotiaat 18-20-vuotiaat yli 21-vuotiaat  

Suomen 
kansalaiset 

Ulkomaan
kanalaiset 

Suomen 
kansalaiset

Ulkomaan
kansalaiset

Suomen 
kansalaiset 

Ulkomaan 
kansalaiset 

Sakko 73,1 59,6 59,9 53,2 53,7 52,7 
Ehdollinen 
vankeustuomio 19,1 24,5 24,6 28,1 21,2 30,6 

Ehdoton 
vankeustuomio 0,9 2,4 7,8 9,8 14,2 9,4 

Yhdyskunta-
palvelu 0,7 0,0 3,9 2,5 5,9 1,7 

Toimenpiteistä 
luopuminen 4,2 5,8 0,9 1,1 1,3 1,6 

Nuoriso- 
rangaistus 0,6 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Muu 1,3 3,8 2,9 5,3 3,7 4,0 
Kaikki 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
N 4017 208 9320 438 48452 3002 
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Yleisin alioikeuksissa tuomittu rangaistus on sakkorangaistus: sen saaneiden 
osuus vaihteli tutkituissa ryhmissä 53 ja 73 %:n välillä. Nuorimmissa ryhmissä 
Suomen kansalaiset olivat saaneet useammin sakkorangaistuksen kuin ulkomaan 
kansalaiset, mutta tämä ero häviää aikuisilla.  

Ehdollinen vankeusrangaistus oli toiseksi yleisin rangaistus kaikissa 
tutkituissa ryhmissä. Sen saanut on usein velvoitettu osallistumaan valvontaan, 
jonka tarkoituksena on lisätä henkilön sosiaalisia taitoja ja estää rikosten 
uusimista (Marttunen 2004, 340–341). Ehdollisen vankeusrangaistuksen osuus 
vaihteli 19 %:sta (15–17-vuotiaat Suomen kansalaiset) 31 %:iin (yli 21-vuotiaat 
ulkomaan kansalaiset). Kaikissa ikäryhmissä se tuomittiin hieman useammin 
ulkomaan kuin Suomen kansalaisille.  

Ehdottoman vankeusrangaistuksen saaneiden osuus vaihteli jonkin verran 
tutkituissa ryhmissä, mikä heijastelee ainakin suomalaisen kriminaalipolitiikan 
linjausta, jonka mukaan alaikäisten vankeusrangaistuksia pitäisi välttää. Silti 
nuoret ”ulkomaan kansalaiset” saivat tämän rangaistuksen suhteellisesti hieman 
useammin kuin Suomen kansalaiset (15–17-vuotiaat: 0,9 % vs. 2,4 %, 18–20-
vuotiaat: 7,8 % vs. 9,8 %), vaikka erot ovat pieniä ja kuten todettu, varsinkin 
tähän rangaistukseen tuomittujen ”ulkomaan kansalaisten” määrät ovat pieniä. 
Aikuisilla tilanne on päinvastainen; Suomen kansalaiset saivat useammin 
ehdottomia vankeusrangaistuksia (14 %) kuin ”ulkomaan kansalaiset” (9 %). 
Tässä yhteydessä on syytä muistaa, että vaikka esimerkiksi alle 18-vuotiaille 
tuomitaan vuosittain 800 vankeusrangaistusta (ehdottomia kuutisenkymmentä), 
vuosittain vain muutama alle 18-vuotias suorittaa rangaistusta vankilassa 
(Niskanen & Hiltunen 2007, 391, 400). 

Yhdyskuntapalvelu on suhteellisen harvinainen rangaistus: se tuomittiin vain 
5 %:lle Suomen ja 2 %:lle ”ulkomaan kansalaisista”. Kaikissa ikäryhmissä se oli 
yleisempi Suomen kansalaisilla.  

Vuonna 2003 nuorisorangaistukseen oli mahdollista tuomita ainoastaan 15–
17-vuotiaita henkilöitä. Kiinnostavasti tämä seuraamus oli yleisempi ”ulkomaan 
kansalaisilla” (4 %, 8 henkilöä) kuin Suomen kansalaisilla (0,6 %, 26 henkilöä).  

Toimenpiteistä luopuminen oli yleisintä alaikäisillä, ja kiinnostavasti tässä 
ryhmässä sitä sovellettiin useammin ”ulkomaan kansalaisten” tapauksissa (5,8 %) 
kuin Suomen kansalaisilla (4,2 %). 



TIIVISTELMÄ 

Nuorten miesten monikulttuurinen elämänkulku  
ja rikollisuus 

Tutkimuksen kohteena on nuorten maahanmuuttajataustaisten ja romani-
miesten rikollisuus ja sen viranomaiskäsittely. Tutkimuksessa selvitetään, 
millainen asema rikoksilla on etnisiin vähemmistöihin luokiteltujen mies-
ten elämänkulussa, mitä rikokset merkitsevät heille henkilökohtaisena ko-
kemuksena, millä tavoin nuorten parissa toimivat viranomaiset ja kansa-
laisyhteiskunnan toimijat jäsentävät etnisten vähemmistöjen nuorten rikol-
lisuutta sekä millaisia haasteita monikulttuurisuus asettaa suomalaiselle 
kriminaalipolitiikalle. 

Tutkimuksen aineistona on 20 rikoksiin syyllistyneen nuoren miehen 
elämäkerralliset haastattelut. Haastateltavat on rekrytoitu vankilasta sekä 
kriminaalihuollon, lastensuojelun ja rikosten sovittelutoiminnan piiristä. 
Heidän tekemänsä rikokset ovat olleet pääasiassa väkivalta- ja huumausai-
nerikoksia. Haastateltavat ovat suhteellisen heterogeeninen joukko niin 
taustojensa kuin rikosmenneisyytensä suhteen. Osalla koulunkäynti on 
keskeytynyt jo peruskoulussa, osa oli suorittanut lukion ja osa opiskeli 
ammattikoulussa. Haastattelujen avulla on analysoitu nuorten miesten te-
kemien rikosten ja elämänkulun monimutkaista suhdetta heidän itsensä 
jäsentämänä. Lisäksi aineistoa on kerätty haastattelemalla viranomaisia ja 
kansalaisyhteiskunnan toimijoita, sekä käytännön työtä nuorten kanssa te-
keviä että päätöksentekijöitä.  

Nuorten elämäntilanteista ja yhteiskuntasuhteista on nostettu lähempään 
tarkasteluun muun muassa nuorten kertomukset ystävyys- ja perhesuh-
teidensa rakentumisesta sekä heidän suhteistaan viranomaisiin sellaisissa 
instituutioissa kuten koulu, vankila ja rikosoikeusjärjestelmä. Nuorten tari-
nat haastavat sellaista suomalaisen maahanmuutto- ja kotoutumispolitiikan 
näkökulmaa, jossa korostuu yksinomaan kiinnittyminen koulutusjärjestel-
mään ja työmarkkinoille. Nuorten tarinoissa korostuu tämän lisäksi yhteis-
kunnallisen jäsenyyden henkilökohtaisuus ja emotionaalisuus, mistä esi-
merkkinä voi mainita kokemukset arkisesta hyväksytyksi tulemisesta, syr-
jinnästä tai kiusatuksi tulemisesta. Tällainen emotionaalinen jäsenyys saa 
haastateltujen nuorten miesten puheessa myös kansallisvaltioiden rajat ylit-
täviä muotoja, erityisesti perhesuhteiden muodossa. 

Nuorten kertomukset osoittavat, ettei nuorten rikosten taustalta löydy 
yhtä ja helposti nimettävää syytä – eikä tällaisen etsiminen ole mielekästä. 
Tarinoiden kirjavuudesta huolimatta niistä on mahdollista kiteyttää joitain 
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yhteisiä elämäntilanteita, ympäristöjä, asemia ja tunteita. Nuorten kerto-
muksista ja asiantuntijahaastatteluista on tiivistetty neljä eri ulottuvuutta, 
joissa tutkimiemme nuorten rikollisuus tulee ymmärretyksi ja tulkituksi. 

 
Elämänkulun ulottuvuus korostaa nuoruuden ja nuorena olemisen merki-
tystä rikosten taustalla. Nuoruus on tässä ymmärryksessä emotionaalinen, 
sosiaalinen ja kulttuurinen ilmiö. Suomeen muuttaneiden nuorten elämän-
kulkua keskeisesti määrittävä tekijä on heidän maahanmuuttohistoriansa ja 
sen takaiset lapsuudenkokemuksensa. Monien nuorten lapsuuden perhettä 
ei voi luonnehtia ”ydinperheeksi” millään sellaisella tavalla, jolla ydinper-
he tulee ymmärretyksi suomalaisessa keskustelussa. Nuorten tarinoissa 
avoin perhekäsitys ei ole niinkään kulttuurinen vaan käytännön sanelema 
lähtökohta. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että ystävät ottavat vanhempien 
ja sisarusten roolin tilanteessa, jossa vanhemmat tai sukulaiset joko asuvat 
toisella puolella maailmaa, ovat kuolleet, nuoret eivät tiedä sukulaisistaan 
mitään, tai Suomessa asuvat sukulaiset ovat hylänneet nuoren omasta per-
heestään ja laajemminkin etnisestä ryhmästään rikosten ja siihen liittyvien 
yhteisöllisten normirikkomusten vuoksi. Nuorten kertomuksissa yhdistyvät 
häpeän ja lojaalisuuden sävyt. Vanhemmat ovat nuorten mukaan saaneet 
kärsiä omassa elämässään ja nuorten rikosten myötä riittävästi, ja siksi 
nuoret pyrkivät suojelemaan vanhempiaan vaikenemalla oman elämän 
mutkakohdista. Perheongelmat eivät nuorten tarinoissa palaudu missään 
yksiselitteisessä mielessä kulttuurien välisiin konflikteihin lasten ja heidän 
vanhempiensa välillä.  
 
Nuorisokulttuurinen ulottuvuus viittaa päivittäiseen, nuorten keskinäiseen 
vuorovaikutukseen ja nuorisokulttuurisiin ympäristöihin. Keskeinen ele-
mentti tässä yhteydessä on ryhmään kuulumisen ja ulos jäämisen välinen 
jännite. Ryhmään kuulumisen ja ystävyyssuhteiden merkitystä korostava 
nuorisokulttuurinen ulottuvuus nousi keskeiseksi nuorten rikollisuuden 
selittäjäksi nuorten omissa tulkinnoissa. Sen sijaan viranomaisten haastatte-
luissa nuorten ryhmäsuhteet ja niissä olevat ongelmat jäivät vähemmälle 
huomiolle. Yksi nuorisokulttuurista ulottuvuutta värittävä tekijä on arki-
päivän rasismi, jolla tarkoitetaan nuorten jokapäiväisiä rasismin kokemuk-
sia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, niin kaduilla kuin sellaisissa sosiaa-
lisissa instituutioissa kuten koulu. Tällaiset kokemukset vaihtelivat sanalli-
sesta häirinnästä syrjiviin eleisiin ja fyysiseen ja rasistiseen väkivaltaan. 
Viranomaishaastatteluissa rasismi oli vaikea ja helposti sivuun jäävä pu-
heenaihe. Tämä heijastaa yhteiskunnallista tilannetta, jossa lainsäädännölli-
sistä uudistuksista huolimatta rikosoikeusjärjestelmän käytännön valmiudet 
tunnistaa rasismin kaltaisia monimutkaisia sosiaalisia ilmiöitä nuorten ri-
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kollisuuden taustalla ovat heikohkot. Nuorten kokeman rasismin käsittely 
vaatii paitsi tietoa rasismin monikasvoisuudesta, myös herkkyyttä ja moti-
vaatiota kuunnella nuorten omia kokemuksia sekä jaettua vastuuta tämän 
ongelman poistamiseksi. 

Haastattelemiemme nuorten ystäväpiirit olivat usein monikulttuurisia. 
Siten myös rikoksia tekevissä nuorisoryhmissä oli heidän mukaansa ollut 
usein eri kansallisista ja kulttuurisista taustoista tulevia henkilöitä, kuten on 
havaittu muualla Pohjoismaissa tehdyissä tutkimuksissa sekä Suomessa 
tilastoidussa maahanmuuttajataustaisten henkilöiden ryöstörikollisuudessa. 
Nämä kuvaukset voi nähdä vastapuheena sellaiselle kriminaalipoliittiselle 
tiedolle, jossa ”Suomen kansalaisten” ja ”ulkomaan kansalaisten” rikolli-
suus asetetaan vastakkain tilastoluokitusten mukaan. 

 
Yhteiskunnallinen ulottuvuus voi merkitä yhtä lailla yhteiskunnallisia 
suhteita ja asemaa kuin asenneilmastoa. Nuorten kertomusten yhteiskun-
nallinen ulottuvuus tuli näkyviin lähinnä arkielämän yksilöllisten kokemus-
ten kautta. Maahanmuuttajanuorten sosioekonomiset ja muut rakenteellisen 
tason ongelmat korostuivat viranomaisten ja asiantuntijoiden näkemyksis-
sä. Rakenteellisella epätasa-arvolla on moninaisia vaikutuksia maahan-
muuttajataustaisten ja romaninuorten elämään. Ne voivat ilmetä nuorten 
arkielämässä hyvinkin hienovaraisesti ja epäsuorasti. Tutkimuksessa haas-
tatelluille nuorille leimautuminen erilaiseksi tai epäilyttäväksi oli arkinen 
kokemus eri elämänpiireissä, aina vapaa-ajan ympäristöistä viranomaisten 
kohtaamiseen erilaisissa instituutioissa, kuten koulussa ja kohtaamisissa 
poliisin kanssa. Usein nuoret eivät kokeneet mielekkääksi valittaa mahdol-
lisesti huonosta kohtelustaan, koska he eivät uskoneet sen johtavan mihin-
kään.  

Virallisesti karkotus ei ole rikosoikeudellinen seuraamus, mutta todelli-
suudessa karkotus tai jo sen uhka merkitsee heille lisärangaistusta, jota 
kansalaisuudeltaan suomalaiset nuoret eivät kohtaa. Sen vuoksi erityisesti 
näiden henkilöiden kohdalla se pitäisi nähdä nykyistä tiiviimmin rikosoi-
keudellisena toimenpiteenä. Karkotusta pidettiin yleisesti epäinhimillisenä 
varsinkin niiden kohdalla, jotka eivät olleet koskaan asuneet siinä maassa, 
jonka kansalaisuus heillä on. Viranomaiset olivat sitä mieltä, että karkotus-
päätöksen ehkä vuosia kestävä odottaminen aiheuttaa epävarmuutta ja voi 
pahimmissa tapauksessa olla ”kriminogeeninen tekijä” nuoren elämässä. 
Myös karkotuspäätöksen saamista pidettiin traumaattisena kokemuksena, 
ja monet esittivät, että karkotetut joutuvat helposti organisoituneen ja kan-
sainvälisen rikollisuuden piiriin omassa kotimaassaan.  
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Kulttuurinen ulottuvuus viittaa kiistanalaiseen etnisen ja kulttuurisen taus-
tan sekä kansallisuuden vyyhtiin. Etnisten suhteiden tutkimuksen teoreetti-
sissa keskusteluissa on pitkään korostettu, että kulttuurieroilla on – yhteis-
kunnallisista olosuhteista ja vuorovaikutussuhteista eristettyinä – ongelmal-
lista selittää sosiaalisia ilmiöitä kuten rikollisuutta. Tämänkaltaisen selitys-
tavan yhtenä riskinä on pidetty sitä, että sen on katsottu perustuvan oletuk-
seen kulttuurierojen pysyvyydestä sekä ihmisten yksinkertaisesta jakautu-
mista (kulttuurisiin) ryhmiin. Päällekkäiset kulttuuri-identiteetit, jotka lei-
maavat monien haastateltavien kertomuksia, ovat tästä näkökulmasta kat-
sottuna hankalia. Asiantuntijahaastatteluissa kulttuurille annettiin erilaisia 
merkityksiä. Silti yleensä yhtä mieltä oltiin siitä, että maahanmuuttajien 
kulttuurin ”erilaisuus” on pikemminkin rasite kuin resurssi suomalaiseen 
yhteiskuntaan integroitumisessa. Vaikka retorisella tasolla suomalaisen 
kotoutumisen perusajatus on se, että maahanmuuttajat pyritään kotoutta-
maan suomalaiseen yhteiskuntaan ja samalla tukemaan heitä oman yhtei-
sön tapojen ylläpidossa, saatetaan nämä kaksi kuulumisen elementtiä nähdä 
toisilleen vastakkaisina.  

Etnisten vähemmistöjen piirissä tapahtuvaa rikollisuutta – olipa kyse 
uhreista tai tekijöistä – voidaan pitää epäonnistuneen integraation yhtenä 
osoituksena. Kriminaalipolitiikan olisikin oltava keskeisiä poliittisia sekto-
reita, joilla kehitetään etnisesti sensitiivisiä periaatteita ja käytäntöjä. Etni-
sesti sensitiivisen kriminaalipolitiikan keskeisiä haasteita ovat muun muas-
sa rasisminvastaisten työmuotojen kehittäminen ja siihen liittyvän riittävän 
koulutuksen tarjoaminen rikosoikeusjärjestelmässä työskenteleville viran-
omaisille. Rasisminvastaisuudella viitataan tässä sekä rasismin tunnistami-
seen yhtenä keskeisenä osana etnisiin vähemmistöihin kuuluvien nuorten 
rikollisuutta että aktiiviseen puuttumiseen rasismiongelmaan. Maahan-
muuttajataustaisten tai romaninuorten rikollisuus on usein luonteeltaan 
ryhmätoimintaa, jonka taustalta löytyy usein rasismin monenlaisia ilmene-
mismuotoja. Rasisminvastaisuutta olisi vahvistettava muun muassa mo-
niammatillisten verkostojen avulla sekä suhtautumalla vakavasti rasistiseen 
rikollisuuteen ja väkivaltaan. Rikosten ennaltaehkäisyssä tarvitaan tietoa 
etnisten vähemmistöjen nuorten asemasta perheidensä ja ystäväpiiriensä 
jäseninä. Tietoa nuorten rikosten taustalla olevista ryhmäsuhteista on nuor-
ten arkea lähietäisyydellä seuraavilla nuorisotyöntekijöillä, joiden asiantun-
temusta ei tällä hetkellä hyödynnetä riittävästi rikosten ennaltaehkäisyssä 
eikä liioin rikosten käsittelyssä. 

Etnisesti sensitiivisen kriminaalipolitiikan toisena haasteena mainitta-
koon etnisiin vähemmistöihin kuuluvien nuorten yksilöllinen kohtelu. Tällä 
viitataan muun muassa siihen, että otetaan huomioon se tutkimuksessamme 
esiin tullut seikka, että etnisiin vähemmistöihin kuuluvat nuoret voivat 
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usein olla paitsi rikosten tekijöitä, samanaikaisesti myös rikosten uhreja. 
Etnisiin vähemmistöihin kuuluvien nuorten rikosten selvittämiseksi tarvi-
taan laaja-alaista tietopohjaa, jossa tilastollinen tieto rikollisuudesta yhdis-
tyy laadulliseen tietoon nuorten rikosten arkipäivän sosiaalisista, taloudelli-
sista ja kulttuurisista taustoista. Yksilöllisellä kohtelulla viitataan myös 
luottamuksen rakentumiseen nuoren ja viranomaisten välille siten, että 
nuorilla on mahdollisuus kertoa todenmukaisesti elämänhistoriastaan, jolla 
voi olla merkitystä rikosten tekemisen ja niiden selvittämisen kannalta. 
Elämänkulun ongelmakohdat voivat liittyä niin lapsuuden kokemuksiin ja 
maahanmuuttoon kuin suomalaiseen yhteiskuntaan kiinnittymisen jännit-
teisiin.   

Rikosten seuraamusten etnistä sensitiivisyyttä olisi kehitettävä tuotta-
malla nuorille ja heidän vanhemmilleen helposti saavutettavaa tietoa nuor-
ten oikeuksista ja velvollisuuksista rikosten uhreina ja tekijöinä.  
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YOUNG MEN’S MULTICULTURAL LIFE  
COURSE AND CRIMINALITY  

This study explores the criminality of young persons with immigrant 
background and Roma, as well as how their criminality is handled by 
public authorities. The following questions are investigated in this study: 
What do crimes signify during the life course of persons belonging to 
cultural minorities? What do crimes signify to them as a personal 
experience? How do officials and civil society actors, working with young 
people, perceive the criminality of young persons belonging to ethnic 
minorities? What challenges does multiculturalism pose for Finnish 
criminal policy? 

The data for this study is made up of biographical interviews with 20 
young men, who have been charged of criminal offences. The interviewed 
persons have been recruited from prisons as well as the fields of probation, 
childcare and also from mediation in criminal cases. They have mainly 
committed violence and drug offences. The interviewed form a fairly 
heterogeneous group, to their background as well as to their criminal 
history. Some of them have dropped out of school already during 
comprehensive school, whereas some have completed upper secondary 
school and some of them were studying at a vocational school. Based on 
the interviews, an analysis was made of the way the young men perceived 
the complex interrelation between the crimes they had committed and the 
way their lives had turned out. Data was further collected through 
interviews with public officials and civil society actors, persons involved in 
activities with young people as well as decision-makers. 

In regard to their life situation and social relations a closer look has, 
among others, been taken at the young men’s stories about how their 
relations with friends and family have developed, and also their relations 
with public officials in institutions such as the school, prison and the 
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criminal justice system. The young men’s stories challenge one 
characteristic of Finnish immigration and integration policy that places 
emphasis on an attachment to the school system and working life. In 
addition, their stories highlight personal and emotional aspects of being a 
member of society. As one illustration of this can be mentioned their 
everyday experience of being accepted, discriminated against or mobbed. 
In the stories of the young men, this emotional attachment to society also 
reveals aspects that extend beyond national borders, above all in the shape 
of family relations.  

The young men’s stories indicate that no singular and easily identified 
reason for their crimes can be found – it is not even meaningful to search 
for this. Notwithstanding the diversity of their stories, it is possible to pin 
down some common factors pertaining to their life situations, 
environments, statuses and feelings. Four dimensions have been extracted 
from the young men’s stories and the interviews with experts, through 
which the criminality of the studied young persons may be understood and 
interpreted. 

  
A life course dimension emphasises the significance of being a young 
person, as a background factor for criminality. Youth is according to this 
understanding an emotional, social and cultural phenomenon. A central 
factor influencing the life course of new Finns is their history involving 
immigration and the experiences they have had as a child. To many of 
them, the family they experienced as a child cannot be characterised as the 
“nuclear family” in the way this is understood in Finnish discussions. In 
the young men’s stories a wide understanding of the family is not so much 
a cultural expression, but rather dictated by practical circumstances. It may 
signify that friends assume the role of parents, sisters or brothers in a 
situation where their parents and relatives either live on the other side of 
the globe, or they might be dead. The young persons might not know 
anything about their relatives, or relatives living in Finland might have 
expelled them from their own family and the extended ethnic group, 
because of the crimes and the communal norms that they have violated. 
Undertones of shame and loyalty combine in the young men’s stories. 
According to them, their parents have suffered enough in their lives, and 
are now further burdened by the crimes these young men have committed. 
For this reason, they try to protect their parents by being silent about 
complicated situations in their own life. In the young men’s stories, family 
problems cannot in any unequivocal way be seen as caused by cultural 
conflicts between the children and their parents.  
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A youth cultural dimension relates to daily interaction among young 
people and milieus of youth culture. A central element in this context is a 
tension between belonging to a group or being left outside. According to 
the interpretation of the young men themselves, this youth cultural 
dimension of being included or excluded is a central explanatory factor for 
juvenile crime. The dimension of group belonging and problems associated 
with it, received less attention in the interviews with public officials. In the 
young men’s stories, one phenomenon related to the youth cultural tensions 
is daily manifestations of racism, by which is meant young people’s daily 
experiences of racism in different social situations, ranging from informal 
milieus in the street to social institutions such as the school. Such 
experiences vary from verbal harassment to discriminatory gestures and 
physical and racist violence. In the interviews with public officials racism 
was a difficult topic that easily was left aside. This somehow reflects the 
societal situation in Finland. Despite legal reform, the criminal justice 
system has a fairly weak practical ability to identify racism-related 
complicated social phenomena underpinning juvenile crime. To come to 
grips with the racism young people experience, awareness is required to 
recognise the many hints and faces of racism, and also a sensitivity and 
motivation to listen to the young persons’ own experiences, as well as a 
shared responsibility to overcome this problem. 

The interviewed young men’s circles of friends were often 
multicultural. Thereby also the crimes that were committed were, 
according to them, often done in groups of young persons of different 
nationalities coming from different cultural backgrounds. This has also 
been observed in studies made in other Nordic countries, as well as in 
statistical data on robberies committed by new Finns. These descriptions 
can be seen as a counter-discourse to criminal policy data, where the 
criminality of “Finnish citizens” and “foreign nationals” in statistical 
classification is placed in opposition to one another.  

 
The societal dimension may involve societal relations and positions as 
well as attitudes. In the young men’s stories, the societal dimension was 
primarily revealed through their individual experiences in everyday life. 
Public officials and experts did, in their interviews, emphasise socio-
economic and other problems of a structural nature facing young people 
belonging to ethnic minorities. Structural inequalities have multiple effects 
on their life. They may operate in the daily life of young persons in very 
subtle and indirect ways. For the interviewed young persons it was 
commonplace to be labelled deviant or suspect in different spheres of life, 
from a leisure environment to encounters with public officials in various 
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institutions, such as schools and also in encounters with the police. They 
seldom found it meaningful to complain about the bad treatment they 
received because they felt that it would not lead anywhere. Officially 
deportation is not a criminal sanction but in reality deportation or merely a 
threat of it signifies for them an additional punishment that does not apply 
to young persons with a Finnish nationality. Because of this, it would be 
important, particularly for these young men, that deportation more clearly 
than now would be seen also as a criminal justice measure facing these 
persons. Deportation was generally seen as inhuman, particularly for those 
who had never lived in their country of origin. The public officials were of 
the opinion that having to wait, perhaps for years, for a decision about 
deportation triggers insecurity and may in the worst of cases be a factor 
contributing to further criminality by these young persons. To receive a 
decision about deportation was also considered a traumatic experience, and 
several expressed the view that deported persons easily were drawn into 
organised and international criminal groups in their country of origin. 

 
The cultural dimension refers to a disputed cluster involving ethnic and 
cultural background and also nationality. In theoretical discussions in 
research on ethnic relations, it has for a long time been emphasised that – 
divorced from social conditions and interactive relations – it is problematic 
to explain social phenomena, such as criminality, through differences in 
culture. One of the risks associated with this kind of explanation is that it is 
seen to be based on an assumption about the permanence of cultural 
differences and that it, in a simplistic way, divides people into (cultural) 
groups. The multilayered identities manifested in the stories of many of the 
interviewed persons challenge the notion of cultural differences as static 
and clear-cut. In interviews with the experts, culture was given a variety of 
meanings. Notwithstanding this, they normally concurred in the view that 
the “difference” in culture of people with an ethnic minority background is 
a burden rather than an asset in the process of integrating in Finnish 
society. At a rhetorical level, the basic idea in the Finnish view of 
integration is to assist immigrants to integrate in Finnish society while, at 
the same time, supporting them in maintaining their original customs. The 
interviews with the young men reveal that these two elements of belonging 
may be perceived as forming a positive interplay.  

Criminality in ethnic minority circles – be they victims or offenders – 
may be seen as one indication of unsuccessful integration. Criminal policy 
should be one of the central political sectors, in which to develop principles 
and practices that are ethnically sensitive. Central challenges for a criminal 
policy that would be sensitive to ethnicity are, among others, to device 
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antiracist working procedures, as well as to offer enough training about this 
to public officials working in the criminal justice system. Antiracism refers 
in this regard both to an ability to identify racism as one central factor 
involved in the criminality of young persons belonging to ethnic 
minorities, and likewise to a need for active intervention in problems 
involving racism. The criminal activities in which young people with an 
immigrant or Roma background are involved are often done in groups, and 
in the background there are often a variety of racist expressions. Antiracist 
measures should be reinforced, among others, through networking among 
different professions, and also by taking different manifestations of racist 
criminality and violence seriously. Criminal prevention requires knowledge 
about the situation of young people belonging to ethnic minorities, in their 
families and kinship groups. Youth workers, who closely follow the daily 
life of young persons, have relevant knowledge about the group dynamics 
behind criminality. Their expertise is not sufficiently drawn upon neither in 
crime prevention, nor in the handling of criminal cases. 

Another challenge for an ethnically sensitive criminal policy, revealed 
in our study, is an individual treatment of young persons belonging to 
ethnic minorities. By this is meant, among others, that attention should be 
paid to the fact that young persons belonging to ethnic minorities in 
addition to being criminal offenders may often simultaneously be the 
victims of crime. To investigate criminal offences committed by young 
people belonging to ethnic minorities requires large-scale knowledge, 
where statistical data about criminality is combined with qualitative 
knowledge about the social, economic and cultural background of young 
offenders’ everyday life. Individual treatment also involves building a 
trustworthy relation between a young person and public officials in such a 
way, that the young person is in a position to give an honest account of his 
life history that may be of significance for committing crimes as well as 
their investigation. Problems relating to a person’s life history may involve 
both childhood experiences, immigration, and also tensions involved in 
integrating in Finnish society. 

Ethnic sensitivity about criminal sanctions should also be enhanced by 
offering young persons and their parents easily accessible information 
about the rights and responsibilities of young persons as victims as well as 
offenders. 
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