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Esipuhe 

Nyt kasilla olevalla tutkimuksella on ollut 
kaksi tavoitetta, ensinna selvittaa vuosittain 
julkaistavan rikostilaston sisaltamien henkiri
kollisuutta koskevien tietojen sisaltoa ja luo
tettavuutta ja toiseksi tehda yksityiskohtainen 
analyysi vuosien 1998-2000 henkirikosten ra
kenteesta ja rikososapuolista. 

Tutkimus on tehty Tilastokeskuksen ja 
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen yhteis
hankkeena. Sen on laatinut Martti Lehti, joka 
on ollut tutkimusta tehdessaan Tilastokes
kuksen palveluksessa. Tilastokeskuksessa 
Maija Eh Anita Liljeqvist, Reijo Pohjoismaki 
ja Seijasirkku Paarila-Pajari ovat osallistuneet 

rikosilmoitusten selosteosista kerattyjen tieto
jen tallentamiseen. Lisaksi Tilastokeskuksen 
henkilokuntaan kuuluvat Hilkka Ahonen, 
Jorma Kallio, Risto Lattila, Tuomo Niskanen 
ja Seppo Nykanen ovat avustaneet aineiston 
analyysiin liittyvissa kysymyksissa. Riitta 
Harala, Janne Kivivuori, Tapio Lappi-Seppala 
ja Risto Lattila ovat lukeneet kasikirjoituksen 
ja antaneet kommenteillaan arvokasta pa
lautetta sen sisallosta. 

Julkaisu on taitettu Tilastokeskuksessa. 

Helsingissa 20. paivana syyskuuta, 2002 

Riitta Harala 
Tilastojohtaja, Tilastokeskus 

Tapia Lappi-Seppiilii 
Johtaja, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 
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1 Johdanto 

Aiheena seuraavilla sivuilla 
1998-2000 henkirikollisuus 

on vuosien 
Suomessa. 

Kuten mainittua, tutkimus on toteutettu 
Tilastokeskuksen ja Oikeuspoliittisen tutki
muslaitoksen yhteistyona. Se on toisaalta osa 
Tilastokeskuksen laajempaa rikostilastotieto
jen sisallon ja laadun valvontaprojektia, 1 toi
saalta niveltyy Oikeuspoliittisessa tutkimus
laitoksessa viime vuosina harjoitettuun vaki
valtarikollisuuden tutkimukseen. 2 Oikeuspo
liittisella tutkimuslaitoksella on lisaksi kayn
nistymassa hanke henkirikollisuuden tieto
pankin perustamiseksi, johon on tarkoitus 
koota standardimuodossa keskeisin informaa
tio kaikista vuosittain tehtavista henkirikok
sista ja niiden osapuolista. Tietokantaa on tar
koitus mahdollisuuksien mukaan taydentaa 
tulevaisuudessa myos ajassa taaksepain. 
Tavoitteena nyt ilmestyvassa tutkimuksessa 
on tasta johtuen ollut analyysin tekeminen 
vuosien 1998-2000 henkirikoksista muodos
sa, joka on mahdollista niveltaa osaksi mainit
tua tietokantaa. 

Tutkimuksella on siten ollut kaksi paata
voitetta, ensinnakin selvittaa vuosittain jul
kaistavan rikostilaston sisaltamien henkirikol
lisuutta koskevien tietojen tosiasiallinen sisal
to ja luotettavuus ja toiseksi tehda yksityis
kohtainen analyysi kohdevuosien henkirikos
ten rakenteesta ja rikososapuolista. 

Paalahteena ovat olleet poliisin tutkinta
ja virka-apujarjestelmaan (RIKI; rikosilmoi
tusjarjestelma) vuosina 1998-2000 kirjatut 
tahalliset henkirikokset (lapsensurmarikoksia 
lukuun ottamatta) ja tahallisiin pahoinpitely
rikoksiin liittyneet kuolemantuottamusrikok-

set. Vertailuaineistona on kaytetty kuoleman
syytilaston sisaltamia henkilotietoja tahallisen 
vakivallan ja tahallisuudeltaan epaselvan vaki
vallan uhreina kuolleista samalta ajanjaksolta. 
Lisaksi rikososapuolten taustaa selvitettaessa 
on hyodynnetty useampaa Tilastokeskuksen 
tietokantaa, muun muassa tyossakiiyntitilas
toa ja vuoden 1995 vaestonlaskentatietoja. 

Suomessa on viime vuosina ilmestynyt 
useita tutkimuksia nykyhenki- ja pahoinpite
lyrikollisuudestamme. Henkirikollisuuden 
osalta keskeisimmat ovat Jussi Pajuojan 
"Vakivalta ja mielentila" sekii Janne Kivi
vuoren "Suomalainen henkirikos". Pajuoja on 
vaitoskirjassaan tutkinut vuosina 1987-1989 
henkirikoksiin syyllistyneiden taustaa ja ela
mantilannetta lahinna mielentilatutkimusai
neiston pohjalta, Kivivuoren kohteina ovat 
puolestaan olleet niin rikososapuolet kuin itse 
rikollisuuden rakennekin. Hanen lahteensa 
ovat paaosin olleet samat kuin nyt kiisilla ole
vassa tutkimuksessa, ajanjaksona vuodet 1988 
ja 1996. Kumpikin mainituista teoksista on 
sekii ajallisesti tuore etta tutkimusotteeltaan 
perusteellinen, joten yleisella tasolla kovin
kaan paljon uutta Pajuojan ja Kivivuoren tu
loksiin ei vuosien 1998-2000 rikoksista enna
kolta arvioiden ole ollut odotettavissa. Ensin
nakin henkirikollisuuden taso on viimeisten 
kymmenen vuoden aikana ollut meilla erit
tain vakaa, mika ei indikoi suuremmista ra
kenteellisista muutoksista. Toiseksi henkiri
kosten vuotuinen absoluuttinen maara on 
maassamme niin pieni, ettei ajallisten vertai
lujen tekeminen esimerkiksi vuosien 1996 ja 
1998-2000 valilla ole mielekiista. Rikollisuu-

Aiemmin projektista on toteutettu jo vastaavat tutkimukset ti.irkean pahoinpitelyrikollisuuden ja 
raiskausrikollisuuden osalta (Honkatukia 2001; Uittila 2001). 

Homicide in Finland 2001; Kivivuori 1999; Lehti 2001; Niemi & Siren 1997; Siren 2000. 

5 



den rakenteen vuotuisiin muutoksiin satun
naistekijoilla on nimitti:iin suhteeton vaikutus. 
Jotta mistaan todellisista muutoksista voitai
siin varmuudella puhua, vertailujaksojen pi
taisi olla huomattavasti pidempia ( vahintaan 
kymmenen vuoden mittaisia) ja pohja-aineis
tona tulisi kayttaa useamman vuoden keskiar
voja. 

Jotain uutta tassakin tutkimuksessa kui
tenkin on myos henkirikollisuuden analyysin 
osalta. Nimittain ensimmaista kertaa on pys
tytty kartoittamaan rikososapuolten, seka 
syyllisten etta uhrien, taustaa ja ela
manolosuhteita Tilastokeskuksen rekisterien 
pohjalta niissa rajoissa kuin se lainsaadannon 
puitteissa on mahdollista. Osin tasta syysta 
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painopiste seuraavilla sivuilla onkin nimen
omaan rikososapuolissa, ei niinkaan itse ri
koksissa. 

Tutkimus jakautuu kuuteen paajaksoon. 
Luvussa kaksi kuvataan kaytettyja lahteita, 
luku kolme sisaltaa selvityksen henkirikolli
suutta koskevien rikostilasto- ja kuoleman
syytilastotietojen tosiasiallisesta sisallosta j a 
eroista seka myos arvion niiden luotettavuu
desta. Rikollisuuden varsinainen raken
neanalyysi sisaltyy lukuihin nelja, viisi, kuusi 
ja seitseman. Luku nelja tarkastelee rikososa
puolia, luku viisi rikoksia, luku kuusi nuorten 
henkirikollisuutta ja luku seitseman henkiri
kollisuuden alueellista jakautumista. Paatos
luvussa saadut tulokset yhdistetaan. 



2 Aineisto 

Rikosoikeudellisesti henkirikoksia ovat maas
samme murha, tappo, surma ja lapsensurma 
seka niiden yrityksee Tassa tutkimuksessa 
henkirikoksella tarkoitetaan kuitenkin ainoas
taan taytettyja murha-, tappo- ja surmarikok
sia. Lapsensurmat ja henkirikoksen yritykset 
on rajattu aineiston ulkopuolelle, joskin jal
kimmaisia on kaytetty rikosten ominaispiir
teita kasittelevassa j aksossa vertailuaineistona. 
Toisaalta aineiston henkirikoksiin on lisatty 
tahallisen pahoinpitelyrikoksen yhteydessa 
tehdyt kuolemantuottamusrikokset. Tehdyt 
raj aukset vastaavat kriminologisessa tutki
muksessa yleensa sovellettuja, perusteena 
ovat henkirikostyyppien erot ja ajallisten seka 
alueellisten vertailujen asettamat tarpeet. 

Lapsensurmarikokset (aidin suorittamat 
vastasyntyneen surmat) poikkeavat seka omi
naispiirteiltaan etta historialliselta kehityksel
taan olennaisesti muusta henkirikollisuudes
ta. Kaytanni:issa lapsensurmarikollisuus liittyy 
lahinna syntyvyyden saanni:istelyn, aitiyshuol
lon ja sukupuolimoraalin problematiikkaan, 
ei varsinaiseen vakivaltarikollisuuteen. Tasta 
johtuen se kriminologisessa tutkimuksessa 
yleensa rajataan henkirikollisuuden ulkopuo
lelle.4 

Henkirikoksen yritys on puolestaan ajalli
sesti, alueellisesti ja kulttuurisesti huomatta
van tulkinnanvarainen kasite. Nimenomaan 
raja ti:irkean pahoinpitelyn ja henkirikoksen 
yrityksen valilla on hailyva. 5 Esimerkiksi Suo
messa henkirikoksen yritykset muodostivat 

Rikoslaki 21. luku. 

Kts. esim. Ervasti 1995. 

Kts. esim. Kivivuori 1999, 50-51. 

viela 1950- ja 1960-luvuilla vain noin 30% 
kaikista poliisin kirjaamista henkirikoksista, 
1990-luvulla osuus oli jo vajaat 65 %. 6 Yrityk
siksi jaaneiden henkirikosten maara on siten 
kasvanut viime vuosikymmenina huomatta
vasti nopeammin kuin kuolemaan johtanei
den. Sarna kehitys, joskin vahemman jyrkka, 
on tapahtunut myi:is 1990-luvun mittaan: 
taytettyjen henkirikosten (lapsentapot ja pa
hoinpitelyrikoksiin liittyneet kuolemantuot
tamusrikokset mukaan lukien) vuotuinen 
maara oli 1991-93 keskimaarin 177 ja 
1998-2000 165 (-7 %), henkirikoksen yritys
ten vastaavasti 278 ja 308 (+11 %). Samaan 
aikaan henkirikoksen yrityksiksi nimettyjen 
tekojen suhteellinen osuus kasvoi myi:is vaka
via vammoja tuottaneista tahallisista pahoin
pitelyrikoksista (13 %:sta 17 %:iin). 7 Kehityk
sen taustalla, nimenomaan vuosikymmenten 
aikajanteella, on tosiasiallisiakin muutoksia, 
sairaanhoidon ja kuljetustekniikan paranemi
sen myi:ita kuolleisuus tahallisesti aiheutettui
hin hengenvaarallisiin vakivaltavammoihin on 
olennaisesti vahentynyt 1950- ja 1960-lukui
hin verrattuna puhumattakaan viela kaukai
semmista ajoista. Paaosaa muutoksessa ovat 
kuitenkin naytelleet rikosten kirjaamisperi
aatteissa ja maarittelyssa tapahtuneet muu
tokset.8 Jos oman maamme viime vuosikym
menten kehityksesta siirrytaan kansainvalisiin 
tai pitkan aikavalin historiallisiin vertailuihin, 
eteen tulevat tulkintavaikeudet ovat viela 
huomattavasti suurempia. Taman johdosta 

6 1950- ja 1960-luvun tiedot sisaltavat kuolemaan johtaneet pahoinpitelyt, 1990-luvun tiedot 
pahoinpitelyrikokseen liittyneet kuolemantuottamusrikokset. 
Lahde: rikostilasto. 

Kts. Kivivuori & Aromaa 2001, 12-23. 
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kriminologisessa tutkimuksessa henkirikoksis
ta rajataan yleensa kuolemaan johtamattomat 
teot pois. Toisaalta samasta syysta henkiri
koksiksi luetaan normaalisti kaikki uhrin kuo
lemaan johtaneet tahalliset pahoinpitelyri
kokset niiden oikeudellisesta arvioinnista riip
pumatta. 

Nain rajattuna tahallinen henkirikollisuus 
on niin historiallisesti kuin kansainvalisestikin 
yksiselitteisin rikollisuuden tyyppi ja pitkalti 
siita johtuen myos yleisimmin kaytetty vertai
levan vakivaltarikollisuuden tutkimuksen 
mittari. Suhteellisen kasitteellisen yksiselittei
syyden ohella henkirikosten vahvuuksia ver
tailevassa tutkimuksessa ovat piilorikollisuu
den vahaisyys ja useamman toisistaan riippu
mattoman lahdesarjan olemassa olo. Oikeus
ja jarjestysviranomaisten ohella henkirikoksis
ta pitavat nimittain kirjaa myos laakintavi
ranomaiset ja kuolemansyytilastojen koosta
jat. Muista rikollisuuden lajeista oikeus- ja 
jarjestysviranomaisten tiedoista riippumatto
mia lahdesarjoja on alettu muodostaa vasta 
parin viime vuosikymmenen kuluessa erilais
ten uhri- ja itse ilmoitettua rikollisuutta kos
kevien tutkimusten myota, henkirikoksista 
tallaiset tietolahteet ovat sita vastoin olemas
sa monissa Euroopan maissa huomattavasti 
pidemmalta ajalta - Suomessa jopa 250 vuo
den ajanjaksolta. 

Taulukko 1. 

2.1 Tapaukset 

Tutkimuksen lahdeaineisto on koostettu ri
kosilmoitusjarjestelmaan vuosina 1998-2000. 
kirj atuista henkirikoksista kirj aamisvuotta 
seuranneen vuoden maaliskuun lopun tilan
teen mukaisesti. Vuosittain julkaistavaan ri
kostilastoon tiedot tulevat helmikuun alun ti
lanteen mukaisina, joten kirjaamisajankohdis
sa on kahden kuukauden ero. 

RIKI:sta koottu aineisto kasitti (uhripoh
jaisesti tarkastellen) kaikkiaan 430 kuolemaan 
johtanutta tahallista vakivaltarikosta (391 
henkirikosta ja 39 pahoinpitelyrikokseen liit
tynytta kuolemantuottamusrikosta). Kun uh
rien henkilotunnukset kaytiin lapi, havaittiin, 
etta aineisto sisalsi yhteensa yhdeksan rikosta 
kahteen kertaan kirjattuina. Kokonaisrikos
maaraa kaksoiskirjaukset lisasivat 11 rikoksel
la (3 %) . Syyna niihin oli paasaantoisesti siir
tomerkinnan tekematta jattaminen tutkinnan 
keskusrikospoliisille siirtamisen yhteydessa. 
Koska rikosilmoitusj arj estelmaan ei kirj ata 
uhrin henkilotunnusta ja muutkin uhria kos
kevat tiedot ovat suhteellisen yleisluontoisia, 
mainitun kaltaisia virheita on hankala havaita 
myohemmissa tarkastuksissa. Naiden koti
maisten tapausten lisaksi aineisto sisalsi myos 
yhden ulkomailta tulleen virka-apupyynnon 
koskien Ruotsissa tehtya kurdimiehen tap-

Aineiston rikosmaara verrattuna julkaistuun rikostilastoon ja kuolemansyytietoihin9 
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Vuosi Kuoleman- Rikos- Alkuperiiinen Lopullinen Erotus (%) 
syytilasto tilasto aineisto aineisto KST RT 

1998 125 145 130 126 0.8 - 13,1 
1999 145 174 150 149 2,7 -14,4 
2000 139 174 150 143 2,9 - 17,8 

1998-2000 409 -15,2 

Kuolemansyytilaston tiedot sisiiltiiviit myi:is lapsensurmat. Rikostilaston mukaan lapsensurmia oli 1998-2000 
kaikkiaan kolme. 



poa. Aineiston lopulliseksi rikosmii.ii.rii.ksi 
muodostui siten 418, joista kolme oli tehty 
ennen vuotta 1998. Vuonna 1998 kirjatuista 
hcnkirikoksista yksi oli tchty 1993, vuonna 
1999 kirjatuista puolestaan yksi 1993 ja yksi 
1996. 

Julkaistun rikostilaston mukaan (lapsen
surmarikokset pois j ii.ttii.en) vuosina 
1998-2000 poliisin tietoon tuli yhteensii. 493 
kuolemaan johtanutta tahallista vii.kivaltari
kosta (tappo, murha, surma, kuolemantuot
tamus pahoinpitelyn yhteydessii.), kato aineis
tossa oli rikostilastoon verrattuna siten perii.ti 
75 rikosta (15 %). Puuttumaan jii.ii.neistii. ta
pauksista 12 selittyi edellii. mainituilla virhe
kirjauksilla, joten varsinaiseksi eroksi muo
dostui 63 rikosta ( 13 %) . Rikostyypeittii.in 
tarkastellen suurin kato oli pahoinpitelyn yh
teydessii. tehdyissii. kuolemantuottamusrikok
sissa, joita aineistossa oli ainoastaan 39, kun 
rikostilasto olisi edellyttii.nyt 92:ta. Tahallisia 
henkirikoksia aineistossa oli 391, rikostilasto 
olisi edellyttii.nyt 401 :tii.. 

Sen selvittii.miseksi, minkalaisia puuttuvat 
tapaukset olivat, kii.ytiin ne yksityiskohtaisesti 
lapi vuoden 2000 osalta. Kaikkiaan tuolta 
vuodelta aineistosta puuttui 24 rikosilmoitus
jii.rjestelmii.ii.n henkirikoksiksi10 kirjattua rikos
ta. Niistii. kaksi osoittautui kaksoiskirjauksiksi 
Qotka sisii.ltyivii.t siis RIKI:in, mutteivii.t ai
neistoon eivii.tkii. yllii. mainittuihin kaksoiskir
j auksiin), yhdessii. kyse oli toisen maailmanso
dan aikaista partisaanitoimintaa koskeneesta 
tutkimuspyynnostii. ja kahdessa psykiatrisessa 
avohoidossa olleen henkilon tekemistii. ilmei
sen perii.ttomistii. tunnustuksista. Jii.ljelle jii.ii.
neistii. 19 tapauksesta seitsemii.n oli selviii. 

henkirikoksia, jotka oli kirjattu sellaisiksi 
myos kuolemansyytilastossa, neljii. oli puoles
taan suljettu maaliskuuhun 2002 mennessii. 
joko luonnollisina kuolemantapauksina tai it
semurhina. Loput olivat epii.selviii. vii.kivalta
kuolemaepii.ilyjii., jotka kuolemansyytilastoon 
oli kirjattu joko sellaisina tai tapaturmina. 
Yksi tapauksista oli RIKI:ssii. avoimena vielii. 
2002 maaliskuussakin, muut oli siihen men
nessii. lahetetty eteenpii.in syyttii.jii.lle. Rikosni
mikkeenii. oli sii.ii.nnonmukaisesti torkea pa
hoinpitely ja kuolemantuottamus. Sitii., oliko 
jutuissa myos nostettu syyte ja oliko se johta
nut tuomioon, ei selvitetty. 

Kaiken kaikkiaan aineistosta vuoden 2000 
osalta puuttuneista tapauksista vain 29 %:ssa 
kyse oli selvistii. henkirikoksista. Pii.ii.osa 
(38 %) puutteista oli kirjauksia, jotka jo alun
perin tai viimeistii.ii.n esitutkinnassa oli todet
tu joko perii.ttomiksi ilmiannoiksi, itsemur
hiksi tai luonnollisiksi kuolemantapauksiksi. 
Toiseksi suurimman ryhman (33 %) muodos
tivat epii.selvii.t vii.kivaltakuolemaepii.ilyt, joissa 
yleensii. esitutkintakaan ei ollut tuonut tii.yttii. 
varmuutta siitii., liittyiko kuolemaan rikos vai
ko ei, vaan ratkaisu oli jii.ii.nyt viime kii.dessii. 
syyttii.jii.viranomaisten ja oikeuslaitoksen teh
tii.vii.ksi. Tii.stii. johtui myos se, etta aineiston 
lopullinen rikosmii.ii.rii. oli lahes identtinen 
kuolemansyytilaston ilmoittaman kanssa. 
Kuolemansyytilaston mukaan nimittii.in vuo
sina 1998-2000 maassa surmattiin tahallisten 
henkirikosten uhreina yhteensii. 409 henkiloii. 
eli ero kaksoiskirjauksista puhdistettuun lah
deaineistoon oli ainoastaan yhdeksii.n uhria 
(2 %). 11 Aineistosta syystii. tai toisesta puuttu
maan jii.ii.neet henkirikokset eivii.t edustaneet 

10 Henkirikoksiksi ja tahallisen pahoinpitelyn yhteydessa tehdyiksi kuolemantuottamusrikoksiksi. 

11 Kuten jaljempana ilmenee, rikostilaston ja kuolemansyytilaston henkirikosrikosmaarien vuotuisesta erosta paaosa 
aiheutuu juuri epaselvista vakivaltakuolemaepailyista, jotka kirjautuvat rikostilastoon henkirikoksina, mutta 
kuolemansyytilastoon yleensii joko epaselvina vakivaltakuolemina tai tapaturmina. Tyyppitapauksessa useamman 
henkiliin ryyppyporukka on juonut paivia putkeen. Ryypiskelyn aikana on seka tapeltu etta saatu vammoja 
kompuroitaessa ja kaatuiltaessa humalassa. Lopulta joku jiisenista kuolee vammoihinsa. Jiilkikateen kukaan 
eloonjaaneista ei muista tapahtumista mitaan eika myiiskaan oikeuslaaketieteellinen tutkimus tuo aina varmaa 
tietoa siita, onko kuoleman aiheuttaneet vammat saatu pahoinpitelyssa vaiko tapaturmaisesti. Lisaksi kuolemaan 
ovat saiinniinmukaisesti myiitavaikuttaneet uhrin huono yleiskunto, syva juopumustila ja aiemmat vakivaltaisesti 
ja tapaturmaisesti saadut vammat, joten lopullisen kuolinsyynkaan selvittaminen ei aina ole yksinkertaista. 

9 



mitaan yksittaista rikostyyppia tai poliisipii
ria, vaan niiden joukossa oli hyvin monenlai
sia rikoksia ja puutteita oli ympari maata. 
Puutteet eivat siten periaatteessa aiheutta
neet tuloksiin systemaattisia vaaristymia. 

Tyoekonomisista syista lahdeaineiston si
saltamat virhekirjaukset on puhdistettu aino
astaan rikosten ominaispiirteita koskevista 
tiedoista (luku 4). Rikososapuolten kuvaus 
perustuu sita vastoin puhdistamattomaan ai
neistoon, poikkeuksena ovat ika-, sukupuoli
ja kansalaisuusjakaumatiedot, joista virhekir
jaukset on poistettu. Virhekirjausten koko
naismaara oli 3 % koko lahdeaineistosta, ei
vatka nekaan edustaneet mitaan yksittaista ri
kostyyppia, joten yleiskuvaa vaaristava vaiku
tus on jaanyt vahaiseksi. 

Rikostapauksittain laskien (yhdella teolla 
tehdyt, samalla diaarinumerolla kirjatut 
useampiuhriset rikokset yhdistaen) henkiri
koksia oli aineistossa 394, 12 joista 349:ssa 
(89 %) epailtyja ja uhreja oli yksi. Tapauksia, 
joissa kahta tai useampaa epailtiin yhden hen
kilon surmasta, oli 26 (7 %) . Yhden epaillyn 
j a use amman uhrin rikoksia oli 14 ( 4 %) j a 
useamman tekijan ja uhrin rikoksia 5 (1 %). 

V arsinaisen tutkimusaineiston ohella ver
tailuaineistoksi kerattiin tiedot myos poliisin 
tietoon 1998-2000 tulleista henkirikoksen 

yrityksista, joita oli kaikkiaan 939. Lisaksi on 
hyodynnetty Tilastokeskuksessa aikaisemmin 
tehtya selvitysta vuoden 1998 torkeista pa
hoinpitelyista. 13 

2.2 Aineiston tyosttiminen 

Rikosilmoitusjarjestelmaan kirjataan rikosta 
ja osapuolia koskevat perustiedot erikseen, li
saksi kustakin rikoksesta kirjoitetaan lyhyeh
ko vapaamuotoinen tapauskuvaus. Tassa tut
kimuksessa esiteltavat tiedot perustuvat paa
osin tapauskuvauksiin. 

Tietojen tyostaminen tilastollisesti kasitel
tavaan muotoon on tehty Tilastokeskuksessa 
virkatyona. RIKI:n tapauskuvaukset sinansa 
on laadittu lahinna rikostutkimuksellisia seik
koja silmalla pitaen ja ne ovat lisaksi seka laa
dultaan etta tietosisalloltaan hyvin kirj a via. 
Niiden sisaltamien tietojen tulkinta ei kaiken 
kaikkiaan ole kaikilta osin kovinkaan yksin
kertaista. Taman johdosta tulkinnanvaraisten 
muuttujien (kuten rikosmotiivien) osalta 
koodaus on kayty analysointivaiheessa uudel
leen lapi ja silta osin kuin tuolloin on paadyt
ty alkuperaiskoodauksesta poikkeavaan tul
kintaan, on koodausta muutettu. 

12 Kaksoiskirjaukset ja ulkomailla tehty rikos eivat sisally tahan lukuun. 

13 Liittila 2001. 
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3 Rikostilasto ja kuolemansyytilasto 
henkirikollisuuden kuvaajina 

Henkirikollisuus on sikali poikkeuksellinen ri
kollisuuden muoto, etta poliisi- ja oikeusvi
ranomaisten antamiin tietoihin pohjautuvien 
rikos- ja oikeustilaston ohella tiiytetyt henki
rikokset rekisteroityviit myos liiiikintovi
ranomaisten antamiin kuolinsyytodistuksiin 
pohjautuvaan kuolemansyytilastoon. Ainoana 
rikollisuuden muotona tiiytetyistii henkiri
koksista keriitiiiin siten vuosittain tiedot kah
teen toisistaan tiiysin riippumattomaan tieto
j iirj estelmiiiin. 

Kuolemansyytilaston ja rikosilmoitusjiir
jestelmiin toiminta- ja kirjaamisperiaatteet 
poikkeavat huomattavastikin. Kuolemansyy
tilastoon henkirikoksen uhreiksi kirj ataan 
vuoden aikana Suomessa tai ulkomailla hen
kirikoksen tai tahallisen pahoinpitelyrikoksen 
aiheuttamiin vammoihin kuolleet henkilot, 
joiden kotipaikka on ollut Suomessa. Kirjaa
minen tapahtuu liiiikarin antaman kuolinsyy
todistuksen perusteella ja kuolemansyyksi 
kirjataan peruskuolemansyy. Epiiselvissii viiki
valtaan viittaavissa kuolemantapauksissa kay
tiintonii on, ettei kuolinsyytodistusta kirjoite
ta viilittomiisti, vaan vasta kun poliisitutkin
nan alustavien tulosten perusteella voidaan 
arvioida, onko kyseessii ollut tahallinen rikos, 
itsemurha vaiko tapaturma. Vuosittain noin 
sadassa viikivaltaisessa kuolemantapauksessa 
vammojen syy jiiii epiiselviiksi. Syiltiiiin selvi
tetyistii viikivaltaisista kuolemantapauksista 
tahallisia henkirikoksia on vuosittain 2-4 %, 
osuus lienee samaa luokkaa myos epiiselvistii 
tapauksista. 14 

Rikosilmoitusj iirj estelmiiiin kirj ataan puo
lestaan poliisin tietoon tulevat rikokset. Kir-

14 Tiedot: Hilkka Ahonen, Tilastokeskus. 

jaukset tehdiiiin poliisipiireissii ja jiirjestelmiin 
tiedot ovat jatkuvassa muutostilassa. Ensim
miiinen kirjaus tehdiiiin viilittomiisti rikoksek
si arvioidun teon tullessa ilmi Qoko rikosil
moituksen kautta tai poliisin oman toiminnan 
tuloksena) ja tietoja tiiydennetiiiin ja muute
taan tutkinnan edetessii. Kuten mainittua, 
julkaistuun rikostilastoon tiedot tulevat ilmi
tulovuotta seuraavan helmikuun lopun tilan
teen mukaisina. Tapauksissa, joissa tutkinta ei 
ole tuolloin vielii piiiittynyt, tiedot ja rikosni
mikkeet voivat vaihtua vielii myohemminkin, 
rikostilastoon muutoksia ei kuitenkaan jiilki
kateen eniiii tehda. 

Henkirikokset rajataan mainituissa tieto
jiirjestelmissii siten toisistaan poikkeavasti: 
kuolemansyytilastossa yksikkonii ovat Suo
messa kotipaikan omaavat henkilot, RIKI:ssii 
Suomen viranomaisten tietoon tulleet rikok
set. Esimerkiksi vuonna 2000 Helsingissii teh
ty liettualaisen prostituoidun tappo kirj autui 
rikosilmoitusj iirj estelmiiiin henkirikoksena, 
muttei kuolemansyytilastoon, sillii uhri ei ol
lut kirjoilla Suomessa. Vastaavasti ulkomailla 
surmatut Suomessa kirjoilla olevat henkilot 
kirjautuvat kuolemansyytilastoon, mutteiviit 
yleensii rikosilmoitusj iirj estelmiiiin. 

Kuolemansyytilaston j a rikostilaston tie
dot henkirikollisuudesta eiviit ole identtiset jo 
yksin kirjaamisperiaatteiden eroista johtuen, 
eiviitka ne ole sitii yleensii kaytiinnossiikaiin. 
Vuosina 1991-2000 tahallisiin henkirikoksiin 
kuolleiden henkiloiden vuotuinen miiiirii oli 
kuolemansyytilastossa keskimiiiirin 12 % al
haisempi kuin poliisin tietoon tulleiden kuo
lemaanjohtaneiden henki- ja pahoinpitelyri-
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Taulukko2. 
Uhrin kuoleman aiheuttaneiden tahallisten henki- ja pahoinpitelyrikosten vuotuinen miiiirii rikostilaston ja 
kuolemansyytilaston mukaan 1991- 2000 

Vuosi Rikostilasto Kuolemansyytilasto Erotus % 

1991 183 
1992 180 
1993 168 
1994 168 
1995 176 
1996 188 
1997 170 
1998 145 
1999 175 
2000 17415 

1991 - 2000 1729 

kosten maara rikostilastossa. Vuosittain kuo
lemansyytilastosta jai siten uupumaan noin 
20 rikosilmoitusjarjestelmaan kirjattua henki
rikoksen uhria. 

Lukujen takana olevan todellisuuden sel
vittamiseksi kaytiin nyt kasilla olevassa tutki
muksessa yksityiskohtaisesti lapi kaikki vuon
na 2000 rikostilastoon ja kuolemansyytilas
toon kirjatut henkirikokset (lapsensurmia lu
kuun ottamatta) . Rikostilastossa niita oli 1 7 4, 
kuolemansyytilastossa ( ennakkotietojen mu
kaan) 139, erotus oli siten 35 rikosta uhri
pohjaisesti laskien. Tosiasiallinen ero oli kui
tenkin suurempi, silla kuolemansyytilastoon 
sisaltyi henkirikoksen uhreja, joita ei loytynyt 
rikostilastosta. Kaiken kaikkiaan yhteisia uh
reja tilastot sisalsivat vuodelta 2000 yhteensa 
126. Tama merkitsi sita, etta 9 % kuoleman
syytilaston henkirikoksista ei sisaltynyt rikos
tilastoon ja 28 %:a rikostilaston henkirikoksis
ta ei loytynyt kuolemansyytilastosta. 

Kirjaamisperusteiden vaikutus eroon oli 
merkittava, muttei maaraava. Kuolemansyy
tilastosta puuttuneista 48 rikostilaston henki
rikoksesta kahdeksan (17 %) puuttui kirjaa
misperusteesta johtuen, rikostilastosta puut-

IS Ei sisalla lapsensurmarikoksia (yhteensa kaksi). 

16 Ennakkotietoja, eiviit sisallii vastasyntyneiden tappoja. 
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154 29 15,8 
173 7 3,9 
166 2 1,2 
165 3 1,8 
150 26 14,8 
170 18 9,6 
142 28 16,5 
125 20 13,8 
145 30 17,1 

13916 35 21,0 

1529 200 11,6 

tuneista 13 kuolemansyytilaston henkirikok
sesta kuusi (46 %). Lisaksi kahdessa tapauk
sessa ero aiheutui erilaisesta kirjaamisajan
kohdasta (rikostilastossa ilmitulopaiva, kuole
mansyytilastossa kuolinpaiva). 

Kaksoiskirj auksia rikostilaston henkirikok
sista oli vuonna 2000 yhdeksan (5 %), syyna 
oli lahes aina siirtomerkinnan unohtuminen 
tutkinnan keskusrikospoliisille siirtamisen yh
teydessa. Lisaksi rikostilasto sisalsi nelja ta
pausta (2 % henkirikoksista ), joissa jo alun 
perin oli ollut selvaa, ettei kyse ollut henkiri
koksesta sanan varsinaisessa mielessa. Yhdes
sa tapauksista oli kyse vanginvartijaan kohdis
tuneesta torkeasta pahoinpitelysta, jossa uhri 
ei ollut kuollut. Henkirikokseksi rikos oli kir
jautunut, koska yhta osallisista epailtiin mur
haan yllytyksesta. Yksi kirjaus koski neuvos
topartisaanien j atkosodan aikaisesta toimin
nasta tehtya tutkintapyyntoa ja kaksi kirjausta 
psykiatrisessa avohoidossa olleen henkilon te
kemia ilmeisen perattomia tunnustuksia 
kymmenen vuoden takaisesta tuhopoltosta. 

Paaosa tilastojen rikosmaarien erosta ai
heutui kuitenkin epaselvista kuolemanta
pauksista, jotka oli kirjattu toiseen tilastoon 



Taulukko3. 
Vuoden 2000 henkirikokset rikostilastossa ja kuolemansyytilastossa (pl. lapsensurmat)17 

Uhreja 
Kaksoiskirjauksia 

Uhreja 

Henkirikokset, jotka puuttuvat kirjaamisperiaatteista johtuen kuol emansyyti lastosta: 
Uhri ulkomaalainen, ei kotipaikkaa Suomessa 
Henkirikos, ruumista ei loydetty 
Vanha onnettomuuskuolema, tutkinta osoittanut rikokseksi 
Katoamistapaus, tutkinta viittaa vahvasti rikokseen 

Uhreja 

Henkirikokset. jotka puuttuvat kirjaamisperiaatteista johtuen rikostilastosta: 
Rikos tehty ulkomailla 
Kuolinsyyna kymmenia vuosia vanhan pahoinpitelyn jalkiseuraukset 

Uhreja 

Kuolemansyytilastoon epaselviksi vakivaltakuolemiksi kirjatut tapaukset. jotka paatyneet esitutkin
nasta syyttajalle 2001 loppuun mennessa: 
Uhreja 

Kuo lemansyytilaston vakiva ltakuolemista puuttuvat tapaukset, jotka paatyneet es itutkinnasta syytta
jalle 2001 loppuun mennessa: 
Uhreja 

Kuolemansyytilaston vakivaltakuolemista puuttuvat tapaukset, jotka 2001 loppuun mennessa suljettu 
epaillyn kuoleman johdosta: 
Uhreja 

Kuolemansyytilaston vakivaltakuolemista puuttuvat tapaukset. jotka 2001 loppuun mennessa suljettu 
muuna kuin henkirikoksena: 
Uhreja 

Kuolemansyytilaston vakivaltakuolemista puuttuvat tapaukset, jotka 2001 lopussa Rikissa edelleen 
avoimina henkirikoksina: 
Uhreja 

Kuolemansyytilastoon epaselvina vakivaltakuolemina kirjatut tapaukset, jotka 2001 lopussa Rikissa 
edelleen avoim ina henkirikoksina: 
Uhreja 

Kuolemansyytilastoon tahallisina henkirikoksina kirjatut tapaukset, jotka esitutkinnassa osoittautu
neet tapaturmiksi tai itsemurhiksi: 
Uhreja 

Tapaukset, joissa jo alun perin selvaa, ettei kysymys varsinaisesti henkirikoksesta: 
Tutkintapyynta partisaanien toiminnasta 1941-44 
llmeisen perattomia tunnustuksia 
Tdrkeita pahoinpitelyja, JOissa uhri ei ole kuollut 

Uhreja 

Rekisterdintiajankohdasta johtuvat erot: 
Uhreja 

Rikos- KST 
tilasto 

174 
9 

165 

165 

165 

165 

165 

165 

6 
159 

2 
157 

157 

157 

1 
2 
1 

153 

1 
154 

139 

139 

3 
1 
2 
2 

147 

3 
3 

141 

12 
153 

2 
155 

1 
156 

156 

156 

2 
158 

5 
153 

153 

1 
154 

henkirikoksina, toiseen epaselvina vakivalta
kuolemina, tapaturmina tai itsemurhina. Tal
laisia oli rikostilaston henkirikoksista kaikki-

aan 25 (14 %) ja kuolemansyytilaston henki
rikoksista viisi ( 4 %) . Rikostilastoon sisalty
neista tapauksista 15 (68 %) oli siirretty vuo-

17 Kuolemansyytilaston tiedot sisiiltiiviit myos lapsensurmat. Rikostilaston mukaan lapsensurmia oli 1998-2000 
kaikkiaan kolme. 
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den 2002 maaliskuuhun mennessa syyttajalle 
henkirikoksina, 6 (27 %) oli suljettu tapatur
mina tai itsemurhina j a 4 (16 %) oli RIKI:ssa 
edelleen avoimina, selvittamattomina henki
rikoksina. 

Rikosilmoitusjarjestelman paafunktiona ei 
ole mahdollisimman eksaktin tilastotiedon 
tuottaminen, vaan rikoksia selvittavien viran
omaisten tyon tukeminen. Tama samoin 
kuin jarjestelman sisaltaman tiedon jatkuvasti 
muuttuva luanne huomioiden jarjestelman 
toimivuutta henkirikollisuuden mittaajana 
voi tulosten perusteella pitaa kohtuullisen hy
vana. Ainakaan vuonna 2000 RIKI:sta ei ni
mittain puuttunut yhtakaan sellaista tahallis
ta henkirikosta, joka sisaltyi kuolemansyyti
lastoon ja joka oli tehty Suomessa. Merkitta
vin epakohta RIKI-tiedoissa, joka pienella vai
valla olisi myos korjattavissa, olivat kaksois
kirjaukset - 5 %:a vuotuisesta rikosmaarasta 
voi pitaa korkeana. Tosin, koska selvitys teh
tiin vain yhdelta vuodelta, ei ole tiedossa, oli
ko kyse poikkeuksellisen huonosta vuodesta 
vai vastaako maara normaalia. 

Toinen tilastollisessa mielessa jossain maa
rin ongelmallinen ryhma ovat tahallisuudel-

14 

taan epaselvat vakivaltakuolemat, joita vuo
den 2000 rikostilaston henkirikoksista oli 
kaikkiaan 14 %. Sinansa ne kirjataan RIKI:in 
asianmukaisesti, eika niita kaytannossa ole 
mahdollista eika syytakaan erotella rikostilas
toa laadittaessa muista henkirikoksista. Kan
sainvalisia vertailuja tehtaessa on kuitenkin 
syyta pitaa mielessa se, etta tahallinen pa
hoinpitely ja kuolemantuottamus -nimikkeel
Ia rikosilmoitusj arj estelmaan kirj atuista teois
ta huomattava osa ei ole varsinaisesti tahalli
sia henkirikoksia, vaan erilaisia epamaaraisia 
ulkoisista vammoista aiheutuneita kuoleman
tapauksia. 

Kuolemansyytilaston tutkiminen henkiri
kollisuuden mittaajana ei kuulunut taman 
tutkimuksen piiriin. Senkin tiedot vaikuttivat 
kuitenkin vuoden 2000 osalta kohtuullisen 
paikkansa pitavilta. Kaiken kaikkiaan tosi
asialliseksi Suomessa vuoden 2000 aikana 
tehtyjen selvien tahallisten henkirikosten 
maaraksi muodostui selvityksen mukaan 154 
eli se asettui melko tarkkaan rikostilaston ja 
kuolemansyytilaston ilmoittamien maarien 
puolivaliin. 



4 Rikososapuolet 

Aineistoon ei kuulunut yhtakaan rikosta, jos
sa uhrin henkilollisyys olisi jaanyt taysin tun
temattomaksi, joten rikosten uhreja koskevat 
tiedot oli periaatteessa saatavissa aukottomi
na. Uhreista, joilla ei rikoshetkella ollut koti
paikkaa Suomessa, ei kuitenkaan kaytannossa 
kyetty selvittamaan muuta kuin ika ja suku
puoli. Sarna piti paikkansa myos niihin suo
malaisiin uhreihin, joille ei syysta tai toisesta 
onnistuttu selvittamaan henkilotunnusta. 
Henkilotunnuksettomia ulkomaalaisia ja suo
malaisia uhreja aineistossa oli kaikkiaan 15 -
3,6% kaikista (N=418). 

Rikoksia, joissa paaepaillylle ei ollut saata
vissa henkili:itunnusta, oli yhteensa 13 (3,1 % 
kaikista) . Joukossa olivat rikokset, joita ei ol
lut aineiston kokoamishetkeen mennessa 
kyetty selvittamaan, seka ne, joissa paaepail
tyna oli ulkomaalainen, jolla ei ollut kotipaik
kaa Suomessa. Selvittamattomien rikosten 
osalta syyllisia koskevat tiedot jaivat luonnol
lisesti taysin auki, ulkomaalaisista epaillyista 
oli saatavissa sen sijaan ika- ja sukupuolitie
dot. Kaikkiaan aineiston rikoksista epailtyna 
oli 557 henkiloa, joiden henkilotunnus oli sel
vitettavissa. 

Taulukko4. 

Seuraavassa jaksossa perusjoukkona ovat 
henkilotunnuksen omanneet rikososapuolet, 
ika-, sukupuoli- ja kansalaisuustietojen osalta 
ryhmaa on taydennetty rikosilmoitustiedoilla. 
Jaksossa kuvataan osapuolten sukupuoli- ja 
ikajakaumat, perhetausta, suhde tyoelamaan, 
tulotaso ja tyottomyys, asuinolot, liikkuvuus 
seka aiempi rikollisuus. Tiedot perustuvat ri
kosilmoitusjarjestelmaan, vuoden 1997 tyi:is
sakayntitilastoon, vuoden 1996 valtion vero
tukseen, vuoden 1995 vaestonlaskentaan seka 
rikosrekisteriin. 

4.1 Sukupuoli 

Tiedot osapuolten sukupuolesta oli saatavissa 
suoraan rikosilmoitusj iirj estelmasta. 18 Aineis
ton 557 henkilotunnuksen omanneesta syylli
seksi epaillysta 507 (91 %) oli miehia ja 50 
naisia (9 %) . Rikoksista, joissa paaepaillylle ei 
onnistuttu selvittamaan henkilotunnusta, kol
me oli kotipaikan omaamattoman ulkomaa
laisen tekemia - kaikki syyllisista olivat mie
hia. Myos rikosten uhrit olivat valtaosin mie
hia. 418 uhrista miehia oli 300 (72 %) ja nai-

Henkirikososapuolten sukupuolijakauma 1998-2000 rikoksissa (syyllisenii piiiitekijii) 

Syyllinen: Mies Nainen N 

Uhri 
Mies 274 (65,5 %) 26 (6,2 %) 300 

Nainen 113(27,0%) 5(1,2 %) 118 
N 387 31 418 

18 Tiedoista on puhdistettu virhekirjaukset. 
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sia 118 (28 %) . Sukupuolijakaumat eivat 
ajanjaksolla vuosittain juurikaan vaihdelleet. 

Miehiin kohdistuneista rikoksista 91 %:ssa 
myos surmaaja oli mies, naisten surmaajista 
miehia oli 96 %. Kaikkiaan miesten miehiin 
kohdistamat rikokset muodostivat aineiston 
henkirikoksista 66 %. Miesten suorittamia 
naisen tappoja oli 27% ja naisten tekemia 
miehen surmia 6 %. Naisten naisiin kohdista
mia tappoja oli ainoastaan viisi (1 % ), niista 
kolmessa uhrina oli surmaajan alaikainen ty
tar. 

4.2 tka 

Myos ikatiedot pohjautuivat rikosilmoitusjar
jestelmaan. 19 Henkirikoksiin syyllistyneiden 
miesten keski-ika oli aineistossa 40,9 vuotta, 
naisten 42,0 vuotta. Alle 20-vuotiaita syylli
sista oli 48 (9 %), joista kaksi oli naisia (alle 

Kuvio 1. 
Henkirikoksiin syyllis
tyneet miehet ikii
ryhmittiiin 14 

ro 

~ 12 
-a 
0 

.~ 10 

.E 
~ 
~ 8 
Q) 

"§ 6 
C) 
C) 

6 4 
C) 

15-vuotiaita oli kolme, kaikki poikia). 50 
vuotta tayttaneita oli puolestaan 86 (16 %), 
joista nelja oli naisia. 

Suhteellinen rikollisuustaso oli miehilla 
korkein 30-34 vuoden iassa (15 rikosta 
100 000 miesta kohti vuodessa). Muutoin ri
kollisuustaso oli suhteellisen vakaa 20 vuoden 
iasta aina 45 vuoden ikaan (10-12), 20 sita 
nuoremmilla ja vanhemmilla se laski jyrkasti. 

Henkirikoksiin syyllistyneiden miesten 
uhrit olivat alle 30-vuotiaiden rikoksissa paa
saantoisesti syyllista vanhempia, keski-ikais
ten j a iakkaiden rikoksissa sita vastoin yleensa 
syyllisen omasta ikaryhmasta. Alle 20-vuoti
aiden miesten uhreista 82 % oli yli 20-vuoti
aita, parikymppisten uhreista puolestaan 
65 % oli yli 30-vuotiaita. Sen sijaan kolme
kymppisten miesten uhreista 66 %, neli
kymppisten 63 % ja viisikymppisten 55 % oli 
30-40-vuotiaita. Yli 60-vuotiaiden uhreista 
noin puolet oli 60 vuotta tayttaneita. Lap-

0+---~----r---~---+----+---~--~r---~---+--~ 

10- 14 15- 1 g 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- 59 60-69 70-99 

lkaryhma 

19 Tiedoista on puhdistettu virhekirjaukset. 

20 I 0- 12 syyllistii I 00 000 miestii kohti vuodessa. 
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Kuvio2. 
Uhrin ikii miesten 
henkirikoksissa 

10- 19 20-29 30- 39 40-49 50- 59 60- kaikki 
(N=34) (N=77) (N=108) (N=90) (N=42) (N=15) (N=366) 

Syyllisen ikaryhma 
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Kuvio3. 
Henkirikoksiin syyllis
tyneet naiset ikii
ryhmittiiin 1.4 

"' 1fl1,2 
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~ 0,6 

8 0,4 

0,2 

20-29 30-39 40-49 
lkaryhma 

siuhreja miehilla oli sekii maarallisesti etta suh
teellisesti (9 %) eniten alle 20-vuotiaiden rikok
sissa, kyse oli lahiomaisten valisista rikoksista. 

Naisten henkirikokset olivat viela miesten
kin rikoksia selvemmin keski-ikiiisten rikolli
suutta . Korkein suhteellinen rikollisuustaso 
oli 40-44-vuotiailla naisilla (2,5 syyllista 
vuotta ja 100 000 naista kohti). Seuraavina 
olivat 30-39-vuotiaiden (1,6) ja 20-24-vuoti
aiden (1, 7) ikiiryhmat. 

50- 59 60-

Naisten vuotuisten henkirikosten maara oli 
niin pieni, etta satunnaistekijoiden vaikutus 
ikiijakaumaan muutaman vuoden mittausjak
solla oli huomattava. Heidan rikollisuutensa 
rakenne viittasi kuitenkin siihen, ettei kes
ki-ikiiisten suuri osuus syyllisista johtunut yk
sin satunnaistekijoista. Valtaosa rikoksista liit
tyi nimittain perhe- ja parisuhdevakivaltaan, 
joka oli niin miehilla kuin naisillakin paaosin 
juuri kolme- ja nelikymppisten rikollisuutta. 
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Kuvio4. 
Uhrin ikii naisten henki
rikoksissa 
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Kuvio5. 
Naisten ja miesten henki
rikoskuolleisuus ikii
ryhmittiiin 1998-2000 

Uhrit naisten rikoksissa olivat syyllisen 
ikaryhmasta riippumatta valtaosin keski-ikai
sia tai elakeikaisia. Alle 1S-vuotiaita lapsia 
uhreista oli kaikkiaan 13 %, kolmekymppis
ten ja nelikymppisten rikoksissa osuus kohosi 
kuitenkin 20-2S %:iin. 

Surmattujen miesten keski-ika oli aineis
tossa 3S,S vuotta, naisten 40,0 vuotta. Suh
teellinen henkirikoskuolleisuus oli miehilla 
korkein 30 vuoden iasta SO vuoden ikaan hui
pun osuessa 30-34-vuotiaiden ikaryhmaan. 
Alle 30-vuotiailla ja SO vuotta vanhemmilla 
kuolleisuus laski nopeasti. Naisilla tilanne oli 
kaytannossa sama, joskin kuolleisuuden huip-

18 

1- Naiset - Miehet I 

pu osui 40-44-vuotiaiden ikaryhmaan. Sinan
sa naisia ja miehia kuoli henkirikoksiin lap
suusiasta aina 1S vuoden ikaan samassa suh
teessa. Teini-iassa tilanne muuttui, 1S-19-
vuotiaita miehia surmattiin jo puolet enem
man kuin samanikaisia naisia ja vanhemmissa 
ikaryhmissa ero kasvoi entisestaan: 20 vuoden 
iasta aina 90 vuoden ikaan miesten henkiri
koskuolleisuus oli kaksin-nelinkertainen nai
siin verrattuna. 

Lapsia ja iakkaita miehia lukuun ottamat
ta surmaaja oli aineiston henkirikoksissa (niin 
miehiin kuin naisiinkin kohdistuneissa) 
useimmiten uhrin omasta ikaryhmasta. Alle 



'ro 
E 
~ 
~ 
c 

~ 
>->-
(/) 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0 % 

Kuvio6. 
Syyllisen ikii miehiin 
kohdistuneissa 
henkirikoksissa ikii
ryhmittiiin 
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Kuvio 7. 
Syyllisen ikii naisiin 
kohdistuneissa henki
rikoksissa ikiiryhmit
tiiin 

<15 15-19 20-24 25-29 30- 39 40-49 50-59 60-
{N=6) {N=5) {N=B) {N=4) {N=23) {N=36) {N= 15) {N= 15) 

Uhrin ikaryhma 
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30-vuotiaiden miesten surmaajista 60 % ja 
naisten 52 % oli itsekin alle 30-vuotiaita, 
30-49-vuotiaiden miesten tappajista 63 % ja 
naisten 69 % puolestaan 30-49-vuotiaita . 50 
vuotta hiyttaneiden miesten surmaajista sen 
sijaan vain 26% oli omasta ikiiryhmasta, nai
siin kohdistuneissa rikoksissa vastaava osuus 
oli sita vastoin edelleenkin korkea, 40 %. Paa
osa elakelaismiesten tappajista oli keski-ikai
sia21 ( 4 7 %) j a runs as nelj annes oli nuoria, alle 
30-vuotiaita. Alle 15-vuotiaiden lasten sur
maajat olivat puolestaan valtaosin keski-ikiii-

2 1 Ikiiryhmiistii 30-49-vuotiaat. 

sia, yleensa jompi kumpi uhrin vanhemmista. 
Merkille pantavaa kuitenkin oli, etta nimen
omaan alaikiiisten poikien surmaajista lahes 
40 % oli itsekin alaikiiisia. Naissakin tapauk
sissa surmaaja oli yleensa uhrin lahiomainen. 

Kaiken kaikkiaan naisten surmaajat olivat 
keskimaarin vanhempia kuin miesten surmaa
jat. Alle 30-vuotiaita naisten surmaajista oli 
21 %, miesten 33 %, yli 50-vuotiaiden vastaa
vat osuudet olivat 20% ja 14 %. Taustalla oli
vat rikollisuuden rakenne-erot. Nuorten, alle 
30-vuotiaiden, syyllisten osuus sinansa oli 
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korkein niin naisiin kuin miehiinkin kohdistu
neissa rikoksissa 15-24-vuotiaiden ikaryh
massa. Nuorten vanhuksiin kohdistamia hen
kirikoksia oli sita vastoin aineistossa erittain 
vahan. 

4.3 Kansalaisuus ja iiidinkieli 

Tiedot osapuolten kansalaisuudesta perustui
vat rikosilmoitusjarjestelmaan, tiedot heidan 
aidinkielestaan puolestaan tyossakayntitilas
toon. 

4.3. 7 Ulkomaa/aiset henkirikosten 
osapuolina 

Ulkomaan kansalaisia aineiston Suomessa 
tehdyissa rikoksissa oli paaepailtyjen joukossa 
yhdeksan, kaikki miehia. Kolme oli Viron ja 
kaksi Somalian kansalaisia, nigerialaisia, iraki
laisia, kiinalaisia ja syyrialaisia oli joukossa ku
takin yksi. 22 Vain kolmella ( syyrialaisella j a 
kahdella virolaisella) ei ollut suomalaista hen
kilotunnusta, joten muut mita ilmeisimmin 
asuivat maassa pysyvammin. Henkilotunnuk
sen omaamattomista virolaisistakin toinen oli 
oleskellut Suomessa jo pitempaan. Mainittu
jen yhdeksan lisaksi epailtyjen joukossa oli 
kymmenen henkiloa, joiden kansalaisuudesta 
ei saatu selvyytta ja ainakin kaksi Ruotsissa 
asuvaa Suomen kansalaista (tarkan maaran 
selvittaminen ei ollut kaytettavissa olleiden 
tietoj en poh j alta mahdollista). Suomen kan
salaisuuden omanneista syyllisista kolme oli 
syntynyt muualla kuin Suomessa ja viiden 
syntymamaa ei ollut selvitettavissii. Kaiken 
kaikkiaan paaepaillyista siten 391 (94 %) oli 
Suomessa syntyneita Suomen kansalaisia. 

Ulkomaalaisten rikoksista kuusi liittyi per
he- ja parisuhderiitoihin, viidessa uhrina oli 
vaimo tai tyttoystava (kolmasti suomalainen). 

Yhdessa rikoksessa kyse oli virolaisten am
mattirikollisten keskinaisesta valienselvitte
lysta, yhdessii somalinuorukaisten valisesta il
tamatappelusta ja yhdessa somalinuorten ja 
suomalaisten valisesta katutappelusta. 

Myos rikosten uhreista ulkomaalaisten 
osuus oli haviavan pieni. Kaikkiaan 418 Suo
messa surmatun uhrin joukossa oli ulkomaan 
kansalaisia 12 (3 %) , lisaksi oli 31 henkilOa, 
joiden kansalaisuudesta ei saatu tietoa. Ulko
maalaisista nelja oli Ruotsin, kolme Viron ja 
kaksi Venajan kansalaisia. Liettuan, Somalian 
seka Kiinan kansalaisia oli kutakin yksi. Sur
matuista viisi asui pysyvasti Suomessa ja 
Ruotsissa asuneista Ruotsin kansalaisistakin 
kaksi oli Suomessa syntyneita. 

Ulkomaalaisiin kohdistuneista henkirikok
sista viidessa myos surmaaja oli ulkomaan 
kansalainen ja yhdessa Ruotsissa asuva Suo
men kansalainen. Teot liittyivat valtaosin per
he- ja parisuhderiitoihin, kolmessa syyllinen 
oli uhrin mies- tai avomies, yhdessa poika ja 
yhdessa naisystavan entinen puoliso. Yhdessa 
rikoksista suomalainen asiakas oli surmannut 
Helsingissa toimineen liettualaisen prostituoi
dun, yksi liittyi somalinuorukaisten iltamarii
taan, yksi romanien autokauppoihin ja kaksi 
ammattirikollisten keskinaisiin valienselvitte
lyihin. 

4.3.2 Osapuolten aidinkieli 

Aineiston 557 henkilotunnuksen omanneesta 
syyllisesta aidinkieleltaan suomenkielisia oli 
526 (94 %) ja ruotsinkielisia kahdeksan 
(1 ,4 %) . Saamenkielisia joukossa ei ollut yh
takaan. Muiden kuin kotimaisten kielten pu
hujia syyllisista oli kahdeksan (1 ,4 % ), lisaksi 
21 :n ( 4 %) aidinkieli j ai tuntemattomaksi. 

Kayttaen pohjana 1999 keskivakilukua 
suomenkielisten suhteelliseksi rikollisuus
tasoksi muodostui 3, 7 ja ruotsinkielisten 0,9. 

22 Kuten mainittua aineistoon sisaltyi lisaksi yksi henkirikos, jossa kahta Suomessa oleskellutta irakilaismiesta 
epailtiin osallisuudesta Ruotsissa tehtyyn irakilaismiehen surmaan. 
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Muita kuin kotimaisia kielia aidinkielenaan 
puhuneiden rikollisuustaso oli 2,8, jos mu
kaan otettiin ainoastaan varmat tapaukset. 
Epaselvien tapauslen kanssa taso kohosi 
8,2:een - ulkomailla asuvista puhdistettuna 
6, 7 :a an. Koska epaselviin tapauksiin sisaltyi 
kuitenkin varmasti myos kotimaisten kielten 
puhujia, siirtolaisten, niin kansalaisuuden 
omanneiden kuin omaamattomienkin, tosi
asiallinen rikollisuustaso asettui jonnekin kol
men ja kuuden valille, se ei siten juurikaan 
poikennut suomenkielisen vaeston rikolli
suustasosta . 

Henkirikosten uhreista aidinkieli oli sel
vitettavissa 408:lta (95 %). Heista suomen
kielisia oli 389 (95 %) ja ruotsinkielisia yh
deksan (2 %), saamenkielisia ei ollut yhta
kaan. Muiden kuin kotimaisten kielten puhu
jia joukossa oli kymmenen (2 %), joista kuusi 
oli aidinkieleltaan venalaisia. Aidinkieleltaan 
tuntemattomiksi jai 21 uhria (5 %), heista 
seitseman oli ulkomailla asuvia. 

Suomenkielisten kuolleisuustasoksi muo
dostui aineistossa 2, 7 j a ruotsinkielisten 1, 0 . 
Muita kuin kotimaisten kielten puhujia hen
kirikosten uhreiksi oli joutunut 3,5 vuotta ja 
100 000 asukasta kohti, Suomessa asuvia ve
nalaisia perati 7,8 . Siirtolaisten henkirikos-
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kuolleisuus oli siten jonkin verran korkeampi 
kuin valtavaeston ja erityisen korkea oli kuol
leisuus Suomen venalaisvaestossa. Venalaiset 
olivat joutuneet paasaantoisesti muiden kuin 
oman etnisen ryhmansa jasenten rikosten 
kohteeksi, silla aineiston syyllisista aidinkie
leltaan venalaisia oli ainoastaan yksi. 

4.4 Siviilisaaty ja perheolot 

Rikososapuolten perhetaustasta selvitettiin si
viilisaaty, perheasema ja perhetyyppi. Tiedot 
perustuivat tyossakayntitilastoon ja koskivat 
vuoden 1997 lopun tilannetta. Muutamien 
1999 ja 2000 rikosten osapuolten kohdalla ti
lanne oli ennen tekohetkea ehtinyt muuttua, 
mika kavi ilmi osapuolten suhdetta kuvan
neista rikosilmoitustiedoista. Saatuun koko
naiskuvaan muutoksilla ei kuitenkaan ollut 
vaikutusta. 

Henkirikosten osapuolina olleiden mies
ten ja naisten siviilisaaty- ja perheasemaja
kaumat poikkesivat olennaisesti kokonaisva
estosta, mutta myos toisistaan. 

Miessyyllisista siviilisaadyltaan naimatto
mia oli 62 % ja miesuhreista 57 %, kun vas
taava osuus koko aikuisesta miesvaestosta oli 

Koko aikuisvaestii 
1999 

Kuvio 8. 
Henkirikosten mies
osapuolten siviilisiiiity 

I• Naimaton IJ Leski o Eronnut oAvioliitossa I 
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Kuvio9. 
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Kuvio 10. 
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tii ikiiryhmittiiin I# 40 
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r= 

20 .. ..18 .. 0 
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39 %. Niinikiian eronneita miessyyllisten 
(21 %) ja uhrien (2 %) joukossa oli suhteelli
sesti huomattavasti enemman kuin kokonais
vaestossa (9 %) . A violiitossa elavien osuus ( se
kii syyllisista etta uhreista 17 %) jai vastaavasti 
tuntuvasti keskimaaraista alhaisemmaksi 
(49 %) . 

Myos tosiasiallisessa parisuhteessa elavia 
oli miesosapuolista huomattavasti keskimaa
raista vahemman: syyllisista 29 % ja uhreista 
26 %, kun koko aikuisvaestosta vastaava 

23 Perheasemaa koskevat tiedot; N = 426. 

24 Id .. 
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osuus oli 59 %? Niin miessyylliset kuin -uh
ritkin elivat paaosin joko yksin (50-60 %) tai 
vanhempiensa kanssa (20-25 %). 24 Ilmio oli 
nahtavissa kaikissa ikiiryhmissa. Suhteellisesti 
suurin (yli 40 prosenttiyksikkoa) ero koko
naisvaestoon oli kolmekymppisilla ja neli
kymppisilla miehilla - ikiiryhmissa, joissa sekii 
rikollisuustaso etta henkirikoskuolleisuus oli
vat korkeimmat. 

Myos naissyyllisten siviilisaaty- ja per
heasemajakauma erosi merkittavasti koko-
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Kuvio 11. 
Henkirikosten nais
osapuolten siviilisiiiity 
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Kuvio 12. 
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puolina olleiden nais
ten perheasema verrat
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naisvaestosta. Siviilisaadyltaan naimattomia 
naissyyllisista oli 40 % (kokonaisvaestosta 
31 %), eronneita 36% (kokonaisvaestosta 
11 %) j a avioliitossa elavia 20 % (kokonaisva
estosta 46 %). Tosiasiallisessa parisuhteessa 
elavia oli kuitenkin huomattavasti enemman, 
48% (kokonaisvaestosta 55%). Yksinhuolta
jia ryhmassa oli 11 % (koko aikuisvaestossa 
7 %). Naissyyllisistakin perheettomia oli siten 
jonkin verran suurempi osuus kuin aikuisva
estosta keskimaarin. Kuten miestenkin koh-

25 Perheasemaa koskevat tiedot; N = 44. 

26 N= ll7. 

dalla tuli lisaksi huomioida syyllisten ikaja
kauma, joka oli pikemminkin omiaan koros
tamaan eroa kuin selittamaan sita. 25 

Naisuhreista naimattomia oli 38 %, eron
neita 24 %, avioliitossa elavia 31 % ja leskia 
7 %. Tosiasiallisessa parisuhteessa elavia oli 
39 % ja yksinhuoltajaperheen paamiehia 
12 %, yksin asuvien osuus oli 32% ja van
hempiensa luona elavien 17 %. 26 Kuten mai
nittua, perheasemaa koskevat tiedot olivat 
vuodelta 1997 ja poikkesivat jonkin verran 
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tekohetken tilanteesta, rikosilmoitustietojen 
mukaan parisuhteessa elavien osuus naisuh
reista oli 41 %. 

K2iken kaikki<~an henkirikosten osapuolia 
luonnehti sukupuolesta riippumatta tietynlai
nen normaalien perhesuhteiden puuttumi
nen. Miesosapuolista valtaosa ei ollut koskaan 
edes perhetta perustanut, naissyyllisista ja 
-uhreista puolestaan huomattavalla osalla oli 
takanaan yksi tai useampi rikkoutunut pa
risuhde. Perheellisten 15 vuotta tayttaneiden 
miesten henkirikollisuus oli 1998-2000 kes
kimaarin 3,3 syyllista ja henkirikoskuolleisuus 
1,8 uhria vuotta ja 100 000 kohti, perheetto
milla vastaavat suhdeluvut olivat 13,1 ja 
8,2. 27 Ehkii hieman yllattavasti (huomioiden 
sen, etta niin naisten tekemat kuin naisiin 
kohdistuneetkin henkirikokset olivat val
taosin per he- ja parisuhdevakivaltaa) til anne 
oli samantapainen myos naisilla. Parisuhtees
sa elavista 15 vuotta tayttaneista naisista hen
kirikoksen uhriksi oli ajanj<~ksolla joutunut 
keskimaarin 1,3, yksinhuoltajaaideista 2,9 ja 
perheettomista 2,4 vuotta ja I 00 000 kohti. 
Vastaavasti parisuhteessa elaneiden naissyyl
listen vuotuinen maara aineistossa oli 0 6 yk
sinhuoltajaaitien 1,0 ja perheettomi~n' 0,8 
100 000 naista kohti. 28 

4.5 Yhteiskunnallinen tausta 

Rikososapuolten yhteiskunnallista taustaa 
kartoitettiin heidan paaasiallisen toimintansa, 
ammatti- ja sosioekonomisen asemansa kou
lutuksensa, ansiotasonsa seka asuinolosuh
teidensa pohjalta. 

4.5.1 Suhde tyoelamaan 

Osapuolten tyoelamasuhdetta ja tyomarkki
na-asemaa kuvaavia muuttujia olivat paaasial
linen toiminta, sosioekonominen asema ja 
ammatti. Paaasiallinen toiminta kertoi heidan 
taloudellisen toimintansa laadun. Paaj aottelu 
erotti tyovoimaan kuuluvat tyovoiman ulko
puolella olevista. Alajaotteluna kiiytettiin 
yrittajia, palkansaajia, tyottomia, elakelaisia, 
opiskelijoita ja lapsia. Tiedot pohjautuivat 
tyossakiiyntitilastoon ja 1997 lopun tilantee
seen. Sosioekonominen asema -luokitus pe
rustui puolestaan tietoihin henkilon paaasial
lisesta toiminnasta, ammatista, ammat
tiasemasta, toimialasta sekii tyonantajasekto
rista. Tiedot pohjautuivat 1995 vaestonlas
kentatietoihin. Kolmantena tyoelamasuhdet
ta kuvaavana muuttujana kiiytettiin ammat
tia. Ammattitiedot pohjautuvat 1997 tyossa
kiiyntitilastoon. 29 

P iiiiasiallinen toiminta 
Tiedot paaasiallisesta toiminnasta oli saatavis
sa kaikilta naisepaillyilta, 98 %:Ita naisuhreja 
ja miesepailtyja sekii 94 %:lta miesuhreja. 
Seuraavista vertailuista on j atetty pois alle 
15-vuotiaat, kokonaisvaestoa koskevat tiedot 
ovat vuoden 1995 vaestonlaskennasta. 

Mies- ja naissyyllisten jakaumat olivat var
sin samankaltaiset ja poikkesivat merkittavas
ti koko aikuisvaestosta. Ansiotyossa olevat, 
palkansaajat ja yrittajat, muodostivat syyllisis
ta 14 %, kun vastaava osuus koko aikuisvaes
tosta oli 40 %. Ehdottomasti suurimman ryh
man syyllisista muodostivat tyottomat, 44 %, 
osuus oli lahes sama sekii miehilla ( 45 %) etta 
naisilla ( 4 2 %) . Koko aikuisvaestosta tyotto-

27 Pohjana kaytetty 1999 lopun koko viieston perheasematietoja, luvut eiviit sisiillii laitosviiestoii eiviitka 
perheasemaltaan tuntemattomia syyllisiii (66) ja uhreja (32). 

28 

29 

24 

Pohjana biytetty 1999lopun koko viieston perheasematietoja, luvut eiviit sisalla laitosviiestoii eiviitkii 
perheasemaltaan tuntemattomia syyllisiii (6) ja uhreja (1). 

Kaikki osapuolten tyoeliimiisuhdetta kuvaavat tiedot pohjautuvat virhekirjauksista puhdistamattomaan aineistoon. 
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Kuvio 13. 
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Opiskelijoiden, tyiittii
mien ja eliikeliiisten 
osuus miessyyllisistii 
ikiiryhmittiiin 
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Elakkeella o Tyoton o Opiskelija I 

mien osuus vuonna 1995 oli 9 %, vuonna 
1999 enaa 6 %. 

Tyottomien jalkeen toiseksi suurimman 
ryhman muodostivat elakelaiset, 18 % ( mie
hista 17% ja naisista 20 %), koko aikuisvaes
tosta elakelaisia oli jonkin verran enemman 
(2 7 %) . Henkirikoksiin syyllistyneiden elake
laisten ikajakauma oli kuitenkin olennaisesti 
toinen kuin kokonaisvaestossa. Kun kaikista 
maan elakelaisista 82 % oli yli 60-vuotiaita, 
henkirikoksiin syyllistyneista elakelaisista 
77 % oli 60 vuotta nuorempia. Paaosa jalkim
maisista (53 %) oli 30-49-vuotiaita keski-ian 

50- 59 
(N=60) 

60-
(N=20) 

ollessa 49,8 vuotta. Opiskelijoita ja koululai
sia syyllisten joukossa oli suunnilleen saman 
verran kuin aikuisvaestossa keskimaarin 
(11 %vs.l0%). 

Kaiken kaikkiaan tyovoiman ulkopuolella 
olevat ryhmat, opiskelijat, elakelaiset ja tyot
tomat, muodostivat 60-100 % niin mies
kuin naissyyllisistakin ikaryhmasta riippumat
ta. Ainoastaan ryhmien keskinaiset suuruus
suhteet muuttuivat ian mukana, alle 25-vuo
tiaista paaosa oli opiskelijoita, 25-59-vuoti
aista tyottomia ja 60 vuotta tayttaneista ela
kelaisia. 
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Kuvio 16. 
Henkirikoksen uhrien 1 DO '1oT--.---,------.---::-r-.--------.---.------.---.-----, 
paaasiallinen toiminta 
(15 vuotta tayttaneet) 

Mies IN=279) Nainen IN=108) Kaikki IN=387) Koko aikuisviiestO 1995 

l• opiskelija oeliikelainerotyotan • palkansaaja o yrittaja omuu I 

Miesuhrien j akauma oli lahes sam a kuin 
syyllisten: ansiotyossa kayvia oli joukosta 
19 %, tyottomia 37% ja elakelaisia 23 %. 30 

Sita vastoin naisuhrit olivat selvasti muita 
osapuoliryhmia vahemman tyomarkkinoilta 
syrjaytyneita . Vaikka tyottomien (32 %) ja 
elakelaisten (18 %) osuus oli heistakin huo
mattavan suuri, ansiotyossa kayvia oli kuiten
kin 33 %.3 1 

30 N=279. 

31 N= IOS. 
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Miehiin kohdistuneista henkirikoksista 
38 %:ssa (N=278) seka uhri etta syyllinen oli
vat joko tyottomia tai elakelaisia. Sinansa ak
tiivivaestoon kuulumattomien ja erityisesti 
tyottomien osuus syyllisista oli erittain suuri 
(60-80 %) myos rikoksissa, joiden uhrit kuu
luivat aktiivivaestoon. Jonkinasteista rikosten 
suuntautumista sosiaaliryhmien sisalle oli tas
ta huolimatta havaittavissa: tyottomien sur
maajista 52 % oli tyottomia, ansiotyossa ole-
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Kuvio 18. 
Uhrin ja syyllisen 
piiiiasiallinen toiminta 
naisiin kohdistuneissa 
henkirikoksissa 

J• La psi o Opiskelija o Elakelainen Tyoton o Palkansaa ja/yrittaja o Muu 

vien surmaajista puolestaan lahes 30 % ansio
tyossa. 

Naisiin kohdistuneissa tapoissa, paitsi uh
rien, myos syyllisten tyomarkkinatausta poik
kesi selvasti keskivertotapoista. 15 vuotta 
tayttaneiden naisten surmaajista perati 29 % 
kuului palkansaajiin tai yrittajiin (kaikissa hen
kirikoksissa vastaava osuus oli 14 %). Alaikai
siin, opiskelijoihin ja ansiotyossa oleviin naisiin 
kohdistuneissa rikoksissa aktiivivaeston osuus 
surmaajista kohosi jopa 40-50 %:iin, sen sijaan 
tyottomien ja elakelaisten surmaajat olivat 
naisuhrienkin osalta myos itse paasaantoisesti 

tyoelaman ulkopuolella (60 %). Rikokset, jois
sa kumpikin osapuoli oli joko tyoton tai elake
lainen, muodostivat naisiin kohdistuneista 
henkirikoksista 30 % (N=105). 

Ansiotyota tekevien osuus osapuolista, 
seka uhreista etta syyllisista, oli siten selvasti 
korkeampi naisiin kohdistuneissa h enkiri
koksissa kuin miehiin kohdistuneissa. Tasta 
huolimatta kuitenkin myos naisiin kohdistu
neista rikoksista huomattavassa osassa seka 
uhri etta tekija olivat tyomarkkinoiden ulko
puolella. Kaiken kaikkiaan henkirikososa
puolet, sukupuolesta, iasta ja rikostyypista 
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riippumatta olivat valtaosin tyomarkkinoi
den ulkopuolella. 

Ammatti 
Ammattitiedot oli saatavissa 294 miessyylli
selta (58 % ), 245 miesuhrilta (80 % ), 28 nais
syylliselta (56%) ja 92 naisuhrilta (76 %). 

Miessyyllisten ja miesuhrien ammattija
kaumat olivat hyvin samankaltaiset ja vahvasti 
rakennusalaan seka sekalaisiin, ammattikoulu
tusta vaatimattomiin toihin painottuneet. 

Pelkaksi rakennusmieheksi (rakennustyo
mieheksi, rakennustyolaiseksi, remonttimie
heksi) oli nimetty miessyyllisista 8 %, mies-

Tau/ukko5. 
Miesosapuolten yleisimmat ammatit 

Ammatti Syylliset 

hliiii % 

Sekatytimies. aputytim ies 25 8,5 
Rakennusmies ym. 24 8,2 
Elakela inen 20 6,8 
Opiskeli ja 18 6,1 
Autonku ljettaja ym. 14 4,8 
Hitsaaja 10 3.4 
Kirvesmies 10 3.4 
Maalari 10 3.4 
Metsuri 8 2.7 
Yrittaja 6 2,0 
Autonasentaja 4 1.4 
La itosmies 4 1.4 
Putkiasentaja 4 1.4 
Puuseppa 4 1.4 
Taite il ija 4 1.4 

yhteensii 165 56,1 

N 294 100 

uhreista l 0 %, mutta kaikki suoraan raken
nusalaan liittyvat ammatit mukaan lukien ta
lon- ja maanrakennusalalla tyoskentelevien, 
tyoskennelleiden tai ainakin itsensa alan mie
hiksi lukeneiden osuus kohosi syyllisista pera
ti 23 %:iin ja uhreista 24 %:iin.32 Lisaksi ra
kennusalalla toimineiden ryhmaan olivat paa
osin luettavissa myos sekatyomiehet ja apu
tyomiehet, jotka muodostivat miessyyllisista 
suurimman (9 %) ja miesuhreista kolmannek
si suurimman (7 %) ammattiryhman. Kolmas 
paaammattiryhma oli niin syyllisilla (7 %) 
kuin uhreillakin (8 %) elakelaiset, heista 85% 
syyllisten ja 74% uhrien osalta oli alle 
60-vuotiaita. 

Ammatti Uhrit 

hliiii % 

Rakennusmies ym. 24 9.7 
Elakelainen 19 7.7 
Sekatytim ies. aputytimies 17 6,9 
Autonku ljettaja ym 16 6,5 
Kirvesmies 11 4,5 
Hitsaaja 6 2.4 
Maanviljel ija 6 2.4 
Opiskelija 6 2.4 
Maalari 5 2,0 
Maata louslomittaja 5 2,0 
Metsuri 5 2,0 
Putkiasentaja 5 2,0 
Varastomies 5 2,0 

yhteensii 130 53,1 

245 100 

32 Rakennusmies, rakennusmestari, rakennusurakoitsija, putkiasentaja, sahkiiasentaja, raudoittaja, kivityiimies, 
muurari, kirvesmies, kaivinkoneenkuljettaja, maalari, eristaja, peltiseppa, betonimies, kalusteasentaja, 
ikkunanasentaja, tasoitemies, mattoasentaja. 
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Vahintaan asiantuntijatason ammattien33 

edustajia miessyyllisista oli 11 %. Jos ryhmas
ta kuitenkin poistettiin toiminnan tosiasialli
selta sisallolta epamaaraiset toimitusjohtajan, 
yrittajan, liikemiehen, taiteilijan, muusikon ja 
kirjailijan ammatit, osuudeksi tuli ainoastaan 
5 %. Miesuhreista vastaavat osuudet olivat 
7% ja 4%. 

N aissyyllisista ammattitiedot saatiin 
28:lta. Vahintaan asiantuntijatason amma
teissa (suunnittelija) toimineita joukossa oli 
kolme, lisaksi yksi syyllisista oli ilmoittanut 
ammatikseen filosofian kandidaatti. 

Naisuhrien ammattijakauma oli monipuo
lisempi kuin naissyyllisilla tai miesosapuolilla. 
Tosin heillakin yleisimmat ammatit olivat ko
tiaiti, opiskelija ja myyja (kuusi mainintaa 

Taulukko6. 
Naisosapuolten yleisimmiit ammatit 

Ammatti Syylliset 

% 

Siivooja 4 14,3 
Suunnittelija 3 10.7 
Elakelainen 2 7,1 
Kotiavustaja 2 7,1 
Opiskelija 2 7,1 
Filosofian kandidaatti 3,6 
Kampaaja 3,6 
Kotiaiti 3,6 
Koululainen 3,6 
Laitoskeittaja 3,6 
Lajittelija 3,6 
Markkinoija 3,6 
Merkantti 3,6 
Mvvia 3,6 
Puhelunva littaja 3,6 
Puistotyontekija 3,6 
Sai raala-apulainen 3,6 
Toimistoapulainen 3,6 
Vakuutusvirkailija 3,6 

33 Ryhmat 0-3 vuoden 1997 ammattiluokituksessa. 

kustakin), mutta asiantuntijatason ammattien 
edustajia oli 11 %. Osuus oli osapuoliryhmien 
korkein- erityisesti jos huomioi, ettei joukos
sa ollut yhtakaan toiminnallisesti epamaarais
ta ammattia .34 

Vuoden 1995 vaestonlaskentatietojen 
mukaan vahintaan asiantuntijatason amma
teissa35 toimi 3 7 % tyollisesta miesvaestosta ja 
41 % naisvaestosta joten kaikkinensa henkiri
kosten osapuolten ammattirakenne oli suku
puolesta riippumatta selvasti keskivaestoa 
enemman alhaisen koulutustason ammatti
ryhmiin painottunut. Tama pati myos naisuh
reihin, vaikka heidan ammattijakaumansa oli
kin muita osapuoliryhmia monipuolisempi. 

Ammatti Uhrit 

% 

Kotiaiti, kotirouva 6 6,5 
Mvvia 6 6,5 
Opiskelija 6 6,5 
Perushoitaja 4 4,3 
Sihteeri 4 4,3 
Siivooja 4 4,3 
Hammashoitaja 3 3,3 
Kampaaja 3 3,3 
Sa iraanhoitaja 3 3,3 
Baariapulainen 2 2,2 
Elakelainen 2 2,2 
Kanslisti 2 2,2 
Keittioapulainen 2 2,2 
Kuntohoitaja 2 2,2 
Lehdenjakaja 2 2,2 
Maatalouslomittaja 2 2,2 
T ehdastyola i nen 2 2,2 

34 Toimialoittain tarkastellen eniten naisuhrien joukossa oli terveydenhuoltoalan ammattien edustajia (15 %) ja 
toimistotyiintekijiiita (12 %). Seuraavina tulivat teollisuuden (11 %), majoitus- ja ravitsemusalan (10 %) ja 
kaupanalan ammatit (9 %). 

35 Ryhmat 0-3 vuoden 1997 ammattiluokituksessa. 
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Sosioekonominen asema 
Tiedot osapuolten sosioekonomisesta asemas
ta olivat vuodelta 1995. Tiedot oli saatavissa 
kaikilta naisepaillyilta, 95 %:lta naisuhreja ja 
miesepailtyja seka 92 %:lta miesuhreja. Ver
rattuna paaasiallista toimintaa koskeneisiin, 
tiedot olivat vanhempia ja vertailtavuutta eri
tyisesti tyi::itti::imien osalta vaikeuttivat myi::is 
erilaiset luok.ituskriteerit. Sosioekonomiselta 
asemaltaan tyi::itti::imiksi luokiteltiin ainoas
taan yli kuusi kuukautta tyi::itti::imana olleet se
ka ne, joilla ei ollut tyi::itti::imyytta edeltavaa 
tyi::ikokemusta. Paaasialliselta toiminnaltaan 
tyi::itti::imiksi luokiteltiin sita vastoin kaikki ti
lastointivuoden lopulla tyi::itti::imana olleet. 
Tama oli omiaan periaatteessa vahentamaan 
tyi::itti::imien maaraa sosioekonomista asemaa 
koskevissa tiedoissa paaasiallista toimintaa 
koskeviin verrattuna, pain vastaiseen suun
taan vaikutti kuitenkin edella mainittu ajalli
nen ero: tyi::itti::imien maara vuonna 1995 oli 
lahes 100 000 henkili::ia suurempi kuin 1997. 

Eroista huolimatta rikososapuolten tyi::itti::i
myytta koskevat tiedot olivat lahes identtiset 
kummankin muuttujan osalta. Seka aineiston 

Tau/ukko 7. 
Henkirikososapuolten sosioekonominen asema 

Sosioekonominen asema Syylliset 

Mies Nainen 

% N % 

Yrittiijii 5,3 23 4.4 
maatalousyrittiijii 2,1 9 2,2 
muu yrittiijii 3,2 14 2,2 

Toimihenkil ii 8,1 35 8,9 
Tyontekijii 10,9 47 13,3 
Opiskelija 6,7 29 4.4 
Eliikeliiinen 17,6 76 20,0 
Tyotiin 51.4 222 48,9 

N 100 432 100 

Muu, ei tietoa 14,8 75 10,0 

N 100 507 100 

36 15-64-vuotiaat. 

30 

miessyyllisista etta miesuhreista noin puolet 
luokiteltiin 1995 vaesti::inlaskennassa so
sioekonomiselta asemaltaan tyi::itti::imiksi. 
Naissyyllisista osuus oli samaa luokkaa, sen si
jaan naisuhreista tyi::itti::imia oli ainoastaan kol
mannes. Elakelaisten, opiskelijoiden ja tyi::it
ti::imien yhteisosuus oli taman muuttujan mu
kaan miessyyllisista 76 %, miesuhreista 77 % 
ja naissyyllisista 73 %, naisuhreistakin 54 %. 

Tarkkojen suhteellisten rikollisuustasojen 
laskeminen ei aineiston pohjalta onnistunut, 
koska asemaltaan tuntemattomien osuus oli 
suhteellisen suuri 10-15 %. Viitteellisina ta
sot oli kuitenkin laskettavissa. 

Aktiiv1-iassa olevassa miesvaesti::issa36 ela
kelaisten henkirikollisuuden taso oli kolme ja 
puoli -kertainen ja tyi::itti::imien perati kuusi
toistakertainen toimihenkili::iihin, tyi::intekiji::ii
hin ja yrittajiin nahden. Myi::is opiskelijoiden 
rikollisuustaso oli toimihenkili::iita, tyi::inteki
ji::iita ja yrittajia korkeampi, mutta ainoastaan 
noin 50 %. Alhaisin henkirikollisuustaso oli 
toimihenkili::iilla, seuraavana tulivat tyi::inteki
jat. Yrittajien ja maatalousyrittajien rikolli
suustaso asettui opiskelijoiden ja tyi::ilaisten 

Uhrit 

Mies Nainen 

N % N % N 

2 6,1 16 4,7 5 
1,1 3 0,9 1 

1 5,0 13 3,7 4 
4 5,0 13 26,2 28 
6 11,5 30 15,0 16 
2 5,7 15 3,7 4 
9 23,7 62 15,9 17 

22 48,1 126 34,6 37 

45 100 262 100 107 

5 14,9 46 11,6 14 

50 100 308 100 121 
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Kuvio 19. 
Miesten henkirikolli
suuden ja henkirikos
kuolleisuuden taso 
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Sosioekonominen asema 

!oSyyll isiao Uhrejal 

tasojen valimaastoon . Miesten henkirikolli
suuden selvan ongelmaryhman muodostivat 
siten tyottomat ja varhaiselakelaiset, eivatka 
ainoastaan korkean rikollisuutensa johdosta, 
vaan myos poikkeuksellisen korkean henkiri
koskuolleisuutensa tahden. 

Elakelaisten suhteellinen henkirikoskuol
leisuus oli aktiivi-iassa olevassa miesvaestossa 
noin viisinkertainen ja tyottomien viisintois
takertainen muihin sosioekonomisiin ryhmiin 
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nahden. Alhaisin henkirikoskuolleisuus oli 
toimihenkiloilla ja maatalousyrittajilla, seu
raavana olivat tyontekijat ja yrittajat. Opiske
lijoita uhriksi paatyi jonkin verran enemman 
kuin tyontekijoita, mutta vahemman kuin 
yrittajia. 

Naisilla elakelaisten rikollisuustaso oli 
kaksi ja puoli kertaa ja tyottomien runsaat yh
deksan kertaa korkeampi kuin muiden sosiaa-

37 Laskelman perustana ovat 1995 viiestiilaskennan tiedot 15-64 -vuotiaasta vaestiista, tyiittiimien miiarana on 
kuitenkin kaytetty vuoden 1999 lopun tietoja 15- 64 -vuotiaista tyiittiimista. 

38 Laskelman perustana ovat 1995 vaestiilaskennan tiedot 15-64 -vuotiaasta vaestiista, tyiittiimien maarana on 
kuitenkin kaytetty vuoden 1999 lopun tietoja 15-64 -vuotiaista tyiittiimista. 
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Kuvio21. 
Miessyyllisten so
sioekonominen asema 
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Kuvio22. 
Miessyyllisten so
sioekonominen asema 
verrattuna heidiin nais
uhriensa asemaan 
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Syyllisen sosioekonominen asema 

l• vrittaja otoimihenkilo otyontekija opiskelija oelakelainen otyot6n I 

liryhmien. Jalkimmaisista puolestaan toimi
henkiloiden rikollisuustaso oli alhaisin, vain 
neljasosa tyolaisten ja yrittajien tasosta. Opis
kelijoiden henkirikollisuus oli naisilla sen si
jaan erittain alhainen, samaa tasoa kuin toi
mihenkiloillakin. Aktiivi-iassa olevat elakelai
set ja tyottomat muodostivat siten myos nais
ten henkirikollisuuden ongelmaryhman. 

Henkirikoskuolleisuuden kohdalla tilanne 
oli naisilla jossain maarin toinen. Tyottomat 
olivat tosin taltakin osin selvasti ongelmallisin 
ryhma, heidan kuolleisuutensa oli yli kolmin
kertainen elakelaisiin nahden ja lahes seitsen
kertainen toimihenkiloihin verrattuna. Sen si-

32 

jaan elakelaisten kuolleisuus ei juurikaan 
eronnut muista sosiaaliryhmista. Alhaisin 
henkirikoskuolleisuus oli maatalousyrittajilla 
ja opiskelijoilla. Toimihenkiloiden kuollei
suus oli puolet matalampi kuin tyolaisten. 

Miesten miehiin kohdistamissa henkiri
koksissa tyottomien, elakelaisten ja opiskeli
joiden osuus uhreista oli huomattava kaikissa 
sosioekonomisissa ryhmissa. Rikoksia, joissa 
seka uhri etta syyllinen olivat joko toimihen
kiloita, tyolaisia tai yrittajia, oli kaikkiaan 199 
rikoksesta ainoastaan 9 %. Rikoksia, joissa se
ka uhri etta syyllinen olivat joko elakelaisia tai 
tyottomia, oli vastaavasti 55 %. Tiettyja eroja 
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Kuvio24. 
Uhrin ja tekijiin sosio
ekonominen asema 
naisiin kohdistuneissa 
henkirikoksissa 

Yrittaj·a Toimihenkilo Tyontekija Opiskelija Elakelainen Ty5t5n 
IN;5 (N;25) (N;15) IN;2) IN;17) IN;31) 

Uhrin sosioekonominen asema 

J• maatalousyrittaja • muu yrittaja otoimihenkilo otyontekija opiskelija o elakelainen oty5t5n J 

ryhmien valilla kuitenkin esiintyi. Toimihen
kiloiden ja tyolaisten samoin kuin opiskeli
joidenkin uhreista noin 40 % oli niinikaan toi
mihenkiloita tai tyolaisia; elakelaisia ja tyotto
mia naiden ryhmien uhreista oli ainoastaan 
noin puolet. Sitavastoin elakelaisten ja tyotto
mien rikoksissa 80% uhreistakin oli joko ela
kelaisia tai tyottomia. Tietyssa maarin rikolli
suus oli siten ryhmien sisaista. 

Miesten naisiin kohdistamissa tapoissa, jotka 
valtaosin liittyivat parisuhdevakivaltaan, ylem
pien sosioekonornisten ryhmien edustajien vali
set rikokset olivat huomattavasti yleisempia. 
Kaikkiaan 92 rikoksesta 20 %:ssa seka uhri etta 

syyllinen olivat joko toirnihenkiloita, tyolaisia 
tai yrittajia ja ainoastaan 35 %:ssa seka uhri etta 
syyllinen olivat joko elakelaisia tai tyottomia. 
Korkein tyottornien ja elakelaisuhrien osuus oli 
naissakin rikoksissa elakelaisten ja tyottomien 
suorittarnissa tapoissa (50- 80 % ), alhaisin puo
lestaan toimihenkiloiden, tyOlaisten ja opiskeli
joiden rikoksissa (0-40 %). 

Naisten miehiin kohdistamista tapoista, 
kaikkiaan 20 rikoksesta, 85 %:ssa seka uhri et
ta syyllinen olivat joko elakelaisia tai tyotto
mia. Naisten naisiin kohdistamia rikoksia, 
joissa osapuolten sosioekonominen asema oli 
selvitettavissa, kuului aineistoon ainoastaan 
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Kuvio25. 
Henkirikoksiin syyllisty
neiden veronalaiset 
vuosiansiot 
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kolme ja niistakin kahdessa kyse oli oman ala
ikaisen lapsen surmaamisesta. Kummassakin 
tapauksessa aiti oli tyoelamassa. 

Miehiin kohdistuneista rikoksista osapuol
ten sosioekonominen asema oli selvitettavissa 
220:sta. Niista 10 %:ssa kumpikin osapuoli 
kuului yrittajiin, toimihenkiloihin tai tyolai
siin. Selvasti korkein tallaisten rikosten osuus 
oli toimihenkiloihin kohdistuneissa rikoksissa 
(70 %), seuraavaksi korkein yrittajiin kohdis
tuneissa ( 40 %) . Rikoksia, joissa kumpikin 
osapuoli oli elakelainen tai tyoton, oli miehiin 
kohdistuneista tapoista yhteensa 55 %. Elake
laismiesten ja tyottomien surmaajista elake
laiset ja tyottomat muodostivat 75-83 %. 

N aisiin kohdistuneista rikoksista osapuol
ten sosioekonominen asema oli selvitettavissa 
95:sta. Tapoista 21 %:ssa kumpikin osapuoli 
kuului yrittajiin, toimihenkiloihin tai tyolai
siin. Selvasti korkein tallaisten rikosten osuus 
oli toimihenkiloihin kohdistuneissa rikoksissa 
(56%). Rikoksia, joissa kumpikin osapuoli oli 
elakelainen tai tyoton, oli naisiin kohdistuneis
ta tapoista 35 %. Elakelaisnaisten surmaajista 
elakelaiset ja tyottomat muodostivat 76 %. 

4.5.2 Tulot 

Tiedot henkirikososapuolten ansiotasosta kos
kivat veronalaisia tuloja vuoden 1996 valtion 
verotuksessa. Tiedot oli saatavissa naennaises
ti kaikilta, silla henkiloiden, joita ei ollut Suo
messa 1996 verotettu, tulot kirjautuivat nol
laksi. Vertailuaineistona on kaytetty koko 
vaeston verotietoja. 39 

Syyllisten ansiotaso oli huomattavasti kes
kimaaraista alhaisempi. Vahintaan 100 000 
markan veronalaisiin vuosiansioihin ylsi aino
astaan 9 % mies- ja 8 % naissyyllisista, koko 
aikuisvaestosta sen sijaan 42 %. Vastaavasti 
alle 10 000 markan ansiot omasi miessyyllisis
ta 26% ja naisista 14 %, koko vaestosta aino
astaan 6 %. Paaosalla niin mies- (37 %) kuin 
naissyyllisistakin (56 %) veronalaiset vuosian
siot asettuivat 30 000 ja 60 000 markan valil
le. 

Uhrien tilanne oli kaytannossa sama. 
Vahintaan 100 000 markan vuosiansioihin yl
si ainoastaan 11 % miesuhreista j a 18 % nais
uhreista. Alle 1 0 000 markan veronalaiset tu
lot oli miesuhreista 22 %:lla ja naisuhreista 
24 %:lla. Paaosalla ansiotaso jai 30 000 ja 60 
000 markan valille (miehista 46 %:lla, naisista 
42 %:lla). 

39 Tietojen pohjana on virhekirjauksista puhdistamaton aineisto. 
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Kuvio26. 
Henkirikosten uhrien 
veronalaiset vuosi
ansiot 
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Kuvio27. 
Henkirikososapuolten 
tyiittiimyyskuukausien 
maara (aile 15 vuotiaat 
ja elakelaiset poistettu 
luvuista) 
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Koyhyys ja henkirikollisuus yhdistyivat si
ten osapuolten sukupuolesta riippumatta. 
Selvasti paras ansiotaso oli osapuoliryhmista 
naisuhreilla, mutta koko vaestoon nahden 
heidankin keskimaaraisansionsa olivat erittain 
alhaiset. 

4.5.3 Tyottomyys 

Tietoja osapuolten tyottomyydesta sisaltyi jo 
edella esiteltyihin tyoelamasuhdetta kuvan
neisiin muuttujiin. Niiden lisaksi kerattiin 

kuitenkin erikseen tiedot myos tyottomyys
kuukausien maarasta vuoden 1997 aikana. 
Myos nama tiedot oli saatavissa naennaisesti 
kaikilta, silla henkiloiden, joiden osalta tietoa 
ei ollut, tyottomyyskuukausien maara kirjau
tui nollaksi. 40 

Paaasiallista toimintaa koskeneiden tieto
jen mukaan 1997 lopulla miessyyllisista 43 % 
ja naissyyllisista 42 % oli ollut tyottomana. 
Tyottomyyskuukausia mainitulta vuodelta oli 
kertynyt kuitenkin huomattavasti suurem
malle joukolle. 

40 Tiedot pohjautuvat virhekitjauksista puhdistamattomaan aineistoon. 
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Kuvio28. 
Puoli vuotta tai kauemmin 
tytitttimiinii olleiden osuu 
mies- ja naissyyllisistii 
ikiiryhmittiiin 
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Jos lapset ja elakelaiset jatettiin huomioi
matta, tyoikaisista miessyyllisista 69 % ja 
miesuhreista 64 % oli ollut vahintaan kuu
kauden tyottomana vuoden 1997 aikana, 
naissyyllisista osuus oli perati 75 %. Puoli 
vuotta tai kauemmin tyottomana olleita oli 
vastaavasti miessyyllisista ja -uhreista puolet, 
naissyyllisista 58 %. Ikii ei tilanteeseen juuri
kaan vaikuttanut, vaan pitkiiaikaistyottomien 
osuus oli miessyyllisista 45-55 % kaikissa 
tyoikaisissa ikiiryhmissa. N aisilla ikiiryhmien 
valiset vaihtelut olivat suurempia johtuen lii
hinna syyllisten pienesta maarasta. 

Naisuhrien tyottomyystilanne oli jonkin 
verran muita osapuoliryhmia parempi, kui
tenkin heistakin 52 % oli ollut vuonna 1997 
vahintaan kuukauden ja 39 % yli puoli vuotta 
tyottomana. 

4.5.4 Kou/utus 

Koulutuksen osalta selvitettiin sekii ylioppi
lastutkinnon suorittaminen etta korkein am
mattitutkinto. Tiedot olivat tyossakayntitilas
tosta ja koskivat 1997 lopun tilannetta. 41 

Ylioppilastutkintoa koskevat tiedot saatiin 
kaikilta naisepaillyilta, 97 %:lta miesepailtyja, 

~· 40,0 
r--

20-29 

56,1 
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35,2 
1--

30- 39 
lkaryhma 

I G Mieso Nainen I 
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70.6 
- .. 
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40- 49 50- 59 

95 %:lta naisuhreja ja 93 %:lta miesuhreja. 
Paaosa muista sosiaalimuuttujista kuvasi osa
puolten tilannetta rikosajankohtana, perus
koulutusta kuvaava ylioppilastutkinto kertoi 
sen sijaan (huomioiden sen, etta valtaosa syyl
lisista ja uhreista oli keski-ikiiisia) ratkaisuista, 
jotka oli tehty suhteellisen kaukana mennei
syydessa. 

Ikiiryhmasta ja sukupuolesta riippumatta 
henkirikososapuolilla oli selvasti keskimaarais
ta heikompi peruskoulutus. Ylioppilastutkin
non suorittaneita oli miessyyllisista 4 % ja 
miesuhreista 5 %. Naissyyllisista osuus oli 
16 % j a naisuhreista 14 %. Sin ansa ylioppilas
tutkinnon suorittaneiden osuus on ikiiluokit
tain kasvanut voimakkaasti viimeisten kolmen
kymmenen vuoden aikana, henkirikososapuo
lista tutkinnon omanneita oli kuitenkin huo
mattavasti keskirnaaraista vahemman jokaises
sa ikiiryhmassa. Erityisen suuri ero oli kaksi- ja 
kolmekymppisten ikiiryhmissa. 

Ylioppilaiden osuus oli keskimaaraista al
haisempi syyllisten sosiaalisesta taustasta riip
pumatta. Erot eri ryhmien valilla olivat kui
tenkin huomattavia. Ehdottomasti heikoim
man peruskoulutuksen omasivat niin mies
kuin naissyyllisistakin tyottomat, joista yliop-

41 Tiedot pohjautuvat virhekirjauksista puhdistamattomaan aineistoon. 
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Kuvio29. 
Ylioppilastutkinnon suo
rittaneiden maara hen
kirikoksiin syyllistyneis
ta miehista ja miesuh
reista ikaryhmittain ver
rattuna koko vaestiiiin 

Kuvio30. 
Ylioppilastutkinnon suo
rittaneiden maara henki
rikoksiin syyllistyneista 
naisista ja naisuhreista 
ikaryhmittain verrattuna 
koko vaestiiiin 

Ylioppilastutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta tayttaneista syyllisista paaasiallisen toiminnan mukaan 

Paiiasiallinen toiminta Mies Nainen 

yo % N yo % N 

Tyoll inen 7 10,4 67 2 22,2 9 
Opiskelija 2 4,1 49 5 
Elakela inen 4 4,7 85 3 30,0 10 
Tyot6n 6 2,9 209 2 9,5 21 
Muu 2 2,9 70 20,0 5 

Yhteensii 21 4,3 492 8 16 50 
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Kuvio 31. 
Henkirikosten 15 vuotta 
tayttaneiden miesosa
puolten koulutustausta 
(korkein suoritettu 
tutkinto) (ei tietoa: 
syylliset: 23,2 %; 
N=504; uhrit: 3,3 %; 
N=299) 
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Kuvio32. 
Henkirikosten 15 vuotta 
tayttaneiden naisosa
puolten koulutustausta 
(korkein suoritettu tutkin
to) (ei tietoa: syylliset: 
36,0 %; N=50; uhrit: 5,2 %; 
N=115) 
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pilaiden osuus oli miehistii ainoastaan 3 % ja 
naisista vajaat 10 %. Suhteellisesti eniten yli
oppilaita oli ansiotyotii tekevien (naisilla 
myos eliikeliiisten) ryhmiissii . 

Myos ammattikoulutuksen osalta henkiri
kosten osapuolet erosivat selviisti kokonaisvii
estostii. Keskiasteen tutkinnon omaamatto
mia oli 15 vuotta tiiyttiineistii miessyyllisistii 
62 % ja miesuhreista 60 %, kun osuus koko 
aikuisesta miesviiestostii oli 41 %.42 Vastaavas
ti keskiasteen tutkintoa korkeamman koulu-

42 Vuonna 1999. 

tuksen omasi miessyyllisistii vain vajaat 5 % ja 
miesuhreista runs a at 3 %, koko aikuisesta 
miesviiestostii sitii vastoin 21 %. Ylempi kor
keakoulututkinto oli miessyyllisistii ja -uhreis
ta 1 %:1la, koko miesviiestostii 6 %:1la. 43 

Naisuhrien kohdalla tilanne oli hyvin sa
mankaltainen. Keskiasteen tutkinnon omaa
mattomia oli ryhmiissii 50%, kun koko aikui
sesta naisviiestostii osuus oli 42 %. Keskias
teen tutkintoa korkeampi koulutus oli uhreis
ta 11 %:1la ja ylempi korkeakoulututkinto 2 

43 Myos 15 vanhemmista miehistii ylempi korkeakoulututkinto oli 1999 6 %:1la. 
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%:lla, koko aikuisessa naisvaesti:issa vastaavat 
osuudet olivat 24 % ja 5 %. Myi:is naissyyllis
ten koulutustausta oli selvasti keskitasoa hei
kompi. Keskiasteen tutkintoa vailla heistii oli 
4 7 % ja vahintaan korkea-asteen tutkinnon 
suorittaneita 19 %. Sen sijaan korkeakoulu
tutkinto syyllisista oli jopa suhteellisesti 
useammalla kuin naisvaesti:ista keskimaarin, 
jalleen on kuitenkin huomioitava ryhman 
erittain pieni koko ja siita seurannut satun
naistekiji:iiden suhteeton vaikutus. 

Kaiken kaikkiaan henkirikososapuolilla oli 
sukupuolesta riippumatta keskimaaraista 
huomattavasti heikompi perus- ja ammatti
koulutus . Kaikkein heikoin koulutustausta oli 
henkirikollisuuden ongelmaryhmissa: tyi:itti:i
milla ja tyi:iikaisilla elakelaisilla. 

4.5.6 Asuinolot 

Asuinoloja koskevat tiedot perustuivat tyi:is
sakayntitilastoon ja koskivat 1997 lopun ti
lannetta. Naisepaillyista ja -uhreista tiedot oli 
saatavissa 98 %:lta, miesepaillyista 94 %:lta ja 
miesuhreilta 91 %:lta.44 
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Asuntovaesti:ii:in miessyyllisista kuului 
87 % ja miesuhreista 88 %. Naissyyllisistii 
osuus oli 90 % ja naisuhreista 99 %. Koko 
vaesti:ista asuntovaestoon kuului 1995 vaesti:i
laskennassa 99 %. 

Kaikkiaan miessyyllisista 30 ja miesuhreis
ta 22 oli luokiteltu asunnottomiksi tai asunto
lassa asuviksi. Naissyyllisten joukossa asun
nottomia oli kaksi, naisuhrien joukossa ei sen 
sijaan yhtakaan. Kun asunnottomien vuotui
nen kokonaismaara 1990-luvun lopulla oli 
10 000-1 5 000 henkili:ia, ryhman suhteelli
seksi rikollisuustasoksi muodostui noin 70 ri
kosta ja kuolleisuudeksi lahes SO uhria 
100 000 kohti vuodessa, mika oli huomatta
vasti viela tyotti:imienkin tasoja enemman. 
Asunnottomien suhteellinen maara miesosa
puolista oli suurin keski-ikaisten (30-40-vuo
tiaiden) ja yli 60-vuotiaiden parissa, noin 
10 %. 

Huomionarvoista oli niinikaan se, etta 
vuosien 1998-2000 henkirikosten tekiji:iista 
samoin kuin niiden uhreistakin huomattava 
osa oli 31.12.1997 kuulunut laitosvaesti:ii:in. 
Miessyyllisista osuus oli 7 %, naissyyllisistii 

I 

Kuvio33. 
Henkirikososapuolten 
asuinolot 

Miessyylliset (N=476) Miesuhrit (N=281) Naissyylliset (N=49) Naisuhri t (N= 118) 

I o asunto o asunnoton & asuntola o laitos I 

44 Tiedot pohjautuvat virhekitjauksista puhdistamattomaan aineistoon. 
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Kuvio34. 
Asunnottomien osuus 
henkirikosten mies
osapuolista ikiiryhmittiiin 
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Kuvio35. 
Vuoden 1997 lopulla 
laitoksessa olleiden 
osuus henkirikosten 
miesosapuolista ikii
ryhmittiiin 
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6 % ja miesuhreista 4 %. Ongelmaikiiryhmis
sa laitosvaeston osuus oli jopa 10 %. Laitok
sissa tehtyja henkirikoksia aineistossa oli aino
astaan kaksi (0,5 % kaikista), joten valtaosa 
1997 lopulla laitoksissa olleiden rikoksista ja 
henkirikoskuolemista oli tapahtunut laitok
sesta vapautumisen jalkeen. Useimpien koh
dalla tyossakiiyntitilastossa asuinpaikaksi mai
nittu laitos oli vankila. 

Myos vakituisen asunnon omanneiden ri
kososapuolten, varsinkin miesten, asumistaso 
oli jonkin verran keskimaaraista heikompi. 
Asuntovaestoon kuuluneista miessyyllisista 
81 % ja miesuhreista 76% asui hyvin varuste-

40 

lkaryhma 

JoSyylliset oUhrit I 

tussa asunnossa. Naissyyllisista osuus oli 84 % 
ja naisuhreista 89 %. Koko vaestosta tyydytta
van tasoiseen asumiseen vuonna 1995 ylsi 
86%. 

Kaiken kaikkiaan henkirikoksiin syyllisty
neiden ja henkirikosten uhreiksi paatyneiden 
miesten asumisolosuhteet poikkesivat selvasti 
valtavaestosta heikompaan suuntaan. Sekii ri
kollisuustaso etta henkirikoskuolleisuus olivat 
poikkeuksellisen korkeat toisaalta asunnotto
mien, toisaalta vasta vankilasta vapautunei
den parissa. Sita vastoin henkirikosten osa
puoliksi paatyneiden naisten asuinolosuhteet 
eivat poikenneet juurikaan valtavaeston tilan-
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Kuvio36. 
Asuntovaestiin asunnon 
varustelutaso henki
rikososapuolilla ja koko 
vaestiissa 

I oasunto hyvin varustettu oasunto puutteellisesti varustettu oasunto erittain puutteellisesti varustettu I 

100 %,---.----,------~~~~------~==~------~9=~~--, 
Kuvio37. 
Henkirikososapuolten 
muuttokerrat viimeisten 
yhdentoista vuoden 
aikana 
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teesta, naisuhrien olivat jopa jonkin verran 
keskimaaraista paremmat. 

4.6 Liikkuvuus 

Rikososapuolten liikkuvuutta kartoitettiin 
tiedoilla asuinkunnan muutoksista vuosina 
1987-1997. Pohjana oli vaesti:itilasto. 45 

Tamankin muuttujan osalta tiedot saatiin 
naennaisesti kaikista epaillyista ja uhreista, 

silla henkiloiden, joista tietoja ei ollut, muut
tokertojen maara kirjautui nollaksi. 

Miessyyllisista 58 %, miesuhreista 66 %, 
naissyyllisista 56 % ja naisuhreista 62 % ei ol
lut ajanjaksolla muuttanut kertaakaan. Koko 
18 vuotta tayttaneesta vaesti:ista vastaava 
osuus oli 70 %. Useammin kuin kahdesti 
muuttaneita oli miessyyllisista 14 % j a nais
syyllisista 12 %, mies- ja naisuhreista 10 %. 
Koko taysi-ikaisesta vaesti:ista vahintaan kol
me kertaa asuinkuntaansa oli ajanjaksolla 
vaihtanut 6 %. Henkirikososapuolilla oli siten 

45 Tiedot pohjautuvat virhekitjauksista puhdistamattomaan aineistoon. 
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Taulukko9. 
Viimeisten kymmenen vuoden aikana asuinkuntaa muuttaneiden osuus henkirikoksiin syyllistyneistii so-
sioekonomisen aseman mukaan 

Sosioekonominen asema Mies 
muuttanut % 

Maatalousyrittaja 
Muu yrittaja 10 71,4 
Ylempi toimihenkilti 6 46,2 
Alempi toimihenki lti 8 36,4 
Tytintekija 19 40,4 
Elakeliiinen 24 31,6 
Opiskelija 12 41,4 
Tytittin 100 45,0 

sukupuolestaan riippumatta keskimaaraista 
enemman asuinkunnan vaihdoksia, varsinkin 
kun huomioidaan se, etta muuttamattomien 
joukossa olivat myos henkilot, joiden asuin
kunnan muutoksista ei saatu tietoa. 

Muuttajien yliedusteisuus oli havaittavissa 
sosioekonomisesta ryhmasta riippumatta. 
Vahiten heita oli elakelaisten ryhmassa (mies
syyllisista 32 %, naissyyllisista 22 %, koko 
vaestosta 11 %). Toimihenkiloiksija tyonteki
joiksi luokitelluista miessyyllisista oli vahin
taan kerran muuttanut 40 %, kun koko tay
si-ikaisesta vaestossa osuus jai 35 %:iin. Tyot
tomista vastaavat osuudet olivat 45 % ja 37 
%. Suhteellisesti eniten ( 49 %) muuttajia oli 
pitkaan, puoli vuotta tai kauemmin tyottomi
na olleista miessyyllisista. 

4. 7 Aiempi rikollisuus 

Aiempi rikollisuus selvitettiin ainoastaan 
syyllisten osalta. Pohjana oli rikosrekisteri, 
josta kerattiin tiedot vuosina 1977-1997 tuo
mioistuimissa annetuista sakko- ja vankeus
tuomioista, toisaalta vakivaltarikosten (henki
rikokset ja pahoinpitelyrikokset), toisaalta 
muiden rikosten osalta. Rangaistusmaarayksia 
ja rikesakkoja tiedot eivat kasittaneet. 46 

Nainen 
N muuttanut % N 

9 
14 100 
13 
22 3 75,0 4 
47 2 33,3 6 
76 2 22,2 9 
29 2 100,0 2 

222 9 40,9 22 

Aineiston miessyyllisista 77 %:1la (N=507) 
oli aiempia rikostuomiota. Vahintaan kaksi 
kertaa tuomittuja oli 72 % ja viisi kertaa tai 
enemman tuomittuja 59 %. Vakivaltarikok
sista miessyyllisista oli tuomittu aiemmin 54 
%, runsaalla neljanneksella vakivaltarikos
tuomioita oli viisi tai enemman. Muun tyyp
pista rikollisuutta loytyi kaikkiaan 76 %:lta. 
Koko taysi-ikaisesta miesvaestosta samalla ta
valla mitaten rikostuomioita omasi 27 % ja 
vakivaltarikostuomioita 5 %. Henkirikoksiin 
syyllistyneiden miesten joukossa oli siten la
hes kolme kertaa enemman aikaisemmin tuo
mittuja ja perati kymmenen kertaa enemman 
vakivaltarikoksista tuomittuja kuin koko vaes
tossa. 

Naissyyllisista aiemmin tuomittujen oli 
puolet (N=50). Vahintaan kahdesti tuomittu
ja oli 42 %, viisi tuomiota tai enemman taka
naan oli 32 %:1la. Aiemmin vakivaltarikoksis
ta tuomittujen osuus naissyyllisista oli 36 %, 
muita rikoksia oli 44 %:1la. Vakivaltarikosten 
osuus rikosrekisterin omanneiden aiemmasta 
rikollisuudesta (72 %) oli siten naisilla lahes 
sama kuin miehilla (70 %). Koko taysi-ikai
sesta naisvaestosta rikostuomioita omasi 5 % 
ja vakivaltarikostuomioita 0,5 %. Rikosrekis
terin omanneiden osuus oli siten henkirikok
siin syyllistyneiden naisten joukossa yksitois-

46 Tiedot pohjautuvat virhekirjauksista puhdistamattomaan aineistoon. 
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Kuvio38. 
Henkirikoksiin syyllisty
neiden aiempi rikolli
suus viikivaltarikoksia 
lukuun ottamatta 

l• ei tuomioita oyksi tuomio o2- 4 tuomiota o5- 9 tuomiota o 10 tuomiota tai enemman I 

Mies (N=507) Nainen (N=50) Kaikki (N=557) 

Kuvio39. 
Henkirikoksiin syyllisty
neiden aiempi viikivalta
rikollisuus 

l • ei tuomioita oyksi tuomio o2-4 tuomiota o5- 9 tuomiota o10 tuomiota tai enemmiin I 

takertainen koko vaestoon nahden - aiemmin 
vakivaltarikoksista tuomittujen osuus perati 
70-kertainen. 

Selvasti eniten aiempia vakivaltatuomioita 
(tuomittuja 60-70 %) oli paaasialliselta toi
minnaltaan tyottomiksi ja ryhmaan "muu 
paaasiallinen toiminta" luokitelluilla syyllisil
la. Vastaavasti nuhteettomimpia taustaltaan 
olivat opiskelijat ja ansiotyota tekevat (tuo
mittuja 30-40 %) . Opiskelijoiden osalta tilan
netta selitti ryhman nuoruus (keski-ika 23 
vuotta), ansiotyota tekevien ikajakauma ei 

sen sijaan juurikaan poikennut keskimaarai
sesta. 

Tilanne oli samankaltainen myos muun 
aiemman rikollisuuden osalta. Tyottomista 
oli aiemmin tuomittuja kaikkiaan 90 %, paa
asialliselta toiminnaltaan tuntemattomiksi 
jaaneista noin 80 %. Opiskelijoista ja ansio
tyota tekevista osuus jai alle 60 %:n. Lisaksi 
tyottomilla ja tyomarkkina-asemaltaan tunte
mattomilla myos tuomioiden kokonaismaara 
oli huomattavasti suurempi kuin ansiotyossa 
olevilla ja opiskelijoilla. Tyottomista puolella 
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Kuvio 40. 
Henkirikoksi in syyllisty- 1 00 '!'o T---,==---,---,--- ,---.---.----,c------.--.--------.--.---, 
neiden piiiiasiallinen 
toiminta ja aiempi viiki
valtarikollisuus 

Opiskelija Elakelainen Tyot6n Palkansaaja 
Paaasiallinen toiminta 

Yrittaja Muu 

l• ei tuomioita oyksi tuomio o2-4 tuomiota o5-9 tuomiota o10 tuomiota tai enemman I 

Kuvio 41. 
Henkirikoksiin syyllisty
neiden piiiiasiallinen toi
minta ja aiempi muu ri
kollisuus 

1QQ %T-,--,----,--,----,--,----,--,----,--,----,--,-, 
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l• ei tuomioita oyksi tuomio o2-4 tuomiota o5-9 tuomiota o 10 tuomiota tai enemman I 

oli aiempia tuomioita vahintaan kymmenen, 
ansiotyi:issa olevista sen sijaan vain 20 %:1la. 

Myi:is tyi:itti:imyyden pituus ja aiempien 
tuomioiden maara olivat selvassa suhteessa 
toisiinsa: tuomittujen osuus ja tuomioiden 
maara oli sita suurempi, mita pitempi syylli
sen tyi:itti:imyys oli edellisen vuoden kuluessa 
ollut. Paajakolinja asettui alle kolme kuukaut
ta ja yli kolme kuukautta tyi:itti:imana olleiden 
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valiin. Ensin mainituista tuomioita oli 40-60 
%:1la, jalkimmaisista noin 90 %:1la. 

Kaiken kaikkiaan nelj all a viidesta vuosina 
1998-2000 henkirikoksiin syyllistyneista 
miehista j a puolella naisista oli takanaan 
aiempia tuomioita. Valtaosan kohdalla tuo
mioiden maaran huomioiden saattoi jopa pu
hua rikoskierteesta. Merkille pantavaa oli 
myi:is se, etta riski syyllistya henkirikoksiin oli 



Kuvio42. 
100 %.~---.---.---.---,--.----,--,----,--,----,--~ Henkirikoksiin syyllisty

neiden tyiittiimyyden 
kesto ja aiempi muu 
rikoll isuus 

80% 

60% 

40% 

20% 

0 % 
Ei 

tytitttimana 
< 1 kk 1-2 kk 3-5 kk 

Tytitttimyyden kesto 

6- 11 kk Vuos i tai 
enemman 

!11 ei tuomioita oyksi tuomio o 2- 4 tuomiota o 5- 9 tuomiota o 10 tuomiota ta i enemmanl 

sukupuolesta riippumatta poikkeuksellisen 
korkea nimenomaan aiemmin vakivaltarikok
sista tuomittujen parissa. Rikosrekisterin 
omanneista mies- ja naissyyllisista noin 70 % 
oli tuomittu ainakin kerran vakivaltarikoksista 
- maara oli miehilla kymmenkertainen ja nai
silla yli 70-kertainen koko vaestoon nahden. 

Taulukko 10. 

4.8 Rikososapuolten keskinainen 
suhde 

Uhrin ja tekijan valine suhde maariteltiin ri
kosilmoitusten selosteosien pohjalta. Tieto oli 
saatavissa 355 uhrin (85 %; N=419) osalta. 47 

Heista perheenjasenen tai muun lahisukulai-

Uhrin ja syyllisen suhde tiirkeissii viikivaltarikoksissa 1998-2000 

Uhri 

Puoliso, muu kumppani 
Va imo 
Mies 

Uihisukulainen 
Vanhempi, isovanhempi 
La psi 
Sisarus 

Muu sukulainen 
Kilpakosija 
Muu enna lta tunnettu 
Ennalta tuntematon 

N 

Ei tietoa 

N 

Henkirikokset 

1998-2000 

22.0 
18,9 

3,1 

12.7 
5,9 
3,9 
2,8 

0,0 
1.4 

54,9 
9,0 

355 

15,3 

419 

47 Kaksoiskirjauksista puhdistetun aineiston perusteella. 

Henkirikoksen yritykset Tiirkeiit pahoinpitelyt 

1998-2000 1998 

17,6 16,0 
12,2 10,2 
5,5 5,8 

5,0 4,1 
1,9 1,5 
1.7 1,5 
1,5 0,3 

0,3 0,2 
1,2 0,2 

59.7 58.2 
16,1 21,3 

896 1 758 

4,6 4,1 

939 1 834 
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Kuvio 43. 
Uhrin suhde syylliseen 
miesten ja naisten henki
rikoksissa 1998-2000, 
joissa suhde on ollut 
selvitettiivissii (ei tietoa: 
miehet: 16,2% (N=388); 
naiset: 3,2% (N=31 )) 

Nainen {N=30) 

Mies {N=325) 192 29 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

l 11 puoliso ym. o lapsi olahiomainen otuttava otuntematon I 

Kuvio 44. 
Uhrin suhde syylliseen 
miesten henkirikoksissa 
syyllisen ian mukaan 

100 % ,-.-~.----,--,----,--,----,--.----.-
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10- 19 {N=23) 20- 24 {N=37) 25- 29 {N=32) 30-39 {N=94) 40-49 {N=85) 50- {N=49) 

Tekijan ikaryhma 

l iii Puol iso ym. o lapsi oMuu sukulainen Kolmiodraama oTuttava oTuntematon I 

sen surmaamia oli 35 %, tuttavan tai ystavan 
56 % ja taysin tuntemattoman 9 %. 

Verrattuna muuhun tilastoituun ti:irkeaan 
vakivaltarikollisuuteen henkirikokset olivat 
selvasti enemman lahiomaisten valisia. Ero lie
nee kuitenkin ollut paaosin naennainen joh
tuen siita, etta lahiomaisten valinen ti:irkea
kaan vakivalta ei tule viranomaisten tietoon sa
massa suhteessa kuin muut vakivaltarikokset, 
paitsi silloin kun uhri teon seurauksena kuolee 
ja asiaa ei voida enaa peitella. Taytetyt henkiri
kokset antanevat tasta johtuen muita vakival
tarikoksia realistisemman kuvan perhe- ja pa-
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risuhdevakivallan suhteellisesta osuudesta ko
ko vakivaltarikollisuudesta. 

Miesten ja naisten henkirikollisuuden ra
kenne erosi aineistossa selvasti. Miesten ri
koksissa perheenjasenet ja lahiomaiset muo
dostivat uhreista vajaan kolmanneksen, tutta
via oli 59 % ja taysin tuntemattomia 9 %. 
N aisten rikoksista uhrina oli puoliso tai mies
ystava 40 %:ssa, oma lapsi 17 %:ssa ja muu la
hiomainen 10 %:ssa. Perheenjasenten ja la
hiomaisten yhteisosuus kohosi 67 %:iin, vas
taavasti tuttujen ja ystavien osuus jai 23 
%:iin. Tuntemattomia naiset surmasivat sa
massa suhteessa kuin miehetkin (10 %). 



Per he- j a parisuhdevakivallan merkitys oli 
miesten henkirikollisuudessa suurin vanhim
missa ikaryhmissa, 40-49-vuotiaiden rikoksista 
lahes 40% ja yli 50-vuotiaiden rikoksista puo
let kohdistui joko puolisoon, naisystavaan tai 
lahiomaisiin. Alhaisimmillaan laheissuhdeva
kivallan osuus oli puolestaan 25-29-vuotiai
den ikaryhmassa (14 %). Taysin tuntematto
miin kohdistuneita rikoksia oli suhteellisesti 
eniten kaksi- ja kolmekymppisilla miehilla, 
12-13 %. Alaikaisten rikoksista seurustelu
kumppaniin tai lahiomaisiin kohdistui joka 
neljas, tuttavapiiriin vajaat 60 % ja taysin tun
temattomiin 7 %. 

Naisten henkirikoksista perhe- ja parisuh
devakivalta muodosti valtaosan syyllisen iasta 
riippumatta. Aineistossa osuus oli suurin 
20-29-vuotiailla naisilla, pienin 30-39-vuoti
ailla. Koska syyllisten kokonaismaara oli kui
tenkin pieni, satunnaistekijoiden vaikutus tu
loksiin oli huomattava. 

Myos syyllisen sosiaalinen tausta vaikutti 
siihen, kuka uhriksi valikoitui.48 Parisuhdeva
kivaltaa ( sukupuolikumppaniin kohdistuneet 
rikokset) esiintyi suhteellisesti vahiten opis
kelijoilla ja toimihenkiloilla, joiden uhreista 

lkaryhma 

noin 15 % oli puolisoita tai mies/naisystavia. 
Opiskelijoiden osalta tilannetta selitti ryhman 
alhainen keski-ika, sen sijaan toimihenkiloi
den keski-ika ei aineistossa eronnut kcskimiiii
raisesta. Korkein parisuhdevakivallan osuus 
oli puolestaan yli 60-vuotiaiden elakelaisten 
rikoksissa ( 4 7 % ), lahelle samaa tasoa se nousi 
myos varhaiselakelaisten j a tyolaisten teke
missa tapoissa. 

Jos parisuhdevakivallan sijasta tarkastelun 
kohteeksi otettiin koko laheissuhdevakivalta 
(kumppaniin ja lahiomaisiin kohdistuneet ri
kokset), kuva jossain maarin muuttui. Laheis
suhdevakivallan kokonaisosuus oli nimittain 
korkein ylimmissa sosioekonomisissa ryhmis
sa: yrittajilla, toimihenkiloilla ja tyolaisilla 
( 45-50 % ), alhaisin puolestaan opiskelijoilla 
ja tyottomilla. Tama ei kuitenkaan merkinnyt 
sita, etta tyottomat olisivat surmanneet la
hiomaisiaan myos maarallisesti vahemman 
kuin edella mainitut ryhmat, pain vastoin. 
Sen sijaan parisuhdetappojen vahaisyys toi
mihenkiloilla ja opiskelijoilla oli laadultaan 
seka suhteellista etta maarallista. 

Kaiken kaikkiaan ylimpien sosioekonomis
ten ryhmien osuus syyllisista kohosi lahisuku-

Kuvio 45. 
Uhrin suhde syylliseen 
naisten henkirikoksissa 
syyllisen ian mukaan 

I 111 Puoliso ym. 01 La psi o Muu sukulainen 1:1 Kolmiodraama o Tuttava o Tuntematon I 

48 Tiedot perustuvat virhekirjauksista puhdistamattomaan aineistoon; taltakin osin on tosin huomioitava, etta 
useimmissa sosioekonomisissa ryhmissa syyllisten maara oli aineistossa niin pieni, etta satunnaistekijoiden vaikutus 
jakaumiin nousi huomattavaksi. 
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Kuvio 46. 
Uhrin suhde syylliseen 
syyllisen sosioekonomi
sen aseman mukaan 
(molemmat sukupuolet) 
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Kuvio 47. 
Syyllisen sosioekono- 100 %T~.-~.-~~.-~.-~~.-~.-~~.-~.-~~,---~.--, 

minen asema osapuolten 
suhteen mukaan 

Kumppani 
(N=61) 

Suku lainen 
(N=25) 

Tuttava 
(N=137) 

Uhrin suhde syylliseen 

Tuntematon 
(N=22) 

Kaikki 
syylliset 
(N=477) 

•maatalousyrittiija • muu yrittaja • toimihenkilii otyontekija 
otyiitOn oopiskelija • vanhuuselakkeella omuu elake lainen 

laisiin (muihin kuin puolisoihin) kohdistu
neissa rikoksissa lahes puoleen kun se kaikissa 
henkirikoksissa Jal noin neljannekseen. 
Parisuhdetapoissa sosiaalinen jakauma oli la
hempana keskimaaraista, mutta niissakin 
henkirikollisuuden ongelmaryhmien, tyotto
mien ja varhaiselakelaisten, osuus syyllisista 
jai keskiarvon alapuolelle (56% vs. 65 %). 

Kuten miesten ja naisten harjoittama, sa
moin myos miehiin ja naisiin kohdistunut va-

kivalta erosi ominaispiirteiltaan jyrkasti. Nai
siin kohdistuneet rikokset olivat paaosin pa
risuhdevakivaltaa: 45 %:ssa syyllinen oli puo
liso, 4 %:ssa aiempi puoliso ja 5 %:ssa miesys
tava .49 Kaiken kaikkiaan 80 %:ssa naisiin koh
distuneita henkirikoksia surmaaja oli uhrin la
hiomainen. Ennalta taysin tuntemattoman 
uhriksi oli joutunut 4 % naisuhreista, tutta
van tai ystavan 16 %. Miesuhreista puolison 
tai muun lahiomaisen uhriksi oli joutunut sen 

49 Rikoksissa, joissa osapuolten suhde oli selviteWivissii. Huomioiden myi:is epiiselviit tapaukset, vastaavat osuudet 
olivat 40 %, 3% ja 13 %. Niimii kuvaavat kiiytiinni:issii myi:is tosiasiallista tilannetta, sillii kumppanien viilisissii ja 
perheen sisiiisissii rikoksissa uhrin ja syyllisen suhde oli selvitettiivissii kiiytiinni:issii poikkeuksitta. 
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Naiset (N=104) 

Miehet (N=251 182 

Kuvio 48. 
Uhrin suhde syylliseen 
miehiin ja naisiin 
kohdistuneissa henki
rikoksissa 1998-2000, 
joissa suhde on ollut 
selvitettiivissii (ei 
tietoa: miehet: 16,3% 
(N=300); naiset: 12,6% 
(N=119))51 

0 % 1 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 

[• puoliso ym. olapsi olahiomainen o tuttava o tuntematon [ 

sijaan ainoastaan 17 %. Ryyppytoveri tai muu 
tuttu oli surmaajana 73 %:ssa rikoksia, taysin 
tunemattoman uhriksi miehista oli joutunut 
11 %.so 

Laheissuhdevakivallan osuus oli korkein 
seka naisilla etta miehilla lapsiin kohdistu
neissa rikoksissa. Aineiston uhreista 14 oli alle 
15-vuotiaita, kahdeksan poikaa ja kuusi tyt
toa. Kaikissa rikoksista, joissa tekija oli tiedos
sa, syyllinen oli uhrin perheenjasen: viidesti 
aiti, neljasti isa ja kahdessa tapauksessa veli. 

Kolmessa rikoksista osapuolten suhde ei ollut 
selvitettavissa. 

Miehiin kohdistuneissa tapoissa laheissuh
devakivaltaa esiintyi lisaksi suhteellisen pal
jon myos vanhimmissa ikaryhmissa: 
50-59-vuotiaiden surmaajista uhrin lahiomai
sia oli joka neljas ja yli 60-vuotiaiden joka 
kolmas. Suhteellisesti pienin lahiomaisten ja 
perheenjasenten osuus oli kaksi- ja kolme
kymppisten miesten surmaajista . 

Kuvio 49. 
Uhrin suhde syylliseen 
miehiin kohdistuneissa 
henkirikoksissa ikiiryh
mittiiina syyllisen iiin 
mukaan 

0- 14 15- 19 20- 24 25- 29 30- 39 40-49 50-59 60-
(N=B) (N= 1 0) (N=211 {N= 16) {N=77) (N=78) {N=47) {N=32) 

Uhrin ikaryhma 

l • puoliso ym. olapsi olahiomainen tuttava otuntematon oei tietoa I 

so Tiedot perustuvat kaksoiskirjauksista puhdistettuun aineistoon. 

51 Tiedot perustuvat kaksoiskirjauksista puhdistettuun aineistoon. 
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Naisilla surmaajana oli ikiiryhmassa 
25-49-vuotiaat 70 %:ssa rikoksia puoliso tai 
miesystava, epaselvat tapaukset pois jattaen 
osuus kohosi runsaaseen 80 %:iin. Nuorista, 
15-24-vuotiaista, naisista samoin kuin 50 
vuotta vanhemmistakin kumppaninsa sur
maamaksi oli paatynyt noin puolet. Muut la
hiomaiset mukaan laskien laheissuhdevakival
lan kokonaisosuus kohosi kuitenkin naissakin 

Kuvio50. 
Uhrin suhde syylliseen 
naisiin kohdistuneissa 
henkirikoksissa ika
ryhmittain 
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0-14 

(N=6) 
15-19 
(N=6) 

ikiiryhmissa 70 %:iin 20-24-vuotiaita nalSla 
lukuun ottamatta. Heidan surmaajistaan paa
osa (56 %) tuli uhrin perhepiirin ulkopuolel
ta. 52 Kaiken kaikkiaan avio- tai avoliitossa ela
neista 15 vuotta tayttaneista naisista paatyi 
1998-2000 vuosittain keskimaarin 1,3 sadas
tatuhannesta kumppaninsa surmaamaksi, 
miehista sen sijaan ainoastaan 0,2. 

20-24 
(N=9) 

25-29 
(N=4) 

30-39 
(N=23) 

Uhrin ikaryhma 

40-49 50- 59 
(N=37) IN= 15) 

60-
(N=15) 

lopuoliso ym. o lapsi o lah iomainen mtuttava otuntematon oei tietoa I 

Kuvio51. 
Osapuolten sosioekono- 1 oo 
minen asema parisuhde
tapoissa 

Miessyyll iset (N=52) Naisuhrit (N=52) 

o Maatalousyrittaja o Muu yrittaja 
• Aiempi toimihenkilo • Tyontekija 
oVanhuuselakkeel la o Muu elakela inen 

Naissyylliset (N=9) Miesuhrit (N=9) 

oYiempi toimihenki lo 
o Opiskel ija, kou lulainen 
• Tyotan 

52 Kaytanniissa perhe- ja seurustelusuhteesta aiheutuneet riidat olivat tosin takana paiiosassa tahankin ikaryhmaan 
kohdistuneita rikoksia . Aineiston yhdeksasta 20-24-vuotiaasta naisuhrista nelja oli paatynyt avomiehensa tai 
poikaystavansa uhriksi, yksi poikaystavansa isapuolen ja yksi aiemman seurustelukumppaninsa taman uudesta 
tyttiiystavasta aiheutuneen riidan yhteydessa. Yksi uhreista oli joutunut ravintolatuttavuutensa raiskaamaksi ja 
surmaamaksi, yksi saanut surmansa tuttavien seurassa illanistujaisissa kaytyaan humalassa vielakin 
humalaisemman isantansa kimppuun. Yksi tapaus oli tosiasiallisesti huumeiden tahattomasta yliannostuksesta 
johtunut tapaturma. 
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Kuvio52. 
Osapuolten sosio
ekonominen asema 
miesten suorittamissa 
parisuhdetapoissa 

Miessyylliset. 
kaikki 

parisuhdetapot 
IN= 52) 

Miessyylliset, 
uhri avio- tai 
avopuoliso 

IN=40) 

Naisuhrit. 
kaikki 

parisuhdetapot 
IN=52) 

Naisuhrit, 
syyl linen avio
tai avopuoliso 

IN=39) 

o Maatalousyrittiijii o Muu yrittiijii 
• Aiempi toimihenkilo • Tyontekijii 
oVanhuuseliikkeellii o Muu eliikeliiinen 
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Kuten edella on todettu, naisuhrien so
sioekonominen tausta erosi henkirikosten 
muista osapuoliryhmista (mukaan lukien 
myos naissyylliset) merkittavasti. Koska seka 
naisten tekemista etta naisiin kohdistuneista 
tapoista valtaosa oli parisuhdetappoja, ei ollut 
yllatyksellista, etta sama ero toistui parisuh
derikostenkin osapuolirakenteessa. 53 

Rikoksissa, joissa naiset olivat surmanneet 
puolisonsa tai miesystavansa, syyllisen ja uh
rin sosioekonominen tausta ei yleensa eron
nut toisistaan. Syyllisista vajaat 80 % oli joko 
tyottomia tai varhaiselakelaisia, uhriksi joutu
neista yhdeksasta miehesta kaksi oli tyoela
massa, kumpikin tyontekijoita. 

Naisiin kohdistuneet parisuhdetapot olivat, 
paitsi lukumaaraisesti huomattavasti yleisem
pia, myos sosiaalisesti laajemmalle levinneita. 
Syyllisista 31 % oli ylemrnista sosioekonomisis
ta ryhmista (toimihenkiloita, tyolaisia tai yritta
jia), 15 % opiskelijoita tai vanhuuselakkeella ja 
54 % tyottomia tai varhaiselakelaisia. Uhreista 
ylempien sosioekonomisten ryhmien osuus ko
hosi 50 %:iin. Rikoksista noin puolet tapahtui 
siten parisuhteissa, joissa kumpikin osapuolista 

oli tyoelaman ulkopuolella, joko tyoton tai var
haiselakkeella, ja viidennes suhteissa, joissa 
rnies oli tyoelamasta syrjaytynyt naisen kaydes
sa ansiotyossa. Jos mukaan laskettiin ainoastaan 
suhteet, joissa osapuolet asuivat samassa ta
loudessa, pariskuntien, joissa kumpikin puoliso 
oli tyoelaman ulkopuolella, osuudeksi muodos
tui 56 % ja niiden, joissa ainoastaan nainen oli 
tyoelamassa, 19 %. Noin 30 % kaikista naisiin 
kohdistuneista ja neljannes avio- tai avovai
moon kohdistuneista parisuhdetapoista tapah
tui suhteissa, joissa kumpikin puolisoista oli 
tyoelamassa. 

Osapuolten tyottomyyskuukausia koske
neet tiedot antoivat hyvin samansuuntaisen 
kuvan. Parisuhdetappoihin syyllistyneista 
miehista 47 % oli ollut 1997 vahintaan kuu
kauden tyottomana, 23 % oli elakkeella ja 
30 %:1la ei ollut mainintaa tyottomyyskuu
kausista. Avio- tai avopuolisonsa tappaneiden 
miesten osalta vastaavat osuudet olivat 4 7 %, 
28 % ja 26 %. Surmatuista naisista 44 % kai
kissa j a 4 7 % puolisoon kohdistuneissa pa
risuhdetapoissa oli vailla mainintaa tyotto
myyskuukausista. 54 

53 Tiedot perustuvat virhekitjauksista puhdistamattomaan aineistoon. 

54 Tiedot perustuvat virhekirjauksista puhdistamattomaan aineistoon. 
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Parisuhdetappojen osapuolet, jotka olivat 
tyoelamassa, eivat siten paasaantoisesti olleet 
karsineet edes lyhytaikaisesta tyottomyydesta 
edeltaneen vuoden aikana. Muutoin heidan 
sosiaalinen taustansa oli kuitenkin kokonais
vaestoon nahden selvasti keskimaaraista al
haisempi. Miessyyllisista ylemmat toimihen
kilot muodostivat 2 o/o ja alemmat toimihen
kilot 4 %, ansiotyossa olevista syyllisista osuu
det olivat 6 o/o j a 13 o/o. Tyoikaisesta miesvaes
tosta vuonna 1995 kummankin ryhman osuus 
oli 12 %, ansiotyossa olevasta miesvaestosta 

52 

20 %. Vastaavasti tyontekijoita miessyyllisista 
oli 17 o/o ja ansiotyossa olevista syyllisista 
56 %. Koko tyoikaisesta miesvaestosta vastaa
vat osuudet olivat 25 o/o ja 43 %. Naisuhreista 
ylemmat toimihenkilot muodostivat 4 %, 
alemmat toimihenkilot 25 o/o ja tyontekijat 
15 o/o ( ansiotyossa olevista 8 %, 50 o/o ja 
31 o/o). Tyoikaisesta naisvaestosta vastaavat 
osuudet olivat 10 %, 29 o/o ja 15 o/o ( ansiotyos
sa olevasta 17 %, 48 o/o ja 25 o/o). 



5 Rikokset 

Luvussa tarkastellaan aineiston henkirikoksia 
niiden keskeisimmista ominaispiirteista kasin. 
Kasittelyn kohteena ovat tekoajankohta, te
kopaikat, tekovalineet ja niilla aiheutetut 
vammat, henkirikososapuolten paihteiden 
kaytto ja sen yhteydet rikoksiin, rikostyypit 
seka syyllisten toiminta rikosten jalkeen. 

5.1 Ajankohta 

Rikosten tekoajankohta maariteltiin rikosil
moitustietojen pohjalta. Kaytannossa rikok
sissa, jotka olivat tulleet ilmi vasta paivien tai 
jopa viikkojen kuluttua uhrin kuolemasta ja 
joissa syyllista ei ollut saatu selville, tasmalli
sen ajankohdan maarittaminen ei aina ollut 
mahdollista. 

Aiemmin vuakrattuna alleessa kerrasta
lahuaneistassa ali alaitettu perjantaina re
mantti. Huaneista ali sekavassa kunnassa ja 
siellii haisi epiimiellyttiiviiltii. Remanttia jat
kettiin maanantaina. Tuallain haju ali vai
makkaampi ja remanttimiehet kutsuivat 
paikalle paliisin. Paliisin tarkastuksessa ha
jun liihteeksi ilmeniviit alahuaneessa alevat 
matkalaukut, jatka sisiilsiviit palaiteltuja, 
pitkiille edenneessii hajaamistilassa alleita 
ihmisruumiin asia. 55 

Niissa tekopaivaksi ja -kuukaudeksi kirjat
tiin poliisin ( uhrin katoamispaivan j altai oi
keuslaaketieteellisen tutkimuksen perusteel
la) arvioima aikaisin mahdollinen aj ankohta, 
vuorokaudenajan osalta tieto jatettiin tapauk
sissa avoimeksi. 

5.1.1 Vuodenaika 
Henkirikosten kuukausittaisessa jakaumassa 
vuosina 1998-2000 oli havaittavissa kaksi sel
vaa huippua: kevat (touko-kesakuu) ja syksy 
( syys-lokakuu). v astaavasti suhteellisesti va
hiten rikoksia oli tehty sydankesalla (hei
na-elokuussa) ja talvella marraskuusta helmi
kuun loppuun. 

Kesakuun vakivaltapiikki oli havaittavissa 
kaikissa torkean vakivaltarikollisuuden lajeissa, 
samoin sydankesan vakivallattomuus. Muu
toin rikoslajien vuosirytmeissa oli huomatta
viakin eroja, esimerkiksi lokakuu, joka oli vaki
valtaisin kuukausi henkirikoksissa, oli vakival
lattomin kuukausi henkirikoksen yritysten 
osalta, vastaavasti joulukuussa tehtiin suhteel
lisesti toiseksi eniten henkirikoksen yrityksia, 
mutta huomattavasti keskimaaraista vahem
man henkirikoksia. Tasaisinta (osin myos suu
resta tapausmaiirasta johtuen) oli torkeiden 
pahoinpitelyjen kuukausittainen jakautumi
nen. Niidenkin huippu ajoittui kesakuuhun, 
vastaavasti vahiten rikoksia oli tehty marras
kuussa ja alkukevaalla helmi-maaliskuussa. 

Rikollisuuspiikin ajoittuminen kaikkien 
torkean vakivaltarikollisuuden lajien osalta 
kesakuuhun johti kysymykseen juhannuksen 
merkityksesta suomalaisen vakivallan vuosi
rytmissa. Henkirikoksia ja henkirikoksen yri
tyksia oli aineistossa keskimaarin 1) paivaa 
kohti, juhannusviikonloppuna keskimaarin 
2,6. Pelkkien henkirikosten osalta vastaavat 
luvut olivat OA ja 1). Seka henkirikoksen 
yrityksia etta henkirikoksia tehtiin juhannuk
sena siten tuntuvasti keskimaaraista enem-

55 Kuvattua tapausta ei ole tallaisena tapahtunut, vaikka tapahtumakuvaus pohjautuukin vuosien 1998-2000 
rikosilmoitusaineistoon. Tassa ja jaljempana esiintyvien tapauskuvausten yksityiskohtia (niin osapuoliin kuin 
rikoksen ominaispiirteisiinkin liittyviii) on muutettu osapuolten anonymiteetin suojaamiseksi siten, etta vaikka 
esimerkit sisalloltiian ja tyypeiltiian pyrkivatkin ilmentamiian mahdollisimman tarkasti rikosilmoitusaineistossa 
esiintyneita rikoksia ja rikostyyppejii, eivat ne sellaisinaan kuvaan yhtakaan varsinaisesti tapahtunutta rikosta. 
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man, jalkimmaisia lahes kolminkertainen 
maara keskivertopaivaan verrattuna. Itse asi
assa pelkka juhannus selittikin tyhjentavasti 
kesakuun vakivaltapiikin henkirikosten ( ei 
sen sijaan henkirikoksen yritysten) osalta, il
man juhannustappoja kesakuun henkirikos
ten paivittaiseksi maaraksi aineistossa tuli 0,4 
eli sama kuin vuodessa keskimaarin. 57 

Vuosineljanneksittain tarkastellen henkiri
kosten jakauma oli suhteellisen tasainen. 
Rikoksia tehtiin jonkin verran enemman va
loisana vuodenaikana myohaiskevaasta al
kusyksyyn kuin pimeana vuodenaikana. Erot 
olivat kuitenkin hyvin pienet. 

Vakivaltarikollisuuden vuotuisrytmia on 
usein selitetty biologis-fysiologisilla tekijoilla, 
jotka keskittaisivat rikollisuutta valoisiin j a 

56 Luvuista on poistettu kaksoiskirjaukset, muttei ulkomailla tehtyii rikosta. 

56 Siniinsii juhannusaatto ja -piiivii ovat ainakin viimeiset sata vuotta sailyttiineet Suomessa sitkeasti asemansa 
vuoden vakivaltaisimpana vuorokautena: 1920-luvulla juhannusaaton ja piiiviin kuluessa surmattiin keskimaarin 
noin nelinkertainen miiiirii ihmisiii normaalipaiviin verrattuna (vuosina 1920-29 suhde oli 2,3/0,6; 1998-2000 
1,2/0,4) . 
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Taulukko 11. 
Henkirikosten jakautuminen vuosineljanneksittain Suomessa 1748-2000 (%) 58 

Ajanjakso II-IV V-VII 

1789-182559 18 16 
1910-12 18 28 
1920-29 19 28 
1932- 39 22 29 
1970-81 25 27 
1998- 2000 24 26 

lampimiin kesakuukausiin. Muun muassa 
varsin tuoreessa suomalaisessa tutkimuksessa 
vuosien 1957-1995 henkirikoksista on todet
tu heina-elokuussa uhreja olevan noin kuusi 
prosenttia enemman kuin tasaisen jakauman 
oletusarvo antaisi odottaa. Selitykseksi esitet
tiin aivojen toiminnan vuotuista vaihtelua. 60 

Kuitenkin viela 1700- ja 1800-luvulla 
henkirikollisuus keskittyi lahinna myi:ihais
syksyyn ja talveen. Vakivallan vuosirytmia 
maarasivat tuolloin maatalouden vuotuisryt
mi (vapaa-ajan vuotuinen vaihtelu) ja alkoho
lin saatavuus. Kaupungistumisen myi:ita va
paa-ajan vuotuisrytmi irtaantui maatalouden 
rytmista ja alkoholin saatavuus muuttui tasai
seksi kautta vuoden ( ensin jakelullisesti ja 
1960-luvulta lahtien modernin sosiaaliturva
jarjestelman myi:ita ongelmakayttajaryhmissii 
myi:is taloudellisesti). SamaHa loppuvuoteen 
painottunut henkirikollisuuden huippu siirtyi 
kesaan ja vuodenaikojen valiset erot vakival
tarikollisuudessa tasoittuivat huomattavasti. 
On todennaki:iista etta vakivaltarikosten vuo
tuiseen jakautumiseen vaikuttavat nykyisin 
useat eri tekijiit, muun muassa edella maini
tut fysiologiset, mutta edelleenkin siihen 
nayttaisivat vaikuttavan kuitenkin myi:is puh-

58 Lehti 2000, liitetaulukko V.I. 

59 Etelii-Pohjanmaa. 

60 K.ivivuori 1999, 23-26. 

VIII-X XI-I N 

30 36 241 
30 24 335 
30 23 2 012 
27 23 1 758 
24 25 1 246 
27 23 419 

taasti kulttuuriset tekijat kuten esimerkiksi 
juhannuksenviettoperinteet. 

5.1.2 Viikonpaiva 

Viikon vakivaltaisin paiva 1998-2000 oli 
henkirikoksilla mitaten perjantai, seuraavina 
tulivat keskiviikko ja lauantai. Vielii tatakin 
selvemmin viikonloppuun keskittyiviit muut 
ti:irkeat vakivaltarikokset. Niiden osalta vaki
valta huipentui lauantaina. 

Vakivaltarikollisuuden keskittyminen va
paapaiviin on ilmii:i, joka on ollut Suomessa 
havaittavissa koko sen ajanjakson kun henki
rikollisuudesta on saatavissa tietoja, eika ilmii:i 
rajoitu Suomeen, vaan kattaa koko lansimai
sen kulttuuripiirin.61 

Taustalla on niin meilla kuin muuallakin 
julkisen alkoholinkayti:in viikkorytmi. Sinansa 
henkirikollisuus on vahemman viikonloppu
painotteista kuin muu ti:irkea vakivaltarikolli
suus. (Vuosina 1998-2000 henkirikoksista 
perjantaiaamun ja sunnuntai-illan viilisena ai
kana tehtiin 49 % kun muissa ti:irkeissa vaki
valtarikoksissa osuus oli 58 %.) Osin syyna on 
se, etta henkirikosten pienemmasta vuotui
sesta miiarasta johtuen satunnaistekijat vai-

61 Kts. esim. K.ivivuori 1999, 24; Lane 1999, 132-139; Niemi & Siren 1997, 129-130; Wolfgang 1958, 110-112; 
Ylikangas 1976, 47, 49-50. 
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kuttavat jakaumaan niiden osalta enemman 
kuin muiden vakivaltarikosten. Henkirikolli
suus on kuitenkin myos tosiasiallisesti muuta 
viranomaisten tietoon tulevaa torkeaa vaki
valtarikollisuutta vahemman alkoholinkaytto
tilanteisiin keskittynytta, mika osaltaan selit
taa rikosten tasaisempaa jakautumista pitkin 
viikkoa. 

5.1.3 Vuorokaudenaika 

Tekoajankohtatiedoista puutteellisimmat oli
vat vuorokaudenaikaa koskeneet. Tarkka te
kohetki oli selvitettavissa ainoastaan 319 
(74 %) rikoksesta. 63 

Aineiston tapot painottuivat myohaisillan 
ja yon tunteihin: 65 % tehtiin iltakuuden ja 
aamukuuden valilla, 41 % iltayhdeksan ja aa
mukolmen valilla. Erityisen selvasti yohon 
keskittyivat yleisilla paikoilla tehdyt rikokset, 

62 Henkirikoksista on poistettu kaksoiskirjaukset, ei sen sijaan ulkomailla tehtya rikosta. 

63 Tiedot sisaltavat myos kaksoiskirjaukset. 
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joista 63 % (N=4 7) tapahtui iltayhdeksan ja 
aamukolmen valilla. Ravintoloissa ja anniske
lupaikoissa seka niiden laheisyydessa tehdyis
ta tapoista vastaava osuus oli 74% (N=20). 

Henkirikosten ja muun torkean vakivalta
rikollisuuden keskittyminen iltaan ja aamuyo
hon on sekin ilmio, joka on ollut historialli
sesti erittain muuttumaton ja havaittavissa 
Suomen lisaksi muissakin eurooppalaisen 
kulttuuripiirin maissa. Taustalla ovat samat 
tekijat kuin rikosten viikoittaisessakin rytmis
sa: vapaa-aika ja alkoholi. Vakivaltarikokset 
ajoittuvat valtaosin vuorokaudenaikaan, jol
loin vapaalla olevien ihmisten maara ja hei
dan humalatilansa syvyys saavuttavat maksi
minsa. Torkeista vakivaltarikoksista vahiten 
yohon painottuneita ovat henkirikokset, syyt 
ovat samat kuin viikonpaivittaisen jakauman 
kohdalla: muuta vakivaltaa loyhempi sidos al
koholinkayttotilanteisiin ja satunnaistekijat. 

5.2 Paikka 

Tekopaikkaa koskevat tiedot kerattiin rikosil
moitusten selosteosista. Tekopaikka oli selvi
tettavissa kaikkiaan 398 rikoksesta (95 %). 64 

Henkirikosten uhreista 4 7 % surmattiin 
omassa asunnossaan, henkirikoksen yrityksis
sa asunnossaan pahoinpideltyjen osuus oli 
30 % ja torkeissa pahoinpitelyissa 26 %. Kay
tettaessa Kivivuoren jaotusta yksityisiin, julki
siin ja puolijulkisiin tiloihin yksityisten tilojen 
osuudeksi tekopaikoista saatiin rikostyypeit
tiiin: 72 %, 55 % ja 52 %. Poliisin tietoon tul
lut vakivalta oli sita yksityisempaa, mita vaka
vammat seuraukset teolla oli. 65 

Selityksena oli epailematta se, etta yksityi
sissa tiloissa tehtyjen vakivaltarikosten ilmitu-

loaste oli tapauksissa, jotka eivat johtaneet 
kuolemaan, huomattavasti alhaisempi kuin 
julkisilla paikoilla tehtyjen. Yksityishuoneis
lojen vakivallasta valtaosa nayttaisi jaaneen 
viranomaisten tietoon tulematta. 

Uhrin oma asunto oli yleisin tekopaikka 
niin miehiin kuin naisiinkin kohdistuneissa 
henkirikoksissa. Yleiskuvaltaan naisiin koh
distunut viikivalta oli kuitenkin huomattavas
ti miehiin kohdistunutta yksityisempaii ja ni
menomaan juuri uhrin omaan kotiin keskit
tynytta. Naisuhreista 80% oli surmattu yksi
tyisissa tiloissa, 66 % omassa asunnossaan. 
Miesten kohdalla osuudet olivat 69 % ja 
39 %. Vastaavasti julkisilla ja puolijulkisilla 
paikoilla naisuhreista oli surmattu 18 % ja 
miesuhreista 26 %. 

Myos julkisen ja puolijulkisen vakivallan 
tekopaikat olivat naisilla toisen tyyppisia kuin 
miehilla. Julkisella tai puolijulkisella paikalla 
surmatuista naisista 29 % (N=21) oli surmat
tu asuintalonsa pihassa. Saman verran oli jou
tunut uhriksi kaduilla, puistoissa ja metsissa, 
tyopaikalla oli surmattu 19 %. Miehilla sen si
jaan suurimman julkisilla ja puolijulkisilla 
paikoilla tapettujen ryhman muodostivat an
niskelupaikoissa surmatut (27 %; N= 73). 
Kaduilla ja puistoissa surmattuja joukosta oli 
26 %, asuintalonsa pihassa tapettuja 14% ja 
tyopaikalla surmattuja 10 %. 

Yksityisasuntojen rikoksista puolet oli teh
ty olohuoneissa, viidennes makuuhuoneissa ja 
joka seitsemas keittioissa. Taman aineiston 
perusteella turvallisimmat paikat suoma
laisasunnoissa, mita henkirikoksen uhriksi 
joutumisen vaaraan tuli, olivat olleet eteinen 
ja parveke. Niissa surmattiin vuosina 
1998-2000 ainoastaan kuusi suomalaista. Jul
kisilla ja puolijulkisilla paikoilla oli tapettu 

64 Kaksoiskirjaukset poistettu, sisiiltaii ulkomailla tehdyn rikoksen. 

65 Pitkiin aikaviilin kehityssuuntana henldrikollisuudessamme on ollut viikivallan keskittyminen yhii suuremmassa 
miiarin yksityisasuntoihin ja ei-julkisiin tiloihin. Vielii 1900-luvun alkupuoliskolla henkirikoksista tehtiin 
yksityisasunnoissa vain 30-35 %, 1960-luvulla osuus oli jo noin 40% ja 1970-luvulla 45 %. Taustalla on niin 
yhteiskunnan laitaryhmien asunolosuhteiden parantuminen kuin kaupungistumisen juomakulttuuriin mukanaan 
tuomat muutoksetkin (Kivivuori 2001, 31; Lehti 2001, 342). 
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useimmin yksityisasuntoj en pihoissa (24 ri
kosta ), anniskelupaikoissa ja niihin jonotetta
essa (20 rikosta) seka kaduilla ja maanteilla 
(l 7 rikosta). 

5.3 Tekoviiline ja vammat 

Tekovalinetta ja aiheutettuja vammoja koske
vat tiedot perustuivat suoraan rikosilmoitus
tietoihin. Tekovalineella tarkoitetaan seuraa-

vassa valinetta, jolla oli aiheutettu ensisijaisin 
uhrin kuoleman aiheuttaneista vammoista. 
Vammalla tarkoitetaan puolestaan paaasiallis
ta kuolinsyyta. 66 

5.3.1 Tekovaline 

Teraaseella aineiston henkirikoksista oli tehty 
46 %. Puukkoa oli kaytetty rikoksista joka 
neljannessa, keittioveista 18 %:ssa ja kirvesta 
vajaassa 2 %:ssa. Teraaseet ovat olleetkin ylei-

66 Jakson tiedot perustuvat kaksoiskirjauksista puhdistettuun aineistoon, ulkomailla tehtyii rikosta tiedoista ei sen 
sijaan ole poistettu. 
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sin tekovaline suomalaisissa henkirikoksissa 
viimeiset parisataa vuotta. Aiempaan verrat
tuna puukon ja kirveen kaytto on kuitenkin 
viime vuosikymmenina romahtanut ja vastaa
vasti erilaisten keittiovalineiden moninker
taistunut. Viela 1900-luvun alkupuoliskolla 
puukolla ja kirveella tehtiin 70 % kaikista 
maamme henkirikoksista. 67 

Toiseksi yleisin ase vuosien 1998-2000 
henkirikoksissa olivat tuliaseet (23 %) . Pitkia 
tuliaseita ja kasituliaseita oli kaytetty samassa 
suhteessa (11 %), neljassa rikoksessa aseena 
oli ollut katkaistu haulikko (1 %). Metsas
tysaseilla ja muilla pitkilla tuliaseilla tehtyjen 
henkirikosten suhteellinen osuus samoin kuin 
kokonaismaarakin on pysynyt viime vuosi
kymmenina vakaana vaihdellen vuosittain 
15-20 rikoksen valilla . 68 

Kasituliaseiden kohdalla kehitys on ollut 
toinen. Viela kolmekymmenta vuotta sitten 
kasituliasetapot muodostivat henkirikoksista 
vain 6 %, nyt siis 11 %. Samalla rikosten ab
soluuttinen vuotuinen maara on kasvanut 
(vaestonkasvu huomioiden) runsaat 40 %. 
Edelleenkin tilanne on kuitenkin kaukana 
kieltolakiajan vuosista, jolloin kasituliasetapot 

67 Lehti 2001 , 53-56. 
68 Viljanen 1983, 67- 69. 

muodostivat henkirikollisuudesta noin 30 %. 
Vuotta ja 100 000 asukasta kohti niita tehtiin 
tuolloin 1, 7 kun maara viime vuosina on ollut 
vajaat 0,3. 

Tekovaline vaihteli aineiston rikoksissa niin 
rikostyypista kuin tekopaikastakin riippuen. 
Pari- ja laheissuhdetapoissa keittioveitsi oli ylei
sin valine (25 %; N=118), mutta teraaseiden 
yhteisosuus oli suunnilleen samaa luokkaa kuin 
kaikissa henkirikoksissa ( 4 2 %) . Sen sij a an am
puma-aseet olivat puolisoiden, lahiomaisten ja 
perheenjasenten valisissa henkirikoksissa huo
mattavasti keskimaaraista yleisempia (33 %), 
kaytetyt aseet olivat tavallisimmin metsas
tysaseita (21 %) . Kaiken kaikkiaan 44 % 
(N=89) . kaikista ampuma-asetapoista liittyikin 
juuri laheissuhdevakivaltaan. Aseetta, lahinna 
kuoliaaksi pahoinpitelemalla, tehtyja rikoksia 
joukossa oli saman verran kuin henkirikoksissa 
keskimaarin (16 %). Paitsi laheissuhdetapoissa, 
ampuma-aseet olivat keskimaaraista yleisempia 
myos julkisilla paikoilla tehdyissa henkirikoksis
sa. Kaikista aineiston henkirikoksista julkisella 
paikalla oli tehty 6 %, ampuma-asetapoista 
13% (N=88). 
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Taulukko 12. 
Henkirikoksissa kiiytetty viiline osapuolten sukupuolen mukaan (rikospohjainen jaottelu; %) 69 

Valine Syyllinen 

Mies 

Ei tekova linetta 14,0 
Pahoinpitely 13,1 
Hukuttaminen 0,9 

Teraase 45,5 
Puukko 24,2 
Keittitiveitsi 16,9 
Muu teraase 4.4 

Tylppa esine 9,3 
Ampuma-ase 23,9 

Pitka tuliase 12.0 
Kasituliase 10,8 
Katkaistu haulikko 1,2 

Muu tekovaline 7,3 

N 343 

Ei tietoa 11,6 

N 388 

Tekovalineeseen vaikutti myos syyllisen ja 
uhrin sukupuoli. Miehilla rikoksia, joissa uhri 
oli yksinkertaisesti pahoinpidelty kuoliaaksi, 
oli prosentuaalisesti huomattavasti enemman 
kuin naisilla ( 13 % vs. 4 %) , vastaavasti naiset 
joutuivat tallaisten rikosten uhreiksi suhteelli
sesti helpommin kuin miehet (19 % vs. 
10 %). Teraaseella tehtyja rikoksia oli puoles
taan naisilla suhteellisesti enemman (56 % vs. 
46 %), keittioveitsi olikin ehdottomasti ylei
sin naisten kayttama ase, silla tehtiin joka kol
mas heidan henkirikoksistaan. Toisaalta nai
set joutuivat teraaseella tehtyjen rikosten uh
reiksi suhteellisesti huomattavasti miehia har
vemmin (51 % vs. 35 %). Teraaseet parisuh
devakivallassa olivat nimenomaan naisten 
aseita, miehet kayttivat sen sijaan tasasuhtei
sesti kaikkea kateen sattuvaa. Tama nakyi 
myos ampuma-aseiden kaytossa, erityisesti 
pitkia ampuma-aseita miehet kayttivat suh-

Uhri 

Nainen Mies Nainen 

11 ,1 11 ,5 19,8 
3.7 10,0 18,8 
7.4 1,5 1,0 

55,5 50,6 34.7 
22,2 28,3 12,9 
33,3 17,5 19,8 

4,8 2,0 
7.4 9.7 7,9 

14,8 22.7 24,8 
3.7 10.4 13,9 

11,1 11,5 8,9 
0.7 2,0 

11,1 5,6 12,9 

27 269 101 

12,9 10,3 15,1 

31 300 119 

teellisesti useammin kuin naiset, mutta naiset 
vastaavasti kuolivat niiden uhreina suhteelli
sesti miehia useammin. Prosentuaalisesti 
huomattavasti miehia yleisemmin naisuhrit 
oli myos kuristettu tai tukehdutettu ( 4 % vs. 
1 %), samoin myrkytetty (3 %). Myrkytettyja 
miehia aineistoon ei sisaltynyt ainoatakaan. 

Teraaseet olivat yleisin tekovaline kaikissa 
syyllisikaryhmissa, yleisimpia ne olivat kui
tenkin alaikaisten ja parikymppisten rikoksis
sa samoin yli 60-vuotiailla. Tuliaseiden kay
tossa ikaryhmien valiset erot olivat erittain 
pienia. Suhteellisesti ja myos maarallisesti 
eniten tuliasetappoja tekivat 30-39-vuotiaat, 
joiden rikoksista ne muodostivat runsaan nel
janneksen. Kuitenkin myos alaikaisten rikok
sista, joista osuus oli pienin, tuliaseella tehtyja 
oli perati viidennes. Aseetta tehdyt pahoinpi
telyt olivat suhteellisesti yleisimpia 40-59-
vuotiailla. 

69 Tiedoista on poistettu kaksoiskirjaukset, muttei ulkomailla tehtyii rikosta. 
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Taulukko 13. 
Henkirikoksissa kaytetty valine syyllisen ian mukaan (rikospohjainen jaottelu; %) 70 

lkiiryhmii Eiasetta Teriiase Tylppii Kiisituli- Muu Muu ase N Ei N 
esine ase tuliase tietoa 

10-19 9.1 51.5 12.1 3 18.2 6.1 33 5.7 35 
20-29 10.1 57 5.8 10.1 12.7 6,3 79 8,1 86 
30-39 7.8 46,6 8.7 13,6 12,6 10.7 103 15,6 122 
40-49 22,6 39,8 10,8 7,5 16,1 3,2 93 9.7 103 
50-59 20 35 7,5 10 12,5 15 40 11,1 45 
60- 6,3 50 18,8 22,2 16 11,1 18 

Kuvio 61. 

30 ,------------------------------------------------, 
Kuolemaan johtanei
den tekojen osuus eri 
vammatyypeissa 
1998-2000 tiirkeissii 
vakivaltarikoksissa 

25 

20 

cf?.. 15 

10 

ruhjevamma 
(N;459,3) 

5.3.2 Vammat 

viiltohaava 
(N;1227,7) 

26,8 

ampumahaava 
(N;99,7) 
Vamma 

Yleisin kuolemaan johtanut vamma aineiston 
henkirikoksissa oli viiltohaava keskivartalossa 
(29 %; N=379). Seuraavina tulivat paan ruh
jevammat (15 %) seka ampumahaavat paassa 
(11 %) ja muualla vartalossa (11 %) . 

Toisaalta ampumahaavat olivat aineiston 
perusteella selvasti kaikkein vaarallisin vam
matyyppi.71 Kun kuolleisuus vuosien 

keskimaarin 
(N;2286,7) 

1998-2000 ti::irkeissa vakivaltarikoksissa oli 
keskimaarin 6 %, oli se ampumahaavan aihe
uttaneissa teoissa 27% ja paan ampumahaa
van aiheuttaneissa perati 54%. Vastaavasti 
keskivartalon viiltohaavoja aiheuttaneista ri
koksista ainoastaan 10 % oli paattynyt uhrin 
menehtymiseen ja paan ruhjevammoissa 
osuus oli ainoastaan 5 %. 

70 Tiedoista on poistettu kaksoiskirjaukset, muttei ulkomailla tehtya rikosta. 

71 Joko vamman laadun tai niiden rikosten, joissa ampuma-asetta kaytettiin, muiden ominaispiirteiden tai 
molempien seurauksena. 
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5.4 Alkoholi ja huumeet 

Osapuolten paihteiden kiiyttoa selvitettiin ri
kosilmoitusten selosteosien perusteella. Kaik
kiaan tietoj a oli saatavissa 194 rikoksesta 
(45 %). Niista 164:ssa (85 %) kaikki osapuo
let olivat olleet tekohetkella joko alkoholin 
tai huumeiden vaikutuksen alaisina. Rikoksia, 
joissa kaikki osapuolet olivat selvia, oli ainoas
taan 19 eli vajaat 10% kaikista. 72 

Hyvin samankaltaisen kuvan antoivat tie
dot syyllisten ja uhrien alkoholin ja huumei
den kiiytosta. Aineiston henkirikoksiin syyllis
tyneista miehista tekohetkella selvana oli ol
lut 8% (N=219), alkoholin vaikutuksen 
alaisena oli toiminut 81 % ja huume-/ laake
humalassa 11 %. Vastaavasti naissyyllisista 
selvin pain tekonsa oli tehnyt 25 % (N=20), 
humalassa oli toiminut 50% ja laakehumalas
sa 25 %. Huumeiden vaikutuksen alaisena 
tappaneita naissyyllisten joukossa ei ollut. 
Surmatuista miehista kuollessaan selvia oli ol
lut 14% (N=184), humalassa 80% ja huu
meessa tai liiakehumalassa 6 %. Naisuhreista 
selvina surmattujen osuus oli tuntuvasti kor
keampi (39 %; N=59), mutta myos paaosa 
naisuhreista oli ollut rikoshetkella paihteiden 
vaikutuksen alaisena (58 % humalassa ja 3 % 
huumeessa tai laakehumalassa). 

Tuloksia tulkittaessa on huomioitava, etta 
osapuolten humalatilaa koskeneet tiedot ali
vat kaiken kaikkiaan erittain puutteelliset. 
Syyllisista tiedot oli saatavissa ainoastaan 
43 %:Ita ja uhreistakin vain 57 %:Ita. Koska 
osapuolten paihtyneisyys on yleensa helpom
min havaittavissa kuin heidan absoluuttinen 
selvyytensa, on todennakoista etta epaselviksi 
jaaneiden tapausten joukossa oli suhteellisesti 
enemman selvin pain toimineita kuin paihty
neita. Tahan viittaa myos rikostilasto, johon 
tiedot syyllisten paihteiden kiiytosta on kerat-

ty suoraan poliisiin rikosilmoitusjarjestelmaan 
tekemista nimenomaisista merkinnoista. Nii
den mukaan vuosien 1998-2000 henkirikok
siin (lapsensurmat ja kuoleman tuollaneet 
pahoinpitelyt pois lukien) syyllistyneista hen
kiloista oli tekohetkella paihteiden vaikutuk
sen alaisena 7 3 % (N =415; 7 0 % oli alkoholi
humalassa tai alkoholi- ja liiakehumalassa, 
3 % huumeiden vaikutuksen alaisena). Selvin 
pain henkirikoksen tehneita olisi siten ollut 
noin neljannes kaikista syyllisista, kun tutki
tussa aineistossa heita oli ainoastaan joka 
kymmenes. Erosta huolimatta kummankin 
tietolahteen antama yleiskuva on sinansa sel
va ja samankaltainen: valtaosassa kaikkia 
miesten valisia henkirikoksia kaikki osapuolet 
olivat tekohetkella paissaan ja tilanne oli sa
ma myos huomattavassa osassa muita henki
rikoksia. Humalatila henkirikoksissa merkitsi 
selosteosien mukaan saannonmukaisesti vah
vaa noin 1,5-3 promillen humalatilaa. 

Sosiaaliryhmittain paihteiden kiiyton ja 
henkirikollisuuden valilla ei ollut havaittavis
sa suurempia eroja. Ylimmissa sosioekonomi
sissa ryhmissa (yrittajat, johtotehtavat, toimi
henkilot) selvana toimineiden osuus mies
syyllisista oli 8 %, alimmissa ryhmissa ( elake
laiset, tyottomat) 7 %. Sen sijaan tuloryhmit
tain tarkastellen tiettyja eroja oli havaittavis
sa. Ylimmissa tuloluokissa (verotettavat tulot 
vahintaan 80 000 markkaa) paihtyneena toi
mineiden osuus tuloluokan kaikista miessyyl
lisista oli 26% (N=61 ), alemmissa tuloluokis
sa osuus oli selvasti korkeampi, 35-50 %. 73 

Paihteiden alaisena toimineiden osuus 
vaihteli jonkin verran myos osapuolten suh
teesta riippuen. Selvasti kiinteimmin alkoho
linkiiyttoon liittyivat tuttavien valiset riidat ja 
parisuhdetapot. Tuttavien valisissa henkiri
koksissa syyllisista 96 % (N = 141) j a uhreista 

72 Jakson tiedot perustuvat virhekirjauksista puhdistamattomaan aineistoon. 

73 Samalla ylimmassa tuloluokassa myos epaselvien tapausten osuus oli korkein, mika nayttaisi sekin aileen omiaan 
vahvistamaan eroa. Nimittain, jos arvio epaselvien tapausten koostumisesta paaosin selvin pain toimineista 
osapuolista on oikea. 
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Taulukko 14. 
Miessyyllisten sosioekonominen asema, tulot ja humalatila 

Sosioekonominen asema Hum a- % Huu-
lassa mees-

sa 

Yrittaja 7 88 
Johtotehtavissa. ylempi toimihenkilti 7 88 1 
Alempi toimihenkilti 7 70 2 
Maata lousyrittaja 3 50 2 
Tytintekija 18 82 2 
Elakelainen 27 87 2 
Opiskelija 10 83 2 
Tytittin 76 84 9 
Ammatti tuntematon. ei tietoa 21 72 3 

Yhteensii 177 81 23 

Tuloryhma 

-9999 54 75 11 
10000-39000 75 85 7 
40000-79000 33 89 4 
80000- 15 71 

Yhteensii 177 81 23 

95 % (N=133) oli tekohetkella paihtyneitii . 
Parisuhdetapoissa, joissa syyllinen oli mies, 
vastaava osuus syyllisistii oli 89 % (N=35) ja 
uhreista 86% (N=28), naisten rikoksissa sekii 
syyllisistii etta uhreist a 83 % (N=6) . Muissa 
laheissuhdetapoissa tilanne oli sitii vastoin 
toinen. Niissiikin tosin 83 % syyllisistii oli te
kohetkellii alkoholin tai huumeiden vaikutuk
sen alaisena (N=24). Sen sijaan uhreista piiii
osa oli selviii (paihtyneitii vain 30 %; N=27) . 
Syynii tilanteeseen olivat toisaalta rikokset, 
joissa isii tai iiiti oli tappanut lapsensa (kaikki 
uhrit selviii; N = 11 ), toisaalta tapot, joissa poi
ka oli surmannut iiitinsii (niinikii iin kaikki uh
rit selviii; N=4). Myoskin tekijiille ennest iiiin 
tuntemattomaan uhriin kohdistuneissa rikok
sissa yhteys alkoholinkiiyttoon oli keskimii ii
riiistii heikompi: syyllisistii p iiihtyneitii oli 
77% (N=18), uhreista vain puolet (N=11) . 

% Selva % N Ei % N 
tietoa 

0 13 8 6 43 14 
13 0 8 5 38 13 
20 10 10 12 55 22 
33 17 6 3 33 9 
9 2 9 22 25 53 47 
6 2 6 31 45 57 76 

17 0 12 17 59 29 
10 6 7 91 131 59 222 
10 5 17 29 44 60 73 

11 18 8 218 289 57 507 

15 7 10 72 60 45 132 
8 6 7 88 122 58 210 

11 0 37 67 64 104 
5 5 24 21 40 66 61 

11 18 8 218 289 57 507 

O sapuolten yleistii piiihteiden kiiyttoii ja 
erityisesti ongelmakiiyttoii pyrittiin tarkaste
lemaan selvittiimiillii heidiin aiemmat ratti
juopumustuomionsa. Miessyyllisistii 59 % 
(N=507) oli tuomittu vuosina 1977-1997 ai
nakin kerran rattijuopumuksesta. Lisiiksi pe
riiti 41 %:1la tuomioita oli useampia, 17 %:lla 
viisi tai enemmiin. Koko tiiysi-ikiiisestii mies
viiestost ii rattijuopumuksesta tuomittuja oli 
samalla tavalla mitaten 10 %. H enkirikoksiin 
syyllistyneiden parissa osuus oli siten kuusin
kertainen. Alkoholin ongelmakiiyttiijien 
osuus ryhmiissii oli mitii ilmeisimmin huo
mattava. Rattijuopumuksesta tuomittuja oli 
suhteellisesti eniten 30-39-vuotiaiden ikii
ryhmassii, jossa myos henkirikollisuuden suh
teellinen taso oli korkein. 

Naissyyllisistii vuosina 1977-1997 viihin
tiiiin kerran rattijuopumuksesta tuomittuja oli 
30 % (N=50), koko naisviiestostii 0,9 %. 
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Kuvio62o 
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Osuus syyllisten joukossa oli siten 33-kertai
nen koko vaestoon nahdeno Useampia tuomi
oita omanneita ryhmassa oli 14 %0 Myos nai
silla rattijuopumuksesta tuomittujen osuus 
oli suurin ikaryhmissa, joissa henkirikollisuu
den yleistaso oli korkeino 

Suhteellisesti eniten rattijuopumuksesta 
tuomittuja oli sosioekonomiselta asemaltaan 
tyottomaksi luokiteltujen syyllisten joukossa 
(miestyottomista tuomittuja oli 85 %, nais
tyottomista 67 %) 0 Runsaasti heita oli myos 
mieselakelaisten parissa (64 %) ja epamaarai
sessa muu paaasiallinen toiminta -ryhmassa 
(78 %)0 Alhaisin rattijuopumuksesta tuomit
tuj en osuus oli puolestaan ansiotyossa ollei
den syyllisten parissa (miehista 56 %, naisista 
0 %) 0 Alkoholin ongelmakayttajien osuus oli 
siten miessyyllisilla korkea sosiaalisesta taus
tasta riippumatta, mutta korkein nimen
omaan ongelmaryhmissao74 

Rattijuopumuksesta tuomittujen henkiri
kokset oli lahes poikkeuksetta tehty humalas
sao Rikoshetkella heista paihtyneena oli 98 % 

74 Pohjana tiedot syyllisten paaasiallisesta toiminnasta. 

(N=135), kun vastaava osuus muista syyllisis
ta oli 79 % (N=96) o 

Kaiken kaikkiaan suomalainen henkirikol
lisuus oli 1998-2000 erittain tiukasti sidoksis
sa alkoholin kayttoono Henkirikoksista noin 
70-80 %:ssa kaikki osapuolet olivat tekohet
kella paihteiden vaikutuksen alaisia, valta
osassa joko alkoholin tai alkoholin ja laakkei
deno 75 Tilanne ei ole uusi, vaan suomalainen 
henkirikollisuus on kautta aikojen kytkeyty
nyt yksilo- ja rikostasolla kiinteasti alkoholin
kayttoon ja alkoholinkayttotilanteisiino Ilmio 
ei rajoitu lisaksi ainoastaan meille, vaan on 
havaittavissa myos useissa muissa lansimaissao 

Kasitykset alkoholin vakivaltaan yhdista
vasta linkista jakautuvat karkeasti kulttuu
ris-sosiaalisia ja fysiologisia tekijoita painotta
viin .76 Alkoholin fysiologisia vaikutuksia ai
voihin ja sita kautta ihmisen kayttaytymiseen 
on tutkittu paljon, mutta yksiselitteista sel
vyytta kysymykseen ei ole saatu. Vaikutukset 
ovat nimittain moninaiset ja osin toisilleen 
vastakkaiset. 77 Varsin yleisesti omaksuttu kasi-

75 Osapuolten humalatila oli lisiiksi piiiisiiantoisesti eriWiin vahva: 1,5-3,0 promillea. 
76 Kts. Aho 1976, 8; Bruun 1972, 146-149; Kivivuori 1999, 15 ja 40; Lenke 1990, 6-16; Leppanen 1995, 21; Skog 

& Bjork 1988, 2; Wolfgang 1958, 136. 
77 Bruun 1972, 95-107; Lenke 1990, 22-25. 
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tys kuitenkin on, ettei alkoholi sinansa aiheuta 
aggressiivisuutta, vaan fysiologinen linkki vaki
valtaan on sen kayttaytymisen pidakkeita pois
tavassa vaikutuksessa. 78 Samoin alkoholin ku
lutuksen muutokset eivat suoraan vaikuta va
kivaltarikollisuuden tason muutoksiin, vaan 
muutosten laatu ja voimakkuus riippuvat vii
me kadessa siita, missa vaesto- ja ikaryhmissa 
kulutusmuutokset tapahtuvat ja mika on yh
teiskunnan perusvakivallan taso. 79 

Myoskaan Suomessa vakivalta ja alkoholi ei
vat ole koskaan yhdistyneet ( eivatka yhdisty 
tallakaan hetkella) kautta koko vaeston, vaan 
ainoastaan tietyissa vaestoryhmissa. Nuo vaes
toryhmat eivat puolestaan ole vuosikymmenes
ta toiseen olleet suinkaan samoj a. 1900-luvun 
alkupuoliskolla henkirikollisuus ja alkoholin
kaytto yhdistyivat etupaassa ajan nuorison hu
vittelukulttuurissa, nykyisin siis lahinna yhteis
kunnasta syrjaytyneiden alkoholin ongelma
kayttajien (miesten ja vahaisemmassa maarin 
myos naisten) parissa. Vaikka alkoholin ja hen
kirikollisuuden valinen suhde tilastollisesti on
kin meilla ollut vuosikymmenesta toiseen hyvin 
muuttumaton (humalaisten osuus syyllisista oli 
koko 1900-luvun 60-70 %), on se sisallollisesti 
kokenut hyvinkin voimakkaita muutoksia.80 

78 Lenke 1990, 22-25. 

5.5 Konfliktityypit 

Henkirikollisuutta on perinteisesti tyypitelty 
motiiveista, tekotilanteista j<1 teon ominais
piirteista kasin. 81 Puhtaan motiivijaottelun 
ongelmana on, etta rikoksilla voi olla useita 
paallekkaisia motiiveja tai toisena aaritapauk
sena ei ole jasentynytta motiivia lainkaan. 
Myos motiivien selvittaminen on usein han
kalaa. Lahteiden antamat tiedot ovat, paitsi 
yleensa niukkoja, myos epaluotettavia.82 

Informaatioarvon maksimoimiseksi uudem
massa henkirikostutkimuksessa on yleensa 
kaytetty tyypittelyja, jotka pohjautuvat 
useamman muuttujan ( esimerkiksi tekotilan
teen, motiivin ja osapuolten subteen) yhdis
telmiin. Lopputulokset ovat varsin moninai
set Qoskin tietyt rikostyypit ( esim. perhevaki
valta ja ryostomurhat) yleensa esiintyvatkin 
useimmissa jaotteluissa). 83 Seuraavassa lahto
kohtana on ollut Kivivuoren 1999 julkaistus
sa tutkimuksessa sovellettu luokittelu. 84 

Rikosten motiivit on pyritty selvittamaan 
tapausselostusten pohjalta suurimmalla mah
dollisella tarkkuudella. Teoissa, joissa syylli
nen ei ole ollut selvilla aineiston koosta
misajankohtaan mennessa, motiivi on jaanyt 
normaalisti hamaraksi, mutta myos selvitetty
jen rikosten osalta on jaanyt aukkoja. Lahtee
na kaytetyt rikosilmoitusten tapausselosteet 
ovat sisalloltaan yleensa niukkoja ja jaaneet li
siiksi usein tutkinnan alkuvaiheessa tehdyn 

79 Hauge 1991; Kivivuori 2002; Lenke 1990, 36, 68, 115-117 ja 135-145; Siren 2000, 33-46; Skog & Bjork 1988, 6 
ja 16-19; Lenken havaintojen mukaan litran kulutuksen kasvu on Ruotsissa saannonmukaisesti johtanut noin 10 
% kasvuun pahoinpitelyrikollisuudessa, Skogin ja Bjorkin mukaan Norjassa vastaava vaikutus olisi ollut 16-18 %. 
Suomen osalta seka Siren etta Kivivuori ovat tuoreissa tutkimuksissaan paiityneet hyvin samantapaisiin tuloksiin. 
Kaiken kaikkiaan alkoholin kulutuksen vuotuisilla maiirallisillii muutoksilla nayttaisi toisen maailmansodan 
jalkeisinii vuosikymmeninii olleen Pohjoismaissa selva yhteys henkirikollisuuden Ua muun viikivaltarikollisuuden) 
vuotuiseen kehitykseen. 

80 Lehti 2001, 228-231. 

81 Kivivuori 1999, 52-58; Ylikangas 1976, 51-55. 

82 Vrt. Kivivuori 1999, 52-53; Laitinen & Aromaa 1994, 38-46; Wolfgang 1958, 185-190; Uiheskiiiin aina rikoksen 
tekijaltii ei piiiistii ylipiiiitaan motiiveista kyselemaan. Toisaalta tekijalla on jiilkikiiteen usein pyrkimys kuvata teko 
itsensii kannalta edullisessa val ossa, ei niinkiiiin kertoa totuutta. Tamii ei johdu ainoastaan juridisesta 
laskelmallisuudesta, vaan myos psykologisesta tarpeesta nahda tapahtunut parhain pain. 

83 Kts. esim. Kivivuori 1999, 54-58; Wolfgang 1958, 185-190; Ylikangas 1976, 51-55. 

84 Kivivuori 1999, 54-58. 
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Tau/ukko 15. 
Rikostyypit 1998-2000 henkirikoksissa 

Rikostyyppi 

Ryyppyri ita 
Parisuhderiita 
Muu riita 
Ongelmanratkaisu 
Rikollisten valinen konflikti 
Kosta 
Velan perinta 
Pummaajasta vapautuminen 
Poliisin/ vartijan vastustaminen 
Perintiiriita 
Sukulaisten rahastus 

M ielenterveyshairio 
Rikoksen toimeenpano 

Ryostii & murto 
Raiskaus 
Muu rikos 

Katuvakivalta 
Muu 

N 

Ei tietoa 

N 

ensikirjauksen tasolle. Teon motiivien paatte
leminen niista ei aina ole ollut kovinkaan yk
sinkertaista. Aineiston 419:sta rikoksesta 
l32:1le (32 %) ei ole kyetty nimeamaan min
kiianlaista motiivia tai tapaustyyppia. 85 

Kuten mainittua, sovellettu motiiviluoki
tus on perustunut Kivivuoren tutkimuksessa 
1999 kiiytettyyn. Koska ei ole tarkoituksen
mukaista ryhtya toistamaan Kivivuoren tutki
mustuloksia, jotka ovat tuoreita ja edelleen
kin helposti saatavilla ja tutustuttavissa, pyy
detaan lukijaa luokituksen tarkempien teo
reettisten perusteiden samoin kuin konflikti
tyyppien yksityiskohtaisen sisalti::ianalyysinkin 
osalta tutustumaan niihin. 86 

Paaluokkia sovelletussa jaottelussa on ollut 
kaikkiaan kahdeksan: katuvakivalta, mielenter
veyshairii::i, muu riita, ongelmanratkaisu, pa-

Kaikki rikokset Naisiin kohdistuneet rikokset87 

N 

79 
69 
51 
34 
12 
10 
5 
3 
2 
1 
1 

30 
15 
8 
2 
5 
6 
3 

287 

132 

419 

% 

27.5 
24,0 
17,8 
11,8 
4,2 
3,5 
1.7 
1,0 
0.7 
0,3 
0,3 

10.5 
5.2 
2,8 
0.7 
1.7 
2.1 
1,0 

100 

31,5 

100 

N 

2 
48 
5 

16 
4 
2 
2 

77 

76 

118 

% 

2,6 
62,3 
6.5 

20,8 
5.2 
2.6 
2,6 

1,3 
1.3 

100 

64.4 

100 

risuhderiita, rikoksen toimeenpano, ryyppyriita 
ja muu motiivi. Soveltarnishierarkiassa yhmpii
na on ollut mielenterveyshairii::i, seuraavina ri
koksen toimeenpano ja katuvakivalta, parisuh
deriita sekii ryyppyriita. Ahmpina hierarkiassa 
ovat olleet luokat muu riita ja muu motiivi. 
Motiiviluokitus on kunkin rikoksen osalta tehty 
paatekijan paiimotiivin perusteella. 

5.5.1 Ryyppyriidat 

Ryyppyriidoiksi luokiteltiin osapuolten keski
niiisen alkoholin nautinnan yhteydessa synty
neet konfliktit, joille ei ollut tapausselostuk
sista li::iydettiivissii mitiian jiisentynyttii motii
via tai joissa konfliktin aihe liittyi suoraan itse 
tilanteeseen ( esimerkiksi riita pullosta, huma
laisten toikkarointi, ti::ininta). On luultavaa, 

85 Jakso perustuu kaksoiskirjauksista puhdistettuun aineistoon, se sisiiltiiii sen sijaan ulkomailla tehdyn rikoksen. 

86 K.ivivuori 1999, 52-90. 

87 Rikokset, joissa uhrin henkilotunnus ei ollut selvitettiivissii, luokiteltu kaikki ei tietoa -luokkaan. 
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etta useammassa ryyppyriidaksi luokitellussa 
rikoksessa riidan taustalla oli myos osapuolten 
viilisiii aiempia jiinnitteitii, jotka jaiviit tule
matta ilmi liihinnii liihdeaineiston laadusta 
johtuen. Piiiiosa oli kuitenkin epailemiittii to
siasiallisestikin "motiivittomia" siinii mielessii, 
etteiviit syylliset ja muut silminniikijat kyen
neet jiilkikiiteen selittiimiiiin tapausta muu
toin kuin "humalalla". 

Ryyppyriidat muodostivat aineistossa ylei
simmiin ykSittiiisen rikostyypin. Niitii oli kaik
kiaan 79 muodostaen 28 % motiiviltaan selvi
tetyistii rikoksista. Neljassii (5 %) osapuolet 
olivat lahisukulaisia, kahdessa (3 %) toisilleen 
aiemmin tuntemattomia ja 73:ssa vanhoja 
tuttavia (92 % ). Lahisukulaisten ryyppyriidat 
olivat kaikki joko isiin ja pojan tai veljesten 
viilisiii. Syyllisista 99 % ja uhreista 97 % oli 
miehiii. 

Ryhman rikoksista 89 %:iin ei selosteista 
ollut loydettiivissii minkiianlaista nimen
omaista konfliktin kiiynnistiinyttii syytii tai ta
pahtumaa. 

Lamamatkalta palannut mies tapasi 
kaupungilla nuaruudentuttavansa ja kutsui 
taman katiinsa nauttimaan tuliaisviinaja. 
Aikansa ryypiskeltyaan miehet alkaivat 
leikkimielella painiskella. Rytina heratti 
isannan vaiman, jaka liiysi kumppanukset 
vaatekamerasta. Kun vaima erotti painijat, 
havaitsi han miehensa vuatavan verta. Vie
ras ali puukattanut painin kuluessa isan
taansa ylavartalaan. Uhri kuali sairaalassa 
leikkauspaydalle. Kumpikin asapuali ali 
runsaan kahden pramillen humalassa. Teki
ja ei asannut kuulusteluissa millaan tavain 
selittaa tekaaan. 88 

Seitseman nuarta vietti iltaa ryypiskel
len. Yllattaen kaksi parukan jasenta alkai 

pahainpidella yhta tavereistaan patkien, lyo
den ja puukalla viiltelemalla. lankin aikaa 
myohemmin myos muut yhtyivat pahainpi
tetyyn. Illan paattee!?si tajuttamalzsi hakattu 
uhri kuristettiin kualiaaksi. Kaikki asapua
let alivat vajaan kalmen pramillen humalas
sa. Kuulusteluissa kukaan ei asannut nime
ta tealle muuta syyta kuin, etta asia ali men
nyt "overiksi". Uhrin ja parukan muiden ja
senten valilla ei tiettavasti allut aikaisem
min esiintynyt ristiriitaja tai vihanpitaa. 89 

Kalmesta miehesta ja yhdesta naisesta 
kaastunut parukka ali ryypannyt useamman 
paivan putkeen. Yksi miehista ali kayttayty
nyt kaka ajan aggressiivisesti pahainpidellen 
ryhman muita jasenia, hajattaen ryyppy
huaneistan kalustuksen ja ahdistellen pihal
la kulkeneita ulkapualisia. Lapulta han 
puukatti kualiaaksi yhden ryyppytavereis
taan. Humalasta selvittyaan tekija kaveli 
laheiseen veravirastaan ja kertai tappaneen
sa miehen. Kuulusteluissa han tunnusti te
kansa, mutta tatesi samalla, ettei muistanut 
edellisten paivien tapahtumista mitaan.90 

Runsaassa 10 %:ssa ryyppyriitoja jonkin-
lainen syy tai konfliktin kaynnistiinyt tapahtu
ma oli nimettiivissii. Riidan aiheena saattoi ol
la itse alkoholi ( erityisesti sen puute) tai iir
sykkeen saattoi antaa juomakumppanin hu
malan heikentamii koordinointikyky, esimer
kiksi housujen kasteleminen tai holtiton hoi
pertelu. Toisinaan tekoon johtaneen tapahtu
masarjan kiiynnistiinyt riita ei liittynyt henki
rikoksen lopullisiin osapuoliin lainkaan. 
Ryyppyporukassa alkaneeseen tappeluun 
piiiiosa paikalla olleista pyrki yleensii liitty
miiiin mukaan joko osapuoleksi tai kiista
kumppaneiden erottamiseksi. Kaikkien olles
sa vahvasti humalassa ja sahlatessii keskeniiiin 

88 Kuvattua tapausta ei ole tallaisena tapahtunut, vaikka tapahtumakuvaus pohjautuukin vuosien 1998-2000 
rikosilmoitusaineistoon (kts. alaviite 54). 

89 Kuvattua tapausta ei ole tallaisena tapahtunut, vaikka tapahtumakuvaus pohjautuukin vuosien 1998-2000 
rikosilmoitusaineistoon (kts. alaviite 54). 

90 Kuvattua tapausta ei ole tallaisena tapahtunut, vaikka tapahtumakuvaus pohjautuukin vuosien 1998-2000 
rikosilmoitusaineistoon (kts. alaviite 54). 
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oli usein taysin sattumanvaraista kuka lopulta 
sai vammoja ja niiden seurauksena surmansa. 

Kuuden hengen porukka oli ryypannyt jo 
useamman paiviin autiotalossa, kun J~ahi 
ryhmaan kuulunutta naista alkoi ilman na
kyvaa syyta tapella keskenaan. Samassa 
huoneessa ollut, tappelua seurannut mies 
puukotti huoneeseen yllattaen tulleen toisen 
miehen pelatessaan, etta tama sekaantuisi 
tappeluun ja lopettaisi sen. Porukan jasenet 
veivat taman jalkeen uhrilta niin rahat kuin 
vaatteetkin. Osa vaatteista palautettiin kui
tenkin myohemmin hanen omaisilleen. 91 

5.5.2 Parisuhderiidat 

Parisuhderiidoiksi rikoksista luokiteltiin teot, 
joiden osapuolet elivat tai olivat aiemmin ela
neet parisuhteessa ja rikoksen motiivina oli 
mustasukkaisuus tai muu parisuhteeseen liit
tynyt riita. Kaytannossa puolisoiden ja seu
rustelusuhteessa olleiden valisista rikoksista 
ulkopuolelle jaivat ainoastaan selviin mielen
terveydellisiin hairioihin liittyneet viisi rikos
ta, yksi rybstb ja 14 motiiviltaan tuntematto
maksi jaanytta tapausta. Kumppaniin kohdis
tuneiden rikosten lisaksi luokkaan sisaltyivat 
mybs kumppanin uuteen partneriin kohdistu
neet mustasukkaisuuden motivoimat tapot ja 
parisuhderiitoihin liittyneet omien lasten sur
maamiset. 

Parisuhderiidat muodostivat ryyppyriito
jen jalkeen toiseksi yleisimman rikostyypin, 
niita oli aineistossa kaikkiaan 69 eli neljannes 
rikoksista, joiden motiivi kyettiin selvitta
maan. Rikoksista 58 oli puolisoiden/ seurus
telusuhteessa olleiden valisia, kahdeksan liit
tyi kolmiodraamatilanteisiin ja kolmessa oli 
kyse parisuhderiitaan liittyneesta oman lap
sen surmaamisesta. Puolisoon tai seurustelu
kumppaniin kohdistuneista tapoista 83 %:ssa 
syyllinen oli mies ja 17 %:ssa nainen, kump-

panin uuteen partneriin kohdistuneissa rikok
sissa vastaavat osuudet olivat 88% ja 13 %. 
Kaikissa parisuhderiitaan liittyneissa oman 
lapsen surmissa surmaaja oli isa. Vaikka naisia 
olikin vain 17 % kaikkien parisuhderiitojen 
syyllisista, oli parisuhderiitoja 42 % kaikista 
aineiston naisten tekemista henkirikoksista 
(N=26). Samalla ne muodostivat ehdotto
masti yleisimman yksittaisen naisten henkiri
kollisuuden tyypin. 

Mustasukkaisuus oli nimetty motiiviksi ri
koksista 28 %:ssa, parisuhteeseen liittynyt rii
ta 50 %:ssa, syva humalatila 13 %:ssa, muu 
riita 6 %:ssa ja kosto 3 %:ssa. Karkeasti rikok
set saattoi jakaa kolmeen ryhmaan: 1) mus
tasukkaisuuden motivoimiin, 2) parisuhteen 
keskinaisiin jannitteisiin liittyneisiin ja 3) 
puolisoiden valisiin ryyppyriitoihin. Myos vii
meksi mainittujen taustalla saattoi usein olla 
puolisoiden valisen suhteen syvempia jannit
teita, ominaispiirteiltaan ne muistuttivat kui
tenkin hyvin paljon muita ryyppyriidoiksi ni
mettyja konflikteja. 

Tyypillisia mustasukkaisuuden motivoi
mia rikoksia olivat seurustelusuhteen katkea
miseen liittyneet, joissa rikoksen kohteena oli 
suhteen katkaissut nais-/ miesystava ja/tai ta
man uusi partneri. Rikosten osapuolet olivat 
yleensa keskimaaraista nuorempia ja niihin 
liittyi keskimaaraista vahemman paihteiden 
kiiyttoa sekii vastaavasti tavallista enemman 
tietynasteista suunnitelmallisuutta - joskin 
konfliktitilanteeseen saatettiin aj autua taysin 
sattumaltakin. 

Nuorukainen oli jo pitempaan jaljittanyt 
entista tyttaystavaansa ja taman uutta 
miesystavaa. Eraana paivana pariskunnan 
ollessa lounaalla paikkakunnan baarissa 
nuorukainen marssi sisaan ja sanaakaan 
sanomatta ampui kumpaakin piiahan. Pois
tuessaan han ampui viela peraan lahteneen 
sivullisen. Myohemmin surmaaja antautui 

91 Kuvattua tapausta ei ole tiillaisena tapahtunut, vaikka tapahtumakuvaus pohjautuukin vuosien 1998-2000 
rikosilmoitusaineistoon (kts. alaviite 54). 
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vapaaehtaisesti paliisille. Tean matiiviksi 
han kertai mustasukkaisuuden. 92 

Nuari mies ali saanut edellisena iltana 
rukkaset pitkaaikaiselta tyttaystavaltaan. 
Han tapasi tyton sattumalta kaupungilla 
taisen miehen seurassa. Syntyi sanaharkka, 
janka paatteeksi paika puukatti tyton kuali
aaksi. Tean tehtyaan han jai adattamaan 
yhdessa tyton uuden paikaystavan kanssa 
paliisia. Kuulusteluissa paika kertai, ettei al
lut aikanut tappaa entista marsiantaan, 
vaan ali tarttunut puukkaan ainaastaan pe
latellakseen tata. Tekija ali runsaan pramil
len humalassa. 93 

Oman erityisryhmansa suhteenkatkaisemis
tappojen joukossa muodostivat rikokset, joissa 
mies kosti suhteen katkaisseelle naiselle sur
maamalla pariskunnan yhteiset lapset. Rikosta
pauksittain laskien niita sisaltyi aineistoon kaksi, 
uhreja oli kolme. 

Vuasia jatkuneeseen perhevakivaltaan 
kyllastynyt nainen muutti kataa yhdessa tyt
tarensa kanssa taysi-ikaisen paikansa luak
se. Mies saitteli peraan ja vannai savintaa. 
Savittiin, etta isa tulisi launaalle lasten luak
se selvittamaan asiaa. T apaamispaivana 
aiti ali toissa. Isa tai mukanaan jaakiekka
kassissa haulikan ja surmasi kummankin 
lapsensa heti sisaan paastyaan. Taman jal
keen han ampui itsensa. Jalkeensa jatta
massa kirjeessa han kertai tappaneensa lap
set kastana vaiman kataa lahdosta. Tekija 
ali tean tehdessaan selva. 9" 

Sinansa kaikki mustasukkaisuuden moti
voimat tapot eivat suinkaan liittyneet seurus
telusuhteen katkeamistilanteisiin. Varsin tyy
pillinen oli myi:is seuraava rikos, jossa osapuo-

let olivat keski-ikaisia ja asuneet jo pitkaan 
yhdessa. Rikoksen valitti:imani:i motiivina oli 
mustasukkaisuus puolisosta, tekotilanteeseen 
liillyi kuitenkin myi:is runsasta alkoholinbyt
ti:ii:i ja tekijan syva paihtymystila. 

Pariskunta vietti iltaa ryypiskellen. Vai
makkaasti humaltunut mies alkai syyttaa 
vaimaaan uskattamuudesta. Syntyneen sa
naharkan ja tappelun kuluessa han puukat
ti vaimansa kualiaaksi kateen sattuneella 
keittiOveitsella. Tean tehtyaan mies saitti 
aluehalytyskeskukseen. 95 

Esimerkkina parisuhteen pitempiaikaisiin 
j annitteisiin liittyneisti:i konflikteista on seu
raavassa rikos, jossa mies pahoinpiteli avovai
monsa kuoliaaksi juhannusaattona pariskun
nan lasten silmien edessa. Rikokseen johta
neen konfliktin vi:ilitti:imana laukaisijana oli 
naisen sammuminen kavelymatkalla ja siita 
seurannut sanaharkka, taustalla oli kuitenkin 
puolisoiden pitkaan jatkunut keskinainen vi:i
kivalta- ja piiihteiden kiiytti:ikierre. Kaikista 
parisuhdetapoista 21 %:sta (N=48) vaimoon 
tai avovaimoon kohdistuneita ja 7 %:sta 
(N= 15) naisystavaan kohdistuneita rikoksia 
taustalta li:iytyi tapausselostusten mukaan pi
tempiian jatkunutta ti:irkeaa keskinaistii vaki
valtaa, jonka kohteena useimmiten, joskaan ei 
aina, oli ollut juuri nainen. Todellisuudessa 
osuus oli varmasti suurempi, silla piiaosasta 
rikoksia osapuolten valisestii aiemmasta viiki
vallasta ei saatu minkaanlaisia tietoja. Ainoas
taan 12 %:ssa (N=67) naisiin ja 18 %:ssa 
(N = 11) miehiin kohdistuneita parisuhdetap
poja oli varma tieto siita, ettei osapuolten va
lilla ollut aiemmin esiintynyt vakivaltaa. 

92 Kuvattua tapausta ei ole tallaisena tapahtunut, vaikka tapahtumakuvaus pohjautuukin vuosien 1998-2000 
rikosilmoitusaineistoon (kts. alaviite 54). 

93 Kuvattua tapausta ei ole tallaisena tapahtunut, vaikka tapahtumakuvaus pohjautuukin vuosien 1998-2000 
rikosilmoitusaineistoon (kts. alaviite 54). 

94 Kuvattua tapausta ei ole tallaisena tapahtunut, vaikka tapahtumakuvaus pohjautuukin vuosien 1998-2000 
rikosilmoitusaineistoon (kts. alaviite 54). 

95 Kuvattua tapausta ei ole tallaisena tapahtunut, vaikka tapahtumakuvaus pohjautuukin vuosien 1998-2000 
rikosilmoitusaineistoon (kts. alaviite 54). 
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Keski-ikainen aviapari vietti juhannusta 
yhdessa huastaanatettujen tyttariensa kans
sa. Aattaaamuna vaima ali sammunut ka
velymathalla ja tdsta vihastunut mies purhi 
artymystaan alkamalla hakata hantd heti 
kun ali paasty takaisin katiin. Pahainpitely 
jatkui iltaan saakka, jaskin valilla kdytiin 
saunassa. Kumpikin pualisaista ali erittain 
vahvassa humalassa. Seuraavana aamuna 
perheen lapset tatesivat, etta aiti ali yon ku
luessa kuallut ja saittivat paikalle ambu
lanssin. Pahainpitelyssa saatujen vammajen 
lisaksi lmalemaan alivat myotavaikuttaneet 
uhrin humalatila ja pitkdan jatkuneen run
saan alkahalin kayton aiheuttamat elimelli
set muutakset. 96 

Tyypillisia subteen jannitteisiin liittyneita 
rikoksia olivat myos kaksi seuraavaa, joissa 
syyllisena oli nainen. Kummassakin taustalla 
oli jo pitkaan kestanytta jatkuvaa riitelya, va
kivaltaa ja tuntuvaa alkobolin kayttoa. 

Pariskunta ali kinastellut ja ryypiskellyt 
asunnassaan pitkin pdivaa. Mies ali saitel
lut pitkia puheluja seksilinjaille ja katsellut 
pamavideaita. Ruakailun jalkeen han ali 
mennyt alahuaneen sankyyn alastamana ja 
vaatinut vaimaa rakastelemaan kanssaan. 
Vaima ali attanut keittiosta veitsen ja puu
kattanut miehensa. Taman jalkeen han ali 
mennyt naapuriin ja pyytanyt saittamaan 
ambulanssin. Kuulusteluissa vaima kertai 
kyllastyneensa mieheensa, jaka vaati jatku
vasti rakastelemaan, vaikka hyvin tiesi, etta 
han ei halunnut. Kummankin pualisan ve
ren alkahalipitaisuus ali vajaat kalme pra
millea.9' 

Vaima ali puukattanut avamiehensa. 
Kuulusteluissa han kertai halunneensa tap
paa miehen, jaka ali maleksinut ja taista 
vuotta hanen asunnassaan, hakannut han
ta, pummannut hanen rahansa ja kayttanyt 
hanta seksuaalisesti hyvakseen. Kumman
kin pualisan veren alkahalipitaisuudeksi ta
dettiin kaksi promillea. 98 

Puolisoiden valisia ryyppyriitoja edusti 
puolestaan tyypillisimmillaan seuraava rikos, 
jobon benkiinjaanyt osapuoli ei osannut jalki
kateen nimeta mitaan muuta syyta tai motii
via kuin syvan bumalatilan. 

Seurustelukumppanit alivat viettaneet il
taa ryypiskellen keskenaan. Illan edetessa 
ali syntynyt kinaa siita, pitaisiko lahtea ja 
katiin vaika ei. Kinastelun paatteeksi mies 
ali puukattanut naisystavansa. Taman jal
keen han ali halyttanyt paikalle ambulans
sin. Kuulusteluissa tekija ei kyennyt selitta
maan tekaaan millaan tavain. Kummankin 
asapualen veren alkahalipitaisuus ali run
saat kaksi pramillea. 99 

Motiiviluokituksen pobjalta mustasukkai
suus/ subteen paattymisen kostaminen olisi 
siis ollut taustalla noin kolmanneksessa, pa
risubteeseen liittyneet muut jannitteet run
saassa puolessa ja tolkuton bumalatila noin 
15 %:ssa kaikkia parisubderiitoja. Huomioi
den luokituksen pobjana olleiden selostusten 
niukkuuden on todennakoista, etta parisub
teeseen liittyneisiin jannitteisiin sisaltyi run
saasti myos mustasukkaisuuden motivoimia 
konflikteja. Toisaalta 60-70 %:ssa kaikkia pa
risubdekumppaniin kobdistuneita tappoja 
kumpikin osapuoli oli enemman tai vabem
man paibtynyt, joten paibteiden kaytto ja 

96 Kuvattua tapausta ei ole tallaisena tapahtunut, vaikka tapahtumakuvaus pohjautuukin vuosien 1998-2000 
rikosilmoitusaineistoon (kts. alaviite 54). 

97 Kuvattua tapausta ei ole tallaisena tapahtunut, vaikka tapahtumakuvaus pohjautuukin vuosien 1998-2000 
rikosilmoitusaineistoon (kts. alaviite 54). 

98 Kuvattua tapausta ei ole tallaisena tapahtunut, vaikka tapahtumakuvaus pohjautuukin vuosien 1998-2000 
rikosilmoitusaineistoon (kts. alaviite 54). 

99 Kuvattua tapausta ei ole tallaisena tapahtunut, vaikka tapahtumakuvaus pohjautuukin vuosien 1998-2000 
rikosilmoitusaineistoon (kts. alaviite 54). 
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voimakas juopumustila olivat omiaan vaikut
tamaan konfliktien syntyyn ja kulkuun myi:is 
useimmissa niitii parisuhderiitoja, joissa mo
tiiviksi oli pelkiin juopumuksen ohella loydet
tiivissii myi:is jokin jiisentyneempi vaikutin. 

5.5.3 Muut riidat 

Luokka oli ryyppy- ja parisuhderiitojen jiil
keen kolmanneksi suurin kiisittiien 51 rikosta 
(18 % kaikista motiiviltaan selvitetyistii). Se 
oli samalla myi:is piiiiryhmistii epiimaiiriiisin si
siiltiien ne osapuolten keskiniiisiin riitoihin 
liittyneet rikokset, jotka eiviit toisaalta olleet 
luokiteltavissa parisuhde- tai ryyppyriidoiksi, 
mutteiviit toisaalta myi:iskiiiin pitkiiaikaisiin 
konfliktisuhteisiin liittyneiksi ongelmanrat
kaisutapoiksi. 

Luokan rikosten yhteys alkoholin kiiytti:ion 
ja kiiytti:itilanteisiin oli suhteellisen kiinteii: vii
hintiiiin 63 % syyllisistii ja 53 % uhreista oli 
piiihtyneitii (N==5l). 100 Syyllisistii 96 % (N==5l) 
j a uhreista 90 % oli miehiii. Rikoksista 18 % oli 
liihiomaisten ja 20% tuntemattomien viilisiii, 
62 %:ssa osapuolet olivat tuttavia tai tunsivat 
toisensa viihintiiiin niii:iltii (N=5l). 

Muu riita -luokan rikoksista l6:ssa (31 %) 
konfliktin syy ei selosteista ilmennyt. Kiiytiin
ni:issii huomattava osa niistii oli todenniikoi
sesti hyvin samankaltaisia kuin ryyppyriidoik
si nimetyt teot. Muu riita -luokkaan ne piiii
tyiviit, koska selosteesta ei ilmennyt sen 
enempiiii osapuolten piiihtymystila kuin teko
tilannekaan. Ryyppyriitoja muistuttavia oli
vat myi:is ne kolme tapausta (6 %), joissa sel
vin pain ollut sivullinen oli sattumalta joutu
nut riehuvan humalaisen aggression uhriksi. 

Kunnan soluasunnossa asunut mies oli 
vahvassa humalatilassa tunkeutunut naapu
rinsa huoneeseen ja ilmoittanut tappavansa 
tiimiin. T alloin vastapaisen huonccn asukki 
oli avannut ovens a ja lahtenyt viereiseen keit
tioon. Uhkailija oli jattanyt naapurinsa rau
haan, lahtenyt peraan ja puukottanut keitti
oon menijaa ylavartaloon. Uhri oli palannut 
huoneeseensa ja kuollut verenvuotoon. 101 

Kahdessa rikoksessa (4 %) uhriksi oli piiii-
tynyt sivullinen mies yrittiiessiiiin rauhoitella 
itselleen tuntemattoman humalaisen paris
kunnan riitaa. 

Ravintolassa ystaviensa kanssa iltaa 
viettanyt mies oli mennyt ulos haukkaa
maan raitista ilmaa ja kohdannut siella hu
malaisen pariskunnan, joka riiteli keske
naan. Mies yritti rauhoitella tilannetta. Tas
ta pariskunta vihastui ja hakkasi rauhan
hierojan hengilta. 102 

Luokan rikoksista kymmenen (20 %) oli 
perheriitoja, 103 niistii puolet isiin ja pojan viili
siii. Riidan varsinainen aihe oli siiiinnonmu
kaisesti ulkopuolisen silmissii mitiiton: kiista 
momenttiavaimesta, television kaukosiiiiti
mestii, kanavan valinnasta, puhelinlaskuista. 
Taustalla olivat kuitenkin yleensii pitkiiiin tu
lehtuneena olleet ihmissuhteet ja piiiiosassa 
rikoksia myi:is osapuolten (yleensii kumman
kin) vahva piiihtymys. 

Nuorukaiselle tuli isansa kanssa riitaa 
puhelinlaskuista. Isan mentya nukkumaan 
poika otti pistoolinsa, kiipesi ylakertaan ja 
ampui isansa sankyyn. Taman jalkeen han 
kaari ruumiin lakanaan ja jatesakkeihin ja 
vei perheen kesamokille. Tekija oli teon teh
dessaan selva. 104 

100 Kaikista syyllisistii ja uhreista, myos niista, joiden humalatilasta ei ollut tietoa. 

101 Kuvattua tapausta ei ole tallaisena tapahtunut, vail<ka tapahtumakuvaus pohjautuukin vuosien 1998-2000 
rikosilmoitusaineistoon (kts. alaviite 54). 

102 Kuvattua tapausta ei ole tiillaisena tapahtunut, vaikka tapahtumakuvaus pohjautuukin vuosien 1998-2000 
rikosilmoitusaineistoon (kts. alaviite 54). 

103 Jos lahiomaisten valisten lisaksi mukaan laskettiin myos avopuolisojen sukulaisten konfliktit. 

104 Kuvattua tapausta ei ole tiillaisena tapahtunut, vaikka tapahtumakuvaus pohjautuukin vuosien 1998-2000 
rikosilmoitusaineistoon (kts. alaviite 54). 
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Isa ja poika riitaantuivat momenttiavai
mesta. Poika uhkasi soittaa poliisit paikalle, 
lsa ampui poikaa haulikolla selkaan. 
Taman jall?een isa soitti poliisit pailmlle. 
Kumpil?in osapuolista ali tekohetkella sel-

.. 105 va. 
Tytar ja isa riitaantuivat television ka

navavalinnoista, tytar haki keittiosta veitsen 
ja puukotti isaansa rintaan. Taman jalkeen 
han soitti aluehalytyskeskukseen. Kumpikin 
osapuoli ali vajaan kolmen promillen huma
lassa.106 

Uihinnii satunnaisia tuttavien tai tunte
mattomien viilisiii riitoja oli luokan rikoksista 
kahdeksan (16 %). Kolmessa (6 %) aiheena 
oli humalaisten riita yhden illan naistuttavuu
desta, yhdessii puolestaan rahan pummaaja 
surmasi ystiiviinsii, kun tiimii ei suostunut lai
napyyntoon. Riidan aiheita olivat myos asun
non liimpotila (yksi tapa us), piha-alueelle 
tunkeutuminen (kaksi tapausta) ja viiiiriillii 
vuoteella makaaminen (yksi tapa us). Kaikissa 
tapauksissa ainakin yksi osapuolista oli vah
vasti humalassa, ei kuitenkaan aina rikoksen 
tekijii. 

Asuntolassa asunut nuorukainen kim
mastui, kun lijysi naapurihuoneen miehen 
sangystaan loikoilemasta. Kun vahvasti hu
malainen mies ei suostunut poistumaan, 
nuorukainen loi hiinta puukolla sydameen. 
Tekija ali tekohetkella selva. 107 

Neljan miehen joukko oikaisi humala
piiissaiin asunnolleen naapurin pihan poik
ki. Naapurin vaimo suuttui ja alkoi sattia 

miehia. Yksi miehista yritti talloin lyoda 
naista halolla, muttei osunut. Sen sijaan 
han osui taman aviomieheen, joka kuoli 
rnyuhemmin sairaalassa. 10

R 

Oman erityisryhmiinsii muodostivat kaksi 
tappoa (4 %), joissa motiivina oli rasismi. 
Kummassakin kyse oli nuorten viilisistii rikok
sista. Toisessa uhriksi olivat piiiityneet kon
fliktin varsinaiset kiiynnistiijiit. 

Maahanmuuttajan pitamalle kioskille 
tuli kaksi suomalaismiesta, jotka alkoivat 
hajottaa kioskin piharakenteita. Miehet pyr
kivat myos kioskiin sisaan, mutteiviit paas
seet. Tiimiin jiilkeen he alkoivat haastaa rii
taa paikalla olleiden somalinuorukaisten 
kanssa. Syntyneessa tappelussa kumpaakin 
suomalaista puukotettiin, toista kuolettavas
ti. 109 

Kahdessa luokan rikoksia kyse oli puoles
taan aiemman rikoksen/ huijauksen aiheutta
masta konfliktista, joka kiirjistyi viikivallaksi, 
kun uhri vaati omaansa takaisin/ epiiedulli
seksi kokemansa kaupan purkua. 

Kaksi nuorta miesta paatti hankkia ta
kaisin aidiltaan varastetun mopon. Tass a 
tarkoituksessa he lahtivat varkaaksi tieta
mansa miehen luokse vaatimaan omaisuut
taan. Mies ei kuitenkaan ollut katana, eika 
mopoakaan lijytynyt, joten nuorukaiset pa
hoinpitelivat kostoksi miehen vaimon. Nuo
rukaisten poistuttua vaimo soitti miehelleen, 
joka kerasi miessakin antamaan nuorukai
sille turpiin. Kuulusteluissa han kertoi tur
piinpanon tarkoittavan sellaista ilman aset-

105 Kuvattua tapausta ei ole tiillaisena tapahtunut, vaikka tapahtumakuvaus pohjautuukin vuosien 1998-2000 
rikosilmoitusaineistoon (kts. alaviite 54). 

106 Kuvattua tapausta ei ole tiillaisena tapahtunut, vaikka tapahtumakuvaus pohjautuukin vuosien 1998-2000 
rikosilmoitusaineistoon (kts. alaviite 54). 

107 Kuvattua tapausta ei ole tiillaisena tapahtunut, vaikka tapahtumakuvaus pohjautuukin vuosien 1998-2000 
rikosilmoitusaineistoon (kts. alaviite 54). 

108 Kuvattua tapausta ei ole tallaisena tapahtunut, vaikka tapahtumakuvaus pohjautuukin vuosien 1998-2000 
rikosilmoitusaineistoon (kts. alaviite 54). 

109 Kuvattua tapausta ei ole tallaisena tapahtunut, vaikka tapahtumakuvaus pohjautuukin vuosien 1998-2000 
rikosilmoitusaineistoon (kts. alaviite 54). 
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ta tehtavaa selkaan antamista, josta syntyy 
pienia ruhjeita ja mustelmia, jotta turpiin 
saaja kasittaisi, ettei ole yksistaan sel
kaanantaja, vaan etta hankin saa turpiinsa 
siten, etta kovan selkasaunan jalkeen ei lah
deta muualle kuin sairaalaan. Tosiasiassa 
rangaistusoperaatio ei kuitenkaan sujunut 
kaavailujen mukaan, vaan miessakin kiinni 
saama nuorukainen pahoinpideltiin hengil
ta. Toinen pojista onnistui pakenemaan. 110 

Oman alaluokkansa muodostivat myos ri-
kokset, joissa tavalla tai toisella oli kyse kun
niakasitysten puolustamisesta tai miesten va
lisesta kasvojen sailyttamisesta. Tallaisia luok
kaan sisaltyi kaikkiaan kahdeksan (16 %). 
Yhdessa tapon motiivina oli mustalaiseksi 
haukkuminen, kahdessa homoseksuaalinen 
lahentely ja yhdessa lapsenraiskaajan "opetta
minen". 

Vankilasta lomalla ollut mies tapasi 
kaupungilla tuntemattoman miehen, joka 
tarjosi ryyppya ja kutsui kotiinsa. Asunnos
sa mies ehdotti seksia ja kavi kasiksi vie
raansa sukuelimiin. Suuttunut vieras pa
hoinpiteli isantansa kuoliaaksi. 111 

I\.eski-ikainen mies rehvasteli ryyppypo
rukassa raiskanneensa kerran naapurinsa 
alaikaisen tyttaren. Porukan muut jasenet 
pahoinpitelivat rehvastelijan hengilta. Kuu
lusteluissa tekijat kertoivat, etta tarkoitus ali 
ollut opettaa lastenraiskaajaa, ei tosin tap
paa, vaan ainoastaan hakata perusteellises
ti. ll2 

Kolmessa tapossa kyse oli viime kadessa 
kasvojen sailyttamisesta miesten valisessa 
konfliktissa. Tilanteeseen ei yhdessakaan 

ajauduttu sattumalta, vaan toisen, vahvassa 
humalatilassa olleen osapuolen tietoisen pyr
kimyksen kautta. Tietty kayttaytymisnormis
to oli niissa konfllktln kaynnistaj allc lahinna 
valine varsinaiseen paamaaraan: tappelun ai
kaan saamiseen. 

Sosiaaliviraston saneeraustyomaalla ali 
juopoteltu viikkotolkulla ja tyonjohtajat ali
vat menettaneet kaiken kontrollin alaisiinsa. 
Oltaessa eraana aamuna parakissa aami
aisella yksi humalaisista tyomiehista alkoi 
haastaa tapansa mukaan jarjestelmallisesti 
riitaa tovereidensa kanssa. Lopulta han on
nistui provosoimaan yhden heista tappeluun 
nimittelemalla tata pelkuriksi ja ammaksi. 
Tappelussa riidanhaastaja puukotti toverin
sa hengilta. m 

Selvapiirteinen rituaalinen tappelutilanne 
oli sen sijaan kyseessa yhdessa nuorten vali
sessa iltamasurmassa. Osapuolet eivat olleet 
suomalaisia, vaan somaleja. 

Kaksi nuorukaista osallistui somalikon
serttiin paikallisessa nuorisotalossa. Nuor
ten valille tuli illan mittaan riitaa, jota sel
vittamaan he lahtivat pihalle. Seuranneessa 
painissa kumpikin kaytti puukkoja. Toinen 
sai kuolettavia vammoja. 114 

Muu riita -luokka sisalsi kaiken kaikkiaan 
hyvin monentyyppisia rikoksia. V aj aassa 
40 %:ssa tapauksia mitaan jasentynytta motii
via tai riidan aihetta ei ollut selosteista selvi
tettavissa, viidennes oli perheriitoja, viiden
nes syrjaytyneiden miesten kayttaytymisnor
miston rikkomiseen, kasvojen sailyttamisti
lanteisiin tai keskinaisiin petoksiin liittynytta 
vakivaltaa ja vajaa viidennes erilaatuisia sa-

110 Kuvattua tapausta ei ole hillaisena tapahtunut, vaikka tapahtumakuvaus pohjautuukin vuosien 1998-2000 
rikosilmoitusaineistoon (kts. alaviite 54). 

Ill Kuvattua tapausta ei ole tallaisena tapahtunut, vaikka tapahtumakuvaus pohjautuukin vuosien 1998-2000 
rikosilmoitusaineistoon (kts. alaviite 54). 

!12 Kuvattua tapausta ei ole tallaisena tapahtunut, vaikka tapahtumakuvaus pohjautuukin vuosien 1998-2000 
rikosilmoitusaineistoon (kts. alaviite 54). 

113 Kuvattua tapausta ei ole tallaisena tapahtunut, vaikka tapahtumakuvaus pohjautuukin vuosien 1998-2000 
rikosilmoitusaineistoon (kts. alaviite 54). 

114 Kuvattua tapausta ei ole tallaisena tapahtunut, vaikka tapahtumakuvaus pohjautuukin vuosien 1998-2000 
rikosilmoitusaineistoon (kts. alaviite 54). 
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tunnaisia humalaisten valisia yhteenottoja ja 
ristiriitoja. Lisaksi oli muutamia yksittaisia 
erityiskonfliktityyppeja kuten mainittu soma
linuorten iltamatappelu ja kaksi rasismin mo
tivoimaa katutappelua. 

5.5.4 Ongelmanratkaisu 

Neljanneksi suurimman luokan muodostivat 
erilaiset ongelman ratkaisuun tahdanneet ri
kokset, yhteensa 34 (12 % kaikista motiivil
taan selvitetyista tapoista). Rikokset liittyivat 
yleensa pitempiaikaisiin konfliktisuhteisiin j a 
henkirikos oli keino konfliktin paattamiseen. 
Lisaksi ryhmaan sisallytettiin vartijoihin ja 
poliiseihin tyotehtavissa kohdistuneet tapot. 

Suurimman alaryhman muodostivat rikol
listen valiset, rikolliseen toimintaan tavalla tai 
toisella liittyneet ristiriidat ja konfliktit 
(35 %). Erilaisia kostoja luokan rikoksista oli 
29 % ja saman verran oli myos taloudellisiin 
konflikteihin (muun muassa velkasuhteisiin ja 
perintoriitoihin) liittyneita tekoj a. Vartijoihin 
ja poliiseihin kohdistuneita tappoja oli kaksi 
(6 %). 

Ongelmanratkaisutappoihin syyllistyneis
ta paihtyneiksi oli merkitty 35 % ja selviksi 
8 % (N=37), uhreista vastaavat osuudet oli
vat 50% ja 15% (N=34). Huomattavaan 
osaan tamankin luokan rikoksia liittyi siten 
paihteiden kayttoa. Lahiomaisten valisia ri
koksista oli 18 %, ennalta tuntemattomien 
valisia 6 %. 115 Syyllisista 92% (N=37) ja uh
reista kaikki olivat miehia (N=34), naisia te
kijoina oli kahdessa kostossa ja yhdessa pe
rintoriidassa. 

Sinansa rajat eri alaryhmien valilla olivat 
usein tulkinnanvaraisia. Esimerkiksi kay tap
po, jossa keskisuuren kaupungin pienrikolliset 
eliminoivat ongelmaksi muuttuneen toverin
sa. Kysymys oli epailematta ongelmanrat
kaisusta ja jossain maiirin myos alamaailman 
normien toteuttamisesta, mutta jokaisella te-

koon osallistuneista ratkaistavana oli oma yk
sityinen ongelmansa eika normeista saati ta
pahtumaketjun paamaarastakaan vallinnut 
yksimielisyytta. Osa pelkasi henkensa puoles
ta, osa haki kostoa karsimalleen loukkauksel
le, osa halusi selvita huumeveloistaan ja osa 
poistaa hairiotekijan bisneksistaiin. Retteloit
sijan surmaamisesta ei ennalta sovittu, pa
hoinpitelysta ja pelottelusta oltiin yksimieli
sia, surmaamisesta ei. 

Rikollisten valisiksi konflikteiksi luokitel
luista tapoista kolmessa kyse oli moottori
pyorajengien yhteenotosta ja kahdessa huu
mekauppoihin liittyneista ristiriidoista. Niita 
kaikkia saattoi pitaa jarjestaytyneen rikolli
suuden toimijoiden valisina. Muut seitseman 
tappoa liittyivat yksittaisten rikoskumppanei
den keskinaisiin, yleensa yhteisista projekteis
ta syntyneisiin riitoihin. Saannonmukaisesti 
syyllinen kertoi toimineensa itsepuolustuk
seksi, joko jouduttuaan suoranaisen hyok
kayksen kohteeksi tai saatuaan selvasanaisen 
tappouhkauksen. Eri asia on, kuinka totuu
denmukaisia kertomukset olivat. 

Kaksi pikkurikollista ali varastanut toi
meksiannosta vespan. Toimeksiantaja ei 
kuitenkaan tullut sovittuna ajankohtana 
hakemaan saalista, varkaat joutuivat pa
niikkiin ja havittivat pyoran. lankin aikaa 
myohemmin toimeksiantaja ilmaantui vaa
timaan omaansa ja kuultuaan tapahtunees
ta syytti varkaita sopimuksen rikkomisesta. 
Riita eteni molemminpuolisen uhkailun ta
solle. Miehet paattivat talloin yrittaa sovin
toa ja kokoontuivat toisen varkaan asun
toon. Asunnon omistaja jai kuitenkin tule
matta tilaisuuteen ja paikalle tulleet toimek
siantaja ja toinen varkaista ajautuivat he
kin suukopuun. Toimeksiantaja ampui vas
tapuoltaan jalkaan, otti sitten kaksi puuk
koa ja totesi: "nyt sinulla on mahdollisuus 
elaa tai kuolla". Seuranneessa kamppailus-

liS Tuntemattomien valisiii olivat mainitut kaksi vartijaan ja poliisiin pidiitystilanteessa kohdistunutta tappoa. 
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sa jalkaan ammuttu onnistui puukotta
maan ahdistajansa kuoliaaksi. 11

" 

V elkasuhteisiin liittyneita tappoj a aineis
tossa oli viisi. Niihin sisaltyi seka tekoja, joissa 
velallinen oli velkasuhteesta vapautuakseen 
surmannut velkojansa, etta sellaisia, joissa uh
rina oli maksukyvyton/-haluton velallinen. 
Osassa velkasuhde oli lahinna osapuolten tu
lehtuneiden, riitaan ja rikokseen johtaneiden 
keskinaisten suhteiden taustatekija, ei niin
kaan rikoksen varsinaisesti motivoinut syy. 117 

Summat olivat kahta huumekauppoihin liit
tynytta tapausta lukuun ottamatta vaatimat
tomia- tosin yhteiskunnan laitapuolen kulki
joille jo muutaman sadan markan summa 
edustaa tuntuvasti merkittavampaa varalli
suutta kuin keskivertovaestolle. 

Muusikko lainasi kollegalleen basson, 
jonka tama kuitenkin myi rahapulassaan 
eteenpain. Easson omistaja vaati omaansa 
takaisin tai ainakin sen rahallista korvaa
mista, sovittiin etta asiasta neuvoteltaisiin 
omistajan asunnossa. Lainaaja tuli neuvot
teluun katkaistun haulikon kanssa ja ampui 
velkojansa. 118 

Kahdella asunnattamalla alkahalistilla 
ali riitaja muutaman k:ymmenen markan ve
lasta. Kun velallinen ei k:yennyt maksa
maan ajaissa, velkaja poltti hanet elavM 
ta.ll9 

Venalaisnuarukaiselle oli syntynyt 
useamman tuhannen markan velka huu-

meista. Kun han ei kehatuksista hualimatta 
k:yennyt maksamaan ajoissa, valittaja puu
katti hanet hengilta. 120 

Erilaisia kosloja alnelston henkirikoksista 
oli yhteensa kymmenen. Niiden joukossa sel
van alaryhman muodostivat kaksi rikosta, 
joissa poika oli surmannut pitkaan muuta 
perhetta vakivallallaan terrorisoineen isan. 
Kumpikin oli tehty selvin pain ja ennalta 
suunnitellusti. 

Mies ali vuasia hakannut vaimaaan ja 
lapsiaan. Eraana iltana kun han ali jalleen 
hakannut vaimansa ja sammunut sen jal
keen alohuaneeseen, hanen vanhin paikansa 
haki haulikan ja surmasi isansa. Kuuluste
luissa poika totesi paattaneensa lapettaa iii
din karsimykset. 121 

Myos neljassa muussa rikoksessa motiivina 
oli tekijaan tai tekijan lahiomaiseen kohdistu
nut aiempi vakivalta. Niista yhdessa poika 
kosti neljannesvuosisataa aiemmin tapahtu
neen aitinsa murhan surmaamalla seka aitinsa 
murhaajan etta taman veljen, toisessa veli 
surmasi sisarensa avomiehen kostona sisaren 
hakkaamisesta. Kolmannessa mies paatti pit
ban jatkuneen kiusaamissuhteen tappamalla 
piinaajansa. Kostoiksi luokiteltiin myos kolme 
rikosta (kaksi rikostapausta ), joissa taustalla 
saattoi olla aiempi seksuaalinen vakivalta. 
Niista toisessa kiinalainen nuorukainen oli 
surmannut isansa vaittaen motiivikseen sek
suaalisesta hyvaksikaytosta vapautumisen, 

116 Kuvattua tapausta ei ole tallaisena tapahtunut, vaikka tapahtumakuvaus pohjautuukin vuosien 1998-2000 
rikosilmoitusaineistoon (kts. alaviite 54). 

117 Oma kysymyksensa on kuinka moni suunnitelmallisista velkomustapoista ylipaabian tulee viranomaisten tietoon, 
silloin kun tahan ei pelotussyista nimenomaan pyrita. Paakaupunkiseudulla on talla hetkella kateissa useita 
venalaissyntyisia huumerikollisuuteen sekaantuneita maahanmuuttajanuoria, joiden epailliiiin joutuneen 
henkirikoksen uhriksi. Velat huumeporukoissa liikkuvat tavallisesti useissa sadoissatuhansissa markoissa 
(Leskinen 2001, 8-1 0). 

118 Kuvattua tapausta ei ole tallaisena tapahtunut, vaikka tapahtumakuvaus pohjautuukin vuosien 1998-2000 
rikosilmoitusaineistoon (kts. alaviite 54). 

119 Kuvattua tapausta ei ole tallaisena tapahtunut, vaikka tapahtumakuvaus pohjautuuldn vuosien 1998-2000 
rikosilmoitusaineistoon (kts. alaviite 54). 

120 Kuvattua tapausta ei ole tallaisena tapahtunut, vaikka tapahtumakuvaus pohjautuuldn vuosien 1998-2000 
rikosilmoitusaineistoon (kts. alaviite 54). 

121 Kuvattua tapausta ei ole tallaisena tapahtunut, vaikka tapahtumakuvaus pohjautuuldn vuosien 1998-2000 
rikosilmoitusaineistoon (kts. alaviite 54). 
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esitutkinnan perusteella osamotiivina lienee 
kuitenkin ollut myos pojan akuutti, huume
velkojen aiheuttama rahantarve. Toisessa ri
koksessa nainen ja mies olivaL surrnanneet 
erittain raa· asti kaksi ystavaansa. Nainen ker
toi motiiviksi vuosia aikaisemmin tapahtu
neen raiskauksen, mies puolestaan viinavar
kauden kostamisen. Yhden kostoksi luokitel
lun henkirikoksen taustalla oli syyllisen ja uh
rin kymmenen vuotta aikaisemmin rakenta
masta paritalosta syntynyt sitkea riita. 

Perintoriidoista ja sukulaisten rahastami
sesta aiheutuneita rikoksia oli aineistossa kak
si. Vain toisessa rikosta oli kaytetty varsinaise
na valineena taloudellisen hyodyn saavutta
miseksi, toinen tapoista oli lahinna kosto epa
oikeudenmukaiseksi koetusta perinnonjaosta. 

Kaiken kaikkiaan paaosa ongelmanrat
kaisutapoista oli syrjaytyneiden miesten/ ala
maailman keskinaisia konflikteja. Luokan ri
koksista 53 %:ssa taustalla olivat laitapuolen 
miesten valiset rikokset, rahasuhteet tai vaki
valta, 15 %:ssa puolestaan jarjestaytyneen ri
kollisuuden toimijoiden konfliktit. Vajaa kol
mannes ongelmanratkaisutapoista koostui ns. 
normaalikansalaisten eri motiiveista tekemis
ta hajarikoksista. Valtaosin kyseessa olivat 
nuorten rikokset. 

5.5.5 Mielenterveyshairiot 

Mielenterveyshairioiksi luokiteltuj a rikoksia 
aineistosta oli 30 (1 0 % kaikista). Luokittelu 
pohjasi selosteosien sisaltamaan tietoihin, 
mielenterveyshairiosta aiheutuneiksi kirjattiin 
teot, joissa poliisin oli nimennyt syyllisen psy
koottiseksi tai muutoin (muusta kuin paihty
mystilasta johtuen) mieleltaan hairiintyneek
si. 

Luokan rikoksista puolet oli lahiomaisten 
valisia. Kaikista aineiston sisaltamista aidinta
poista luokka kasitti perati 43 %, syyllisen 
omiin lapsiin kohdistuneista rikoksista joka 
kolmannen. Myos suhteellisen suuri osa pa
risuhdetapoista (9 %) oli luokiteltu mielen
hairiossa tehdyiksi. 

Nainen oli soittanut veljelleen ja ilmoit
tanut surmanneensa tyttarensa. Veli oli 
kaynyt paikalla, jolloin sisar oli ensin estel
lyt, mutta sallinut taman sitten kayda kat
somassa tyttoa. Vainaja oli jo tuolloin kyl
ma. Poliisipartion saapuessa paikalle tekija 
istui huoneistonsa olohuoneen sohvalla ja oli 
partion arvion mukaan psykoottisessa tilas
sa. Uhri laytyi sangystaan. Oikeuslaaketie
teellisten tutkimusten mukaan tytto oli tu
kehdutettu tyynylla nukkuessa. 122 

Mies oli surmannut aitinsa talikonvar
rella hakkaamalla. Kuulusteluissa tekija 
kertoi, etta hanelle tuli paahan telepaattisia 
kaskyja ja etta aiti oli sotkeentunut hanen 
keksintoihinsa. T asta kimmastuneena han 
oli lyonyt taman hengilta. 123 

Neljannes rikoksista oli kohdistunut syylli
sen tuttavapiiriin ja neljannes ennalta tunte
mattomiin. Paihtyneiden osuus syyllisista oli 
47% ja uhreista 20 %, selvia oli vastaavasti 
27 % ja 63 %. Syyllisista 73 % ja uhreista 
4 7 % oli miehia. Naisten osuus ryhman rikos
ten osapuolista oli siten tuntuvasti suurempi 
kuin missaan muussa konfliktityypissa. Kay
tannossa 31 % kaikista aineistoon sisaltyneista 
naisten tekemista henkirikoksista olikin luoki
teltu mielenhairiossa tehdyksi, yhdessa pa
risuhderiitojen kanssa ne vastasivat kolmesta 
nelj asosasta kaikkia naisten henkirikoksia. 
Myos naisiin kohdistuneista henkirikoksista 
mielenhairiossa tehdyt muodostivat toiseksi 
suurimman ryhman heti parisuhderiitojen jal-

122 Kuvattua tapausta ei ole tiillaisena tapahtunut, vaikka tapahtumakuvaus pohjautuukin vuosien 1998-2000 
rikosilmoitusaineistoon (kts. alaviite 54). 

123 Kuvattua tapausta ei ole tiillaisena tapahtunut, vaikka tapahtumakuvaus pohjautuukin vuosien 1998-2000 
rikosilmoitusaineistoon (kts. alaviite 54). 

76 



keen, aineiston naisuhreista joka viides oli 
joutunut mielenhairiossa tehtyjen rikosten 
uhreiksi. 124 

5.5.6 Rikoksen toimeenpano/ peitte!y 

Muun rikoksen yhteydessa tehtyja henkiri
koksia aineistossa oli 15 (5 % kaikista motii
veiltaan selvitetyista tapoista). 

Ryostomurhia oli seitseman, lisaksi yhdes
sa tapossa kesken murtoa yllatetty murtova
ras oli surmannut kotiin palanneen asunnon 
omistajan. Ryostomurhien syyllisista tekohet
kella humalassa oli 25 % ja uhreista 38 %. 
Kaksi kahdeksasta uhrista oli selvia, muiden 
osapuolten paihtymystilasta ei saatu tietoa. 
Uhrina rikoksista neljassa oli syyllisen tuttava
piiriin kuulunut henkilo, yksi kohdistui syylli
sen tyttoystavaan ja kolme ennalta tuntemat
tomaan henkiloon. Kaksi uhreista ja yksi syyl
lisista oli naisia. 

Mies ja nainen tulivat tuttavansa asun
nan avelle ja pyysivat tupakkaa. Asunnan 
amistaja kaski tulijaita adattamaan ja lahti 
hakemaan tupakaita alahuaneesta. T alloin 
pariskunta tyontyi avesta sisalle ja uhkasi 
tuttavaansa puukalla. Tama jai eteiseen is
tumaan pariskunnan tunkeutuessa asun
toan. Olahuaneessa he kahtasivat tuttavan
sa iakkaan aidin ja yrittivat saada talta tu
pakat uhkaamalla ja puukalla pahainpitele
malla. Aiti ei kuitenkaan antanut periksi, 
vaan haati tunkeilijat asunnasta. Han kuali 
saamiinsa vammaihin myohemmin sairaa
lassa.125 

Nuarukainen ali murtautunut tuttavan
sa talaan tarkaituksenaan anastaa siella al-

leet aseet. Han laysikin vanhan haulikan ja 
siihen sapivia panaksia. T alan amistaja tuli 
kuitenkin kesken kaiken katiin. Murtautuja 
surmasi hanet ampumalla ja pakeni paikal
ta uhrin autalla. 126 

Seksuaalirikoksia aineistossa oli kaksi, kum
massakin uhri ja tekija olivat ennestaan tuttu
ja. Rikokset olivat tapahtuneet yhteisen illan
vieton paatteeksi ja kaikki syylliset olivat teko
hetkella humalassa, samoin toinen uhreista. 
Toisen uhrin paihtymystilasta ei saatu tietoa. 

Kahdesta raiskauksesta tuomittu mies ta
pasi ravintolassa naolta tuntemansa naisen. 
Han lyottaytyi naisen seuraan j a vietti taman 
kanssa illan. Ravintolaillan paatteeksi mies lu
pasi naiselle kyydin kotiin. Han vei kuitenkin 
taman asuntoonsa ja ehdotti sisalla naiselle 
seksia. Kun nainen kieltaytyi, mies pakotti 
hanet kurkusta kuristamalla riisuuntumaan ja 
raiskasi. Nainen uhkasi ilmoittaa tapahtuneen 
poliisille, jolloin mies kuristi hanet hengilta. 127 

Luokkaan sisaltyi myos kaksi rikosta, joissa 
autovaras oli surmannut yllattaen paikalle saa
puneen asianomistajan/ sivullisen. Kummassa
kin tapauksessa osapuolet olivat ennalta toisil
leen tuntemattomia. Toinen uhreista oli teko
hetkella selva, toisen uhrin ja syyllisten paihty
mistilasta ei saatu tietoa. Seka syylliset etta uh
rit olivat kummassakin rikoksessa miehia. 

Mies havaitsi pajaltaan aiemmin paival
la varastetun autan laheisella hualtaasemal
la. Han juaksi autalle, tunkeutui ahjaajan 
avesta pualittain sisaan ja yritti paasta ka
siksi virta-avaimeen. Autavaras annistui 
kuitenkin lahtemaan liikkeelle, jallain autan 
mukaan raahautunut uhri vammautui kua
lettavasti. 128 

124 Rikokset, joissa seka uhrin henkilotunnus etta rikoksen motiivi olivat selvi!Ui: N=76. 

125 Kuvattua tapausta ei ole tallaisena tapahtunut, vaikka tapahtumakuvaus pohjautuukin vuosien 1998-2000 
rikosilmoitusaineistoon (kts. alaviite 54). 

126 Kuvattua tapausta ei ole tallaisena tapahtunut, vaikka tapahtumakuvaus pohjautuukin vuosien 1998-2000 
rikosilmoitusaineistoon (kts. alaviite 54). 

127 Kuvattua tapausta ei ole hillaisena tapahtunut, vaikka tapahtumakuvaus pohjautuukin vuosien 1998-2000 
rikosilmoitusaineistoon (kts. alaviite 54). 

128 Kuvattua tapausta ei ole tallaisena tapahtunut, vaikka tapahtumakuvaus pohjautuukin vuosien 1998-2000 
rikosilmoitusaineistoon (kts. alaviite 54). 

77 



Kolme luokan rikoksista oli lahinna hata
varjeluiksi luokiteltavial joissa vakivaltaisen 
hyokkayksen uhri/ tapaukseen puuttunut si
vullincn oli surmannut hyokkaajan. Kaikki 
osapuolet olivat miehia. Kahdessa tapauksia 
he tunsivat toisensa ainakin ulkonaolta1 yksi 
oli sen sijaan ennalta tuntemattomien vali
nen. Yhdessakaan rikoksista osapuolten hu
malatilasta ei saatu tietoja1 tilannekuvauksista 
paatellen oli kuitenkin todennakoista1 etta ai
nakin paallekarkaajat olivat kaikissa tapauk
sissa humalassa tai huumeiden vaikutuksen 
alaisia. 

5.5.7 Katuvakivalta 

Jarjettomaksi katuvakivallaksi luokiteltuja ri
koksia aineisto sisalsi kaikkiaan kuusi (2 %) . 
Syylliset olivat kaikki miehia1 uhreista yksi oli 
nainen. Syyllisista viisi ja uhreista kaksi oli 
humalassa1 yksi uhri oli selva. Muiden tilasta 
ei saatu tietoa. 

Mies etsi tuttavaansa antaakseen talle 
selkaan. Han yritti saada tuttavansa olin
paikan selville kadulla vastaan tulleelta 
tuntemattomalta pariskunnalta. Hakelty
neet nuoret eivat osanneet sanoa mitaan 
jolloin mies ampui kumpaakin. 129 

1 

Muu riita -luokasta tallaiset teot erotti se I 
ettei surmaamista edeltanyt minkaanlaista1 
edes lyhyttakaan1 osapuolten valista konflik
tia - hyokkays tuli uhrille yllattaen ja ilman 
etta han itse siihen millaan tavoin olisi myota
vaikuttanut. Uhreista kolme oli tekijan tutta
via1 kolme hanelle ennalta tuntemattomia. 

5.6 Tekijan toiminta teon ja/keen 

Syyllisten toiminnasta teon jalkeen selvitet
tiin avun hankinta1 rikosten salaaminen seka 
itsemurhat ja itsemurhan yritykset. 

5.6. 7 Avun hankinta ja rikosten 
sa!aaminen 

Tietoja syyllisten toiminnasta valittomasti 
teon jalkeen oli saatavissa 386 rikoksesta 
(90 %) . Lahteena olivat rikosilmoitusten se
losteosat. 130 

Joka kolmas syyllisista oli halyttanyt paikal
le apua joko itse tai muiden paikalla olleiden/ 
naapurien valityksella. Normaalisti avunhan
kinta oli tapahtunut puhelimitse aluehalytys
keskukseen ja paikalle oli pyydetty ensisijaises
ti laakintaapua silloinkin kun siita ei realistises
ti ajatellen ollut enaa mitaan hyotya. Tosin 
useimpien rikosten olosuhteet olivat sellaiset 
etta syyllinen tuskin oli valittomasti teon jal~ 
keen ollut kykeneva kovinkaan realistiseen ti
lanneanalyysiin1 yksin vahvan humalatilansa 
johdosta. Harvemmin paikalle oli soitettu suo
raan poliisi. Joka neljannen syyllisen olotilaa 
valittomasti rikoksen jalkeen saattoi luonneh
tia taysin passiiviseksi. Kaytokseen myotavai
kutti yleensa vahva paihtymystila. Runsas 
40 % oli puolestaan pyrkinyt aktiivisesti valtta
maan tekonsa seurauksetl paaosa joko kiista
malla syyllisyytensa paikalle tulleiden viran
omaisten alustavassa puhuttelussa tai poistu
malla paikalta ennen teon ilmi tuloa. Rikosjal
kien ja ruumiin aktiivista havittamista oli yrit
tanyt 12 % aineiston syyllisista. 131 

129 Kuv~ttuatapausta ei ole tiillaisena tapahtunut1 vaikka tapahtumakuvaus pohjautuukin vuosien 1998-2000 
nkos!lmmtusamelstoon (kts. alaviite 54). 

130 Jakso perustuu virhekirjauksista puhdistamattomaan aineistoon. 

131 Joiden toiminnasta saatiin tietoja. 
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Taulukko 16. 
Tekijiin toiminta viilittiimiisti teon jiilkeen 

Syyllinen 

Soitti itse ambulanssin/ poliisin paikalle 
Pyysi muita soittamaan ambulanssin/ poliisin paikalle 
Oli taysin passiivinen 
Yritti paeta/ va lttya kiinnijoutumiselta 

N 

Ei tietoa 

N 

Taulukko 17. 
Ruumiin kiitkeminen 

Ruumiin kiitkeminen 

Ei yritetty 
Yritetty 

Hautaamalla 
Upottamalla 
Paloittelemalla 
Polttamalla 
Siirtamalla muualle 
Muulla tavoin 

% 

89,3 
10.7 

3,3 
0,5 
1.4 
4.4 
1,2 

Tiedot ruumiin kiitkemisyrityksista saa
tiin kiiytannossa kaikista aineiston tapoista, 
myos niista, joissa syyllisen henkilollisyys ei 
ollut koostamishetkeen mennessa selvirr 
nyt. m 

Kaikkiaan ll %:ssa henkirikoksia teko oli 
pyritty salaamaan yrittamalla joko kiitkea tai 
havittaa ruumis . Aktiivinen salaaminen oli si
ten loppujen lopuksi harvinaista, joskin osuus 
oli ilmeisesti jonkin verran alakanttiin. On ni
mittain todennakoista, etta muutamassa ri
koksessa salaaminen onnistuu vuosittain niin 
hyvin, etta ne tulevat ilmi vasta vuosien ku
luttua, jos silloinkaan. Tallaisten piilevien ri
kosten maara lienee kuitenkin erittain pieni, 
sen verran hyvin vaestomme on rekisteroity ja 
tarkkailtu. Katoamistapaukset johtavat saan
nonmukaisesti tutkintaan, joka yleensa johtaa 

% 

25.1 
7.0 

25.6 
42.2 

100 

10.2 

100 

N 

384 
46 

14 
2 
6 

19 
5 

N 

97 
27 
99 

163 

386 

44 

430 

Syyllinen piiihtynyt133 (%) 

51,8 
37,0 

57,1 
50,0 
16.7 
31,6 
20,0 

joko kadonneen tai ainakin hanen jaannosten
sa loytymiseen. 

Yleisin salaamistapa aineiston rikoksissa 
oli yksinkertaisesti ruumiin siirtaminen teko
paikalta muualle. Pyrkimyksena ei ollut aina 
niinkiian ruumiin kiitkeminen, vaan lahinna 
sen toimittaminen pois jaloista ja silmista . 
Varsinaista ruumiin havittamista oli yritetty 
6 %:ssa rikoksia, useimmiten tapana oli ollut 
joko upottaminen tai polttaminen. 

Aineistosta oli mahdollista selvittaa myos 
kiitkemisen ja syyllisen paihtymystilan valista 
yhteytta. Se, etta rikos oli tehty paihtyneena 
ei sinansa merkinnyt sita, etta myos paatos 
jalkien siivoamisesta saati varsinainen ruu
miin kiitkeminen olisi suoritettu vastaavassa 
tilassa. Katkeminen tehtiin usein vasta jonkin 
aikaa, joskus vuorokausia, rikoksen jalkeen. 

132 Katkemistavaksi on tassa m erkitty ruumiin lopullinen havittamismuoto - esimerkiksi jos ruumis on ensin 
haudattu, sitten kaivettu yli:is, paloiteltu ja lopulta poltettu, on se kirjattu poltetuksi . 

133 Kaikista syyllisista epaselvat tapaukset mukaan lukien. 
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Tau/ukko 18. 
Ruumiin kiitkeminen ja osapuolten suhde 

Uhri 

Kumppani 
- va imo. naisystava 
- mies, miesystava 

La psi 
Aiti 
I sa 
Muu lahiomainen 
Kolmiodraaman osapuoli 
T uttava 
Tuntematon 

Ei ti etoa 

Yhteensii 

Tasta huolimatta tekohetken paihtymystilan 
ja myohemman ruumiin katkemisen valilla 
oli selva yhteys . Kun epaselvat tapaukset mu
kaan laskien syyllisista 52 % oli paihtyneina 
rikoksissa, joissa ruumista ei katketty, oli 
osuus vain 37 % rikoksissa, joissa katkemista 
yritettiin. 

Keskimaaraista harvinaisempaa katkemi
nen oli parisuhdetapoissa j a omiin lapsiin 
kohdistuneissa rikoksissa, samoin muussakin 
laheissuhdevakivallassa isansurmia lukuun ot
tamatta. Erittain yleista se oli puolestaan kol
miodraamasuhteisiin liittyneissa rikoksissa. 
(Osin johtuen siita, etta niita aineistossa oli 
hyvin vahan, osin kuitenkin myos mainittujen 
rikosten suhteellisen korkeasta suunnitelmal
lisuuden asteesta.) Poikkeuksellisen paljon 
katkemistapauksia ( viidennes kaikista) oli 
myos rikosten joukossa, joissa uhrin ja syylli
sen suhde ei ollut selvilla. Naihin tapauksiin 
lukeutuivat myos ne, joiden tutkinta ei aineis
ton keraamisajankohtaan mennessa ollut viela 
johtanut syyllisen selville saamiseen. Niiden 
osalta katkenta oli siten tuottanut ainakin 
jonkinlaista tulosta. 

Kiitketty % N 

5 6,3 80 
4 5,8 69 
1 9,1 11 

6,3 16 
7 

3 23,1 13 
9,1 11 

2 40,0 5 
21 10,5 201 
3 9.4 32 

10 15.4 65 

46 10,7 430 

5.6.2 Syyllisten itsemurhat 

Aineiston 419:sta henkirikoksesta 26:ssa 
(6 %) syyllinen teki itsemurhan joko valitto
masti teon jalkeen tai viimeistaan ennen oi
keuskasittelyn alkamista, lisaksi viidessa ri
koksessa (1 %) syyllinen yritti itsemurhaa. 134 

Itsemurhista ja itsemurhan yrityksista 
87 % liittyi laheissuhdetappoihin ja niissakin 
lahinna kahteen rikostyyppiin. Miesten suo
rittamissa kumppanin surmissa viidennes 
syyllisista tappoi samalla itsensa, nimen
omaan tappoi, silla yrityksiksi jaaneita tekoja 
naihin liittyi ainoastaan yksi. Toinen rikos
tyyppi, jossa syyllisten itsemurhat ja itsemur
han yritykset ( 43 % syyllisista) olivat erittain 
yleisia, olivat oman alaikaisen lapsen surmaa
miset. Vain yritykseksi jaaneiden itsemurhien 
suurta osuutta niissa selitti osin syyllisten 
usein erittain sekava mielentila. 

Itsemurhan tehneista tai sita yrittaneista 
26% oli tekohetkella paihtyneita ja 19% sel
via. 48 % kuului yrittajiin, toimihenkiloihin ja 
tyontekijoihin, 13 % oli elakelaisia, 26 % 

134 Jakso perustuu kaksoiski1jauksista puhdistettuun aineistoon, se sisaltiiii ulkomailla tehdyn rikoksen. 
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Taulukko 19. 
Syyllisen itsemurha ja osapuolten suhde 

Uhri Syyllinen teki itsemurhan 

Rikoksia % 

Vaimo, naisystava 14 20,9 
Mies, miesystava 
La psi 3 21.4 
Muu lahiomainen 5 16,1 
Tuttava 2 1,0 
Tuntematon 3,1 

Ei tietoa 1,6 

Yhteensa 26 6,2 

Taulukko 20. 

Yritti itsemurhaa 

Rikoksia 

3 

5 

% 

1,5 

21,4 
3,2 

1,2 

N 

67 
11 
14 
31 

200 
32 

64 

419 

Syyllisen itsemurha ja sosioekonominen asema (rikospohjainen; paasyyllisen sosioekonominen asema)135 

Sosioekonominen Syyllinen teki Yritti itsemurhaa Uhreista lahiomaisia (%) N 
asema itsemurhan 

Rikoksia % Rikoksia % 

Kump. La psi Muu Yht. 

Maata lousyrittaja 2 25,0 12,5 25,0 51,8 8 
Muu yrittaja 6,7 33,3 6,7 6,7 46,7 15 
Ylempi toimihenkilii 1 8,3 8,3 33,3 41,6 12 
Alempi toimihenki lii 1 4,8 4,8 14,3 4,8 14,3 33,4 21 
Tyiintekija 8 19,0 2,4 26,2 7,1 9,5 42,8 42 
Opiske lija 15,4 11 ,5 26,9 26 
Elakelainen 3 4,9 1,6 29,5 3,3 32,8 61 
Tyiitiin 8 4,6 15,4 4,0 5,7 25,1 175 
Tuntematon 2 2,9 2 2,9 11 ,6 5,8 2,9 20,3 69 

Yhteensa 26 6,1 5 1.2 18.4 3,7 7,2 29,3 429 

tyi:itti:imiii ja 13% sosioekonomiselta asemal- keskimiiiirin ( osin tiimii tosin johtui suoraan 
taan tuntemattomia. Ylempien sosiaaliryhmi- siitii, etta liiheissuhdetappoja oli ylimpien so-
en edustajia oli sit en joukossa tuntuvasti siaaliryhmien edustajilla keskimiiiiriiistii 
enemmiin kuin henkirikoksiin syyllistyneissii enemmiin). 

135 Pohjana virhekirj auksista puhdistamaton aineisto . 
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6 Nuoret henkirikosten tekijoina 

Nuoren rikoksentekijan kiisite on rikosoikeu
dessamme ylaikiirajaltaan jossain maarin epa
maarainen. Rangaistusta maarattaessa nuori
na, lievennetyn rangaistusasteikon piiriin tu
levina, rikoksentekijoina pidetaan rikoslain 
mukaan 15-17 -vuotiaita. Toisaalta lakia nuo
risovankilasta, joka sallii ehdonalaisen vapau
tumisen normaaleja maaraosia aikaisemmin, 
sovelletaan alle 21-vuotiaana rikoksensa teh
neisiin. 136 Lastensuojelulaissa lapsena pide
taan puolestaan alle 18-vuotiasta ja nuorena 
alle 21 -vuotiasta henkiloa. 137 Seuraavassa (la
hinna vaestotilaston systematiikasta johtuvis
ta kiiytannollisyyssyista) nuorena rikoksente
kijana on pidetty henkiloa, joka on tehnyt ri
koksensa alle 20-vuotiaana. 

Rikoksia, joissa paaepailty oli alle 20-vuo
tias, oli aineistossa 35 (1998: 10; 1999; 10; 
2000; 15) eli 8 % kaikista aineiston henkiri
koksista.1 38 Nuorten rikoksista 22:ssa (63 %) 
sekii epailtyja etta uhreja oli yksi, neljassa 

Taulukko 21. 
Nuorten epiiiltyjen ikii vuoden tarkkuudella (piiiiepiiillyt) 

(11 %) oli useampi epailty ja yksi uhri, kah
dessa (6 %) useampi uhri ja yksi epailty ja 
kahdessa (6 %) useampi epailty ja useampi 
uhri. Nuorten tekemien rikosten osuus aineis
ton monitekijaisista rikoksista oli siten tuntu
vasti korkeampi (19 %) kuin henkirikoksista 
keskimaarin (8 %) . Rikoksista, joissa seka uh
reja etta epailtyja oli useampia, nuorten teke
mia oli perati 40 %. Nuorten syyllisten koko
naismaara aineistossa oli 48 - kaksi tyttoa ja 
46 poikaa ( 4 % kaikista naissyyllisista j a 9 % 
kaikista miessyyllisista) .139 

lkii 
Aineiston syyllisiksi epaillyista kolme oli alle 
15-vuotiaita, nuorin 12-vuotias. 15 vuotta 
tayttaneiden osalta ikii kyettiin selvittamaan 
vuoden tarkkuudella ainoastaan juttujen paa
epailtyjen osalta (35), jotka kaikki olivat mie
hia. Varsinainen murros henkirikoksiin syyl-

ikii Syyllisiii % 

12 2,6 
13 2,6 
14 1 2,6 
15 3 7,9 
16 7 18,4 
17 10 26,3 
18 6 15,8 
19 9 23) 

Vhteensii 38 100 

136 Lappi-Seppala 2001, 241. 
137 Kivivuori & Kouvonen & Marttunen 2001, 241. 

138 Kaksoiskirjaukset poistettu. 
139 Lisaksi yksi aineiston keruuvaiheessa tekijaltaan tuntemattomaksi jaanyt vuoden 2000 rikos on sittemmin 

osoittautunut alaikaisen tekemaksi, vuoden 2000 osalta kokonaismaaraksi tulee siten 16. 
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listymisessa ajoittui ryhmassa 15 ja 16 ika
vuoden valille, sen sijaan 16-19-vuotiaiden 
rikollisuudessa ei suurempia eroja ollut ha
vaittavissa. 

Perhetausta 
Perhetausta oli selvitettavissa 45 (94 %) nuo
ren osalta. H eista kolme asui yksin, yksi oli 
laitoksessa ja 41 asui yhdessa vanhempiensa 
kanssa. Itsenaisesti asuneiden osuus 
15-19-vuotiaista miessyyllisista oli 8 %:0 

hienoisesti suurempi kuin ikaryhman koko 
miesvaestosta (5 %). 

Kotona asuneista 59 % oli avioperheista, 
39 % yksinhuoltajaperheista ja yksi syyllinen 
(2 %) eli yhdessa aitinsa ja taman uuden 
miesystavan kanssa. Yksinhuoltajaperheiden 
osuus maan lapsiperheista 1999 oli 19 % ja 
yksinhuoltajaperheiden lasten osuus alaikai
sista lapsista 16 %, 141 joten kokonaisvaestoon 
verrattuna henkirikoksiin syyllistyneiden 

Tau/ukko 22. 
Nuorten syyllisten perhetausta 

Mies Nainen 

N % N 

Avioperhe 22 51,2 2 
Aiti ja lapsia 12 27,9 
lsa ja lapsia 4 9,3 
Avoperhe 2,3 
Perheeseen kuulumaton 3 7,0 
La itoksessa 2,3 

Yhteensii 43 100 2 

Tuntematon 3 6,5 

N 46 100 2 

140 N = 40. 

% 

nuorten joukossa oli selvasti keskimaaraista 
enemman yksinhuoltajaperheiden lapsia . 

Vastaavasti seka avio- etta avoperheiden 
lapsia oli joukossa huomattavasti vaestoosuu
den edellyttamaa vahemman. 142 

Suhde tyoelamaan, sosioekonominen 
tausta ja asuinolot 

Tiedot paaasiallisesta toiminnasta saatiin 
niinikaan 45 nuoren osalta. Heista lapsiksi, 
koululaisiksi tai opiskelijoiksi oli luokiteltu 36 
(80 %), tyottomia joukossa oli kaksi ja elake
laisia yksi. Kuusi oli luokiteltu ryhmaan "muu 
paaasiallinen toiminta" . Ansiotyossa ei ollut 
yksikaan. 

Koko ikaryhmaan verrattuna syyllisten 
joukossa oli keskimaaraista vahemman, paitsi 
ansiotyossa olevia, myos tyottomia, sita vas
toin muu paaasiallinen toiminta -ryhmaan 
luokiteltuja oli huomattavasti keskimaaraista 
enemman. Viimeksi mainittujen kohdalla ky
se oli kaytannossa toimettomista henkiloista, 
joiden toimeentulosta huolehtivat paaosin 

Kaikkiaan Lapsiperheet 1999 (%) 

N % perheistii lapsista 

100 24 58,5 65,9 70,3 
12 29,3 16,8 14.4 
4 9,8 2.4 1,8 

2.4 15,0 13,5 

100 41 100 

100 

141 Tiedot 31.12.1999, koskevat perheitii, joissa aile 18-vuotiaita lapsia. 

142 Suhteellisesti kaikkein aliedustetuimpia olivat avoperheiden lapset, joita alaikiiisistii lapsista vuoden 1999 lopulla 
oli 14 %, mutta syyllisistii ainoastaan 2 %. Piiiisyynii avoperheiden lasten aliedustettuisuuteen oli epiiilemiittii 
avioperheiden lapsia huomattavasti nuorempi ikiijakauma, heidiin osuutensa 15- 19-vuotiaista lapsista oli 
olennaisesti pienempi kuin 14 %. 
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Taulukko 23. 
Nuorten syyllisten piiiiasiallinen toiminta 

Piiiiasiallinen toiminta 

Tytil linen 
Tytittin 
Opiskelija 
Elakelainen 
Muu 

Yhteensii 

Ei tietoa 

Yhteensii 

Syylliset 

% 

4,8 
78,6 

2.4 
14,3 

100 

6.7 

vanhemmat. Varusmiehia syyllisten joukossa 
ei ollut yhtakaan. 

Tiedot nuorten syyllisten sosioekonomi
sesta asemasta koskivat valtaosan kohdalla to
siasiallisesti heidan vanhempiensa asemaa eli 
lahinna syyllisten sosioekonomista taustaa. 
Tuo tausta poikkesi merkittavasti keskiverto
h enkirikollisista. 

Maatalousyrittajien perheista syyllisista oli 
10 %, toimihenkili:iperheista 38 % ja tyi:ilais
perheista 18 % - yhteensa siis 67 %. Vastaa-

Taulukko 24. 
Nuorten syyllisten sosioekonominen asema 

Sosioekonominen tausta Nuoret syylliset 

% 

Yrittaja 10,3 
Maatalousyrittaja 10,3 

Ylempi toimihenkilti 17,9 
Alempi toimihenkilti 20,5 
Tytintekija 17,9 
Opiskelija 7.7 
Elakelainen 10,3 
Tytittin/ muu 15,4 

Yhteensa 100 

Tuntematon/ ei tietoa 18,8 

Yhteensii 

N 

2 
33 
1 
6 

42 

3 

45 

Kaikki 15-19-vuotiaat 
31.12.1995 (%) 

9.4 
7.7 

77,2 
0,6 
5,1 

va osuus koko ikaryhmasta oli kaytanni:issa sa
ma eli 68 %. Toisaalta asemaltaan tyi:itti:imiksi 
ja elakelaisiksi syyllisista (/ heidan perheiden
sa paamiehista) oli luokiteltu huomattavasti 
koko ikaryhmaa suurempi osuus (26 % vs. 
16 %). Opiskelijoita ryhmassa oli sen sijaan 
huomattavasti keskimaaraista vahemman • 
(8% vs . 16 %). 

Kaiken kaikkiaan nuorten sosioekonomi
nen tausta poikkesi keskivertosyyllisia huo
mattavasti vahemman koko vaesti:ista. Nuor-

Kaikki 15-19-vuotiaat 
31 .12.1995 (%) 

N 
4 8,8 
4 3.4 
7 15,9 
8 19,5 
7 23,6 
3 16.4 
4 1.7 
6 14,1 

39 

9 
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tenkin parissa oli kylla tuntuvasti keskimaa
raista enemman tyoelamasta syrjaytyneiden 
perheiden lapsia, mutta samalla myos ylempi
en yhteiskuntaryhmien edustajia oli suhteelli
sesti huomattavasti enemman kuin muissa 
syyllisikaryhmissa - kaytannossa samassa suh
teessa kuin koko alle 20-vuotiaiden ikaryh
massa. 

Myos nuorten asuinolot olivat olennaisesti 
paremmat kuin syyllisilla keskimaarin, jopa 
paremmat kuin vaestossa keskimaarin. Hyvin 
varustetuissa asunnoissa asuneiden osuus oli 
heista 89 %. 143 

Suhde uhriin 
Paaepaillyn ja uhrin suhde oli selvitettavissa 
29:ssa nuorten rikoksessa 144 (75 %). Noin 
puolessa uhrina oli ollut tekijan ystava tai tut
tava ja 14 %:ssa aiemmin ainakin naolta tun
nettu henkilo. Perheenjasen oli uhrina neljan
neksessa rikoksia (poikkeuksetta joko oma isa 

Tau/ukko 25. 

tai veli) ja seurustelukumppani yhdessa ri
koksessa (4 %) . Taysin tuntemattomiin rikok
sista oli kohdistunut 7 %. 

Alaikiiisten rikoksct suuntautuivat siten 
keskimaaraista huomattavasti useammin toi
saalta lahiomaisiin ja perheenjaseniin, toisaal
ta tuttavapiiriin. Tuntemattomiin kohdistu
neita rikoksia heilla oli saman verran kuin 
henkirikoksiin syyllistyneilla keskimaarin, sen 
sijaan pari- ja seurustelusuhdetappoja (sinan
sa luonnollisista syista) huomattavasti keski
maaraista vahemman. 

Aseet 
Yleisimmat tekovalineet nuorten rikoksissa 
olivat teraaseet (56 %) ja pitkat tuliaseet 
(17 %). Ilman asetta toimeenpantuja kuoli
aaksi pahoinpitelyja ja kasituliasetappoja heil
la oli tuntuvasti keskimaaraista vahemman. 

Uhrin suhde syylliseen henkirikoksissa, joissa piiiiepiiilty aile 20-vuotias 

Uhri 

Seurustelukumppani/ puoliso 

La psi 
Is a 
Veli 
Muu lahiomainen 

Ystava 
Naapuri 
T uttu ulkonai:ilta 
Muu tuttava 

Tuntematon 

Yhteensa 

Ei tietoa 

Vhteensii 

143 N=44. 

Nuorten rikokset 

% 

3,4 

3,4 
10,3 
10,3 

48,3 
3,4 

13,8 

6,9 

100 

23.7 

100 

144 Rikoksista, joissa piiiiepiiilty oli aile 20-vuotias. 
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N 

1 
3 
3 

14 

4 

2 

29 

9 

38 

Kaikki rikokset 

% 

22,3 

4,4 
3,6 
2.7 
6,6 

36,5 
2,5 

13,5 
3,6 

8,8 



Tau/ukko 26. 
Tekoviiline nuorten henkirikoksissa 

Ase Nuorten rikokset Kaikki rikokset 

% 

Ei asetta 8.3 
Teraase 55,6 
Tylppa esine 11,1 
Pitkii ampuma-ase 16,7 
Kasitu liase 2,8 
Muu 5,6 

Yhteensii 100 

Ei tietoa 5,3 

Yhteensii 100 

Piiihteet 
Nuorista henkirikoksentekijoista, joiden paih
tymystilasta saatiin tieto, 67 % oli tekohetkel
la humalassa, 21 % huumausaineiden vaiku
tuksen alaisena ja 13% selvia (N=24), kaikki
aan 50 %:lta nuoria syyllisia paihtymystilasta 
ei saatu minkaanlaista tietoa. Vastaavasti 
nuorten rikoksissa uhri oli 70 %:ssa tapauksia 
humalassa, 10 %:ssa huumeiden vaikutuksen 
alaisena ja 20 %:ssa selva (N=20). Rikoksista 
43 %:ssa uhrin paihtymyksesta ei saatu tietoa. 

Nuorten rikokset eivat osapuolten paihty
mystilan osalta siten juurikaan eronneet 

Taulukko 27. 
Motiivi nuorten henkirikoksissa 

Motiivi 

Ryyppyri ita 
Muu riita 
Mielenterveydellinen hiiiriti 
Kosta 
Autovarkauden ilmitulon estaminen 
Jengitappelu 
Mustasukkaisuus 
Rasismi 

Yhteensii 

Ei tietoa 

Yhteensii 

N % 

3 13,2 
20 46.4 
4 9,0 
6 12.7 

10,8 
2 7,9 

36 

2 

38 

muista henkirikoksista: valtaosassa kaikki osa
puolet olivat rikoshetkella paihteiden vaiku
tuksen alaisena. Paihteiden laadussa oli sen si
jaan tuntuva ero: henkirikoksensa huumeiden 
vaikutuksen alaisena tehneista perati 28 % oli 
alle 20-vuotiaita, kun ikaryhman osuus kai
kista syyllisista oli ainoastaan 9 % ja humalas
sa toimineista 8 %. 

Motiivit ja rikostyypit 
Motiivi oli selvitettavissa vajaasta 60 %:sta 
nuorten rikoksia . Ryyppyriitoja teoista oli va-

% 

30 
25 
15 
10 
5 
5 
5 
5 

100 

42,9 

100 

N 

6 
5 
3 
2 

20 

15 

35 
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jaa kolmannes, epamaaraisia muita riitoja nel
jannes, mielenterveydellisista hairioista joh
tuneiksi luokiteltiin 15 % ja kostoiksi 10 %. 145 

Kaiken kaikkiaan seka rikokset etta motii
vit olivat moninaisia, mutta suunnitelmalli
suutta ja harkintaa niihin sisaltyi perin har
voin. 

Kahdelle alaikaiselle veljekselle tuli kinaa 
leikkiautoista. Vanhempi puukotti nuorem
man hengilta. 146 

Ennalta harkittuja nuorten rikoksista oli
vat aineistossa lahinna kaksi isansurmaa, jois
sa motiivina oli vakivaltaisen, muuta perhetta 
terrorisoineen perheenjasenen eliminoimi
nen. 

Suunnittelemattomuuden ohella toinen 
nuorten rikoksia yhdistanyt (ja jalkikateen 
kerrotuista motiivista riippumaton) piirre oli 
huomattava ja taysin tarkoituksettomalta vai
kuttanut raakuus. Useammassa rikoksessa va
kivaltaisen purkauksen tarve tuntui olleen 
olemassa jo ennen kohteen usein sattumanva
raista ilmestymista. Kohteen valinta ei sen si
jaan ollut yleensa ollut sattumanvaraista, silla 
sellaiseksi oli paatynyt saannonmukaisesti 
henkilo, joka oli tekijaa huomattavasti hei
kompi ja kykenematon itsepuolustukseen. 

Nuarukainen tapasi kunnantalan pihal
la pullaja keranneen asunnattaman miehen. 
Mies kysyi pajalta tieta kaupalle, paika atti 
maasta aksankarahkan ja sanaakaan sana-

145 Luvusta on poistettu kaksoiskirjaukset (kolme rikosta). 

matta hakkasi miehen hengilta. Tekija ali 
tekahetkella selva. 147 

Nuarukainen pahainpiteli lyomalla ja 
patkimalla asunnattaman miehen hengiltii. 
Kuulusteluissa han kertai matiiviksi sen, et
tei pitanyt asunnattamista. Tekijii ali teka
hetkella pramillen humalassa. 148 

Nuarukaisjaukka tunkeutui autiatalaan 
ja puukatti kaksi asunnatanta, humalaansa 
nukkunutta miestii hengilta. Jaukkia saatiin 
kiinni laheisestii virastasta, jassa se ali ha
jattamassa miesten vessaa. Pajat alivat 
kaikki vajaan pramillen humalassa. 149 

Nuoret henkirikosten tekijoinii 
Alaikaisia syyllisia oli 1998-2000 huomatta
vasti enemman kuin 1990-luvulla keskimaa
rin, mutta kyseessa saattoi olla satunnainen 
piikki. 150 Nuorten henkirikosten vuotuinen 
maara on niin pieni, ettei kolmen vuoden pe
rusteella voi tehda rikollisuuden kehityssuun
nasta kovinkaan pitkalle menevia johtopaa
toksia. Vuosikymmenten aikajanteella tarkas
tellen alle 15-vuotiaiden henkirikokset ovat 
itse asiassa viimeisten kahdenkymmenen vuo
den aikana selvasti vahentyneet, heidan suh
teellinen rikollisuustasonsa oli 1990-luvulla 
vain kolmasosa 1980-luvun tasosta. Sen sijaan 
15-1 7 -vuotiaiden rikollisuus on samaan ai
kaan ollut tasaisessa, joskin lievassa kasvussa. 

146 Kuvattua tapausta ei ole tallaisena tapahtunut, vaikka tapahtumakuvaus pohjautuukin vuosien 1998-2000 
rikosilmoitusaineistoon (kts. alaviite 54). 

147 Kuvattua tapausta ei ole tallaisena tapahtunut, vaikka tapahtumakuvaus pohjautuukin vuosien 1998-2000 
rikosilmoitusaineistoon (kts. alaviite 54). 

148 Kuvattua tapausta ei ole tallaisena tapahtunut, vaikka tapahtumakuvaus pohjautuukin vuosien 1998-2000 
rikosilmoitusaineistoon (kts. alaviite 54). 

149 Kuvattua tapausta ei ole tallaisena tapahtunut, vaikka tapahtumakuvaus pohjautuukin vuosien 1998-2000 
rikosilmoitusaineistoon (kts. alaviite 54). 

150 Aile 18-vuotiaita henkirikoksesta epailtyja oli 1990-97 keskimaarin 3,6, vuosina 1998-2000 7,7. 
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Myos vuosina 1998-2000 rikollisuuden kasvu 
keskittyi juuri tahan ikaryhmaan. 151 

Mitaan yhtenaista, tuon lisaantymisen se
littavaa juonnetta ei 1998-2000 rikoksista ol
lut loydettavissa. Rikosten motiivit ja niihin 
johtaneet tilanteet olivat moninaisia, huo
mattavasti vaihtelevampia ja moninaisempia 
kuin henkirikoksissa keskimaarin, ja sama pati 
myos rikoksiin syyllistyneiden sosiaaliseen 
taustaan. Se ei muista henkirikollisista poike
ten juurikaan eronnut koko ikaryhman nor
maalijakaumasta, joten mitaan sosiaaliryhmaa 
ei voinut nimeta erityiseksi ongelmaryhmaksi. 

Kaksi selvaa erityispiirretta nuorten rikok
sista oli kuitenkin havaittavissa. Ensinnakin 
se, etta joka viides aineiston alle 20-vuotiaista 
henkirikoksen tekijoista oli rikoshetkella huu
mausaineiden vaikutuksen alaisena, indikoi 

vahvasti, etta nuorten henkirikollisuudella oli 
jonkinlainen yhteys seka huumeiden kiiyttoon 
etta huumeita kayttaviin alakulttuureihin. 
Toinen yhteinen piirre nuorissa henkirikok
sen tekijoissa oli se, etta poikkeuksellisen mo
net heista tulivat yksinhuoltajaperheista. 
Rikoksiin syyllistyneiden kotiolot olivat siten 
ilmeisesti yleensa keskimaaraistii rikkonai
semmat ja myos heidan kiiyttaytymisensa ja 
elintapojensa valvonta oli todennakoisesti jaa
nyt kodin taholta normaalia heikommaksi. 
Tama tulos vastasi sinansa myos nuorten 
omaisuusrikollisuutta, paihteiden kiiyttoa ja 
kouluvakivaltaa koskevissa tutkimuksissa to
dettua. Nayttaisi siten silta, etta nuorten hen
kirikollisuuden taustalla on ainakin osin hyvin 
samankaltaisia tekijoita kuin muunkin nuor
ten ongelmakiiyttaytymisen. 152 

151 Kivivuori & Aromaa 2001; Vuosina 2000-2001 aiempi aleneva kehityssuunta aile 15-vuotiaiden 
henkirikollisuudessa kaantyi, vuonna 2000 aile 15-vuotiaita syylliseksi epailtyja oli henkirikoksissa kaksi ja vuonna 
2001 kolme, kun miiiirii 1990-luvulla oli keskimiiiirin 0,4. On kuitenkin liian aikaista puhua alkavasta 
nuorisoviikivallan kasvutrendista, silla aivan yhta hyvin kyseessii voi olla satunnaiseksi jaiiva tilastollinen 
rikoskeskittymii. Kummasta kyse on, siihen selvyyden antavat tulevat vuodet (Janne Kivivuoren antamia 
ennakkotietoja vuoden 2001 Rikollisuustilanne julkaisusta). 

152 Kivivuori 1997, 16-17. 
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7 Alueellinen jakautuminen 

Keskimaaraiseksi koko maan henkirikollisuus
tasoksi 1998-2000 muodostui aineiston ri
kosten perusteella 2,8. 153 Kuntatyypeittain ri
kollisuustaso oli korkein maaseutumaisissa 
kunnissa ja alhaisin taajaan asutuissa kunnis
sa.1 54 Kaytannossa alueelliset erot olivat kui
tenkin merkittavampia kuin kuntatyypittai
set. Korkean vakivallan alueilla rikollisuustaso 
oli yleensa korkea kuntatyypista riippumatta, 
matalan henkirikollisuuden alueilla vastaavas
ti maan keskiarvon alapuolella niin kaupun
geissa kuin maaseudullakin. 

Pohjaksi alueelliselle tarkastelulle on seu
raavassa otettu maakunnat. Uusimaa on lisak
si jaettu kolmeen osaan: paakaupunkiseutuun 
(Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa), Lan
si-Uuteenmaahan (kaksikieliset rannikkokun
nat) ja Keski-Uuteenmaahan (suomenkieliset 
kunnat ja Lohja). Kunnallinen tarkastelu alu
eiden sisalla on tehty kuntatyyppien tasolla, 
sen sijaan yksittaisten kuntien osalta on esi
tetty ainoastaan suurimpien kaupunkien ri
kollisuus. Yksityiskohtaisempaa esittelya ei 
lyhyen tarkasteluajanjakson johdosta ole pi
detty mielekkaana. 

Taulukko 28. 
Henkirikollisuus kuntatyypeittiiin 1998- 2000 

Kuntatyyppi 

Kaupunkimaiset kunnat 
Taajaan asutut kunnat 
Maaseutumaiset kunnat 

Kaikki kunnat 

!53 Luvuista ei ole poistettu virhekirjauksia. 

Rikoksia 

269 
54 

107 

430 

H enkirikollisuustason alueelliset vaihtelut 
olivat ajanjaksolla huomattavat: maan vaki
valtaisimmassa maakunnassa, Pohjois-Karja
lassa, tapettiin asukkaita vaestomaaraan nah
den kuusi kertaa enemman kuin toista aari
paata edustaneella Lansi-Uudellamaalla . 

Pohjois-Karjalan ohella korkean henkiri
kollisuuden maakuntia (rikollisuustaso 3,0 ja 
korkeampi) vuosina 1998- 2000 olivat Kai
nuu, Kymenlaakso, Lappi, Paij at -Hame ja 
Savo. Huomattavasti alle maan keskitason 
henkirikollisuustaso oli puolestaan paakau
punkiseudun ulkopuolisella Uudellamaalla, 
Pohjanmaan maakunnassa ja Ahvenanmaalla. 
Muissa maakunnissa rikollisuustaso vastasi 
suunnilleen maan keskiarvoa. 

Pohjois- ja Ita-Suomen korkean henkiri
kollisuuden maakuntia yhdisti ajanjaksolla va
kivaltaisuuden ohella taantuva vaestokehitys 
ja miesvaeston koko maata korkeampi kes
ki-ika. Viidessa niista miesten suhteellinen 
osuus asukkaista oli niinikaan huomattavasti 
keskimaaraista korkeampi. Taantuva vaesto
kehitys, ikaantynyt vaestorakenne ja korkea 
henkirikollisuus eivat kuitenkaan automaatti-

Taso Keskiviikiluku 1999 

2,9 3.1 22077 
2,0 896.950 
3,1 1.146.448 

2,8 5.165.474 

154 Tilastollisessa kuntaryhmityksessa kunnat jaetaan taajamavaest i:in osuuden ja suurimman taajaman vakiluvun 
perusteella kaupunkimaisiin, taajaan asuttuihin seka maaseutumaisiin kun tiin . Se perustuu viiesti:ilaskentojen 
yhteydessa tehtiivaan taajamarajaukseen. Tassa sovellettu pohjautuu vuoden 2000 vaesti:ilaskennan t ietoihin. 
Taajamina pidetaan kaikkia vahintaan 200 asukkaan rakennusryhmia, joissa rakennusten valinen etaisyys ei 
yleensa ole 200 metria suurempi. Taajama voi ulottua useamman kuin yhden kunnan alueelle. 
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Taulukko 29. 
Henkirikollisuus maakunnittain 1998-2000 

Maakunta/ alue Rikok-
sia 
1998 1999 2000 1998-2000 Taso 

Pohjois-Karjala 8 10 9 27 
Etela-Savo 13 4 7 24 
Paijat-Hame 9 6 12 27 
Kainuu 3 4 5 12 
Pohjois-Savo 11 11 10 32 
Lap pi 9 9 6 24 
Kymenlaakso 7 7 6 20 
Keski-Suomi 4 6 13 23 
Etela-Karjala 3 5 4 12 
Pohjois-Pohjanmaa 10 8 12 30 
Varsinais-Suomi 3 15 16 34 
Kanta-Hame 4 5 3 12 
Paakaupunkiseutu 18 31 19 68 
Keski-Pohjanmaa 3 0 2 5 
Satakunta 5 4 6 15 
Pirkanmaa 6 11 10 27 
Etela-Pohjanmaa 4 4 4 12 
lta-Uusimaa 1 4 0 5 
Pohjanmaa 2 2 4 8 
Ahvenanmaa 0 0 1 
Keski-Uusimaa 5 3 1 9 
Lansi -Uusimaa 2 0 0 2 

Koko Suomi 130 150 150 430 

sesti yhdistyneet toisiinsa, kuten entisen Vaa
san laanin alue ja Satakunta osoittivat. Yksi 
useimpia (joskaan ei kaikkia) korkean henki
rikollisuuden maakuntia yhdistanyt tekija oli 
myos se, etta henkirikollisuus oli niissa keski
maaraista yleisempaa sekii maaseudulla etta 
kaupungeissa. Nain oli Pohjois-Karjalassa, 
Kainuussa, Pohjois-Savossa ja Lapissa. Sen si
jaan Etela-Savossa, Kymenlaaksossa ja Pai
jat-Hameessa rikollisuustason korkeus johtui 

155 Vuonna 1999 

156 Vuoden 1999 keskivakiluvusta 
157 Koko Uusimaa. 
158 Koko Uusimaa. 

159 Koko Uusimaa. 

160 Koko Uusimaa. 

161 Koko Uusimaa. 
162 Koko Uusimaa. 
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5,2 
4.7 
4,6 
4.4 
4,2 
4.1 
3,5 
2,9 
2,9 
2,8 
2,6 
2.4 
2.4 
2,3 
2,1 
2.0 
2,0 
1,9 
1,5 
1,3 
1,1 
0,9 

2,8 

Syyllisten Mies- Keski- Netto- Miehiii 
keski-ikii viiestiin viiki- muut- 1999 

keski-ikii luku 155 to(%)156 (%) 

37.7 38,6 173108 - 0,6 49.6 
37,0 40,0 169 559 - 0.7 48,9 
37,3 38.4 197 395 -0,1 48,2 
30.3 38,8 91 576 - 1.1 50,0 
37.7 38,3 254 513 -0,5 49,1 
37,1 37,8 195 500 -1,3 50,3 
32.4 39,6 189 218 - 0.4 49,0 
35,2 37.7 263 162 0,0 49,2 
31,1 39,5 137 741 -0,3 49,3 
35,6 35,0 361 571 - 0.1 50,2 
34,0 38,1 444 296 0.4 48,2 
36.7 38,6 165 052 0,1 48,6 
36.7 35.7 939 697 0,8'57 47,9'58 

47,8 36,8 71 870 -1,0 49,5 
43,1 39,1 240 086 -0,6 48,9 
39,5 37,8 442 927 0,5 48,5 
41,9 38,1 197 249 - 0.4 49.4 
40,2 37 ,5 88 627 0,8 49.4 
41.1 38,0 173 816 -0.4 49,5 

38,6 25 666 0.4 49,2 
38.7 35.7 265 688 0,8 '59 47,9'60 

34,5 35.7 77 162 0,8161 47,9 '" 

36,8 37,5 5.165.474 0,1 48,8 

yksin kaupunkien vakivallasta. Pai
jat-Hameessa ongelman ytimena oli Lahti, jo
ka oli ajanjaksolla henkirikollisuudeltaan 
maan viidenneksi vakivaltaisin kaupunki vas
taten 63 %:sta maakunnan kaikkia tappoja. 
Toisaalta myos Heinolassa rikollisuustaso oli 
selvasti keskiarvon ylapuolella. Kymenlaak
sossa henkirikokset keskittyivat Kotkaan, joka 
yksinaan vastasi puolesta maakunnan tappoja. 
Etelii-Savossa puolestaan maakunnan kaikki-



Tau/ukko 30. 
Rikollisuustaso henkirikollisuuden ongelmamaakunnissa kuntatyypeittiiin 

Maakunta Kaupungit Taajamat Maaseutu 

rikoksia taso rikoksia taso rikoksia taso 

Pohjois-Karjala 8 5,2 5 4,9 14 5,3 
Etela-Savo 16 7,2 2 9,2 6 2,3 
Paijat-Hame 20 5,7 5 3,4 2 2,2 
Kainuu 5 4,6 7 5,3 
Pohjois-Savo 15 3,7 4 4,8 13 4,6 
Lappi 12 4,8 4 3,2 8 3,8 
Kymenlaakso 17 4,8 3 2,0 

Taulukko 31. 
Rikollisuustaso henkirikollisuudeltaan keskitasoa edustaneissa maakunnissa kuntatyypeittiiin 

Maakunta Kaupungit 

rikoksia taso 

Etela-Karjala 8 3,0 
Keski-Suomi 7 2,0 
Pohjois-Pohjanmaa 16 3,0 
Varsinais-Suomi 20 2,6 
Kanta-Hame 7 2,6 
Keski-Pohjanmaa 4 3,8 
Satakunta 11 2,7 
Pirkanmaa 18 1,9 
Etela-Pohjanmaa 

en kolmen kaupungin rikollisuustaso oli poik
keuksellisen korkea. Karjessa oli Pieksamaki 
7,6 rikoksella vuotta j a 1 00 000 asukasta koh
ti, Mikkelissa ja Savonlinnassa rikollisuustaso 
oli 7, 1. Maaseutukuntien rikollisuus oli niin 
Etela-Savossa, Kymenlaaksossa kuin Pai
jat-Hameessakin selvasti maan keskitason ala
puolella. 

Taajamat Maaseutu 

rikoksia taso rikoksia taso 

1 3,0 3 2,6 
3 1,4 13 5,6 
8 2,8 6 2,3 
4 1,6 10 3,2 
1 1,4 4 2,7 

1 1,1 
2 1,3 2 1,3 
2 1,1 7 3,3 
6 2,3 6 2,5 

Maakunnissa, joiden henkirikollisuus 
edusti maan keskitasoa (2,0-2,9), rikollisuu
den kuntatyypittainen rakenne vaihteli mel
koisesti. Satakunnassa ja Keski-Pohjanmaalla 
henkirikollisuus oli etupaassa kaupunkien ri
kollisuutta. Satakunnassa rikokset keskittyivat 
Poriin ja Raumalle, Keski-Pohjanmaalla puo
lestaan Kokkolaan. Pirkanmaalla ja Kes-

Tau/ukko 32. Rikollisuustaso alhaisen henkirikollisuuden maakunnissa kuntatyypeittiiin 

Maakunta Kaupungit 

rikoksia 

lta-Uusimaa 3 
Pohjanmaa 7 
Ahvenanmaa 1 
Keski-Uusimaa 5 
Lansi-Uusimaa 1 

taso 

1,9 
3,0 
3,2 
1,0 
3,3 

Taajamat 

rikoksia 

3 
1 

taso 

1,2 
0,6 

Maaseutu 

rikoksia taso 

2 3,4 
1 0,5 

93 



ki-Suomessa seka osin myos Varsinais-Suo
messa henkirikollisuus oli sita vastoin koros
tuneesti maaseudun rikollisuutta. Maan
tictcclliscsti kaksi cnsin mainittua kytkeyty
vatkin selvasti Pohjois- ja Ita-Suomen vakival
taisten maaseutukuntien vyohykkeeseen. 
Alhaisempi kokonaishenkirikollisuuden taso 
johtui siita, etta henkirikollisuus taajamissa ja 
kaupungeissa oli niissa huomattavasti korkean 
henkirikollisuuden maakuntia alhaisempaa, 
Pirkanmaalla tasoltaan jopa maan alhaisin. 
Kolmatta tyyppia, jossa rikollisuustaso oli 
suhteellisen tasainen kuntatyypista riippu
matta, edustivat ryhmassa puolestaan Ete
la-Karjala, Etelii-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjan
maa ja Kanta-Hame. 

Matalan henkirikollisuuden maakunnissa, 
Pohjanmaan maakunnassa, Uudellamaalla ja 
Ahvenanmaalla, rikokset keskittyivat lahinna 
kaupunkeihin ja taajamiin. Uudellamaalla 
suhteellinen rikollisuustaso oli tosin korkein 
suomenkielisissa maaseutukunnissa, mutta 
niin rikosmaarat kuin kuntien kokonaisvaes
tokin oli niin pieni, etta satunnaistekijoiden 
osuus rikollisuustason maaraytymiseen oli ly
hyella tarkasteluajanjaksolla melkoinen. 

Lyhyesta seuranta-ajanjaksosta johtuen 
yksittaisten kuntien rikollisuustasojen laske
mista ei katsottu mielekkaaksi suurimpia kau
punkeja lukuun ottamatta. Niiden osalta ti
lanne seuraili melko tarkasti maakunnittaista 
tilannetta. Maan kymmenesta vakivaltaisim
masta kaupungista seitseman sijaitsi korkean 
henkirikollisuuden maakunnissa. Mainittujen 
maakuntien synkea henkirikollisuustilanne ei 
kuitenkaan johtunut (Paijat-Hametta ja 
Kymenlaaksoa lukuun ottamatta) yksin kau
pungeista, vaan kaupunkien ja maaseudun va
kivallan yhteisvaikutuksesta. 

Henkirikollisuuden alueellinen jakautumi
nen on maassamme viimeisten sadan vuoden 
aikana kaantynyt monessa suhteessa taysin 

163 Lehti 2001; Pajuoja 2001, 61-65. 

164 Pajuoja 1995, I 04-109. 
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paalaelleen. 1900-luvun alkupuoliskolla hen
kirikollisuus keskittyi kasvukeskuksiin ja rin
tamaille, sinne missa taloudellinen kehitys ja 
yhteiskunnallinen murros olivat kiihkeinta, 
nyt se keskittyy alueille, joilla taloudellinen 
kehitys on kaikkein heikointa ja tulevaisuu
den nakymat epavarmimmat. Myos maaseu
dullisella tasolla muutos on ollut perusteelli
nen. Kainuu, Savo ja Pohjois-Karjala, jotka 
1900-luvun alussa olivat maan vakivallatto
mimmat, johtavat talla hetkella henkirikolli
suustilastoja, Etela-Pohjanmaalla ja Ete
la-Suomessa, missa vakivalta sata vuotta taka
perin rehotti synkimmin, henkirikollisuuslu
vut ovat puolestaan nykyisin maan alhaisim
mat. Nykyinen alueellinen jako vakivaltaiseen 
Pohjois- ja Ita-Suomeen ja vakivallattomaan 
Lansi- ja Etela-Suomeen on syntynyt vahitel
len toisen maailmansodan jalkeisten vuosi
kymmenten mittaan ja 1970-luvulta lahtien 
se on ollut erittain vakaa. 163 

Ita- ja Pohjois-Suomen korkean henkiri
kollisuuden taustalla on viime vuosikym
menina ollut nimenomaan maaseutukuntien 
vakivaltaisuus. 164 Myos vuosina 1998-2000 
maaseutumaisten kuntien henkirikollisuus oli 
niissa erittain korkeaa, maakuntien henkiri
kollisuustilanteen synkeys ei kuitenkaan joh
tunut enaa yksin maaseudusta, vaan myos 
kaupunkimaisten kuntien rikollisuustaso oli 
korkean henkirikollisuuden maakunnissa nyt 
maan keskitasoa korkeammalla. 

Kaiken kaikkiaan henkirikollisuuden alu
eellinen ja kuntatyypittainen suuntautumi
nen nayttaisi talla hetkella karkeasti noudat
tavan rikollisuuden sosiaalista suuntautumis
ta, rikollisuus on pesiytynyt sinne missa asiat 
myos muutoin ovat kehnoimmin. Yksin ta
loudellinen ja vaestollinen kehitys ei kuiten
kaan nykyisinkaan tyhjentavasti voi selittaa ri
kollisuuden alueellista jakautumista, silla kai
kissa taantuvissa maakunnissa vakivalta ei re-



Taulukko 33. 
Rikollisuustaso maan 40 suurimmassa kaupungissa 1998-2000 

Kaupunki Rikoksia 

Mikkeli 7 
Savonlinna 6 
Kemi 5 
Kotka 10 
Lahti 17 
lmatra 5 
Joensuu 8 
Riihimaki 4 
Nokia 4 
Rovaniemi 5 
Heinola 3 
Kajaani 5 
lisalmi 3 
Kouvola 4 
Vantaa 22 
Vaasa 7 
Kuopio 10 
Kokkola 4 
Rauma 4 
Turku 18 
Oulu 12 
Kuusankoski 2 
Pori 7 
Tornio 2 
Varkaus 2 
Jyvaskyla 5 
Helsinki 34 
Espoo 12 
Tampere 11 
Jarvenpaa 2 
Lappeenranta 3 
Hyvinkaa 2 
Tuusula 
Porvoo 
Hameenlinna 
Lohja 
Kerava 
Seinajoki 
Salo 
Raisio 

hota. Esimerkiksi Satakunta ja entisen Vaasan 
laanin maakunnat kuuluvat heikosta yleiske
hityksestaan huolimatta suhteellisen alhaisen 
vakivaltarikollisuuden alueisiin. Onkin luulta
vaa, jopa todennakoista, etta maassamme on 

Taso Keskivakiluku Vaestiin muutos 

1999 1995-1999 (%) 

7.1 32 888 0.0 
7.1 28 277 -2,7 

6.9 24 045 -3.0 
6.0 55 395 - 1.2 
5.9 96 447 1.6 
5.4 31 056 - 3.7 
5.2 51 314 2.1 
5.1 26 035 1.0 
5.0 26 595 1,5 
4.7 35 709 1,3 
4.7 21 459 -3,0 
4,6 36 467 - 1,3 
4,3 23 501 -2,7 
4,2 31 717 -1.4 
4,2 175123 6,0 
4,1 56 623 2,1 
3,9 86 389 2,2 
3,8 35 499 -0,2 
3,6 37 530 -1,9 
3,5 171 519 4,5 
3.4 116 582 7,9 
3,2 20 912 -3,1 
3,1 76 298 -0,5 
2,9 22 800 - 1,9 
2,8 23 552 -3,0 
2,2 77 414 5,1 
2,1 548 720 5,0 
1,9 207 315 9,6 
1,9 192 214 5.7 
1,9 35 296 3,0 
1.7 57 479 1,6 
1,6 42 168 2,7 
1,1 30 786 8,3 
0,8 44 379 3,0 

45 768 2.4 
34 606 2,2 
30 026 2,6 
29 881 3,5 
24 060 6,1 
23 034 3,8 

myos kulttuurisperaisia alueellisia eroja vaki
valtarikollisuudessa, jotka eivat kyllakaan ole 
muuttumattomia, mutta muuttuvat hitaam
min kuin rikollisuuteen vaikuttavat taloudel
liset ja sosiaaliset tekijat. 
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Taulukko 34. 
Henkirikollisuus maakunnittain 198D-1999 ja 1998-2000 (Pajuoja 2001, 62; liihdeaineisto) 

Maakunta Taso Maakunta Taso 

1998-2000 19BD-1999 

Pohjois-Karjala 5,2 Lap pi 3.9 
Etela-Savo 4.7 Kymenlaakso 3.8 
Piiij iit-Hiime 4,6 Kainuu 3,8 
Ka inuu 4.4 Pohjois-Karjala 3.7 
Pohjois-Savo 4.2 Etelii-Savo 3.4 
Lap pi 4,1 Pohjois-Savo 3.2 
Kymenlaakso 3.5 Helsinki 3,1 
Etelii-Karjala 2,9 Pohjois-Pohjanmaa 3,0 
Ke ski-Suomi 2.9 Paijat-Hame 2.9 
Pohjois-Pohjanmaa 2.8 Kanta-Hame 2,9 
Varsinais-Suomi 2,6 Keski -Suomi 2.7 
Kanta-Hame 2.4 ltii-Uusimaa 2.6 
Keski -Pohjanmaa 2.3 Pirkanmaa 2.4 
Helsinki 2,1 Uusimaa 2,3 
Satakunta 2.1 Etelii-Karjala 2.1 
Pirkanmaa 2.0 Satakunta 2,0 
Uusimaa 2.0 Varsinais-Suomi 1.7 
Etelii-Pohjanmaa 2,0 Etelii-Pohjanmaa 1,5 
ltii-Uusimaa 1,9 Keski-Pohjanmaa 1.2 
Pohjanmaa 1.5 Pohjanmaa 1,0 
Ahvenanmaa 1.3 Ahvenanmaa 1,0 

Koko Suomi 2,8 Koko Suomi 2,6 
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8 Suomalainen henkirikos, henkirikollinen 
ja henkirikollisuustilasto 

Henkirikollisuustilastot 
Keskeisimmat henkirikollisuutemme tieto
lahteet1 niin maarallisten vaihteluiden kuin 
rakenteenkin seuraamiseen1 ovat rikosilmoi
tusj arj estelmaan kirj attuihin rikosilmoituksiin 
perustuva rikostilasto ja laakiireiden kirjoitta
miin kuolinsyytodistuksiin pohjautuva kuole
mansyytilasto. Ajallisesti yhtenainen vertailu
kelpoinen rikostilastosarja ulottuu meilla 
vuoteen 19 2 71 kuolemansyytilasto (V eli V er
kon tutkimuksilla taydennettyna) perati 
1750-luvun alkupuoliskolle. 165 Naiden tilasto
jen ilmoittamat rikosmaarat eivat koskaan ole 
olleet identtiset eivatkii ole sita tallakiian het
kella. Viime vuosina ero on saannonmukai
sesti ollut vuosittain 20-30 rikosta1 mikii on 
merkinnyt noin viidennesta rikollisuustasosta. 

Rikostilasto ja kuolemansyytilasto eroavat 
toisistaan sekii lahdepohjaltaan etta kirjauspe
riaatteiltaan1 joten on luonnollista1 etteivat 
niiden antamat rikosmaarat ole taysin yhtene
vat. Nykyista eroa voi kuitenkin pitaa varsin 
suurena ja sen syiden selvittaminen oli myos 
yhtena tavoitteena tassa tutkimuksessa. 

Vuonna 2000 rikostilaston mukaan maas
sa tehtiin 17 4 tahallista henkirikosta (lapsen
surmat pois jattaen)1 kuolemansyytilaston 
mukaan 139. Rikosmaarien valinen ero oli si
ten 35 tapausta. Tosiasiallinen ero oli kuiten
kin huomattavasti suurempi1 silla kuoleman
syytilaston sisaltamista henkirikoksista vain 
91 % sisaltyi myos rikostilastoon. Kirjauksia1 
jotka esiintyivat vain jommassa kummassa ti
lastossa1 oli kaikkiaan 61. Erotuksesta 26 % 

aiheutui tilastojen kirjaamisperusteiden erois
ta1 23 % kirjaamisvirheista Qoita oli sekii ri
kos- etta kuolemansyytilastossa) ja runsaat 
50 % epaselvista vakivaltavammakuolemista. 
Maarallisesti kirjaamisperusteiden eroavuu
det aiheuttivat tutkintavuonna yhteensa 16 
tapauksen eron tilastojen rikosmaariin. Puh
taita virhekirjauksia puolestaan oli rikostilas
tossa yhdeksan1 kuolemansyytilastossa viisi. 
Paaosan tilastojen rikosmaarien erosta aiheut
tivat kuitenkin vakivaltaiset kuolemantapauk
setl joissa vammojen aiheuttaja ja syy olivat 
epaselvat. Rikosilmoitusjarjestelmaan ne kir
jautuivat henkirikoksina1 kuolemansyytilas
toon puolestaan tahallisuudeltaan epaselvina 
vakivaltakuolemina tai tapaturmina. Vuoden 
2000 tapauksista noin kaksi kolmannesta oli 
paatynyt lopulta syyttajalle ja noin kolmannes 
todettu esitutkinnassa joko tapaturmaksi tai 
itsemurhaksi. 

Myos epaselvien kuolemantapausten aihe
uttaman eron taustalla ovat pohjimmiltaan ti
lastojen erilaiset toimintaperiaatteet. Rikosil
moitusjarjestelmaan ei sisally omaa erillista 
ryhmaansa epamaaraisille vakivaltavamma
kuolemille toisin kuin kuolemansyytilastoon1 
vaan kaikki tapaukset1 joissa on pienikin mah
dollisuus rikoksesta1 tulee kirjata ja myos kir
jataan RIKI:in henkirikoksina. Tasta johtuen 
rikosilmoitusjarjestelma ilmoittaa vuotuisen 
henkirikosten166 maaran yleensa jonkin verran 
tosiasiallista korkeampana ( vuonna 2000 no in 
13 %) 1 kuolemansyytilasto puolestaan hie
man todellista alhaisempana (vuonna 2000 

165 Viihiiiikiiiin liioittelematta voikin sanoa, etta henkirikollisuustutkimuksen liihdetilanne on ajallisessa mielessii 
maassamme maailman ylivoimaisesti parhaita. 

166 Tahallisten henkirikosten ja pahoinpitelyrikosten yhteydessii tehtyjen kuolemantuottamusrikosten yhteismiiiiriin. 
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noin 10 %). Kaiken kaikkiaan kumpaankaan 
tilastoon ei tutkimusvuoden osalta sisaltynyt 
fataaleja puutteita ja ainakin rikostilasto sisal
si kaikki sellaiset henkirikokset, jotka sinne 
kuolemansyytilaston mukaan tulikin sisaltya. 
Tosiasiallinen Suomessa tehtyjen tahallisten 
henkirikosten maara asettui tutkintavuonna 
varsin tarkasti rikostilaston ja kuolemansyyti
laston antamien rikosmaarien puolivaliin. 

Tutkimuslahteena rikosilmoitusj arj estel
ma sisaltaa nykymuodossaan rikoksen omi
naispiirteista ja syyllisen henkilosta olennai
simmat perustiedot varsin kattavasti. Ehdot
tomasti suurin puute talla hetkella Qoka tosin 
ei koske taytettyja henkirikoksia, mutta jo 
henkirikoksen yrityksia samoin kuin lahes 
kaikkia muitakin rikollisuuden muotoja) on 
se, ettei rikoksen uhria erotella muista asian
omistajista. Taytettyjen henkirikosten tutki
muksen kannalta puolestaan olennaisin puute 
on, ettei jarjestelmaan kirjata minkiianlaisia 
tietoja uhrin paihtymystilasta. Myos vapaa
muotoisten selosteosien tasossa olisi edelleen
kin yhtenaistamisen ja parantamisen varaa. 
Esimerkiksi nyt liipikaydyssa aineistossa oli 
muutamia rikoskuvauksia, joista ei kiiynyt il
mi edes sita, oliko joku tapauksessa saanut 
surmansa, saati sitten kuka uhri oli ja missa ja 
miten rikos oli tapahtunut. Toisaalta joukossa 
oli luonnollisesti myos suuri maara kor
keatasoisia ja tutkimuksen tarpeita ajatellen 
antoisia kuvauksia. Se, kuinka yksityiskohtai
siksi RIKI:n rikoskuvaukset tulisi tehda on 
tarkoituksenmukaisuuskysymys, mutta tietyn 
vahimmaistason yhtenainen noudattaminen 
kautta maan olisi suureksi avuksi hyodynnet
taessa jarjestelmaa rikollisuuden tutkimuk
seen ( eikii siita epailematta olisi haittaa myos
kiian jiirjestelman muita kiiyttotarkoituksia 
ajatellen). 

Henkirikokset ja henkirikolliset 
Minkalaisia ovat rikokset ja rikolliset tilasto
lukujen takana? Tyypillinen suomalainen 
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henkirikos on talla hetkella ryyppyriitatappo, 
joka tehdaan yksityisasunnossa jossakin 
Ita-Suomessa. Aseena on puukko tai keit
tioveitsi ja tckoajankohtana viikonloppu. 
Sekii uhri etta syyllinen ovat vanhoja tuttuja 
ja tekohetkella 2-3 promillen humalassa. 
Tyypillinen suomalainen henkirikollinen j a 
henkirikoksen uhri on puolestaan keski-ikiii
nen, yksin asuva, tyoeliimasta syrjaytynyt 
miesalkoholisti, jolla on takanaan useampia 
vankeustuomioita niin vakivalta- kuin muis
takin rikoksista. 

Tama on yleiskuva, muttei kuitenkaan ko
ko totuus. Vuosien 1998-2000 henkirikolli
suus jakaantui osapuolten yhteiskunnallisen 
taustan ja rikosten ominaispiirteiden perus
teella kolmeen varsin selvarajaiseen paaryh
maan: yhteiskunnasta syrjaytyneiden miesten 
keskinaiseen henkirikollisuuteen, perhe- ja pa
risuhdevakivaltaan ja nuorten rikollisuuteen. 

Yhteiskunnasta ja tyoeliimasta syrjaytynei
den miesten valiset vakivaltarikokset Qoita 
edella kuvattu tyyppirikos edustaa) muodos
tivat rikoksista valtaosan. Kaikista henkirikok
siin sekaantuneista miehista, niin syyllisista 
kuin uhreistakin, noin 80 % oli tyoelaman ul
kopuolella olevia tyoikiiisia, vajaalla 80 o/o:lla 
oli aiempia rikostuomioita (rikosrekisterin 
omanneista puolestaan 70 o/o:lla oli kontollaan 
myos vakivaltarikoksia) ja 60% oli tuomittu 
rattijuopumuksesta vahintaan kerran. 
Parisuhteessa heista eli vain 25-30 %. Henki
rikoksiin syyllistyneiden naisten tausta oli hy
vin samantapainen, joskin yksinelajia ja aiem
min tuomittuja naisten joukossa oli vahem
man. 

Kaiken kaikkiaan tutkimusajanjakson hen
kirikoksista noin puolet liittyi laitapuolen 
miesten alkoholinkiiyttotilanteisiin, osa oli 
puhtaita ryyppyriitoja, osassa taustalla oli ja
sentyneempia konflikteja ja pitkiakin rii
tasuhteita. Sinansa yhteiskunnasta syrjayty
neiden miesten vakivaltarikollisuus on meilla 
ainakin viimeisten sadan vuoden ajan Qa to
dennakoisesti huomattavasti pitempaankin) 



Kuvio 63. 
Henkirikollisuuden 
piiiityyppien osuus 
kokonaishenkirikolli
suudesta 1998-2000 

ollut jatkuvasti korkeaa, sen sijaan heidan 
suhteellinen osuutensa henkirikosten osapuo
lista on vaihdellut suurestikin. Joutomiehet, 
ammattirikolliset, tyottomat ja trokarit muo
dostivat 1900-luvun alussa miessyyllisista 
noin 10 %, nykyisin tyoelaman ulkopuolella 
olevien tyoikaisten osuus on kuten mainittua 
noin 80 %. Rikollisuustaso ryhmassa oli sata 
vuotta takaperin 30 syyllista 100 000 miesta 
kohti vuodessa, 1990-luvun lopulla tyottomi
en ja varhaiselakelaisten yhteenlaskettu rikol
lisuustaso oli meilla niinikaan noin 30 syyllis
ta 1 00 000 miesta kohti vuodessa. Viime 
vuosisadan alun joutomiehet ja trokarit elivat 
toisin j a toisenlaisessa maailmassa kuin ta
manpaivan tyottomat ja varhaiselakelaiset. 
Kuitenkin, vaikka yhteiskunnassa ja erityisesti 
yleisessa sosiaaliturvassa on viimeisten sadan 
vuoden aikana tapahtunut perustava muutos, 
yhteiskunnan laidalla elavien miesten vakival
tarikollisuus on noista muutoksista huolimat
ta sailynyt maarallisesti mitaten hyvinkin va
kaana. 

Yhteiskunnasta syrjaytyneiden miesten va
kivaltaisuus ei rajoitu Suomeen, vaan kysees
sa on yleismaailmallinen ilmio johon vaikut
tavat useat tekijat. Niista yksi on epailematta 

o Syrjaytyneiden miesten keskinainen vakiva lta 
oPerhe· ja parisuhdevakivalta 
o Nuorisovakiva lta 
oMuu 

runsas paihteiden kaytto ja nimenomaan syr
jaytyneiden miesten parissa alkoholin kayton 
ja henkirikosten keskinainen yhteys onkin 
kiintein. Toisaalta ryhman jasenten parissa 
kasautuvat myos aggressioita ja vakivaltaista 
kayttaytymista synnyttavat psyykkiset paineet 
ja epaonnistumisen kokemukset. Vakivallalla 
on lisaksi marginaaliryhmissa oma rationaali
nen tehtavansa. Koska konflikteissa ei voida 
eika haluta turvautua normaaliyhteiskunnan 
jarjestysviranomaisiin ja oikeuslaitokseen, va
kivalta on kaytannossa ainoa tehokas keino 
omien etujen puolustamiseen. Tama ei koske 
ainoastaan suoranaisia vakivallantekoja, vaan 
myos pelkkaa vakivaltaista ja arvaamatonta 
mainetta, jonka luomista edistavat tehokkaas
ti taysin mielijohteisiltakin vaikuttavat vaki
vallanteot. 167 

Suomalaisen nyky-henkirikollisuuden toi
sen paatyypin muodostavat perhe- ja parisuh
detapot. Niissa osapuolten sosiaalinen tausta 
poikkeaa olennaisesti syrj aytyneiden miesten 
keskinaisista henkirikoksista j a myos rikolli
suuden pitkan aikavalin kehitys on ollut 
muusta henkirikollisuudesta poikkeava. Vuo
sina 1998-2000 tehtyj en perhe- ja parisuhde
tappojen uhreina kuolleista naisista joka toi-

167 Kts. esim. Kivivuori 1999, 112-116; Merton 1951, 125-138; Y1ikangas 1976,250-294. 
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Taulukko 35. 
Uhrin ja syyllisen suhde henkirikoksissa 191~2000 (Liihteet: Viljanen; Kivivuori; lehti) 

Uhri 1910-12 1920-29 1969-73 

% % % 

Kumppani 4.6 0,2 2,2 0,2 13,8 
Sukulainen 12,8 0.7 8,9 0) 25,4 
Ul kopuolinen 82,6 4,2 88,8 7,5 60,8 

Tuttu 67,5 3.4 71,0 6,0 54,8 
Tuntematon 15,1 0,8 17,8 1,5 6,0 

N 345 2 059 449 

Rikol lisuustaso (t) 5,1 8,4 2) 

nen oli tyoelamassa ja heidiit surmanneista 
miehistiikin joka kolmas. Tyottomia ja var
haiselakelaisia uhreista oli vain noin 30 % ja 
syyllisista noin 50 %, siis huomattavasti va
hemman kuin henkirikoksissa keskimaarin. 
Namakin rikokset keskittyivat sinansa sosiaa
lisen asteikon alapaata edustaneisiin perhei
siin, seka osapuolten tulotaso etta ammat
tiasema olivat huomattavasti keskimaaraista 
alhaisemmat, mutta ne olivat tasta huolimat
ta sosiaalisesti laajemmalle levinnytta rikolli
suutta kuin henkirikollisuuden valtavirtaa 
edustaneet laitapuolen miesten keskinaiset 
vakivallanteot. 

Kehitys perhe- ja parisuhdevakivallassa on 
viimeisten sadan vuoden aikana poikennut 
selvasti henkirikollisuuden yleiskehityksesta. 
Lyhyella aikavalilla perhevakivallan taso on 
ollut hyvinkin vakaa, esimerkiksi 1910-luvun 
ja 1920-luvun henkirikollisuusaallot eivat 
kaytannossa vaikuttaneet laisinkaan puolisoi
hin, seurustelukumppaneihin ja lahiomaisiin 
kohdistuneiden rikosten maaraan. Muihin la
hiomaisiin kuin parisuhdekumppaneihin koh
distuva henkirikollisuus on myos pitkalla ai
kavalilla Qos lapsensurmia ei huomioida) ol
lut meilla poikkeuksellisen muuttumatonta, 
rikosten asukaslukuun suhteutettu maara on 
kaytannossa ollut viimeiset sata vuotta vuosi
kymmenesta toiseen lahes vakio. 

700 

1974--79 1988 1998-2000 

% % % 

0,4 14.4 0,4 27,5 0,8 22,3 0.7 
0.7 22,9 0.7 26.4 0.7 12,9 0.4 
1,6 62,7 1,8 46,2 1,3 63,9 2,0 
1,5 57,9 1.7 55,2 1.7 
0,2 4,8 0,1 8,8 0,3 

480 91 364 

2,9 2,8 3,1 

Parisuhdetappojen osalta tilanne on toi
nen. Puolisoiden ja seurustelukumppanien 
valisia rikoksia tehdaan meilla asukasta koh
den talla hetkella kolme ja puoli -kertaa 
enemman kuin sata vuotta sitten. Tama na
kyy myos naisten henkirikoskuolleisuudessa, 
naisilla todennakoisyys kuolla henkirikoksen 
uhrina on sadassa vuodessa kaksi ja puoli 
-kertaistunut kun miehilla todennakoisyys on 
jonkin verran laskenut. Samalla kun rikosten 
maara on kasvanut, on myos niiden rakenne 
muuttunut merkittavasti. Ensinnakin naisiin 
kohdistuva henkirikollisuus on viime vuosi
kymmenina keskittynyt aikaisempaa selvem
min perheisiin ja nimenomaan puolisoiden 
valisiin konflikteihin. 1900-luvun alkupuolis
kolla surmaaja taysi-ikaisiin naisiin kohdistu
neissa tapoissa oli 40 %:ssa tapauksia puoliso 
tai miesystava, nykyisin vastaava osuus on jo 
65 %. Uhrin perheen ulkopuolisten surmaaji
en osuus on samanaikaisesti laskenut vajaasta 
50 %:sta 20 %:iin. Toinen perustava muutos 
koskee paihteiden kayttoa naisiin kohdistuvi
en henkirikosten yhteydessa. Nykyisin nais
uhreista noin 60 % on tekohetkella paih
tyneena, toista maailmansotaa edeltaneina 
vuosikymmenina vastaava osuus oli alle 10 %. 
Vastaavasti naisten surmaajista nykyisin noin 
70-80 % on humalassa, kun puoli vuosisataa 
sitten osuus oli ainoastaan 30 %. Parisuhde
tappojen maaran ja yleistason voimakkaaseen 



Kuvio64. 
Henkirikoksiin syyllisty
neet miehet ikiiryhmit
tiiin 1898-2000 
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kasvuun on siten liittynyt niiden muuttumi
nen yha enenevassa maarin puolisoiden keski
naiseksi ryypiskelyvakivallaksi. Kehityksen 
taustalla nayttaisikin osin olevan puhtaasti juo
makulttuurin muutos. Viela vuosisadan alku
puoliskolla miehet ryyppasivat paaasiassa kes
kenaan, nykyisin sen sijaan ryyppytoverina Qa 
humalassa tehtyjen vakivallantekojen kohtee
na) on yha useammin oma puoliso. Toisaalta 
parisuhdetapot ovat meilla talla hetkella sosi
aalisesti varsin rajoittunutta rikollisuutta, juo
makulttuurin muutos ei siten ole vaikuttanut 
kaikissa yhteiskuntaryhmissa samalla tavoin. 

Sosiaaliselta taustaltaan selvimmin koko
naishenkirikollisuudesta poikkeavaa oli vuosi
na 1998-2000 nuorten, alle 20-vuotiaiden, 
henkirikollisuus. Nuorten syyllisten so
sioekonomista asemaa kuvannut jakauma ei 
kaytannossa eronnut lainkaan koko ikaryh
man vastaavasta. Tassa mielessa viime aikoina 
julkisuudessa aika ajoin esitetyt vaitteet "hy
vien perheiden lasten" rikollisuudesta vaikut
taisivat olevan jossain maarin perusteltuja: 
nuoret henkirikoksen tekijat eivat ainakaan 
tutkimusajanjaksolla valikoituneet mistaan 
tietysta sosiaaliryhmasta. Sita vastoin heidan 
perhetaustaansa kuvannut jakauma poikkesi 
olennaisesti koko ikaryhman jakaumasta. 
H enkirikoksiin syyllistyneiden nuorten jou-

kossa yksinhuoltajaperheiden lapset olivat 
merkittavasti yliedustettuina. 

Nuorten henkirikollisuus on ollut meilla 
viimeisten sadan- kahden sadan vuoden aika
na erittain syklista, itse asiassa kokonaishenki
rikollisuuden syklit ovat pitkalti olleet juuri 
nuorten ja nuorten aikuisten rikollisuuden 
sykleja. Paattyneella vuosisadalla huippu osui 
suuren yhteiskunnallisen murroksen vuosiin 
suurlakosta pulakauteen. Henkirikoksista 
tuomittiin 1910-luvulla vuosittain 15 ja kak
sikymmenluvulla 30 15-19-vuotiasta poikaa 
100 000 kohti, talla hetkella vastaava luku on 
kahdeksan. Tilanne oli hyvin samankaltainen 
myos nuorten aikuisten, 20-29-vuotiaiden, 
ikaryhmassa. 1900-luvun alkuvuosina heita 
tuomittiin henkirikoksista vuosittain keski
maarin 20, 1910-luvulla 30 ja kaksikymmen
luvulla lahes 70 100.000 miesta kohti, talla 
hetkella vastaava maara on alle kymmenen. 

Samantapainen joskin alueellisesti sup
peampi nuorisovakivallan aalto koettiin aiem
min 1800-luvulla Etela-Pohjanmaalla. Suo
men ulkopuolelta vastaavia ja tuoreempia esi
merkkeja loytyy muun muassa Yhdysvalloista 
ja entisen Neuvostoliiton seuraajavaltioista. 
Yhteista niille kaikille on ollut liittyminen yh
teiskunnallisiin murrosjaksoihin ja vakivallan 
kasvun keskittyminen nimenomaan itsenaisty-
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misikaisten miesten ikaryhmaan. Vakivallan il
menemismuodot ovat sen sijaan vaihdelleet 
huomattavastikin. Selityksia on etsitty muun 
muassa nopean yhteiskunnallisen muutoksen 
synnyttamista paineista ja turhautumista, sa
moin tuollaiseen murrokseen usein liittyvasta 
vanhojen arvojen romahtamisesta ja seuraavas
ta arvonihilismista. Tallaisten vakivaltaista 
kayttaytymista synnyttavien tekiji:iiden lisaksi 
vakivalta-aaltojen syntyyn on tarvittu yleensa 
myi:is vakivaltarikollisuutta ehkaisevien tekiji:ii
den, viranomaiskontrollin ja vaesti:in keskinai
sen kayttaytymisvalvonnan lamaantuminen. 168 

Itsenaistymisikaisten miesten vakivaltapo
tentiaali on periaatteessa piilevana jatkuvasti 
lasna kaikissa yhteiskunnissa ja nuorisovaki
vallan muutoksiin tulee suhtautua aina mita 
suurimmalla vakavuudella. Viime vuosien 
nuorten henkirikollisuuden kasvua meilla ei 
kuitenkaan viela voi pitaa uuden vakival
ta-aallon alkuoireena, silla historiallisesti tar
kastellen nuorisovakivalta on edelleenkin al
haisella tasolla. 

Kaiken kaikkiaan vuosien 1998-2000 hen
kirikollisuudessa ei ollut havaittavissa suu-

168 Kts. esim. Gurr 1981, 342 346; Gurr 1989,49. 
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rempia muutoksia sen enempaa 1980- kuin 
1990-luvun alunkaan tilanteeseen verrattuna. 
Viime aikoina julkisuudessa esiintyneet uhka
kuval, Loisaalta nuorten vakivaltaistuminen, 
toisaalta jarjestaytyneen rikollisuuden toimi
joiden tekemat henkirikokset, nakyivat kylla 
sikali, etta kummankin tyyppisia rikoksia ai
neistoon sisaltyi, mutta maarallisesti ne olivat 
edelleenkin hyvin marginaalisia. Alle 20-vuo
tiaiden tekemia tappoja oli yhteensa 35 (8 % 
kaikista), jarjestaytyneen rikollisuuden toi
mintaan liittyneiden rikosten tarkka maiira ei 
aineistosta ollut selvitettavissa, mutta se lie
nee j aanyt alle kymmeneen ( enimmillaan siis 
2-3 %:iin koko henkirikollisuudesta). Tama 
ei merkitse sita, etta nuo uhkakuvat olisivat 
perusteettomia, mutta ainakaan viela ne eivat 
siis ole suuremmin muuttaneet suomalaisen 
henkirikollisuuden yleiskuvaa. Henkirikolli
suutemme on edelleenkin korostuneesti yh
teiskunnan kaikkein heikko-osaisimpien, tyi:i
elamasta syrjaytyneiden, pitkalle alkoholisoi
tuneiden keski-ikaisten miesten keskinainen 
vitsaus. 
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