
 

 
Postiosoite Käyntiosoite Vaihde Telekopio Sähköposti 
PL 444 Pitkänsillanranta 3 A, 5. krs  029 56 65300 029 56 65365 optula@om.fi 
00531 HELSINKI 00530 HELSINKI    www.optula.om.fi 

1

  
 
Helsinki 1.11.2012  Tiedotusvälineille 
   JULKAISUVAPAA 1.11.2012 klo 9.00 
 
 
RIKOLLISUUSTILANNE 2011 
 

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen vuosikatsaus "Rikollisuustilanne 2011" sisältää 
tietoja tilastoitujen rikosten määrästä, piiloon jääneestä rikollisuudesta ja kont-
rollijärjestelmän toiminnasta. Poliisin tietoon tulleista rikoksista tuorein saatavissa 
oleva koko kalenterivuotta koskeva tieto on vuodelta 2011, mutta tuomioistuinten tuo-
mitsemista rikoksista vuodelta 2010. Katsaus on kokonaisuudessaan pdf-muodossa 
osoitteessa www.optula.om.fi. 

Vuonna 2011 poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli 562 000 rikosta, mikä 
on 5 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Huomattavinta tilastoitujen rikosten kasvu oli 
pahoinpitelyrikoksissa. Sen lisäksi vuonna 2011 kirjattiin 401 000 liikennerikkomusta, 
mikä on hieman edellisvuotta vähemmän. 
 

 
Rikollisuus 

 
Murhia, tappoja ja surmia tehtiin vuonna 2011 yhteensä 114, mikä on alle kymme-
nen vuoden keskiarvon (120). Vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla on tehty 44 
henkirikosta, mikä on 7 tapausta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Henkirikosten ta-
so on laskenut 1990-luvun puolivälistä lähtien. Syrjäytyneiden ja alkoholisoituneiden 
miesten keskinäinen väkivalta on henkirikoksissa selvänä enemmistönä. Vahva alko-
holisidonnaisuus näyttäisi pitävän henkirikostasoamme muihin Pohjoismaihin verrat-
tuna korkeammalla tasolla. 

 
Poliisi tilastoi runsaat 40 000 pahoinpitelyrikosta vuonna 2011. Tilastoitujen pahoin-
pitelyjen määrä kasvoi runsaan viidenneksen edellisestä vuodesta. Viimeaikaisen nou-
sun taustalla näyttäisi olevan perhe- ja parisuhdeväkivaltaan liittyvien lievien pahoin-
pitelyjen muuttuminen virallisen syytteen alaisiksi ja poliisin uudet ohjeistukset, joi-
den ansiosta lievempien rikosten ilmituloaste on kohonnut. Törkeiden pahoinpitelyjen 
määrä on viime vuosina pääosin vähentynyt, mutta kasvoi kolme prosenttia vuonna 
2011 edelliseen vuoteen verrattuna. Kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla kaik-
kien pahoinpitelyrikosten määrä on vähentynyt 6 prosentilla edellisen vuoden vastaa-
vasta ajankohdasta.  
 
Poliisin tietoon tulleiden raiskauksien määrä on lisääntynyt 2000-luvulla. Vuonna 
2011 kirjattiin 1 039 raiskausrikosta, mikä on selvästi enemmän kuin edellisenä vuon-
na (818 rikosta). Vuosivaihtelut rikosten määrissä ovat olleet muutenkin suuria. Tämä 
johtuu pääosin siitä, että yksittäisten rikossarjojen kaikki osateot on joissain tapauksis-
sa kirjattu rikoksiksi. Kokonaisrikollisuutta mittaavien haastattelututkimusten perus-
teella raiskausrikosten määrä on pysynyt vakaana tai hieman vähentynyt. 
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Lapsille ja nuorille suunnattujen kyselytutkimusten mukaan lasten seksuaalisten 
hyväksikäyttöjen määrä on pysynyt viimeisen kahden vuosikymmenen ajan suh-
teellisen vakaana ja vakavampien tapausten osalta vähentynyt. Teot tulevat kuiten-
kin entistä useammin viranomaisten tietoon. Tilastoidut teot ovat lisääntyneet sel-
västi vuoteen 2008 saakka. Vuonna 2011 poliisi kirjasi 1 682 lapsiin kohdistunutta 
hyväksikäyttörikosta, mikä on peräti 53 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuon-
na. Rikosten määrä on edelleen kasvanut vuoden 2012 ensimmäisen puoliskon ai-
kana edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Nousun taustalla ovat ainakin 
osittain vuosia sitten tapahtuneiden tekosarjojen ilmoittaminen poliisille ja tällais-
ten sarjarikosten osatekojen kirjaaminen erillisinä rikoksina. 
 
Vuonna 2011 tilastoitiin noin 1 622 ryöstörikosta. Rikosten määrä kasvoi edellis-
vuodesta 8 %. Ryöstöjen määrä on kuitenkin vähentynyt viimeisen 10 vuoden aika-
na melko selvästi. Ennakkotietojen perusteella ryöstöt ovat lisääntyneet hieman 
vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla (+3 %). 

 
Tilastoitujen varkausrikosten määrä on vähentynyt melko tasaisesti jo noin 15 
vuoden ajan. Vuonna 2011 niitä tuli hieman edellisvuotta enemmän poliisin tietoon 
(noin 151 000). Myös uhritutkimusten perusteella varkaudet ovat 2000-luvulla vä-
hentyneet. Moottorikulkuneuvon käyttövarkaudet ovat vähentyneet noin puo-
leen 10 vuoden takaisesta määrästä. Ennakkotietojen mukaan varkausrikosten mää-
rä on vähentynyt 7 % ja moottoriajoneuvovarkauksien määrä reilun viidenneksen 
alkuvuonna 2012.  
 
Poliisin tietoon tuli vuonna 2011 noin 3 200 kavallusrikosta. Niiden määrä on py-
synyt samalla tasolla kymmenen vuoden ajan. Alkuvuotta koskevien ennakkotieto-
jen valossa rikosten määrä on pysynyt suunnilleen samana kuin edellisvuonna. Pe-
tosrikoksia tuli ilmi noin 17 800, mikä on 12 % enemmän kuin edellisvuonna. En-
nakkotietojen perusteella petokset ovat vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla li-
sääntyneet 16 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Tilastoitujen petos-
rikosten määrät ovat vaihdelleet vuodesta toiseen suurestikin, mikä johtuu paikalli-
sista ja satunnaisista petossarjoista. Petosrikosten kasvun eräänä syynä ovat interne-
tin verkkokauppahuijausten kasvu. Maksuvälinepetoksia kirjattiin noin 5 700 
vuonna 2011 ja ne vähenivät 27 % edellisvuodesta. Ennakkotietojen mukaan mak-
suvälinepetokset ovat lisääntyneet 39 % kuluvana vuonna tammi–kesäkuussa. Ri-
kollisuuden kasvu on peräisin vääriin käsiin joutuneilla korteilla tehdyistä rikoksis-
ta. 

 
Vahingontekorikoksia tilastoitiin vuonna 2011 noin 55 000, mikä on 12 % enem-
män kuin edellisenä vuonna. Ennakkotietojen mukaan vahingonteot ovat vähenty-
neet vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla 16 % edellisen vuoden vastaavaan 
ajankohtaan verrattuna.  
 
Tilastoidut talousrikokset ovat kokonaisuutena vähentyneet 1990-luvun puolivä-
liin verrattuna. Vuonna 2011 vero-, kirjanpito-, virka-, arvopaperimarkkina- ja ve-
lallisen rikoksia kirjattiin noin 2 800, mikä on suunnilleen yhtä paljon kuin edelli-
senä vuonna. Suurimman osan talousrikoksista arvellaan jäävän piiloon ja viran-
omaisarvioiden mukaan rikosvahingoilla mitaten alle 5 % talousrikollisuuden ko-
konaismäärästä tulee poliisin tietoon.  
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Vuonna 2011 poliisin tietoon tuli noin 3 200 ympäristörikosta ja -rikkomusta, 
mikä on suunnilleen sama määrä kuin edellisenä vuonna. Suurimman yksittäisen 
ympäristörikosten ryhmän muodostivat vaarallisten aineiden kuljetusrikkomukset 
(25 %). Muita yleisiä rikostyyppejä olivat metsästykseen ja kalastukseen liittyvät 
rikokset, ympäristön turmelemisrikokset ja jäterikkomukset. 
 
Poliisin tietoon tuli 373 rikoslaissa ja 247 muualla työlainsäädännössä rangaista-
vaksi määrättyä tekoa. Kaikista työrikoksista ja -rikkomuksista 39 % koski työ-
turvallisuuden tai työsuojelulainsäädännön laiminlyöntiä, 22 % työnvälitystä tai ul-
komaista työvoimaa, 21 % työsyrjintää tai työntekijöiden järjestäytymisoikeuden 
loukkausta ja 18 % työaikaan liittyvää sääntelyä. 

 
Tilastoituja rattijuopumuksia tuli poliisin tietoon noin 21 500 tapausta vuonna 
2011, mikä on 2 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2012 alkupuoliskolla 
rattijuopumusten määrä on vähentynyt 8 % edellisen vuoden vastaavaan ajankoh-
taan verrattuna. Muita liikennerikoksia (noin 535 000) tilastoitiin suunnilleen sa-
ma määrä kuin edellisenä vuonna. Liikennerikosten ja rattijuopumuksen vuosittai-
siin määriin vaikuttavat merkittävästi poliisin liikennevalvonnan laajuus ja erilaiset 
tehostetut liikennevalvontakampanjat sekä ylinopeuksien kameravalvonnan lisään-
tyminen. Todellisen rikollisuuden määrää mittaavat ratsiatutkimukset kertovat ratti-
juopumukseen syyllistyneiden lukumäärän pysytelleen samalla tasolla viimeisen 10 
vuoden aikana. Liikennekuolemien määrät (292 kuollutta vuonna 2011) ovat olleet 
viime vuosina alhaisia viimeksi 1940-luvulla. 

 
Poliisin tietoon tulleet huumausainerikokset (noin 20 400) lisääntyivät edellisestä 
vuodesta 3 % vuonna 2011. Törkeitä huumausainerikoksia poliisi kirjasi 1 036 ta-
pausta, mikä on hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Suurin osa huumausai-
nerikoksista on huumausaineen käyttörikoksia (noin 12 100 vuonna 2011). Kuluvan 
vuoden ensimmäisellä puoliskolla huumausainerikoksia tuli 2 % vähemmän polii-
sin tietoon kuin vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana. 

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

 
Rikoksiin epäillyistä joka viides on nainen. Naisten osuus epäillyistä on hieman 
kasvanut viimeisen 10 vuoden aikana. Kaikkiaan naiset joutuvat yhtä usein kuin 
miehet väkivallan uhriksi, mutta kuolemaan ja vakavaan vammaan johtanut väki-
valta on yleisempää miehillä kuin naisilla. Naiset kohtaavat väkivaltaa työpaikoil-
laan ja parisuhteissa enemmän kuin miehet. 
 
Ulkomaan kansalaisten osuus poliisin tietoon tulleista muista kuin liikennerikoksis-
ta oli 12 % vuonna 2011. Liikennerikoksissa vastaava osuus oli 6 %. Suomessa tila-
päisesti oleskelevien ulkomaalaisten tekemien muiden kuin liikennerikosten määrä 
on kolminkertaistunut viimeisen viiden vuoden aikana ja ohittanut maahanmuuttajien 
tekemien rikosten määrän. Maahanmuuttajat ovat väestöosuuteensa nähden useam-
min rikoksesta epäiltynä muista kuin suomalaiset. Maahanmuuttajien muu kuin lii-
kennerikollisuus keskittyy voimakkaasti 15–24-vuotiaiden ryhmään. Eri rikostyy-
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peistä ulkomaalaiset ovat suhteellisesti yleisimmin epäiltynä raiskauksesta. Vanki-
laan tuomituista ulkomaalaisista noin puolet kärsii rangaistustaan huumausainerikok-
sesta. Neljännes ulkomaalaisista vangeista on virolaisia ja eri vuosina 10–20 prosent-
tia venäläisiä. Maahanmuuttajat joutuvat väkivaltarikosten uhriksi suhteellisesti 
useammin kuin suomalaiset. Rasistisen väkivallan kohteeksi ovat vuosittain joutuneet 
eniten etniseltä taustaltaan poikkeavat kuten somalialaiset ja turkkilaiset. 

 
 
Seuraamusjärjestelmä 
  

Syyttämättä jättäminen. Seuraamusluontoisen syyttämättä jättämisen käyttö on 
jonkin verran lisääntynyt vuoden 2005 jälkeen, mutta on edelleen selvästi harvinai-
sempaa kuin 1990-luvun lopulla. Yleisimmät syyttämättä jättämisen perusteet oli-
vat teon vähäisyys- (36 %) ja kohtuuperuste (40 %) vuonna 2011. 
 
Rikosasioissa annetut ratkaisut. Vuonna 2010 yleisissä alioikeuksissa syytettiin 
rikoksesta yhteensä noin 67 000 henkilöä. Heistä todettiin syylliseksi 94 % ja tuo-
mittiin rangaistukseen 93 %. Syytteistä 5 % hylättiin. Rikesakkoja ja rangaistus-
määräysmenettelyssä annettuja sakkoja oli noin 502 000, mikä kattaa 89 % seu-
raamuksista. Julkaisu sisältää myös yksityiskohtaisempia tietoja rangaistuskäytän-
nöstä eräissä yleisimmissä rikoslajeissa, nuorille määrätyistä seuraamuksista ja seu-
raamuskäytännöstä huumausainerikoksissa. 
 
Eri rangaistuslajien käyttö. Vuonna 2010 yleisissä alioikeuksissa tuomittiin ran-
gaistukseen noin 62 000 henkilöä. Rangaistuksista valtaosa (58 %) oli sakkoran-
gaistuksia. Ehdottoman vankeusrangaistuksen sai 10 % ja ehdollisen vankeusran-
gaistuksen 24 % tuomituista. Yhdyskuntapalveluun määrättiin 4,3 %. 
 
Ehdoton vankeusrangaistus. Ehdottomien vankeusrangaistusten (vankilarangais-
tusten) keskipituus oli 9,8 kuukautta ja ehdollisten 3,7 kuukautta vuonna 2010. Eh-
dottomien vankeusrangaistusten keskipituus on vuosien mittaan kasvanut, mikä on 
lisännyt tuomittujen vankilavuosien kokonaismäärää.  
 
Ehdollinen vankeusrangaistus. 63 % vankeusrangaistuksesta määrätään ehdolli-
sena. Noin joka toiseen ehdolliseen vankeusrangaistukseen liitetään tehosteeksi 
oheissakko. Mahdollisuutta liittää yhden vuoden ylittävän ehdollisen vankeusran-
gaistuksen tehosteeksi yhdyskuntapalvelu käytettiin kaikkiaan 176 kertaa, eli noin 
viidenneksessä tapauksista, joissa tuomittiin yli vuosi ehdollista vankeutta.  
 
Yhdyskuntapalvelu. Vuonna 2010 tuomioistuimissa langetettiin 2 676 yhdyskun-
tapalvelurangaistusta, mikä oli 37 % muuntokelpoisista vankeusrangaistuksista. 
Vuonna 1998 tuomittuja rangaistuksia oli 3 957, mikä vastasi 43 % muuntokelpoi-
sista vankeusrangaistuksista. Yhdyskuntapalvelun käyttöaste on jyrkän laskun jäl-
keen pysynyt 2000-luvulla melko tasaisena. Rangaistuksen käyttöaste on suurin 
rattijuopumusrikoksissa ja yli puolet (55 %) yhdyskuntapalvelutuomioista määrä-
tään rattijuopumuksesta. 
 
Päiväsakot. Varsinaisessa oikeudenkäynnissä tuomittujen päiväsakkojen lukumää-
rän keskiarvo oli 38 päiväsakkoa vuonna 2010. Minimipäiväsakkoja oli vuoden 
2010 oikeudenkäyntisakoista 61 % ja rangaistusmääräyssakoista 48 %. 
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Tuomitsematta jättäminen. Seuraamusluonteisia tuomitsematta jättämisiä oli 
vuonna 2010 yhteensä 446. Tuomitsematta jättäminen väheni 1990-luvulla murto-
osaan aiemmasta, mutta pysyi sen jälkeen suunnilleen samalla tasolla. 
 
Syyntakeettomuus ja mielentila. Mielentilatutkimus tehdään käytännössä ainoas-
taan vakaviin väkivaltarikoksiin ja tuhotöihin syyllistyneistä. Oikeusturvakeskuk-
sen lausunnoissa vuonna 2011 tutkituista 31 % arvioitiin syyntakeettomaksi, 14 % 
alentuneesti syyntakeisiksi ja loput (55 %) olivat arvion mukaan toimineet täydessä 
ymmärryksessä. 1990-luvun jälkipuoliskolla mielentilatutkimusten lukumäärä on 
laskenut aiemmasta 250–300:sta alle 200:n. Vuosina 2007–2011 mielentilatutki-
musten määrät (108–126) ovat olleet alhaisimmat vuodesta 1980 lähtien. 
 
Vankiluku. Vankilukumäärä kasvoi vuoden 1999–2005 yli tuhannella, minkä jäl-
keen se laski vähitellen ja oli 3 262 vuonna 2011. Elinkautisvankien määrä on kas-
vanut 10 vuodessa yli kaksinkertaiseksi. Muutos on seurausta ennen kaikkea syyn-
takeisuusarviointien kiristymisestä. Myös kaikkien vapautuneiden vankien laitok-
sessa suorittama aika on pidentynyt. Yli vuoden pituisten laitosaikojen osuus on li-
sääntynyt 2000-luvun alun noin 17 prosentista 21–24 prosenttiin. 
 
Rikosprosessin kesto. Kokonaiskäsittelyaika rikoksen tekopäivästä lainvoimai-
seen tuomioon oli keskimäärin noin 10 kuukautta vuosina 2005–2010. Puolet ju-
tuista käsiteltiin enintään 6 kuukauden kuluessa. Kymmenesosassa juttujen kesto 
venyi vähintään 22 kuukauden mittaiseksi. Vuosittain noin 600 tapauksen (1 %) 
käsittely kestää yli viisi vuotta. Pisimmät käsittelyajat ovat törkeissä talousrikok-
sissa ja seksuaalirikoksissa. 
 
Rikollisuuskontrollin kustannukset. Rikoskontrollijärjestelmän nettokustannuk-
set valtiolle vuonna 2012 ovat noin 1,7 miljardia euroa. Kustannukset muodostavat 
3,0 % kaikista valtion talousarvion mukaisista menoista ja vastaavat 0,9 % brutto-
kansantuotteesta. Esitutkinta- ja valvontaviranomaisten kulut ovat 72 % kaikista 
kontrollijärjestelmän kuluista. Seuraaviksi kallein osa on rangaistusten täytäntöön-
pano. Poliisin tietoon tulleen rikoksen esitutkinta maksaa keskimäärin 370 euroa, 
syyteharkinta 318 euroa ja käräjäoikeuden ratkaisu 830 euroa. Ylempien oikeusas-
teiden ratkaisut maksavat keskimäärin noin 3 300–3 800 euroa. Yksi vankilavuosi 
maksaa 65 000 euroa, yhdyskuntapalvelu 32 euroa tunnilta ja ehdonalaisesti vapau-
tetun valvonta 9 euroa päivältä sekä ehdollisen vankeuden valvonta 7,50 euroa päi-
vältä. Kontrollijärjestelmän ylläpidosta ja rikosten torjunnasta aiheutuvat sekä ri-
kollisuuden seurausten yhteiskunnalliset kokonaiskustannukset arvioidaan vähin-
tään 12,1 miljardin euron suuruisiksi (6,2 % BKT:stä). 
 

Kaikkiaan 14 kirjoittajaa on osallistunut Rikollisuustilanne 2011 -katsauksen tekemiseen. 
 
Tiedustelut:  erikoissuunnittelija Hannu Niemi (puh. 029 56 65373) 
   tutkimusjohtaja Janne Kivivuori (puh. 029 56 65370) 
 
Painetun julkaisun voi tilata Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta puh. 029 56 65355. 

 


