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ESIPUHE

Selvitys on toteutettu yhteistyössä rikosseuraamusalan neuvottelukunnan,
oikeusministeriön kriminaalipoliittisen osaston sekä Oikeuspoliittisen tut-
kimuslaitoksen kanssa. Tutkimusteemojen rajaaminen ja kyselylomakkeen
toteuttaminen ei olisi onnistunut ilman rikosseuraamusalaa tuntevien ja
alalla toimivien henkilöiden apua. Heistä kiitän erityisesti erikoissuunnitte-
lija Kimmo Hypéniä Rikosseuraamusvirastosta, johtaja Lasse Rautniemeä
Pikassos-osaamiskeskuksesta sekä professori Matti Tolvasta Joensuun yli-
opistosta. Neuvotteleva virkamies Aarne Kinnunen oikeusministeriön kri-
minaalipoliittiselta osastolta on ollut korvaamaton apu tutkimuskentän
kartoittamisessa. Tutkimuslaitoksen johtajaa Tapio Lappi-Seppälää sekä
erikoistutkija Jukka Savolaista kiitän eritoten saamastani avusta kyselylo-
makkeen suunnittelussa. Lisäksi osoitan kiitokseni kaikille niille henki-
löille, jotka selvitystä varten ottivat osaa kyselyyn ja vastasivat aihepiiriä
koskeviin lisätiedusteluihini.
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1 JOHDANTO

Valtioneuvoston asetuksen (30.12.2002) rikosseuraamusalan neuvottelu-
kunnasta mukaan yhtenä neuvottelukunnan tehtävänä on ”käynnistää sel-
vitys-, tutkimus- ja kehittämishankkeita, edistää tutkimustoimintaa ja tut-
kimustulosten hyödyntämistä sekä tiedottaa hankkeiden ja tutkimusten tu-
loksista”. Tämä tavoite oli vahvasti esillä myös neuvottelukunnan touko-
kuussa 2004 järjestämässä työpajassa, jonne oli kutsuttu rikosseu-
raamusalan tutkimustoiminnasta vastaavien instituutioiden edustajia. Työ-
pajan tarkoituksena oli selvittää, millaista rikosseuraamusalaan liittyvää
tutkimusta on parhaillaan käynnissä sekä kartoittaa alan tulevia tutkimus-
tarpeita. Eräs keskeinen asia, johon työpajassa kiinnitettiin huomiota oli
alan tutkimustoiminnan peruskartoituksen puuttuminen ja sen toteuttami-
sen tarpeellisuus. Kyseistä selvitystä pidettiin ensiarvoisen tärkeänä etenkin
jatkotutkimushankkeiden käynnistämisen kannalta. Paitsi tuottamalla tietoa
jo olemassa olevasta tutkimustiedosta ja eri toimijatahoista, nähtiin kartoi-
tuksella olevan olennainen merkitys myös rikosseuraamusalan tutkimuksen
aukkokohtien paikantajana.

Aloite käsillä olevan selvityksen tekemiseksi on tullut rikosseu-
raamusalan neuvottelukunnalta. Raportin tarkoituksena on palvella neu-
vottelukunnan tutkimusjaostoa ja sen työtä alan tutkimustoiminnan
edesauttamisessa. Pitemmällä aikavälillä on tavoiteltavaa, että jaosto pyrki-
si luomaan tutkimusohjelman, jonka perusteella olisi mahdollista rakentaa
pohjaa pitkäjänteisemmälle tutkimustoiminnalle ja edistää rahoituksen to-
teutumista myös laajemmille tutkimushankkeille. Samalla selvitys toimii
yleishyödyllisenä lähteenä kaikille, ketkä työnsä tai oman kiinnostuksensa
motivoimina työskentelevät rikosseuraamuksiin liittyvän tutkimuksen pa-
rissa. Julkaisutoiminnan ja tutkimusta toteuttavien tahojen esittely helpot-
taa nykyisten tutkimusvoimavarojen hahmottamista ja edesauttaa eri toi-
mijoiden yhteistyömahdollisuuksia.

Tähän raporttiin on koottu tietoa loppuunsaatetuista ja käynnissä olevis-
ta rikosseuraamuksiin liittyvistä tutkimuksista. Tietoa on kerätty pääasialli-
sesti kahdella tavalla:

1. Kokoamalla kirjallisuuskatsaus rikosseuraamuksiin kohdistuneesta ko-
timaisesta tutkimuksesta ajanjaksolta 1994−2004.

2. Toteuttamalla lomakekysely alan tutkimustoimintaa harjoittaville ta-
hoille.
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Kirjallisuuskatsauksen kokoamista varten on käyty läpi tutkimuslaitosten,
korkeakoulujen ja muiden instituutioiden toimintasuunnitelmia ja julkai-
suluetteloita. Näiden lisäksi on hyödynnetty kirjastotietokantoja sekä eri
oppilaitosten ylläpitämiä opinnäytetöiden tiivistelmä- ja viitetietokantoja.
Tiedonkeruussa on hyödynnetty myös tutkimusrahoitusta myöntävien sää-
tiöiden ja järjestöjen julkisia rahoituspäätöksiä (esim. RAY projektirekiste-
ri). Tutkimustoiminnan tämänhetkistä laajuutta ja painopisteitä sekä tutki-
mustoiminnan resursseja ja rahoituspohjaa on kartoitettu toteuttamalla tut-
kimustoimintaa harjoittaville tahoille lomakekysely (Liite 1). Kyselyn
avulla on selvitetty lisäksi asiantuntijoiden näkemyksiä alan tutkimustoi-
mintaan liittyvistä kehittämiskohteista ja resurssitarpeista.

1.1 Lähestymistavat ja rajaukset
Rikosoikeudellisen kontrollijärjestelmän vaiheet voidaan määritellä seu-
raavasti:

1. Rikosten ilmitulo
2. Tietoon tulleiden rikosten tutkinta ja syytteeseen asettaminen
3. Tuomioistuinratkaisu
4. Täytäntöönpanoviranomaisten toiminta (Lappi-Seppälä 2000, 10−14).

Tätä järjestystä soveltaen käsillä oleva raportti on pääosin kiinnostunut
tutkimuksesta, joka kohdistuu vaiheiden 1 ja 2 jälkeisiin tapahtumiin. Ra-
portissa on käsitelty osin myös rikosten tutkintavaiheeseen liittyvää tutki-
musta rajaamalla kuitenkin poliisin toteuttamaan kontrolliin liittyvät tutki-
musaiheet pääasiallisesti tarkastelun ulkopuolelle. Tämän lisäksi on huo-
mioitava, ettei mukaan sisällytettyjen aihepiirien kirjo rajoitu ajallisesti
kohtaan 4, vaan kattaa myös järjestelmän läpikäymisen jälkeisten tapahtu-
mien, kuten vankilasta vapautumisen ja uusintarikollisuuden tutkimuksen.

Selvityksessä rikosseuraamuksilla ja niiden tutkimuksella tarkoitetaan
ensisijaisesti rikoksesta seuraaviin oikeudellisiin seuraamuksiin, niiden
soveltamiseen ja käytännön toimintaan keskittyviä tutkimushankkeita.
Kiinnostuksen kohteena ovat paitsi rangaistusjärjestelmään ja sen toimin-
taan liittyvät hankkeet, myös rangaistuksille vaihtoehtoisiin järjestelyihin
kohdistuva tutkimus. Raportissa ei sen sijaan ole jäljitetty tutkimusta, jossa
tarkastellaan rikollisuutta ilmiönä (esim. syitä, seurauksia tai tilastollista
kehitystä) tai jossa on rikoksentorjunnallinen näkökulma.
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Raportissa on lisäksi noudatettu seuraavia suhteellisen teknisiä kritee-
reitä, joiden perusteella julkaisuja ja käynnissä olevia hankkeita on sisälly-
tetty mukaan tarkasteluun:

Vuodesta 1994 tähän päivään
Selvitykseen on sisällytetty ainoastaan tutkimuksia, jotka on raportoitu tä-
män aikajanan puitteissa tai jotka ovat olleet syksyn 2004 aikana käynnis-
sä. Kymmenen vuoden jakso on tietomassaltaan riittävä osoittamaan tutki-
mustoiminnan volyymiä ja kohdentumista eri aihepiirien kohdalla.

Kotimainen empiirinen tutkimus
Selvityksen painopisteenä on tieteellinen tutkimus. Tällöin määrittely kat-
taa pääosin yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkimustoiminnan. Lisäksi
raporttiin on sisällytetty opinnäytteistä lisensiaatti- ja väitöstutkimukset
sekä pro gradu -tutkielmat ja ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt. Am-
matillisten oppilaitosten opinnäytteitä ei tässä yhteydessä tarkastella. Ra-
portissa myös opinnäytteisiin viitataan sanalla ”tutkimus”.

Alempien opinnäytetöiden kohdalla tutkimussanan käyttö voi joissain
tapauksissa tuntua liioitellulta. Pro gradu -tutkielmia ja ammattikorkea-
koulujen opinnäytteitä on kuitenkin haluttu sisällyttää kartoitukseen, jotta
pystyttäisiin hahmottamaan karkealla tasolla trendi tutkimusaihepiirin
nauttimassa kiinnostuksessa opiskelijoiden keskuudessa. Opinnäytetöiden
määrä kertoo myös tutkimuksen painopisteistä eri oppilaitoksissa.

Kartoitukseen ei ole sisällytetty julkaisumuodoltaan suosituksia, komi-
tea- ja työryhmämietintöjä eikä artikkeleita. Muualla kuin Suomessa jul-
kaistut tutkimukset on rajattu tarkastelun ulkopuolelle. Lisäksi selvitykseen
on koottu ainoastaan Suomeen kohdistuvat tai Suomea jonkin muun maan
kanssa vertailevat tutkimukset.

Tarkastelun keskiössä ovat nykypäivään sijoittuvat empiiriset tutkimuk-
set. Pitkälle historiaan kohdistuvasta tai puhtaasti lainopillisesta tutkimuk-
sesta ei olla ensisijaisesti kiinnostuneita. Ratkaisu ei vähättele historiantut-
kimuksen tai oikeustieteen merkitystä nykyisen rikosseuraamusjärjestel-
män tutkimuksen kannalta, eikä se rajaa näitä lähestymistapoja kokonaan
selvityksen ulkopuolelle. Kuitenkin kun tavoitteena on pääasiassa selvittää,
mitkä nyky-yhteiskunnan rikosseuraamusjärjestelmään kohdistuneen tut-
kimuksen painopisteet ovat ja minne huomiota tulisi jatkossa keskittää, on
rajaus aiheellinen.

Rikosoikeudellisen vastuun ikäraja
Raporttiin ei ole sisällytetty tutkimuksia, joiden kohteena ovat olleet alle
15-vuotiaat.
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1.2 Alustavia huomioita tiedonkeruusta
Aiheeseen liittyvän kirjallisuuskatsauksen kokoaminen ja tutkimusten jäl-
jittäminen on ollut rikosseuraamus-käsitteen moniulotteisuuden vuoksi
haastavaa. Koulutusjärjestelmämme ei tunne rikosseuraamus-oppiainetta
eikä ”rikosseuraamus” sisälly Yleiseen suomalaiseen asiasanastoon. Tämän
vuoksi tutkimuskirjallisuutta on paikannettu ns. vapaatekstihakuna käyt-
täen Yleisen suomalaisen asiasanaston alanmukaista osiota ”Oikeus. Lain-
säädäntö” (nro 69).

Eräs hankaluus sisällytettävien tutkimusten rajaamiseen liittyy yksittäis-
ten tutkimusten sisältöjen moninaisuuteen. Tutkimuksen pääaihe tai -tavoi-
te ei välttämättä kohdistu rikosseuraamuksiin, mutta niitä saatetaan sivuta
yksittäisessä osiossa tai kappaleessa. Raporttiin on yritetty sisällyttää myös
tämänkaltaiset tutkimukset, joskin on selvää, ettei kaikkia tutkimuksia ole
kyetty jäljittämään.

Selvityksen  käytännön  toteutus  on  nostanut  esiin  myös  joitakin jul-
kaisu- ja opinnäytetietokantoihin liittyviä huomioita. Tiedonhakua on vai-
keuttanut eritoten se, että eri oppilaitoksilla on keskenään hyvin kirjavat
käytännöt opinnäytetöiden sähköisessä tallennuksessa. Variaatiota on paitsi
siinä, missä määrin opinnäytteiden tietoja on sähköisesti saatavilla, myös
siinä millaisia tallennuskriteereitä ja asiasanaluokituksia kunkin oppilaitok-
sen/oppiaineen kohdalla on noudatettu. Joidenkin korkeakoulujen opin-
näytteet ovat saatavissa sähköisesti kokonaisuudessaan tai ainakin tiivis-
telminä, kun taas toisten oppilaitosten kohdalla kuvailutiedotkin (esim.
käytetyt asiansanat) ovat puutteellisia.

Eri oppilaitosten tietokantojen keskinäinen yhteensopimattomuus on ai-
heuttanut sen, että monissa tapauksissa aineiston löytämiseksi on ollut
välttämätöntä toteuttaa samoja tiedonhakuja erikseen kunkin instituution
yksittäisissä tietokannoissa. Aineistojen löydettävyyttä olisikin aiheellista
kehittää julkaisutietojen sanavalintoja, asiasanoitusta ja muuta dokumen-
tointia parantamalla. Etenkin ammattikorkeakoulujen kohdalla tiedonhaku
tietokannoista on työlästä useiden päällekkäisten hakukoneiden ja -järjes-
telmien vuoksi.

Ratkaisu siitä, onko jokin tietty tutkimus sisältynyt selvitettävään alaan
on luonnollisesti kirjoittajan päätökseen perustuva. Mikäli julkaisuun ei ole
ollut fyysisesti mahdollista perehtyä (esim. julkaisemattomat opinnäytteet),
on arviointi tutkimuksen mukaan sisällyttämisestä perustunut tutkimuksen
otsikkoon ja/tai asiasanoihin.

Käsillä oleva raportti ei kuvaa tyhjentävästi alan tutkimustoimintaa. Ra-
portissa ei myöskään referoida tutkimusten tuloksia saati arvioida yksit-
täisten tutkimusten tieteellisiä tai muita ansioita. Selvityksen aikataulun
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puitteissa tämä ei olisi ollut mahdollistakaan. Sen sijaan kyseessä on yleis-
kuva tai -katsaus siitä, mistä teemoista alan tutkimuksessa on viime vuosi-
na oltu kiinnostuneita ja miltä alan tutkimustoiminnan laajuus ja sisältö
näyttävät tänä päivänä.



2 RIKOSSEURAAMUKSIIN LIITTYVÄ
TUTKIMUSKIRJALLISUUS 1994−2004

Seuraavassa tarkastellaan tietokantahakujen ja muun tiedonkeruun perus-
teella saatua kuvaa julkaistuista rikosseuraamuksiin liittyvistä tutkimuk-
sista ja opinnäytetöistä viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Esitettävät tut-
kimusaihekohtaiset kuvaukset eivät erittele yksityiskohtaisesti eri aloilla
tehtyä tutkimusta. Tämä on seurausta etenkin artikkelijulkaisujen rajaami-
sesta selvityksen ulkopuolelle. Osin tämä johtuu myös siitä, että vaikka
historiallisia, lainopillisia ja oikeusdogmaattisia tutkimuksia on katsaukses-
sa osin sivuttu, ovat tarkastelun painopisteessä olleet nykypäivään sijoittu-
vat empiiriset tutkimukset. Kirjajulkaisuihin ja opinnäytteisiin keskittyvä
näkökulma riittänee silti hyvin osoittamaan tutkimusten sisällölliset kohde-
alueet sekä antamaan kokonaiskuvan tutkimuksen yleisestä volyymistä ja
aihepiirien keskinäisistä suhteista.

Tarkemman kuvan saaminen tehdystä tutkimuksesta edellyttää tarkas-
telua joidenkin keskeisten tutkimusteemojen osalta. Tässä yhteydessä tut-
kimus on jaoteltu kahdeksaan alalukuun: laitosrangaistustutkimukseen,
uusintarikollisuuteen, yhdyskuntaseuraamuksiin, sovitteluun, seuraamusten
määräämiseen ja toimenpiteistä luopumiseen, nuorten rikosseuraamuksiin,
syyntakeettomuuteen sekä muuhun aihepiirin tutkimukseen. Jokaisen ala-
luvun lopussa on lisäksi esitetty taulukkomuotoinen tiivistelmä siitä, miten
kunkin aihepiirin tutkimus on jakautunut julkaisutyypin ja julkaisuvuoden
mukaan.

Tutkimusten jaottelut teemojen mukaan ovat osin keinotekoisia ja pääl-
lekkäisiä, mutta välttämättömiä esitysteknisistä syistä. Tutkimuksen sijoit-
taminen esimerkiksi laitosrangaistustutkimus-kategoriaan ei tarkoita, ettei-
kö tutkimuksessa olisi mahdollisesti käsitelty muita rikosseuraamusteemoja
(esimerkiksi uusintarikollisuutta). Joitakin seuraamuksia on lisäksi luoki-
teltu samaan alalukuun sen vuoksi, että aihepiirin tutkimuskirjallisuus on
ollut määrällisesti vähäistä.

2.1 Laitosrangaistustutkimus
Yleisimmin laitosrangaistuksiin (tai rangaistuslaitoksiin) keskittyneet tut-
kimukset ovat olleet kiinnostuneita vankien käsityksistä vankilarangaistuk-
sen suorittamiseen ja vankilassa elämiseen liittyen. Useiden opinnäytteiden
keskiössä on yksinkertaisesti ollut selvittää: ”millaista vankilassa eläminen
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on?” (esim. Virtanen 2003; Niskakoski 2001; Salin 1996). Suurin osa tut-
kimuksista on käyttänyt aineistonaan rangaistusvankien haastatteluita.
Määrällisen tarkastelun perusteella etenkin sosiaalialan oppiaineiden koh-
dalla tutkielman tekeminen vankilassa tai vankeihin liittyen on ollut viime
vuosina muodissa.

2.1.1 Vankien elinolot
Elinoloihin kohdistuneissa tutkimuksissa on tarkasteltu muun muassa van-
kien selviytymiskeinoja (Janhunen 1996; Jääskeläinen 1999; Widgren
2000; Lahti 2004), voimavaroja (Toivonen 1999) sekä elämänjäsennystä ja
elämänhallintaa (Nyman 2001; Salminen 2001; Riittinen 1998; Heinonen
1996; Pirttilahti 1999; Kiviranta 1997; Nieminen 1998). Kiinnostuksen
kohteena ovat olleet myös vankien käsitykset turvallisesta elämästä ja tur-
vattomuudesta (Kauppila 1999). Muutamissa opinnäytteissä on tarkasteltu
toivon ja uskonelämän merkitystä vangille (Hartola ym. 2002; Eloranta
1999) ja vankien minäkäsityksiä ja identiteettiä (Valtanen 1995; Rintala
1995).

Vankien vuorovaikutussuhteista kiinnostuneet tutkimukset ovat kohdis-
tuneet vankien sosiaalisen verkoston ja sen muuttumisen tarkasteluun
(Tallgren & Tikkanen 1996; Tammi 2003; Weissenfelt 1999). Vankien
terveyttä (Hakamäki 2001) ja vankien käsityksiä terveydenhoidosta on
niinikään selvitetty (Kinnunen 1994). Asiakirja-aineistoja hyödyntämällä
on kartoitettu myös vankilarangaistuksen aikana menehtyneiden vankien
kuolemansyitä (Joukamaa 1995).

Muutamissa tutkimuksissa on tarkasteltu erityisryhmien vankilakoke-
muksia ja elinoloja. Naisvankeihin kohdistuneissa tutkimuksissa on selvi-
tetty vankien käsityksiä terveydestä (Alakangas-Koivisto ym. 1998), analy-
soitu kertomuksia äitiydestä (Koskinen 2000) ja tutkittu naisvankien nar-
sismia ja empatiaa (Keranto 2001). Vankilan äiti-lapsi-osastoja on tarkas-
teltu kahdessa opinnäytteessä (Sipola 1995; Palokangas 2001). Aarto
(1999) on tutkimuksessaan ollut kiinnostunut ulkomaalaisten vankien van-
keuskokemuksista Suomessa; Koivuniemi (1994) sen sijaan suomalaisvan-
kien suhtautumisesta ulkomaalaisiin vankeihin. Paavo Lounela (2001) on
kiertänyt tutkimustaan varten haastattelemassa romanivankeja seitsemässä
Suomen vankilassa.

Laajemmin vankien elinoloja ja hyvinvointia on tarkasteltu tutkimuksis-
sa, joissa kiinnostus on kohdistunut vankeusrangaistukseen tuomittujen
elämänkulkuun ennen vankilaa ja vankilatuomion jälkeen (esim. Kyngäs
2000; Hautala 2001). Elämänkaaritutkimuksissa on pyritty esimerkiksi sel-
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vittämään, miksi vankeudessa elävien sosiaaliset turvaverkostot ovat alun
perin pettäneet (Kääriäinen 1994; ks. myös Kuure 1996). Muutamissa tut-
kimuksissa on tarkasteltu myös vankilassa tapahtuvaa väkivaltaa ja sen
uhkaa sekä vankilaturvallisuutta (Laukkanen 2002; Vartia & Hyyti 1999;
Alatalo 2002).

Taulukko 1 Vankien elinoloja tarkastelleita tutkimuksia julkaisutyypin ja -vuoden mu-
kaan

Väitöskirjoja
1994
”Seikkailijasta pummiksi. Tutkimus rikosurasta ja sosiaalisesta kontrollista”
1995
”Kuolema vankilassa. Vankikuolemat Suomessa vuosina 1969−1992”
1996
”Marginaalin politiikkaa. Marginaalista murtautumisen vaihtoehtoiset strategiat”
1999
”Vankeudesta vapauteen. Suomalaisten miesvankien turvattomuus ja elämäntilantei-
den hallinta”
2000
”Vankeus miehen elämänkulussa. Tutkimus nuorena rikoksentekijänä vankilaan tuo-
mittujen miesten lapsuudesta, vankeusajasta ja vankeuden jälkeisestä elämästä”
Muita monografioita
2001
”Romanit Suomen vankiloissa”
Tutkimuslaitosten, järjestöjen ym. raportteja
1999
”Väkivalta vankeinhoitotyössä”
Oppilaitosten sarjoissa julkaistuja opinnäytetöitä (muita kuin väitöskirjoja)
1999
”Vanki oman elämänsä asiantuntijana. Vankilan arkitodellisuus ja vangin sosiaalinen
maailma vangin näkökulmasta”
”Vankilan sosiaalinen maailma: haastattelututkimus vankien sosiaalisen kanssakäymi-
sen normeista, arvoista ja rooleista”
Tietoon tulleiden julkaisemattomien opinnäytetöiden määrä (kpl)
32

2.1.2 Vankilan toimintaohjelmat ja jälkihuolto
Suuri osa vangeista on päihdeongelmaisia (esim. Koski-Jännes 1995) ja
Suomen vankiloissa onkin viime vuosina käynnistetty runsaasti toiminta-
ohjelmia, joiden avulla vankeja on pyritty motivoimaan tarttumaan päihde-
ongelmaansa ja hakeutumaan hoitoon. Nykyään yhä useammalla vangilla
on mahdollisuus saada päihdehoitoa vankeutensa aikana (Mutalahti 1999),
mikä näkyy myös aiheeseen liittyvän tutkimuskirjallisuuden viimeaikaises-
sa määrässä. Suuri osa kuntoutukseen kohdistuvasta tutkimuksesta on pyr-
kinyt arvioimaan vankeusaikana toteutettujen interventioiden vaikutusta
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vankien elämänlaadulle ja yhteiskuntaan integroitumisen paranemiseksi.
Kirjallisuuden joukossa on runsaasti etenkin sosiaalialan opinnäytetöitä.

Yksittäisten vankiloiden sisällä toimivia päihdeohjelmia on viime vuo-
sina tutkittu runsaasti (esim. Tourunen & Perälä 2004; Tourunen 2000;
Kisonen 2003; Jauhola 2002; Juhala 2003; Engman 1998). Tutkimuksissa
on selvitetty muun muassa vankien kokemuksia vankilan päihdetyöstä
(Väkeväinen 2001; Hyrkkänen 2001) ja tarkasteltu vankien selviytymistä
kohti päihteettömyyttä (Hautala 1998). Myös verkostotyön mahdollisuuk-
sia moniongelmaisten vankien tukena (Meling 1996) ja Cognitive Self-
Change -ohjelman vaikutuksia väkivaltarikollisiin (Salo 2003) on tutkittu.

Keravan vankilassa vuonna 2001 alkanutta WOP–hanketta (Work Out
Project) on tarkasteltu arviointitutkimuksen näkökulmasta (Kosomaa-
Hovatta 2004; Jumppainen ym. 2002), jolloin huomio on kiinnittynyt pro-
jektin ohjaus- ja työryhmään. Oksa & Viippola (2003) ovat olleet opin-
näytteessään kiinnostuneita projektin ryhmätoiminnasta ja Anttinen (2002)
on puolestaan tehnyt WOP-projektin väliarviointia vangin näkökulmasta.

Muita yksittäisiin toimintaohjelmiin kohdistuneita tutkimuksia ovat ol-
leet muun muassa Verkostokuntoutus Janus -projektin toimintaa vankilasta
vapautuneen ja vartijan kokemuksena tarkastellut tutkimus (Kokkonen &
Schugk 2002) sekä Keravan vankilan Kulttuurikalterit kurssia tarkastellut
opinnäyte (Palmroos 2001). Joensuu (2002) on tutkinut vankien perhelei-
rien lastenohjelman kehittämistä ja Kasi ym. (2002) ovat selvittäneet Hel-
singin vankilan isä-lapsiryhmän merkitystä vangin perussuhteille. Ketola
L. (1998) on pohtinut sisältöteemoja vankien omaisten ryhmään ja Lindfors
(1996) nuorille rikoksentekijöille suunnatun Severi-projektin vaikutta-
vuutta. Laurila (2001) ja Mahlberg (2002) ovat opinnäytteissään tarkastel-
leet kuntouttavaa vankityökokeiluprojektia.

Monessa tutkimuksessa on tarkasteltu vankien koulutusta ja työllisty-
mistä vankilassa oloaikana (esim. Lempiäinen 2002; Häkkinen 1995). Tut-
kimuksissa on selvitetty muun muassa vankien käsityksiä peruskoulusta
(Äärelä 2003), oppisopimuskoulutuksesta (Sunimento 2004) ja korkea-
kouluopinnoista (Lehtiranta 1996) sekä tarkasteltu yleisemmin vankilassa
opiskelemisen edellytyksiä (Matikainen 2001). Salmijärvi (2002) on sel-
vittänyt keinoja vaikeasti työllistettävän naisvangin työhön innostamiseksi
ja Hartoneva ym. (1999) ovat tehneet selvityksen vankien ammatillisesta
koulutuksesta. Yleisemmän tason esityksiä aihepiiriin liittyen ovat olleet
viranomaisten ja asiantuntijoiden näkemyksiä ja mielikuvia kuntoutuksesta
selvittäneet tutkimukset (Forsberg 2003; Linnanmäki 1994; Rosenvall &
Salonpää 2002; Äikäs 1997; Kausamo 1997; Jurvanen 1997).

Vankilasta vapautumista koskevissa tutkimuksissa korostuu usein kaksi
toisiinsa kietoutunutta aihepiiriä: vapautuvien vankien asuinpalvelut
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(Konttinen 2000; Granfelt 2003; Tuominen R. 2003) ja vankien velkatilan-
ne (Kivinen-Aalto 1999). Tutkimukset erilaisten vapautumiseen liittyvien
tukitoimien ja strategioiden vaikuttavuudesta ja toimivuudesta ovat myös
yleisiä (esim. Laamanen & Vallius-Leinonen 1995; Muhonen & Niskanen
2000; Hietapakka 2004; Lindblom 1998; Puikkonen 2001). Opinnäytteissä
ja tutkimuksissa on tarkasteltu vankien näkemyksiä ja kokemuksia vapau-
tumisprosessista ja kokemuksia jälkihuollon toimivuudesta (Koponen ym.
2003; Vuoristo 2003; Suursoho 1996; Hälinen 1999; Viljanmaa 1997;
Enola 1996). Erityisteemoina on tutkittu muun muassa vankilasta vapautu-
vien huumeiden käyttöä (Rantala 2004) ja vankilasta vapautuvien narko-
maaninaisten tukitoimia (Aapro-Malinen & Mieskonen 2002).

Taulukko 2 Vankilan toimintaohjelmia ja jälkihuoltoa tarkastelleita tutkimuksia julkai-
sutyypin ja -vuoden mukaan

Väitöskirjoja
2000
”Epäilyksen polttopisteessä. Tutkimus päihdekuntoutusosastosta vankilassa”
Muita monografioita
1996
”Severi: seikkailu, verkostot ja rikokset. Nuorten rikoksentekijöiden elämänhallintaa
parantavan Severi-projektin toimintatutkimus”
Tutkimuslaitosten, järjestöjen ym. Raportteja
2004
”Kohti kognitiivista yhteisöhoitoa? Helsingin vankilan päihteettömän osaston arvioin-
ti- ja kehittämistutkimus”
”Vankilasta vapautuvat huumeiden käyttäjät: sosiaalinen ongelma?”
2003
”Vankilasta kotiin vai kadulle: vangit kertovat asunnottomuudesta”
1999
”Alan miehestä ammattimieheksi. Vankien ammatillinen koulutus 1948−1997”
”Hoito ja rangaistus kohtaavat: vankien päihdehuoltoprojektin loppuraportti”
”Takuu-Säätiön velkaneuvontaprojekti päihde- ja kriminaalitaustaisille 1996−98”
1995
”Huppu silmiltä – Katsaus vankien päihteiden käytön vähentämismenetelmiin ja niiden
tuloksellisuuteen”
Oppilaitosten sarjoissa julkaistuja opinnäytetöitä (muita kuin väitöskirjoja)
2001
”Ihan kuin kaikki kolme ois puhaltanu yhteen hiileen. Vankien kokemuksia moti-
voivasta haastattelusta Mikkelin (läänin)vankilan päihdetyössä”

Tietoon tulleiden julkaisemattomien opinnäytetöiden määrä (kpl)
46
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2.1.3 Muu laitosrangaistusaiheinen tutkimus
Laajemmasta näkökulmasta laitosrangaistuksia lähestyneet tutkimukset
ovat olleet kiinnostuneita muun muassa kriminaalihuolto-, vankeinhoito- ja
sosiaalityön arvojen, periaatteiden ja tavoitteiden sisällöstä ja toteutumi-
sesta (Litmanen 2004; Lehtiniemi 2004; Ulvinen 1996; Lammi 2000).
Vankilalaitosta on myös tutkittu kestävän kehityksen näkökulmasta (Ka-
jaste & Jokinen 1995) ja elinkautisen vankeuden (Elfving 1996) sekä eh-
dollisen vankeusrangaistuksen asemaa on pohdittu laajemmin (Pohjola
1995). Myös tutkintavankeuden käyttöä ja nuorten tutkintavankien kohte-
lua on selvitetty (Mohell 2000). Suomen vankeinhoito- ja seuraamusjär-
jestelmästä on myös tehty joitakin kansainvälisiä vertailuja (Erkkilä 1994;
Olsson 2002; Kangaspunta ym.1999). Erityisteemoina vankeihin kohdistu-
neissa tutkimuksissa on selvitetty niinkin moninaisia aiheita kuin esimer-
kiksi käsitöiden mielekkyyttä vangeille (Keskitalo 1999), vankien kielelli-
siä itsensä viittaamisen keinoja sekä vankien musiikinharrastamista (Aho
1998).

Historian ja oikeushistorian aloilla aihepiiriä sivuava tutkimus on koh-
distunut muun muassa rikosoikeudellisen järjestelmän historiallisten piir-
teiden ja muutosten tutkimukseen (esim. Koskelainen 1995; Raappana
1996; Lindstedt 1999; Hannula 2004; Tikka 2004; Leinamo 2001). Myös
maantieteellisten alueiden seuraamusjärjestelmien ja yksittäisten rangais-
tuslaitosten tutkimusta on tehty melko runsaasti (esim. Kauhanen 2001;
Koskivirta 2001; Airamaa 2003; Haimola 2004; Kääntönen 2004; Lepola
2000; Rajala 2004; Suhonen 1994; Aalto 1996). Kolmas rikosseuraamusten
historiallisen tutkimuksen teema on kohdistunut sotavankeihin ja sotavan-
kileireihin (esim. Frolov 2004; Ukkonen 2003; Syrjämäki 2000; Turunen
2000).
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Taulukko 3 Muita laitosrangaistusaiheisia tutkimuksia julkaisutyypin ja -vuoden mu-
kaan

Väitöskirjoja
2004
”Kenttätoimet. Välittömät rankaisutoimet Suomen sisällissodassa 1918”
”Rikosoikeudellinen järjestelmä kriisissä: tutkimus kansalaissodan ja 1930-luvun alun
kriisin vaikutuksista vankilukuun, rikoslainsäädäntöön ja oikeudenkäyttöön”
”Kurittajia ja puukkosankareita. Väkivalta ja sen kontrollointi Kannaksen rajaseudulla
1885−1917”
”Sotavankina Neuvostoliitossa. Suomalaiset NKVD:n leireissä talvi- ja jatkosodan
aikana”
2001
”’Sisäinen vihollinen’. Henkirikos ja kontrolli Pohjois-Savossa ja Karjalassa Ruotsin
vallan ajan viimeisinä vuosikymmeninä”
1999
”Kuolemaan tuomitut. Kuolemanrangaistukset Suomessa toisen maailmansodan aika-
na”
1996
”Kirkko ja kruunu siveellisyyden vartijoina: seksuaalirikollisuus, esivalta ja yhteisö
Porvoon kihlakunnassa 1621−1700”
”Vankilaelämän kasvatukselliset alueet vankeinhoidon tavoitteiden kehyksessä – es-
tettyjä kuvia?”
Muita monografioita
1998
”Musiikkia kaltereiden takaa. Tutkimus vankien musiikinharrastamisesta”
1995
”Kestävä kehitys vankiloissa”
Tutkimuslaitosten, järjestöjen ym. Raportteja
2000
”Nuori tutkintavanki. Tutkimus tutkintavankeuden käytöstä ja tutkintavangin kohte-
lusta”
1999
“Profiles of criminal justice systems in Europe and North America 1990−1994”
Tietoon tulleiden julkaisemattomien opinnäytetöiden määrä (kpl)
20

2.2 Uusintarikollisuus
Uusintarikollisuudessa tutkijoita kiinnostaa lähinnä uusintarikollisuuden
määrä ja uusintanopeus. Lisäksi tarkoituksena on usein selvittää, ketkä uu-
sivat ja miksi. Metodisten ongelmien vuoksi eri seuraamusten vaikutuksia
rikosten uusimiseen on kuitenkin hankalaa tutkia, ja Suomessa tutkimusta
onkin kaiken kaikkiaan tehty hyvin vähän.

Uusintarikollisuuden tutkimuksen painopiste on usein ollut nimenomaan
vankilarangaistuksen uusimisen tarkastelussa erotuksena muiden seuraa-
musten vaikuttavuustutkimukselle. Tällaista tutkimusta ovat tehneet esi-
merkiksi Kuure & Haapasalo (2001), jotka ovat tutkineet vankilauusimisen
määrää ja uusimisnopeutta ja analysoineet siihen vaikuttavia tekijöitä.
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Myös rikosseuraamusviraston toteuttamassa tutkimuksessa (Hypén 2004)
on vankilarangaistuksia tarkastelemalla selvitetty vankilakierteen yleisyyt-
tä.

Lappi-Seppälä (1999) on tarkastellut, kuinka usein ehdolliseen vankeu-
teen tuomitut tuomitaan uudestaan ehdolliseen rangaistukseen ja kuinka
monta uutta ehdollista samoille tuomituille näin kertyy. Sovittelua käsitte-
levässä tutkimuksessa (Mielityinen 1999) on tutkittu yhtenä teemana sitä,
kuinka suuri osa rikokseen syyllistyneistä on tullut uudestaan tuomituksi
sovittelua seuranneen kolmen vuoden aikana. Muiluvuoren (1999) tutki-
muksessa on puolestaan keskitetty huomio yhdyskuntapalveluun, ja tutkittu
enintään kahdeksaksi kuukaudeksi ehdottomaan vankeuteen tuomittujen
syyllistymistä uusiin rikoksiin.

Mielenterveyden häiriöiden ja henkirikollisuuden välistä yhteyttä on
tarkasteltu muutamassa oikeuspsykiatrian tutkimuksessa, joissa on usein
sivuttu myös uusintarikollisuutta. Esimerkiksi Paanila (2004) on tarkastel-
lut vaarallisten rikostenuusijoiden uusimisriskiin vaikuttavia tekijöitä.
Markku Eronen (1997) on puolestaan selvittänyt mielentilatutkimuksiin
määrättyjä henkirikoksista syytettyjä henkilöitä ja vertaillut näiden psykiat-
rista sairastavuutta yleisväestön sairastavuuteen. Hanna Putkosen (2003)
väitöskirjassa on keskitytty tutkimaan henkirikollisuuteen vuosina
1982−1992 syyllistyneistä naisista niitä, jotka oli määrätty oikeuspsykiatri-
seen mielentilatutkimukseen. Uusimisriskiä on tarkasteltu myös psykolo-
gian piirissä ennakoimalla yksilön käyttäytymistä aikaisemman käytöksen
perusteella.

Taulukko 4 Uusintarikollisuutta tarkastelleita tutkimuksia julkaisutyypin ja -vuoden
mukaan

Väitöskirjoja
2004
”Vaarallisen rikoksenuusijoiden uusimisriskiin vaikuttavat tekijät”
2003
”Homicidal women in Finland 1982−1992”
1997
”Psychiatric disorders and homicidal behavior in Finland”
Tutkimuslaitosten, järjestöjen ym. raportteja
2004
”Vankilasta vuosina 1993−1999 vapautuneet ja vankilaan uudestaan palanneet”
2001
”Vankilarangaistuksen uusiminen – uusimisriski ja nopeus”
1999
”Ehdollisen rangaistuksen käyttökerrat ja kasautumat”
”Rikos ja sovittelu. Valikoituminen, merkitys ja uusintarikollisuus”
”Yhdyskuntapalveluun tuomittujen uusintarikollisuus”
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2.3 Yhdyskuntaseuraamukset1

Niissä yhdyskuntapalveluun kohdistuneissa tutkimuksissa, joissa on ko-
rostettu viranomaisnäkökulmaa on pääasiassa tarkasteltu palvelupaikkojen
yhdyshenkilöiden näkemyksiä ja kokemuksia yhdyskuntapalvelun käyttö-
alasta ja soveltuvuudesta rangaistukseksi (Anttila ym. 2002; Jaakola 2000;
Maijanen 1995). Näkökulma korostuu myös tutkimuksissa, joissa on kiin-
nitetty huomiota työntekijöiden motivaatioon (Korhonen 2000), käsityksiin
asiantuntijuudesta (Söderblom 2004) ja kokemuksiin työstään (Avikainen
& Halonen 2004; Saarelainen 2003). Aihepiiriin liittyen on selvitetty myös
syyttäjien, kriminaalihuoltotyöntekijöiden ja tuomarien työ- ja toiminta-
malleja (Puoliväli 1996).

Yhdyskuntapalveluun tuomitsemiseen liittyen on tarkasteltu tuomiois-
tuimen harkintaan vaikuttavia tekijöitä (Andersson 2001), yhdyskuntapal-
veluun valikoitumista (Heikkilä 1999) ja soveltuvuuden määrittämistä
(Karvonen 1998). Yhdyskuntapalvelun soveltuvuusselvitysten perusteella
on tarkasteltu huumeiden käyttöä (Oja 2000), ja henkilötutkintojen perus-
teella nuorisorikollisuuteen altistavia tekijöitä (Peroja 2002). Muun muassa
Ihalainen (1996), Eskola (1998) ja Ojala (1995) ovat oikeustieteen opin-
näytteissään tarkastelleet yhdyskuntapalvelua lainopillisesta näkökulmasta.

Tuomittuihin kohdistuneissa tutkimuksissa on yleisimmin selvitetty
henkilöiden näkemyksiä ja kokemuksia rangaistuksen suorittamisesta (Lin-
derborg 2001; Vaittinen 2002; Pöytäniemi 1998) ja kartoitettu palvelun
keskeyttämisen syitä (Hiltunen & Virtanen 2000; Järvinen 2000; Savolai-
nen 2003).

Yhdyskuntaseuraamuksiin kohdistuneissa tutkimuksissa on oltu lähes
poikkeuksetta kiinnostuneita yhdyskuntapalvelusta, kun taas ehdonalaisesti
vapautuneiden valvontaan kohdistuneita tutkimuksia on vain muutamia
(Espasandin-Torres 2004; Kivimies 1996). Lisäksi seuraamusten vaikutta-
vuustutkimus on aihepiirissä hyvin vähäistä (ks. kuitenkin Laapotti ym.
2004).

                                                          
1 Nuorisorangaistusta ja nuorten valvontaa on tarkasteltu erikseen kohdassa 2.6 Nuorten
rikosseuraamukset.
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Taulukko 5 Yhdyskuntaseuraamuksia tarkastelleita tutkimuksia julkaisutyypin ja -vuo-
den mukaan

Väitöskirjoja
2001
”Brott och straff: en undersökning av samhällstjänsten som straff”
Tutkimuslaitosten, järjestöjen ym. Raportteja
2004
”Liikenneturvajaksot osana rattijuoppojen yhdyskuntapalvelua”
Tietoon tulleiden julkaisemattomien opinnäytteiden määrä (kpl)
23

2.4 Sovittelu
Rikosten sovittelua tarkastelleita tutkimuksia on kirjallisuuskatsauksessa
määrällisesti huomattavasti vähemmän kuin laitosrangaistustutkimuksia.
Aihepiirin nauttima kiinnostus ollut kuitenkin ollut viime vuosina suhteel-
lisen laajaa, mikä näkyy pääosin siinä, että sovittelua on tutkittu varsin
monen tieteenalan piirissä. Kuten yhdyskuntapalvelua tarkastelleissa tut-
kimuksissa, myös sovittelun kohdalla painopiste on usein kohdistunut vi-
ranomaistoiminnan ja näkökulman kartoittamiseen (ks. esim. Kiuru & Pu-
heloinen; Jokinen 2004; Ågren 2002; Kiljunen 1999).

Sovitteluprosessia on varsin usein tarkasteltu lainopillisesta näkökul-
masta (ks. esim. Mäkäräinen 1998; Haipus 2003; Hietanen 2000; Kemp-
painen 2002; Neuvonen 1999; Tuovinen 1995; Paananen 1996). Lukuun
ottamatta tutkimuksia, joissa on keskitytty sovittelun viranomaistoimijoi-
den kokemusten tarkasteluun ja muutamia tutkimuksia, joissa on selvitetty
nuorten kokemuksia rikos- ja riita-asioiden sovittelusta (Rontti 2001; Vuo-
riluhta 1999; Mäkeläinen & Siira 2002) on sovittelun osapuolten näke-
mysten selvittäminen ollut vähäistä. Eritoten uhriin ja tekijään ja heidän
kokemuksiinsa kohdistuneen tutkimuksen määrä on vähäinen (ks. kuiten-
kin Flinck & Iivari 2004).

Empiirisiä tarkasteluita sovittelusta ovat muun muassa tutkimus moraa-
litunteiden osuudesta sovitteluprosessissa (Takala 1998; ks. myös Kippo-
Pohjanvirta 2000), sovitteluun valikoituvien juttujen piirteiden tarkastelu
(Mielityinen 1999) sekä sovittelujärjestelmää kohtuuperusteisen syyttä-
mättä jättämisen perusteena lähestyneet tutkimukset (Leinonen 1995;
1999). Lisäksi aiheeseen liittyen on tehty arviointitutkimus lähisuhdeväki-
vallan sovittelusta (Flinck & Iivari 2004), tarkasteltu perheväkivallan so-
vittelua koskevaa lehtikirjoittelua (Heikkilä 2002) sekä pohdittu sovittelu-
toiminnan markkinointia (Kärki 1995). Aaltonen (1998) on tutkimukses-
saan verrannut rikossovittelun kustannusvaikutuksia oikeuskäsittelyyn.
Kahdessa opinnäytteessä on oltu kiinnostuneita sovittelijoiden kasvatuskä-
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sityksistä ja toimintamotiiveista (Ala-Suutari 2002; Turpeinen & Öhman
1995).

Taulukko 6  Sovittelua tarkastelleita tutkimuksia julkaisutyypin ja -vuoden mukaan
Tutkimuslaitosten, järjestöjen ym. Raportteja
2004
”Lähisuhdeväkivalta sovittelussa. Tutkimus- ja kehittämishankkeen realistinen
arviointi”
1999
”Rikos ja sovittelu. Valikoituminen, merkitys ja uusintarikollisuus”
1998
”Moraalitunteet rikosten sovittelussa”
”Sovittu juttu – sopuhinta. Rikossovittelun kustannusvaikutukset oikeuskäsittelyyn
verrattuna”
Korkeakoulujen sarjoissa julkaistuja opinnäytteitä (muita kuin väitöskirjoja)
2002
”Sovittelu mahdollisuutena. Tapaustutkimus sovittelun merkityksestä oululaisnuorille”
Tietoon tulleiden julkaisemattomien opinnäytetöiden määrä (kpl)
19

2.5 Seuraamusten määrääminen ja toimenpiteistä
luopuminen

Rangaistuskäytäntöä ja toimenpiteistä luopumista käsitteleviä tutkimuksia
tarkastellaan tässä yhteydessä saman alaotsikon alla pääasiassa siksi, että
useat tutkimukset ovat käytännössä käsitelleet tai ainakin sivunneet mo-
lempia otsikon teemoja. Toinen syy on, että aihepiiriä on kaiken kaikkiaan
tutkittu vähän. Eräs syy tutkimuksen niukkuudelle lienee, että tutkimusaihe
edellyttää sekä rikosoikeudellisen järjestelmän että empiiristen tutkimus-
menetelmien osaamista. Empiiriseen tutkimukseen suuntautuneiden oi-
keustieteilijöiden määrä on Suomessa kuitenkin vähäinen, mikä heijastunee
aihepiirin tutkimuksen yleiseen niukkuuteen.

Kaisa Häkkinen (2001) on ympäristörikoksia ja niistä langetettavia tuo-
mioita tutkiessaan havainnut, että vain murto-osa rikosilmoituksista johtaa
tuomioon ja että yleisin seuraamus ympäristörikoksesta on sakko. Sakotus-
käytäntöä on tutkinut myös Tuori (2002), jonka tutkimus on kohdistunut
ylinopeusrikkomusten seuraamuskäytäntöön. Tutkimuksessa on selvitetty
myös rangaistuskäytännössä tapahtuneita muutoksia vuoden 1999 sakko-
lainsäädännön uudistuksen jälkeen. Muutamissa oikeustieteen opinnäyt-
teissä on tarkasteltu sakkovilppiä ja sakon muuntorangaistusta (ks. esim.
Honkonen 2000; Savolainen 1994).

Raiskauksia tarkastelleessa tutkimuksessa (Honkatukia 2001) on selvi-
tetty, mitä poliisille 1998 ilmoitetuille raiskauksille on tapahtunut rikospro-
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sessin aikana. Jatkoa kyseiselle tarkastelulle on tarjonnut tutkimus, jossa on
selvitetty seksuaalirikoksia koskevien rangaistussäännösten uudistuksen
vaikutusta rikosprosessin kululle (Kainulainen 2004). Raiskauksia koskien
on lisäksi selvitetty rangaistuskäytännön yhtenäisyyttä alioikeuksittain ja
hovioikeuspiireittäin (Lappi-Seppälä & Hinkkanen 2004). Myös pahoinpi-
telyrikosten etenemistä rikosprosessissa vuoden 1995 rikoslain kokonais-
uudistuksen jälkeen on tutkittu (Castrén 2004).

Toimenpiteistä luopumista koskevissa tutkimuksissa on oltu kiinnostu-
neita varsinkin syyttämättäjättämiskäytännön tarkastelusta, jota koskien on
tehty useita oikeustieteen opinnäytteitä (esim. Saadetdin 2003; Jääskeläi-
nen 1997; Iinainen 1998; Minttumäki 2000; Repo 2003). Syyttämättäjättä-
miskäytäntöä eritoten huumausainerikoksissa ovat tarkastelleet Kainulai-
nen (1999), Aittonen (2002) sekä Kautonen (2003). Muutamia lainopillisia
järjestelmän tason tarkasteluja on myös tehty toimenpiteistä luopumiseen
liittyen (esim. Kurtén 1997; Ruuskanen 2001; Huovila 2003).

Oikeuskäsityksiin (tai oikeustajuun) kohdistunutta tutkimusta on aiheel-
lista tarkastella lyhyesti tässä yhteydessä, vaikka aihepiiri ei suoranaisesti
liitykään seuraamusjärjestelmän rikosoikeudelliseen toimintaan. Aihepii-
reillä on kuitenkin nähty ainakin julkisessa keskustelussa olevan keskinäi-
nen kytkös (esim. median uutisoidessa tuomioistuinten ja kansalaisten oi-
keuskäsitysten ristiriitaisuuksista).

Eero Yrttiaho (2000) on väitöskirjassaan tutkinut, kuinka tuomarimen-
taliteetin sisältö heijastuu kaunokirjallisuuden ja median sisällöissä suh-
teessa kansan oikeustajuun. Möllärin (1996) kiinnostuksen kohteena on
puolestaan ollut kyselytutkimuksen avulla selvittää yhteiskunnan taloudel-
lisen tilanteen ja vastaajien taustatekijöiden vaikutusta oikeustajuun. Ylei-
sön tietoja ja käsityksiä liikennesakoista ja päiväsakkojärjestelmästä ennen
ja jälkeen sakkouudistuksen on myös tutkittu (Lappi-Seppälä 2002). Is-
tuntokäsittelyyn ja sen prosesseihin konkreettisesti kohdistuneita tutkimuk-
sia (esim. kehys- tai keskustelunanalyysejä) ei Suomessa ole juurikaan
tehty (ks. kuitenkin Välikoski 2004).



19

Taulukko 7 Seuraamusten määräämistä ja toimenpiteistä luopumista tarkastelleita
tutkimuksia julkaisutyypin ja -vuoden mukaan

Väitöskirjoja
2004
”The Criminal Trial as a Speech Communication Situation”
2003
”Periaatteet ja perustelut: tutkimus käräjäoikeuden tuomion faktaperusteluista proses-
suaalisten periaatteiden valossa arvioituna”
2000
”Tuomarimentaliteetti ja kansan oikeustaju: oikeudenkäytön representaatiot suomalai-
sessa kaunokirjallisuudessa ja mediassa käytävässä oikeudenmukaisuuskeskustelussa”
1997
”Syyttäjä tuomarina. Rikos- ja prosessioikeuden tutkimus seuraamusluonteisen syyttä-
mättä jättämisen ja rangaistusmääräysmenettelyn ehdoista Suomessa ja Ruotsissa”
Tutkimuslaitosten, järjestöjen ym. raportteja
2004
”Raiskattu? Tutkimus raiskausten käsittelemisestä rikosprosessissa”
”Selvityksiä raiskausrangaistuksista ja rangaistuskäytännön yhtenäisyydestä”
2002
”Yleisökäsitykset ja vuoden 1999 sakkouudistus”
2001
”’Ilmoitti tulleensa raiskatuksi’: tutkimus poliisin tietoon vuonna 1998 tulleista rais-
kausrikoksista”
1999
”Toimenpiteistä luopuminen huumausainerikoksissa”
Korkeakoulujen sarjoissa julkaistuja opinnäytteitä (muita kuin väitöskirjoja)
2002
”Tieliikenteen ylinopeusrikkomukset summaarisessa menettelyssä”
Tietoon tulleiden julkaisemattomien opinnäytetöiden määrä (kpl)
13

2.6 Nuorten rikosseuraamukset
Useat seuraamusjärjestelmään liittyneet tai sitä sivunneet tutkimukset ovat
tarkastelleet kohteinaan nuoria tai nuoria rikoksentekijöitä (esim. Iivari
1994). Kuitenkin varsin harvassa tutkimuksessa painopisteenä on ollut ni-
menomaan nuoriin kohdistuvien seuraamusten tai seuraamusjärjestelmän
tarkastelu (ks. kuitenkin Marttunen 2002). Lisäksi ehdollisesti rangaistujen
nuorten valvontaa koskeva tutkimustieto puuttuu lähes tyystin (ks. kuiten-
kin Melaranta 2003).

Tutkimuksissa on muun muassa tutkittu nuorten ja viranomaisten käsi-
tyksiä nuoria koskevasta rangaistusjärjestelmästä (Lapinleimu 1996; 1998)
ja tarkasteltu nuoren asemaa rikoslainsäädännössä ja seuraamusjärjestel-
mässä (esim. Autioniemi 2004; Pihkala 1995; Karjalainen 1998). Myös
nuorisorangaistuksen kohdalla on selvitetty viranomaisnäkökulmaa (Petrell
2003).
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Marttunen & Takala (2001) ovat tutkimuksessaan arvioineet laajemmin
nuorisorangaistuksen toimivuutta ja käyttöalaa. Kriminaalihuoltoyhdistys
on teettänyt raportin nuorisorangaistuksen kokeiluvaiheesta (Virolainen
1999). Nuorisorangaistusta on tarkasteltu myös muutamissa oikeustieteen
opinnäytteissä (esim. Tuominen N. 2003; Uuttu 2000).

Taulukko 8 Nuorten  rikosseuraamuksia  tarkastelleita  tutkimuksia  julkaisutyypin  ja
-vuoden mukaan

Väitöskirjoja
1994
”Osattomuudesta rangaistavaksi. Nuorista rikoksentekijöistä nuoruuden alakulttuuriteo-
rian valossa”
Tutkimuslaitosten, järjestöjen ym. raportteja
2002
”Nuorisoprosessi. Lasten ja nuorten tekemien rikosten viranomaiskäsittelyn arviointia”
2001
”Nuorisorangaistus 1997−2001. Uuden rangaistuslajin arviointi.”
1999
”Nuorisorangaistus: kiinni pitämällä muutoksen alkuun. Raportti nuorisorangaistusko-
keilusta 1.2.1997−1.6.1999.”
Tietoon tulleiden julkaisemattomien opinnäytetöiden määrä (kpl)
9

2.7 Syyntakeettomuus
Syyntakeettomuutta tarkastelleissa oikeustieteen tutkimuksissa on oltu
pääosin kiinnostuneita siitä, miten rikosoikeudellinen syyntakeisuus on
Suomessa määräytynyt ja onko sen tulkinnassa ja soveltamisessa tapahtu-
nut muutoksia jonkin tietyn ajanjakson kuluessa (esim. Pajuoja 1995;
Wagner-Prenner 2000). Empiirisenä aineistona tutkimuksessa on usein tar-
kasteltu mielentilatutkimuslausuntoja. Mielentilatutkimuslausuntoja on
tarkastellut myös Viljanen (1994) antropologian väitöskirjassaan, jossa
kiinnostuksen kohteena oli tarkastella suomalaisen oikeuspsykiatrian kult-
tuuritaustan heijastumista mielentilatutkimuslausuntoihin. Myös oikeus-
psykiatrian piirissä mielentilalausuntoja on käytetty useiden tutkimusten
aineistona (ks. kohta 2.2 edellä), joskin tällöin kiinnostuksen pääkohteena
on useimmiten ollut selittää tai kuvata rikollisuuden kehittymistä tietyn
väestön osan piirissä. Oikeustieteessä aihepiiriä on sivuttu myös muutamis-
sa pro gradu -tutkielmissa, joissa on tarkasteltu muun muassa seksuaaliri-
kollisten hoitoa (Alariikola 2002), hoidollisia seuraamuksia (Haaja 1998;
Ekman 2002) ja niiden historiallista kehitystä (Sirva 1994).
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Taulukko 9 Syyntakeettomuutta tarkastelleita tutkimuksia julkaisutyypin ja -vuoden
mukaan

Väitöskirjoja
2000
”Syyntakeisuus ja mielentila: Rikosoikeudellinen ja empiirinen tutkimus syyntakeisuu-
den määräytymisestä”
1995
”Väkivalta ja mielentila. Oikeussosiologinen tutkimus syyntakeisuussäännöksistä ja
mielentilatutkimuksista”
1994
”Psykiatria ja kulttuuri: tutkimus oikeuspsykiatrisesta argumentaatiosta”
Tietoon tulleiden julkaisemattomien opinnäytetöiden määrä (kpl)
4

2.8 Muu rikosseuraamuksiin liittyvä tutkimus
Rikoksen seuraamuksiin voidaan lukea myös turvaamistoimenpiteet, esi-
tutkintavaiheessa ja rikosprosessin kuluessa käytettävät rikosprosessuaali-
set pakkokeinot sekä rikoksesta maksettavaksi määrättävät vahingonkor-
vaukset, joskin kyseiset toimenpiteet ovat rikoksen seuraamuksia vain hy-
vin väljässä merkityksessä (Lappi-Seppälä 2000; 6−7). Vaikkakin esimer-
kiksi turvaamistoimenpiteiden tarkoituksena ei ole rankaiseminen, ne saat-
tavat tosiasiallisesti merkitä niiden kohteeksi joutuvalle yhtä suurta haittaa
kuin varsinaiset rangaistuksetkin, minkä vuoksi niitä on aiheellista sivuta
tässä yhteydessä lyhyesti.

Turvaamistoimenpiteistä määrällisesti eniten on tarkasteltu lähestymis-
kieltoa, jota käsittelevien tutkimusten tieteenalat ovat varsin moninaisia.
Oikeustieteessä aihetta on tutkittu muun muassa selvittämällä, antaako lä-
hestymiskieltolaki perustuslain tarkoittamaa suojaa (Ruuska 2004), turvaa-
ko lähestymiskielto kotirauhan (Huuhka 2000) ja millainen poliisin tehtävä
on lain toteuttamisessa (Lamppu 2000). Lisäksi Miettinen (2004) ja Rane
(2003) ovat tarkastelleet lähestymiskieltoa lähisuhdeväkivaltatilanteissa.
Aihetta on myös tutkittu hallintotieteen (Mäntykenttä 2000), psykologian
(Hagelstamin 2002) sekä poliisin päällystötutkinnon (Nummela 2003)
opinnäytteissä.

Poliisin tai tuomioistuimen määräämiä ajokieltoja on tarkasteltu jonkin
verran. Muun muassa Hautala (2003), Takalo (1994), Helppikangas (1994)
ja Pajunen (2004) ovat tutkineet poliisin harkintavaltaa ja menettelyä ajo-
kieltopäätösasioissa. Pynnönen (2001) on poliisipäällystön opinnäyttees-
sään selvittänyt huumaantuneena ajamisen kulkua viranomaisprosessissa
sekä tapauksiin ja prosessin etenemiseen vaikuttaneita seikkoja. Muihin
turvaamistoimenpiteisiin, kuten liiketoimintakieltoon ja konfiskaatioon
kohdistuvan empiirisen tutkimuksen määrä on ollut vähäistä (ks. liiketoi-
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mintakiellosta kuitenkin Tala ym. 1995) Myös rikosprosessuaalisiin pak-
kokeinoihin kohdistunut tutkimus on ollut niukkaa (ks. kuitenkin Kainulai-
nen 1998).

Rikokseen perustuviin vahingonkorvauksiin suoraan tai epäsuorasti
kohdistuneissa tutkimuksissa on tarkasteltu muun muassa uhrin vaikutusta
oikeudelliseen harkintaan (Hahto 2004), vertailtu Valtiokonttorin maksa-
mien korvaussummien suhdetta hovioikeuksien päätöksiin (Saari 2000)
sekä tutkittu surmatun henkilön omaisten oikeuksia (Mustonen 1997). Li-
säksi muun muassa Timonen (2000) ja Usmi (1994) ovat tarkastelleet va-
hingonkorvauksia lainopillisesta näkökulmasta oikeustieteen opinnäytteis-
sään.

Taulukko 10 Muita rikosseuraamuksiin liittyviä tutkimuksia julkaisutyypin ja -vuoden
mukaan

Väitöskirjoja
2004
”Uhrin myötävaikutus ja rikoksentekijän vastuu. Rikos- ja vahingonkorvausoikeudelli-
nen tutkimus tekoa edeltävästä uhrikäyttäytymisestä fyysistä koskemattomuutta louk-
kaavissa rikoksissa”
Tutkimuslaitosten, järjestöjen ym. Raportteja
2001
”Huumausaineet tieliikenteessä. Viranomaisprosessi ja seuraamukset”
1998
”Rikosprosessuaalinen vangitseminen tuomioistuinkäytännössä”
1995
”Liiketoimintakielto ja yrittäjien väärinkäytökset. Oikeuskäytäntöä ja kokemuksia lain
ensimmäisiltä vuosilta”
Tietoon tulleiden julkaisemattomien opinnäytetöiden määrä (kpl)
16



3 RIKOSSEURAAMUSTEN TUTKIMUSTA
HARJOITTAVIA TAHOJA

Selvitystä varten toteutettiin lokakuussa 2004 internet-pohjainen kysely
(Liite 1), jonka tavoitteena on ollut selvittää, mitkä tahot Suomessa toteut-
tavat rikosseuraamusalan tutkimusta ja mitkä hankkeiden painopistealueet
ovat. Kyselyn avulla pyrittiin lisäksi saamaan tietoa tutkimusresursseista,
rahoituslähteistä sekä tutkimusten toteuttamisessa koetuista ongelmista ja
kehittämisideoista. Vastaajia pyydettiin niinikään arvioimaan ja nimeä-
mään tutkimusteemoja, joihin olisi aiheellista keskittää tutkimusresursseja
tulevaisuudessa.

Kysely osoitettiin tutkimuslaitoksille, sosiaali- ja/tai hoitotyön koulu-
tusta järjestäville ammattikorkeakouluille, sosiaalialan osaamiskeskuksille
ja yliopistojen laitoksille (sosiaali-/yhteiskuntatiede, oikeustiede, oikeus-
psykiatria, historia sekä käyttäytymistiede). Vastaanottajina olivat lisäksi
eräät säätiöt ja järjestöt sekä valtionhallinnon virastot, joissa oletettiin har-
joitettavan alan tutkimusta. Vastaanottajalista rakentui pitkälti kirjallisuus-
katsausosioon kerättyjen tutkimusten institutionaalisten yhteyksien perus-
teella. Vastaanottavien henkilöiden nimeämisen apuna käytettiin pääasiassa
Valtiokalenteria sekä instituutioiden internet-sivustoja.

Kysely osoitettiin 89:lle vastaanottajalle, joista 42 vastasi lomakkeeseen
(vastausprosentti 47). Eniten vastauksia kertyi yliopistojen laitoksilta, jotka
muodostavat puolet (22) kyselyn vastauksista. Suurin kato vastausten suh-
teen koskee ammattikorkeakouluja. Niistä 22:sta oppilaitoksesta, joille ky-
sely lähetettiin, vastasi ainoastaan kuusi. Kirjallisuuskatsauksen perusteella
on kuitenkin todettavissa, että alan tutkimusta toteutetaan runsaasti nimen-
omaan ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveydenhoitoalan suuntautu-
misvaihtojen opinnäytetöinä. Eräs syy ammattikorkeakoulujen vastaamat-
tomuuteen lieneekin ollut, että rikosseuraamus on käsitteenä ollut vastaan-
ottajille vieras ja se on mahdollisesti liitetty liian tiiviisti oikeustieteellisen
tutkimuksen piiriin.

Muutama vastaanottaja täydensi vastaustaan jälkikäteen sähköpostitse.
Lisäksi osa vastaanottajista ilmoitti, ettei toimintayksikössä harjoitettu tai
ollut käynnissä alaan liittyvää tutkimusta, minkä vuoksi he eivät ottaneet
osaa kyselyyn. Tässä luvussa esitetyt tiedot perustuvat pääosin kyselyn
kautta saatuun informaatioon, mutta mukana on myös muista lähteistä
(esim. suullinen tieto, sähköposti) saatua tietoa.
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3.1 Tutkimustoiminnan henkilöstöresurssit
Kyselyssä tiedusteltiin vastaanottajien toimipaikkojen tutkimustoiminnan
kokonaishenkilöstömäärää sekä erikseen rikosseuraamusalan tutkimusta
toteuttavien henkilöiden lukumäärää. Useimmissa toimipaikoissa tutki-
mushenkilöstöä oli yhteensä alle kymmenen henkilöä. Yli 50 henkilön tut-
kijaresurssit oli vastanneista instituutioista Helsingin yliopiston psykolo-
gian laitoksella, Tampereen yliopiston sosiologian ja sosiaalipsykologian
laitoksella, Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan rikos- ja pro-
sessioikeuden poolissa sekä Helsingin yliopiston sosiologian laitoksella.

Kyselyyn vastanneista puolet (19) ilmoitti, ettei heidän toimipaikassaan
työskennellyt yhtäkään rikosseuraamusalan tutkimusta toteuttavaa henkilöä
(taulukko 11). Osa näistä toimipaikoista on verkosto-organisaatiomuotoisia
(esim. osaamiskeskukset), joiden toteuttamat hankkeet toteutetaan pääosin
yhteistyönä muiden toimijoiden kanssa. Tämän kaltaisissa toimipaikoissa
ei välttämättä työskentele fyysisesti ainoatakaan henkilöä tutkimustehtävis-
sä, mikä osin selittää ”ei yhtään” -vastausten runsasta määrää. Lisäksi suuri
osa alan tutkimustyöstä tapahtuu virkatyön ohessa, ulkopuolisen rahoituk-
sen turvin tai ilman erillistä rahoitusta, minkä vuoksi rikosseuraamusalan
tutkimustehtävissä virallisesti työskentelevien henkilöiden määrä on vähäi-
nen.
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Taulukko 11 Toimipaikat, joissa ei ollut lokakuussa 2004 käynnissä rikosseuraamuksiin
liittyviä tutkimuksia/hankkeita2

YLIOPISTOT
Helsingin yliopisto
Psykiatrian klinikka*
Yhteiskuntapolitiikan laitos

Joensuun yliopisto
Psykologian laitos
Yhteiskuntapolitiikan laitos

Kuopion yliopisto
Sosiaalipolitiikan ja sosiaalitalouden laitos

Oulun yliopisto
Oikeuslääketieteen laitos
Psykiatrian klinikka

Tampereen yliopisto
Johtamistieteiden laitos
Psykologian laitos

AMMATTIKORKEAKOULUT
Mikkelin ammattikorkeakoulu
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
Satakunnan ammattikorkeakoulu

OSAAMISKESKUKSET
Pikassos Oy
Socom Oy
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Ruotsinkielinen sosiaalialan osaamiskeskus

MINISTERIÖT
Ympäristöministeriö*

VALTION ALAISET VIRASTOT
Kriminaalihuoltolaitos*
Tilastokeskus
Vankeinhoidon koulutuskeskus

SÄÄTIÖT/JÄRJESTÖT
Silta-Valmennusyhdistys

Puolet vastaajista ilmoitti toimipaikassaan työskentelevän tutkijoita rikos-
seuraamusalaan liittyvän tutkimuksen parissa (taulukko 12). Yleisimmin
tutkijoita oli korkeintaan viisi; ainoastaan Turun yliopiston rikos- ja pro-
sessioikeuden poolissa sekä Joensuun yliopiston taloustieteen laitoksella
rikosseuraamusalaan tutkivien henkilöiden määrä oli yli viisi. Kuitenkaan
näilläkään laitoksilla määrä ei ylittänyt kymmentä henkilöä.

                                                          
2 Asteriskilla merkittyjen toimipaikkojen kohdalla tieto on saatu muutoin kuin kyselyn
kautta.
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Taulukko 12 Toimipaikat, joissa oli lokakuussa 2004 käynnissä rikosseuraamuksiin
liittyviä tutkimuksia/hankkeita3

YLIOPISTOT
Helsingin yliopisto
Rikos- ja prosessioikeuden sekä oikeuden yleistieteiden laitos
Psykologian laitos
Sosiologian laitos

Joensuun yliopisto
Historian laitos
Oikeustieteiden laitos
Taloustieteiden laitos

Kuopion yliopisto
Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos

Lapin yliopisto
Oikeustieteellinen tiedekunta*

Tampereen yliopisto
Historiatieteen laitos
Lääketieteen laitos (oikeuslääketieteen tutkimusyksikkö)
Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos
Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos

Turun yliopisto
Rikos- ja prosessioikeuden pooli
Oikeuden yleistieteiden pooli

Åbo Akademi
Psykologian laitos

AMMATTIKORKEAKOULUT
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Poliisiammattikorkeakoulu

TUTKIMUSLAITOKSET
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos*
Stakes FinSoc-sosiaalipalveluiden evaluaatioyksikkö

SÄÄTIÖT
A-klinikkasäätiö
Kriminaalihuollon tukisäätiö

SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSET
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus
Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus*

VALTION VIRASTOT
Rikosseuraamusvirasto

Koska henkilöstöresurssit eivät kerro suoraan suoritettavien tutkimusten ja
hankkeiden määrää, tiedusteltiin vastaajilta myös käynnissä olevien rikos-
seuraamushankkeiden määrää. Lukumäärään pyydettiin sisällyttämään

                                                          
3 Asteriskilla merkittyjen toimipaikkojen kohdalla tieto on saatu muutoin kuin kyselyn kautta.
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myös ulkopuolisten tahojen kanssa suoritettavat yhteishankkeet, jotta myös
verkosto-organisaatioiden ja ulkopuolisella rahoituksella tehtävien hank-
keiden osuudesta saataisiin käsitys.

21 kyselyyn vastanneista ilmoitti, että käynnissä oli yhdestä viiteen ri-
kosseuraamuksiin liittyvää hanketta. Joensuun yliopiston taloustieteen sekä
Turun yliopiston rikos- ja prosessioikeuden poolissa käynnissä oli eniten
hankkeita, kuitenkin niissäkin korkeintaan kymmenen. Yhdessäkään toimi-
paikassa ei ollut kyselyn toteuttamishetkellä käynnissä yli kymmentä rikos-
seuraamusalaan liittyvää hanketta.

Kyselyn avulla haluttiin myös tietoa rikosseuraamusteeman liittyvien
opinnäytteiden määrästä ja sijainnista. Pro gradu -tutkielmien ja päättötöi-
den määrän avulla kyetään ainakin karkeasti hahmottamaan tutkimusaihe-
piirin koettu kiinnostavuus opiskelijoiden keskuudessa sekä selvittämään
asiantuntemuksen ja ohjaussuhteiden painopisteistä eri instituutioissa. Ky-
symys oli muotoiltu lomakkeella: ”Kuinka monta ilman erillistä rahoitusta
suoritettavaa rikosseuraamusalaan liittyvää opinnäytetyötä toimintayksi-
kössänne on tällä hetkellä käynnissä?”

Rikosseuraamusalan opinnäytetöiden määrä oli vastaanottajien toimin-
tayksiköissä vähäinen; ainoastaan 15 vastaajaa ilmoitti alaan liittyviä opin-
näytteitä olevan kyselyn toteutushetkellä käynnissä. Yksittäisissä toimipai-
koissa käynnissä olevien opinnäytteiden määrä ei ylittänyt viittä kappaletta.
Tulosta arvioitaessa on kuitenkin otettava huomioon, että suurin osa kyse-
lyyn vastanneista toimi yliopiston professorin virassa. Etenkin suurempien
laitosten kohdalla on ilmeistä, ettei yksittäinen henkilö kykene olemaan
jatkuvasti ajan tasalla kaikista käynnissä olevista tutkimusaiheista tai nii-
den toteuttajista. Tähän saattaa osin liittyä myös, että joidenkin opinnäyte-
töiden kohdalla työn ohjaussuhde on käytännössä virallisen instituution
ulkopuolella (kuten tutkimuslaitoksessa), jolloin esimerkiksi korkeakoulun
laitos ei välttämättä ole kosketuksissa opinnäytetyön tekijään kuin vasta
työn hyväksymisvaiheessa.

3.2 Tutkimustoiminnan rahoituspohja
Vain neljässä kyselyyn osallistuneessa toimipaikassa rikosseuraamuksiin
kohdistuvan tutkimuksen pääasiallisena rahoituslähteenä on laitoksen tai
yksikön oma budjetti. Nämä neljä ovat Kriminaalihuollon tukisäätiö, Turun
yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan rikos- ja prosessioikeuden pooli,
Poliisiammattikorkeakoulun tutkimusyksikkö sekä Stakesin FinSoc-
sosiaalipalveluiden evaluaatioyksikkö.
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Suurimman osan toimipaikkojen rikosseuraamuksiin kohdistuvasta tut-
kimuksesta mahdollistaa ulkopuolelta myönnetty projektirahoitus. Ylei-
simpänä ulkopuolisena rahoituslähteenä vastaajat mainitsivat sisäasiain-,
sosiaali- ja terveys- sekä oikeusministeriöiden tarjoamat hanke- ja ohjelma-
rahoitukset. Yksityiskohtaisemmin nimettyjä ministeriöiden hallinnonalaan
kuuluvia rahoituslähteitä olivat Rikosseuraamusvirasto, rikoksentorjunta-
neuvosto sekä sisäasiainministeriön poliisiosasto. Toiseksi yleisin ulko-
puolinen rahoituslähde oli yliopistojen rahastot ja erilaiset apurahoja
myöntävät säätiöt. Näistä mainittiin eritoten Suomen Kulttuurirahasto ja
Raha-automaattiyhdistys. Viisi vastaajaa ilmoitti hakeneensa hankkeisiin
rahoitusta Suomen Akatemian tutkimusohjelmista. Apurahasäätiöiden ko-
rostuminen vastauksissa liittynee osaltaan opinnäytetöiden suureen mää-
rään kokonaistutkimuksesta sekä siihen, että vastaajista suurin osa on ollut
yliopistojen laitoksia.

Kyselyyn vastanneista 17 ilmoitti summan tai arvion summasta, joka
yksikön budjetista oli vuonna 2004 varattu rikosseuraamusalan tutkimuk-
seen. Puolella kysymykseen vastanneista toimintayksiköistä ei ollut lain-
kaan budjettirahaa alan tutkimuksen toteuttamiseen (taulukko 13). Kysy-
mykseen vastaamista on oletettavasti vaikeuttanut rikosseuraamus-
käsitteen määritteleminen. On epätodennäköistä, että rikosseuraamusni-
mikkeellä olisi erillistä rahoitusosuutta juuri minkään laitoksen käytettävis-
sä. Lisäksi suuri osa alan tutkimuksesta tehdään verkostoyhteistyönä ja eri
lähteistä koostuvalla ”pätkärahoituksella”, joka vaikeuttanee kokonaisra-
hoituksen laajuuden arviointia.

Näin laskien seuraamusalan tutkimukseen investoitiin Suomessa vuonna
2004 noin 170 000 euroa. Vaikka luku onkin mitä ilmeisemmin alimitoi-
tettu, jäisi se kaksin- tai kolminkertaisesti korotettunakin edelleen kansain-
välisesti vaatimattomalle tasolle. Vuonna 2004 julkaistun selvityksen mu-
kaan Ruotsissa käytettiin kriminaalipolitiikan kannalta merkittävään kri-
minologiseen ja rikoksentorjuntaa edesauttavaan tutkimukseen yliopistois-
sa ja korkeakouluissa noin 300 henkilötyövuotta vuonna 2003 (SOU 2004).
Saman selvityksen mukaan pelkästään Tukholman yliopistossa ja Karolii-
nisessa instituutissa oli raportin toteutushetkellä käynnissä yli 70 aihepiiriin
liittyvää tutkimushanketta, joista yksittäisen hankkeen keskimääräinen
vuosittainen rahoitussumma oli noin 250 000 Ruotsin kruunua (n. 27 000
euroa). Karkeasti arvioituna Ruotsissa investoitiin noin 19 miljoonaa kruu-
nua (yli 2 milj. euroa) vuonna 2003 pelkästään Tukholman yliopiston ja
Karoliinisen instituutin suorittamaan kriminologiseen ja kriminaalipoliitti-
seen tutkimukseen. Vaikka tästä vain osa kuului varsinaisesti rikosseu-
raamustutkimuksen alaan, voidaan todeta, että Suomessa kriminologiseen
tutkimukseen panostus on vain murto-osa Ruotsin käyttämistä resursseista.
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Huomionarvoista on lisäksi, että kyseisestä selvityksestä puuttuivat kaksi
suurinta kriminologista ja kriminaalipoliittista tutkimusta tekevää yksik-
köä, Bråttsförebyggande råd sekä Kriminalvårdstyrelsen.

Taulukko 13 Toimintayksiköiden rikosseuraamusalan tutkimukseen vuonna 2004 va-
rattu summa ja sen osuus kokonaisbudjetista

EUROA OSUUS KOKONAIS-
BUDJETISTA, %

Järvenpään sosiaalisairaala 15 000 10
Turun yliopiston rikos- ja prosessioikeuden pooli 10 500 10
Stakes FinSoc-sosiaalipalveluiden evaluaatioyksikkö 10 000 *
Helsingin yliopiston sosiologian laitos 15 000 6
Joensuun yliopiston historian laitos 24 000 5
Tampereen yliopiston historiatieteen laitos 30 000 5
Diakonia-ammattikorkeakoulu 45 000 2
Joensuun yliopiston oikeustieteiden laitos 1 000 0,1
Kriminaalihuollon tukisäätiö 20 000 (puuttuva tieto)
Åbo Akademi psykologian laitos 0 0
Joensuun yliopiston taloustieteen laitos 0 0
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus 0 0
Rikosseuraamusvirasto 0 0
Kuopion yliopiston sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos 0 0
Tampereen yliopiston oikeuslääketieteen tutkimusyksikkö 0 0
Tampereen yliopiston sosiologian ja sosiaalipsykologian
laitos

0 0

Turun yliopiston oikeuden yleistieteiden pooli 0 0
Yhteensä 170 500 ⎯
* Vastaus: ”vain jokunen prosentti”.

3.3 Koetut ongelmat tutkimustoiminnassa
Yli puolet kyselyyn vastanneista piti rahoituksen puutetta erittäin tai melko
suurena ongelmana (kuvio 1). Muutamat vastaajista kokivat lisäksi am-
mattitaitoisten tutkijoiden sekä yhteistyökumppaneiden puutteen ongel-
maksi. Sen sijaan aineiston saatavuuteen liittyviä seikkoja, tietosuojaon-
gelmia, tutkimusintressien yhteensovittamista muiden tutkimusinstanssien
kanssa tai puutteita työnohjauksessa ei nähty ongelmallisina. Kysyttäessä
tutkimuslupien epäämiseen liittyvistä kokemuksista, ainoastaan yksi vas-
taajista ilmoitti hankkeen jääneen toteutumatta tämän vuoksi. Muita on-
gelmia tutkimustoiminnan toteuttamisessa oli vastaajien mukaan tutkimuk-
sen koordinoinnin vaikeus alan monitieteisyyden vuoksi.
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Kuvio 1 ”Kuinka suurena ongelmana pidätte seuraavia asioita toimintayksikkönne
rikosseuraamusalan tutkimustoiminnan kannalta?”

Rahoituksen puutteen korostuminen vastauksissa selittynee osin sillä, että
kyseessä on usein prosessissa ensimmäiseksi kohdattu ongelma, johon tut-
kimus on saattanut kaatua. Tällöin vastaajalla ei luonnollisesti ole koke-
musta myöhemmistä tutkimustoimintaan liittyvistä ongelmakohdista kuten
aineiston saatavuudesta. Tulkinta on todennäköinen etenkin kun huomioi-
daan rikosseuraamusten tutkimuksen kokonaismäärän vähyys kyselyyn
vastanneiden toimipaikoissa. Rahoitusta pohtiessaan vastaajat ovat lisäksi
saattaneet miettiä tutkimustoimintaansa yleisellä tasolla kiinnittämättä eri-
tyisesti huomiota rikosseuraamusten tutkimukseen.

3.4 Tulevan tutkimuksen suuntaamistarpeet
Vastaajista 32 listasi rikosseuraamusalan tutkimusteemoja, joihin heidän
mielestään olisi keskeistä suunnata resursseja lähitulevaisuudessa (kuvio
2). Selvästi tärkeimpänä yksittäisenä tutkimuskohteena vastaajat näkivät
vankilasta vapautuneiden jälkihuoltoon liittyvät aiheet. Tämän teeman yh-
teydessä mainittiin muun muassa asumispalveluihin keskittyvät selvitykset,
yhteiskuntaan integroitumista selvittävät hankkeet sekä vankilasta vapau-
tuvien vankien elinolojen selvittämisen ja seurannan.

Nuorten tekemien rikosten seuraamukset, nuorisorangaistus sekä nuori-
son seuraamusjärjestelmän kehittäminen olivat aiheita, jotka saivat toiseksi
eniten mainintoja vastauksissa. Vaihtoehtoisiin järjestelyihin kohdistuvassa
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tutkimuksessa vastaajat painottivat erityisesti sovittelukäytäntöjen ja to-
teuttamisen tarkastelua.

Kuvio 2 Tutkimustoiminnan suuntaamisen tarve tutkimusteemoittain, kaikki maininnat

3.5 Tutkimustoiminnan rahoitusmahdollisuuksien
parantaminen

Eräs vastaaja kiteyttää hyvin rahoituksessa koetun ongelman:

”Perustutkimuksen tukeminen on edellytys sille, että soveltavan
tutkimuksen tuloksia saadaan aikaan. Perustutkimukselle saa tu-
kea nykyään enemmän yksityisiltä säätiöiltä kuin julkisista va-
roista, mikä on outo tilanne. Julkinen sektori vaatii nopeita ja
hyödynnettäviä tuloksia, kun taas säätiöt uskovat perinteiseen tie-
teelliseen perustutkimukseen. Oikeus- ja sisäasiainministeriöiden
rahoitusmahdollisuuksia tutkimukselle olisi lisättävä. Mekanismit
ovat kunnossa; vain rahaa tarvitaan lisää.”

Tilanteen tekee ongelmalliseksi paitsi ministeriöiden tutkimusrahoituksen
puutteellisuus, myös se, että sisäasiainministeriöltä ja oikeusministeriöltä
puuttuu kokonaan tutkimusstrategia (Huttunen 2004). Tutkimusstrategian
puute heijastuu käytännössä esimerkiksi ministeriöiden hankerahoitusta
koskevaan tiedotukseen. Ongelma on ilmeinen, kun vertaa oikeusministe-
riön ja sisäasiainministeriön tutkimus- ja kehittämismäärärahoista tiedot-
tamista muun muassa terveyden edistämisen määrärahoja (STM) koskevan
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informaation saatavuuteen. Rahoitusta on mahdotonta hakea tai rahoitus-
kanavia löytää, jos tietoa haku- ja myöntökriteereistä tai koko rahoitus-
mahdollisuudesta ei ole saatavilla.

Vastaajien mielestä yhteistyön lisääminen olisi tehokas keino sekä ra-
hoittajien että tutkimusten toteuttajien yhteen saattamiseksi. Lääkkeeksi
rahoituksen kehittämiseen tarjotaan esimerkiksi mallia, jossa sosiaali- ja
terveysministeriö, sisäasiainministeriö ja oikeusministeriö rakentaisivat
yhteisrahoituskanavan, josta eri tieteenalojen ja toimijoiden olisi mahdol-
lista hakea rahoitusta rikosseuraamuksia tarkasteleviin hankkeisiin.

”Pitäisi pyrkiä ulkopuolisten rahoittajien kanssa yhteisrahoituk-
siin, että saataisiin riittävän resursoidut tutkimukset: ministeriöt,
SA [Suomen Akatemia], yliopistot.”

”Eri osapuolten kokoama valtakunnallinen tutkimusohjelma tai
luettelo tutkimustarpeista, joihin haettaisiin monialaisesti rahoi-
tusta ja sovittaisiin työnjaosta.”

”Tutkimukset soveltuvat parhaiten suoritettavaksi yhteishankkeina
muiden tahojen kanssa. Yhteistyösuhteita olisi tarvetta kehittää.”

”Pitää kehittää eri tutkimuslaitosten välisiä hankerahoitukseen
perustuvia projekteja.”

”Myös yhteistoimintahankkeita alalla toimivien kanssa tulisi ra-
kentaa ja selvittää näiden hankkeiden rahoituspohjaa.”

”Keskeisten toimijoiden verkostoituminen entistä kiinteämmin.
Hallinnonalat lisäävät aidosti toiminnan rahoitustaan budjeteis-
saan.”

Toisaalta osa vastaajista näkee, että rahoituksen ja osin tutkimuksenkin
keskittäminen olisi nykyisessä tilanteessa hyvä vaihtoehto:

”Tulisi luoda alan perus- ja soveltavaa tutkimusta tukeva rahoit-
tajaorganisaatio, jolta voisi hakea rahoitusta kunnollisiin, pitkä-
jänteisiin tutkimushankkeisiin. Tälle organisaatiolle tulisi luoda
pitkän linjan strategia, jossa alan tutkimuksen tärkeimmät paino-
pistealueet määriteltäisiin.”

”Oikeuspoliittiselle tutkimuslaitokselle varattava vuosittain mää-
räraha, jonka kohdentamisesta sovitaan erikseen ottaen huomioon
seuraamusten toimeenpanon yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle
asetetut pidemmän tähtäyksen tavoitteet.”

”Suomen Akatemian tälle alalle suunnattu hanke.”
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3.6 Käynnissä olevia tutkimuksia ja niiden toteuttajia
Vastaajat ilmoittivat toimipaikoissaan olevan kyselyn toteuttamishetkellä
käynnissä tai suunnitteilla yhteensä 94 alan tutkimusta tai hanketta (kuvio
3). Aihepiirin mukaan tarkasteltuna havaitaan, että selvästi suurin yksittäi-
nen sekä käynnissä että suunnitteilla oleva tutkimusteema on laitosran-
gaistukset sekä niiden ympärille punoutuvat aiheet.

Kuvio 3 Käynnissä ja suunnitteilla olevat rikosseuraamusalan tutkimukset aihepiirin
mukaan, kaikki maininnat

Vastaajia pyydettiin erikseen nimeämään kyselyn toteuttamishetkellä
käynnissä olevat rikosseuraamusalan hankkeet/tutkimukset sekä listaamaan
tutkimuksista vastuussa olevien tutkijoiden nimet. Niistä 74:stä käynnissä
olevasta hankkeesta tai yksittäisestä tutkimuksesta, joista saatiin tätä sel-
vitystä varten yksityiskohtaisempi tieto (työnimi ja vastuussa olevan tutki-
jan nimi), on yksittäisten henkilöiden toteuttamien opinnäytteiden osuus 57
kappaletta. Näistä 25 kappaletta on väitöskirjahankkeita. Kyseisten tutki-
musten kohdalla rahoituspohjan selvittäminen osoittautui haastavaksi, osin
koska yksittäiset tutkijat eivät ole kovin halukkaita ilmoittamaan omien
hankkeidensa kokonaisrahoitussummia tai lähteitä. Toisaalta työn ohjaajat
ovat harvemmin tietoisia jatko-opiskelijoidensa kunkin hetkisestä rahoitus-
tilanteesta, joten puuttuvien tietojen tavoittaminen kyselyyn vastanneilta
jälkikäteen oli hankalaa. Tiedusteluiden perusteella kuitenkin vahvistui
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käsitys, että suurin osa opinnäytteistä toteutetaan apurahasäätiöiden myön-
tämän rahoituksen turvin tai kokonaan ilman erillistä rahoitusta (esim.
palkkatyön ohessa). Aniharva rikosseuraamuksia opinnäytteessään tarkas-
televa työstää tutkimustaan osana laajempaa rahoitettua projektia tai tutki-
mushanketta.

Seuraavassa on listattu mainitut hankkeet tutkijoineen toteuttajatahon
mukaan. Mukana on myös tutkimuksia ja tahoja, joihin liittyvät tiedot on
saatu muuta kautta kuin kyselyn tulosten perusteella. Osa hankkeista ja
tutkimuksista liittyy epäsuorasti tai vain hyvin löyhästi aiheeltaan rikosseu-
raamuksiin. Tällaiset tutkimukset ja hankkeet on eritelty kunkin instituu-
tion kohdalla ’varsinaisten’ rikosseuraamustutkimusten jälkeen omaksi
ryhmäkseen. Rahoituspohjaa koskevan tiedonpuutteen vuoksi tutkimusten
rahoitusta koskevia tietoja on esitetty ainoastaan suurempien hankkeiden
tai projektien osalta, joiden kohdalla kyseinen tieto on ollut käytettävissä.
Yksittäisten henkilöiden opinnäytetöitä koskevia rahoitussummia tai ra-
hoittajia ei ole ilmoitettu. Hankkeita tarkasteltaessa on huomioitava, että
niistä useimmat perustuvat useampien tahojen yhteistyöhön, joten tutki-
muksella voi olla institutionaalisesti useampia/muitakin toteuttajia kuin
ohessa on mainittu. Etenkin opinnäytetöiden jäljittäminen johtaa useasti
moneen eri instituutioon. Joissakin tapauksissa henkilön rahoitus saattaa
olla peräisin säätiöltä, ohjaussuhde yliopiston laitokselta ja työtila tutki-
muslaitokselta.

A Yliopistot
Helsingin yliopisto
Psykologian laitos
Criminal and Forensic Psychology Research Group4

1) Helinä Häkkänen (akatemiatutkija/tutkimusryhmän johtaja): Henkirikokset ja
mielentila
Suomen Akatemian tutkimusmäärärahoitus neljälle vuodelle yhteensä 61 600
euroa. Lisäksi Suomen Akatemia rahoittaa tutkimusryhmän johtajan palkan
neljäksi vuodeksi, yhteensä 195 072 euroa.

2) Taija Stoat: Rikoksen uusintariskin ennustaminen
Väitöskirjahanke

Muu rikosseuraamusaihepiiriin liittyvä tutkimus:
3) Camilla Hagelstam: Nuorten väkivaltarikollisuus

Väitöskirjahanke
4) Taina Laajasalo: Skitsofreenikoiden väkivaltarikollisuus

Väitöskirjahanke
5) Pia Puolakka: Rikoksesta epäillyn lausunnon luotettavuuden arviointi

                                                          
4 Kaikki seuraavassa mainitut tutkimukset toteutetaan osana tutkimusryhmän toimintaa.
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Väitöskirjahanke
6) Tuija Rovamo: Naisten väkivaltarikollisuus

Väitöskirjahanke

Rikos- ja prosessioikeuden sekä oikeuden yleistieteiden laitos
1) Heini Kainulainen: Huumausainekontrolli Suomessa

Väitöskirjahanke
2) Matti Marttunen: Nuorisorikosoikeus ja ikärajasääntely. Kriminaalipoliittinen

tutkimus iän vaikutuksesta rikosperusteisiin viranomaisseuraamuksiin
Väitöskirjahanke

3) Jaakko Rautio: Hyötykonfiskaatiosta käräjäoikeudessa 
Väitöskirjahanke

4) Sukupuolittunut väkivalta ja oikeusjärjestys -tutkimushanke
Johanna Niemi-Kiesiläinen (dosentti, tutkimushankkeen johtaja): Domestic
Violence and the Criminal Trial
Hankeen rahoittajia ovat Suomen Akatemia, Helsingin yliopisto, Oikeuspo-
liittinen tutkimuslaitos ja Nuorisotutkimusverkosto.

Muu rikosseuraamusaihepiiriin liittyvä tutkimus:
5) Helena Karma: Seksuaalirikosten näyttöongelmat todistusteoreettisen ja tuo-

mioistuinkeskustelun valossa
Väitöskirjahanke

6) Tanja Mikkonen: The Concept of Discrimination in International Law and
Violence against Women in Finland
Väitöskirjahanke

7) Sakari Melander: Kriminaalipolitiikan murros − kansallinen kriminaalipoli-
tiikka eurooppalaisessa kontekstissa
Väitöskirjahanke

8) Kaisa Mäkelä: Sexed Subject and Criminal Law: The Gendered Paradigms of
Criminal Responsibility
Väitöskirjahanke

Sosiologian laitos (sosiaali- ja kulttuuriantropologian yksikkö)
1) Minna Ruckenstein (tutkija): Pelkääjän paikalla: valtasuhteet vankilan arjessa

Rikosseuraamusvirasto rahoittanut vuosille 2004 ja 2005 yhteensä 70 000 eu-
rolla.

Joensuun yliopisto
Oikeustieteiden laitos
1) Elina Schroderus: Tuomitsematta jättäminen

Väitöskirjahanke

Taloustieteiden laitos
1) Mia Kilpeläinen: Sakkorangaistus oikeustaloustieteellisestä näkökulmasta

arvioituna
Väitöskirjahanke
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2) Mika Parviainen: Taloustieteellinen analyysi yhteisösakosta
Pro gradu -tutkielma

Muu rikosseuraamusaihepiiriin liittyvä tutkimus:
3) Stefan Aniszewski: Väkivaltarikollisuus

Väitöskirjahanke
4) Ville Holopainen: Veropetosten taloustieteellinen analyysi

Väitöskirjahanke
5) Kaisa Häkkinen: Ympäristörikosten taloustieteellinen analyysi

Väitöskirjahanke

Lapin yliopisto
Oikeustieteiden tiedekunta
Käynnissä seuraavat rikosseuraamuksiin liittyvät pro gradu -tutkielmahankkeet5:
Kohtuullistamisperusteet
Mediajulkisuus ja sanktiokumulaatio
Mielentilalausunnot raiskausrikoksista
Nuoret viranomaisten ja sosiaalihuollon toimien kohteena
Oikeuskäytäntö ja raiskaukset
Raiskaus ja salassapito
Raiskaus ja vahingonkorvaus
Rikosoikeus ja vahingonkorvaus
Seksuaalirikollisten hoito vankilassa
Syyntakeettomuus ja hoitoon määrääminen
Vankila ja kurinpitosääntö
Viranomaiskäytäntö, pahoinpitely ja uhri

Muut rikosseuraamusaihepiiriin liittyvät pro gradu -tutkielmahankkeet:
Hovioikeusuudistus
Lähisuhdeväkivalta
Lääkärin salassapitovelvollisuus ja rikokset
Naisten väkivaltarikollisuus
Oikeusvertailu ja raiskaukset
Parisuhdeväkivalta
Prostituutio
Raiskauspykälät
Raiskausten teonkuvaukset
Seulontamenettely, Itä-Suomen hovioikeus
Valitusasian valmistelu hovioikeudessa
Väittämistaakka

                                                          
5 Tieto kyseisistä opinnäytteistä saatiin raportin viimeistelyvaiheessa, minkä vuoksi tie-
toa tutkielmia toteuttavien henkilöiden nimistä ei ollut käytettävissä.
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Tampereen yliopisto
Oikeuslääketieteen tutkimusyksikkö
Muu rikosseuraamusaihepiiriin liittyvä tutkimus:
1) Anu Toikka: Oikeuslääketieteen merkitys henkirikostapausten selvittämisessä

ja tuomioistuinkäsittelyssä
Väitöskirjahanke

Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos
1) Anna Arola: Pakkolaitosvangit

Väitöskirjahanke
2) Jari Hyyti: Vankien henkilökuntaan kohdistaman väkivallan syyt

Väitöskirjahanke
3) Johanna Ruokolainen: Laukaan vankilan päihdekuntoutusohjelma

Lisensiaatintutkielma

Turun yliopisto
Oikeuden yleistieteiden pooli
1) Vesa Väänänen: Vapausrangaistusten vaihtoehdot ja niiden tarve

Pro gradu –tutkielma

Muu rikosseuraamusaihepiiriin liittyvä tutkimus:
2) Jukka Mäkelä: Todistajien lausuntojen luotettavuus tuomioistuinten päätök-

sissä
Lisensiaatintutkielma

Rikos- ja prosessioikeuden pooli
1) Timo Ahonen: Uusintarikollisuus

Väitöskirjahanke
2) Timo Leinonen: Oikeuden ulkopuolinen rikosten sovittelu. Piirteitä ja toteut-

tamismalleja erityisesti Norjassa, Saksassa ja Suomessa
Väitöskirjahanke

3) Risto Tuori: Tieliikenteen ylinopeusrikokset
Väitöskirjahanke

Muu rikosseuraamusaihepiiriin liittyvä tutkimus:
4) Henrik Elonheimo: Nuorisorikollisuus, valikoituminen normin rikkojaksi

Väitöskirjahanke
5) Ritva Klemelä-Naskali: Rikosprosessioikeus, rikosasiain käsittely tuomiois-

tuimessa vastaajan poissaolosta huolimatta
Lisensiaatin tutkielma

Åbo Akademi
Psykologian laitos
Muu rikosseuraamusaihepiiriin liittyvä tutkimus:
1) Pekka Santtila (professori): Päätöksenteko seksuaalisen hyväksikäytön epäil-

lyissä tapauksissa
Virkatyönä

2) Pekka Santtila (professori): Pedofiilisen suuntautumisen diagnosointi
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Virkatyönä
3) Pekka Santtila (professori): Oikeudelliseen päätöksentekoon vaikuttavat ei-

relevantit seikat (suunnitteilla)

B Tutkimuslaitokset
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos
1) Ville Hinkkanen: Yleiset mittaamisperusteet ja rangaistuskäytännön yhtenäi-

syys: Ali- ja hovioikeuskäytännön tilastollista analyysia 1999−2003
Pro gradu -tutkielma (Helsingin yliopisto, oikeustiede)

2) Päivi Honkatukia (Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos) ja Leena Suurpää (Nuori-
sotutkimusverkosto): Maahanmuuttajataustaiset nuoret, rikollisuus ja suoma-
laisen kriminaalipolitiikan monikulttuuristumisen haasteet
EU:n rahoittama vertailu, jonka Suomen osuudesta vastaavat Nuorisotutki-
musverkosto ja Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Ulkopuolinen rahoitus
(22 000 €) on vuosille 2004 ja 2005.

3) Heini Kainulainen: Huumausainerikosuudistuksen seuranta
Hankkeessa selvitetään huumausaineenkäyttörikosta koskevan kriminalisoin-
nin soveltamiskäytäntöä (mm. sakotus- ja syyttämättäjättämiskäytännöt),
hoitoonohjausta ja rikoksen tutkintamenetelmiä.

4) Sanna Rönkä: Nuorten huumeiden käyttäjien puhuttelu
Pro gradu -tutkielma (Helsingin yliopisto, sosiologia)

5) Jukka Savolainen: Uusintarikollisuus ja seuraamusten vaikuttavuus
Tavoitteena on rakentaa pysyvä seurantajärjestelmä uusintarikollisuuden kri-
minaalipoliittista arviointia varten. Hanke toteutetaan yhteistyössä Tilasto-
keskuksen kanssa ja siinä tehdään yhteistyötä myös Rikosseuraamusviraston
kanssa. Vuoden 2005 tavoitteena tutkimusaineiston luominen ja sen käyttöön
liittyvien kysymysten ratkaiseminen.

6) Hanke: Syyntakeisuussäännöstö ja hoitojärjestelmät
Selvitetään uusien syyntakeisuusäännösten soveltamiskäytäntöjä sekä hoito-
järjestelmän toimintaa eri aineistojen avulla. STM tarjoutunut rahoittamaan
osan tutkimuksesta. Tällä hetkellä hankkeelle ei tutkijaa tiedossa.

Stakes, FinSoc-sosiaalipalveluiden evaluaatioyksikkö
1) Juhani Iivari: Kuntakartoitus rikossovittelutapauksista

Rahoitus Stakesin budjetista, 10 000 euroa, 1 tutkija osa-aikaisesti 3−4 kuu-
kautta.

C Ammattikorkeakoulut
Diakonia-ammattikorkeakoulu
1) Pirjo Näkki (lehtori): Velkaantuminen yhteiskuntaan integroitumisen esteenä.

Tutkimus vankilasta vapautuvien ja yhdyskuntaseuraamusta suorittavien vel-
katilanteesta
Rahoittajana sosiaali- ja terveysministeriö. Lisäksi omarahoituksellista pa-
nosta on Kriminaalihuollon tukisäätiöllä ja Oikeuspoliittisella tutkimuslaitok-
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sella. Kokonaisrahoitus on 97 000 euroa kahdelle vuodelle. Hankkeessa työs-
kentelee yksi tutkija, aineistonkeruussa mukana toinen henkilö.

Poliisiammattikorkeakoulu (tutkimusyksikkö)
1) Janne Laukkanen: Liiketoimintakiellon valvonta

Pro gradu -tutkielma (Helsingin yliopisto, oikeustiede)

D Säätiöt ja järjestöt
Järvenpään sosiaalisairaala
1) Riitta Granfelt (tutkija): Vanajan vapautuvien naisvankien päihdeohjelman

arviointi- ja kehittämistutkimus
Rahoittajana Rikosseuraamusvirasto yhteensä 35 000 eurolla. Rahoitus yh-
delle tutkijalle 12:ksi kuukaudeksi.

2) Maija Nyman (tutkija): Päihdehoidon lainsäädännön näkökulmia perhekes-
keisen huumehoidon kehittämishankkeeseen (yhtenä osiona vankeusrangais-
tuksen vaihtoehdot)
Rahoittajana Raha-automaattiyhdistys, 40 000 euroa. Osa kolmivuotista per-
hekeskeisen huumehoidon kehittämishanketta. Hankkeessa rahoitus yhdelle
tutkijalle 12:ksi kuukaudeksi.

Kriminaalihuollon tukisäätiö
1) Hanke: Kuntouttavan vankityömallin seuranta (tutkijanpaikka auki)
2) Hanke: Vapautuvien naisten asumisyhteisö (tutkijanpaikka auki)

E Osaamiskeskukset
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus
1) Anne Saarijärvi: Sosiaalityön mahdollisuudet yhdyskuntapalvelutyöskente-

lyssä
Ammatillinen lisensiaatin tutkielma

Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus
1) Jari Kainulainen (tutkija): Yhteistyössä rikoksettomaan elämään -hankkeen

arviointitutkimus
Tutkimusosuus Rikosseuraamusviraston rahoittama, tutkija työsuhteessa Hel-
singin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniaan/Päijät-Hämeen ja
Itä-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Versoon, jolta Rikosseuraamusvi-
rasto tilannut tutkimuksen.
Rahoitus 45 000 euroa, jolla katetaan yhden tutkijan työ 7:n kuukauden ajak-
si.

Tarkasteltaessa selvityksen toteuttamishetkellä käynnissä olleita hankkeita
havaitaan, että tutkimuspanosta suunnataan huomattavasti mielentilakysy-
myksiin, väkivaltaan, seksuaalirikoksiin ja kontrollijärjestelmän alan nais-
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tutkimukseen. Seuraamusjärjestelmää suoranaisesti koskevista teemoista
näkyvin on vankilatutkimus, minkä osuus myös tutkimuskirjallisuudesta on
määrällisesti merkittävä. Jos sivuutetaan pro gradu -tutkielma- ja päättötyö-
tasoiset hankkeet ja tarkastellaan varsinaisia tutkimusprojekteja, havaitaan
niitä olevan käynnissä noin parikymmentä. Näistä runsas puolet on ilman
erillisrahoitusta suoritettavia väitöskirjaprojekteja. Jäljelle jäävien kymme-
nen projektin joukossa on neljä hieman laajempaa hanketta, joille on osoi-
tettu myös erillisrahoitusta: velkaantuminen (STM 97 000 €), vankila ja
valtasuhteet (RISE 97 000 €), päihdetyö (RAY 40 000 €) sekä YRE (RISE
45 000 €). Laajempiin hankkeisiin voidaan lisäksi lukea kaksi Oikeuspo-
liittisessa tutkimuslaitoksessa virkatyönä tehtävää hanketta: Huumausaine-
rikosuudistuksen seuranta ja Uusintarikollisuus ja seuraamusten vaikutta-
vuus. Suurin yksittäinen rahoittaja – yliopistojen virkatyön ohella – on alan
tutkimustoiminnassa tällä hetkellä Rikosseuraamusvirasto.



4 HAVAINTOJA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ
RIKOSSEURAAMUSTEN TUTKIMUKSESTA

Rikosseuraamuksiin kohdistuvaa tutkimusta on Suomessa tehty viime vuo-
sina varsin niukasti. Tutkimustoiminta on pääosin opinnäytteiden varassa,
kun taas laajempien, pitkäjänteisten tutkimushankkeiden määrä on vähäi-
nen. Selvästi eniten rikosseuraamuksiin liittyvää tutkimusta on tehty yli-
opistojen yhteiskuntatieteiden oppiaineissa sekä ammattikorkeakoulujen
sosiaalialan koulutusohjelmissa.

Selvitystä varten kootussa kirjallisuuskatsauksessa on runsaasti eritoten
sosionomeiksi ja sosiaalityöntekijöiksi valmistuvien opinnäytetöitä. Myös
oikeustieteellisen tutkimuksen määrä on luonnollisesti jo aihepiirin perus-
teella suuri. Oikeustieteellisen tutkimuksen rajoitukseksi voidaan kuitenkin
lukea empiirisen tutkimuksen vähäisyys, minkä vuoksi useiden rikosseu-
raamusten kohdalla tutkimustiedon puute toimenpiteiden ja prosessien vai-
kuttavuudesta on merkittävä. Opinnäytteistä yleisesti ottaen puhuttaessa
ongelmana on, että niiden sisältöjen laatu ja tiedon hyödynnettävyys vaih-
televat huomattavasti.

Rikosseuraamusten tutkimustoiminnalle on tarkastelun perusteella omi-
naista seuraavat seikat:

1. Opinnäytetöiden suuri osuus kokonaistutkimuksesta
2. (Edellisen seurauksena) ilman erillistä rahoitusta/muun työn ohessa

toteutettavien tutkimusten runsaus
3. Tutkimusta toteuttavien tahojen institutionaalinen moninaisuus
4. Samojen aihepiirien tutkimuksen jakautuminen useille tieteen- ja tutki-

musaloille
5. Laajempien tutkimushankkeiden vähäisyys
6. Monitieteisten tutkimushankkeiden vähäisyys
7. Pitkäjänteisen tiedonkeruun ja pitkittäistutkimusten vähäisyys
8. Tiettyihin erityisteemoihin ja ryhmiin kohdistuvan tutkimuksen puute
9. Rahoituskanavien puute
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4.1 Tutkimuksen kohdentuminen aihealoittain
Kirjallisuuskatsausosioon on koottu tietoa yhteensä 253:sta rikosseu-
raamuksiin liittyvästä tutkimuksesta, jotka on toteutettu ja raportoitu ajan-
jaksolla 1994−2004. Näistä julkaisemattomien opinnäytteiden (pro gradu-
tutkielmien, lisensiaatintutkielmien ja ammattikorkeakoulujen päättötöi-
den) osuus on huima: 184 kappaletta. Huomionarvoista on etenkin ammat-
tikorkeakoulujen opinnäytteiden suuri määrä (julkaisemattomia 58 kpl),
joista suuressa osassa on keskitytty käytännön interventioiden ja toiminta-
mallien tutkimukseen.

Tutkimuskirjallisuuden perusteella laitosrangaistustutkimus aiheena on
määrällisesti täysin ylivoimainen muihin aihepiireihin verrattuna. Aihe on
lisäksi universaali siinä mielessä, että mitä moninaisemmat oppi- ja tie-
teenalat ovat olleet siitä kiinnostuneita. Aihepiiriä koskien on kuitenkin
havaittavissa aukkokohtia, kuten tiettyihin erityisryhmiin kohdistuvan tut-
kimuksen puute. Esimerkiksi vankeusrangaistusta suorittavia naisia, ulko-
maalaisia ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvia on tutkittu vähän.

Rangaistuslaitosten kuntouttavia toimenpiteitä ja jälkihuoltoa koskevista
tutkimuksista suurin osa on yhtäältä yksittäisiin vankiloihin, toisaalta yk-
sittäisten toimintaohjelmien toteutukseen keskittyviä tapaustutkimuksia.
Aihepiiriä koskeva tieto on hyvin pirstaleista, mikä on osin luonnollinen
seuraus opinnäytteiden suuresta määrästä tarkastellun teeman yhteydessä.
Tutkimustiedon yleistettävyyden ja positiivisen kasautumisen kannalta jat-
kossa olisi tarkoituksenmukaista organisoida muun muassa päihdekuntou-
tuksen vaikuttavuustutkimusta laajemmiksi kokonaisuuksiksi vertailevien
asetelmien avulla.

Eräs silmiinpistävä puute laitosrangaistustutkimukseen liittyen on eh-
dolliseen vankeusrangaistukseen kohdistuvan tutkimuksen vähäisyys.
Etenkin empiirinen tutkimus on määrällisesti puutteellista.

Useissa lääketieteen (etenkin epidemiologian ja oikeuspsykiatrian) tut-
kimuksissa hyödynnettyjen laajojen rekisteriaineistojen perusteella on
saatu viitteitä myös uusintarikollisuuden kehityksestä ja määrästä eri väes-
töryhmissä, vaikka tutkimuksen painopisteenä ei ole useinkaan ollut suora-
naisesti uusintarikollisuuden tutkimus. Lääketieteilijöiden hallinnoimien
kohortti- ja mielentilatutkimuslausuntoaineistojen hyödyntämismahdolli-
suuksia uusintarikollisuuden tutkimuksessa olisi jatkossa aiheellista selvit-
tää. Eri tieteenalojen menetelmien ja aineistojen hyödyntämättä jättäminen
ei ole tarkoituksenmukaista, etenkin kun huomioidaan uusintarikollisuuden
kokonaistutkimuksen tämänhetkinen vähäisyys. Uusintarikollisuuden – ja
muidenkin seuraamusten tutkimusten kohdalla − tarve eri tieteenalojen tut-
kijoiden yhteistoiminnan lisäämiseen on ilmeinen.
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Yhdyskuntaseuraamuksiin kohdistuneissa tutkimuksissa on oltu lähes
yksinomaan kiinnostuneita yhdyskuntapalvelusta. Tutkimuksissa on selvi-
tetty pääosin palvelupaikkojen yhdyshenkilöiden näkemyksiä ja kokemuk-
sia yhdyskuntapalvelun käyttöalasta ja soveltuvuudesta rangaistukseksi.
Ehdonalaisesti vapautuneiden valvontaan kohdistuneiden tutkimus on
puutteellista.

Rikosasioiden sovittelua koskevissa tutkimuksissa on pääosin kuvattu
tai arvioitu sovittelu lainopillisesta näkökulmasta tai selvitetty viranomais-
näkökulmia sovitteluun. Sen sijaan sovittelun asianosaisia (tekijää ja uhria)
ja heidän kokemuksiaan on selvitetty vähemmän.

Nuorten rikosseuraamuksiin kohdistuvan empiirisen tutkimustiedon
määrä on vähäinen ja tutkimukset ovat olleet luonteeltaan lähinnä kuvaile-
via. Tutkimusta siitä, miten järjestelmä käytännössä toimii ja millaisia yh-
teyksiä eri seuraamuksilla on esimerkiksi uusintarikollisuuteen on huo-
mattavasti vähemmän. Eritoten ehdollisesti rangaistujen nuorten valvontaa
koskeva tutkimustieto on puutteellista. Valvonnan käytännön toteutusta ja
alueellista yhdenmukaisuutta selvittävä tutkimustieto olisi tarpeellista.
Nuorten kohdalla tietoa tarvittaisiin myös yksilökohtaisesta seuraamusten
kasaantumisesta. Edellä esitetyn perusteella aukkoja tutkimustiedossa
esiintyy erityisesti seuraavien rikosseuraamusaiheiden kohdalla:

• Rangaistusvankien erityisryhmät kuten naisvangit, ulkomaalaiset
vangit ja etniset vähemmistöt

• Vankiloiden kuntoutus- ja toimintaohjelmien vaikuttavuus
• Ehdollinen vankeusrangaistus
• Rikoksentekijät ja uhrit sovittelussa
• Ehdonalaisesti vapautuneiden valvonta
• Rangaistus- ja tuomitsemiskäytännöt
• Ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonta
• Seuraamusten kasaantuminen nuorilla rikoksentekijöillä

4.2 Tutkimustoiminnan piirteistä ja kehittämisestä
Rikosseuraamusten tutkimuksen institutionaalinen ja tieteenalakohtainen
pirstaleisuus vaikeuttaa rikosseuraamusalan toteutuneiden tutkimushank-
keiden sekä tulevien tutkimustarpeiden kokonaiskuvan hahmottamista.
Maantieteelliset ja oppialakohtaiset välimatkat saattavat myös aiheuttaa
tilanteita, joissa yksittäisillä tutkimustoiminnan harjoittajilla (henkilöillä tai
instituutioilla)  on  käynnissä  keskenään  päällekkäisiä  tutkimushankkeita
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ja -ohjelmia yksinkertaisesti sen vuoksi, etteivät osapuolet ole toisistaan
tietoisia.

Yksittäisten tutkijoiden toimintaa ohjaavat tieteellisten ambitioiden li-
säksi myös käytännön seikat. Kirjallisuuskatsauksen perusteella havaittu
trendi kohdistaa tutkimus viranomaistoimijoihin pikemminkin kuin seu-
raamusten kohteisiin lienee tyyppiesimerkki tästä. On huomattavasti käy-
tännöllisempää tehdä lomakekysely vapaaehtoisille sovittelijoille kuin pyr-
kiä selvittämään uhrin ja tekijän näkemyksiä prosessista, puhumattakaan
että ilman erillistä rahoitusta toimiva tutkija lähtisi vertaamaan muiden vä-
kivallan vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden tai ohjelmien vaikutta-
vuutta. Ajatus siitä, että rikosseuraamuksiin (tai mihin tahansa muuhun
tutkimusaihepiiriin) liittyen tulisi tutkia ainoastaan helposti lähestyttäviä
kohteita ja tuottaa mahdollisimman vähillä voimavaroilla tutkimusta on
kestämätön. Tämän selvityksen perusteella tilanne näyttää − pääosin tutki-
musrahoituksen puutteen vuoksi − olevan valitettavasti juuri tämä.

Etsittäessä konkreettisia toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi on ai-
heellista pohtia ainakin seuraavia selvityksessä esiin tulleita ongelmakoh-
tia:

• Tutkimusta tekevien instituutioiden uudelleen järjestely
• Rahoituksen jäntevä kohdentaminen
• Rikosseuraamuksiin keskittyvän kansallisen tutkimusohjelman

perustaminen
• Yhteisrahoituskanavan luominen

Koska tutkimusalan tämänhetkinen rahoitus on epävarmaa ja satunnaista
eikä rahoitusasioiden käsittelyä ole keskitetty, on tutkimusryhmien hanka-
laa löytää rahoituskanavia. Havainnot opinnäytteiden suuresta osuudesta
kokonaistutkimuksessa johtunevat osin nimenomaan laajempien tutkimus-
ohjelmien ja rahoituskanavien puutteesta. Kun pitkäjänteiseen tutkimuk-
seen ei ohjata taloudellisia resursseja, on itsestään selvää, että lyhyiden
selvitysten, raporttien, kuvailevien tutkimusselosteiden ja opinnäytteiden
määrä kokonaistutkimuksesta kasvaa.

Toimiva rikosseuraamusten tutkimusjärjestelmä edellyttää sekä tutki-
muslaitosten että yliopistojen panostusta. Rikosseuraamusalan tutkimuksen
vähäisyys liittyy rahanpuutteen lisäksi yleisemmällä tasolla myös kri-
minologian heikkoon akateemiseen ja yliopistolliseen asemaan Suomessa.
Kriminologisen tutkimuksen panostus on meillä vain murto-osa esimerkik-
si Ruotsin vastaavasta. Aiheeseen on kiinnittänyt huomiota Kjell Sevón
(1995) selvityksessään, jossa hän esitti toimenpidesuosituksena kriminolo-
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gian akateemista institutionalisoimista. Ajatus ei ole uusi, sillä kriminolo-
gian professuuria on yritetty saada Helsingin yliopistoon jo lähes 55 vuotta.
Erillisen rakenteellisen ongelman rikosseuraamusten tutkimuksessa muo-
dostaa sekin, että jo entuudestaan vähäiset resurssit kanavoidaan määräai-
kaisiin työsuhteisiin ja erilaisiin lyhytkestoisiin projekteihin. Kivivuori ja
Alvesalo (2003) ovatkin ehdottaneet ratkaisuksi kriminologisen tutkimuk-
sen keskittämistä yhteen kriminologian ja kriminaalipolitiikan kehittämis-
keskukseen (KRIKES).

Mahdollisuuksia hyödyntää nykyistä tehokkaammin päättötöiden poten-
tiaalia olisi jatkossa aiheellista selvittää. Opinnäytetöiden kiinnittäminen
laajempiin tutkimushankkeisiin ei ole tutkimustoiminnan kokonaiskehityk-
sen kannalta kestävä ratkaisu, mutta se saattaa olla ensimmäinen, suhteelli-
sen vähin voimavaroin otettavissa oleva askel oikeaan suuntaan. Parhaim-
millaan seurauksena olisi tutkimustiedon kumuloituminen ja tulosten
yleistettävyyden paraneminen. Mahdollisesti myös opinnäytetöiden sisäl-
löllisessä laadussa havaittaisiin kehittymistä tiiviimpien työnohjaussuhtei-
den ja opiskelijoiden oman motivaation lisääntymisen myötä.

Selvityksen huomiot toiminnan hajanaisuudesta ja rahoituksen puut-
teesta tulevat tuskin kenellekään asiaa tuntevalle yllätyksenä. Havainto
kuitenkin alleviivaa sitä tosiasiaa, että jos rikosseuraamusalan tutkimus-
toiminnan kehittämiseen halutaan vakavasti paneutua lähitulevaisuudessa,
on toimenpiteisiin sekä rahoituksen että tutkimustoiminnan laajentamiseksi
ryhdyttävä pikimmiten.
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KYSELYLOMAKE LIITE

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS
PL 444
00531 HELSINKI

RIKOSSEURAAMUSALAN TUTKIMUSTOIMINNAN KARTOITUS

TAUSTATIEDOT

1 Toimintaympäristö (voitte tarvittaessa rastittaa useamman vaihtoehdon)

� Tutkimuslaitos
� Yliopiston laitos/yksikkö
� Ammattikorkeakoulun laitos/yksikkö
� Sosiaalialan osaamiskeskus
� Valtionhallinnon virasto
� Kuntasektorin laitos
� Säätiö/järjestö
� Muu, mikä? __________________________

2 Kuinka monta henkilöä toimintayksikössänne tällä hetkellä työskentelee tutkimus-
tehtävissä?

� Ei yhtään ( siirtykää kysymykseen 5 )
� 1-5
� 6-10
� 11-20
� 21-50
� 51-100
� Yli 100

TEEMA 1: KÄYNNISSÄ JA SUUNNITTEILLA OLEVAT
RIKOSSEURAAMUSALAN TUTKIMUSHANKKEET

3 Kuinka monta henkilöä toimintayksikössänne työskentelee tällä hetkellä
RIKOSSEURAAMUSALAAN liittyvissä tutkimustehtävissä?

� Ei yhtään ( siirtykää kysymykseen 5 )
� 1-5
� 6-10



� 11-20
� yli 20

4 Kuinka monta ilman erillistä rahoitusta suoritettavaa rikosseuraamusalaan liittyvää
opinnäytetyötä toimintayksikössänne on tällä hetkellä käynnissä?

� Ei yhtään
� 1-5
� 6-10
� 11-20
� yli 20

5 Kuinka monta rikosseuraamusalaan liittyvää tutkimushanketta tai yksittäistä tut-
kimusta toimintayksikössänne on tällä hetkellä käynnissä? Sisällyttäkää lukuun
myös ulkopuolisten tahojen kanssa suoritettavat yhteishankkeet.

� Ei yhtään (siirtykää kysymykseen 16)
� 1-5
� 6-10
� 11-20
� yli 20

6 Mihin seuraavista rikosseuraamusalan teemoista toimintayksikkönne tällä hetkellä
käynnissä olevat tutkimushankkeet tai yksittäiset tutkimukset keskittyvät. Rastitta-
kaa tarvittaessa useampi vaihtoehto.

� Laitosrangaistukset (esim. vankila, sakkovangit, jälkihuolto)
� Yhdyskuntaseuraamusten käyttö ja toimeenpano
� Seuraamusten määrääminen (syyttäjä, tuomioistuin)
� Vahingonkorvaukset
� Sakot
� Kriminaalipotilaat
� Nuorten rikosseuraamukset
� Lastensuojelulaitokset
� Oikeuskäsitykset
� Rangaistuksille vaihtoehtoiset järjestelyt (esim. sovittelu)
� Seuraamusjärjestelmän ja yhteiskunnan tukijärjestelmien yhteistyö
� Muu rikosseuraamusalan tutkimusteema, mikä?__________________



7 Olkaa hyvä ja listatkaa oheen toimintayksikössänne tällä hetkellä käynnissä olevien
rikosseuraamusalan hankkeiden ja tutkimusten sekä niiden toteutuksesta vastaavien
tutkijoiden nimet.

Hankkeen /tutkimuksen nimi Vastuullinen tutkija

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

8 Millaisia aineistoja toimintayksikkönne tällä hetkellä käynnissä olevissa rikosseu-
raamusalan tutkimuksissa hyödynnetään?

� Kyselyaineisto (survey)
� Rekisteriaineisto
� Haastatteluaineisto (laadullinen)
� Etnografinen aineisto
� Teksti-/asiakirja-aineisto
� Muu aineisto, mikä? ___________________________________

9 Minkä kokoisia (n) käynnissä olevien tutkimusten aineistot ovat? Mikäli käynnissä
on useita samanlaista aineistotyyppiä hyödyntäviä tutkimuksia, vastatkaa aineistol-
taan SUURIMMAN mukaan.

Otoskoko
(n)

Kyselyaineisto (survey)

Rekisteriaineisto

Haastatteluaineisto (laadullinen)

Etnografinen aineisto

Teksti-/asiakirja-aineisto

Muu aineisto, mikä______________________________________



10 Mihin seuraavista rikosseuraamusalan teemoista toimintayksikössänne on suunnit-
teilla keskittää tutkimusta (rastittakaa tarvittaessa useampi vaihtoehto)?

� Laitosrangaistukset (esim. vankila, sakkovangit, jälkihuolto)
� Yhdyskuntaseuraamusten käyttö ja toimeenpano
� Seuraamusten määrääminen (syyttäjä, tuomioistuin)
� Vahingonkorvaukset
� Sakot
� Kriminaalipotilaat
� Nuorten rikosseuraamukset
� Lastensuojelulaitokset
� Oikeuskäsitykset
� Rangaistuksille vaihtoehtoiset järjestelyt (esim. sovittelu)
� Seuraamusjärjestelmän ja yhteiskunnan tukijärjestelmien yhteistyö
� Muu rikosseuraamusalan tutkimusteema, mikä? _________________________

TEEMA 2: RIKOSSEURAAMUSALAN TUTKIMUKSEN RAHOITUSPOHJA

11 Kuinka paljon toimintayksikkönne budjetista on käytettävissä rahaa rikosseu-
raamusalan tutkimustoimintaan vuonna 2004?

___________€

12 Entä kuinka suuri osuus tämä summa on toimintayksikkönne tutkimustoimintaan
varatusta kokonaisbudjetista?

___________%

13 Mikä on toimintayksikössänne harjoitetun rikosseuraamusalan tutkimustoiminnan
PÄÄASIALLINEN rahoituslähde (rastittakaa vain yksi vaihtoehto)?

� Laitoksen/yksikön budjetti
� Ulkopuolinen projektirahoitus
� Yhteisrahoitus muiden tutkimusta harjoittavien tahojen kanssa



14 Mistä ulkopuolisista lähteistä toimintayksikössänne on haettu rahoitusta rikosseu-
raamusalan tutkimukseen?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

TEEMA 3: TUTKIMUSTOIMINNAN ESTEET JA HIDASTEET

15 Kuinka suurena ongelmana pidätte seuraavia asioita toimintayksikkönne rikosseu-
raamusalan tutkimustoiminnan kannalta? (rastittakaa näkemystänne vastaava vaih-
toehto)

erittäin
vähäisenä

vähäisenä en osaa
sanoa

suurena erittäin
suurena

Rahoituksen/rahoittajien puute

Tietosuojaongelmat

Työnohjauksen puute

Aineiston saatavuus

Ammattitaitoisten tutkijoiden puute

Yhteistyökumppaneiden puute

Tutkimusintressien yhteensovittaminen
yhteistyökumppaneiden kanssa

Muu ongelma, mikä?
___________________

16 Onko toimintayksikkönne rikosseuraamusalan tutkimustoimintaan liittyen ilmennyt
tapauksia, joissa rikosseuraamusalan tutkimus on jäänyt toteutumatta tutkimusluvan
epäämisen ja/tai tietosuoja- ja tieto-turvaongelmien vuoksi?

� kyllä
� ei  (siirtykää kysymykseen 18)
� en tiedä/en osaa sanoa  (siirtykää kysymykseen 18)



17 Kuivailkaa millaisia ongelmia olette kohdanneet tutkimuslupiin ja/tai tietosuoja- ja
tietoturva-asioihin liittyen (voitte tarvittaessa jatkaa kirjoitusta kääntöpuolelle).

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

TEEMA 4: TUTKIMUSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA SUUNTAAMIS-
TARPEET

18 Mainitkaa kolme rikosseuraamusalan tutkimuskohdetta, joihin olisi mielestänne kes-
keistä suunnata resursseja lähitulevaisuudessa:

1._____________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________

3._____________________________________________________________________

19 Miten rikosseuraamusalan tutkimustoiminnan rahoitusmahdollisuuksia tulisi mie
lestänne kehittää oman toimintayksikkönne toiminnan näkökulmasta (voitte tarvitta-
essa jatkaa kirjoitusta kääntöpuolelle)?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Voimmeko ottaa teihin jatkossa yhteyttä?

� Kyllä
� Ei kiitos

KIITOS VASTAUKSISTA!
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