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ESIPUHE 

Rikollisuustilarme 1999 on Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen vuonna 1975 
aloittaman julkaisusarjan kahdeskymmenesviides vuosikatsaus. Katsauksen 
tarkoituksena on koota ja tulkita ajankohtaisia perustietoja rikollisuudesta ja 
kriminaalipolitiikasta ja nain helpottaa tallaisia tietoja tarvitsevien tyota. 

Katsauksen keskeisina lahteina ovat olleet Suomen virallisen tilaston 
tilastosarjat "Poliisin tietoon tullut rikollisuus", "Tuomioistuinten tutkimat 
rikokset" ja "Tuomioistuinten toiminta" seka Tilastokeskuksen hallussa 
oleva sarjojen perusaineisto. Vuodesta 1992 alkaen nama lahteet on koottu 
julkaisuksi "Oikeustilastollinen vuosikirja" . Eri aihepiireja koskevia esityk

sia on mahdollisuuksien mukaan taydennetty erillistutkimuksista saaduilla 
tiedoilla. 

Rikollisuustilanne-katsaus on usean kirjoittajan ja tekijan yhteistyon 
tulos. Varsinaisten kirjoittajien lisaksi aineiston tyostarnisessa ja kokoarni
sessa on ollut mukana suuri osa laitoksen muusta henkilokunnasta. Kat
sauksen taitosta ja graafisesta ulkoasusta on huolehtinut osastosihteeri Eira 
Mykkanen. 

Tutkimuslaitos kehittaa katsaustajatkuvasti , jotta se entista paremmin 
palvelisi kayttiijiaan. Katsausta koskevat huomautukset ja parannusehdo
tukset ovat tervetulleita. 
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I 
JOHDANTO 

Tapia Lappi-SeppaHi. 

1 Katsauksen tavoitteet 

Katsauksessa pyritaan antamaan kokonaiskuva rikollisuuden tasosta, raken
teesta ja kehityslinjoista. Rikollisuuden kuvauksessa on tarpeen tehda ero 
ilmitulleen rikollisuuden (viranomaisten tietoon tulleen ja rekisteroidyn 
rikollisuuden) ja piilorikollisuuden valilla. Tilastoitu ja ilmitullut rikollisuus 
on vain osa kaikesta rikollisuudesta. Tama vahentaa virallisen rikostilaston 
luotettavuutta. Tilastoidun rikollisuuden muutokset saattavat heijastaa paitsi 
rikollisuuden todellisia myos rikosten ilmoitusalttiudessaja valvonnan suun
tautumisessa tapahtuneita muutoksia. Naista syista katsauksessa selvitetaan 
verraten laajasti myos piilorikollisuutta ja ilmi tulleen ja piiloon jaavan 
rikollisuuden suhteita. 

Toisena tavoitteena on perustietojen antaminen rikosoikeudellisen 
kontrollijarjestelman toiminnasta. Katsauksessa keskitytaan ennen kaikkea 
viranomaiskontrollin tilastolliseen kuvaukseen. Tarkastelua jasentavina 
vaiheina ovat rikosten ilmitulo, poliisin suorittama esitutkinta, syyttajien 
toiminta, tuomioistuinten ratkaisu ja rangaistukseen tuomitseminen seka 
rangaistusten taytantoonpano. 

2 TietoUihteet ja tilastointiperiaatteet 

Rikollisuustilanne 

Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus. Rikollisuuskehitysta kuvataanja ar
vioidaan ensi sijassa Tilastokeskuksen kokoaman ja julkaiseman poliisin 
tietoon tullutta rikollisuutta koskevan tilaston pohjalta. Vuodesta 1992 
alkaen tiedot on julkaistu oikeustilastollisessa vuosikirjassa. Aikaisemmin 
tiedot julkaistiin omana sarjanaan. Poliisitilastoa luettaessa on otettava 
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huomioon mm. seuraavat rikosten tilastoinnissa noudatettavat periaatteetja 
niissa tapahtuneet muutokset. 

Poliisitilaston tilastoyksikkona on rikos, eika rikoksentekija. Rikosten 
tilastointiin vaikuttaa se, milia tavalla rikokset yksikoidaan tilanteessa, jossa 
useampi teko katsotaan yhden ja saman rikoksen jatkamiseksi (jatkettu 
rikos), taikkajossa yksija sama teko toteuttaa yht'aikaa useampien rikosten 
tunnusmerkiston (ideaalikonkurrenssi). Jatketun rikoksen osalta poliisi
tilastossa on varhemmin noudatettu saantoa, etta jatketun rikoksen osateot 
tilastoidaan erikseen. Tasta tavasta on nyt luovuttu - mutta eri rikosten 
osalta eriaikaisesti : Jatketut alkoholi- ja huumausainerikokset on tilastoitu 
yhtena tekona vuodesta 1979 alkaen, kavallukset vuodesta 1983 ja maksu
valinepetosrikokset vuodesta 1991 alkaen. Nama tilastointimuutokset ovat 
yleensa nakyneet poliisitilastossa selvina rikoslukujen laskuna. 

Vuonna 1992 toteutetulla konkurrenssiuudistuksella luovuttiin eri 

konkurrenssimuotojen erottelusta. Samalla luovuttiin rikossarjaan kuuluvien 
rikosten erilliskohtelusta. Nyt samalla kertaa tuomittavaksi tulleista rikok

sista ryhdyttiin tuomitsemaan yksi yhteinen rangaistus (ns. yhtenaisrangais
tusperiaate) . Muutos mullisti rangaistustilaston, mutta se vaikutti jossain 
maarin myos rikostilastoon. Poliisitilastoon oli vuoteen 1992 saakka merkit
ty yksin teoin tehdyista rikoksista ns. paarikosperiaatteen mukaisesti vain 
rangaistusasteikoltaan ankarin tai olosuhteisiin nahden torkein rikos. Sivuri
koksia ei siis ole tilastoitu pienia poikkeuksia lukuunottamatta (ks. Rikolli
suustilanne 1994, jakso 1.2). Rikosten yhtymista koskevan Iainsaadannon 

uudistamisen johdosta vuoden 1992 alusta lahtien jarjestelma ei enaa tunne 
"yksin teoin tehtya rikosta". Tasta seurannut tilastointitavan muutos lisan
nee hieman tilastoitujen rikosten maaraa. 

Poliisitilaston pohjana olevista rikosilmoitustiedoista on myos aika 
ajoin erillistutkimuksin laadittu ns. rikosvahinkotilastoja, joissa kuvataan 
ilmi tulleitten rikosten uhreja ja muita kohteita seka rikosten aiheuttamia 
vahinkoja (Lattilii. 1976, Niskanen 1983, Aromaa ym. 1991). 

Rikollisuuden maaraa ja muutosta voi kuvata poliisitilaston ohella 
myos tuomioistuintilaston avulla . Tuomioistuintilastossa rikosten laskenta 
poikkeaa poliisitilastossa noudatetuista saii.nnoisUi. Ensinnakin tuomiois
tuintilasto koskee tuomiokertoja- ei yksittaisia rikoksia. Toiseksi tuomiois
tuintilasto kuvaa vain syyttlijalle saakka edenneita rikoksia, muun muassa 
selvittamattomat jutut eivat sisally siihen. Eri tilastot antavat usein myos 
erilaisen kuvan rikosten torkeysasteesta. Poliisitilastossa rikokset saatetaan 
usein luokittaa esim. astetta torkeampaan kategoriaan kuin mihin tuomiois-
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tuin arviossaan paatyy. Tuomioistuintilaston rikosluokitus on myos poliisiti
lastoa tarkempi. 

Rikosten lukumlilirlin kuvaajana poliisitilasto on yleensli tuomioistuin
tilastoa etevlimpi. Rikosten torkeysasteen kuvaajana tuomioistuintilasto on 
tosin poliisitilastoa luotettavampi. Poliisitilasto on kuitenkin rikollisuutta 
koskevien tarkastelujen plililahde. Tarvittaessa sen tietoja on tliydennetty 
tuomiotilaston luvuilla. 

Piiloonjiiiivii rikollisuus. Poliisitilasto kertoo ainoastaan ilmirikollisuudesta. 
Oikeasuhtainen kuva kokonaisrikollisuuden rakenteesta ja kehityslinjoista 
edellyttlili tiedon saamista myos piiloon jaavlistli rikollisuudesta. Katsauk
sessa on hyodynnetty sekli rikosten uhreille etta rikoksentekijoille suunnat
tuja kysely- ja haastattelutietoja. Aikuisvaeston rikoskokemuksia mittaavat 
valtakunnalliset uhritutkimukset kertovat mm. rikosilmoitusalttiuden vaihte
luista seka piiloonjaavista rikoksista, niiden maarasta, sisallosta, olosuhteis
ta ja seurauksista. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos on yhteistyossa Tilasto
keskuksen kanssa tehnyt tallaiset tutkimukset vuosina 1980, 1988, 1993 ja 
1997 (Heiskanen ym. 1990, Aromaa & Heiskanen 1992a, Suomalaisten 

turvallisuus 1993). Toinen samantapainen tutkimussarja perustuu ns. kan
sainviilisen uhritutkimuksen malliin. Taman kaavan mukaisia tutkimuksia on 
Suomessa tehty vuosina 1989, 1992, 1996 ja 2000 (Heiskanen ym. 1990, 
Aromaa & Heiskanen 1992b, Heiskanen & Aromaa 1996, Aromaa & 
Heiskanen 2000). Sarjat mittaavat osaksi samoja asioita. Olennaisin ero on, 
etta vanhemmassa sarjassa on rikosten lisaksi mitattu myos erilaisten 
tapaturmien uhriksi joutumista. Kolmas piilorikollisuutta kartoittava lahde 
on itse ilmoitettua rikollisuutta koskeva koululaistutkimus. Ensimmainen 

valtakunnallinen tutkimus tehtiin vuonna 1995 (Kivivuori 1995). Tutkimus 
uusittiin vuosina 1996 ja 1998 isommilla otoksilla (Kivivuori 1997 ja 
1999b). 

Uhritutkimukset kertovat 1ahinna henkilouhreihin kohdistuvista rikok
sista, ja itseilmoitettua rikollisuutta koskevat tutkimukset ovat toistaiseksi 
kuvanneet ainoastaan nuorten lainvastaista kayttaytymistli . Muiden rikosla
jien ja -tekijaryhmien kartoittamiseksi piilorikollisuustutkimusten kenttiia on 
jatkossa tarve edelleen laajentaa. Meneillaan onkin yrityksia ja muita 
yhteisoja rikosten kohteina koskevien valtakunnallisten mittausten valmis

telu. Todellisen rikollisuuden mittauksessa tarkea lahde on myos ratti
juopumusrikollisuuden yleisyyttli kartoittava tienvarsitutkimusten sarja, joka 
alkaa vuodesta 1978 . 
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Kontrollijiirjestelmiin toiminta 

Kontrollijarjestelman toiminnasta kertovat lahteet voidaanjasentaa toimivan 
viranomaisen seka rikosasian kulloisenkin kasittelyvaiheen mukaan. 

Esitutkintaa koskevaa tilastotietoa on verraten niukasti. Poliisitilas
toon sisaltyy tieto rikosten selvittamisesta. Poliisin pitama pidatettyjen 
rekisteri kertoo tiedot kiinniotettujen, pidatettyjen ja vangittujen maarista 
sekii. vapaudenmenetysaikojen pituuksista. 

Syyttiijien toimintaa koskeva tilasto julkaistaan oikeustilastollisessa 
vuosikirjassa. Tilasto jakaantuu kahteen osaan. Syyttiijiin kiisittelemiit jutut 
kertoo syyttajalla paattyneiden juttujen seka syyttlijii.n tuomioistuimeen 
toimittamien juttujen perustiedot. Syyttiimiittii jiittiimistii koskeva tilasto 
erottelee seuraamusluontoisen syyttii.mii.ttii. jattamisen seka syyttamatta 
jattii.misen muulla perusteella. Lisii.ksi syyttajien toiminnasta kertoo oikeus
kanslerin vuosikertomus. 

Tiedot tuomituista rangaistuksista ja tuomituille maii.rii.tyista seuraa
muksista sisaltyvat oikeustilastollisen vuosikirjan osastoon "Syytetyt ja 
tuomitut". Aineistona ovat alioikeuksien rikospaii.ti:isilmoitukset seka 
rangaistusmaarays- ja rikesakkojen ilmoitukset. (Vuodesta 1994 alkaen 
rangaistusmaaraykset antaa syyttaja). Aineisto saadaan oikeusministerii:in 

atk-pohjaisesta tuomiolauselmajarjestelmii.sta. Tilaston runko sisaltii.a tiedot 
varsinaisessa oikeudenkaynnissa syytetyistii. ja rangaistukseen tuomituista 

henkiloista sekii. rangaistusmaarayksistaja rikesakoista. Tuomioistuintilaston 
tilastointiperusteisiin seka konkurrenssiuudistuksen niihin tuomiin muutok
siin palataan lahemmin jaksossa III. A. 

Rangaistusten tiiytiintoonpanoa koskevat tiedot on keratty useasta eri 
lii.hteesta. Vankeusrangaistuksen tiiytiintoonpano seka ehdonalaista vapautta 
koskevat tiedot julkaistaan oikeusministerii:in vankeinhoito-osaston vuosiker

tomuksessa. Ehdollisen rangaistuksen ja yhdyskuntapalvelun taytanti:ii:in
panotiedot taas li:iytyvat Kriminaalihuoltoyhdistyksen vuosikertomuksesta. 

Sakkojen maksamisesta ja perinnasta saadaan tietoja oikeusrekisterikes
kuksen perintarekisteristii.. 

Rikosoikeudellisen kontrollijarjestelmii.n ydinalueen ulkopuolelle 
jaavista ratkaisuista ja ilmioista kertovaa tilastotietoa on vain rajoitetusti. -
Syyntakeettomia koskeva oikeustilaston tieto kertoo ainoastaan tuomioistui
missa vuosittain ymmarrystii. vailla tuomitsematta jatettyjen lukumaaran. 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen vuosikertomuksista saadaan 
kuitenkin perustiedot mielentilan selvittamisesta ja hoitoon mii.araamisesta. 
Rikosten sovittelusta ei ole saatavissa valtakunnallista tietoa. Tassa raportis-
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sa esiteWivat tiedot perustuvat Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa kayn
nissa olevan sovittelututkimukseen. Sen yhtena tavoitteena on kehittaa sovit
telutapausten systemaattinen ja valtakunnallinen seuranta- ja tilastointijar
jestelma. 

3 Esityksen rakenne ja esitystapa 

Katsaus jakaantuu aiempien vuosien tapaan kahteen paajaksoon. Muilta osin 
esitystapaan ja rakenteeseen on tehty joukko muutoksia. 

Rikollisuuskehityksestii kertova paajakso jakaantuu rikoslajikohtaiseen 
peruskuvaukseen (II. A Rikoslajit) seka erillisteemoja ja ajankohtaisaiheita 

esittelevaan jaksoon (II.B Rikollisuuden piirteita). 
Rikoslajeja koskevassa jaksossa ovat tarkeimpien rikoslajien maaraa 

ja kehitysta koskevat perustiedot. Rikollisuustilannetta kuvataan ensivai
heessa poliisitilaston tietojen pohjalta. Taman jalkeen kuvaa taydennetaan 
eri lahteista saatavilla piilorikollisuutta koskevilla tiedoilla. Kolmanneksi 
selvitetaan osin samoihin lahteisiin nojaten rikosvahinkojen maaraa. 

Rikollisuuden maarassa vaestoon suhteutettuna on usein suuria 
alueellisia eroja. Katsauksessa rikollisuuskehitysta kuvataan myos alueelli

sesta nakokulmasta. Esityksessa kaytetii.an nelijakoa: paakaupunkiseutu, 
muut vahintaan 30 000 asukkaan kaupungit, aile 30 000 asukkaan kaupungit 

seka muut kunnat. Rikosluvut on suhteutettu kunkin aluetyypin 15 vuotta 
tayttaneeseen vaestoon. Taman ohella rikollisuuden tarkastelussa hyOdynne
taan myos muita suhteutusperusteita. 

Rikollisuuden ajankohtaisina erityispiirteina jaksossa II.B kasitellaan 
nuorisorikollisuutta, henkirikoksia, ulkomaalaisten rikollisuutta ja rikosten 
pelkoa. 

Kontrollijiirjestelmiiii koskeva paajakso jakaantuu myos pysyvaan perus
osaan seka vaihtuvateemaiseen ajankohtaisosaan. 

Jakso III.A kuvaa tiedot keskeisten kontrolliviranomaisten toimintaa 
rikosasian kasittelyn eri vaiheissa. Kunkin vaiheen alkuun on liitetty tilasto

tietojen tulkinnan kannalta tarpeellinen lyhyt normikuvaus. Jakso III.B 
sisaltaa kontrollijarjestelman ja rikollisuuskontrollin kannalta ajankohtaisia 
erityisteemoja. Tassa katsauksessa erillistarkasteluun on valittu yhdyskunta
palvelu, nuorten seuraamusjarjestelma ja nuorisorangaistuskokeilu. 



6 Tapio Lappi-Seppiilii 

Katsauksen liiteosassa rikollisuustilannetta koskevana perustauluna on 
poliisin tietoon tulleiden rikosten maariHi koko maassa kymmenvuotis
kautena kuvaava liitetaulukko 1. Liitetaulukoissa 2--4 esitetaan tarkemmat 
rikoslajikohtaiset tiedot aluetyypeittain. Liitetaulukko 5 kuvaa tilastoitua 
nuorisorikollisuutta. Kontrollijarjestelmaa koskevia liitetaulukkoja on 
kolme: aikasarja yleisissa alioikeuksissa rangaistukseen tuomituista rikosla
jeittain vuosina 1989-1998 (liitetaulukko 6), tarkemmat tiedot tuomituista 
seuraamukset rikoksittain vuonna 1998 (7), seka syyntakeisuustilasto 
vuosilta 1993-1998 (8). 

Aikasarjojen pituus vaihtelee jonkin verran. Syyna yleensa on ollut, ettei 
vertailukelpoisia tilastosarjoja esitettya pidemmalta ajalta ole olemassa. 
Katsauksessa on pyritty siihen, etta taulukot kasittelevat viimeksi kuluneiden 
10 vuoden jaksoa, ja kuvioissa esitetaan 20 vuoden aikasarjoja. Rikoslain 
nopean uudistumisen vuoksi eraissa rikoslajeissa seka rangaistuskaytannon 
kuvauksissa on jouduttu tyytymaan lyhyempiin aikasarjoihin. 



II 
RIKOLLISUUSKEHITYS 

A Rikoslajit 

1 Rikollisuuden rakenne ja kehitys Reino Siren 

Vuonna 1999 poliisi tietoon tuli kaikkiaan 740 000 rikosta. TasHi rikoslakia 
vastaan tehtyja rikoksia oli yli puolet, 53 prosenttia1

• Liikennerikoksia ja 
liikennerikkomuksia oli 44 prosenttia ja muita lakeja ja asetuksia vastaan 
tehtyja rikoksia (mm. alkoholilakirikokset) kolme prosenttia kaikista 
rikoksista. 

Rikosten maarallinen kehitys eraissa keskeisissa rikosryhmissa 
viimeksi kuluneiden 20 vuoden aikana selviaa kuviosta 1. Taulukossa 1 on 
vastaavat rikosluvut suhteutettu vaest66n (vakiluku vuoden lopussa). 

Pitkalla aikavalilla tilastoitu rikollisuus on lisaantynyt. Vuonna 1999 
rikoksia kirjattiin yli viisinkertainen maara vuoteen 1950 verrattuna. 1990-
luvulla on kuitenkin monen rikoslajin nouseva suunta ainakin tilapaisesti 
paattynyt. Varkausrikokset vahenivat vuonna 1994 ensi kertaa pitkaan 
aikaan. Vahingontekojen, ryostorikosten ja rattijuopumusten kasvu on 
pysahtynyt. Myos torkeimmat vakivaltarikokset (murhat, tapot, surmat ja 
niiden yritykset) ovat 1990-luvun puolivalinjalkeen olleet vahenemaan pain. 

Kavallus- ja petosrikosten ( ei sisalUi veropetoksia) maaran huomattava 
muutos vuonna 1991 selittyy rikosten uudesta tilastointitavasta, jossa jatke
tut maksuvalinepetokset merkitaan yhdeksi teoksi. Rikosten maara on 
palautunut uudistuksen jalkeen suunnilleen 1980-luvun alun tasolle ja 
vakiintunut sille. Tilastoituja liikennerikoksia lisasi tuntuvasti rikesakkoseu
raamuksen kaytt66notto vuonna 1983. Enimmillaan liikennerikoksia oli 
vuonna 1992. Sittemmin niiden maara on kaantynyt laskuun. 

1 Rikoslakirikoksiin ei ole tassa laskettu liikennerikoksia, joita koskevat saannok
set siirrettiin rikoslakiin 1.10.1999. 
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Kuvio 1 Poliisin tietoon tulleet rikokset. Eraat rikosryhmat vuosina 1980-1999 
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Taulukko 1 Poliisin tietoon tulleet rikokset vaest6n 100 000 asukasta kohti 

1989 1991 1993 1995 1997 1999 

Tappo, murha, tapon 
tai murhan yritys 7,8 8,3 8,2 9,6 9,1 8,2 

Ry6st6rikokset 42 53 40 43 39 44 

Pahoinpitelyrikokset 400 405 367 434 483 507 

Varkausrikokset (ei sisalla 
moottoriajoneuvon anastamista) 308-L 3682 3886 3530 3392 3602 

Vahingonteko 943 937 826 828 791 869 

Kavallus- ja petosrikokset 
(ei sisalla veropetoksia) l221 505 1 4271 3291 3281 3161 

Rattijuopumus 564 585 435 412 421 424 

Liikennerikoksetl 7411 7452 7641 6874 6356 6311 

Laskettu Tilastokeskuksen luvuista 

1 Rikoslain uudistuksenja tilastointitavan muutoksen vuoksi luku ei ole vertailukelpoinen 
edellisten vuosien lukujen kanssa. 
2 Luvut eivat sisalla liikennejuopumusta moottorittomalla ajoneuvolla. Vuonna 1999: 
liikenneturvallisuuden vaarantaminen ym. (TLL 98,99,101, 102, 1.10.1999 Hlhtien RL 
23:1,2,10,11)ja liikennerikkomukset (TLL 103,105a). 

Taulukko 2 naytt1:Ui rikoslakia (vuosina 1980 ja 1991 myos huumausaine
lakiaja -asetusta) vastaan tehtyjen rikostenjakauman vuosina 1980, 1991 ja 
1999. Jakaumat eivat ole taysin vertailtavia, koska rikoslakia on uudistettu 
ja joidenkin rikosten tilastointitapa on muuttunut (ks. alaviite 1 ja liitetau
lukkoon 1 liittyvat huomautukset). 

Vertailussa selvasti suurin ryhma ovat varkausrikokset. Vuonna 1999 
vajaa puolet kyseisista rikoksista oli varkausrikoksia. Ryhma "muut omai
suusrikokset" (joka sisaltaa tassa mm. moottoriajoneuvon anastamiset) 
muodosti seitsemasosan ja vahingonteot runsaan kymmeneksen rikoksista. 
Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia oli rikoslakirikoksista seitse
man prosenttia, liikennejuopumuksia runsaat kuusi. Huumausainerikokset, 
joita koskevat uudet saannokset on vuoden 1994 alusta sisallytetty rikosla
kiin, muodostivat kaikista rikoslakirikoksista kaksi ja puoli prosenttia. 

Rikollisuuden rakenne ei ole muuttunut paljon. Omaisuusrikosten 
osuus on pysynyt likipitaen samana, samoin henkeenja terveyteen kohdistu
neiden rikosten. Kasvava rikosryhma ovat huumausainerikokset. 
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Taulukko 2 Poliisin tietoon tulleet rikokset. Jakautumat rikoslajeittain 1980, 1991 
ja 1999 

Rikoslaji 

A Varkausrikokset 
(ei sisallii moottoriajoneuvon anastamisia) 

B Kavallus- ja petosrikokset (myos veropetokset) 

c Vahingonteko 

D Muut omaisuusrikokset 

E Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 

F Siveellisyysrikokset 

G Rikokset oikeudenkiiyttoii, viranomaisia ja 
yleistii jiirjestystii vastaan1 

H Liikennejuopumus 

Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikoksetl 

J Huumausainerikokset 

Laskettu Tilastokeskuksen luvuista 

1 Lainmuutos 1.1.1999. 
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2 Vakivaltarikokset Kauko Aromaa 

Tavanomaisesti vakivaltarikoksilla tarkoitetaan murhia, tappoja ja pahoin
pitelyrikoksia. Niiden lisaksi tassa jaksossa kasitellaan ryostorikokset. 
Suoraa fyysista vakivaltaa esiintyy myos esimerkiksi virkamiehen vakival
taisen vastustamisen tai vakisinmakaamisen yhteydessa. Joskus rajanveto 
perinteisen vakivaltarikollisuuden ja eraiden muiden tahallisten henkea ja 
terveytta vaarantavien tekojen valilla voi olla keinotekoinen. 

Murhat ja tapot 

Vuonna 1999 tilastoitiin koko maassa 142 murhaa tai tappoa seka 284 
murhan tai tap on yritysta. Luku vastaa 1990-luvun keskiarvoa ( 141, 9). Seka 
1970- etta 1980-luvuilla murhien ja tappojen maara on ollut alhaisempi 
(1970-luvulla keskimaarin 110,4, 1980-luvulla 117 ,9). 

Henkirikosten yritysten maara on 1990-luvun puolivaliin saakka 
kasvanut kaantyen sittemmin hitaaseen laskuun. Taman muutoksen tulkin
nassa on ymmarrettava, etta rajanveto varsinkin tapon yrityksen ja torkean 
pahoinpitelyn valilla on eraissa tapauksissa vaikeaa. Rikosilmoitusten 
kasittelyssa on nahtavasti 1989-1994 vakivaltarikoksia maaritelty kasvavas
sa maarin henkirikoksen yrityksiksi. Sen sijaan tuomioistuimissa samanlais
ta siirtymaa ei ole tapahtunut, kuten kuviossa 2 osoitetaan. 

Poliisin tietoon tul!eet murhat, tapot ja niiden yritykset 1990-1999 

-90 -91 -92 -93 -94 -95 -96 -97 -98 -993 

Murha 23 36 28 30 32 40 33 30 21 37 
Tappa 122 116 127 99 115 106 1201 1092 92 1052 

Yhteensa 145 152 155 129 145 146 153 139 113 142 

Yritys 244 265 281 288 365 347 331 323 306 294 

Laskettu Tilastokeskuksen luvuista 

1 Sisaltaa yhden surman. 
2 Sisaltaa kaksi surmaa. 
3 Ennakkotieto. 
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Kuvio 2 Poliisin tietoon tulleet seka tuomioistuimissa tuomitut henkirikokset ja niiden 
yritykset 1989-1998 
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Tuomioistuimissa tuomittujen taytettyjen henkirikosten lukumaara on 
vuosittain vaihdellut sadan molemmin puolin, poliisin tietoon tulleiden 
taytettyjen henkirikosten maara puolestaan 140-150:n vaiheilla. 

Henkirikosten yrityksia kuvaavat sarjat sen sijaan poikkeavat toisis
taan selvasti. Tuomioistuintilastossa henkirikosten yritykset ovat vuositasol
la pysyneet samoissa luvuissa (70--85), kun poliisitilastossa naiden rikosten 
maara kohosi 1989-1994 vajaasta 200:sta 350:een. Poliisin ilmoittamat 
luvut ovat vuoden 1994 jalkeen kaantyneet tasaiseen laskuun, jota tuomiois
tuintiedotkin myotailevat. 

Eroa poliisi- ja tuomioistuintietojen osoittaman kehityksen valilla 
saattaa vahaisessa maarin selittaa rikosten selvitysasteen heikkeneminen. 
Paasyyna eroon on kuitenkin muutos rikosten maarityksissa. Osa sellaisista 
rikoksista, jotka aiemmin on poliisitilastossa maaritelty torkeiksi pahoinpite
lyiksi, luokitellaan nyt henkirikoksen yritykseksi. Taman takia paatelmat 
henkirikollisuuden tasosta tulisijoka tapauksessa perustaa- yleista kansain
valista tapaa noudattaen- taytettyja henkirikoksia koskeviin tietoihin. 

Kuolemansyytilasto tarjoaa erillisen mahdollisuuden arvioida taytetty
ja henkirikoksia koskevia muutoksia. Taulukossa 3 vertaillaan poliisitilaston 
ja kuolemansyytilaston tietoja taytetyista henkirikoksista. Tiedot eivat ole 
taysin yhteismitallisia: kuolemansyytilastossa seurataan kuolleiden maaraa, 
poliisitilastossa rikoksia. Kuolleiden maara seurailee poliisin kirjaamien 
taytettyjen henkirikosten maaraa melko tarkoin ja vastaa tata noin 90-
prosenttisesti, vuosina 1992-1994lahes taydellisesti. Valitettavasti luokitus
ten uudistus on aiheuttanut huomattavan viivastyksen kuolemansyytilaston 
tuotannossa. 
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Kuolemansyytilastosta saadaan myos eraita tietoja henkirikosten 
uhreista ja tekotavoista. Taulukkoon 3 on naista otettu ampuma-aseella (tai 
rajayttamalla) surmattujen seka naisten osuudet. 

Taulukko 3 Tahallisen vakivallan uhreina kuolleet, ampuma-aseella surmattujen seka 
naisten osuus (%) kuolemansyytilastossa seka taytetyt henkirikokset 
(murha, tappa, surma, pahoinpitelyrikos ja kuolemantuottamus) poliisiti
lastossa 1990-1999 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

A Surmatut kuolemansyytilastossa 

160 154 173 166 165 150 170 142 

Ampuma-aseella surmattuja % 

18 21 29 27 27 20 20 28 

Naisia surmatuista % 

25 25 35 31 32 33 30 26 

B Taytetyt henkirikokset poliisitilastossa 

178 181 179 167 166 175 185 173 145 174 

AlB,% 

90 85 97 99 99 86 92 82 

Laskettu Tilastokeskuksen luvuista 

Kuvio 3 Murhatja tapot 15 vuotta iliyttaneen vaeston 100 000 asukasta kohti vuosina 
1980-1999 
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Kuviossa 3 esitetiian poliisin tilastoimien murhien ja tappojen (ja surmien) 
maarat (taytetyt teot) vuosina 1980--1999 aluetyypeittain vaestoon suhteu
tettuina. Lukuihin sisiiltyvat myos (harvinaiset) yllytykset ja avunannot 
niiihin rikoksiin. Henkirikosten kohdalla alueelliset tiheyserot ovat olleet 
varsin pienia, vuonna 1999 viela tavallista pienemmat. 

Alkoholilla on merkittava osuus vakivaltarikoksissa. Vuonna 1999 oli 
murhaan tai tappoon taikka niiden yrityksiin syyllisiksi epaillyista poliisin 

merkintojen mukaan 79 prosenttia teon tehdessaiin alkoholin vaikutuksen 
alaisena. Seka tekijii etta uhri ovat paihtyneita selviisti yli puolessa henki
rikoksista (taytetyt murhat ja tapot seka pahoinpitelyrikosten yhteydessa 
tapahtuneet kuolemantuottamukset; Keskusrikospoliisi 1992). Useimmiten 
(vuoden 1996 tietojen mukaan 88 % :ssa henkirikoksista) tekijaja uhri olivat 
jollakin tavalla tuttuja keskenaan (tuttavia, naapuruksia, sukulaisia, parisuh
teessa). Tyypillisia henkirikosten valittomia syita ovat yhteisen juopottelun 

yhteydessa syntyneet kiistat seka perheen sisaiset ristiriidat. (Kivivuori 
1999a.) 

Murhista ja tapoista vain pieni osa jaa selvittamatta. Vuonna 1999 
ilmi tulleista taytetyistii henkirikoksista poliisi selvitti jo samana vuonna 89 
prosenttia, niiden yrityksina kirjatuista tapauksista periiti 96 prosenttia. 

Pahoinpitelyrikokset 

Rikoslaissa erotetaan kolme eriasteista pahoinpitelyrikosta: pahoinpitely, 
torkea pahoinpitely sekii lieva pahoinpitely. Naiden lisaksi pahoinpitely
rikoksiin luetaan myos tappelu, jota koskevaa saannosta (RL 21 :8) kuitenkin 
sovelletaan vuosittain vain muutamaan tapaukseen. 

Vuonna 1995 tuli poliisin tietoon kaikkiaan 22 188 pahoinpitelyri
kosta, eli 2 352 enemman kuin edellisena vuotena. Tassa oli kyse tavallisten 
pahoinpitelyjen tason pysyvasta noususta, minka tausta on se, etta 1. 9.1995 
yksityisella paikalla tapahtunut pahoinpitely tuli virallisen syytteen alaiseksi. 
Vuonna 1996 pahoinpitelyrikosten kokonaismaaran nousujatkui samansuu

ruisena, nyt se kuitenkin koski ainoastaan lievia pahoinpitelyja. Myos 
vuonna 1997 lievien pahoinpitelyjen maara kasvoi, mutta kokonaismaariin 
nousu pysahtyi, ja pahoinpitelyrikosten maara oli 24 847. Lievien pahoinpi
telyjen kasvu on edelleenkinjatkunut niin, etta vuoden 1998 pahoinpitelyri
kosten kokonaismiiiira oli jo 25 660, ja vuoden 1999 vastaava Juku oli 
26 223. Koko vuosien 1995-1999 ajanjaksona kasvu on keskittynyt lieviin 
pahoinpitelyihin. Nousu perustuu kahteen eri seikkaan: 1.9.1995 voimaan 
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tulleella lainmuutoksella laajennettiin pahoinpitelyjen tunnusmerkistoa niin 
etta aiempaa lievempia tekoja tuli rangaistavuuden piiriin. SamaHa maarat
tiin yksityisella paikalla tapahtunut pahoinpitely virallisen syytteen alaiseksi, 
minka seurauksena nimenomaan yksityisella paikalla tapahtuneet naisiin 
kohdistuneiden pahoinpitelyjuttujen tilastoitu maara on kasvanut vuosi 
vuodelta. Lisaksi toteutettiin poliisin edustajien mukaan samoihin aikoihin 
monilia paikkakunnilla julkisten paikkojen rauhoittamiseen tahtaavUi 
valvontakampanjoita, joiden seurauksena pahoinpitelyrikosten, etenkin 
lievien pahoinpitelyjen, kirjattu maara paikoitellen nousi. Poliisin kirjaa
mien pahoinpitelyrikosten lukumaarat ja prosenttiset muutokset edellis
vuodesta vuosina 1990--1999 ilmenevat seuraavasta asetelmasta: 

Poliisin tietoon tulleet pahoinpitelyrikokset 1990-1999 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 19991 

Lieva pahoinpitely 

2534 2835 2507 2544 2453 3002 4719 5907 6616 6990 
Pahoinpitely 

15756 15313 14617 14222 15345 17231 17897 17088 17239 17428 

Torkea pahoinpitely 

2358 2199 1962 1890 2038 1955 1926 1852 1805 1805 

Yhteensa 

20648 20347 19086 18656 19836 22188 24542 24847 25660 26223 
Muutos% 

+4% -1% -6% -2% +6% +12% +11% +1% +3% +2% 

Laskettu Tilastokeskuksen luvuista 

1 Ennakkotieto 

Kuviossa 4 pahoinpitelyrikosten kokonaismaaran muutoksia kuvataan 
indeksisarjoilla, joista toinen koskee kaikkia pahoinpitelyrikoksia, toinen 
torkeita pahoinpitelyja. 
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Kuvio 4 Kaikki pahoinpitelyrikokset seka tOrkeat pahoinpitelyt vuosina 1980-1999. 
Indeksisarjat. 1974= 100 
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0 0 
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kaikki pahoinpitelyrikokset 
torkeat pahoinpitelyt 

Poliisin kirjaama pahoinpitelyrikollisuus kaantyi laskuun 1970-luvun 
puolivalissa, mutta alkoi sittemmin uudelleen lisaantya. Kasvu on ollut 
suunnilleen samanlaista kaikissa aluetyypeissa. Vuoden 1990 jalkeen alkanut 
lasku koskee liihinna paakaupunkiseutua ja pienehkoja kaupunkeja, muualla 
muutokset ovat vahiiisia. Vuonna 1994 aleneva suuntaus katkesi, ja vuoden 
1995 luvut ovat selvasti edellista vuotta korkearnrnat, poikkeuksena pieneh
kot kaupungit, joissa ei tapahtunut muutosta. Vuonna 1996 nousu jatkui 
kaikissa kaupunkityypeissa, maaseudulla pahoinpitelyrikosten tiheys laski 
hieman. Vuosina 1997-1999 muutokset ovat olleet viihaisia. Viime vuosien 
alueellinen kehitys viittaa siihen, etta pahoinpitelyrikosten tilastoitu kasvu 
on muiden seikkojen ohella yhteydessa myos muuttoliikkeen seurauksena 
tapahtuneihin vaestonmuutoksiin: alhaisen pahoinpitelytiheyden alueilta 
muutetaan korkean pahoinpitelytiheyden alueille. 

Vuoden 1995 lainmuutoksesta liihtien tilastoitujen pahoinpitely
rikosten torkeysaste on alkanut muuttua siten, etta lievien pahoinpitelyjen 
osuus kasvaa selvasti (kuvio 6). Vuonna 1997 tama osuus oli 24, vuonna 
1998 se ali 26, ja vuonna 1999 jo 27 prosenttia aiernrnan 12-15 prosentin 
sijasta. Muutos korostuu, kun torkeiden pahoinpitelyjen absoluuttinen maar a 
on samanaikaisesti vahentynyt. Torkeiden pahoinpitelyjen osuus kaikista 
pahoinpitelyrikoksista oli vuonna 1997-1999 pudonnut 7 prosenttiin, kun se 
on aiemmin ollut 9-10 prosentin vaiheilla. 
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Kuvio 5 Pahoinpitelyrikokset 15 vuotta tayttiineen vaestiin 100 000 asukasta kohti 
vuosina 1980-1999 
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- paakaupunkiseutu 
- muut vahlntaan 30 000 asukkaan kaupunglt 
--- aile 30 000 asukkaan kaupungit 
····- muut kunnat 

Vuodesta 1980 Uihtien on poliisitilastossa eritelty tapaukset, joissa pahoin
pitelyrikokseen on liittynyt yksin teoin tehty kuolemantuottamus (vuoteen 
1970 saakka tii.llaisia tapauksia lii.hinnii. vastaava itsenii.inen rikosnimike oli 
"kuoleman aiheuttanut pahoinpitely") tai ruumiinvamman tuottamus. 
Tallaisten pahoinpitelyrikosten mii.ii.ra oli vuosina 1990-1999: 

Pahoinpitelyrikoksen kanssa yksin teoin tehdyt kuoleman- ja ruumiinvamman tuot
tamukset 1990-1999 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Pahoinpitelyrikos ja kuolemantuottamus 

33 29 24 38 21 29 32 31 32 32 
Pahoinpitelyrikos ja ruumiinvamman tuottamus 

484 450 389 265 162 85 118 104 115 115 

Laskettu Tilastokeskuksen luvuista 

Pahoinpitelyrikosten kokonaismii.ii.rii.stii. tamii.ntyyppiset vii.kivallanteot muo
dostavat vain pienen osan, aiemmin vuosittain 2-3 prosenttia, viime vuosina 
alle prosentin kaikista pahoinpitelyrikoksista. 

Alkoholioloja pidetaan tii.rkeii.nii. pahoinpitelyrikollisuuden tasoon 
vaikuttavana tekijii.nii.. Alkoholin ja vakivallan yhteys kay ilmi sekii. polii
sitilastoista etta vii.kivaltarikollisuutta kii.sittelevista tutkimuksista. Vuonna 
1998 poliisin selvittamissii. pahoinpitelyrikoksissa oli torkeii.an pahoinpite-



18 Kauko Aromaa 

lyyn, pahoinpitelyyn tai lievaan pahoinpitelyyn syyllistyneista tekohetkella 
humalassa 87, 70 ja 61 prosenttia. 

Kuvio 6 Pahoinpitelyrikosten (pl. tappelu) jakautuminen tiirkeisiin pahoinpitelyihin, 
pahoinpitely ihin ja lieviin pahoinpitelyihin vuosina 1980-1999 
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•II eva paholnpltely Ill paholnpltely ~ tOrkea paholnpltely 

Poliisin tietoon tulleet pahoinpitelyrikokset ovat varsin usein sattuneet 
julkisilla paikoilla seka erilaisissa huvitilaisuuksissa ja ravintoloissa. Siksi 
naiden rikosten maarien vaihtelu on myos yhteydessa vaeston ajank:ayt

totapoihin, jotka puolestaan riippuvat mm. kaytettavissa olevan rahan 
maarasta. Lamavuosina liikeni rahaa aiempaa viihemman riskialttiisiin 
huveihin, mika nakyy mm. pahoinpitelyrikosten viihenernisena 1990-luvun 
alkupuolella. Vastaavasti taloudellisen tilanteen vahitiliinen kohenturninen 

on orniaan vaikuttamaan rikosten maaria kohottavasti. 

Viildvaltakokemukset haastattelututldmusten valossa 

Valtakunnalliset uhritutkimukset 1980-1997. Tilastoimattoman vakivallan 
laajuutta on selvitetty vaestoon kohdistuvilla haastattelututkimuksilla. Tilas
tokeskuksen yhdessa Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen kanssa vuodesta 
1980 Hihtien toteuttamien uhritutkimusten mukaan sattui maassamme 15-74-
vuotiaalle vaestolle seuraavat maarat fyysisen vamman aiheuttaneita vakival
tatapauksia. Vammat olivat paaasiassa (yleisyysjarjestyksessa) nyrjahdyksia, 
veniihdyksia, mustelrnia, haavoja, luunmurturnia. 
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1980 1988 1993 1997 

15-7 4-vuotiaalle vaestO lie sattuneet .fyysisen 
vamman aiheuttaneet vakivaltatapaukset 
- tapauksia 109 000 99 000 99 000 81 000 
- uhreia % vaestOstli 2,3 2.0 2.0 1,7 

Kaikki uhkailu- ja vakivaltatapaukset 
- tapausten arvioitu lukumaara 630 000 501 000 533 000 669 000 
- tapauksia 100 henkea kohti 17,5 13,5 14,0 17,6 
- vuoden aikana vahintaan kerran uhriksi 

I ioutuneita henkiliiita 100 henkea kohti 10 8 8 10 

Kaikista vuosien 1980, 1988, 1993 ja 1997 haastatteluissa tavoitetuista 
vakivallanteoista valtaosa oli suhteellisen lievia. Haastatteluissa esiin 
saatujen vakivaltatapausten maara oli vuonna 1988 perati neljanneksen 
(26 %) pienempi kuin vuonna 1980. Vuonna 1993 vakivaltakokemusten 
kokonaismaara oli puolestaan suunnilleen sama kuin vuonna 1988. Luku 
nousi tuntuvasti vuoden 1997 tutkimuksessa, missa tapausten kokonaismaa
raksi arvioitiin 669 000. 

Tapausmaaran kasvuun liittyy mitatun vakivallan selva lieventymi
nen: vamman aiheuttaneiden tapausten maara on samalla selvasti alentunut. 
Kun vuoden 1980 tutkimuksessa 2,3 prosenttia aikuisvaestosta oli saanut 
vakivaltatilanteen seurauksena vamman, oli tama osuus vuoden 1997 
tutkimuksessa enaa 1 '7 prosenttia. 

Kerrotut uhkailu- ja vakivaltatapaukset jaivat yleensa ilmoittamatta 
poliisille. Haastatteluvastausten mukaan vuonna 1980 niista tuli tilastoiduksi 
alle nelja prosenttia, vuonna 1988 yli viisi, vuonna 1993 yli kuusi prosent
tia, ja vuonna 1997 seitseman prosenttia. Tilastoimatta jaavien tapausten 
osuus on siis 1980-luvun alusta vuoteen 1997 tasaisesti pienentynyt. (Suo
malaisten turvallisuus 1993; Heiskanen & Aromaa 1998; Aromaa & Heiska
nen 2000.) 

Ns. katuvakivallan osuus kaikista tapauksista on vahentynyt. Vuosien 
1980 ja 1988 haastattelutuloksissa kaikista vakivaltatilanteista katuvakivallan 
osuus oli kolmanneksen, vuonna 1993 vajaan neljanneksen verran, ja 
vuonna 1997 viidenneksen. Uhri oli joutunut vakivallan kohteeksi tyossaan 
vuonna 1980 joka kuudennessa (16 %), ja vuonna 1988 liihes joka neljan
nessa (23 %) tapauksessa. Vuonna 1993 osuus oli 27, vuonna 1997 jo 28 
prosenttia. Nimenomaan tyossa kohdattu vakivalta on siten 1980- ja 1990-
luvuilla yleistynyt. Tama vakivallan rakennemuutos perustuu suuressa 
maarin vaeston ikaantymiseen ja samanaikaiseen ajankayttotottumusten 
muutokseen. Tyohon liittyvan vakivallan kasvu koski haastattelutietojen 
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mukaan vuoteen 1993 saakka vain naisia, vuoden 1997 tiedoissa osa nousus
ta ulottuu myi:is miesten ti:iihin. Tyi:in rakenne on muuttunut siten, etta 

varsinkin monissa palveluammateissa toimivat tyi:intekijat joutuvat hoi

tamaan muun ohessa valvonta- ja jarjestyksenpitotehtavia, ja siten altistuvat 

entista enemman vakivaltatilanteita tuottaville yleisi:ikontakteille. Naisilla 

tyi:issa koettujen vakivaltatapausten prosenttiosuus kaikista tapauksista onkin 
noussut vuoden 1980 luvusta 13 vuoden 1988 lukuun 23 ja edelleen vuonna 
1993 jo 32 prosenttiin (Haapaniemi & Kinnunen 1997) . Vuonna 1997 osuus 
oli sama kuin edellisella mittauskerralla 1993 (Heiskanen & Aromaa 1998; 
Aromaa & Heiskanen 2000). 

Perhevakivalta oli luonteeltaan keskimaaraista vakavampaa ja usein 

myi:is toistuvaa. Se kohdistui miltei yksinomaan naisiin. Kaikista naisten 

mainitsemista uhriksi joutumisista oli 1980-lu vun aineistoissa nel jasosa per
hevakivaltaa, runsas kuudesosa vuosina 1993 (17 %) ja 1997 (18 %). 
Miehet mainitsivat tallaisia tapauksia vain harvoin; merkille pantavaa on 
kuitenkin, etta miehiin kohdistuneiden perhevakivaltatapausten maara on 
jatkuvasti kasvanut (Kiviaho & Heiskanen 1994; Aromaa & Heiskanen 

1994; Heiskanen & Aromaa 1998; Aromaa & Heiskanen 2000). Kaikkiaan 

on vamman aiheuttaneiden perhevakivaltatapausten maar a tutkittuna ajanjak

sona laskenut. 

Vuosien 1980, 1988, 1993 ja 1997 laajoissa Suomea koskevissa 
haastattelututkimuksissa kysyttiin myi:is muita fyysista turvallisuutta vaaran

tavia tilanteita kuin vakivaltakokemuksia. Vamman aiheuttaneiden vahin

kotapausten maara vuoden pituisena ajanjaksona 15-74-vuotiaan vaesti:in 
100 000 henkea kohti tapahtumatyypeittain on esitetty seuraavassa asetel-

massa . 

1980 1988 1993 1997 

Tyotapatunnat 6 817 6 207 4 525 5 309 
Liikuntatapaturmat 5 832 5 235 6 102 6 930 

Kotitapaturmat 3 929 3 800 5 186 5 350 
"Muut" vapaa-ajan tapaturmat 2 049 2 300 3 148 2 637 

Liikennetapaturmat 1277 1 927 1 757 1 574 
Tahallinen vlikivalta 3 013 2 671 2 608 2 147 

Eri vahinkotyyppien muutokset 1980-luvulla olivat varsin suuria. Muutos on 
jatkunut 1990-luvun puolelle niin, etta eri vahinkotyyppien yleisyysjarjestys

kin on muuttunut: tyi:i-, liikunta- ja kotitapaturmat olivat vuonna 1993 

suunnilleen yhta yleisia, kun tyi:itapaturmat viela vuonna 1988 olivat suurin 
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vahinkoryhma. Vuonna 1997 puolestaan liikuntatapaturmat nousivat karki
paikalle. 

Kansainviiliset rikosuhritutkimukset 1989-2000. Vuoden 1989 alussa 
Suomessa tehdyt kansainvalisen uhritutkimusprojektin (van Dijk ym. 1990; 
Aromaa & Kinnunen 1995; Aromaa 1993) haastattelut antavat saman
suuntaisia tuloksia. Miehista kymmenen ja naisista kahdeksan prosenttia 
ilmoitti kokeneensa viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana tapauksia, 
joissa heidan kimppuunsa oli hyokatty tai heita oli uhattu niin, etta he 
"todella pelastyivat". Taman lisaksi nelja prosenttia naisista ilmoitti joutu
neensa "seksuaalisesti hyvin loukkaavilta tuntuneiden", seksuaalista ahdis
telua tai vakivaltaista lahentelya merkitsevien tekojen kohteeksi. Se tarkoit
taa, etta naiset joutuivat uhriksi useammin kuin miehet, jos ahdisteluta
paukset lisataan vakivallantekoihinja uhkailuihin. Rikosilmoituksia sanottiin 

vakivaltatapauksista tehdyn vajaassa viidenneksessa, naisten ahdistelu
tapauksista vain seitsemassa prosentissa. 

Tassa hankkeessa tehtiin vuoden 1992 alussa toinen haastattelukier
ros. Sen tulokset ovat varsin yhdenmukaisia vuoden 1989 tutkimuksen 
kanssa. Viimeksi kuluneen vuoden (1991) aikana koettujen vakivaltatapaus
ten yleisyys oli tassa tutkimuksessa 4,4 sataa 15 vuotta tayttanytta henkiloa 
kohti; seksuaalista ahdistelua tai seksuaalisesti loukkaavaa kayttaytymista 
edustavien tapausten maara oli 3,7 sataa 15 vuotta tayttanytta naista kohti. 
Kuten muissakin vastaavissa tutkimuksissa ilmeni tassakin aineistossa, etta 
nuori joutui uhriksi selvasti yleisemmin kuin iakas vastaaja, ja suuren paik

kakunnan asukas selvasti useammin kuin pienen. (Aromaa & Heiskanen 
1992b.) 

Kansainvalisen uhritutkimuksen kolmas tutkimuskerta toteutettiin 
alkuvuonna 1996. Siina mitattu vakivaltakokemusten maara oli hieman 
laskenut vuonna 1992 tehtyyn rnittaukseen verrattuna, 4,2 uhria sataa 15 
vuotta tayttanytta kohti. Seksuaalista ahdistelua oli vuoden 1996 tutkimuk
sessa kokenut harvempi nainen kuin vuonna 1992. Uhriksijoutuneita oli 2,5 
prosenttia naisista. Ryoston uhriksi joutuneiden maara oli vahentynyt 0,5 

prosenttiin. 
Sarjan neljas tutkimus tehtiin vuoden 2000 alussa (Aromaa & Heiska

nen 2000). Tulokset ovat hyvin Iahella vuoden 1996 tietoja: pelottavia 

uhkailuja tai vakivaltaa edeltavan vuoden aikana kokeneiden maara oli nyt 
4,3 prosenttia 15 vuotta tayttaneista, seksuaalista ahdistelua oli kokenut yhta 
suuri osuus naisista kuin vuonna 1992 (3,7 prosenttia), ryoston uhriksi oli 
joutunut 0,6 prosenttia vastanneista. 
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Taulukko4 Ryost5n, seksuaalisen ahdistelunja vakivallan seka pahoinpitelyjenja uh
kailujen kohteeksi vuoden aikanajoutuneet vuosien 1989, 1992, 1996 ja 
1997 tutkimuksissa (% 15 vuotta tayttaneistii) 

Ryost5 
Seksuaalinen ahdistelu 

- seksuaalinen vakivalta 
Pahoinpitely ja uhkailu 

- uhkailu 
- fyysinen vakivalta 

Uihde: Heiskanen 1996, Heiskanen & Aromaa 1998 

1989 

0,8 
0,6 
0,2 
2,9 
0,9 
2,0 

1992 

1,0 
3,7 
0,8 
4,4 
2,2 
2,2 

1996 

0,5 
2,5 
0,9 
4,2 
2,2 
2,0 

1997 

0,3 

Vakivallan ilmoittaminen poliisille on myos taman tutkimussarjan mukaan 

yleistynyt. Vuoden 1989 tutkimuksessa pahoinpitely- ja uhkailutapauksista 
vajaa viidennes (18 % ), mutta vuosina 1992, 1996 ja 2000 runsas neljannes 

(26, 27 ja 26 %) ilmoitettiin poliisilleo Seksuaalisen ahdistelun kohdalla 
vastaavat luvut olivat 9, 12, 8 ja 10 Naissa tapauksissa poliisiin turvautumi

nen olisi taman mukaan selvasti harvinaisempaa kuin uhkailujenja vakival

lan kohdalla, ja ilmoittaminen olisi vuonna 2000 ollut entistakin epatavalli

sempaao 

Kysely miesten naisiin kohdistamasta viikivallastao Vuonna 1998 valmistui 

tutkimus, joka kasitteli miesten naisiin kohdistamaa vakivaltaa, ahdistelua 
ja hairintaao Sen kentilityot tehtiin 18-74-vuotiaille naisille osoitettuna 

postikyselyna vuoden 1997 lopullao Tutkimus tarkentaa kuvaa naisten 
kokemasta vakivallasta ja tavoittaa haastattelututkimuksiin verrattuna 

selvasti enemman nimenomaan parisuhteessa koettuja vakivaltatapauksiao 
(Heiskanen & Piispa 1998 0) Hankkeen jatkoksi on vuonna 2000 julkaistu 

selvitys miesten naisiin kohdistaman vakivallan kustannuksista (Heiskanen 

& Piispa 2000) 0 

Ryostot 

Vuonna 1999 tuli poliisin tietoon 2 277 ryostorikosta, eli ryostoa (RL 31: 1) 

tai torkeaa ryostoa (RL 31:2)0 Ryostorikokset lisaantyivat vuodesta 1989 

vuoteen 1990 perati neljanneksen (25 % ), mutta vuonna 1991 nousu pysah

tyi ( +2 %)0 Vuoden 1992 luku oli 18 prosenttia, ja vuoden 1993 luku 7 

prosenttia edellisen vuoden lukua pienempi. Vuosina 1994-1998 muutokset 
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ovat olleet pienHi, vuoden 1999 luku oli 9 prosenttia korkeampi kuin 
edellisena vuotena. 

Ryostorikosten vaheneminen vuonna 1992 oli selvinta paakaupun
kiseudulla, missa sama suunta jatkui myos vuonna 1993. Myos vuosien 
1994-1995 kasvu koski lahinna paakaupunkiseutua. Vuosina 1996, 1997 ja 
1998 luvut ovat kaikissa aluetyypeissa olleet jokseenkin ennallaan. Tilanne 
on sama myos vuonna 1999 lukuun ottamatta paakaupunkiseutua, missa 
ryostotiheys on kohonnut edellisesta vuodesta. 

pI". II .. .. 'k k 1990-1999 o nsm t1etoon tu eet ryoston o set 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 19991 

Ryosto 
2389 1875 1766 1804 1893 1860 1812 1850 2041 

Torkea ryosW 
283 319 283 318 297 227 204 242 236 

RyosWrikokset 
2627 2672 2194 2085 2122 2190 2087 2016 2092 2277 

Muutos% 
+25% +2% -18% -5% +2% +3% -5% -3% +4% +9% 

Laskettu Tilastokeskuksen luvuista 

1 Ennakkotieto. 

Kuvio 7 Ryostorikokset 15 vuotta tayttaneen vaeston 100 000 asukasta kohti vuosina 
1980-1999 
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..... muut kunnat 
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Kansainvalisen rikosuhritutkimuksen vuotta 1988 koskevien haastattelutieto
jen mukaan 0,7 prosenttia 16 vuotta tayttiineesta vaestosta oli joutunut 
ryoston kohteeksi. Vuotta 1991 tarkoittava toistotutkimus tuotti luvuksi 1,0 
prosenttia. Vuonna 1996 tehdyn, vuotta 1995 tarkoittavan rnittauksen 
mukaan luku oli 0,5, ja vuonna 1997 tehdyssa kansallisessa uhritukimukses
sa se samanlaista maaritelmaa kaytettaessa oli vain 0,3. Vuoden 2000 luku 
oli 0,6 (van Dijk ym. 1990; Aromaa & Heiskanen 1992b; Heiskanen 1996; 
Heiskanen & Aromaa 1998; Aromaa & Heiskanen 2000) . Kuten vakivallan
tekojenkin kohdalla myos ryostojen uhriksi joutuminen oli hieman yleisem

paa nuorilla kuin iakkailUi vastaajilla, ja yleisempaa suurilla paikkakunnilla 
kuin pienilla . 

Rahalaitoksiin kohdistuneet ryostot muodostavat vain pienen osan 
kaikista ryostorikoksista, mutta niissa anastetun omaisuuden arvo on yleensa 
huomattavasti suurempi kuin tavanomaisissa ryostoissa. Pankki- ja posti
ryostojen maara on vuosina 1990--1999 vaihdellut varsin paljon, kuten 
seuraava asetelma osoittaa. Luvuissa ovat mukana myos ryoston yritykset. 
Posti tarkoittaa naissa laskelrnissa myos Postipankin konttoreita. (Vuosittai
set kokonaisluvut ovat tarkistuslaskennoissa voineet hiukan muuttua. Siksi 

eraat tassa esitetyt luvut poikkeavat aikaisemrnin esitetyista.) 

Poliisin tietoon tulleet pankki- ja posliryosrot 1990-1999 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 19991 

43 106 116 106 58 62 51 26 19 11 

1 Sisiiltaa myos yhden rahanvaihtopisteen, joka siis on laskettu rahalaitokseksi 

Vuonna 1999 tehtiin maassamrne 11 posti- ja pankkiryostoa. Maara on siten 
laskenut 1990-luvun alun huippuluvuista 1980-luvulla vallinneelle tasolle, 

jopa sen allekin. Vuoden 1999 tapaukset sijoittuivat suurelta osin pienille 

paikkakunnille . 
Rahalaitosryostojen kasvun taitturninen ja kaantyrninen laskuun on 

ilmeisesti yhteydessa pankkien ja postien ryostosuojauksen kohenturniseen, 
mutta merkittavassa maarin myos konttoriverkon karsirniseen etenkin kun 
nain tapahtunut rikoskohteiden vahenerninen on voimakkaasti painottunut 
pieniin helposti ryostettaviin toirnipisteisiin. Osaselityksena on myos 
mainittu se, etta poliisi on onnistunut tavoittamaan lukuisia sellaisia hen
kiloita, jotka ovat syyllistyneet pitkiinkin ryostosarjoihin ja siten saanut 

tilapaisesti keskeytetyksi naiden ryostajien toiminnan. 

Samalla on nahtavissa merkkeja siita, etta aseellisen ryoston menetel
miia on siirrytty kayttamaan toisaalta viela suojaamattomiin pieniin kontto-
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reihin ja toisaalta korvaaviin kohteisiin: mm. rahankuljetuksiin, kauppaliik
keisiin ja kioskeihin . 

Kuvio 8 Ryostiirikoksiin syylliseksi epailtyjen maara seka nuorten osuus naista, %, 
1990- 1999 
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II syylllseksi epailtyja ---aile 21-vuotiaita 

Tavallisiin ryostoihin syyllistyvat ovat usein nuoria, ja samaan ry6sto6n 
osallistuu monesti useita henkiloita. Vuonna 1997 oli ryostorikoksiin 
syylliseksi epaillyista 43 prosenttia aile 21-vuotiaita, vuonna 1998 osuus 
nousi 48 prosenttiin laskien vuonna 1999 taas 44 prosenttiin. 

Poliisi selvittiiii ry6storikoksista ilmoitusvuoden aikana y li kolman
neksen (40 % vuonna 1997, 35 % vuonna 1998, ja 40 % vuonna 1999). 
Rahalaitosryost6jen selvitysaste on keskimaaraista huomattavasti korkeampi, 
vuonna 1997 luvuksi ilmoitettiin 81 prosenttia. 
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3 Seksuaalirikokset Hannu Niemi 

Vuoden 1999 alkuun saakka seksuaalirikosten saantely on perustunut 
vuonna 1971 hyvaksyttyyn lakiin. Vakisinmakaamista koskevaa saannosta 
(RL 20: 1) on sittemmin vuonna 1994 muutettu niin, etta myos avioliitossa 
tapahtuva vakisinmakaaminen tuli rangaistavaksi. Vapautta loukkaava 
haureus (RL 20:2) on samanaikaisesti tehdyn lainmuutoksen jalkeen ran
gaistavaa riippumatta siita, kumpaan sukupuoleen teko kohdistuu . Seksuaali
rikosten saantelyii muutettiin vuonna 1998. Uusi seksuaalirikoksia koskeva 
RL 20 luku tuli voimaan 1.1.1999. 

Nykyisin voimassa olevat kriminalisoinnit (RL 17:18-21, RL 20 luku): 

- sukupuolisiveellisyyttii loukkaavan kuvan levittaminen, tallaisen 
lasta esittavan kuvan hallussapito ja sukupuolisiveellisyytta louk
kaava markkinointi 

- sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen 
- sukupuoliyhteys lahisukulaisten kesken 
- raiskaus, torkea raiskaus, pakottaminen sukupuoliyhteyteen 
- pakottaminen seksuaaliseen tekoon 
- seksuaalinen hyvaksikaytto 
- lapsen (torkea) seksuaalinen hyvaksikaytto 
- seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta 

- paritus 

Lainsaatajan tavoitteena on suojata yksilon seksuaalista itsemaaraamisoi
keutta ja sellaisia henkiloita, jotka nuoren ikansa tai seksuaalisen vakiintu
mattomuutensa vuoksi ovat viela kykenemattomia huolehtimaan itsestaan tai 
paattamaan seksuaalielamastaan. Seksuaalirikokset ovat paasaantoisesti 
virallisen syytteen alaisia rikoksia. Pakottaminen sukupuoliyhteyteen ja 
pakottaminen seksuaaliseen tekoon seka eraat seksuaalisen hyvaksikayton 
tilanteet ovat kuitenkin asianomistajarikoksia. 
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lapsen seksuaalinen 
hyv1!ksik!l.ytt6 

1999 

muut seksuaalirikokset 

Vuonna 1999 poliisin tietoon tuli yhteensa 1 062 seksuaalirikosta (RL 20 
luvun perusteella rangaistavat teat). Teoista oli Iahes puolet ( 48 %) rais
kauksia (RL 20: 1-3) ja runsas kolmannes (38 %) lapsen seksuaalisia 
hyvaksikayttoja (RL 20: 6-8) 0 Alaikaisiin kohdistuneiden tekojen vuosittaiset 
maarat ovat vaihdelleet suuresti. Joinakin vuosina poliisille on ilmoitettu 
mahdollisesti samaan rikossarjaan kuuluvia useaan lapseen taikka nuoreen 
kohdistuneita tekojao 

Kuvio 9 Poliisin tietoon tulleiden seksuaalirikosten mliiira 1990-19991 
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1 Vuodesta 1999 lahtien raiskaus (RL 20: 1-4), lapsen seksuaalinen hyvaksikaytto (RL 
20:6-8) ja muut seksuaalirikokset (RL 20:4-5,9) 
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Raiskaus (RL 20:1-3) 

Poliisin tietoon tulleiden raiskausten (RL20: 1-3; aiemmin viikisinmakaaminen) lukumiiii
riija sen muutos edellisestii vuodesta (%) vuosina 1990-1999 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

381 378 369 365 387 446 395 468 463 514 

-6% -1% - 2% -1% +6% +15% -11% +18% -1% +11% 

Laskettu Tilastokeskuksen luvuista 

1960-luvun puolivalista liihtien vakisinrnakaamisrikoksia on tullut poliisin 
tietoon vuosittain noin 300-400. Vuodesta 1995 lahtien raiskausten 

vuosittainen rnaara nayttaisi nousseen 400--500 rikoksen tasolle . On vaikea 
arvioida, onko lisays todellista vai johtuuko se ilrnoitusalttiuden kasvusta. 
Lisaksi on huomioitava, etta ennen vuoden 1999lainuudistusta, vakisinrna

kaaminen oli asianornistajarikos. 

Kuvio 10 Raiskausrikokset (RL 20:1-3; viikisinmakaaminen ennen vuotta 1999) 15 
vuotta tiiyttiineen viieston 10 000 asukasta kohti vuosina 1990-1999 

2.---------------------------------------. 
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1991 1993 1995 1997 

paakaupunkiseutu 
muut viihintaan 30 000 asukkaan kaupungit 
aile 30 000 asukkaan kaupungit 
muut kunnat 

1999 

Paakaupunkiseudulla ja rnuissa suurissa taajamissa raiskausrikoksia on 
suhteellisesti enernrnan kuin rnuualla rnaassa (kuvio 10). Tarna johtunee 

ainakin osittain siita, etta rikostilaisuuksien rnaarii on esirnerkiksi vilkkaan 

ravintolaelarnan rnyota suurernpi kuin haja-asutusalueilla. Rikoksen uhrin 
anonyrniteetti on taajamissa parernpi kuin pienilla paikkakunnilla, joissa 
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uhri saattaa kokea rikoksen ilmitulon ja kasittelyn paitsi yleisesti epamiel

lyttavana myos hanta sosiaalisesti leimaavana. 

Ilmoituskynnyksen korkeus voi johtua yleisemmin myos siita, eWi 

tekija ja uhri tuntevat toisensa, jolloin tekija pyrkii mahdollisesti hyvitta

maan tekonsa uhrille tai painostaa tata niin, ettei uhri uskalla tai halua 
ilmoittaa rikosta poliisille. 

Piilorikollisuuden maara on todennakoisesti paljon suurempi kuin 

muissa vakavissa rikoksissa eika vakisinmakaamisrikosten todellista maaraa 
tarkkaan tiedeta, vaikka asiasta onkin esitetty erilaisia arvailuja. Piilorikol

lisuuden suuri maara on aiheuttanut muun muassa sen, etta on syntynyt 

mielikuva tuntemattomasta uhria vaijyvasta raiskaajasta, koskajuuri taman

tapaiset teat tulevat herkimmin poliisin tietoon ja julkisuuteen. 

Ns. seksuaalihenkirikokset eli rikokset, joissa uhria on ennen sur

maamista kaytetty seksuaalisesti hyvaksi, ovat harvinaisia. 1970-luvulla 

vuosittain keskimaarin kolmessa tapauksessa henkirikokseen liittyi seksuaa

lirikos (Viljanen 1983). Tuoreen henkirikostutkimuksen (Kivivuori 1999a) 
mukaan ne ovat edelleen harvinaisia. Tutkittuna aikana vuonna 1996 yhtaan 

taytettya tekoa ei voitu luokitella seksuaalirikokseksi. Vertailuvuonna 1988 

tallaisia tapauksia oli kaksi. 

Vaestohaastatteluihin perustuvien tutkimusten mukaan raiskauksia ja 

niiden yrityksia tapahtui noin 5 000 vuonna 1997 (n. 2 100 vuonna 1980, 

n. 4 800 vuonna 1988, n. 1 600 vuonna 1993) haastattelua edeltaneen 

vuoden aikana (Heiskanen ym. 1990, Suomalaisten turvallisuus 1993, 

Heiskanen & Aromaa 1998). Kansainvalinen uhritutkimuksen (Aromaa & 
Heiskanen 2000) tuloksista puolestaan selviaa, etta 3,8 prosenttia nais

puolisesta vaestosta kertoi joutuneensa seksuaalisen ahdistelun kohteeksi 

vuonna 1999 (0,6 % vuonna 1989, 3,7 % vuonna 1992 ja 2,5 % vuonna 

1996). Saman selvityksen mukaan naisista joutui seksuaalisen vakivallan 

(raiskaus, sen yritys ja kasiksikayminen) kohteeksi 1,2 prosenttia vuonna 

1999 (0,2 % vuonna 1989, 0,7 % vuonna 1992 ja 0,9 % vuonna 1996). 

Vuonna 1999 Suomessa esiintyi seksuaalista ahdistelua enemman kuin 

vertailumaissa keskimaarin (2,5 % Euroopan vertailumaissa, joita olivat 
Iso-Britannia, Ranska, Sveitsi, Hollanti, Ruotsi ja Itavalta). 

Vuonna 1997 tehdyn postikyselytutkimuksen (Heiskanen & Piispa 

1998) mukaan noinjoka neljas (26 %) nainen oli joskus elamansa aikana 15 

vuotta taytettyaan joutunut seksuaalisen vakivallan tai ahdistelun kohteeksi. 

Tekijoista runsas kolmannes (36 %) oli uhrin nykyinen tai entinen avio- tahi 

avopuoliso. Naisista joka kahdeskymmenes (5 %) joutui seksuaalisen 

vakivallan tai ahdistelun uhriksi viimeksi kuluneen vuoden aikana. Naissa 
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tapauksissa no in joka toisessa (52 %) tekijana oli nykyinen tai entinen avio
taikka avopuoliso. Noin joka kuudes nainen (16 %) oli joutunut lapsena 
(alle 15-vuotiaana) seksuaalisen vakivallan tai seksuaalisesti uhkaavan 
kayttaytymisen kohteeksi. Sukupuolisen ahdistelun tai hii.irinnan kohteeksi 
oli joutunut puolestaan noin puolet (52 %) vastaajista joskus elii.mansa 
aikana 15 vuotta taytettyaan. Viimeksi kuluneen vuoden aikana vastaavan
laisen hairinnan kohteeksi oli joutunut joka viides (20 %) nainen. 

Suomalaista seksia koskevan tutkimuksen (Haavio-Mannila & Kontula 
1993) mukaan 9 prosenttia naisistaja 3 prosenttia miehista kertoijoutuneen
sa heita loukkaavan seksuaalisen kasiksikaymisen tai koskettelun kohteeksi 
viimeksi kuluneen 5 vuoden aikana. Teoista valtaosa oli lahentelya. Ahdis
telua piti raiskauksena 0,4 prosenttia naisista (3 vastaajaa) ja raiskauksen 
yrityksena 1,1 prosenttia (miehista 0,2 %) . 

Ahdistelu oli yhteydessa muun muassa uhrin nuoreen ikaan, parisuh
teen puuttumiseen tai vakiintumattomuuteen seka rinnakkaissuhteidenja ho
moseksuaalisten kokemusten muita suurempaan mii.araan. Naiset, joilla on 
ollut eliimansa aikana paljon sukupuolikumppaneita, joutuivat 2-3 kertaa 
muita enemman ahdistelun kohteeksi. Uhrin alkoholin humalakaytto lisasi 
ahdistelukokemusten maaran muihin verrattuna kolminkertaiseksi. Sosiaali
ryhmista opiskelijat joutuvat useimmin uhriksi. 

Naisten ahdistelijoista suurin osa oli rniehia (yhdeksan kertaa enem
man kuin naisia), rniesten ahdistelijoista puolestaan naisia oli kaksi kertaa 
enemman kuin rniehia. Vajaalla yhdella prosentilla oli kokemuksia ho
moseksuaalisesta ahdistelusta. Noin puolet uhreista tunsi tekijan nimelta tai 
ulkonaolta. 

Naisille sattuneista ahdistelutapauksista 7 prosenttia ja rniehille 
sattuneista 6 prosenttia ilmoitettiin poliisille. Raiskauksista tai niiden 
yrityksista kertoneista 36 prosenttia ilmoitti teon poliisille. 

Vastaajakadon ja kertomatta jlittlirnisen sekli ilmiOn suhteellisen 
harvinaisuuden (satunnaisvirheet) vuoksi ehka suurikin osa teoista jaa 
kokonaan pimentoon. Osa teoista, jotka eivlit tule poliisin tietoon, voi tulla 
esim. lliii.kinto- ja sosiaalisektorin viranomaisten tietoon. Vaeston vahittainen 
vanhenturninen saattaa tulevaisuudessa jossain maarin vahentali naiden 
rikosten maaraa. 
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Lapsiin ja varhaisnuoriin kohdistuvat seksuaalirikokset 
(RL 20:3-6) 

Poliisin tietoon tulleiden alaikaisiin kohdistuneiden seksuaalirikosten lukumaara ja sen 
muutos (%) edellisestii vuodesta vuosina 1990-1999 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 19991 

186 120 265 774 352 315 595 592 466 399 
-18% -36% +121% +191% -55% -11% +89% -1% -21% -14% 

Laskettu Tilastokeskuksen luvuista 

'Luvussa on huomioitu lain muutoksenjiilkeen lapsen (t5rkeii) seksuaalinen hyvaksikayt
tO (RL 20:6-7). Muut alaikiiisiin kohdistuvat seksuaaliset hyviiksikayt6t (RL 20:5 ja RL 
20:8) tilastoidaan muina seksuaalirikoksina. Lain muutoksen vuoksi vuotta 1999 koskeva 
luku ei ole tiiysin vertailukelpoinen aikaisempien vuosien lukuihin 

Laissa on saadetty rangaistavaksi sukupuoliyhteydessa olerninen alle 16 
vuotta tayttaneen lapsen kanssa (lapsen seksuaalinen hyvaksikaytto, RL 
20:6). Ankarirnrnin rangaistava tekornuoto (rangaistusrnaksirni 10 vuotta 
vankeutta) on torkea lapsen seksuaalinen hyvaksikaytto (RL 20:7). Lisaksi 
eraissa erityissuhteissa (vanhernpi-lapsi suhde tai rnuu laissa rnainittu 
riippuvuussuhde) sukupuoliyhteys alle 18-vuotiaan tai tatakin vanhernrnan 
kanssa on krirninalisoitu. 

Tekojen arkaluontoisuuden vuoksi niita ei laheskaan aina ilrnoiteta 
poliisille taikka rnuille viranornaisille. Lapsi voi salata asian vanhernrniltaan 
ja hekaan eivat suojellakseen lasta julkisuudelta aina halua tehda hyvaksi
kaytosta rikosilrnoitusta. 

Alaikaiseen kohdistuneita seksuaalirikoksia tuli poliisin tietoon 
vuosina 1986--1998 vuosittain keskirnaarin 364 (225 vuosina 1980--1985). 
Vuonna 1999 lapsen (torkeiili) seksuaalisia hyvaksikayttoja tuli poliisin 
tietoon 399 tapausta. Maara ei ole lain ja tilastointitavan rnuutturnisen 
vuoksi taysin vertailukelpoinen edeltaviin vuosiin. Rikossarjat voivat vaikut
taa huornattavastikin vuosittain tilastoitujen rikosten rnaaraan, esirnerkiksi 
vuonna 1993 yli puolet tilastoiduista teoista kirjattiin Helsingissa. 

Lastensuojelun Keskusliiton tekernan selvityksen (Sariola 1990) 
perusteella alaikaisten seksuaalinen hyvaksikaytto kohdistuu enirnrnakseen 
rnurrosikaisiin tai lahella rnurrosikaa oleviin nuoriin. 15- ja 16-vuotiaista 
tytoista 18 ja pojista 7 prosentilla on ollut seksuaalikokernuksia. Murrosikai
sista tytoista 5-7 prosenttia ja pojista 1-3 prosenttia oli ollut seksuaalisen 
hyvaksikayton kohteena (edellytyksena jonkinasteinen fyysinen kontakti). 
Vahernrnan kuin yhdella prosentilla oli alle 10-vuotiaina seksuaalisia 
kokernuksia vahintaan 5 vuotta vanhernrnan henkilon kanssa. Nuorilla, jotka 
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elivat vakivaltaisessa kotiymparistossa, oli muita enemman seksuaalikoke
muksia aikuisten kanssa kodin ulkopuolella. 

Suomalaista seksia kasitelleen tutkimuksen mukaan naisista 17 ja 
miehista 8 prosenttia kertoi joutuneensa alle 18-vuotiaana kiusallisen 
seksuaalisen ahdistelun kohteeksi (Haavio-Mannila & Kontula 1993). 

Insesti, sukurutsa (RL 20:7) 

Sukurutsaisista suhteista on eniten julkisuudessa ollut esilla isan ja tyttaren 
valinen suhde, joka on koettu lapsen seksuaaliseksi riistoksi. Sisarusten 
valisista suhteista on puhuttu huomattavasti vahemman eika niiden yleisyytta 
tunneta. Vuodesta 1999 alkaen sukurutsaiset teat (insesti) ovat lahisukulais
ten kesken rangaistavia (RL 17:22). Silloin kun kyse ei ole sukulaisten 
sukupuoliyhteydesta, lahisukulaisten muu seksuaalinen teko voi olla rangais
tavaa lapsen seksuaalisena hyvaksikayttona suojaikarajan ollessa 18 vuotta 
(RL 20:6.3). Rangaistavaan tekoon voi syyllistya vanhempi tai samassa 
taloudessa lapsen kanssa elava muu vanhempaan rinnastettavassa suhteessa 
oleva henkilo. Alle 16-vuotiaan lapsen ollessa uhrina rangaistavaan tekoon 
(RL 20:6) voi syyllistya muukin Iahisukulainen, esimerkiksi uhrin veli tai 
sisar. 

Insestia on toisinaan pidetty sukurutsaa laajempana ilmiona. Talloin 
silla tarkoitetaan ennen muuta vanhemman lapseensa tai taman jalkelaiseen 
kohdistamaa minka tahansa tyyppista seksuaalista hyvaksikayttoa. Lasten 
seksuaalista hyvaksikayttoa voi tietenkin esiintya myos muissa sukulaisuus
suhteissa. Insestia on esiintynyt sosiaalisesti eristyneissa oloissa ja isan 
osalta liittyen taman alkoholismiin, mielisairauteen tai luonnehairioihin. 
Epatietoisuus ilmion luonteestaja laajuudesta voijohtaa paniikkireaktioihin, 
joissa tavanomaisetkin lapsen ja aikuisen kayttaytymismuodot tulkitaan 
seksuaaliseksi hyvaksikaytoksi. 

Poliisin tietoon tulleiden rikosten lukumaaraa ei ole tilastoitu erik
seen. Vuosina 1986-1999 tuomittiin sukurutsasta yhteensa 19 henkiloa 
(naista 18 vuosina 1991-1999), joista lapsen hyvaksikayttotapauksia oli 
kaksitoista (vuosina 1980-1985 tuomittiin yhteensa 14 henkiloa, joista 
ji:ilkelaiseen kohdistuneita tekoja viisi). Sukupuoliyhteydesta Iahisukulaisten 
kesken ei tuomittu yhtaan henkiloa vuonna 1999. 

Lastensuojelun Keskusliiton suorittaman kyselyn perusteella sosiaali
ja terveydenhuollon viranomaisten tietoon tulleita hyvaksikaytto- ja insesti-
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tapauksia oli yhteensa 132 varmaa ja 222 epailtya tapausta (alle 16-vuotias) 
vuosina 1983-1984. Varmistuneissa tapauksissa hyvaksikayttajana oli 
biologinen isa runsaassa kolmasosassa (36 %) tapauksista ja isapuoli no in 
joka viidennessa (22 %) tapauksessa. Paria poikkeusta lukuunottamatta 
hyvaksikaytetty lapsi oli tytar. Muutamassa tapauksessa (4 %) hyvaksikayt
tajana oli aiti. Aivan pienten (alle 7-vuotiaiden) lasten hyvaksikayton osuus 
oli noin 10 prosenttia (Sariola 1985). 

My6hemmin tehdyn haastattelututkimuksen (Sariola 1990) mukaan 
isa-tytar insestia kokeneita oli 0,5 prosenttia 15-vuotiaista tyt6ista. Kaikki 
sukulaisuussuhteet huomioiden 1,2 prosenttia tyt6ista oli joutunut seksuaali
sen hyvaksikayt6n kohteeksi. Suomalaista seksia kasitelleen tutkimuksen 
mukaan naisista 1,8 % oli kokenut seksuaalista ahdistelua isan taholta 
alaikaisena (Haavio-Mannila & Kontula 1993). 

Muut seksuaalirikokset 

Poliisitilaston mukaan muita seksuaalirikoksia (RL 20:5,8-9) tuli poliisin 
tietoon 149 tapausta vuonna 1999. Eri rikosten maarili ei ole kuitenkaan 
poliisitilastossa tarkemmin eritelty, minkli vuoksi seuraavassa tarkastellaan 
nliista rikoksista tuomittujen mlilirlia. 

Prostituutio ei ole Suomessa rangaistavaa. Sen sijaan parituksesta on 
saadetty (RL 20:9) enintaan kolmen vuoden vankeusrangaistus. Kri
minalisoinnin keskeinen tarkoitus on suojata prostituoituja heita hyvakseen 
kayttavilta parittajilta. Lisaksi vuodesta 1999 on ollut voimassa saann6s, 
jossa on saadetty rangaistavaksi seksuaalipalvelujen ostamisen 18 vuotta 
nuoremmalta henkil6lta. 

Parituksesta on tuomittu yhteensa 49 henkil6a vuosina 1986--1999. 
Naista viisi tuomittiin vuonna 1999, 16 vuonna 1998 ja 10 vuonna 1997. 
Vuosina 1991-1996 tuomittiin parituksesta yhteensa vain kolme henkil6a. 
Yksi henkil6 tuomittiin seksuaalipalvelujen ostamisesta nuorelta vuonna 
1999. 

Seksuaalisesta hyvaksikaytosta (RL 20:5) tuomittiin 16 henkiloa 
vuonna 1999. Seksuaalisesta hyvaksikayt6sta tuomitaan henkil6, joka 
asemaansa hyvaksikayttaen pakottaa tekijaan laissa mainitussa riippuvuus
suhteessa olevan henkil6n sukupuoliyhteyteen tai muuhun seksuaalista 
itsemaaraamisoikeutta olennaisesti loukkaavaan seksuaaliseen tekoon taikka 
saa alistumaan tallaisen teon kohteeksi. 
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Sukupuolisiveellisyydenjulkisesta loukkaamisesta (RL 17 :21) tuomit
tiin 207 henkiloa vuonna 1999. Vuosina 1991-1999 tasta rikoksesta (kumot
tu RL 20:9 ja nykyisin voimassa oleva RL 17:21) tuomittiin keskimaarin 
212 henkiloa vuosittain. Saannosta on sovellettu muun muassa itsensa 
paljastajiin. 

Pornografisen aineiston levittaminen on saadelty nykyisin rikoslaissa. 
Rangaistavaksi maariteltyja tekoja ovat sukupuolisiveellisyytta loukkaavan 
kuvan levittaminen (RL 17: 18), tallaisen lasta esittavan kuvan hallussapito 
(17:19) ja sukupuolisiveellisyytta loukkaava markkinointi (RL 17:20). 

Naista rikoksista tuomittiin yhteensa kolme henkiloa vuonna 1999. 
Sukupuolisiveellisyytta koskevien moraalikasitysten lieventyessa lainvastai
seksi katsotun aineiston laatu on vuosikymmenten mittaan taysin muuttunut. 
Sellainen pornografinen aineisto, mika vielii 1960-luvulla ja erityisesti 
varhemmin "loukkasi sukupuolikuria tai saadyllisyytta", on sietokynnyksen 
noustua nykyisin verraten nakyvaa. Nykyisessa laissa sukupuolisiveellisyyt
ta loukkaavat teot on pyritty maarittelemaan aikaisempaa konkreettisemmin. 
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4 Omaisuusrikokset Reina Siren 

4.1 Varkausrikokset ja luvattomat kaytot 

Perinteinen omaisuusrikollisuus sitoo paljon rikoskontrollin voimavaroja. 
Kaikista poliisin tietoon tulleista rikoksista -liikennerikokset mukaan lukien 
- useampi kuin joka neljli.s on varkausrikos tai moottoriajoneuvon luvaton 
kaytto (1999: 29 % ). Seuraamusjarjestelmassakin niiden merkitys on varsin 
suuri. Ehdottornista vankeusrangaistuksistajoka viides (vuonna 1998: 21 %) 

on tuornittu varkausrikoksista. 

Poliisin tietoon tulleet varkausrikokset 

1990 19911 1992 1993 1994 

Varkaus (RL 28:1) 125909 141913 142400 146858 140978 
Torkea varkaus (RL 28:2) 4800 5726 5486 4381 4630 
Napistys (RL 28:3) 32930 40977 48569 49150 47239 

Yhteensa 163639 188616 196455 200389 192847 
Muutos% +7% +15% +4% +2% -4% 

1995 1996 1997 1998 1999 

Varkaus (RL 28:1) 134420 127262 125058 127627 129581 
Torkea varkaus (RL 28:2) 3759 3576 3419 3614 3425 
Napistys (RL 28:3) 45092 46142 48020 51992 55001 

Yhteensa 183271 176980 176497 183233 188007 
Muutos% -5% -3% -0% +4% +3% 

Laskettu Tilastokeskuksen luvuista 

1 Vuodesta 19911ahtien lukuihin sisaltyvat myos moottoriajoneuvon anastamiset. Vuoteen 
1990 saakka moottoriajoneuvon anastamiset ja luvattomat kaytot merkittiin poliisitilastos
sa yhteen. Taman takiaja naiden rikosten erityispiirteiden vuoksi on peruste1tua klisitella 
niita omana ryhmanaan. Vuoden 1991lainmuutoksen yhteydessa kuitenkin myos rikosten 
tilastointitapa muuttui eika kaikissa tarkasteluissa enaa ole mahdollista erotella mootto
riajoneuvon anastamisia muista varkausrikoksista. 

Vuonna 1999 poliisin tietoon tuli 188 000 varkautta, torkelia varkautta ja 
napistysta. Kasvua edellisvuodesta oli kolme prosenttia. Varkausrikosten 
maara on kuitenkin edelleen pienempi kuin 1990-luvun huippuvuosina. 

Varkausrikollisuuden kehitysta vuosina 1980-1999 kuvaavat indek
sisarjat nliyttlili kuvio 11 . Valvonnan tehokkuus ja ilmoittarniskliytlinnon 

muutokset vaikuttavat herklisti tilastoitujen nlipistysten mlilirlilin. Siksi 
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kuviossa on kaikki varkausrikokset kattavan sarjan rinnalla sarja, joka 
sisaltiUi vain varkaudet ja torkeat varkaudet. 

Poliisin tietoon tullut varkausrikollisuus kasvoi tasaisesti 1970- ja 

1980-luvuilla aina 1990-luvun alkuvuosiin saakka. Samanlainen kasvu on 

tyypillinen monille vauraille ja taloudellisesti kehittyneille maille. Aineelli
sen elintason kohoaminen ja kaupungistuminen ovat lisanneet sopivien 

anastuskohteiden maaraa ja tilaisuuksia varkauksiin. Talouden lama voi olla 

osasyy varkausrikollisuuden kasvun pysahtymiseenja laskuun vuosikymme

nenjalkipuoliskolla. Talouden elvyttya rikosluvut ovat kaantyneet uudelleen 
nousuun. Myos huumausainetilanteen paheneminenheijastuu varkausrikolli

suuteen, kun varkauksia tehdaan huumeiden kaytOn ja kaupan rahoittami

seksi. Toinen varkausrikoksia viime vuosina ilmeisesti lisannyt seikka on 

maahantuloa ja matkustamista koskevien rajoitusten poistuminen, jonka 

myota varastetulle tavaralle on syntynyt uusia markkinoita Suomen rajojen 

ulkopuolella. 

Kuvio 11 Kaikk:i varkausrikokset sekii. varkaus ja torkeii. varkaus (pl. moottoriajo
neuvon anastaminen) vuosina 1980-1999. Indeksisarjat. 1980 = 100 

250 r---------------------------------------. 

200 

100 

50 " . • . . .. " . .. " . " " .. .. . . . .. . . . • " . .. .. . .. . . .. " 

1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 

kalkki varkausrikokset 
- - • varkaus ja tOrke~ varkaus 

Varkausrikollisuuden kasvu jyrkkeni uuden esitutkinta- ja pakkokeinolain 

tultua voimaan (vuonna 1989). Poliisin taholta on eraaksi syyksi arveltu 

enimmaispidatysajan lyhenemista ja lainmuutoksen jalkeen tapahtunutta 

pidattamistenja vangitsemisten vahenemista. Rikollista toiminta ei ole voitu 
katkaista niin tehokkaasti kuin aikaisemmin. Lisaksi uusien rikosten esitut

kintaa koskevien muotomaaraysten on katsottu sitoneen poliisin voimavaroja 
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pois aktiivisesta rikostutkinnasta. Toisaalta on mahdollista, etta poliisille 

ilmoitetut rikokset on esitutkintalain edellyttamalla tavalla ryhdytty kirjaa
maan entista tunnollisemmin, mika osaltaan on lisannyt tilastoitujen rikosten 

maaraa. 
Varkausrikokset kuuluvat niihin rikoksiin, joiden esiintymisessa on 

suuria alueellisia eroja. Tata valaistaan kuviossa 12. 

Kuvio 12 Varkausrikokset (pl. moottoriajoneuvon anastaminen) 15 vuotta tayttaneen 
vaestan 100 000 asukasta kohti vuosina 1980-1999 

Kalkkl varkausrlkokset 
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aile 30 000 asukkaan kaupungit 
muut kunnat 
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PiHikaupunkiseutu ja suurimmat kaupungit erottuvat rikollisuustasoltaan 

selvasti pienemmista kaupungeista ja maaseutukunnista. Vuonna 1999 

rikosluvut muuttuivat epayhtenaisesti. Asukaslukuun suhteutettuna rikokset 

vahenivat paakaupunkiseudulla ja alle 30 000 asukaan kaupungeissa, mutta 

lisaantyivat muissa kaupungeissa ja maaseudulla. 

Kuvio 13 Varkausrikosten (vuodesta 1991 mukaan luk:ienmoottoriajoneuvon anastami
nen) jakautuminen ti:irkeisiin varkauksiin, varkauksiinja napistyksiin vuosina 
1980-1999 

100% 100% 

0% 0% 
1981 198319851987 19891991 1993199519971999 

I• nliplstys 11111111 varkaus ~ tOti<ea varkaus I 
Varkausrikollisuuden rakenne ei ole rikosnimikkeitiliin tarkastellen muut

tunut paljon viimeisten parin kymmenen vuoden aikana (kuvio 13). Paaosa 

varkausrikoksista on kirjattu (tavallisiksi) varkauksiksi (1999: 69 %). 

Napistyksia on runsas neljannes. Torkeiden varkauksien osuus on vakiintu

nut kahteen prosenttiin. 

Rikosnimikkeita havainnollisemmin varkausrikollisuuden rakennetta 

kuvaa poliisitilaston ryhmittely (vuodesta 1980), jossa rikokset jaetaan 

luvatta tunkeutuen tehtyihin varkauksiin, myymalavarkauksiin ja muihin 

varkausrikoksiin (kuvio 14). 
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Kuvio 14 Varkausrikokset (pl. moottoriajoneuvojen anastukset) tekotivan ja kohteen 
mukaan vuosina 1980-1999 

O'Jr. 
1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 

• L.uvatta tunkeutuen 11!111 MyymAII.varkaudet ~ Muut varkaudet 

Luvatta tun keutuen tehdyl varl<audet 
tuhansla 
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, , .. Lllkkll&s!A 
- -· Muut murrot 

1980-luvun alkupuolella noin kolmannes poliisin tietoon tulleista varkausri
koksista oli murto tai muuten rikoskohteeseen luvatta tunkeutuen tehty. 

Tallaisten varkauksien osuus on sittemmin selvasti kasvanut, joskaan ei enaa 
viime vuosina. Vuonna 1999 niita oli vahan alle puolet kaikista varkaus
rikoksista. Myymalavarkauksia tai -napistyksia oli varkausrikoksista viiden
nes. Niiden osuus on pysynyt pitkiian suunnilleen samana. 

Luvatta tunkeutumalla tehdyista varkauksista on eniten lisiiiintynyt 
murtautuminen autoihin. Asuntomurtojen, liikemurtojenja muiden murtojen 
kohdalla tilanne on toinen . Liikemurtojen miiiirii oli huipussaan vuonna 
1991. Sen jiilkeen rikosluku on puolittunut. Asuntomurtojen ja muiden 

murtojen maiira on niin ikaan ollut laskusuunnassa 1990-luvun puolivalista 
lahtien. Ilmeisesti niiita rikoksia on onnistuttu torjumaan, kun yrityksiin ja 
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kotitalouksiin on hankittu enenevasti erilaisia halytys- ja murronestolaitteita 
(ks. Heiskanen 1996). Yrityksissaja tyopaikoilla on myos kulunvalvontaan 

alettu kiinnittaa entista enemman huomiota. Asuntomurtojen kohdalla 
kehitys ei tosin liene aivan niin vakaa kuin mita rikosluvut nayttavat. Viela 
1990-alussa "asuntomurroiksi" on kirjattu myos kellari-, ullakko- ja yms. 
murtoja, jotka tahan ryhmaan eivat kuulu. Kun tavasta on vahitellen luovut
tu, asuntomurtojen maara on naennaisesti vahentynyt (ks. Aromaa 1998) . 

Rikosten suuntautuminen uusiin kohteisiin - kuten viime vuosina 
autoihin - ilmentaa sita, etta automurroissa kiinnijaamisriski arvoidaan 
muihin vaihtoehtoihin nahden pieneksi ja autoissa on tarjolla helposti 
rahaksi muutettavaa tavaraa. 

Haastattelututkimusten tietoja varkausrikollisuudesta 

Laajoissa vaestohaastattelututkimuksissa on kahden vuosikymmenen ajalta 
selvitetty rikosten kohteeksijoutumisen yleisyytta. Varkausrikoksia (yrityk
set mukaan lukien) ja niiden uhreja on naiden tutkimusten mukaan ollut eri 
vuosina seuraavasti (Lattila & Heiskanen 1983, Heiskanen 1991, Aromaa 
& Heiskanen 1994): 

Taulukko 5 Varkausrikosten kohteeksi joutuminen 

1980 1988 1993 1997 

Varkausrikokset sataa 15-74-vuotiasta kohti 15 11 16 17 

Varkausrikoksen kohteeksi joutuneita haastatelluista (%) 9 8 13 13 

Vuoden 1997 Juku laskettu Tilastokeskuksen perusaineistosta 

Vuonna 1980 noin joka kymmenes haastateltu kertoi joutuneensa varkaus
rikoksen tai sen yrityksen kohteeksi. 1980-luvun lopulla seka rikoksia etta 
uhreja oli vahemman. Vuosina 1993 ja 1997 varkauksia tuli jalleen ilmi 

runsaammin; kolmetoista sadasta haastatellusta kertoi itseensa, kotita

louteensa tai alaikaiseen lapseensa kohdistuneesta varkaudesta. 
Suomi on myos osallistunut vuodesta 1989 lahtien tehtyjen kansain

valisten haastattelututkimusten sarjaan. Suomea koskevia tuloksia eraiden 
varkauslajien yleisyydesta on taulukossa 6 (Aromaa & Heiskanen 2000). 

Muutokset vuodesta toiseen eivat ole suuria. Polkupyoravarkauksien 
kasvu nayttaa pysahtyneen. Vuoden 2000 tutkimuksen mukaan asuntomurto
ja oli samoin aikaisempia vuosia vahemman, joskin niiden yritykset ovat 

lisaantyneet. 
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Taulukko 6 Eri varkauksten kohteeksi vuoden atkana joutuneet (prosentteina 15 
vuotta tayttaneestii viiesttista) vuosien 1989-2000 tutkimuksissa 

1989 1992 1996 2000 

Polk-upyoravarkaus 3, 1 5,0 5,4 5 ,0 
Varkau autosta 2,7 2,9 2,9 2,8 
A uncomurto 0,6 0,6 0,6 0 ,3 
Asuntomurron yr iLys 0.4 0,5 0,7 0,9 
Varkau henkiJOltii 4,3 3,4 3,3 3,4 

Uhritutkimuksissa on paaasiassa selvitetty vain yksityisten henkiloiden tai 
kotitalouksien kokemia rikoksia. Vuonna 1993 toteutettiin paikallinen, 
Turun seudun yrityksiin suunnattu rikollisuutta kasitteleva kyselytutkimus. 
Osoittautui, etta yritysten joutuminen eri rikosten tai hliiriotekojen kohteeksi 
on varsin tavallista. Viimeksi kuluneen vuoden aikana oli joka kuudennesta 
yrityksesta/laitoksesta varastettu kateisili rahaa (Aromaa & Laitinen 1994). 
Suomen Yrittajien vuonna 2000 tekemassa selvityksessa puolestaan ilmeni, 
etta joka kuudenteen kyselyyn osallistuneista pienista ja keskisuurista 
yrityksista (n=895) oli murtauduttu vuoden 1999 aikana (Holm ym. 2000). 

Rikosvahingot 

Varkausrikoksista aiheutuneita omaisuusvahinkoja- poliisille ilmoitettujen 
rikosten osalta - on selvitetty rikosvahinkotutkimuksissa. Naista viimeisin 
koskee vuotta 1988 (Aromaa ym. 1991). Tietoja tutkimuksista on aikaisem
missa Rikollisuustilanne-julkaisuissa (mm. Rikollisuustilanne 1994). 

Haastattelututkimusten perusteella voidaan arvioida myos niista 
rikoksista koituneita vahinkoja, jotka eivat ole tulleet poliisin tietoon. Rikos
vahingoista laativat omia tilastojaanja selvityksiaan myos monet yhteisotja 
liikelaitokset. 

Vuotta 1997 koskevan Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksenja Tilasto
keskuksen tutkimuksen mukaan yksityiseen henkiloon kohdistuneissa 
varkauksissa (poislukien moottoriajoneuvon anastukset) anastetun omaisuu
den arvo oli keskimaarin (mediaani) 500 markkaa. Anastetun omaisuuden 
kokonaisarvoksi voidaan karkeasti arvioida 1 miljardia markkaa. Nettova
hinko on jonkin verran pienempi, koska osa varastetusta omaisuudesta 
saadaan takaisin. 

Eri toimialojen rikosvahinkoselvityksista voidaan mainita Kaupan 
keskusliiton suorittamat myymallivarkaustutkimukset. Niiden perusteella on 
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arvioitu vahittaiskaupan varkaushavikiksi vuosittain 0,5-1,0 prosenttia koko 
vahittaiskaupan liikevaihdosta, mika merkitsisi 0,6-1,2 miljardia markkaa. 
Tama arvio sisaltaa kaupan asiakkaidenja henkilokunnan tekemien varkauk
sien lisaksi myos tavaroiden kuljetuksen yhteydessa tapahtuneet anastukset. 
Asiakkaiden osuuden on arveltu olevan kokonaishavikista runsaat puolet. 
Suo men Y rittajien turvallisuuskyselyn mukaan murroista aiheutui yrity ksille 
vuonna 1999 arviolta 500-700 miljoonan markan valittomat kustannukset 
(Holm ym. 2000). Samassa selityksessa on arvioitu, etta rikollisuuden 
kokonaiskustannukset, eli rikosvahingot (ennen vakuutuskorvauksia) ja 
ennalta ehkaisevan toiminnan kustannukset ovat pk-yritysten osalta 2,5-3,5 
miljardia markkaa vuodessa. 

Rikosvahinkojen suuruutta kuvaavat myos rikosten uhrien saamat 
korvaukset. Vakuutusyhtiot maksoivat vuonna 1998 muista kuin autoihin 
kohdistuneista murto- ja varkausvahingoista korvauksina 206 miljoonaa 
markkaa. Vakuutuksen korvaamien varkaustapausten maara kasvoijyrkasti 
vuosina 1989-1991, mutta on viime vuosina pienentynyt kuten poliisin 
tietoon tullut varkausrikollisuuskin (kuvio 15) (Suomen Vakuutusyhtioiden 

Keskusliitto. Vahinkotilasto 3 .1.2000). 

Varkausrikosten ilmitulo, selvittiiminen ja piiloon jiiiivii 
rikollisuus 

Haastattelututkimukset osoittavat, etta varkauksia tapahtuu paljon enemman 
kuin mita poliisin rikostilastosta ilmenee. Viime vuosina rikokset ovat 
kuitenkin lisaantyvasti tulleet myos poliisin tietoon. Viela vuonna 1980 oli 
yksityishenkiloihin kohdistuneista varkausrikoksista vain joka kolmas 
ilmoitettu poliisille, mutta vuoden 1997 haastattelututkimuksen mukaan jo 

puolet tapauksista. Ilmituloasteen kohoamisen vuoksi haastattelututkimusten 
ja poliisitilaston antama kuva rikoskehityksesta on erilainen. 

Siihen, ilmoitetaanko rikoksesta poliisille vaikuttaa ennen kaikkea 
anastetun tai vahingoitetun omaisuuden arvo ja se onko omaisuus vakuutet
tu. Yhdistelmavakuutuksetja vakuutusten korvauspiirin laajentuminen ovat 
lisanneet ilmoitusalttiutta. Vakuutusyhtioiden korvaamien murto- ja var
kausvahinkojen lukumaara kasvoi etenkin 1990-luvun alussa nopeammin 
kuin tilastoitu varkausrikollisuus. Vuonna 1981 oli noin kuutta poliisin 

tietoon tullutta varkautta ja torkeaa varkautta kohden yksi korvattu vahin
kotapaus, vuonna 1998 yksi vahinkotapaus noin kolmea poliisin tietoon 
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tullutta rikosta kohden (kuvio 15). Tama kertoo ainakin sen, etta anastuksen 
kohteeksi joutunut omaisuus on yha useammin ollut vakuutuksen suojaama. 

Rikosten ilrnituloon vaikuttavat myos kansalaisten rikollisuutta koske
vat asenteet ja se rnillaisiksi teon selvittarnismahdollisuudet arvioidaan. 
Esimerkiksi myymalanapistys johtaa rikosilmoitukseen yleensa vain jos 
tekija on saatu kiinni. Kiinni jouturninen taas riippuu paljon valvonnasta, 
jonka tehosturninen lisaa ilmi tulleiden rikosten maaraa, samalla kun se 
ehkaisee rikoksia. 

Kuvio 15 Poliisin tietoon tulleet varkaudet ja t5rkeii.t varkaudet ja vakuutusyhtioiden 
korvaamat murto- ja varkausvahingot vuosina 1981-1998 
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Vuonna 1999 poliisi selvitti tavallisista varkauksista 13, torkeista varkauk
sista 34 ja napistyksista 65 sataa tietoon tullutta rikosta kohti. Napistysten 
korkeahko selvitysaste johtuu paaasiassa myymalanapistysten ilmitulo
tavasta. Ne tulevat yleensa ilrni silloin kun tekija jaa verekseltaan kiinni, 
jolloin rikos on samalla asiallisesti selvitetty. 



44 Reina Siren 

Luvaton kiiytto RL 28:7-9 

Toisen irtaimen omaisuuden, kiintean koneen tai laitteen luvatonta kayttoa 
koskevat saadokset ovat rikoslain 28 luvun pykalissa 7-9. Vuodesta 1991 
Uihtien ei rikoslaissa enaa ole ollut erityista moottoriajoneuvon luvatonta 
kayttoa koskevaa momenttia. Poliisi kuitenkin kirjaa rikostilastoon erikseen 
moottoriajoneuvoihin kohdistuneet luvattomat kaytot. 

1990 1991 1992 1993 1994 

Moottoriajoneuvojen luvattomat kiiytat 

(RL 28:7-9) 18780 19765 18005 18331 
Muun omaisuuden luvattomat kiiytot 

(RL 28:7-9) 10076 11591 12344 17231 

Yhteensii 28856 31356 30349 35562 
Muutos% +9% -3% +17% 

1995 1996 1997 1998 1999 

Moottoriajoneuvojen luvattomat kiiytOt 

(RL 28:7-9) 17128 17600 20133 24880 27895 
Muun omaisuuden luvattomat kiiyt6t 

(RL 28:7-9) 17953 15717 14460 12927 10842 

Yhteensii 35081 33317 34593 37807 38737 
Muutos% -1% -5% +4% +9% +2% 

Laskettu Tilastokeskuksen luvuista 

Vuonna 1999 poliisi kirjasi 39 000 luvatonta kayttoa koskevaa rikosta. 
1990-luvun jalkipuoliskolla moottoriajoneuvoihin kohdistuneiden rikosten 
maara on kasvanut, kun taas muut luvattomat kaytot ovat vahentyneet. 
Vuonna 1999 kaikista luvattomista kaytoista 72 prosenttia kohdistui mootto
riajoneuvoon. 
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Moottoriajoneuvovarkaudet ja niiden luvattomat kiiytot 
RL 28:1-3, RL 28:7-9 

1990 1991 1992 1993 1994 

Moottoriajoneuvon anastus (RL 28: 1-3) 3457 4016 3054 2712 
Luvaton kaytto, lieva luvaton kaytto 
(RL 28:7,9) 18493 19606 17866 18200 
Torkea luvaton kaytto (RL 28:8) 287 159 139 131 

Yhteensa 18233 22237 23781 21059 21043 
Muutos% +13% +22% +7% -11% -0% 

1995 1996 1997 1998 1999 

Moottoriajoneuvon anastus (RL 28: 1-3) 2644 2661 1882 1524 1716 
Luvaton kaytt6, lieva luvaton kaytto 
(RL 28:7,9) 17048 17523 20057 24806 27848 
Torkea luvaton kaytt5 (RL 28:8) 80 77 76 74 47 

Yhteensa 19772 20261 22015 26404 29611 
Muutos% -6% +2% +9% +20% +12% 

Lasketru Tilastokeskuksen luvuista 

On tehtava ero auton "varastamisen" ja "luvattoman kayton" valilla. Ensin 
mainitussa tarkoituksena on erottaa ajoneuvo lopullisesti omistajansa 
hallinnasta, esimerkiksi tarkoituksin myyda se edelleen - sellaisenaan tai 
osina. Ns. "autovarkauksista" vain pieni vahemmisto on tallaisia rikoksia. 
Yleensa kyse on luvattomasta kaytosta, jolloin auto otetaan kliytt66nja sillli 
ajellaan jonkin aikaa. Ensin mainitun rikoksen motiivina on huomattava 
taloudellinen voitto, ja se saattaa olla osa hyvinkin organisoitua rikollista 
toimintaa. Luvattoman kayton motiivina taas on usein ajanviete tai huvitte
lu, ja siihen syyllistyvlit tyypillisesti nuoret ilman sen tarkempaa suunnitel
maa. Useimmiten auto palautuu omistajalleen, joskaan ei aina vahingoittu
mattomana. Astetta vakavampaa "luvatonta kliyttoa" on se, etta samalla 
anastetaan auton sisalla olevaa omaisuutta tai autoa kaytetaan muun rikoksen 
tekemisessa. 

Vuonna 1999 tuli poliisin tietoon 30 000 moottoriajoneuvon varkautta 
(kaikista 6 %) tai luvatonta kayttoa (kaikista 94 %) . Rikosten maara kasvoi 
edellisvuodesta 12 prosenttia. Poliisin etsintarekisteriin merkittiin vuoden 
aikana noin 17 000 ajoneuvoa, joten rikoksista vajaa puolet jai pelkaksi 
yritykseksi, eli ajoneuvoa ei saatu tai ehditty saada liikkeelle. Useimmiten 
- noin kahdeksassa tapauksessa kymmenesta - rikoksen kohteena oli 
henkiloauto. 
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Moottoriajoneuvokanta kuvaa mahdollisten rikoskohteiden paljoutta, 
ja siksi on perusteltua suhteuttaa rikosten maara ajoneuvojen maaraan 
(kuvio 16). Suhteessa ajoneuvokantaan ajoneuvovarkaudet ja luvattomat 
kaytot vlihenivat tasaisesti vuodesta 1975 aina vuoteen 1984. Tamanjalkeen 
rikosten maara alkoi kasvaa, mutta kasvu pysahtyi 1990-luvun puolivalissa. 
Viime vuosina moottoriajoneuvovarkaudet ja luvattomat kayttoonotot ovat 
jalleen lisaantyneet ~oneuvokantaa nopeammin. 1990-luvulla on vuosittain 
karkeasti joka sadas auto anastettu tai otettu luvatta kayttoon. 

Kuvio 16 Moottoriajoneuvon anastuksetja luvattomat kaytOt tuhatta autoaja moottori
pyoraa kohti vuosina 1980-1999 
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Kansainvalisten haastattelututkimusten mukaan (vuosina 1989-2000) on 
Suomen kotitalouksista 0,4--0,7 prosentilta varastettu (otettu luvatta kayt
toon) auto viimeksi kuluneen vuoden aikana (taulukko 7). Autoihin kohdis
tuneet rikokset ovat Suomessa harvinaisempia kuin keskimaarin tutkimuk
seen osallistuneissa Euroopan maissa (vuonna 1996 maiden keskiarvo oli 
1,2 %) (Aromaa & Heiskanen 2000). 

Taulukko 7 Autovarkauden kohteeksi vuoden aikana joutuneet (15 vuotta taytta
neesta vaest6sta) vuosien 1989-2000 tutkimuksissa 

1989 1992 1996 2000 

Autovarkaus 0,4 0,7 0,5 0,4 

Moottoriajoneuvon anastamiset ja luvattomat kaytot ovat tyypillisesti olleet 
nuorison rikollisuutta. 1990-luvun alussa oli naihin rikoksiin syylliseksi 
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epaillyista noin joka kuudes alle 15-vuotias ja yli puolet aile 18-vuotiaita. 
"Auton lainaamista" harrastavan nuorisojoukon tilille voi lyhyessa ajassa 
kertya useita kymmenia tallaisia rikoksia. Auton luvattoman kayton yh
teydessa siita saatetaan myos anastaa laitteita tai autoon jatettyja tavaroita. 

Arvokkaat lisavarusteet, leu ten radiot ja matkapuhelimet lisaavat houkutusta 
autovarkauksiin. On myos merkkeja autojen ammattimaisenja suunnitelmal
lisen varastamisen lisaantymisesta. Anastetuista henkiloautoista on viime 
vuosina jaanyt kateisiin noin joka kymmenes. Ns. arvoautojen (Mercedes
Benz, Audi) kateisiinjaamisprosentti on kuitenkin selvasti korkeampi 
(Tiainen 2000). 

Autovakuutuksen perusteella vakuutusyhtiot korvasivat vuonna 1999 
38 500 vahinkoa, joiden syyna oli ajoneuvoon tai sen vakiovarusteeseen 
kohdistunut varkaus, luvaton kaytto tai niiden yritys. Korvattuja vahinko
tapauksia oli 7 prosenttia enemman kuin vuotta aiemmin. Korvauksina 
vakuutusyhtiot maksoivat 210 miljoonaa markkaa, joten keskimaarainen 
korvaus oli noin 5 500 markkaa. Enimmillaan yhteenlaskettu korvaussumma 
oli vuonna 1992, 231 miljoonaa markkaa. Korvaussumma on pienentynyt 
tasta tasaisesti, kunnes muutamana viime vuonna se on jalleen kaantynyt 
kasvuun. 

Henkilo- ja pakettiautojen haltijoille suunnatun kyselyn (v. 1994) 
mukaan ajoneuvon anastarnisesta tai luvattomasta kliytosta aiheutui useim
rnin (50 % tapauksista) 3 000-10 000 markan rahallinen vahinko (Beilinson 
ym. 1996). 

Moottoriajoneuvojen luvattomat kaytot vaarantavat myos liikennetur
vallisuutta. Nopeusrajoituksista piittaamattomuus on yleistii ja autonanastajat 
ovat usein paihtyneita. Pelkastaan luvatta kayttoon otetuilla autoilla ajettujen 
liikenneonnettomuuksien vuoksi rikoksista on arvioitu aiheutuvan vuodessa 
noin 200 miljoonan markan vahingot (Mikkonen ym. 1992, Beilinson ym. 
1996) . 
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4.2 Kavallus- ja petosrikokset 

Kavallusrikokseen syyllistyy esimerkiksi se, joka myy vuokraamansa 

tavaran tai anastaa hallussaan olevia toiselle kuuluvia varojao Tavallisia 

petoksia taas ovat katteettoman pankki- tai luottokortin kaytto tai se, etta 
tilaa tavaroita tai kiiyttaa erilaisia palveluja ilman aikomusta maksaao 

Vahingoiltaan tallaisia rikoksia paljon merkittavampia ovat yritystoirninnan 

yhteydessa tehdyt talousrikoksiksi luettavat petosrikokset. Talousrikoksia 

kiisitellaan erikseen jaksossa II oAo6o 

Vuoden 1991 alusta voimaan tulleessa laissa on saannokset kaval

lusrikoksista siirretty lukuun 28 "Varkaudesta, kavalluksestaja luvattomasta 

kiiytosta" 0 Petosrikossaannokset ovat luvussa 36 "Petoksesta ja muusta 

eparehellisyydestii" 0 Maksu valineiden kayttoon liittyvat petokset on erotettu 

muista petosrikoksistaja niita koskevat saannokset ovat uudistetun rikoslain 
erityisessa maksuvalinerikoksia kasitteleviissa luvussa 37 0 

Kavallusrikokset 

1990 1991 1992 

Kavallus, lievii kavallus1 2304 3999 3950 
Torkeii kavallus2 161 214 227 

Yhteensii 2465 4213 4177 
Muutos% +20% +71% -1% 

1995 1996 1997 

Kavallus, lievii kavallus1 3234 2856 2978 
Torkeii kavallus2 248 233 239 

Yhteensii 3482 3089 3217 
Muutos% -6% -]]% +4% 

Laskettu Tilastokeskuksen luvuista 

1 Ennen vuotta 1991 RL 29:1 ja 3 ja 4,1; vuodesta 1991 RL 28:4 ja 60 
2 Ennen vuotta 1991 RL 29:2; vuodesta 1991 RL 28:50 

1993 1994 

3600 3424 
262 272 

3862 3696 
-8% -4% 

1998 1999 

2854 2918 
303 225 

3157 3143 
-2% -0% 

Poliisin tietoon tuli 3 100 kavallusrikosta vuonna 1999, eli saman verran 

kuin vuotta aiemrnino Yleisesti ottaen kavallusrikosten maara on viimeisten 

kymmenen vuoden aikana laskenut, paitsi vuonna 1991, jolloin rikoksia 

kirjattiin melkein kaksin verroin aikaisempia vuosia runsaamrnino Samaan 

aikaan tulivat voimaan rikoslain uudet saannokset, mutta ne tai lainmuutok

sen yhteydessa kayttoon otettu uusi rikosryhrnitys eivat selita nain suurta 
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muutosta. 1 Eras kavallusrikollisuuteen vaikuttanut seikka voi olla leasing
rahoitusjarjestelman yleistyminen. On mahdollista, etta kiristyneessa 
taloudellisessa tilanteessa lisaantyivat nimenomaan yritystoimintaa varten 

vuokrattujen tavaroiden kavaltamiset. 
Alueelliset erot kavallusrikosten esiintymisessa nayttaa kuvio 17. 

Vuonna 1999 kavallusrikosten laskeva suunta jatkui muualla paitsi paakau
punkiseudulla. Poikkeukselliset rikosluvut vuosina 1981 ja 1982 johtuvat 
tuolloin vielii sovelletusta jatkettujen rikosten tilastointitavasta. Vuodesta 
1983 liihtien jatketut kavallukset on kirjattu yhdeksi rikokseksi eika yhta 
suuria heilahteluja rikosluvuissa enaa ole esiintynyt. Vuonna 1991 kavalluk
sia tilastoitiin aiempaan verrattuna erityisen runsaasti paakaupunkiseudulla. 
Sittemmin omaisuusrikollisuudelle tyypilliset alueelliset erot ovat ilrnenneet 

aiempaa selvemmin myos kavallusrikollisuudessa. 

Kuvio 17 Kavallusrikokset 15 vuotta tayttaneen vaestOn 100 000 asukasta kohti vuosina 
1980- 1999 (1979-1990: RL 29:1-3, 40:7; 1991-: RL 28 :4-6) 
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Kavallusrikosten selvitysaste on melko korkea, koska kavalluksen tullessa 
ilmi usein myos syyllinen samalla paljastuu. Vuonna 1999 poliisi selvitti 65 
rikosta sataa tietoon tullutta rikosta kohden. Kavallusrikosten selvitysaste on 
viime vuosina vaihdellut 65-75 prosentin valilla. 

1 Mm. loytotavaran kavaltaminen (ennen RL 29:4) sisaltyy vuodesta 1991 tilastossa 
kavallusrikoksiin. 
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Petosrikokset 

Tassa yhteydessa petosrikoksilla tarkoitetaan rikoslain 36 luvun 1-3 pyka
lissa krirninalisoituja tekoja ja vuodesta 1991 rikoslain 37 luvun 8-11 
pykalissa maariteltyja maksuvalinepetoksia. Petoksia koskevia saannoksia 
on myos muualla rikoslaissa. Rikoslain 29 luvussa saadetaan rangaistukset 
mm. avustuspetosrikoksista. Velallisen petoksia koskevat saannokset ovat 
rikoslain 39 luvussa (ks. talousrikoksia kasitteleva jakso II.A.6). 

Rikostilastossa petosten maara kasvoi tuntuvasti 1980-luvulla. Kasvu 
johtui etupaassa maksukorttipetosten lisaantyrnisesta. Sen moninkertaisti 
rikosten kirjaarnistapa: jokainen kerta jona maksukorttia oli kaytetty vaarin, 
laskettiin eri rikokseksi. Nain saman kortin vaarinkayttarninen saattoijohtaa 
kymmeniin rikosmerkintoihin. Kaytanto muuttui vuonna 1991 ja nykyaan 
maksuvalinepetos kirjataan tilastoon yhtena rikoksena osatekojen maarasta 
riippumatta. 

Petokset RL 36:1-3 

Vuonna 1999 tuli poliisin tietoon 10 000 petosrikosta. Rikoksia on kirjattu 
kolmena viime vuotenajokseenkin saman verran. Petosten maarassa saattaa 
kuitenkin esiintya suuriakin vaihteluita vuodesta toiseen johtuen joillakin 
paikkakunnilla ilrnitulleista laajoista, useita osatekoja kasittavista petossar
joista. Esimerkiksi vuonna 1996 petosrikosten nelinkertaisturninen Turussa 
selittaa suuren osan koko maan petosrikollisuuden kasvusta. Vuonna 1999 
ei petosrikollisuudessa aluetyypeittain tarkasteltaessa tapahtunut suuria 
muutoksia (kuvio 18; erittely on mahdollinen vuodesta 1987 lahtien). 1 

Vakilukuun suhteutettuna petosrikokset vahenivat hieman kaikissa aluetyy
peissa. 

1 Vertailukelpoisuuden vuoksi vuosien 1987-1990 rikosluvut on laskettu vahentiimalla 
petosrikosten kokonaismaarasta sekki-, luotto- ja pankkikorttipetokset. Tilastotietoja 
petosrikollisuuden kehityksesta pitemmaltii aikaviililta on mm. vuoden 1990 Rikolli
suustilanne-katsauksessa. 
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1990 1991 1992 1993 1994 

Petos, lieva petos (RL 36:1 ja 3) 15749 13400 13558 11640 
Torkeii petos (RL 36:2) 860 980 805 985 

Yhteensii 19633 16609 14380 14363 12625 
Muutos% +12% - 15% -13% -0% -12% 

1995 1996 1997 1998 1999 

Petos, lievii petos (RL 36: 1 ja 3) 12661 14450 10212 10266 9577 
Torkeii petos (RL 36:2) 677 1518 482 476 604 

Yhteensii 13338 15968 10694 10742 10181 
Muutos% +6% +20% -33% +0% -5% 

Laskettu Tilastokeskuksen luvuista 

PiHiosa petosrikoksista kirjattiin joko petoksiksi tai lieviksi petoksiksi. 
Torkean petoksen tunnusmerkiston tayttavia tekoja oli vuonna 1999 kuusi 
prosenttia kaikista petosrikoksista. 

Tuoreita koko maata koskevia vahinkotietoja ei ole. Vuoden 1988 
rikosvahinkotutkimuksen mukaan petosrikoksista (mukaan lukien maksu
korttipetokset) aiheutui noin 130 miljoonan markan nettovahinko, josta 
paaosa, noin 104 miljoonaa markkaa yhteisoille (Aromaa ym. 1991, korja
tut luvut). Nama vahinkoarviot koskevat vain poliisin tietoon tulleita rikok
sia. Esimerkiksi vakuutusvilppi on petoslaji, jossa piiloonjaavia rikoksia on 
paljon. Aihetta kasittelevassa haastattelututkimuksessa joka neljas vastaaja 
tunsi jonkun, joka ali tallaiseen vilppiin syyllistynyt (Laitinen & Virta 
1996). Vilpillisesti saatujen korvausten markkamaara on vakuutusalan 
omien arvioiden mukaan 400-800 miljoonaa markkaa vuodessa (Niemi 
1991). 
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Kuvio 18 Petosrikokset 15 vuotta tayttaneen vaeston 100 000 asukasta kohti vuosina 
1987-1999 (1987-1990: pl. sekki-, luotto- ja pankkikorttipetokset) 
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Maksuviilinepetokset RL 37:8-11 

Vuoden 1991 alussa voirnaan tulleissa rikoslain si:Uinnoksissa rnaksuva
linepetoksella tarkoitetaan pankki-, rnaksu- tai luottokortin, sekin tai naihin 
rinnastettavan rnaksuvalineen kayttoa ilrnan laillista oikeutta, tai sen rnuun
laista vaarinkayttoa. Korkeirnrnan oikeuden ratkaisun rnukaan rnyos yritys 
nostaa rahaa varastetulla pankkikortilla on rnaksuvalinepetos. Maksuva

linepetoksena voidaan rangaista rnyos tilin katteen tai sovitun enirnrnaisluot
torajan ylittarninen. Maksuvalinepetoksia vastaavat teat kirjattiin aikai
sernrnin paitsi petoksiksi, rnuun rnuassa vaarentarnisiksi, kavalluksiksi ja 
varkauksiksi. 
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1991 1992 1993 1994 1995 

Maksuvalinepetos, lieva maksuvalinepetos, 
maksuvalinepetoksen valmistelu (RL 37:8,10,11) 4508 4759 3411 2942 2522 
Ti:irkea maksuvalinepetos (RL 37:9) 52 72 32 26 32 
Yhteensli 4560 4831 3443 2968 2554 
Muutos% +6% -29% -14% - 14% 

1996 1997 1998 1999 

Maksuvalinepetos, lieva maksuvalinepetos, 
mak uvalinepetoksen valmistelu (RL 37:8,10, 11) 2676 2890 3193 2903 
Torkeli maksuvalinepetos (RL 37:9) 33 86 55 91 

Yhteeusli' 2709 2976 3248 2994 
Mumos % +6% +10% +9% -8% 

Laskettu Tilastokeskuksen luvuista 

Vuonna 1999 ilmoitettiin poliisille 3 000 maksuvalinepetosta. Niiden maara 
vaheni edellisvuodesta 8 prosenttia. Maksuvalinepetokset ovat ylipaataan 
selvasti viihentyneet 1990-luvun alun tilanteeseen verrattuna. Tama ilmenee 
myos vaarinkayttokertojen maarassa. Kun erillisia vaarinkayttoja tilastoitiin 
vuonna 1990 vielii yli 78 000, niin vuonna 1999 niita oli enaa runsaat 
15 000. Etenkin erillisten vaarinkayttokertojen viiheneminen viittaa siihen, 
etta rikosten tekeminen on vaikeutunut, ja esimerkiksi maksukortin kate 
varmistetaan aiempaa useammin ja pienemmissa ostoksissa. Vieraisiin 
kasiin joutuneiden korttien kaytto kyetaan myos estamaan entista lyhyem
malla viiveelHi tosiaikaisten maksupaatejarjestelmien yleistyttya. 

Kuvio 19 Maksuvlilinepetokset (vaarinkaytti:ikerrat) 15 vuotta tliyttlineen vaesti:in 
100 000 asukasta kohti vuosina 1987-1999 
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Kuviossa 19 tarkastellaan maksuvalinepetosten kehitysta aluetyypeittain 
vuodesta 1987, josta Iahtien erittely on mahdollinen. Vuosina 1987-1990 on 
maksuvalinepetoksiksi laskettu sekki-, luotto- ja pankkikorttipetokset seka 
sekin ja luotto- tai pankkikorttilomakkeen vaarentamiset. Yksikkona on 
vaarinkayttokerta. Kuviossa 20 on yksikkona yhdesta tai useammasta 
vaarinkaytosta muodostuva (jatkettu) rikos. Sarjat alkavat vuodesta 1991. 

Kuvio 20 Maksuvlilinepetokset 15 vuotta tayttiineen vaestiin 100 000 asukasta kohti 
1991-1999 
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Alueelliset erot maksuvalinepetosten - kuten muidenkin petosrikosten -
yleisyydessa ovat selvat. Rikokset keskittyvat suurimpiin asutuskeskuksiin, 
joissa vahittaiskaupan seka liike- ja pankkitoiminnan laajuuden vuoksi on 
paljon rikostilaisuuksia. Vuonna 1999 tehtiin viidessa suurimmassa kaupun
gissa yli puolet maan kaikista maksuvalinepetosrikoksista. 

Kaytossa olevien maksukorttien ja maksutapahtumien maaraan 
nahden ovat korttien vaarinkayttamiset harvinaisia. Vuonna 1990 jolloin 
rikosten maara ilmeisesti saavutti huippunsa, ali erilaisia maksukortteja 
kaytossa yhteensa 6, 7 miljoonaa kappaletta ja korteilla maksettiin 201 
miljoonaa kertaa. Seka korttien etta maksutapahtumien maara on tasta viela 
kasvanut. Vuonna 1999 maksukortteja ali 9,3 miljoonaaja niilla maksettiin 
325 miljoonaa kertaa (Suomen Pankkiyhdistys 2000.) Kahtakymmentatuhat
ta maksutapahtumaa kohti kirjattiin siis yksi vaarinkaytto. Pankkien karsima 
tappio korttirikoksista ali vuonna 1998 noin 11 miljoonaa markkaa. 
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Vuoden 1988 rikosilmoitusaineistoon perustuvan tutkimuksen mu
kaan runsas kolmannes (36 %) maksukorttirikoksista oli kortin omistajan 
itse tekemia. Kahdessa kolmasosassa tapauksista (64 %) oli kaytetty anastet
tua tai loydettya maksukorttia tai korttia, joka oli eri valikasien kautta 
kulkeutunut tekijalle. Kortin omistajan varomattomuus myotavaikutti usein 
ratkaisevasti siihen, etta maksukortti joutui vaariin kasiin. 

Tutkimuksessa havaittiin, etta valtaosa maksukorttirikokseen syylli
seksi epaillyista ali jo aiemmin tehnyt rikoksia. Oletus siita, etta maksu
korttien yleistyminen ja vaarinkayton helppous olisi tuonut uusia ihmisryh
mia rikolliseksi maaritellyn toiminnan piirin, ei saanut tukea. Suurimmassa 
osassa rikoksia ei ollut mainittavaa suunnitelmallisuutta vaan ne perustuivat 
pikemminkin otollisen tilaisuuden hyvaksikaytt66n. Siksi myos maksukortti
rikoksista aiheutuneet taloudelliset vahingot jaivat suhteellisen vahiiisiksi 
(Kinnunen ym. 1994). 

Petosrikosten ilmitulo ja selvittiiminen 

Maksukorttien myontiimiseen ja kayttoon liittyvat kontrollitoimet vaikuttavat 
paljon petosrikollisuuden tasoon. Toisaalta tilastoitu petosrikollisuus, 
samoin kuin kavallusrikollisuus riippuu siita, miten herkasti havaitut vaarin
kaytokset saatetaan poliisin tutkittaviksi. On arvioitu, etta esimerkiksi 
vakuutusyhtiot tekevat rikosilmoituksen poliisille vain 5-10 prosentissa 
niista korvaustapauksista, joissa vilppia epaillaan (Niemi 1991). 

Petosrikokset jaavat harvoin selvittamatta. Vuonna 1999 poliisi 
selvitti 84 petosrikosta (RL:1-3) sataa tietoon tullutta rikosta kohden. 
Maksuvalinepetoksista selvitettiin no in joka toinen (53 %) . 
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4. 3 V ahingontekorikokset Jukka-Pekka Takala 

1990 1991 1992 1993 1994 

Vahingonteko, lieva vahingonteko 
(RL 35:1,3) 46940 43452 41761 41962 
Torkea vahingonteko (RL 35:2) 183 166 178 244 

Yhteensa 46835 47123 43618 41939 42206 
Muutos% -0% +1% -7% -4% +1% 

1995 1996 1997 1998 1999 

Vahingonteko, lieva vahingonteko 
(RL 35:1,3) 42185 41031 40404 41557 44691 
Torkea vahingonteko (RL 35:2) 208 187 289 204 233 

Yhteensa 42393 41218 40693 41761 44924 
Muutos% +0% -3% -2% +3% +8% 

Laskettu Tilastokeskuksen luvuista 

Vahingonteot ovat viime vuosina muodostaneet no in kymmenesosan kaikista 
rikoslakia vastaan tehdyista rikoksista (1999: 11 % ). Vuonna 1999 poliisin 
tietoon tuli lahes 45 000 vahingontekorikosta. Tassa oli nousua lahes 8 
prosenttia edellisvuoteen verrattuna, ja 90-luvulla kirjattiin vain kahtena 
vuonna (1990 ja 1991) enemman vahingontekoja. Kuviosta 21 kay ilrni 

poliisin kirjaamien vahingontekorikosten maaran kehitys vakilukuun 
suhteutettuna eri tyyppisissa kunnissa. 

Kuvio 21 Poliisin kirjaamat vahingontekorikokset 15 vuotta tayttaneen vaest6n 
100 000 asukasta kohti vuosina 1980-1999 
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Haastattelututkimusten perusteella viitisen prosenttia 15-74-vuotiaasta 

vaestostajoutuu vuoden kuluessa omaisuuteensa kohdistuneen vahingonteon 

kohteeksi. Vuoden 1993 kotimaisen turvallisuustutkimuksen mukaan tama 

luku oli 3,6 prosenttia (Heiskanen 1997). Kysymys pyrki kattamaan seka 

henkilokohtaiseen etta kotitalouden yhteiseen omaisuuteen kohdistuneet 

vahingonteot. 

Kansainvalisen rikosuhritutkimuksen Suomen osuudessa on kysytty 

autoon kohdistuneita vahingontekoja vuosina 1989, 1992, 1996 ja 2000. 
Samaa kysymysta kaytettiin myos vuoden 1997 kansallisessa turvallisuus

tutkimuksessa. Naiden tutkimusten mukaan niiden vastaajien osuus, joiden 

autoon (henkilokohtaiseen tai kotitalouden omistamaan) oli kohdistunut 

vahingonteko vuoden aikana, oli eri vuosina Suomessa seuraava: 1989 

4,0 %, 1992 5,6 %, 1996 4,2 %, 1997 3,9% ja 2000 3,7% (Heiskanen & 
Aromaa 1998, 16; Aromaa & Heiskanen 2000, 6). Suomen luvut ovat alle 

eurooppalaisen keskitason. Kahdeksan Lansi-Euroopan maan keskiarvo 

vuonna 1996 oli 8 % (Mayhew & van Dijk 1997). 

Vaikka vahingontekojen seuraukset nakyvat hyvin, vain pieni osa 
teoista tulee poliisin kirjaamaksi. Vuoden 1993 haastattelututkimuksessa 

ilmeni, etta vahingonteoista 22 prosenttia ilmoitettiin poliisille. Tama on 

vahemman kuin omaisuusrikoksissa keskimaarin (36 %) . Kuten muissakin 

omaisuusrikoksissa, valrnius ilmoittaa vahingontekorikoksesta poliisille 

kasvaajos vahingon maara on iso jajos omaisuus on vakuutettu. Esimerkik

si alttius ilmoittaa autojen vahingoittamisesta nousi, kun vaunuvahinko

vakuutusten ehdot muuttuivat vuodesta 1987 lahtien siten, etta korvauksen 

saarnisen ehtona on rikosilmoituksen tekeminen. Haastattelututkimustenkin 

mukaan autojen vahingoittarnisesta tehdaan rikosilmoitus herkemmin kuin 

muusta vahingonteosta. Kansainvalisen haastattelututkimuksen mukaan 

suomalaiset tekivat nain liihes joka toisessa tapauksessa. Vuoden 1996 
kyselyssa ilmoittaneiden osuus oli 47 % ja vuonna 2000 49 %. 

Poliisin kirjaarnista vahingontekorikoksista huomattava osa kohdistuu 

yhteisojen omaisuuteen ( vuonna 1988 vahingonteoista 57 %) . Rikosten ai

heuttaman vahingon rahallisen arvon mukaan laskettuna yhteisoihin kohdis

tuvan rikollisuuden osuus on viela suurempi (vuonna 1988 lahes kolme 

neljannesta). (Aromaa ym. 1991.) 

Yksityishenkiloiden omaisuuteen kohdistuva vahingonteko koskee 
paaasiassa liikennevalineita. Autojen osuus on iso. Vuotta 1993 koskevan 

haastattelututkimuksen mukaan oli vahingontekojen kohteista 46 prosenttia 

autoja ja 28 prosenttia polkupyoria (Heiskanen 1997). 
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Vuonna 1993 yksityishenkiloille koitui yllii mainitun haastattelututki
muksen mukaan vahingonteoista yli 90 miljoonan markan vahinko. Tasta 
summasta autojen osuus oli kolme neljannesta. Vahingon keskiarvo oli 700 
markkaa. Jos kokonaisvahinko lasketaan karkeammin kayttaen keskimaa
raisena vahinkona mediaania (300 markkaa), saadaan arvioksi 40 miljoonaa 
markkaa. 

Muutaman viime vuoden aikana on monin paikoin ruvettu kiinnitta
maan aikaisempaa suurempaa huomiota niin sanottujen graffitien ja muiden 
tohryjen torjumiseen. Tassa yhteydessa on myos tehty laskelmia tohryjen 
aiheuttamista kustannuksista. Helsingin kaupungin vuonna 1997 perustama 
tohryhanke arvioi, etta tohryjen poistamisesta ja torjumisesta Helsingin 
kaupungin alueella aiheutui vuonna 1999 noin 53 miljoonan markan kustan
nukset. Tasta 20 miljoonaa on kaupungin, 5 miljoonaa valtion ja sen 
yritysten ja loput 28 miljoonaa yksityisten kustannuksia. Hanke arvioi, etta 
vuonna 1998 Helsingissa oli noin 250 000 graffitia ja tagia. Maaran arvioi
daan laskeneen vuoteen 2000 mennessa noin viidenneksella. Vuonna 1999 
projektin piirissa olevien kohteiden tohrimisesta saatiin tekija kiinni 350 
kertaa. Kyseessa oli noin 200 eri henkiloa. (Kaikkiaan Helsingissa selvitet
tiin 1999 parisen tuhatta vahingontekoa ja 1 313 ilmoitettiin syyttajalle 
syyttamista varten.) Helsingin tohryprojekti on arvioinut, etta noin 200 
henkiloa oli vastuussa noin 80 % :sta kaikista Helsingin tohryista. Tohrijat 
ovat yleensa poikia ja nuoria miehia. Hanke pyrkii siihen, etta tohryt 
puhdistetaan mahdollisimman nopeasti. Vuonna 1999 hanke puhdisti 46 000 
neliometria torhyista ja suojeli 23 000 neliota. Suojelu tarkoittaa kohteen 
varustamista pinnoitteella, josta tohryt on helppo puhdistaa. 

Vahingontekorikokset aiheuttavat myos valillisia kustannuksia. Naita 
syntyy muun muassa vartiohenkilokunnan palkkaamisesta, halytysjarjestel
mien kaytt66notosta ja vahingonteon kestavien rakenteiden tekemisesta. 

V ahingontekojen selvitysaste oli vuonna 1999 hieman edellisvuosia 
alempi, 26 %. Edeltavien vuosien selvitysluvut olivat seuraavat: 1998 28 %, 
1997 29 %, 1996 29 %, 1995 26 %. 
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5 Liikennerikokset Hannu Niemi 

5 .1 Liikennejuopumus 

Nykyinen liikennejuopumussaannosto tuli voimaan 1.4.1977. Laissa on 
maaraykset rattijuopumuksesta, huumaantuneena ajamisesta, vesiliikenne
juopumuksesta seka raide- ja ilmaliikennejuopumuksesta. 

Rattijuopumus moottoriajoneuvolla (RL 23: 1-2; 1.10.1999 lahtien 
RL 23:3-4) on porrastettu kahteen liikennejuopumuksen muotoon paaosin 
ns. promillerajojen mukaan. Myos huumaantuneena ajaminen (RL 23:3) 
samoin kuin kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle (RL 23:7; 1.10.1999 
lahtien RL 23:8) ovat rangaistavia. Torkean rattijuopumuksen rangaista
vuutta laajennettiin 1. 9.1994 voimaan tulleella lailla. Rikoksen tunnusmer
kistossa veren alkoholipitoisuuden raja laskettiin 1,5 promillesta 1,2 promil
leen. Samassa yhteydessa vesiliikennejuopumuksen rangaistavuutta laajen
nettiin. Tieliikenteessa tapahtuva rattijuopumus on liikennemaarista johtuen 
selvasti yleisin liikennejuopumuksen muoto. Se on ollut myos eras viime 
vuosikymmenien keskeisimmista kriminaalipoliittisen keskustelun aiheista. 
Seuraavassa esityksessii keskitytaiinkin yksinomaan tiihiin liikennejuopu
muksen lajiin. 

kulkuneuvon liikennejuopumus 
luovuttamlnen moottorlttomalla 

1999 

Tilastoitua rattijuopumusrikollisuutta tarkastellaan selvittelemiillii rikosten 
miiaran ja vakavuusasteen muutoksia sekii rattijuoppojen tieliikenteessa 
aiheuttamia vahinkoja. Todellisen rattijuopumuksen miiiiriiii ja luonnetta 
selvitetiiiin tienvarsitutkimuksista (ratsiatutkimukset) vuodesta 1979 saatujen 
tulosten val ossa. Lopuksi tarkastellaan rattijuopumuksen valvonnan yhteytta 
ilmi tulleen rikollisuuden kehitykseen. 
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Poliisin tietoon tullut rikollisuus 

Poliisin tietoon tulleiden rattijuopumusrikosten (RL 23:3-4) lukumaara ja 
sen muutos edellisesta vuodesta (%) vuosina 1990-1999 

1990 1991 1992 1993 1994 

Rattijuopumus (RL 23:1,3) 12203 12768 11368 10089 8671 
Torkea rattijuopumus (RL 23 :2) 17556 16678 14373 12015 11719 

Yhteensa 29759 29446 25741 22104 20390 
Muutos % +6% - 1% -13% -14% -8% 

1995 1996 1997 1998 1999 

Rattijuopumus (RL 23 :1,3) 7361 7634 7937 8497 9123 
Torkea rattijuopumus (RL 23 :2) 13837 13410 13722 13353 12817 

Yhteensa 21098 21044 21659 21850 21940 
Muutos % +4% - 0% +3% +1% +0,4% 

Laskettu Tilastokeskuksen luvuista 

Vuonna 1999 rattijuopumusrikoksia tuli ilmi 21 940 tapausta, mika on 
hieman enemman kuin edellisena vuonna. Poliisin tietoon tulleet rattijuopu
mustapaukset ovat vahentyneet noin neljanneksen (26 %) vuodesta 1990. 
Viimeisen viiden vuoden aikana torkeat, vahintaan 1,2 promillen rattijuopu
mustapaukset ovat vahentyneet (7 % vuodesta 1995) tavallisten rattijuopu
musrikosten maaran samanaikaisesti kasvaessa (24 % vuodesta 1995). 

Yksi tapa mitata rikollisuuden maaraa on suhteuttaa se keskeisiin 
rikosten maaraan vaikuttaviin tekijoihin, kuten autokantaan ja liikenne
suoritteeseen. Liitetaulukoissa 4a ja 4b on naita kuvaavia aikasarjoja. 
Tilastoidun rattijuopumusrikollisuuden ja alkoholinkulutuksen yhteys 
ilmenee kuviosta 22. 

Kuvio 22 Rattijuopumuksen maara miljoonaa absoluuttialkoholilitraa kohti vuosina 
1980-1999 

1000 .---------------------------------------, 

800 - ....................... , ..................................... . 

600 -

400 -

200 -

1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1996 1997 1999 
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Rattijuopumus on vii.hentynyt 1990-luvun alkuvuosista alkoholin nautinta
kulutuksen vahentymistii. nopeammin. Rattijuopumuksen ja rattijuopumuk
seen liittyvien onnettomuustapausten osalta viime vuosien suotuisa kehitys 
ei siten selity pelkastii.an alkoholin tilastoidun kulutuksen vahentymisella. 

Poliisin tietoon tulleista rattijuopoista oli 58 prosenttia (61 % vuonna 
1998) syyllistynyt torkeaan (1.9.1994 alkaen 1,2 %o) rattijuopumukseen 

vuonna 1999. Torkeiden rattijuopumustapausten maar an kasvu vuonna 1995 
selittyy ennen kaikkea rangaistavuuden alan laajentumisella. Sen jalkeen 
torkeiden rattijuopumusten mii.ii.ra ja osuus kaikista rattijuopumuksista on 
vahentynyt. 

Ratsiatutkimukset 

Uudellamaalla vuodesta 1979lii.htien tehdyissa vuosittaisissa ratsiatutkimuk
sissa (ks. Pikkarainen & Penttila 1989) alkoholia nauttineiden ja myos 
vii.hintii.ii.n 0,5 promillen humalassa ajaneiden osuus on laskenut 1980-luvun 

puolivaliin asti, jonka jalkeen kehitys on ollut epayhtenii.isempi. Muutokset 
ovat olleet kuitenkin melko vii.haisiii. ja kuuden viimeisen vuoden aikana 

rattijuopumukseen syy llistyneiden osuus tutkituista on pysytellyt jokseenkin 
samana. Tutkimusten mukaan viime vuosina noin kuudella kuljettajalla tuhan
nesta oli ajosuorituksen aikana alkoholia veressaan. Heistii. keskimaarin kaksi 
tai kolme syyllistyi rattijuopumukseen. Kaikkiaan tutkittuja on ollut 1990-
luvulla vuosittain 26 000--32 500 ajoneuvon kuljettajaa. 

Uudenmaan ratsiatutkimuksissa torkeaii.n, 1,20 (ennen 1.9.1994 1,5 
prornillea) tai sitii. suuremman prornillemaarii.n rattijuopumukseen syyllistynei
den osuus rattijuopumukseen syyllistyneista on vuosittain vaihdellut vajaan 
10 ja 35 prosentin valilla. Vuonna 1999 torkeii.an rattijuopumukseen syyllistyi 

tutkimuksen mukaan 29 prosenttiaja vuonna 1998 vastaavasti 25 prosenttia 
rattijuopumukseen ylipii.ansa syyllistyneista. 
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Taulukko 8 Alkoholia nauttineiden kuljettajien osuudet Uudenmaan ratsiatutkimuksissa 
tutkituista kuljettajista vuosina 1979-1999. Valtakunnallisissa ratsiatut-
kimuksissa eri vuosina saatu vastaava tieto rattijuopumukseen syyllis-
tyneiden osuudesta on kerrottu sulkeissa. 

Vuosi Rattijuopumukseen Torkelilin rattijuopu- Aile 0,5 promillea 
syyllistyneiden osuus mukseen syyllistynei- "alkoholia rnaistellei-

(kaikki) den osuus den" osuus 
% % % 

1979 0,50 0,04 1,16 
1980 0,44 0,08 0,91 
1981 0,38 0,04 0,60 
1982 0,35 0,05 0,76 
1983 0,25 0,09 0,46 
1984 0,20 (0,22) 0,03 0,48 (0,53) 
1985 0,20 0,04 0,40 
1986 0,23 0,07 0,34 
1987 0,22 (0,19) 0,04 0,34 (0 46) 
1988 0,25 (0,24) 0,05 0,37 (0,50) 
19891 

1990 0,31 (0,25) 0,06 0,50 (0,59) 
1991 0,19 0,03 0,39 
1992 0,28 (0, 19) 0,02 0,35 (0,51) 
1993 0,22 (0,20) 0,02 0,43 (0,55) 
1994 0,22 (0,20) 0,042 0,38 (0,48) 
1995 0,24 (0,21) 0,042 0,44 (0,54) 
1996 0,25 (0,18) 0,052 0,45 (0,51) 
1997 0,25 (0, 19) 0,062 0,34 (0,70) 
1998 0,25 (0,21) 0,062 0,34 (0,88) 
1999 0,19 (0,16) 0,052 0,36 (1,02) 

1979-1999 
keskimlilirin 0,25 0,05 0,44 

1 Vuonna 1989 Uudenmaan ratsiatutkimus tehtiin eri viikonpliivinli kuin sitli edeltlineet 
selvitykset, joten kokonaismlilirien osalta ei ole kliytettlivissli vertailukelpoista tietoa. 

~ Torkelili rattijuopumusta koskeva verenalkoholipitoisuuden raja muuttui 1,5 promillesta 
1,2 promilleen 1.9.1994. 

Vuonna 1999 tehdyssa koko maan kattavassa ratsiatutkimuksessa ratti
juoppoja oli 0,16 prosenttia 80 135 tarkastetusta ajoneuvon kuljettajasta (siis 
yksi kuljettaja kuudestasadasta). Vuonna 1998 tehdyssa valtakunnallisessa 
ratsiatutkimuksessa puhallutettiin noin 82 800 ajoneuvon kuljettajaa, joista 
rattijuopoiksi osoittautui 0,21 prosenttia. Kahtenatoista eri vuonna suoritettu
jen valtakunnallisten ratsiatutkimusten tulokset vastaavat melko tarkoin 
Uudenmaan ratsiatutkimuksissa tehtyja havaintoja alkoholia nauttineiden 
kuljettajien osuuksista eri vuosina. Valtakunnallisissa ratsiatutkimuksissa ns. 
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maistelleiden eli alle 0,5 promillen kuljettajien maara on kuitenkin parin 
viime vuoden ajan huomattavasti kasvanut. 

Vuonna 1998 jarjestettiin yhtena paivana Euroopan yhteinen ratti
juopumusratsia Alankomaissa, Irlannissa, Luxemburgissaja Suomessa seka 
kaupungeista Berliinissa, Wienissa, Tukholmassa, Madridissa, Koopenha
minassa ja Lontoossa. Suomessa puhallutuksia suoritettiin 15 600 ja niissa 
jai kiinni 30 rattijuoppoa (0,2 % puhallutetuista), mika on taysin yhtapitava 
valtakunnallisten ratsiatutkimusten tulosten kanssa. Alankomaissa rattijuopu
muksesta epailtyjen osuus oli 1,7 prosenttia, mutta Irlannissa vain 0,05 
prosenttia (Ensimmainen ... Poliisi 1998). Berliinissli lii.hes joka kymmenes 
(9,2 %) ajoneuvon kuljettaja syyllistyi rattijuopumukseen, Tukholmassa 0,5 
prosenttia puhallutetuista. Vertailu Euroopan maiden kesken on kuitenkin 
vaikeaa, koska promillerajat vaihtelevat EU :n alueelle 0,2 promillesta 0,8 
promilleen ja ajo-oikeuteen puuttumisessa on lainsaii.dannollisia eroja. 

Verenalkoholi 

Vuonna 1999 tehtiin kuljettajan veren alkoholipitoisuuden maarittamiseksi 
8 945 laboratoriokoetta ja otettiin 12 191 hengitysilmanaytetta (Sisaasiain
ministerion poliisiosasto 2000). Yhteensa tutkimuksia tehtiin 21 136 henki
lolle. Tarkkuusalkometrien kayttoonotonjalkeen vuonna 1998 tilastointikay
tanto on uudistunut (tilastotiedot puuttuvat vuodelta 1998). Vahintaan 1,5 
promillen rattijuopumukseen syyllistyneiden osuus kaikista tutkituista on 
vaihdellut 48 ja 56 prosentin valillli vuosina 1980--1999 (vain verinaytteet). 
Hengitysilmanaytemittauksissa alle 0,5 promillen tapauksia oli 41 % ja 
vahintaan 1,2 promillen tapauksia 3,5 %. 

Taulukko 9 Verenalkoholipitoisuudet Kansanterveyslaitoksen liikennejuopumuksesta 
epii.illyille suorittamissa verikokeissa vuosina 1988-1999 

Veren alkoholi· Havaittujen veren alkoholimii.arien prosenttiosuudet 

pitoisuus , o/oo 1988 1991 1 1993 1994 1995 1996 1997 1999~ 

O,o-D,49 7,6 6,7 7,3 7,0 7,2 8, 1 8,8 8,8 
0,5- 1,49 38,6 41,1 42,3 42,6 43,2 43 ,6 43 ,4 35 ,4 
1J5- 53,8 52,2 50,4 50,4 49,6 48,4 49,8 55 ,8 

1 1.6.1989 llihtien luvuissa vain moottoroitua tieliikennettli koskevat tapaukset. 
2 Tilastointikliytlint5 on muuttunut vuonna 1998 tarkkuusalkometrien tullessa kliyttoon. 
Tilastoinnista vastaa sisliasiainministerion poliisiosasto. Vuoden 1999 taulukossa esitetyt 
luvut sisii.ltlivlit vain verinliytteiden tulokset. Vuotta 1998 koskevat tiedot puuttuvat. 
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Verikoeaineistossa torkeaan rattijuopumukseen (promilleraja 1 ,2) syyllisty
neiden koko osuus oli 61 prosenttia (verikoe- seka hengitysilmanayteaineis
tossa 35 %) vahintaan 0,5 promillen tapauksistaja vuonna 1999. 

Huumaantuneena ajamisesta epailtiin 1 683 henkiloa vuonna 1999. 
Laakeaineita tai huumeita todettiin yhteensa 1 351 ( 1 042 vuonna 1997, 
vuodelta 1998 tiedot puuttuvat) tapauksessa (6 % tutkituista vuonna 1999). 
Naista varsinaisia huumausaineita loydettiin 918 henkilolla (622 henkilolla 
vuonna 1997) (Sisaasiainministerion poliisiosasto 2000). Vuonna 1999 huu
mausaineloydosten maara kasvoi llihes puolella ( 48 %) vuodesta 1997. 
Vuodesta 1995 huumausaineloydosten maara on llihes kolmikertaistunut 
( + 180 %). Huumaantuneena ajamisesta (ns. paarikoksena) tuomittiin 355 
henkiloa vuonna 1999 (2,0 % RL 23:3--4 rattijuopumusrikoksista tuomituis
ta). Vuonna 1998 huumaantuneena ajamisesta tuomittuja oli niin ikaan 355 
henkiloa. Tasta rikoksesta tuomittujen maara on hieman kasvanut viime 
vuosina, mutta tuomittujen maarissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia 
viimeisten kymmenen vuoden aikana (esim. vuonna 1991 tuomittuja oli 275 
ja 281 henkiloa vuonna 1992). 

Tyypillinen rattijuopumuksesta epailty oli ajaessaan noin 1,5 promil
len (mediaani 1,58 %o) humalassa vuonna 1997 (vastaavaa jakaumaa ei 
voida esittaa tilastointikaytannon muutosten ja kahteen mittaustekniikkaan 
siirtymisen takia myohemmilta vuosilta). Veren alkoholipitoisuuden ja
kauma ilmenee kuviosta 23. 

Kuvio 23 Kuljettajan verenalkoholipitoisuuden jakauma Kansanterveyslaitoksen liiken
nejuopumuksesta epaillyille suorittarnissa verikokeissa vuonna 1997 
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Valtakunnallisten ratsiatutkimusten mukaiset vastaavat jakaumat alkoholia 
nauttineista kuljettajista poikkesivat Kansanterveyslaitoksen luvuista. 
Valtaosa ratsiatutkimuksissa esiin tulleista tapauksista (vaihdellen 66-80 % 
valilHi. vuosina 1992-1999) oli aile 0,5 verenalkoholipromillen tapauksia. 
Langettavan rajan (vahintaan 0,5 %o) ylittaneistakin vain noin viidesosa oli 
vahintaan 1,5 promillen humalassa. Rattijuopumusepailyn perusteeila 
tutkituista pieni vahemmisto oli aile 0,5 promillen humalassa, kun taas 
langettavan 0,5 promillen rajan ylittaneista yli puolet oli vahintaan 1,5 
promillen humalassa. Hengitysilmanaytteista 41 prosenttia oli kuitenkin aile 
0,5 promillen tapauksia vuonna 1999. Ratsiatutkimuksen tulokset vastaavat 
paremmin todellistajakaumaa, silla ilmeisesti suurin osa rankaisemattomista 
aile 0,5 promillen tapauksista ei tule Kansanterveyslaitoksen tutkittavaksi. 
Tarkkuusalkometrin kayttoonotto on kuitenkin muuttanut tilannetta niin, etta 
myos ns. maistelleet nakyvat yha useammin tassa hengitysilmanaytteisiin 
perustuvassa tilastossa. 

Rattijuopumusvahingot 

Taulukko 10 Rattijuopumusormettomuuksissa 1 kuolleet ja loukkaantuneet vuosina 
1990-1999 

1990 1992 1994 1996 1998 1999 

Rauijuopumus-
onnettomuuksissa N 152 114 86 78 75 83 
kuolleet % 100 100 100 100 100 100 

Nliistii: 
-rartijuoppo it:Se N 90 69 56 49 50 52 

% 59 61 65 63 67 63 

-J'attijuopon N 43 32 26 22 19 21 
matku taja % 28 28 30 28 25 25 
-sivullinen N 19 13 4 7 6 10 

% 13 11 5 9 8 12 

Rattijuopumus-
onnettomuuksissa N 1663 1209 790 943 994 948 
loukkaantuneet % 100 100 100 100 100 100 

Nliistii: N 812 613 403 471 503 484 
-rattijuoppo itse % 49 52 51 50 51 51 
-rattijuopon N 504 384 260 297 308 290 
matkustaja % 30 32 33 31 31 31 
-sivullinen N 347 192 127 175 183 174 

% 21 16 16 19 18 18 
Laskettu Tilastokeskuksen luvuista 

. i P.l n lif"tt:~i:~ nli ::.llmhnlin v::~ilrnh•lc«"n ::~binPn 
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Vuonna 1998 rattijuopumusonnettomuuksissa kuoli vahemman ihmisia (75) 
kuin kertaakaan aikaisemmin 1990-luvulla. Vuonna 1999 kuolleiden mlilirli 
puolestaan nousi jalleen hieman pysyen kuitenkin edelleen selvasti alhaisem
pana kuin vuosikymmenen alkupuolella. Loukkaantuneiden mliara on 
pysytellyt viime vuosina 950-1 000 henkilon tasolla (Tieliikenneonnetto
muudet 1999). Loukkaantuneiden maiiran akillinen nousu vuonna 1995 
johtuu onnettomuustilastoinnin tiedonkeruussa tapahtuneista muutoksista. 
Niiden seurauksena on todennakoista, etta aikaisemmin tilastoimattajaaneet 
lievat loukkaantumiset tulevat nyt tilastoiduksi. Rattijuopumusonnetto
muuksissa kuolleiden malirli vuonna 1999 on viihentynyt 45 prosenttia ja 
loukkaantuneiden maara 43 prosenttia vuodesta 1990. 

Sivulliset vahingoittuvat rattijuopumusonnettomuuksissa selvasti 
harvemmin kuin rattijuoppo itse tai hanen matkustajansa. Vuosittain noin 
joka kymmenes rattijuopumusonnettomuuksissa kuollut ja joka viides 
loukkaantunut on joku muu kuin rattijuoppo itse tai hlinen matkustajansa. 

Vuonna 1999 rattijuopumusonnettomuuksissa kuolleiden osuus oli 19 
prosenttia (19 % vuonna 1998) ja loukkaantuneiden osuus 10 prosenttia 
(11 % vuonna 1998) kaikista samana vuonna tieliikenneonnettomuuksissa 
kuolleista ja loukkaantuneista. 

Kuvio 24 Alkoholionnettomuuksissa 1 kuolleiden osuus (%) tieliikenteessa kuolleista 
Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa vuosina 1980-1998 
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Uihde: Statistics of Road Traffic Accidents in Europe, Economic Commission for Europe, Geneva 
1980--2000 

1 Joku onnettomuudessa osallinen oli alkoholin vaikutuksen alainen. 
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Pohjoismaita koskevassa vertailussa kuolemaanjohtaneiden alkoholionnetto
muuksien .Uoku osallinen oli alkoholin vaikutuksen alaisena) osuus kaikista 
kuolemaanjohtaneista liikenneturmista on kasvanut Suomessa 18 prosentista 
(vuonna 1980) 25 prosenttiin (vuonna 1998). Tanskassa (rangaistavan 
rattijuopumuksen raja 0,8 promillea alkoholia veressa) kehitys on ollut 
painvastainen, osuus on vahentynyt 36 prosentista (vuonna 1980) 25 pro
senttiin (vuonna 1998)0 Ruotsissa alkoholitapausten osuus kuolemaan 
johtaneista liikenneonnettomuuksista on pysynyt vahaisia vuosittaisia 
muutoksia lukuun ottamatta verraten samantasoisena (5-15 %) koko 
tarkastelujakson ajano Ruotsissa langettavaa prornillerajaa laskettiin 0,5 
promillesta 0,2 promilleen 1. 7 01990 alkaen. 

Kuolemaanjohtaneissa rattijuopumusvahingoissa rattijuopot ovat paa
osin yli 1,5 prornillen humalatilassa (liikennevahinkojen tutkijalautakuntien 
selvitysten mukaan 69 % vuonna 1998 ja 68 % vuonna 1999; keskimaarin 
68 % vuosina 1984-1999)0 Useiden tutkimusten (kso Maki 1983 ja Pel
toniemi 1991) perusteella nayttaa silta, etta kuljettajan onnettomuuteen 
joutumisen todennakoisyys kasvaa jyrkasti veren alkoholipitoisuuden 
ylitettya 0,8 prornillen rajano 

Liikenteen eri vaaratekijoiden vertailussa Salusjarvi (1991) arvioi, 
etta yhden promillen humalatila ja 20 km/h ylinopeus nostavat onnetto
muusriskia yhta paljon, kymmenkertaiseksi. Ratsiatutkimusten perusteella 
taas tiedetaan, etta vahvassa humalatilassa ajaminen on paljon harvinai
sempaa kuin lievasti paihtyneena ajamineno 

Tapahtumapaikka ja -aika 

Aluetyypeittain tarkasteltuna rattijuopumusrikollisuus on ollut yleisinta 
pienissa kaupungeissao Viime vuosina alueelliset erot ovat huomattavasti 
kaventuneet. Paakaupunkiseudun rattijuopumusrikollisuuden taso on kuiten
kin lahes koko tarkasteluajanjakson pysytellyt suhteellisen matalana laskien 
edelleen viime vuosinao 

Kuolemaan johtaneista rattijuopumusonnettomuuksista 42 prosenttia 
sattui vuonna 1999 kesakuukausina (33 % vuonna 1998), 64 prosenttia 
( 44 % vuonna 1998) viikonloppuina (pe klo 15 0 00-su klo 24. 00) ja 77 prosent
tia (60 % vuonna 1998) illan seka yon tunteina (kello 18--{)6) (Liikenneva
kuutuskeskus 2000)0 Rattijuopumusrikollisuus on ajallisesti melko voimak
kaasti keskittynyt. Tallii on yhteys varsinkin nuorten henkiloiden vapaa
a j anviettotapoihin 0 
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Kuvio 25 Rattijuopumusrikokset vuosina 1980--1999 
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Rattijuopumukseen syylliseksi epiiilty 

Valtaosa rattijuopumukseen syylliseksi epaillyista on rniehia (92 % vuonna 
1999). Vuonna 1999 rattijuopumukseen (RL 23:3) syylliseksi epaillyista 22 
prosenttia (21 % vuonna 1998) ja torkeaan rattijuopumukseen (RL 23:4) 
syylliseksi epaillyista 11 prosenttia (11 % vuonna 1998) oli rikoksen tehdes

saan aile 21-vuotiaita. Nuorten rikoksentekijoiden osuus on viime vuosina 
jonkin verran vahentynyt. 

Rattijuopumuksen uusimista Helsingissa koskeneen selvityksen 
(Seppa 1992) mukaan vuonna 1990 rattijuopumukseen syyllistyneista runsas 
kolmannes (37 %) oli vuosina 1986-1990 (51 % vuosina 1972-1990) jaanyt 

vahintaan kerran aikaisemmin kiinni rattijuopumuksesta. Uusijoista noin 
puolet (51 %; 63 % vuosina 1972-1990) oli syyllistynyt rattijuopumukseen 
vahintaan kaksi kertaa aikaisemmin. Moninkertaisia uusijoita (vi:i.hintaan 5 
aikaisempaa rattijuopumusta) oli kaikista rattijuopumukseen syyllistyneista 
viisi prosenttia (11 % vuosina 1972-1990) ja uusijoista 15 prosenttia (22 % 
vuosina 1972-1990). Vuoden 1990 aikana rattijuopumukseen syy llistyneista 
no in joka kymmenes (9 %) uusi rikoksensa saman vuoden aikana. Naiden 
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uusijoiden osalle kertyi neljannes (25 %) vuoden 1990 rattijuopumus
rikoksista. 

Osittain samansuuntaisia ovat liikennevahinkojen tutkijalautakuntien 
tutkimuksista (Liikennevakuutuskeskus 2000) saadut tiedot kuolemaan 
johtaneista rattijuopumusvahingoista viime vuosilta, joiden mukaan 40 
prosenttia (48 % vuonna 1998) rattijuopoista oli saanut aikaisemmin yhden 
tai useamman tuomion rattijuopumuksesta vuonna 1999. Ajokortittomia 

kuljettajia oli 14 prosenttia vuonna 1999 (27 % vuonna 1998). Saman 
lahteen mukaan 48 prosenttia (46 % vuonna 1998) rattijuopumukseen 
syyllistyneista kaytti alkoholia useammin kuin kerran viikossa. 

Liikennevahinkojen tutkijalautakuntien vuosina 1979-1985 keraa
maan ns. henkilovahinkoaineistoon peru stu van selvity ksen (Karttunen 1988) 
mukaan noin 40 prosentissa tiedossa olevista vakavaan onnettomuuteen 
johtaneista tapauksista rattijuopumusta edeltava juopottelu oli kestanyt 
pidempaan kuin muutaman tunnin ja juopottelu tapahtui useassa paikassa ja 

seurueessa. Myos rattijuopon matkustajat olivat yleensa humalassa. Ajamis
paatosta tarkasteltaessa aineistosta erottuivat umpihumalaiset (35 %) , 

piittaamattomat (41 %), harkitun riskin ottajat (15 %) seka ne, jotka arveli
vat olleensa jo selvia (7 %) . 

Alkoholiongelmaisten kuljettajien ohella toinen rattijuopumukseen 
usein syyllistyva ryhma koostuu ns. ongelmakuljettajista. Ongelmakuljettajia 
voidaan luonnehtia henkiloiksi, joille on ominaista omaan sisaiseen kontrol
liin luottaminen, riskialtis elamantyyli, runsas alkoholinkaytto seka valin

pitamattomyys toisten turvallisuutta ja yhteiskunnan asettamia normeja 
kohtaan (ks. Heinonen & Lehto 1991; Mikkonen 1991). 

Ottaen huomioon alle 0,5 promillen humalassa ajaneiden kuljettajien 
huomattavan vahenemisen Uudenmaan ratsiatutkimuksissa kymmenen viime 
vuoden aikana voidaan arvioida, etta kiinnijoutumisriskin lisaantyminen on 
vahentanyt nimenomaan ns. alkoholin kohtuukayttajien osuutta rattijuopu
mukseen syyllistyneista. Tallaisten henkiloiden humalassa ajoon on ollut 
monasti vaikuttamassajokin satunnainen, tiettyyn tilanteeseen liittyva tekija, 
esimerkiksi ravintolaillan jalkeinen kotiin kuljetuksen jarjestaminen. Tassa 
suhteessa rikoksentekomahdollisuudet nayttavat viime vuosina selvasti 
lisaantyneen, kun esimerkiksi urheilukilpailuissa, messuilla ym. joukkotilai

suuksissa, joihin tyypillisesti saavutaan omaHa autolla, on alettu tarjoilla 
alkoholijuomia. 
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Rattijuopumuksen valvonta 

Puhalletuista henkiloistii oli poliisiratsiassa vuonna 1999 jiiiinyt kiinni vajaa 
kolmannes (30 %) . Muita yleisiii kiinnijiiiimistilanteita olivat ilrnianto 
(18 % ), liikennevahinko (17 % ), poikkeava ajotapa (11 %) ja liikennerikos 
tai -rikkomus (8 %) (Sisiiasiainministerion poliisiosasto 2000). 

Kuljettajan veren alkoholipitoisuuden noustessa kiinnijoutumisriski 
kasvaa. Huomattava osa rattijuopoista jiiii edelleen kiinni ajotapavirheiden, 
liikennevahinkojen ja liikennerikkomusten yhteydessii. 

Rattijuopumusrikollisuuden kasvun hidasturninen vuoden 1977 
jiilkeen johtuu piiiiasiassa liikennevalvonnan tehostumisesta ja kiinnijoutu
rnisriskin lisiiiintyrnisestii. Kiiyttoon on otettu laitteita, jotka mahdollistavat 
veren alkoholipitoisuutta koskevat massatutkimukset liikenteessii. 

Taulukko 11 Liikkuvan poliisin seka koko maan poliisin suorittamat puhallutukset 
ja kayt6ssa olevat alkometrit vuosina 1980-1999 

Vuosi Liikkuvan poliisin Koko maan poliisin 
suorittamat suorittamat 

puhallutukset puhallutukset 

1980 119 000 
1981 155 000 
1982 165 000 
1983 165 000 
1984 234 000 
1985 199 000 639 302 
1986 220 000 671 642 1 

1987 302 000 964 529 
1988 322 000 1021 740 
1989 261 000 1002 624 
1990 361 000 1217 201 
1991 361 000 1390 403 
1992 532 000 1750 416 
1993 467 000 1549 901 
1994 500 000 
1995 530 000 
1996 582 000 
1997 585 000 
1998 684 000 
1999 732 000 

1 Luvusta puuttuu arviolta 35 000-40 000 puhallutusta. 
2 Laitteiden tarkkaa maaraa ei ole tilastoitu. 
3 Taydellisia tietoja ei ollut saatavilla. 

Poliisin kaytossa 
olevat alkometrit 
vuoden lopussa 

650 
700 
734 
834 
834 
830 
984 

1034 
975 
1152 
1350 
1425 
1477 
15002 

15002 
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Poliisi suoritti koko maassa noin 1 550 000 puhallutusta vuonna 1993, 
minkajalkeen valtakunnallista tilastointia ei ole enaajatkettu. Vuoteen 1985 
verrattuna puhallutusten maadi on yli kaksinkertainen. Valvontatoimiin suh
teutettu rattijuopumusten maara on vahentynyt vuonna 1993 (14 rattijuopu
musta/1 000 puhallutusta) 58 prosenttia vuodesta 1985 (33 rattijuopumus
ta/1 000 puhallutusta). Liikkuvan poliisin suoritetietojen perusteella voisi 
arvioida, etta puhallutusten miiiirii on viimeisten viiden vuoden aikana 
edelleen lisiiiintynyt (38 % vuodesta 1995 vuoteen 1999). 

Poliisi selvittaii suurimman osan sen tietoon tulleista rattijuopumus
rikoksista (selvitettyjii rikoksia 89 % tilastovuonna 1999 ilmoitetuista ja 
98 % , kun myos edellisenii vuonna tietoon tulleet lasketaan mukaan). 
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5.2 Muut liikennerikokset 

Poliisin tietoon tulleiden liikennerikosten miHidi ja sen muutos (%) edelli
sesta vuodesta vuosina 1990--1999: 

1990 1991 1992 1993 1994 

N 367 571 375 046 394 364 388 006 345 217 
Muutos% -0% +2% +5% -2% -11% 

1995 1996 1997 1998 1999 

N 351 714 350 844 327 355 338 963 326 550 
Muutos% +2% -0% -7% +4% -4% 

Laskettu Tilastokeskuksen luvuista 

Liikennerikokset (pl. rattijuopumus) ovat viime vuosina muodostaneet liihes 

puolet (44 % vuonna 1999) kaikista poliisin tietoon tulleista rikoksista. 
Tilastoidun liikennerikollisuuden maaraan vaikuttavat ratkaisevasti poliisin 

liikennevalvonnan tehokkuus ja painottaminen. Liikennemaaraysten tiuken
taminen ja etenkin suurinta sallittua ajonopeutta koskevat rajoitukset ovat 
parantaneet liikenneturvallisuutta, mutta samalla lisanneet mahdollisuuksia 
syyllistya liikennerikokseen. 

Liikennerikosten saantely perustuu 1.4.1982 voimaan tulleeseen 
tieliikennelakiin. Taman lain rangaistussaannoksissa on aiempaa lakia 

voimakkaammin korostettu abstraktin vaarantamisvastuun periaatetta. Teon 
on oltava ennalta arvostellen yleisen kokemuksen mukaan sellainen, etta se 
on omiaanjohtamaan vahingollisten seurausten syntymiseen. Vuonna 1999 

keskeiset liikennerikollisuutta koskevat rangaistussaannokset (liikennerikko
musta lukuun ottamatta) siirrettiin rikoslakiin (RL 23 luku). 

Kuviossa 26 on tarkasteltu liikennerikosten vaestoon ja autokantaan 
suhteutetun maar an kehitysta aluetyypeittain vuosina 1980--1999. Vuonna 
1983 alkanut ja seuraavana vuonna jatkunut voimakas nousu on pysahtynyt 
ja liikennerikosten maara on palautunut kaikissa aluetyypeissa 1980-luvun 
puolivalissa vallinneelle tasolle. Liikennerikoksia tulee eniten ilmi suurten 
asutuskeskuksien ulkopuolella. Tama johtuu siita, etta liikennevalvonnan 

eras painopiste on maantieliikenteen nopeusrajoitusten valvonnassa. 
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Kuvio 26 Liikennerikokset (pl. liikennejuopumus moottoriajoneuvolla) vuosina 
1980-1999 
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Kuviossa 27 esiteti:ian liikennerikollisuuden kehitys vuosina 1990-1999 
autokantaanja Tielaitoksen otantatutkimuksista laskettuun liikennesuorittee
seen suhteutettuna. 

Vuonna 1999 liikennerikosten kokonaismaara (liikennejuopumusta 
lukuun ottamatta) oli 326 550, mika on nelja prosenttia viihemman kuin 
edellisena vuonna. Vuonna 1999 liikennerikosten autokantaan (- 6% 
vuodesta 1998) ja liikennesuoritteeseen ( -7% vuodesta 1998) suhteutetut 
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maarat vahenivat hieman rikosten kokonaismaaran vahenemista enemman 
edellisesta vuodesta. 

Kuvio 27 Liikennerikokset (pl. liikennejuopumus moottoriajoneuvolla) 10 000 autoa 
ja 100 miljoonaa autokilometria kohti vuosina 1990-1999 
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Puolet (50 %) liikennerikoksista oli nopeusrajoitusten rikkomisia vuonna 
1999 (54 % vuonna 1998). Kaksi kolmesta (65 % vuonna 1999; 66 % 
vuonna 1998) liikennerikoksesta tilastoitiin liikennerikkomukseksi ja 28 
prosenttia oli liikenneturvallisuuden vaarantamisia vuonna 1999 (28 % 
vuonna 1998). Torkeita liikenneturvallisuuden vaarantamisia oli 1 341 
(0,6 %) vuonna 1999 (1 946 vuonna 1998). 

Vuonna 1998 poliisi tilastoi 186 (195 vuonna 1998) liikennerikoksiin 
liittynytta kuolemantuottamusta ja 1 026 (1 044 vuonna 1998) vamman
tuottamusta. 

Kaikkien liikennekuolemien maara (431 henkiloa) lisaantyi (400 
kuollutta vuonna 1998) kahdeksan prosenttia vuodesta 1998 (taulukko 12). 
Liikennekuolemantapausten maar a on laskenut jo selvasti alemmalle tasolla 
kuin 1980-luvulla keskimaarin (594 tapausta vuodessa). Tieliikenteessa 
loukkaantuneiden maar a (9 052 vuonna 1999) vii.heni hiukan (- 0,5 %) 

edellisesta vuodesta. Maara on jonkin verran alhaisempi kuin loukkaantu
neiden maaran vuosittainen keskiarvo edellisina kolmena vuosikymmenena 
(esim. 1980-luvulla keskimaarin 9 962 tapausta vuosittain). Loukkaantunei
den maaran lisaantyminen vuonna 1995 johtuu mita ilmeisimmin tapausten 
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tiedon.keruussa tapahtuneesta muutoksesta. On todennakoista, etta tilastoon 
tulee nyt aikaisempaa enemman lievia loukkaantumisia (ks. Tieliikenneon
nettomuudet 1997). Yhta vahan tieliikenteessa kuolleita ja loukkaantuneita 
oli viimeksi 1950-luvulla. 

Vuonna 1998 liikennekuoleman uhreista vajaa kolmannes (29 %) ja 
loukkaantuneista runsas viidennes (22 %) oli jalankulkijoita ja polkupyorai
lijoita. Kuolonuhreista yli puolet (58 %) samoin kuin loukkaantuneistakin 
(61 %) oli henkiloauton kuljettaja tai matkustaja. Runsas neljannes (26 %) 

vuonna 1998 liikenteessa surmansa saaneista oli tayttanyt 65 vuotta (28 % 
vuonna 1997). 

Taulukko 12 Liikenneonnettomuuksissa kuolleet ja Ioukkaantuneet vuosina 
1990-1999 

1990 1992 1994 1996 1998 1999 

Liikennekuoleman-
tapaukset 
(absoluuttiluvut) 649 601 480 404 400 4312 

Liikenteessa 
loukkaantuneet 
(absoluuttiluvut) 12758 9899 8080 92991 90971 9052]·2 

Kuolemantuottamus 
(RL 21 : 8-9) liikenne-
rikoksen yhteydessa 275 274 222 180 195 186 

Vammantuottamus 
(RL 21 : 10-11) liiken-
nerikoksen yhteydessii 2847 1590 1200 1091 1044 1026 

Laskettu Tilastokeskuksen luvuista 

1 Tilastointitavan muutoksesta johtuen Juku ei ole tiiysin vertailukelpoinen edellisiin 
vuosiin verrattuna . 

2 Ennakkotieto. 

1960-luvun lopun ja 1970-luvun alun tasosta liikenneturvallisuus on 
parantunut 1980-luvun alkuun tultaessa huomattavasti. Kuolemantapaukset 
ja loukkaantumiset liikenteessa putosivat tuossa ajassa noin puoleen. 1980-
luvun ensimmaisella puoliskolla liikenneturvallisuustilanne on pysynyt 
suhteellisen muuttumattomana. Sen jalkeen polttoaineen voimakas hinnan
lasku yhdessa autokannan nopean kasvun kanssa ovat nopeasti lisanneet 
liikennemaaria (vuodesta 1986 vuoteen 1999liikennesuorite kasvoi 42 % ja 
autokanta 31 %) . Tama nakyy liikennekuolemien ja -loukkaantumisten seka 
liikennerikosten lisayksena vuoteen 1990 saakka, jonka jalkeen onnetto
muudet ovat viime vuosina jalleen vahentyneet. 
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Liikenneturvallisuus on kokonaisuutena tarkastellen parantunut 1980-
luvullaja varsinkin 1990-luvun alkuvuosina 1970-lukuun verrattuna. Suotui
san kehityksen voidaan arvella johtuvan paitsi tehostuneesta liikenteen val
vonnasta myos muun muassa nopeusrajoituskokeiluista ja niita seuranneista 
pysyvista rajoituksista, turvavyopakosta, ajovalojen kayttopakosta, autojen 
rakenteen ja turvatason kehittyrnisesta seka teiden ja niiden kunnossapidon 
paranturnisesta. 

Ajoneuvojen liian suuret nopeudet aiheuttavat usein vaaratilanteita 
liikenteessa ja ne ovat liikennevahinkojen tutkijalautakuntien ja oikeus
rninisterion ylinopeustyoryhman mukaan olleetkin liikennevahinkojen 
merkittavin yksittainen syy. Suuret nopeudet johtavat onnettomuusalttiuden 
kasvun lisaksi vakavimpien onnettomuuksien suhteellisen osuuden lisaanty
miseen. 

Ylinopeutta ajava syyllistyy Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen 
selvitysten mukaan usein myos muiden liikennesaantojen rikkomiseen. 
Ylinopeustyoryhma (Takala ym. 1988) arvioi, etta keskimaarinjoka toinen 
henkiloauto ylittaa 80 km/h nopeusalueella taman nopeuden. Eraan ruotsa
laisen selvityksen mukaan Ruotsissa nykyisin kaytettyjen keskinopeuksien 
alenturninen 2 km/h vlihentaisi kuolemaan johtaneita onnettomuuksia 10 
prosenttia. Taman perusteella ylinopeustyoryhma laski, eWi Suomessa 
saastyisi vuosittain 100-150 ihrnishenkea, jos 90-100 prosenttia autoili
joista noudattaisi voimassa olevia nopeusrajoituksia. Tielaitoksen julkaise
rnien aikasarjojen ja selvitysten mukaan tieliikenteen keskinopeudet ovat 
1980-luvun jalkipuoliskolla vuosittain jonkin verran nousseet ja jatkaneet 
hienoista nousuaan myos 1990-luvulla. Sita vastoin nopeuksien suuret 
ylitykset (vahintaan 20 km/h yli sallitun 80 km/h- ja 100 km/h -rajoitus
alueilla) ovat 1990-luvun alkuvuosina hieman vahentyneet. Poliisin valvon
tatoimien keskiWiminen reilua ylinopeutta ajaviin (ainakin 10-15 km/h yli 
sallitun nopeusrajoituksen) on puolestaan merkinnyt lievalla ylinopeudella 
ajarnisen vakiinturnista yleiseksi kaytannoksi. 

Liikennerikosten selvitysprosentti on rikosten luonteen takia erittain 
korkea: kaytannossahan ne ovat rniltei aina jo poliisin tietoon tullessaan 
asiallisesti selvitettyja. Vuonna 1999 selvitettiin 94 prosenttia kaikista 
tilastovuonna ilrnitulleista liikennerikoksista. 

Liikennerikosten seuraamusjarjestelmaan tuli 1.9.1983 uusi yleinen 
seuraamus, rikesakko, joka voidaan tuomita vahaisesta liikennerikkomuk
sesta (nykyisin myos eraista muistakin rikkomuksista) . Rikesakko on aina 
samansuuruinen kaikille tiettyyn rikokseen syyllistyneille henkiloille. 
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Rikesakko on suuruudeltaan tarkoitettu sijoittumaan poliisin antaman 
huomautuksen ja paivasakkoperusteisen sakon valiin. 

Rikesakon ylarajaksi on laissa maaratty 400 markkaa. Rikesakkolain 
kayttoonoton yhteydessa rikesakon enimmaissuuruudeksi tuli kaytannossa 
kuitenkin 150 markkaa (vuodesta 1990 alkaen 300 rnk ja Ahvenanmaalla 
400 rnk), joka voidaan maarata esimerkiksi silloin, kun suurin sallittu ajono
peus ylitetaan enintaan 15 km/h. Alin rikesakko on talla hetkellii 40 mark
kaa . Rikesakon suuruus maaraytyy rikkomustyypin mukaan. Rikesakkojen 
kaytto on vuodesta 1986 kehittynyt seuraavasti: 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 19921 

92 785 91 518 79 178 66 790 69 291 67 180 79 082 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

79 055 64 795 52 009 63 478 58 861 62 006 69 210 

Laskettu Tilastokeskuksen luvuista 

1 Poliisitilaston tieto 

Vuonna 1999 annettiin eniten (39 % ja 44 % vuonna 1998) rikesakkoja 

turvavyon kayton lairninlyonnista. Ylinopeuksista maarattiin 25 379 rikesak
koa eli runsas kolmannes (37 %) . Ylinopeusrikesakkojen maara on lisaanty
nyt 24 prosenttia edellisesta vuodesta, vaikka ylinopeusrikosten kokonais
maara vi:iheni kymmenen prosenttia. Ylinopeusrikesakkojen maaran lisays 

johtuu jo vuonna 1999 vaikuttaneesta saadostason muutoksesta, joka mah
dollistaa rikesakon maaraarnisen entista tuntuvammasta nopeusrajoituksen 
rikkornisesta ( enintaan 20 km/h). 
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6 Talousrikokset Sami Vuorinen 

Talousrikolliset teot ja niiden esiintyminen 

Yleisimmiit talousrikokset 

Talousrikollisuus maaritelliii:in tassa rikosnirnikkeiden mukaisesti. Keskei
simpia talousrikoksia ovat verorikokset, velallisen rikokset ja kirjanpitori
kokset (Laitinen et al. 1998). Muita talousrikoksia ovat muun muassa virka
tai luottamusasemarikokset seka korruptio, osa petos- ja kavallusrikoksista, 
arvopaperimarkkinarikokset, rahanpesu seka julkisen rekisterin tai tiedon 
luotettavuutta vastaan tehdyt rikokset. Suhteellisen uusi talousrikollisuuden 
muoto on tietotekniikkaa hyvaksi kayttavat rikokset. Naiden rikosnirnikkei
den ja tekotapojen lisaksi joitakin yksittaisia tekoja, kuten laajoja tekijanoi

keusrikkomuksia, voidaan joidenkin orninaisuuksiensa puolesta pitaa 
talousrikollisuutena. 

Tassa kasitellaan kolmen keskeisimpana pidetyn talousrikostyypin 
lisaksi vain virkarikoksia ja arvopaperimarkkinarikoksia. Kavallus- ja 
petosrikollisuutta kasitellaan kokonaisuutena jaksossa II.A.4.2. 

Poliisin tietoon tullut talousrikollisuus 

Poliisin tietoon tullut talousrikollisuus on vahentynyt kaikissa keskeisimmis
sa talousrikollisuuden muodoissa. Vain rahoitusmarkkinoihin kohdistuvat 
rikokset ovat lisaantyneet vuodesta 1998. Poliisin tietoon tulleen rikollisuu
den vahentyrninen heijastanee kokonaisrikollisuuden vahentyrnista. Osittain 
talousrikollisuuden vahentyrnisessa on kyse rikoskontrollin painopisteen 
siirtymisesta torkeaan petosrikollisuuteen. Myos piilorikollisuuden osuus on 
saattanut lisaantya. 

Talousrikollisuuden kehitysta kuvaavat luvut kertovat poliisin tietoon 
tulleiden talousrikosten maaran. Suuri osa talousrikollisuudesta arvioidaan 
jaavan piiloon. Eraiden arvioiden mukaan vain noin 10-20 % kaikista 

talousrikoksista tulee ilrni. Piilorikollisuuden maaraa talousrikollisuudessa 
ei ole pystytty selvittamaan luotettavasti. 

Ilrni tulleen talousrikollisuuden perusteella ei voida tehda kovin 
luotettavia paatelmia kokonaistalousrikollisuuden kehityksesta. On kuitenkin 
ilmeista, etta aktiivinen talousrikoskontrolli on yhdessli taloudellisten 
suhdanteiden paranturnisen kanssa vahentanyt perinteista talousrikollisuutta. 
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Torjuntaresurssien uudelleen suuntaarninen on korostanut poliisin tietoon 
tulleen talousrikollisuuden vahentyrnista. 

Verorikokset (RL 29:1-4) 

Verorikollisuuden taso on ollut suhteellisen vakaa viime vuosina. Verori
kosten kokonaismaaran vahentyminen vuonna 1999 on ollut verorikkomus
ten vahentyrnista. Verorikollisuuden taso on pysynyt ennallaan: Torkeiden 
veropetosten maara on jatkanut vuonna 1998 alkanutta laskuaan ja vastaa
vasti veropetokset ja lievat veropetokset ovat lisaantyneet. 

Poliisin tietoon tulleet verorikokset 1991-1999 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Veropetos, 
myos lieva 222 208 203 267 401 4401 484 478 521 
Torkea veropetos 40 56 .. 77 189 293 366 313 271 
Verorikkomus 154 546 420 512 336 329 227 287 202 

Yhteensa 416 810 .. 856 926 1062 1077 1078 994 
Muutos% +94% +8% +15% +1% 0% -7,8% 

Laskettu Tilastokeskuksen luvuista 

1 Vuoden 1996 veropetosten maara on verohallinnon lahteisiin perustuva arvio. Ks . 
tarkemmin rikollisuustilanne 1998. 

Verorikollisuus on tyypillista taloudellisen noususuhdanteen rikollisuutta. 
Taloudellinen aktiivisuus luo uusia tilaisuuksia verorikoksille ja pyrkimys 
kustannussaastoihin lisaa jossain maarin veronmaksuhaluttomuutta. Tama 
johtaa siihen, etta veroja yritetaan toisinaan valttaa rikollisin keinoin. 

Poliisin tietoon tulleiden verorikosten maara mukailee verohallinnon 
tekernien rikosilmoitusten maaraa. Verohallinnon tekemien rikosilmoitusten 
maara kasvoi voimakkaasti vuoteen 1996 asti, minka jalkeen taso on 
vakiintunut. Myos poliisin tietoon tullut verorikollisuus on vakiintunut 
vuoden 1996 tasolle. 

Torkeiden veropetosten maaran kaantyrninen laskuun vuodesta 1997 
johtunee rikosten ankaruusasteen maarittelyssa tapahtuneesta muutoksesta. 
Tata osoittaa muun muassa se, etta samana aikana yhii suurempi osa verohal
linnossa tehdyista rikosilmoituksista koski torkeaa veropetosta. Vuonna 1999 
tallaisia ilmoituksia oli 180, kun esimerkiksi vuonna 1997 niita oli 137. 
(V erohallitus 31. 5 . 2000.) 
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Verorikkomuksessa liiketoimintaan liittyvia veroja tai maksuja 
jatetaan suorittamatta muusta syysta kuin maksukyvyttomyydesta. Vaikka 
verorikkomus onkin harmaalle taloudelle tyypillinen verorikollisuuden 
muoto, verorikkomusten vahentyminen vuodesta 1994 alkaen vuoteen 1997 
asti johtunee verotarkastusiskuista. Maksujen laiminlyojaa on epailty 
verorikkomuksesta, koska vakavammista verorikoksista ei ole ollut nayttoa. 
Harmaan talouden torjuntaiskujen yhteydessa keratyn nayton avulla on 
epaily verorikkomusta vakavammasta rikoksesta kyetty nayttamaan toteen. 

Viime vuonna tapahtunut poliisin tietoon tulleiden verorikkomusten 
vahentyminen saattaa heijastaa harmaan talouden vahentymista. Harmaan 
talouden vahentyminen voisi olla seurausta tehostuneen kontrollin tuomasta 
pelotteesta. Myos asenteet harmaata taloutta kohtaan ovat ilmeisesti muuttu
neet kielteisimmiksi. Yhtalailla on kuitenkin mahdollista, etta poliisin 
tietoon tulee aikaisempaa pienempi osa harmaasta taloudesta. Tama voisi 
johtua esimerkiksi resurssien suuntaamisesta vakavampien talousrikosten 
torjuntaan. 

Kirjanpitorikos (RL 30:9-10) 

Poliisin tietoon tulleiden kirjanpitorikosten maara on jatkanut vuonna 1998 
alkanutta selvaa laskua. Kirjanpitorikosten maara tosin nousi 1990-luvun 
puolivalissa niin voimakkaasti, etta kirjanpitorikollisuuden taso on yhii 
varsin korkea. 

Polusm tietoon tulleet J'jaDpllOfl 0 et -ki . 'k ks 1991 1999 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Kirjanpitorikos 305 413 533 560 825 1098 1082 966 836 
Muutos % +35% +29% +5% +47% +33% -1% -11% -13.5% 

Laskettu Tilastokeskukseo luvuista 

Kirjanpitorikollisuus on voimakkaassa yhteydessa kontrollin maaraan. 
Niinpa vuonna 1995 alkanut poliisin tietoon tulleiden kirjanpitorikosten 
voimakas lisaantyminen ei tarkoita rikosten lisaantymista, vaan se on 
seurausta harmaan talouden ja talousrikollisuuden vastaisista toimista. 
Verotarkastusten yhteydessa tulee esiin lukuisia kirjanpitorikoksia. Esimer
kiksi y li kolmannes verohallinnon tekemista rikosilmoituksista koskee 
kirjanpitorikosta (Verohallitus 31.5 .2000). 

Vuonna 1998 alkanut selva lasku kirjanpitorikollisuudessa on merkki 
tehostuneen talousrikostorjunnan vaikutuksesta talousrikollisuuteen. On 
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syytli uskoa, etta tilastoitu kirjanpitorikollisuuden lasku on suurimmaksi osin 
todellista. Kirjanpitorikollisuuden vlihentyminen selittyy paitsi tehostuneen 
kontrollin seurannaisvaikutuksilla myos taloudellisen tilanteen paranemi
seen liittyvlillli rikollisen motivaation vlihenemisellli. 

Velallisen rikokset (RL 39:1-6) 

Velallisen rikosten maar an voimakas lasku on jatkunut edelleen. Velallisen 
rikollisuus on vlihentynyt puoleen vuoden 1996 tasosta. Myos edelliseen 
vuoteen verrattuna lasku on ollut huomattava. 

Poliisin tietoon tulleet velallisen rikokset 1991-1999 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

RL39:1-3 171 262 469 650 752 801 639 579 410 

RL 39:4-6 30 33 42 80 70 52 24 23 17 

Yhteensa 201 295 511 730 822 853 663 602 427 
Muutos% +47% +73% +43% +13% +4% -22% -9% -29% 

Laskettu Tilastokeskuksen luvuista 

V elallisen rikollisuuden vlihentyminen johtuu paliasiassa taloudellisesta 
noususuhdanteesta. Myonteisten nakymien vuoksi aikaisempaa harvempi 

yrittlija on ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin ja siten velallisen rikoksiin. 
Velallisen rikosten vlihentyminen on yhteydessli konkurssien vlihenty

miseen. Vaikka velallisen rikos ei enlili edellytliklilin rikoksessa osallisena 
olevan yhtion konkurssia, hyvin usein epliily velallisen rikoksista herlili 
peslinselvittlijlin toimesta konkurssin vireille tulon jlilkeen. Tilastojen 
mukaan llihes puolet poliisin tietoon tulleista velallisen rikoksista on liittynyt 
yrityksen konkurssiin. 

Vireille tulleet konkurssit 1991-1999 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Konkurssit 6 255 7 391 6 861 5 545 4 700 4 296 3 611 3 136 3 080 

Muutos% +18% -7% -19% -15% -9% -16% -13% -2% 

Laskettu Tilastokeskuksen luvuista 

Poliisin tietoon tulleiden velallisen rikosten mlilirli lislilintyi 1992-1996 
konkurssien vlihenemisestli huolimatta. Tlimli on osoitus talousrikoskontrol-
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lin voimakkaasta tehostumisesta. Vuodesta 1996 alkaen kontrollin taso on 
vakiintunut ja vakavat velallisen rikokset ja konkurssit ovat vahentyneet 
samassa suhteessa. Vuonna 1999 tilastoitu velallisen rikollisuus vaheni 
selvasti konkurssien viihentymista voimakkaammin. Konkurssien maaran 
tasaantuminen ennustaa, etta velallisen rikollisuuden taso tulee vakiintumaan 
nykyiselle tasolleen lahi vuosiksi. 

Lievien velallisen rikosten (RL 39:4- 6) taso on ollut erittain alhainen 
jo muutamien vuosien ajan. 

Virkarikokset (RL 40 luku) 

Virkarikosten maara on vaihdellut voimakkaasti viime vuosina. Vuodesta 
1993 virkarikosten maara vaheni vuoteen 1995 asti. Vuodesta 1996 eteen
pain niiden maara on taas noussut voimakkaasti. Vuonna 1998 poliisin 
tietoon tulleiden virkarikosten korkea maara nayttaa jaaneen yksittaiseksi 
piikiksi, silla vuonna 1999 virkarikollisuuden maara on palannut lahes 
vuoden 1997 tasolle. 

Poliisin tietoon tulleet virkarikokset 1991-1999 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Virkarikokset 101 327 566 243 184 192 296 416 311 

Muutos % +224% +73% -57% -24% +4% +54% +41% -25% 

Virkarikosten maaran muutokset eivatjohdu virkarikollisuuden tai kontrolli
jarjestelman muutoksista. Poliisin tietoon tulleiden virkarikosten maaran 
voimakas vuosittainen vaihtelu selittyy lahinna satunnaisilla tekijoilla, kuten 
yksittaisissa tapauksissa epailtyna olleiden henkiloiden maaralla tai yhteis
kunnallisen keskustelun vaikutuksella epailtyjen virkarikosten ilmoitusherk
kyyteen. 

Rikoslain 40 luvun mukaan virkarikoksia ovat lahjusrikokset, vir
kasalaisuuden rikkominen, virka-aseman vaiirinkaytto ja virkavelvollisuuden 
rikkominen. 

Virkarikostekomuotojen y leisyydesta ei ole saatavissa tarkkoja tietoja. 
Tuomioistuimessa kasiteltyjen asioiden perusteella virkarikoksista noin 
puolessa on kyse virkavelvollisuuksien rikkomisesta. Lahjontaan ja virka
aseman vaarinkayttoon liittyvia rikoksia on no in viidennes tuomioistuimessa 
kasitellyista virkarikoksista. Loput tapaukset, noin joka kymmenes tapaus, 
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koskevat vaitiolovelvollisuuden rikkomista. Tietojen epatarkkuus johtuu 
siita, etta vain noin 10 % vuosittain poliisin tietoon tulleista virkarikoksista 
tilastoidaan tuomioistuimessa kasiteltyna paarikoksena. 

Arvopaperimarkkinarikokset 

1.6.1999 tuli voimaan rikoslain 51luku, jossa saadetaan arvopaperimark
kinarikoksista. Aiemmin arvopaperirikoksista saadettiin arvopaperi- ja 
johdannaismarkkinoita saatelevissa laeissa. Lakimuutos liittyy arvopaperi
jajohdaismarkkinakaytantojen ja vaarinkaytosten maarittelyn yhdenmukais
tarniseen. Ottamalla vakavimmat arvopaperimarkkinarikokset rikoslakiin 
haluttiin korostaa arvopaperimarkkinoihin liittyvien vaarinkaytosten moitit
tavuutta ja siten vahvistaa luottamusta arvopaperimarkkinoihin. (HE 
254/1998 vp.) 

Rikoslain 511uvun mukaan arvopaperimarkkinarikoksia ovat sisapiiri
tiedon vaarinkaytto, kurssin vaaristaminen ja arvopaperin arvoon vaikutta
van totuudenvastaisen tai harhaanjohtavan tiedon antaminen tai oikean 
tiedon salaarninen (arvopaperimarkkinoita koskeva tiedottarnisrikos). 

Arvopaperi- ja rahoitusmarkkinoihin kohdistuvia rikoksia tulee 
rahoitusmarkkinoita valvovan Rahoitustarkastuksen ja poliisin tietoon 
suhteellisen vahan. Vuonna 1999 Rahoitustarkastus teki poliisille kahdeksan 
rikosepailyn tutkintapyyntoa. Naista kuudessa tapauksessa epailtiin sisapiiri
tiedon vaarinkayttoa ja kahdessa tapauksessa arvopaperimarkkinarikosta 
(1.6.1999 kaytosta poistunut arvopaperimarkkinalakiin perustunut rikosni
rnike). Poliisin tietoon ei vuonna 1999 tullut muita arvopaperimarkkinari
koksia. Edellisena vuotena poliisin tietoon tulleista yhdeksasta rahoitus
markkinoihin kohdistuneesta vaarinkayttotapauksesta kolme tuli esiin Ratan 
valvontatoirninnassa. (Rahoitustarkastus 2000, Kurenmaa 28 .6.2000.) 

Talousrikoksilla aiheutettu vahinko 

Talousrikoksilla aiheutetun vahingon tilastoitu maara on vaihdellut viime 
vuosina voimakkaasti. Vuonna 1997 asianornistajien ilmoituksen mukainen 
rikosvahinko oli noin 1,6 rniljardia markkaa. Vuonna 1998 tilastoitu vahin
ko oli reilu kolmannes edellisesta vuodesta, noin 0,65 miljardia markkaa. 
Vuonna 1999 tilastoitu vahinko lisaantyi edelliseen vuoteen voimakkaasti. 
Poliisin tilastojen mukaan talousrikoksella aiheutettu vahinko oli no in 1,0 
miljardia markkaa. (Sisaasiainrninisterion poliisiosasto 31.5 .2000.) 
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Talousrikoksilla aiheutettujen vahinkojen vaihtelu johtuu paaosm 
sattumanvaraisista tekij6ista. Joissakin yksittaisissa jutuissa rikoksella 
aiheutettu vahinko saattaa olla jopa satoja miljoonia markkoja. On mahdol
lista, etta taloudellisen nousukauden my6ta talousrikollisuudessa ollaan 

palaamassa suurempaa taloudellista vahinkoa aiheuttaviin rikollisuuden 
muotoihin. Valvonta- ja kontrollijarjestelrnien kehittyrninen estanee kuiten
kin 1980-luvun lopun kaltaiset jattivahingot. 

Talousrikosten torjunta 

Talousrikosten torjuntastrategia 

Vuodesta 1996 talousrikollisuuden torjuntaa on pyritty tehostamaan valtio

neuvoston hyvaksyrnilla erityisilla talousrikosten torjuntastrategioilla. 
Toimintaohjelrnien tavoitteena on ollut talousrikollisuuden ja harmaan 
talouden ja niiden aiheuttarnien vahinkojen merkittava vahentarninen. 
Ohjelmat on kohdistettu erityisesti julkisen rahoituksen sekii. elinkeinoela
man vaarinkaytosten torjuntaan. Ohjelrnissa on painotettu my6s rikoshy6dyn 
takaisinsaannin tehostarnista. 

Torjuntaohjelmassa on esitetty kuusi talousrikollisuutta ehkaisevaaja 
estavaa toimintamuotoa: Asenteisiin vaikuttavat toimenpiteet, tieteellinen 

tutkimustoiminta, valvonta- ja torjuntaty6n tehostarninen, viranomaisten 
yhteisty6n ja osaarnisen parantarninen, rikoksentekomahdollisuuksien 

viihentarninen ja seuraamusten selkeyttarninen ja tehostarninen. 
Periaatepaat6sten seurauksena eri hallinnonalojen yhteistoiminnan on 

katsottu tiivistyneen. Talousrikosten torjuntaty6h6n on my6s sitouduttu 
aikaisempaa paremrnin. Lainsaiidann6n kehittyrninen, syventynyt viran
omaisyhteisty6 ja etujarjest6jen osallisturninen ovat ilmeisestikin parantaneet 
talousrikostorjunnan edellytyksia. My6s ohjelmassa edellytetty tieteellinen 

tutkimus- ja tiedotustoiminta on saatu alulle. (Valtioneuvoston talousrikolli
suuden ja harmaan talouden torjuntastrategia vuosille 1999-2001, 22.10. 

1998.) 
Torjuntaohjelrnista on muodostunut talousrikostorjunnan runko. 

Torjuntaohjelmien my6ta on kehittynyt uusia tehokkaiksi osoittautuneita 
talousrikollisuuden kontrollin keinoja. Tallainen on esimerkiksi erillinen 
talousrikossyyttajajii.rjestelma. Torjuntaohjelma on my6s taannut taloudelli
sia toimintaedellytyksia talousrikollisuuden torjuntaty6h6n. 
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Toisaalta talousrikollisuuden torjuntaohjelma on osoittanut, etta 
talousrikollisuuden torjuntaan halutaan panostaa. Torjuntaohjelmaa voidaan
kin luonnehtia myos talousrikostorjunnan henkiseksi tueksi. Talousrikostor
junnan esilla olo tullee myos muokkaamaan yleisia asenteita talousrikolli
suudelle kielteisemmiksi. 

Viranomaisyhteistyon kehittiiminen 

Vuoden 1998lopulla valtiovarainministerio asetti selvityshankkeen selvitta
maan harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa haittaavia viran
omaisyhteistyon esteita. Selvitysmieheksi maarattiin Markku Hirvonen 
verohallituksesta. 

Selvitysrnies keskittyi erityisesti viranomaistoirninnan vaikuttavuuteen 
talousrikostorjunnassa. Vaikka selvitysrnies totesikin viranomaisten valisen 
yhteistyon kehittyneen, han naki useita yhteisty6h6n liittyvia puutteita ja 
ongelmia. Eraina keskeisimpina ongelmina han piti viranomaiskentan 
hajanaisuudesta johtuvia tilannekuvan hahmottarnisen, torjunnan kehittarni
sen ja torjuntatoimenpiteiden koordinoinnin puutteita. Naiden ongelmien 
ratkaiserniseksi selvitysmies esitti talousrikostorjuntaa koordinoivan ja 
kehittavan talousrikosprojektin perustarnista . (Hirvonen 1999b.) 

Selvitysmies maaritteli perustettavalle talousrikostorjuntaprojektille 
kolme paaasiallista toiminta-aluetta: talousrikostorjuntaan liittyvan tiedon 
kasittely ja tietopalvelu, talousrikostorjunnan johtoryhman tyon valmistelu 
seka talousrikostorjuntaan liittyvan viranomaisyhteistyon kehittaminen. 

Talousrikosprojekti aloitti toirnintansa 1.3.2000. Projektin alkuvai
heessa toirninnan painopiste on talousrikollisuuden paljastamisessa, talousri
kollisuuden ja harmaan talouden tilannekuvan kartoittarnisessa ja viran
omaishenkiloston kouluttamisessa. (Hirvonen 16.6.2000.) 

Harmaan talouden torjunta 

Harmaan talouden selvitystyoryhma (1995) maaritteli harmaan talouden 
sellaiseksi lailliseksi liike- ja yritystoiminnaksi, josta ei suoriteta lakisaatei
sia maksuja ja veroja. Maksua valtetaan salaamalla tulonmuodostus viran
omaisilta tai antamalla siita vaaraa tai puutteellista tietoa. 

Harmaan talouden laajuudesta on erilaisia nakemyksia . Harmaan 
talouden selvitystyoryhma arvioi vuonna 1995, etta harmaan talouden 
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laajuus oli tuolloin noin 20 miljardia markkaa, ja siita aiheutuvat taloudelli
set menetykset ja kustannusten lisaykset olisivat olleet yhteensa noin 13 
miljardia markkaa. Tatakin suurempia arvioita on esitetty. 

Harmaan talouden torjunnassa keskeisin rooli on eri viranomaisilla. 
Viranomaisten toimet voidaan jakaa harmaan talouden paljastamiseen, 
tutkimiseen, seuraamusten taytantoonpanoon, toiminnan keskeyttamiseenja 
tilannekuvan yllapitoon. (Hirvonen 1999a.) 

Vaikka keskeisin vastuu harmaan talouden torjunnasta onkin viran
omaisilla, myos tavallisten kansalaisten (tyontekijoiden, kuluttajien) mielipi
teilla on merkitysta. Ilman pimeaa tyovoimaa ei ole pimeaa tyotakaan. 
Ihmisten asenteisiin onkin pyritty vaikuttamaan harmaan talouden vastaisella 

tiedotuskampanjalla. 
Myos eraat yhteiskunnalliset rakenteet luovat ja edistavat harmaata 

taloutta. Esimerkiksi tyomarkkinoiden rakenteet ovat osaltaan ohjanneet 
tyontekijoita ottamaan vastaan pimeaa tyota. Eras harmaan talouden torjun
nan avainkysymys liittyykin tyomarkkinoiden ja sosiaaliturvajarjestelmien 
yhteensovittamiseen. 

Viranomaisten talousrikoskontrollin kehitys 

Viranomaisten talousrikoskontrolli voidaanjakaa neljaan tasoon. Ensimmai
nen taso on valvonta, johon kuuluvat muun muassa verottaja, konkurs
siasiamies ja keskusrikospoliisin (KRP) yhteydessa toimiva rahanpesun 
selvittelykeskus. Toinen taso on tutkinta. Talousrikoksia tutkitaan KRP:n 
talousrikostutkintayksikoissa, laiinien talousrikosyksikoissii ja paikallispolii
sissa. Kolmas taso on syyttiijiitaso. Vaikka kihlakuntien syyttiijiit hoitavat 
miiiiriillisesti suurimman osan talousrikosjutuista, valtakunnansyyttiijiinviras

ton alaiset talousrikossyyttiijiit ovat talousrikoskontrollin erityinen osa. 
Neljiis taso on rikosten taloudellisten seuraamusten tiiytiint66npanotaso, eli 
ulosottoviranomaiset. Lisiiksi voidaan arvioida kansainviilisen yhteistoimin
nan merkitystii talousrikollisuuden torjunnassa. 

Verottaja. Verottajan aktiivinen talousrikoskontrolli on tiukentunut 1990-
luvun aikana selviisti. Kun vuonna 1991 verohallinnossa tehtiin 182 rikosil
moitusta, vuodesta 1996 rikosilmoitusten taso on vakiintunut noin 1 100 
ilmoitukseen vuodessa. 
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V h n· ero a rnnossa e 1y1 n os1 m01tu set vuosma t hd l 'k 'I . k -1991 1999 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 199~ 

Rikosilmoituksia 182 307 323 520 857 1145 1131 1071 1115 

Muutos% +69% +5% +61% +65% +34% -1% -5% +4% 

Uihde: Verohallitus, 31.5.2000 

Verohallinnossa tehtyjen rikosilmoitusten maar an lisaantymiseen vaikuttavat 
useat tekijat. Eras tekija on verorikostilaisuuksien lisaantyminen. Esimerkiksi 
arvonlisaverojarjestelmaan siirtymisen vuonna 1994 on arveltu lisanneen 
rikostilaisuuksia (Lehtola & Paksula 1997). Rikostilaisuuksien lisaantyminen 
selittaa kuitenkin vain pienen osan rikosilmoitusten maaran kasvusta. 

Rikosilmoitusten maaran voimakas kasvu selittyneekin liihinna 
verottajan muuttuneella asenteella. Verohallintoon on vuosien kuluessa 
istutettu rikollisuuteen aktiivisesti puuttuva ajattelutapa. Toisaalta atk
jarjestelmien kehittyminen on mahdollistanut henkiloresurssien painottamis

ta verorikoskontrolliin. 
Vuodesta 1996 rikosilmoitusten maara on vakiintunut. Yhtena syyna 

tahan on pidetty esitutkinnan ja syyttamisen muodostamaa pullonkaulaa. 
Nykyisilla resursseilla poliisi ei pysty tutkimaan ja syyttaja syyttamaan 
nykyista lukuisempaa maaraa verohallinnon tekemia rikosilmoituksia. 
Vuosille 1999-2001 myonnetyt lisaresurssit nakyvat pienena kasvuna 
verohallinnon vuonna 1999 tekemissa rikosilmoituksissa. 

On todennakoista, etta myos verohallinnon henkiloston aktiivisen 
rikoksentorjunnan toimintaresurssit ovat taysimaaraisessa kaytossa, jolloin 
rikoksen torjunnan tehostaminen nykyisesta on mahdollista vain rajallisesti. 

Reaaliaikainen verotarkastustoiminta. Uudenmaan veroviraston verotarkas
tusy ksikko 2 ( 1.1.1999 alkaen vakinaistettu harmaan talouden projektiyksik
ko) on ehka nakyvin yksittainen harmaan talouden torjuntahanke. Yksikko 
on verohallinnon, poliisinja ulosottotoimen edustajista muodostuva reaaliai

kainen verotarkastusyksikko. 
Vuoden 1999 aikana verotarkastusyksikko 2:ssa valmistui 92 verotar

kastuskertomusta, joissa esitetyt toimenpiteet olivat yli 50 Mmk. Verotaka
varikkoon haettiin omaisuutta 5, 1 Mmk:n arvosta. Rikosilmoituksia verotar
kastusyksikko 2:n toiminnassa tehtiin 95. (Uudenmaan verovirasto, verotar
kastusyksikko 2, 26.6.2000.) 

Verojen keraamisen tehostamisen lisaksi aktiivisemmalla kontrollilla 
on pyritty ehkaisemaan verorikollisuutta vaikuttamalla rikoksen kannatta-
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vuuteen. Tiukentunut kontrollija veroseuraamusten todennakoisyys ovatkin 
lisanneet verojen kiertamisen riskialttiutta. 

Konkurssiasiamies. Konkurssiasiamiehen toimiston tehtavana on valvoa 
konkurssipesien hallintoa ja yrityssaneerausmenettelyjen toimeenpanoa. 
Huomiota kiinnitetaan erityisesti rauenneisiin konkursseihin, joissa rikolli
sen toiminnan arvellaan olevan yleisinta. Konkurssiasiamiehen toimistossa 

harjoitetaan myos tutkimustoimintaa. 
Konkurssien maara on laskenut viirne vuosina. Vuonna 1999 konkurs

sien maaran lasku tasaantui; vireille pantiin 3 080 konkurssia, tabes yhta 
monta kuin vuotta aikaisemmin. 1990-luvun loppupuolella voimakkaasti 
vahentyneet konkurssit ovat parantaneet konkurssiasiamiehen mahdollisuuk
sia hyvan pesanhoitotavan kehittamiseen ja pesanhoitajien suunnitelmalli
seen valvontaan ja ohjaukseen. Rauenneiden konkurssien suuri osuus, noin 
40 % kaikista konkursseista raukeaa, edellyttaa panostamista konkurssiasia

miehen tarkastuksiin. 
Konkurssiasiamiehen tarkastustoiminta viiheni vuonna 1999 edellises

tii vuodesta. Tarkastuksia tehtiin yhteensa 165, joista 25 oli konkurssipesien 
tarkastuksia. Konkurssiasiamiehen toimiston painopistealue oli vuonna 1999 

talousrikoksiin liittyviin asiantuntemuksen lisaamisessa. Tama on nakynyt 
muun muassa toimiston koulutus- ja tutkimustoiminnassa. (Konkurssiasia
miehen toimisto, 19.6.2000.) 

Rahanpesun selvittelykeskus. Rahanpesurikosten torjunta on keskitetty 
KRP:n yhteydessa toimivalle rahanpesun selvittelykeskukselle. 

Selvittelykeskuksen paaasiallinen tehtava on vastaanottaaja rekisteroi
da epailyttavia liiketoimia koskevat ilmoitukset ja huolehtia niiden tutkinnas

ta. Lisaksi selvittelykeskus edistaa muilla toimin rahanpesun torjuntaa 
kansallisella ja kansainvalisella tasolla. 

Rahanpesuun liittyvien epailyttava liiketoimi -ilmoitusten maara on 
lisaantynyt huomattavasti vuonna 1999. Keskusrikospoliisi on ottanut 
1994-1998 vuosittain vastaan noin 200 ilmoitusta epailyttavasta liiketoimes
ta. Vuonna 1999 ilmoituksia tehtiin 348. 

Taulukko 13 Ilmoitukset epailyttiivista liiketoimista ja niista esitutkintaan siirretyt 
asiat 1995-1999 

Ilmoitukset epailyttiivistii liiketoirnista 

Ilmoituksia siirretty esitutkintaan 

1995 1996 1997 1998 1999 

190 

10 

232 

52 

206 

52 

186 348 

19 44 
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Ilmoitusten miUidin kasvu johtuu rahanpesun torjunnan tehostumisesta. 
Vuoden 1998 aikana voimaan tullut laki rahanpesun estamisesta on selkiyt
tanyt vastuusuhteita rahanpesun torjunnassa. Vuoden 1999 aikana rahan
pesuselvittelykeskuksen asema rahanpesua torjuvana viranomaisena on 
vakiintunut. 

Aikaisempien vuosien tavoin ilmoitus epailyttavasta liiketoimesta on 
yleisimmin tullut pankista. Vuonna 1999 kaikista epailyttavista liiketoimi
ilmoituksista oli pankkien ilmoituksia yli 40 %. Pankkien tekemien ilmoi
tusten suhteellinen osuus on kuitenkin vahentynyt viime vuosien aikana. 
Vastaavasti yha useampi ilmoitus on valuutanvaihtajien tekema (28 %) . Yli 
puolet epailyttavista liiketoimista tehtyjen ilmoituksien maaran kasvusta 
johtui valuutanvaihtajien tekemien ilmoitusten lisaantymisesta. Myos eraat 
kotimaan viranomaiset tekevat yleisesti ilmoituksia epailyttavista liiketoimis
ta (22 %). (Rahanpesun selvittelykeskus 2000.) 

Poliisi. Talousrikoksia tutkii kolmenlaisia poliisin talousrikosyksikoita: 
Paikallispoliisi tutkii suurimman osan tavanomaisesta talousrikollisuudesta. 
Monimutkaisten ja uudentyyppisten talousrikosten tutkinta on keskitetty 
KRP:lle. Myos laaninhallituksien poliisiosastojen alaisuudessa on talousri
kostutkintayksikoita. (Vuoti 1998.) 

Vuonna 1999 poliisi tutki 1 255 talousrikosjuttukokonaisuutta. 
Juttujen maara on vain kolmannes edellisena vuotena tutkittujen juttujen 
maarasta. Toisaalta tutkittujen juttujen maara oli poikkeuksellisen korkea 
vuosina 1997 ja 1998. (Sisaasiainministerion poliisiosasto 31.5.2000.) 

Taulukko 14 Poliisin tutkimat talousrikosjutut ja vuoden lopussa kesken olleet jutut 
vuosina 1995-1999 

1995 1996 1997 1998 1999 

Tutkituc jutul 2 136 2 332 3 903 3 890 1255 

Kesken olleet jutut I 867 l 719 I 460 1479 1602 

Suurin osa erosta vuosien 1998 ja 1999 aikana tutkittujen talousrikosten 
maarassa johtunee tilastollisista tekijoista, kuten juttujen paattymisajankoh
dan siirtymisesta, juttuihin liittyvien lisatutkintapyyntojen huomattavasta 
lisaantymisesta seka talousrikosjuttujen yksilointikaytantojen vaihtelusta. 

Nayttaa silta, etta tutkittavat talousrikosjutut ovat aiempaa suurempia 
rikoskokonaisuuksia. Syyttajienja poliisin yhteistyon kehittamisella pyrittiin 
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pilkkomaan ja rajaamaan juttuja pienempiin osiin. Tutkinnan rajaaminen ei 
kuitenkaan ole onnistunut toivotusti. 

Talousrikosten tutkinta on myos ilmeisesti jossain miUirin pitkittynyt. 
Talousrikostutkinnan tyomiiiira tai tyon tuloksellisuus ei kuitenkaan ole 

heikentynyt tavalla, joka selittaisi kovinkaan merkittavaa osaa tutkittujen 
juttujen vahentymisesta. Esimerkiksi KRP: ssa viime vuosien aikana tutkittu
jen yksittain laskettujen talousrikosten maara on selvassa nousussa. Tassa 
vaiheessa on mahdotonta sanoa, missa maarin tutkittujenjuttujen viihenemi
nen johtuu tilastointiin liittyvista tekijoista ja missa maarin taas tutkinnan 
pitkittyrnisesta. 

Tutkinnan pitkittyrniseen on vaikuttanut muun muassa tutkittavien 

juttujen aikaisempaa raskaampi rakenne. Tutkittavat jutut ovat poliisin 
mukaan aikaisempaa laajempia, koska rutiiniluonteisesti tutkittavat talousri
kosjutut ovat vahentyneet. Juttujen tutkintaa hidastaa monimutkaisempiin 
rikoksiin liittyvat vaikeudet nayton hankkimisessa ja ulkomaisten yhteyksien 
lisaantyminen. Samoin rikoksesta epailtyjen tietoinen tutkinnan hidastarni
nen, esimerkiksi laillisten oikeussuojakeinojen kayttarninen tutkivaa poliisia 
vastaan, on yleistynyt. Toisaalta useiden vuosien kiivas tyotahti alkaa nakya 
talousrikoksia tutkivien poliisien vasymisena. (Rossi 6.6.2000.) 

Tutkinnan pitkittyminen heijastuu tutkittavienjuttujen ruuhkautumise
na. Ruuhkautuminen johtuu osaltaan myos siita, etta talousrikosyksikoiden 
muihin tehtaviin, kuten ulkomaisiin virka-aputehtaviinja petosrikollisuuden 
tutkintaan, kayttama tyoaika on lisaantynyt merkittavasti. (Salo 7 .6.2000.) 

Paatoimisten talousrikostutkijoiden maara on viime vuosina pysynyt 
samalla tasolla. Vuoden 1998 lopussa tutkijoita oli 417. (Hirvonen 1999a.) 
Valtioneuvoston periaatepaatoksen mukaisesti talousrikostutkijoiden maaraa 
tullaan tarvittaessa lisaamaan vuoteen 2001 mennessa. 

Tutkijoista noin 130 toimii KRP: ssa, ja vajaat 300 laanien talousrikos
torjuntayksikoissaja paikallispoliisissa. Myos tullilla on ornia talousrikostut
kijoita. (Talousrikostorjunnan vuosiraportti 1996.) 

Talousrikossyyttiijiit. Talousrikollisuuden torjuntastrategiassa on varattu 

maararaha erityisesti talousrikoksiin keskittyvien syyttajien palkkaamiseen. 
1.2.1999 alkaen talousrikossyyttajien maara kaksinkertaistettiin 24 syytta
jaan. Talousrikossyyttajat on sijoitettu valtakunnansyyttajan virastoon ja 
paikallisiin syyttajayksikoihin sen mukaan, missa heidan tyopanostaan on 
arvioitu tarvittavan eniten. 

Vuoden 1999 aikana talousrikossyyttajille tuli syyteharkintaan noin 
380 talousrikosjuttua. Jutuista 235 (62%) jaettiin 1.2.1999 aloittaneille 
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syyttiijille. Vuoden 1999 aikana p1iiit6kseen saatiin 83 juttua, joista 30 oli 
samana vuonna saapuneita. Kolmen vuoden aikana talousrikossyyttajilla on 
vuoden 1999loppuun mennessa ollut syyteharkinnassa kaikkiaan 669 juttua. 
Ennusteiden mukaan talousrikossyyttajien kasiteltavaksi tulevien juttujen 
maara on jossain maarin kasvamassa. 

Talousrikossyyttajien jutut ovat yleensa laajoja ja vaativia. Kun osa 
syyttajista keskittyy vaativiin talousrikoksiin, koko rikosprosessi tehostuu, 
silla yksi vaativa rikosjuttu voi ruuhkauttaa useiden muidenjuttujen kasitte
lyn. Lisaksi talousrikoksiin keskittyminen on ainoa keino saattaa syyttajien 
erityisasiantuntemus talousrikosjuttujen vaatimalle tasolle. 

Vaikka erikoistuneen syyttajajarjestelman edut vaikuttavat kiistatto
milta, talousrikossyyttajien toiminnan vaikuttavuudesta puuttuu kuitenkin 
keskeista perustutkimustietoa. 

Ulosotto. Ulosoton toimintakykya talousrikollisuuden torjunnassa on 
parannettu lakiuudistuksin. Uudistuksilla on muun muassa parannettu 
ulosottoviranomaisten tiedonsaantioikeutta ja saadetty mahdollisuudesta 
jattaa keinotekoiset jarjestelyt vaikutuksettomiksi, jos jarjestelylla pyritaan 
ulosoton valttamiseen velkojien vahingoksi. Vireilla on myos rikoshyodyn 
menettamista tehostavia uudistuksia, kuten rikoksesta tuomitun velvollisuus 
todistaa epailyttavan omaisuuden alkupera ja tuomitun Iaheisiin laajennettu 
rikoshyodyn menettaminen. 

Rikoshyodyn ulosotto on tehokkaimmillaan reaaliaikaisessa toimin
nassa. Talla tarkoitetaan kontrollia, joka kohdistetaan kaynnissa olevaan 
rikolliseen toimintaan. Reaaliaikainen talousrikoskontrolli vaatii kuitenkin 
seka ulosoton etta poliisin henkil6st6resursseja. Tutkittavien talousrikosjut
tujen ruuhkautuminen poliisissa heijastuu myos ulosoton toimintaedellytyk
sien heikentymisena. 

Kansainviilinen yhteistoiminta. Kansainvalisen yhteistoiminnan suurin 
haaste on ollut tiedon valitiliminen eri maiden kesken. Niin sanottuihin 
veroparatiiseihin on liittynyt erityisia tiedon valittamisen ongelmia. 

Veroparatiisien talousrikollisuudelle antama suoja on viime vuosina 
osittain murentumassa. Eraissa tapauksissa veroparatiisimaiden viranomais
ten luovuttama naytto on ollut vaikuttamassa tuomioistuinten langettaviin 
tuomioihin. Eri maiden viranomaisten suhtautumisessa on kuitenkin suuria 
eroja. (Rossi 6.6.2000.) 

Myos veroparatiisimaissa kaytavat tietojen luovuttamista koskevat 
oikeusprosessit hidastavat virka-apuasioiden kasittelya. 
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Kansainvalinen yhteistyo talousrikollisuuden torjunnassa on tarkea osa 

jarjestaytyneen rikollisuuden torjuntaa, silla jarjestaytynyt rikollisuus 

kayttaa talousrikollisia keinoja yha voimakkaammin hyvakseen laittoman 

toimintansa salaamisessa. Kansainvalisen yhteistyon vaikutukset talousrikos

ten torjunnassa ovat laajoista suunnitelmista huolimatta jaaneet toistaiseksi 
vahaisiksi. 

Talousrikollisuusniikymistii 

Talousrikollisuuskontrolli on tehostunut 1990-luvun alun tasosta siihen 

suunnattujen resurssien mukaisesti. Tama on nakynyt poliisin tietoon tulleen 

talousrikollisuuden muutoksina. 1990-luvun alkupuolella poliisin tietoon 

tullut rikollisuus lisaantyi voimakkaasti. Osaltaan kontrollin tehostumisen 

seurauksena rikollisuus kaantyi selvaan laskuun muutamassa vuodessa. 

Tehostuneen kontrollin seurauksena talousrikollisuuden taso tulee kuitenkin 
jaamaan 1990-luvun alun tasoa korkeammaksi. 

Talousrikollisuuden muodot kehittyvat koko ajan. Tama on nakynyt 

myos talousrikollisuuden torjunnassa. On kuitenkin vaarin ajatella, etta 

perinteinen talousrikollisuus olisi hoidettu. Talousrikollisuuden painopiste 

on edelleenja tulee jatkossakin olemaan perinteisessa talousrikollisuudessa, 

eli vero-, kirjanpito- ja velallisen rikollisuudessa. "Vapaiden" torjunta

resurssien suuntaaminen muualle, voi johtaa ikaviin yllatyksiin taloudellis
ten suhdanteiden muuttuessa. 

Talousrikollisuuden myonteinen kehitys antaa kuitenkin mahdolli
suuksia talousrikostorjuntastrategioiden uudelleen muotoilulle. Tahan 

mennessa torjunta on ollut seuraamuspainotteista, kun erityisesti poliisitut

kintaa ja syyttamista on tehostettu. Tama onkin johtanut hyviin tuloksiin. 

Talousrikosten torjunta ei kuitenkaan voi perustua pelkastaan viranomais

kontrollille. Julkisuutta saaneet ammattimaiset talousrikolliset ovat talousri

kollisuuden marginaalia. Useimmat talousrikolliset ovat tavallisia erehtyvia 
kansalaisia. Siksi toimintaympariston paine, yhteiskunnan tukija asennevai

kuttaminen torjuisivat talousrikollisuutta tehokkaasti. Lisaksi yhteiskuntapo
litiikan talousrikollisuutta luova vaikutus olisi otettava vakavasti. 
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7 Paihderikokset Aarne Kinnunen 

Alkoholirikoksissa ja huumausainerikoksissa ei tyypillisesti ole yksityista 
uhria, joka ilmoittaisi teon poliisille. Rikokset tulevat ilmi ennen muuta 
poliisin ja tullin oman toiminnan tuloksena. Tasta syysta tilastoitujen 
alkoholi- ja huumausainerikosten maara ja rakenne vaihtelevat paljolti 
kontrollin tehon ja kohdentamisen mukaisesti. 

Alkoholirikokset 

Valvontaviranomaiset ovat suunnanneet voimavarojaan laajoihin ja organi
soituihin alkoholirikoksiin. Alla olevassa taulukossa esitetaan poliisin 
tietoon tulleet alkoholipitoisen aineen valittamisrikokset. Vuonna 1995 
valittamisrikosten maara kaantyi valiaikaisesti nousuun, minka jalkeen 
rikosten maara onjalleen laskenut. Vuonna 1999 valittamisrikoksia paljastui 
taas selvasti edellisvuosia enemman. 

Alkoholipitoisen aineen luvaton valittaminen vuosina 1990-1999. Poliisin tietoon tullut 
rikollisuus 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

662 751 1116 380 114 787 645 458 443 620 

Vuonna 1999 tullin tietoon tuli 2 306 alkoholijuomien salakuljetusta. Naista 
96 prosenttia oli lievia. Alkoholipitoisten aineiden salakuljetus lisaantyi 6 
prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Alkoholijuomien salakuljetuksia tuli 
eniten (78 %) ilmi itaisessa tullipiirissa. 

Uusi ilmio laittornilla alkoholimarkkinoilla on ammattimaisen salakul
jetuksen yleistyrninen. Vuonna 1999 ammattimaisia alkoholin salakuljetus
rikoksia paljastui 40. Suurimittaisten tuhansien alkoholilitrojen salakul
jetusyritysten lisaantyrninen on vaikuttanut siihen, etta takavarikoitu alkoho
limaara on kasvanut. Tulliviranomaiset takavarikoivat vuonna 1999 yhteen
sa 110 896 litraa alkoholia. Vuonna 1997 takavarikoidun alkoholin maara 
oli poikkeuksellisen suuri, yli 700 000 litraa. Pirtun osuus takavarikoidusta 
alkoholista oli 65 prosenttia vuonna 1999. Suuri osa takavarikoidusta 
pirtusta on ollut matkalla Venajan markkinoille. Tullin takavarikoimat 
alkoholimaarat on naytetty kuviossa 28. 
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Kuvio 28 Tullin takavarikoiman pirtunja muun alkoholin miiiirat (tuhatta litraa) vuosina 
1992-1999 

Tuhatta lilraa 
750 r-------------------------------------. 
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[ • Plrtu II Muut [ 

Suomen alkoholijarjestelma on muuttunut huomattavasti vuoden 1994 

jalkeen. Alkoholipolitiikassa on luovuttu suuresta osasta aikaisempaa 
saantelya. Alkoholi on monella tavalla yhteydessa rikollisuuteenja alkoholin 
kulutuksen kasvaessajuopotteluun liittyvan rikollisuudenja hairiokayttayty
rnisen voidaan olettaa sailyvan runsaana tulevaisuudessakin. Paihtyneiden 
sailoonotot ovat lisaantyneet. Vuonna 1999 otettiin sailoon 94 134 henkiloa. 
Edellisena vuotena sailoonotettuja oli 90 755. Maara on kuitenkin aile 
puolet vuoden 1980 tasosta (207 864). Juopuneiden kasittelya onkin viime 

vuosikymmenina siirretty poliisilta sosiaali- ja terveysviranomaisille. 
Vuonna 1999 alkoholijuomien tilastoitu kulutus oli 7,1 litraa abso

luuttialkoholia asukasta kohti. Maamme alkoholinkulutuksesta noin neljan
nes on tilastoimatta . Merkittavin tilastoimaton alkoholiera on matk:ustajien 
verovapaat tuomiset. Lisaksi tlihan kuuluvat alkoholin kotivalmistus, laiton 
valmistus, salakuljetus ja korvikkeet. Kun tilastoimattoman kulutuksen 
maara- arviolta 1,8 litraa- otetaan huornioon saadaan alkoholin kulutuk
sen kokonaismaaraksi 8,91itraa absoluuttialkoholia asukasta kohti. (Stakes.) 
Kasvava turismi halvan alkoholin maihin Viroonja Venajalle on kasvattanut 
matkustaja-alkoholin tuontia . Oman lisansa kulutukseen on tuonut pirtun 
salakuljetus. Matkustajien tuomaja salakuljetettu alkoholi lienee korvannut 
myos 1980-luvun puolivalista saakka yleistynytta kotiviinin, oluen ja 

pontikan valrnistusta ja kayttoa. 
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"Viinarallin" aiheuttaman tilastoimattoman alkoholin kulutuksen 
lisaantyminen on ollut jyrkinta Kymenlaakson, Etela-Karjalan, Pohjois
Karjalan, Uudenmaanja Ahvenanmaan maakunnissa. Vuonna 1995 arvioi
tiin, etta pelkastaan turistialkoholituomisten vuoksi kokonaiskulutus nailla 
alueilla olisi ollut runsaat 10 % tilastoitua suurempi. (Hein ym. 1999a.) 

Huumausainerikokset 

Huumausainerikoksella tarkoitetaan huumausaineen laitonta valmistamista, 
maahantuontia, maastavientia, kuljettamista, levitilimista, hallussapitoa ja 
kayttoa. Huumausainerikos on torkea, jos rikoksen kohteena on erittain 
vaarallinen tai suuri maara huumausainetta, rikoksella tavoitellaan huomat
tavaa taloudellista hyotya, rikoksentekija toimii jarjestaytyneen ryhman 
jasenena, rikoksella aiheutetaan usealle ihmiselle vakavaa terveyden tai 
hengen vaaraa tai levitetaan huumausainetta haikailemattomalla tavalla. (RL 
50 luku.) Selkea rikoksen torkeytta maarittava tekija on rikoksen kohteena 
olleen aineen laatu ja maara. Tuomioistuinkaytannossa on hasiksen kohdalla 
torkean huumerikoksen alaraja vaihdellut niin, etta 1970-luvulla ainemaara 
oli 800--1000 grammaa, 1980-luvun alkupuolen tiukennuksenji:ilkeen noin 
500 grammaaja viime aikoinajalleen noin kilo. Heroiinissa raja on vaihdel
lut muutamasta grammasta pariinkymmeneen grammaan. Kaytanto vaihtelee 
jonkin verran paikkakunnittain. Esimerkiksi Helsingin karajaoikeudessa 
tuomitaan nykyisin torkeasta huumausainerikoksesta, jos on samalla kertaa 
kasitellyt noin kiloa hasista, 100 grammaa amfetamiinia tai 15 grammaa 
heroiinia. 

Kuviossa 29 esitetaan huumausainerikoksista tuomittujen rangaistusten 
maaran kehitys. Kyse on niista alioikeuden tuomiokerroista, joissa on 
vahintaan yksi syyksi luettu huumausainerikos. Kuvioon on lisaksi piirretty 
poliisipiirien ja tullin keskusrikospoliisille ilmoittamissa huumerikoksissa 
esiintyneiden henkiloiden vuosittainen miiiirii Suomessa ja Helsingissa. 
KRP:n tilastossa on pyritty henkilopohjaisuuteen yhdistamalla samaa 
henkiloii koskevat tiedot. Yhdistaminen tapahtuu neljannesvuosittain. 

Huumausainerikoksista annettujen tuomioiden maara oli alimmillaan 
alle 400 vuonna 1981, jonka jalkeen tuomioiden maara hieman nousi. 
Vuosina 1989 ja 1990 tuomioiden maara laski hetkellisesti, mika saattoi olla 
vuoden 1989 alussa voirnaan tulleen esitutkinta- ja pakkokeinolain seuraus
ta. 1990-luvulla tuomioitten maara on jalleen voimakkaasti kasvanut. 
Vuonna 1999 maassamme annettiin 5 518 sellaista tuomiota, joissa eraana 
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syyksi luettuna rikoksena oli huumausainerikos . Niiista tuomioista 4 546 oli 
sellaisia, joissa huumausainerikos oli paarikoksena. Syyksi luettuja eri 
huumausainerikoksia maassamme oli tarkasteluvuonna yhteensa 6 823. 
Torkeita tekoja huumausainerikoksista on viime vuosina ollut kymmenisen 
prosenttia. Vuonna 1999 torkeiden huumausainerikosten maara oli 262. 
Tama vastaa 5,8 prosentin osuutta kaikista huumausainerikostuomioista. 

Kuvio 29 Alioikeuksissa annetut tuomiot, joissa vahintaan yksi syyksi luettu huu
mausainerikos, keskusrikospoliisin tilastoimat huumausainerikoksista epaillyt 
Suomessa ja Helsingissa 1980-1999 
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Vuonna 1999 KRP:n tilastoimien huumausainerikoksesta epailtyjen henki
loiden maara nousi 9 287:een, joista 486 oli ulkomaalaisia. Henkiloiden 
maar a nousi 12 prosenttia ja ulkomaalaisten maara 24 prosenttia edellisvuo
teen verrattuna. Suurin ulkomaalaisryhma oli virolaiset (107 henkiloa) ja 
toiseksi suurin venalaiset (88 henkiloa). 

Kaikkiaan 670 henkilon rikosilmoituksessa on nimikkeena torkea 
huumausainerikos. Torkeiden huumausainerikosten maara kasvoi yli 50 
prosenttia edellisvuoteen verrattuna. (Huumausainerikollisuus .... 2000.) 

Huumausainerikos paarikoksena rangaistustaan suorittavien vankien 
maara on lahes viisinkertaistunut 1980-luvun lopun tilanteesta. Viime 
vuodet vankien maar a on pysynyt 15-16 prosentissa kaikista vangeista. 
Laitoksissa ali 1.5.1999 kaikkiaan 360 huumausainerikos paarikoksena 



I!. A. 7 Piiihderikokset 97 

tuomittua vankia. Lisaksi 84 vankia oli tutkintavankina syytteessa huu
mausainerikoksesta. Edellisena vuotena sama Juku oli 40. (Vankeinhoidon 
... 1999.) Julkaisemattoman tutkimuksen mukaan Iahes puolet kaikista 
vangeista on joskus kayttanyt suonensisaisesti huumeita. Tasta joukosta yli 
puolet onjoskus kayttanyt niita vankilassa. (Arpo 1999.) 

Oikeuskiiytiinto huumausainerikoksissa 

Vuonna 1999 alioikeuksissa todettiin huumausainerikokseen syyllistyneeksi 
4 546 henkiloa, kun huumausainerikos oli tuomion paarikos. Naista 19 
prosenttia sai ehdottoman ja 8 prosenttia ehdollisen vankeusrangaistuksen. 
Ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomituista 1 237 henkilosta 121 
maarattiin yhdyskuntapalveluun. Vuonna 1999 huumausainerikoksesta 
annettujen vankeustuornioiden (vain ne tuorniot, joissa esiintyy yksi rikos) 
keskipituus oli 3, 7 kuukautta ja torkeiden huumausainerikosten keskipituus 
oli 28,4 kuukautta. 

Tyypillisin seuraamus huumausainerikoksista on edelleen sakkoran
gaistus. Vuonna 1999 niita tuornittiin 3 211. Tama oli 71 prosenttia tuo
rnioista , joissa huumausainerikos oli paarikoksena. Sakkorangaistukset ovat 
olleet melko lievia. Vuonna 1999 keskimaarainen paivasakkojen lukumaara 
oli 25 (tuorniossa vain yksi rikos). Rangaistukseen tuomitsemattajattarninen 
on ollut jo pitkaan harvinaista: 1970-luvun alkupuolella jatettiin tuomitse
matta 15-30 prosenttia syytetyista, kun 1980-luvulta Jahtien Juku on ollut 
2-3 prosentin luokkaa. Vuonna 1999 jatettiin 94 syyllista (2 %) tuomitse
matta rangaistukseen. Karajaoikeuksissa on johdonmukaisena linjana 
tuornita rangaistus myos lievista huumausainerikoksista. Talla tavalla 
korostetaan teon paheksuttavuutta (Kainulainen 1999). 

Seuraamusluonteinen syyttamatta jattarninen on huumausainerikoksissa 
maarallisesti selvasti lisaantynyt vuoden 1990 jalkeen. Vuonna 1998 jatettiin 
922 henkiloa syyttamatta kun vuonna 1990 vastaava Juku oli viela 35. 
Syyttamatta jatettyjen maaraa tarkasteltaessa on otettava huomioon, etta 
tilastoitu huumausainerikollisuus on ollut voimakkaassa kasvussa. Vuonna 
1998 syyttamatta jatettyjen osuus oli 9 prosenttia poliisin tietoon tulleista 
rikoksista. Tavallisesti syytteen nostamisesta on luovuttu vahaisyysperus
teella (38 % tapauksista) tai rikoslain 50:7 § :n nojalla (38 % ). Rikoslain 
50:7 §:n nojalla voidaan jattaa syyte ajamatta, jos henkilo on yleista lain
kuuliaisuutta heikentamatta syyllistynyt huumeiden kayttoon tai siihen 
liittyvaan huumausainerikollisuuteen. Samoin voidaan menetella tapauksis-
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sa, joissa huumeiden kayttaja on sitoutunut hoitoon. Lahes kaikissa rikoslain 
50:7 §:n nojalla tehdyissa paatoksissa on ollut kysymys huumeiden kaytta
misesta yleista lainkuuliaisuutta heikentamatta. Hoitoon hakeutuminen on 
erittain harvoin kaytetty peruste. Eri paikkakuntien valilla on huomattavia 
eroja syyttamiskaytannossa. Syyttamatta jattamisia on tehty paljon esimer
kiksi Tampereella ja Porissa, kun Helsingissa ja Espoossa niita on tehty 
selvasti vahemman. (Kainulainen 1999.) 

Tuoreen tutkimuksen (Kainulainen 1999) perusteella voidaan arvioida, 
etta syyttajat ovat soveltaneet toimenpiteista luopumissaannoksia selvasti 
tuomioistuimia maaratietoisemmin. Syyttarniskaytannossa on kuitenkin 
huomattavia eroja niin paikkakuntien kuin yksittaisten syyttajienkin valilla. 
Koska tuomioistuimissa toimenpiteista luovutaan vain harvoin, tuomitaan 
usein henkiloita rangaistukseen vastaavista huumausainerikoksista, rnista 
joku toinen on jatetty syyttamatta. 

Huumausainerikollisuuden luanne 

Tyypillisin huumausainerikos Suomessa on kannabiksen tai amfetarniinin 
hallussapito tai kaytto. Taman voi paatella KRP:n kokoamista huumaus
ainerikoksissa esiintyvien eri tekomuotojen osuuksia kuvaavista tiedoista. 

Kuvio 30 Keskusrikospoliisin rikostekniseen laboratorioon huumausainetutkimuksiin 
tulleiden aine-erien lukumlilirat vuosina 1981-1999 
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Kuvio 30 nayWUi KRP :n rikostekniseen laboratorioon huumausainetut
kimuksiin tulleiden aine-erien lukumaaran vuosina 1981-1999. Kuviosta 
nahdaan selvasti kannabiserien lisaantyminen 1980-luvun loppupuolelta 
lahtien ja amfetamiinierien maaran erittain voimakas kasvu 1990-luvulla. 
Myos laboratorioon tulleiden heroiinierien lukumaara on noussut. Amfeta
miinin vuosittaiset keskiarvopitoisuudet ovat liikkuneet 50 prosentin mol em
min puolin koko 1990-luvun. Vuonna 1999 keskiarvopitoisuus oli 46 %. 
Vuonna 1999 markkinoilta takavarikoitiin tavallista puhtaampaa heroiinia: 
keskiarvopitoisuudeksi mitattiin 71 %. Heroiinin keskiarvopitoisuus on 
1990 luvulla vaihdellut 33-50 prosentin valilla. Kuvion 30 kannabiserien 
maaraa kuvaavan kayran paattyminen vuoteen 1992 johtuu siita, ettei pienia 
kannabiseria ole taman jalkeen tarvinnut lahettaa laboratorioon, jos syylli
seksi epailty on tunnustanut eika aineen laadusta ole epaselvyytta. Vuonna 
1999 laboratoriossa tutkittiin 1 741 kannabiseraa. 

Yksittaisista suurista takavarikoista huolimatta kokaiinin ja erityisesti 
LSD:n esiintyminen huumausainerikollisuudessa on edelleen ollut melko 
harvinaista. Vuonna 1998 KRP:n rikoslaboratorion huumausainetutki
muksiin tuli 84 kokaiinieraa ja 18 LSD-eraa. Ekstaasivalmisteita 
(MDMA + MDA) tuli tutkimuksiin 195 eraa. GHB:ta analysoitiin 12 kertaa. 

Kun KRP:n tietoon tulleet huumausainerikokset jaetaan tekomuodon 
mukaan, valtaosa on huumausaineen kayttoa tai hallussapitoa. Vuonna 1999 
niiden yhteenlaskettu osuus oli 65 prosenttia kaikista teoista. Taulukko 15 
kuvaa eri tekomuotojen osuuksia vuosina 1990--1999 keskusrikospoliisin 
aineistossa. Taulukosta voidaan havaita kayton osuuden kasvaminen ja 
hallussapidon voimakas vaheneminen vuonna 1999 verrattuna edellisiin 
vuosiin. Vaikuttaa silta, etta vuonna 1999 poliisi on kiinnittanyt entista 
enemman huomiota huumausaineiden kayttorikoksiin ja kirjannut rikosil
moituksia myos niissa tapauksissa, joissa kayttajalta ei ole loytynyt huu
mausaineita. Taulukkoa tarkasteltaessa on huomautettava, etta tilastoon on 
kirjattu kaikki rikoksen eri osateot. Poliisi saattaa siis esimerkiksi myyntiri
koksessa kuulustella epailtya myos huumausaineiden kaytosta. 
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Taulukko 15 Eri tekomuotojen osuuksia keskusrikospoliisin tilastoimassa huu-
mausainerikollisuudessa vuosina 1990-1999, % 

1990-1997 1998 1999 
keskimlilirin 

-kaytto 27 f 22} 30} -hallussapito 41 79 48 75 32 65 
-osto 11 5 3 
-myynti n n ~1 -levitys 17 19 28 
-vlilitys 
-maahantuonti 
-muu 3 7 7 

99 101 100 

Huumausainerikoksista syytettyjen ikarakenne on 1970-luvun alun jalkeen 
muuttunut voimakkaasti. Tuolloin huumausainerikokset olivat tyypillista 

nuorisorikollisuutta, nykyaan nuoren aikuisvaeston rikollisuutta. Van
keuteen tuornituista oli vuonna 1973 vain harva tayttanyt 25 vuotta ja perati 
kolmannes oli rikoksen tehdessaan vain 15-17-vuotiaita. 1980-luvun 
jalkipuoliskolla ja 1990-luvulla 15-17-vuotiaiden osuus vapausrangais
tukseen tuomituista on ollut noin kymmenesosa ja 25-39-vuotiaita on ollut 
noin puolet. Naisia on huumausainerikoksiin syyllistyneista ollut noin 

viidesosa. Vuonna 1999 naisten osuus oli poliisin tietoon tulleessa rikolli
suudessa 15 prosenttia. 

Alueellisesti huumausainerikokset ovat voimakkaasti keskittyneet paa
kaupunkiseudulle ja suuriin, erityisesti Etela-Suomen kaupunkeihin. Kihla
kuntien KRP:lle vuonna 1999 toirnittamista rikosilmoituksista 33 prosenttia 
tuli paakaupunkiseudulta ja 24 prosenttia muualta Etela-Suomesta. 

Huumausainekontrolli 

Huumausainekontrollia on viimeisten kymmenen vuoden aikana tehostettu. 
Poliisinja tullin voimavaroja, teknisia apuvalineita ja huumausainerikoksia 
koskevaa koulutusta on lisatty. Jarjestys- ja rikospoliisia on koulutettu 
havainnoimaan huumausaineita ymparistossaan. Huumausainerikoksia on 
paljastunut vuosittain yha useammassa poliisipiirissa. Helsingissa huumeri
kosten maara on kasvanut tasaisesti, mutta voimakas kasvu on tullut muista 

kunnista (ks. kuvio 29). Taulukon 15 osoittama "kayttajarikosten" (kaytto, 

hallussapito, osto) suuri osuus eri tekomuotojen osuuksissa viittaa siihen, 
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etta valvontaa kohdennetaan edelleen kayttajiiportaaseen, vaikka osuus 
onkin laskenut vuoden 1999 tilastoissa. Poliisin strategian mukaan kiiyttiijien 
valvonta vahvistaa huumausainelainsaiidannon yleisestiiviiii vaikutusta 
(Poliisin ... 1998, 207). 

Huumausainerikokset saadaan usein selville esitutkinnassa tai muutoin 
jiilkeenpiiin. Vuonna 1995 voimaan tulleella pakk:okeinolain muutoksella 
siiiidettiin edellytyksistii esitutkinnassa tapahtuvaan telekuunteluun, televal
vontaan ja tekniseen tarkk:ailuun. Niiistii tutkintakeinoista on kiiytetty 
hyviiksi erityisesti televalvontaa, jossa tutkitaan mihin numeroihin rikokses
ta epiiilty on soittanut. Vuonna 1998 myos tuomioistuimien myontiimien 
telekuuntelulupien miiarii on kasvanut merkittiivasti . Nyt telekuuntelua on 
voitu kohdistaa osaan matkaviestimistii. Aikaisemmin tekniset vaikeudet 
ovat estiineet matkaviestimien telekuuntelun. Telekuuntelu suoritetaan 

keskitetysti keskusrikospoliisin kautta. Vuonna 1999 tuomioistuimet myon
siviit poliisille yhteensii 321 telekuuntelulupaa (vuonna 1998 lupia myonnet
tiin 230). Telekuuntelun kohteena on ollut 445 teleliittymiiii (222), joten 
telekuuntelulupaan sisaltyy eriiissii tapauksissa useita teleliittymiii. Tuomio
istuimen myontiimiin luvan mukaista pakk:okeinoa ei kiiytetty lainkaan 20 
tapauksessa. Telekuuntelun keskimaiirainen kesto on ollut 23 vuorokautta 
(26 vuonna 1998). Tutkinnanjohtajat ovat pitiineet telekuuntelua tiirkeana 
pakkokeinona erityisesti torkeissii huumausainerikoksissa. Myos televalvon
talupia on myonnetty edellisvuosia enemmiin. Vuonna 1999 tuomioistuimet 

myonsivat poliisille 817 televalvontalupaa (vuonna 1998 lupia myonnettiin 
756), joista 369 koski huumausainerikoksia. Televalvontaluvista 60 % on 

myonnetty huumausainerikoksien selvitilimiseen. Tekninen kuuntelu on ollut 
viihan kaytetty tutkintakeino. Tuomioistuimet ovat myontaneet poliisille 
kolme kertaa luvan suorittaa teknista kuuntelua, joskin tekninen kuuntelu 
toteutettiin vain yhdessa myonnetyista tapauksista. Nama luvat on myonnet
ty saman, torkeiin huumausainerikoksen selvittiimiseksi. Poliisi ei ole 
suorittanut vuonna 1999 teknista tarkkailua rangaistuslaitoksissa. Tuomiois
tuimet ovat lahes poikkeuksetta myontaneet tutkinnanjohtajien vaatimat 

telepakkokeinot. Sisaasiainministerioon tulleista seurantatiedoista vuodelta 
1999 ilmenee yksi tuomioistuimen hylkaama televalvontavaatimus. (Kerto
mus ... 2000.) 

Huumausaineiden salakuljetusta valvova tullilaitos on lisannyt erityi
sesti tietopohjaisuuteen ja kohdehakuisuuteen perustuvaa valvontaa. Myos 
kansainvalistii tietojenvaihtoyhteistyota on kehitetty. Valvonnan kohdentami
nen on tullut erityisen tarkeaksi EU-jasenyyden myota, koska tullivi

ranomaisilla on mahdollisuus vain erityisistii syistii kohdistaa EU :n sisiilii-
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kenteessa tarkastustoimenpiteita matkustajiin ja kulkuneuvoihin. Erityisena 
korvaavana toimenpiteena on tullilaitokseen perustettu tiedusteluorganisaa
tio, jonka tehtavana on tietojen keraarninen, analysointi ja valittaminen. 
Tuomioistuimet ovat myontaneet tullille vuoden 1999 aikana 35 telekuunte
lulupaa (6 vuonna 1998) ja 78 televalvontalupaa (63 vuonna 1998). Tele
kuuntelu ja -valvontaluvat on myonnetty torkeiden huumausainerikoksien, 
huumausainerikoksien, torkeiden veropetoksienja amrnattimaisen alkoholi

pitoisen aineen salakuljetuksen esitutkintaan. 
Eras keino valvonnan tehostamiseen on ollut vuonna 1990 kayttoon 

otettu valtakunnallinen vihjepuhelin. Viime vuosina puhelimeen on tullut 
vuosittain noin 400--450 sellaista soittoa, jotka ovat olleet valvonnan 
kannalta hyodyllisiii. Vuoden 1995 alusta lahtien kotimaasta soitetut puhelut 
ovat olleet maksuttomia. Internetin kautta saadaan vihjeita muutama kym
menen vuodessa. 

Salakuljetettavien huumeiden hankintamaina ovat olleet ensisijaisesti 

Hollanti, Viro ja Venaja. Ensimrnaiset huumausainetakavarikot idanliiken-
teessa tehtiin vuonna 1991. Taulukosta 16 nahdaan poliisi- ja tulliviran-

omaisten takavarikoimien y leisimrnin kayettyjen huumausaineiden maarat 
vuosina 199G-1999. 

Taulukko 16 Vuosina 1990-1999 takavarikoituja huumausaineita (kg) 

Aine 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Has is 71,2 101,3 43,9 117,1 64,3 146,7 99,4 197,7 16).0 492,3 
Marihuana 0,6 6,0 3,7 1,2 4,4 4,3 3,5 12,1 8,0 18,2 
Amfetamiinit 1,4 5,3 11,6 18,7 9,1 19,5 22,4 22 2 24,8 n. 72 
Kokaiini 0,0 38,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 2,0 1,7 
Heroiini 0,0 0,7 1,9 0,7 1,6 16,1 6,5 2,4 2,0 2,9 
Khat - 39,4 12,6 23,9 88,2 68,1 264,5 249,0 104,0 374,1 
LSD (kpl) 39 27 337 29 2541 500 41 323 301 50 
Ekstaasi (kpl) 18 3750 1011 3062 3320 17665 

Suomessa takavarikoitujen huumausaineiden maarat ovat olleet pienempia 
kuin useimrnissa muissa Euroopan maissa. Suomessa takavarikoidun 
hasiksen maara on kasvanut selvasti - vaikkakin aaltoilevasti - vuoden 
1988 jalkeen. Amfetarniinia on saatu suurempia maaria takavarikkoon 1990-
luvun alkuvuosista lahtien. Valtaosa takavarikoidusta amfetarniinista on 
tuotu Suomeen Viron kautta. Myos heroiinin takavarikot ovat viime vuosina 

yleistyneet. Vuosien 1995 ja 1996 suuret heroiinimaarat tosin perustuvat 
lapikulkumatkalla olleiden aine-erien takavarikoirniseen. Toisin kuin muissa 
Pohjoismaissa, Iahes kaikki Suomessa vuonna 1999 takavarikkoon saatu 
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heroiini oli heroiinihydrokloridia, joka salakuljetetaan piUisaantoisesti 
Venajalta (Huumausainerikollisuus ... 2000). 

Vuonna 1991 saapui maahamme somalipakolaisten myota uusi huume 
khat. Khatilla eijuurikaan ole kayttajakuntaa suomalaisvaeston keskuudessa. 
Ekstaasia takavarikoitiin ensimmaista kertaa merkittavampia maariii vuonna 
1995. Vuonna 1999 ekstaasin takavarikot lisaantyivat kaikista huumeista 
suhteellisesti eniten seka maarallisesti etta takavarikkotapahtumien osalta. 
Ekstaasitabletteja takavarikoitiin yli viisinkertainen maara edellisvuoteen 
verrattuna, kaikkiaan 17 665 tablettia. Takavarikkojen lukumaara, 159 
kappaletta, lahes kolminkertaistui. Ekstaasi ja GHB ovat nuorison suosimia 
huumausaineita, joita kaytetaan poliisikontrollin ulottumattomissa. Tasta 
syysta takavarikot ovat kasvusta huolimatta viela suhteellisen harvinaisia. 
Ekstaasi salakuljetetaan paasaantoisesti Virosta, mutta KRP:n tietojen 
mukaan suurin osa huumeista nayttaisi tuotetun Hollannissa. Kokaiinitaka
varikkojen lukumaara kaksinkertaistui, ja oli nyt 49 kappaletta. Myos 
kokaiinin salakuljetuksessa nayttaisi olevan vahva virolaiskytkenta. Vuosina 
1991 ja 1998 takavarikoiduista mittavista kokaiinierista valtaosa oli tarkoi
tettu ulkomaan markkinoille. 

Huumausaineeksi luokiteltavia liiakevalmisteita takavarikoitiin kaik
kiaan 45 448 kappaletta. Naista vajaa kolmannes oli Diapamia, ja liihes 
saman verran buprenorfiinia sisaltaviii Temgesigia ja Subutexia. 

Vuonna 1999 tehtiin kaikkiaan 8 012 huumausaineiden takavarikkoa, 
mika on 19 % edellisen vuoden takavarikkojen maaraa enemman. Vaikka 
takavarikkotilastot viittaavat huumetilanteen selvaan pahentumiseen, on 
niiden perusteella melko vaikea arvioida markkinoiden todellista laajuutta 
tai edes niiden ajallista vaihtelua. 

Apteekkeihinja laakevarastoihin tehtyja murtoja on paljastunut 40-45 
vuosittain. 

Huumausainemarkkinat 

Helsingin huumausainemarkkinoita ja oheisrikollisuutta kasittelevassa 
tutkimuksessa (Kinnunen 1996) kavi ilmi, ettei huumemarkkinoita ainakaan 
kokonaisuudessaan voi pitaa jarjestaytyneina. Pysyvien huumekartellien 
ehkaisemisessa varsin merkittavaa on se, ettei Suomen poliisi ole korruptoi
tunut eika suomalainen yhteiskuntajarjestelma salli jarjestaytyneen rikolli
suuden eliia paljastuttuaan. 
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Huumausaineiden salakuljetusyritykset ovat tosin tiilHi vuosikymmenel
li:i tulleet ammattimaisemmiksi ja organisoituneemmiksi sekii samalla myos 
vaikeammin paljastettaviksi. (Tullihallitus 1998.) Toiminta on rationaalista 
ja sen motiivit ovat ennen muuta taloudellisia. Onnistuessaan huumausainei

den salakuljetus ja kauppa on erittiiin tuottoisaa. Huumausainerikollisuus ja 
siihen kytkeytyviillii rikoksella saadun hyodyn katkeminen onkin nykyaan 
monia muita rikoslajeja suunnitellumpaa rikollisuutta (Keskusrikospoliisi 
1999). 

Huumekauppa on ollut tiukasti suomalaisissa kiisissii. Yhteydet kan
sainviilisiin rikollisjarjestoihin ovat jiiiineet heikoiksi, johtuen ainakin 
osittain ulkomaalaisten pienestii osuudesta vaestossa. Keskusrikospoliisin 

tietojen (Huumausainerikollisuus . . . 1997) mukaan ulkomaalaiset niiyttiiviit 
tosin aktivoituneen huumausainerintamalla ja muutoksena aiempaan on se, 
etta useissa paljastuneissa jutuissa ulkomaalaiset ovat itse jiirjestaneet aineen 
maahantuonnin, tukkuportaan levityksen ja eriiissa tapauksissa myos katu
kaupan. Aiemmin tukkuportaan levityksestii vastasivat miltei yksinomaan 
kotimaiset rikolliset. Nykyisin yha suurempi osa arnfetamiinista tuodaan 
Virosta ja Veniijiin suunnalta tuodaan aiempaa runsaammin heroiinia 
(Huumausainerikollisuus ... 2000). 

Muista Euroopan suurkaupungeista poiketen huumeet eivat edelleen
kiiiin nay kovin selvasti Helsingin katukuvassa. Helsinki erottuu muista 
Euroopan suurista kaupungeista myos muun muassa katuprostituution viihai

syyden vuoksi. Vaikka prostituutio onkin viimevuosina selvasti yleistynyt, 
se on keskittynyt tiettyihin ravintoloihin ja tietyille melko syrjaisille katu

osuuksille. Useissa suurkaupungeissa prostituutio ja huumausaineet ovat 
selvasti toisiinsa kytkeytyneitii. 

Huumausaineisiin liittyvii oheisrikollisuus 

Rekisteritietojen mukaan huumerikoksista epailtyjen syyllistyminen muuhun 
rikollisuuteen on varsin runsasta (Kinnunen 1996). Kolme neljannesta 

vuonna 1994 huumausainerikoksista epaillyista oli epailty syylliseksi myos 
ainakin yhteen muuhun rikokseen Helsingissa vuosina 1992-1994. Huu
merikollisuuden on voitu todeta kytkeytyneen erityisesti varkausrikollisuu
teen ja kiitkemisrikoksiin. Vuonna 1994 Helsingissa tehdyt varkausrikokset 
(30 %) ja katkentiirikokset (50 %) olivat suurelta osalta sellaisten henkiloi
den tekemia, joita oli epiiilty myos huumausainerikoksista 1992-1994. 
Vakivaltarikoksesta epaillyisili ei ollut kuin 7 prosenttia sellaisia, joita oli 
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epailty myos huumausainerikoksesta. Kontrolliviranomaisilta ja huumaus
ainekauppiailta saadut haastattelutiedot ( emt.) tukevat kasitysta, ettei 
huumekulttuuri ole ulkopuolisille kovin vakivaltaista, ja etta poikkeuksel
liset - mutta sinansa vakavat - vakivaltatapaukset liittyvat esimerkiksi 
velanperintaan, ilmiantoihin tai muihin huumekauppaan liittyviin keskinai
siin epaselvyyksiin, joiden esiintyminen on ominaista koviin aineisiin 
kytkeytyvien huumemarkkinoiden luonteelle. 

Ampuma-aserikoksista epaillyista oli myos huumausainerikoksiin 
syylliseksi epailtyja yllattavan paljon, miltei puolet. Ampuma-aseet kuulu
vatkin olennaisesti huumealakulttuuriinja erityisesti amfetamiinin kayttoon. 
Toisaalta huumausainerikoksissa tehdaan muihin rikoslajeihin verrattuna 
erittain paljon kotietsintoja, joissa luvattomia aseita ja patruunoita usein 
loydetaan. Kotietsinnat saattavat osaltaan selittaa myos katkentarikosten ja 
huumausainerikosten valista yhteytta. 

Suurimmalta osaltaan huumeiden kaytto ja pienimuotoinen kauppa on 
toimintaa, joka ei tule poliisin tietoon. Kiinni jaamisen riski on yleisesti 
ottaen pieni ja kontrolli kohdistuu voimakkaimmin niihin, jotka viranomai
set tuntevat ennestaan. Omaisuus- ja vakivaltarikollisuus, huumeiden kaytto 
julkisilla paikoilla seka avoin huumekauppa ovat kaikki tekijoita, jotka 
jouduttavat poliisirekistereihin joutumista. Huumausainerikollisuuden ja 
muun rikollisuuden yhteenkietoutuminen koskee siis erityisesti tiettya, 
lahinna huono-osaista ja yhteiskunnasta vieraantunutta tai aktiivisessa 
rikoksentekovaiheessa olevaa osaa huumeiden kayttajista. Luotettavien 
valikasien kautta aineensa hankkivat ja yksin tai ystaviensa kanssa niita 
rauhallisissa tilanteissa kayttavat joutuvat harvoin poliisikontrollin kohteek
si. 

Huumausaineisiin liittyva oheisrikollisuus painottuu voimakkaimmin 
massarikollisuuteen. Poliisin vuosikertomuksen (1999) mukaan talousrikos
ten tutkinnan yhteydessa ei ole havaittu merkittavaa yhteytta huumausaineri
koksiin. 

Huumausaineiden kiiyton yleisyys 

Suomessa huumeongelma on aivan viime vuosiin saakka ollut pienempi kuin 
useimmissa muissa liintisissa teollisuusmaissa. Viranomaisten tietoon 
tulleiden heroiinin kayttajien maara on ollut pieni ja huumeisiin liittyneita 
yliannostuskuolemia on ollut joitakin kymmenia vuosittain. Ruiskuhuume
tartuntojen osuus todetuista HIV-tartunnoista on ollut maailman pienimpia. 
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Vuoden 1997 loppuun mennessa HIV-tapauksia oli todettu Suomessa 864, 

joista vain 28 (3 %) oli saanut tartunnan suonensisaisen huumausaineiden 

kayton valityksellaja naistakin vain kaksi Suomessa. Tilanne on nyt selvasti 

vakavoitunut. Vuonna 1999 todettiin 142 uutta tartuntaa, joista 80 oli saatu 

huumeiden kayton valityksella . Vankiloissa tehdyissa testeissa todettiin 33 
tartuntaa vuonna 1999. Valtaosa tartunnoista on tapahtunut vankilan ulko

puolella, vaikka ruiskuhuumeita kayttaneista vangeista lahes puolet on 

ilmoittanut kayttaneensa yhteisia pistovalineita muiden vankien kanssa. 
(Virtanen 2000, Arpo 1999.) 

Maksatulehdukset B-hepatiitti ja C-hepatiitti liitetaan usein suonen

sisaiseen huumausaineiden kayttoon. Suomessa on viimeisten vuosien 

aikana ilmoitettu tartuntatautirekisteriin yli 1 500 C-hepatiitti tartuntaa 

vuosittain. Suuri C-hepatiittitapausten maara ja tapausten kohdentuminen 

melko nuoreen ikaluokkaan heijastanee suonensisaisen kayton yleistymista . 

(Leinikki 1998, Virtanen 2000, Kansanterveyslaitos.) 

Huumeiden kayton yleisyytta voidaan arvioida eraiden kyselytutkimus
ten seka sosiaali- ja terveysviranomaisten toimenpidetilastojen avulla. 

Vuosina 1968-1998 tehtyjen varusrnieskyselyjen mukaan noin 10-20 

prosenttia varusmiehesta on kokeillut jotakin huumausainetta ainakin 

kerran. Tama luku vahentyi vuoden 1971 huipusta (16,2 %) 8,5 prosenttiin 

vuoteen 1987 mennessa. Joka toisella nuorella kokeilu oli jaanyt yhteen 

kertaan. Yli kymmenen kertaa kokeilleita oli ollut 1980-luvulla noin prosen

tin verran varusrniehista (vuonna 1971 maara oli 3,6 %) . Paaasiallisin 

kokeiluaine oli ollut hasis . (Heinonen 1986, Aranko 1987 .) 1990-luvulla 

tehtyjen varusmiestutkimusten mukaan huumekokeilut ovat nousseet 
yleisyydeltaanja kayttokerroiltaan 1970-luvun alkupuolen tason ylapuolelle. 

Vuoden 1996 kyselyyn vastanneista 19,8 prosenttia ilmoitti joskus kokeil

leensa huumeitaja lisaksi puolet tunsijonkun huumeiden kiiyttiijan. (Jorma

nainen ym. 1997 .) Vuonna 1998 suoritetuissa kahdessa mittauksessa huu

meita kayttaneiden osuus oli 22,1 % ja 18,6 %. Kyselyyn vastanneista 

huumeita kayttiineista 95 prosenttia oli kayttanyt kannabista, noin 9 prosent

tia amfetamiinia ja 2 prosenttia heroiinia tai morfiinia. 

Vuosina 1995 ja 1999 on tehty valtakunnallisesti edustavatja kansain
valisesti vertailtavat ESPAD-kyselyt 15-16-vuotiaille koululaisille. Vuonna 

1995 koululaisista hieman yli 5 prosenttia raportoi laittornien huumeiden 

kaytosta. Sukupuolten viiliset erot eivat huumeiden kaytossa olleet suuria, 
mutta alkoholin ja laakeaineiden yhteiskaytto oli no in kaksi kertaa yleisem

paa tytoilla kuin pojilla. Tutkimuksen mukaan Helsingissa 15-16-vuotiaitten 

huumeiden kaytto on yli kaksi kertaa yleisempaa kuin muualla maassa. 
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(Ahlstrom ym. 1996.) Vuoden 1999 kyselyn mukaan kannabiskokeilun 

yleisyys on kasvanut liihes 10 prosenttiin ja uutena aineena erityisesti 
tytoilla on poltettava heroiini. 

Vuonna 1998 tehdyn nuorisorikollisuustutkimuksen mukaan 15-16-

vuotiaista koululaisista 7 % ilmoitti kiiyttiineensa tai kokeilleensa kannabista 

ainakin kerran kuluneen vuoden aikana. Kannabiksen kiiytto oli ainoa 
tutkimuksessa kiisitellyista kielletyistii teoista, joka oli lisiiantynyt vuoden 

1995 tasoon verrattuna. Tutkimuksen mukaan kannabiksen kayton kokeile

rninen yleistyy voimakkaasti juuri ennen 15. ikavuotta. Kaupunkimaisissa 
kunnissa kiiytto aloitetaan aikaisemmin ja se on yleisempaa kuin muualla. 
Kannabiksen kiiytostii ilmoittaneista 4 prosenttia kertoi hankkineensa 

laittornin keinoin rahaa huumeen ostarniseen (Kivivuori 1999b). 

Vuosina 1998 ja 1999 koululaisille tehdyn kyselyn mukaan peruskou

lun 8. luokan oppilaista 8 % ja 9. luokan oppilaista 11 % oli joskus kokeil

lut kannabista. Lukiolaisista vastaava osuus 15 % ja ammattioppilaitoksissa 

opiskelevista 20 %. Poikien osuus oli kaikilla luokka-asteella tyttojen 

osuutta suurempi. Yleisintii kaytto oli Vantaalla, Helsingissa ja Keravalla. 
(Luopa ym. 2000.) 

Aikuisviieston (18-74-vuotiaiden) huumeiden kayttoii on tutkittu 

kolmella vuosina 1992, 1996 ja 1998 suoritetulla kyselylla. Laittomien 

huumausaineiden ja liiiikkeiden kaytto on lisiiiintynyt selvasti vuoden 1992 

jalkeen. Vuoden 1998 tutkimuksessa 3 prosenttia rniehista ja 2 prosenttia 

naisista oli kayttanyt huumeita kuluneen vuoden aikana. Huumeiden kokeilu 

johti suhteellisen harvoin useampia vuosia jatkuvaan kayttotapaan. Ensim

miiinen huumekokeilu oli tapahtunut useimrnin 16--20-vuoden iassa. Huu

meiden kokeilu ja kaytto kasautui nuorempiin ikaryhrniin, yksin elaviin, 
tupakoiviin ja alkoholia runsaasti kayttaviin ihrnisiin. (Partanen 1999.) 

Huumausaineiden ongelmakayttoa voidaan arvioida sosiaali- ja ter

veyspalveluiden paihdetapauslaskentojen avulla. Vuosina 1987 huumeiden 
kayttoa havaittiin 3, 6 prosentilla asiakkaista, vuonna 1991 4, 9 prosentilla j a 

vuonna 1995 10,5 prosentilla. Vuoden 1999 laskenta osoitti, etta paihde

huollon avopalvelun ja asiakkaista liihes 20 prosentilla ja laitospalvelun 

asiakkailla lahes 30 prosentilla paihdeongelmaan kuuluu myos ongelmalli

nen huumeiden kaytto. Vuoden 1998 paihdehuollon tietoihin sovellettuna 

tama merkitsisi, etta piiihdehuollon avopalveluissa (a-klinikat ja nuo

risoasemat) asioisi vuodessa noin 8 000 ja laitospalveluissa (katkaisu- ja 

kuntoutuslaitokset) noin 3 000 huumeasiakasta (Kaukonen & Haavisto 1996; 

Nuorvala ym. 2000; Virtanen 2000). 
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Eri viranomaisrekistereita yhdistamalla tehdyn tutkimuksen perusteella 
on arvioitu, etta vuonna 1997 paakaupunkiseudulla on ollut 4 000--7 400 
amfetamiinin tai opiaattien kayttajaa. Kahdessa vuodessa kayttajien maara 
on lisaantynyt no in 40 % . Valtakunnallisella tasolla kovien huumeiden 
kayttajia on ollut arviolta 9 400-14 700. Naista amfetamiinien kayttiijia oli 
70-80 %. (Partanen ym. 1999.) Vuoden 1998 alustavien tietojen mukaan 
kayttajien maarien arviot eivat nayttaisi merkittavasti muuttuneen. 

Helsingin yliopiston oikeuskemian osastolla tehtyjen ruumiinavausten 
yhteydessa loydettiin vuonna 1999 huumausainejaamia 140 tapauksessa. 
Edellisena vuotena tapauksia loytyi 112. Opiaatti- ja amfetamiinitapausten 
maara on ollut selvassa nousussa. Vuodesta 1996lahtien varsinkin heroiinin 
kaytt66n liittyvat akilliset kuolemantapaukset (ns. yliannostuskuolemat) ovat 
lisaantyneet. Vuonna 1999 tallaisia tapauksia tavattiin 46. (Vuori ym. 1997; 
Virtanen 2000.) 
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B Rikollisuuden piirteita 

1 Nuorisorikollisuus Janne Kivivuori 

Nuorisorikoilisuudeila tarkoitetaan yleensa aile 21-vuotiaiden lainvastaisia 
tekoja. Tarkeita ikarajoja ovat 15, 18 ja 21 vuotta. Rikosoikeudeilisen 
vastuun alaikaraja on 15 vuotta. Tata nuorempien teot jaavat rankaisematta. 
Aile 15-vuotias on kuitenkin velvollinen korvaamaan aiheuttamansa va
hingon. Nuoreila rikoksentekijaila tarkoitetaan henkiloa, joka tehdessaan 
rangaistavan teon on ollut 15 mutta ei 21 vuotta tayttanyt. Lastensuojelu
laissa lapsena pidetaan aile 18-vuotiasta ja nuorena aile 21-vuotiasta henki
loa. Sosiaaliviranomaiset ovat yleensa mukana aile 18-vuotiaan tekemien 
rikosten esitutkinnassaja tuomioistuinkasittelyssa. Lapsen tai nuoren tekema 
rikos voi myos antaa aiheen ryhtya lastensuojelulain mukaisiin toimiin, 
joista ensisijaisia ovat avohuollon tukitoimet. 

Nuorten erikoisasemaa lainsaadannossa seka nuorten seuraamusjar
jestelman erityispiirteita selvitellaan tarkemmin jaksossa III.B.2. Tassa 
jaksossa tarkastellaan Iahemmin tilastoidunja itse ilmoitetun nuorisorikolli
suuden maaran kehitysta ja rakennetta. 

Nuorten osuus poliisin tilastoimassa rikollisuudessa 

Kuviosta 31 ilmenee rikoslakia vastaan tehtyihin rikoksiin syylliseksi 
epailtyjen maara ikaryhmittain. Epailtyjen maara kasvoi koko 1980-luvun. 
Tasta vuoteen 1990 saakka jatkuneesta tilastoidun rikollisuuden kasvusta 
selvasti suurin osa koskee yli 20-vuotiaita. Yhta lailla vuonna 1991 tapah
tunut selkea rikosten vaheneminen koskee voimakkaimmin yli 20-vuotiaita. 
Rikosten vahentyminenjohtuu suureksi osaksi siita, etta vuoden 1991 alussa 
maksuvalinepetossarjoja ryhdyttiin kirjaamaan yhtena tekona eika mak
suvalinepetosten jokaista osatekoa kirjattu erikseen, kuten tehtiin ennen 
vuotta 1991. 

Vuonna 1999 eraita aiemmin rikoslain ulkopuolella olleita tekoja, 
kuten liikennerikokset, siirrettiin rikoslakiin. "Rikoslakirikosten" yleiskate
goria menetti niiin vertailtavuutensa aiempiin vuosiin (kuviot 31-33). 
Seuraavissa kuvioissa vanhaa aikasarjaa on kuitenkin jatkettu siten, etta 
vuoden 1999 rikoslakirikoksista on poistettu rikoslajit "liikenneturvallisuu
den vaarantaminen" ja "torkea liikenneturvallisuuden vaarantaminen". 
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Naihin rikoksiin syylliseksi epailtyja oli yli 90 000 vuonna 1999. Koska 
eraat muut lainmuutokset1 ovat myos varsin todennakoisesti lisanneet 
rikoslakirikoksista epailtyjen maaraa, tamakaan korjaus ei ole riittava. 
Erityisesti tilastoryhmassa "muut rikokset oikeudenkayttoa jne. vastaan" 
lienee tapahtunut lainmuutoksista johtuvaa nousua (1 366 epaillysta 4 561 
epailtyyn). Kuvioihin 31-33 on piirretty referenssiviiva osoittamaan 
vertailtavuuden paattymista. 

Kuvio 31 Rikoslakirikoksiin syylliseksi epaillyt ikaryhmittain vuosina 1980-1999 
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Kuvio 32 Ikaryhmien osuus rikoslakirikoksiin syylliseksi epaillyista vuosina 

1980-1999 
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1 Muutoksissa on esim. kyse uudesta kriminalisoinnista (sakkovilppi) seka aiemmin 
muihin (esim. arpajais-, poliisi- ja e1ainsuojelu-) 1akeihin sisaltyneiden kriminalisointien 
siirtamisesta rikos1akiin (ks. HE 6/1997). 
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Nuorisorikollisuuden kehitys 1980-1999 

Kuvio 33 kuvaa ikaluokan kokoon suhteutetun rikoslakirikollisuuden maaraa 

vuosina 1980--19992
• Kuten edella todettiin, kuvion tuorein havainto (1999) 

ei ole vertailtavissa aiempien kanssa. Jos halutaan vertailtavaa tietoa 

nuorten tilastoidun rikollisuuden kehityksesta, on syyta tarkastella kuvioita 

34-37 seka liitetaulukoita SA ja SB rikoslajikohtaisilta osiltaan. 
Aile 15-vuotiaiden ja yli 20-vuotiaiden tekernien rikosten ikaryhman 

kokoon suhteutetut maarat ovat selvasti nuorten rikosten maaria pienempia 

ja vastaavat karkeasti toisiaan. Siten poliisitilastojen mukaan suomalaisten 
kaikkein rikosaktiivisin elamanvaihe on 15-20-vuotiaana. Seka 15-17- etta 
18-20-vuotiaiden tekemien rikosten maara kasvoi 1980-luvulla, mutta on 

sen jalkeen vahentynyt. Ilrnion taustoja pohdittaessa on huomioitava, etta 

tilastoluvut perustuvat selvitettyihin rikoksiin, eivat rikoksia tehneiden 

henkiloiden maariin. Esimerkiksi rikosten kasvu voi nain ollenjohtua siita, 

etta sama (tai viiheneva) maara henkiloita tekee enemman rikoksia. Rikol

lisuustilanteen seuraarnisen kannalta olisi toivottavaa, etta tulevaisuudessa 

olisi kaytettavissa myos vuoden aikana syylliseksi epailtyjen henkilOiden 
maaraa kuvaava tieto. 

Kuvio 33 Rikoslakirikoksiin syylliseksi epaillyt ikaryhmittain suhteutettuna ika1uokan 
kokoon vuosina 1980-1999 
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2 Aile 15-vuotiaiden rikokset on suhteutettu 10-14-vuotiaiden maaraan vaest6ssa. 
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Varkausrikokset lisiii:intyivat 15-17- ja 18-20-vuotiaiden ryhmissa 1980-
luvulla (kuvio 34). Vuosikymmenen vaihteen jalkeen ko . rikokset ovat 
tasaisesti viihentyneet. 

Kuvio 34 Varkausrikoksiin syylliseksi epaillyt ikaryhmittain suhteutettuna ikaluokan 
kokoon vuosina 1980-1999 
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Kuvio 35 Pahoinpitelyrikoksiin syylliseksi epaillyt ikaryhmittain suhteutettuna ikaluo
kan kokoon vuosina 1980-1999 
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15-17 -vuotiaiden ja 18-20-vuotiaiden tilastoidut pahoinpitelyrikokset ovat 
viime vuosina lisiiiintyneet (kuvio 35). Pahoinpitelyrikosten taso- ja raken
nemuutos johtuu ainakin osaksi 1. 9.1995 voimaan tulleesta lainmuutoksesta 
(ks. jakso II.A.2). 

Kuviossa 36 on esitetty15-17-vuotiaiden varkaus- ja pahoinpitelyri
koksiin syylliseksi epailtyjen maaran kehitys. Kun eri rikoslajit esitetaan 
samassa kuviossa, niiden lahtotasoja ja muutosten voimakkuutta on helpom
pi verrata. 

Kuvio 36 Varkaus- ja pahoinpitelyrikoksiin syylliseksi epli.illyt 15- 17-vuotiaat suhteu-

.r: 

tettuna ikli.luokan kokoon 1990-1999 
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Tilastoitu varkausrikollisuus on 15-17 -vuotiaiden ikaryhmassa puolittunut 
vuoden 1992 huippulukemasta eli lahes 80 epaillysta aile 40 epailtyyn 1 000 
samanikaista kohti. Samalla pahoinpitelyrikosten ikaryhman kokoon suh
teutettu maara on 1 ,6-kertaistunut. Kehitys voi heijastaa muun muassa 
sosiaalisen kontrollin painopisteen siirtyrnista omaisuusrikoksista vakival
taan. Lisaksi on mahdollista, etta 15-17 -vuotiaiden ikaryhman sisalla on
jopa paaluvultaan pieneneva- osaryhma, jonka vakivaltaisten tekojen maara 
on lisaantynyt ja jonka toiminta nakyy tilastoidussakin rikollisuudessa (vrt. 
Kivivuori 1999b, 7-18) . 
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Kuvio 37 Vahingontekorikoksiin syylliseks i epaillyt ikaryhmittii in suhteutettuna ikaluo

kan kokoon 1980- 1999 
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Poliisin tietoon tulleet 18-20-vuotiaiden tekemat vahingontekorikokset 
lisaantyivat verrattain tasaisesti 1980-luvulla (kuvio 36). Myos 15-17-
vuotiaiden ryhmassa on naiden rikosten maara lisaantynyt, joskin muutos 
nayttaa paaosin tapahtuneen 1980-luvun alkupuoliskolla. 

Aile 18-vuotiaiden osuus eri tekoihin syyllisiksi epiiillyistii 

Edella ian ja rikollisuuden suhdetta tarkasteltiin ikaryhman nakokulmasta. 
Seuraavan tarkastelun lahtokohtana on rikoslaji. 

Taulukossa 17 on esitetty alle 18-vuotiaiden osuus eraisiin rikoksiin 
vuonna 1998 syylliseksi epaillyista. Ikaryhman osuus selvitettyihin rikos
lakirikoksiin syylliseksi epaillyista oli 10,6 prosenttia (luku ei ole vertailu
kelpoinen aiempien vuosien vastaavaan lukuun) . Aikuiset tekevat siis 
suurimman osan rikoksista, vaikka nuoruus on - ikaryhmien kokoon suh
teutettuna - aktiivisinta rikoksenteon aikaa. 

Rikokset, joissa nuorten osuus on hallitseva, liittyvat yleensa vapaa
ajanviettoon, alkoholiin ja ikarajoja koskeviin saannoksiin. Autovarkaudet 
ovat tyypillisesti nuorten rikollisuutta. Myos eraista varkauksista ja vahin
gonteoista nuoret tekevat suuremman osan kuin kaikista rikoksista. Sen 
sijaan enemman suunnitelmallisuutta edellyttaviin rikoksiin, kuten petoksiin 
ja kavalluksiin, nuoret syyllistyvat harvoin. 
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Taulukko 17 Alle 18-vuotiaiden osuus eraisiin rikoksiin vuonna 1999 syylliseksi 
epaillyista 

Rikosnimike 

- Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussa
pito j a kulj etus 

- Julkisista huvitilaisuuksista annetun lain 
saannosten rikkominen 

- Ryosto, tOrkea ryosto 
- Tuhotyli 
- Vahingonteko, Wrkeaja lieva vahingonteko 
- Luvaton kliyttli, tlirkeii ja lieva luvaton 

kayttli 
- Viranomaisen erehdyttaminen 
- Varkaus, tlirkea varkaus, napistys 
- Ajo-oikeudetta ajo 
- Pahoinpitely, torkeaja lieva pahoinpitely 

V ll.kisinmakaaminen 
- Huumausainerikokset 

Virkamiehen viikivaltainen vastustaminen 
ja haitanteko virkamiehelle 

- Rattijuopumus, torkeii rattijuopumus, 
huumaantuneena ajaminen 

- Valirennys, torkeaja lieva vaarennys, vaa
rennysaineiston hallussapito 

- Kavallus, torkeaja lieva kavallus 
- Maksuvlilinepetos, sen valmistelu, 

tlirkea j a lieva maksuvalinepetos 
- Petos, tlirkea j a lieva petos 
- Liikenteen vaarantaminen, tlirkea 

liikenteen vaarantaminen, liikennepako, 
liikennerikkomus 

- Tappo, murha tai niiden yritys 
- Veropetos, tlirkelija lieva veropetos 

Laskettu Tilastokeskuksen luvuista 

Selvitettyihin 
rikoksii.n syyll iseksi 

epailty;i!i. 

3 515 

465 
1 569 

287 
14 945 

10 398 
1 507 

67 876 
18 783 
25 145 

342 
12 123 

3 239 

21 648 

7 657 
2 272 

2 118 
10 929 

302 823 
436 

I 152 

Aile 18-vuotiaita 
syylliseksi 

epll.illyi ta (%) 

86 

47 
26 
22 
27 

23 
27 
18 
15 
13 

9 
8 

8 

6 

6 
7 

5 
4 

4 
6 
1 

Kaikki edella esitetyt tiedot nuorten rikollisuuden kehityksesta nojaavat 
viranomaisten tyonsa yhteydessa keraamiin tietoihin. Viranomaistilastosta 
puuttuvat kuitenkin teot, jotka eivat tule poliisin tietoon. Piilorikollisuus on 
rikollisuuden mittaamisen kannalta ongelma kaytannollisesti katsoen kaikis
sa rikostyypeissa (kuolemaan johtava vakivalta muodostaa tassa suhteessa 
osittaisen poikkeuksen). Varsinkin nuorten massarikollisuuden piiloon jaava 
osuus on niin suuri, etta pelkan poliisitilaston pohjalta ei voida arvioida 
kehityksen suuntaa. Viranomaisten tietoon tulevan rikollisuuden maaraanja 
rakenteeseen vaikuttaa mm. poliisin kontrollitoirninnan kohdistuminen, joka 
voi selittaa sekii rikostason laskuja etta nousuja. Viranomaistilastojen 
puutteiden vuoksi nuorten rikoskiiyttaytymisen kehitystii on paikallaan 
arvioida myos muiden tutkimusmenetelmien avulla. Vuosina 1995-1998 
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tehtyjen nuorten its.e ilmoitettua rikollisuutta kasitelleiden tutkimusten 
valossa nuorten rikoskayttaytyminen on pysynyt verraten vakaalla tasolla 
(ks. Rikollisuustilanne 1998). 
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2 Nuoret ja henkirikollisuus Janne Kivivuori 

Kun selviteHian henkirikollisuuden maaraa, on vir he tarkastella taytettyja eli 
uhrin kuolemaan johtaneita henkirikoksia ja henkirikoksen yrityksia yhtena 
kategoriana . Henkirikosten yritysten maaraan vaikuttaa voimakkaasti se, 
nimetaanko tekoja pahoinpitelyiksi vai henkirikoksen yrityksiksi. Esimer
kiksi poliisi saattaa nimeta tapon yritykseksi teon, jonka tuomioistuin 
nimeaa torkeaksi pahoinpitelyksi (Aromaa 1998). 

Uhrin toiminnalla on suuri vaikutus siihen, tuleeko henkirikoksen 
yritys tai muu ei-kuolettava pahoinpitely lainkaan viranomaisten tietoon ja 
jos tulee, niin minka nimen teko saa. Vakivaltarikollisuudessa esiintyy 
ilmoituskayttaytymisesta johtuvaa piilorikollisuutta (Siren 2000, 6-15). 

Kuolemaan johtaneen vakivallan tutkimuksessa piilorikollisuutta ei 
pideta yhta merkittavana ongelmana kuin muiden rikoslajien tutkimuksessa. 
Jos lahdeaineistona kaytetaan poliisitilastoa, esiintyy kuitenkin muita 
mahdollisia virhelahteita. 

Tekojen nimeamiskaytanto muodostuu potentiaaliseksi virhelahteeksi, 
jos tarkastelu rajataan rikosnimikepohjaisesti murhiin ja tappoihin. Naihin 
tekoihin syylliseksi epailtyjen maiirii voi muuttua, jos esimerkiksi nykyiiiin 
tapoksi nimettavii teko olisi aiemmin nimetty rikosnimikeyhdistelmalla 
"pahoinpitely ja kuolemantuottamus". Osallisuustulkinta voi vaikuttaa 
epailtyjen maariian, jos epaselvissa henkirikostilanteissa mukana olleista 
henkiloista aikaisempaa suurempi tai pienempi osa nimetaan syylliseksi 
epaillyiksi. 

Kuolemaan johtaneen vakivallan yleisyydestii voidaan saada tietoa 
myos kuolemansyytilaston avulla, jolloin nimeamiskaytanto ja osallisuustul
kinta eivat muodosta ongelmaa. Silloin ei lasketa rikoksia vaan surmattuja 
henkiloita. 

Nuoret murhien ja tappojen tekijoinii 

Seuraavissa tarkasteluissa on arvioitu, osallistuvatko aile 18-vuotiaat nuoret 
aikaisempaa enemman henkirikollisuuteen. Henkirikollisuudella tarkoitetaan 
tassa murhia ja tappoja. Rikosnimikeyhdistelmalla "pahoinpitely ja kuole
mantuottamus" nimetyt teot ovat tarkastelun ulkopuolella. 

Tarkasteltavana ajanjaksona ovat vuodet 1980-1999. Koska tarkaste
lun kohteena ovat poliisitilaston tuntemat henkirikosten tekijat (syylliseksi 
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epaillyt), edella todetut nimeamiskaytantoa ja osallisuustulkintaa koskevat 
varaukset ovat voimassa. 

Taulukossa 18 on esitetty tappoon tai murhaan syylliseksi epailtyjen 
alle 18-vuotiaiden maarat 1980--1999. Vuosittainen vaihtelu on suhteellisen 
suurta. Yhden tai kahden vuoden perusteella ei saada luotettavaa kuvaa 
ilmion tasosta eika kehityksen suunnasta. 

Viisivuotiskausien tarkastelu osoittaa, etta alle 15-vuotiaana henki
rikoksen tehneiden maara on laskenut seka absoluuttisesti etta suhteutettuna 
ikaryhman kokoon: taso oli 1980-luvulla korkeampi kuin 1990-luvulla. 
15-17 -vuotiaana henkirikoksen tehneiden maara nayttaa sen sijaan nous
seen. Tuoreimman viisivuotiskauden nousu johtuu paaosin vuoden 1999 
korkeasta luvusta. Jos tata vuotta ei huomioida, nelivuotisjakson 1995-98 
suhdeluku on 1,9 eli silti hieman korkeampi kuin edeltavina viisivuotisjak
soina. 

Taulukko 18 Selvitettyihin tappoihin ja murhiin syylliseksi epailtyja ian mukaan 
vuosina 1980-1999 

Epailtyja Suhdeluvut 

Vuosittain Viisivuotiskausittain 100 000 samanikaista kohden 

-14 15-17 18- -14 15-17 18- 10-14 15-17 18-

1980 1 5 115 
1981 1 4 100 
1982 1 4 105 
1983 0 3 114 
1984 2 1 107 5 17 541 0,3 1,5 3,0 

1985 0 1 118 
1986 1 3 142 
1987 0 3 117 
1988 0 2 135 
1989 4 6 143 5 15 655 0,3 1,6 3,4 

1990 0 2 142 
1991 2 3 155 
1992 0 5 158 
1993 0 4 134 
1994 0 2 149 2 16 738 0,1 1,7 3,8 

1995 1 4 150 
1996 0 6 149 
1997 0 0 141 
1998 0 5 116 
1999 1 10 137 2 25 693 0,1 2,5 3,5 
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Poliisin tietoon tulleet 15-17 -vuotiaiden tekemat pahoinpitelyrikokset 
ovat lisaantyneet 1990-luvun jalkipuolella. Vaikka pahoinpitelyrikollisuuden 
lisaantyminen heijastaa paaosin kontrollitoiminnan tehostumista, murhiinja 
tappoihin syylliseksi epailtyjen 15-17-vuotiaiden maaran kasvu viittaa 
siihen, etta taman ikaisten keskuudessa on osaryhma, jonka vakivaltaisuus 
on tosiasiallisesti lisaiintynyt. Tulkintaa tukevat myos vuosien 1995-1998 
piilorikollisuuskyselyt (Kivivuori 1999b, 13-16). 

Aikuiset tekevat henkirikoksia selvasti enemman kuin nuoret. Esimer
kiksi tuoreimmalla viisivuotiskaudella ( 1995-1999) murhaan tai tappoon 
syylliseksi epaillyista 96,3 prosenttia oli 18 vuotta tayttaneita. Aikuisten 
henkirikostason lieva kasvu nayttaa katkenneen tuoreimmalla viisivuotiskau
della. Pidemman aikavalin tarkastelussa on kuitenkin parempi todeta, etta 
yleinen henkirikostaso on pysynyt verraten vakaana jaksolla 1980--1999. 

Nuoret henkirikosten uhreina 

Edella tarkasteltiin alle 18-vuotiaita murhien ja tappojen tekijoina. Seuraa
vaksi tarkastellaan kuolemansyytilaston avulla nuorten ikiiryhmien riskiii 
joutua henkirikoksen uhriksi. Uhrinakokulman kaytosta on hyodyllisia 
seurauksia, jotka lisaavat kuvauksen luotettavuutta. Ensinnakin kaikki 
tahallisen vakivallan seurauksena kuolleet ovat mukana kuolemansyytilastos
sa riippumatta siita, mita rikosoikeudellista nimiketta poliisi tai tuomioistuin 
teosta kaytti. Toiseksi tekijapohjaista rnittausta vaikeuttava osallisuustulkin
nan vaikutus haviaa, kun henkirikollisuuden kehitysta tarkastellaan uhripoh

jaisesti. 
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Kuvio 38 Alle ja viihintiiiin 1-vuotiaana surmattuja ikliryhmlin 100 000 henkeii kohden 
viisivuotiskausittain 1950-1997. Llihde: kuolemansyytilasto. 
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aile 1-vuotiaat 
viihintMn 1-vuotlaat 

Aile 1-vuotiaana surmatut. Alle vuoden ikaisten surmatuksi joutumisen riski 
on laskenut erittain voimak.kaasti 1900-luvun jlilkipuoliskolla (kuvio 38). 
Kehitykseen lienee useita syita. Ehkliisypillerin kliyton yleistyminen vahensi 
ei-toivottuja raskauksia ja myohemmin abortin mahdollisuus on voinut 
vaikuttaa samansuuntaisesti. Samaan aikaan avioliiton ulkopuolisen lapsen 
synnyttamiseen liittyvli stigma vlihentyi. Sairaalassa synnyttamisen yleisty
minen saattoi myos vahentaa vastasyntyneiden surmaamista. 

Alle 1-vuotiaisiin kohdistunutta henkirikollisuutta on perusteltua 
tarkastella erilllilin muusta henkirikollisuudesta, koska (a) sen tasonkehitys 
poik.keaa voimak.kaasti yleisesta henkirikostason kehityksesta ja koska (b) 
sen kehitykseen vaikuttavat todennakoisesti hyvin erilaiset tekijlit kuin 
yleiseen henkirikostasoon. Huomattakoon myos, etta kuviossa 38 on esitetty 
alle 1-vuotiaana surmatuksi joutumisen riskin kehitys riippumatta siita, 
miten teat on nimetty viranomaiskasittelyssa. 

Muut ikiiryhmiit. Kuviossa 39 on esitetty henkirikoksen uhriksi 
jouturnisen riski neljassa vanhemmassa ikaryhmassa vuosina 1950-1997. 
Riskit on laskettu viisivuotiskausittain lukuun ottamatta tuoreinta jaksoa 
1995-1997, joka on kolmivuotiskausi. 



!loBo 2 Nuoret ja henkirikollisuus 121 

Kuvio 39 Henkirikoksen uhreja ikaryhmiin 100 000 henkea kohden viisivuotiskausittain 
1950-1997 0 Liihde: kuolemansyytilasto 0 
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1950-54 1960-64 197Q-7 4 198Q-84 1990-94 
1955-59 1965-69 1975-79 1985-89 1995-97 

- 20 vuotta ta.yttl!neet -- - - 1 0-14-vuotiaat 
- - • 15-19-vuotiaat .. .. .. 0 1-9-vuotlaat 

Henkirikoksen uhriksi joutumisen riski on koko tarkastelujakson a jan ollut 
suurin 20 vuotta tayttaneiden ryhmassa. Alhaisirnmillaan uhriksi joutumisen 
riski on silloin, kun yksilo on tayttanyt yhden vuoden, mutta on nuorempi 
kuin 15 vuotias. 

1-9-vuotiaiden j a 10-14-vuotiaiden ry hmissa surmatuksi j outumisen 
riski pieneni 1970-luvun loppuun ja on sen jalkeen pysynyt vakaana, noin 

0,5 surmatussa 100 000 samanikaista kohden. 
15-19-vuotiaiden ryhmassa henkirikosriski on muuttunut mielenkiin

toisella tavalla. 1960-luvun loppuun asti taman ryhman riski oli saman 
tasoinen kuin nuorernmilla, 1-15-vuotiailla lapsilla. 1970-luvun alussa 
tapahtui jyrkka henkirikosriskin nousu. Ryhman henkirikosriski naytti 
nopeasti lahestyvan aikuisten tasoa. Ryhman riskihuippu oli jaksolla 
1975-1979, jolloin 15-19-vuotiaiden riski tulia surmatuksi oli noin kaksi 
100 000 samanikaista kohden. Taman jalkeen riski on uudelleen pienenty
nyt. Jos kolmivuotiskauden 1995-1997 alhainen havainto osoittautuu 
luotettavaksi, 15-19-vuotiaiden ikaryhman henkirikosriski on uudelleen 

laskemassa nuorempien lasten tasolle. 
Vuosien 1998 ja 1999 tekijapohjaiset havainnot 15-17-vuotiaiden 

henkirikoskayttaytymisesta (taulukko 18) viittaavat siihen, etta 15-19-
vuotiaiden henkirikosriski eijaksolla 1995-1999 tule jaamaan yhta alhaisek
si kuin kuvio 39 osoittaao 
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Yleinen henkirikosriski Iaski 1960-luvun loppuun ja nousi hyppayk
senomaisesti suurin piirtein nykyiselle tasolleen 1970-luvun ensimmaisella 
puoliskolla. Kuvio 39 tiismentiiii tata kehitysta. Henkirikosriskin nousu 
johtui toisaalta aikuisten ja toisaalta 15-19-vuotiaiden henkirikosriskin 
noususta 1970-luvun alussa. 

Eras ilrniota selittava tekija lienee keskioluen vapauttamista 1969 
seurannut yleinen alkoholin kulutustason nousu 1970-luvun alussa: ne, jotka 
olivat 1970-luvun alussa 15-19-vuotiaita, elivat taman ikakautensa hyvin 
erilaisissa alkoholioloissa kuin ne, jotka olivat saman ikiiisia aikaisemrnin. 
Toisaalta 1970-luvun alkuun sijoittuu muitakin kuin alkoholin kulutukseen 
liittyvia yhteiskunnallisia muutoksia. 

Henkirikosriskin myohempi pysyrninen 1970-luvun alussa saavutetul
la tasolla on johtunut 20 vuotta tayttaneiden henkirikoskayttaytymisesta. 
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3 Henkirikollisuuden tekotavoista 1960-1997 
Janne Kivivuori 

Tassa esitettavat tiedot taytettyjen henkirikosten tekotapojen muutoksista 
perustuvat kahteen Iahteeseen. Vuosien 1960--1969 osalta Iahteena ovat 
keskusrikospoliisin vuosikertomusten tapausselosteet. Vuosien 1970--1997 
osalta liihteena on kuolemansyytilasto. Tarkastelujaksoina on kaytetty 
viisivuotiskausia. Koska tuorein julkaistu kuolemansyytilasto on vuodelta 
1997, tuoreinjakso on kolmivuotiskausi 1995-1997. 

Alle vuoden vanhana surmatut on suljettu tarkastelun ulkopuolelle. 
Tahan ikaryhmaan kohdistuvat teot ovat kehittyneet taysin eri tavalla kuin 
muu henkirikollisuus. Kyse on erillisesta ilmiosta erityisine syineen 
(Kivivuori 2000, 45-46). Lisaksi nollavuotiaiden pitaminen mukana tarkas
teluissa vaaristaisi kuvaa tekotapojen kehityksesili myos siksi, etta lahes 
kaikki nollavuotiaana surmatut surmataan kasin tai pehmealHi esinella 
tukehduttamalla, siis ilman ampuma- tai teraasetta. 

Tekotavat on seuraavassa jaettu kolmeen ryhmaan: ampuma-aseella 
surmattuihin, teraaseella surmattuihin ja muulla tavalla surmattuihin. 
Jaottelu perustuu kuolemansyytilaston niihin luokkiin, jotka mahdollistavat 
vertailun 1970-1997; 1960-luvun tiedot on mukautettu naihin. 

Ampuma-asetta koskeva kuolemansyytilaston luokka sisaltaa myos 
rajayttamalla surmatut, mutta rajayttamalla surmattujen vuosittainen maara 
on erittain pieni. Nain voidaan paatella ainakin vuosien 1988 ja 1996 
henkirikollisuuden perusteella (Kivivuori 1999a). Teraaseella surmaamista 
koskevan luokan otsikointi oli vuoteen 1986 saakka "murha tai tappa 
leikkaavalla tai pistavalla esineella", vuodesta 1987 alkaen "puukotus tai 
vahingoittaminen muulla teraaseella". 

Muulla tavalla kuin ampumalla tai teraaseella tehdyista teoista suurin 
osa on luokiteltu luokkaan "tappelu, vakivalta", mutta myos kategoria 
"murha tai tappa hirttamalla, kuristamalla, tai tukehduttamalla" on suureh
ko. Hukuttamalla tai pudottamalla surmattujen ryhmat ovat pienia. Katego
rian "tappelu, vakivalta" nimeamisessa tapahtui vuonna 1987 muutos: 
otsikoksi tuli "tappelu tai vastaava vakivaltainen pahoinpitely aseitta". 
Samalla uutena luokkana tulivat mukaan tylpalla esineella tehdyt teot. 
Muutoksen jalkeen esiintyy esimerkiksi nollavuotiaita "tappeluksi tai 
vastaavaksi vakivallaksi" luokiteltujen tekojen uhreina. Koska vertailtavuus 
on nain allen kyseenalainen, seuraavissa tarkasteluissa ei ole pidetty tappe
lua ja vakivaltaa erillisena luokkana, vaan se sisaltyy luokkaan "muu 
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tekotapa". Kaytannossa ampuma-aseet ja teraaseet ovat ainoat tekotavat, 
joiden vertailtavuus on sailynyt hyvana koko tarkastelujaksolla. 

Kuvio 40 Tekotapojen• jakauma (%) viisivuotiskausittainb vuosina 1960-1997, vahin
tiian vuoden ikaisina surmatut 

~~ ....... ---.~ ~muu tekotapa 

1 960-64 1 970-7 4 1 980-84 1 990-94 
1965-69 1975-79 1985-89 1 995-97 

Dteriiase 

•ampuma-ase 

a) Kuvioon merkitty viiva kuvaa ampuma-aseella surmattujen osuutta kaikista 1960-1997 
surmatuista (23,3 %). b) Viimeinenjakso 1995-1997 on kolmivuotiskausi. 

Henkirikosten tekotapojen jakauma on pysynyt varsin vakaana kolmen 
vuosikymmenen ajan (kuvio 40). Ampuma-aseella surmattujen osuus oli 
1985-1994 tarkasteluajanjakson yleistasoa (23 ,3 %) korkeammalla tasolla. 
Tasta ei voida suoraan paatella, etta ampuma-aseilla surmattiin tuolloin 
enemman ihmisia kuin aiemmin tai myohemmin, koska kyse on ampumalla 
surmattujen osuudesta kaikista surmatuista. 

Kuviossa 40 tekotapoja ei ole eritelty uhrin sukupuolen mukaan. 
N aisiin kohdistuva kuolemaan johtanut vakivalta poikkeaa tyypillisesti 
miehiin kohdistuvan vakivallan tekotavoista (kuvio 41). Vuosina 
1960-1997 surmatuista miehistii suurin osa surmattiin teriiaseella. Naisiin 
kohdistuneissa teoissa teriiaseen kaytto on ollut suhteellisesti harvinaisem
paa kuin miehiin kohdistuneissa teoissa. Suurempi osa naisuhreista kuin 
miesuhreista surmattiin ampuen tai muulla tavalla eli lyomiillii, potkimalla, 
tonimallii ja/tai kuristamalla. Sekii mies- etta naisuhrien kohdalla surmaa
mistapojen jakauma on pysynyt varsin vakaana koko tarkastelujakson 
1960-1997 ajan. 
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Kuvio 41 Mies- ja naisuhrien surmaamistavat (%) 1960-1997, viihintiHin vuoden 
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Jos surmaamistapoja tarkastellaan erikseen eri ikaryhmissa, todetaan, etta 
ammuttujen osuus surmatuista on ollut hieman keskimaaraista suurempi 
15-29-vuotiaana surmattujen ryhmassa. Tlima koskee seka miehia etta 
naisia, ja ilmio on ollut vakaa tarkastelujakson aikana. 

Ammutuksi joutumisen riski. Kaikki edella esitetyt prosenttiluvut 
kuvaavat eri tavoilla surmattujen suhteellista osuutta kaikista jaksolla 
surmatuista. Luvut eivat sisalla tietoa esimerkiksi ammuttujen maaran 
mahdollisesta vaihtelusta tai siita, onko eri tavoilla surmatuksi joutumisen 
riski muuttunut. 

Kuviossa 42 on esitetty eri tavoilla surmatuksi joutumisen riskien 
kehitys 1960-1997. Riskit on esitetty surmattujen maarinii 100 000 henkea 
kohden. 1960-luvun alussa ammuttiin 0,5 henkea 100 000 henkeii kohden, 
ja saman vuosikymmenen lopussa riski oli 0,4. 1970-luvun alussa riski 
nousi hivenen ja on sen jiilkeen pysynyt 0,6:n ja ja 0,8:n valillii 100 000 
henkeii kohden. 

Kuvioon 42 on merkitty referenssiviiva kuvaamaan koko jakson 
keskimiiaraistii ammutuksi joutumisen riskia (0,63 ammuttua 100 000 
henkea kohden). 
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Kuvio 42 Eri tavoilla' surmattujab vaestonb 100 000 henkea kohden viisivuotiskausittainc 
1960-1997 
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a) Kuvioon mer kitty viiva kuvaa ammutuksi joutumisen riskia koko jaksolla 1960-1997 
(0,63 ammuttua 100 000 henkea kohti). b) Vain 1 vuotta tayttaneet. c) Viimeinenjakso 
1995-1997 on kolmivuotiskausi. 

Kuviosta 42 niihdaan myos, ettii 1 vuotta tayttaneisiin kohdistuva yleinen 
henkirikosriski nousi nykyiselle tasolleen 1970-luvun alkupuolella (ks. 
myos kuviot 38 ja 39). Tuolloin tapahtunut kasvu ei liittynyt johonkin 
tiettyyn tekotapaan, vaan kaikkien tekotapojen uhriksi joutumisen todenna
koisyys kasvoi (kuvio 42). 



//.8.4 Ulkomaalaisten rikollisuus 127 

4 Ulkomaalaisten rikollisuus Hannu Niemi 

Ulkomaalaisten syyllistyminen rikoksiin on noussut tallii vuosikymmenella 
kriminaalipoliittisen kiinnostuksen kohteeksi Suomessa. Suomessa asuvien 
tai muuten oleskelevien ulkomaalaisten maara on 1990-luvulla kasvanut 
vuosittain verratenjyrkasti. Ulkomaalaisten maaran kasvu on viime vuosina 
kuitenkin hidastunut. Vuonna 1999 Suomessa asui 87 680 ulkomaalaista. 
Maara on noussut edellisestii vuodesta kolme prosenttia, ja vuoteen 1990 
verrattuna se on jo yli kolminkertainen. Ulkomaalaisten osuus Suomessa 
asuvasta vaestosta oli 1, 7 prosenttia vuonna 1999. Viime vuosina eniten 
ulkomaalaisia on tullut Suomeen Venajalta ja Virosta. Maamrne syrjainen 
sijainti on kuitenkin edelleen ohjannut paaasiallisen muuttoliikkeen muihin 
maihin. 

Kansalaisuuden kasitteen kaytto ulkomaalaisten rikollisuuden kuvaaja
na on epaselva ja monitulkintainen. Kuvattaessa Suomessa tehtyja rikoksia 
on muistettava, etta ulkomaan kansalainen voi asua Suomessa pysyvasti tai 
valiaikaisesti taikka oleskella taalla muuten tilapaisesti esimerkiksi turistina. 
Oman ryhmansa muodostavat turvapaikan hakijat, joiden oleskelun pysyvyys 
ja kesto voi olla hyvin epamaarainen. Ulkomaan kansalainen voi olla myos 
alunperin suomalainen, joka on muuttanut toiseen maahan ja saanut vieraan 
maan kansalaisuuden. Ulkomaalaiseen voitaisiin talloin hyvalla syylla 
rinnastaa suomalainen, joka on pysyvasti asettunut asumaan ulkomaille. 

Ulkomaalaisten suorittamia rikoksia on alettu saannollisesti tilastoida 

vasta 1990-luvun puolivalista lahtien. Seuraavassa esitetyt luvut pohjautuvat 
osittain poliisin rekistereihinja osittain tuomioistuin- ja seuraamustilastoihin. 

Ulkomaalaisten tekemien rikosten miiiirii ja luonne 

Poliisin tietoon tulleissa rikoksissa syy lliseksi epaillyista oli vuonna 1998 
ulkomaalaisia 26 430 henkiloa (4,6% kaikista epaillyista) ja 25 459 henkiloa 

( 4, 6 % kaikista epaillyista) vuonna 1999. 1 Kansalaisuudeltaan tuntemattomia 

1 Poliisin tietoon tulleisiin rikoksiin syylliseksi epliiltyjen tilastointi epliillyn kansa
laisuuden mukaan aloitettiin vuonna 1996. Vertailutietoa aikaisemmilta vuosilta on 
saatavissa llihinnli ulkomaalaisvaltuutetun toimistossa vuonna 1994 tehdystli ulkomaalais
ten rikollisuutta koskeneesta selvityksestli (Nieminen 1994), jonka tuloksia on selostettu 
myos edellisissli Rikollisuusti1anne-katsauksissa (ks . Rikollisuustilanne 1995-1996) . 
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vuonna 1999 oli 0, 1 prosenttia kaikista epaillyista (676 henkiloa; 814 
henkiloa vuonna 1998) . 

Taulukko 19 Poliisin tietoon tulleisiin rikoksiin syylliseksi epaillyt ulkomaalaiset 
kansalaisuuden mukaan vuosina 1998 ja 19991 

Kansalaisuus Epailtyjen Naista: kotipaikka Kansalaisia 
lukuma.ara Suomessa Suomessa 

1998 1999 1998 1999 1998 1999 

Venaja 8864 7266 2152 2138 16861 18575 
Viro 2719 3110 1343 1238 10340 10652 
Ruotsi 2744 2592 1334 1264 7756 7809 
Turkki 840 1064 752 998 1737 1737 
Somalia 1116 1024 995 936 5371 4410 
Jugoslavia 974 912 876 772 2935 2521 
Irak 571 755 523 658 2670 2960 
Vietnam 719 697 643 655 1965 1840 
ent. Neuvostoliitto 971 629 808 489 3628 3837 
Saksa 434 506 118 195 2072 2162 
Iran 433 431 397 404 1706 1868 
Iso-Britannia 376 326 248 219 2058 2170 
Marokko 363 303 343 277 542 520 
Muut 5306 5844 3132 3072 25419 26619 

Yhteensa 26430 25459 13664 13316 85060 87680 

Laskettu Tilastokeskuksen luvuista 

1 Kansalaisuudeltaan tuntemattomia ei ole huomioitu rikoksesta epailtyja koskevissa 
luvuissa. 

Suurimman rikoksista epailtyjen ulkomaalaisryhman muodostivat venalaiset 
(29 %), sitten virolaiset (12 %) ja ruotsalaiset (10 %) . Suomessa rikoksesta 
epailtyjen Vena jan kansalaisten maara kaantyi laskuun ( - 18 % edellisesta 

vuodesta) vuonna 1999. Rikoksiin syyllistyneista virolaisten maara on 
kasvanut suhteellisesti eniten (86 %) vuodesta 1996. Somalien kohdalla 
nousu on saman suuruinen, 52 prosenttia. Niista ulkomaalaisista, joilla on 
kotipaikka Suomessa, vaestomaaraan suhteutettu syylliseksi epailtyjen osuus 
on edella mainittujen kansallisuusryhmien vastaavaa osuutta selvasti suurem
pi esimerkiksi marokkolaisilla (53 %) ja turkkilaisilla (57 % ). Venalaisten 
ja virolaisten kohdalla tama osuus on 12 prosenttia, rnika on hieman suurem
pi kuin suomalaisilla (10 % ). On huomattava, etta useiden rikosten kasautu

rninen pienehkolle rikosaktiiville joukolle nostaa tallaisia suhdelukuja, koska 
sama henkilo voi esiintya useampaan kertaan tilastossa eri rikoksista epailty
na. Tama seikka on syyta pitl:i.ii rnielessa vertailtaessa eri ulkomaalaisryh

rnien rikoksiin syy llistymista Suomessa. Ulkomaalaisista rikoksiin syylliseksi 
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epaillyista noin puolella (52 % vuonna 1999, 49 % vuonna 1998) oli koti
paikka Suomessa. Muita rikoksista epailtyja ulkomaalaisia voi luonnehtia 
lahinna turisteiksi tai muista syista Suomessa satunnaisesti oleskeleviksi 
henk:iloiksi . 

Ulkomaalaiset, kuten suomalaisetkin, ovat useimmin epailtyna liiken
nerikoksesta (48 % vuonna 1998 ja 43 % vuonna 1999). Rikostyypeista 
ulkomaalaiset olivat suhteellisesti useimmin epailtyina vakisinmakaamisista 
ja ryostoista. Ulkomaalaisten rikoksiin syyllistymisessa esiintyy kuitenkin 
merkittavia paikkakuntakohtaisia eroja. Esimerkiksi Helsingin keskustassa 
tapahtuneisiin varkauksiin ja ryostoihin syylliseksi epaillyista 40 prosenttia 
oli ulkomaalaisia (Junnila 1998). Koko Helsingin alueella varkausrikoksista 

epaillyista oli ulkomaalaisia 11 prosenttia. Myos Helsingissa ulkomaalaisten 
rikollisuuden kasvu on lyhyella aikavalilla vuosina 1996 ja 1997 vastannut 
heidan vaestoosuudessaan tapahtunutta lisaantymista (Streng 1998). 

Taulukko 20 Eraistii yleisimmistii rikoslajeista epailtyjen ulkomaalaisten maara ja 
osuus tiistii rikoslajista epaillyista vuosina 1998 ja 1999 

Lukumaarii Osuus tiistii rikoslajista 
epa illyistii: 

1998 1999 1998 1.999 

Liikennerikos 12 564 11 029 3,7% 3,4% 
Varkaus 4 742 5 260 6,9% 7.7% 
Pahoinpitelyt 1 438 1 809 6,0% 6,0% 
Liikennejuopumus 853 843 3,4% 3,5% 
Petokset 431 584 3,8% 5,3% 
Huumausainerikos 404 469 4,2% 3,8% 
Alkoholirikos 96 274 2,5% 5,9% 
Luvaton kiiyttO 282 212 2,8% 2,0% 
Ryosto 191 146 11,9% 9,3% 
Muut siveellisyysrikokset 52 39 6,6% 8,2% 
Viikisinmakaaminen 62 65 20,7% 19,0% 
Henkirikokset 2 5 1,7% 3,4% 
Kaikki rikokset 26 430 25 459 4,6% 4,6% 

Laskettu Tilastokeskuksen luvuista 

Vuonna 1998 tuomittiin alioikeudessa rangaistukseen 16 759 ulkomaalaista 
(5,7 % Suomessa tuomituista). Tuomittujen ulkomaalaisten maara kaantyi 
nousuun vuonna 1996 vahennyttyaan sita ennen muutamana vuotena selvasti. 
Vuonna 1998 ulkomaalaisia tuomittiin rangaistukseen kaksinkertainen maar a 

vuoteen 1995 verrattuna. Tama nousu selittyy kuitenkin suurelta osin 



130 Hannu Niemi 

tilastoinnin tarkentumisellao Suomessa asuvien kansalaisuus tarkistetaan 
vuodesta 1997 Uihtien rikostilastoinnissa viiestotilastojiirjestelmistiio Muiden 
henkiloiden kansalaisuustieto perustuu edelleen perusaineistossa oleviin 
merkintoihino Vuonna 1999 rikoksesta tuomittujen ulkomaalaisten miiiirii 
viiheni 11 prosenttia edellisestii vuodestao 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 19971 1998 1999 

Tuomittuja 9 094 11 219 11 159 9 199 7 853 8 941 15 916 18 787 16 759 

Muutos% +46% +23% -1% - 18% -15% +14% +78% +18 -11% 

Laskettu Tilastokeskuksen luvuista 

1 Tilastointitapa muutettu vuonna 1997 

Varsinaisessa oikeudenkiiynnissii sakkoon tai vankeuteen tuomittiin 2 738 
vieraan maan kansalaista vuonna 1999 0 Maar a on 13 prosenttia enemmiin 
kuin vuonna 1998 ja liihes kolminkertainen vuoteen 1990 verrattunao 
Vuodesta 1990 varsinaisessa oikeudenkiiynnissii sakkoon tai vankeuteen 
tuomittujen ulkomaalaisten rniiiirii on kehittynyt seuraavasti: 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 19971 1998 1999 

986 1 548 1 552 1 025 1 049 1 118 1 194 2 197 2 421 2 738 

1 Tilastointitapa muutettu vuonna 1997 

Vankeustuomion sai 992 henkiloii (871 vuonna 1998), mikii on 4,1 pro

senttia kaikista vankeuteen tuomituista vuonna 19990 Niiistii ehdottomia 
vankeustuomioita oli 276 (2,4 % ehdottomista vankeustuomioista)o Rangais
tusmiiiiriiyksin sakkoon tuomittuja oli 84 prosenttia vuonna 1999 (87 % 
vuonna 1998) kaikista ulkomaalaisten saamista rangaistuksistao Rangaistus
miiiiriiyksistii arviolta kaksi kolmasosaa koski liikennerikoksiao 

Vuonna 1999 tuomituista ulkomaalaisista45 prosenttia (40% vuonna 
1998) asui Suomessao Suomessa asuvien rikoksesta tuomittujen ulkomaalais

ten maar a (7 571 tuomittua; 7 534 tuomittua vuonna 1998) oli 2, 3 % kaikista 
tuomituista vuonna 1999 0 Tilastoinnin tarkentuminen on vaikuttanut ratkaise
vasti Suomessa asuvien rikoksesta tuomittujen ulkomaalaisten miiiiriin 
jyrkkiiiin kasvuuno 

Helsingin Sanomien tekemiissii selvityksessii (Helsingin Sanomat 
110 5 01997) kiivi ilmi, etta 5,5 prosenttia pahoinpitelyrikoksista syytetyistii 
(kaikkiaan 2 097) oli ulkomaalaisia (116 henkiloii)o Kyseisessa selvityksessa 
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oli kayty lapi kymmenessa karajaoikeudessa vuonna 1996 paattyneet pahoin
pitelyjutut. 

Kaikista tuomituista ulkomaalaisista vuonna 1999 vajaa puolet (42 %; 
48 % vuonna 1998) oli venalaisia (7 111 tuomittua, 8 97 4 vuonna 1998), 10 
prosenttia ruotsalaisia (1 496 tuomittua, 1 647 vuonna 1998) ja 9 prosenttia 
virolaisia (1 716 tuomittua, 1 408 vuonna 1998). 

V ankilassa ulkomaalaisia oli yhteensa 457 (vankilakausia; 454 vuonna 

1998, 380 vuonna 1997 ja 325 vuonna 1996) ja keskimaarin paivassa 138 
vuonna 1999. Ulkomaalaisten vankien paivittainen luku on lahes seitsenker
taistunut 1990-luvun alusta. Ulkomaalaisten paivittainen keskivankiluku on 
oikeusministerion vankeinhoito-osastolta saadun tiedon mukaan kehittynyt 
vuosina 1990-1999 seuraavasti: 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

N 20 28 43 48 57 74 91 116 130 138 

Naista vangeista oli 48 prosenttia (47 % vuonna 1998) mitattuna ns. vankila

kausien maaralla ja 65 prosenttia (71 % vuonna 1998) mitattuna paivittai
sella keskivankiluvulla karsimassa tuomioistuimen langettamaa vankeusran
gaistusta vuonna 1999. Vuotuisesta vankimaarasta (vankilakausista) vajaa 
kolmannes (32 %; 29 % vuonna 1998) ja paivittaisesili keskivankiluvusta 
hieman pienempi osuus (30 %; 25 % vuonna 1998) oli tutkintavankeja 
vuonna 1999. V astaavasti 20 prosenttia (24 % vuonna 1998) vuotuisesta 
vankimaarastaja nelja prosenttia (4% vuonna 1998) paivittaisesta keskivan
kiluvusta oli muulla kuin rikosepailyperusteella sailoonotettuja vuonna 1999. 

Eroavaisuudet eri perusteilla lasketuissa osuuksissa johtuvat siiili, etta sai
l66nottoajat ovat keskimaarin huomattavasti lyhyempia kuin rangaistus
vankien vankeusajat. 

Kaikista vuonna 1999 vankilassa olleista ulkomaalaisista 30 prosenttia 
(rangaistusvangeista 32 %) oli Viron ja 19 prosenttia (rangaistusvangeista 
18 %) Vena jan kansalaisia. Liettuan kansalaisia kaikista vangeista oli 9 
prosenttia ja rangaistusvangeista 4 prosenttia vuonna 1999. Seuraavaksi 
suurimmat ulkomaalaisvankiryhmat muodostivat ruotsalaiset (5 % kaikista 
ja 6 % rangaistusvangeista), Irakin kansalaiset (3 % kaikista vangeista) ja 

somalit (3 % kaikista vangeista). 
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Rikollisuuden kansainviilistyminen - vaikutukset ja erityis
piirteet 

Yha suurempi osa Suomeen 1990-luvulla muuttaneista ulkomaalaisista on 
sellaisia, jotka ovat Hihteneet kotimaastaan pakoon sotaa, poliittista ja etnista 
vainoa tai hakemaan parempaa elintasoa. Heidan sosiaalinen asemansa on 
selvasti huonompi kuin suomalaisten. Kielitaidottomuus ja koulutuksen 
puute voivat aiheuttaa sopeutumattomuutta suomalaiseen yhteiskuntaan 
varsinkin suurtyottomyyden aikana, jolloin menestymismahdollisuudet ovat 
entistakin kapeammat. Nakyvissa olevan tavarapaljouden maara voi osaltaan 
houkutella tallaisia ryhmia rikoksiin. Sosiaaliset sidokset ja kontrolli ovat 
valjentyneet uusissa oloissa. Myos paikallisten tapojenja saantojen tuntemus 
on heikkoa. Koska sitoutuminen paikallisvaeston tapoihin ei tapahdu kaden 
kaanteessa, kotimaassa ehka noudatettuja epavirallisia normeja ei tunneta 
enaa sitoviksi. 

Entisen Neuvostoliiton alueelta tulleet alkavat olla ryhmana jo niin 
suuri, etta rikollisen alakulttuurin muodosturninen suuremmille paikkakun
nille on ollut mahdollista. Tallaisella joukolla alkaa olla riittavasti paikal
listuntemusta ja tietoja maamme erityisolosuhteista, jolloin uudet tulokkaat 
voivat nopeasti kayttaa opittuja tilanteita hyvakseen myos rikoksiin syyllis
tymalla. Esimerkiksi Helsingin ydinkeskustan rikollisuudesta suuri osa on 
poliisin mukaan etnisten nuorisojengien aikaansaamaa. Ongelmallisin joukko 
koostuu toisen polven paluumuuttajistaja muista ulkomaalaisnuorista, jotka 
ovat olleet myos sosiaaliviranomaisten toimenpiteiden ulottumattornissa 
(Streng 1998). Esimerkiksi inkerilaisnuorista osa on ajautunut kovien 
huumeiden kayttoonja sotkeutunut kayton rahoittarniseksi liittyvaan oheisri
kollisuuteen seka muodostunut nain sosiaalisesti marginalisoituneeksi 
moniongelmaiseksi erityisryhmaksi. 

Liikkuminen maamme lahialueilta Suomeen ja takaisin on nykyisin 
varsin helppoa ja nopeaa. Tama luo mahdollisuuksia myos rikollisuuden 
kansainvalistyrniselle ja organisoidun rikollisuuden toirninnalle. Talloin voi 
olla valttamatonta, etta ulkomaalaisilla on toimivat yhteydet suomalaisiin 
rikoskumppaneihin. Tallaista yhteistoirnintaa esiintyy tiettavasti esimerkiksi 
suomalaisten ja virolaisten huumausainerikollisten keskuudessa (Backman 
1998). Perinteisimrnilla rikollisuuden osa-alueilla ulkomaalaiset voivat sen 
sijaan alkaa ryhman kasvaessa myos toimia yksinaan ja kilpailla siten 
suomalaisten rikollisten "markkinoista" (ks. Aromaa 1992). 

Ulkomaalaisten rikollisuus aiheuttaa yleensa myos laadullisia muu
toksia rikollisuuteen. Huumausainerikollisuus, taskuvarkaudet, suojelurahan 
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vaatiminenja rahanvaihtoon liittyva rikollisuus ovat 1990-luvun alkuun asti 
olleet joko kokonaan tai osittain tuntemattomia rikollisuuden osa-alueita 
Suomessa. Myos alkoholin myynti ja parittaminen ovat saaneet tuontitavara

na uusia muotoja. Suomessa sinansa laillisen prostituution ymparilla on 

ilmennyt parittamisen ohella myos muuta rikollisuutta. Nimenomaan 

venalaisten laittoman toiminnan mittavuudesta ja nopeasta laajentumisesta 

Suomessa ei ole saatavissa kovin varmaa nayttoa, vaikka yksittaistapauksia 

onkin tullut ilmi (Backman 1998). 

Jarjestaytyneesta kansainvalisesta rikollisuudesta saadaan tietoja vain 
paljastuneiden yksittiiistapausten kautta. Tarkkoja arvioita Suomessa tapahtu
van jarjestaytyneen rikollisuuden maarasta ei siten voida tehda. Voitaneen 

kuitenkin paatella, etta Suomen kaltainen, verrattain syrjainen ja harvaan 

asuttu maa ei tarjoa kovin runsaasti kiinnostavia kohteita kansainvalisille 
rikollisliigoille. Yksittaisia jarjestaytyneeseen kansainvaliseen rikollisuuteen 

liittyvia huumeiden salakuljetusyrityksia seka esimerkiksi rahan- ja muita 

vaarennysrikoksia paljastuu silloin tiilloin. Poliisin ja vakuutusyhtioiden 

julkisuudessa esittamien tietojen mukaan mm. autojenja autonosien suunni

telmallinen varastaminen ja salakuljettaminen muuhun maahan on viime 

vuosina yleistynyt. 

Myos ns. rahanpesun luonteeseen kuuluu, etta sen yleisyytta on 

erittain vaikea arvioida. Vuoden 1994 alusta voimaan tulleessa rikoslain 

uudistuksessa kriminalisoidaan teot, jotka koskevat rikoksella hankitun 
omaisuuden alkuperan peittamista tai haivyttiimista. Uudistuksen eraana 

tarkoituksena on tehostaa seka huumerikollisuuteen etta muuhunkin rikolli

suuteen liittyvan rahanpesun rikosoikeudellista saantelya. Erityiseksi 

ongelmaksi on koettu ulkomailla laittomasti hankitun rahan ohjaaminen 

suomalaiseen rahoitusjarjestelmaan ja liiketoimintaan, jotta raha tallaisen 

kierrattamisen jalkeen nayttaisi laillisesti hankitulta. 

Ulkomaalaisten rikollisuuden kasvun taustalla on ollut ensisijaisesti 
aikaisempaan verrattuna huomattava rajojen avautuminen Venajalle ja 

Baltian maihin. Suomen liittyrnisella Euroopan unioniin lienee painvastainen 

vaikutus. Suomen itaraja on tiukasti valvottu EU :n itaraja. lntegroitumisen 

seurauksena paineet esimerkiksi salakuljetusrikollisuuteen ja erilaiseen 

kauttakulkurikollisuuteen maamme alueen lapi seka esimerkiksi tullirikolli

suuteen voivat silti lisaantya. Euroopan yhdentyrnisen on pelatty lisaavan 

myos lantisesta Euroopasta Suomeen suuntautuvan rikollisuuden volyymia, 

erityisesti huumausainerikollisuutta. 
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Ulkomaalaisten kokemukset rikoksen uhriksi joutumisesta 
Suomessa 

Ulkomaalaisten joutumisesta viikivallan, omaisuusrikosten tai syrjinniin 
uhriksi Suomessa ei ole tilastotietoja. Rasistisen viikivallan esiintymistii on 
kuitenkin viime vuosina pyritty tutkimuksin selvittiimiiiin. Suomessa asuvat 
ulkomaalaiset joutuvat luultavasti esimerkiksi varkauksien kohteeksi osin 
yhta sattumanvaraisesti kuin suomalaisetkin. Ulkomaalaisiin turisteihin 
kohdistuneita ry6st6jii tai varkauksia ei ole Suomessa koettu miniiiin 
erityisena ongelmana. Ulkomaalaisiin kohdistuvan viikivallan taustalla on 
sen sijaan usein rasistisia piirteitii varsinkin, jos ulkomaalainen poikkeaa 
etnisesti paljon suomalaisista ja suomalaisesta kulttuurista. Etniseen erilai
suuteen kytkeytyviiii viikivaltaa on esiintynyt Suomessa myos ulkomaalaisten 
kesken ( esim. eriiiden pakolaisryhmien heimoerimielisyydet). 

Rasistista rikollisuutta kasitteleviin selvityksen (Poliisin tietoon tullut 
... 1998, 1999 ja 2000) mukaan poliisin tietoon tuli 281 rasistiseksi (202 
ilmoitusta) tai todenniikoisesti rasistiseksi (79 ilmoitusta) luokiteltua 
rikosilmoitustapausta vuonna 1999. Vuotta 1998 koskeneessa selvityksessii 
rasistiseksi luokiteltuja ilmoituksia oli yhteensa 319 (194 vuonna 19971

). 

Rasististen rikosilmoitusten maarii vuonna 1999 oli 12 prosenttia (15 % 
vuonna 1998) sellaisista rikosilmoituksista, joissa asianomistajana oli joko 
kansalaisuudeltaan ulkomaalainen tai ulkomailla syntynyt henkil6. Kaik
kiaan rikosilmoituksia kertyi 2 400 (2 189 vuonna 1998) ja niissa esiintyi 
yhteensii 57 (50 vuonna 1998) erilaista rikosnimiketta. 

Rasistisia tai muukalaisvihamielisiii piirteita sisaltaneista rikoksista 
olivat yleisimpiii eriasteiset pahoinpitelyt (42 % sekii vuonna 1998 etta 
1999). Syrjintatapauksia oli 10 prosenttia vuonna 1999 ja 12 prosenttia 
vuonna 1998, eri asteisia vahingontekoja oli 11 prosenttia vuonna 1999 ja 
12 prosenttia vuonna 1998, laittomia uhkauksia 7 prosenttia vuonna 1999 ja 
11 prosenttia vuonna 1998. Solvauksia oli 10 prosenttia vuonna 1999 ja 8 
prosenttia vuonna 1998 ja kotirauhan hiiiritsemisiii 6 prosenttia vuonna 1999 
ja 8 prosenttia vuonna 1998. 

Seka kansalaisuuden etta syntymiimaan mukaisesti tarkasteltuna 
somalit joutuivat muita ulkomaalaisryhmia useammin rasistisen rikoksen 
uhriksi sekii vuosina 1997-1998. Rasistisista rikoksista viidennes (20 %; 

1 Vuosia 1997 ja 1998 koskeneissa selvityksissli tiedonkeruu ja aineiston luokittelu 
poikkeavatjonkun verran toisistaan, minkli takia esitetyt tulokset eivlit ole tliysin vertailu
kelpoisia keskenlilin. 
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13 % vuonna 1998 ja 18 % vuonna 1997) kohdistui Somalian kansalaiseen 
ja 28 prosenttia (23 % vuonna 1998 ja 41 % vuonna 1997) somaleihin 
kohdistuneista kaikista tutkituista rikoksista Juokiteltiin motiiviltaan rasisti
seksi vuonna 1999. Huomattavan suuri osa (18 %; 24 % vuonna 1998 ja 
22 % vuonna 1997) rikoksista kohdistui Suomen kansalaisiin. Naista 
enemman kuin puolet osoittautui kuitenkin etniselta taustaltaan ulkomaalai
seksi ja syrjintarikoksen kohteeksi joutuneet olivat puolestaan paaosin 
romaneja (vuoden 1997 selvityksen mukaan). 

Rasistisiin rikoksiin syylliseksi epaillyista 96 prosenttia (98 % 
vuonna 1998) oli suomalaisia (kansalaisuudeltaan tuntemattomia ei ole 
laskettu mukaan). Suomalaisista epaill yista lahes viidennes ( 18 %) luokitel
tiin tutkimuksessa skiniksi ja naiden lisaksi noinjoka kolmas (32 %) suoma
laiseksi nuoreksi vuonna 1998. 

Paakaupunkiseudun suurimpien maahanmuuttajaryhmien sopeutumis
ta kasitelleessa selvityksessa (Jasinskaja-Lahti & Liebkind 1997) kysyttiin 
muun muassa maahanmuuttajien (otoksessa 1 146 kyselyyn vastannutta 
20--36 vuotta tayttanytta henkiloa) arkielaman syrjintakokemuksista ja ns . 
rasistisen rikoksen kohteeksi joutumisesta (ks. M yos Streng 1998). 
Vastaajista liihes viidennes (18 %) kertoi joutuneensa ulkomaalaistaustansa 
vuoksi vakivallan, ryoston, varkauden tai muun vakavan rikoksen kohteeksi 
Suomessa oloaikanaan. Vaestoryhmista somaleilla ( 41 %) ja tutkimuksessa 
useaa kansallisuutta edustavilla arabiankielisilla ( 44 %) oli suhteellisesti 
eniten tallaisia uhrikokemuksia. Myos turkkilaisista melkein kolmannes 
(29 %) oli kokenut joutuneensa rasistisen rikoksen kohteeksi. Venalaisten, 
virolaisten, inkerinsuomalaisten ja vietnamilaisten uhriksijoutumistiheys 
vaihteli vaestoryhmassa 10--12 prosentin valilla. Noin kaksi kolmesta 
rikoksesta (65 %) ilmoitettiin poliisille. Tavallista useammin poliisin apuun 
turvautuivat turkkilaiset (75 % turkkilaisuhreista) ja somalit (71 % soma
liuhreista) . Haluttomimpia ilmoittamaan rikoksesta poliisille olivat puoles
taan vietnamilaiset (25 %) ja arab it (24 %) . 

Saman selvityksen mukaan 42 prosenttia vastaajista kertoi, etta hiinta 
oli ulkomaalaistaustansa vuoksi estetty paasemasta ravintolaan, baariin, 
yokerhoon, tanssipaikkaan tai johonkin kauppaan ostoksille, tai vuokraa
masta jotakin, tai ostamasta jotakin luottokortilla tai osamaksulla, tai 
ottamasta pankista lainaa Suomessa oloaikanaan. Naista syrjintatapauksista 
joka kymmenes (1 0 %) tapaus ilmoitettiin poliisille. 

Eraan toisen tutkimuksen (Yliinko 1997) mukaan Saharan etelapuoli
sesta Afrikasta (lahinna Etiopia, Ghana, Nigeria, Zaire) Suomeen muutta
neista miehista 44 prosenttia ja naisista 23 prosenttia oli kokenut Suomessa 
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tilanteen, jossa heidan kimppuunsa oli kayty ( otoksessa 172 kyselyyn 
vastannutta). Tutkimuksessa on arvioitu, etta 25-44 vuotta tayttaneen 
afrikkalaisen naisen riski joutua pahoinpidellyksi on kaksinkertainen ja 

miehen miltei kolminkertainen verrattuna suomalaisen vastaavaan riskiin. 

Vakivaltaisuutta vastaajat olivat kokeneet jopa enemman kuin syrjintaa tyo

ja asuntomarkkinoilla, koulutuksessa, terveydenhuollossa tai muissa etuuk

sissa. Kokemuksia tallaisesta syrjinnasta oli 31 prosentilla vastanneista. 

Helsingin Sanomien tekeman selvityksen (Helsingin Sanomat 

11.5.1997) mukaan ulkomaalaisvihasta johtuneet Ua rikosoikeudellisiin 
toimenpiteisiin johtaneet) pahoinpitelyt olivat harvinaisia. Tutkituista noin 

2 000 pahoinpitelysyytteesta 0,5 prosentissa oli kyse rasistisesta vakivallas

ta. Joka neljannessa ulkomaalaiseen kohdistuneessa pahoinpitelyssa pahoin
pitelijana oli toinen ulkomaalainen. 

Suomalaisten ulkomaalaisiin kohdistamaa vakivaltaa on selvitetty 

myos haastattelemalla Turussa asuvia 18-32-vuotiaita ulkomaalaisia (Virta

nen 1995 ja 1998). Tutkimusaineisto koostui 75 ulkomaalaisesta vastaajasta, 

jotka olivat suurimmaksi osaksi kotoisin Suomesta katsoen verraten kaukai

sista maista, Etela-Euroopasta, Etela-Amerikasta, Afrikasta ja arabimaista. 

Vain kymmenesosa haastatelluista oli syntyjaan pohjois-eurooppalainen. 

Miesten vakivaltakokemukset koostuivat useimmiten uhkailusta, 

tonimisesta ja liikkumisen estamisesta. Miesvastaajista noin joka kolmatta 
oli lyoty niin, ettei lyomisesta aiheutunut nakyvaa jalkea. Kuudesosa 

lyomisen kohteeksi joutuneista oli saanut mustelmia ja toinen kuudesosa 

haavoja tai ruhjeita. Naisten kohtaama vakivalta oli ollut selvasti vahai

sempaa ja lievempaa (mm. halveksuntaa ja nimittelya). Miehet joutuivat 

tyypillisesti- ja usein myos taysin ennalta-arvaamatta- heille entuudestaan 

taysin tuntemattomien henkiloiden aiheuttaman vakivallan kohteeksi ulkona, 

huvittelupaikoilla ja ravintoloissa. Vakivallan mahdollisuus naytti olevan 

erityisen suuri silloin, kun ulkomaalaismies seurusteli tai keskusteli suoma
laisen naisen kanssa. Naisten kokema vakivalta oli enemmalti taas 

parisuhdevakivaltaa tai tekija oli uhrin pitempiaikainen tuttava (Virtanen 
1995). 

Turussa vakivallan rasistiset piirteet tulivat ulkomaalaisiin kohdiste

tuissa haastatteluissa varsin korostuneesti esille. Kadulla tai muilla julkisilla 

paikoilla alkanut sanaharkka oli saattanut johtaa varsin nopeaan ja yllatta

vaan vakivaltaiseen hyokkaykseen. Ns. skinhead-nuoret ovat tarkoitukselli

sesti hakeutuneetkin vakivaltaiseen kontaktiin ulkomaalaisten kanssa. Myos 

muissa suomalaisissa asutuskeskuksissa, joissa sijaitsee esimerkiksi suureh

ko pakolaiskeskus tai oleskelee muuten paljon ulkomaalaisia, on poliisin 
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mukaan esiintynyt aika ajoin tapahtuvaa, mutta myos jatkuvaa kahakointia 

suomalaisten ja ulkomaalaisten valilla. Tallaista kansallismielista, osin 
(aatteellisesti) jarjestaytynytta, tavoitteellista ja rasistista vakivaltaa on 
kohdistettu ulkomaalaisiin (somaleihin) esimerkiksi Joensuussa. Joensuun 

poliisi onkin - tamankaltaisen jengiytymisen laajentuessa yha nuorempiin 
ikaluokkiin - ryhtynyt naihin ongelmanuoriin suunnattuihin erityisiin 
toimenpiteisiin yhdessa muiden viranomaisten ja koululaitoksen kanssa 
tavoitteena vahentaa vakivaltaa synnyttavia tilanteitaja lisata erilaisuudenja 
poikkeavuuden sietokykya seudulla yleisemminkin. 

Turun selvityksessa ulkomaalaisilta tiedusteltiin myos heidan huoles
tuneisuuttaan vakivallan kohteeksi joutumisesta. Melkein kaksi kolmesta 

vastaajasta oli erittain tai melko paljon huolissaan vakivallan kohteeksi 
joutumisesta iltaisin kodin ulkopuolella. Suurin osa (89 %) oli sita mielta, 
etta ulkomaalaisuus sinansa altistaa rikoksen kohteeksijoutumiselle. Useim
mat (88 %) arvioivat vakivallan myos lisaantyneen viime vuosina (Virtanen 
1995). 

No in puolessa tapauksista joko haastateltava, hanen laheisensa, ulko
puolinen tai vastapuoli ilmoitti vakivallasta poliisille. Haastatteluissa tuli 
kuitenkin esille ulkomaalaisten suomalaista poliisiaja oikeuslaitosta kohtaan 

tuntema luottamuksen puute ja kasitykset poliisin kielteisesta suhtautu
misesta ulkomaalaisiin. Ulkomaalaiset kertoivat tapauksista, joissa poliisi oli 

suhtautunut heihin epaoikeudenmukaisesti ja syyttivat poliisia jopa siita, etta 
se kohteli joissain tapauksissa pahoinpitelyyn selvasti syyllistynytta rikok
sentekijaa uhrina (Virtanen 1995). Tallainen ulkomaalaisten kohtelu -
vaikka yksittaiset kertomukset olisivatkin jossain maarin varittyneita - on 
eras ilmentyma suomalaisten ilmeisen yleisesta torjuvasta suhtautumisesta 
ulkomaalaisten maahanmuuttoa kohtaan. Asennemittausten (Jaakkola 1995) 
mukaan suhtautuminen ulkomaalaisiin on 1990-luvulla muuttunut huomatta
vasti kielteisemmaksi siita, mita se oli viela 1980-luvun loppupuolella. Noin 

puolet (51 %) paakaupunkiseudun maahanmuuttajista koki syrjinnan lisaan
tyneen viime aikoina (Jasinskaja-Lahti & Liebkind 1997). 
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5 Rikollisuuden pelko Hannu Niemi 

Ihmisten turvallisuuden tunne koostuu useasta erilaisesta tekijastao Rikolli

suuden pelko luo vain yhden nakokulman turvallisuuteeno Rikollisuuden 

pelko heijastuu ihmisten arkikayttaytymiseen ja on siten osa elamanlaatuun 
ja -hallintaan kuuluvaa kokonaisuutta (kso Niemela et al. 1993)0 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana rikollisuuden pelkoa on alettu 
yha enemmanja entista syvallisemmin tarkastella suomalaisessa kriminolo
gisessa tutkimuksessa (esimo Karisto & Tuominen 1993 ja Korander 1994)0 

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksenja Tilastokeskuksen yhdessa suorittamiin 

turvallisuustutkimuksiin on liitetty kysymyksia rikoksen pelosta (ks 0 Heiska
nen et al. 1990, Heiskanen & Koskela 1994, Niemi 1994, 1996 ja 2000)0 

Suomi on osallistunut myos kansainvalisiin uhritutkimuksiin, joissa on 

esitetty kysymyksia rikoksiin varautumisesta ja vakivallan kohteeksi joutu

misen valttamisesta (kso Aromaa & Heiskanen 1992b ja Rikollisuustilanne 

1993, 116-120, Heiskanen 1996; Aromaa & Heiskanen 2000)0 Aihepiiria 

on sivuttu myos vuotta 1986 koskevassa, muissakin Pohjoismaissa toteute

tussa elinolotutkimuksessa (Vogel1990, Rattsstatisti.sk arsbok 1993)0 Viime 

vuosina aihetta on kasitelty myos erikseen eraiden paikkakuntien osalta (ks 0 
Salmi & Keskinen 1997, Keskinen 1998)0 Naisten pelkoa on myos tutkittu 
(Haapaniemi 1994, Heiskanen & Piispa 1998)0 

Rikoksen pelkoa koskeviin kasityksiin vaikuttavat monet yhteiskun

nalliset ja yksilon omaa elamantilannetta kuvastavat seikat. Kansalaisten 

huoli vakivallan tai omaisuusrikoksen kohteeksi joutumisesta voi vaihdella 
suuresti eri aikoinaja erilaisessa yhteiskunnan kehitysvaiheessao Rikollisuu

den maaran nousu ei valttamatta lisaa samassa maarin rikoksen pelkoa, 
koska ihmisten sietokynnys varsinkin lievempaa rikollisuutta kohtaan silloin 

voi noustao Toisaalta esimerkiksi asuinymparisto ja sen ikarakenne vaikutta
vat rikollisuuden pelkoono Nuoruuden ikavaiheeseen liittyy tavanomaisesti 

pikkurikollisuutta, jota ei nuorten omassa piirissa valttamatta koeta suurena 

huolen aiheenao Kun rikosten nakeminenja kokeminen ikaantymisen myota 

vahenee, kaikkeen poikkeavaan kiinnitetaan entista suurempaa huomiota ja 

rikollinen tapahtuma saa aikaisempaa suuremman painoarvono Tiedotusvali

neiden luoma rikollisuuskuva muodostuu ihmisten mielissa helposti sita 

uskottavammaksi mita kauempana he ovat rikollisuuden todellisesta koke
musmaailmasta 0 

Sosiaalinen eristyneisyys ja tunne omien vaikutusmahdollisuuksien 

kapeudesta ovat omiaan luomaan irrationaalista pelkoa (kso esimo Balvig 
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1990). Kun erilaiset uhkaaviksi koetut tilanteet yhteisesti miiiiritelUUin 
entistii herkemmin kaupunkiyhteisossii viikivallaksi tai muuksi rikollisuudek
si, tama nakyy muun muassa pelon lisiiantyrnisenii. Eristaytyva eliimiintapa 
puolestaan johtaa siihen, etta esimerkiksi median valittama toisen kaden 
tieto jiisentaa arkieHimiiiimme ja kasityksia rikollisuudesta. 

Huoli viikivallan kohteeksi joutumisesta 

Vuotta 1997 koskeneen haastattelututkimuksen mukaan 45 prosenttia 
suomalaisista oli ainakin jonkin verran huolissaan vakivallan kohteeksi 
jouturnisesta liikkuessaan iltaisin ulkona. Huolestuneiden osuus on jonkin 
verran lisaantynyt vuodesta 1993 (42 % ja 33 % vuonna 1988). Kodin 
Hihiymparistoon kuuluvalla alueella liikkumista yksin jalkaisin myohaiin 
illalla tai yolla pelkaa tai haluaa viilttaa noin neljannes (27 % vuonna 1997, 
23 % vuonna 1993 ja 19 % vuonna 1988) vastaajista. Vuoden 1986 elinolo
tutkimuksessa vain 12 prosenttia 16-74-vuotiaista sanoi pelanneensa 

viikivallan tai uhkailujen kohteeksi joutumista liikkuessaan illalla tai yollii 
ulkona (Vogel1990; Riittsstatistisk arsbok 1993). Huolestuneisuus on siten 
viihitellen lisiiiintynyt 1980-luvun puoliviilistii. 

Sukupuolista liihentelyii tai viikisinmakaamista pelkiiiivien naisten 
osuus on pysynyt eri mittausajankohtina suunnilleen yhtii suurena (30 % 
vuonna 1997, 28% vuonna 1993, 30% vuonna 1988). Naisille kohdistetun 
postikyselytutkimuksen (Heiskanen & Piispa 1998) mukaan 44 prosenttia 
naisista pelkiisi tuntemattoman miehen raiskaamaksi joutumista. 

Samansuuntaisia tuloksia saatiin myos sisaasiainministerion polii
siosaston ja Kuopion yliopiston yhteistyonii suoritetussa koko maan katta
vassa 15-74-vuotiaaseen viiestoon kohdistetussa kyselyssa. Kyseisen 

tutkimuksen mukaan 27 prosenttia naisista ja 9 prosenttia rniehistii ei joko 
uskaltanut kayda asuinalueellaan perjantai- ja lauantai-iltaisin yksin ulkona 
tai tunsi ainakin olonsa tiilloin turvattomaksi. Paikkakunnan keskustassa 
liikkumista piti turvattomana vielii useampi: naisista 44 prosenttiaja rniehis
tii neljiinnes (Korander 1994). Turvattomuuden tunteen syinii olivat vastan
neiden mukaan viikivallan, hairityksi tulemisen, yleisen levottomuuden tai 
pimean pelko. 
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Kuvio 43 Huolestuneisuus viikivallan tai kotiin murtautumisen kohteeksi joutumisesta 
sukupuolen mukaan vuosina 1988, 1993 ja 1997 (15-74-vuotiaat) (%) 
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Kaupunkipalveluja koskeneen selvityksen (Keskinen 1998) perusteella 
helsinkiUiisista no in joka vii des (22 %) seka espoolaisista ( 17 %) ja tampe
relaisista (15 %) noinjoka kuudes ei tuntenut oloaan turvalliseksi kavelles
saan asuinalueellaan myohaan illalla. Asuinalueen keskustassa liikkuminen 
koettiin viela tatakin turvattomammaksi (Helsingissa 46 % vastaajista, 
Espoossa 42 % ja Tampereella 39 %) . Vakivaltarikoksen kohteeksi joutumi
sesta oltiin eniten huolissaan Helsingissa. Naiden rikosten (vakivalta, 
vakivallalla uhkaaminen, vakivaltainen ryosto, seksuaalirikos) kohteeksi 
jouturnisesta erittain huolestuneiden osuus vaihteli 10--20 prosentin valilla 
tutkimuksen kohteena olleissa kolmessa kaupungissa. 
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Seki:i vuosien 1992, 1996 etta 2000 kansainvalisen uhritutkimuksen 
mukaan 18 prosenttia suomalaisista tunsi olonsa hieman tai erittain turvatto

maksi kavellessaan yksin asuinalueellaan pimean tultua (Aromaa & Heiska
nen 1992b; Heiskanen 1996; Aromaa & Heiskanen 2000). Haastatelluista 

21 prosenttia vuonna 1992 ja 23 prosenttia vuonna 1996 valtti tiettyja 

alueita pimean tultua ulkona liikkuessaan. Katuvakivallasta huolestuneiden 

osuus oli yhteensa 30 prosenttia vuonna 1996 ja 29 prosenttia vuonna 1992, 
kun edella mainittujen kahden kysytyn asian tiedot yhdistettiin. Tallaiset 

varokeinot ja pelko olivat Suomessa aika lailla samantasoisia kuin Ruotsissa 
ja Norjassa, mutta harvinaisempia kuin muissa tutkimukseen osallistuneissa 

maissa keskimaarin (Aromaa & Heiskanen 1992b; Heiskanen 1996). 
Lahes 90 prosenttia miehista ja 67 prosenttia naisista tunsi olonsa 

erittain turvalliseksi ollessaan yksin kotona illalla pimean tulon jalkeen. 
Rieman tai erittain turvattomaksi tunsi olonsa vajaa prosentti rniehista ja 6 

prosenttia naisista vuonna 1999 (Aromaa & Heiskanen 2000). 

Huolestuneisuutta koskevat kysymykset on usein rajattu koskemaan 

esimerkiksi viikonloppuiltoja, jolloin rikoksia ja hairiokayttaytyrnista eniten 

esiintyy ja jolloin siita ollaan eniten huolissaan. Eri tutkimusten tuloksia 
tuleekin tarkastella tata taustaa vasten. Rikoksen pelkoa koskevat vastaukset 
eivat ole tulkittavissa niin, etta kansalaiset olisivat kaiken aikaa huolissaan 

jostakin. Painvastoin voi olla niin, etta rikollisuuden pelko on suhteellisen 

marginaalisia ja ehka ohimenevia elamantilanteita koskettava huolenaihe . 

Eraita lahioalueita koskeneessa selvityksessa (Salmi & Keskinen 1997) 

vastaajista suurin osa tunsi olonsa turvalliseksi liikkuessaan paivalla asuin

alueellaan tai sen keskustassa. 

Omaisten tai tuttujen aiheuttaman vakivallan uhriksi joutumisesta oli 

huolissaan joka kymmenes suomalainen (rniehista 8 % ja naisista 12 %) 
vuonna 1993 (Niemi 1994 ja 1996). Perheenjasenen aiheuttaman vakivallan 
uhriksi joutumisesta oli huolissaan 6 prosenttia vuonna 1997 (Niemi 2000) . 

Naisuhriselvityksen (Heiskanen & Piispa 1998) mukaan joka kymmenes 
nainen oli huolissaan oman perheenjasenensa aiheuttaman vakivallan 

kohteeksi joutumisesta. Eraan toisen tutkimuksen (Niemela ym. 1993) 

mukaan laheisen ihrnisen vakivaltaisuus aiheutti turvattomuutta joka viiden

nelle kyselyyn vastanneista. Turvallisuus 93 -tutkimuksen mukaan kym

menesosa vaestosta (11 %; miehista 7 % ja naisista 14 %) kantoi huolta 
vakivallan kohteeksi joutumisesta tyotehtavissa. 
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Huoli asuntomurron kohteeksi joutumisesta 

Huoli murtautumisen ja omaisuusrikosten kohteeksi joutumisesta omassa 
kodissa nayttaa olevan vakivallan kohteeksijoutumista suurempi rikollisuu
desta johtuva huolen aihe . Rieman vajaa puolet (47 %) Turvallisuus 97 -
tutkimuksen vastaajista ilmaisi olevansa ainakin jonkin verran huolissaan 
kotimurron kohteeksi joutumisesta, kun vastaava osuus vaestosta vuonna 
1993 oli yli puolet (52 %) ja vuonna 1988 noin kolmannes (34 %) (Niemi 
1994, 1996 ja 2000). Kotiin murtautumisen ja muiden omaisuusrikosten 
uhkaa ja mahdollisuutta pidettiin vakivallan uhkaa todennakoisempana myos 
toisessa rikoksen pelkoa kasittelevassa tutkimuksessa (Korander 1994). 

Kotiin murtautumista (esim. erittain tai melko huolestuneita 67 % 
Helsingissa) enemman ihmiset nayttavat olevan kuitenkin huolissaan esimer
kiksi polkupyoran varastamisesta (74 %) ja rattijuopon aiheuttamasta 
liikenneonnettomuudesta (7 6 %) (Keskinen 1998). 

Kansainvalisessa vertailussa suomalaiset pitivat kotiin murtautumisen 
todennakoisyytta selvasti alhaisempana kuin muissa tutkimukseen osallistu
neissa maissa keskimaarin vuonna 1989. Melko tai erittain todennakoisena 
kotimurtoa piti suomalaisista vain 9 prosenttia, kun mukana olleiden 14 
lansimaan keskiarvo oli 40 prosenttia (Rikollisuustilanne 1993). 

Sen jalkeen (14 % vuonna 1992) huoli omaisuusrikoksen kohteeksi 
joutumisesta on Suomessakin lisaantynyt (Aromaa & Heiskanen 1992b) 
ennakoidenjo sita suuntaa, jota vuotta 1993 koskevan turvallisuustutkimuk
sen tulokset vahvistavat. Vuoden 1996 tutkimuksessa taas "vain" 11 pro
senttia vaestosta piti asuntomurtoa kotiinsa erittain todennakoisena tai 
todennakoisena (Heiskanen 1996). Vuonna 1999 vastaava osuus oli noussut 
13 prosenttiin (Aromaa & Heiskanen 2000). 

Ketkii ovat huolissaan rikoksen kohteeksijoutumisesta? 

Naisten huolestuneisuus rikoksen kohteeksi joutumisesta oli niin Turvalli
suus 93- kuin 97 -tutkimuksen jokaisessa kysymyssarjaan kuuluneessa 
tekomuodossa selvasti suurempi kuin miesten. Sukupuolten valiset erot eivat 
ole huolestuneisuuden suhteen muuttuneet myoskaan vuodesta 1988. 
Vastaavanlaisia sukupuolten eroja tukevia tuloksia on saatu myos muissa 
mittauksissa (Aromaa & Heiskanen 1992b; Korander 1994; Heiskanen 
1996; Salmi & Keskinen 1997; Keskinen 1998) . 
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Kuvio 44 Huolestuneisuus viikivallan kohteeksi joutumisesta iltais in, sukupuolisen 
viikivallan (vain naiset) ta i kotiin murtautumisen kohteeks i joutumisesta sekii 
haluttomuus liikkua kodin liihistollii iltaisin tai 6isin vuonna 1997 (15 vuotta 
tiiyttiineet) ( %) 
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Ero sukupuolten huolestuneisuuden valilla voi johtua ainakin osittain siita, 
etta miehet eivat rooliodotusten vuoksi ilmaise yhta herkasti pelkotuntemuk
siaan kuin naiset. Miesten pelon aiheet voivat olla myos paremmin ennustet
tavia, koska ne ovat miellettavissa turvallisen kotielaman ulkopuolisiksi 
vaaroiksi. Miehetkin kykenevat olemaan huolissaan silloin, kun heidan 
huolensa kohdistuu johonkin laheiseen perheenjaseneen. Naistenja miesten 
huolestuneisuuden erot ovat olleet vahaisia, kun on kysytty omaisten 
puolesta tunnettavaa huolta (Seppanen 1991; Korander 1994). Tarkeaksi 
pelon maaraan vaikuttavaksi seikaksi on osoittautunut asianomaisen henki
lon rikollisuutta koskevan tiedon maaraja laatu. Erityisesti vakivaltarikosten 
pelko on olennaisesti kytkeytynyt ihmisten yleisiin turvattomuuden tunteisiin 
ja heidan mahdollisuuksiinsa paattaa omaan hyvinvointiinsa vaikuttavista 
perustekijoista (Haapaniemi 1994). 

Vuoden 1997 turvallisuustutkimuksessa naisista eniten ns. katuvaki
vallan kohteeksi joutumisesta olivat huolissaan 15-44-vuotiaiden ikaryh
maan kuuluvat. Miesten kohdalla ei esiintynyt merkittavia ikaryhmittaisia 
eroja. Kodin Iahistolla liikkumista iltaisin ja yoaikaan pelkasi myos keski
maaraista suurempi osa iakkaimmista, 55 vuotta tayttaneista. Tassa kohdin 
naisten turvattomuuden tunteessa ei puolestaan esiintynyt ikaryhmittaisia 
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eroja, vain miesten huolestuneisuus lisaantyi ian kasvaessa. Seksuaalisesta 

vakivallasta on 15-24-vuotiaista nuorista naisista huolestuneita muita suu
rempi osa. 

Kotiin murtautumisesta ovat eniten huolissaan nuorehkot ja keski

ikaiset (25-54-vuotiaat) . Ikaryhmien eroja koskevat tulokset eivat merkitta
vasti poikkea vastaavien vuoden 1988 ja 1993 haastattelujen, eivatka 

myoskaan muiden rikollisuuden pelkoa kasitelleiden selvitysten tuloksista 

(Seppanen 1991; Aromaa & Heiskanen 1992b; Korander 1994; Heiskanen 

1996; Heiskanen & Piispa 1998). Sukupuoltenja ikaryhmien pelot kohdistu

vat erityyppisiin rikoksiin. Esimerkiksi iakkaammat naiset pelkaavat kassin 

tai lompakon varastarnista, nuoret naiset seksuaalista ahdistelua ja iakkaat 

miehet asuntomurtoa (Salmi & Keskinen 1997). 

Alueellisesti vakivallan kohteeksi jouturnisen pelko on kaikkein 
yleisinta suurilla paikkakunnilla (Niemi 1994, 1996 ja 2000) . Myos kotiin 

murtautumisesta oltiin keskimaaraista useamrnin huolestuneita suurissa 
kaupungeissa. Talloin varsinkin paakaupunkiseudulla pien- tai rivitalossa 

asuneet olivat kerrostalossa asuvia enemman huolissaan. Maaseudulla 

rikoksen kohteeksi joutumisen riski on huomattavasti vahaisempi ja ilmei

sesti paremmin ennakoitavissa kuin suurissa kaupungeissa. Ihmisten saama 

kuva kaupunkien rikollisuudesta perustuu suuressa maarin toisen kaden 

tietoihin, ennen muuta joukkotiedotusvalineisiin (Karisto & Tuorninen 

1993). Kansainvalisen uhritutkimuksen mukaan turvattomuuden tunne on 
suurinta Etela-Suomessa ja kasvaa melko tasaisesti sen mukaan, rnita 

pohjoisempana haastateltava asui (Heiskanen 1996). 

Kuopiossa tehdyn tutkimuksen mukaan ulkona liikkumisen pelko 

viikonloppuiltaisin oli vastaavasti sita vahaisempaa mita pienemmalla 
paikkakunnalla vastaaja asui (Korander 1994). Katuvakivallan kohteeksi 

joutumista pelattiin enemman kuin kodin lahiymparistossa liikkumista ilta

tai yoaikaan. Ihmiset kokevat vakivallan uhriksi joutumisen riskin suurem

maksi taajamien keskustoissa kuin ornilla tutuilla asuinalueillaan. Ainoas
taan kaksi prosenttia vastaajista tunsi olonsa turvattomaksi liikkuessaan 

asuinalueellaan tai paikkakuntansa keskustassa paivasaikaan (Korander 
1994). 

Rikoksen uhriksi joutuneiden ryhmassa huolestuneisuus on kauttaal

taan suurempi kuin niiden vastaajien kohdalla, jotka eivat kyselya edelta
neella 12 kuukauden jaksolla olleet lainkaan kokeneet rikoksen uhriksi 

joutumista vuonna 1997. Era on eri huolenaiheiden osalta paaosin 5-15 

prosenttiyksikkoa ja se on pysynyt suunnilleen yhta suurena kuin vuosina 

1988 ja 1993 tehdyissa turvallisuustutkimuksessa (Niemi 1994 ja 1996). 
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Tarkasteltaessa rikoksen kohteeksi joutumista ja rikoksen pelkoa 
esimerkiksi sukupuoli- tai ikaryhmittain havaitaan - ensi katsomalta -

ristiriitaisuuksia. Naiset pelkaavat miehia enemmiin esimerkiksi katuvakival

lan kohteeksi joutumista, vaikka naisten uhriksijoutumisen todennakoisyys 

on selvasti pienempi. Useimmin uhriksi joutuvat nuoret miehet pelkaavat 

vakivaltaa kaikkein vahiten jne. Tata on pyritty selittamaan muun muassa 
siten, etta vakavammat ja kokonaisvaltaisemmat tapahtumat aiheuttavat 

suurempaa pelkoa, vaikka ne olisivatkin vahemman todennak6isia (ks. esim. 
Karisto & Tuominen 1993). Naiset joutuvat vakivallan uhan kohteeksi 

eraassa mielessa my6s konkreettisemmin, koska naisten kokema vakivalta 

on suurelta osin omaisten ja tuttujen aiheuttamaa. Naisuhritutkimuksen 

(Heiskanen & Piispa 1998) mukaan perheenjasenen aiheuttamasta vakival

lasta olivat erityisesti huolissaan ne avio- tai avoliitossa elavat, joiden 

puoliso oli joskus kayttaytynyt heita kohtaan vakivaltaisesti. Kotikaan ei 

silloin rajaudu turvalliseksi paikaksi. Tietynlainen huolestuneisuus kuuluu 

naisten sosiaalistumiseen ja kulttuurisiin rooliodotuksiin usein painvastoin 

kuin miehilla ja se nakyy monentyyppisina turvattomuuden osoituksina 
naisten eliimanhallinnassa. 

Rikoksiin varautuminen tai niiden torjuminen 

Varautuminen ennakolta vakivallan kohteeksi joutumista vastaan voi olla 

osaltaan merkki kansalaisten tuntemasta yleisesta huolesta esimerkiksi 

asuinymparist6n levotonta ilmapiiria kohtaan. Vakivaltaan varautuminen 

lienee kuitenkin edelleen hyvin eriytynyWi. Vakivaltaan varautuvat ne, joilla 
on keskimaaraista suurempi todennakoisyys joutua vakivallan kohteeksi 

esimerkiksi ammattinsa takia. 

Turvallisuus 97 -tutkimuksen mukaan noin joka viides mies (21 % 
vuonna 1993 ja 1997) jajoka seitsemas nainen (14 %; 13 % vuonna 1993) 

ilmoitti varautuneensa vakivaltaan jollakin tavoin. Vuodesta 1988 (miehet 

15 % ja naiset 7 %) nama osuudet ovat nousseet selvasti. Nuorista (15-24-

vuotiaat) enemman kuin joka neljas ja paiikaupunkiseudulla asuvista noin 

joka neljas oli varautunut vakivaltaa vastaan 1997. Ikiil:intymisen myota 
varautuminen vakivaltaa vastaan vahenee (Niemi 1994, 1996 ja 2000). 

Miehista noin joka seitsemas (14 %; 9 % vuonna 1988 ja 11 % 
vuonna 1993) ja naisistakin jo 6 prosenttia (2 % vuonna 1988 ja 4 % 
vuonna 1993) vastasi kayneensa itsepuolustuskurssin. Tamakin keino oli 
nuorten ja uhriksi joutuneiden eniten suosima. Noin joka kymmenes (9 %; 
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11 % vuonna 1993, 6 % vuonna 1988) suomalainen kayttaa muuta tapaa 

valttaakseen vakivaltaa. Talloin tulevat kysymykseen fyysisen kunnon 
yllapitaminen, koiran pitaminen ja mahdollisesti myos jokin ase tai 
aseenomainen esine (ks. Seppanen 1991). Kansainvalisen uhritutkimuksen 

(1996) tuloksista ilmenee, etta pari prosenttia vaestosta pitaa asetta suojau

tuakseen rikokselta (Heiskanen 1996; Aromaa & Heiskanen 2000). 

Taman lisiiksi suuri osa ihmisista harkinnee tavalla tai toisella 

vakivallan kohteeksi joutumisen mahdollisuutta paattaessaan ulkona liikku

misesta tai sen muodosta. Osa valttaa tiettyyn aikaan ja tietyissa paikoissa 
liikkumista. Osa voi kayttaa esimerkiksi julkista liikennevalinetta tai taksia 

lyhyilHikin matkoilla esimerkiksi ravintoloiden sulkemisaikaan iltaisin ja 
oisin. Suosituimpia tapoja (Korander 1994) ovat ympariston tarkkailu (80 % 
naisista ja 72 % miehista) seka alueen valttaminen (61 % miehista ja 34 % 
naisista). N aispuolisesta vaestosta 63 prosenttia oli ylipaataan miettinyt 

etukateen, miten toimia uhkaavassa tilanteessa (Heiskanen & Piispa 1998). 

Vuonna 1997 seitseman kymmenesta (70 % seka vuonna 1993 etta 

1997) vastaajasta kertoi kayttavansajotakin varotoimenpidetta suojellakseen 

kodissa olevaa omaisuuttaan. Kotitalouksien varautumistaso on tassa 

suhteessa lisaantynyt selvasti vuodesta 1988. Silloin vastaaviin varotoimen

piteisiin ryhtyneiden osuus oli hieman yli puolet vastanneista (54 %) . 

Kaikkien vuonna 1988 kaytettyjen varautumistapojen kaytto on lisaantynyt 
suunnilleen yhta paljon. Samansuuntaisesta kehityksesta kertovat myos 

kansainvalisten uhritutkimusten tulokset. Kun johonkin suojautumistapaan 

turvautui 40 prosenttia vastaajista vuonna 1992, vastaava osuus oli 52 

prosenttia vuonna 1996 ja 59 % vuonna 1999 (Aromaa & Heiskanen 2000). 

Oven takalukituksen kaytto on edelleen yleisin tapa torjua kotiin 

murtautumista. Nelja kymmenesta vastaajasta kaytti takalukitusta ja lahes 

joka neljas varmuuslukkoa. Varmuusketjua kaytti puolestaan noin joka 

kymmenes vastaaja (Niemi 1994, 1996 ja 2000). Vuonna 1999 turvalukon 
kaytto oli edelleen yleistynyt. Runsas kolmannes (37 %) kaytti tata suojau
tumistapaa (Aromaa & Heiskanen 2000). Noinjoka kuudes ilmoittijattiivan

sii valot paalle poistuessaan asunnosta pitemmaksi ajaksi (Niemi 1994, 1996 

ja 2000). Murtohiilyttimien kaytto oli edelleen melko harvinaista ( 4 % 
vuonna 1997; Niemi 2000). Murtohiilyttimia kaytetaan asuinhuoneiston 

suojelemisen lisaksi autovarkauksien ehkaisyssa. Murtohalyttimien kaytto 

on Suomessa kansainvalisesti vertaillen viela melko harvinaista (Rikollisuus

tilanne 1993). Viidennes vastaajista ilmoitti, etta heidan omaisuuttaan oli 

mer kitty. Omaisuuden merkitseminen kohdistuu yleensii kodin elektroniik-
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kaan (tv, video, stereot, tietokoneet, kamerat) ja polkupyoriin (Niemi 1994, 
1996 ja 2000). 

Naapurin (sukulaisen, tuttavan) pyytaminen pitamaan huoneistoa 
silmalla asukkaiden poissaollessa on tavallinen tapa suojautua kotiin murtau
tumiselta (Korander 1994). Myos koiran pitaminen tai sen olemassaolosta 
ilmoittaminen on verraten yleista pientaloalueilla. Edelleen on tavanomaista, 
etta esimerkiksi arvopapereita ja arvokkaita koruja sailytetaan pankin 
tallelokerossa. 

Varotoimenpiteisiin ryhtyminen vahenee asteittain sen mukaan mita 
iakkaammasta vastaajasta on kyse. Kaikkein eniten (73 % kaytti jotain 
varotoimenpidetta) nayttivat varautuvan ne kotitaloudet, joissa vastaajana oli 

15-24-vuotias henkilo. Suosituin keino kaikissa ikaryhmissa oli takalukitus 
(Niemi 1994, 1996 ja 2000). Asumismuodolla on myos vaikutusta siihen, 
minkalaisiin turvatoimiin asukkaat ryhtyvat. Pari- ja omakotitaloissa suosi
taan murtohalyttimia ja koiran pitamista enemman kuin kerrostaloissa, 
joissa turvalukko on puolestaan muihin asumismuotoihin nahden yleisempi 
varokeino (Heiskanen 1996). Paakaupunkiseudulla ovien takalukitus seka 
varmuuslukkojenja -ketjujen kaytto olivat selvasti yleisempia varotoimenpi
teita kuin Tampereella (Keskinen 1998). 

Suojautumisen yleinen taso on kohonnut vuodesta 1988. Eras suojau
tumisen tasoon voimakkaasti vaikuttava asia ovat mahdolliset muutokset 
vakuutusturvan tasossa ja esimerkiksi vakuutusehtojen maaraykset. Vakuu
tusehdoissa voidaan edellyttaa tietyn suojautumistoimenpiteen kayttoa taikka 

sen kayttamisen perusteella voidaan myontaa alennusta vakuutusmaksuun tai 
esimerkiksi ns. omavastuuosuuden poistumista vahinkotapahtuman sattuessa 
ja korvausta maksettaessa. 

Rikoksen pelon lisiiiintyminen 

Huolestuneisuus vakivallan kohteeksijoutumisestaja varautuminen vakival
taan ennakolta ovat lisaantyneet vuonna 1997 jonkin verran vuodesta 1993. 
Omaisuusrikoksen kohteeksi joutumisesta oltiin sita vastoin vahemman 
huolissaan kuin vuonna 1993. Vuoteen 1988 verrattuna rikollisuuden pelko 
ja rikoksiin varautuminen ovat kaikissa suhteissa lisaantyneet. Rikoksen 
pelko ja rikollisuuden maara eivat kuitenkaan ole lisaantyneet samanaikai
sesti ja -suuntaisesti. 

Asuinymparisto ja sen koko vaikuttavat rikollisuuden pelkoon. 
Rauhallisessa maaseutuymparistossa rikollisuuden pelolla ei ole merkittavaa 



148 Hannu Niemi 

sijaa. Kaupungistumiskehitys onkin piternmalla aikavalilla yksi merkittavim
mista ellei merkittavin rikollisuuden tasoa ja rikollisuudesta aiheutuvaa 
pelkoa lisaava tekija. Ymparistonsuunnitteluun liittyvilla toimilla (esim. 
valaistuksen lisaaminen, erilaisten rutiinitoimintojen kasvattaminen myos 

kauppojen aukioloaikojen ulkopuolella) ja esimerkiksi sopivasti mitoitetulla 
poliisin nakyvyyden ja havaittavuuden lisaamisella voidaan pyrkia torju
maan rikollisuutta ja sen pelkoa ennakolta. Kaupunkimaisessa ymparistossa, 
jossa osa vaestosta viettaa sosiaalisesti varsin eristynytta elamaa, voi olla 
vaikea hahmottaa rikollisuuden kokonaiskuvaa. Talloin kansalaisten kasityk
set muotoutuvat entista enernman rikosuutisistaja mahdollisesti tiedotusvali
neita vahernman seuraavien kohdalla eri paikoissa kuulluista huhuista 
saatuihin tietoihin. Myos taloudellinen lama ja sen mukanaan tuoma tyotto

myys tai epatietoisuus taloudellisen hyvinvoinnin jatkumisesta voivat lisata 
ihmisten yleista epavarmuutta, joka heijastuu muun muassa rikoksen 
pelkona. Vaeston ikaantyminen on todennakoisirnmin vahvistanut tallaisten 
tekijoiden vaikutusta. 

Tiedotusvalineiden merkitys on suuri silloin, kun ihmisilta puuttuu 
omakohtaisia kokemuksia rikollisuudesta. Ne, jotka epailivat joutuvansa 
hairinnan tai vakivallan kohteeksi kaikkein yleisimmin, ilmoittivat lehdista 

luetulla aineistolla olevan ainakin jonkin verran merkitysta (87 %) heidan 
turvattomuuden tunteelleen. Omilla (37 %) tai laheisten (52 %) uhrikoke
muksilla oli selvasti pienempi vaikutus turvattomuuden tunteeseen. Lehdista 
luettua piti selvasti suurin osa (71 %) tarkeimpana rikoksista saatavan tiedon 

liihteena. Noin puolet vastaajista oli lisaksi sita mielta, etta lehdisto antaa 
"oikean kuvan" rikollisuudesta. Runsas neljannes piti lehdiston antamaa 
kuvaa vahattelevana ja runsas viidennes liioittelevana (Korander 1994). 

Uusista rikollisuusaiheista on tiedotusvalineissa voimakkaasti noussut 
esiin kysymys itarikollisuudesta. Tama ja eraat laajaa huomiota herattaneet 
yksittaistapaukset seka iltapaivalehtien myyvat rikosotsikot ovat saattaneet 
heijastua yleisernminkin kansalaisten kasityksiin rikollisuuden tasosta ja 
ongelmallisuudesta. 



III 
RIKOLLISUUSKONTROLLI 

Tiissii jaksossa kiisitellaiin virallisen kontrollijiirjestelmiin toirnintaa kuvaile
malla muun muassa rikosten ilrnituloa, ilmi tulleiden rikosten selvittarnistii, 
rikoksentekijoiden syytteeseen asettamista, heidan tuornitsernistaan sekii ran
gaistusten taytiint66npanoa. Toimenpiteistii vastaavat piiiiasiassa yleiset 
kontrolliviranomaiset: poliisi, syyttiijiit, tuornioistuimet ja tiiytiint66npano
viranomaiset. Jakso A sisiiltiiii perustiedot kontrolliviranomaisten toirnin

nasta. J aksossa B tarkastellaan liihemrnin eraitii kontrollijiirjestelmiin 
erityispiirteitii. 

A Kontrolliviranomaisten toiminta 
Tapio Lappi-Seppala 

1 Johdanto 

Viranomaisratkaisut ja kontrollin vaiheet 

Piilorikollisuus ja ilmitullut rikollisuus. llmi tulle ella rikollisuudella tarkoi
tetaan yleensa niita laissa rangaistavaksi maiiriittyjii tekoja, jotka ovat tulleet 

poliisin tietoon ja jotka on kirjattu rikoksiksi. Piilorikollisuudella tarkoite
taan kaikkea sita rikollisuutta, joka jiiii poliisilta kirjaamatta. 
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Piiloon jaannin syyt vaihtelevat: Osa rikollisuudesta jaa piiloon ja 
rekisteroimatta syysta, ettei rikosta lainkaan havaita. Tyystin havaitsematta 
saattavat jaada etenkin yhteisollisiinja valtiollisiin oikeushyviin kohdistuvat 
rikokset, kuten rikokset julkista taloutta vastaan, ymparistorikokset taikka 
liikennerikokset. Toinen piiloon jaamisen syy on, ettei havaittua rikosta 
ilmoiteta eteenpain viranomaisille taikka poliisille. Vaikka valtaosa valitto
masti yksilouhria koskevista rikoksista tulee uhrin tietoon, niista vahem
misto ilmoitetaan eteenpain poliisille. Senkin jalkeen, kun rikos on saatettu 
poliisin taikka viranomaisten tietoon, se voi eri syista - esimerkiksi teon 
maarittelyyn liittyvien vaikeuksien takia tai asianomistajarikoksissa uhrin 
tahdosta- jaada rikoksena kirjaamatta. 

Jaksossa A.2 tarkastellaan rikosten ilmituloa ja siihen vaikuttavia 
tekijoita. J aksoissa A. 3-7 selvitetaan tarkemmin ilmirikollisuuteen kohdistu
via viranomaistoimenpiteita. Tarkastelu onjasennetty rikosasian etenemisen 
seka asian kasittelyyn osallistuvien viranomaisten mukaan seuraavasti: 

Poliisin tietoon tullut rikollisuus ja esitutkintaviranomaisten toiminta. 
Rikokset tulevat poliisin tietoon joko poliisille annettujen tietojen ja ilmoi
tusten perusteella (rikosilmoituksina, ilmiantoina, yleisovihjeiden avulla, 
muun viranomaistoiminnan kautta), taikka poliisin oman valvontatoiminnan 
tuloksena. Tietoontulotapa vaihtelee rikostyypin mukaan. Yksil66n kohdis

tuvat rikokset tulevat usein tietoon asianomistajan ilmoituksen perusteella. 
Poliisin taikka muiden viranomaisten valvontatoiminnan kautta tulevat taas 
ilmi esimerkiksi valtion taloudellisiin intresseihin kohdistuvat rikokset ja 
vahinkoa aiheuttamattomat liikennerikokset. 

Poliisille ilmoitetuista ja sen kirjaamista rikoksista osa selvitetaan 
(selvitetyt rikokset) osassa tekija jaa tuntemattomaksi (selvittiimiittomiit 
rikokset). Rikosten selvittamisessa voi poliisin ohella olla mukana muitakin 
viranomaisia kuten tyosuojelu-, tulli- ja veroviranomaisia. Yleensa selvitetyt 
rikokset ilmoitetaan syyttajalle syytetoimia varten (syyttiijiille ilmoitetut). 

Lievimpien rikosten osalta poliisilla on kuitenkin oikeus jattaa ilmoitus 
tekematta ja antaa syyllistyneelle huomautus (ilmoittamatta jiitetyt). 
Esitutkintaa ja rikosten selvittamista tarkastellaan jaksossa A.3. 

Syyttiijiin toiminta. Syyttajalle ilmoitetuista rikoksista osa johtaa syyte
toimiin (syytteeseen asetetut), osa ei (syyttiimiittii jiitetyt). Syyte voi jaada 
nostamatta prosessuaalisin perustein esimerkiksi milloin tekijan syyllisyy
desta ei ole riittavaa nayttoa taikka syyteoikeus on vanhentunut. Syyttajalla 
on lisaksi oikeus jattaa syyte nostamatta maaratyin laissa maariteltyjen 
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perusteiden nojalla, siitii huolimatta, etta syyllisyys on tullut vahvistetuksi 
(ns. seuraamusluontoinen syyttiimiittii jiittiiminen). Vuodesta 1995 alkaen 
syyttajan tekemiin paatoksiin on lisatty rangaistusmaaraysten vahvistaminen 
(tata ennen rangaistusmaaraykset vahvisti tuomioistuin). - Syyttajien 
toimintaa tarkastellaan jaksossa A.4. 

Tuomioistuinratkaisu. Tuomioistuimissa kasitellyista rikossyytteista osa 
hylataan nayttamattomina (hyli:ityt syytteet) ja osa katsotaan naytetyiksi 
(syyksilukevat tuomiot). Syytteen toteennayttiiminen ei valttamattii johda 
rangaistukseen, silla tuomioistuimilla on valta jattiia maaraehdoin rangaistus 
tuomitsematta (tuomitsemattajiittiiminen). Osassa tapauksia tekija vapaute
taan rangaistusvastuusta syyntakeettomuuden perusteella tai lakiin sisalty
vien vastuuvapausperusteiden nojalla (vastuusta vapauttaminen). 

Rangaistukseen tuomittaessa perusvaihtoehtoina on sakko, seka 
ehdollinen ja ehdoton vankeus. Uusina rangaistuslajeina ovat lisaksi 
yhdyskuntapalvelu seka kokeiluluontoisesti osassa maata nuorisorangaistus 
(alkaen 1.2.1997). Tuomioistuimen maaraama rangaistus ei yleensa muo
dostu rikoksen ainoaksi seuraukseksi. Rikoksesta aiheutuu saannonmu
kaisesti monenlaisia seka virallisia etta epavirallisia seurauksia. - Tuomiois
tuinten toimintaa tarkastellaan jaksoissa A.5-6 seka B.1-3. 

Tiiyti:intoonpanoviranomaisten toiminta. Viimeista porrasta jarjestelmassa 
edustaa rangaistusten taytantoonpano. Ehdottomien vankeusrangaistusten 
taytantoonpanosta vastaa vankeinhoitolaitos. Vapaudessa taytiintoonpanta
vien ns. yhdyskuntaseuraamusten (mm. ehdonalaiseen vapauteen seka 
ehdolliseen rangaistukseen eraissa tapauksessa liittyva valvonta, yhdyskun
tapalvelu seka nuorisorangaistus) taytantoonpano on suureksi osaksi Krimi
naalihuoltoyhdistyksen vastuulla. Sakon taytantoonpanosta huolehtivat 
perintaviranomaiset ja viime kadessa vankeinhoitolaitos. Rangaistusten 
taytantoonpanoa koskevia tietoja on keratty jaksoihin A.7, B.1 ja B.3. 
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Kontrolliviranomaisten toiminta - yleiskuvaus 

Alla olevaan kaavioon on keratty keskeiset tiedot tapauslukumaarista seka 
kontrolliviranomaisten toiminnasta jarjestelman eri portailla. 

KRIMINAALIPOLIITTISEN JARJESTELMAN TAPAHTUMAVIRTA 

Piilorikollisuus I KOKONAISRIKOLLISUUS I 
I 

I ILMOITETUT/HAVAITUT RIKOKSET 

~EI<ISTER01DVT RIKOKSET 
-743 260 (1998) 
- 742 088 {1999} 5 

0 
Poliisi 

'"' E!WI1een 111\l!itlavana 

v 
POUISIN ESITUTKINTA 

I 
Rikesakko - 266 719 (1998) T 
-62 006 (1998) SELVITETYT RIKOKSET -278 553 (1999) T 
-69210(1999) -526 083 (1998) E 

-512923(1999) l 

Syyttaja u 
SYYTTAJALLE ILMOrTTIUT 

~ 
-489 632 (1998) r----476146{1999) 

Syyttiimatta jiittiiminen: ) I 
I 

- seuraamusl. 8 599 (1998) OIKEUDENKAYNNISSA SYYTEffi I Rangais1usmiiiiriiys 

• muu 15 722 (1998) -64478(1999) - 232 873 (1999) 

Tuomioistuin TUOMIOISTUINRATKAISUT ~ 
paarikostiedoUkaikki rikokset 

Syyte hylii11y I I 
Syyntakeettomia -8 

2733 (1999.} LANGETT AVA PAATOS 72 (1999) 

-paiirikoksia 60 561 (1999) 

~ · kaikkirikokse;118315(1999)~ 

I Tuom~sem:: jiitliiminen II Sakko _]I Ehdolllinen vankeus II Ehdolon vankeus Yhdyskuntapalvelu 
34212 12543 7666 3658 

(1999) (l99S) (1999) (1999) (1999) 

Kertymii MMK (-96) 
Valvonnassa Vankiluku Alottettu 3630 

Taytantoonpano -1uomio; 55,9 (1999) 
-AM; 145,7 -1643 -2883 

Suorittaa 1287 
- rikesakko; 12,1 (31 .12,1999) (31 .12.1999) 

(1 .5.1999) 

Vuonna 1999 poliisi rekisteroi 742 088 rikosta (1998: 743 260)1
• Samana 

vuonna tietoon tulleista rikoksista selvitettiin 512 923 (526 083) eli 69 %. 
Edelleen tutkittavana oli 278 553 rikosta (266 719). 

1 Sulkeissa esitetiiiin edellisvuoden luvut. 
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SyytHijalle ilmoitettiin 476 146 rikosta vuonna 1999. Syyttaja antoi 
232 873 rangaistusmaaraysta vuonna 1999. Vuonna 1998 jatettiin syytta
matta seuraamusluonteisin perustein 8 599 rikoksentekijaa ja muulla perus
teella 15 722 syytteeseen ilmoitettua. 

Vuonna 1999 oikeudenkaynnissa oli syytettyna 64 478 rikoksen
tekijaa. Syyte hyHi.ttiin 2 733 tapauksessa ja syyntakeettomaksi todettiin 72 
rikoksesta syytettya. Kaikkiaan oikeudenkaynnissa luettiin syyksi 118 315 
rikosta (eri tilastointiperusteista ks. myohemmin jakso A.5). Paarikospe
rusteen mukaan rangaistukseen tuomittuja oli 60 561. Rangaistukseen 
tuomitsematta jai 928. Sakkoon tuomittiin 34 212, ehdolliseen vankeuteen 
12 543, ehdottomaan vankeuteen 7 666 ja yhdyskuntapalveluun 3 658 
rikoksentekijaa. 

Rangaistuslaitoksissa oli vuoden 1999 lopussa vankeja 2 663 
Yhdyskuntapalvelua suorittamassa oli 1.5.1999 1 287 tuomittua. Ehdolli
sesti rangaistuja nuoria oli valvonnassa vuoden lopussa 1 643. 

Kaavion tietoja verrattaessa on kiinnitettava huomio tilastointiyksikoi
den vaihteluun. Rikollisuutta kuvaavat luvut kertovat yleensa kaikista 
tietoon tulleista rikoksista. Syyttajan ratkaisut ovat juttukohtaisia Uolloin 
paatokseen voi esim. sisaltyii useampi rikos). Tuomioistuinratkaisuja 
koskevat luvut ovat joko piiiirikosperusteisia (tuomiokerran torkeimmiin 
rikoksen mukaan) taikka ne voivat sisiiltiiii tiedot kaikista syyksiluetuista 
rikoksista (ks. tarkemminjakso A.5). Tiiytiintoonpanoa koskevat tiedot ovat 
taas yleensii henkilopohjaisia. 

Taulukkoon 21 on keriitty keskeiset kontrolliviranomaisten toimintaa 
koskevat tiedot vuosilta 1950--1999. Tuomioistuinten tuomitsemien rikosten 
yksityiskohtaiset lukumiiiiriitiedot vuosina 1990--1999 on esitetty liitetau
lukossa 6. 1 

1 Liitetaulukon rikosluokitus on uudistettu. Vuonna 1991 voimaan tulleen rikoslain I 
osittaisuudistusta edeltlineen rikosluokituksen mukaiset tiedot aikaisemmilta vuosilta 
ilmenevlit Rikollisuustilanne 1994 raportista. 
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Taulukko 21 Kontrollijarjestelmiin toiminta (yleiset alioikeudet) vuosina 1950-1999 

1950 1960 1970 1980 1990 1995 1999 

Rikosten selvittliminen1 

- omaisuusrikokset % 65 64 52 51 50 34 32 
- vakivaltarikokset % 96 95 90 89 84 74 80 

Tuomitut (tuhansissa) 
- omaisuusrikokset 8 8 13 33 43 44 
- vakivaltarikokset 3 3 5 11 12 8 

Rikesakkoja (tuhansissa) 70 65 69 

Sakkorangaistuksia (tuhansissa) 120 188 193 2692 3642 3372 268 

Ehdollisia vapausrangaistuksia 
(tuhansissa) 3 4 5 14 17 14 13 

Ehdottomia vapausrangaistuksia 
(tuhansissa) 6 7 10 10 12 7 8 

Vankeja vuoden alussa 
(tuhansissa) 8 7 5 5 3 3 3 

Vapausrangaistuksen mediaani-
pituus3 kuukausina 

- kaikki rikokset 7,6 5,9 5,0 ~.7 3,0 
- varkausrikokset 

(RL 28:1-3) 9,8 7,7 6.6 4,6 29 
- pahoinpitelyrikokset 

(RL 21:5-7) 8,6 6,4 5,7 4,9 4 3 

1 Rikosten selvittiiminen = Vuoden aikana selvitetyt * 100 
Vuoden aikana poliisin tietoon tulleet rikokset 

2 Poislukien oheissakot 
3 Mediaani = Juku, jonka kummallekin puolelle jaa puolet suuruus(pituus-) jarjestykseen 
~annuista havainnoista. 

4 uoden 1992 konkurrenssiuudistuksen vuoksi luvut ovat vertailukelvottornat. 

Luvut laskettu Tilastokeskuksen tiedoista. 
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2 Rikosten ilmitulo 

Suurin osa kaikista y ksityiseen henkiloon taikka kotitalouteen kohdistuneista 
vakivalta- ja omaisuusrikoksistajaa tulematta poliisin tietoonja tilastoimat
ta. Kansallisen uhritutkimuksen tietojen mukaan poliisitutkinta oli vuonna 
1997 suoritettu kaikista haastateltavien mainitsernista vakivaltatapauksista 
seitsemassa prosentissa. Omaisuusrikoksia koskeva vastaava luku vuodelta 
1993 oli 35 prosenttia. 

Taulukk.o 22 Vakivalta- ja omaisuusrikosten ilmoittaminen poliisille 1980-1997 

Poliisitutkinta suoritettu haastattelutietojen mukaan 

1980 
1988 
1993 
1997 

Vakivaltarikoksissa 

3,7% 
5,4% 
6,6% 
7,0% 

Omaisuusrikoksissa 

17 % 
24% 
35% 

Lii.hteet: Heiskanen ym. 1990; Heiskanen 1991; Heiskanen & Aromaa 1998 

Haastattelutiedot osoittavat myos, etta rikosten ilmoittarnisalttius on jat
kuvasti lisaantynyt. Vuodesta 1980 niiden tapausten osuus, joissa on tehty 
poliisitutkinta, on kasvanut kaksinkertaiseksi. Nousu perustuu osaksi 
vaeston tuntuvaan vanhenerniseen 1980-Iuvun alun jalkeen. Nuoret ilmoit
tavat kokerniaan rikoksia erittain harvoin poliisille, kun sen sijaan keski
ikaiset menettelevat nain varsin usein. Omaisuusrikosten kohdalla 
ilmoitusalttiuden nousun taustalla nayttaa olevan myos kohdeornaisuuden 
rakenteen muutos: vuonna 1993 kyse oli entista useamrnin varsin arvok
kaasta omaisuudesta kuten autoista ja kalliista polkupyorista (Aromaa & 
Heiskanen 1994; Suomalaisten turvallisuus 1993). 

Rikosten ilmoittamiskaytantoa on rnitattu hieman erityyppisin kysy
myksin myos kansainvalisissa uhritutkimuksessa (vastaajilta kysyttiin 
suoraan, "ilmoititteko tapauksen poliisille", ks. Aromaa & Heiskanen 
2000). Kuviosta 45 ilmenee tiedot siita, kuinka usein vastaajat olivat 
ilmoittaneet viimeksi sattuneen rikoksen poliisille. Kuviosta 46 ilmenee 
vuorostaan, kuinka ilmoittarniskaytanto on muuttunut eraissa rikostyypeissa. 
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Kuvio 45 Viimeksi sattuneen rikoksen ilmoittaminen poliisille vuoden 2000 tutkimuk
sessa (% rikoksista) 

Moottoripyoravarkaus 

Autovarkaus 

Asuntomurto 

Varkaus autosta 

Ryosto 

Polkupyoravarkaus 

Auton vahingoittaminen 

Varkaus henkilolta 

Pahoinpitely tai uhkaus 

Asuntomurronyritys 

Seksuaalinen ahdistelu 

0 20 40 60 80 100 
% 

Kuvio 46 Viimeksi sattuneen rikoksen ilmoittaminen poliisille vuosien 1989, 1992, 1996 
ja 2000 kansainvalisissa uhritutkimuksissa 
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- • -Auton vahingoittarrinen 

----- Pahoinpitely tai uhkailu 

Ui.hemmin ilmoitusalttiuteen vaikuttaa - paitsi uhrin ika - teon vakavuus, 
uhrin sukupuoli seka ilmoituksesta saatavissa a leva hyoty. Tarkein rikosten 
ilmituloa selittava tekija on rikosten vakavuus. Omaisuusrikoksissa ilmoitta
mishalukkuutta selittavia tekijoita olivat vahinkojen maara ja kohteen arvo, 
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vakivaltarikoksissa vuorostaan vamman vakavuus ja tapauksen haitta-aste 
(ks. Rikollisuustilanne 1995-1996, 150). Myos sukupuoli vaikuttaa. Poliisi
tutkinnan tekeminen on paljon todennakoisempaa miehiin kuin naisiin 
kohdistuvissa vakivaltatapauksissa. Nimenomaan miehet olivat iasta riippu
matta vuosien 1988 ja 1993 haastattelujen mukaan tehneet rikosilmoituksia 
entista herkemmin. Vuoden 1996 uhritutkimuksen tulokset vahvistavat 
havainnon. Vakivallan tai uhkailun kohteeksi joutuneista miehisili asiasta 
ilmoitti poliisille 31 %, mutta naisista vain 22 % (Heiskanen 1996, 20). 

Omaisuusrikoksissa on omaisuuden vakuutussuojalla omaisuuden 
arvon ohella ilmoittamishalukkuutta lisaava vaikutus. Esimerkiksi vakuu
tusyhtiot asettavat yleensa rikosilmoituksen teon korvauksen saamisen 
edellytykseksi rikostapauksissa. Vuoden 1996 kansainvalisen uhritutkimuk
sen mukaan vakuutuskorvaus onkin automurtoja koskevien rikosilmoitusten 
paaasiallinen motiivi (Heiskanen 1996). Vastaavasti autoihin kohdistuvien 
rikosten ilmoitusalttius oli omaisuusrikoksissa selvasti korkein. 

Monet muutkin seikat kuten ilmoituksenteon helppous tai vaikeus, 
ilmoittajan sosiaalinen asema ja suhtautuminen rikollisuuteen sekii poliisiin 
vaikuttavat ilmoituksentekoalttiuteen. Myos poliisin kyky selvittiiii rikoksia 
ja uhrien kiisitys poliisin onnistumismahdollisuuksista vaikuttavat ilmoituk
sentekoalttiuteen. Edelleen merkitysili on silla, kohdistuuko rikos yhteisoon 
vai yksityiseen ihmiseen. Yhteisojen omaisuuteen kohdistuvat rikokset 
ilmoitetaan hyvin usein, etenkin ulkopuolisten tekijoiden yhteisoon kohdis
tamien rikosten tapauksessa, liki automaattisesti, "viran puolesta" poliisille 
(vrt. Aromaa & Laitinen 1994). Vuosien 1974, 1980 ja 1988 rikosvahinko
tutkimusten mukaan omaisuusrikosten rakenne muuttuu siten, etta yhteiso
uhrien osuus on jatkuvasti kohonnut. Talla on oma erillinen vaikutuksensa 
omaisuusrikosten tulemiseen poliisin tietoon. Rikosten uhrien rakenteen 
muuttuminen on omalta osaltaan kohottamassa poliisin tietoon tulevien 
omaisuusrikosten maadUi sita kautta, etta se pienenilia piiloon jaavien 
rikosten osuutta. 

Myos poliisin toimet vaikuttavat rikosten ilmituloon. Poliisin mah
dollisuudet vaikuttaa ilmi tulleiden rikosten maaraan ovat suurimmat 
nimenomaan sellaisissa rikoksissa, joissa mikaan yhteiso tai kukaan yksi
tyinen henkilo ei ole karsinyt valitonta vahinkoa. Valvontaa tehostamalla 
seka uudella tavalla kohdentamalla poliisi voi saada tietoonsa enemman 
tallaisia rikoksia. Sen sijaan vastaavilla toimilla lienee paljon vahaisempi 
vaikutus perinteisten vakivalta- ja omaisuusrikosten ilmituloon. Naiden 
ilmitulo on riippuvainen ennen kaikkea uhrin omasta aktiivisuudesta ja 
ilmoitushalukkuudesta. 
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3 Esitutkinta ja rikosten selvittaminen 

Esitutkintatoimien tilastoinnista 

Tiedot selvitetyista rikoksista sisaltyvat poliisitilastoon. Rikos merkitaan 
tilastossa selvitetyksi, jos sen esitutkinta on paatetty ja tiedossa on syylli

seksi epailty. Selvitetyt rikokset erotellaan tilastoissa kahteen ryhmaan: 
syyttajalle syytilimisili varten ilmoitetut ja syyttajalle ilmoittamatta jatetyt 
rikokset. Seuraavassa selvitettyihin rikoksiin luetaan siten myos ilmoit
tamatta jatetyt rikokset. 

Selvitysaste viittaa selvitettyjen ja ilmoitettujen rikosten suhteeseen. 
Kyse on siiili, kuinka suuren osan ilmoitetuista rikoksista poliisi on vuoden 
aikana selvittanyt. Koska rikosten ilmoittaminen ja niiden selvittaminen ei 
useinkaan osu samalle vuodelle, joudutaan paattamaan selvitysasteen 

laskutavasta. Poliisitilastossa kayteilian kahdella eri tavalla laskettuja 
selvitysprosenttilukuja: (a) Kaikki tietyn vuoden aikana selvitetyt rikokset 
suhteutettuna saman vuoden aikana ilmoitettuihin rikoksiin, jolloin selvitet
tyjen lukuun sisaltyy siis myos kyseista vuotta aikaisemmin ilmoitettuja 

rikoksia. (b) Tiettyna vuotena ilmoitetutja samana vuonna selvitetyt rikok
set prosentteina kaikista vuoden aikana ilmoitetuista rikoksista. Seuraavassa 
noudatetaan ensimmaisili laskutapaa. 

Koska selvitysaste viittaa ilmoitettujen ja selvitettyjen rikosten 
suhteeseen, eivat poliisilta kokonaan piiloon jaavat rikokset vaikuta ilmoi
tettuihin selvitysprosentteihin. Piilorikollisuuden huomioon ottaminen tieten

kin alentaisi selvitysastetta. Sarna seikka vaikuttaa myos selvitysasteen 
muutoksista tehtaviin paatelmiin. Ilmoitusalttiuden kasvu voi laskea tilastoi
tua selvitysprosenttia, vaikka poliisi selvittaisi saman maaran rikoksia 
suhteessa kaikkiin (ilmoitettuihinja ilmoittamattomiin) rikoksiin. Myoskaan 
rikoksentekijan kiinnijaamisriskia (taikka riskin muutosta) ei voi suoraan 
paatella tilastoidusta selvitysasteesta, koska siihenkin vaikuttaa myos 
poliisin tietoon tulemattomien tekojen maara. Ainoastaan niissa tilanteissa, 
joissa mukana on myos arvio piiloon jaavasta rikollisuudesta, voi puhua 
"todellisesta" selvitysasteesta, joka kertoo sen, kuinka suuri osuus kaikista 
rikoksista tulee selvitetyiksi. 

Huomattakoon myos, ettei selvitysaste yksin ole erityisen hyva 
poliisitoiminnan tehokkuuden mittari. Usein selvitysprosentin maaraa 
suoraan rikosten tietoon tulon tapa: jotkut rikokset tulevat tietoon vasta 
selvitettyina. Rikosten valisen vertailun sijasta onkin viisasta tyytya vain 
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trendien muutoksiin, ja talloinkin on otettava huomioon mahdollisen ilmoi
tusalttiuden muutosten merkitys. 

Selvitysaste ja rikoslaji 

Selvitysprosentti vaihtelee suuresti eri rikoksissa. Henkirikosten selvitysaste 
on korkea. Vuonna 1999 poliisi selvitti 126 henkirikosta (mukana yksi 
surma) ja selvitysprosentti oli 89. Tilastoitu selvitysprosentti on korkea 
myos rikoksissa, jotka tulevat ilmi poliisin oman valvonnan kautta (esimer
kiksi liikennerikoksissa), mutta naissa rikoksissa piilorikollisuuden osuus on 
myos yleensa suuri. Selvitysprosentti on korkea myos tekijan ja uhrin 
vuorovaikutusrikoksissa ( esimerkiksi vakivaltarikoksissa). Uhri ei yleensa 
saata olla tekijaa havaitsematta eika usein tunnistamattakaan. Varkaus- ja 
vahingontekorikoksissa selvitysprosentti on sen sijaan alhainen. Naissa 
rikoksissa onkin tavallista, etta omaisuuden katoaminen tai vahingoittumi
nen kylla havaitaan, mutta tekijan ja uhrin valilla ei ole suoraa kosketusta. 
Rikos tulee ilmi, mutta poliisi joutuu aidosti selvittamaan teon ja paljasta
maan tekijan. Poikkeuksena ovat napistykset, joiden tilastoitu selvitys
prosentti on korkea (vuonna 1995 se oli 68 %, vuonna 1998 69 % ja 
vuonna 1999 65 % ). Tamajohtuu siita, etta moni tyypillinen napistys, kuten 
myymalavarkaus, tulee yksittaisena rikoksena ilmi yleensa vain silloin, kun 
tekija jaa samalla kiinni; muulloin on mahdoton sanoa, miten monta var
kautta jonkin tavaramaaran havikkiin mahdollisesti liittyy. Myymalavar
kauksien todelliseen kokonaismaaraan suhteutettu selvitysprosentti olisi 
epailematta varsin alhainen. Napistysten "keinotekoisen" korkea tilastoitu 
selvitysprosentti heijastuu myos varkausrikosten kokonaislukuun: jos 
napistykset lasketaan mukaan, vuoden 1999 varkausrikosten selvitysaste oli 
29 prosenttia, mutta jos ne jatetaan pois, selvitysaste oli vain 14 prosenttia. 

Taulukosta 23 ilmenee vuosina 1988-1999 selvitettyjen rikosten pro
senttinen suhde kaikkiin samana vuonna poliisin tietoon tulleisiin rikoksiin 
eraissa rikosla j eissa. 

Selvitysprosentti on tarkastelujaksolla useimmissa rikostyypeissa 
laskenut. Pahoinpitelyrikoksissa selvitysprosentti on ollut 75-80. Poliisille 
ilmoitetuista vakisinmakaamisista selvitettiin aikaisemmin 65-70 prosenttia, 
mutta nyt selvitysaste on ollut 50 prosentin tuntumassa. Ryostojen selvi
tysaste on laskenut 55-60 prosentista 40--45 prosentin tasolle. Varkaus- ja 
vahingontekorikosten selvitysosuus on ollut runsaan kolmanneksen luokkaa, 
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mutta on viime aikoina pudonnut taman alle. Kavallus- ja petosrikosten 
korkea selvitysprosentti on yhteydessa ilmitulotapaan. 

Taulukko 23 Rikosten selvitysprosentteja vuosina 1988-1999 (kunakin vuonna 
selvitetyt sataa samana vuonna ilmoitettua rikosta kohti) 

Rikosnimike 1988 1990 1992 1994 1996 1998 1999 

Pahoinpitelyrikokset (RL 21 :5-7) 8.1 81 80 75 76 78 79 

Vakisinmakaaminen (RL 20: 1) 64 67 56 56 57 58 61 

Ryiistiirikokset 61 48 44 44 40 45 40 

Kavallusrikokset 87 83 74 1 71' 651 621 65 

Petosrikokset2 92 89 831 881 871 851 84 

Varkausrikokset (pl. moottoriajo-
321 neuvovarkaudet) (RL 28: 1-3) 39 37 291 301 301 29 

Luvaton kiiyttii (RL 28:7-9) 23 18 L7 17 17 

Vahingonteko (RL 35:1-3) 30 27 28 1 261 291 281 26 

Luvut laskettu Tilastokeskuksen tiedoista. 

1 Rikoslain omaisuus-, vaihdanta- ja talousrikoksia koskeva uudistus (769/90) tuli 
voimaan 1.1.1991. Naitii rikoksia koskevat tilastoluvut eivat ole sen vuoksi tiiysin 
vertailukelpoisia edellisten vuosien kanssa. 

2 Vuoden 1996 petoksia koskevista luvuista on jatetty pois yhden kihlakunnanpiirin 
ilmeiseen koodausvirheeseen perustuvat tiedot. 

Rikosten selvitysaste on Suomessa ollut perinteisesti korkeampi kuin muissa 

Pohjoismaissa. Ero on kuitenkin kaventunut, ja esimerkiksi Tanskan ja 

Suomen selvitysaste on useiden rikosten kohdalla hyvin samaa tasoa. 

Ruotsiin verrattuna Suomen selvitysluvut ovat kuitenkin edelleen korkeita 

(ks. lahemmin Rikollisuustilanne 1997, 158). 

Pakkokeinot 

Rikosprosessuaalisia vapauteen kohdistuvia pakkokeinoja ovat kiinniottami

nen, nouto, pidattaminen, vangitseminenja matkustuskielto. Lisaksi poliisil

la on maaraehdoin oikeus esitutkinnassa tapahtuvaan telekuunteluun, 
televalvontaan ja tekniseen tarkkailuun. 1 

1 Ks. lainsaadannon Jyhyt esittely Rikollisuustilanne 1995-1996, 155 seka 
Kainulainen 1998, 3-5. 



Ill. A. 3 Esitutkinta ja rikosten selvittiiminen 161 

Pakkokeinojen kiiytto. Poliisin pitama pidatettyjen rekisteri kertoo tiedot 
kiinniotettujen, pidatettyjen seka vangittujen maarista seka vapauden
menetysaikojen pituuksista. Rekisterin tietojen mukaan poliisi otti vuonna 
1999 kiinni 47 797 rikoksesta epailtya. Naista 27 % johtaa pidatykseen. 
Pidatetyista rikoksesta epaillyista julistetaan vangituksi kuudesosa ( 17 %) . 

Lukumaarien kehitys vuosina 1990-1999 ilmenee taulukosta 24. 

Taulukko 24 Kiinniotetut, pidiitetyt ja vangitut vuosina 1990-1999 

Kiinniotetut Pidiitetyt Vangitut 

N N (% kiinniotetuista) N (% pidii.tetyistii) 

1990 41 256 15 734 (38 %) 1 905 (12 %) 
1991 44 230 12 836 (29 %) 1 774 (14 %) 
1992 44 282 12 173 (27 %) 1 853 (15 %) 
1993 42 669 11 831 (28 %) 1 914 (16 %) 
1994 40 746 12 352 (30 %) 2 121 (17 %) 
1995 38 929 11 772 (30 %) 2 024 (17 %) 
1996 37 919 11 596 (30 %) 1 991 (17 %) 
1997 38 684 11 907 (31 %) 2 173 (18 %) 
1998 45 055 12 628 (28 %) 2147 (17 %) 
1999 47 797 13 143 (27 %) 2 245 (17 %) 

Ulhde: Sisaasiairuninisteriiin yllapitama pidatettyjen rekisteri 

Pidattarnisen maaraaika alkaa juosta kiinniottamishetkesta. Kiinniotettu ja 
pidatetty onjoko vangittava taikka paastettava vapaaksi neljan vuorokauden 
kuluessa kiinniottamisesta. Noin 70 % vapaudenmenetysajoista jaa alle 
vuorokauden (ks. Rikollisuustilanne 1995-1996, 156). 

Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa laaditun vangitserniskaytantoa 
koskevan selvityksen mukaan (Kainulainen 1998) suurin osa poliisin vangit

sernisvaatimuksista hyvaksytaan. Vuosittain tata koskevia vaatimuksia 
esitetaan noin 2 000, joista hyvaksytaan noin 90 % (ks. Kainulainen 1998, 
11). Suurimpina rikosryhmina olivat omaisuusrikokset (37 %) ja huumaus
ainerikokset (25 %). Vangitsemisasioista koski torkeita ryostoja 10 % ja 
tapon yrityksia 5 %. U sein kaytettyja vangitsemisen perusteita olivat jalkien 
peittamisvaara (20 % ), vakava rikosepaily (17 %) seka rikollisen toirninnan 
jatkarnisvaara ( 13 %) seka naiden yhdistelmat (ks. perusteista seka vangitse
rniskaytannosta tarkemrnin Kainulainen 1998, 28 ja 46). 

Telekuuntelu, televalvonta ja tekninen kuuntelu. Sisaasiainrninisterion 
antarnien tietojen mukaan (kertomus eduskunnan oikeusasiarniehelle vuonna 
2000) televalvontalupia myonnettiin 817 vuonna 1999 (756 vuonna 1998). 
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Televalvonnan suurimpana yksiWiisena rikosryhmana olivat huumausaineri
kokset (457 lupaa) ja torkea varkaus (109 lupaa). Muita keskeisia ryhmia 
olivat henkirikokset ja niiden yritykset (31) ja torkea petos (22) ja torkea 
ryosto (19). Televalvonnan kesto vaihtelee muutamista minuuteista yli 
vuoden mittaisiin jaksoihin. Keskimaarainen kesto on 3 kuukautta. 

Vuonna 1999 tuomioistuimet ovat myontaneet poliisille yhteensa 321 
telekuuntelulupaa. Vuonna 1998 lupia myonnettiin 230. Telekuuntelun 
keskimaarainen kesto on ollut 23 paivaa. Telekuuntelua on kaytetty paa
asiallisesti torkeiden huumausainerikosten selvittamiseen. 

Teknista kuuntelua kaytettiin vuonna 1999 kolmesti yhden ja saman 

torkean huumausainerikoksen yhteydessa. 

flmoittamatta jiittiiminen ja esitutkinnan keskeyttiiminen 

Poliisille on lain mukaan oikeus jattaa ilmoitus tekematta tai luopua enem
mista toimenpiteista sellaisen rikkomuksenjohdosta, jota on kokonaisuudes
saan pidettava ilmeisen vahaisenajajosta on odotettavissa enintaan sakkoran
gaistus. Edellytyksena on lisaksi, ettei asianomistajalla ole vaatimuksia (ks. 

ETL 2 § 2 mom). Yleisena edellytyksena on, etta tekija on selvilla. Ilmoitta
matta jattaminen ei siis merkitse tutkinnan jattamista sikseen rikoksen 

selvittamiseen liittyvien vaikeuksien vuoksi. 
Aikaisemmin poliisin ilmoittamattajattamiskaytannosta kertovia tietoja 

saatiin sisaasiainministerion kokoamasta tyoajankayton seurantatilastosta. 
Siina ilmoittamattajattamiset oli kirjattu poliisin antamiksi huomautuksiksi. 
Vuonna 1993 annettiin 629 118 huomautusta. Taman uudempia tietoja ei ole 
saatavissa. Huomautustenjakaumasta rikoslajeittain ei myoskaan ole tietoja. 
Liihinna kyse on liikennerikkomuksista seka erilaisista j arjestysrikkomuksista. 
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4 Syyttiijien toiminta 

Yleistii 

Lainsiiiidiinto. Syyttajan syyteharkinta johtaa joko syytteen nostamiseen 
taikk:a syyttamatta jattamiseen. Lisaksi syytilijan tekemiin ratkaisuihin kuuluu 
rangaistusmaarayksen vahvistaminen/vahvistamatta jattaminen. Syytehar
kinnassa verrataan epaillyn tekoa rikoslain teonkuvaukseen sen selvittami
seksi, iliyttyyko tunnusmerkisto- eli onko kyseessa rikos. On myos selvitet
tava tekijan syyllisyys - eli onko juuri epailty rikoksen tekija. Jos tuon 
epailyn tueksi voidaan esittaa todennakoiset syyt, on syyte nostettava- ts. 
syyttajien toimintaa ohjaa Suomessa ns. syytepakk:operiaate (legaliteettipe
riaate). 

Eraissa tapauksissa syyttaja saa luopua enemmista toimenpiteista myos 
silloin, kun rikos on todettu tapahtuneeksi ja epaillyn syy llisyys on selvitetty. 
Erotukseksi tilanteista, joissa syyte jaa nostamatta prosessuaalisin syin ( esim. 
nayton puuttuminen, syyteoikeuden vanhentuminen jne.) puhutaankin seuraa
muksen luonteisesta syyttamatta jattamisesta. Syyttamatta jatiliminen on osa 
laajempaa seuraamusluonteista rikosoikeudellisista toimenpiteista luopumista. 
Tassa noudatettavista perusteista saadetaan oikeudenkaymiskaaressa. 
Yleissaannosten ohella lakikirjasta loytyy joukk:o toimenpiteista luopumista 

koskevia erityissaadoksia. Niista kaytetyin on vahaisia liikennerikoksia 
koskeva tieliikennelain 104 §:n saannos. Muita tallaisia saannoksia on 
esimerkiksi alkoholilaissa, ennakk:operintalaissa ja tyonantajan sosiaalitur
vamaksusta annetussa laissa. 

Tilastointi. Syyttajien toimintaa koskeva tilasto julkaistaan oikeustilastollisen 
vuosikirjan osana. Tilasto jakaantuu kahteen osaan. Syyttiijiin kiisittelemiit 
jutut kertoo syytHijalHi paattyneidenjuttujen seka syyttajan tuomioistuimeen 
toimittamien juttujen maarat paikkakunnittain ja rikoksittain. Lisaksi 
kerrotaan juttujen kasittelyaika rikoksittain. Syyttiimiittii jiittiimistii koskeva 
tilasto erottelee seuraamusluonteisen syyttamattajattamisen seka syyttamatta 
jattamisen muulla perusteella. Tilastosta saadaan tiedot syytilimattajattamis
perusteiden soveltamisesta seka syyttamattajattamisesta ian ja rikosryhman 
mukaan. Lisaksi syyttajien toiminnasta kertoo oikeuskanslerin kertomus. 
Syyttamatta jattamisili koskeva tieto on juttukohtainen ja rinnastettavissa 
lahinna henkilotilastoon. Paatokseen saattaa sisaltya useampikin rikos, joskin 
tama on melko harvinaista (seuraamusluonteiset syyttamattajattamispaatokset 
sisalsivat eraan selvity ksen mukaan keskimaarin 1, 1 rikosta, ks. Sulin 1993). 
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Toisaalta sama henkilo voisi vuoden aikana sisaltya tilastoon useampaankin 
kertaan (mika niinikaan lienee harvinaista). 

Seuraamusluonteinen syyttiimiittii jiittiiminen 

Oikeudenkaymiskaaren y leissaannosten mukaan virallinen syytta j a saa j attaa 
syytteen ajamatta neljalla eri perusteella. (1) Syyte voidaanjattaa ajamatta, 
jos rikoksesta on odotettavissa korkeintaan sakkoa ja rikosta on sen haitalli
suus tai siita ilmeneva tekijan syyllisyys huomioon ottaen kokonaisuutena 
arvostellen pidettava vahliisena (vahaisyysperuste). (2) Alle 18-vuotiaana 

tehtyyn rikokseen soveltuu valjempi ehto. Laki sallii tlilloin syyttamatta 
jattamisen, jos rikoksesta on odotettavissa korkeintaan kuusi kuukautta van
keutta ja rikoksen katsotaanjohtuneen pikemmin ymmartamattomyydesta tai 
harkitsemattomuudesta kuin piittaamattomuudesta lain kieltoja ja kaskyja koh
taan (nuoruusperuste). Sosiaaliviranomaisten tulee saada tieto nuorta 
koskevasta syyttamattajattamispaatoksesta. (3) Syyte voidaanjattaa ajamatta 
myos, jos oikeudenkaynti ja rangaistus olisivat kohtuuttomia tai tarkoituk
settomia, kun otetaan huomioon tekijan ja asianomistajan valilla saavutettu 

sovinto tai muu tekijan toiminta rikoksensa vaikutusten torjumiseksi, hanen 
henkilokohtaiset olonsa, rikoksesta hlinelle koituvat muut seuraukset tai 

sosiaali- ja terveydenhuollon toimet taikka muut seikat (kohtuusperuste). 
Tama tosin edellyttaa lisaksi, ettei "tarkea yleinen tai yksityinen etu muuta 
vaadi". (4) Lopulta syyte voidaanrikossarjoissajattaa yksittaisen teon osalta 
ajamatta, jos po. rikos ei rikosten yhtymista koskevien saannostenjohdosta 
olennaisesti vaikuttaisi kokonaisrangaistuksen maaraan (konkurrenssiperuste). 
Tatakaan lainkohtaa ei voida soveltaa, jos tarkea yleinen tai yksityinen etu 
vaatii syytteen ajamista (ks. tarkemmin Lappi-Seppala 1991). 

Taulukossa 25 on tietoja seuraamusluonteisten syyttamattajattlimisten 

lukumaaran kehityksesta. Viimeiset Tilastokeskukselta saatavat tiedot ovat 
vuodelta 1998. 
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Taulukko 25- Syyttiimlittii jiittiiminen vuosina 1995-1998 

Peruste 1995 1996 1997 1998* 

Viih11i$yys 3 512 3 612 3 206 4/,6% 3 136 36,5% 
Nuonms 836 741 603 7,8% 622 7,2% 
Kohtuu 1430 I 492 1 581 20,5% I 905 22,2% 
Konk.'Urrens i 353 405 420 5,4% 73L 8,5% 
TLL 102 § 874 8L5 678 8.8 % 800 9,3% 
Muut 361 I 182 1 211 15,7% 1405 16,3% 

Yhteensa 7 366 8 247 7 699 100,0 % 8 599 100,0% 

Uihde: Valtakunnansyyttajan virasto 
* Vuoden 1998 tiedot Tilastokeskukselta 

SyyttlimlittajlitHimisten kokonaismaara lisaantyi selvlisti 1990-luvun alkupuo
lella, mikli vastasikin lainuudistuksen tavoitteita (ks. Rikollisuustilanne 1994). 
Vuonna 1997 lukumliarat putosivat jonkin verran edellisvuodesta. 

Selvasti yleisin syyttamattli jattamisen peruste on teon vlihaisyys. 
Perustetta on kaytetty kolmanneksessa syyttamattajattamispaatoksista. 

Kohtuusperustetta on sovellettu syyttamatta jatettaessa melko paljon. 

Tyypillisia taman peru steen soveltamistilanteita ovat olleet tapaukset, joissa 
tekija ja asianomistaja ovat paasseet sovintoon, joko sovittelumenettelyn 
kautta tai muuten, seka rikokset, joiden yhteydessa tekija on loukkaantunut 

(Sulin 1993). 
Luokan "muu peruste" soveltaminen on vahvasti lisaantynyt. Lahinna 

kyse on huumausainerikoksia ja pahoinpitelyja koskevien erityisten syytta
mattajattamissaannosten soveltamisesta. 

Vuonna 2000 Valtakunnansyyttaja antoi joukon ohjeita syytHimatta 
jattamiskaytannon ohjaamiseksi (VKS 2000: 1-5). 

Syytteen nostamatta jiittiiminen muista syistii 

Seuraamusluonteisen syyttamattajattamisen lisaksi syyttajalla on mahdolli
suus jattaa syyte ajamatta muillakin perusteilla. Naita ovat nayton taikka 
syyteoikeuden puuttuminen, vanhentuminen taikka se, etta syyttajan arvion 
mukaan kysymyksessa ei ole lainkaan rikos. Naissa tapauksissa syyttamatta 
jattamisen peruste on ollut eraassli mielessa muodollis-prosessuaalinen, kun 
taas seuraamusluonteisen syyttamliWi jlittlimisen yhteydessa kyse on ollut 
materiaalisiin kriminaalipoliittisiin perusteisiin liittyvlistli harkinnasta. 
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Taulukko 26 Prosessuaalinen syyttiimatra jattaminen vuosina 1995-1998 

1995 1996 1997 1998* 

Ei naytr5a 10 785 11 636 11 148 74,3% 12 019 76,4 % 
SyyteOikeus puuttuu I 24l 1 482 1 695 11.3 % 1675 10,7% 
Ei rikos j 706 1 749 1629 10,9 % l 463 9,3 % 
Vanhentunut 521 462 520 3,5% 565 3,6% 

Kaikki 14 253 15 329 14 992 100,0% 15 722 100,0% 

Uihde: Valtakunnan syyttlijan virasto 
* Vuoden 1998 tiedot Tilastokeskukselta 

Kaikkiaan tallaisia prosessuaalisia syyttamatta.jattamispaatoksia vuonna 1998 
tehtiin 15 722, noin kaksi kertaa enemman kuin seuraamusluonteisia syytta
matta jattamispaatoksia. Yleisin syyttamattajattamisperuste ali nayton 
puuttuminen. Talla perusteella jatettiin vuonna 1998 syyttamatta 12 019 
epailtya. 1 

1 Vuosien 1991-1995 tiedot (Tilastokeskus) ovat julkaisussa Rikollisuustilanne 

1995-1996, 160). 
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5 Rangaistushi.ytannon y leiskuvaus 

Jaksossa annetaan yleisk:uva tuomioistuinten rikosasioissa antarnista ratkai
suista seka eri rangaistuslajien kaytosta. Seuraava jakso sisaltaa tarkemmat 

rangaistuskaytantotiedot eri rikoksissa. 

Rikosasioissa annetut ratkaisut 

Taulukosta 27 kay selville alioikeuksissa syytettyjen ja eri rangaistuksiin 
tuomittujen maara vuosina 1992-1999. 

Taulukko 27 Seuraamustilasto 1992-1999 (alioikeudet) 

1992 1994 1996 1998 1999 

A. Oikeudenkaynnissa syytetyt 81630 67174 64631 63096 64478 

B. Naista syylliseksi havaittu 76693 62633 60208 59621 60561 

C. Naista rangaistukseen tuomittu 

- kaikki 74904 61235 58942 58654 59633 
- ehdoton vankeus 11538 76991 6101 1 66421 7666 
- ehdollinen vankeus 15637 12933 13039 12943 12543 

- naissa oheissakko 7743 5741 6740 7392 6847 
- sakko 47473 38856 36323 33889 34212 
- yhdyskuntapalvelu 1487 3277 3957 3658 
- nuorisorangaistus .. 45 68 
- tuomitsematta jatetty 1791 1398 1266 967 928 
- uhkasakko 207 225 170 1151 1453 
- muu rangaistus 49 35 32 25 34 

D. Syyte by tatty tai asia jatetty sillensa 

- syyte hylatty 4278 3828 3446 2683 2733 
- asia rauennut/ j atetty sillensii 659 713 977 792 1192 

E. Aikaisernrnat rangaistukset 

- ehdollinen tiiytantoon 397 231 296 324 407 
- ehdonalainen vapaus 

- menetet[y 2292 1805 1607 1513 1549 
- ei menetetty 1893 1248 1216 1209 1029 

F. Summaarinen menettely 

- rangaistusmaarayssakot 315940 298408 269501 264930 232873 
- rikesakot 78858 64793 63478 62006 69210 

G. Syyksilukevat tuomiot 
+ rangaistusmaaraykset 
+ rikesakot 471455 425848 393187 386569 362654 

Lahde: Tilastokeskus 

1 Poislukien yhdyskuntapalve!urangaistukset. 
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Vuonna 1999 yleisissa alioikeuksissa syytettiin rikoksesta yhteensa 64 478 
henkiloa (63 096 vuonna 1998). Naista todettiin syylliseksi 60 561 (93,9 %) 
ja tuomittiin rangaistukseen 59 633 (92,5 %) (58 654/93,0 % vuonna 1998). 
Rangaistukseen tuomittujen osuus syytetyista on vuonna 1999 laskenut 
edellisvuodesta 0,5 %-yksikkoa. Vuosikymmenen alkupuolella ilmennyt 
rikosjuttujen maaran aleneminen on pysahtynyt vuonna 1995. Naisia oli 
vuonna 1999 syylliseksi osoitetuista 6 714 (11, 1 %) ja tuomituista 6 498 
(1 0, 9 %) . N aisten osuus on jokseenkin sa rna kuin edellisina vuosina. 

Vuonna 1999 tuomioistuimessa rangaistukseen tuomituista tai rangaistus
maarayksen saaneista oli ulkomaalaisia 5,7 % (16 759, ks. tarkemmin 

edella jakso II.B.3). 
Oikeudenkaynnissa tuomituille vuonna 1999 maaratyista rangais

tuksista valtaosa (58, 0 %) oli sakkorangaistuksia. Ehdottoman vankeusran
gaistuksen sai 13,0 % (7 666 henkiloa) tuomituista ja ehdollisen vankeus
rangaistuksen 21,3 % (12 543) tuomituista. Yhdyskuntapalvelun osuus ali 

6,2 % (3 658 tapausta). 
Ehdoton valtaosa seuraamuksista maarailiiin summaarisessa menette

lyssa. Rangaistusmaaraykset ja rikesakot kattavat 84 % kaikista seuraa

muksista. Yhdessa tuomioistuinsakkojen kanssa varallisuuteen kohdistuvat 
rangaistukset kattavat siten 93 % kaikista rangaistuksista. 

Rangaistuslajien osuuksien kehitys vuosina 1990-1999 ilmenee 

kuviosta 47. 
Tuomittujen rangaistusten lukumaara aleni vuosina 1990-1996 

viidenneksella. Tuon muutoksen kuluessa rangaistuslajien suhteelliset 
osuudet pysyivat kutakuinkin samoina. Vuosina 1996-1999 tuomittujen 

lukumaarat ovat pysyneet jokseenkin ennallaan. Yhdyskuntapalvelun kasvu 
nakyy ehdottomien vankeusrangaistusten osuuden laskuna vuosina 

1992-1996. Sittemmin yhdyskuntapalvelun kaytto tasaantui, ja vuonna 1999 
tapauksia tilastoitiin jo 8 % (299) vahemman kuin edellisvuonna. Vuosina 
1998-1999 ehdottoman vankeusrangaistusten kaytto vuorostaan kasvoi 
runsaat 15 prosenttia. Tuomitsematta jattamisen kaytto on vuodesta 1994 

vahentynyt kolmanneksen. 
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Taulukko 28 Ran aistuslajit 1 990 - 1999 
Vuosi Tuom.jatt. Sakko Ehdollinen Yhd.palvelu Ehdoton Kaikki 

N % N % N % N % N o/o N % 

1990 1909 2,3 52537 62,9 17427 20,9 .. 0,0 11657 14,0 83530 100,0 
1991 1667 2,0 51948 63,8 16311 20,0 .. o.o 11533 14,2 81459 100,0 
1992 1789 2,3 47473 62,1 15637 20,5 .. 0.0 11538 15,1 76437 100,0 
1993 1427 2,1 41161 61 ,5 14249 21,3 563 0,8 9563 14,3 66963 100,0 

1994 1398 2,2 38856 62,3 12933 20,7 1487 2,4 7699 12,3 62373 100,0 
1995 1425 2,3 38020 60,7 13624 21,8 2803 4,5 6754 10,8 62626 100,0 
1996 1266 2,1 36323 60,5 13039 21,7 3277 5,5 6101 10,2 60006 100,0 
1997 1336 2,3 35109 59,6 12946 22,0 3533 6,0 5967 10,1 58891 100,0 
1998 967 1,7 33889 58,0 12943 22,2 3957 6,8 6642 11,4 58398 100,0 
1999 928 1, 8 34213 58,0 12543 21,3 3658 6,.2 7666 130 59008 100 0 

Uihde: Tilastokeskus 

Kuvio 47 Rangaistuslajit 1990-1999 
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Vankeusrangaistusten pituus. Kaikkien vankeusrangaistusten keskipituus 
vuonna 1999 oli 4,4 kuukautta. Ehdottomien vankeusrangaistusten keskipi
tuus oli 6,2 kuukautta ja ehdollisten 2,9 kuukautta. Niiden ehdottomien 
vankeusrangaistusten keskipituus, joita ei muunnettu yhdyskuntapalveluksi 
oli 9,3 kuukautta. Yhdyskuntapalveluksi muunnettujen vankeusrangaistusten 
keskipituus oli 2 ,9 kuukautta. Yhdyskuntapalvelurangaistusten keskimliarai
nen tuntimaara oli 83 tuntia. Koska jalkimmaisista on jo suoritettu RL 
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3:11 :n mukainen vahennys, on ilmeista, etta lain esitoissa suositettua 
muuntosuhdetta noudatetaan jokseenkin tarkalleen. Taulukossa 29 on 
vastaavat tiedot myos ns. yhden rikoksen tuomioista. 1 

Taulukko 29 Vank:eusrangaistusten keskipituus 1999 

Tuorniossa 
yksi rikos, kk 

Ehdoton vank:eus 

- kaikki 

- muut kuin ykp-tuomiot 

- muunnettu ykp:ksi 

- ykp-tunnit 

Ehdollinen vank:eus 

Kaikki 

Lahde: Tilastokeskus 

6,2 

9,4 

2,5 

73 h 

2,6 

3,7 

Tuomiossa yksi tai 
useampi rikos, kk 

6,9 

9,3 

2,9 

83 h 

2,9 

4,4 

Valtaosa tuomituista rangaistuksista on pituudeltaan 30-90 paivaa. Yli 
kahden vuoden mittaisia rangaistuksia on alle 1 % kaikista tuomioista ja 
noin 5 % ehdottomista vankeusrangaistuksista (kehityksesta talta osin ks. 
Rikollisuustilanne 1995-1996, 171-172). Tuomittujen ehdottomien van
keusrangaistusten pituus ilmenee taulukosta 30 (lukumaarat) seka kuviosta 
48 (suhteelliset osuudet). 

Taulukko 30 Tuomittujen ehdottomien vank:eusrangaistusten pituus vuosina 

1990-1999 
Yli 2 vuotra- 4 vuotra- 8 vuoru~-yli 

Vuos.i Aile 2 vuona alle 4 vuotta aile 8 vuoua Elinkautinen 

1990 11149 335 119 50 4 

1991 10980 354 124 72 3 

1992 10937 355 160 82 4 

1993 9516 365 165 68 12 

1994 8557 368 158 95 8 

1995 8959 365 159 68 6 

1996 8764 363 156 79 16 

1997 8936 338 145 77 5 
1998 10176 281 96 51 5 
1999 10780 326 133 78 7 

Laskettu Tilastokeskuksen tiedoista 

Kaikk:i 

11657 

11533 

11538 

10126 

9186 

9557 

9378 

9501 
10609 
11324 

1 Rikollisuustilanne 1997 raportissa on selvitetty erikseen, kuinka monta rikosta eri 
rangaistuslajeja koskeviin tuomioihin sisaltyy ja mika vaikutus rikosten lukumaaran 
kasvulla on ollut keskirangaistuksiin (ks. Rikollisuustilanne 1997, 167-169). 
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Pitkien vankeusrangaistusten osuudet kasvoivat 1990--1994, mutta kaantyi
vat tamanjalkeen laskuun. Vuoden 1998 "notkahdukselle" ei loydy tilastol
lista selitysta. 

Kuvio 48 Pitkien vankeusrangaistusten suhteelliset osuudet vuosina 1990-1999 
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Ehdollisesta rangaistuksesta. Vankeus voidaan maarata ehdolliseksi, jollei 
yleisen lainkuuliaisuuden yllapitaminen vaadi sen tuomitsemista ehdottoma
na. Lisaksi edellytyksena on, ettei tuomion pituus ylita kahta vuotta. 
Kaytannossa tarkeimmat lajivalintaperusteet ovat uusiminenja teon tor keys. 
Rangaistuksen ehdollisuuden seka rangaistusajan pituuden valista yhteytta 
tarkastellessa havaitsee, kuinka rangaistusaikojen kohotessa myos ehdollis
ten rangaistusten osuus alenee. Kuitenkin viela kahta vuotta Iahestyttaessa 
Iahes joka toinen yksittaisvankeus maarattiin ehdolliseksi (ks. tarkemmin 
Rikollisuustilanne 1995-1996, 173). 

Ehdollista rangaistusta koskevan lain mukaan ehdollisen vankeus
rangaistuksen lisaksi voidaan tuomita ns. oheissakko. Oheissakon kayttoa 
koskevat tiedot ovat taulukossa 31. 
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Taulukko 31 Ehdollisen rangaistuksen lisiiksi oheissakkoon tuomitut 19991 

PiHirikos Ehdolliset Oheissakot Osuus Osuus 
ehdollisista oheissakoista 

N N % % 

Kaikki 12 543 6 847 54,6 100,0 
Liikennejuopumus 6 829 6 135 89,8 89,6 

Muut 5 714 712 12,5 10,4 
Naistii: 
- Pahoinpitely (RL 21:5) l 045 169 16,2 2,5 
- Torkeii pahoinpitely (RL 21 :6) 237 10 4,2 0,1 
- Varkaus (RL 28: 1) l 022 100 9,8 1,5 
- Veropetos ja t6rkeii veropetos 

(RL 29:1-2) 207 15 7,2 0,2 
- Elinkeinorikokset (RL 30 Juku) 197 23 71,7 0,3 
- Velallisen rikokset (RL 39 luku) 94 10 10,6 0,1 

Uihde: Tilastokeskus 

1 Mukana eiviit RL 7:6:n nojalla kohtuullistetut 

Joka toiseen ehdolliseen vankeusrangaistukseen liitetiUin tehosteeksi oheis
sakko. Sakot keskittyvat voimakkaasti liikennejuopumusrikoksiin. Noin 
90 % oheissakoista maarattiin RL 23 luvun mukaisista rikoksista. Vastaa
vasti 90 prosenttiin liikennejuopumuksesta maaratyista ehdollisista vankeus
rangaistuksista liitettiin oheissakko. Muissa rikoksissa oheissakko liitetaan 
10 % :iin ehdollisista vankeusrangaistuksista. Oheissakon kayttoosuus on 
tavanomaista korkeampi pahoinpitelyrikoksissa (16 %). 

Sakkorangaistus 

Vuoden 1999 sakkouudistus. Sakkoa koskevia saannoksia muutettiin vuonna 
1999. 1.10.1999 voimaan tulleella uudistuksella siirryttiin ns. "nettoperi
aatteeseen". Siina paivasakon maaraamisen pohjaksi otettiin aiempien 
bruttotulojen sijasta sakotettavan nettotulot. Muutos alensi paivasakon 
laskennallista rahamaaraa. Toisaalta samalla otettiin kayttoon jarjestelma, 
joka mahdollisti tulotietojen tarkastamisen verottajan rekistereista suoraan 
tien paalla. Myos paivasakon vahimmaismaara korotettiin 20 markasta 40 
markkaan. Jalkimmaisten muutosten voi arvella vaikuttavan vuorostaan 
korottavasti paivasakon rahamaariin. Tiedot vuodelta 1999 on seuraavassa 
ilmoitettu erikseen niiden sakkojen osalta, jotka on maaratty teoista, jotka 
on tehty ennen ja jalkeen 1.10. 
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Taulukko 32 _ Paivasakkojen lukumaara, rahamaara ja minimipaivlisakkojen osuus 
vuosina 1996-1999 

Paivasakkojen lul--"ll-
mi.Uh·a 

Keskiarvo 

OK RM 

1996 33 11 

1997 34 12 

1998 34 11 

1999 
- ennen 1.10 34 12 
• 1.10 alk-aen* 37 13 

OK= oikeudenldiynnissa tuomitut 
RM = rangaistusmaaraykset 

Kaikki 

14 
14 
14 

IS 
14 

Paiva ako.n raba-
miiii ra (mk) 
Keskiarvo 

OK RM Ka ikki 

38 48 46 
39 49 48 

40 52 51 

42 58 56 
56 63 62 

Kaikki =oikeudenkaynnissa tuomitut ja rangaistusmaaraykset yhteensa 

Minimipaivlisakkoja 
Osuus % 

OK RM Kaikki 

51,0 33 ,0 35,1 
52,3 32,7 35 ,1 
53,4 32,0 34,4 

52,4 30,9 33 8 
65 ,6 58,3 58;6 

Liihde: Tilastokeskus 

* Minimipaivasakon rahamaara 40 mk. Minimipaivasakkojen osuuksia laskettaessa on minimipai
vasakoiksi luettu uudistuksen jalkeen taannehtivuuskiellon vuoksi tuomitut myos aile 40 mk 
suuruiset paivasakot. 

Piiiviisakkojen lukumiiiirii. Varsinaisessa oikeudenkaynnissa tuornittujen 
sakkojen keskiarvo oli ennen uudistusta 34 ja uudistuksen jalkeen 37 
paivasakkoa. Rangaistusmaarayksin tuornittujen sakkojen maara nousi 12 
paivasakosta 13 paivasakkoon. Muutosta selittanee ainakin osaksi se, etta 
vuoden 1999 uudistuksen yhteydessa osa aiemmista ylinopeusrikkeista 
siirrettiin paivasakkojarjestelman puolelta rikesakkoihin. Se, etta kaikkien 
sakkojen keskiluku laski vuoden 1999 aikana 15 paivasakosta 14 paivasak
koon selittyy silla, etta 1.10. jalkeen tehdyista teoista huomattavasti suurem
pi osa ratkaistiin rangaistusmaarayksin. Nain lahinna siksi, etta 1.10.1999 
jalkeen tehdyista teoista vain pieni osa ehdittiin kasitella oikeudessa. 

Piiiviisakon rahamiiiirii. Ennen sakkouudistusta 20 markan rninirnipaivasak
koja maarattiin tuomioistuirnissa 52 % ja rangaistusmaaraysmenettelyssa 
31 %. 1.10. jalkeen tehdyista teoista maaratyista oikeudenkayntisakoista oli 
40 markan mukaisia rninirnipaivasakkoja 66 %. Rangaistusmaarayssakko
jenkin ryhmassa rninirnipaivasakon osuus nousi lahes kaksinkertaiseksi 
(31 % :sta 58 % :iin). Talla hetkella siis valtaosa kaikista sakoista maarataan 
minimipaivasakkoina. 

Korkein paivasakon rahamaara vuonna 1999 oli 4 189 mk (vuonna 
13 046 mk). 
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Taulukko 33 Sakon kokonaisrahamaiirat 1995-1999 

Keskiarvo, mk 
OK RM Kaikki RikesakOl 

Liik. Muut Liik. Muut. Liik. Muut Liik. 

1995 930 1244 588 275 594 757 189 
1996 893 1272 592 281 597 755 191 
1997 1024 1315 628 291 635 775 192 

1998 1192 1396 670 305 678 796 196 
1999 1218 1449 787 .. 795 826 264 

Maksimi, mk 

OK RM Kaikki Rikesakot 

Liik. Muut Liik. Muut Liik. Muut Liik. 

1995 19530 116400 12144 11 132 19530 116400 400 
1996 17136 69990 16704 9510 17136 69990 400 
1997 56000 48000 23175 8125 56000 48000 400 
1998 29100 JOOOOO 22060 6860 29100 10000 400 
1999 32650 50640 33512 .. 33512 50640 700 

OK= oikeudenkiiynnissa maaratyt 
RM = rangaistusmaaraykset 

Lahde: Tilastokeskus 

Kaikki = oikeudenkaynnissa tuomitut ja rangaistusmaaraykset yhteensa 
Liik. = liikennerikokset (TLL) 

Sakon kokonaisrahamiiiirii. Muista kuin liikennerikoksista langetettujen 
sakkojen keskimiiiiriiinen kokonaisrahamiiara oli 826 mk vuonna 1999 (775 
markkaa vuonna 1998) ja liikennesakkojen vastaavasti 795 mk (678 mk). 

Suurimmat sakot maariittiin tuomioistuimissa muista kuin liikennerikoksista 
(keskiarvo 1 449 mk vuonna 1999 ja 1 396 mk vuonna 1998) . Suurin 
tuomittu kokonaissakko vuonna 1999 oli 50 6400 mk. Sittemmin vuoden 
2000 puolella on langetettu useampikin merkittaviisti suurempi liikennesak
ko. Vuoden 1999 sakkouudistus on ilmeisesti korottanut sakkojen kokonais
summia. Koska tietoja ei ole saatavilla eriteltyna ajalta ennen ja jalkeen 
lainuudistuksen, muutoksen suuruudesta ei toistaiseksi ole esittaa tarkempaa 
arviota. 

Vuonna 1996 sakkoja saatiin perittya kaikkiaan 201 miljoonaa 
markkaa. Naistii liikennerikosten osuus oli 137 miljoonaaja rikesakkojen 12 
miljoonaa. 
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Tuomitsematta jiittiiminen 

Tuomioistuin saa jattaa rangaistuksen tuomitsematta samantapaisin vahai
syys-, kohtuus-, nuoruus- ja konkurrenssiperustein kuin syyttaja voi jattaa 
syyttamatta. Lisaksi tuomioistuin voi jattaa rangaistuksen tuomitsematta 
silloin, kun "rikosta on tekoon tai tekijaan liittyvista erityisista syista 
pidettava anteeksiannettavana" (poikkeuksellisuusperuste). Tieliikennelaissa 
on liikennerikoksia koskeva erityissaannos (TLL 104 §). Lakiin sisaltyy 
myos joukko muita tuomitsemattajattiimissaannoksia, jotka jatetaan seuraa-
vassa syrjaan. 

Taulukko 34 Tuomitsematta jattiiminen vuosina 1986-1999 

Vuosi RL 3 Juku 5 § 3 RL 3 Juku 5§ 41 TLL 104 § 1 Yhteensa 

1986 459 1019 251 1729 
1987 566 1130 330 2026 
1988 579 1095 324 1998 
1989 524 963 295 1782 
1990 599 1049 261 1909 
1991 769 674 224 1667 
1992 758 583 211 1552 
1993 581 506 144 1231 
1994 697 436 92 1225 
1995 733 415 74 1222 
1996 621 322 75 1018 
1997 668 305 86 1059 
1998 589 187 51 827 
1999 513 181 46 740 

Ui.hde: Tilastokeskus 
1 Vuosina 1986-1990 NuorRilcL 3 § 

Seuraamusluonteisia tuomitsemattajattamisia oli vuonna 1999 yhteensa 740 
(827 vuonna 1998). Laskua edellisvuodesta oli 11 % ja vuodesta 1997 perati 
30 %. Tassa luvussa eivat ole mukana erityissaannosten nojalla tuomitse
matta jatetyt. Muiden lainkohtien nojalla tehtyja tuomitsemattajattamispaa
toksiii oli vuonna 1999 kaikkiaan 149 (84 vuonna 1998). Kaiken kaikkiaan 
tuomitsematta jattaminen on 1990-luvulla vahentynyt liihes kolmannekseen 
aiemmasta. Ilmeista on, etta syyttamattajattamisen yleistyminen on vahenta
nyt tuomitsematta jattamisen tarvetta etenkin nuoremmissa ikaryhmissa. 
Kymmenen vuoden aikana nuoruusperusteella tuomitsematta jatettyjen 
maara on pudonnut vajaaseen viidennekseen entisestaan. 
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Taulukko 35 TuomilSemaua jattamlSJlerusteideo soveltaminen 1997-1999 

Peru teiden Sovellettu ainoana 
soveltamiskerrat perusteena 

1997 1998 1999 1997 1998 1999 

Vahaisyys (RL 3:5,3/1) 507 343 307 456 301 252 
Poikkeuksellisuus (RL 3:5,3/2) 100 123 98 68 90 72 
Kohtuus (RL 3:5,3/3) 105 99 91 {101 83 67 
Konkurrenssi (RL 3:5,3/4) 34 24 17 24 10 
Nuoruus (RL 3~ 5,4) 305 187 181 291 183 158 

Yhteensa RL 3:5 1 051 776 694 916 681 559 
TLL 104 § 86 51 46 81 48 44 

Muu laink:ohta 111 84 149 l06 79 146 

Laskettu Tilastokeskuksen luvuista 

Rikoslain tuomitsematta jattamisiiiinnoksia sovellettiin kaikkiaan 694 kertaa 
vuonna 1999 (776 vuonna 1998). Vain yhden perusteen nojalla tehtyja 
paatoksia oli 559 (681 vuonna 1998). Vahaisyysperuste on perusteista 
yleisin (44 % soveltamiskerroista). Konkurrenssiperusteen kaytto onjaanyt 
varsin vahaiseksi. 

Muista lainkohdista kaytannossa merkittavin on vuonna 1993 lakiin 
otettu huumausainerikoksia koskeva RL 50:7 :n oma toimenpiteista luopu
missaannos. 

Tuomitsematta jattaminen tulee kyseeseen vain verraten lievissa 
rikoksissa. Tuomitsematta jattamisen osuus kaikista eri rikostyypeissa 
tuomituista paarangaistuksista on vajaat 2 %. Tuomitsematta jatettyjen 
osuus kaikista rangaistukseen tuomituista (paarikoksista) vaihtelee yleensa 
1-4 prosentin vaiheilla. Poikkeuksena lahinna lieva luvaton kaytto (8 %) 

seka lieva pahoinpitely ( 10 %) . 1 

Rangaistuksen miiiiriiiimiseen vaikuttavia tekijOitii 

Lainsiiiidiinto. Rangaistuksen mittaamista koskevan rikoslain 6 luvun 1 §:n 
yleissaannoksen mukaan rangaistus on mitattava siten, etta se on oikeuden
mukaisessa suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen seka 
rikoksesta ilmenevaan tekijan syyllisyyteen. Taman ohella on kiinnitettava 

1 Tuomitsematta jattamisen yleisyyttli rikos1ajeissa vuonna 1996 on tarkaste1tu 
lahemmin raportissa Rikollisuustilanne 1997, 175. 
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erityisHi huomiota rangaistuskaytannon yhtenaisyyteen. Samassa luvussa 
nimetaan erikseen joukko perusteita, joihin tulee rangaistusta mitattaessa 
kiinnittaa huomio. Rangaistuksenyleisiii koventamisperusteita (RL 6:2) ovat 
rikollisen toiminnan suunnitelmallisuus, rikoksen tekeminen vakavia 
rikoksia varten jarjestaytyneen ryhman jasenena, rikoksen tekeminen 
palkkiota vastaan (RL 6:2, kohdat 1-3) seka tekijan aikaisempi rikollisuus 
"jos sen ja uuden rikoksen suhde rikosten samankaltaisuuden johdosta tai 
muuten osoittaa tekijassa ilmeista piittaamattomuutta lain kielloista ja 
kaskyista" (RL 6:2, 4 kohta). Yleisiii lieventiimisperusteita (RL 6:3) ovat 
tekijaan vaikuttanut painostus, uhka tai muu sen kaltainen vaikutin; rikok
seen johtanut seikka, joka on ollut omiaan heikentamaan tekijan kykya 
noudattaa lakia; tai se, etili tekija on oma-aloitteisesti pyrkinyt estamaan tai 
poistamaan rikoksen vaikutuksia taikka edistamaan rikoksensa selvittamista 
(RL 6:3). Jos rikoksesta tai rangaistuksesta aiheutuu tekijalle muu seuraus, 
tama voidaan ottaa kohtuuden mukaan huomioon rangaistusta mitattaessa 
(RL 6:4). 

Naiden ohella rangaistuksen mittaamiseen vaikuttavat myos ns. 
yleiset viihentiimisperusteet, joilla tarkoitetaan seikkoja, joiden nojalla 
tuomioistuin saa mitata rangaistuksen alennetulta asteikolta. Vahentamispe
rusteita ovat tekijan nuoruus (RL 3:2), vahentynyt syyntakeisuus (RL 3:4), 
yritys (RL 4:1), avunanto (RL 5:3) seka hatavarjelun liioittelu (RL 3:9) ja 
oikeudenvastainen pakkotila eraissa tapauksissa (RL 3: 10). Lakiin sisaltyy 
taman ohella yleinen mahdollisuus rangaistusasteikon alittamiseen. Erityi
sesta syysili, ja kun yleinen etu ei muuta vaadi, voidaan rangaistussaannok
sessa saadetty rangaistusminimi alittaa tai tuomita vankeuden sijasta sak
koon silloin, kun rikoksesta on saadetty vain vankeutta maaraajaksi (RL 
3:5). Rangaistuksen maaraamista ohjaavat lisaksi eri rangaistuslajeja 
(ehdollista rangaistusta, yhdyskuntapalvelusta, nuorisorangaistusta seka 
tuomitsematta jatilimisili) koskevat lajivalintanormit. Lakiin sisaltyy myos 
saannokset rangaistuksen maaraamisesta konkurrenssitilanteissa. Yhteisen 
rangaistuksen tulee olla oikeudenmukaisessa suhteessa myos rikosten 
lukumaaraan, vakavuuteen ja keskinaiseen yhteyteen. (RL 7:5, ks. 
y htenaisrangaistuksen mittaamisesta lahemmin Lappi -Seppala 1992.) 

Mittaamisperusteiden soveltaminen. Yleisista vahenilimisperusteista kaytan
nossa merkityksellisin on nuoruus: 10 308 tapausta eli 8,7 % kaikista 
oikeudenkaynnissa tuomituista rikoksista vuonna 1999. Yrityssaannosta 
sovellettiin 3 983 kertaa (3 ,4 %) tuomituista ja vahentynytta syyntakeisuutta 
koskevaa saannosta 571 kertaa (0,5 %) . Rangaistusasteikon alittamista 
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koskevan saannoksen soveltamistarve on asteikkojen muutosten myota 
kaynyt yha harvinaisemmaksi (73 tapausta eli 0,1 %). 

Rikoslain 6 luvun lieventamisperusteiden kayttokertoja kirjattiin 553 
vuonna 1999. Naista selvasti kaytetyin oli rikoksen selvittamisen edista
minen (416 tapausta) . Muita perusteita tunnutaan kaytettavan vain satunnai
sesti (mika ei merkitse, etteiko niiden tarkoittamilla olosuhteilla olisi 
merkitysta mittaamisessa ilman, etta lainkohta kirjataan nakyviin). 

Lain koventamisperusteita sovellettiin sen sijaan 10 533 tapauksessa 
(8,9 %). Kaytannossa kyse on uusimissaannoksen soveltamisesta. Muista 
perusteista kaytetyin on suunnitelmallisuus, joka mainittiin 105 kertaa. 

Taulukko 36 Rangaistuksen mittaamisperusteiden soveltamiskerrat ja prosenttinen 
osuus tuomituista 1995-1999 

1995 1997 1998 1999 

N N N % N % 
Viihentiimisperusteet 
- nuoruus (RL 3:2) 17 110 14 413 10 810 9,6 10 308 8,7 
- vahentynyt syyntakeisuus (RL 3:4) 1189 978 723 0,6 571 0,5 
- yritys (RL 4: 1) 6 808 5 298 3 769 3,3 3 983 3,4 
- avunanto (RL 5:3) 631 608 477 0,4 607 0,5 
- hiitlivarjelun liioittelu (RL 3:9) 106 117 98 0,1 120 0,1 
- pakkotila (RL 3: 1 0) 20 11 14 0,0 12 0,0 
- rangaistusasteikon alittaminen (RL 3:5) 82 53 60 0,1 73 0,1 

Yleiset lievemiimisperusteet (RL 6:3) 372 612 478 0,4 553 0,5 
- 6:3,1 (painostus) 21 39 32 0,0 22 0,0 
- 6:3,2 (myotlitunto) 26 34 50 0,0 28 0,0 
- 6:3,3 (selvittiiminen) 288 539 343 0,3 416 0,4 

Sanktiokumulaatio (RL 6:4) 37 39 53 0,0 87 0,1 

Yleiset koventamisperusteet (RL 6:2) 9 380 9 576 9027 7,9 10 533 8,9 
- 6:2,1 (suunnitelmallisuus) 81 261 189 0,2 105 0,1 
- 6:2,2 (liigoittuminen) 1 1 0,0 7 0,0 
- 6:2,3 (palkkio) 0 2 2 0,0 
- 6:2,4 (uusiminen) 9298 9 313 8 837 7,8 10 419 8,8 

Syyksiluettuja rikoksia 140 161 129 568 113 035 118 315 

Laskettu Tilastokeskuksen luvuista 

1 Prosenttiosuudet on laskettu kaikista oikeudenkliynnissli syyksiluetuista rikoksista. 

Uusimissaannoksen soveltaminen vaihtelee rikoslajeittain. Tavallisinta se on 
omaisuusrikoksissa (13 % vuonna 1999) ja erityisesti ryostorikoksissa 
(14 %). Vakivalta- ja siveellisyysrikoksissa soveltamistiheys on alliaisempi 

(noin 3 % ), mutta naidenkin torkeimmissa muodoissa verraten yleista 
(torkea pahoinpitely 10 %). Rikoksen torkeyden ja uusimissaannoksen 
soveltamisen yhteys seuraa osaksi myos siita, ettei tuomioistuimella ole 
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lievimpien rikosten yhteydessa kaytossaan koventamisperusteen soveltami
sen asiallisena edellytyksena olevaa rikosrekisteria. Seuraavassa tarkastel
laan yksityiskohtaisemmin syyntakeisuusarviointia ja siina tapahtuneita 
muutoksia. 

Syytettyjen mielentila 

Rangaistusvastuu edellyttiia, etta tekija on rikosoikeudellisesti syyntakeinen. 
Syyntakeisuus viittaa tekijan kykyyn ymmartaa tekonsa tosiasiallinen ja 
oikeudellinen luanne, samoin kuin hanen kykyynsa saadella kayttaytymis
taan (ks. RL 3:3). Tuomioistuin saattaa myos arvioida, etta tekija on ollut 
rikosta tehdessaan "tiiytta ymmarrysta vailla" mutta ei kuitenkaan kokonaan 
syyntakeeton (RL 3 luvun 4 §). Tallaiseen tekijaan sovelletaan lievennettya 
rangaistusasteikkoa. 

Syytetyn mielentilaja syyntakeisuuden mahdollinen puute selvitetaan 
lahtokohtaisesti - joskaan ei aina - erityisessa mielentilatutkimuksessa. 
Mielentilatutkimus sisaltaa siten seka tutkivan laakarin lausunnon, etta 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen asiasta antaman lausunnon. Lau
sunnot eivat sido tuomioistuinta, joka harkitsee asian itsenaisesti. 1 

Mielentilatutkimukset. Mielentilatutkimuksia vuonna 1999 tehtiin 181 
kappaletta (173 vuonna 1998). Tutkittavat jakaantuivat paaasiallisen syyt
teen perusteella seuraavasti: henkirikos 78 ( 43 %) , muu vakivaltarikos 7 6 
(42 %), tuhotyo 19 (10 %), seksuaalirikos 6 (3 %) ja omaisuusrikos 2 
(1 %). 

Oikeusturvakeskuksen lausunnoissa syytetyista 33 (18 %) arvioitiin 
syyntakeettomaksi, 48 (27 %) alentuneesti syyntakeisiksi ("taytta ymmar
rysta vailla") ja loput 100 (55 %) olivat arvion mukaan toimineet taydessa 
ymmarryksessa. TEO:n mielentilalausunto poikkesi tutkivan laakarin 
arviosta 18 (10 %) tapauksessa. Mielentilatutkimuksiin perustuvien lausun
tojen lisaksi TEO antoi 9 mielentilalausuntoa asiakirjojen perusteella. 

Lausuntojen kokonaismaara on 1980-luvullaja 1990-luvun alkupuo
lella vaihdellut 250-300 valilla. Viimeisen 5 vuoden aikana tehtyjen 
mielentilatutkimusten lukumaara on laskenut 250:sta alle 200:een. Vuoden 

1 Menettelya on selvitetty tarkemminjulkaisussa Rikollisuustilanne 1995-1996, 204 
ja Lappi-Seppala 1997. 
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1998 luku (173) on tarkastelujakson alin. SamaHa syyntakeisuusarvioinnit 
ovat selviisti kiristyneet. 

Taulukko 37 Terveydenhuoltoviranomaisten mielentilaratkaisut 1980-1999 

LKH/STH/TEO ratkaisu 

Vuosi TY TYV YV Kaikki 

1980 34 151 50 235 
1981 52 134 50 236 
1982 48 142 51 241 
1983 45 163 51 259 
1984 63 139 64 266 
1985 65 175 59 299 
1986 89 127 59 275 
1987 95 149 73 317 
1988 65 148 61 274 
1989 66 134 48 248 
1990 81 123 57 261 
1991 103 145 55 303 
1992 127 104 60 291 
1993 105 85 33 223 
1994 137 66 45 248 
1995 129 53 57 239 
1996 124 62 49 235 
1997 112 57 44 213 
1998 94 50 29 173 
1999 100 48 33 181 

Lii.hde: LKH, STH ja TEO:n vuosikertomukset 

Tiiydessii ymmiirryksessii olevien miiiirii on kasvanut sekii absoluuttisesti 
etta suhteellisesti. Erityisesti viihentyneesti syyntakeisten kategoria on 
supistunut. Vuonna 1980 vahentyneesti syyntakeisia oli kaksi kolmannesta 
tutkituista. Vuonna 1995 tuon ryhmiin osuus oli laskenut viidennekseen. 
Vuonna 1999 tapauksia oli 26 %. 

Tuomioistuinratkaisut. Syyntakeettomia oli piiarikoksen mukaan 123 vuonna 
1996 eli 0,2 % oikeudenkiiynnissii syyllisiksi todetuista. Viihentyneesti 
syyntakeisia oli vuonna 1994 piiiirikoksen perusteella 330. Vuodelta 1999 
viihentyneesti syyntakeisista on saatavissa vain kaikkia rikoksia koskeva 
tieto (vastaavasti syyntakeettomista on saatavissa vain piiiirikosta koskeva 
tieto, mikii tekee tilastojen lukemisen perin vaikeaksi) . Sen mukaan viihen
tyneesti syyntakeisille langetettiin vuonna 1999 oikeudenkaynnissii rangais
tus 529 rikoksesta, mikii on 0,5 % tapauksista. Neljii vuotta aikaisemmin 
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soveltamiskertoja oli runsas 1 000, mika kertoo muutoksen jyrkkyydesta. 
Rikoslajikohtaiset tiedot ilmenevat seuraavasta taulukosta seka liitetaulukos
ta 8. 

Taulukko 38 Syyntakeisuustilasto 1996 ja 1999 - rikoslajeja koskevia tietoja 

Syyntakeettomat Vahentyneesti syyntakeiset 

Rik0slaj.i Piilirik.okscn Jakauruma Osuus pilli· Kalkki Jaknutuma Osuus 
mukaan (N) rikoksiuain rikoksiJlta rikoksct (N} rlkoksinain rikoksillta 
1996 1999 $- 1999 % - 1999 1996 1999 %- 1999 'JO - 1999 

Kaikki 123 72 100,0 0,1 1029 571 100,0 0,5 

Rikoslakirikokset 114 67 93,1 0,1 875 529 92,6 0,5 

Henkirikokset 21 11 15,3 7,7 35 27 4,7 14,8 
* tappo ja murha 10 7 9,7 8,3 18 17 3,0 18,5 

(tliyietytl 

Palloinpitelyrikokset 20 19 26,4 0,3 70 63 11.0 0,6 
* rorke5 pahoinpitely 9 12 16,7 1,9 34 23 4,0 3,4 

Rytisto ja ki rist!iminen 7 5 6,9 1,1 19 13 2,8 2,2 

M urhapoltto/Tuhotyo 12 9 12,5 12,9 29 13 2,8 16,9 

Siveellisyy rikokset 4 1 1,4 0,6 16 4 0,7 2,7 
"' vakisinmakaami.nen 2 0 0,0 0,0 7 1 0,2 1,4 

Varkaus. tork. varkaus 11 5 6,9 0,0 239 90 15,8 0,5 

Laskettu Tilastokeskuksen luvuista 

Henkirikoksista taikka niiden yrityksista syytetyista vuonna 1999 oli 
syyntakeettomia 11 eli 8 %paarikoksista (v. 1996; 21 kpl ja 13 % ). Tuho
tyorikoksissa (aiemmin murhapoltto) jai syyntakeettomina rangaistukseen 
tuomitsematta vuonna 1999 13 % (v. 1996 16 %). Myos vahentynytta 
syyntakeisuutta koskevaa saannosta sovellettiin useimmin henkirikoksissa, 
joista tuomituista 15 % katsottiin vahentyneesti syyntakeisiksi. 

Kysymysta voi tarkastella myos silta kannalta, kuinka suuri osa 
syyntakeettomista taikka viihentyneesti syyntakeisista kuuluu maarattyyn 
rikosryhmaan. Tassa tarkastelussa tuloksiin vaikuttaa myos rikostyypin 
yleisyys. Niinpa suurin osa vahentyneen syyntakeisuuden soveltamistapauk
sista koski varkausrikoksia ( 16 %) , kun henkirikosten osuus oli viisi 
prosenttia. 

Tuomioistuinten syyntakeisuusarvioinnit ovat seurailleet annettuja 
mielentilalausuntoja. Niissa todettu linjanmuutos (ks . edella) nakyy ennen 
kaikkea siina, etta vahentyneesti syyntakeisten ja syyntakeettomien luku-
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maarat ja suhteelliset osuudet ovat alentuneet. Yksi kaytannossa tarkea 
seuraus tasta on ollut, etta murhasta tuomitut elinkautiset vankeusrangais
tukset ovat 1990-luvulla lisaantyneet seka suhteellisesti etta absoluuttisesti. 
(Ks. Rikollisuustilanne 1995-1996, 208 ja Rikollisuustilanne 1997, 179 
seka jaljempana jakso III.A. 7.) 

Kriminaalipotilaiden hoito. Jos syytetylle tehdaan mielentilatutkimus, 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus selvitilia samassa yhteydessa myos 
tahdosta riippumattoman mielisairaanhoidon edellytykset. Rikoksen tehneen 
hoitoon maaraaminen tapahtuu samojen edellytysten nojalla kuin muidenkin 
mielenterveyden hairioista karsivien. 1 Kaytannossa mielentilatutkimuksissa 
syyntakeettomiksi todetut maarataan kuitenkin saannonmukaisesti hoitoon. 

Vuonna 1999 oikeusturvakeskus maarasi 33 (29 vuonna 1998) 
henkiloa hoitoon mielentilatutkimuksen jalkeen seka yhden (vuonna 1998 
yksi) henkiloa hoitoon ilman mielentilatutkimusta. Kaikki kriminaalipotilaan 
hoito on pitkakestoista. Vuoden 1995 lopussa laitoksissa hoidettavista 
kriminaalipotilaista neljannes oli ollut laitoksessa yli 9 vuottaja liihes puolet 
vahintaan viisi vuotta. Samana vuonna paattyneista hoitojaksoista viidennes 
oli kestanyt vahintaan 9 vuotta, kolmannes vahintaan 5 vuotta ja puolet 
vahintaan kolme vuotta. Kriminaalipotilaan hoidon keston keskiarvo oli 5,3 
vuotta ja mediaani 3,3 vuotta. Hoitoajat ovat valtion mielisairaaloissa tata 
merkittavasti pidemmat. 

1 Hoitoonmiiliriilimisen edellytyksistii tarkemmin Rikollisuustilanne 1995-1996, 
209-210. 
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6 RangaistuskayHinto rikoslajeittain 

Rangaistusten tilastoinnista 

Tilastointitavat. Vuoden 1992 konkurrenssiuudistuksen myota luovuttiin 
rikosten erillisarvostelulle perustuvasta rangaistuksen maaraiirnistavasta. 
SamaHa rangaistuskaytannon tilastointi muuttui aiempaa olennaisesti 
mutkikkaammaksi. Vuoden 1992 jalkeisessa tilastoinnissa erotetaan kolme 
ryhmaa. 

I. Yksi rikos -tilastossa kerrotaan rangaistustiedot tapauksissa, joissa 
tuomittavana ali vain yksi rikos. Rangaistus on maaratty juuri tiista yhdestii 
rikoksesta. 

II. Yhteniiisrangaistustilasto ottaa mukaan myos tapaukset, joissa 
tuomioon sisaltyy useampi rikos. Tilasto kertoo siis useammasta rikoksesta 
tuomitun yhtenaisrangaistuksen suuruuden. Yhtenaisrangaistustilastoon 
sisallytetaan nyttemmin yleensa vain samalla tuomiokerralla syyksiluetut 
uudet rikokset (ei ns. jiilkikonkurrenssitapauksia). 

III. Kaikki syyksiluetut rikokset mukaan ottavassa tilastossa ovat 
mukana kaikki tekijalle eri tuomiokerroilla syyksiluetut rikokset. 

Kullakin tilastointitavalla on etunsa ja puutteensa. Yksittaisrangaistus
tieto on tar kin. Se kertoo juuri kyseisen rikoksen kohtelusta, eika rangaistus
tietoon vaikuta muiden rikosten tuoma "lisa". Joissakin rikoslajeissa 
tilanteet, joissa tekijalle tulee tuomio pelkastaan yhdesta rikoksesta ovat 
kuitenkin harvinaisia poikkeustapauksia. Yksittiiisrikokseen syyllistyneet 
eivat myoskiiiin valttiimiittii edusta parhaalla mahdollisella tavalla rikostyypin 
keskimaaraistekijaa (esimerkiksi vain yhdesta luvattomasta auton kayt
t66notosta tuomittava on tilastollinen poikkeustapaus, eika hanen rangaistus
ten perusteella voi paatella, mitii tapahtuu tyypilliselle autovarkaalle). 

Yhteniiisrangaistustilaston ongelmana on, ettei tilasto kerro mitii muita 
rikoksia rangaistukseen sisaltyy. Koska tilastointi perustuu tuomiokerran 
paarikokseen, ovat muut tuomioon sisaltyvat rikokset kuitenkin aina 
nimikerikosta lievempia (ts. varkausrikoksen yhtenaisrangaistustilastossa ei 
ole mukana henkirikoksia- mutta kaantaen ehka kylla). 

Kaikki syyksiluetut rikokset mukaan ottava tilasto antaa parhaan 
kuvan siita, kuinka rikokset jakaantuvat tuomioistuinkaytiinn6ssa torkeisiin 
ja lieviin tekomuotoihin. Koska lievemmiit rikokset sisallytetaan raskaam
pien rikosten "aile", ei tama tilasto kerro enaa eri rikosten kohtelun 
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ankaruudesta. Sen sijaan tilasto kertoo pikemminkin sen, milla tuomiotyypil
la eri rikokset tulevat sovitettavaksi, silloin kun ne ovat osana rikossarjaa. 

Esityksessii noudatetut tilastointiperusteet. Eri tilastointitapoja on syyta 
kayttaa rinnan sen mukaan mika kulloinkin on selvitettiiva kysymys. 

Tunnusmerkiston valintaa koskevat tiedot perustetaan kaikkia 
syyksiluettuja rikoksia koskevaan tilastoon. 

Rangaistuslajin valintaa koskeva tieto perustuu paarikosperusteiseen 
yhtenaisrangaistustilastoon. Kun paarikos yleensa maaraa rangaistuslajin, on 

yhtenaisrangaistustilasto luotettavin lahde sen selvittamisessa, mihin 
rangaistuslajiin eri rikokset johtavat. 

Keskirangaistusten kuvaajana perusliihteena on yksittaisrikostilasto, 
kuitenkin tarvittaessa taydennettyna yhtenaisrangaistustilaston tiedoilla. 

Rangaistuslajin valintaa ja keskirangaistuksia koskevat tiedot ilmoi
tetaan samaa rakennetta noudattaen taulukoissa 39-52. Keskirangaistukset 
kertovat vankeuden keskipituuden (vuosina/kuukausina) seka paivasakkojen 
keskilukumaaran. Tiedot perustuvat yksittaisrikostilastoon (Y =yksittais
rikos). Rangaistuslajin valintatietoina mukana ovat ehdoton vankeus, 

yhdyskuntapalvelu, ehdollinen vankeus ja sakko. Liihteena on tiilla 
tuomiokerralla syyksiluettuja rikoksia sisaltava yhtenaisrangaistustilasto 
(K=tuomiossa yksi tai useampi rikos). Huornattakoon, etta yhtenaisrangais
tustilasto sisaltiia myos yksittiiisrikokset. Jollei muuta ilmoiteta, koskevat 

rangaistuksen maaraamista koskevat tiedot vain taytettyja rikoksia. 1 

Tilastoista on poistettu tapaukset, joissa rangaistusta on kohtuullistet
tu RL 7:6:n erityismaarayksen perusteella (lainkohta saantelee 
tilanteita, joissa jo aiemmin ehdottomaan vankeusrangaistukseen 
tuomittu tekija tulee tuomittavaksi sellaisesta rikoksesta, josta olisi 
normaalisaantojen mukaan tuomittava aikaisempaan ehdottomaan 
rangaistukseen johtaneen rikoksen kanssa yhteinen rangaistus, ks. 
tarkemmin RL 7:6). 

1 Aikaisemmasta poiketen (vrt. Rikollisuustilanne 1998) taulukkoon on siis varattu 
omat sarakkeet yhdyskuntapalvelua varten. Tlimlin myotli myos ehdottoman vankeuden 
keskirangaistuksia koskevat tiedot kertovat vain niistli vankeusrangaistuksista, joita ei ole 
muunnettu yhdyskuntapalveluksi. Muutos korottaajonkin verran ehdottomien vankeusran
gaistusten keskipituuksia verrattuna aiempiin lukuihin, joissa mukana olivat myos 
yhdyskuntapalveluksi muunnetut vankeudet. Taulukoissa ilmoitetaan erikseen myos 
yhdyskuntapalvelusrangaistusten tuntimlilirli. 
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Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset 

Henkirikokset. Tiedot tunnusmerkistojen soveltamisesta seka keskirangais
tuksista ovat taulukossa 39. 

Taulukko 39 TunnusmerkistOn valinta ja rangaistuksen maaraaminen henkirikoksis
sa 1999 (RL21:1-3) 

Tunnusmerkisron valinta Keskirangaistus Elinkautiset 

Tuomitut piiiirikokset Yksi Yhteinen 

Tappo RL 21:1 70 8,3 8,8 .. 
- tapon yritys 57 3,5 3,6 .. 
Murha RL 21:2 14 10,3 9,1 7 

- murhan yritys 4 3 4,5 .. 
Surma RL 21:3 1 .. .. . . 
- surman yritys 0 .. .. . . 
Yhteensii 146 

Uihde: Tilastokeskus 

Murhasta maarataan ilman tapaukseen sovellettavia viihentamisperusteita 
elinkautinen vankeus. Vuosittain murhasta tuomitaan 1G-20 rikoksentekijiia. 
Vuonna 1999 murhasta paarikoksena tuomitusta 14 tekijastii elinkautiseen 
tuomittiin seitseman. Murhasta maiiraaikaiseen vankeuteen tuomitut ovat 
paasaantoisesti viihentyneesti syyntakeisia. Talloin rangaistus on keskimaarin 
10 vuotta vankeutta. 

Taytetysta taposta (RL 21: 1) tuomitaan keskimaarin runsaat 8 vuotta 
vankeutta. Rangaistuksen suuruuteen vaikuttaa kaytiinnossa mm. syyntakei
suuden aste. Tiiydessa ymmarryksessa tehdystii taytetysta taposta tuomitaan 
keskimaarin 10 vuotta vankeutta. Viihentynytta syyntakeisuutta koskevan 
saannoksen soveltaminen alentaa rangaistusta 2-3 vuodella. Tapon 
yrityksesta tuomitut rangaistukset vaihtelevat runsaasta kahdesta vuodesta 
noin viiteen vuoteen. Keskirangaistus tapon yrityksesta on noin 3,5 vuotta 
vankeutta. Rangaistuskaytanto on ollut viime vuosina vakaa, joskin 
havaittavissa on ollut hienoista sanktioiden nousua. Muutos on ainakin 
osaksi yhteydessii viihentynytta syyntakeisuutta koskevan saannoksen 
soveltamiskaytannon muuttumiseen. 

Pahoinpitelyrikokset. Noin 80 % pahoinpitelyrikoksista tuomitaan tavallista 
pahoinpitelya koskevan saannoksen nojalla. Torkeiden tekomuotojen osuus 
on runsaat 6 % . 
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Taulukko 40 Rangaistuksen maiiraaminen pahoinpitelyrikoksissa 1999 (RL 21:5-7) 

Rangaistus1ajit Keskirangaistukset (ps/kk) 
[Rikos 

Sakko rhdoll., Ykp I Eton Yht. Ps.lkm I Ehdoll., Eton (kk) 
(kk) Ykp (t) 

fahoinpite1y y N 3525 638 135 136 4434 35 2,2 2,9 

iRL 21:5 % 79,5 14,4 3,0 3,1 100,0 71,0 

K N 4509 1035 232 314 6090 38 2,5 3,9 

% 74,0 17,0 3,8 5,2 100,0 79,0 

[Torkea y N 1 145 19 81 246 50 9,4 15,4 

pahoinpite1y % 0,4 58,9 7,7 32,9 99,9 180,0 

iRL 21:6 K N 1 234 39 231 505 50 9,7 19,1 

% 0,2 46,3 7,7 45,7 99,9 184,0 

Y=yksittiiisrikos K=tuomiossa yksi tai useampi rikos Liihde: Ti1astokeskus 

Torkeasta pahoinpitelysta (RL 21 :6) maarataan vain vankeutta, joista noin 
puolet tuomitaan ehdottomana (K). Ehdottomien vankeusrangaistusten 
keskipituus on vuoden paikkeilla, ehdollisten rangaistusten keskipituus taas 
runsaat 9 kuukautta (Y). J os mukaan otetaan vankilaan tuomitut (eli jatetaan 
pois yhdyskuntapalveluun maaratyt), nousevat ehdottoman vankeuden 
keskirangaistukset 15 kuukauteen. Vajaa puolet torkeista pahoinpitelyista 
tuomitaan y ksittaisrikoksena. 

Kolme neljasta tavallisesta pahoinpitelystii, joita on valtaosa 
pahoinpitelyrikoksista, tuomitaan sakkoon (keskiluku 34 piiiviisakkoa). 
Vankeusrangaistukset liikkuvat 2-4 kuukauden vaiheilla. 43 % ehdottomista 
vankeusrangaistuksista muunnettiin yhdyskuntapalveluksi. 

Lieviista pahoinpitelysta voi seurata vain sakkoa (keskiluku 15 
paiviisakkoa) ja vajaa prosentti jiitetiiiin rangaistukseen tuomitsematta. 
Lisiiksi yli puolet lievien pahoinpitelyjen rangaistuksista miiiiriitaiin ran
gaistusmiiaraysmenettelyssii, jolloin piiiviisakkojen lukumiiiirii on hieman 
alhaisempi (10--12 piiiviisakkoa). 

Seksuaalirikokset 

Vakisinmakaamisesta tuomitaan piiarikoksena vuosittain 40--50 tapausta. 
Valtaosa tuomitaan ehdottomaan vankeuteen. Ehdottoman vankeuden osuus 
on vaihdellut 60--70 %:n viilillii (vuonna 1999luku oli 49 %). Viikisinma
kaamisesta tuomittujen vankeusrangaistusten pituus vaihtelee rangaistuslajin 
mukaan. 
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T I kk 41 Ra . ks "ki . kaami auu 0 ngatstu et va stnma . ka k sesta Ja rats u sesta 1992-1999 
Rangaistusla 'it piiiirikoksen mukaan Yksittiiisrikokset ja keskirangaistukset 

Eton Ehdl Yht. Eton Ehdl Eton Ehdl Yht. Eton Ehdl 

Vuosi N N N % % N N N kk.ka kk.ka 

1992 27 14 41 65,9 34,1 16 13 29 20,9 9,6 
1993 31 20 51 60,8 39,2 12 11 23 17,8 11,4 
1994 32 14 46 69,6 30,4 10 8 18 17,6 14,4 
1995 27 14 41 65,9 34,1 13 8 21 18,1 11,3 
1996 23 16 39 59,0 41 0 6 11 17 12,8 12,4 

1992-9(5 140 78 218 642 35 8 57 51 108 182 116 

1997 20 13 33 60,6 39,4 8 9 17 19,1 13,3 

1998 13 7 30 65,0 35,0 5 6 11 23,0 13,5 
1999(* 21 18 39 54,8 46,2 12 9 19 25,8 13,1 

Laskettu Tilastokeskuksen luvuista 

*) Vuoden 1999 luvuissa mukana raiskaus (RL 20: I) ja tOrkeii raiskaus (RL 20:2) 
Piilirikostilastossa ovat mukana myos RL 7:6:n tapaukset, yksittliisrikoksista niimii on puhdistettu 

Vuosina 1992-1996 vakisinmakaamisesta tuomittujen ehdottomien vankeus
rangaistusten keskipituus oli 18,2 kuukautta ja ehdollisten 11,6 kuukautta 
(ks. taulukko 41). Vuonna 1998 ehdottoman vankeuden keskirangaistus on 
noussut aiemmista lukemista noin 4-5 kk. Vaikka paatelmissa tulee ottaa 
huomioon tapausten vahainen lukumaara, nayttaa muutos aika lailla selvalti:i. 
Muutos vahvistui viela vuonna 1999. 

Vuoden 1998 ja 1999 vertailua tosin vaikeuttaa myos se, etta vuonna 
1999 tulivat voimaan uudet seksuaalirikoksia koskevat saannokset. Aiempi 
vakisinmakaamisrikos jaettiin kahteen torkeysasteeseen, raiskaukseen ja 
torkeaan raiskaukseen. Lisaksi lakiin otettiin saannos pakottamisesta 
sukupuoliyhteyteen, joka kattoi myos osan vanhan lain mukaan vapautta 
loukkaavana haureutena rangaistavista teoista. Vuoden 1999 ja 1998lukujen 
tarkka vertaaminen on tunnusmerkistojen lomittumisen vuoksi mahdotonta. 
Taulukossa vuoden 1999 lukuihin on laskettu mukaan raiskaus ja torkea 
raiskaus. Mikali mukaan otettaisiin myos pakottaminen sukupuoliyhteyteen, 
olisi vastaavasti vuoden 1998 lukuihin laskettava osa aiemmasta vapautta 
loukkaavasta haureudesta (vanha RL 20:2.1). Molemmat menetelmat 
johtavan samantyyppiseen lopputulokseen. Sen mukaan nayttaa ilmeiselta, 
etta jo edellisvuonna havaittu rangaistusaikojen pidentyminen jatkui myos 
uuden lain voimassa ollessa. Toisaalta osa vuoden 1999 tuomioista oli viela 
annettu vanhan lain nojalla, joten lopullinen kuva vuoden 1999lainmuutok
sen vaikutuksista rangaistuksiin saadaan vasta lahivuosina. 
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Varkaus, kavallusja luvaton kiiytto 

Varkaus. Valtaosa kaikista rangaistukseen johtaneista varkausrikoksista on 
napistyksia (81 % paarikoksista ja 64 % kaikista). Niipistykset kasitelliian 
piiiisiiantoisesti rangaistusmiiiiriiysmenettelyssii. Oikeudessa tuornituista 
varkausrikoksista suurin osa (80 %) tuornitaan varkauden perussiiiinnoksen 
nojalla. Torkeitii varkauksia on piiarikosperusteen mukaan 9 % ja kaikista 
varkausrikoksista 5 %. 

Varkaudet ovat sarjarikoksia. Vain 10 % tavallisista varkauksista 
tuornitaan yksittiiisrikoksena. Sarna koskee torkeitii varkauksia. Hieman yli 
puolet varkauden perusmuodon mukaisista rikoksista tuornitaan sakkoon 
(53 % yhtenaisrangaistuksen piiiirikoksena). Ehdottomaan vankeuteen 
tuomitaan runsas viidennes. Naistii joka neljiinnen tuomio muunnetaan 
yhdyskuntapalveluksi. Keskirangaistusten pituus on 2-3 kuukautta. 

Torkeiistii varkaudesta miiiirl:itiiiin ehdotonta vankeutta vajaa 60 %. 
Joka viides vankeuteen tuornittu miiariitiiiin yhdyskuntapalveluun. Yksittiiisri
koksen keskirangaistus on 6-9 kuukautta. Kaikki tapaukset mukaan lukevan 
piiiirikosperusteisen tilaston keskirangaistukset ovat noin kaksi kuukautta 
korkeammat. 

Taulukko 42 Rangaistuksen maarliiiminen varkausrikoksissa 1999 (RL 28:1-2) 

~OS 
Rangaistuslajit Keskirangaistukset (ps/kk) 

Sakko rhdoll.l Ykp I Eton Yht. Ps.lkm I Ehdoll., Eton (kk) 
(kk) Ykp (t) 

!Varkaus ~ N 1541 420 136 260 2357 34 1,9 2,0 

iRL 28:1 % 65,4 17,8 5,8 11,0 100,0 57,0 

~ N 2220 1006 274 681 4181 39 2,6 3,1 

% 53,1 24,1 6,6 16,3 100,1 72,0 

~orkeii varkaus ~ N 3 65 20 44 132 35 6,2 7,5 

iRL 28:2 % 2,3 49,2 15,2 33,3 100,0 162,0 

~ N 4 174 42 193 413 46 7,8 12,2 

% 1,0 42,1 10,2 46,7 100,0 165,0 

Y =yksittiiisrikos K=tuomiossa yksi tai useampi rikos Uihde: Tilastokeskus 

Kavallus. Kaksi kolmesta kavallusrikoksesta tuomitaan perussiiiinnoksen 
nojalla. Torkeiden tekomuotojen osuus on verraten korkea (15-20 % 
oikeudessa tuomituista). Lievistii kavalluksista noin puolet kasitellaan 
rangaistusmaaray ksin. 
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Kolme neljasHi kavalluksen perusmuodon mukaisesta rikoksesta 
tuomitaan sakkoon. Torkean kavalluksen normaalirangaistuslaji on 
ehdollinen vankeus (85 %). Vankeusrangaistuksen keskipituus on 9-10 
kuukautta. Tavallisesta kavalluksesta kolmannes ja torkeisHi neljannes 
tuomitaan yksitiliisrikoksena. 

Taulukko 43 Rangaistuksen miiiiriiiiminen kavallusrikoksissa 1999 (RL 28:4-5) 

Rangaistuslajit Keskirangaistukset (ps/kk) 
IR.ikos 

Sakko rhdoll., Ykp I Eton Yht. Ps.lkm I Ehdoll. 'Eton (kk) 
(kk) Ykp (t) 

~vall us y N 261 77 6 7 351 35 3,0 3,2 

~28:4 % 74,4 21,9 1,7 2,0 100,0 63,0 

K N 299 89 8 10 406 36 2,9 3,0 

% 73,6 21,9 2,0 2,5 100,0 63,0 

~orkea kavallus y N 0 46 3 3 52 - 8,1 11,0 

~28:5 % 88,5 5,8 5,8 100,1 172,0 

I{ N 0 71 5 8 84 - 9,0 13,0 

% 84,5 6,0 9,5 100,0 164,0 

Y=yksittaisrikos K=tuomiossa yksi tai useampi rikos Lahde: Tilastokeskus 

Luvaton kiiytto. Noin 85 % luvattomista kiiytoistii tuomitaan perussaannok
sen (RL 28 :7) nojalla. Torkean tekomuodon osuus on poikkeuksellisen pieni 
(0,3-0,9%. Kvalifioitu tunnusmerkist6 tulikin lakiin vasta eduskuntakasitte
lyn kuluessa, ks. HE 66/86). Myos lievan tekomuodon soveltaminen on 
jaanyt vahaiseksi (4 % kaikista tapauksista). Runsas puolet lievista 
luvattomista kaytoista kasitellaan rangaistusmaaraysmenettelyssa. 

Taulukko 44 Rangaistuksen miiiiriiiiminen luvattomasta kiiyt6stii 1999 (RL 28:7) 

Rangaistuslajit Keskirangaistukset (ps/kk) 
jRikos 

Sakko I Ehdoll., Ykp I Eton Yht. Ps.Ikm I Ehdoll. I Eton (kk) 
(kk) Ykp (t) 

ILuvaton kiiytto ~ N 284 35 19 39 377 29 1,2 1,5 

~28:7 % 75,3 9,3 5,0 10,3 99,9 41,0 

~ N 495 110 38 146 789 38 1,'6 2,1 

% 62,7 13,9 4,8 18,5 99,9 50,0 

Y=yksittaisrikos K=tuomiossa yksi tai useampi rikos Lahde: Tilastokeskus 

Luvattoman kayton tavallisin rangaistuslaji on sakko (65 % ). Luvattomat 
kaytot ovat Iahes aina sarjarikoksia. Perustunnusmerkiston mukaan 
tuomituista rikoksista yksittaisrikoksia oli vain 5 %. Rikossarjoissa (luvaton 



190 Tapia Lappi-Seppiilii 

kiiytto paarikoksena) sakon osuus laskee nopeasti 50 % :n vaiheille. 
Poliisitilaston mukaan kaksi kolmesta luvattomasta kaytosta kohdistuu 
moottoriajoneuvoon. Muuna luvattomana kiiyttona rangaistaan mm. toisen 
matkapuhelimen luvaton kaytto seka vuokrattujen videokasettien palautta
matta jattaminen. Naissa seuraamuksena on tyypillisesti sakko. 

Petos ja viiiirennos 

Petokset. Tuomioistuimissa tutkituista petoksista 75 % tuomitaan perus
saannoksen (RL 36: 1) nojalla. Lievista petoksista suurin osa kasitellaan 
rangaistusmaaraysmenettelyssa. 

Taulukko 45 Rangaistuksen maaraaminen petosrikoksissa 1999 (RL 36: 1-2) 

Rangaistuslajit Keskirangaistukset (pslkk) 
!Rikos ~akko,Ehdoll., Ykp I Eton Yht. Ps.lkm I Ehdoll.l Eton (kk) 

(kk) Ykp (t) 

Petos YN 582 115 14 31 742 37 2,3 2,0 

~36:1 % 78,4 15,5 1,9 4,2 100,0 71,0 

~N 817 281 43 112 1253 40 3,0 3,5 

% 65,2 22,4 3,4 8,9 99,9 90,0 

friirkea petos YN - 48 2 4 54 - 6,7 12,5 

~36:2 % 88,9 3,7 7,4 100,0 177,0 

~N - 84 6 33 123 - 7,9 18,2 

% 68,3 4,9 26,8 100,0 176,0 

Y =yksittiiisrikos K=tuomiossa yksi tai useampi rikos Uihde: Tilastokeskus 

Petoksen perusmuodon normaalirangaistuslaji on sakko ( 65 %) . Tuomittujen 
vankeusrangaistusten keskipituus on 2-3 kuukautta. Neljiinnes ehdottomista 
vankeusrangaistuksista muunnettiin yhdyskuntapalveluksi. T orkeasta petok
sesta tuomitaan valtaosassa tapauksia ( 68 %) ehdollista vankeutta ( 6--8 
kuukautta). Myos yhtenaisrangaistuksen mukaan ottavassa tilastossa 
vankeuden keskipituudet kohoavat selviisti. 

Myos petosrikokset ovat tyypillisesti sarjarikoksia. Petoksen perus
muodon tapauksista yksittaisrikoksia oli vain 21 % ja torkeista petoksista 
enaa 8 %. Tekosarjoissa rangaistukset kohoavat samalla kun rangaistuslaji 
vaihtuu ehdollisesta ehdottomaan. Ankarimmassa paassa ovat 3-4 vuoden 
ehdottomat vankeusrangaistukset. 
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Maksuviilinepetos. Maksuvalinepetoksista 85-90 % tuomitaan perussaan
noksen nojalla. Lievat tekomuodot kasitellaan paasaantoisesti rangaistus
maaraysmenettelyssa. 

Maksuvalinepetoksen perusmuodon normaalirangaistus on sakko 
(70 %) . Torkeasta maksuvalinepetoksesta tuomitaan ehdotonta vankeutta. 
Keskirangaistukset ovat talloin vuoden paikkeilla. 

Viiiirennos. Noin 90 % viiiirennysrikoksista tuomitaan perussaannoksen (RL 
33: 1) nojalla. Jos mukaan otetaan rangaistusmaarayksin ratkaistut lievat 
vaarennokset, osuus putoaa 73 % :iin. Torkdin tekomuodon soveltaminen on 
verraten harvinaista (2 % kaikista oikeudessa kasitellyista tapauksista). 

Taulukko 46 Rangaistuksen miiiirliliminen vlilirellllOsrikoksissa 1999 (RL 33: 1) 

Rangaistuslajit Kesk:irangaistukset (pslkk) 

irukos 
Sakko IEhdoll., Ykp I Eton Yht. Ps.lkm I Ehdoll. l Eton (kk) 

(kk) Ykp (t) 

jvaarennos ty N 105 15 0 4 124 30 2,5 1,5 

iRL 33: I % 84,7 12,1 0,0 3,2 100,0 -
~ N 353 92 21 46 512 39 2,9 4,0 

% 68,9 18,0 4,1 9,0 100,0 91,0 

Y=yksittiiisrikos K=tuomiossa yksi tai useampi rikos Liilide: Tilastokeskus 

Kaksi kolmesta vaarennoksen perustunnusmerkiston nojalla tuomituista saa 
sakkorangaistuksen. Vankeuteen tuomittaessa normaalirangaistus on 2-3 
kuukautta vankeutta, joista noin puolet tuomitaan ehdottomana. Myos 
vaarennos on sarjarikos, mika vaikeuttaa rangaistustilaston lukemista. Vain 
8 % perusmuodon mukaisista rikoksista oli yksittaisrikoksia. Kun rikoksia 
on sarjassa 4 (vaarennyksia taikka sita lievempia rikoksia) rangaistuslaji 
muuttuu ehdottomaksi 3-4 kuukauden vankeudeksi. 



192 Tapio Lappi-Seppiilii 

Ryostorikokset 

Rikoslain 31 luvun rikoksista ryostojen osuus on yli 90 %. 90 % ry6st6ista 
tuomitaan perustunnusmerkiston mukaan. 

Taulukko 47 Rangaistuksen miiariiiiminen ryosilirikoksissa 1999 (RL 31:1-2) 

Rangaistuslajit Keskirangaistukset (ps/kk) 
~OS ~akko,Ehdoll.l Ykp I Eton Yht. Ps.lkm l Ehdoll.l Eton (kk) 

(kk) Ykp (t) 

iRyosto ~ N 4 65 8 50 127 58 6,2 10,3 

iRL 31:1 % 3,2 51,2 6,3 39,4 100,0 164,0 

~ N 4 123 19 136 282 58 6,6 13,1 

% 1,4 43,6 6,7 48,2 99,9 165,0 

rrorkea ryosti:i ~ N 0 5 0 2 7 - 16,6 35,0 

iRL 31:2 % 71,4 0,0 28,6 100,0 -

~ N 0 5 0 27 32 16,6 37,8 

% 15,6 0,0 84,4 100,0 

Y=yksittaisrikos K=tuomiossa yksi tai useampi rikos Lahde: Tilastokeskus 

Rangaistusten ero eri torkeysportaissa on huomattava. Ryoston perusmuo
dosta (RL 31: 1, joka kattaa myos verraten lievat tekomuodot) tuomitaan 
keskimaarin 6-10 kuukautta vankeutta (joista kaksi kolmannesta on ehdotto
mia pituudeltaan 8-10 kk). Jos kyseessa on torkeii ryosto (esim. rikos on 
tehty kayttaen ampuma- tai teraasetta taikka muuta niihin rinnastettavaa 
hengenvaarallista valinetili), keskirangaistus on hieman aile kolme vuotta 
vankeutta ehdottomana. Ry6st6ista viidennes mutta torkeisili ry6st6isili vain 
12 % tuomitaan yksittaisrikoksina. 

Taloudellinen rikollisuus 

Veropetos. Lievimmat rikoslain 29 luvun vastaiset verorikokset kasitellaan 
rangaistusmaaraysmenettelyssa (noin puolet kaikista tapauksista). Tuomiois
tuimissa kasitellyista jutuista veropetoksen osuus on kaksi kolmannesta. 
Viidennes tapauksista tuomittiin torkeata veropetosta koskevan saannoksen 
nojalla. 
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Taulukko 48 Rangaistuksen miiaraliminen verorikoksissa 1999 (RL 29:1-4) 

Rangaistuslajit Keskirangaistukset (ps/kk) 
Rikos 

SakkoiEhdoll.l Ykp I Eton Yht. Ps.lkm I Ehdoll.l Eton (kk) 
(kk) Ykp (t) 

Veropetos ~ N 112 92 3 2 209 54 2,1 1,5 

RL29:1 % 53,6 44,0 1,4 1,0 100,0 52,0 

~ N 130 105 4 3 242 54 2,3 1,7 

% 53,7 43,4 1,7 1,2 100,0 46,0 

Tiirkeii veropetos ~ N 0 30 0 7 37 - 8,6 20,3 

RL29:2 % 0,0 81,1 0,0 18,9 100,0 -
~ N 2 101 0 32 135 120 9,5 25,6 

% 1,5 74,8 0,0 23,7 100,0 

Y = yksittiiisrikos K = tuomiossa yksi tai useampi rikos Liihde: Tilastokeskus 

Veropetoksen normaalirangaistus on sakko (54%). Torkeiistii veropetokses
ta tuomitaan vankeutta, joista suurin osa miiiiriitiiiin ehdolliseksi. Ehdollisten 
keskipituus on 6-10 kuukautta ja ehdottomien 20 kuukautta. Rangaistusten 
ohella rikoksiin liittyy siiiinnonmukaisestijoukko hallinnollisia maksuseuraa
muksia. 

Velallisen rikokset. RL 39luvun velallisen rikoksista kiiytiinnossii tavallisin 
on velallisen epiirehellisyys (70 %) . Torkeistii tekomuodoista on kiiytetyin 
torkeii velallisen petos (12 % tapauksista). Velallisen rikoksiin liiheisesti 
liittyviii kirjanpitorikoksia tuornitaan RL 39 luvun rikoksiin niihden noin 
kaksinkertainen maar a. 

V elallisen eparehellisyydesta normaalirangaistus on ehdollinen 
vankeus (4-5 kk). Sen sijaan velallisen petoksestajoka toinen tekijii tuomit
tiin sakkoon. Torkeasta velallisen petoksesta seuraa ehdollinen noin 6-8 
kuukauden vankeusrangaistus. Yksittaisesta kirjanpitorikoksesta tuornitaan 
useimrniten sakkoa (65 % yksittaisrikoksista ja 50 % kaikista piiiirikos
tuomioista). Toisaalta kirjanpitorikoksesta piiiirikoksena on saatettu tuomita 
myos vuoden mittaisia ehdottornia vankeusrangaistuksia. 
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Taulukko 49 Rangaistuksen maiirliliminen velallisen rikoksissa (RL 39: 1-3) ja kirjan
pitorikoksissa (RL 30:9) 1999 

Rangaistuslajit Keskirangaistukset (ps/kk) 

~OS 
Sakko r~ollJ Ykp 1 Eton Yht. Ps.lkm I Ehdoll.l Eton (kk) 

(kk) Ykp (t) 

jvelallisen y N 20 26 0 2 48 49 4,4 7,5 

piirehellisyys % 41,7 54,2 0,0 4,2 100,1 0,0 

~39:1 K N 24 34 0 2 60 53 4,4 7,5 

% 40,0 56,7 0,0 3,3 100,0 0,0 

~orkea velallisen ~ N 0 7 0 1 8 - 7,9 11,0 

f!!Jiirehellisyys % 0,0 87,5 0,0 12,5 100,0 0,0 

iRL 39:1a ~ N 0 26 1 5 32 - 9,6 16,0 

% 0,0 81,3 3,1 15,6 100,0 200,0 

iv elallisen petos ~ N 19 9 0 0 28 44 3,2 .. 

~39:2 % 67,9 32,1 0,0 0,0 100,0 -
~ N 19 10 - - 29 44 3,1 .. 

% 65,5 34,5 0,0 0,0 100,0 -

rrorkea ~ N - 11 - 1 12 - 6,1 30,0 

jvelallisen petos 0,0 91,7 0,0 8,3 100,0 -

~39:3 ~ N - 23 1 6 30 - 6,6 22,8 

% 0,0 76,7 3,3 20,0 100,0 200,0 

Kirjanpitorikos ~ N 146 75 5 0 226 46 3,2 -
RL 30:9 % 64,6 33,2 2,2 0,0 100,0 92,0 

~ N 199 191 9 4 403 50 3,7 8,5 

% 49,4 47,4 2,2 1,0 100,0 113,0 

Y =yksittaisrikos K=tuomiossa yksi tai useampi rikos Uihde: Tilastokeskus 

Liikennerikokset 

Liikennejuopumus. Valtaosa (57%) RL 23luvun vastaisista liikennejuopu
musrikoksista on torkeita rattijuopumuksia. Vesiliikennejuopumuksia 
tuomitaan vuosittain lahes 600, mutta naista vain muutama kymmenen 
esiintyy tuomion torkeimpana rikoksena, mika viittaa siihen, etta rikos 
selviiia yleensa jonkin toisen rikoksen yhteydessa. 



Ill.A. 6 Rangaistuskiiytiinto rikoslajeittain 195 

Taulukko 50 Rangaistuksen mliliraaminen liikennejuopumusrikoksissa 1999 
(RL 23:1-3) 

Rangaistuslajit Keskirangaistukset (ps/kk) 
!Rikos 

Sakko t Ehdoll. I Ykp ~ Eton Yht. Ps.lkm 1 Ehdoll., Eton (kk) 
(kk) Ykp (t) 

!Rattijuopurnus YN 4592 20 10 7 4629 40 1,5 1,0 

iRL 23:1 % 99,2 0,4 0,2 0,2 100,0 39,0 

KN 6613 40 40 49 6742 42 1,5 1,4 

% 98,1 0,6 0,6 0,7 100,0 43,0 

[rorkea YN 445 3696 742 224 5107 65 1,9 2,4 

attijuopumus % 8,7 72,4 14,5 4,4 100,0 71,0 

iRL 23:2 KN 792 6653 1741 1145 10331 66 2,0 3,3 

% 7,7 64,4 16,9 11,1 100,1 80,0 

ilfuurnaantuneena YN 37 13 5 6 61 42 1,3 2,3 

~jaminen % 60,7 21,3 8,2 9,8 100,0 50,0 

iRL 23:3 KN 119 96 19 49 283 54 2,0 2,9 

% 42,0 33,9 6,7 17,3 99,9 67,0 

Y = yksittaisrikos K = tuomiossa yksi tai useampi rikos Lahde: Tilastokeskus 

Tavallisesta rattijuopumuksesta (RL 23: 1) sakko on nykyisin lahes yksin
omainen rangaistus (99 %) . Torkean rattijuopumuksen raj an alentaminen on 
samalla johtanut siihen, etta vankeuden kaytto tassa rikostyypissa on 
kaventunut. Torkeiin rattijuopumuksen (RL 23 :2) normaalirangaistuslaji 
(65 %) on 2-2,5 kuukauden mittainen ehdollinen vankeus. Viiteen kuudesta 
ehdollisesta vankeusrangaistuksesta liitetaan tehosteeksi oheissakko. Ehdo
tonta vankeutta seuraa neljanneksessa tapauksista. Kaksi kolmesta ehdotto
masta vankeusrangaistuksesta muunnetaan yhdyskuntapalveluksi. Sakkoa 
tuomitaan torkeasta rattijuopumuksesta nyttemmin no in 8 %: ssa tapauksista. 
Tamakin muutos on yhteydessa torkean rattijuopumuksen promillerajan 
alentamiseen. 

Huumaantuneena ajamisesta seuraa tavallisimmin sakko (42 %). 

Myos vesiliikennejuopumuksesta tuomitaan kaytannossa sakkoa (keskiluku 
33 paivasakkoa). Rangaistusten lajiin ja maaraan vaikuttavat tunnusmer
kistojen sisalla ennen kaikkea verenalkoholi seka aikaisemmat rattijuopu
mustuomiot. 

Kaytannossa tarkeana erityisryhmana ovat tapaukset, joissa liikenne
juopumukseen liittyy kuolemantuottamus. Niinpa yhdistelmasta kuoleman
tuottamus ja torkea rattijuopumus normaalirangaistuslajina on ehdoton van
keus ja rangaistuksen keskipituus 1 vuosi 6 kuukautta. Rattijuopumuksiin 



196 Tapio Lappi-Seppiilii 

liittyy erityisena seuraamuksena ajokielto, joka sekin porrastuu rikoksen 
torkeyden ja tekijan uusimisen mukaan. Tavallisesta rattijuopumuksesta 
maarataan keskimaarin 7 ja torkeasta rattijuopumuksesta keskimaarin noin 
10 kuukauden mittainen ajokielto (ks. tarkemmin Lappi-Seppala 1994). 

Muut liikennerikokset. Liikennerikosten seuraamukset maarataan paasaantoi
sesti (92 % tapauksista) rangaistusmaaraysmenettelyssa. Vain vakavimmat 
tapaukset kasitellaan oikeudessa. Kolmannes tuomioistuimessa ratkaistuista 
tieliikennelain vastaisista rikoksista oli liikenteen vaarantamisia. Kortitta
ajonja liikennerikkomuksen osuus on yhta suuri (noin neljannes). Torkeita 
liikenteen vaarantamisia on kaikista tuomioistuimissa tuomituista liikenneri
koksista vain 4 % (mutta paarikoksista 14 %) . 

Taulukko 51 Rangaistuksen maaraaminen muissa liikennerikoksissa 1999 
(TLL 99, 102 §) 

Rangaistuslajit Keskirangaistukset (ps/kk) 

~OS 
rSakk:oiEhdoll.l Ykp I Eton Yht. Ps.lkm I Ehdoll.l Eton (kk) 

(kk) Ykp (t) 

~orkeii liikenteen YN 588 29 1 4 622 50 1,7 1,5 

~aarantaminen % 94,5 4,7 0,2 0,6 100,0 50,0 

~LL 99§ KN 757 99 24 87 967 53 2,6 5,5 

% 78,3 10,2 2,5 9,0 100,0 76,0 

IKortitta ajo jYN 147 19 7 50 223 28 0,9 1,0 

~LL 102§ % 65,9 8,5 3,1 22,4 99,9 27,0 

~N 258 23 17 86 384 33 0,9 1,2 

% 67,2 6,0 4,4 22,4 100,0 33 

Y =yksittiiisrikos K=tuomiossa yksi tai useampi rikos Uihde: Tilastokeskus 

Nelja viidesta torkean liikenteen vaarantamisen tapauksesta tuomitaan 
sakkoon. Vankeusrangaistuksista puolet on ehdollisia ja puolet ehdottomia. 
Kolme neljasta oikeudessa kortitta-ajosta tuomituista saa sakkoa. Vuosittain 
tasta rikoksesta tuomitaan vajaat sata vankeusrangaistusta (tuomion paari
koksena). Naissa tapauksissa henkilolla on saannonmukaisesti takanaan 
lukuisia aikaisempia samasta rikoksesta langetettuja rangaistuksia. 
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Huumausainerikokset 

N oin 95 % tuomituista huumausainerikoksista toteutti rikoksen perustunnus
merkiston. Torkeita huumausainerikoksia tuornittiin yksittaisrikoksena 91 ja 
kaikkiaan 234. 

Taulukko 52 Rangaistuksen maariiiiminen huumausainerikoksissa 1999 (RL 50:1-2) 

Rangaistuslajit Kesldrangaistukset (ps/kk) 
~kos 

SakkotEhdoll.l Ykp ~ Eton Yht. Ps.lkm I Ehdoll.J Eton (kk) 
(kk) Ykp (t) 

~uumausainerikos jYN 2317 123 27 68 2535 25 3,3 4,3 

~50:1 % 91,4 4,9 1,1 2,7 100,1 93,0 

~N 3225 320 82 291 3918 30 3,5 4,7 

% 82,3 8,2 2,1 7,4 100,0 84,0 

iforkea YN - 20 - 71 91 - 15,4 32,0 

~uumausainerikos % 0,0 22,0 0,0 78,0 100,0 0,0 

~50:2 KN - 36 - 198 234 - 16,0 39,6 

% 0,0 15,4 0,0 84,6 100,0 0,0 

Y = yksitiliisrikos K = tuomiossa yksi tai useampi rikos Lahde: Tilastokeskus 

Nelja viidesta huumausainerikoksesta tuornitaan sakkoon. Vankeusrangais
tuksista hieman yli puolet on ehdottornia (keskipituus 4 kk). Torkeasta 
huumausainerikoksesta langetetut rangaistukset ovat tata selvasti ankaram
pia. Nelja viidesta paarikoksena tuomitusta torkeasta huumausainerikoksesta 
johtaa ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Rangaistusten keskipituus on 
hieman aile kolme vuotta. 
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7 Vankeusrangaistuksen taytantoonpano 

Vankiluku 

Vuosina 1988-1999 ali vankiloissa vankeja paivittain keskimaarin seuraavat 
maar at: 

Taulukko 53 Vankien paivittliiset keskimaarlit vankiryhmittliin vuosina 1988-1999 

Vankiryhmli 1988 1990 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Vankeusvankeja 3347 2878 2954 2698 2691 2657 2472 2353 2215 
Sakkovankeja 91 95 189 221 173 132 119 96 102 
Nuorisovankeja 99 84 95 85 82 92 71 52 53 
Tutkintavankeja 421 372 263 259 289 300 295 292 354 
Pakkolaitosvankeja 14 12 10 12 13 16 17 16 19 

Yhteensa 3972 3441 3511 3275 3248 3197 2974 2809 2743 

Lahde: Oikeusministerion vankeinhoito-osasto 

Vankilukumaara on edelleen laskenut hiljalleen. Kokonaisvankiluku ali 
vuonna 1999 reilut 2 % edellisvuotta alempi. 

Naisvankien maara on viime vuosina jonkin verran lisaantynyt. 
Vuoden 1999lopussa naisia ali vankiloissa 132, eli 5 % vangeista. Aiempi
na vuosina naisten osuus on pysytellyt 3 % :n paikkeilla (keskimaarin 
100-110 vankia). 

Ulkomaalaisten vankien maara nousi etenkin 1990-luvun alkuvuosi
na. Vankiloissa ali keskimaarin 11 ulkomaalaista vankia vuonna 1988 ja 55 
vuonna 1994. Vuonna 1995 heita ali keskimaarin 74 ja vuonna 1998 130 ja 
vuonna 1999 150. Verrattuna muihin Euroopan maihin ulkomaalaisten 
osuus vangeista on kuitenkin vahainen- vajaat 2 % vankiluvusta. Esimer
kiksi muissa Pohjoismaissa ulkomaisten vankien osuus vaihtelee 15-25 % :n 
valilla (Danielsson 1996). 

Vapaudesta vankilaan tai avolaitokseen vuoden aikana saapuneiden 
henkiloiden maara pysyi vuonna 1999 edellisvuoteen verrattuna samana. 
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Taulukko 54 Vuoden alusta Iukien vapaudesta vankilaan tai avolaitokseen saapuneet 
1988-1999 

Kaikkiaan 

- naistii aile 21-v. 
rangaistusvankeja 

1~ 1~1m1m1~1m 1~1m1m1m 

9379 8831 9851 9435 8711 7755 6594 6201 5803 5838 

260 201 268 234 205 169 172 134 120 113 

Vakilukuun suhteutettuna Suomen vankiluku on nykyisin pohjoismaisella 
tasolla. Lantisen Euroopan kattavassa tarkastelussa Suomen sijaluku on 
vahitellen pudonnut karkisijoilta kahden samanaikaisen muutoksen seu
rauksena: SamaHa kun Suomen vankiluku on alentunut, se on monissa 
muissa Euroopan maissa noussut. 

Taulukko 55 Keskimaarainen vankiluku po!Uoismaissa 1991-1999 
(kaikki vangit 100 000 15 vuotta tiiyttiinyttii asukasta kohden) 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Suomi 86 87 84 79 78 77 71 67 65 
Ruotsi 70 72 80 84 82 76 69 72 71 
Norja 74 72 76 77 75 74 72 70 71 
Tanska 84 84 81 84 80 76 78 84 84 

Liihteet: Danielsson 1996; oikeusministerion vankeinhoito-osasto 

Kehityskaarien erot pohjoismaissa nayttavat pidemmalla aikavalilla vielii 
selvemmilta. Kuviosta 49 ilmenee vakilukuun suhteutettu vankiluvun 
kehitys neljassa pohjoismaassa vuosina 1950-1997. Mukaan on liitetty 
myos vertailutieto poliisin tietoon tulleista rikoslakirikoksista samalta ajalta. 
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Kuvio 49 Vankiluku ja poliisin tietoon tullut rikollisuus pohjoismaissa 1950-1997 
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Neljassa vuosikymmenessa Suomen vankiluku on tasaisesti alentunut noin 
kolmannekseen aikaisemmasta. SamaHa on saavutettu yhteispohjoismainen 
taso. Vankiluvun dramaattisestakin muutoksesta huolimatta pohjoismaiden 
rikoHisuuskehitykset ovat seurailleet toisiaan. Kuvioista havaittava pohjois
maisten rikosprofiilien samansuuntaisuus ja vankiprofiilien erilaisuus kertoo 
konkreettisesti rangaistuspolitiikan rajaHisista mahdollisuuksista vaikuttaa 
rikollisuuden tasoon (ks. tarkemmin Lappi-Seppala 1998). 

Vankirakenne 

Rikos. Rangaistusvangeista noin kolmasosa karsii rangaistusta omaisuus- ja 
ryostorikoksista. SamaHa rangaistusvankien rikosjakaumassa on viimeisten 
20 vuoden kuluessa tapahtunut melkoisia muutoksia. 1970-luvun loppupuo
leHa rattijuopumusrikosten suhteellinen osuus pieneni, kun taas 1980-luvun 
alussa varkausrikosten osuus aleni. 1990-luvun merkittavia piirteita on 
vakivaltarikosten seka huumausainerikosten osuuden kasvu. SamaHa ratti
juopumusrikosten osuus on yhdyskuntapalvelun kayton seurauksena jalleen 
alentunut. Vuonna 1999 naiden vankien maara kuitenkin jaHeen lisaantyi. 
TaHa hetkeHa 49 % rangaistusvangeista karsii rangaistusta vakivalta- taikka 
huumausainerikoksesta (57 % ryostot mukaan lukien). Vuonna 1976 naiden 
ryhmien osuus oli 12 % (21 %). 
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Kuvio 50 Rangaistusvankien paarikos vuosina 1976-1999 
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Rangaistusajat. Rangaistusaikoja voidaan kuvata eri tavoin. Yksi keino on 
mitata laitoksesta vapautuneiden vankien laitoksessa viettaman ajan pituus. 
Tama on luotettavin tapa mitata todellisen laitosajan pituutta. 

Taulukko 56 Vapautuneiden rangaistusvankien laitoksessa suorittarna aika vuosina 
1988-1999 

Rangaistusajan pituus 1988 1990 1992 1994 1996 1998 1999 

enintaiin 3 kk 50,7 53,6 56,8 54,9 43,2 44,6 46,9 
yli 3 kk-6 kk 20,7 19,9 19,6 19,1 21,5 17,4 17,1 
yli 6 kk-1 v 15,4 14,9 12,7 13,9 17,5 16,8 16,9 
yli 1 v-2 v 8,8 7,3 6,6 7,3 10,8 12,4 11,9 
yli 2 v- 4,5 4,3 4,3 4,8 6,9 8,7 7,2 

Yhteensa% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
N 7766 6ll2 6566 5544 4455 3898 3859 

Yli 1 v. rangaistuksia 1031 714 713 669 789 824 739 

Yli kahden vuoden laitosaikojen osuus kasvoi vuosina 1992-1998 kaksin-
kertaiseksi. SamaHa kaikkein lyhyimpien aikojen osuus on alentunut. 
Vuonna 1999 tilanne tasaantui. 
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Rangaistuskaytannon viimeaikaiset muutokset ottaisi paremmin 
huomioon menetelma, jolla kuvataan laitoksessa rangaistustaan viela 
suorittavien vankien odotettavissa olevaa laitosaikaa. 

Kuvio 51 Rangaistusvankien ennakoidut laitosajat (poikkileikkaus) 1990-1999 
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Myos rangaistusta suorittavien vankien odotettavissa olevan laitosajan 
pituuksissa on tapahtunut muutoksia 1990-luvulla. Vuosikymmenen alku
puolella vankiloissa istui runsaat 600 vankia (runsaat 20 % vangeista), 
joiden laitosaikajai otaksuttavasti alle 4 kuukauden. Vuoteen 1996 mennes
sa tama ryhma oli kutistunut puoleen. Muutos on seurausta yhdyskunta
palvelun kayt6stli. 

Samanaikaisesti 4 vuotta tai tlita pidemplian laitoksessa viipyvien 
maara nousi runsaasta 300:sta yli 500:aan. Nyttemminjoka viides rangais
tuslaitoksessa istuva vanki viipyy vankilassa vlihintlian neljli vuotta. Tama 
muutos on yhteydessa vakivalta- ja huumausainerikoksista langetettuihin 
pitkiin rangaistuksiin. Taustalla on t6rkeiden huumausainerikosten seka 
ennen kaikkea henkirikosten yritysten lisliantyminen. Asiassa vaikuttaa 
my6s muuttunut mielentilakaytant6, jonka seurauksena vahentyneesti 
syyntakeisten osuus on alentunut (ks. edella A.5). 

Viime vuosina pitkien rangaistusten mliara nayttali alentuneen ja 
lyhyiden taas lislilintyneen. Osittain muutokset liittynevlit yhdyskuntapalve
lun kliyt6n supistumiseen. 
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Taulukko 57 Elinkautisvangit ja murhatuomiot 1990-1999 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

[Eiinkautis-
tvangit 1. 1. 28 29 31 28 28 34 39 43 55 61 592 

!Murhatuomiot 

kaikki 8 8 7 21 12 8 21 10 9 15 1 

elinkautiset 4 3 4 12 8 6 16 5 5 7 

1 Ennakkotieto 
2 Tieto 31.11.1999 

Elinkautisvankien miUira on lisaantynyt. Muutos on osaksi seurausta syynta
keisuusarviointien kiristymisesta. Myos vuosien 1993, 1994 ja 1996 poik
keuksellisen lukuisat murhatuorniot nakyvat vankitilastoissa. 

Ehdonalainen vapaus 

Nykyisin jokseenkin kaikki vangit vapautuvat ehdonalaiseen vapauteen. 1 

Vuonna 1999 vankilasta vapautui 3 859 vankia, joista 3 785 ehdonalaisesti. 
Ehdonalaista vapautta koskeva tilastointi on monella tapaa puutteellinen. 
Perustiedot ehdonalaista vapauttarnista koskevista ratkaisuista vuosilta 
1993-1999 ovat seuraavassa taulukossa. 

Taulukko 58 Ehdonalainen vapaus ja valvonta 1993-1999 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Vapautuneet 5999 5544 4682 4455 3856 3898 3859 
- naistii ehdonalaisesti 5936 5445 4616 4326 3762 3814 3785 
- niiistii valvontaan 925 931 839 845 813 914 878 
- valvontaan miiiiriityt % 16 17 18 20 22 24 23 

Valvonnassa 1.1. 1223 1250 1290 1153 1148 1197 1247 

Uihteet: Kriminaalihuoltoyhdistys, oikeusministeriiin vankeinhoito-osasto ja Tilastokeskus 

Valvontaan miUi.rataan vuosittain vajaat 1 000 henkiloa. Ehdonalaisesti 
vapautuneiden lukumaarat ovat laskeneet 1990-luvulla noin 30 %. Valvon
taan maarattyjen osuus on samalla kasvanut ( 15 - > 23 %) . Nyt joka neljas 
vapautuva vanki maarataan valvontaan. 

1 Lainsaadannon paapiirteet on selostettu Rikollisuustilanne 1995-1996, 195. 
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Kaytossa ei ole systemaattista tietoa siita, kuinka moni ehdonalaiseen 
vapauteen paastetyista menettaa ehdonalaisen vapautensa. Kriminaalihuolto
yhdistys keraa tiedot siita, kuinka moni valvonnassa olevista ehdonalaisesti 
vapautetuista vuosittain menettaa ehdonalaisen vapautensa. Tuomioistuinti
lastosta vuorostaan nakee, kuinka moneen paarikosperusteiseen rangaistuk
seen on liitetty maarays aikaisemman ehdonalaisen vapauden menettamises
ta. 

Taulukko 59 Ehdonalaisen vapauden menettiiminen 1993-1999 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Va1vonnassa olevista 275 260 331 286 244 281 217 

Paarikostuomion mukaan 2109 1805 1764 1607 1517 1513 1549 

Uihteet: Kriminaalihuoltoyhdistys ja Tilastokeskus 

Vuosittain noin 300 ehdonalaisen valvonnassa olevaa henkiloa menettaa 
ehdonalaisen vapautensa. Syyna on aina uusi rikos. Tuomioistuintilaston 
mukaan mitaten tapauksia on huomattavasti enemman (vain osa ehdon
alaisesti vapautetuista on valvonnassa, toisaalta tuomioistuintilastossa 
yksikkona on tuomiokerran paarikos kun taas KHY :n tilasto on henkilopoh
jainen). Viime vuosina tapauksia on ollut runsaat 1 500. 



B Kontrollijarjestelman erityispiirteita 

1 Yhdyskuntapalvelu Tapio Lappi-SeppaHi 

Yhdyskuntapalvelun tilastoinnista. Yhdyskuntapalvelun soveltamisessa ja 
kaytossa erottuu kolme vaihetta: (1) Soveltuvuusselvitys (soveltuuko 
syytetty yhdyskuntapalveluun), (2) rangaistuksen tuomitseminen seka 
(3) taytantoonpano. 1 Eri vaiheita koskevista viranomaisratkaisuista saadaan 
tietoa useista eri lahteista. Soveltuvuusselvityksiii ja rangaistuksen tayilin
toonpanoa seurataan Kriminaalihuoltoyhdistyksen seka oikeusministerion 
vankeinhoito-osaston toimesta. Tuomioistuinten ratkaisukaytannon seuranta 
perustuu yleiseen tuomioistuintilastoon. Rangaistuksen kayttoii voidaan 
kuvata seka absoluuttiluvuin, etta kertomalla, kuinka suuri osa ns. muunto
kelpoisista vankeusrangaistuksista (korkeintaan 8 kuukauden mittaisista 
ehdottomista vankeusrangaistuksista) on muunnettu yhdyskuntapalveluksi. 
Jalkimmaisesta kaytetaan seuraavassa termia "kayttoaste". Taulukkoon 60 
on keratty keskeiset yhdyskuntapalvelun kayttoa koskevat tiedot. Kuvaus on 
jasennetty kolmeen portaaseen (I soveltuvuusselvitys- > II tuomioistuinvai
he - > III taytantoonpano). 

Taulukko 60 Yhdyskuntapalvelun kiiytto 1995-1999 

1995 1996 1997 1998 1999 

N N N N N 

I. Soveltuvuusselvitys 
- selvityspyyntoja esitetty 8 122 8 922 10 484 10 849 9 541 
- soveltuvuusselvitys tehty 5 738 6 476 7 194 7 362 6606 
- suositettu YKP 4 833 5 404 5 931 6058 5 311 

11. Tuomiotiedot 
- muuntokelpoisia (max. 8 kk) 7 536 7 340 7 621 9 132 9594 
- naista tuomittu YKP 2 803 3 277 3 534 3 957 3 658 

III. TiiytantOonpanotiedot 
- taytantoonpano aloitettu 2 375 3 041 3 206 . 3 762 3 630 
- suoritettu loppuun 1 720 2 507 2 620 2 933 2 979 
- keskeytetty 263 356 428 513 546 
- taytlintoonpanossa 1.10. 696 952 1066 1208 1287* 
- suoritettuja tunteja 169 420 243 583 251 862 275 788 257 107 

* 1.5. yhdyskuntapalvelussa olleita 

Lahteet: Kriminaalihuoltoyhdistys; oikeusministerion vankeinhoito-osasto ja Tilastokeskus 

1 Lainsaadannon paapiirteet on selostettu julkaisussa Rikollisuustilanne 1995-1996, 
197-198. 



206 Tapio Lappi-Seppiilii 

Taulukko 61 Soveltuvuusselvitykset 1995-1999 

Selvityspyynttijli Soveltuvuusselvitys Yhdyskuntapalvelua 
tehty% suositettu % 

1995 8 122 70,6 84,2 

1996 8 922 75,6 83,4 

1997 10 484 68,6 82,0 

1998 10 849 67,9 82,3 

1999 9 541 69,2 80,4 
Uihteet: Kriminaalihuoltoyhdistys ja oikeusministerion vankeinhoito-osasto 

Soveltuvuusselvitys. Kriminaalihuoltoyhdistykselta pyydettiin vuonna 1999 
kaikkiaan 9 541 soveltuvuusselvitysta (10 849 vuonna 1998). Niita tehtiin 
6 606 kappaletta (69 % pyydetyista). Osa kadosta (pyyntoihin verrattuna) 
johtuu siita, etta vastaajaa ei tavoiteta tai han ei tule selvitykseen. Selvityk
sista 80 prosenttia paatyi myonteiseen soveltuvuusarvioon. KHY :n kaytanto 
tuntuu tassa varsin vakiintuneelta. Uuden rangaistuksen kayttoonoton alku
vuosien tietojen nojalla tuomioistuimet noudattivat melko tarkkaan 
Kriminaalihuoltoyhdistyksen lausuntoa. Jos perusrangaistus oli muunnetta
vissa yhdyskuntapalveluksi, 93 prosenttia ratkaisuista noudatti Kriminaali
huoltoyhdistyksen suositusta (Takala 1993a). Yhdyskuntapalveluun suositel
tujen (5 311 vuonna 1999) seka tuohon rangaistukseen tuomittujen (3 658 
vuonna 1999 eli 69 % suositelluista) valinen ero taulukossa selittyy silla, 
etta osa myonteisen soveltuvuusselvityksen saaneista tuomitaan ei-muunto
kelpoiseen rangaistukseen ( esim. ehdolliseen vankeusrangaistukseen). 

Taulukko 62 Tuomitut 1995-1999 

Vankeus max. 8 kk Yhdyskuntapalvelu Kaytiliaste % 

1995 7 536 2 803 37,2 

1996 7 340 3 277 44,6 

1997 7 621 3 534 46,6 

1998 9 132 3 957 43,3 

1999 9 594 3 658 38,1 
Uihteet: Kriminaalihuoltoyhdistys ja oikeusministerion vankeinhoito-osasto 

Tuomioistuinratkaisu. Vuonna 1999 tuomioistuimissa langetettiin 3 658 yh
dyskuntapalvelurangaistusta, mika oli 38 % muuntokelpoisista vankeusran
gaistuksista (naita oli 9 594). Vuonna 1998 vastaavat luvut olivat 3 957 ja 
43 %. Uuden rangaistuksen kayttoaste kasvoi vuosina 1993-1997 kaksin
kertaiseksi (22 % :sta 46 % :iin). Vuonna 1998 kayttoasteen kasvu taittui ja 
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kiii:intyi laskuun niin, etta vuonna 1999 oli paadytty vuoden 1995 tasolle. 
Taustalla saattaa olla mm. vuonna 1998 voimaan tullut lainmuutos, jolla 
rajoitettiin yhdyskuntapalvelun kayttoa uusimistilanteessa. 

Rangaistuksen kayttoaste on edelleen selvasti suurin rattijuopumus
rikoksissa (58 % vuonna 1999). Pahoinpitelyrikoksissa kayttoaste oli 
laskenut ja oli 38 % vuonna 1999 ( 45 % vuonna 1998). Varkausrikoksissa 
kayttoaste laski 31 %: sta 26 %: iin. 

Taulukko 63 Yhdyskuntapalvelun kiiytti:iaste 1993-1999 

Yleinen kiiyttooste Kiiytti:iaste eri rikoksissa 

Muunto- Muunnettu Kiiytti:i Ratti- Varkaus Pahoin- Muut 

kelpoisia YKP:ksi -% juopumus jat.vark. pitely 

N N % % % % 

1993 2 607 563 21,6 39,3 8,7 13,8 10,6 
1994 5 875 1 487 25,3 45,2 13,6 15,2 11,1 
1995 7 538 2 803 37,2 56,4 22,4 28,9 20,8 
1996 7 340 3 277 44,6 63,0 31,0 38,8 26,5 
1997 7 621 3 534 46,4 62,5 34,8 40,9 31,3 
1998 9 132 3 957 43,3 61,0 31,0 45,0 28,8 
1999 9 594 3 658 38,1 57,7 25,5 38,4 24,8 

Laskettu Tilastokeskuksen luvuista 

Yli puolet yhdyskuntapalvelutuomioista maarataan rattijuopumuksesta. 
Liikennejuopumukseen syyllistyneiden osuus yhdyskuntapalveluun tuomi
tuista on vuosina 1993-1999 kuitenkin laskenut (73 prosentista 56 prosent
tiin), mika kertoo seuraamuksen soveltamisalan laajenemisesta myos muihin 

rikoksiin. 

Taulukko 64 Yhdyskuntapalvelun jakautuma rikoslajeittain 1993-1999 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Kaikki 563 I 487 2 803 3 277 3 534 3 957 3 658 
Osuus % % % % % % % 
Naistii 

- Rattijuopumus 72,6 68,8 65,4 61,6 58,1 56,1 55,7 
- Varkaus 13,5 16,5 16,1 16,7 16,0 15,7 12,9 
- Pahoinpitely 3,7 4,4 6,0 7,8 6,5 7,7 8,3 
- Muut 10,1 10,3 12,6 13,8 19,3 20,4 23,1 
Yhteensii 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Laskettu Tilastokeskuksen luvuista 
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Vuonna 1999 tuomituista oli naisia 195 eli 5 %. Naisten ryhmassa kaytto
osuus oli edelleen miehia korkeampi (vuonna 1999 47 % verr. 38 %; 40% 
verr. 37 % v. 1996). Yhdyskuntapalveluun tuomitut ovat ehdottomaan 
vankeusrangaistukseen tuomittuja jonkin verran varttuneempaa vakea. 
Rangaistuksen kayttoaste on paikoin voimakkaastikin sidoksissa tuornitun 
ikaan. Ikaryhmassa 15-20 vuotta kayttoaste vuonna 1999 oli 39 % ja 
ikaryhmissa 50.s_64 vuotta 60 %. 

Taulukko 65 Taytantoonpano 1995-1999 

Aloitettu Suoritettu Keskeytys% 1.10 Suoritetut tunnit 

1995 2 375 1 720 (72,4%) 11,0 696 169 420 

1996 3 041 2 507 (82,4%) 11,7 952 243 583 

1997 3 206 2 620 (81,7%) 13,3 1 066 251 862 

1998 3 762 2 933 (78,0%) 13,6 1 208 275 788 

1999 3 630 2 979 (82,1 %) 15,0 1 2871 257 107 
1 1.5. yhdyskuntapalvelussa olleita 
Uihteet: Kriminaalihuoltoyhdistys ja oikeusministerion vankeinhoito-osasto 

Tiiytiintoonpano. Vuonna 1999 taytant66npantavaksi tuli aloitettuja yhdys
kuntapalveluja 3 630. Vuoden aikana suoritettiin loppuun 2 979 rangaistus
ta. Samana vuonna keskeytettiin 546 rangaistuksen suorittaminen. 
Keskeytysprosentti (samana vuonna aloitetuista) pysyi vuosina 1995 ja 1996 
11 prosentin vaiheilla, mutta on tasta noussut 15 % :iin. Vuonna 1999 suori
tettiin 260 000 yhdyskuntapalvelutuntia (280 000 vuonna 1998). Tama 
vastaisi paivittaisessa vankiluvussa 400-500 vankia (olettaen etta 
yhdyskuntapalvelun puuttuessa olisi todella tuomittu vastaava ehdoton 
vankeusrangaistus). 1. 5 .1999 lopussa oli toimenpantavana 1 287 y hdys
kuntapalvelurangaistusta ( 1.10.1998, 1 208). 

Tyypillinen yhdyskuntapalvelurangaistus on kestoltaan 70-90 tuntia. 
Loppuunsuoritettujen seka keskeytettyjen tuomioiden tuntimaaria verrattaes
sa havaitaan, etta rangaistuksen pituudella on melko selva yhteys keskeytta
rniseen. Keskeyttaneiden rangaistuksista suurin osa oli aiempina vuosina 
pituudeltaan 91-130 tuntia (ks. Rikollisuustilanne 1995-1996, 200). 

Yhdyskuntapalvelun tyotehtaviksi pyritaan loytamaan sellaisia 
hyodyllisia toita, jotka muuten jaisivat kokonaan tekematta tai jotka tehtai
siin vapaaehtoisena palkattomana tyona. Palvelupaikan jarjestajana voi olla 
julkisyhteiso tai julkisoikeudellinen yhteiso tai saatio. Tyypillisia tehtavia 
ovat olleet esimerkiksi avustaminen sosiaalisen palvelulaitoksen keittiossa 
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tai huoltotoissa, pienehkot remontit ja korjaustyot, kuntien tai seurakuntien 
ulkoalueiden kunnostus ja toiminta vapaaehtoisten avustusjarjestojen varas
toissa ja myyntipisteissa. Tyotehtavia loytyy edelleen parhaiten kuntien 
piirista (55 % palvelupaikoista). Valtion osuus on pysytellyt edelleen 
vaatimattomalla tasolla (2 % palvelupaikoista). 

Vuodesta 1994 alkaen on osa yhdyskuntapalvelurangaistuksen 
tunneista (enintaan viisi tuntia) voitu suorittaa kayttamalla paihdehuollon 
palveluja Kriminaalihuoltoyhdistyksen hyvaksymalla tavalla. Tata mahdol
lisuutta kaytettiin vuonna 1999 18 %:ssa tapauksista (vuonna 1998 10 %). 

Yhdyskuntapalvelun avulla pyritaan vahentamaan vankeusrangaistuk
sen haittoja. Yhdyskuntapalvelun toivotaan vankilaa paremmin helpottavan 
tuomitun kiinnittymista yhteiskuntaan taikka ainakin ehkaisevan sitoutumista 
rikolliseen alakulttuuriin. Haastatellut yhdyskuntapalveluun tuomitut 
kertoivat kokeneensa palvelun mielekkaaksi vaihtoehdoksi vankeudelle. Mo
net haastatelluista katsoivat valttyneensa huomattavilta vaikeuksilta ela
mansa jarjestamisessa, kun olivat voineet suorittaa yhdyskuntapalvelun 
vankeuden sijasta. (Takala 1994.) Yhdyskuntapalvelu on myos toimeen
panokustannuksiltaan halvempi rangaistus kuin vankeus. Eri tavoin arvioi
tuna yhdyskuntapalvelun tuomitseminen aiheuttaa vain 25-45 prosenttia 
niista toimeenpanokustannuksista, joita vaihtoehtoinen tuomio synnyttaisi 
(Kaakinen & Vuolle 1992; Takala 1993b). Tuomiota kohden laskennallinen 
saasto olisi 10 000-15 000 markkaa, minka toteutuminen luonnollisesti 
kuitenkin riippuu vankeinhoitolaitoksen tosiasiallisista saastomahdollisuuk
sista. 
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2 Nuorten seuraamusjarjestelma Tapio Lappi-Seppala 

Lainsiiiidiinto 

Nuorista rikoksentekijoistii puhutaan rikosoikeudellisessa mielessa kun tar
koitetaan ryhmaa 15-21-vuotiaat. 15-17 -vuotiaista kaytetaan viela erikseen 
nimiketta nuoret henkilOt. Tata ryhmaa koskee joukko seuraamuksen 
valintaa koskevia lievennyksia. 15 mutta ei 18 vuotta tayttaneena rikoksen 
tehnyt on tuomittava tavallista lievemman asteikon mukaan. Nuoruus on ns. 
rangaistuksen vahentamisperuste (ks. RL 3:2) mika merkitsee mm. ettei 
elinkautista vankeusrangaistusta saa tuomita 15-17-vuotiaalle. Myos 
syyttamattaja tuomitsemattajattamisen edellytyksia on laajennettu. Samoin 
on ehdollisen rangaistuksen kayton edellytyksia nuorten ryhmassa lievennet
ty. Rikoksensa alle 21-vuotiaana tehneita koskee lisaksi laki nuorisovanki
lasta, joka sallii ehdonalaisen vapauttamisen normaaleja maaraosia 
aikaisemmin (kun tuomiosta on karsitty 1/3). 

Nuoret ovat lisaksi eraiden rikosoikeudellisten tai niita sivuavien 
erillisjarjestelyjen kohteena. Ehdollisesti rangaistut nuoret voidaan maarata 
valvontaan. Nuoriinja lapsiin voidaan kohdistaa taman ohellajoukko lasten
suojelun toimia. Usein nuorten tekemat rikokset otetaan ns. sovittelujarjes
telman piiriin (ks. sovittelusta Rikollisuustilanne 1998). Kokeiluluontoisesti 
kaytossa olevasta nuorisorangaistuksesta on raportissa erillinen esitys (ks. 
jakso B.3). 

Nuorille miiiiriityt seuraamukset 

Syyttiimiittii jiittiiminen. Taulukko 66 valaisee syyttamatta jattamisen ylei
syytta eri ikaryhmissa vuonna 1998. Taulukkoon on syyttamatta jattamista 
koskevien lukujen ohella merkitty suhteutusperusteiksi kussakin ikaryhmas
sa myos rangaistukseen tuomittujen lukumaarat. Varsinaisessa oikeuden
kaynnissa maarattyjen rangaistusten ohella mukana ovat myos rangaistus
maaraysratkaisut. 
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Taulukko 66 Syyttamattli jattliminen eri ikaryhmissa 1998 

15-17v. 18-20 v. 21 v.- yli 

A. Oikeudessa tuomitut seka rang.maariiykset 14 835 31 415 246 266 

B. Varsinainen oikeudenkiiynti 4 340 8 363 46 940 

Syyttamattli jatetyt 1 125 891 5972 
- osuus A:sta % 8,0 2,3 2,3 
- osuus B:sta % 23,9 11,4 13,2 

Perusteet 
- nuoruus 549 66 14 
- vahaisyys 167 344 2 690 
- kohtuus 256 207 1 178 
- konkurrenssi 30 78 458 

TLL 29 67 604 

Muu Iainkohta 94 129 1 028 

Suhteutettaessa syyWimatta jatettyjen luku samana vuonna varsinaisessa 
oikeudenkaynnissa rangaistukseen tuomittuihin, havaitaan, etta syyttamatta 

jattaminen on ikaluokassa 15-17 vuotta noin kaksi kertaa tavallisempaa kuin 
muussa vaestonosassa (24 % verr. 13 %) . J os suhteutusperusteena kaytetaan 

myos rangaistusmaaraykset mukaan lukevat ratkaisut, ero kasvaa lahes 
nelinkertaiseksi (8 % verr. 2 %) . 

Eri perusteiden soveltamista tarkasteltaessa havaitaan, etta vain noin 
puolet nuorista jaa syyttamattii nuoruusperusteella. Nuoruusperusteen 
soveltaminen vanhemmissa ikaryhmissa saattaa selittya osaksi ian laskupe
rusteen vaihtelun mukaan, osaksi kyse on selvista merkintavirheista. 

Rangaistuslajit. Eri ikaryhmille tuomitut rangaistuslajit ilmenevat seuraa
vasta taulukosta. 
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Taulukko 67 Eraiden seuraamusten kliytto ikaryhmittliin vuosina 1996-1999 

15-17 vuotta 18 vuotta - yli 

1996 1998 1999 1996 1998 1999 

% % N % % % N % 

Tuomitsematta jattiim. 6,3 5,6 260 5,7 1,3 1,3 668 1,2 
Tuomioistuinsakko 68,1 71,0 3 362 73,8 60,1 56,9 30 851 56,6 
Ehdollinen vankeus 23,1 18,4 744 16,3 21,7 22,4 11 799 21,7 
Nuorisorangaisttis .. 1,0 68 1,5 - - - -
Yhdyskuntapalvelu 0,8 1,2 39 0,8 5,9 7,2 3 619 6,6 
Ehdoton vankeus 1,7 2,8 85 1,8 11.0 12,1 7 542 13,9 

Yhteensa% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Yhteensa N 5 106 4471 4 558 54663 53 975 54 479 

Laskettu Tilastokeskuksen luvuista 

Tavallisin alle 18-vuotiaille tuomittu rangaistus on sakko (73, 8 %) . Sakon 
kaytto on itse asiassa nuorten ryhmassa yleisempaa kuin keskimaarin (57 % 
ryhmassa 18- yli-vuotiaat). Selvin ero eri ikaryhmien kohtelussa koskee 
ehdottoman vankeuden kayttoa. Vuonna 1999 alle 18-vuotiaista tuomittiin 
ehdottomaan vankeuteen 2 % kun yli 18-vuotiaille vankeutta maarattiin 
14 % :ssa tapauksia. Myos yhdyskuntapalvelun kaytto on nuorimmassa 
ikaluokassa harvinaista. Tuomitsematta jattaminen on vuorostaan alle 18-
vuotiaiden ryhmassa selvasti tavallisempaa kuin muissa ikaryhmissa (6 % 
verr. 1 %) . Vuonna 1999 osassa maata kokeiltava nuorisorangaistus kattoi 
1,5 % nuorille (15-17 v .) tuomituista rangaistuksista. 

Taulukossa 68 esitetaan pidemman aikavalin tietoja nuorille varsi
naisessa oikeudenkaynnissa tuomituista rangaistuksista 1987-1999. 
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Taulukko 68 Nuorille varsinaisessa oikeudenkiiynnissa vuosina 1987-1999 tuomitut 
rangaistukset (ildi rikoksen tapahtuessa) 

Oikeudenkaynnissli Niistli vankeus- Vankeusrangaistuk-
tuomittuja vankeus- rangaistuksia (%) sista ehdottomia (%) 

ja sakkorangaistuksia 

15-17 18-20 15-17 18-20 15-17 18-20 

1987 8 116 13 089 32 33 16 35 
1988 7 385 12 733 32 32 16 32 
1989 8 034 12 919 33 32 15 33 
1990 8 159 12 578 33 33 11 34 
1991 7 570 11 850 28 32 19 37 

1992 6 935 10 518 30 35 17 39 
1993 6 181 9 058 32 36 14 37 
1994 5 268 8 362 29 36 13 39 
1995 5 031 8 429 28 37 11 37 
1996 4 784 7 872 27 37 11 41 

1997 4 712 7 821 26 36 13 39 
1998 4 175 7 915 24 37 18 43 
1999 4 340 8 363 20 36 14 42 

Laskettu Tilastokeskuksen luvuista 

Vankeusrangaistusten osuus nuorten oikeudenkaynnissa saamista rangais
tuksista pysyi vuosina 1987-1990 kolmanneksen tuntumassa. Vuosina 
1990-1996 vankeusrangaistusten osuus ryhmassa 15-17 -vuotiaat laski, 
samalla kun tuo osuus ryhmassa 18-20-vuotiaat nousi. Ehdottomien tuo
mioiden osuus vankeusrangaistuksista laski vuosina 1991-1995 alle 18-
vuotiaiden ryhmassa vajaasta 20 % :sta runsaaseen 10 prosenttiin. Muutos 
on otaksuttavasti yhteydessa vuoden 1990 ehdollista rangaistusta koskevaan 
uudistukseen, jonka mukaan alle 18-vuotiaana tehdysta rikoksesta ei saa 
tuomita ehdottomaan vankeusrangaistukseen, elleivat painavat syyt sita 
vaadi. Vuosina 1997-1998 nuorille tuomituista vankeusrangaistuksista on 
maaratty ehdottomaksi 13-18 %. 

Seuraavassa esitetaan viela tiedot alle 18-vuotiaana rikoksen tehneille 
tuomittujen ehdottomien vankeusrangaistusten maarista. Mukana luvuissa 
ovat myos yhdyskuntapalvelutuomiot. 
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Aile 18-vuotiaille tuomitut ehdottomat vankeusrangaistuksd 1987-1999 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

422 364 405 307 395 346 298 193 156 128 152 175 124 

Laskettu Tilastokeskuksen luvuista 
1 Sisiiltllii yhdyskuntapalvelutuomiot 

Vuodelle 1990 osuneen notkahduksenjalkeen ehdottomien vankeusrangais
tusten lukumaarat alenivat tasaisesti vuoteen 1996 saakka. Taman jalkeen 
seurasi lyhyt nousu vuoteen 1998 (175 tapausta). Vuonna 1999 ehdottomia 
vankeusrangaistuksia tuomittiin 124, joka on 29 prosenttia vahemman kuin 
vuonna 1998. 

Tiiytiintoonpanotietoja 

Vankiluku. Nuorten rangaistusvankien osuudet kaikista rangaistusvangeista 
eri vuosien lokakuun ensimmaisena paivana nahdaan seuraavasta taulukosta. 
Tiedot perustuvat vankilukuilmoituksiin. 

Ikii 15-17 

N 
% 

Ikii 18-20 

N 
% 

1 Toukokuun ensimmiiisenii piiiviinii 
Laskettu oikeusministeriiin vankeinhoito-osaston luvuista 

3 
0,1 

61 
2,6 

Yhden paivan tilanteeseen perustuvassa tarkastelussa kapeaan ikaryhmaan 
kuuluvien vankien maar a on jossain maarin sattumanvarainen. Paasuuntaus 
on silti selva: nuorten vankien maarat ovat melko johdonmukaisesti laske
neet. Erityisen selva tama muutos on ollut alle 18-vuotiaiden ryhmassa. 
Taman ikaryhman vankien osuus yleisesta vankiluvusta on 10 vuodessa 
alentunut murto-osaan entisestaan. Ikaryhman 18-20-vuotiaat osuus on 
laskenut vastaavasti noin puoleen aiemmasta. 
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Vankilassa rangaistusvankina olleiden aile 21-vuotiaiden tyttojen 
miUira on vaihdellut viime vuosina nollan ja neljan valilla. Vuoden 1999 
lopussa heita oli 4. 

Ehdolliseen rangaistukseen liittyvii. valvonta. Nuorille tuomittujen ehdolli
siin rangaistuksiin kuuluu usein myos valvonta. Nuorista rikoksentekijoista 
annetun lain mukaan ehdollisesti tuomitun nuoren rikoksentekijan (teon 
hetkella 15-20-vuotias) on oltava koetusaikana valvonnan alaisena, jollei 
oikeus ole muuta maarannyt. 

Taulukko 69 Ehdollisen rangaistuksen valvonta 1994-1999 

1994 1995 19% 1997 1998 1999 

Uusia valvottavia vuoden kuluessa 1509 1342 1250 1252 1111 1057 
Vuoden aikana valvonnassa 
-KHY 1679 1615 1511 1463 1383 1297 
- yksityisval vojat 1788 1779 1741 1634 1468 1291 
Yhteensii 3467 3394 3252 3097 2851 2588 
Valvonnassa 31.12. 
-KHY 1106 1098 954 934 866 817 
- yksityisvalvojat 1259 1192 1167 1061 882 826 
Yhteensii 2365 2290 2121 1995 1784 1643 

Uihde: Kriminaalihuoltoyhdistyksen vuosikertomukset 

Vuoden 1999 lopussa oli valvonnassa 1 643 nuorta. Uusia valvottavia tulee 
vuosittain runsaat 1 000. Valvontaan maaraamisen laajuus on paateltavissa 
tuomiotilaston pohjalta. Vuonna 1999 tuomittiin 2 497 ehdollista vankeus
rangaistusta ikaryhmassa 15-20 vuotta. Samana vuonna annettiin 351 
lausuntoa, joiden mukaan ehdollisesti tuomittua nuorta ei ole asetettava 
valvontaan (eli 14 % tekohetkella 15-20-vuotiaille langetetuista ehdollisista 
vankeusrangaistuksista). Taman mukaan no in 86 %: iin nuorille maadityista 
( tekohetkella korkeintaan 20 v.) ehdollisista liittyy valvonta. 

Nuorille tuomitut ehdolliset rangaistukset pannaan varsin harvoin 
taytantoon. Viime vuosina (valvonnassa olevia) tapauksia on ollut aile 30, 
eli noin kaksi prosenttia vuosittain valvontaan maarattavista. 
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3 Nuorisorangaistuskokeilu Jukka-Pekka Takala 

Tiivistelmii 

Seitsemassa karajaoikeudessa kokeiltavana olevan nuorisorangaistuksen 
kaytto lisaantyi vuonna 1999 ja samalla tahan rangaistukseen tuomittujen 
keski-ika laski hieman. Molemmat muutokset liittynevat huhtikuun 1999 
alussa voimaan tulleeseen nuorisorangaistuksen kokeilulain muutokseen, 
jonka tarkoitus oli varhaistaa nuorisorangaistuksen kayttoa eraissa tapauksis
sa. Nuorisorangaistuksen kayton lisaantyminen voi liittyii tietenkin myos 
kokeilun tulemiseen tutummaksi tuomarien, syyttajienja sosiaaliviranomais
ten keskuudessa. Lisaksi osin samoilla alueilla kaynnistynyt kokeilu nuorten 
tekemien rikosten kasittelyn nopeuttamiseksi on lisannyt eri viranomaisten 
tietoisuutta nuorten seuraamusjarjestelmasta. 

Vuonna 1999 nuorisorangaistus tuomittiin 68 kertaa, puolet useam
min kuin vuonna 1998. Nuorisorangaistusten osuus oli 5 prosenttia kaikista 
kokeilualueiden tuomioistuinten alle 18-vuotiaille maaraamista seuraamuk
sista ja 18 prosenttia sakkoa ankarammista rangaistuksista. (Vuonna 1999 
kokeilualueen karajaoikeudet tuomitsivat 15-17 -vuotiaille yhteensa 319 
vankeusrangaistusta, joista 266 oli ehdollisia.) Kun nuorisorangaistus on 
yleisimpiin nuorille tuomittaviin seuraamuksiin verrattuna intensiivinen 
seuraamus ja kun sen kohderyhmana on osa kaikkein aktiivisimmista 
nuorista rikoksentekijoista, seuraamuksen kriminaalipoliittinen merkitys on 
varmasti suurempi kuin sen lukumaarainen osuus kaikista seuraamuksista. 

Nuorisorangaistuskokeilun alusta (helmikuusta 1997) vuoden 2000 
puolivaliin mennessa on Kriminaalihuoltoyhdistyksen aineiston mukaan 
tuomittu 205 nuorisorangaistusta. Ne on tuomittu 145 nuorelle. Sadalle 
henkilolle nuorisorangaistus on tuomittu kerran, 32:lle kahdesti, ll:lle 
kolmesti ja kahdelle neljasti. Tuomioista vain viisi (2,5 %) annettiin tytoille, 
joista yksi tuomittiin nuorisorangaistukseen kahdesti. 

Tuomittujen nuorisopalvelutuntien lukumaara vaihteli lain minimista 
maksimiin (10-60 tuntia) ja oli keskimaarin 33 tuntia (mediaani 30). 
Valvonta-aika vaihteli myos minimista maksimiin (4-12 kk) ja sen keskiar
vo ja mediaani olivat 8 kuukautta. Rikoksia tuomiokerralla on keskimaarin 
viisi, rikosten lukumaaran mediaani oli kolme. 

Vuonna 1999 suoritettiin loppuun 22 nuorisorangaistusta (1998: 24) 
ja tuomioistuin keskeytti 23 nuorisorangaistusta (1998: 7). Kriminaalihuol
toyhdistyksen aineiston mukaan kokeilun alusta vuoden 2000 puoliviiliin 
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mennessa on suoritettu loppuun suunnilleen yhta monta nuorisorangaistusta 
kuin on keskeytetty tai kielletty aloittamasta. 

Luvun sisiilto ja liihteet. Tassa luvussa painotetaan edellisiin katsauksiin 
verrattuna uusia tietoja, vaikka myos nuorisorangaistuskokeilun perustiedot 
kerrataan lyhyesti. 

Tiedot ovat peraisin lahinna seuraavista lahteista: Tilastokeskuksen 
ja Kriminaalihuoltoyhdistyksen julkaisut ja muut raportit seka Kriminaali
huoltoyhdistyksen tyontekijoiden haastattelut1

; tuomioistuimienja Oikeusre
kisterikeskuksen Oikeuspoliittiselle tutkimuslaitokselle toimittamat tiedot 
nuorisorangaistusratkaisuista (tuomioistuinaineisto )2

; Kriminaalihuoltoyhdis
tyksen nuorisorangaistuksen toimeenpanon atk-jarjestelmasta poimitut ja 
laitokselle toimitetut tiedot (Kriminaalihuoltoyhdistyksen aineisto). Eri 
lahteiden tiedoissa on vahaisia, muun muassa paivityksen eriaikaisuudesta 
johtuvia eroja. 

Lainsiiiidiinto 

Vuonna 1997 tuli maan suurimmissa kaupungeissa kokeiluluonteisesti 
kayttoon uusi aile 18-vuotiaille rikoksentekijoille tarkoitettu seuraamusmuo
to, nuorisorangaistus. Lakia nuorisorangaistuksen kokeilemisesta (1058/ 
1996) sovelletaanEspoon, Helsingin, Joensuun, Tampereen, Turun, Vaasan 
ja Vantaan karajaoikeuksissa. Alueella asuu noin 30 % maan vaestosta. 
Alun perin kolmevuotista kokeilua on jatkettu vuonna 1999 annetulla lailla 
(1092/1999) vuoden 2001 loppuun asti. 

Nuorisorangaistus voidaan tuomita, kun sakkoa on pidettavii riittii
miittomiinii rangaistuksena eiviitkii painavat syyt vaadi ehdottoman vankeus-

1 Muun muassa Tilastokeskuksen Tuomo Niskasen toimittamattiedot 15-18-vuotiaiden 
tuomioista, Kriminaalihuoltoyhdistyksen toimintakertomuksetjanuorisorangaistustilastot, 
yhdistyksen julkaisema nuorisorangaistuksen arvio (Virolainen 1999) seka Maija Paason 
yhteenvedot Kriminaalihuoltoyhdistyksen nuorisorangaistustietokannasta. Haastateltu on 
seka Kriminaalihuoltoyhdistyksen keskustoimiston etta eraiden aluetoimistojen nuorisoran
gaistuksen toimeenpanoon osallistuvia tyontekijoita. 

2 Kokeilun piiriin kuuluvat karajaoikeudet ovat oikeusministerion pyynnosta toimitta
neet Oikeuspoliittiselle tutkimuslaitokselle tietoja ratkaisuista, joissa on annettu nuo
risorangaistus tai kasitelty nuorisorangaistuksen ehtojen rikkomista tai muuntamista 
muuksi rangaistukseksi. Lisaksi Oikeusrekisterikeskus on toimittanut perustiedot vastaavis
ta ratkaisuista. Tallaisia tietoja on kokeilun alusta ( 1.2.1997) Iahti en kertynyt 207 nuo
risorangaistuksesta. Lisaksi on tietoja muista nuorisorangaistusta koskevista paat5ksista. 
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rangaistuksen tuomitsemista. Ankaruusasteikolla nuorisorangaistus on siten 
asetettu ehdollisen vankeusrangaistuksen rinnalle. Uudistuksen taustalla 
onkin laajalti omaksuttu kasitys, jonka mukaan osa nuorista rikoksenteki
joista ei koe ehdollista vankeusrangaistusta riittavan konkreettiseksi rangais
tukseksi. Osa nuorista pitaa sita jopa sakkorangaistusta vahaisempana 
rangaistuksena. Kasautuvat ehdolliset vankeusrangaistukset saattavat myos 
johtaa koetusaikana tehtyjen uusien rikosten johdosta pitkaan laitosrangais
tukseen. Nuorisorangaistuksen toimeenpanosta vastaa Kriminaalihuoltoyh
distys. 

Valinta ehdollisen rangaistuksenja nuorisorangaistuksen valilla. Alkuperai
sen kokeilulain varsinainen teksti ei antanut ohjeita valinnalle nuorisoran
gaistuksen ja ehdollisen valilla. Esitoiden (HE 109/1996) mukaan nuoriso
rangaistus oli kuitenkin paasaantoisesti tarkoitettu kaytettavaksi silloin, kun 
tekijalle oli jo aikaisemmin tuomittu vahintaan yksi ehdollinen rangaistus. 
Muille nuorisorangaistus olisi tuomittava vain poikkeuksellisesti, silloin kun 
"hanen sosiaalinen tilanteensa antaa siihen aihetta". SamaHa todettiin, etta 
nuorisorangaistusta tulisi kayttaa silloin, kun tuomitun uusimisriski on 
korkea ja voidaan olettaa, etta han on nuorisorangaistukseen sisaltyvien 
sosiaalipalvelujen tarpeessa. 

1.4.1999 tuli voimaan kokeilulain muutos (307/1999), jolla nuo
risorangaistukseen tuomitsemisen edellytyksia tasmennettiin. Yleisen 
ankaruuteen liittyvan kriteerin tayttymisen lisaksi - sakko riittamaton, ei 
painavia syita ehdottomalle vankeudelle - lakiteksti vaatii nyt, etta "nuo
risorangaistukseen tuomitsemista on pidettava perusteltuna uusien rikosten 
ehkaisemiseksija tekijan sosiaalisen selviytymisen edistamiseksi". Hallituk
sen esityksen (188/ 1998) mukaan muutos mahdollistaa nuorisorangaistuksen 
kayton useammin myos silloin, kun tekijalla ei ole aikaisempia ehdollisia 
vankeusrangaistuksia. Tarkoituksena oli aikaistaa nuorisorangaistuksen 
kayttoaja pyrkia katkaisemaan alkanut rikoskierre mahdollisimman varhai
sessa vaiheessa. Kyseessa voi esityksen mukaan olla esimerkiksi tilanne, 
jossa nuori on ehtinyt tehda useita rikoksia ennen kuin mistaan niista on tuo
mittu rangaistusta. Kun alkuperaisen kokeilulain esityot ohjasivat kaytta
maan nuorisorangaistusta lahinna yhden tai useamman ehdollisen rangais
tuksen jalkeen - sitten kun on tavallaan empiirisesti todettu etta ehdollinen 
ei riittanyt estamaan uusia rikoksia -, korostaa laki uudessa muodossaan 
myos muilla tavoin tapahtuvaa tekijakohtaista arviota paitsi uusien rikosten 
riskista my6s sosiaalisesta selviytymiskyvysta. 
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Nuorisorangaistuksen valmistelu- ja valikoitumisprosessi 

Nuorisorangaistukseen tuomitseminen on tuomioistuimen vallassa, mutta 
kayHinnossa suuri merkitys nuorisorangaistukseen valikoitumisessa on niilla 
selvityksilla, joita sosiaaliviranomaiset ja Kriminaalihuoltoyhdistys tekevat 
ennen tuomioistuimen paatosta. Nuorista rikoksentekijoista annetun asetuk
sen (100111942) mukaan on alustavaa tutkintaa suorittavan viranomaisen 
toimitettava aile 21-vuotiaasta rikoksesta epaillysta niin sanottu henkilotut
kinta, muun muassa hankittava sosiaaliviranomaisilta tai muulla tavoin 
selvitys hanen tilanteestaan ja olosuhteistaan. Tama on tehtava maaramuo
toisena yleensa silloin kun rikoksesta on odotettavissa sakkoa ankarampi 
rangaistus.' Nain ollen tapauksissa, joissa nuorisorangaistus tulee kysymyk
seen, tehdaan yleensa maaramuotoinen henkilotutkinta. Tavallisesti syyttaja 
pyytaa sosiaalilautakuntaa tekemaan sellaisen. Henkilotutkinnan tekijan olisi 
puolestaan pidettava silmalla sita mahdollisuutta, etta nuorisorangaistus olisi 
kyseisessa tapauksessa sovelias rangaistus ja ottaa yhteytta Krirninaalihuol
toyhdistykseen nuorisorangaistusta koskevan alustavan toimeenpanosuunni
telman tekemiseksi. Ainakin erailla nuorisorangaistuksen kokeilupaikkakun
nilla on kayilintona, etta henkilotutkinnan pyytarnista jo edeltaa sosiaalivi
ranomaisten, Kriminaalihuoltoyhdistyksen aluetoimiston ja syytilijan valinen 
neuvonpito. Jarjestelyn yksityiskohdat vaihtelevat. Kun Helsingissa ja 
Tampereella henkilotutkintapyynnot Iahetetaan yhteen keskukseen, Vantaal
la ne menevat epaillyn asuinpaikan mukaiseen alueelliseen sosiaalitoimis
toon. 

Henkilotutkintaa ohjaavat saadokset ovat kieleltaan vanhahtavia, ja 
niiden korjaamista on pitkaan suunniteltu. On kuitenkin myos arvioitu, etili 
henkilotutkinta saa nuorisorangaistuksen myota aikaisempaa mielekkaampaa 
sisaltoa (Lappi-Seppala 1999, 184). 

Kriminaalihuoltoyhdistyksen aineistossa on tiedot 355:sta alusta
vasta nuorisorangaistuksen toimeenpanosuunnitelmasta. Runsaassa puolessa 
tapauksista tuomioistuin paatyi nuorisorangaistukseen, muissa johonkin 
muuhun ratkaisuun, siten kuin oheisesta taulukosta ilmenee. 

1 Tapaukseen sovellettavassarangaistussaannoksessa on oltava "esillaolevien asianhaa
rain varalta saiidetty muu tai ankarampi rangaistus kuin sakko tai kuusi kuukautta vankeut
ta". 
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Taulukko 70 Tuomioistuimen ratk:aisu tapauksissa, joissa on tehty nuorisorangaistuk
sen alustava toimeenpanosuunnitelma, helmikuu 1997-heinakuu 2000 

N % 
Syyte hylatty 3 o, 8 
Jatetty tuomitsematta rangaistukseen 
Sakko 
Ehdollinen 
Ehdollinen + valvonta 
Nuorisorangaistus 
Yhdyskuntapalvelu 
Ehdoton vankeus 
Kiisittely kesken 
Yhteensa 

Nuorisorangaistuksen sisiilto 

2 
34 
50 
28 

197 
12 
17 
12 

355 

0,6 
9,6 

14,1 
7,9 

55,5 
3,4 
4,8 
3,4 

100,0 

Nuorisorangaistus koostuu lain mukaan kahdesta osasta, nuorisopalvelusta 

ja valvonnastao Nuorisopalvelu jakautuu vieHi kahteen osaano Se kasittaa 
"valvonnan alaisena tehtavaa saanni:illista, palkatonta tyi:ita seka ohjauksen 
alaisena suoritettavia sosiaalista toimintakykya edistavia tehtavia" 0 

Nuorisopalveluo Nuorisopalvelua tuomitaan vahintaan 10 ja enintaan 60 
tuntia ja siihen sisaltyy palkatonta tyi:ita seka tehtiivia, joiden odotetaan 

edistavan tuomitun sosiaalista toimintakykyao Palkaton tyo on esiti:iiden 
mukaan nuorisolle sovellettua yhdyskuntapalveluao Sita voidaan suorittaa 

julkisyhteisi:in tai julkisoikeudellisen yhdistyksen taikka muun voittoa 
tavoittelemattoman yhteisi:in tai saatii:in tehtavissao Suurin osa palkattoman 
tyi:in suorituspaikoista on ollut sosiaali- tai nuorisotoimen nuorten tyi:ipajoja 
(Virolainen 1999, 88) 0 

Tuomitun sosiaalista toimintakykyii edistiimiiiin tarkoitettuja tehtiiviii 

ovat esimerkiksi osallistumiset kursseille tai opetusohjelmiin, joiden avulla 
selvitellaan nuoren eliimantilannettao Tahiin voi sisaltya myos tutustumis
kaynteja, joilla ohjataan kayttamaan yhteiskunnan palvelujao Kriminaali

huoltoyhdistyksessa on valmistettu kaksi nuoren sosiaalista toimintakykya 
edistamaan tarkoitettua opetussuunnitelmaa, 1 yksi paihdekysymyksista ja 

toinen yleisista yhteiskunnallisista tiedoista, taidoista ja valmiuksistao 

1 Kriminaalihuoltoyhdistyksen ohjeissa niiistii kaytetaan nimitysta tyoskentelyohjelmao 
Tassa luvussa naihin viitataan termilla opetussuunnitelma tai -ohjelma, jotka eivat yhta 
helposti sekaannu palkattomaan tyohbn. 
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Saadokset eivat sano paljonkaan siita, miten nuorisopalvelun tunnit 
pitaisi jakaa palkattoman tyon ja sosiaalista toimintakykya edistavien 
tehtavien kesken. Lain maininta siiiinnollisestii palkattomasta tyosta tuntuu 
kuitenkin viittaavan siihen, etta lyhimpiinkin nuorisopalveluihin pitaa 
sisaltya ainakin muutama aikataulutettu palkattoman tyon suorituskerta. 
Muiden tehtavien kohdalla vastaavaa saannollisyyden vaatimusta ei ole. 
Kriminaalihuoltoyhdistyksen ohjeissa nuorisorangaistuksen toimeenpanosta 
sanotaan, etta "nuorisopalvelun eri osien saannollisella suorittamisella 
tarkoitetaan lyhyimpien rangaistusten kohdalla vahintiUin kolmea aikataulu
tettua suorituskertaa" (Kriminaalihuoltoyhdistys 1997, 9). Palkattoman tyon 
suhteellinen osuus yleensa kasvaa nuorisopalvelutuntien lisaantyessa -
senkin takia, etta valmistetut opetusohjelmat ehditaan kayda lapi lyhempana 
aikana. 

Valvonta. Valvontaan tuomitaan 4-12 kuukaudeksi. Keskeinen osa valvon
taa on pyrkimys selvittaa rikoksen merkitysta tekijalle. Tama tarkoittaa 
hallituksen esityksen mukaan muun muassa valvojan kanssa kaytavaa 
keskustelua tekijan elamantilanteesta seka tehdysta rikoksesta, sen seurauk
sistaja vaihtoehtoisista toimintatavoista. Esityksen mukaan "oman rikoksen 
merkityksen selventaminen tekijalle - sen selkeyttaminen mika teossa on 
vaarin ja millainen vaikutus silla on esimerkiksi rikoksen uhrin elamaan -
olisi merkittava osa nuorisorangaistusta". Naiden tavoitteiden toteuttamisek
si Kriminaalihuoltoyhdistys kayttaa esimerkiksi opetussuunnitelmaa "Nuori 
ja rikos". 

Kriminaalihuoltoyhdistyksen ohjeiden mukaan lahtokohtana on, etta 
kolmen ensimmaisen valvontakuukauden aikana nuorisorangaistusta suorit
tava nuori on yhteydessa valvojaansa vahintaan kahdesti viikossa ja senkin 
jalkeen nuoren olosuhteiden mukaan saannollisesti (Kriminaalihuoltoyhdis
tys 1997, 9). 

Suoritettujen nuorisorangaistusten koostumus. Kriminaalihuoltoyhdistyksen 
aineistossa oli tiedot 54:n loppuun suoritetun nuorisorangaistuksen yksityis
kohdista. Naissa tuomio sisalsi keskimaarin runsaan 7 kuukauden valvonnan 
ja 28 tuntia nuorisopalvelua. Kun osa tunneista viihennettiin tuomiota 
edeltavan vapaudenmenetyksenjohdosta, suorituksenkuluessa nuorisopalve
lua pantiin toimeen keskimaarin 27 tuntia. Tasta noin 16 tuntia oli palkaton
ta tyota ja 11 tuntia opetusohjelmia. Valvontakaynteja oli kirjattu keskimaa
rin 16. 
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Kahden osan mielekkyys? Kokeilun kuluessa on herannyt kysymyksia 
nuorisorangaistuksen kahden osan suhteista ja ylipaansa taman jaon mielek
kyydesta. Seka Kriminaalihuoltoyhdistyksessa tehty raportti (Virolainen 
1999, 91) etta Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen selvityksessa haastatellut 
nuorisorangaistusta hoitavat Kriminaalihuoltoyhdistyksen tyontekijat arvioi
vat, etta nuoret eivat monestikaan tee eroa nuorisopalveluun ja valvonta
kaynteihin kayttamiinsa ajan valilla. Nuorisorangaistukseen tuomittu nuori 
ei valttamatta koe rangaistuksen kahta osaa, valvontaa ja nuorisopalvelua, 
selvarajaisiksi osiksi, kun molempiin sisaltyy samantapaisia aikataulutettuja 
tapaamisia, joissa kaydiian lapi tuomitun pulmiin liittyvia asioita samantyy
listen opetusohjelmien mukaisesti. 

Nuorisorangaistuksen keskeyttiiminen ja nuorisorangaistuk
sen tilalle tuomitut rangaistukset 

Sii:ii:dokset. Nuorisorangaistuksen toimeenpanosuunnitelman kaikkien osien 
suorittamista valvotaan. Kriminaalihuoltoyhdistyksen keinot ulottuvat 
suullisesta huomautuksesta nuorisopalvelun keskeyttamiseen ja rikkomusten 
ilmoittamiseen syyttajalle. Jos syyttaja katsoo tuomitun vakavasti rikkoneen 
nuorisorangaistuksen ehtoja, han vie asian tuomioistuimeen, joka voi 
pidentaa nuorisorangaistuksen valvonta-aikaa tai tuomita nuoren rangaistuk
seen "joka vastaa nuorisorangaistuksesta suorittamatta jaanytta osaa". 
Kokeilulain 12 pykii.lan nojalla nuorisorangaistus keskeytetaan myos, jos 
nuorisorangaistuksenjohtaneesta rikoksesta ja toisesta rikoksesta maarataan 
(tai syyttajan arvion mukaan voidaan miiarata) yhteinen vankeusrangaistus. 

Kriminaalihuoltoyhdistyksen ohjeiden mukaan nuorisorangaistuksen 
keskeytykseen syyttajalle ilmoittamiseen johtavia vakavia laiminlyonteja 
ovat seuraavat: nuori ei lainkaan aloita nuorisopalvelun suorittamista (ei 
saavu kuultavaksi toimeenpanosuunnitelman vahvistamista varten), jattaa 
sen kesken tai esimerkiksi laiminlyo useasti valvojan tapaamisen, kieltaytyy 
palveluun kuuluvista tehtavista tai syyllistyy rikokseen palvelun suorituspai
kalla (Kriminaalihuoltoyhdistys 1997, 12). 

Keskeytetyistii:ja muunnetuista nuorisorangaistuksista. Kriminaalihuoltoyh
distyksen aineistossa oli todettu 121 nuorisorangaistusta loppuun kasitellyk
si. Naista puolet ( 61) oli suoritettu loppuun, 36 %: ssa ( 44) oli toimeenpano 
keskeytetty ja lopuissa 13 % :ssa (16) oli kielletty nuorisopalvelun aloittami
nen. Keskeyttamisista osa perustuu nuorisorangaistuksen ehtojen rikkomi-
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seen ja osa yhteisen vankeusrangaistuksen maadiamiseen nuorisorangais
tukseen johtaneesta ja uudesta rikoksesta. Tarkkaa tietoa naiden syiden 
osuuksista ei toistaiseksi ole. 

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tuomioistuinaineistossa on tata 
kirjoitettaessa tiedot 39: sta suorittamatta jaaneen nuorisorangaistuksen sijaan 
maaratysta rangaistuksesta (taustalla oli 44 nuorisorangaistusta; muutamassa 
tapauksessa muuntorangaistus tuomittiin useammasta kuin yhdesta suoritta
mattomasta nuorisorangaistuksesta). Yleisin muuntorangaistuksen laji oli 
ehdollinen vankeus ja oheissakko. Naitii oli 20. Pelkkia ehdollisia rangais
tuksia maarattiin 17 ja pelkkia sakkoja kaksi. Tuomituilla oli suorittamatta 
keskimaarin 31 tuntia nuorisopalvelua. 

Hovioikeus korjasi yhta muuntoa. Alioikeus oli tuominnut 15 suorit
tamattoman nuorisopalvelutunnin sijasta 6 kuukautta ehdollistaja ohessa 60 
paivasakkoa. Hovioikeuden ratkaisu oli 60 paivaa ehdollista. 

Muunnetuissa tapauksissa alkuperaiset tuomiot olivat keskimaarin 37 
tuntia nuorisopalveluaja 8 kk 10 paivaa valvontaa. Suorittamatta oli keski
maarin 31 tuntia nuorisopalvelua ja runsas 5 ja puoli kuukautta valvontaa. 

Suorittamattomien nuorisopalvelutuntien maadilla ei ollut yhteytta 
muuntorangaistuksen lajivalintaan. 1 Sen sijaan silla oli yhteys tuomitun 
ehdollisen pituuteen. Keskimaarin yksi suorittamaton nuorisopalvelutunti 
muunnettiin 2,3 paivaksi ehdollista vankeutta, mutta vaihtelu oli suurta 
ulottuen yleensa 0,8 paivasta neljaan paivaan2

• Suorittamattoman valvonta
ajan pituudella ei ollut yhteytta muuntorangaistuksen laatuun tai maaraan. 

Muuntotuomioiden lisaksi tuomioistuinaineistossa on yksi tapaus, 
jossa arvioitiin, etta nuorisorangaistus oli jaanyt suorittamatta muista kuin 

1 Pelkkaiin ehdolliseen tuomituilla oli ehka yllattaen keskimaarin enemmiin suorittamat
tomia nuorisopalvelutunteja (34) kuin ehdolliseenja oheissakkoon tuomituilla (29), mutta 
molemmissa ryhmissa hajonta oli suurta eivatka ryhmien erot ole tilastollisesti merkitsevia. 

2 Regressioanalyysissa suorittamattomien tuntien maaran vaihtelu "selitti" 52 % 
muuntorangaistukseksi tuomitun ehdollisen vankeuden pituuden vaihtelusta. Seuraamuksen 
selitysosuus nousi 58:aan prosenttiin kun ehdollisesta ja oheissakosta muodostettiin 
yhdistetty yleinen seuraamusmuuttuja siten, etta tuomittuaehdollisvankeuspaivaa painotet
tiin 3- tai 4-kertaisesti paivasakkoon verrattuna. 

Naista tarkasteluista poistettiin kaksi poikkeuksellista tapausta,jotka koskivat samaa 
henkiloa. Naissa alioikeus oli alunperin maarannyt ehdottomat vankeusrangaistukset. 
Hovioikeus oli kumonnut ne ja maariinnyt nuorisorangaistukset. Nuorisorangaistukset 
olivatjaaneet kokonaan suorittamattaja alioikeus maarasi niiden sijaan ehdolliset vankeus
rangaistukset. Naissa muuntotuomioissa yhUi suorittamatonta nuorisopalvelutuntia vastasi 
noin kahdeksan paivaa ehdollista vankeutta. 
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tuomitusta johtuvista syistii, ja rangaistus katsottiin kokeilulain 9 pykiiliin 
nojalla kokonaan suoritetuksi. 

Lainmuutoksen vaikutuksia 

Huhtikuussa 1999 voimaan tulleen lainmuutoksen (307/1999) jiilkeen 
nuorisorangaistukseen on tuomittu aikaisempaa useammin henkiloitii, joilla 
ei ollut aikaisempaa ehdollista vankeusrangaistusta. Ennen lainmuutosta 
vain 2 % nuorisorangaistustuornioista annettiin tekijoille, joilla ei ollut 
aikaisempaa ehdollista tuomiota. Muutoksenjalkeen tallaisia nayttaa olevan 
36 % nuorisorangaistustuomioista. 1 

Taulukko 71 Nuorisorangaistukseen tuomituilla olleiden aikaisempien ehdollisten 
vankeustuomioiden lukumiiiirii ennen ja jiilkeen 1.4.99 lainmuutosta, % 

aikaisempien ehdollisten Juku 
0 
1 

2-3 
4-
Yhteensii 
N 

ennen muutosta 
2,4 

36,5 
42,4 
18,8 

100,0 
185 

muutoksen jiilkeen 
36,4 
41,8 
12,7 

9,1 
100,0 

55 

Rikosrekisterittomat nuorisorangaistukseen tuornitut todettiin syyllisiksi 
varsin moniin rikoksiin- tiima vastaa sita lakiuudistuksen ajatusta, etta nain 
puututtaisiin tilanteisiin, joissa nuori on tehnyt useita rikoksia ennen ran
gaistusta. "Ensikertalaiset" tuomittiin keskimaarin 4,95 rikoksesta, kun 
yhden aikaisemman ehdollisen saaneilla rikoksia oli 4,31. (Kaikissa tii
manikaisten tuomioistuintuomioissa rikoksia on keskimaarin 2,11.) 

Kuten odottaa sopii, muutos, jolla haluttiin varhaistaa nuorisorangais
tuksen kayttoa tarvittaessa, on alentanut nuorisorangaistukseen tuomittujen 
ikaa. Rikoksen tekoajan ika (viimeisin tuomiokerralla kasitelty teko) on 
laskenut runsaasta 17 vuodesta 2 kuukaudesta vajaaseen 16 vuoteen 10 
kuukauteen, yhteensa noin 4,5 kuukaudella. Tuornion antamisen aikainen 
keski-ika on laskenut 17 vuodesta 6,8 kuukaudesta 17 vuoteen 3,4 kuukau
teen eli lahes 3 ja puoli kuukautta. 

1 Tuomioistuinaineiston rikosrekisteritiedoissa on toistaiseksi puutteita, joten nama 
tiedot tasmentyvat myohemmin. 
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Alustava analyysi viittaa siihen, etta muutoksia on myos nuorisoran
gaistuksella sanktioitujen rikosten lajijakaumassa. Ennen lainmuutosta 45 
prosentissa ( 49/1 09) nuorisorangaistustuomioita tuomiokertaan sisaltyi 
luvattomia kaytt66nottoja. Muutoksen jalkeen naita sisaltyi vain 26 % :iin 
(22/84). Vastaavasti muutoksia on myos muiden rikosten esiintymisessa. 

Taulukko 72 Eri rikoslajien sisliltyminen nuorisorangaistustuomioihin ennen ja jlil
keen 1.4.1999lainmuutoksen 

Rikoslaji 
Luvaton kiiyttoonotto 
Rattijuopumus 
Varkausrikos 
Ryosto 
Pahoinpitely 
Huumerikos 
Muu rikos 

N 

Ennen% 
45 
20 
64 
I 

24 
9 

32 
109 

Jalkeen% 
26 
14 
40 
6 

27 
4 

45 
84 
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Liitetaulukko 1 

POLIISIN TIETOON TULLEET RIKOKSET VUOSINA 1990-1999 
Absoluuttiluvut k.ok.o maasta LA, k.s. selityk.set tauluk.on lopussaj 

Rikosnimike 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

OMAISUUSRIKOKSET 
- Varkaus [B] 125909 141913 142400 146858 140978 134420 127262 125058 127627 129581 
- Napistys [B] 32930 40977 48569 49150 47239 45092 46143 48020 51992 55001 
- T6rkea varkaus [B] 4800 5726 5486 4381 4630 3759 3576 3419 3614 3425 

- Toisen omistaman moottoriajoneuvon 
luvaton kaytt6 tai anastaminen 18233 

- Moottoriajoneuvon anastus 3457 4016 3054 2712 2644 2661 1882 1524 1716 
- Moottoriajoneuvon luvaton kaytt6, 

lieva luvaton kaytto (RL 28:7,9) 18493 19606 17866 18200 17048 17523 20057 24806 27848 
- Moott.ajon. ttirkea luv. kaytt6 (RL 28:8) 287 159 139 131 80 77 76 74 47 
- Luvaton kaytt6, !ieva luvaton kayttti 

(pl. moottoriajoneuvot) (RL 28:7,9) 10032 11571 12317 17215 17942 15712 14440 12926 10839 
- Torkea luvaton kaytto 

(pl. moottoriajoneuvot) (RL 28:8) 44 20 27 16 11 5 20 1 3 

- Varastetun tavaran katk. (RL 32:1 ,3) 2639 
- Ryht. rik. kaut. saat. tavar. (RL 32:4-6) 715 
- Katkemisrikos, tuott. katkemisrikos, 

katkemisrikkomus (RL 32:1 ,4,5) 3192 3721 3759 3848 3914 4513 3918 3766 3452 
- T6rkea katkemisrikos (RL 32:2) 58 101 99 142 203 236 159 246 147 
- Amm. katkemisrikos (RL 32:3) 8 9 36 50 22 14 32 39 87 

- Rytisttirikokset (RL 31: 1-2) 2627 
Ry6st6 (31:1) 2389 1875 1766 1804 1893 1860 1812 1850 2041 
Ttirkea ry6st6 (RL 31:2) 283 319 283 318 297 227 204 242 236 

- Kiristaminen 149 
- Kiristys, t6rkea kiristys (RL 31 :3-4) 96 146 159 132 112 205 141 151 129 

- Omais. vahing. (vah.teko, RL 35:1-3) 46835 
- Vahingonteko, lieva v.teko (RL 35:1,3) 46940 43452 41761 41962 42185 41031 40404 41557 44691 
- T6rkea vahingonteko (RL 35:2) 183 166 178 244 208 187 289 204 233 

- Kavallus, lieva kavallus [C] 2304 3999 3950 3600 3424 3234 2856 2978 2854 2918 
- Torkea kavallus [C] 161 214 227 262 272 248 233 239 303 225 

- Petos [4] 81424 
- Lieva petos (RL 36:1) [D] 5184 
- Petos, lieva petos (RL 36:1 ,3) 15749 13400 13558 11640 12661 14450 10212 10266 9577 
- T6rkea petos (RL 36:2) [D] 860 980 805 985 677 1518 482 476 604 
- Maksuviilinepetos, lieva maksuviilinepetos, 

m.valinepet. valm. (RL 37:8,10,11) [E] 4508 4759 3411 2942 2522 2676 2890 3193 2903 
- Torkea maksuvalinepetos (RL 37 :9) [E] 52 72 32 26 32 33 86 55 91 
- Veropetos (RL 38:11) 189 
- Veropetos, lievii veropetos (RL 29: 1,3) 222 208 203 267 401 1000 484 478 521 
- Torkea veropetos (RL 38:11 [B]) 79 
- T6rkea veropetos (RL 29:2) 40 56 1855 77 189 293 366 313 271 
- Verorikkomus (RL 29:4) 154 546 420 512 336 329 227 287 202 
- Kirjanpitorikos, tuottamuksellinen 

kirjanpitorikos (RL 30:9,10) 305 413 533 560 825 1098 1082 966 836 
- Muut elinkeinorikokset (RL 30:1-8) 67 116 49 56 58 71 62 75 59 

- Asiakirjan vaarent. (RL 36:3-8; 40:6) 19319 
- Vaarennys, lievii viiiirennys, viiiirennysain. 

hallussapito (RL 33:1 ,3,4) 9380 12317 9596 8983 8557 7418 6297 5268 5260 
- Torkea vaarennys (RL 33 :2) 836 178 158 55 60 109 347 43 75 
- Konkurssirikos (RL 39) 156 
- Velallisen eparehellisyys, velallisen petos, 

t6rkea velallisen petos (RL 39:1 ,2,3) 171 262 469 650 752 801 639 579 410 



Rikos 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
- Velallisen vilpillisyys, velallisrikkomus, 

velkojan suosinta (RL 39:4,5,6) 

- Salakuljetus (RL 38: 12) 59 
- Salakuljetus, lieva salak. (RL 46:4-5) 

- Muut omaisuusrikokset [F] 7620 

30 33 42 80 70 

25 53 31 30 26 

697 1344 1458 1465 1527 

52 

41 

997 

HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDISTUNEET RIKOKSET 

-Tappa 
- Murha 
-Surma 
- Tapon, murhan tai surman yritys 
- Lapsensurma 
- Pahoinpitely 
- Torkea pahoinpitely 
- Lieva pahoinpitely 
- Tappelu 
- Kuolemantuottamus 
- Vamman tuottamus (mi. !Orkea) 
- Muut henk. ja terv. kohd. rikokset [G] 

SEKSUAALIRIKOKSET [H] 
- Vakisinmakaaminen 
- Raiskaus, !Orkea raiskaus, 

pakott. sukupuol iy hteyteen (RL 20: 1-3) 

- Alaik. kohd. haureus (RL 20:3-6) 

- Lapsen seks. hyvaksikaytto (RL 20:6-7) 
- Muut siveellisyysrikokset [I] 
- Muut seksuaalirikokset (RL 20:4-5, 8-9) 

122 
23 

244 
7 

15756 
2358 
2534 

6 

422 
3871 

931 

381 

186 

432 

116 
36 

265 
2 

15313 
2199 
2835 

127 
28 

281 

99 
30 

288 

115 
32 

365 

106 
40 

350 

14617 14222 15345 17231 
1962 1890 2038 1955 
2507 2544 2453 3002 

123 
36 

I 

331 
3 

17897 
1926 
4719 

426 399 337 322 284 298 
3349 2370 1762 1642 1471 1588 

526 553 594 532 445 405 

378 369 365 387 446 395 

120 265 774 352 315 595 

379 331 271 312 383 428 

RIKOKSET OIKEUDENKA YTTOA, VIRANOMAISTA JA YLEISTA JARJESTYSTA V ASTAAN [J] 

- Virkamiehen viikivalt. vast. (RL 16: I) 1568 1614 1384 1283 1263 1215 1246 

- Virkamiehen (vakivalt.) vast. (RL 16:1-2) 

24 

17 

972 

109 
31 
2 

324 

17088 
1852 
5907 

308 
1560 
409 

468 

592 

540 

1357 

23 

13 

972 

92 
21 

306 

17239 
1805 
6616 

302 
1468 
444 

463 

466 

412 

1273 

- Haitanteko virkamiehelle (RL 16:2) 4345 4217 3467 2942 2792 2534 2482 2434 2519 
- Haitanteko virkamiehelle (RL 16:3) 
- Per.lausuma oikeudessa (RL 17:1-3a) 
-Per. lausuma tuomioist. (RL 15:1,3-4) 
- Peraton Iausuma esitutk. (RL 17:4) 
-Per. lausuma viranom.men. (RL 15:2) 
- Viranom. erehdyttaminen (RL 16:20a) 
- Vaaran henk.tiedon antaminen (RL 16:5) 
- Muut rikokset julkista viranomaista ja 
jarj. vast. (RL 16:3-8,10-23, 26;17:5,7-9) 

- Muut rikokset oikeudenkayttoa, 
viranomaisia ja yleista jarj. vastaan [J] 

244 

280 

1893 

925 

RIKOKSET RL:N 42, 43 JA 44 LUKUA VASTAAN [K] 

220 225 280 249 201 197 193 204 

306 221 262 236 246 299 235 243 

1913 1799 1511 1377 1430 1266 1273 1442 

701 995 927 961 844 1061 1164 1158 
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1999 

17 

24 

1023 

103 
37 
2 

284 

17428 
1805 
6990 

283 
1425 
392 

514 

399 

149 

966 

1991 

178 

193 

1519 

5907 

2396 1997 1890 1851 2205 2541 2200 2209 2043 I 063 

LIIKENNEJUOPUMUS [L] 

- Rattijuop. ja huum. ajam. (RL 23:1,3) 
- Torkea rattijuopumus (RL 23 :2) 
- Muu liikennejuopumus (RL 23:4-6) 
- "Tankojuopumus" (TLL 100) 
- Kulkun. luov. juopuneelle (RL 23:7) 

12203 
17556 

612 
394 

3132 

MUUT RIKOSLAKIA V ASTAAN TEHDYT RIKOKSET 

12768 11368 10089 8671 7261 7634 
16678 14373 12015 11719 13837 13410 

658 587 515 505 793 658 
269 237 258 262 229 220 

3110 2868 2483 2167 2434 2320 

- Rauhanrikkominen 6442 5656 5016 5116 6206 7336 7103 
- Murhapoltto 796 772 491 468 484 
- Muut rikoslakirikokset [M] 4157 4595 4050 4354 5330 22927 15675 

7937 
13722 

712 
194 

2266 

8421 

7165 

8497 
13353 

531 
182 

2110 

6745 

9007 

9123 
12817 

589 
193 

1971 

7296 

7156 
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Rikos 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

PAIHDERIKOKSET 

- Alkoholipit. aineen luvaton valmistus 283 308 301 342 350 309 336 299 279 243 
- Alkoholipit. aineen luvaton vlilitt. 662 751 1116 380 314 787 645 458 443 619 
- Alkoholipit. aineen luvaton maahant. 208 458 335 81 40 19 19 19 11 11 
- Alkoholipit. ain. luvaton hallussapito 4157 3624 2528 1669 1383 2063 2609 2464 2568 3298 
- Alkoholin nauttiminen yl. paikalla 2987 2926 1621 996 678 
- Muut alkoholirikokset 206 383 1163 1410 1412 320 239 191 192 202 
- Tiirkeli huumausainerikos 159 89 200 191 371 
- Huumausaineen salakuljetus 106 99 71 58 

- Torkeli huumausaineen salakuljetus 108 55 104 37 
- Huumausainerikkomus 62 71 87 89 
- Huumausainerikos (RL 50: 1) 5547 8654 7132 7781 8910 10701 
- Torkeli huumausainerikos (RL 50:2) 371 390 728 529 539 958 
- Huumausainerik. valm. (RL 50:3) 9 2 7 10 8 7 
- Huumausainerik. edist. (RL50:4) 9 6 1 3 4 8 

LIIKENNERIKOKSET [N] 

- Tiirkeli liikenteen vaarantaminen 3379 2539 2375 1925 1801 1802 1698 1846 1946 2151 
- Liikenteen vaarantaminen [0] 112153 108997 103934 98428 93680 101087 96060 89770 94231 91885 
- Liikennerikkomus 231530 244067 266643 268123 234491 234132 237601 220042 225235 213651 
- Ajo-oikeudetta ajo 20115 19174 21175 19272 14983 14464 15265 15503 17369 18670 

MUITA LAKEJA JA ASETVKSIA V ASTAAN TEHDYT RIKOKSET 

- HuviL 19 §:n rikkominen [P] 2127 1712 964 894 656 549 462 443 594 

- Kokoontumisrikkomus 412 
- Tyiiturvallisuuslaki 226 212 187 147 145 81 52 36 26 34 
- Muut lait ja asetukset 32851 22102 22911 19165 20996 19975 21700 16869 16705 14012 

Selitykset 
[A] Yllytykset, yritykset ja avunannot sisliltyvlit lukuihin. 1.1.1991 tuli voimaan rikoslain kokonaisuudistuksen ensimmliinen vaihe, joka 
koski omaisuus-, vaihdanta- ja talousrikoksia. Erliiden rikosluokkien osalta vertailtavuus aikaisempiin vuosiin katkesi tai muuttui. 

Omaisuuden luvatonta kliyttiili, petos- ja maksuvlilinepetoksia ja vaarennysrikoksia lukuunottamatta muiden tavanomaisten 
omaisuusrikosten osalta vertailukelpoisuus aikaisempiin vuosiin sliilyi. 

[B] Vuodesta 1991 lukuihin sisliltyvat myos moottoriajoneuvon anastukset. 
[C] Vuodesta 1991: kavallus, lievli kavallus RL 28:4,6, tiirkeli kavallus RL 28:5. Vuodesta 1983 llihtien on jatketut kavallusrikokset 

kirjattu yhtenli rikoksena. 
[D] Vuodesta 1991: petos, lievli petos RL 36:1,3, tiirkeli petos RL 36:2. 
[E] Jatketut maksuvalinepetokset kirjataan yhtenli rikoksena. 
[F] Muut omaisuusrikokset: Ennen vuotta 1991: RL 29:4; 30; 33; 38:1-6a[1], [4], 7-10, 13-14 

Vuodesta 1991: RL 28:10-12; RL 29:5-8; 33:5; 36:4-7; 37:1-7; 46:1-3,6 
[G] Muut henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset: RL 21: 12-15; 22:5, 6 

[H] Seksuaalirikoksia koskeva uusi RL 20 luku tuli voimaan 1.1.1999. 
[I] Muut siveellisyysrikokset: RL 20:2, 7-9 
[J] RL 15-17 lukujen uudistus tuli voimaan 1.1.1999. Lukujen otsikoiksi muutettiin rikokset oikeudenkayttiili (RL 15 L), viranomaisia 

(RL 16 L) ja yleistlijlirjestystli vastaan (RL 17 L). Muut rikokset oikeudenkliyttiili, viranomaisiaja yleistlijlirjestystli vastaan 
yhteensli: RL 15:5-11; 16:4, 6-17; 17. 

[K] RL 15-171ukujen uudistuksen yhteydessli kumottiin 1.1.1999 alkaen osa RL 42-44lukujen pykalistaja siirrettiin uudistettuina 15-17 

lukuihin. Vuoden 1999 luvut eivat ole vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin. Vuodesta 1999: RL 42:1; 43:7; 44:1. 
[L] RL 231ukua uudistettiin 1.10.1999 alkaen. Merkittlivin osa tieliikennerikoksista siirrettiin tlihlin RL:n lukuun. 1.10.19991lihtien: ratti 

juopumus (RL 23:3), tiirkeli rattijuopumus (RL 23:4), vesiliikennejuopumus (RL 23:5), ilmaliikennejuopumus (RL 23:6), junaliikenne
juopumus (RL 23:7), kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle (RL 23:8), liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla (RL 23:9). 
[M] Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset: Ennen vuotta 1991: RL 10-15; 18-19; 25-27; 34:5-16, 18-20; 36:9-12; 37; 40:1-5, 6a, 8-12 
14-21. Vuodesta 1991: RL 10-15; 18-19; 25-27; 34, 18-20. Vuonna 1997: RL 10-14; 18-19; 25-27; 34:4-11; 38:1-9; 45; 47-49. 
Vuonna 1999: RL 11-14: 18; 25; 27; 34:4-11;38:1-9; 51. 
[N] 1.10.1999 llihtien: liikenneturvallisuuden vaarantaminen (RL 23: 1), torkeli liikenneturvallisuuden vaarantaminen (RL 23:2), 

kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta (RL 23: 10), liikennepako tieliikenteessa (RL 23: 11). 
[0] Vuonna 1997 myiis liikennepako. 
[P] Kokoontumislailla kumottiin laki julkisista huvitilaisuuksista 1. 9.1999 alkaen. 
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Liitetaulukko 2 

VAKIVALTARIKOKSET ALUETYYPEITTAIN VUOSINA 1990- 1999 
Absoluuttiluvut aluetyypeittain 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

MURHA T, T APOT SEKA MURHAN T AI TAPON YRITYKSET 

Paakaupunkiseutu 
kaikki 96 105 113 83 108 93 94 97 82 106 
niista: taytetyt teot 31 39 36 19 27 29 31 15 18 30 

Kaup. viihintaiin 30 000 as. 
kaikki 108 103 116 122 145 !53 126 131 121 127 
niista: taytetyt teot 36 37 44 43 45 52 39 43 39 38 

Kaup. aile 30 000 as. 
kaikki 72 81 67 82 117 92 115 110 108 75 
niista: taytetyt teot 32 31 25 20 34 20 38 38 30 24 

Muut kunnat 
kaikki 113 128 90 130 142 !55 149 128 108 118 
niista: tiiytetyt teot 46 45 47 47 41 45 45 46 26 50 

Koko maa 
kaikki 389 417 386 417 512 493 484 466 419 426 
niista: taytetyt teot 145 !52 !52 129 147 146 !53 142 113 142 

TORKEA PAHOINPITELY, PAHOINPITELY, LIEVA PAHOINPITELY SEKA TAPPELU 

Piiiikaupunkiseutu 6004 5858 5235 4761 5055 5851 6337 6605 6719 6573 

Kaup. viihintaan 30 000 as. 6658 6662 6545 6252 6880 7825 8513 8634 8866 9817 

Kaup. aile 30 000 as. 3905 3844 3575 4065 4187 4156 4872 4915 5098 4898 

Muut kunnat 4081 3983 3731 3578 3714 4352 4820 4693 4977 4945 

Koko maa 20648 20347 19086 18656 19836 22188 24542 24847 25660 26223 

RYOSTORIKOKSET 

Paiikaupunkiseutu !294 1196 912 761 883 1017 991 994 1012 1139 

Kaup. viihintiian 30 000 as. 769 869 758 754 691 720 630 607 652 714 

Kaup. aile 30 000 as. 300 338 285 278 347 219 245 241 213 207 

Muut kunnat 264 269 239 256 201 231 221 174 215 217 

Koko maa 2627 2672 2194 2049 2122 2190 2087 2016 2092 2277 



Liitetaulukko 3 

OMAISUUSRIKOKSET ALUETYYPEITTAIN VUOSINA 1990-1999 
Absoluuttiluvut aluetyypeittiin 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

VARKAUSRIKOKSET (NAPISTAMINEN, VARKAUS SEKA TORKEA VARKAUS) 

Paakaupunkiseutu 43630 52564 55395 57337 56845 55263 57583 57078 58083 57265 

Kaup. vahintaan 30 000 as. 59142 65976 67454 73722 69020 67455 61924 63668 67278 73228 

Kaup. aile 30 000 as. 28631 30028 30741 32265 31271 26558 26650 25874 26960 25682 

Muut kunnat 32236 36591 38849 37065 35710 33835 30824 29877 30912 31832 

Koko maa 163639 185159 192439 200389 192847 183271 176981 176497 183233 188007 

KAVALLUS, PETOS* JA VAHINGONTEKO 

Paakaupunkiseutu 
kavallus 453 1089 1058 1083 985 1002 902 1003 950 1223 
petos 29819 3895 4738 4546 3560 4776 4074 2917 2783 2583 
maksuvalinepetos 1343 1213 926 897 788 954 1075 1337 1341 
- tapahtumakertoja 29339 16712 12006 4887 2348 4708 5297 4424 6004 

vahingonteko 10893 11357 9833 8989 8806 8978 9258 10118 10383 12039 

Kaup. vahintaan 30 000 as. 
kavallus 949 1652 1630 1304 1302 1271 1049 1160 1104 1046 
petos 39146 7207 5329 5731 4778 4256 6025 4288 4484 4364 
maksuvalinepetos 1526 1508 1124 1103 911 963 1136 1162 1044 
- tapahtumakertoja 30111 15785 13022 6041 3764 8747 11061 7532 5458 

vahingonteko 14768 14747 14264 14213 14531 15256 14100 14150 14336 15815 

Kaup. aile 30 000 as. 
kavallus 477 698 692 659 682 571 550 530 511 415 
petos 9568 2521 2175 2120 2339 2176 3569 1699 1770 1675 
maksuvalinepetos 791 1240 793 482 435 1407 421 424 300 
- tapahtumakertoja 10137 6883 3704 2299 1183 7603 3647 3956 1714 

vahingonteko 10701 10435 9478 9483 9661 8860 9208 8487 8652 8445 

Muut kunnat 
kavallus 586 774 797 816 727 634 588 524 592 459 
petos 8075 2986 2142 1966 1948 2071 2300 1790 1705 1559 
maksuvalinepetos 900 878 600 486 420 339 344 325 309 
- tapahtumakertoja 9163 4896 3104 2306 1166 2057 2366 2174 2251 

vahingonteko 10473 10584 10043 9254 9208 9245 8651 7938 8390 8625 

* Tilastointitavan muutoksen vuoksi vuoden 1991 luvut eivat ole vertailukelpoisia myohempien vuosien lukuihin. 
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Liitetaulukko 4A 

RA TTIJUOPUMUS, MUUT LIIKENNERIKOKSET (muuta Iiikennejuopumusta lukuunottamatta) 
JA AUTO KANT A VUOSINA 1990- 1999 

Absoluuttiluvut aluetyypeittiiin 

Aluetyyppi 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Piiiikaupunkiseutu 
rattijuopumus 4864 4324 3372 2933 2630 2570 2591 2732 2869 2823 
muut liikennerikokset 59951 51518 54705 53538 48415 48402 41244 41553 39085 41020 
autokanta 337931 332223 331201 318282 318446 323986 331984 340072 358375 374629 

Kaup. viihintiiiin 30 000 as. 
rattijuopumus 8066 8192 7205 6016 5508 6240 5804 6343 6369 6686 
muut liikennerikokset 85793 87543 93541 91886 76633 86910 83039 83137 84141 82058 
autokanta 568521 560445 494360 555694 552967 560654 575607 614015 636858 695552 

Kaup. aile 30 000 as. 
rattijuopumus 6125 6607 5608 4854 4632 4515 4877 4912 5042 4907 
muut liikennerikokset 68922 71563 78490 80015 72729 62727 75338 68883 74736 71912 
autokanta 454727 449012 413532 451849 466477 488279 480294 470990 497161 502060 

Muut kunnat 
rattijuopumus 10704 10799 9556 8301 7620 7762 7731 7672 7570 7524 
muut liikennerikokset 152905 164422 167628 162567 147440 153675 151223 133782 141001 131560 
autokanta 869932 875790 991423 830184 813060 808320 841337 817241 836596 831086 

Liitetaulukko 4B 

RATTIJUOPUMUS, MUUT LIIKENNERIKOKSET (muuta liikennejuopumusta lukuunottamatta), 
LIIKENNEKUOLEMA T, LIIKENTEESSA LOUKKAANTUNEET JA LIIKENNESUORITE 
VUOSINA 1990- 1999 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Rattijuopumus 29759 29446 25741 22104 20390 21098 21044 21659 21850 21940 

Muut liikennerikokset 367571 375046 394364 388006 345217 351714 350844 327355 338963 326550 

Liik.kuolemantapaukset 649 632 601 479 480 441 404 438 400 431** 

Liikent. loukkaantuneet 12758 11547 9899 7487 8080 10191* 9299* 8957* 9097 9052** 

Liikennesuorite 39750 39170 42350 41950 41750 42170 42520 43530 44800 46010 
(milj. autokm) 

Rattijuopumukset 
100 milj. autokm kohti 75 75 61 53 49 50 49 50 49 48 

Muut liikennerikokset 
100 milj. autokm kohti 938 957 931 925 827 834 825 752 757 710 

Autokanta (tuhansia) 2132 2218 2231 2156 2151 2181 2229 2242 2329 2 403 

Rattijuopumukset 
10 000 autoa kohti 133 133 115 103 95 97 94 97 94 91 

Muut liikennerikokset 
10 000 autoa kohti 1647 1691 1768 1800 1605 1613 1574 1460 1455 1359 

* Ti!astointitavan muutoksesta johtuen liikenteessa loukkaantuneiden Iuvut eivat ole taysin 
vertailukelpoisia edellisiin vuosiin verrattuna. 

** Vuotta 1999 koskevat luvut ovat ennakkotietoja. 
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Liitetaulukko SA 
NUORTEN IKARYHMIEN RIKOLLISUUS VUOSINA 1990 - 1999 
Vuoden aikana selvitettyihin rikoksiin syyllisiksi epailtyja tuhatta samanikaisili kohden * 

Rikosryhmiija vuosi ~ 14-vuotiaat*' 15- 17-vuotiaat 18 - 20-vuotiaat 15 - 20-vuotiaat 

A. varkaus, niipistysja tOrkeii varkaus (RL 28:1-3) 
1990 20,0 67,4 51,7 59,6 
1991 16,1 67,0 56,5 62,0 
1992 13,6 76,9 65,8 71,6 
1993 15,2 63,1 54,5 61,6 
1994 16,4 59,2 59,5 59,4 
1995 15,8 57,9 53,7 55,8 
1996 15,1 53,7 57,4 55,6 
1997 12,8 46,5 52,6 49,5 
1998 12,7 39,0 55,2 47,0 
1999 14,1 37,0 53,9 45,3 

B. pahoinpitely, lievii pahoinpitely ja torkeii pahoinpitely (RL 21:5-7) 
1990 1,5 8,1 11,2 9,6 
1991 1,0 7,9 11,9 9,8 
1992 0,9 7,5 11,0 8,9 
1993 0,9 7,7 10,3 9,0 
1994 1,5 8,9 10,4 9,7 
1995 1,7 10,2 12,5 11,4 
1996 1,4 11,5 14,0 12,8 
1997 1,8 11,5 14,2 12,7 
1998 2,3 12,0 15,4 13,7 
1999 2,1 13,2 17,4 15,3 

C. ryostorikokset (RL 31:1-2) 
1990 0,5 1,5 1,2 1,3 
1991 0,3 1,5 1,1 1,3 
1992 0,2 0,8 1' 1 0,9 
1993 0,3 0,8 0,7 0,7 
1994 0,2 1,0 1' 1 1,0 
1995 0,5 1,5 1,4 1,4 
1996 0,4 1,4 1' 1 1,3 
1997 0,4 1,2 1' 1 1,2 
1998 0,5 2,0 1,1 1,6 
1999 0,5 1,3 1,5 1,4 

D. huumausainelakia ja asetusta vastaan tehdyt rikokset*** (RL 50:1-4) 
1990 0,0 0,6 1,4 1,0 
1991 0,1 0,8 2,1 1,3 
1992 0,0 1,2 3,0 2,1 
1993 0,0 1,3 2,9 2,1 
1994 0,1 2,2 5,5 3,8 
1995 0,1 4,1 12,5 8,3 
1996 0,1 3,4 9,2 6,3 
1997 0,1 3,2 8,5 5,9 
1998 0,2 3,6 10,2 6,9 
1999 0,1 4,8 12,6 8,6 

E. rattijuopumus (RL 23:1-3) 
1990 0,4 9,3 13,9 11,6 
1991 0,3 9,0 13,2 11,0 
1992 0,3 7,6 11,2 9,3 
1993 0,2 7,1 10,2 8,6 
1994 0,3 6,4 10,0 8,2 
1995 0,3 7,7 10,7 9,2 
1996 0,3 6,9 10,7 8,8 
1997 0,3 6,4 10,6 8,5 
1998 0,4 6,5 11,3 8,9 
1999 0,3 6,2 10,8 8,6 
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Rikos ryhmii ja vuosi s._ 14-vuotiaat*' 15 - 17-vuotiaat 18 - 20-vuotiaat 15 - 20-vuotiaat 

F. kaikki rikoslakia vastaan tehdyt rikokset**** 
1990 36,0 148,3 174,8 
1991 27,9 136,7 134,1 
1992 23,5 144,2 140,7 
1993 25,0 126,8 128,0 
1994 28,0 124,0 133,9 
1995 28,5 131,3 144,5 
1996 26,9 122,6 143,5 
1997 23,7 113,9 139,3 
1998 24,7 100,4 142,7 
1999 29,0 125,4 220,7 

G. kaikki rikokset 
1990 41,2 270,1 418,6 
1991 31,7 248,1 373,5 
1992 28,2 264,3 392,5 
1993 29,6 235,9 352,4 
1994 32,5 218,6 344,6 
1995 33,2 227,7 374,3 
1996 31,8 216,9 346,2 
1997 29,0 197,4 325,8 
1998 29,6 182,5 335,9 
1999 31,5 192,4 334,1 

* Poliisitilastoon merkitiiiin kutakin selvitettyii rikosta kohden ainakin yksi syylliseksi 
epiiilty. Sarna henkilii voidaan siten vuoden aikana kirjata syylliseksi epiiillyksi 
useamminkin kuin kerran. 
** Tuhatta 10- 14-vuotiasta kohden. 
*** Vuodesta 1994 huumausainerikokset sisiiltyviit rikoslakiin. 
**** Tieliikennerikokset siirrettiin rikoslakiin vuoden 1999 aikana. Vuoden 1999 luvut 
eiviit ole vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa. 

161,5 
135,5 
142,5 
127,4 
128,9 
138,0 
133,2 
126,6 
121,2 
172,1 

344,4 
307,8 
325,0 
292,1 
281,4 
301,8 
282,2 
261,4 
258,0 
261,8 
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Liitetaulukko SB 
NUORTEN IIURYHMIEN RIKOLLISUUS VUOSINA 1990- 1999 
Nuorten osuus kaikista selvitettyihin rikoksiin syyllisiksi epaillyista (%) * 

Rikosryhmii ja vuosi .5..14-vuotiaat*' 15 - 17-vuotiaat 18 - 20-vuotiaat 15 - 20-vuotiaat 

A. varkaus, napistys ja tiirkea varkaus (RL 28:1-3) 
1990 9,5 18,1 13,8 31,9 
1991 7,1 17,9 13,7 31,6 
1992 5,5 19,0 14,6 33,6 
1993 6,5 16,2 14,3 30,5 
1994 7,4 16,1 15,8 31,9 
1995 7,6 16,4 15,5 31,9 
1996 7,1 14,9 16,2 31,1 
1997 6,1 13,6 15,3 28,9 
1998 5,9 11,4 15,6 27,0 
1999 6,5 11,0 15,4 26,5 

B. pahoinpitely, lieva pahoinpitely ja tiirkea pahoinpitely (RL 21:5-7) 
1990 2,8 8,2 11,3 19,5 
1991 1,8 8,3 11,4 19,7 
1992 1,7 8,6 11,4 20,0 
1993 1,9 9,2 ll,5 20,7 
1994 2,8 9,9 ll,5 21,4 
1995 2,8 10,1 12,6 22,7 
1996 2,0 9,5 11,8 21,3 
1997 2,5 9,9 12,2 22,1 
1998 3,0 10,0 12,4 22,3 
1999 2,7 10,7 13,5 24,1 

C. ryiistiirikokset (RL 31:1-2) 
1990 9,6 15,0 12,1 27,1 
1991 6,0 15,6 10,4 26,0 
1992 3,1 10,5 12,5 23,0 
1993 6,4 11,4 10,0 21,4 
1994 4,9 12,7 13,8 26,5 
1995 9,5 17,8 16,6 34,4 
1996 8,0 18,4 14,4 32,8 
1997 9,0 17,7 16,1 33,9 
1998 9,9 24,8 13,3 38,1 
1999 9,8 16,2 18,4 34,6 

D. huumausainelakiaja asetusta vastaan tehdyt rikokset*** (RL 50:1-4) 
1990 0,2 4,3 10,3 14,6 
1991 0,7 6,0 14,8 20,8 
1992 0,4 7,1 15,3 22,4 
1993 0,2 6,2 13,2 19,4 
1994 0,4 7,3 18,2 25,5 
1995 0,4 8,3 25,8 34,1 
1996 0,4 7,6 21,1 28,7 
1997 0,3 6,7 17,5 24,2 
1998 0,7 7,6 20,7 28,3 
1999 0,4 8,0 20,2 28,2 

E. rattijuopumus (RL 23:1-3) 
1990 0,4 5,8 8,6 14,4 
1991 0,4 6,0 8,0 14,0 
1992 0,4 5,8 7,7 13,5 
1993 0,4 6,4 8,5 14,9 
1994 0,5 6,2 9,8 16,0 
1995 0,5 7,1 10,1 17,2 
1996 0,5 6,5 10,3 16,7 
1997 0,5 6,0 9,8 15,8 
1998 0,5 5,8 9,9 15,7 
1999 0,4 5,8 10,1 15,8 
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Rikosryhmiija vuosi 5..14-vuotiaat*' 15- 17-vuotiaat 18 - 20-vuotiaat 15 - 20-vuotiaat 

F. kaikki rikoslakia vastaan tehdyt rikokset**** 
1990 4,1 9,5 11,1 
1991 4,1 12,0 10,7 
1992 3,5 13,1 11,4 
1993 4,0 12,2 11,5 
1994 4,5 11,8 12,7 
1995 4,4 12,0 13,5 
1996 4,0 10,8 12,9 
1997 3,6 10,6 12,9 
1998 3,7 9,5 13,0 
1999 2,8 7,8 13,1 

G. kaikki rikokset 
1990 1,9 7,1 11,0 
1991 1,6 7,7 10,6 
1992 1,4 8,1 10,8 
1993 1,6 7,5 10,5 
1994 1,9 7,5 11,7 
1995 1,9 7,5 12,6 
1996 1,8 7,1 11,5 
1997 1,7 6,9 11,3 
1998 1,7 6,4 11,5 
1999 1,8 7,0 11,6 

* Poliisitilastoon merkitaan kutakin selvitettya rikosta kohden ainakin yksi syylliseksi 
epailty. Sarna henkilii voidaan siten vuoden aikana kirjata syylliseksi epaillyksi 
useamminkin kuin kerran. 
** Tuhatta 10 - 14-vuotiasta kohden. 
*** Vuodesta 1994 huumausainerikokset sisaltyvat rikoslakiin. 
**** Tieliikennerikokset siirrettiin rikoslakiin vuoden 1999 aikana. Vuoden 1999 luvut 
eivat ole vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa. 

20,6 
22,7 
24,5 
23,7 
24,5 
25,5 
23,7 
23,6 
22,5 
20,9 

18,1 
18,3 
18,9 
18,0 
19,2 
20,1 
18,6 
18,2 
17,9 
18,6 
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Liitetaulukko 6 

YLEISISSA ALIOIKEUKSISSA RANGAISTUKSEEN TUOMITUT RIKOSLAJEITTAIN 
VUOSINA 1990 - 1999 

Lukuja § Nimike 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Kaikki rikokset 393605 404884 390862 386863 359656 338956 329717 308650 324563 293 444 

Rikoslakirikokset 92162 96575 93880 91147 84420 82844 83344 82475 87436 89210 

10 1...4 U skontorikos 5 3 2 3 2 - - - -

11 8 (13:5) Kiihottaminen kansan ryhman syrjintaan I - - I - - - 2 I 9 

9 (13:6) Syrjinta I 5 10 I 11 9 9 9 8 8 

15 2 Vaalien hairitseminen - - - - - -
3 Aanien osto tai myynti - - - - - -
4,1 Eparehellisyys vaaleissa - 4 - 2 10 II 

4,2 Vaalivaarennys - - - - - -

U udet saanniikset 

15: I Periitiin lausuma tuomioistuimessa 51 

15:2 Pedit6n lausuma viranomaismenettelyssa 74 

15:3 T6rke3 per3t0n lausuma tuomioistuimessa I 

15:5 Yritetty yllytys periittiimiiiin lausumaan I 

15:6 vaara ilmianto 26 

15:9 Oikeudenkiiytiissii kuultavan uhkaaminen 5 

15: II, I Rikoksentekijiin suojeleminen 18 

16 I Vakivalta virkamiesta vastaan 937 964 916 854 856 754 755 745 694 

2 Haitanteko virkamiehelle 3766 3970 3285 2689 2402 2149 1921 1861 1768 

3 ... 5 Meteli,kapina,muu ... - - - - - I - - 22 

8,1 Julkinen kehotus rikokseen tai tottelem ... 2 - - - - - - - -
Sa Kuuluminen luvattomaan sotil. yhd. - - - - - -
10 Vangin vapauttaminen - 7 4 8 5 3 5 5 8 

!Ia Vangin luvaton aseen hallussapito II 10 12 II 16 12 16 6 17 

lib Vangin karkaaminen 78 105 74 69 55 40 42 29 41 

12 Vakivalt. vankilan jarjestyksen rikkom. 2 5 - - 5 - - - -
13+ 13a Virkamiehen lahjominen** 3 I 3 3 I - 4 4 2 

14 Omankadenoik. ja virkavallan anastus 89 82 68 74 62 48 53 52 33 

15 Yl. sail. a!. asiak. hiiv., turm. tai anast. I I 3 I I I - - -
17 . . 18 Takavar. rikkominen, sinetin mun., ym. 29 30 59 51 65 47 33 28 II 

19 Tiirkean rikoksen ilmoittamatta jatt. - I 2 - - I - - -
20 Rikoksen suosiminen 36 21 42 43 34 34 42 56 29 

20a Vaaran nimen ym. kaytt. vir. om. erehd. 482 534 692 610 508 472 452 477 528 

21 Rekisterimerkintarikos 35 63 83 101 129 116 128 104 

24 Julkisen viranomaisen halventaminen 4 8 14 3 7 6 

26 Vakivaltakuvauksen levittaminen 5 4 3 I 4 - - - -
Muut RL 16 luvun rikokset 5 I - - - - - - -

Uudet saiinniikset 

16:1 Virkamiehen viikiva1tainen vastustaminen 246 

16:2 Virkamiehen vastustaminen 446 

16:3 Haitanteko virkamiehelle 1316 
16:4 Niskoitte1u po1iisia vastaan 710 
16:5 Viiiiriin henkiliitiedon antaminen 764 

16:6 Sakkovilppi 89 
16:7,1 Rekisterimerkintiirikos 117 

16:7,2 Rekisterimerkintiirikoksen yritys I 

16:8 Viiiiriin todistuksen antaminen virkamiehelle 7 

16:9 Virkavallan anastus I 

16:9a Uihestymiskiellon rikkominen 64 

16:10 Omaisuutta koskevan viranomaiskiellon rikkc 21 

16:11 Liiketoimintakiellon rikkominen I 
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Lukuja § Nimike 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

16:13 Lahjuksen antaminen 

16:14 Tiirkeii 1ahjuksen antaminen 

16:15,1 Vangin laiton vapauttaminen 
16:15,2 Vangin 1ainoman vapauttamisen yritys 

16:16 Vangin karkaaminen 47 
16:17 Vangin varustaminen aseella 8 

17 I .. 3 Periitiin lausuma oikeudessa 73 73 69 77 74 62 77 42 34 
4 .. 7 Periitiin lausuma esitutkinnassa 132 130 129 143 102 104 100 113 82 
Muut RL 17 luvun rikokset 27 20 22 16 16 18 33 20 18 

Uudet siiiinniikset 

17:2 Mellakka 

17:3 Viikiva!tainen mellakka 

17:6 Jiirjestystii ylliipitiiviin henki1iin vastustamine 562 
17:7,1 Va1tionrajarikos 26 
17:8,1 Laittoman maahantu1on jiirjestiiminen 
17:9 Omankadenoikeus 28 
17:12 Hautakiven rikkominen 20 
17:13 llkiva1ta 325 
17:14 EHiinsuojelurikos 58 
17:15 Lievii eliiinsuojelurikos 19 
17:17,1 Viikivaltakuvauksen leviniiminen 

17:18,1 Sukupuolisiveellisyyttii 1oukkaavan kuvan lev 

17:19 Sukupuolisiveellisyyttii loukkaavan 1asta esitt 

17:21 Sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaamin 207 
17:22,1 Sukupuoliyhteys 1iihisuku1aisten kesken 

18 Rikokset sukuoikeuksia vastaan 

19 4 Kaksinnaiminen 4 

20 I Viikisinmakaaminen 53 60 55 67 64 51 50 46 43 
2 Vapautta loukkaava haureus 21 22 21 21 27 20 19 27 19 
3,1 Aile 14-vuot. lapseen kohd. haureus 22 32 19 29 28 35 25 30 29 
3,2 Lapseen kohd. haureus (14-aile 16 v.) 14 20 13 21 
3,3 Lapseen kohd. tiirkeii haureus (aile 16 v.) 2 
3,4 Lapseen kohdistuvan haureuden yritys 

4,1 Aile 14-vuotiaan lapsen vien. haureuteen 

4,2 Lapsen vietteleminen haureuteen 

5,1 Nuoreen kohd. haureus (16-aile 18 v.) 

5,2 Samaa sukup. ol. nuor. kohd. haureus 1 

6 Sukup.siv.louk.kiiyttiiyt. (aile 16 v. koht.) 14 11 11 13 15 18 23 29 
7,1 Sukurutsa jalkelaisen kanssa 1 4 
7,2 Sisarusten valinen sukurutsa 3 2 
8 Paritus 1 1 10 16 
9,1 Sukupuolisiveeilisyyden loukkaaminen 273 218 239 180 161 191 219 214 206 

U udet siiiinniikset 

20:1,1-2 Raiskaus 36 
20:1,3 Raiskauksen yritys 6 
20:2,1 Tiirkeii raiskaus 

20:3,1-2 Pakottaminen sukupuo1iyhteyteen 

20:3,3 Sukupuoliyhteyteen pakottamisen yritys 

20:4,1 Pakottaminen seksuaaliseen tekoon 

20:4,2 Seksuaaliseen tekoon pakottamisen yritys 

20:5,1-2 Seksuaalinen hyviiksikiiyttii 16 
20:6,1,3 Lapsen seksuaa1inen hyviiksikiiyttii 84 
20:6,4 Lapsen seksuaa1isen hyviiksikiiytiin yritys 
20:7,1 Tiirkeii lapsen seksuaalinen hyviiksikiiyttii 
20:8,1 Seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta 
20:9,1 Paritus 
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Lukuja § 

21 1 

1,2 

2,1 
2,2 

3,1 

3,2 

(21:3) 

4,1 

4,2 

5 

6 

7 

8 (21:9) 

9 

10 

11 
12 (21:8) 
13 (21.12) 

14(21:11) 

15 (21:13) 

22 

23 1 
2 

3 
4 

5 
6 
7 

24 1,1 
1,2 

1,3 

2 
3 
3a 

3b 

4 

25 1 

2 
(25:2,7 ,9) 

4,1 (25:9a) 

5 
6 (25:10) 

7 (25:13) 

8 (25:12) 

(25:1a) 

(25:11) 

26 

27 

28 1 
2 

3 
4 (29:1) 

5 (29:2) 

6 (29:3) 

(29:4) 

Nimike 

Tappa 

Tapon yritys 

Murha 

Murhan yritys 

Surma 

Surman yritys 

PyynnosUi surmaaminen 

Lapsensurma 

Lapsensurman yritys 

Pahoinpite1y ( + yritys) 

Torkea pahoinpitely ( + yritys) 

Lieva pahoinpite1 y 

Kuo1emantuottamus ** * 

Torkea kuo1emantuottamus 

Vammantuottamus 

Torkea vammantuottamus 

Tappeluun osallistuminen*** 

Vaaran aiheuttaminen*** 

Heitteillepano*** 

Pelastustoimen 1aiminly6minen*** 

Sikion Jahdettaminen 

Rattijuopumus 

Torkea rattijuopumus 

Huumaantuneena ajaminen 

Raide1iikennejuopumus 

11ma1iikennejuopumus 

Vesi1iikennejuopumus 

Kulkuneuvon 1uovuttaminen juopuneelle 

Kotirauhan rikkominen 

Rauhanrikkominen virkahuoneessa ym. 

Rauhanrikk. pahoinpit. ym. tarkoituks. 

Laiton kotitarkastus 

Vakiva1tainen kotirauhan rikkominen 

Kotirauhaan kohdistuva i1kiva1ta 

Sa1akuunte1u ja katse1u 

Hautarauhan rikkominen 

V apauden ri is to 

Torkea vapauden riisto 

Lapsen-, naisenryosto, 1aiton vangitsem. 

Panttivangin ottaminen*** 

Lapsen omava1tainen huostaanotto 

Tuottamuksellinen vapauden riisto*** 

Laiton uhkaus * ** 

Pakottaminen 

1hmisry6st6 

Tunnustukseen kiduttaminen 

Vaara tai todistamaton i 1mianto 

Kunnian ja yksityise1aman 1oukkaam. 

Varkaus tai sen yritys*** 

Torkea varkaus tai sen yritys*** 

Napistys tai sen yritys*** 

Kavallus*** 

Torkea kavallus*** 

Lieva kavallus*** 

Loytotavaran salaaminen 

1990 

75 

71 

8 

5695 

714 

2526 

41 

237 

59 

II 

2 

1991 1992 

107 110 

86 83 

5779 5935 

715 737 

2451 1885 

46 227 

288 1434 

7 

59 42 

14 19 

2 

1993 1994 1995 1996 

70 99 74 77 

82 84 80 72 

21 12 23 

5632 5581 5533 6574 

752 661 687 609 

1781 1549 1433 1055 

181 153 129 99 

17 

566 533 462 310 

16 

47 53 43 60 

16 12 11 

9344 10021 9606 8006 6817 5723 5633 

12497 13709 

202 275 

2 8 

408 421 

1958 2067 

129 151 

20 11 

197 207 

2 

75 49 

202 268 

59 10 

27 

441 

64 

42 

34 

430 

43 

25 

12733 10430 

281 267 

11 

4 

454 372 

1870 1535 

125 158 

7 

222 192 

48 57 

179 192 

25 

2 

387 

66 

26 

1 

30 

456 

86 

33 

9271 11714 11207 

247 224 259 

8 8 

2 

387 640 561 

1225 1308 1147 

129 Ill 139 

7 

180 186 175 

36 37 46 

212 228 243 

43 

3 

465 

30 

48 

4 3 

10 

470 

31 

51 

33 

424 

36 

30 

97 Ill 87 103 91 135 158 

8286 9442 9228 8269 7367 6649 6008 

977 863 874 841 918 785 729 

18486 21583 24157 29289 26287 24552 25743 

458 652 723 792 760 628 549 

58 52 81 132 133 128 150 

107 132 159 154 184 216 199 

142 

1997 1998 1999 

87 65 76 

68 58 60 

10 II 15 

3 4 

6637 6259 6569 

640 530 619 

955 1039 1108 

103 94 102 

10 19 

287 236 270 

12 15 14 

50 48 41 

3 6 8 

5678 6534 6785 

11294 11826 10928 

305 356 358 

3 

567 505 520 

1161 1140 1078 

136 120 154 

10 10 

233 !59 205 

2 

45 50 37 

245 231 248 

3 4 

31 

438 

36 

47 

12 

19 

426 

40 

19 

26 

440 

30 

127 139 144 

5634 5534 5796 

605 531 620 

25376 28992 27818 

467 435 926 

128 85 86 

231 233 291 



Luku ia § Nimike 

(30 Juku) 
7 
8 

PesankavaJtaminen 
Luvaton kaytti\ 
Ttirkea Juvaton kayttti 

9 Lieva Juvaton kayttti 
(38:5-6a, I +4) Luv. omaisuuden kayttaminen 

(38:6a,2-3) Moottoriajon. Juv. kaytttitinottaminen 
Muut rikokset RL 28 Jukua vastaan 
(33 Juku) Maan luvaton vilj., luv.metsast .. ym. 

29 I 

2 
3 
4 

Veropetos 
Ttirkea veropetos 
Lieva veropetos 
Verorikkomus 

30 

5 .. 8 
(38: II, I) 
(38:11,2) 

A vustusrikokset 
Veropetos 
Ttirkea veropetos 

Elinkeinorikokset 

31 1 ... 2 Rytisttirikokset*** 
Kiristys ja ttirkea kiristys 
Kiristaminen 

32 

3 ... 4 
(31:4) 

(32:1-3) 
(32:4-6) 

Katkemisrikokset 
Varastetun tavaran katkeminen 
Muu luvaton ryht. rikoks. kaut. saat. tav. 

33 I Vaarennys 
2 
3 
(36:3) 
(36:4) 
(36:5) 

(36:6) 
(36:7) 
(36:9) 
(36:10) 
(36:11) 

Ttirkea vaarennys 
Lieva vaarennys 

Arkistoasiakirjan vaarentaminen 
Yleisen asiakirjan vaarentaminen 
Yksityisen asiakirjan vaarentaminen 

Vaaran yl. tai yks. asiakirjan kayttti 
Yleisen kirjanpitajan erehdyttaminen 
Raja- ym. merkin havitt. tai liikuttam. 
Verotusmerk., mitan, painon ym. vaarent. 
Ennen kaytetyn ver.merkin uud. kaytt. 

Muut RL 33 lukua vast. suor. vaarennysrikokset 

34 1-2 
1,3 
3,1 
7 
9 

Tuhotyti 
Tuhotytin yritys 
Ttirkea tuhotyti 
Yleisvaaran tuottamus 
Yleisvaarallisen rikoksen valmistelu 

10 Perattin vaarailmoitus 
(I .. 4) Murhapoltto 
(5) Rajahdyksen aiheuttaminen 
(6) Murhapolton tai rajahdyksen vaJmisteJu 
(7) Tuottamuks. tulipalon tai rajahd. aiheutt. 
(8) V edentulvan tuottamus 
(9) Vaaran tai haitan ym. aiheutt. rautatieliik. 
(10-11,13-15) Toisen heng., tai omais. vaarant. ym. 
(12) Puhelin- tai teleJiikenteen hairitseminen 

35 I 
2 
3 
(35:1-5) 
(38:4) 

36 I 
2 

Vahingonteko 
Ttirkea vahingonteko 
Lieva vahingonteko 
Omaisuuden vahingoittaminen 
Asiakirj. havitt. ym. toisen vahingoittam. 

Petos 
Ttirkea petos 

1990 1991 1992 

13 

688 

3483 

103 

250 

28 

542 

!52 

1174 

520 

262 

1293 

72 

40 

Ill 

4 

81 

53 

34 

20 

3032 

1714 1336 

16 21 

424 

139 

83 

21 

293 

146 

3 

21 

515 

25 

1389 

935 

324 

12 

118 

14 

76 

59 

23 

27 

1301 

23 

1789 

2625 

147 

229 

126 

91 

29 

!53 

56 

32 

46 

661 

37 

1490 

1001 

II 

274 

25 

117 

10 

56 

30 

17 

38 

1689 

57 

1381 

2213 

193 

1993 1994 1995 1996 

1311 965 907 871 

II 13 8 8 

254 

132 

88 

41 

141 

46 

178 

509 

14 

1477 

840 

9 

352 

45 

107 

14 

7 

55 

22 

13 

28 

1552 

67 

1393 

1907 

367 

249 

!53 

128 

44 

!51 

64 

18 

266 

499 

15 

1626 

734 

5 

311 

24 

98 

18 

56 

17 

14 

12 

1448 

49 

1276 

1676 

339 

202 

129 

122 

52 

703 

48 

36 

380 

467 

11 

1442 

706 

328 

17 

74 

5 

66 

lO 

20 

11 

1488 

49 

1177 

1559 

297 

225 

126 

177 

61 

644 

26 

19 

412 

503 

8 

1565 

544 

408 

19 

80 

lO 

61 

7 

38 

1486 

61 

1399 

1491 

220 

241 

1997 1998 1999 

899 1015 991 

219 

100 

177 

87 

746 

42 

13 

448 

383 

12 

1439 

512 

12 

315 

16 

61 

lO 

38 

35 

1387 

46 

1273 

1513 

220 

6 12 

247 

78 

213 

113 

738 

35 

492 

344 

32 

1206 

475 

2 

279 

15 

65 

1 

54 

48 

1517 

52 

1457 

1293 

165 

221 

50 

251 

152 

978 

32 

467 

399 

1267 

590 

12 

310 

29 

58 

9 

37 

1 

24 

1529 

35 

1515 

1460 

146 
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Lukuja § Nimike 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

3 Lievii petos 1982 1531 1602 1378 1258 1299 1155 1398 1370 
(36:1) Petos 2470 

(36:1a) Lieva petos 2107 

(36:2) Omaisuuden tu1een sytytt. petoll.tark. 9 

4 Vakuutuspetos 4 4 

5 Luottamusaseman vaarin kayttii 9 12 10 13 4 

(38:1-2) Holhooj., usk. miehen tai muun ... epareh 

6-7(38: 10) Kiskonta II 6 

37 1 .. 7 Raharikokset*** 21 26 23 29 20 33 16 21 

8 .. 10 Maksuvalinepetokset 536 930 901 749 748 603 673 673 751 

38 1 Salassapitorikos 

2 Salassapitorikkomus 

3,1 Yiestintasalaisuuden loukkaus 4 
4,1 Tiirkea viestintasalaisuuden loukkaus 

5 Tietoliikenteen hairinta 

7 Lieva tietoliikenteen hairinta 

8,1-2 Tietomurto 

9 Henkiliirekisteririkos 

(38:7) Katteettom. shekin asett., allekirj ... ym 16 

(3) Yaitiolovelvollisuuden rikkominen 
(8) Yiestintarikos 14 II 

(38:8) Toisen sulj. kirjeen tai kirj. luvat. avaam .. 

39 Yelallisen rikokset 60 54 104 146 164 !68 !52 119 164 
(39 1uku) Konkurssirikokset 83 

40 1 .. 3 Lahjuksen ottaminen** I 4 I 

5 ... 11 Muu virkarikos** 18 !4 24 24 28 10 17 14 20 16 
(40:1) Lahjoman vastaanottaminen 

(40:6) Yirkamiehen tekema vaarennys 

(40:7) Yleisten varojen kavaltarninen 

(40:19b) Yirkamiehen juopumus 

(40:21) Yirkavirhe 

(Muut rikokset RL:n 40 lukua vastaan) 

42 1 Virallisen kiellon noudattamatta jattarn. 14 !0 II 24 13 18 

2 Luvaton valtakunnan rajan ylittaminen 24 !8 12 19 14 21 15 
7 Ilkivalta 1157 1124 845 715 561 415 373 288 292 

Muut rikokset RL:n 42 1ukua vastaan !50 101 49 59 243 191 !66 210 247 

43 4 Uhkapeli 

Muut rikokset RL:n 43 lukua vastaan 6 

44 20 ... 22 Tulen varomaton kasittel y ym. 144 !57 113 95 147 97 !13 120 100 107 
Muut rikokset RL:n 44 lukua vastaan 139 179 163 !58 177 !55 ]77 168 195 226 

45 Soti1asrikokset 944 1050 921 659 501 439 384 446 425 330 

46 I .. 3 Saanniistelyrikokset 4 2 3 II 7 I 

4-5(38: 12) Salakuljetus*** 96 81 84 68 44 30 36 39 39 53 
6(38:13,14) Laiton tuontitavaraan ryhtyminen 11 12 15 28 40 43 38 74 62 102 

47 47:1,1 Tyiiturvallisuusrikos 13 50 105 107 
47:2 Tyiiaikasuojelurikos 34 
47:3 Tyiisyrjintii 

47:4 Tyiintekijiiiden edustajan oikeuksien loukkaa 

47:6 Tyiinvalitysrikos 

47:6a Tyiiluparikos 

48 48:1,1,3 Y mparistOn turmeleminen 
48:2,1 TOrkea ymparistOn tunnelcminen 
48:3 Y mparistiirikkomus 14 12 II 

48:4 Tuottamuksellinen ymparistiin turmeleminen 
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Lukuja § Nimike 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

48:5,1-3 Luonnonsuojelurikos 2 2 2 -
48:5,5 Luonnonsuojelurikoksen yritys - - - 2 

48:6,1-3 Rakennussuojelurikos - - 4 I 

50 I Huumausainerikos 1536 2111 2623 2830 3775 4279 

2 Tiirkea huumausainerikos 161 178 250 239 199 262 

3 Huumausainerikoksen valmistelu 2 4 I 5 6 4 

4 Huumausainerikoksen edistaminen 4 3 7 I - -

Alkoholirikokset 

Luvaton alkoholipitoisen aineen valm. 154 154 164 172 212 231 226 231 200 183 

Alkoholipitoisen aineen valittaminen 391 596 480 197 160 219 153 221 313 285 

Alkoholipitoisen aineen salakuljetus 1523 1335 2270 1998 1963 941 1368 2832 2071 2047 

Alkoholipit. aineen laiton hallussapito 1378 1103 983 740 649 1268 1615 1855 1688 2598 

Alkoholipit. aineen nauttim. yl. paikalla 6515 5744 4372 

Muut alkoholirikokset 2027 2000 327 240 66 68 62 

Huumausainelain ja -asetuksen rikkominen 720 931 1450 1616 

Julk. huvitilaisuuksista annetun lain rikkominen 2572 4635 1168 800 672 522 407 340 525 245 

Liikennerikokset 

Liikennejuop. moottorittom. ajoneuvolla 189 189 147 151 114 96 94 81 46 75 

Liikenteen vaarantaminen 91502 91700 83026 83912 80628 80157 74350 67666 72182 63693 

Tiirkea liikenteen vaarantaminen 1938 1563 1138 1104 900 909 819 883 907 1078 

Liikennepako 23 22 27 19 19 18 20 19 15 23 

Muut liikennerikokset 167323 179142 183828 184206 171098 157237 155011 140975 145969 122001 

Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehd. rikokset 27196 23567 17929 16876 19449 13186 12070 10937 13143 12179 
Havainto mahdoton (saiinniis ei vie Ia voimassa taikka jo kumottu) Ei tietoa Luokassa ei havaintoja (- 0) 

• Yhterili.israngaistusjiirjestelmaan siinymisen ja uudistuksen seurauksena tuomioistuintilaston paarikosk3sitteen muuttumisen vuoksi 
vuoden 1992 luvut eiviit ole tiiysin vertailukelpoisia aikaisempia vuosia koskevien lukujen kanssa . 

•• Lahjuksen ottamista ja antamista koskevia seka muita ns. virkarikoksia koskevat uudet saiinnbkset tulivat voimaan 1.1.1990. Aiermnin voi-
massa olleiden sllnnbsten nojalla on tfunanja.Ikeenkin maaratty rangaistuksia virkarikoksista, jotka on tehty ennen uuden lain voimaantuloa. 
Nykyisin kumotut lainkohdat on esitetty sulkeissa . ... Rikoslain kokonaisuudistuksen ensirrunaisessa vaiheessa uudistettiin varallisuus- ja talousrikoksia koskevat saannokset. 
Uudet saannOkset tulivat voimaan 1.1.1991. Lainmuutosten vuoksi uusien siUinnOsten mukaiset rikosluvut eiv3t ole t3ysin 
vertailukelpoisia aikaisempia vuosia koskevien luku.en kanssa. Nykyisin kumotut lain kohdat on esitetty sulkeissa. 
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Liitetaulukko 7 

SEURAAMUKSET RIKOKSITTAIN VUONNA 1999 
Tilaston perusteena Rangaistukseen tuomitut Muut Kaikki 

tuomion paarikos Ehdoton YKP Ehdoll. Sakko Yht. [ruom.j.R.maar. yht. 
Kaikki rikokset 7666 3658 12543 34213 58080 928 232873 291881 

Rikoslakirikokset 7162 3555 12278 29375 52370 719 36020 89109 

Lukuja § 

11 11:8 Kiihottaminen kansanryhmlili vastaan - - 2 7 9 - 9 -
11:9 Syrjintli 8 8 8 - - - - -

12 12:5,1-2 Vakoilu 1 I I - - - - -
12:7,1 Turvallisuussalaisuuden paljastaminen - - 0 - - 0 - -

15 15:1 Perlitiin lausuma tuomioistuimessa 6 7 37 50 I 51 - -
15:2 Perlitiin lausuma viranomaismenettelyssli I I 6 61 69 5 74 -
15:3 Tiirkea perlitiin lausuma tuomioistuimessa - - I I - I - -
15:5 Yritetty yllytys perlittiimlilin lausumaan - 1 I - I - - -
15:6 Vlilira ilmianto 4 9 13 26 26 - - -
15:9 Oikeudenkaytiissa kuultavan uhkaaminen 3 1 I 5 5 - - -
15:11,1 Rikoksentekijlin suojeleminen 4 1 4 9 18 18 - -

16 16:1 Virkamiehen vakivaltainen vastustaminen 84 31 120 1 236 9 245 -
16:2 Virkamiehen vastustaminen 2 2 86 90 4 352 446 -
16:3 Haitanteko virkamiehelle 1 72 73 4 1239 1316 - -
16:4 Niskoittelu poliisia vastaan I - 45 46 - 664 710 -
16:5 Vliliran henkiliitiedon antaminen II 3 2 235 251 4 509 764 
16:6 Sakkovilppi I 6 7 82 89 - - -
16:7,1 Rekisterimerkintlirikos 15 6 18 72 Ill 6 117 -
16:7,2 Rekisterimerkintlirikoksen yritys I I I - - - - -
16:8 Vliliran todistuksen antaminen virkamiehelle 3 3 4 7 - - - -
16:9 Virkavallan anastus 0 I I - - - - -
16:9a Llihestymiskiellon rikkominen 12 I 9 41 63 1 64 -
16:10 Omaisuutta koskevan viranomaiskiellon rikk< 15 15 6 21 - - - -
16:11 Liiketoimintakiellon rikkominen I I I - - - - -
16:13 Lahjuksen antaminen 1 I I - - - - -
16:14 Tiirkeli lahjuksen antaminen 1 I 3 4 - - - -
16:15,1 V angin laiton vapauttaminen - 5 5 - - 5 - -
16:15,2 Vangin laittoman vapauttamisen yritys - - 3 3 - - 3 -
16:16 Vangin karkaaminen 22 2 22 46 I 47 - -
16:17 V angin varustaminen aseella 2 6 8 8 - - - -

17 17:2 Mellakka 1 I 1 - - - - -
17:3 Vlikivaltainen mellakka 0 0 - - - - - -
17:6 Jarjestystli ylllipitlivlin henkiliin vastustamine - I 116 117 4 441 562 -
17:7,1 Valtionrajarikos 19 19 1 6 26 - - -
17:8,1 Laittoman maahantulon jiirjestliminen - - 3 3 - - 3 -
17:9 Omanklidenoikeus 1 21 40 6 46 - - -
17:12 Hautakiven rikkominen 3 15 18 I 19 - - -
17:13 llkivalta 16 16 309 325 - - - -
17:14 Elliinsuojelurikos I 14 43 58 58 - - -
17:15 Lievli elliinsuojelurikos - - 6 6 - 13 19 -

*) Ehdoton vankeus ei sislillli yhdyskuntapalvelutuomioita 
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Rangaistukseen tuomitut Muut Kaikki 
Ehdoton YKP Ehdoll. Sakko Yht. Tuom.j. R.miiiir yht. 

17:17,1 Viikivaltakuvauksen levittiiminen 1 I 1 - - - - -
17:18,1 Sukupuolisiveellisyyttii loukkaavan kuvan lev - - - 2 2 - - 1 
17:19 Sukupuolisiveellisyyttii loukkaavan lasta esitb - - - 0 - 1 1 -
17:21 Sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaamin - - 1 1 - 206 207 -
17:22,1 Sukupuoliyhteys liihisukulaisten kesken - - - - 0 - - 0 

20 20:1,1-2 Raiskaus 18 18 36 36 - - - -
20:1,3 Raiskauksen yritys 4 2 6 - 6 - - -
20:2,1 Tiirkeii raiskaus 3 3 3 - - - - -
20:3,1-2 Pakottaminen sukupuoliyhteyteen - - 3 - 3 - - 3 
20:3,3 Sukupuoliyhteyteen pakottamisen yritys 1 - 1 - 2 - - 2 
20:4,1 Pakottaminen seksuaaliseen tekoon 2 6 8 8 - - - -
20:4,2 Seksuaaliseen tekoon pakottamisen yritys - - - 2 2 - - 2 
20:5,1-2 Seksuaalinen hyviiksikiiyttii 1 2 8 5 16 - - 16 
20:6,1,3 Lapsen seksuaalinen hyviiksikiiyttii 16 5 48 12 81 3 - 84 
20:6,4 Lapsen seksuaalisen hyviiksikiiytiin yritys - - 1 - 1 - - 1 
20:7,1 Tiirkeii lapsen seksuaalinen hyviiksikiiyttii 5 - 2 - 7 - - 7 

20:8,1 Seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta - - - - 0 - 1 1 
20:9,1 Paritus 1 1 3 5 5 - - -

21 21:1,1 Tappa 70 70 6 76 - - - -
21:1,2 Tapon yritys 56 - 1 - 57 3 - 60 
21:2,1 Murha 14 14 1 15 - - - -
21:2,2 Murhayritys 4 - - - 4 - - 4 
21:3, I Surma I 1 1 - - - - -
21:3,2 Surman yritys - - - - 0 1 - 1 
21:5,1 Pahoinpitely 524 302 1045 4505 6376 135 - 6511 

21:5,2 Pahoinpitelyn yritys 1 - 4 36 41 2 - 43 
21:6, I Tiirkeii pahoinpitely 284 44 237 1 566 12 - 578 

21:6,2 Tiirkeiin pahoinpitelyn yritys 12 3 21 - 36 - - 36 

21:7 Lievii pahoinpitely 322 322 27 759 ll08 - - -
21:8 Kuolemantuottamus 4 2 13 74 93 9 102 -
21:9 Tiirkeii kuolemantuottamus 11 8 19 19 - - - -
21:10 V ammantuottamus 3 1 3 200 207 11 52 270 

21:11 Tiirkeii vammantuottamus 3 1 6 2 12 2 14 -
21:12 Tappeluun osallistuminen 2 5 7 7 - - - -
21:13 V aaran aiheuttaminen 8 3 14 16 41 41 - -
21:14 Heitteillepano 0 I I 6 8 - - 8 
21:15 Pelastustoimen laiminlyiinti 1 5 6 6 - - - -

22 22luku Sikiiin liihdettiiminen 0 0 - - - - - -

23 23:1 Rattijuopumus 64 52 41 6609 6766 19 - 6785 

23:2 Torkeii rattijuopumus 1461 1987 6662 792 10902 20 10922 -
23:3,1 Huumaantuneena ajaminen 117 23 96 ll9 355 3 - 358 
23:4 Raideliikennejuopumus 2 I 3 - - 3 - -
23:5 Ilmaliikennejuopumus - 5 5 - - 5 - -
23:6 Vesiliikennejuopumus 6 24 488 518 2 520 - -
23:7 Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle 5 2 4 1053 1064 14 1078 -

24 24:1,1 Kotirauhan rikkominen 4 2 94 100 10 44 154 -
24:1,2 Rauhanrikkominen virkahuoneessa ym. 0 1 I 8 10 - - 10 
24:1,3 Rauhanrikk. pahoinpit. ym. tarkoituksessa 39 17 105 41 202 2 204 -
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Rangaistukseen tuomitut Muut Kaikki 

Ehdoton YKP Ehdoll. Sakko Yht. [!lom.j. R.maar. yht. 
24:3 Viikivaltainen kotirauhan rikkominen 1 1 32 34 3 37 - -
24:3a,1 Kotirauhan hiiiritseminen 4 147 151 9 67 227 - -
24:3a,2 Virastorauhan hiiiritseminen 1 5 6 15 21 - - -
24:3b,2 Salakatselu 0 0 - - - - - -

25 25:1 V apaudenriisto 3 9 14 26 26 - - -
25:2 Torkeii vapaudenriisto 7 2 9 9 - - - -
25:4,1 Panttivangin ottaminen 1 1 1 - - - - -
25:5 Lap sen omav. huostaanotto - 1 4 5 5 - - -
25:6 Tuottamuksellinen vapaudenriisto - 2 2 2 - - - -
25:7 Laiton uhkaus 71 23 66 273 433 5 438 -
25:8 Pakottaminen 7 4 7 11 29 29 - -

27 27:1,1 Herjaus 1 1 7 9 2 11 - -
27:1,2 Herjaus, julkinen 2 8 10 10 - - - -
27;2,1 Herjaus, ei vasto in parempaa tietoa - - 1 17 18 2 1 21 
27;2,2 Julkinen herjaus, ei vastoin parempaa tietoa - 3 4 7 7 - - -
27;3,1 Solvaus 56 56 4 18 78 - - -
27:3,2 Solvaus, julkinen 11 11 11 - - - - -
27:3a Yksityiseliimiin loukkaaminen - - 6 6 - 6 - -

28 28;1,1 Varkaus 1352 412 1022 2212 4998 45 5043 -
28:1,2 V arkauden yritys 201 56 96 368 721 14 735 -
28:2,1 Torkeii varkaus 339 60 182 4 585 585 - -
28:2,2 Torkeiin varkauden yritys 20 5 7 - 32 - - 32 
28:3,1 Niipistys 10 - 645 655 10 26227 26892 -
28:3,2 Niipistyksen yritys - 13 13 1 912 926 - -
28:4,1-3 Kava! Ius 22 12 91 298 423 7 430 -
28:4,4 Kavalluksen yritys - 2 - 2 - 2 - -
28:5,1 Torkeii kavallus 8 5 73 86 86 - - -
28:5,2 Torkeiin kavalluksen yritys 1 - - 1 - - 1 -
28:6 Lievii kavallus 108 108 6 177 291 - - -
28:7,1 Luvaton kiiytto 303 56 110 494 963 17 980 -
28:7,2 Luvattoman kiiyton yritys 39 14 18 100 171 - - 171 
28:8,1 Torkeii luvaton kiiytto 6 1 1 3 11 1 12 -
28:8,2 Torkeiin 1uvattoman kiiyton yritys - - - - 0 - - 0 
28:9 Lievii luvaton kiiytto 1 69 70 4 147 221 - -
28:10 Luvaton pyynti 7 7 1 15 23 - - -
28:11,1 Hallinnan loukkaus 19 19 2 2 23 - - -
28:12 V akuusoikeuden loukkaus 3 3 1 4 - - - -

29 29:1 Veropetos 8 5 105 130 248 3 251 -
29:2 Torkeii veropetos 47 1 102 2 152 152 - -
29:3 Lievii veropetos - 7 7 1 970 978 - -
29:4.1 V erorikkomus 1 30 31 1 32 - - -
29:5-8 A vustusrikokset 0 1 2 4 7 1 8 -

30 30:1 Markkinointirikos 0 0 - - - - - -
30:5,1 Y rityssalaisuuden rikkominen - - 0 0 - - - -
30:6 Yrityssalaisuuden vaarinkiiytto - - - - 0 - - 0 
30:9 Kirjanpitorikos 13 11 191 198 413 9 422 -
30:10 Tuottamuksellinen kirjanpitorikos 0 2 6 32 40 5 45 -

31 31:1,1 Ryosto 204 27 124 4 359 2 361 -
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~hdoton YKP Ehdoll. Sakko Yht. tfuom.j. R.miiar. yht. 

31:1,2 Ryiistiin yritys 18 2 21 - 41 2 - 43 
31;2,1 Tiirkeii ryiistii 31 - 5 - 36 1 - 37 
31:2,2 Tiirkeiin ryiistiin yritys 2 - 2 - 4 1 5 -
31:3,1 Kiristys 1 2 1 4 4 - - -
31:3,2 Kiristyksen yritys 2 4 6 6 - - - -
31:4, I Tiirkeii kiristys 2 1 - - 3 - - 3 
31:4,2 Tiirkeiin kiristyksen yritys 4 2 5 - 11 - - 11 

32 32:1 Kiitkemisrikos 79 13 52 429 573 6 579 -
32.2 Tiirkeii kiitkemisrikos 32 8 31 71 71 - - -
32:3 Ammattimainen kiitkemisrikos 5 5 5 - - - - -
32:4 Tuottamuksellinen kiitkemisrikos 11 5 2 289 307 10 26 343 
32:5 Kiitkemisrikkomus 2 143 145 3 121 269 - -

33 33:1 Viiiirennys 104 36 93 352 585 5 590 -
33:2 Tiirkeii viUirennys 7 5 - 12 12 - - -
33:3 Lievii viiiirennys - - 36 36 1 273 310 -
33:4 Viiiirennysaineiston hallussapito 2 10 12 15 27 - - -
33:5 Maastomerkin viiiirenniis 1 1 2 2 - - -

3434:1-2 Tuhotyii 17 4 28 - 49 9 58 -
34:1,3 Tuhotyiin yritys 1 - 7 1 9 - - 9 
34:2,1 Liikennetuhotyii 1 - - - 9 - - 9 
34:3,2 Tiirkeiin tuhotyiin yritys 2 - - - 2 - - 2 
34:7 Yleisvaaran tuottamus 3 31 34 3 37 - - -
34:9 Yleisvaarallisen rikoksen valmistelu 1 1 1 - - - - -
34:10 Periitiin vaarailmoitus 2 21 23 1 24 

v - -
35 35:1 Vahingonteko 34 16 40 1407 1497 30 1527 -

35:2 Tiirkeii vahingonteko 13 4 14 2 33 2 - 35 
35:3 Lievii vahingonteko 3 604 607 10 898 1515 - -~ 

36 36:1,1 Petos 264 74 287 816 1441 19 1460 -
36:1,3 Petoksen yritys 3 3 12 40 58 - - 58 
36:2,1 Tiirkeii petos 51 11 84 - 146 - - 146 
36:2,2 Tiirkeiin petoksen yritys 4 2 12 1 19 - - 19 
36:3 Lievii petos 2 307 309 4 1056 1369 - -
36:5 Luottamusaseman viiiirin kiiyttii 1 1 2 2 - - - -
36:6 Kiskonta 1 1 1 1 4 4 - -
36:7 Tiirkeii kiskonta 1 3 4 4 - - - -

37 37:1,1 Rahanviiiirennys 5 1 4 - 10 - - 10 

37:3,1 Lievii rahanviiiirennys - - - 6 6 - - 6 

37:5,1 Viiiiriin rahan kiiyttii 1 - 1 2 4 - - 4 

37:6 Viiiiriin rahan hallussapito 0 1 - 1 1 - - -
37:7 Rahajiiljitelmiin levitys - 0 0 - - - - -
37:8 Maksuviilinepetos 90 41 128 399 658 6 664 -
37:9 Tiirkeii maksuviilinepetos 10 5 10 - 25 25 - -
37:10 Lievii maksuviilinepetos 1 - - 43 44 - 17 61 

37:11 Maksuviilinepetoksen valmistelu - 0 - 0 - - - -

38 38:1 Salassapitorikos 1 1 - 1 - - - -
38:2 Salassapitorikkomus 1 1 1 - 2 - - -
38:3,1 Viestintiisalaisuuden loukkaus 6 6 6 - - - - -
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Rangaistukseen tuomitut Muut Kaikki 

Ehdoton YKP Ehdoll. Sakko Yht. Tuom.j. R.miiiir. yht. 
38:4,1 Torkea viestintasa1aisuuden loukkaus 0 0 - - - - - -
38:5 Tietoliikenteen hairinta 3 3 3 - - - - -

38:7 Lieva tietoliikenteen hairinta 0 0 - - - - - -
38:8,1-2 Tietomurto 3 3 3 - - - - -

39 39:1 Velallisen eparehellisyys 3 35 24 62 1 63 - -
39:1a Torkea velallisen epiirehellisyys 7 1 26 - 34 34 - -
39:2,1 V elallisen petos 10 19 29 29 - - - -
39:3 Torkeii velallisen petos 8 1 23 32 32 - - -
39:4 Velallisen vilpillisyys - 1 1 1 - - - -
39:5 Velallisrikkomus 1 1 1 - - - - -
39:6 Velkojansuosinta 4 4 4 - - - - -

40 40:1-3 Lahjusrikokset 0 0 - - - - - -
40:5-11 Muut virkarikokset 6 6 7 13 - - - -

42 42:1 Virallisen kiellon noudattamatta jattaminen - - 7 7 7 - - -
43 43:7 18 v. nuoremman vietteleminen nauttimaan p - - - - 0 1 1 -

44 44:20-22 Tulen varomaton kiisittely ym. 27 27 3 76 106 - - -
Muut rikokset RL:n 44 lukua vastaan 41 41 2 183 226 - - -

45 45 Juku Sotilasrikokset 7 2 100 185 294 12 306 -

46 46:1 Saannostel yrikos 0 0 - - - - - -
46:2 Torkea saannostelyrikos - - - - 0 - - 0 
46:3 Lieva saannostelyrikos - - - - 0 - 1 1 
46:4,1 Salakuljetus 0 3 13 23 39 2 41 -
46:5 Lieva salakuljetus - - - 1 1 11 12 -
46:6 Laiton tuontitavaraan ryhtyminen 1 1 5 14 21 81 102 -

47 47:1,1 Tyoturvallisuusrikos 103 103 4 107 - - - -
47:2 Tyoaikasuojelurikos - 3 3 4 7 - - -
47:3 Tyosyrjinta - 3 3 3 - - - -
47:4 Ty6ntekij6iden edustajan oikeuksien loukkam - 0 0 - - - - -
47:6 Tyiinvalitysrikos 1 1 1 - - - - -
47:6a Tyiiluparikos 6 6 3 9 - - - -

48 48:1,1,3 Ympiiristiin turmeleminen 1 7 8 8 - - - -
48:2,1 Tiirkea ymparistiin turmeleminen 1 - - - 1 - - 1 
48:3 Y mparistiirikkomus - - 5 5 6 11 - -
48:4 Tuottamuksellinen ympariston turmeleminen - - - - 0 0 - -
48:5,1-3 Luonnonsuojelurikos 0 0 - - - - - -
48:5,5 Luonnonsuojelurikoksen yritys - - - 2 2 4 - -
48:6,1-3 Rakennussuojelurikos - 1 1 2 - - - -

49 49:1 Tekijiinoikeusrikos - 10 10 10 - - - -

50 50:1 Huumausainerikos 528 120 324 3209 4181 94 4275 -
50:2 Tiirkea huumausainerikos 225 1 36 262 262 - - -
50:3 Huumausainerikoksen valmistelu 1 2 1 4 4 - - -
50:4 Huumausainerikoksen edistaminen 1 1 1 - - - - -
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Ehdoton YKP Ehdoll. Sakko Yht. lruom.j. R.maar. yht. 

Alkoholirikokset 0 
Luvaton alkoholipitoisen aineen valmistus 5 4 12 142 163 2 165 -
Alkoholipitoisen aineen valittiiminen 4 3 6 73 86 3 89 -
Alkoholipitoisen aineen salakuljetus 2 - 17 41 60 - - 60 
Alkoholipitoisen aineen laiton hallussapito 4 3 8 127 142 3 - 145 

Muut alkoholirikokset 25 2 47 82 156 4 4556 4716 

Julkisista huvitilaisuuksista annetun lain rikkominen 2 2 243 245 - - - -

Liikennerikokset 

Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvo - - - - 0 - 75 75 
Liikenteen vaarantaminen 22 4 1 1657 1684 81 61928 63693 
Torkea liikenteen vaarantaminen 173 39 102 757 1071 6 1077 -
Liikennepako 2 1 20 23 23 - - -
Muut liikennerikokset 149 24 24 849 1046 46 120919 122011 

Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset 118 23 48 1088 1277 64 9132 10473 

Lahde: Svt. Oikeus. Taulu 6.6. sarakkeet: H K M R y Q 
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Liitetaulukko 8 

SYYNTAKEISUUSTILASTOA VUOSILTA 1993-1999 
Syyntakeettomat (ymmiirrystii vaill Tiiyttii ymmiirrystii vailla olevat 

Rikosll\ii 1993 1997 1999 1993 1997 1999 

Rikoslakirikokset RL 3:3 115 93 67 RL3:4 1401 784 529 
Paarikos 54593 51207 53190 Rikos 113384 95595 105729 
RL 3:3% 0,2 0,2 0,1 RL3:4% 1,2 0,8 0,5 

Henkirikokset RL 3:3 14 20 11 RL3:4 42 33 27 
RL 21:1-4 Paarikos 177 175 157 Rikos 212 219 182 

RL3:3% 7,9 11,4 7,7 RL3:4% 19,8 15,1 14,8 

* tappo ja murha (taytetyt) RL3:3 10 13 7 RL 3:4 25 23 17 
RL 21:1,1; 21:2,1 Paarikos 91 99 91 Rikos 102 108 92 

RL 3:3% 11,0 13,1 8,3 RL 3:4% 24,5 21,3 18,5 

Pahoinpitelyrikokset RL3:3 24 22 19 RL 3:4 115 79 63 
RL 21:5-7 Paarikos 6997 7657 7537 Rikos 10223 10488 9739 

RL3:3% 0,3 0,3 0,3 RL3:4% 1,1 0,7 0,6 

* tiirkeii pahoinpitely RL3:3 11 5 12 RL 3:4 41 24 23 
RL 21:6 Paarikos 752 640 619 Rikos 891 716 684 

RL 3:3% 1,5 0,8 1,9 RL 3:4% 4,6 3,4 3,4 

Ryosto ja kiristiiminen RL3:3 3 5 5 RL 3:4 22 19 13 
RL 31Iuku Paarikos 523 453 471 Rikos 706 600 591 

RL 3:3% 0,6 1,1 1,1 RL 3:4% 3,1 3,2 2,2 

Murhapoltto/Tuhoty RL 3:3 13 12 9 RL 3:4 45 18 13 
RL 34:1-4 Paarikos 121 73 70 Rikos 164 108 77 

RL3:3% 10,7 16,4 12,9 RL3:4% 27,4 16,7 16,9 

Siveellisyysrikokset RL3:3 0 2 1 RL 3:4 28 35 4 
RL 20 Juku Piiiirikos 142 158 173 Rikos 222 266 240 

RL3:3% 0,0 1,3 0,6 RL3:4% 12,6 13,2 2,7 

* viikisinmakaaminen RL3:3 0 1 0 RL 3:4 11 4 1 
RL 20:1 Paarikos 67 46 50 Rikos 83 54 71 

RL3:3% 0,0 2,1 0,0 RL3:4% 13,3 7,4 1,4 

* alaikiiiseen kohdistuva RL3:3 0 1 1 RL 3:4 16 28 2 
haureus Paarikos 52 48 85 Rikos 90 148 128 

RL 20:3-5/20:6 RL 3:3% 0,0 2,1 1,2 RL 3:4% 17,8 18,9 1,6 

Varkaus, tOrkeii varkaus RL3:3 12 4 5 RL 3:4 424 199 90 
RL 28:1-2 Paarikos 9110 6243 6416 Rikos 29006 19384 16712 

RL 3:3% 0,1 0,1 0,0 RL 3:4% 1,5 1,0 0,5 
Liihde: SVT Oikeus. Taulu 6.6. ja 6.9. SVT Oikeus. Taulu 6.10. 
Tilastointiperuste: Paarikos oikeudenkliynnissa Kaikki oik.kaynnissa syyksiluetut rikokset 
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SUMMARY 

CRIME AND CRIMINAL JUSTICE IN FINLAND 

Crime trends 

The societal changes in Finland during the last decades are reflected in the 
statistics on recorded crime. Recorded crime in general increased during the 
1960s and the 1970s as affluence continued to increase, the large post-war 
age cohorts reached a crime-intensive age and the urban South experienced 
a wave of migration from the rural North. The surge in recorded crime was 
followed by a period of more stable trends, but during the 1980s there were 
new increases in some categories of recorded crime. Together with the 
economic recession in the early 1990s, many major crime categories began 
to decrease up until 1994, and new increases are usually recorded only as 
the economy is recovering, since 1995. Mostly, the recent changes are 
small. 

Homicide 1990-1999. The total annual number of police-recorded homi
cides has varied between 113 and 155 (142 in 1999). Over the past years, 
the homicide rate has been about 3 per 100.000 population. For the 1990s, 
this rate has remained quite unchanged. Additionally, Finnish law distin
guishes assaults resulting in death. In the past ten-year period, the number 
of these has varied between 21 and 38. Thus, the number of completed 
homicides and assaults resulting in death has varied between 145 and 185 
which is slightly higher than the number of persons killed intentionally as 
reported in the cause-of-death statistics. - The rates of these offences are 
quite similar in urban and rural areas. 

A special study on recent homicide trends indicates that the age 
structure of the persons involved as perpetrators and as victims has been 
changing: the average age has fallen since a new peak group of 20-29 years 
has emerged. Simultaneously, the rate of homicides has increased over the 
1990s. This increase is shown to concentrate in the age bracket 20-29 years. 
An analysis of the social background of the parties involved reveals a large 
over-representation ofmarginalised males; it is the growth of this population 
category that is likely to be reflected in the recent demographic change 
among both perpetrators and victims. 
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Assaults 1990-1999. After a peak in the early 1990s, the recorded number 
of assault offences dropped until new increases took place from 1995 to 
1999, rather due to technical redefinitions of assault offences and police 
campaigns aimed at improving the security of public places, than an increase 
of violent incidents on the field-level. This is confirmed by large-scale 
victimisation surveys that indicate a long -term (1980-1997) decrease in 
violence resulting in physical injury. Apart from such definition and control 
action influences, the number of assaults has been roughly paralleled by 
changes in alcohol consumption and economic affluence. - Recorded rates 
of assault offences are highest in the most urbanized regions. This is true 
also of violence measured by victimisation surveys. 

Robberies 1990-1999. Recorded robberies jumped upwards at the end of the 
1980s and the early 1990s. Subsequently, their number has dropped back to 
an annual level of about 2000 offences. Bank or post office robberies are 
relatively rare. However, their number clearly increased at the end of the 
1980s, peaking in 1992 (116 incidents). Subsequently, their number was 
quickly halved after the introduction of systematic countermeasures 
connected with a radical decrease in the number of bank and post 
offices,dropping to 19 in 1998, and to 11 in 1999. - Recorded rates of 
robberies are highest in the most urbanized regions. 

Sex offences 1990-1999. Reported forcible rapes display an increasing 
trend, likely to reflect, in the first place, an increasing reportability of such 
offences. Large population surveys support this view. -The rates of these 
offences are highest in the most urbanized regions. 

Recorded numbers of sexual offences against children and minors 
decreased in 1999. The rate of these offences fluctuates relatively much, 
reflecting the probably very large proportion of hidden crime in this event 
type. Over time, the reportability of these offences is likely to have 
increased. 

Thefts 1990-1999. The increase in recorded thefts that was apparent during 
the 1980s levelled off in the early 1990s, with a decrease occurring in 
1994-1996. In 1997, theft figures remained stable, and increased by 4 per 
cent in 1998 and 3 per cent in 1999. Large victimisation surveys also 
indicate a decrease in thefts in the mid-1990s. 

According to a recent statistical analysis, variations in the level of 
recorded theft offenses from 1950 to 1980 can be explained to a significant 



263 

extent by the proportion of the population in the criminally active age (males 
in the 15 to 34 year age bracket) and by the volume of the internal migration 
in the country. These variations also appear to be closely connected with the 
economic development of society. Thus, the production of consumer goods 
and the volume of retail trade (which are indicators of the level of oppor
tunities to commit theft) are variables that systematically correlate with the 
development of theft. Periods of economic upswings have often been 
followed by an above-average increase in recorded theft. -The rates of theft 
offences are highest in the most urbanized regions. 

Auto thefts 1990-1999. Recorded auto thefts increased in the 1980s, with a 
subsequent decline beginning in 1993, in line with other theft. The figures 
began to increase again in 1996 (+2%), 1997 (+9%), 1998 (+20%) and 
1999 ( + 12% ). In the 1990s, the number of auto thefts per 1.000 cars and 
motorcycles has fluctuated between 8 and 12. 

Embezzlement 1990-1999. Up to 1991, the number of recorded embez
zlements used to vary considerably from year to year. This was largely 
explained by the differences in how embezzlement was recorded in the 
statistics: in the case of a series of embezzlements, each incident in a series 
was counted separately. This counting rule was replaced in 1991 by one 
counting each series as one offence, and subsequently, the variations have 
been small. - The rates of these offences are highest in the most urbanized 
regions. 

Fraud 1990-1999. Recorded frauds have increased rather steeply; during 
the end of the 1980s, the annual increase has been about one-fourth. Part of 
this increase was caused in the same way as the variations in the number of 
recorded embezzlements. However, part of the increase would appear to re
flect an actual increase in fraud, following the rapid introduction of credit 
cards during the 1980s. During the early 1990s, presumably because of the 
tightened controls in the granting of credit and credit cards, the number of 
recorded frauds decreased considerably, dropping to the level of less than 
11.000 offenses in recent years, with credit card frauds turning back to an 
increase in 1996 that continued in 1997 and 1998. Also an increase in police 
reports concerning unemployment subsidies and other welfare frauds has 
occurred. -The rates of fraud offences are highest in the most urbanized 
regions. 
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Damage to property 1990-1999. During the 1980s, recorded damage to 
property increased at an annual rate of about 10 %. This increase was 
presumably due in part to increased reporting as a result of campaigns 
against vandalism, and to the rapid growth of insurance coverage requiring 
that any offenses be reported to the police. The growth peaked in 1989, to 
be followed by a decrease that subsequently has stagnated, the 1990s 
showing quite stable figures. In 1999, recorded damage to property 
increased 8 % . - The rates of these offences are highest in the most 
urbanized regions. 

Drunken driving 1990-1999. For recorded cases of drunken driving, the 
1990s represent a rather stable period, with a decline between 1991 and 
1994, likely to be largely explained by the economic recession which 
affected both traffic volumes and alcohol consumption. In proportion to the 
number of motor vehicles, the overall rate of drunken driving offenses has 
gradually declined- as has the average blood-alcohol content of those found 
guilty of drunken driving. This is due in part to the stricter degree of control 
(blood tests of suspected drunken drivers are taken in much larger numbers 
than before, thus increasing the number of borderline cases that come to the 
attention of the authorities), but probably also to an actual decrease in 
drunken driving. The last observation is supported by random roadside 
checks of the traffic flow. In these measurements, the proportion of drivers 
with a blood alcohol content of 0,05 % or higher has in recent years been 
about 0,25 per cent. -The rates of drunken driving offences are highest in 
the less urbanized regions. 

Other traffic offenses 1990-1999. The general trend of other traffic offenses 
has been decreasing over the 1990s, when assessed in proportion to the 
number of registered motor vehicles. If the number of traffic fatalities and 
injuries in traffic is used as an indicator, also traffic safety has clearly 
improved: the annual number of fatalities has decreased from a high of 
1.156 in 1972 to an average, during the 1980s, of about 550, and has 
continued to fall. The most recent data is from 1999, when 431 fatalities in 
traffic were recorded. -The rates of these offences are highest in the less 
urbanized regions, even if related to the number of motor vehicles. 

Tax offenses and economic offenses. The number of tax crimes recorded 
each year varies considerably, primarily in accordance with the strictness of 
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control. About 1.000 cases were recorded in 1999, the same as in 1996, 
1997 and 1998. 

The data on economic offenses is quite tentative, in particular since 
no agreement has been reached on a definition of this category. However, 
increasing concern has been expressed in Finland over the growth of such 
economic crimes as bankruptcy offenses, accounting offenses, fraud and tax 
fraud, and on their impact on the economy. Also, a considerable increase in 
control efforts has taken place in recent years. As the number of bankrupt
cies has decreased due to an improved economy, the volume ofbankruptcy
related crimes has fallen despite increased control efforts. 

Narcotics offenses 1990-1999. The number of sentences imposed by the 
courts for narcotics offenses has up to the early 1980s varied between some 
350 and 1.050 each year, with substantive increases during the 1990s. In 
1998, the number of sentences where a drug offence was included amounted 
to 5.518; of these, 4.546 were sentences where the so-called principal 
offence was a drug offence. Also drug use is crirninalized; almost one-half 
of the sentences imposed for narcotics during recent years is for drug use. 
The principal drugs are cannabis and amphetamine. The average age of 
those convicted of drug offenses has been steadily rising since the early 
1970s. However, in the 1990s the proportion of young persons under the 
age of 21 among those prosecuted of narcotics offences has again increased, 
reaching 29 per cent in 1996. Survey findings support the conclusion that 
the narcotics market is growing substantially. The increase in recorded 
crime is, however, also in part due to intensified control efforts. Yet, 
Finland continues to be the country with the smallest narcotics market in 
Western Europe. -The rates of these offences are clearly highest in large 
urban locations. 

Juvenile crime. The numbers of juveniles suspected of crimes against the 
Penal Code has been unchanged in the last two decades. Their proportion 
out of all persons suspected of these crimes has slowly decreased. Also 
related to the size of the age cohorts, the rates of juveniles suspected of 
crimes against the Penal code have been decreasing. A breakdown by 
offence type shows that this is the case in theft offences and, more recently, 
also damage to property in the age bracket 15-17 years; for assault 
offences, an increasing proportion of the young age cohorts has been 
suspects, particularly after 1995 when assaults were redefined in a Penal 
Code reform. 
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Typical juvenile offences (with high proportions of young suspects) 
are status offences related to alcohol possession and identity documents. 
Beyond these, car thefts, robberies and damage to property have unusually 
high proportions (25-35 %) of juvenile (ages 15-17) suspects. Also thefts 
and assaults have relatively high percentages (13-17 %) of juvenile 
perpetrators. 

Representative surveys of self-reported crime among juveniles in the 
9th grade (ages 15-16) indicate that their participation in most offences 
typical to the age group has been declining or remained unchanged over 
recent years, drug experiments being the only significant exception with a 
moderate increase between 1995 to 1998. 

A special study of recent homicides shows that the involvement of 
juveniles as perpetrators is very rare. 

Foreigners and crime. In 1999, almost 17.000 foreigners, or 5,7 %out of 
all sentenced persons were sentenced for crimes. The number has doubled 
since 1995. The increase is in part real; however, part of it is due to an 
improved data system, where (as of 1997) the nationality of Finnish 
residents is controlled automatically from population registers. 

About one-third of foreigners suspected of crimes were Russians, 12 
per cent were Estonians, and 10 per cent were Swedes. Foreigners were 
most typically suspected of traffic offences (43 % in 1999). Forcible rapes 
and robberies were offences where foreign suspects were most clearly over
represented in 1999 (forcible rapes 19 per cent and robbereries 9 per cent 
of all suspects). 

Of all foreigners sentenced to imprisonment in 1999, nearly one-half 
(42 %) were Russians, 10 per cent were Swedes, and 9 per cent were 
Estonians. The number of foreigners in Finnish prisons has been increasing 
rapidly in the 1990s, from less than one per cent to 5,5 per cent (1999) of 
the average daily prison population. Foreigner participation in the growing 
narcotics markets is a central factor in this development. 

Studies of foreigners as crime victims indicate that they commonly 
suffer from many varieties of discrimination, including attacks of racist 
violence. Persons with a Somalian origin were particularly often exposed to 
such events. Also persons with an Arabic or Turkish background had 
experienced discrimination and racist violence more frequently than other 
foreigner groups. 
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Fear of crime. Large population surveys measuring victimisation and fear 
of crime indicate that concern/fear of street crimes continues to grow. In 
contrast, concern for one's home being burglarized has slightly decreased 
(the 1997 survey) after a clear increase between 1988 and 1993. 

The popularity of burglary protection by various methods has grown 
clearly since 1988. 

International perspectives. The three sweeps of the international victimiza
tion survey (1988, 1992 and 1996) have shown Finland to have a relatively 
low overall victimisation rate. The only exceptions concern bicycle theft and 
assault, in respect of which the rate in Finland is slightly higher than the 
average for Western European countries. 

Regarding reported crime, Finland has the lowest theft rate of all the 
Nordic countries. This can be attributed to the differences between the 
Nordic countries in prosperity, urbanization and population density. Finland 
also has the lowest narcotics offence rate. As for assault, Finland and 
Sweden have higher rates than do Denmark and Norway. This difference is 
corroborated by the results of victimisation surveys. However, it has also 
been suggested that part of the difference is due to a lower level of tolerance 
for assault in Finland and Sweden, as well as to the greater accuracy of 
recording in these two countries. 

The clearance rate for offenses in Finland is relatively high in an 
international perspective. Up to the 1990s, somewhat over one half of all 
reported property offenses and some 90 % of all reported violent offenses 
were cleared. During recent years, the clearance rate has been decreasing 
significantly. At least a part of this has, however, been a consequence of the 
introduction of an improved automated police information system that 
replaced the previous manual system. 
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The System of Criminal Justice 

The system of sanctions. - General criminal punishments according to the 
Finnish law are fine, conditional imprisonment, community service and 
unconditional imprisonment. 

A fine is imposed as day-fines. The number of day-fines is deter
mined on the basis of the seriousness of the offence while the amount of a 
day-fine depends on the financial situation of the offender. A fine may be 
imposed either in an ordinary trial or, in respect of certain petty offenses, 
through simplified summary penal proceedings (penalty orders). A vast 
majority of fines are ordered in summary process. For minor traffic offenses 
there is a specific monetary penalty that is set at a fixed amount (petty fine). 
The petty fine is imposed by the police. 

A sentence of imprisonment may be imposed either for a determinate 
period (at least fourteen days and at most twelve years) or for life. Imprison
ment can be either conditional or unconditional. Sentences of imprisonment 
of at most two years can be imposed conditionally. A general prerequisite 
for a conditional sentence is that "the maintenance of general obedience to 
the law does not demand an unconditional sentence" . 

Community service was introduced into the Finnish penalty system on 
an experimental basis in 1991 in four judicial districts. Now the system 
covers the whole country. Community service is imposed instead of 
unconditional imprisonment for up to eight months. The prerequisites for 
sentencing the offender into community service are that (a) the convicted 
person gives his/her consent, (b) the sentence for which the offender has 
been sentenced does not exceed eight months, and that (c) the offender must 
be deemed capable of carrying out the community service order. Community 
service involves unpaid work for the good of the community, for at least 
twenty hours and at most 200 hours during the offender's leisure time. 

The functioning of the criminal justice system. - Key indicators in the oper
ation of the criminal justice system in 1950-1999 are summarized in the 
next table. 

The fine has been the principal punishment throughout the whole 
period. This is partly due to the fact that there is no general administrative 
penal law in Finland. Practically all offences are classified as crimes and 
treated under the label of criminal punishments. 



269 

The operation of the criminal justice system in Finland, 1950-1999: key indicators 

1950 1960 1970 1980 1990 1996 1999 

Clearance rate1
: 

- property offences (%) 65 64 52 51 50 36 32 
- violent offences (%) 96 95 90 89 84 79 80 

Convicted offenders (in thousands) 
- property offences 8 8 13 33 43 44 .. 
- violent offences 3 3 5 11 12 9 .. 
Petty fmes (in thousands) 70 63 69 

Day-fmes (in thousands) 120 188 193 2962 3642 3062 2682 

Conditional imprisonment (in thousands) 3 4 5 14 17 13 13 

Unconditional sentences of imprisonment 6 7 10 10 12 6 8 
(in thousands) 

Community service .. .. .. . . .. 3 4 

Total prison population on 1 January 8 7 5 5 3 3 3 
(in thousands) 

Median length of sentences of imprison-
ment (in months)3 

- all offences 7,6 5,9 5,0 3,7 3,0 4 4 .. .. 
- theft offences 9,8 7,7 6,6 4,6 2,9 4 4 .. .. 
- assault offences 8,6 6,4 5,7 4,9 4,3 4 4 .. .. 

1 The clearance rate is calculated as the number of offenses cleared during a calendar year, divided 
by the number of offenses reported to the police during the same year. 
2 Disregarding supplementary day-fines 
3 The median of a set of numbers arranged in order of magnitude is the middle value. 
4 Not comparable with the earlier data because of a major reform of sentencing rules in 1992. 

During the period 1950-1990 the number of conditional sentences has 
increased from some 3. 000 to 17.000, falling then back in the course of the 
1990s to 13.000 sentences per year. The growth was especially rapid 
between 1970-1980 and was partly a result of the changes in the Finnish 
policy in regards of drunken driving. During the 1970s, the sentencing 
practice concerning drunken driving was changed to favour non-custodial 
alternatives: In 1971 , 70 % of offenders received an unconditional sentence 
while in 1981 their proportion had dropped to 12 %. A similar development 
has also occurred in the case of property offenses. In 1971, offenders 
sentenced of larceny received a custodial sentence in 38 % of all cases; in 
1991, their proportion had decreased to 11 % . 

The median sentence for theft offenses (theft and aggravated theft) 
was 9,8 months in 1950; this has steadily decreased to its 1990 level of2,9 
months. Correspondingly, the median sentence for assault offenses (assault 
and aggravated assault) has decreased from 8,6 months in 1950 to 4,3 
months in 1990. During the same period, the median for all sentences of 
imprisonment has decreased from 7,6 months (1950) to 3,0 months (1990). 
As a consequence of a major sentencing reform ( 1992), comparable figures 
for 1996 cannot be presented. 
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In 1999 the courts gave a total number of 3.658 community service 
orders. This was 38 % of all those cases where the courts had in principle 
this option in their hands (the offender had been sentenced to an uncondi
tional imprisonment term of 8 months or less). On 1.5.1999 there were 
1. 287 offenders serving a community service order. The success rate is over 
80 % (some 15 % of the orders have been commuted back to imprison
ment). Community service has been used especially in case of drunken 
driving (56 % of the community service sentences in 1999). 

The daily average prison population in Finland has decreased from 
a high of almost 5.600 in 1976 to about 2.700 in 1999. In 1986, there were 
86 prisoners per 100.000 in population. By 1999, this had decreased to 65. 
Detailed figures are to be found in tables in section Ill. A. 7. 

Diversion: non-prosecution and mediation. - In Finland, the principle of 
legality governs the prosecutors work. Although there are provisions grant
ing the prosecutor the right to waive prosecution, this option has tradi
tionally been used relatively seldom (some 3.000-4.000 cases each year). 
This rigidity received growing criticism, and in 1991 new provisions on 
non-prosecution were enacted. According to the new statutes, the prosecutor 
can waive the prosecution basically with reference to four types of reasons: 
(1) the seriousness (petty nature) of the offence, (2) the age of the offender 
(young offenders under the age of 18), (3) extraordinary reasons of equity 
or criminal political expediency and (4) concurrence. After the reform, the 
extent of non-prosecution has more than doubled. 

The first mediation project started in the city of Vantaa in 
1983-1984. Ten years later, the movement has reached a nation-wide 
magnitude. Now mediation is carried out in about 113 of all cities and com
munes. It still is an unofficial system based solely on voluntariness on all 
sides. However, the annual volume of successful mediation runs in 
thousands of cases (in 1997, more than 3.600 criminal cases with 4.800 
suspects). According to 1997 data, typical offenses are minor forms of 
violence (assault and petty assault, 38 %), theft and petty theft (17 %), and 
damage to property (21 %) . 

In complainant offenses, a successful mediation automatically means 
that also the prosecutor drops the case. In non-complainant offenses it is 
under the discretion of the prosecutor whether he/she is willing to drop the 
charge after successful mediation. Since 1997, mediation has been spe
cifically mentioned in law as a ground for non-prosecution. Even if the 
prosecutor does not drop the case, mediation may affect the sentencing 
decision of the court. 
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