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Perherakenne, alkoholin kulutus sekä väestön ikärakenne kuntien väkivalta- ja
omaisuusrikostason erojen taustalla

Poliisiammattikorkeakoulun ja Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tekemässä tutkimuk-
sessa tarkastellaan millainen väkivalta- ja omaisuusrikostaso Suomen kunnissa on.
Lähtökohtana tällaisessa tarkastelussa ovat perinteisesti väestöön suhteutetut rikosluvut,
jolloin voidaan verrata poliisin tietoon tulleen rikollisuuden yleisyyttä eri kokoisissa
kunnissa. Esimerkiksi Helsingissä väkilukuun suhteutettuja omaisuusrikoksia oli tutki-
musajankohtana 20-kertainen määrä verrattuna Himangan kuntaan. Siten voidaan olet-
taa, että suuressa ja kaupunkimaisessa kunnassa tapahtuu suhteellisesti enemmän rikok-
sia kuin pienemmässä. Kunnan pienuus tai suuruus ei kuitenkaan ole riittävä selitys ri-
kollisuuden eroille. Rikollisuuteen vaikuttavat monet muutkin tekijät kuin väestömäärä,
kuten väestörakenne laajemmin tarkasteltuna, sosiaaliset, taloudelliset ja elämäntapoihin
liittyvät tekijät.

Kunnat on tutkimuksessa jaoteltu kolmeen ryhmään (kaupunkimaiset, taajaan asutut ja
maaseutumaiset kunnat), joissa jokaisessa on laadittu tilastolliset mallit sekä väkivalta-
että omaisuusrikollisuudelle.

Kuntaryhmästä ja rikostyypistä riippuen erilaiset tekijät selittävät rikollisuuden vaihte-
lua. Yleisessä rikollisuutta koskevassa keskustelussa usein esiin tulevat tekijät: väestö-
rakenne, perherakenne, huono-osaisuus ja erilaiset hyvinvointipuutteet, kuten työttö-
myys, pienituloisuus tai toimeentulomenojen suuri osuus, selittävät sekä väkivalta- että
omaisuusrikollisuustason vaihteluja. Alkoholin vähittäis- ja anniskelumyynnin vaihte-
luihin liittyy samansuuntainen rikollisuuden vaihtelu. Edelleen muuttoliikkeellä ja työ-
paikkaliikenteellä on yhteys rikollisuuden vaihteluihin. Maaseutumaisten kuntien ri-
kostason erojen selittäjiksi osoittautuvat mm. seurakuntaan kuuluminen ja äänestysak-
tiivisuus, joita voidaan pitää eräänlaisina sosiaalisen sitoutumisen mittareina. Lisäksi
erityisiä omaisuusrikollisuuteen liittyviä tekijöitä ovat vähittäiskaupan volyymi suurissa
kaupungeissa ja kesämökkitiheys maaseutumaisissa kunnissa.

Taulukossa 1 on lueteltu kuntaryhmittäin väkivalta- ja omaisuusrikostason vaihteluja
selittävät tekijät.

Sen perusteella, miten paljon mallien tuottama ennuste eroaa tilastoidusta rikollisuu-
desta, kaikki kunnat on ryhmitelty korkean, melko korkean, odotetun, melko matalan ja
matalan rikostason luokkiin. Taulukossa 2 on esimerkinomaisesti suurten ja pienten
kuntien ryhmästä sekä väkivallan että omaisuusrikollisuuden tasoarvioita.
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Taulukko 1 Väkivallan ja omaisuusrikollisuuden tasoa selittävät
muuttujat kuntaryhmittäin

Väkivalta Omaisuusrikokset

Alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä 25-44-vuotiaiden osuus
15-24-vuotiaiden miesten osuus 15-29-vuotiaiden miesten osuus
Väestöntiheys Avioliitossa olevien osuus
Avioliitossa olevien osuus Yksinhuoltajien osuus
Koulutus Nettomuutto
Pienituloisten osuus Alkoholin anniskelumyynti
Alkoholin vähittäismyynti Vähittäiskaupan liikevaihto 
Kunnassa työssäkäyvien osuus
Palveluelinkeinoissa työsk. osuus

Miesten osuus väestöstä 45-64-vuotiaiden osuus
Avioliitossa olevien osuus 15-24-vuotiaiden naisten osuus
Miesten työttömyysaste Avioliitossa olevien osuus
Tulojen suuruus Miesten työttömyysaste
Vuokra-asuntojen osuus Koulutustaso
Alkoholin anniskelumyynti Tulojen suuruus

Kunnassa muuttaneiden osuus

Miesten työttömyysaste Alkoholin vähittäismyynti
Alkoholin vähittäismyynti Eronneiden osuus
Kunnallisvaalien äänestysprosentti Vuokra-asuntojen osuus
Toimeentulotukimenojen suuruus Kesämökkien määrä
Yksinhuoltajien osuus Seurakuntaan kuuluvien osuus
Kunnassa työssäkäyvien osuus Kunnassa muuttaneiden osuus

Kunnan ulkopuolella työssäkäyvät

Kaupunkimaiset kunnat

Taajaan asutut kunnat

Maaseutumaiset kunnat



Taulukko 2 Väkivallan ja omaisuusrikollisuuden taso kymmenessä väki-
luvultaan suurimmassa  kaupunkimaisessa kunnassa  ja kymmenes-
sä pienessä (noin 1000 asukaan) maaseutumaisessa kunnassa.

Huomautus: rikollisuuden taso on kymmenessä suurimmassa kunnassa korkeampi kuin maa-
seutumaisissa kunnissa eli taulukoiden kuntia voi verrata vain oman ryhmänsä sisällä

Kaupunki Väkiluku Väkivallan Omaisuusrikol-
2001 taso lisuuden taso

Kymmenen suurinta kaupunkimaista kuntaa
Helsinki 559 718 Odotettu Odotettu
Espoo 216 836 Melko korkea Matala
Tampere 197 774 Matala Melko matala
Vantaa 179 856 Odotettu Odotettu
Turku 173 686 Odotettu Melko korkea
Oulu 123 274 Odotettu Melko korkea
Lahti 97 543 Melko matala Odotettu
Kuopio 87 347 Odotettu Melko matala
Jyväskylä 80 372 Melko korkea Melko matala
Pori 75 955 Odotettu Melko korkea

Kymmenen pientä maaseutumaista kuntaa
Sammatti 1 253 Melko korkea Melko matala
Pelkosenniemi 1 213 Odotettu Melko korkea
Leivonmäki 1 201 Odotettu Melko korkea
Virtasalmi 1 169 Melko korkea Melko korkea
Pylkönmäki 1 123 Melko matala Matala
Kuhmalahti 1 117 Matala Odotettu
Maksamaa 1 074 Melko korkea Korkea
Ullava 1 047 Matala Melko korkea
Sund 1 013 Melko korkea Melko matala
Lestijärvi 1 002 Korkea Melko korkea


