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JOHDANTO

Helmikuusta 1997 saakka seitsemassa karajaoikeudessa on ollut kokeiltavana niin sanottu nuorisorangaistus. Kokeilu on kaynnissa Espoon, Helsingin, Joensuun, Tampereen, Turun, Vaasan ja Vantaan karajaoikeuksissa.
Kokeilualueeseen kuuluu siis maan viisi suurinta kaupunkiaja lisaksi kaksi
keskisuwta kaupunkia. Alueella asuu noin kolmannes maan vaestosta.
Nuorisorangaistukseen voidaan tuomita nuori, joka on rikoksen tehdessaan 15-17 -vuotias. Nuorisorangaistus on tarkoitettu sakkoa ankarammaksi ja ehdotonta vankeutta lievemmaksi seuraamukseksi, siis ankaruudeltaan ehdolliseen vankeuteen rinnastuvaksi. Nuorisorangaistukseen kuuluu kaksi osaa, nuorisopalvelu ja valvonta. Nuorisopalvelua tuomitaan vahintaan 10 ja enintaan 60 tuntia. Valvontaan tuomitaan vahintaan neljaksi
kuukaudeksi ja enintaan vuodeksi. Nuorisopalvelu kasittaa kahdenlaisia
elementteja: valvonnan alaisena tehtavaa saannollista, palkatonta tyota seka
ohjauksen alaisena suoritettavia tehtavia, joiden tarkoitus on edistaa sosiaalista toimintakykya.
Kokeilun keskeisena motiivina on pyrkimys saada kayttOon seuraamus, joka valttaisi ehdottoman vankeuden haitat mutta osoittaisi nuorelle
rikoksentekijalle ehdollista rangaistusta selvemmin, etta hanen on suoritettava konkreettinen rangaistus. Siten nuorisorangaistuskokeilu on yritys
!Oytaa mielekkaampi rangaistus niille 15-17-vuotiaille rikoksentekijoille,
jotka eivat ota opikseen ehdollisista vankeusrangaistuksista mutta joiden
vankilaan lahettamista yritetaan valttaa. Aile 18-vuotiasta ei saa nykyaan
tuomita ehdottomaan vankeuteen elleivat "painavat syyt sita vaadi". Paivittaisessa vankiluvussa alle 18-vuotiaita on viime aikoina ollut yleensa
aile kymmenen.

1.1 Kokeilun vaiheet
Laki nuorisorangaistuksen kokeilemisesta (L 1058/1996) tuli voimaan
1.2.1997. Alun perin lain oli tarkoitus olla voimassa vuoden 1999 loppuun,
mutta syksylla 1999 kokeilua paatettiin jatkaa vuoden 2001 loppuun
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(L 1092/1999). Syyna tahan oli paaosin lain vahainen soveltaminen. 1 Joulukuussa 2001 eduskunta paatti jatkaa kokeilua edelleen kolmella vuodella
vuoden 2004 loppuun (L 1471/2001).
Kokeilun jatkamisten yhteydessa lakia, nuorisorangaistuksen sisaltoa tai siihen tuomitsemisen edellytyksia ei muutettu. Sen sijaan ensimmaisen kolmivuotisen kokeilujakson aikana lakia muutettiin myos sisallollisesti . Nuorisorangaistukseen tuomitsemisen edellytyksiin lisattiin ehto siiHi, etta tahan rangaistukseen tuomitsemista on pidettava perusteltuna uusien rikosten ehkaisemiseksi ja tekijan sosiaalisen selviytymisen edistamiseksi (L 307/1999). Perustelujen mukaan muutoksen tarkoituksena oli laajentaa nuorisorangaistuksen kayttoa jo nuoren rikoskierteen alkuvaiheessa;
nuorisorangaistukseen voitaisiin tuomita, vaikka tekijaa ei ole aikaisemmin
tuomittu ehdolliseen rangaistukseen. 2 1.4.1999 voimaan tulleen muutoksen
jalkeen nuori sorangaistukseen valikoituikin aikaisempaa enemman nuoria,
joilta puuttui aikaisempi rikosrekisteri.
Nuorisorangaistuskokeilun historia poikkeaa selvasti toisen 1990luvun rangaistuskokeilun, yhdyskuntapalvelun, historiasta. Yhdyskuntapalvelu alkoi vuonna 1991 kokeiluna neljan alioikeuden alueella. Jo lokakuussa 1992 koealue laajeni kattamaan kolmanneksen maan vaestOsta ja
vuoden 1994 alusta koko maan. Vuoden 1997 alusta se tuli pysyvaksi
osaksi rangaistusvalikoimaa (L 1055/1996). Yhdyskuntapalvelu oli ilmeinen menestys. Nuorisorangaistuskokeilu ei ole samalla tavalla saavuttanut
selvaa asemaa. Sen toimivuudesta ei olla samalla tavalla laajasti vakuuttuneita kuin yhdyskuntapalvelun.

1.2 Alueelliset pulmat
Nuorisorangaistus otettiin yhdyskuntapalvelun tapaan kayttOon alueellisena
kokeiluna, vaikka tama aiheuttaakin yhdenvertaisuusongelmia. Ratkaisua
perusteltiin alun perin siten, etta kokeilulain voimassaolon aikana kerataan
tietoa ja vastauksia lainvalmistelussa esille tulleisiin mahdollisiin ongelmakohtiin, joihin ei ilman kaytannon kokemuksia voida loytaa selkeita ratkaisuja.3 Keratyn tiedon pohjalta nuorisorangaistusta voidaan muotoilla
4
entista tarkoituksenmukaisempaan muotoonja kehittaa sen toimintakykya.
Kasitellessaan nuorisorangaistuskokeilun jatkamista vuonna 1999 lakiva-

1

HE 3 5/1999 vp, I.

2

HE 188/ 1998 vp , I.

3

HE 109/1996 vp, 8.

4

Nuorisorangaistusryhma 1996, 1-3.
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liokunta (LaVM 511999 vp) otti kantaa lainsaadannon vakinaistamiseen.
Valiokunta piti jo tuolloin valttamattomana, etta viimeistaan vuoden 2001
lopussa nuorisorangaistus otetaan pysyvaan valtakunnalliseen kayttoon.
Pohdittaessa nuorisorangaistuskokeilun jatkamista vuoden 2001 lopussa lakivaliokunta (LaVM 24/2001) katsoi, etta kokeilun valtakunnallistaminen ei ollut jo viisi vuotta kestaneesta alueellisesta kokeilusta huolimatta tarkoituksenmukaista. Se katsoi, etta kokeilun laajentamista vastaan
puhuivat seka taloudelliset etta kaytiinnon syyt. Perustuslakivaliokunta
(PeVL 59/2001) puolestaan totesi kokeilun jatkamisen olevan ristiriidassa
perustuslain 6 §:n kanssa. Rangaistuslajin alueellinen kokeilu loukkaa selvasti perustuslain 6 § :n yhdenvertaisuusperiaatetta. Ongelmana on se, etta
samasta rikoksesta voidaan tuomita esimerkiksi Helsingissa eri rangaistus
kuin Rovaniemella taikka Helsingin karajaoikeuden tuomiopiiria sivuavissa pienemmissa karajaoikeuksissa. Yhdenvertaisuuden vaatimus kuuluu
perusoikeusjarjestelman ytimeen, joten ei ole lainkaan yllatys, etta nuorisorangaistuskokeilun viimeinen jatkamishanke heratti vastustusta. Perustuslakivaliokunta katsoi myos, etta kokeilun pitkittyminen on ongelmallinen
Yhdistyneiden kansakuntien kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia
koskevan yleissopimuksen (KP-sopimus) 26 artiklan kannalta. Perustuslakivaliokunta totesi kuitenkin olevan mahdollista kayttaa poikkeuslakimenettelya, jos poikkeuslain saatamisen vaihtoehdoksi jaisi vain nuorisorangaistuskokeilusta luopuminen.
Yhdenvertaisuusongelman lisaksi nuorisorangaistuskokeilun jatkaminen vuoden 200 I Iopus sa oli ongelmallista sen vuoksi, etta nuorisorangaistuksen alueellinen kokeileminen oli jatkunut jo viisi vuotta. On hyvia
perusteita todeta, etta tassa ajassa oli saatu riittavasti kokemuksia niista
seikoista, jotka tekivat alun perin tarpeelliseksi ottaa seuraamus kayttoon
alueellisesti rajattuna kokeiluna. Keskusteltaessa nuorisorangaistuksen jatkamisesta vuoden 2001 lopussa esteina kokeilun laajentamiselle koko
maahan pidettiin myos kustannuskysymyksia seka nuorisorangaistuksen
toimeenpanoon liittyvia epakohtia. Kokeilun laajentaminen koko maahan
nimittain olisi merkinnyt sita, etta rangaistus olisi tullut voida panna taytantoon myos sellaisilla paikkakunnilla, joissa ei ole Kriminaalihuoltolaitoksen toimistoa. Lakivaliokunta totesikin, etta kokeilun valtakunnallistaminen ei ole tarkoituksenmukaista, koska nykyiseen nuorisorangaistukseen
liittyy ongelmia ja puutteita, kuten varsin usein tapahtuva nuorisorangaistuksen keskeyttaminen ja ehtojen rikkominen. Syyna nuorisorangaistuskokeilun jatkamiselle alueellisena kokeiluna oli lopulta myos vuoden 2001
lopulla tyonsa aloittaneen nuorisorikostoimikunnan asettaminen. Nuorisorikostoimikunnan tyossa nuorisorangaistus tulee perusteellisesti arvioiduksi.
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1.3 Kokeilulla selvitettavat kysymykset
Kokeilusta odotettiin valaisua muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Missa maarin tuomioistuimet ovat halukkaita kayttamaan seuraamusta? Miten
nuorisorangaistuksen sisalto ja soveltamisala tasmentyvat; millaiseksi tuomitsemiskaytanti:i kehittyy nuorisorangaistuksen ja ehdollisen vankeusrangaistuksen valilla? Miten rangaistuksen toimeenpanossa valttamattomat
yhteistyoverkostot kehittyvat? Ovatko juuri 15-1 7 -vuotiaat oikea kohderyhma? Toimivatko nuorisorangaistuksen ehtojen rikkomista koskevat
sanktiot? Onko nuorisopalvelun tuntimaara, vahintaan 10 ja enintaan 60
5
tuntia, tarkoituksenmukainen?
Tama raportti pyrkii vastaamaan joihinkin niista kysymyksista, joihin kokeilulla haetaan vastausta. Taman ohella raportissa on laajempaakin
oikeusopillista tarkastelua nuorisorangaistuksen piirteista.
Kokeilun kestaessa nuorisorikollisuudesta ja sen kontrollista on
keskusteltu muutenkin ja myos muita kokeiluja on ollut kaynnissa. Merkittava kokeilu oli myos vuosina 2000-2001 toteutettu nuorten rikospro6
sessin nopeutuskokeilu. Paikallisia nuorisorikollisuuteen puuttuvia rikoksentorjuntahankkeita on ollut kaynnissa lukuisia, ja oikeusministerio on tu7
kenut pariakymmenta tallaista hanketta.
Nuorisorangaistuskokeilu on myos epailematta osaltaan vaikuttanut
siihen, etta oikeusministeriO asetti 10.10.2001 toimikunnan nuorten rikosseuraamusjarjestelmaa uudistamaan. Toimikunnan tehtava on laaja. Tavoitteena on kehittaa jaijestelmaa niin, etta nuorten yksili:illiset tarpeet
pystyttaisiin ottamaan entista joustavammin huomioon seka seuraamusten
valinnassa etta taytanti:ionpanossa. Toimeksiannon mukaan paapaino on
seuraamuksissa, jotka pannaan taytanti:\on vapaudessa. Muun ohella toimikunnan selvitettavana on, onko seuraamusjarjestelmaa taydennettava jolla8
kin nuorisorangaistusta muistuttavalla seuraamuksella.

1.4 Tutkimuksen menetelmat ja raportin sisaltO
Tassa tutkimuksessa empiirisen tiedon paaasialliset !ahteet ovat viranomaisrekisterit ja haastattelut. Kvantitatiivisissa tarkasteluissa on hyodyn-

5

Nuorisorangaistusryhma 1996, 1-3. Vrt. HE 109/1996 vp, 8.

6

Ks. Marttunen 2001,261-275 seka Marttunen 2002.

7

Ks . "Oikeusministerion tukemat paikalliset hankkeet", http://www.rikoksentorjunta. fl./4259.htm.

Oikeusministerio 10.10.2001: "Toimikunta valmistelemaan nuorten seuraamusjarjestelman uudistumista", http://www.om. flll1782.htm.

R
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netty myos Tilastokeskuksen ja Kriminaalihuoltolaitoksen (myohernmin
kriminaalihuoltolaitoksen) toimittamia tilastoja. Oikeusopillisissa tarkasteluissa on luonnollisesti kaytetty lisaksi oikeuskirjallisuutta.
Nuorisorangaistukseen tuomittuja nuoria seka tuomioiden valmistelua, sisaltOa ja toimeenpanoa koskevat tiedot ovat peraisin paaosin alla
mainituista kolmesta lahteesta.
(1) Oikeusrekisterikeskuksen nuorisorangaistukseen tuomituista toimittamat rikosrekisteriotteet (rikosrekisteriaineisto). Rikosrekisterit tulostettiin oikeusrekisterikeskuksessa 3.10.2000, joten ensimmaisia nuorisorangaistukseen
tuomittuja seurattiin runsaat kolme ja puoli vuotta.

(2) KokeiJupaikkakuntien karajaoikeuksien toimittamat tuomioasiakirjat ratkaisuista, j oissa sovelletti in nuorisorangaistuslakia (tuomioistuinaineisto). Taman aineiston kattavuus ajanj aksolta 1.2.1997- 3 1.1 2. 1999 on tarkistettu Oikeusrekisterikeskuksen toimittamista tuomiolauselm ista. Vuoden 2000 osalta
aineisto ei ole taysin kattava. Oikeusrekisterikeskuksen toimittamat tuomiolauselmat ovat mahdollistaneet tarkastelun laajentamisen myos hovioikeuksiin. Tuomioistuimien toimittamia asiakirjoja kaytetiilin aineistona myos kun
tarkastellaan sita, milla tavoin ja miten perustellen tuomioistuimet tekevat
ratkaisun nuorisorangaistuksen ja muiden kaytettavissa olevien rangaistuvaihtoehtojen valilla.
(3) Kriminaalihuoltolaitoksen nuorisorangaistuksen toimeenpanon kasittavasta
atk-tietokannasta toimitetut tiedot (KHL:n aineisto). Tassa aineistossa on tietoja kokeilun alusta elokuun 2000 alkuun asti.

Edellisten aineistojen kokoamisessa on kaytetty neljantena rekisterilahteena oikeusministerion vankeinhoito-osaston taytantOonpanorekisterista saatuja tietoja. Nailla oli tarkea osuus varsinaisten rekisteritietojen kattavuuden varmistamisessa.
Aineistoista muodostettiin kaksi tietokantaa: (1) tuomioperustainen
kanta kaikista nuorisorangaistustuomioista ja (2) henkiloperustainen kanta
kaikista nuorisorangaistukseen tuomituista henkiloista. Koska useille henkiloille tuomittiin nuorisorangaistus usearnmin kuin kerran, on jalkirnmaisessa kannassa luonnollisesti vahemman havaintoja. Raportissa kaytetaan
molempia tietokantoja asiayhteydesta riippuen, mutta henkiloperustainen
kanta on useimmissa tapauksissa kiinnostavampi. Sen kaytossa henkilon
saamaa ensirnmaista nuorisorangaistusta pidetaan viitetuomiona.
Tutkimuksen kuluessa on jatkuvasti kayty keskusteluja lakia toteuttavien eri tahojen kanssa. Taman lisaksi varta vasten haastateltiin kokeilualueen Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistojen tyontekijoita seka kokeilualueen sosiaalitoimistojen tyontekijoita, joiden tehtavat liittyvat nuorisorangaistuksen valmisteluun (he tekevat henkilotutkintoja ja ovat muutenkin tekemisissa nuorten rikoksentekijoiden kanssa). Tavoitteena oli kerata
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tietoa ennen muuta siita, millaisia kokemuksia ja arvioita Kriminaalihuoltolaitoksessa on nuorisorangaistuksen toimivuudesta, mutta myos sosiaalitoimistojen tyontekijoiden ajatuksista.
Kummankin ryhman jasenia haastateltiin eraanlaisen avoimen teemarungon pohjalta. Kriminaalihuollon tyontekijoilta kysyttiin heidan kokemuksiaan ja nakemyksiaan seuraavista teemoista:
( l) Yleisnakemys nuorisorangaistuksesta.
(2) Nuorta tukevien toimienja rangaistuksen suhde nuorisorangaistuksessa.
(3) Nuorisorangaistuksen ja ehdollisen vankeusrangaistuksen suhde.
(4) Nuorisorangaistuksen asema rangaistusasteikolla.
(5) Ikarajat - pitaisiko nuorisorangaistuksen kayttO ulottaa myos 18-20vuotiaisiin?
(6) Useiden nuorisorangaistusten kasautuminen samoille henkiloille.
(7) Nuorisorangaistuksen soveltuvuus siihen tuomituille erilaisille nuorille:
onko se joillekin tarpeen, toisille tarpeeton ja taas kolmansien kohdalla
ylivoimainen ja epatarkoituksenmukainen? 9
(8) Nuorisorangaistuksen kaksijakoisuus palveluun ja valvontaan, palvelun
jako palkattomaan tyohon ja tyoskentelyohjelmiin: miten nama jaot
toimivat kaytannossa?
(9) Toimeenpanosuunnitelman ehtojen rikkominen ja sen sanktiointi.
Kysymysrunkoa ei noudatettu orjallisesti, vaan haastateltavien annettiin
vapaasti johdattaa keskustelua tarkeiksi katsomiinsa nuorisorangaistukseen
liittyviin asioihin. Haastattelujen ja haastateltujen lukumaarat paikkakunnittain olivat seuraavat:
Kokeilualue
Vantaa
Tampere
Espoo
Vaasa
Helsinki
Turku
Joensuu
Yhteensii

9

Kriminaalihuolto
Tilaisuuksia
Haastateltavia
1
2
I
6
1 (puhelin)
I
I
3
1
I
1
2
I (puhelin)
1
7
16

Sosiaalityontekijat
Tilaisuuksia
Haastateltavi a
1 (puhelin)
1
1
1
1 (puhelin)
1

1
I

4
4

-

-

3 (5)

II

Kysymyksen toustana ja !llsmennyksena oli Kriminaalilmol tola itoksen vuonnn 1999 j ulkaistussa
raportissa esitetty kolm ijako nuorisorangaistukseen tuomitu ista (Virolainen 1999, 22): (I) Nuorisorangaistus vaikutt i ylim itoiletul ta tai tarpeettomalta niiden nuorten kohdall a, jolka olivat tehneet vain vahan rikoksia ja suoriutuivat nuorisorangaistuksesta hyvin. (2) Paljon rikoksia tehneet,
mutta muutokseen motivoituneet nayttivat hyotyvan nuorisorangaistuksesta ja selviytyvan siita
melko hyvin. (3) Syvalle rikolliseen elamantapaan urautuneet sekll huumeriippuvaiset tai mielenterveysongelmaiset nuoret taas eivat suoriutuneet nuorisorangaistuksesta juuri lainkaan eika se
tuntunut tarkoitukserunukaiselta seuraamukselta heidl!n kohdallaan.
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Haastattelutilaisuuksia oli yksi tai kaksi kokeilualuetta kohden, ja taulukossa mainittujen lisaksi tehtiin puhelimitse joitakin taydennyshaastatteluja.
Lisaksi keskusteltiin myos eraiden kokeilupaikkakuntien karajaoikeuksien
tuomareiden kanssa.
Haastattelujen muoto vaihteli puhelinhaastattelusta kuuden hengen
ryhmahaastatteluihin. Kaikilla paikkakunnilla oli mukana Kriminaalihuoltolaitoksen tyontekijoita. Tampereen ryhmahaastattelu oli oikeastaan samalla kriminaalihuollon aluetoimiston "nuorisorangaistustiimin" kokous:
mukana oli Tampereen aluetoimiston kuusi tyontekijaa eli kaikki, jotka
ovat tyossaan tekemisissa nuorisorangaistuksen kanssa. Sosiaalitoimistojen
tyontekijoiden edustus ei kattanut kaikkia kokeilualueita.

1. 5 Jasennys
Raportti jasentyy kahdeksaan jaksoon. Jaksossa 2 tarkastellaan suppeasti
historiallista kehityskulkua kohti nuorisorangaistusta ja nuorisorangaistuksen kriminaalipoliittista merkitysta. Jaksossa 3 esitellaan lyhyesti numten
rikosoikeudellisen erityisaseman seka nuorisorangaistuksen paapiirteet.
Seuraavissa jaksoissa kasitellaan yksittaisen nuorisorangaistuksen valmistelua ja nuorisorangaistukseen valikoitumista Uakso 4), nuorisorangaistuksen tuomitsemista Uakso 5) ja nuorisorangaistuksen toimeenpanoa Uakso
6).
Jaksossa 7 kasitellaan nuorisorangaistukseen tuomittujen nuorten
uusintarikollisuutta. Uusintarikollisuutta on tutkittu nuorisorangaistukseen
tuomittujen nuorten rikosrekisterien perusteella. Uusintarikollisuuden kasittely nuorisorangaistusta kasittelevassa tutkimuksessa on nuorisorangaistuksen kayttoonoton tarkoituksen vuoksi hyvin tarkeaa. Nuorisorangaistuksella pyrittiin nimittain rikosoikeudellisen seuraamusjarjestelman
osalta vastaamaan ehdollisen vankeusrangaistuksen kayt6ssa ilmenneisiin
epakohtiin ja nain ollen ehkaisemaan nuoren ajautuminen kohti ehdotonta
vankeusrangaistusta.

2

NUORISORANGAISTUKSEN TAUSTAA

2.1 Nuorisorikollisuus ja kriminaalipolitiikka
Nuorisorikollisuutta koskeva keskustelu on ollut vilkasta viimeisten vuosikymmenten aikana. Nuorisorikollisuutta koskevia linjauksia on otettu myos
hallitusohjelmaan. Paavo Lipposen II hallituksen hallitusohjelmassa todetaan: "Nuorten henkilOiden tekemien rikosten sovittelua, tutkimista, tuomioistuinkiisittelya ja nuorisolle soveltuvien seuraamusten taytiintOonpanoa
nopeutetaan. Jatketaan vaihtoehtoisten seuraamusten kehittiimistii. Osana
lastensuojelullisia toimenpiteitii alle 15-vuotiaiden rikoksen tehneiden lasten ja nuorten osalta kehitetiiiin sovittelujiirjestelmia." 10
Nuorisorikollisuus on myos poliittisesti herkkii aihe. Yksittainen vakava lapsen tai nuoren tekemii rikos voi johtaa laajaan mediakeskusteluun.11 Esimerkiksi vuonna 2001 laaja-alainen keskustelu sai alkunsa
muutamista yksittiiisista nuorten tekemista henkirikoksista (niin sanotut
Keravan ja Imatran tapaukset). Osittain niiiden tapahtumien seurauksena
rikosvastuuikiirajasta on kiiyty paljon keskustelua. Viimeinen rikosvastuuikarajan muuttamisaloite tehtiin vuoden 2001 syksyllii. Kokoomuksen kansanedustaja Jouni Lehtimaki teki lakialoitteen rikosoikeudellista vastuuta
koskevan ikarajan poistamiseksi. 12
Nuoria rikoksentekijoita koskevaa seuraamusjarjestelmaa on pohdittu ja suunniteltu vuosikymmenten mittaan lukuisissa komiteoissa ja tyoryhmissa. Viimeisin merkki lisaantyneesta kiinnostuksesta tahiin kysymykseen on edella mainittu nuorisorikostoimikunnan asettaminen.
Viimeisten vuosikymmenien aikana maassamme harjoitettua kriminaalipolitiikkaa on luonnehdittu uusklassiseksi kriminaalipolitiikaksi. Sen
perusajatusten mukaan rangaistusjarjestelman tulisi rakentua suhteellisuusperiaatteen, yhdenvertaisuuden seka ns. yleisestiivyyden varaan. 13 Puh-

w Paavo Lipposen II hallituksen hallitusohje1ma 15.4.1999.
11
Paras esimerkki sanotusta on Eng1a1Ulissa vuonna 1993 tapahtunut, maailmanlaajuisesti huomiota saanutja alkuvaihei1taan turvakameran nauhalle tallentunut tapaus, jossa kaksi 10-vuotiasta
lasta tappoivat 2-vuotiaan James Bu1gerin. Tapaus johti Eng1annissa 1asten ja nuorten rikosvastuutaja eri1aisia seuraamuksia koskevaan pitkaan kaymistilaan.
12

LA 160/2001 vp I Jouni Lehtimaki. Sarna kansanedustaja teki runsas vuosi aiemmin suurin
piirtein sarnansisa1tOisen toimenpidea1oitteen (ks. TPA 124/2000 vp).
13

Ks. esim. Lappi-Seppa1a 1998, 1293.
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dasoppisen uusklassismin mukaan rangaistuksen piti mii1iraytya vain tutkittavan teon moitittavuudesta ja tekijan syyllisyydesta eika arviolla tekijan
muista yksilollisista piirteista saanut olla merkitysta rangaistuksen maaraamisessa. Uusklassinen ajattelu korostaa hoidollisten toimenpiteiden ja
rikosoikeuden pitamista erillaan. Rangaistusta ei tule perustella hoidollisilla niikokohdilla. Hoitoniikokulmasta ei saa tulia tekijaa, jolla rangaistusta
tosiasiallisesti ankaroitetaan.
Lainsaadiinnon tasolla rikosoikeuden ja sosiaalioikeuden roolijako
onkin ollut selkea. Hoitoa ei Suomessa ole tuomittu rangaistuksena, rangaistuksen osana tai rangaistuksen asemesta. Ne hoitotoimenpiteet, joita
rangaistusta suorittaville tarjotaan perustuvat taman vapaaehtoisuuteen ja
ovat periaatteessa erillaan itse rangaistuksen suorittamisesta. Silloin kun rikoksen tehnyt henkilO alistetaan tahdosta riippumattomaan hoitoon, se tapahtuu mielenterveyslain tai muiden terveydenhoidon ja sosiaalihuollon
lakien nojalla, periaatteessa rikosoikeuden ja rangaistusjarjestelman ulkopuolella.
Yhdyskuntapalvelurangaistukseen tosin sisaltyy pieni poikkeus siita
linjasta etta hoitopalvelujen kaytto ei siniinsa ole rangaistuksen suorittamisen osa. Yhdyskuntapalvelu on saannollista, palkatonta, val.vonnan alia
suoritettavaa tyota mutta osa yhdyskuntapalvelutunneista (enintaiin viisi)
voidaan suorittaa kayttamiillii paihdeongelmien viihentamiseen tarkoitettuja
palveluja kriminaalihuoltolaitoksen hyviiksymiillii tavalla.
Uusklassinen ajattelu kritisoi aina 1960-luvulle asti vaikuttanutta
hoitoideologiaa, joka karkeasti luonnehtien hiiivytti hoidon ja rangaistuksen eroa. Hoitoideologisen ajattelun mukaan rikoksesta koituva seuraamus
oli riippuvainen rikoksentekijiin henkilokohtaisista ominaisuuksista - jopa
sanaa rangaistus toisinaan kaihdettiin. Rikoksentekijii pyrittiin seuraamuksen avulla parantamaan. Tallaisten toimien tehoa ei kuitenkaan pystytty
tutkimuksin riittiiviisti vahvistamaan. 14
Viimeaikaisissa kokeiluissa ja tutkimuksissa on saatu tuloksia, joiden mukaan jotkin hoito-ohjelmat joissakin tapauksissa viihentiiviit rikoksesta tuomittujen uusintarikollisuutta tilastollisesti merkitsevasti, mutta mikaiin toimenpide ei tehoa kovin hyvin mihinkMn suureen ryhmaan. Ns.
meta-analyysit ovat vahvistaneet, etta uusimiseen olisi sittenkin mabdollistajossain maarin vaikuttaa tosin tiukkojen ehtojen vall'itessa. 15 Onnistuneissa kokeUuissa kaytetyt menetelmat on yleensa sovitettu hyvin tarkkaan

14
KM 1976:72, 63. Suomessa hoitoideologia ei vaikuttanutkaan rangaistusten miiii.riHimisessa siina maarin kuin monessa muussa maassa. Taalla ei esirnerkiksi luovuttu maaraaikaisista vankeusrangaistuksista tuomitun "parantumiseen" sidotun vapauttamisen hyvaksi. Enemman vaikutusta
hoitoideologialla lienee ollut sosiaali- ja terveyslainsaadannossa, jossa se legitimoi pitkiakin vapaudenriistoja sisaltavia huolto- ja hoitopiiiitoksia.
15

Lappi-Seppala 2000, 73. Andrews et al. 1990; Andrews 1996.
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kunkin hoito-ohjelmassa mukana olevan rikoksentekijan henki!Okohtaisten
ominaisuuksien mukaan.
Rangaistusten maaraamisen tulee perinteisen ajattelun mukaan
puolestaan perustua teon moitittavuuteen ja tekijan syyllisyyteen eika rikoksentekijan henki!Ollisten piirteiden tulisi vaikuttaa rangaistuksen tuomitsemisessa. Taman kanssa johdonmukaisesti seuraamusjarjestelman tulisi olla mahdollisimman yksinkertainen. Esimerkiksi rangaistuslajeja tulisi
olla mahdollisimman vahan. Naista lahtokohdista arvioiden nuorisorangaistus on yhdyskuntapalvelun tapaan osoitus kriminaalipoliittisten laht6kohtien joustavuudesta. Vaikka uusklassismi korostaa yleisestavyytta, tama
ei merkitse erityisestavien nakokulmien totaalista hylkaamista. Nuorisorangaistus ja yhdyskuntapalvelu ovatkin rangaistuksia, joiden tuomitsemisessa tekijakohtaiset erityispiitteet ovat avainasemassa, osa rangaistuksen
kaytt6edellytyksia. Uusklassinen ajattelu myontaa rangaistuksen erityisestavalle vaikutukselle jonkin verran sijaa myos rangaistuksen maaraamisessa.16 Tekijan henki!Opiirteet saavat vaikuttaa rangaistuksen maaraamisessa
suhteellisuusperiaatteen jalkeen toissijaisesti. Erityisestavien nakokohtien
ollessa osana seuraamusten kayttosaantOja rangaistuslajin valintaan liittyy
siis muutakin kuin yksittaisten seuraamusten ankaruuteen liittyvaa harkintaa.17 Rikosoikeudellinen oikeusturva asettaa lisaksi vaatimuksen, etta tekijan henki!Opiirteet saavat vaikuttaa vain tekijan kannalta lievempaan
suuntaan. 18

2.2 Nuorisorangaistuksen historiallista taustaa
Tultaessa 1960-luvulle kriminaalipoliittisessa ajattelussa irtisanouduttiin
1900-luvun alussa vaikuttaneesta hoitoideologisesta ajattelusta. Uutena
suuntauksena oli paluu klassisen rikosoikeuden arvolaht6kohtiin. Nyt pu-

16
Uusklassismin tiukimmista tulkinnoista - sama rangaistus samasta rikoksesta - on irtauduttu.
Ks. esim. Koskinen 1994, 134-135.

17

Ks. myos Luukkanen 1999, 54-56.

•~ Ks. Koskinen 1994, 136. Hoidollisen ulottuvuuden kytkemisen rangoistukseen tulisi myils perustua tckijlln aitoon suostumukseen. Nama vantimuksct eivat toteudu samalla tavalln yhdyskuntnpnlvelussa ja nuorisornngaistukscssa. Ylldyskuntapa'lvelun osalta vamimuksct eivllt ole ongclmallisia. Sen tuomitseminen edcl.lytUill rikoksentekij!ln suoswmustn (YKPL 4 §) ja yhdyskuntapalvclua voidaan selkclisti pitUl! vaihtochtoaan, ehdotonta vankeusrangaistusta, lievemp!ln!l Nuorisorangaistuksen kohdaUa nllm ehdot eivHt kuitetlkann tllyty. Rikoksentckijnn suostumusta nuorisornngaistuksen tuomitscmisellc ei vaadita, eikll nuorisorangai tusta vlllttllmllttll pideH! ehdollista vnnkcusrangaistusta licvemp o eika edcs sen kanssa yhtll ankarnna, vaan- kutcn t!rssll raportissn myOhcmmin osoitetal!l1 - usein ehdollista ankarampana seuraamuksena. Nuorisorangaistuksessa on n:lin ollen tehty "hoitoideologisia" myonnytyksiii enemmlln kuin yhdyskuntapalvclussa. Tam:l on peru telrovissa myohemmin kiisiteltiiviillii nuorten crikoisascmalla rikosoikcudelJisessa seuraamusjiirjestelmiissii.
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huttiin kuitenkin uusklassismista. Kysymys kuuluukin, miten viime vuosikymmenten kehitys on johtanut hoitoideologisia vaikutteita sisaltavan nuorisorangaistuksen kayttoonottamiseen? Nuorisorangaistuksen yhteensovittaminen uusklassiseen ajatteluun ei ole ongelmatonta.
1960- ja 1970-luvun taitteessa kolmessa eri komiteanmietinnossa
tarkasteltiin hyvin yksityiskohtaisesti nuorisorikollisuutta ja nuorten seuraamusjarjestelmaa. Mietinnoissa otettiin periaatteellisella tasolla kantaa
nuorten erityiskohteluun seka tehtiin ehdotuksia nuoria koskevan rikoslainsaadannon parantamiseksi. Komiteat olivat nuorisorikollisuustoimikunta
(1966), nuorisorikoskomitea (1970) ja kriminaalihuoltokomitea (1972).
Viimeksi mainitussa komiteanmietinnossa tarkasteltiin laajemmin kriminaalihuollon tyomuotojen ja organisaation kehittamista. Rikoslain kokonaisuudistuksen periaatelinjaukset tehneen rikosoikeuskomitean (1976)
mietinnossa puolestaan hahmoteltiin seuraamusjarjestelman kehittamisen
periaatteelliset linjat, jolloin myos nuoria koskeviin erityisjarjestelyihin
otettiin kantaa. Edella mainittujen mietintOjen kannanotot ovat jaettavissa
kahtia sen subteen, miten ne suhtautuivat hoidon ja rangaistuksen valiseen
suhteeseen. 19
Nuorisorikollisuustoimikunta ja nuorisorikoskomitea ehdottivat
erityispreventiivisia piirteita sisaltavien erityisrangaistusten kayttoonottoa.
Ensin mainitun komitean ehdotuksena ali nuorisovalvonta, jonka ensisijaisena sisaltona olisi ollut "huollollista tukemista j a auttamista .. . Valvontaa
ali periaatteessa pyrittava kehittamaan maaratietoisesti sosiaaliterapeuttiseen suuntaan". 20 Nuorisorikoskomitean ehdotuksena puolestaan ali suojelukasvatus, jonka tarkoituksena ali "ohjata valvottava yhteiskunnallisesti
hyvaksyttavien elamantapojen omaksumiseen seka tukea valvottavaa etta
hanen huoltajaansa tata tarkoittavissa pyrkimyksissaan". 21 Erityispreventiiviset nakokohdat olivat nuorisovalvonnassa ja suojelukasvatuksessa ilmeiset.
Kriminaalihuoltokomitea ja rikosoikeuskomitea lahtivat liikkeelle
toiselta pohjalta. Painopiste ali siirtynyt tukevasta ja hoidollisesta suhtautumisesta rankaisullisten elementtien korostamiseen. 22 Kriminaalihuoltokomitea ehdotti uudeksi seuraamukseksi rangaistuksellisia funktioita korostavaa rangaistusvalvontaa. 23 Rikosoikeuskomitea niin ikaan korosti, etta
sosiaaliset palvelut ali erotettava rikosoikeudellisista rangaistuksista. Nii-

19

Lappi-SeppaHi 2000b, 214-215.

°KM 1966: A 2, 57.

2

21

KM 1970: A 9, 47.

22

Lappi-Seppii1ii 2000b, 214-215.

23

KM 1972: A I, 163 .
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den turvaaminen tuli jarjestaa "yleisen sosiaalipalvelun puitteissa tai taytantOonpanojarjestelmaan liittymattomin erityisjarjestelyin". 24
Yhtena rikosoikeuskomitean rangaistusjarjestelmalle asettamissa perustavoitteista oli se, etteivat tietyille henkiloryhmille - esimerkiksi juuri
nuorille - tarkoitetut erityisrangaistukset ole suotavia. Suosituksena oli
suhteellisen harvalukuisille rangaistuslajeille rakentuva jarjestelma. 25 Samalla rikosoikeuskomitea kuitenkin suositti vaihtoehtoisten avoseuraamusten lisaamista seuraamusjarjestelmaan ehdottomien vankeusrangaistusten korvaamiseksi. 26 Periaatelinjausten taustalla oli ajatus, etta mita
syvallisemmin rangaistus puuttuu rikoksentekijaan ja muuttaa hanen tavallista elamaansa, sita todennakoisempaa on rikoksen uusiminen. Rikosoikeuskomitea korostikin yleisestavyytta. Erityisestavien toimenpiteitten vaikutuksista ei ollut tutkimuksellista nayttoa. Yksi!Okeskeisten toimenpiteitten tehtavaksi tuli jaada vain seuraamusmuotojen vahingollisten vaikutusten vahentaminen. 27
Rikosoikeuskomitean mietinnossa ennakoidaan kuitenkin jo nuorisorangaistuksen tapaisen seuraamuksen luomista. Eraana rangaistusehdotuksena rikosoikeuskomitealla oli ilmoittautumispakko. Rikosoikeuskomitea pohti nuorten kohdalla ilmoittautumispakon oheen liitettavaa tyovelvoitetta, jolla ilmoittautumispakolle saataisiin mielekas sisaltO. Ongelmaksi
nahtiin kuitenkin yhdenvertaisuuden vaarantuminen. Tyovelvoitteen harkitsemisessa on nahtavissa nykyisen nuorisorangaistuksen toisen osan,
nuorisopalvelun piirteita. Nykyiseen nuorisopalveluun sisaltyvia sosiaalista
toimintakykya edistamaan tarkoitettuja tehtavia ja valvontaan sisaltyvia sosiaalistavia piirteita kuitenkin vieroksuttiin.
Eras nuorisorikollisuuteen liittyva vaatimus on aika ajoin esiin nouseva keskustelu arestista. 28 Arestin perusta on sen muodosta riippuen osittain toisaalla kuin nuoren tuessa ja sopeuttamisessa yhteiskuntaan. Aresti
perustuisi valittomaan ja konkreettiseen reagoimiseen nuoren tekemaan rikokseen. Taman oletetaan tai toivotaan havahduttavan nuoren. Kyse olisi
nuoren tukemisen sijaan korostetusti rankaisullisesta seuraamuksesta.
Arestin muodoista on tosin esitetty erilaisia vaihtoehtoja29 , eika kaytannon

24

KM 1976:72,81.

25

KM 1976:72, 68.

26

KM 1976:72,74.

27

KM 1976:72,62-64.

28

Ks. esim. KM 1966: A 2 ja KM 1970: A 9. Arcslivaatimusten esill minen on jatkunut nykypaivaan saakka, varsinkin poliitikkojen ja kansalaisten ehdotuksina. Ks. Arestivaatimusten yleisyydesUi Susanna Niinivaara: "Arestirangaistusji!linyt pelk!lksi puhceksi" HS 27.8.1999.

29

Ks. KM 1976:72, 77 . Rikosoikeuskomitean harkitsi kahta erilaista arestin muotoa: (I) valittomasti tuomittavaa arestiaja (2) vankeusrangaistuksen taytantoonpanomuotona kaytettavaa arestia,
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jarjestelyisHi. olla paasty yksimielisyyteen. Arestiin liittyy useita ongelmakohtia. Ensiksikin valittomasti tuomittava aresti on ongelmallinen ihmisoikeussopimusten kannalta: pikatuomiot eivat sisalla muutoksenhakuoikeutta.30 Arestin perusajatus ei ole myoskaan ongelmaton. Ei ole olemassa riittavaa nayttoa, jonka mukaan arestirangaistuksen kaltainen pikainen rikollista tekoa seuraava vapaudenriisto olisi selvasti muita menetelmia parempi
keino palauttamaan nuoren kaidalle tielle.
Selostetut nuorten seuraamusjarjestelmaa koskevat uudistusehdotukset eivat ole johtaneet lainsaadantouudistuksiin. Lappi-Seppala kuvaa
nuorisorikosoikeuden uudistusyri tysten epaonnistumisia seuraavasti:
"Onkin ilmeista, ettei nuorille suunnatun rangaistuksen hahmottaminen onnistu puhtaista uusklassisista lahtOkohdista: pelkastaan moitittavuuden
osoituksen varaan rakentuva nuorelle tarkoitettu uusi seuraamus tuntui jotenkin sisallottomalta, mutta samalla kuitenkin yritykset antaa seuraamukselle uusi, mielekkaampi aineellinen sisaltO kilpistyivat vaatimukseen pitaa
sosiaalityo etaalla rikosoikeudesta." 31 Vaikka nuorisorikosoikeuden uudistamisen tarpeesta oltiin siis lahes yksimielisia, uudistuksen toteuttamistavat
herattivat kiistaa. Ongelmat olivat pitkalti myos periaatteellisella tasolla;
uusklassismin kukoistusaikana oli vaikea antaa myoten hoitoideologisille
uudistuksille.
1980-luvulla uudistukset harppasivat askeleen eteenpain. 1980luvun loppupuoliskolla suunniteltiin yhdyskuntapalvelun kayttoonottoa,
joka toteutettiin vuonna 1991. Yhdyskuntapalvelulla tarkoitetaan yleispiirteisesti rikoksentekij an tuomitsemista tyosuoritukseen rangaistuslaitoksen
ulkopuolella. Yhdyskuntapalvelu otettiin kayttoon kokeiluna, kuten nuorisorangaistus 6 vuotta myohemmin. Yhdyskuntapalvelusta saadut myonteiset kokemukset vaikuttivat nuorisorangaistuksen lapimurtoon. 32
Vuonna 1993 rikoslakiprojekti esitti nuorisorangaistuksen kayttoonottoa.33 Ehdotus johti hallituksen esitykseen34 , joka kuitenkin raukesi uusien eduskuntavaalien johdosta. Taman jalkeen oikeusministeriOn paatoksella asetettiin nuorisorangaistusryhma valmistelemaan uusi ehdotus nuorisorangaistukseksi rauenneen hallituksen esityksen pohjalta. Nuorisoranj a piilityi jalkimmaisen kannalle. Arestia vastaan esitetty kritiikki kohdistuu pitkalti ensin mainittuun arestin muotoon.
30

Tiilta osin arestirangaistus rikkoisi sekii PL:n 21 §:II ettll EIOS:n 6 artiklaa, joissa turvataan
muutoksenhakuoikeus rikosasioissa annettuun tuomioon. ElOS:n 6 urtikla ei sanamuotonsa puolesta suoraan takaa oikeutta muutoksenhakuun, mutta muutoksenhakuoikeus on tulkinnallisesti
johdettu siita. Ks . esim. Leppanen & Viilimaa 1998, 5.
31

Lappi-Seppalii 2000b, 214-215.

32

HE 109/1996 vp, 9.

33

OM:n lainvalmisteluosasto 27 .8.1993, 1.

34

HE 25111994 vp
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gaistusryhma luovutti mietintonsa oikeusministeriolle kesakuussa 1996.
Rauenneeseen hallituksen esitykseen tehtiin muutamia muutoksia. Nuorisorangaistus paatettiin ottaa kayttoon kokeiluna ja ehdolliseen vankeusrangaistukseen tuomittujen valvonta paatettiin sailyttaa. 35 Nuorisorangaistusryhman ehdotuksen pohjalta laadittiin uusi hallituksen esitys 36 , joka johti
nuorisorangaistuksen tulemiseen osaksi rikosoikeudellista seuraamusjarjestelmaa. Laki nuorisorangaistuksen kokeilemisesta (L 1058/1996) tuli
voimaan 1.2.1997.
Yleisesti voidaan todeta, etta 1990-luvulle tultaessa kriminaalipoliittisten ja sosiaalipoliittisten toimenpiteitten jannite lieventyi. Eri puolilla
maata toteutettiin 1990-luvun alussa useita nuoria rikoksentekijoita koskevia paikkakuntakohtaisia projekteja. Niista saadut positiiviset kokemukset
ja niiden saama myonteinen julkisuus vaikuttivat nuorisorangaistuksen
kayttOonottoon. 37

35

HE 109/1996 vp, 9 . Ks. myos Myller 1998, 12-15,jossa tarkastellaan tarkemmin alkuperaisen
esityksen j a 1opullisen nuorisorangaistuksen eroj a.

36

HE 109/1996 vp.

31

Viro1ainen 1999, 3.

3

NUORI JA RIKOSOIKEUS

3.1 Syita ja perusteluj a nuorten erityiskohtelulle
Nuorten lievempaa rikosoikeudellista kohtelua on perusteltu monin eri
syin. Suuri osa nuorten tekemista rikoksistajohtuu ymmartamattomyydesta
ja ajattelemattomuudesta. Useimmissa tapauksissa nuorten rikollisuus on
ohimeneva ilmiO, joka on vain osa nuoruuteen liittyvaa rajojen kokeilua.
Rikollisuutena ilmenevat kaytoshairiot oikenevat kehitysprosessin myota
itsestaan. Nuorille kohdistettujen rikosoikeudellisten seuraamusten tulisi
poiketa taysi-ikaisten kohtelusta, koska nuoret ovat aikuisia vastaanottavaisempia kasvatuksellisille toimenpiteille. Ehdottomien vankeusrangaistusten
kayttamista nuorten kohdalla pyritaan valttamaan viimeiseen saakka. Vankilaymparisto on nimiWiin etenkin nuorten kohdalla kaikkein haitallisin,
koska talloin nuoren normaalilta kehitysprosessilta viedaan mahdollisuudet.

3 .2 N uoria koskevat saannokset paapiirteittain
3 .2.1 Yleista
Rikosoikeudessa nuorten tekemiin rikoksiin suhtaudutaan lievemmin kuin
taysi-ikaisten tekemiin rikoksiin. Teot, joista nuorisorangaistus tuomitaan,
johtaisivat taysi-ikaisten kohdalla todennakoisesti ehdottoman vankeusrangaistuksen tuomitsemiseen. Nuorisorangaistusta kasittelevassa tutkimuksessa on aiheellista kasitella pintapuolisesti sita, miten muuten kuin nuorisorangaistuksen avulla rikosoikeusjarjestelma reagoi ja suhtautuu nuorten
tekemiin rikoksiin. Seuraavassa suppeasti selostettavat saannokset ovat rikosoikeuden vankka perusta nuorten erityiskohtelussa, johon nuorisorangaistus tuo oman lisansa.
Nuorisorangaistuksessa yhdistyvat rikosoikeudelliset sanktiot ja sosiaalioikeudelliset tukitoimenpiteet. Selkeaa roolijakoa rikosoikeuden ja
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sosiaalioikeuden valiWi ei siis ole. Nain ollen myos lastensuojelulliset toimenpiteet on otettava huomioon nuorisorangaistuksen tutkimisessa. 38

3 .2 .2 RikoslainsaadantO
Suomessa rikosoikeudeilinen vastuuikaraja on RL 3 luvun 1 §:n mukaan 15
vuotta. Sita nuorempien teot jaavat rankaisematta. Aile 15-vuotias on kuitenkin vahingonkorvausvastuussa teoistaan, mutta aile 18-vuotiaiden kohdalla vahingonkorvauksen maaraa voidaan kohtuullistaa (VahL 2:2).
Rikoslainsaadannossa on yleisen vastuuikasaannoksen lisaksi useita
nuoria koskevia erityissaannoksia, joista osa koskee aile 18-vuotiaita ja osa
aile 21-vuotiaita rikoksentekijoita. Eri saannosten terminologia poikkeaa
toisistaan. RL:n terminologiassa 15-17 -vuotiaista kaytetaan nimiketta nuori henki/6. Nuorista rikoksentekijoista annetun lain (L 262/1940) mukaan
15-20-vuotiaat ovat nuoria rikoksentekijoitd. Aile 15-vuotiaat ovat rikosoikeudellisessa terminologiassa lapsia. 39
Aile 18-vuotiaana tehdysta rikoksesta tuomitaan alennetun rangaistusasteikon mukaan. Nuoruus on yksi rangaistuksen yleisista vahentamisperusteista (RL 3 :2). Ehdollisen vankeusrangaistuksen kaytti:i 15-17vuotiaiden ikaryhmassa on mahdollista useammin kuin taysi-ikaisten kohdalla. Aile 18-vuotiaana tehdysta rikoksesta ei nimittain saa tuomita ehdottomaan vankeusrangaistukseen, elleivat painavat syyt sita vaadi (RL
2b:1.2). Saannos estaa useissa tilanteissa myos yhdyskuntapalvelun tuomitsemisen nuorelle, koska yhdyskuntapalvelu tuomitaan ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta. 40
Aile 18-vuotiaat voidaan jattaa syyttamatta (ROL 7 §:n 2. kohta) ja
tuomitsematta (RL 3:5.4) ns. nuoruusperusteen perusteella useammin kuin
taysi-ikaiset rikoksentekijat. 41 Molemmat toimenpiteista luopumista koskevat erityissaannokset edellyttavat, etta teon katsotaan johtuneen pikemmin
ymmartamattomyydesta tai harkitsemattomuudesta kuin piittaamattomuu-

Keskuste1u rangaistuksen ja hoidon suhteesta nuorten rikoksentekijoiden kohte1ussa on ollut
hyvin vi1kasta. Aaripaina on nuoren kasvatuksellinen, tukeva ja hoitava kohte1u seka toisaa1ta
rangaistuksellinen suhtautuminen.

JR

39

Talla kohdin on erotettava rikos1ainsaadant6 ja 1astensuoje1u1ainsaadant6 toisistaan. Lastensuoje1u1ain 3 §:n mukaan aile 18-vuotiaat oval lapsiaja alle 21-vuotiaat nuoria.
40

Esimerkiksi vuonna 1999 tuomittiin ehdolliseen vankeusrangaistukseen 744, ehdottomaan vankeusrangaistukseen 85 ja yhdyskuntapa1ve1uun 39 15-17-vuotiasta nuorta. Ks. Lappi-Seppa1a
2000a, 212.
41

Vuonna 1998 syyttamattajattaminen o1i ikaryhmassa 15-17-vuotiaat noin kaksi kertaa tavallisempaa kuin muussa vaestdnosassa. Tuomitsematta jattaminen vumma 1999 oli 15-17 -vuotiaiden
kohdal1a Hihes viisi kertaa yleisempaa kuin muussa vaestossa. Lappi-Seppalii2000a, 211-212.
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desta lain kieltoja ja kaskyja kohtaan. Syyttamatta jattaminen edellyttaa lisaksi, etta rikoksesta ei ole odotettavissa ankarampaa rangaistusta kuin
sakkoa tai enintaan kuusi kuukautta vankeutta. Rikosten sovittelun laajentuminen maassamme on niin ikaan huomioitava, koska nuorten kohdaila
rikosten sovittelu on laajinta. 42 Sovittelun vaikutus kanavoituu rikosoikeusjarjestelmaan syyttamatta ja tuomitsematta jattamista koskevien saannosten kautta.
15-20-vuotiaita koskevat saannokset ovat paaosin laissa nuorista rikoksentekijoista (L 31.5.1940/262). Ehdoilisesti tuomitun nuoren rikoksentekijan on oltava paasaant6isesti valvonnan alaisena (RL 2b:2.2).
NuorRikA:n (18.12.1942/1001) I §:n mukaan alustavaa tutkintaa
suorittavan viranomaisen on toimitettava aile 21-vuotiaasta rikoksesta
epaillysta niin sanottu henki!Otutkinta. Tama on tehtava OikMp nuorista ri koksentekijoista (310/1943) I §:n mukaan maaramuotoisena sillo in, ku n
rikoksesta on odotettavissa sakkoa ankarampi rangaistus. Tapauksissa
joissa nuorisorangaistus tulee kysymykseen, tehdaan yleensa maaramuotoinen henkilOtutkinta. Henkilotutkinnan tarkoituksena on antaa tuomioistuimelle tietoa nuoresta ja hanen elamantilanteestaan seuraamuksen valintaa varten. Myos monissa muissa esitutkintaa ja tuomioistuinkasittelya seka
rangaistuksen taytant66npanoa koskevissa saannoksissa on nuoria koskevia
erityissaannoksia.

3.2.3 Lastensuojelun toimet
Kansainvalinen lapsen oikeuksia koskeva sopimus (SopS 60/1991 ,
1130/1991) edellyttaa, etta lapsen etu on ensisijaisesti huomioitava kaikissa
lasta koskettavissa viranomaistoimenpiteissa. Suomessa muu kuin rikosoikeudellinen puuttuminen nuoren elamaan perustuu lastensuojelulakiin (L
5.8.1983/683).
Aile 18-vuotiaalla lapsella tulee olla sosiaalilautakunnan edustaja
mukana rikosten esitutkinnassa ja tuomioistuinkasittelyssa (LsL 15.2 §).
Lapsen tekeman rikoksen perusteeila voidaan lisaksi ryhtya LsL:n mukaisiin tukitoimiin, ensisijaisesti avohuollon toimenpiteisiin. Sosiaa!ilautakunnan on ryhdyttava avohuollon tukitoimiin, jos lapsi tai nuori kayttayty-

42

Vuouna I 996 soviueluun osallisluneista rikoksesta cpa.illyi Ul a!Jc 15-vuotiaita oli 13 %,
15- 17-w otlaita 35 %. 18- 20-w otiaidcn osuudesta ei ole tarkkan tio:toa. Yuonna 1997 puolcstaan
aile 15-vuotiaita oli 14% 15- 17-vuotiuita 35 % ja 18- 20-vuotlnita 15 %. Ks. Mieli tyinen 1999,
224. Vuonnn 2000 seltsem!ln suure n sovittelut.oirniston rikossovitteluihin osallistuncista epaillyisUI oli aile 15-vuotiaita oli I 0% 15- I 7-vuotiaita oli 28 % ja I 8- 20-vuol'iaita oil 20 %. Ks. Takata 200 I, 283. Ks. myOs Montonen 1999, 9, jossn korostelaan soviltelun mcrk itysttl rangaistustcn
vaihtoehtoina.
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miselliian vaarantaa terveyttiUin tai kehitystiiiin (LsL 12 §). Jos lapsi vaarantaa vakavasti terveyttiiiin tai kehitystiiiin tekemiillii muun kuin viihiiisenii
pidettiiviin rikollisen teon, sosiaalilautakunnan on otettava lapsi huostaan ja
jiirjestettiivii hiinelle sijaishuolto, mikiili avohuollon tukitoimet eiviit ole
tarkoituksenmukaisia tai mahdollisia ja mikali huostaanoton arvioidaan
olevan lapsen edun mukaista (LsL 16 §).

3.3 Nuorisorangaistuksen p~Hipiirteet
Nuorisorangaistusta voidaan kiiyttiiii tilanteissa, joissa aikaisemmin tuomittiin ehdollinen vankeusrangaistus. Nuorisorangaistus koostuu nuorisopalvelusta ja valvonnasta. NRL koostuu 14:stii pykiiliistii ja nuorisorangaistuksen tiiytiint66npanoa siiiintelee tarkemmin NRA. Nuorisorangaistuksen toimeenpanosta vastaa Kriminaalihuoltolaitos (KHL).

Soveltamisala. NRL 1 § :n mukaan lakia sovelletaan Espoon, Helsingin,
Joensuun, Tampereen, Turun, Vaasan ja Vantaan kiiriijiioikeuksissa. Ratkaisevaa NRL:n soveltamisen kannalta ei ole rikoksentekopaikka, vaan se,
43
missii kiiriijiioikeudessa rikosasia tulee kiisiteltiiviiksi.
Poikkeuksena
alueellisesta soveltamisalasta on yhteisen rangaistuksen miiariiiimistii koskeva 12.1 §, jota sovelletaan kaikissa kiiriijiioikeuksissa.
Mika nuorisorangaistus on? NRL:n 2 §:ssii siiadetiiiin nuorisorangaistuksen
sisiilli:istii. Nuorisorangaistus on kaksijakoinen rangaistus, joka koostuu
nuorisopalvelusta ja valvonnasta. Nuorisopalvelua tuomitaan viihintaan I 0
ja enintiiiin 60 tuntia. Nuorisopalvelu kasittiiii valvonnan alaisena tehtiiviiii
siiiinni:illistii, palkatonta tyi:itii sekii ohjauksen alaisena suoritettavia sosiaa44
lista toimintakykyii edistiiviii tehtiiviii. Nuorisopalvelu ei siis ole yhdyskuntapalvelun tapaan ainoastaan tyi:intekoa, vaan kohderyhmiin erityispiirteiden vuoksi nuorisopalveluun on sisiillytetty myi:is muunlaisia elementtejii, joita yhdistiiviinii piirteenii on pyrkimys nuoren sosiaalisen toimintakyvyn sekii vastuuntunteen edistiimiseen. 45 Nuorisopalvelua on luonnehdittu nuorille suunnatuksi yhdyskuntapalveluksi, yhteiskuntapalvelun
46
"junioriversioksi". Valvontaan tuomitaan viihintiiiin neljiiksi kuukaudeksi
ja enintiiiin yhdeksi vuodeksi. Nuorelle miiiiriittiiviin valvojan tulee NRL

43

HE I 09/1996 vp, 11.

44

HE 109/1996 vp, 13 .

45

HE 10911996 vp, 13 .

46

Lindfors 1999, 20.
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8 §:n mukaan tukemalla ja ohjaamalla pyrkia edistamaan tuomitun mahdollisuuksia selviytya tekematta uusia rikoksia. Valvonnan keskeisena si47
saltOna on keskustelut nuorten tekemista rikoksista.

Tuomitsemisen edellytykset. NRL 3 §:ssa on saadetty nuorisorangaistuksen
tuomitsemisen edellytyksisti:i. Uihtokohtana nuorisorangaistuksen kayto lle
on, etta se sijoittuu asteittain ankaroituvassa seuraamusjarjestelmassii. ehdollisen vankeusrangaistuksen tasol le. Nuorisorangaistuksen tuomitseminen edellyttaa NRL:n 3. 1 §:n I. kohdan mukaan etta sakkoa on rikoksen
vakavuus ja tekoon liittyvat olosuhteet huomioon ottaen pidettii.va riittamattomii.n rangaistuksena eivatka painavat syyt vaadi ehdottoman vankeusrangaistuksen tuomitsemista. NRL:n 3.1 :n 2. kohta edellyttaalisaksi etta
nuorisorangaistuksen tuomitsemista on pidettava perusteltuna uusien rikosten ebkaisemiseksi ja tekijan sosiaalisen selviytymisen edistamiseksi.
Jalkimmainen kohta asettaa siis vaatimuksen tekijakohtaisten erityisedellytysten tayttymisesta: nuori on rikoskierteessa ja nuorisorangaistukseen sisaltyvat tapauskohtaisesti raataloidyt toimenpiteet edistaisiviit nuoren sosiaalista selviytymista. 48
Tiiytiintoonpanon aloittaminen. Nuorisorangaistuksen taytantOonpanosta
huolehtii Kriminaalihuoltolaitos. NRL 4 §:n mukaan tayHintOonpano on
aloitettava viipymatta tuomion tultua taytantOonpanokelpoiseksi, mutta
tuomitun suostumuksella taytantOonpano voidaan aloittaa jo ennen kuin
tuomio on saanut lainvoiman. Jos talloin hovioikeus paatyy toiseen seuraamukseen kuin karajaoikeus, on rangaistuksesta vahennettava jo taytantOonpantua nuorisorangaistusta vastaava kohtuullinen miiara. NRL 6 §
saantelee tilanteita, joissa nuorelle on tuomittu useita nuorisorangaistuksia.
Jos useammalla nuorisorangaistuksella on osittain yhteinen valvonta-aika,
valvonta paattyy pisimpaan voimassa olevan ajan paattyessa. Nuorisopalvelutunnit puolestaan lasketaan taytantOonpanossa yhteen. Enimmaismaara
on kuitenkin 80 tuntia.
Toimeenpanosuunnitelma. NRL 6 §:n mukaan KHL, tuomitun asuinpaikkakunnan sosiaalilautakunta ja tuomitulle maaratty valvoja laativat nuorisorangaistuksen toimeenpanosuunnitelman, jonka KHL vahvistaa. Toimeenpanosuunnitelmassa on kyse siita, etta kullekin nuorelle laaditaan
sellainen "toimenpidepaketti", joka parhaalla mahdolliselle tavalla auttaa

47

Viro1ainen 1999, 5.

48

HE 188/1998 vp, 2.
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nuorta hanen yksi!Ollisissii ongelmissaan. 49 Ratkaistuksi tulee siis se, mika
on esimerkiksi palkattoman tyon ja sosiaalisen toimintakyvyn parantamiseen tarkoitettujen toimenpiteiden osuus nuorisopalvelusta. Nuorisorangaistuksen yksil6llisiin piirteisiin huomiota kiinnittavii luanne tulee juuri
tiissii kohdin esille. 50 Suunnitelmaa laadittaessa tuomittua on kuultava henkil6kohtaisesti, joten nuorella on mahdollisuus itse vaikuttaa hiinelle tuomitun nuorisorangaistuksen sisaltoon. NRL 7 § velvoittaa nuoren noudattamaan toimeenpanosuunnitelman ehtoja. KHL:n maaraaman valvojan on
NRL 8 § :n nojalla puolestaan huolehdittava toimeenpanosuunnitelman
noudattamisesta.

Nuorisorangaistuksen suorittaminen. NRL 9 §:n mukaan nuorisopalvelu on
suoritettava tuomioistuimen maaraaman valvonta-ajan kuluessa. Valvontaaikaa voidaan kuitenkin pidentaa joko KHL:n (max 3 kk) tai tuomioistuimen (max 6 kuukautta) paat6ksella. Tuomioistuimen paat6sta edeltaa
KHL:n tekema selvitys viralliselle syyttajalle.
Nuorisorangaistuksen ehtojen rikkominen ja niiden kasittely. Jos nuorisorangaistukseen tuomittu ei aloita nuorisorangaistuksen suorittamista taikka
jattaa suorittamisen kesken tai muuten vakavasti rikkoo toimeenpanosuunnitelman ehtoja, KHL:n on viipymatta laadittava selvitys asiasta viralliselle
syyttajalle. Samalla KHL voi kieltaa nuorisopalvelun aloittamisen tai keskeyttaa sen (NRL 10 §). Jos virallinen syyttaja katsoo tuomitun vakavasti
rikkoneen nuorisorangaistuksen ehtoja, hanen tu!ee viipymatta saattaa asia
tuomioistuimen kasiteltavaksi. NRL 11 §:n mukaan tuomioistuin voi tallOin ensinnakin maarata hiinen valvonta-aikaansa pidenneWi.viiksi enintiiiin
yhdella vuodella. Jos tiimii ei ole riittiiviiii, tulee tuomioistuimen tuomita
nuori rangaistukseen, joka vastaa nuorisorangaistuksesta suorittamatta jaanytta osaa.
Tuomitulle, joka menettelee vastoin toimeenpanosuunnitelmaa tai
sen nojalla annettuja miiiirayksia, on annettava kirjallinen huomautus (NRL
7 §). Ennen kirjallisen huomautuksen antamista ehtojen rikkomiseen reagoidaan usein valvojan suullisella huomautuksella. 51 Suullisia huomautuksia annetaan yleensa useita ennen kuin nuorelle annetaan kirjallinen huomautus. Sanktiovaihtoehtona on lain esit6issa esitetty myos KHL:n alue-

49

HE 109/1996 vp, 13. Nuorisorangaistuksen toimeenpanossa kiiytetaan va1miiksi 1aadittuja tyiiskente1yohje1mia: "Nuori ja rikos", "Nuori ja paihteet" seka "Nuori ja yhteiskunta". (Lindfors
1997, 24-27).

°Ks. myiis Pa1men 1993,4-5.

5

51

HE 10911996 vp, 17
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toimiston johtajan puhuttelu. 52 Ehtojen rikkomisen sanktioista viimeisena
tulee NRL 11 §:n mukainen nuorisorangaistuksen muuntaminen toiseksi
rangaistuslajiksi.

l
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HE 109/1996vp, 17.

4

NUORISORANGAISTUKSEEN
VALIKOITUMINEN

Nuorisorangaistukseen tuomitsemista edeltiiii tavallisesti yhdyskuntapalvelun soveltuvuusselvitystii jossain miiiirin muistuttava selvitys nuorisorangaistuksen tuomitsemisen tarkoituksenmukaisuudesta. Selvityksen siiiidosperustana ovat noin kuusikymmentii vuotta vanhat henkilOtutkintaa
koskevat kohdat nuorista rikoksentekijoistii annetussa asetuksessa (NuorRikA) sekii oikeusministerion nuorista rikoksentekijoistii antamassa piiiit6ksessii (OikMp nuorista rikoksentekijoistii). Nuorisorangaistusta koskevassa hallituksen esityksessii katsottiin, etta KHL:n tulisi esittiia tuomioistuimelle alustava toimeenpanosuunnitelma ennen rangaistuksen miiiiriiiimista, jotta tuomioistuin tietaisi, mika rangaistuksen sisalto on. Esityksen
mukaan alustava toimeenpanosuunnitelma voisi olla osa henkilotutkintaa
tai henkilOtutkinnan liite. 53 Nuorten henkilotutkinnan valmisteluun liittyviillii toiminnalla on tiirkeii tosiasiallinen rooli myos nuorisorangaistukseen
valikoitumisessa. Siina yhteydessa tulee esiin myos eri viranomaisten yhteistyon tarkeys.

4.1 Viranomaisyhteistyo ja nuorisorangaistuskokeilu
Ennen tuomioistuinkasittelyii nuori joutuu tekemisiin monen eri viranomaistahon kanssa. Toisaalta myos nuorisorangaistuksen toimeenpanossa
on paljon sosiaalityota muistuttavia elementteja, jolloin KHL toimii rinnakkain kunnan sosiaalilautakunnan kanssa. Naista syista on erittain tiirkeaa, etta viranomaisten valinen yhteistyo sujuu mallikkaasti.
Eraiina mahdollisena ongelmana nuorten rikosoikeudellisessa seuraamusjarjestelmassa on viranomaistahojen yhteistyon puute. Nuorisorangaistuksen esitoissa todettiinkin, etta viranomaisten valisen yhteistyon kehittaminen on tarkea osa nuorisorangaistuskokeilua seka edellytys nuorisorangaistusten tarkoituksenmukaiselle kohdistamiselle. 54 Viranomaisyhteis-
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tyon sujuvuutta on edellytettlivli sekli ennen tuomioistuinkasittelya (valmisteluvaihe) etta senjalkeen (toimeenpanovaihe).
NRL:n esittiissli viranomaisyhteistyon tarvetta korostettiin voimakkaasti. Uuden seuraamuksen kayttoonottoa kokeiluna perusteltiin paikallisten viranomaisyhteistyon verkostojen luomisella. 55 Kliytlinnossli viranomaisyhteistyon vaatimus liittyy lukuisiin seikkoihin, joita kaikkia ei lain
esitoissa lausuttu julki. Ensinnakin toimiva viranomaisyhteistyo liittyy nuorisorangaistuksen kohderyhmlin valikoitumiseen eli potentiaalisten nuori56
sorangaistusnuorten tunnistamiseen. Tlihlin on puolestaan kytkoksissli
nuoresta tehtavien asiakirjojen (henkilotutkinta seka alustava toimeenpano57
suunnitelma) laatiminen. Viranomaisyhteistyoltli voidaan vaatia myos
sujuvaa tiedonkulkua eri viranomaisten valilla. Niin ikalin nuorisorangaistuksen toimeenpanoon liittyy monenlaisia eri viranomaisten valisili yhteyksili, joiden sujuvuus on yksittaisen nuorisorangaistuksen onnistumisen kan58
nalta tarkeita.
Sanna Virolaisen tekemlin selvityksen mukaan viranomaisyhteistyo
toimii pliasliantOisesti hyvin ennen tuomioistuinklisittelya, mutta toimeen59
panon puolella on parannettavaa. Tiissli jaksossa tarkastellaan niitii toimenpiteita, jotka edeltavlit nuoren rikoksen kasittelya tuomioistuimessa.
Seuraavassa tarkastelussa kaydaan aluksi lapi henkilotutkinnan ja
alustavan toimeenpanosuunnitelman perusteet sekli analysoidaan niiden
laatimiseen liittyvien erilaisten jiirjestelyjen heikkouksia ja vahvuuksia.
Sen jalkeen huomio kohdistuu nuorisorangaistuksen kokeilupaikkakunnilla
muodostuneisiin erilaisiin kiiytlinnon jarjestelyihin. Paikkakuntakohtaisessa
tarkastelussa esitetaan erilaisten jiirjestelyjen kaytannon kulku seka nuorisorangaistuksen valikoitumisprosessissa tyoskentelevien nakemyksia jarjestelyjen toimivuudesta. On kuitenkin huomattava, ettei tassa tutkimuksessa ole mahdollista ottaa kantaa siihen, miten hyvin nuorisorangaistuksen
kohderyhmalin kuuluvat nuoret todella valikoituvat seuraamuksen piiriin.
Se, jaavatko jotkin nuoret suotta nuorisorangaistuksen vakavan harkinnan
ulkopuolelle kaytannon jarjestelyjen puutteiden vuoksi, olisi tarkea tieto.
Taman tutkiminen luotettavasti on kuitenkin hyvin hankalaa. Valikoitumisen onnistumista on seuraavassa pohdittu erilaisten jarjestelyjen tarjoamien
mahdollisuuksien seka kaytlinnon tyontekijoiden nakemysten valityksella.
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Nuorisorangaistukseen tuomittujen nuorten uusintarikollisuutta kasittelevassa jaksossa 7 on osittain mahdollista empiirisen tiedon pohjalta taydentaa valikoitumisen arviointia.
Vaikka tuomioistuin paattaa nuorisorangaistuksen tuomitsemisesta,
erittain suuri merkitys nuorisorangaistukseen valikoitumisessa on kuitenkin
kaytannossa niilla selvityksilla, joita sosiaaliviranomaiset ja KHL tekevat
ennen tuomioistuimen paat0sta. 60 Jotta tuomarilla olisi paremmat perusteet
arvioida, kenelle nuorisorangaistus tulisi tuomita, KHL:n tulisi esittaa tuomioistuimelle alustava toimeenpanosuunnitelma. Alustava toimeenpano61
suunnitelma voi olla osa henkilotutkintaa tai henkilotutkinnan liite.
Kuviossa 1 esitetaan nuorisorangaistuksen valikoitumisprosessi
paapiirteittain. Nuorten rikosprosessissa on eraita normaalista rikosprosessista eroavia piirteita. Esitutkinnan ja syyteharkinnan jalkeen tai mahdollisesti niiden aikana nuoresta laaditaan henkilOtutkinta, ja nuorisorangaistuksen tullessa kyseeseen myos alustava toimeenpanosuunnitelma. Naiden
nuorisorangaistuksen valikoitumisprosessissa de facto lahes ratkaisevassa
asemassa olevien selvitysten merkitys, suhde toisiinsa seka nuorisorangaistuksen valmistelun kaytannon kuvaaminen on tassa jaksossa yksityiskohtaisen tarkastelun kohteena.
Rikos
DEsitutkinta (poliisi)
DSyyteharkinta (syyttaja)
DHenkilotutkinta (sosiaalitoimisto)
DAiustava toimeenpanosuunnitelma (KHL)
DRangaistuksen tuomitseminen (tuomioistuin)

Kuvio 1 Nuorisorangaistuksen valikoitumisprosessin vaiheet
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4.2 Henkilotutkinta
4.2.1 Mika henkilOtutkinta on ja milloin se tehdaan?
Nuorista rikoksentekijoistii annetun asetuksen (NuorRikA) 1 §:n mukaan
alustavaa tutkintaa suorittavan viranomaisen on toimitettava alle 21vuotiaasta rikoksesta epiiillysta henkilOtutkinta. Oikeusministerion nuorista
rikoksentekijoista antaman paatOksen (OikMp nuorista rikoksentekijoista)
1 §:n mukaan henki!Otutkinta on laadittava maaramuotoisena silloin, kun
rikoksesta on odotettavissa sakkoa ankarampi rangaistus. Nain allen tapauksissa, joissa nuorisorangaistus tulee kyseeseen, tehdaan maariimuotoinen henkilotutkinta.
Henkilotutkinnan laatimisesta saadetaiin siis kahdessa eri siiadoksessa: NuorRikA:ssa sekii OikMp:ssa nuorista rikoksentekijoista. Ensin mainittu edellyttaa henkilotutkinnan tekemista kaikista aile 21-vuotiaista, jalkimmainen asettaa maariimuotovaatimuksen tilanteisiin, joissa seuraamukseksi on tulossa sakkoa ankarampi rangaistus. Saannoksia on kiiytannossa
tulkittu siten, etta kirjallinen henki!Otutkinta tehdaan vain, jos odotettavissa
on sakkoa ankarampi rangaistus. 62 Henkilotutkinnan laatiminen tosin
vaihtelee hieman paikkakunnittain.
Henkilotutkinta-kasitetta viljellaan nain allen kaytannossa lahinna
tilanteissa, joissa se on tehty maaramuotoisena. Joissakin sosiaalityontekijoiden haastatteluissa henkilotutkinta ymmarrettiin myos laajempana prosessina, joka ulottuu tuomioistuinvaiheeseen asti - henkilotutkintaan kuuluu taman kasityksen mukaan myos muukin kuin maaramuotoisena tehtava
selvitys. Se on rikosprosessin ajan kaynnissa oleva selvitys nuoren tilanteesta. Henkilotutkinnan prosessiluonnetta korostaa myos se, etta henkilotutkinnan laatija on usein lasna kasite!Uiessa nuoren tekemaa rikosta tuomioistuimessa. Muodollisesta henkilotutkintalomakkeesta ilmenevissa tiedoissa nuoren elamiintilanteesta on nimittain saattanut tapahtua muutoksia,
jotka voidaan esittaa suullisesti rikosprosessissa.

4.2.2 Mihin henkilotutkinnassa kiinnitetaan huomiota?
NuorRikA I §:n seka OikMp nuorista rikoksentekijoistii I §:n mukaan
henkilotutkinnassa on annettava selvitys "epaillyn henkilollisyydesta, hanen aikaisemmista elamanvaiheistaan ja niista oloista, joissa han on elanyt.'' NuorRikA 2 §:n mukaan henkilotutkinnassa on kiinnitettava huomiota "tutkittavan ruumiilliseen, alylliseen ja siveelliseen kehitykseen ja
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erityisesti niihin luonteenominaisuuksiin, jotka ehka ovat johtaneet hanet
rikokseen ... Tutkittavan ulkonaisiin eUimanoloihin kohdistettavalla tutkinnalla on pyrittiiva selvittamaan, missa maarin tutkittava ehka on tehnyt rikoksensa epaedullisen ymparistOn vaikutuksesta."
Henkilotutkinnan tarkoituksena on siis valittaa tuomioistuimelle
tietoa nuoren elamantilanteesta. Henkilotutkinnassa otetaan toisaalta kantaa
myos nuorelle soveltuvaan rangaistusseuraamukseen seka arvioidaan eri
seuraamusvaihtoehtojen vaikutusta nuoren elamantilanteeseen. Nain ollen
henkilOtutkintaa voisi myos kuvata siten, etta se luo edellytykset lastensuojelun ja rangaistusjarjestelman yhteistyolle. HenkilOtutkinnan funktiota
63
kuvaa hyvin siita kaytetty termi sosiaaliselvitys. HenkilOtutkinnan yhtena
tavoitteena on sanottu myos olevan toimiminen myonteisena valiintulona
nuoren elamassa. 64
Henkilotutkinnan perustietolomakkeen sarakkeet, joihin sen laatija
kirjoittaa selvityksessa esille tulleet seikat, on otsikoitu seuraavasti: (1)
Alaikaisen holhoojat/huoltajat. Jos huostaanotettu, minka kunnan huostaanottama. (2) Perhetilanne, taloudellinen tilanne, sosiaaliset suhteet ja
harrastukset. (3) Terveydentila ja paihteiden kaytt6. (4) Koulutus, tyokokemus ja mahdollinen asepalvelus. Myos siihen liittyvat suunnitelmat.
(5) Meneillaan ja suunnitteilla olevat huolto- ja auttamistoimenpiteet ja
henkilotutkinnan tekijan arvio tuen ja valvonnan tarpeesta. Henkilotutkinnasta laaditaan erilliselle lomakkeelle yhteenveto ja seuraamusesitys, jossa
eras sarake on: (6) yhteenveto ja seuraamuksen valinnan kannalta olennaiset tie dot ja kannanotto valvonnan tarpeellisuudesta.
HenkilOtutkintaa ohjaavat saadokset ovat vanhoja ja vanhahtavia,
epaselvia ja hyvin tulkinnanvaraisia. 65 Niiden uudistamista onkin pitkaan
suunniteltu. Muun muassa nuorisorikoskomitea66 ja kriminaalihuoltokomitea67 pohtivat laajasti henkilOtutkintaan liittyvia jarjestelyja. Tiukimman
uusklassisen ajattelun vaikutuksesta 1970-1980-lukujen taitteessa esitettiin
jopa henki!Otutkinnasta luopumista. Nyt tilanne on kuitenkin muuttunut.
Henki!Otutkinta on saanut nuorisorangaistuksen myota aikaisempaa mie-
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lekldiiimman sisallon ja sen merkitys on korostunut. Henkilotutkintaa koskevat saii.nnokset tulisi tosin uudistaa vastaamaan nykypii.ivii.n tarpeita.

4.2.3 Henkilotutkinnan laatiminen
Henki!Otutkintaa koskevista sii.ii.nnoksistii. ei ilmene selkeii.sti, kenen tulisi
pyytii.ii. henki!Otutkinnan laatimista sosiaalitoimistolta tai KHL:lti:i.. NuorRilcA 1 § :n mukaan ti:i.mii. taho on "alustavaa tutkintaa toimittava viranomainen". Oik.Mp nuorista rikoksentekijoistii. 1 §:n mukaan se puolestaan
on "esitutkintaa suorittava viranomainen". Alustavaa tutkintaa ja esitutkintaa suorittava viranomainen olisi sanamuodon mukaan tulkiten poliisi.
Kii.yti:i.nnossa jarjestelyt vaihtelevat paikkakuntakohtaisesti. Tavallisesti syytti:i.jii. pyytii.i:i. sosiaalilautakuntaa tekemii.ii.n henkilotutkinnan. Erailli:i.
nuorisorangaistuksen kokeilupaikkakunnilla (ks. tarkemmin 4.4) on kaytii.ntOna, etta henki!Otutkintaa edeltii.ii sosiaaliviranomaisten, KHL:n aluetoimiston ja syyttajiin valinen neuvonpito. Tii.mi:i. lienee onnistunut jarjestely, jotta nuorisorangaistukseen valikoituisi lain edellyttiimi:i. kohderyhmi:i..
Aloitevelvollisuus henkilotutkinnan ja varsinkin alustavan toimeenpanosuunnitelman tekemisen miiiiriiamiseen tulisi selkeasti osoittaa tietylle viranomaistaholle. Ti:i.mi:i. taho on alustavan toimeenpanosuunnitelman osalta
KHL:n tyontekijoiden haastattelujen mukaan syyttiija. Jarjestely selkiyttaisi
merkittavi:i.sti nuorisorangaistuksen valikoitumisprosessia.
Henkilotutkintaa koskevista si:i.annoksistii ei ilmene selkeiisti myoskii.iin se, minka tahon tulisi laatia henki!Otutkinta. Kaytiinnossii henkilotutkintoja laativat seki:i. sosiaalitoimistot etta KHL:n aluetoimistot. Tyonjako
on ollut sellainen, etta 15- 17-vuotiaasta nuoresta henkiJotutkinnan laatii
piiiisai:i.ntoisesti sosiaalitoimisto ja 18-20-vuotiaasta KHL:n aluetoimisto. 68
Koska aile 18-vuotiaan nuoren henkilotutkinta laaditaan paasaantaisesti sosiaalitoimistossa, on sen laatijan pidetti:i.va silmi:i.lla sita mahdollisuutta, etta nuorisorangaistus olisi tapauksessa sovelias rangaistus. Myonteisessi:i. tapauksessa hi:i.nen olisi otettava yhteytti:i. KHL:een nuorisorangaistusta koskevan alustavan toimeenpanosuunnitelman tekemiseksi. Kyseinen menettely asettaa sosiaalilautakunnan keskeiseen asemaan nuorisorangaistuksen valikoitumisprosessissa.
Nuorisorangaistuksen kiiyttoonoton jalkeen tyonjako ei vaikuta kaikilta osin rationaaliselta. Sellaisen nuoren kannalta, jolle harkitaan nuorisorangaistusta, kyseessii on "kahden kierroksen menettely": ensin tehdaiin
henkilotutkinta sosiaalitoimistossa, myohemmassi:i. tilaisuudessa puolestaan
alustava toimeenpanosuunnitelma KHL:n aluetoimistossa.
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"Kahden kierroksen menettely" ei kuitenkaan valttamatta ole hylattava. Se, etta sosiaalitoimella on kriminaalihuollon ohella keskeinen asema
henkilOtutkinnan ja alustavan toimeenpanosuunnitelman teossa, voi olla
perusteltua seuraavista syista. (I) Sosiaalitoimessa nuori yleensa tunnetaan
paremmin kuin KHL:ssa. (2) Nuoren asioiden kasittely eri viranomaisissa
saattaa toimia myonteisena valiintulona nuoren ongelmiin. (3) KHL:n aseman korostaminen henkilotutkinnan laatimisessa toisi sen asiakaspiiriin
nuoria, joille nuorisorangaistusta ei lopulta esiteta. Nain ollen sosiaalitoimen seula on viranomaisten tyonjaon kannalta tarpeellinen, vaikka siita aiheutuu nuoren ylimaaraista juoksuttamista ja lisavaatimuksia viranomaisten yhteistyon sujuvuudelle. "Kahden kierroksen menettelyssa", jossa henkiiOtutkinnan laatii siis sosiaalitoimisto, voidaan katsoa esitOiden terminologian mukaisesti alustavan toimeenpanosuunnitelman olevan "henkilotutkinnan liite", joka liitetaan siihen sen jalkeen kun alustava toimeenpano69
suunnitelma on laadittu KHL:ssa.
Jiiljestelyjen tarpeeton raskaus olisi purettavissa kahdella vaihtoehtoisella tavalla. (I) Ensimmaisena vaihtoehtona on, etta sosiaalitoimen
edustaja, jonka tulisi LsL 15 §:n mukaan olla lasna nuoren kuulustelussa,
tekisi kuulustelun yhteydessa alustavan ratkaisun henkilotutkinnan laatimisen tarpeellisuudesta. Nuoren rikosjutun edettya syyttajalle talla olisi kaytOssaan henkilotutkinta, jonka pohjalta hanella olisi tiedossaan alustava
kannanotto nuorisorangaistuksen tarpeellisuudesta. Taman jalkeen syyttaja
paattaisi, pyytaako han alustavan toimeenpanosuunnitelman laatimista nuoresta. (2) Toinen vaihtoehto on se, etta (riippumatta siita, mika taho maaraa
henkilotutkinnan laadittavaksi) ennen henkilotutkinnan laatimista sosiaalitoimesta oltaisiin yhteydessa KHL:een. KHL:n tyontekija osallistuisi sitten
henkilotutkintahaastatteluun ja laatisi samassa yhteydessa alustavan toimeenpanosuunnitelman.
Ensimmaisessa tapauksessa henkiiOtutkinnan ja alustavan toimeenpanosuunnitelman laatimista ei olisi integroitu samaan tilanteeseen. Etuna
on kuitenkin se, etta syyttajalla olisi henkiiOtutkinnan perusteella tietopohjaa paattaa alustavan toimeenpanosuunnitelman laatimisen tarpeellisuudesta. Toisessa vaihtoehdossa henkilOtutkintahaastattelu ja alustavan toimeenpanosuunnitelman laatiminen tapahtuisi samassa tilaisuudessa. Nuori-
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sorangaistuksen kayttoonoton jalkeen onlcin paikkakuntakohtaisesti kehitetty selostettuja jarjestelyja. Alustava toimeenpanosuunnitelma olisi siis
talloin "osa henkilotutkintaa" (ts. samassa tilaisuudessa laadittava selvitys)
eika niinkaan "henkilotutkinnan liite".

Henkilatutkintojen kesldtttiminen vai hajauttaminen? HenkilOtutkintaa
koskevien saannosten epaselvyys on antanut mahdollisuuden erilaisten
menettelyjen kehittymiselle niin aloitevelvollisuuden kuin muiden jarjestelyjen osalta. Kokeilupaikkakunnat eroavat toisistaan myos sen subteen,
laaditaanko henkilotutkinnat keskitetysti yhdessa yksikossa vai hajautetusti
useissa eri sosiaalitoimen toimipisteissa. Kun Helsingissa ja Tampereella
henkilOtutkintapyynnot lahetetatin yhteen keskukseen, Vantaalla ne menevat epaillyn asuinpaikan mukaiseen alueelliseen sosiaalitoimistoon. Vantaalla henkilotutkintoja tehdaan seitsemassa eri toimipisteessa. Tallaisessa
hajautetussa jarjestelmassa tietamys nuorisorangaistuksesta tai jopa henkilotutkinnan laatimisesta ei ole taattu: alueelliselle toimistolle voi tulla vain
muutama henkilOtutkintapyynto vuosittain. 7° Keskitetty jarjestely lienee
parempi vaihtoehto kuin henkilotutkintojen hajauttaminen kokeilualueen
sisalla useisiin sosiaalitoimistoihin. 71 HenkilOtutkintoj en keskitetty laatiminen takaa paremman tuntemuksen nuorisorangaistuksesta. Myos KHL:lla
on talloin vain yksi sosiaalitoimisto yhteistyOtahona.

4.3 Alustava toimeenpanosuunnitelma
4.3 .1 Henkilotutkinnan j a alustavan toimeenpanosuunnitelman erot
HenkilOtutkinta laaditaan kaikista nuorista rikoksentekijoista, joille odotettavissa on sakkoa ankarampi seuraamus, kun taas alustava toimeenpanosuunnitelma laaditaan vain niista nuorista, joille nuorisorangaistus katsotaan tarkoituksenmukaiseksi seuraamukseksi. Alustavaa toimeenpanosuunnitelmaa ei nain ollen laadita laheskaan kaikissa tapauksissa, joissa nuoresta tehdaan henkil0tutkinta. 72 Alustava toimeenpanosuunnitelma on henkilotutkintaa seuraava selvitys, vaikka sen laatiminen voikin tapahtua samassa yhteydessa henkilotutkinnan kanssa. Alustavan toimeenpanosuunnitelman laatiminen on nimenomaan KHL:n tehtava, mutta se tulisi laatia
70
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Ks. Virolainen 1999, 74. Tiillii kannalla oli myos kaikki haastatellut KHL:n tyontekijiit.
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mahdollisuuksien mukaan yhteistyossa sosiaalitoimen kanssa. Nuorta on
kuultava alustavaa toimeenpanosuunnitelmaa laadittaessa. 73 Tama osoittaa,
etta alustavaa toimeenpanosuunnitelmaa ei voida laatia pelkastaan henkilOtutkinta-asiakirjojen pohjalta.
Kaytannossa sosiaalitoimisto ohjaa suuren osan tapauksista, joissa
nuorisorangaistus mahdollisesti soveltuisi seuraamukseksi, KHL:n aluetoimistoon alustavan toimeenpanosuunnitelman laatimista varten, joskin
KHL:n tyontekijii on voinut olla mukana jo henkilOtutkinnan laatimisessa.
Joissain tapauksissa sosiaalitoimisto ei ohjaa nuorta KHL:n aluetoimistoon,
koska vasta prosessin myohemrnassa vaiheessa nuorisorangaistus katsotaan
soveliaimmaksi seuraamukseksi. Naissa tapauksissa syyttajan tai tuomioistuimen tulee pyytaa KHL:lta alustavan toimeenpanosuunnitelman laatimista.74 Yleista aloitevelvollisuutta maarata alustava toimeenpanosuunnitelma laadittavaksi ei ole nimenomaisesti osoitettu millekaan viranomaiselle.
Alustavan toimeenpanosuunnitelman sisallosta ei ole lainkaan edes
asetuksen tasoisia maarayksia. Sen funktio on vain osittain yhtalainen henkilotutkinnan kanssa: molemmissa otetaan kantaa tuomittavaan rangaistuslajiin. Alustavassa toimeenpanosuunnitelmassa kuitenkin ehdotetaan
tarkemmin, minka sisaltoinen nuorisorangaistus tietylle nuorelle tulisi tuomita.75 Alustava toimeenpanosuunnitelma raatalOi alustavasti nuorisorangaistuksen sisallon. 76 Taman suunnitelman valityksella tuomioistuimelle
annetaan tietoa siita, minkalaisia toimenpiteita nuorisorangaistuksen eri
osat, nuorisopalvelu ja valvonta, tulisivat sisaltamaan. 77
Seuraavassa esitetaan muutama esimerkki alustavasta toimeenpanosuunnitelmasta. Tapaukset ovat aitoja, todellisuudessa tehtyja alustavia
toimeenpanosuunnitelmia. Lahteena on KHL:n keskustoimiston Oikeuspoliittiselle tutkimuslaitokselle toimittama nuorisorangaistustietokanta.
Henkilo X NUORISOPALVELU. Palkaton tyi:i toteutetaan sellaisessa
paikassa, joka edesauttaa kiinnostuksen her1Himista tyi:ielamaa kohtaan. Sosiaalista toimintakykya edistavina tehtavina tulisivat kysymykseen lahinna "Nuori ja yhteiskunta" tyi:iskentelyohjelmat, joissa
pohdittaisiin mm. oikeuksia ja velvollisuuksia yhteiskunnassa, am-
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Nuorisorangaistusryhma 1996, 7.
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Alustavan toimeenpanosuunnitelman laatimista varten on KHL:ssa laadittu valmis asiakiijamalli, jonka otsikot ovat seuraavat: (1) Rangaistusseuraamuksen valintaan vaikuttavat tekijdt.

(2) Nuorisorangaistuksen loimeenpano. Nuorisorangaistuksen osal, jotka voitaisiin ottaa toimeenpanon osiksi, jos seuraamuksena olisi nuorisorangaistus.
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Lindfors 1998, 46-48.

77

HE 109/1996 vp, 13.

31
mattiin ja koulutukseen liittyvia asioita seka tulevaisuutta. "Nuori ja
paihteet" ohjelma olisi syyta sisallyttaa nuorisopalveluun, silla paihteet ovat olleet mukana X:n rikoskuvioissa. VALVONTA. Valvojana
toimii Kriminaalihuoltolaitoksen tyontekija. "Nuori ja rikos" tyoskentelyohjelman avulla jatkettaisiin rikoskeskusteluja, joiden tavoitteena olisi kehittaa X:n valmiuksia asettua uhrin asemaan, seka tarkkailla ja hall ita kayttaytymistaan siten, ettei han syyllistyisi uusiin rikoksiin.

Henkilo Z. NUORlSOPALVELU. Palkaton tyo toteutetaan sellaisessa
paikassa, joka edesauftaa tuntuman saamista tyoelamaan. Z on suOt·ittanut peruskoulun, mutta ammalillista koulutusta hanellii ei ole. Sosiaalista toimintakykya edistavissa tehtavissa paapaino asetetaan
"Nuori ja yhteiskunta ' tyoskentelyohjelmaan, ja etupaassa ammatti- ja
koulutusosioon. Myos "Nuori ja paibteet" ohjelma lienee syyta sisallyttiUi nuorisorangaistukseen . VALVONTA. Valvojana toimii Kriminaalihuoltolaitoksen tyontekija. Keskeisena sisaltona on "Nuori ja rikos" ohjelman avulla pohtia rikollisen elamantavan seurauksia ja pyrkia vaikuttamaan Z:n vastuunottoon omasta toiminnastaan. Toisena
tavoitteena on lisata Z:n valmiuksia oman kayttaytymisen ja sen seurausten arviointiin.

Henkilo Y NUORISOPALVELU. Nuorisopalvelu toteutetaan sellaisessa paikassa, joka edesauttaa tuntuman saamista tyoelamaiin. Sosiaalista toirnintakykya edisUivat tehtavat toteutetaan etupaassa "Nuori
ja yhteiskunta' tyoskentelyohjelman avuUa. Y:ta autetaan ohjelman
osioiden avulla ymmartamatm millaisia velvoitteita biinella on yhteiskunnassa, ja mita palveluita yhteiskunta hanelle tarjoaa. Velka-, varusmiespalvelu- seka tu levaisuudensuunnitelmaos.iot lienee aiheellista
sisallyttaa nuorisorangaistukseen. Lisaksi kartoitetaan Y:n paihteiden
kayttoii "N uori ja paihteet" tyoskentelyohjelman avulla. VALVONTA. Valvojana toimii Kriminaalihuoltolaitoksen tyontekijli. Keskeisena sisaltOna on "Nuori ja rikos" ohjelman avulla pohtia rikollisen
elamantavan seurauksia. Tavoitteena on auttaa Y:ta oman kayttaytymisen arviointiin ja ennakointiin, seka ottamaan vastuuta omista tekemisistaan.

4.3 .2 Alustavien toimeenpanosuunnitelmien lukumiUira
Seuraavassa esitettavat tiedot alustavien toimeenpanosuunnitelmien maarista perustuvat KHL:n aineistoon. Alustavia toimeenpanosuunnitelmia
laadittiin kokeilupaikkakunnilla vuosina 1997-2001 yhteensa 473 kappaletta ja ne tehtiin yhteensa 340 nuoresta. Osasta nuorista laadittiin siis
useita alustavia toimeenpanosuunnitelmia. Nain ollen alustavia toimeenpanosuunnitelmia laadittiin keskimaarin 1,4 selvityksen kohteena ollutta
nuorta kohden. Niista ainoastaan 15 tehtiin tytoista (3,0%) ja 458 pojista
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(97%). Alustavien toimeenpanosuunnitelmienkin perusteella voidaan todeta, etta nuorisorangaistus on "poikien" rangaistus.
Kuten kuviosta 2 nakyy, alustavien toimeenpanosuunnitelmien maara on vaihdellut vuosittain. Vuonna 1997 niita tehtiin 96 j a vuonna 1998
hieman vahemman eli 89. Vuosina 1999 (111) ja 2000 (125) alustavia toimeenpanosuunnitelmia laadittiin jo selvasti enemman. Vuosien 1999 ja
2000 lukumaarien kasvu selittynee kokeilulakiin tehdylla muutoksella,
jonka tarkoituksena oli laajentaa nuorisorangaistuksen kayttoa myos rikosrekisterittomiin nuoriin. Vuonna 2001 alustavien toimeenpanosuunnitelmien maara vaheni 52:een, siis alle puoleen edellisen vuoden maarasta.
Alustavien toimeenpanosuunnitelmien maaran muutokset heijastuvat nuorisorangaistustuomioiden vuosittaiseen maaraan. Vuosina 1999 ja 2000
tuomioiden luku oli korkea. Alustavien toimeenpanosuunnitelmien lukumaaran radikaali lasku vuonna 2001 aiheutti nuorisorangaistustuomioiden
maaran puolittumisen (ks. tarkemmin jakso 5).
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Kuvio 2 Alustavien toimenpanosuunnitelmien lukumaara vuosina 1997-2001

Alueelliset erot. Kuviossa 3 esitetaan paikkakunnittain tehtyjen alustavien
toimeenpanosuunnitelmien lukumaarat vuosina 1997-2001. (Liitetaulukossa 1 on samat tiedot seka lisaksi tiedot kyseessa olevien henkilOiden maarasta.)
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Kuvio 3 Alustavien toimeenpanosuunnitelmien lukumaaran kehitys eri kokeilupaikkakunnilla vuosina 1997-2001

Helsingissa (149 kpl) ja Turussa (104 kpl) alustavia toimeenpanosuunnitelmia on laadittu eniten. Huomion arvoista on Espoon luvun alhaisuus (15
kappaletta). Alustavien toimeenpanosuunnitelmien maarat ovat paikkakunnittain kutakuinkin samassa suhteessa kuin eri paikkakunnilla tuomittujen
nuorisorangaistusten maarat. Paikkakuntakohtaiset erot nuorisorangaistusten maarassa eivat siten nayta johtuvan siita, etta eri paikkakuntien tuomioistuimet suhtautuisivat eri tavoin tapauksiin, joissa on esitetty nuorisorangaistuksen alustava toimeenpanosuunnitelma, vaan lahinna eroista naiden suunnitelmien maarassa. Syyttaja ei yleensa vaadi nuorisorangaistusta
eika tuomari tuomitse nuorisorangaistukseen, kun alustavia toimeenpanosuunnitelmaa ei ole kaytossa.
Nuorten asumis- ja eltJmtintilanne. Henkilotutkinnoista ja alustavista toimeenpanosuunnitebnista ilmenee myos tietoja nuorten asumistilanteesta ja
eHi.mantilanteesta. NuorisorikoUisuuden todetaan usein selittyviin nuoren
sosiaaliseen asemaan, perhesuhteisiin ja elamantilanteeseen liittyvilla epakohdilla. Tietoa asumistilanteesta on tarjolla 223 nuoresta. Suurin osa
heista asuu vanhempien luona (66 %), mutta laitosmaisissa olosuhteissa
(11 %) tai ilman asuinpaikkaa (7 %) on myos verrattain moni nuorista.
EUimantilannetta ilmentavissa luvuissa on merkille pantavaa, etta hieman
yli 40 %:a nuorista on tyottOmia. Kuviossa 4 on esitetty tarkemmin nuorten
asumis- ja elamantilanne.
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Kuvio 4 Nuorten asumis- (N=302) ja elamantilanne (N=292) alustavien
toimeenpanosuunnitelmien perusteella

4.4 Eri kokeilualueilla kaytOssa olevia tyorutiineja ja
-menetelmia
4.4.1 Tiedonkeruu
Viranomaiskaytannon kuvaaminen perustuu nuorisorangaistustutkimuksen
edetessa tehtyihin haastatteluihin. Paikkakuntakohtaisesti haasteltiin niita
KHL:n ty6ntekij6ita, jotka vastaavat nuorisorangaistuksen toimeenpanosta
seka sosiaalitoimen ty6ntekij6ita, jotka organisoivat henkilotutkinnan tekemista tai tekevat niita itse.
Tavoitteena oli selvittaa yhteistyota ja sen sujuvuutta. Vastauksia on
haettu paaosin seuraaviin asioihin: (1) Millo in henkilotutkinta suoritetaan
(edellytetaanko siis olettamusta sakkoa ankarammasta seuraamuksesta)?
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(2) Mik~ taho pyytaa henkilotutkinnan tekernista (poliisi, syyttaja vai joku
muu)? (3) Mika taho laatii henkilotutkinnan? (4) Laaditaanko henkilOtutkinnat kokeilupaikkakun.nalla keskitetysti vai hajautetusti? (5) Miten alustavan toimeenpanosuunnitelman laatiminen on yhdistetty henki!Otutkintahaastatteluun? (6) Miten hyvin haastateltavat katsoivat viranomaisyhteistyon toimivan?

4.4.2 Espoo
Espoossa nuorisorangaistuksen kaytto on ollut hyvin vahaista. Mahdollisia
selityksia talle tarkastellaan raportin myohernm~ssa luvussa 5. Joka tapauksessa nuorisorangaistuksen vahaista ki:iyttoa on Espoossa pohdittu. Laamanni Olli Saunanojan mukaan nuorisorangaistuksen vahaista suosiota on
ihrnetelty ja varsinkin sita, etta sosiaalitoimesta ja kriminaalihuollosta ei
ole tullut edes alustavia toimeenpanosuunnitelmia. 78 Espoon sosiaalityontekija myontaa, etta kokeilu on lahtenyt nihkeasti liikkeelle. "Sopivia nuoria on vaikea !Oytaa varsinkin, kun Hibtakohtana on pidetty sita, etta nuorella olisi jo ennestiii:in ainakin yksi ehdollinen tuomio." 79
KHL:ssa ei uskota, etteiko nuorisorangaistukseen soveltuvia nuoria
olisi Espoossa siina missa muillakin kokeilupaikkakunnilla. KHL:sta todettiin lisaksi, etta vaikka Espoossa ei nuorisorangaistuksia juuri tuomitakaan, KHL:n tehtavana ei ole vaikuttaa karajaoikeuden tuomitsemiskaytantaon. Tilanne on ongelmallinen.
Henkilotutkinnat laaditaan Espoossa alueittain sosiaalilautakunnan
toimipisteissa. Lasten edun valvonta on kuitenkin keskitetty yhdelle henki!Olle, jonka tehtavana on toim ia yhteistyossa paitsi sosiaalitoimen alueellisten toimipisteiden myos KHL:n kanssa. Han ottaa potentiaalisten nuorisorangaistusnuOJten kohda!Ja yhteytta KHL:n aluetoimistoon.
Espoo ei ollut mukana vuosina 2000- 200 1 viidella paikkakunnalla
ki:iynnissa olleessa nuorten rikosprosessin nopeutuskokeilussa. Nuotten rikosprosessia on kuitenkin kaupungin sisaisen kokeilun avulla pyritty nopeuttamaan. Kun nuori jaa kiinni rikoksestaan, poliisi tekee heti syyttajalle
aloitteen pikaprosessista. Samalla nuori asetetaan tarpeen mukaan matkustuskieltoon. Poliisi ottaa yhteytta sosiaali viranomaisHn, jotka suorittavat
pikaisesti henkilotutkinnan. Kriminaalihuoltolaitos puolestaan selvittaa
nuorisorangaistuksen soveltamismahdollisuuden. Syyttaja sopii alustavan
kasittelypruvan karajaoikeuden kanssa. Juttu on valmis kahdessa viikossa
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Niinivaara, HS 29.4.1998.

79

Niinivaara, HS 29.4. 1998.
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tuomioistuinkasittelyyn, jossa sen hoitaa paivystysvuorossa oleva pakkokeinotuomari. 80

4.4.3 Helsinki
Sosiaalipiiivystys tekee Helsingissa keskitetysti henkilOtutkinnat. Sosiaalipaivystyksessii tyoskentelee nelja henkilOtutkintoihin erikoistunutta tyontekijaa. Henkilotutkintojen keskittaminen on "Helsingin mallin" hyva puoli. Jos sosiaalipaivystyksessa ollaan tekemassa henkilotutkintaa heille etukateen tuntemattomasta nuoresta ja alustavien arvioiden mukaan nuorelle
soveltuisi nuorisorangaistus, ohjataan nuori suoraan KHL:een. Talloin
KHL:ssa laaditaan seka henkilotutkinta etta alustava toimeenpanosuunnitelma.
Silloin kun sosiaalipaivystys on laatinut henkilotutkinnan - tavallisesti sille ennestaan tutusta nuoresta- se ottaa yhteytta KHL:een alustavan
toimeenpanosuunnitelman laatimista varten. Talloin alustava toimeenpanosuunnitelma laaditaan KHL:ssa erillisessa tilaisuudessa, jossa myos sosiaalipaivystyksen edustaja on mahdollisuuksien mukaan lasna. Lisaksi nuorisorangaistukseen voidaan paatya muillakin tavoilla. KHL:ssa nimittain seurataan oma-aloitteisesti tulevissa oikeudenkaynneissa esilla olevia tapauksia. Talloin KHL saattaa menna prosessiin valiin ja esittaa nuorisorangaistusta. Myos syyttaja saattaa pyytaa KHL:lta henkilOtutkinnan ja alustavan
toimeenpanosuunnitelman tekemista.
Virallisesti henkilotutkintapyynto tulee sosiaalipaivystykseen syyttajalta. Poliisi lahet@i kuitenkin aina nuorten kuulusteluasiakirjat sosiaalipaivystykseen. Talloin sosiaalipaivystys saattaa laatia henkilotutkinnan
oma-aloitteisesti.
Aloitevelvollisuus alustavan toimeenpanosuunnitelman laatimisessa
tulisi kaikkien haastateltujen mukaan osoittaa selkeasti syyttajalle. Helsingissa on myos tapauksia, joissa tuomari on tuominnut nuorisorangaistuksen
oma-aloitteisesti ilman henkilotutkintaa ja alustavaa toimeenpanosuunnitelmaa.81 Erilaisista toimintatavoista huolimatta viranomaisyhteydet toimivat haastateltujen mielesta hyvin.
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HS paakirjoitus 30.5.1999.

On tietenkin vaikea arvioida tallaisen kaytanntin tarkoituksenmukaisuutta. Periaatteessa se voi
olla tarpcen tilru1teissu, joissa nuorellc ei j ostai n syyst!l ole tullutlaadrtuksi a'l ustavaa toimeenpanosuunn itelrnaa, vaikka nuorisorangaistus h:tnelle soveltuisikin cikll asiaa kannata viivyttaa. Toisaalta idcaalisesti toimiva hcnk:i10tutkinta ei t!Ui aisia rapauksia tuottaisi. Periaatteessa olisi suositeltavaa, etta sosiaalitoimen ammattilainen arvioisi nuorisorangaistuksen tarpeellisuuden kunkin
nuoren kohdalla ennen tuomitsemista. Tuomittaessa nuorisormgaistus ilman alustavaa toimeenpmosuunnitelmaa on olemassa vaara, etta nuorisorangaistus tuomitaan hatiktiidysti, vaikka siUI ei
nuoren kohdalla "tarvittaisi".
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4.4 .4 J oensuu
Joensuussa nuorisorangaistuskokeilu Iahti hitaasti kayntiin. Laamanni Yrjo
Sivolan mukaan ongelma oli siina, etta sopivia nuoria ei yksinkertaisesti
ollut. 82 Joensuussa henkilotutkintaa ja alustavaa toimeenpanosuunnitelmaa
koskevat jarjestelyt on hoidettu omintakeisella tavalla. Nuorta koskevien
rikosten selvittelyn edettya syyteharkintaan syyttaja lahettaa kaikki 15-17vuotiaita koskevat henkilotutkintapyynnot KHL:n aluetoimistoon. KHL
puolestaan valittaa pyynnot edelleen alueellisille sosiaaliviranomaisille.
Syyttaja saattaa jo henkilotutkintapyynnon yhteydessa pyytaa myos alustavan toimeenpanosuunnitelman laatimista.
Joensuun kaupungissa henkilotutkintojen laatiminen on keskitetty
Joensuun kihlakunnan poliisilaitoksen yhteydessa toimivan Nuorten Tiimin
tehtavaksi. Nuorten Tiimissa tyoskentelee yksi poliisi ja kaksi sosiaalityontekijaa. Joensuun karajaoikeuden toimialue ulottuu kuitenkin Joensuun
kaupungin ulkopuolelle siten, etta siihen kuuluu 14 muuta kuntaa. Naissa
pienemmissa kunnissa kunkin kunnan sosiaalitoimistot laativat henkilotutkinnat. Samassa yhteydessa pyritaan laatimaan tarpeen mukaan myos alustava toimeenpanosuunnitelma. Sosiaalityontekija ja KHL:n tyontekija keskustelevat tassa yhteydessa nuorisorangaistuksen mielekkyydesta. KHL:lla
on nain allen yhteistyotahoina lukuisia sosiaalitoimistoja, joskin nuorisorangaistukseen tuomitut nuoret ovat lahes kaikki tulleet Joensuun kaupungista.
Kaytannossa nuorisorangaistuksen tarpeellisuus tulee Joensuussa
siis esille kolmessa eri viranomaisessa: (1) Syyttaja harkitsee pyytaako han
henkilotutkintapyynnon yhteydessa myos alustavaa toimeenpanosuunnitelmaa. (2) Saatuaan henkilotutkintapyynnot KHL harkitsee ennen niiden
eteenpain saattamista, laaditaanko henkilOtutkinnan yhteydessa alustava
toimeenpanosuunnitelma. (3) Alueellisen sosiaaliviranomaisen laatiessa
henkil6tutkintaa saattaa nuorisorangaistuksen tarpeellisuus nousta vielli
esille, vaikka KHL ei olisi alun alkaen katsonut alustavan toimeenpanosuunnitelman laatimista tarpeelliseksi. 83
Viranomaisyhteistyo on kokonaisuudessa arvioiden sujuvaa, eikli
ongelmia ole tullut esiin. Joensuussa- kuten myos Tampereella- on muihin nuorisorangaistuksen kokeilupaikkakuntiin verrattuna erona siis se, etta
klirlijlioikeuden toimialue ulottuu muihinkin llihikuntiin. Henkilotutkintojen
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Niinivaara, HS 29.4.1998 .

J oensuussa kriminaalihuolto on sopinut epavirallisesti syytHijien j a tuomareiden kanssa, etta
nuorisorangaistusta ei tuomita ilman alustavaa toimeenpanosuunnitelmaa. Ks. Virolainen 1999,
78 .
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keskittaminen Joensuun kaupungin sisalla ei siis merkitse niiden laatimisen
taydellista keskittamista.

4.4.5 Tampere
Tampereella viranomaisyhteistyo alkaa jo nuoren kuulustelussa, jossa lastensuojelun tyontekija tai Paihde- ja sosiaalipoliklinikan, Paussin, 84 edustaja on paasaantOisesti lasna. Talloin pyritaan alustavasti kartoittamaan
nuoren tilanne. Henkilotutkinnan laatimista pyytaa syyttaja. Syyttajan harkinta ratkaisee, minkalaisissa tilanteissa henkilotutkinta laaditaan. Selkeaa
linjaa ei ole muodostunut ja henkilotutkintoja on laadittu myos selvissa
sakkotapauksissa.
Henkilotutkinnat laaditaan keskitetysti Tampereen sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisessa sovittelu- ja vapaaehtoistoimistossa (SOTO).
SOTO:ssa yksi tyontekija tekee kaikki henkilotutkintahaastattelut. Joissain
poikkeustilanteissa henkilotutkinnan saattaa laatia myos Paussin tyontekija.
Tampereen karajaoikeuden toimialue ulottuu kuitenkin Tampereen kaupungin lisaksi noin kymmeneen lahikuntaan, joissa henkilotutkinnat laaditaan kunnan sosiaalitoimistossa.
Syyttajan henkilotutkintapyynnon saavuttua SOTO:on nuori kutsutaan henkilotutkintahaastatteluun. Joskus syyttaja on saattanut jo ennen
henkilotutkintapyyntoa pyytaa SOTO:lta alustavaa nuorisorangaistuslausumaa. Nuorisorangaistuksen ollessa henkilotutkintapyynnon ja aiemmin
kerattyjen tietojen perusteella nuorelle soveltuva seuraamus, otetaan
SOTO:sta ennen henkilotutkinnan laatimista yhteytta KHL:een. Talloin
KHL:n edustaja on mukana henki!Otutkintahaastattelussa ja laatii samassa
yhteydessa alustavan toimeenpanosuunnitelman. Muissa tilanteissa alustava toimeenpanosuunnitelma laaditaan KHL:ssa.
SOTO:n edustaja on paasaantOisesti lasna nuoren asian tuomioistuinkasittelyssa. Nuoren olosuhteissa tapahtuneet muutokset on talloin
mahdollista esittaa suullisesti rikosprosessissa. Haastateltu sosiaalityontekija korostikin vahvasti suullisen kasittelyn merkitysta.
Yhteistyo SOTO:n ja KHL:n valilla toimii melko hyvin. Nuorisorangaistuskokeilun alkuaikoina yhteistyossa oli o1lut ongelmia. Keskitettyyn jarjestelyyn siirryttiin vuoden 2000 alussa. Muutoksen vaikutus viranomaisten yhteistyohon on o11ut positiivinen. Toisaalta KHL:ssa valiteltiin
sita, ettei poliisilla ei ole tarpeeksi tietoa nuorisorangaistuksesta.

84
Paihde- ja sosiaalipoliklinikan, Paussin, tehti!Viina on auttaa paihteiden vaarinkayttajia, antaa
kiireellista ensiapua lastensuojelu- ja perhekriisitilanteissa seka toimia viikonloppuisin nuorten
selviamisasemana.
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4.4.6 Turku
Turun kihlakunnan poliisilaitokselle on sijoitettu sosiaalilautakunnan
edustaja seuraamaan aile 18-vuotiaiden rikoksesta epiiiltyjen kuulusteluja.
Hiin hoitaa piiiiasiallisesti myos nuorten oikeusedustuksen. Niiin jo esitutkinnan alku vaiheessa saadaan ensikontakti potentiaaliseen nuorisorangaistusnuoreen ja otetaan tarvittaessa yhteytta alueelliseen sosiaalikeskukseen.
Turussa nuorten rikoksentekijoiden asioiden kiisittely on keskitetty
sosiaalilautakunnan alaiseen Tuldpalveluyksikkoon. HenkilotutkintapyyntOii
ei varsinaisesti tee poliisi eikii syyttiijii. Kuulusteluilmoitukset sekii esitutkintapoyHikirjat toimitetaan Tukipalveluyksikkoon, joka puolestaan liihettiiii henki!Otutkintapyynnot alueellisiin sosiaalitoimistoihin. Harkinta henkilotutkinnan tarpeellisuudesta tapahtuu Tukipalveluyksikossii. Kiiytiinnossii henkilotutkintaa pyydetiiiin vain, jos odotettavissa on sakkoa ankarampi
seuraamus. Rikosten erityispiirteiden vuoksi henkilOtutkintapyyntO saatetaan joskus tehdii, vaikka odotettavissa ei olisikaan sakkoa ankarampaa
seuraamusta.
Henkilotutkintapyynnot liihetetaiin Tukipalveluyksikostii alueellisiin
sosiaalitoimistoihin, joita on kuusi, sekii lastenkotien sosiaalityontekijoille,
jos nuori on lastenkodissa. Turussa henkilotutkintojen tekemista ei ole siis
keskitetty, vaan luotu Tukipalveluyksikko eriiiinlaiseksi viilitahoksi poliisin/syyttiij iin j a al ueellisten sosiaalitoimistoj en viiliin.
Tukipalveluyksikko tekee henkilotutkintapyynnon liihettamisen yhteydessii toisinaan ns. alustavan nuorisorangaistuslahetteen. Taman jiilkeen kiiydiiiin puhelinkeskustelu alueellisen lastensuojelutyontekiji:in,
KHL:n vastuuhenkilon ja syyttiijan kesken. Jos nuorisorangaistus katsotaan
tarkoituksenmukaiseksi, jiirjestetiiiin yhteistapaaminen nuoren, nuoren
huoltajan, lastensuojelutyontekijan sekii KHL:n edustajan kanssa.
Henkilotutkinnat laaditaan alueellisissa sosiaalitoimistoissa. Jos
henkilotutkintapyynnon yhteydessa on tehty alustava nuorisorangaistusliihete, KHL:n edustaja on mukana henkilotutkintaa tehtiiessii. Nuorelle kerrotaan tiilloin, mitii nuorisorangaistus sisiiltiiii ja kuunnellaan hiinen suhtautumistaan siihen. Kun henkilotutkinta on laadittu, liihetetiiiin henkilOtutkinta-asiakirjat jiilleen Tukipalveluyksikkoon, josta ne toimitetaan syyttajalle. Sekii Tukipalveluyksikossa etta KHL:ssa katsotaan, etta yhteistyo
sujuu hyvin.
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4.4.7 Vaasa
Vaasassa yksi sosiaalitoimiston tyontekija laatii kaikki henkilotutkinnat.
Han tuntee useimmat rikoksiin syyllistyvat nuoret ja on perilla nuorisorangaistukseen liittyvista asioista. Kyseinen tyontekija on useimmiten lasna
myos nuoren kuulustelussa. Talloin kysymys siita, laaditaanko nuoresta
henkilOtutkinta, riippuu hanen ja poliisin nakemyksesta. Henkilotutkinta
laaditaan paasaantoisesti vain silloin, kun rikoksesta seuraa todennakoisesti
sakkoa ankarampi rangaistus.
Kun henkilotutkinnassa ilmenee, etta nuorisorangaistus soveltuisi
nuorelle, on vastuunalainen tyontekija yhteistyossa KHL:n kanssa. Han on
myos mukana erillisessa tilaisuudessa, jossa alustava toimeenpanosuunnitelma laaditaan. 85
Ylipaansa Vaasassa korostettiin henkilotutkinnan tekemisen tarkeytta ja valiteltiin sita, ettei nuorisorangaistusta koskevissa saadoksissa ei ole
ketaan, jolle aloitteen tekeminen alustavan toimeenpanosuunnitelman
osalta kuuluisi. Kaytannossa se on siis sosiaalitoimessa silla henkilolla, joka laatii henkilOtutkinnan. KHL:n yhteydet kyseiseen henkiloon toimivat
hyvin.

4.4.8 Vantaa
Henkilotutkintojen laatiminen vaihtelee tilanteittain, toisinaan niita tehdaan
selvissa sakkotilanteissa, mutta paasaantoisesti vain silloin, kun seuraamuksena on odotettavissa sakkoa ankarampi rangaistus. Periaatteessa on
yritetty pitaa kiinni linjasta, etta henkilotutkintaa ei laadita sakkotapauksissa. Henkilotutkintojen laatimista pyytaa syyttaja.
Vantaalla syyttajien kanssa on sovittu, etta nuorisorangaistuksen
tullessa mahdollisesti kyseeseen, syyttaja pyytaa henkilotutkintapyynnon
yhteydessa myos alustavaa toimeenpanosuunnitelmaa. Toisinaan nuorisorangaistuksen soveltuvuus ilmenee tosin vasta henkilOtutkintahaastattelussa.
Henkilotutkintoja laaditaan sosiaalitoimen seitsemassa alueellisessa
toimipisteessa. Sosiaalitoimistoilla ei ole kuitenkaan henkilotutkintaa tehdessaan riittavasti tietoa nuorisorangaistuksesta; ne ovat usein vain kuulleet
jostain sen nimisesta rangaistuksesta. Vaihtelu toimistoittain on tosin
suurta: joskus yhteydet KHL:n ovat kunnossa, useimmiten ei. Ongelmana
on sosiaalitoimistojen tyontekijoiden vaihtuvuus, jonka vuoksi henkilOtut-

Bl Virolainen on kritisoinut jiirjestelya, jossa henki!Otutkintojen laatirninen on keskitetty vain yhdelle tyontekijalle. Hanen mukaansajiirjestely on kaytannon syista hyvin haavoittuvainen. Ks. Virolainen 1999, 80.
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kinnan laatijat eivat ole perehtyneet riittavasti nuorisorangaistuksen tarjoa86
miin mahdollisuuksiin. Lisaksi henkilotutkintoja tehdaan hyvin vahan.
Kun henki!Otutkinta on laadittu, ohjataan potentiaalinen nuorisorangaistusnuori KHL:een. Sosiaalityontekijoita on kehotettu ottamaan yhteytta myos sellaisten nuorten kohdalla, joille nuorisorangaistuksen soveltuminen on epavarmaa. Alustavan toimeenpanosuunnitelman laatimista varten
kutsutaan koolle verkostokokous, joten alustava toimeenpanosuunnitelma
laaditaan yhteistyossa KHL:n, sosiaalitoimen ja mahdollisten muiden tahojen kanssa.
KHL:n tyontekijoiden mukaan yhteydet syyttajiin ja poliisiin eivat
ole vailla moitetta. Syyttajat eivat aina tieda nuorisorangaistuksesta tarpeeksi. Asenne on usein sellainen etta 'menkMn ehdollisella". KHL:n
yhteydet moniin sosiaalitoimistoihin eivat kaytannossa toimi. Henkilotutkintojen tekeminen tulisi keskittaa, jolloin kayUintO saataisiin yhtenaisemmaksi seka kohdistettua nuorisorangaistukset oikeille nuorille. Vantaalla on
kaynnissa hanke keskitetynjarjestelyn luomiseksi.

4.4.9 JohtopaatOksia
Paikkakuntakohtaiset erot nuorisorangaistuksen valikoitumisprosessissa
ovat suuria. Vantaata lukuun ottamatta kaytannon tyontekijoiden nakemysten mukaan viranomaisyhteistyo vaikuttaa sujuvan melko hyvin. Jarjestelyja on kuitenkin tarkasteltava osin myos k.riittisella silmalia. Valikoitumisprosessin tulee mahdollistaa oikeiden nuorten valikoitumisen nuorisorangaistuksen piiriin. Toimivalta jfujestelylta on edellytettava ainalcin seuraavia seikkoja.

(1) HenkilOtutkinta tulee laatia riittdvdn monen nuoren kohdalla, j otta tarve
al ustavan toimeenpanosuunnitelman laatimisesta selvitetaan. Varovaisuusperiaatteen mukaisesti olisi parempi laatia henkilotutkintoja ja alustavia
toimeenpanosuunnitelmia liian usein kuin jattaa ne tekematta.
(2) Alustavan toimeenpanosuunnitelman osalta aloitevelvollisuus tulisi
osoittaa selkeasti yhdelle taholle. Velvollisuus olisi tarkoituksenmukaisinta
osoittaa syyttajalle.

86

Kokeilun alussa tuomareille, syyttajille seka sosiaalitoimen tytintekijoille jarjestettiin laaja tiedotustilaisuus nuorisorangaistuksesta. Tiedotustilaisuuksia on lisaksi mahdollisuuksien mukaan
jiirjestetty kokeilun voimassaolon aikana. Ks. Virolainen 1999, 81.
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(3) Henkilotutkinnat tulisi laatia kokeilupaik.kakuntien sisaJia kesldtetysti
yhdessM toimipisteessa. Niiin turvataan riitUiva asiantuntemus. Nuorisorangaistuksen kannalta keskitetty jrujestely on kuitenkin ongelmallinen tiettyjen paikkakuntien kohdalla. Joensuun ja Tampereen karajaoikeuksien toimialueetulottuvat nimittain useisiin kuntiin. Talloin keskitettya henkii.Otutkintojen laatimista ei ole kaytannossa mahdollista toteuttaa.
(4) Henkilotutkinnan ja alustavan toimeenpanosuunnitelman laatiminen tulisi mahdoiUsuuksien mukaan integroida mahdoflisimman tiiviisti yhteen.

5

NUORISORANGAISTUKSEN
TUOMITSEMINEN

5.1 Nuorisorangaistuksen tuomitsemisen
perusasetelma
Tassa jaksossa analysoidaan nuorisorangaistuksen tuomitsemisesta ja tuomitsemiskaytantoii. Tarkastelu osoittaa, etta NRL on lainsaadantOteknisesti
verrattain valja Iaki. Tama on puolestaan saattanut myotavaikuttaa niihin
eroihin, joita nuorisorangaistuksen tuomitsemiskaytannossa on paikkakuntienja ehka tuomareidenkin valilla.
Kuten edella on todettu, nuorisorangaistukseen voidaan tuomita rikoksen tekohetkella 15 mutta ei 18 vuotta Ui.yttanyt nuori. Rangaistuksen
tuomitsemishetkella han saattaa siis olla yli 18-vuotias. Nuorisorangaistusta tuomittaessa on ensin rangaistuksen maaraamista ohjaavan suhteellisuusperiaatteen mukaisesti paikannettava tehty teko sellaiseksi, etta se
edellyttaa sakkoa ankarampaa rangaistusta, muttei ehdotonta vankeusrangaistusta. Taman harkinnan jalkeen tehdaan valinta nuorisorangaistuksen ja
ehdollisen vankeusrangaistuksen valilla, jolloin erityisestavyyteen liittyvat
nakokulmat ovat keskeisessa asemassa.
NRL 3 §:ssa saadettiin alunperin nuorisorangaistuksen tuomitsemiselle vain rangaistuksen ankaruusarviota koskeva edellytys, josta saadetaan
nykyisin NRL 3.1 §:n 1. kohdassa. Aile 18-vuotiaana tehdysta rikoksesta
voidaan tuomita nuorisorangaistukseen, jos "sakkoa on rikoksen vakavuus
ja tekoon liittyvat olosuhteet huomioon ottaen pidettava riittamattomana
rangaistuksena eivatka painavat syyt vaadi ehdottoman vankeusrangaistuksen tuomitsemista". Lainkohta kytkee nuorisorangaistuksen kayton tapahtuneeseen rikokseen ja tekijan menneisyyteen. 87 Se paikantaa nuorisorangaistuksen aseman seuraamusten ankaruusportailla88 ehdollisen vankeus-

87
88

Lappi-Seppillii 1999, 25-27.
Seuraamusjiirjestelmamme rakennetta on luonnehdittu asteittain ankaroituvan porrasmallin

3VIllla. Olctukscna malli.ssa on, etU! rangaistuslajit olisivat aoknruutensa perusteella asetellavissa
jllrjestyksccn siten, cttn alin porras cdustaa lievinta rnngaisllt~laj.ia (eli tuomitscmattaj!itUI.mlstll) ja
ylin porras ankarinta rangaisrus lajia (eli ehdotonta vankeusrangaisrusta). Muut rangai tuslajit sijoittuvat jokainen om&lle portaallcen ntl.iden kahden illlripMn valiin. Nuorisorangaist us sijoirruu
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rangaistuksen tasolle. Nuorisorangaistuksen tuomitsemisen rajat suhteessa
sakkoon ja ehdottomaan vankeuteen maaraytyvat nain ollen laht6kohtaisesti samoin kuin ehdollisen vankeusrangaistuksen kohdalla. 89
Rangaistuslajien sijoittuminen samalle ankaruusportaalle (eli kayttoala suhteessa muihin seuraamuksiin on yhtalainen) ei kuitenkaan merkitse, etta nuorisorangaistuksen ja ehdollisen vankeusrangaistuksen asteikot
olisivat yksiselitteisessa vastaavuussuhteessa toisiinsa. Nuorisorangaistuksen maksimi ei rangaistusarvoltaan (valttamatta) ole yhta korkealla kuin
ehdollisen vankeusrangaistuksen maksimi, eika nuorisorangaistuksen minimi valttamatta yhta matalalla kuin ehdollisen vankeuden minimi. Kyseessa oleva ankaruusporras ei ole siis "yksitasoinen". Tata ilmentaa jaljempana selostettu - ja kritisoitu - seikka, jonka mukaan rikoksen vakavuudelle annetaan merkitysta tehtaessa valintaa naiden kahden rangaistuslajin valilta.
Alun perin kokeilulain lakiteksti ei ohjannut valintaa ehdollisen
vankeuden ja nuorisorangaistuksen valilla. Vuoden 1999 huhtikuussa
(1.4.1999) tuli voimaan NRL:n 3.1 §:aan lisatty 2. kohta (L 307/1999), joka ohjaa tuomioistuinta rangaistuslajin valinnassa nuorisorangaistuksen ja
ehdollisen vankeusrangaistuksen valilla. Nuorisorangaistukseen tuomitseminen edellyttaa sen mukaan, etta sita "on pidettava perusteltuna uusien rikosten ehkaisemiseksi ja tekijan sosiaalisen selviytymisen edistamiseksi".
Vastaavat seikat mainittiin jo alkuperaisen kokeilulain perusteluissa:
"Nuorisorangaistusta tulisi kayttaa silloin, kun tuomitun uusimisriski on
korkeaja voidaan olettaa, etta han on nuorisorangaistukseen sisaltyvien sosiaalipalvelujen tarpeessa." 90 Vuonna 1999 nama nakokohdat tulivat osaksi
itse lakia. Kaytannon kannalta suurin muutos lienee kuitenkin ollut se, etta
uudistuksen perustelujen mukaan nuorisorangaistuksen tuomitseminen ei
enaa edellyttanyt aikaisempaa ehdollista rangaistusta. Alkuperaisen lain perustelujen mukaanhan nuorisorangaistus oli paasaant6isesti tarkoitettu
kaytettavaksi silloin, kun tekijalle on jo aikaisemmin tuomittu vahintaan
yksi ehdollinen rangaistus.
Uudistuksen tarkoituksena oli "aikaistaa nuorisorangaistuksen
kaytt6a ja pyrkia katkaisemaan alkanut rikoskierre mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Nuorisorangaistusta voitaisiin tallaisissa tilanteissa
kayttaa myos silloin, kun tekijalle ei ole aikaisemmin tuomittu ehdollisia
rangaistuksia." 91 NRL 3.1 §:n 2. kohta kiinnittaa rangaistusseuraamusta

porrasmailissa samalle portaalle kuin ehdollinen vankeusrangaistus. Ks. esim. Lappi-Seppaia
2000b, 5.
89

HE I 09/1996 vp, II.

90

HE I09/1996 vp, I2.

91

HE 188/1998 vp, 1.
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harkittaessa huomion rikoksentekijan tulevaisuuteen ja rangaistuksella
odotettavissa oleviin (erityis )preventiivisiin vaikutuksiin. 92 Kriminaalipoliittisesta nakokulmasta lainkohta on merkittava, koska siina rangaistuksen
oletusta erityisestavasta vaikutuksesta on tehty selkeasti julkilausuttu osa
nuorisorangai stuksen kayttosaantoj a.
Nuorisorangaistuksen tuomitseminen eroaa normaalista rangaistuksen maaraamistilanteesta lisaksi siten, ett!i siina on useimmiten asiallisesti
kyse yhteisen rangaistuksen tuomitsemisesta. NRL 3.2 §:n mukaan
"samalla kertaa tuomittavista rikoksista tuomitaan vain yksi nuorisorangaistus. Tuomioistuin voi myos tuomita osasta rikoksia nuorisorangaistuksen seka osasta sakkorangaistuksen." Nuorisorangaistuksen tuomitsemisessa ei sovelleta RL 7 luvun saannoksia yhteisen rangaistuksen kayttosaantOja. Nuorisorangaistuksen asteikko pysyy nain allen samana, vaikka tuomiolla olisi useita rikoksia. Nuorisorangaistuksen asteikkoa ei ole sisallytetty rikoslajikohtaisiin rangaistussaannoksiin. 93 Nain ei ole tehty myoskaan yhdyskuntapalvelun kohdalla, mutta yhdyskuntapalvelun asteikko on
(mellco) mekaanisesti sidottu sen vaihtoehtona olevan ehdottoman vankeusrangaistuksen asteikkoon. Nuorisorangaistuksen asteikko ei sen sijaan
ole sidottu vaihtoehtona olevan ehdollisen vankeusrangaistuksen asteikkoon.

5.2 Tuomittavan rangaistuksen paikantaminen
ehdollisen vankeusrangaistuksen tasolle
Nuorisorangaistus ja ehdollinen vankeusrangaistus on tarkoitettu rinnakkaisiksi vaihtoehdoiksi, joista tuomioistuin voi valita kussakin tapauksessa
sopivamman. 94 Ennen tata valintaa on rikoksesta tuomittava rangaistus
kuitenkin paikannettava sakon ja ehdottoman vankeusrangaistuksen valiin.
RL 2b: 1:n mukaan enintaan kahden vuoden vankeusrangaistus on mahdollista maarata ehdollisena. Sakon riittamattomyyden arvioinnissa Hihtokohtana on rikoksen vakavuus, joten tavalliset rangaistuksen maaraamisperiaatteet ohjaavat harkintaa nuorisorangaistuksen ja sakkorangaistuksen valilla.95

92

Lappi-Seppalii 1999, 25-27.

93

Ks. tarkemmin Vi1janen 1998, 94.

94

OLJ 5/2000, 289.

9

HE 109/1996 vp, 7 ja 11. "Tavalliset rangaistuksen mD!Irllytymispcriaaueet" puolestaan ilrne·
nevat RL 6 luvun 1 §:stii, jonka mukaan "rangaistusta mitattaessa on otettava huomioon )<aikki
asiaan vaikuttavat rangaistusta koventavat ja lievcntavat pcrusteet sek!l rangaistuskl!ytllnnOu ybtel
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Vakavien rikosten kohdalla, jotka edellyttiivat ehdotonta vankeutta,
ei nuorisorangaistusta voida tuomita. Nuorisorangaistus on suhteellisen lie96
va seuraamus. Nuorisorangaistuksen kaytto ei ole mahdollista, jos painavat syyt vaativat ehdottoman vankeusrangaistuksen tuomitsemista. Painavien syiden vaatimus on sama, jota RL 2b: 1.2 edellyttaa alle 18-vuotiaiden
kohdalla ehdottoman vankeusrangaistuksen tuomitsemiselle. Painaviksi
syiksi katsottiin vaatimuksesta ensi kertaa saadettaessa etenkin rikollisen
teon laatu, tekojen toistuvuus tai ammattimaisuus seka tekijan ilmeinen
piittaamattomuus lain saannoksista. Vastakkaiseen suuntaan vaikuttavana
perusteena pidettiin ennustetta nuoren vastaisesta kehittymisesta lainkuuliaiseksi kansalaiseksi. 97 NRL:n valmistelussa painavana syyna pidettiin
etenkin yleista lainkuuliaisuutta. Seka yksittaisen rikoksen vakavuus etta
useamman samanaikaisesti tuomittavan rikoksen yhteinen vakavuus voi
ylittaa painavan syyn rajan ja johtaa ehdottoman vankeusrangaistuksen
98
tuomitsemiseen.
Nuorisorangaistuksen kohdalla painavien syiden vaatimuksen tulkintaa hamartaa kuitenkin hallituksen esityksen lausuma, jonka mukaan
"joissakin tapauksissa nuorisorangaistus soveltuu aikaisempien ehdotto99
mien vankeusrangaistusten vaihtoehdoksi". Tamahan merkitsisi, etta painavien syiden vaatimusta olisi tulkittava nuorisorangaistuksen osalta tavalla, joka poikkeaa siita, miten ehdollisen ja ehdottoman vankeusrangaistuksen raja tulkittiin ennen NRL:n voimaantuloa. Muuan luonteva tulkinta
hallituksen esityksen lausumalle olisi se, etta silloin kun nuorisorangaistus
on valittavien vaihtoehtojen joukossa, ehdottoman vankeuden tuomitsemiseen kelpaavien mahdollisten painavien syiden joukko supistuu entisestaiin.
Taman mukaan olisi arvioitava, ettei nuorisorangaistuksenkaan tuomitseminen poistaisi tai kumoaisi kyseessa olevia painavia syitii.

niiisyys. Rangaistus on mitattava niin, etta se on oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen sekii rikoksesta ilmenevaiin tekijiin syyllisyyteen."
96

HE 109/1996 vp, 11. Nuorisorangaistus on to sin oikeuskaytiinntissa tuomittu my tis verraten vakavista rikoksista, kuten ryostosta ja torkeiistii pahoinpitelysta.

97

Ks. esim. LaVM 9/1989 vp, 3 ja HE 245/1988 vp, 3.

98

HE 109/1996 vp,1l. "Painavana syynii ehdottoman rangaistuksen tuomitsemiselle voi olla
etenkin yleinen lainkuuliaisuus." Yleisen lainkuuliaisuuden korostaminen voidaan tulkita ilmentilvl!n ylcis- ja erityisprevemion valista suhdetta: ylcisprevcntion varaan rakcntuva seuraamusj!lrjestchn ~ mme antna erityispreventiollc - jota nuorisorangaistus cdustaa - sijaa vain silnll mll!lrin
kuin se el sodi ylcisprevention muodosiamM pcrustaa vastaau. EhdL snttdettiin Yl.IOrula 1918,
jolloin laissa nllkyiv!lt selkellsti ns. sosiologisen koulun crityispreventiivisct ajatukset. Yuoden
1976 uudisruksessa EhdL:a muutettiin sitcn, ett!l ehdolliscn vaukeusrangaistuksen k!lyttO sidottiin
yleiscsHivyytcen.. Uudistus oli "tyylipuhdas uusklassincn rcformi". Ks. Lappi-Seppl!lil 2000b,
174-175. Ehdollisen mngaistuksen ehtojen kaventumL~esta k-s. myOs Takala 1996 129-130.
99

HE l 09/1996 vp, 7.
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Vaikka NRL:n esitOiden periaatteellisena Hlhtokohtana on nuorisorangaistuksen ja ehdollisen vankeusrangaistuksen rilmastaminen 100, myonnetaiin esitoissa taman lahtOkohdan suhteellisuus. HalUtuksen esityksessa
todetaan, etta "kysymykseen nuorisorangaistuksen ja ehdollisen vankeusrangaistuksen ankaruussuhteesta ei ole yksiselitteistii ja selkeiiii vastausta".101 Asiaan vaikuttavat tapauskohtaiset piirteet: nuorisorangaistuksen sisaltO seka ehdollisen vankeusrangaistuksen pituus, valvonta ja mahdolliset
oheisseuraamukset. Laajimmin ankaruussuhdetta on kasitelty lakivaliokunnan mietinnossii. Valiokunta totesi tukeutuneensa "seuraavaan yksinkertaistettuun hahmotelmaan seuraamusten ankaruusjiirjestyksestii: rikosoikeudellisista toimenpiteista luopuminen, sakko, ehdollinen vankeus ilman
oheisrangaistusta, nuorilla rikoksentekijoilla: ehdollinen vankeus ja valvonta, nuorisorangaistus, ehdollinen vankeus ja oheissakko, yhdyskuntapalvelu ja ehdoton vankeus." 102

5.3 Valinta nuorisorangaistuksenja ehdollisen
vankeusrangaistuksen valilHi
5.3 .1 Aikaisemmat tuomiot
Aikaisempien ehdollisten vankeusrangaistusten vaikutusta nuorisorangaistuksen tuomitsemisessa on tarkasteltava erikseen ennen lakimuutosta ja sen
jiilkeen. Kun NRL ei alkuperiiisessii asussaan lainkaan ohjannut valintaa
nuorisorangaistuksen ja ehdollisen vankeusrangaistuksen valillii, oli ennen
lakimuutosta vastauksia etsittava lain esitoistii ja NRL:n tavoitteista. Ennen
lakimuutosta aiempien ehdollisten vankeusrangaistusten merkitys nuoriso103
rangaistuksen tuomitsemisessa oli hyvin vahva.
Kiiytiinnossii nuorisorangaistuksen tuomitseminen edellytti, etta nuorelle oli aiemmin tuomittu
ehdollinen vankeusrangaistus.
Nuorisorangaistusryhman arvioidessa tuomittavien nuorisorangaistusten vuosittaista miiiiriiii, pidettiin Hihtokohtana, etta nuorisorangaistus
tuomittaisiin vain sellaisille nuorille, joille oli jo ennestiiiin tuomittu ehdollinen vankeusrangaistus. 104 Vaikka arviot nuorisorangaistuksen kaytostii
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eivat osoittautuneetkaan oikeiksi 105 , osoittavat nuorisorangaistusryhman
tuomittavia nuorisorangaistuksia koskevat arviot kokeilulain eraan tarkean
tavoitteen: kohdistaa nuorisorangaistus ensisijaisesti sille pienelle ongelmaryhmalle, jonka kohdalla muut seuraamukset- lahinna ehdollisen vankeusrangaistuksen varoitus - eivat olleet toimineet preventiivisesti.
Argumentit, joiden vuoksi nuorisorangaistus tarkoitettiin alun perin
kaytettavaksi tilanteissa, joissa nuorelle on jo aiemmin tuomittu ehdollinen
vankeusrangaistus, ovat ilmeiset. (1) Lappi-Seppalan tekeman tutkimuksen
mukaan ehdollinen vankeusrangaistus toimii paaosin melko hyvin. 106 Nain
ollen nuorisorangaistuksen kaytto on tarkoituksenmukaista rajata niihin
nuoriin, joiden kohdalla sanottu ei pade, ts. joiden uusimisriski on korkea
ja jotka ovat sosiaalipalvelujen tarpeessa. 107 Ennen lakimuutosta aikaisempien ehdollisten vankeusrangaistusten katsottiin siis indikoivan suuresta
uusimisriskista ja sosiaalipalvelujen tarpeesta. 108 Nuorisorangaistuksen
tuomitseminen ensikertalaiselle tuli rajata vain poikkeustapauksiin, joissa
nuoren sosiaalinen tilanne antoi siihen aihetta. (2) NRL:n saatamisen tavoitteena oli luoda valivaihe ehdottoman ja ehdollisen vankeusrangaistuksen valille hidastamaan nuoren etenemista kohti ehdotonta vankeusrangaistusta. Taman tavoitteen kannalta on loogista kohdistaa nuorisorangaistus nuorille, joiden kohdalla jo on kokeiltu tuloksetta ehdollista vankeus•
109
rangaistusta.
Esitetyt argumentit nuorisorangaistuksen tuomitsemisesta nuorille,
joille jo aikaisemmin on tuomittu ehdollinen vankeusrangaistus, ovat siis
yhdenmukaisia nuorisorangaistukselle alun perin asetetun tavoitteen kanssa. Lakimuutos, jolla valintaa ehdollisen vankeusrangaistuksen ja nuorisorangaistuksen valilla ohjataan laissa, pohjautuu kuitenkin hivenen toisenlaiselle tavoitteelle. Tavoitteena on tuomita nuorisorangaistus entista aikaisemmassa vaiheessa, jopa ensimmaisena rangaistuksena. Nuorisorangaistus
on nain ollen valiton reagointi tulevaisuudessa mahdollisesti realisoituviin
ongelmiin. Rikoskierre yritetaan katkaista heti alkuvaiheessa. 11 Kun nuori-
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Nuorisorangaistusryhma arvioi vuosittain tuomittavien nuorisorangaistusten maaraksi
100-150. Ajanjaksona 1.2.1997-31.12.1998,jolloin laki oli muuttumattomana voimassa, tuomittiin yhteensii 91 nuorisorangaistusta- arvioistajaatiin no in puo1een.

106 Lappi-Seppl1Ul 1999, 22, jonka. mukaan chdollineo vankeusrangaistus toimii myos nuorten
kohdalla me1ko hyvin esitetystil kritiiki til huolimatta. Viiden vuoden seurannassa ehdollinen jiiii
ainoaksi rikosrekisterirangaistukseksi 40 %:1Ja nuorista. Ks. ehdolliseen vankeusrangaistukseen
koh.distuneesta kritiikistn kokoavasti La VM 16/1998, 3.
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sorangaistusta alkuperaisessa muodossa voidaan luonnehtia viimeiseksi
keinoksi estaa nuoren ajautuminen ehdottomaan vankeusrangaistukseen,
lakimuutoksen jalkeen tavoitteiden matirittely laajentui. Ny nuorisorangaistus voi.daan luonnehtia viirnesijaisen keinon lisl!.ksi nopeaksi reagoinniksi ja suuremmassa mlHirin ennalta ehk.aisevaksi rangaistukseksi.
Tuomioistuink.aytannon kuvaaminen osoittaa selkeasti milla.inen vaikutus
aiemmin tuomitulla ehdollisella vank.eusrangaistuksella on nuorisorangaistuksen tuomitsemisessa. Asetelmaa havainnollistetaan taulukossa 1.
Taulukko 1

Nuorisorangaistukseen ensi kertaa tuomittujen aikaisemmat ehdolliset
vankeusrangaistukset
Aikaisempien ehdollisten lukumaara
Ennen lakimuutosta Mu utoksen j alkeen
%
N
%
N
4,3
3
43
51,8
0
I
22
31,4
31,3
26
2 tai 3
48,6
11
13,3
34
11
15,7
3
3,6
4 tai enemman
70
IOO,O
100,0
Yhteensa
83
Aikaisemmat ehdottomat
Aikaisemmat yh.dyskuntapalvelut

3
I

Nuorisorangaistus tuomittiin 1.10.2000 mennessa 153 nuorelle henkilolle,
joista 107:lle (70 %) oli ennen nuorisorangaistuksen tuomitsemista tuomittu ehdollinen vankeusrangaistus. Ajanjaksona 1.2.1997-31.3.1999,
jolloin valintaa nuorisorangaistuksen ja ehdollisen vank.eusrangaistuksen
valilla ei saannelty laissa, tuomittiin nuorisorangaistukseen yhteensa 70
nuorta, joista 66:11e (94 %) oli aiemmin tuomittu ehdollinen vankeusrangaistus. Lakimuutoksen jalkeisena ajanjaksona 1.4.1999- 1.10.2000 nuorisorangaistukseen tuomittiin yhteensa 83 nuorta joista vain 40:lle (48 %)
oli aikaisemmin tuomittu ehdollinen vankeusrangaistus.
Lakimuutoksen jalkeen nuorisorangaistus tuomitaan siis entista nopeammin. Ennen lakimuutosta nuorisorangaistukseen voitiin tuomita vain
poikkeuksellisesti ensikertalainen hanen sosiaalisen tilanteensa antaessa
siihen aihetta, 111 ja tata mahdollisuutta kaytettiinkin vain poikkeuksellisesti. Muutoksen jalkeen noin puolella ensi kertaa nuorisorangaistukseen tuomituista ei ollut sen sijaan aikaisempaa ehdollista rangaistusta. Vaikka lakitekstiin ei tehty radikaalia muutosta, lakimuutoksen vaikutus tuomioistuinkaytannossa oli radikaali - ja heijasteli lain perusteluissa ilmaistua
muuttunutta kantaa.

111

HE !09/1996 vp, II.
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NRL:n 3 §:n alkuperaisen ja uuden sisallon eroa voidaan esitOiden
avulla tulkita uusimisriskin kannalta seuraavalla tavalla. Alkuperaista
3 §:aa tulkittaessa keskeiseksi kriteeriksi muodostui aikaisempi ehdollinen
vankeusrangaistus, jonka katsottiin indikoivan suurta uusimisriskia. Toisin
sanoen uusimisriskin arviointi sidottiin vahvasti aikaisempiin ehdollisiin
vankeusrangaistuksiin; niiden avulla ehdollisen vankeusrangaistuksen toimimattomuus ja nuoren korkea uusimisriski oli ikaan kuin empiirisesti todennettu. Uuden 3 §:n mukaan uusimisriski voidaan puolestaan paatella
muistakin sosiaalisista, tekijakohtaisista olosuhteista, eika uusimisdskin
olemassaoloa arvioitaessa rajauduta aikaisempaan ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Uudistuksen perustelujen mukaan "nuorisorangaistus tuomittaisiin, jos nuoren eUimantilanne arvioidaan sellaiseksi, etta alkaneeseen rikoskierteeseen voitaisiin yrittaa vaikuttaa nuorisorangaistuksen avulla".
Rikoskierteen toteamiseen ei tarvittaisi valttamattii aikaisempia ehdollisia
rangaistuksia, vaan "kyseessii voisi esimerkiksi olla tilanne, jossa nuori on
ehtinyt tehda useita rikoksia ennen kuin mistaan niista on tuomittu rangaistusta". Joissakin tilanteissa voitaisiin ottaa huomioon myos tekijan
toiminta ennen rikosoikeudellisen vastuuikarajan tayttymista. Ylipaatiian
ratkaisutilanne edellyttaii tuomioistuimelta laajaa tietoa nuoren elamantilanteesta ja kyvystii hallita elamiiansa uusiin rikoksiin syyllistymatta. 112

5.3 .2 Rikoksen vakavuus
Rikoksen vakavuus vaikuttaa lajinvalintaan yleisten mittaamisperiaatteiden
mukaisesti ja vaikuttaa liihtOkohtaisesti paikannettaessa rikoksesta seuraavaa rangaistusta ehdollisen vankeusrangaistuksen tasolle. Rikoksen vakavuudelle on NRL:n esitoissa, oikeuskirjallisuudessa sekii oikeuskaytiinnossa annettu kuitenkin vaikutusta myos lajinvalinnassa ehdollisen vankeusrangaistuksen j a nuorisorangaistuksen viilillii.
Hallituksen esityksen mukaan vakavan rikoksen kohdalla, josta
tuomittaisiin pitka ehdollinen vankeusrangaistus ja tekija on ensikertalainen, tulisi ehdolliselle vankeusrangaistukselle antaa etusija nuorisorangaistukseen niihden. Esimerkkeinii tallaisista tekomuodoista ovat torkea
ryostO, vakisinmakaaminen, tOrkeii rattijuopumus ja kuolemantuottamus.
Wiissa tapauksissa tulisi tuomita symboliarvoltaan ankara rangaistus, jollainen pitka ehdollinen vankeusrangaistus on, kunhan nuo.risorangaistukseen kuuluvat sosiaalitoimet eivat valttamattii ole tarkoituksenmukaisia.

112

HE 188/1998 vp, 5.
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Naissakin tilanteissa sosiaalitoimien tarkoituksenmukaisuus votst siis ilmeisesti kuitenkin johtaa nuorisorangaistuksen tuomitsemiseen. 113
Tama nuorisorangaistuslain perusteluiden nakemys viittaa siis siihen, etta pitka ehdollinen vankeusrangaistus olisi (ainakin symbolisesti)
ankarampi kuin nuorisorangaistuksen maksimi. Tama nakemys on viela
selvemmin ilmaistu rikoslakiprojektin ehdotuksessa rikosoikeuden yleisia
oppeja koskevien saannosten uudistamiseksi. Siina huomautetaan, etta ehdollisen vankeusrangaistuksen asteikko antaa nuorisorangaistusta laajemman pelivaran. 114 Ehdollista vankeutta voidaan RL 2b: 1:n mukaan tuomita
enimmillaan kaksi vuotta, ja siihen voidaan liittaa RL 2b:2.2:n mukaan
nuorten rikoksentekijoiden kohdalla maksimissaan 3 vuoden valvonta.
Nuorisorangaistus puolestaan sisaltaa enimmillaan 60 nuorisopalvelutuntia
ja 1 vuoden kestavan valvonnan.
Nuorisorangaistuksen ja pitkan ehdollisen vankeuden ankaruusvertailuun vaikuttaa luonnollisesti se, kenen tai keiden kannalta ankaruutta arvioidaan. Perinteinen oikeustieteilijoiden ja kaiketi lainsaatajankin kanta
on, etta ehdollistakin vankeusrangaistusta on pidettava ankarana rangaistuksena. Samanaikaisesti tiedetaan, etta osa vaest6sta ja rangaistukseen
tuomituistakin saattaa pitaa sakkoja tuntuvampana rangaistuksena. Vastaavat ongelmat tulevat esiin myos nuorisorangaistuksen kohdalla. Kahta
vuotta lahentelevalla ehdollisella vankeusrangaistuksella on hallituksen
esityksen mukaan siis suurempi symboliarvo kuin nuorisorangaistuksella.
Toisaalta nuoris0rangaistuksen esitoissa todettiin ettei ehdollinen vankeusrangaistus kaikissa tapauksissa merkitse nuorelle mitaan konkreettista. 11 5
N uorisoriko ll isuutta kasittelevassa yhteiskuntatieteeU isessa kiljallisuudessa
vallitsee laaja yksimielisyys siita, etta ongelmanuorten keskuudessa ehdollista vankeusrangaistusta ei useinkaan pideta kuin paperilappusena kadessa.
Paadymme kysymykseen kenen kannalta tuomittavan seuraanmksen rangaistusarvoa tulisi arv.ioida. Jos viiteryhmaksi valitaan nuorisorangaistujen
kohderyhma olettamuksella ehdollisen vankeusrangaistuksen symboliarvosta ei o.le valttamatt!i pohjaa. Kun viiteryhma laajennetaan koko yhteiskuntaan, olettamus saattaa pitaa paikkaansa.
Seuraava esimerkki kuvaa tassa esitettyja ongelmia. Oletetaan nuoren syyllistyneen torkeaan pahoinpitelyyn. Tuomari on todennut NRL
3.1 §:n 1. kohdan mukaan, ettei ole painavia syita tuomita nuorta ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Tuomittava rangaistus on siis paikannettu
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ankaruusportaikolla ehdollisen tasolle. Eteen tulee valinta ehdollisen vankeusrangaistuksen ja nuorisorangaistuksen valillii. Tuomittava ehdollinen
vankeusrangaistus liihentelisi kahta vuotta. Tuomittava nuorisorangaistus
olisi maksimipituinen, eli 60 tuntia nuorisopalvelua ja 12 kuukautta valvontaa. Vaihtoehtoina on siis tuomita pitka ehdollinen vankeusrangaistus
(symboliarvoltaan nuorisorangaistusta ankarampi seuraamus) tai nuorisorangaistus (nuoren kannalta ehkapii ehdollista vankeusrangaistusta ankarampi seuraamus).
Jos oletetaan, etta kyseessii on ensikertalainen, joka ei ole myoskaan
nuorisorangaistukseen sisiiltyvien sosiaalitoimien tarpeessa, hallituksen
esityksen mukaisesti valittaisiin (yleensii) ehdollinen vankeusrangaistus.
SamaHa nuorisorangaistus saattaisi nuoren subjektiivisesta niikokulmasta
merkita ankarampaa rangaistusta. Tassa tapauksessa nuorisorangaistus
merkitsisi siis ehka tehokkaampaa "erityispelotetta", mutta taman raukeamista ei voine pitaa suurena ongelmana, etenkin kun ottaa huomioon nuorisorangaistuksen toimeenpanon kriminaalihuollolta vaatiman suuren tyomaaran.
Hallituksen esitys jattaii avoimemmiksi sellaiset muuten vastaavat
tapaukset, joissa tekijalla on jo aikaisempia rangaistuksia tai hanen arvellaan olevan jonkinlaisten sosiaalitoimien tarpeessa. Naissa tilanteissa nuorisorangaistuksen vaakakuppiin tulee helposti enemmiin punnuksia. Kiiytannossa tuomioistuimet niiyttaviit myos kallistuvan nuorisorangaistuksen
kannalle osittain silla perusteella, etta arvelevat nuoren kokevan taman ehdollista konkreettisempana seuraamuksena.
Taten tapaukset, joissa rikoksen t6rkeys vaatisi symboliarvoltaan
ankaraa rangaistusta samalla kun tekijiin arvioidaan olevan nuorisorangaistukseen sisiiltyvien sosiaalitoimien tarpeessa, nayttiiviit vaativan kompromissia. Nuorisorangaistukseen tuomittaessa menetetaan ainakin osa pitkan ehdollisen rangaistuksen korkeasta symbolisesta rangaistusarvosta,
pitkaan ehdolliseen tuomittaessa taas voidaan menettaa nuorisorangaistuksen tarjoamat mahdollisuudet rikoksettoman elamanhallinnan tukemiseen.
Ja kaytannon ratkaisuissa on mukana myos tuomioistuimen arvio siita, miten konkreettisina tai ankarina nuori itse kokee eri rangaistusvaihtoehdot.
Rangaistuslajivalinnan mutkikkuutta heijastaa myos se hallituksen
esityksen kannanotto, etta j oissakin tapauksissa nuorisorangaistus voisi
korvata myos ehdottoman vankeusrangaistuksen. 116 Tiillainen korvaaminen
tulisi ilmeisesti kyseeseen vain sellaisten nuorten kohdalla, joilla on aikaisempia rangaistuksia. Potentiaalinen pulma on talloin se, etta nuorisorangaistusta kiiytettaessa tuomittaisiin rangaistus, joka on symboliarvoltaan
paitsi lievempi kuin ehdoton vankeus myos lievempi kuin pitka ehdollinen
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rangaistus. Kaytannossa tallainen valintatilanne tosin lienee hyvin epatodennakoinen. Arvioimme, etta jos nuorisorangaistus tuomitaan ehdottoman
vankeuden sijasta, kyse olisi varsin lyhyesta ehdottomasta rangaistuksesta.
Selvaan epajohdonmukaisuuteen jouduttaisiin, jos nuorisorangaistus tuomittaisiin pitkahkon, sanokaamme yli 8 kuukauden ehdottoman sijasta.
Mutta jos nuorisorangaistus korvaisi esimerkiksi kahden kuukauden ehdottoman vankeuden, epasuhtaa ei valttamatta olisi.
Asian tekee monimutkaiseksi kahden eri ulottuvuuden jatkuva kasilla olo nuorisorangaistuksen tuomitsemisessa. Tuomarin on kyettava ottamaan huomioon seka "ankaruusulottuvuus" etta "soveltuvuusulottuvuus"
ja tekemaan tarvittaessa kompromissi niiden valilla. 117 Kokonaisuudessaan
rikoksen vakavuudelle annettava merkitys valinnassa ehdollisen vankeusrangaistuksen ja nuorisorangaistuksen valilla on hyvin epavarmalla pohjalla. Vakavien rikosten kohdalla nuorisorangaistusta ei tulisi sulkea pois,
jos tuomiona muuten tulisi olemaan ehdollinen vankeusrangaistus. Kysymys on kriminaalipoliittisesta valinnasta. Loppujen lopuksi rikoksen vakavuus on kuitenkin toissijainen argumentti ehdollisen vankeusrangaistuksen
ja nuorisorangaistuksen valisessa valinnassa. Jos tekija on ensikertalainen
eika han ole sosiaalitoimien tarpeessa, tulee ehdolliselle vankeusrangaistukselle antaa etusija riippumatta siita, onko rikos vakava vai lieva.

5.3 .3 Sosiaalitoimien tarve
Nuorisorangaistuksen tuomitseminen perustuu lopuksi erityisestaville nakokohdille, vielapii. siten, etta nuoren sopeuttamista yhteiskuntaan ja rikoskierteen katkaisemista on pidettava nuorisorangaistuksen keskeisena tavoitteena. Sosiaalitoimien tarpeelle ja mahdollisuudelle vaikuttaa preventiivisesti nuoren tulevaan rikoskayttaytymiseen on annettava keskeinen
asema tehtaessa valintaa ehdollisen vankeusrangaistuksen ja nuorisorangaistuksen valilla. Jos nuorisorangaistukseen sisaltyvilla toimenpiteilla ei
voida olettaa olevan vaikutusta nuoren tulevaan kayttii.ytymiseen, tulisi
nuorelle tuomita ehdollinen vankeusrangaistus.

117
Lisllksi tuomioistuimet nllyttllvat usein kllytannossa arvioivan j a ottavan huomioon myos sen,
miten ankaraksi vastaaja itse eri vaihtoehdot kokee.

54

5.4 Tuomioiden ja alustavien
toimeenpanosuunnitelmien vastaavuus
KHL:n aineistosta ilmenee tiedot siita, mihin rangaistuksiin tuomioistuin
on paatynyt tilanteissa, joissa nuorisorangaistusta on esitetty, ts. tehty
alustava toimeenpanosuunnitelma. Tuomioista 57 % on samalla linjalla
alustavan toimeenpanosuunnitelman kanssa seka rangaistuksen ankaruustason etta rangaistuslajin kanssa: alustavan toimeenpanosuunnitelman suosituksen mukaisesti nuorelle on tuomittu nuorisorangaistus. Tuomioistuin on
alustavan toimeenpanosuunnitelman vastaisesti tuominnut nuorelle ehdollisen vankeusrangaistuksen 24 %:ssa tapauksista.
Jos tarkastellaan nuorisorangaistuksen kanssa samalle ankaruusportaalle asettuvia rangaistuksia, tuomio oli alustavan toimeenpanosuunnitelman mukainen eli nuorisorangaistus 70 %:ssa tapauksista ja 30 %:ssa ehdollinen.
Ehdollisia rangaistuksia tarkastellessa puolestaan ihmetysta herattaa
se, etta selvassa enemrnistossa naista (61 %) tapauksista tuomioistuin on
tuominnut ehdollisen vankeusrangaistuksen ilman valvontaa ja vain
39 %:iin ehdollisista on liitetty valvonta. Kun alustavassa toimeenpanosuunnitelmassa on ehdotettu nuorisorangaistusta, on nuoren katsottu olevan
siihen kuuluvien sosiaalistavien ohjelmien tarpeessa. Tuomioistuin on jattanyt pelkan ehdollisen tuomitsemalla rangaistuksesta kokonaan pois sosiaalistavan elementin, jonka myos ehdolliseen liitettava valvonta olisi voinut tayttaa. Havainto kummeksuttaa erityisesti siksi, etta noin 85 % nuorille maaratyista (tekohetkella korkeintaan 20 vuotta) ehdollisista liittyy
valvonta.
Muutoin seuraamusten ankaruusasteen kannalta tarkasteltuna hajontaa esiintyy molempiin suuntiin; tuomioistuimet ovat tuominneet niin
sakkorangaistuksia (1 0 %) kuin ehdottomia vankeusrangaistuksia ( 5 % ).
Taulukko 2 ja kuvio 5 havainnollistavat tilannetta tarkemmin.
Taulukko 2

Tuomioistuinten ratkaisut tapauksissa, j oissa on tehty alustava toimeen. Irna
panosuunnrte
%
Tuomioistuimen ratkaisu
N
Syyte hyHitty
I, I
5
Tuomitsematta jattaminen
1,1
5
Sakko
44
9,6
Nuorisorangaistus
260
56,6
110
24,0
Ehdollinen vankeusrangaistus
Naista ilman valvontaa
(67)
(14,6)
Naista valvonnan kanssa
(43)
(9,4)
2,8
Yhdyskuntapalvelu
13
Ehdoton vaokeusrangaistus
22
4~8
Yhteensa
459
100,0
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Kuvio 5

1998

1999

2000

2001

Tuomioistuinten ratkaisut vuosina 1997-2001 tapauksissa, joissa on
tehty alustava toimeenpanosuunnitelma

5.5 Tuomioiden perusteleminen
5. 5.1 Suhde alustavaan toimeenpanosuunnitelmaan
Nuorisorangaistusta tuomittaessa otetaan huomioon henkilotutkinnan ja
alustavan toimeenpanosuunnitelman tarjoama informaatio. Edella tarkasteltiinkin empiirisesti alustavien toimeenpanosuunnitelmien ja annettujen
tuomioiden vastaavuutta. Valmisteluvaiheilla on kuitenkin merkitysta
myos nuorisorangaistustuomioiden perustelujen kannalta.
Tuomioistuinkaytannossa nuorisorangaistukseen tuomitsemista koskevat perustelut vaihtelevat laajasti. Useimmissa tapauksissa nuorisorangaistukseen tuomitsemista ei ole perustella lainkaan. Jos perusteluja on
esitetty, rajoittuvat ne suuressa osassa tapauksia toistamaan NRL 3.1 §:n 1.
kohdan mukaisesti, etta sakkoa on rikoksen vakavuus ja tekoon liittyvat
olosuhteet huomioon ottaen pidettava riittamattomana rangaistuksena eivatka painavat syyt vaadi ehdottoman vankeusrangaistuksen tuomitsemista.
Nuorisorangaistusta tuomittaessa tuomion perusteluilta voitaisiin
periaatteessa vaatia jopa enemman kuin muiden rangaistuslajien kohdalla.
Tama johtuu siita, etta yksilokohtaisilla piirteilla on nuorisorangaistuksen
tuomitsemisessa ratkaiseva asema. Erityisestavien nakokohtien huomioon
ottaminen rangaistuksen kayttosaannoissa voi - kuten uusklassismin syr-
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jayttaessa hoitoideologian esitettiin- nimittain johtaa ongelmiin, kuten yhdenvertaisuuden vaarantumiseen ja mielivaltaan.
Kun otetaan huomioon henkilOtutkinnan ja alustavan toimeenpanosuunnitelman tarjoama verrattain yksityiskohtainen tieto nuoresta, on tuomioiden perustelemattomuus osittain ymmarrettavissa. Kun tuomioistuin ei
perustele nuorisorangaistustuomiota, se ilmeisesti luottaa nuoresta tehtyihin selvityksiin. Tama puolestaan merkitsee ennen kaikkea sita, etta nuorisorangaistuksen tuomitsemisen tarkoituksenmukaisuutta korostavan NRL
3.1 §:n 2. kohdan edellytyksen arviointi lepaa lahes taysin sosiaalityontekijoiden ja KHL:n tyontekijoiden selvitysten varassa.
NRL 3 §:n edellytysten arvioinnin kannalta tuomioistuimen harkinta
voisi edeta seuraavalla tavalla. Ensin tuomioistuin arvioi nuoren tekeman
rikoksen moitittavuuden NRL 3.1 §:n 1. kohdan mukaisesti. Jos rikoksesta
seuraava rangaistus asettuu seuraamusjarjestelmassiimme ehdollisen vankeusrangaistuksen tasolle, on nuorisorangaistus siis mahdollinen. Taman
jalkeen on harkittava viela nuorisorangaistuksen tarkoituksenmukaisuuteen
perustuvan NRL 3.1 §:n 2. kohdan edellytyksen tayttymista. Talta osin
tuomioistuin joutuu pitkalti luottamaan selostettuihin selvityksiin. Taltii
kannalta arvioituna on ymmarrettavaii, etta nuorisorangaistustuomioiden
perustelut eivat juurikaan poikkea tuomioiden perustelemisesta yleensakaan. Nuorisorangaistuksen soveltuminen tietylle nuorelle on henkilOtutkinnassa ja alustavassa toimeenpanosuunnitelmassa jo perusteltu hyvin yksityiskohtaisesti. Jaljelle jaii kuitenkin kysymys, eiko tuomioistuin voisi
tuoda syita nuorisorangaistuksen soveltuvuudesta tasta huolimatta esille.
Tapauksissa, joissa tuomioistuin paatyy alustavan toimeenpanosuunnitelman kanssa erilaiseen ratkaisuun rangaistuslajista, tulisi tuomioiden olla hyvin perusteltuja. Tata ryhmaa on kuitenkin tarkasteltava
eriytetysti sen mukaan, mihin seuraamukseen tuomioistuin lajinvalinnassaan paatyy. Jos tuomittava seuraamus on sakko tai ehdoton vankeusrangaistus, ongelmaa ei periaatteessa ole. Talloinhan tuomioistuin on ainoastaan tnoitittavuusarvioinnlssaan paatynyt sosiaalityontekijoiden ja KHL:n tyontek ijoiden kanssa eri linjalle. Nuorisorangaistus ei nimittain tule tuomioistuimen harkinnassa edes kyseeseen jos
tehdyn rikoksen edellyttamii rangaistus ei asetu ebdollisen vankeusrangaistuksen kanssa samalle ankaruustasolle. Sen sijaan tapaukset,
joissa tuomioistuin paatyy alustavan toimeenpanosuunnitelman kanssa
eri linjalle ja tuomitsee nuorelle ehdollisen vankeusrangaistuksen, olisivat valaisevampia, jos ratkaisu perusteltaisiin. Tuomioistuinhan arvioi talloin NRL:n 3.1 §:n 2. kohdan mukaisten edellytysten kasiUa
olon eri tavalla kuin sosiaalityontekija tai KHL:n tyontekija. Taman
ratkaisun tuomioistuin kuitenkin tekee huomattavasti viihemman yksityiskohtaisen tiedon varassa kuin em. henkilot. Olisi kohtuullista,
etta tuomioistuin naissa tapauksissa toisi esiin ratkaisunsa perusteet.
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5.5.2 Ankaruus ja tarkoituksenmukaisuus
Yleinen linja. Tuomioistuinkaytannossa nuorisorangaistukseen tuomitsemista koskevat perustelut vaihtelevat. Useissa tapauksissa nuorisorangaistukseen tuomitsemista ei siis ole perusteltu lainkaan. Jos perusteluja on
esitetty, rajoittuvat ne suuressa osassa tapauksia toistamaan NRL 3 §:n sanamuodon.
Tuomioistuinkaytannossa loytyy kuitenkin perustelulausumia, jotka
koskevat valintaa ehdollisen ja nuorisorangaistuksen valilla. Tyypillinen
perustelu nuorisorangaistuksen valinnalle viittaa odotuksiin, joiden mukaan
nuorisorangaistus vaikuttaisi todennakoisesti paremmin nuoren tulevaan
kayttaytymiseen. Joihinkin tuomioihin sisaltyy kuitenkin myos perustelulausuma, joka ottaa kantaa ehdollisen vankeusrangaistuksen ja nuorisorangaistuksen valiseen ankaruussuhteeseen. Nuorisorangaistustuomiot on karkeasti jaettavissa ankaruuspunninnan osalta kahteen luokkaan: tuomiot,
jotka rinnastavat ehdollisen vankeusrangaistuksen ja nuorisorangaistuksen
samalle ankaruusportaalle seka tuomiot, joiden mukaan nuorisorangaistus
on ehdollista vankeusrangaistustajossakin mielessa ankarampi seuraamus.

Sarna ankaruusporras, nuorisorangaistus tarkoituksenmukaisempi. Ensimmaisessa tapausryhmassa tuomioistuin perustelee saannonmukaisesti
nuorisorangaistukseen tuomitsemista esitOiden kanssa yhdenmukaisesti aikaisemmilla ehdollisilla vankeusrangaistuksilla ja nuoren rikoksentekijan
sosiaalisella asemalla. Taustalla on ajatus, etta nuorisorangaistus ja ehdollinen vankeusrangaistus ovat rinnakkaisia rangaistuslajeja. Osassa tapauksia perusteluissa todetaan kuitenkin ehdolliseen vankeusrangaistukseen
kohdistetun kritiikin tavoin, etta ehdollinen vankeusrangaistus ei merkitsisi
nuorelle konkreettisesti ja valittomasti mitaan. Toisissa taas viitataan nuorisorangaistukselta odotettuihin kuntouttaviin vaikutuksiin.
Joensuun kiirajaoikeuden tuomio 2/99 (5.1.1999). "Tekohetkella Non
ollut 17-vuotias. N on tuomittu 20.9.1995 ja 2.4 .1998 ehdollisiin vankeusrangaistuksiin. . . . Karajaoikeus kuitenkin katsoo, etta nuorisorangaistus on sellainen rangaistus, jolla voidaan olettaa olevan edes
jonkinlainen vaikutus parempaan suuntaan N:n nahden."
Vantaan karajaoikeuden tuomio 161/97 (22.12.1997). "N:Ila on kylla
ehdollisen vankeuden koetusaika ollut meneillaan kahdesta eri tuomiosta silloin, kun han teki nyt kyseessa olevat teot. ... Kun N on
edelleen aile 18-vuotias karajaoikeus katsoo, ettei ole painavia syita
tuomita N:aa ehdottomaan vankeuteen, vaan karajaoikeus katsoo hanen ojentuvan parhaiten nuorisorangaistuksella, johon voidaan kytkea
valvontaaja paihteidenkayttoongelman kasittelya."
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Nuorisorangaistus Oossakin mielessd} ankarampi seuraamus. Toisen ryhman muodostavat perustelut, joissa tuomioistuin katsoo, ettei "ehdollinen
vankeusrangaistus ole riittava seuraamus" ja paatyy nuorisorangaistukseen.
Muotoilu tuntuu viittaavan rangaistuksen ankaruusulottuvuuteen. Pitavatko
nama tuomioistuimet nuorisorangaistusta ehdollista vankeusrangaistusta
ylipaataiin ankarampana seuraamuksena? Eraat muotoilut nayttavat edusta·
van tallaista kantaa:
Helsingin karajaoikeuden tuomio 2667/99 (7.5.1999). Perustelujen
alussa karajaoikeus toteaa, etta nuorisorangaistus ja ehdollinen vankeusrangaistus ovat rinnakkaisia rangaistuslajeja. Karajaoikeus kuitenkin myohemmin toteaa, "etta edella kuvattua torkeaa pahoinpitelya
on syyta pitaa vakavana rikoksena, jonka osalta ehdollinen vankeusrangaistus on riittamaton seuraamus. Taman vuoksi karajaoikeus on
soveltanut aile 18-vuotiaina tehtyyn torkeaan pahoinpitelyyn nuorisorangaistusta."
Joensuun karajaoikeuden tuomio 1429/99 (3.ll.l999). "K on tuomittu 9.3.1999 nuorena henki!Ona tehdysta torkeasta rattijuopumuksesta ja ajo-oikeudetta ajamisesta ehdolliseen vankeusrangaistukseen.
Kun han on syyllistynyt uudelleen torkeaan rattijuopumukseen, ei ehdollinen vankeusrangaistus ole riittava seuraamus syytteessa kerrotusta teosta. K ilmoitti suostuvansa siihen, etta hanet voidaan tuomita
nuorisorangaistukseen."
On tosin mahdollista, etta tuomioistuimet tarkoittavat tassa liihinna tuomitun omaa kokemusta rangaistuksesta ja viittaavat siihen esitOissa mainittuun seikkaan, etta ehdollinen vankeusrangaistus ei valvottunakaan selkeasti osoita nuorelle, etta han joutuu suorittamaan konkreettisen rangaistuksen. Tama viittaus tuomitun omaan kokemukseen rangaistuksen ankaruudesta on ilmeinen seuraavassa tuomiossa:
Joensuun karajaoikeuden tuomio 45/99 (19.1 .1999) " ... Karajaoikeus
katsoo myos, ettei ehdollinen vankeusrangaistus ole riittava seuraamus tamanlaatuisesta teosta. Ehdollinen vankeusrangaistus ei merkitsisi S:lle kuin varoitusta. Karajaoikeus katsoo kokonaisuudessaan, etta
sopivin rangaistusmuoto on nuorisorangaistus. Nuorisorangaistus on
sellainen rangaistuslaji, jolla voidaan edes olettaa, etta yhteiskunnan
taholta voidaan vaikuttaa positiivisesti vastaaja S:n elamanasenteeseen."

Rikoksen vakavuus tuomioistuinten perusteluissa. Edella kasiteltiin rikoksen vakavuutta yhtena nuorisorangaistuksen ja ehdollisen vankeusrangaistuksen valisessa punninnassa vaikuttavana kriteerina. Rikoksen vakavuus
saattaa esitOiden mukaan vaikuttaa punninnassa siten, etta tuomitaan eh-
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dollinen vankeusrangaistus vaikka nuorisorangaistuksen tuomitseminen
olisi myos mahdollista.

Helsingin ktiriijaoikeuden tuomio 184/97 (8.9.1997) " ... Nuorisorangaistus voidaan tuomita ensikertalaiselle, mikali tekijan sosiaalinen
tilanne antaa siihen aihetta ja teko on ollut vakava. Nuorisorangaistus
on O:n kannalta tarkoituksenmukainen rangaistusmuoto, silla O:n
voidaan katsoa olevan nuorisorangaistukseen sisaltyvien sosiaalipalvelujen tarpeessa. Taman vuoksi 0 tuomitaan nuorisorangaistukseen .
Nuorisorangaistukseen kuuluvan nuorisopalvelun maaraa ja valvontaajan pituutta maarattaessa on otettu huomioon O:n tekeman rikoksen
vakavuus."
Esitetyssa Helsingin karajaoikeuden ratkaisussa tekijan sosiaalinen tilanne
ja rikoksen vakavuus on sidottu yhteen perusteltaessa nuorisorangaistuksen
tuomitsemista. Perustelu ei ole yhdenmukainen hallituksen esityksen linjan
kanssa. Rikoksen vakavuudella voidaan perustella ehdollisen vankeusrangaistuksen tuomitsemista, jos odotettavissa on pitka ehdoHinen rangaistus,
kun taas tekijan sosiaalipalvelujen tarve on peruste nuorisorangaistuksen
tuomitsemiselle. PaatOksessa rikoksen vakavuudella perustellaan nuorisorangaistukseen tuomitsemista. Vaikka perustelulausuma ei ole yhdenmukainen esitOiden kanssa, kertoo se valillisesti, etta asian ratkaissut tuomari
pitaii nuorisorangaistusta ehdollista vankeusrangaistusta ankarampana seuraamuksena.

5.6 Kriminaalihuoltolaitoksen tyontekijoiden
nakemyksia tuomitsemisesta
Espoo. Nuorisorangaistusten tuomitsemisen valttamisesta viimeiseen
saakka aiheutuu suuria ongelmia nuorisorangaistusten toimeenpanoon. "Haaviin" jaavat pahimmat nuoret, joiden rikosura on edennyt
todella pitkalle tai joilla on paha huumausaineongelma. Naita nuoria
ei ole oikein mahdollista sitoa nuorisorangaistukseen. Espoossa vain
yksi nuori on suorittanut nuorisorangaistuksen loppuun asti. Hanetkin
on myohemmin tuomittu ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Eraan
nuoren kohdalla nuorisorangaistuksen toimeenpanosta ei tullut mitaan, koska nuori oli koko ajan tutkintavankeudessa.
Helsinki. Nuoren tekemiin rikoksiin tulisi puuttua nopeammin nuorisorangaistuksella. Jos nuorella on ehdollinen pohjalla, saatetaan olla
jo reilusti myohassa. Nuorisorangaistuksen tuomitsemista vain sosiaalisuuden nimissa tulisi kuitenkin valttaa. Nuorisorangaistus on hyva
lahtokohta, jota on viela kehitettava paljon. Nuorisorangaistuksen ei
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tulisi olla automaattirangaistus huumeidenkayttiijille, kuten se Helsingissa talla hetkella tuntuu olevan.
Nykyisin on sellainen tuntuma, etta nuorisorangaistuksen
tuomitseminen on hyvin paljon kiinni siita, kuka tuomareista valikoituu asian ratkaisijaksi. Nuorisorangaistuksen kaytto kulminoituu tiettyihin tuomareihin. Tuomarin kriminaalipoliittisella nakemykselle on
ilmeisesti ratkaiseva merkitys rangaistuslajin valinnassa.
Nuorisorangaistuksen ja ehdollisen vankeusrangaistuksen rinnastaminen keskenaan on taysin ristiriidassa kaytannon kanssa. Nuorisorangaistus on nuoren kannalta paljon ankarampi seuraamus kuin
ehdollinen.
Joensuu. Nuorisorangaistuksen ja ehdollisen vankeusrangaistuksen
asettaminen samalle ankaruusportaalle ei ole onnistunut ratkaisu.
Nuorisorangaistukseen liittyy paljonkin vapaa-ajan menettamista ja se
on konkreettisuudessaan ehdollista ankarampi seuraamus.
Epailyttavaa nuorisorangaistuksessa on myos paikkakunnittainen eroavaisuus rangaistuksen toimeenpanossa, joka ei yhdenvertaisuuden kannalta ole vailla ongelmia. Ylipaansa nuorisorangaistuksen
luanne rangaistuksen ja sosiaalisen tukitoiminnan valilla herattaa
epailyksia. Nuorisorangaistuksen tuomitsemisessa vaikuttavat sosiaaliset tekijat eivat nekaan tunnu oikeudenmukaisilta. Nuoren sosiaalinen asema vaikuttaa niiden kautta siten, etta huonompiosaisille maarataan ankarampi rangaistus kuin parempiosaisille.
Turku. Ongelmana on nuorisorangaistuksen epamaarainen asema
suhteessa muihin seuraamuksiin. Nuorisorangaistuksen paikka tulisi
maaritella tarkemmin ja tuomitsemisen edellytykset eiviit saisi olla
kovin viiljat. On arveluttavaa tuomita nuorisorangaistus henkilon sosiaalisten olojen perusteella; rangaistusten ei tulisi olla liiaksi sosiaalisesti valikoivia. Juuri tiistii syystii nuorisorangaistuksen tuomitsemisen
edellytykseksi tulisi selkeiisti asettaa aikaisempi ehdollinen rangaistus.
Vuoden 1999 lakimuutos on talta osin epiionnistunut.
Vantaa. Nuoren rikosura ei ole saanut edetii viela liian pitkalle, jotta
nuorisorangaistus voisi purra. Nuorisorangaistus tulisi tuomita riittaviin ajoissa. Nuorisorangaistus on hyva seuraamus, kunhan kohderyhma saadaan seulottua riittavan onnistuneesti.
Ehdollisia vankeusrangaistuksia tuomitaan nuorelle usein liikaa. Nuoret eiviit ymmiirrii ehdollisen vankeusrangaistuksen vakavuutta. Lisaksi ehdolliseen vankeusrangaistukseen liittyva valvonta on
liian vahiiistii, esimerkiksi kerran kuukaudessa. Siinii ei paiise tutustumaan nuoreen eikii nuori "avaudu" yhtii helposti kuin nuorisorangaistuksen toimeenpanossa.
Nuoret eiviit koe ehdollista vankeusrangaistusta kovinkaan ankarana seuraamuksena. Nuorten keskuudessa puhutaan, etta "hyvii
kun sait ehdollista, siina ei joudu tekemaan mitiiiin". Nuorisorangaistus nimikkeella on myos symboliarvoa. Tiirkeiiii on myos se, miten
nuoret itse suhtautuvat rangaistukseen.
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5. 7 Esimerkki tuomioistuinkayUinnosta
Alioikeus. M tuomittiin AO:ssa 4.12.1997 ryostOsta ja varkaudesta I vuoden 1 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Tuomiota perusteltiin M:n rikoskierteella, aikaisemmin tuomitulla ehdollisella vankeusrangaistuksella, lukuisilla sakkorangaistuksilla seka silla, etta M on matkustuskiellon aikana syyllistynyt uuteen rikokseen. Nain ollen RL 2b: 1.2:n
mukaisten painavien syiden katsottiin edellyttavan vankeusrangaistuksen
tuomitsemista ehdottomana. M tuomittiin lisaksi AO:ssa 4.2.1998 kahdesta
varkaudesta 30 paivan ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Tuomiota perusteltiin aikaisemmin tuomitulla ehdollisella vankeusrangaistuksella seka
4.I2.1997 tuomitulla ehdottomalla vankeusrangaistuksella. Syyttajan rangaistusvaatimuksessa todettiin, etta M:n huonon kielitaidon vuoksi banta ei
voida tuomita nuorisorangaistukseen.
Hovioikeus. M valitti molemmista tuomioista HO:een. HO muutti
I O.Il.I998 annetuilla tuomioilla molempia AO:n tuomiota rangaistusseuraamusten osalta. I vuoden I kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen
tilalle HO tuomitsi nuorisorangaistuksen, joka sisalsi 50 tuntia nuorisopalvelua ja 10 kuukauden valvonnan. HO perusteli tuomiota siten, etta ottaen
huomioon M:n olosuhteista esitetty selvitys painavat syyt eivat vaadi M:n
tuomitsemista ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Lisaksi HO totesi
tuomiossaan hallituksen esityksen mukaisesti, etta jos kyseessa on rikos,
josta tuomittaisiin kahden vuoden vankeutta liihenteleva rangaistus, ja tekija olisi ensikertalainen, on ehdollinen vankeusrangaistus etusijalla nuorisorangaistukseen nahden. Rikoksen vakavuus edellyttaa, etta rikoksesta
tuomitaan symboliarvoltaan ankara seuraamus. Nuorisorangaistusta tulisi
kayttaa ehdollisen sijasta kuitenkin silloin, kun tuomitun uusimisriski on
korkea ja hiinen voidaan olettaa olevan sosiaalipalvelujen tarpeessa. Lisaksi HO totesi, ettei M:n huono kielitaito voi olla esteena nuorisorangaistuksen tuomitsemiselle. Naista syista HO katsoi nuorisorangaistuksen soveliaammaksi rangaistukseksi kuin ehdollisen vankeusrangaistuksen.
30 paivan ehdottoman vankeusrangaistuksen tilalle HO tuomitsi
nuorisorangaistuksen, joka sisalsi 15 tuntia nuorisopalvelua ja 5 kuukauden
valvonnan. Tuomiossa HO toisti edella selostetut aiemman tuomionsa perustelut lukuun ottamatta rikoksen vakavuuteen liittyvaa perustelua. HO:n
tuomioissa ilmenee siis, ettei painavia syita ehdottoman vankeusrangaistuksen tuomitsemiseen ollut. Huomion arvoista tassa kuitenkin on se, ettei
painavien syiden puuttuminen johtunut ilmeisesti teon moitittavuusarviointiin liittyvista syista, vaan M:n olosuhteista esitetyista selvityksista.
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Alioikeuden muuntotuomio. Molemmat M :lle tuomitut nuorisorangaistukset
muunnettiin Helsingin kiiriijiioikeuden 8.12.1999 antamalla tuomiolla ehdollisiksi vankeusrangaistuksiksi. M ei ollut suorittanut kummastakaan
nuorisorangaistuksesta yhtiiiin nuorisopalvelutuntia, ja valvonta-aika ali
molemmista ku1unut loppuun. Nuorisorangaistus, joka sisiilsi 50 tuntia
nuorisopa1velua j a 10 kuukauden valvonnan, muunnettiin 1 vuoden 1 kuukauden ehdolliseksi vankeusrangaistukseksi ja nuorisorangaistus, joka sisiilsi 15 tuntia nuorisopalvelua ja 5 kuukauden valvonnan, muunnettiin 4
kuukauden ehdolliseksi vankeusrangaistukseksi.
Tapaus on mielenkiintoinen esimerkki nuorisorangaistuksen vakiintumattomuudesta seuraamusjiirjeste1miissiimme. Siinii ilmenee nuorisorangaistuksen epiimiiiiriiinen suhde ehdolliseen seka ehdottomaan vankeusrangaistukseen kahdessa eri vaiheessa: nuorisorangaistusta tuomittaessa ja
sitii muunnettaessa. Niiyttiiisi siltii, etta nuorisorangaistuksen tuomitsemisen kannalta tapaus ilmentaa hallituksen esityksen mukaista poikkeusta,
jossa nuorisorangaistus tuomitaan ti1anteessa, jossa muuten tuomittaisiin
ehdoton vankeusrangaistus. Tuomiossaan HO ei ottanut kantaa M:n tekojen moitittavuuteen, vaan piiatyi nuorisorangaistukseen perusteilla, jotka
liittyvat tuomitun uusimisriskiin ja sosiaalipa1velujen tarpeeseen. Nain allen voimme piiatellii, etta on mahdollista, ettii NRL 3.1 § :n ja RL 2b: 1.2:n
mukaisten painavien syiden vaatimusta tulkittaisiin eri tavalla eri lakien
kohdalla. Nuorisorangaistus olisi siis pelastanut M:n tuomitsemiselta eh118
Muuntona ei sen sijaan voitu vallitdottomaan vankeusrangaistukseen.
sevan nakemyksen mukaan tuomita ehdotonta vankeutta. Jos tulkinta osuu
oikeaan, nuorisorangaistuksen muunto AO:ssa ehdolliseksi vankeusrangaistukseksi tuntuisi olevan ristiriitaista. Muunto ehdottomaksi vankeusrangaistukseksi olisi ehka ollut perustellumpaa.

IIR Ehka alioikeuskin oli jattiinyt taman mahdollisuuden kayttamatta vain M:n kielitaitoon liittyvien kiiytilnniin syiden takia. Naitii HO taas ei- ymmarrettiiva kylla- pitanyt riittaviin painavina
syina sille, etta nuorisorangaistuksen sijasta olisi tuomittu ehdotonta vankeutta.
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5. 8 Tuomitsemiskaytant6
5.8.1 Nuorisorangaistustuomioiden ja nuorten maadit
Taulukko 3

Espoo
Helsinki
Joensuu
Tampere
Turku
Vaasa
Vantaa
Yhteensa

Nuorisorangaistusten ja nuorisorangaistukseen tuomittujen nuorten miiiirat
·1upat·kkak
en· ko kca
• unm·ua 1997- 2001
1999
2000
2001
Yhteensii
1998
1997
tuom hlo tuom hlo tuom hlo tuom hlti tuom h!O tuom h!O
4
l
1
2
2
3
3
0
0
4
8
10
14
7 12
II 33
13
8
8 21
13
80
53
1
8
10
7 14
28
1
5
3
9
8
35

2
18
10

2
12
4

5

5

45

32

5

7
6
8
45

3
4
5

7
32

7
14
4
12
68

3 12
12 25
3
4
7 13
46 102

ll
5

3
10
2

6
54

5

5

45

41

9

3
6
2

27
67
29
39
293

20
45
19
30
205

Nuorisorangaistuksia tuomittiin kokeilun ensimmaisina vuosina 1997 ja
1998 verrattain vahan. Vuonna 1997 nuorisorangaistuksia tuomittiin 45 ja
vuonna 1998 niin ikaan 45 kertaa. Sen sijaan vuonna 1999 nuorisorangaistuksia tuomittiinjo 68 kertaaja vuonna 2000 102 kertaa. Vasta vuonna
2000 saavutettiin siis lain esitOissa esitetyt arviot nuorisorangaistusten vuosittaisesta maarasta. Nuorisorangaistuksen kayton lisaantyminen vuosina
1999 ja 2000 johtunee lakimuutoksesta (307 /1999), jonka tarkoituksena oli
aikaistaa ja mahdollistaa nuorisorangaistuksen laajempaa tuomitsemista.
Alustavien toimeenpanosuunnitelmien lukumaaran kasvu selittaa myos
nuorisorangaistustuomioiden lisaantymisen, mutta osoittaa toisaalta myos
sen, etta nuorisorangaistuksen mahdollisuus ongelmanuorten kaytoksen oikaisemisessa alettiin tiedostaa paremmin myos kuntien sosiaalityontekijoiden piirissa. OikeusministeriOn kokeiluhanke lasten ja nuorten rikosten kasittelyn nopeuttamiseksi on niin ikaan herattanyt keskustelua nuorisorangaistuksesta. Kyseisen hankkeen yhtena tavoitteena on nimenomaan nuorisorangaistuksen tavoin integroida erilaisia tukitoimenpiteita nuorten rikosten kiisittelyyn. Tiima saattaa olla myos yksi osaselitys nuorisorangaistustuomioiden suureen maaraan vuonna 2000.
Tiedot nuorisorangaistuksen ja vankeusrangaistusten osuuksien kehityksesta nuorisorangaistuksen kokeilupaikkakunnilla vuosina 1997-2000
ilmenevat kuviosta 6. Kiinnostava havainto on ehdottoman vankeusrangaistuksen kayton vaheneminen vuodesta 1998 eteenpain samalla kun nuorisorangaistusten osuus on kasvanut. Nuorisorangaistuksen kayttoonotto on
ehka vahitellen vahentanyt ehdottomien vankeusrangaistusten kayttoa.
Paatelmaa ei voi kuitenkaan pitaa kovin varmana, silla muutokset ovat
melko pienia ja vuodesta 1997 vuoteen 1998 seka nuorisorangaistusten etta
ehdottomien osuudet kasvoivat.
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Nuorisorangaistusten kayttoa on perusteltua verrata tarkemrnin sen kanssa
samalle ankaruusportaa:Ue asetetun ehdollisen vankeusrangaistuksen kayttOa koskeviin lukuihin. Kuvio 7 kuvaa kokeilupaikkakunnilla tuomittujen
ehdollisten vankeusrangaistusten ja nuorisorangaistusten suhteellisia
osuuksia kokeilun aikana. Vuosina 1997-2000 kaiken kaikkiaan noin joka
viidennessa ( 18 %) ehdollisen j a nuorisorangaistuksen va1intatilanteessa on
tuomittu nuorisorangaistus. Kaikki kokeilupaikkakunnat mukaan lukien
nuorisorangaistuksen kaytto suhteessa ehdollisiin vankeusrangaistuksiin on
vuosi vuodelta yleistynyt. Vuonna 1997 ehdollisen ja nuorisorangaistuksen
valintatilanteessa tuomittiin nuorisorangaistus no in 10 % tapauksista,
vuonna 1998 vastaava Juku oli 15 %, vuonna 1999 20 % j a vuonna 2000 j o
24%.
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Kuvio 7 Ehdollisten vankeusrangaistusten seka nuorisorangaistusten osuudet
vuosina 1997-2000
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Nuorisorangaistusten kaytto siis lisaantyi kokeilun alusta aina vuoteen
2000 asti. Vuonna 2001 nuorisorangaistustuomioiden maara kuitenkin putosi jyrkasti, alle puoleen edellisvuoden luvusta. Tahan on vaikea esittaa
yksiselitteista syyta. Rikollisuusluvut osoittavat sen etta nuorisorangaistuksen kayton vahenem inen ei voine johtua siita etteivat nuoret tekisi rikoksia si ina maarin kuin aikaisemminkin ja etteivat rikokset kasautuisi
aiempien vuosien malliin tietyille tekijoille. Edella esitettiin. etta alustavien
toimeenpanosuunnitelmien maara Iaski vuonna 200 I merkittavasti. Tama
viittaa siihen, ettei nuorisorangaistuksen kayton yiH:ittava vahentyminen
voine johtua tuomioistuinten haluttomuudesta tuomita nuorisorangaistuksia. Pudotuksen mahdolliseksi selitykseksi jaavat mahdolliset kaytannon
ongelmat nuorisorangaistuksen valikoitumisprosessissa, jossa kunnan sosiaalilautakunnan ja KHL:n tyontekijan tulisi toimia yhteistyossa. Eras
mahdollinen selitys on myos KHL:n "kyllastyminen" useaan otteeseen jatkettuun tyoli:Uiseen kokeiluun. 11 9 Kevaiilla 2001 pidetyilla Kl-IL:n nuorisorangaistuskokeilun arviointi- ja kehittiirnispaivilla seuraamukseen ja ylipaansa sen tarpeellisuuteen kohdistettiin kritiikkia. Mal1dollista on sUs
myos se, etta KHL:n piirissa esiintyvat epailykset nuorisorangaistuksen
asemasta ovat osasyyna alustavien toimeenpanosuunnitelmien vahyyteen ja
sita kautta nuorisorangaistuksen kayton vahenemiseen.
Kuviossa 8 on esitetty nuorisorangaistustuomioiden ja alustavien
toimeenpanosuunnitelmien maaran kehitys vuosina 1997-2001. Kuviosta
voidaan selkeiisti havaita, etta tuomioiden maara on seurannut alustavien
toimeenpanosuunnitelmien maiiraa koko nuorisorangaistuskokeilun ajan.
Tama tukee oletusta siita, etta nuorisorangaistuksen kayton radikaali vaheneminen vuonna 2001 johtui nimenomaan alustavien toimeenpanosuunnitelmien maaran laskusta. Kevaalla 2001 pidetyilla nuorisorangaistuksen
kehittamispaivilla kaytiin keskusteltua nuorisorangaistuksen sopivasta
kohderyhmasta. Eri:Uit esittivat etta nuorisorangaistuksen tuomitseminen
ilman etta nuorelle on aikaisemmin tuomittu ehdollinen vankeusrangaistus, ei ole tarkoituksenmukaista. Taman tutkimuksen tuomioistuinaineisto
ja rikosrekisteriaineisto, joiden perusteella voidaan selvittaa nuorisorangaistukseen tuomittujeo aikaisempaa rikosuraa ulottuu vain vuoden 2000
loppuun. On kuitenkin syytii epailla, etta vuonna 200 I nuorisorangaistuksen kohdistamisessa olisi siirrytty kokeilun alkua ikojen kaytiintoon tuomita
nuorisorangaistus vain niille nuorille, joille on aikaisemmin tuomittu ehdollinen vankeusrangaistus.

119

Esimerkiksi vuonna 2000 nuorisorangaistukseen kohdistettiin 4 % Kriminaalihuoltolaitoksen
kokonaistyoaj asta.
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Alustavien toimeenpanosuunnitelmien ja nuorisorangaistuksen
lukumaarien kehitys vuosina 1997-2001

KHL:n tyontekijoiden haastatteluissa on todettu, etta nuorisorangaistusten
kasautumista samoille nuorille pyriti:Uin nykyisin valttamaati. Kasautuminen oli suurelta osin kokeilun alkuaikojen ilmiO. Tama on myos tilastollisesti havainnollistettavissa ottamalla kiinnepisteeksi NRL 3 §:n muutos (eli
1.4.1999). Esimerkiksi niista 11 :sta tapauksesta, joissa samalle nuorelle on
tuomittu 3 nuorisorangaistusta, 8 on sellaista, joissa viimeisin nuorisorangaistustuomio on annettu ennen lakimuutosta. Tuomiot ovat jakautuneet
158 nuorelle kuviossa 9 havainnollistetulla tavalla.
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Alia on esitetty Kriminaalihuoltolaitoksen tyontekijoiden haastatteluissa
esitettyjii niikemyksiii nuorisorangaistusten kasautumisesta.
Helsinki. Useiden nuorisorangaistusten tuomitseminen ei ole viisasta
jos nuori ei naytti selviytyvan edes yhdesta. Lisliksi kayHlnnon toimet
sekoittuvat. Myos tuomareiden tu lisi tuomitsemistoimi nnassaan ottaa
huomioon aiemmin tuomitut nuorisorangaistukset joiden suorittaminen on viela kesken.
Turku. Kokeilun alkuaikoina epaonnistuttiin kasautumisen kanssa ja
nuorisorangaistuksia tuom ittiin samalle nuorelle useita. Nykyaiin on
se linja, etta paasaanti:iisesti edes toista nuorisorangaistusta ei ehdoteta. Tamli on tietysti tilannesidorumista riippuen esim. siitli, miten nuoren tekemlit rikokset ovat ajoittuneet. Nuorelle tulisi maksimissaan
tuomita kaksi nuorisorangaistusta.

Vantaa. Nuorisorangaistuksia ei tulisi tuomita useita. Yleensa jo ensimmliisestii nuorisorangaistuksesta havaitsee, onko nuorisorangaistus
tarkoituksenmukainen nuorelle. Ongelmallista on se, etta nuorisorangaistuksia voidaan tuomita teoista, jotka on tehty jo ennen ensimmaista nuorisorangaistustuomiota. Talloin nuorisorangaistuksia kertyy
nuorelle liikaa, vaikka han on saattanut tehda "parannuksen".
Vaasa. Nuorisorangaistusten kasautumista on pyritty valttamlian siten,
etta kaupungin sosiaalityontekijan kautta kulkee viesti, etta talla kertaa tuomittaisiin jakin muu kuin nuorisorangaistus, jos sellainen on
parhaillaan suoritettavana.

Nuorisorangaistukset hovioikeudessa. Syyskuun 2000 loppuun mennessa
annetuista alioikeuksien nuorisorangaistustuomioista on valitettu hovioikeuteen 23:ssa tapauksessa. Vain kahdessa tapauksessa hovioikeus on
muuttanut tuomiota. Toisessa nuorisorangaistus muutettiin ehdolliseksi
vankeudeksi, toisessa vastaaja vapautettiin kokonaan syytteista. Hovioikeudet eivat siis ole olleet innokkaita muuttamaan nuorisorangaistustuomioita. Nuorisorangaistuksen toimeenpanon kannalta valittaminen hovioikeuteen viivastyttiia toimeenpanon alkamista ja on rikoskierteen katkaisemistavoitteen kannalta ongelmallista. Kiiytossa ollut aineisto osoittaa myos
sen, etta hovioikeudessa on ainakin kolme kertaa tuomittu nuorisorangaistus tilanteessa, jossa alioikeus on tuominnut muun rangaistuslajin.
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5. 8.2 Nuorisorangaistuksen kayttO kokeilualueittain
Nuorisorangaistuksen kayttatiheydessa oli kokeilun alusta alkaen selvia
alueellisia eroja, jotka eivat selittyneet kokeilualueiden vaestomaarien
eroilla. Esimerkiksi Vantaalla annettiin vuosina 1997-2000 kaikkiaan 38
nuorisorangaistusta, kun vaestoltaan yhta suuressa Espoossa tuomittiin samana aikana vain kuusi. Turussa kaytto naytti vaestomaaraan suhteutettuna
viela Vantaakin tiheammalta: 64 nuorisorangaistusta. Vaestomaaraltaan
reilusti isompi Helsinki taas paasi vain hieman Turkua isompaan nuorisorangaistusten lukuun, 74:aan. Vaestomaaraan suhteutetut nuorisorangaistuksen kayttoerot ovat moninkertaisia.
Erot eivat ole kuitenkaan yhta jyrkkia silloin, kun nuorisorangaistuksen kaytto suhteutetaan siihen, miten paljon 15-17-vuotiaita on nailla
alueilla yleensa tuomittu rangaistuksiin. Taulukossa 4 on esitetty tiedot
kaikkien kokeilualueiden alioikeuksien mainittuun ikaryhmaan kuuluville
tuomitsemista sakkoa ankarammista rangaistuksista. Taulukossa on esitetty
myos nuorisorangaistusten suhteellinen osuus kaikista sakkoa ankarammista rangaistuksista seka kaikista ehdollisen tasolla olevista rangaistuksista. Naiden lukujen voi sanoa kuvaavan nuorisorangaistuksen kayttoastetta, samaan tapaan kuin yhdyskuntapalvelun kayttoastetta kuvataan laskemalla yhdyskuntapalvelutuomioiden osuus yhdyskuntapalveluiden ja
muuntokelpoisten vankeusrangaistusten summasta. Taulukosta nakyy, etta
nainkin mitattuna Espoossa nuorisorangaistuksen kayttoaste on muita alhaisempi, 9 % ehdollistasoisista. Se on kuitenkin jo puolet kaikkien kokeilualueiden yhteisluvusta, 18 %:sta, eika suurin kayttoaste (22 % Vantaalla
ja Vaasassa) ole kuin vajaat kaksi ja puoli kertaa Espoota korkeampi.
Taulukko 4

Espoo
Helsinki
Vantaa
Tampere
Turku
Joensuu
Vaasa
Yhteensa

Vankeusrangaistuksetja nuorisorangaistukset kokeilupaikkakunnilla
vuosina 1997-2000
Nuorisorangaistusten osuus
Sakkoa
Ehdollisen
Vankeus Ehdollinen Nuorisorangaistus ankarammista
tasoisista
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515
166
177
307
123
89
1449

60
429
133
136
268
111
84
1221

6
74
38
26
64
30
24
262

8%
13%
19%
13%
17%
20%
21%
15%

9%
15%
22%
16%
19%
21%
22%
18%

Myos nuorison rikostilastoja koskevat tiedot tukevat sita nakemysta, etta
nuorisorangaistuksen alhainen kayttomaara Espoossa selittyy ainakin osittain nuorten rikollisuuden luonteella. Esimerkiksi vuonna 1999 poliisin
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selvittamissa rikoksissa oli Helsingissa ja Vantaalla vaestOon suhteutettuna
selvasti enemman 15-17-vuotiaita epailtyja kuin Espoossa, kun tarkastellaan eraita nuorisorangaistukseen tyypillisesti liittyvia rikoslajeja, kuten
varkauksia, tOrkeita varkauksia, luvattomia kayttOja ja pahoinpitelyrikoksia.
Emme kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, etta nuorisorangaistuksen kayttoerojen- ja etenkin Espoon alhaisten lukujen- taustalla voi osittain olla myos henkilotutkintoihin tai karajaoikeuksien tuomitsemiskaytantoihin liittyvia eroja. On esitetty, etta Espoossa seka syyttajat eWi karajaoikeus ovat pyrkineet viimeiseen saakka valttamaan ehdottoman vankeuden tuomitsemista nuorille. Nain ehdollinen vankeusrangaistus olisi saanut
selvan etusijan nuorisorangaistukseen nahden. Tata arviota tukee se, etta
kun muussa maassa nuorisorangaistustuomioissa on keskimaarin kuusi rikosta, Espoossa niita oli yli kaksikymmenta.

5.8.3 Nuorisorangaistuksen asteikon kaytto ja
nuorisorangaistukseen j ohtaneet rikokset
Nuorisorangaistuksen asteikon kaytto. NRL 2 §:n mukaan nuorisopalvelua
voidaan tuomita 10-60 tuntia ja valvonnan pituus on 4-12 kuukautta. Seka
nuoripalvelun etta valvonnan osalta tuomioistuinkaytannossa on kaytetty
seka asteikon minimi- etta maksimirangaistuksia. Nuorisopalvelun keskipituus on 33 tuntia ja mediaani 30 tuntia. Valvonnan keskipituus puolestaan on 7,9 kuukauttaja mediaani 8 kuukautta. NRL 2 §:n tarjoama asteikko vaikuttaa nain allen tarkoituksenmukaiselta: keski- ja tyyppirangaistukset ovat lahella asteikon keskipistetta. KHL:n tyontekijoiden haastatteluissakaan ei nuorisorangaistuksen asteikkoa kritisoitu.
Nuorisorangaistukseen johtaneet rikokset. Nuorisorangaistuksen tuomitsemisessa on asiallisesti usein kyse yhteisen rangaistuksen tuomitsemisesta. Nuorisorangaistustuomiot sisaltavat useimmiten useamman kuin yhden
rikoksen. Tarkastelussa olevista tuomiosta vain joka viides nuorisorangaistus (31 :ssa 158:sta) on tuomittu yhdesta rikoksesta. Enimmillaan nuorisorangaistustuornio on sisalti:i.nyt 44 syyksiluettua rikosta. Keskimi:i.i:i.rin
nuorisorangaistustuomio on sisalti:i.nyt 5,5 rikosta ja mediaani on ollut 3,0
rikosta. Nuorisorangaistustuomioiden pai:i.rikosten tarkastelu osoittaa, etta
varkaudet (28 %), pahoinpitelyt (21 %) ja torkei:i.t rattijuopumukset (9 %)
ovat tyypillisia nuorisorangaistukseen johtaneita rikoksia. Huumausainerikosten osuus (8 %) on myos verrattain suuri. Pi:i.i:i.rikosten kirjo on niin
iki:i.an laaja: 23 eri rikoslajia aina maksuvalinepetoksesta hautarauhan rikkomiseen osoittautuu nuorisorangaistustuomion paarikokseksi.
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5. 8.4 Nuorten ika
Nuorisorangaistukseen tuomittujen ikiHi. on perusteltua tarkastella erikseen
ajanjaksolta ennen NRL 3 §:n muutosta ja sen jalkeen. Lakimuutoksen tavoitteena oli lisata nuorisorangaistuksen kaytti:ia seka mahdollistaa nuorisorangaistuksen tuomitseminen varhaisemrnassa vaiheessa, mahdollisesti jo
ensimmaisena rangaistuksena. Lakimuutos Iaski odotusten mukaisesti nuorisorangaistukseen tuomittujen nuorten ikaa kuvaavia tunnuslukuja: ennen
lakimuutosta nuorten keski-ika nuorisorangaistukseen johtaneen rikoksen
tekohetkella oli 17,1 vuotta, kun se lakimuutoksen jalkeen Iaski 16,6 vuoteen. Vastaavasti mediaani Iaski 17,2 vuodesta 16,5 vuoteen. Myos nuorisorangaistuksen tuomiohetken keski-ika Iaski. Ennen lakimuutosta se oli
17,5 vuotta, mutta sen jalkeen 17,3 vuotta. Tuomiohetken mediaani Iaski
17,5 vuodesta 17,2 vuoteen. Taulukossa 5 esitetaan tietoja nuorisorangaistukseen tuomittujen nuorten iasta.
Taulukko 5 Nuorten ika rikoksen teko- ja tuomiohetkella ensimmaisen nuorisorangaistuksen kohdalla
Ajanjakso 31.3.1999 asti
17,1
Keskiarvo: tekohetken ika
Mediaani : tekohetken ika
17,2
17,5
Keskiarvo: tuomiohetken ika
Mediaani: tuomiohetken ika
17,5

31.3.1999 eteenpitin
16,6
16,6
17,3
17,3
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Alia on esitetty KHL:n tyontekijoiden haastatteluissa esiin tulleita nakemyksia nuorisorangaistuksen sopivasta ikarajasta.
Helsinki. Nykyinen kohderyhma on ialtaan oikea nuorisorangaistukseen. Jos nuorisorangaistusta kehitetaan ja "viilataan", saattaisi ikarajan nostaminen olla mahdollista.
Joensuu. Ikaraja tulisi nostaa mahdollisesti 21 vuoteen.
Tampere. Oikea ikaraja on riippuvainen paljolti nuorisorangaistuksen
toteuttamisesta ja ohjelmapaketeista. Nykyisenlaisena 18 vuotta on
oikea raja. Laajentaminen aile 21-vuotiaisiin voisi olla mahdollista,
jos nuorisorangaistuksen sisaltoa muutettaisiin. Truna ei kuitenkaan
liene tarkoiluksenmukaista. Kun nuori alkaa lahestya 20 vuotta ollaan
usein tekemisissa niin kovien asioiden kanssa, etta menetelmista tulisi
kehittaa huomattavasti erilaiset.
Turku. Nuorisorangaistuksen kayttoalan tulisi ulottua kaikkiin alle 21vuotiasiin. Resurssipula asettaa kuitenkin rajoituksia tarkoituksenmukaisen jarjestelman luomiselle.
Vantaa. Nykyinen 18 vuoden ikaraja ei ole onnistunut: se on liian ehdoton. Monissa tapauksissa nuorisorangaistus jaa tuomitsematta,
vaikka sita todella tarvittaisiin, koska nuori sattuu olemaan yli 18vuotias. Nuorisorangaistuksen ikarajaksi tulisi asettaa 20 vuotta. Yli
18-vuotiaat nuoret ovat joskus jopa kyselleet nuorisorangaistuksesta,
koska ovat kuulleet, etta siita on "hyotya".
Vaasa. Nuorisorangaistuksen ikarajana tulisi olla henkinen taysiikaisyysraja eli 20 vuotta. Nykyista vanhempiakin voisi olla nuorisorangaistuksessa mukana.

5.8.5 Aika rikoksesta tuomioon
Nuorisorangaistuskokeilu on ollut menei!Hian osin samana aikana ja osin
samoilla alueilla kuin kokeilu nuorten rikosprosessin nopeuttamisesta. Siksi on mielenkiintoista tarkastella nuorisorangaistukseen tuomittujen prosessin kestoa. Aineiston tarkastelu viittaisi ensi nakemalta siihen, etta aika
nuorisorangaistustuomioon sisaltyvasta viimeisesta rikoksesta tuomiohetkeen (ns. lapivirtausaika) on jyrkasti pidentynyt kokeilun ensimmaisen
vuoden jalkeen. Vuonna 1997 tama aika oli keskimaarin 91 paivaa, vuonna
1998 163 paivaa ja vuonna 1999 182 paivaa. Vuonna 2000 keskiarvo oli
laskenut 174 paivaan.
Tama tulos on kuitenkin suurelta osin kokeilun ajallisten rajojen
tuottama artefakti. Alkuperainen tarkastelu lapivirtausajasta ei ota huomioon sita, etta vasta vuodesta 1998 alkaen oli mahdollista tuomita teoista,
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jotka oli tehty aikaisemman vuoden puolella. Esimerkiksi vuonna 1999
tuomittiin 28 samana vuonna tehtyii rikosta, 28 edellisvuonna tehtyii ja yksi
vuonna 1997 tehty. Kun tarkastelu vakioidaan siten, etta mukana ovat vain
samana vuonna tehdyt viimeiset teot, vuosien vertailu tasoittuu tuntuvasti.
Ero vuosien 1997 ja 1998 viilillii niiyttiiii siiilyvan, mutta vuonna 1999 taso
lahenee taas vuotta 1997. 120
On huomattava, etta nuorisorangaistukseen johtavan prosessin lapivirtausaika on useiden tassa tarkasteltujen nuorten kohdalla vain yksi monista rikosprosesseista. Kuten uusimisrikollisuutta koskevasta luvusta kay
ilmi, monien kohdalla ongelmana on se, etta nuorisorangaistustuomion jalkeen tulee syytteita rikoksista, jotka he ovat tehneet jo ennen nuorisorangaistukseen tuomitsemista. Tasta huolimatta olisi luonnollisesti tarkeata,
etta myos nuorisorangaistusprosessi sujuisi viivytyksitta. Eras mahdollinen
selitys nuorisorangaistusprosessien venymiseen saattaa Ioytya ongelmalliseksi havaitusta nuorisorangaistusten kasautumisesta ja siihen reagoimisesta. Kasautumista on mahdollisesti valtetty siten, etta nuorisorangaistuksen tuomitsemista on "viivytelty" odottaen jo ilmitulleiden rikosten esitutkinnan loppumista. Nain nuorisorangaistustuomioon on saatu sisallytettya
useampia rikoksia ja uusia tuomioistuinkasittelyja on onnistuttu valttamaan.121 Vuoden 2000 kohdalla alkaa puolestaan mahdollisesti nakya
aiemmin selostetun prosessin nopeuttamiskokeilun vaikutus: aika rikoksesta tuomioon on laskenut 26:sta viikosta 25:een.
Taulukko 6

Keskimaarainen aika pnivina rikoksesta tuomioon tuomitsemisvuosittain
1997
1998
1999
2000
Kaikki tuomiot rikoksen vuodesta riippumatta
91
163
182
174
Rikos tehty tuomitsemisvuonna

91

129

101

120
Vuoden 1997 asema paranisi vielii, jos otettaisiin huomioon se, etta rangaistus tuli kiiyttMn
vasta helmikuun 1997 alusta eli tuona vuonna oli kiiytossa vain 11 kuukautta. Vuotta 2000 ei
naissa laskelmissa esiteta, koska tilta vuotta seurattiin vain lokakuun 2000 alkuun asti
121
Esitetyn hypoteesin tilastollinen testaaminen ei ole ongelmatonta. Lakimuutos nimittain muutti
nuorisorangaistuksen kiiyttiialaa ja nuorisorangaistukseen valikoitui nuorempia ja ehkiipii kiltimpia nuoria. Tama vaikeuttaa esitetyn tulkinnan testaamista.
122

Vuoden 2000 seuranta ulottui vain lokakuun alkuun asti, minka takia laskelmat saman vuoden
rikosten kasittelyajasta tuottaisivat keinotekoisen lyhyita aikoja.
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NUORISORANGAISTUKSEN
TOIMEENPANO

6.1 Toimenpiteista tuomitsemisen ja toimeenpanon
aloittamisen valisena aikana
Nuorisorangaistuksen tuomitsemisen jalkeen viranomaisorganisaation si~
salla tehdaan joukko toimenpiteita ennen kuin rangaistuksen suorittaminen
konkreettisesti alkaa. Kaikissa tapauksissa nuorisorangaistuksen toimeen~
panoa ei aloiteta lainkaan. Nuori saattaa kieltaytya tekemasta mitaan nuori~
sorangaistuksen suorittamisen hyvaksi: han saattaa laiminlyi:ida kokonaan
ilmoittautumisen KHL:n aluetoimistossa, jolloin toimeenpanosuunnitelmaa
ei ole mahdollista lainkaan vahvistaa. Toisaalta on mahdollista, etta nuori
syyllistyy ennen nuorisorangaistuksen toimeenpanon aloittamista niin va~
kavaan rikokseen, ettei toimeenpanon aloittamisessa olisi jarkea, koska
nuori joka tapauksessa tuomitaan uusien rikosten vuoksi ehdottomaan van~
keusran gai stukseen.
Nuorisorangaistustuomion jalkeen karajaoikeuden on ilmoitettava
nuorisorangaistuksesta tuomiolauselmajiiljestelman val ityksella mm. rikos~
seuraamusvirastolle viimeistaan seuraavalla viikolla tyytymatti:imyyden il~
moittamiselle saiidetyn maaraajan paiittymisestii, jos tyytymatti:imyyttii ei
ole ilmoitettu. Rlkosseuraamusviraston on, hankittuaan selvityksen tuo~
mion tiiytantoonpanokelpoisuudesta, viipymatta toimitettava tiiytiinti:ii:in~
panokirja nuorisorangaistuksen toimeenpanosta vastaavalle kriminaali~
huoltolaitoksen aluetoimistolle. Taman jalkeen kriminaalihuoltolaitoksen
aluetoimiston on ilmoitettava nuorisorangaistukseen tuomitulle, etta taman
on ilmoittauduttava 14:n paiviin kuluessa kyseisessii aluetoimistossa toi~
meenpanosuunnitelman Laatimista varten.
Toimeenpanosuunnitelma on - toisin kuin alustava toimeenpano~
suunnitelrna - nuorisorangaistuksen tiiytiintaonpanoon liittyva asiakirja.
Toimeenpanosuunnitelmassa maarataan, miten usein ja milia tavoin nuoren
on oltava yhteydessii valvojaan, nuorisopalvelun aikatau lu ja palvelun suo~
rittamistapa. Sen laatimisessa ovat mukana nuori lastensuojelutyontekija,
valvoja ja mahdollisesti vanhemmat.
Edella mainittujen maaraaikojen toteutumisesta ei ole tutkimustie~
toa. Aikaisemmin on varsinkin mediassa esitetty, etta nuorisorangaistuk~
seen tuomitsemisesta toimeenpanoon kuluu liikaa aikaa. KHL:n selvityk~
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sen mukaan aika tuomitsemisesta toimeenpanon aloittamiseen on keskimaarin 2 kuukautta. Nuorisorangaistuksen toimeenpanon aloittamisen
osalta KHL:n tulostavoitteeksi on asetettu, etta nuorisorangaistuksen toimeenpano aloitettaisiin 14 paiviin kuluessa siita, kun nuori on maaratty ilmoittautumaan aluetoimistossa. Tulostavoite on toteutunut suhteellisen hyvin, silla toimeenpano on alkanut 85 %:ssa tapauksista asetetussa tavoiteajassa.
NRL 4.1 §:n mukaan nuorisorangaistuksen taytantoonpano on aloitettava viipymdttd tuomion tultua taytantoonpanokelpoiseksi. Myos nuorisorangaistuksen taytantoonpanon kohdalla painotetaan siis nopeutta, jonka
oletetaan olevan yksi vaikuttava tekija koko nuorten rikosoikeudellisen
seuraamusjarjestelman yksilollisen vaikuttamisen toteutumisessa. NRL
4.2 §:n mukaan nuorisorangaistuksen taytantoonpano voidaan tuomitun
suostumuksella aloittaa jo ennen kuin tuomio on saanut lainvoiman, jos
nuorisorangaistukseen tuomittu nuori on tyytynyt tuomioistuimen ratkaisuun nuorisorangaistuksen tuomitsemisen osalta. Jos nuorisorangaistuksen
taytantoonpano on tuomitun suostumuksella aloitettu ennen kuin tuomio on
saanut lainvoiman ja rikoksesta myohemmin muutoksenhakuvaiheessa
tuomitaan muuhun rangaistukseen, on rangaistuksesta vahennettava jo
taytant6onpantua nuorisorangaistusta vastaava kohtuullinen maara.
Verrattain suurelle osalle nuorista tuomitaan kaytannossa useampi
kuin yksi nuorisorangaistus, vaikkakin kehitys nuorisorangaistuskokeilun
edetessa on ollut sen suuntaista, etta nuorelle tuomitaan yha harvemmin
useampi kuin yksi nuorisorangaistus. Tasta syysta lakiin (NRL 5 §) katsottiin jo saatamisvaiheessa tarpeelliseksi ottaa saannos niiden tapausten varalta, jossa nuorelle tuomitaan useampi kuin yksi nuorisorangaistus. Jos
useammalla nuorisorangaistuksella on osittain yhteinen valvonta-aika, valvonta paattyy pisimpaan voimassa olevan ajan paattyessa. Nuorisopalvelutunnit lasketaan taytantOonpantaessa yhteen. Enimmaismaara on kuitenkin 80 tuntia.

6.2 Toimeenpanossa olleiden nuorisorangaistuksen
mtiadit
Taulukko 7 kuvaa aloitettujen, loppuun suoritettujen ja tuomioistuimen
keskeyttamien nuorisorangaistusten maaria kokeilun aikana. Vuoden 2001
loppuun mennessa aloitettuja nuorisorangaistuksen toimeenpanoja on kertynyt yhteensa 274. Kun nuorisorangaistustuomioita on kokeilun aikana
annettu yhteensa 305, merkitsee tama sita, etta 29 tapauksessa (1 0 %) nuorisorangaistuksen toimeenpanoa ei ole aloitettu. Osassa tapauksista tama
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johtunee toimeenpanon aloittamiseen liittyvista viiveista Ga on siis tilastollinen harha), osassa puolestaan siita, etta nuorisorangaistuksen jalkeen tehdyt rikokset ovat johtaneet ehdottomaan vankeusrangaistukseen, jolloin
toimeenpanoa ei ole voitu aloittaa. Viimeksi mainittuja tapauksia on tiedossa 12 (4,1%).
Loppuun suoritettuja nuorisorangaistuksia oli vuoden 2001 loppuun
mennessa yhteensa 127. Eniten loppuun suoritettuja nuorisorangaistuksia
on Turussa (37 tuomiota, 31 %) ja Helsingissa (23 tuomiota, 19 %). Loppuun suoritettujen nuorisorangaistusten maarat ovat korkeat etenkin vuosina 2000 ja 2001, jolloin suoritettiin loppuun suuri osa vuosina 1999 ja
2000 tuomituista nuorisorangaistuksista.
Taulukko 7

Aloitetut, 1oppuun suoritetutja tuomioistuimen keskeyttiimat nuoriso·
rangmstu kset koke1·1un aikana pru"kk
' a kunm·uam
Joen- Tam- Tur- Vaasa VanEs- He IYhpere
poo sinki
suu
ku
taa
teens a
N
N
N
N
N
N
N
N
Aloitetut nuorisorangaistukset
2
1997*
0
3
2
7
5
19
0
17
5
9
46
1998
1
0
5
9
17
10
8
10
1999
8
3
7
63
2000
0
22
10
25
2
18
86
9
2001
2
22
60
7
4
9
12
4
Yhteensii
6
81
28
58
23
46
274
32
Loppuun suoritetut nuorisorangaistukset
1997*
0
0
0
0
1
1
0
0
1
4
22
1998
7
5
0
5
0
1999
1
8
1
2
3
7
0
22
2000
11
14
1
6
4
1
3
40
10
42
14
4
2001
0
6
4
4
21
Yhteensii
2
23
18
38
17
127
8
Tuomioistuimen kesk~ttlimllt nuorisoran2.aistukset
0
0
1
0
0
0
1
0
1997*
1998
0
0
0
6
3
1
10
0
1
11
5
5
1
1
25
1
1999
21
2
2
2
3
2000
0
9
3
2001
9
1
1
34
0
16
7
0
91
6
Yhteensa
1
36
15
8
18
7
Loppuun kasitellyt nuorisorangaistukset
Loppuun kiisitellyt
23
26
56
24
27
218
3
59
91
Keskeytetyt
1
36
8
18
7
6
15
Keskeytettyj en
osuus (%)_
33_.3 61 ,0
22 2
41 7
65,2 30,8 32, 1 29,2
* = Koskee ajanjaksoa 1.2.- 31.12.1997

Loppuun kasitellyiksi nuorisorangaistuksiksi maaritellaan loppuun suoritetut ja tuomioistuimen keskeyttamat nuorisorangaistukset. Kaikista loppuun kasitellyista nuorisorangaistuksista keskeytettiin 42 %. Yleisinta nuorisorangaistusten keskeyttaminen oli Joensuussa (65 %), matalinta Van-
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taalla (22 %). Nuorisorangaistuksen keskeyttaminen ja muuntaminen toiseksi rangaistuksi on siis verrattain yleista.

6.3 Kriminaalihuoltolaitoksen tyontekijoiden
nakemyksia toimeenpanosta
Seuraavassa esitellaan Kriminaalihuoltolaitoksen tyontekijoiden haastatteIussa esitettyja nakemyksia nuorisorangaistuksen toimeenpanosta.
Espoo. Nuorisorangaistus on vaarinpain kaannetty rangaistus, ja tama
aiheuttaa ongelmia rangaistukseen sitoutumiseen. Nuoret ovat ilmoittaneet jo toimeenpanosuunnitelmaa vahvistettaessa, etteivat he aio
suorittaa palkatonta tyota, kayda valvontatapaamisissa tai ylipaansa
tehda mit1Hin. Nuoret ovat ilmoittaneet, etta he haluavat nuorisorangaistuksen muuntamista ehdolliseksi vankeusrangaistukseksi. Minkaanlainen sitoutuminen ei nuorten mukaan tule kysymykseen. Nuoret
ovat hyvin tietoisia, etta nuorisorangaistuksen vaihtoehtona on ehdollinen vankeusrangaistus, joka ei merkitse heille mitaan konkreettisia
velvollisuuksia.
Helsinki. Nuorisorangaistuksen ehka suurin ja perimmaisin ongelma
on siina, etta ne jotka sita todella tarvitsisivat, eivat kykene sen lapiviemiseen. Toimeenpanoon tulisi antaa enemman vapautta.
Joensuu. Nuorisorangaistus ei nykymuodossaan suju, ellei nuorella
ole jonkinasteista yhteistyokykyii. "Vauhdikkaimmat nuoret" eivat
tule mukaan nuorisorangaistuksen toimenpiteisiin. Rikoskierteen katkaisemiseksi ei riita, etta nuorille tehdaan aikataulutettu ohjelma.
Myos muita kuin rikosoikeusjarjestelman toimenpiteita tarvitaan;
nuorta ei tulisi jattaa tyhjan paalle, vaan heita tulisi auttaa monenlaisin
teho- ja tukitoimenpitein. Nuorisorangaistuksessa on paljon byrokratiaa ja jaykkyytta. Parempaan lopputulokseen paasemiseksi tulisi IOytaa keinot saada nuori ymmartamaan, etta hanesta valitetaan.
Jos nuorisorangaistukseen valittaisiin vain ne, jotka sen todennakoisesti tulevat suorittamaan, olisi kohderyhma aivan toisenlainen.
Nuorisorangaistukseen tuomitsemisen edellytyksena ei ole suostumusta. Jotkut nuoret ilmoittavat jo alun perin, etteivat he tule noudattamaan toimeenpanosuunnitelman ehtoja ("kerran viikossa voi ehka
kayda" toimistolla). Palkattoman tyon monet nuoret kokevat myos
hyvin vaikeaksi, koska he eivat ole oppineet tekemaan mitaan korvauksetta. Mania nuoria on myos vaikea saada muistamaan paivia,
jolloin pitaa tulia valvontatapaamiseen tai nuorisopalveluun. Jollakulla aiti panee jaakaappiin lapun, jossa lukee etta tiistaina ja torstaina
on nuorisorangaistustapaamiset ("T:lla alkavina viikonpaivina").
Osalla nuorisorangaistusnuorista ongelmana on arjen rutiinien
hoitaminen. He eivat osaa kayda pankissa, eivat voi tulia bussilla ta-
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paamiseen, koska eivat osaa asioida bussissa, eivat edes tieda, mika
viikonpaiva on. Nuorten osallistuminen erilaisiin tilaisuuksiin ja harrastuksiin voi olla kiinni oma-aloitteisuuden puutteesta.
Nuorisorangaistuksen tyoskentelyohjelmilla pyritaan vaikuttamaan sanottuihin ongelmiin. "Nuori ja rikos" on keskeinen tyoskentelyohjelma. Siina kaydaan lapi toisintoimimismahdollisuuksia.
Tulevaisuusjana ja verkostokartta ovat melkein aina kaytossa. Nuorisorangaistus on myos herattanyt kysymyksen, pyritaanko sen avulla
hakemaan ratkaisuja kunnallisiin lastensuojelun ongelmiin.
Joensuussa nuorisorangaistuksen toimeenpanossa ongelmia
aiheuttaa pitkat valimatkat. Yhteistyota on jouduttu tekemaan Joensuun sosiaalitoimen lisaksi myos monien lahikuntien sosiaalitoimen
kanssa. Yhteistyo hakee koko ajan muotoaan. Toisaalta joidenkin
nuorten ymparille on saatu muodostettua hyvinkin laajoja ja toimivia
verkostoja.
Tyontekijoilla on nuorisorangaistuksessa melkoinen paperisota, kaytossa on paljon arviointilomakkeita. Niiden tayttaminen siten,
etta nuoren kanssa arvioitaisiin rangaistuksen elementteja, on usein
vaikeaa tai mahdotonta, koska nuori ei muista rangaistuksen lopulla,
mita tapahtui menta kuukautta aikaisemmin "nuori ja rikos" -nimisen
tyoskentelyohjelman puitteissa.
Nuorisorangaistuksen ongelmana on sen epamaarainen suhde
ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Tama konkretisoituu myos toimeenpanosuunnitelman ehtojen sanktioinnissa. Nuorten keskuudessa
on levinnyt sanaa, etta muuntorangaistuksena nuorisorangaistuksesta
tuomitaan ehdollinen vankeusrangaistus. Tama on vaikeuttanut nuorisorangaistuksen onnistunutta toimeenpanoa. Erillisen maininnan arvoinen on se, etta huumeet eivat Joensuussa ole olleet syyna keskeytyksiin.
Nuorisorangaistuksen hyvana puolena on jamakka, intensiivinen ja konkreettinen puuttuminen nuorten ongelmiin. Sosiaalisten tukipalvelujen esittely nuorelle on nuorisorangaistuksen kohderyhman
kannalta tarpeellista. Kaksijakoisuus ei ole onnistunut ratkaisu; ongelmia kahden eri aikataulun kanssa on ilmennyt paljon. Palkattoman
tyon asema nuorisorangaistuksessa tulisi miettia kokonaan uudelleen.

Tampere. Nuorisorangaistus vaatii onnistuakseen myos nuoren puolelta sitoutumista, mutta kysymys ei ole nopeasta prosessista. Nuoren
kanssa on paastava luottamukselliseen kontaktiin, jotta nuorisorangaistuksella voisi olettaa olevan positiivisia vaikutuksia. Nuorisorangaistus pitaa sisallaan luontevan yhteistyokuvion eri viranomaisten
valilla, koska nuorisorangaistukseen tuomitut ovat korostetun ongelmallisia nuoria, joiden kohdalla viranomaisten on yhdistettava voimavaransa tuloksiin piiiisemiseksi. KHL:n ja lastensuojelun on kyettava
yhteistyohon.
Nuorisorangaistukseen liittyy ongelmia huumausaineriippuvaisten kohdalla. Sopimushoitoa koskevat ehdotukset ovat lahestulkoon ainoa ajateltavissa oleva toimiva ratkaisu naissa tapauksissa.
Toisaalta KHL on hyvin eparangaistuksellinen talo, jossa nuorisorangaistuksen puitteissa voidaan hoitopainotteisuus muutenkin ottaa
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huomioon. Nuorisorangaistukseen Iiittyykin ongelmallisuus tuen ja
hoidon suhteessa rangaistukseen. Miten valittaa seuraamuksen rangaistuksellisuus ja yhdistaa se tukemiseen? Rangaistuksellisuuden
puutetta on ihmetelty myos verkostopalaverissa mm. koulun edustajien ja omaisten puolelta. Nuorisorangaistuksen onnistuminen edellyttaa kontaktin ja luottamuksen syntymista nuoren kanssa, joka on
mahdoton saavuttaa, jos rangaistuksellisia piirteita korostetaan liikaa.
Se saattaa herattaa nuoressa uhmaa ja saa nuoren kallistumaan
"parjaan omillani" -ajatteluun.
Onnistuneeksi ja toimivaksi havaittu ratkaisu "vaikeiden tapausten" kohdalla on tehda nuorelle selvaksi, etta nuorisorangaistus
on nuorelle tarjottu "optio", etu, jonka han voi kayttaa tai jattaa kayttamatta. Nuorelle selostetaan, mita hanelle tarjotaan ja jatetaan ratkaisu nuoren paatettavaksi. Nain nuorelle luodaan tunne siita, etta hanesta valitetaan ja hanta tuetaan ongelmissa, mutta vain, jos han sitoutuu pelisaantoihin. Nuorisorangaistuksen kohdalla KHL:n tyossa
on paljon kasvatuksellisia piirteita.
Nuorisorangaistuksessa on kyse etenemisesta rangaistuksesta
kohti sitoutumista. Nuorisorangaistusprosessin aikana luodaan nuorelle kuva, etta homma on reilua ja nuorisorangaistuksesta on todella
hyotya nuorelle. KHL:n yhteistyo muihin viranomaisiin alkaa nykyisin o!la toimeenpanon osalta sujuvaa. Vakiintuneet suhteet moniin tahoihin ovat kokei!un edetessa muodostuneet toimiviksi. Onnistuneen
kokonaisuuden luominen nuorisorangaistuksen toimeenpanossa on
kuitenkin tapauskohtaista, eika kaikissa tapauksissa vanhoja yhteistyotahoja voi "kayttaa hyvaksi".
Nuorisorangaistuksen hyvina puolina on sen joustavuus, intensiivisyys ja tyoskentelyohjelmat. Nuorisorangaistus on hyva vaihtoehto ehdolliselle vankeusrangaistukselle, koska subteen luominen
nuoreen on sen puitteissa helpompaa kuin ehdollisessa vankeusrangaistuksessa. Tyontekijan nakokulmasta nuorisorangaistuksessa positiivista on myos selkea tulostavoite, joka luo asennetta tyohon ja velvoittaa yhteistyohon muiden viranomaisten kannalta.
Turku. Puutteena seuraamusjarjestelmassa on kyvyttomyys huumeita
vastaan. Turussa huumeet liittyvat jollain tavoin lahes kaikkiin nuorten tekemiin rikoksiin. Hoidollinen puoli on talta osin puutteellinen:
huumeita vastaan ei voida taistella ainoastaan rangaistuksin. Sopimushoito olisi talta osin mahdollinen osaratkaisu ongelmiin. Huumeiden tulo pienemmillekin paikkakunnille on vain ajan kysymys.
Nuorisorangaistukseen tuomituille nuorille on hyvin vaikeaa
sitoutua aikatauluihin. He kokevat useat valvontakerrat hyvin ankaraksi ja vaikeaksi seuraamukseksi. Pakollinen tuleminen palvelutunteja suorittamaan ja valvontatapaamisiin viestii selkeasti, etta nuorisorangaistus on rangaistus.
Kun nuori on saapunut tapaamiseen, pyritaan hanta toki tukemaan ja ohjaamaan niin paljon kuin mahdollista. Taltakin osin nuorisorangaistuksessa on ongelmansa. Toivottu muutos nuoren elamantapoihin ja rikollisen kayttaytymisen vahentamiseen on tavoite, joka on
hyvin vaikea saavuttaa, kun nuoren kanssa ei paase aitoon vuorovai-

79
kutukseen. Tfunajohtuu siita, etta nuorisorangaistuksessa ollaan hyvin
sidottuja ennalta vahvistettuihin aikatauluihin ja tyoskentelyohjelmiin.
Ehdollisen vankeusrangaistuksen vapaamuotoisempi valvonta antaa
paremman mahdollisuuden pureutua todellisiin ongelmiin.
Yhdyskuntaseuraamuksissa vapaa-ajan menetys viestii rankaisullisuudesta. Nuorisorangaistuksen kohdalla kritiikki liiasta nuorten hoivauksesta ei ole ymmartanyt tata lahtokohtaa. Rangaistuksen
sisaltO on sen sijaan mahdollisimman paljon nuorta tukevaa. Nuorisorangaistuksessa palkaton tyo ei sinallaan ole rangaistus, vaan rangaistus on vapaa-ajan menetys. Nuorisorangaistuksen sisallossa pyritaan ohjaamaan nuorta oikeille raiteille siten, etta he oppisivat toimimaan ilman rikoksia. Elaman perusasioiden opetus kuuluu muille viranomaisille, kuten kouluille.
Tuomioistuinkasittelyn jalkeen yhteistyo toimii hyvin siita
syysta, etta asia otettiin hyvin huomioon nuorisorangaistuksen kehitysvaiheessa. Verkostojen toiminta on nuorisorangaistuksen onnistumisen kannalta tarkeaa. On muistettava kuitenkin, etta KHL:n paaasiallinen tehtava on rangaistuksen valvonta. KHL ei ota sosiaalitoimen asiakkaaksi, vaan sosiaalitoimeen liittyvat tehtavat jaa asianomaisten viranomaisten hoidettavaksi. KHL on talta osin vain valittajaasemassa. Nuorisorangaistuksen toimeenpanossa juoni pidetaan tiukasti omissa kasissa.
Nuorisorangaistuksen onnistuneina puolina on nuoren tukeminen elamantilanteen mukaan, nuorisorangaistuksen raataiOiminen
nuorten tarpeiden mukaiseksi. Ehdolliseen vankeusrangaistukseen
verrattuna on saatu parempia kokemuksia nuoren edistymisesta, johon
on syyna huomattavan suuri tyomaara kunkin nuoren kohdalla. Viranomaisyhteistyon sujuvuus on niin ikaan antanut virikkeita myos muuhun tyoskentelyyn. Nuorisorangaistuksen kehittamisessa muodostuneet verkostot ovat arvostaneet KHL:n tyota ja havainneet positiivista
kehitysta.
Vantaa. Nuori kokee kovin ankarana, etta hanen taytyy tulia viikoittain valvontatapaamiseen. Se on konkreettinen toimenpide, joka ohjaa
nuorta suunnittelemaan aikataulunsa ja opettaa elamaan sen mukaisesti. Nuorelle nuorisorangaistuksen aikatauluun sitoutuminen osoittaa rangaistuksellista Iuonnetta. Toisaalta valvonnan ja nuorisopalvelun sisaltO sinansa ei ole rankaisullista vaan tukevaa toimintaa.
Jos nuori ei ilmaannu sovittuun tapaamiseen, nuortajahdataan
todella paljon. Viimeisena tavoittamiskeinona on meneminen nuoren
kotiin. Kysymys on kiinni pitavasta otteesta. Usein myos nuori kokee
hyotyvansa tapaamisistamme. Nuorisorangaistuksen sujuminen on
viime kadessa nuoresta itsesta kiinni.
Vaasa. Nuorisorangaistusta ei nykyisessa muodossaan kannatajatkaa,
mutta siina olevia hyvia elementteja kannattaa: ennen kaikkea tyoskentelyohjelmia, "kiinnipitavaa" otetta, yrityksia saada nuorelle jonkinlainen ote elamaansa. Myos rangaistuksen suorittaminen ja paattyminen on konkreettisempaa kuin ehdollisen koetusajan loppuminen.
Itse rangaistusta tulisi yksinkertaistaa siten, etta nuorelle maarataan
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tietty maara tunteja (oli ne sitten nuorisorangaistusta tai nuorisopalvelua) ja niille suoritusmaaraaika. Toinen vaihtoehto - ilmeisesti
muuallakin Kriminaalihuoltolaitoksen piirissakin esitetty - on se, etta
nuori maarataan valvontaan tai intensiivivalvontaan tietyksi ajaksi.

6.4 Nuorisorangaistuksen sisalto
6.4.1 Nuorisorangaistuksen jakautuminen palveluun ja
valvontaa
Nuorisorangaistus koostuu lain mukaan kahdesta osasta, nuorisopalvelusta
(10--60 tuntia) ja valvonnasta (4--12 kuukautta). Tuomioistuin miiaraa eri
osien maaran ja pituuden, mutta KHL:n aluetoimisto puolestaan maaraa
kaytannossa osien tarkemman sisallon toimeenpanosuunnitelman vahvistaessaan.
Nuorisopalvelu jakautuu kahteen osaan. Se kasittaa lain mukaan
valvonnan alaisena tehtavaa saannollista, palkatonta tyota seka ohjauksen
alaisena suoritettavia sosiaalista toimintakykya edistavia tehtavia.
KHL:ssa on valmistettu kaksi nuoren sosiaalista toimintakykya edistamaan
tarkoitettua tyoskentelyohjelmaa, "Nuori ja yhteiskunta" seka ''Nuori ja
paihteet".
Valvonnan keskeisena sisaltona ovat nuoren kanssa kaytavat keskustelut hanen tekemistaan rikoksista seka rikollisesta kayttaytymisesta
yleisesti. Valvonnan sisaltOa kehitettaessa KHL:ssa on valmisteltu tyoskentelyohjelma, "Nuori ja rikos". Nuorisorangaistuksen kaksijakoisuus on
yksi niista nuorisorangaistuksen ominaisuuksista, joihin on kohdistettu kokeilun aikana voimakastakin kritiikkia.
Taulukossa 8 esitetaan nuorisopalvelun ja valvonnan jakautuminen
eri osiin rangaistuksen kaytannon toimeenpanossa. Tuomioistuinten tuomitsemat nuorisopalvelutunnit ovat jakautuneet melko tasaisesti palkattoman tyon ja muiden sosiaalista toimintakykya edistavien tehtavien valille.
Palkattoman tyon osuus suoritetuista nuorisopalvelutunneista oli kokeilun
ensimmaisena vuotena 1997 vahaisempaa kuin mita se on ollut vuodesta
1998 alkaen. Toisaalta muulla tavalla kuin palkattomana tyona suoritetut
nuorisopalvelutunnit on Jahes yksinomaan kaytetty valmiiksi laadittujen
tyoskentelyohjelmien lapikaymiseen.
Valvontakaynneista on koko kokeilun aikana verrattain tasaisesti
noin kolmannes kaytetty "Nuori ja rikos" tyoskentelyohjelman lapikaymiseen. Valvontatapaamiset ovat kuitenkin usein muiltakin osiltaan varsin
suunniteltuja. Niihin kuuluu usein verkostotapaamisia, joissa lasna ovat
nuoren huoltaja(t) ja esimerkiksi lastensuojelun edustaja. Osa valvontata-
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paamisista pyrkii tukemaan nuoren harrastustoimintaa. Keskimaarin valvontakaynnit nayttavat olleen vapaamuotoisempia kuin esimerkiksi nuorisopalvelutunnit. Lahes 2/3 valvontakaynneista ovat koostuneet muusta ohjelmasta ja keskustelusta kuin valmiiden tyoskentelyohjelmien lapikaymisesta.
Taulukko 8

1997
1998
1999
2000
2001

Vuosina 1997-2001 aikana toimeenpanossa olleiden nuorisorangaistusten
koostumus
Nuorisopalvelutunnit (H)
Valvontakiivnnit (N)
Yht. Kaytetty "Nuori Yht.
Kaytetty
Palkaton tyo
Muu
ja rikos" -tyoskentyoskentelytelyobjelmaa
ohj_elmia
N
N
Osuus val- h
h Osuus pal- h
Osuus palh
vontakaynvelutunvelutunneista,%
neista,%
neista,%

140 44
604 210
662 197
1229 363
841 279
Yhteensa 3476 1093

31,4
34,8
29,8
29,5
33,2
31 ,4

147
801
1015
1794
1055
4812

76
470
588
1073
718
2925

51,7
58,7
57,9
59,8
68,1
60,8

65
319
425
710
336
1855

44,2
39,8
41,9
39,6
31 ,8
38,5

6
12
2
11

1
32

Nuorisorangaistukseen tuomitun velvollisuutena on noudattaa toimeenpanosuunnitelmaaja sen nojalla annettuja maarayksia. Hanen tulee olla suunnitelmassa maaratylla tavalla saannollisesti yhteydessa valvojaan ja suorittaa saamansa tehtavat. Tuomitulle, j oka menettelee vasto in toimeenpanosuunnitelmaa tai sen nojalla annettuja maarayksia, on Kriminaalihuoltolaitoksen annettava kirjallinen huomautus.
Nuorisorangaistuksen toimeenpanossa tarkeassa asemassa on nuorelle toimeenpanosuunnitelmassa maaratty valvoja. Valvojan maaraa siis
kriminaalihuoltolaitos samalla kun toimeenpanosuunnitelma vahvistetaan.
Valvojaksi maarataan lahes poikkeuksetta Kriminaalihuoltolaitoksen
tyontekija. Valvojan tehtavana on huolehtia siita, etta nuori noudattaa toimeenpanosuunnitelman ehtoja, lahinna siina maarattya aikataulua. Toisaalta valvojan on nuorta tukemalla ja ohjaamalla pyrkia edistamaan hanen
mahdollisuuksiaan selviytya tekematta uusia rikoksia.

6.4.2 Nuorisorangaistuksen valvontaja sen intensiivisyys
Nuorisorangaistuksen valvonta kestaa tuomiosta riippuen 4-12 kuukautta
ja se maarataan aina. Nuorisorangaistuksen valvonnan tarkoitus on sama
kuin ehdolliseen liitettavan valvonnan: nuoren tukeminen ja ohjaaminen rikoksettomaan elamaan. Valvonnassa pyritaan kahdenkeskisin keskusteluin
selvittamaan nuorelle hanen tekemansa rikoksen merkitys ja etsimaan

82
vaihtoehtoisia toimintamalleja. 123 Valvonnassa pyrit1Uin nuoren uusintarikollisuuden ehkaisemiseen "Nuori ja rikos" tyoskentelyohjelman avulla. 124
Rikoksen aile 21-vuotiaana tehnyt voidaan RL 2b:2.2:n mukaan
tuomita ehdollisen vankeuden tehosteeksi koeajaksi valvontaan, milloin
tata on pidettava perusteltuna tekijan sosiaalisen selviytymisen edistamiseksi seka uusien rikosten ehkaisemiseksi.
Nuorisorangaistuksen ja ehdollisen vankeusrangaistuksen valvonnoissa on seuraavat erot. (1) Nuorisorangaistuksen valvonta on (useimmiten) kestoltaan lyhyempi ja siina kaytetaan valmiita tyoskentelyohjelmia.
(2) Tarkeimpana erona on pidettava sita, etta nuorisorangaistuksen valvonta on huomattavasti ehdollisen vankeusrangaistuksen valvontaa intensiivisempi. LahtOkohtaisesti ensimmaisen kolmen kuukauden aikana valvontatapaamisia tulisi olla kahdesti viikossa. 125 Kaytannossa tavoite ei taysin toteudu: loppuun suoritetuissa nuorisorangaistuksissa valvontakaynteja
on ollut keskimaarin 16, mika osoittaa, ettei kahteen kertaan viikossa ole
paasty (3 kk = 12 vko ja valvontatapaamisia keskimaarin vain 16 eli vain
hieman yli kerran viikossa). Ehdolliseen liitettavassa valvonnassa selkeaa
linjaa ei ole. Nuorta tavataan ehka yhden kerran kuukaudessa ja paikkakuntakohtaiset erot ovat suuria. 126 (3) Lisaksi valvontaan Iiittyvien laiminlyontien sanktiointi on eri tavoin jarjestetty. Nuorisorangaistuksessa vaihtoehtoina on myohemmin tarkemmin selvitettavat suullinen huomautus,
kirjallinen huomautus, KHL:n aluetoimiston johtajan puhuttelu, valvontaajan pidentaminen ja nuorisorangaistuksen muuntaminen toiseksi rangaistukseksi. Ehdolliseen liitettavassa valvonnassa ei ole selkeaa sanktiojarjestelmaa, vaan sanktiointi perustuu paikkakuntakohtaisesti kehittyneisiin
menette1ytapo1'h'm. 127
Ehdolliseen liitettavan valvonnan sanktiointia pidetaan tehottomana.128 Nuorisorangaistuksessa valvonnan laiminlyonti on sanktioitu ja
sanktioita myos kaytetaan. Niiden tehokkuus sen sijaan voidaan perustellusti asettaa kyseenalaiseksi. Toisaalta on huomattava, etta vaikka nuorisorangaistuksessa toimeenpanosuunnitelman ehtojen rikkomisen sanktiointi

123

HE 109/1996 vp, 13.

124

Kriminaalihuoltoyhdistys 1997, 9.

12

Kriminaalihuoltoyhdistys 1997, 9.

l

126

Ehdollisen vankeusrangaistujen valvonta vaihtelee paljon. KHL:n tyontekij6iden haastatteluissa ilmi tuli, etta valvontatapaamisia on kerran kuukaudessa. Toisin esim. Heikkinen 2000, 9-10 ja
Vallisaari 2000, 4-7, joiden mukaan valvontatapaamisia on kaksi kertaa kuukaudessa.
127

EhdL:ssa oli aiemmin s!lannoksia ehdolliseen liitettav!ln valvonnan rikkomistilanteista. Ehdollinen vankeusrangaistus oli mm. mahdollista valvojan vaatimuksesta panna tliytantoon valvonnan
ehtojen rikkomisen vuoksi. Toisaalta Heikkinen 2000, 10 esituili, ettli ehdollisen valvontamlilirliysten rikkomistapauksissa kehitys on viimeaikoina kulkenut kohti tiukempaa linjaa.
121

Ks. myos HE 177/2000 vp, 15.
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koskee niin nuorisopalvelua kuin valvontaa, on jalkirnmaisen osalta sanktioiden kaytto kaytannossa lievempiiii. KHL:n ohjeissa suositetaan nuorisopalveluun liittyvien rikkomusten sanktioinnissa tiukempaa linjaa 129 ja NRL
alkuperaisessa muodossaan kohteli nuorisopalvelun ehtojen rikkomista
valvontaa ankarammin. 130
Usein esitetaiin, etta ehdollinen vankeusrangaistus ei valvottunakaan
osoita konkreettisesti nuorelle, etta kyseessa on rangaistus. 131 Toisaalta
myos nuorisorangaistuksen valvonnassa on osoitettavissa epiikohtia. Valvontojen tarkastelun perusteella on kuitenkin selvaa, etta nuorisorangaistuksen valvonta- vaikka tavoitemaaraan valvontatapaamisia ei ole paastykaan - on nuorelle vaativampaa kuin ehdollisen valvonta. Ehdollisen vankeusrangaistuksen kohdalla valvontatapaamiset ovat ainoa konkreettinen
osa rangaistusta, nuorisorangaistukseen sisaltyy valvonnan lisaksi siis
myos nuorisopalvelua. 132 Nuoren kannalta nuorisorangaistus ilmentaa
konkreettisuudellaan selkeasti ankarampaa seuraamusta kuin ehdollinen
vankeusrangaistus. On tosin huomioitava se nuorelle rikoksentekijalle toisinaan tiedostamatta jaava seikka, etta ehdollisessa koetusaikana tehdyt
uudet rikokset saattavat johtaa pitkaan laitosrangaistukseen. Nuorille tuomittuja ehdollisia vankeusrangaistuksia pannaan kuitenkin harvoin taytantOon. Viime vuosina tapauksia on ollut alle 30 eli vain noin kaksi prosenttia
vuosittain valvontaan maarattavissa. 133

6.4.3 Kriminaalihuoltolaitoksen tyontekijoiden nakemyksia
nuorisorangaistuksen kaksij akoisuudesta
Helsinki. Kaksijakoisuus ei ole onnistunut ratkaisu. Nuorisopalvelu ja

valvonta tulisi yhdistiHi ja harkintavaltaa nuorisorangaistuksen sisallosta tulisi jattilii toimeenpanoon. Nykyinen jarjestely ei ole perusteltua nuorenkaan kannalta; ongelmiin tulisi kyeta puuttumaan spon129

Ks. Krirninaalihuo1toyhdistys 1997, 12-13.

130

NRL 10 §:iiii (ehtojen rikkomisen kiisitte1y) muutettiin (L 307/1999) siten, etta pykii1iin 1 momentin ensimmiiisessii 1auseessa o1eva sana "nuorisopalve1u" korvattiin sanal1a "nuorisorangaistus". Kyseessii o1i tosin 1iihinnii teknis1uonteinen muutos. Ks. tarkemmin HE 188/1999 vp, 4.
131
Ks. esirn. HE 109/1996 vp, 7 ja ehdolliseen vankeusrangaistukseen kohdistuneesta kritiikistii
kokoavasti LaVM 16/1996,3. Asiantuntijat niiyttiiviit olevan varsin yksimie1isiil yhtiiiiltii siitii, etta
suuressa osassa (kenties valtaosassa) tapauksia ehdollinen rangaistus toirnii tarkoitetulla tavalla, ja
toisaalta siitli, etta osassa tapauksia se ei toimi. Kiistanalaisempaa on se, miten suurista osuuksista
on kyse ja miten erilaiset tapaukset voitaisiin ennako1ta ottaa huomioon. Empiirisesti oikeaksi on
vahvistettu ehdollisten kasautuminen ja toirnimattomuus pienellii onge1maryhmiillii. Ks. LappiSeppiilii 1999, 22.
132
Nuorisorangaistus sai juuri konkreettisuutensa vuoksi 1iimpirnan vastaanoton KHL:n piirissii.
Ks. esirn. Hyyryliiinen 1993, 42-43 ja Krirninaalihuoltoyhdistys 1993, 33.

133

Lappi-Seppii1ii 2000a, 215.
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taanimmin. Nuorisorangaistus on naiden ongelmien osalta "yhdyskuntapalvelun pakkopaidassa".
Joensuu. Nuorisorangaistuksen jakaminen nuorisopalveluun ja valvontaan on keinotekoista. Se on ongelmallista niin nuoren kuin tyontekijankin kannalta: nuoren kannalta on sama kumpi osa on kulloinkin
kyseessa, tyi:intekijan on kaytannossa vaikea hahmottaa osien erilaisuutta. Nuorisorangaistuksen painopiste on valvonnan puolella, eivatka sanktiot eroa sen mukaan onko kyseessa palvelun vai valvonnan
laiminlyi:inti. Poikkeuksena on palkaton tyi:i, johon liittyvia rikkomuksia valvotaan tarkkaan. Eraana varteen otettavana vaihtoehtona olisi
maarata tietty aika, jonka kuluessa palkaton tyi:i olisi suoritettava.
Yleislinjana on palkattoman tyi:in sijoittaminen valvonta-ajan Ioppuun.
Tampere. Kaksijakoisuus on keinotekoinen. Esimerkiksi huumekeskustelu on palvelutuntien suorittamista, mutta rikoksen kasittely valvontaa. Jarjestelyn tarkoituksenmukaisuus on kyseenalaista. Kaksijakoisuus on ongelmallista seka nuoren etta tyi:intekijan kannalta. Jaon
ongelmallisuus ilmenee monessa eri tilanteessa: sanktioiden kayti:issa,
nuoren kasityksessa rangaistuksesta, kahden aikataulun laatimisessaja
suoritettujen tuntien laskemistavassa.
Turku. Nuorisorangaistukseen kuuluva valvonta tulisi jattaa kokonaan
pois. Tilalle tulisi maarata mahdollisimman lyhyt ja selkea maaraaika,
jonka aikana palvelutunnit olisi suoritettava. Selkea tuntimaara nuorisopalvelua olisi parempi nuorelle, tuomioistuimelle seka toimeenpanijalle.
Sisalli:in kannalta kaksijakoisuus ihmetyttaa. Tuntuu omituiselta ja keinotekoiselta, etta "tanaan on valvontatapaaminen, huomenna palvelu". Nuorelle kaksi aikataulua aiheuttaa ongelmia. Turussa
pyritaan aikatauluttamaan ens in palvelutunnit ja sitten valvontatunnit.
Valvonnan osalta KHL:n tyi:iskentely on paljolti asenteen "muokkaamista", joka on hyvin vaikeaa. Elaman saanni:illisyyden opettaminen
nuorelle ei ole helppoa.
Vantaa. Nuorisopalvelu ja valvonta ovat use in nuorelle sama asia. Lisaksi jotkut nuoret ovat ti:iissa ja he tarvitsevat keskustelua ja tukea, ei
Iisaa tyi:intekoa ankaraan arkeen. Myi:is sidotut tuntimaarat ovat ongelmallisia. Juuri kun nuoren kanssa on paasty rakentavaan keskusteluun ja nuori on to della avautunut, aika Ioppuu.
Nuorisorangaistuksen sisalti:ina tulisi olla yksi paketti, joka
muovataan kullekin nuorelle tarkoituksenmukaiseksi. Toiset eivat tarvitse keskustelua niin paljon kuin toiset, toisten kohdalla tyi:in teettaminen ei ole jarkevaa. Kysymys on yksilollisista tarpeista, joiden tulisi heijastua nuorisorangaistuksen sisalli:issa. Nuorelle kaksi aikataulua
on lisaksi liian hankalaa, yksikin riittaisi.
Vaasa. Rangaistus tulisi muokata "yksilajiseksi", nuorisorangaistuksen raamit tulisi muokata yksinkertaisemmiksi. Nuorisopalvelu olisi
hyva nimi. Nuorelle maarattaisiin tietty maara tunteja ja maaraaika
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niiden suorittamiseen. Se potentiaalinen pulma, etta joku pyrkisi suorittamaan tunnit yhteen putkeen urakalla, voitaisiin hoitaa antamalla
joku saados, joka estaisi taman. Nuorisopalvelu voisi sitten sisaltaa
"sosiaalista toimintakykya" edistamaan tarkoitettua toimintaa ja palkatonta tyota. Termien pitaisi olla sellaisia, etta nuoret ja kansalaiset
ymmartaisivat ne.
Nuorisopalvelu ei ole juuri koskaan johtanut elaviin siteisiin
siihen paikkaan, jossa tyota tehtiin. Yhdella verstaalla monet nuoret
tosin viihtyvat. Setlementtiliikkeen verstaalla on karismaattinen vetaja, joka saa nuoret viihtymiiiin; verstas on nyt kuitenkin pitkaaikaistyottomien projektissa eika voi hankkeen ehtojen mukaan ottaa esimerkiksi nuorisopalvelua suorittavia.

Vuoden 2001 alussa pidetyssa kriminaalihuollon nuorisorangaistusta pohtivassa arviointiseminaarissa tuli yleisesti esiin vastaavia kaksijakoisuutta
arvostelevia niikemyksHL Siella todettiin toisaalta myos, etta itse nuorisorangaistuslaki ei aseta esteita suuremmalle joustavuudelle valvonnan jarjestamisessa. Nuorisopalvelutunnit ovat tasmalleen maaratty osa nuorisorangaistusta. Sen sUaan se, miten moneksi valvontatapaamiseksi kuukausina maarattava valvonta-aika kaiintyy, ei suoraan sisally tuomioistuimen
paatokseen. Monet kannattivatkin sita, etta valvontatapaamiset aikataulutettaisiin vapaammin ja pitaen silmalla kunkin nuoren til annetta ja tarpeita.

6.5 Toirneenpanosuunnitelrnan ehtojen rikkorninen
6.5.1 Eri sanktiot ja kayHinto
Seuraavissa tarkasteltavissa tilanteissa kyse on toimeenpanosuunnitelman
ehtojen rikkomisesta. Jos nuori sen sijaan syyllistyy valvonta-aikana uuteen rikokseen, sovelletaan mahdollisesti NRL:n 12 §:aa ja maarataiin yhteinen vankeusrangaistus nuorisorangaistukseen johtaneista seka uusista rikoksista. Taustalla on yhdyskuntapalvelun tapaan ajatus, etta uusien rikosten tekeminen ei sinansa merkitse toimeenpanosuunnitelman ehtojen rikkomista.134 Kaytiinnossa uusien rikosten tekeminen ja toimeenpanosuunnitelman ehtojen rikkominen ovat kuitenkin kiinteasti yhteydessa toisiinsa.
Ehtojen rikkomistilanteet on jaettavissa kahtia rikkomuksen laadun
ja sovellettavan pykalan perusteella. Lievista rikkomuksista saadetaan NRL
7 §:ssa. Vakavia ehtojen rikkomisia kasitellaan NRL 10 ja 11 §:n nojalla.

134

Ks. tarkemmin Vi1janen 1998, 100 ja KKO 1996:126.
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Lieva ehtojen rikkominen. NRL 7 §:ssa saadetaan, etta nuoren rikkoessa
toimeenpanosuunnitelman ehtoja KHL:n on annettava hanelle kirjallinen
huomautus. Sita lievempia sanktioita, joista laissa ei ole lainkaan saannoksia, ovat suullinen huomautus ja KHL:n aluetoimiston johtajan puhutte-

1u. 135
Suullisten huomautusten, KHL:n aluetoimiston johtajan puhuttelun
ja kirjallisten huomautusten kiiytosta ei ole tarkkoja lukumaaria tiedossa.
Seuraavissa kappaleissa esitettavat suuntaa-antavat tiedot sanktioiden kaytOstii ovat periiisin KHL:n nuorisorangaistuksen toimeenpanon kii.sittaviista
atk-tietokannasta, mutta niiden tarkkuuteen pitaa suhtautua varauksin sen
vuoksi, etta aineistoa ei ole kaikkialla tuotettu samoja kiiytantOja noudattaen. KHL:n nuorisorangaistuksen toimeenpanosta vastaavien haastatteluissa tuli esille, etta suullisia huomautuksia annetaan kiiytannossa melko
usein. Vain harva nuorisorangaistukseen tuomittu nuori suorittaa rangaistuksensa taysin moitteettomasti. Johtajan puhuttelun tehokkuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen sen sijaan suhtaudutaan erailla paikkakunnilla
skeptisesti eika sita juurikaan kayteta. Kirjallista huomautusta koskevan
paatOksen tekee KHL:n aluetoimistonjohtaja. Johtajan paatoksista pidetaan
kirjaa, mutta kaytossamme olevan KHL:n tietokannan kattavuusongelmien
vuoksi kirjallisen huomautuksen kaytosta on mahdollista esittaa vain
suuntaa-antavia Iukuja: Kirjallinen huomautus on annettu karkeasti joka
nelj annelle nuorisorangaistusnuorelle.
Johtajan paatOksista ilmenee myos, millaisten rikkomusten kohdalla
ja kuinka herkasti kirjallinen huomautus annetaan. Vaasassa ja Joensuussa
kirjallinen huomautus on annettu useimmiten jo yhden palvelukerran laiminlyomisen vuoksi, kun taas Turussa ja Helsingissa toleranssi on ollut
suurempi. Sarna Iinja nayttaii olevan keskeyttiimisen kohdalla. Paikkakuntaiset erot sanktioiden kiiytossii ovat siis suuria ja yhdenvertaisuuden toteutuminen nuorisorangaistuksen toimeenpanossa on kyseenalaista.
Osaselityksena sanktiointilinjan erilaisuuteen on nuorisorikollisuuden erilainen luanne kokeilupaikkakunnilla. Myos haastatteluissa tuli esille erilaisia paikkakuntakohtaisia suhtautumisia eri sanktiovaihtoehtoihin.
KHL:n aluetoimistojen johtajan paatOksista ilmenee myos, etta ratkaisevana tekijiina sen suhteen, annetaanko nuorelle kirjallinen huomautus
vai keskeytetaanko nuorisorangaistus, on nuoren oma suhtautuminen rangaistukseen. Jos nuori ilmoittaa, ettei aio rangaistustaan suorittaa, keskeytetiiiin nuorisorangaistus herkiisti jo ensimmaisten rikkomusten jalkeen. Jos
nuori sen sijaan ilmoittaa halustaan suorittaa nuorisorangaistuksensa loppuun, sallitaan hiinen kohdallaan enemmiin rikkomuksia. Kysymys on
"kiinnipitavasta otteesta".
135

HE 109/1996 vp, 17.
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Vakava ehtojen rikkominen. Nuorisorangaistuksen suhde muihin rikosoikeudellisiin seuraamuksiin ilmenee toimenpanosuunnitelman ehtojen vakavissa rikkomistilanteissa. NRL 10 ja 11 §:n saannokset koskevat tilan136
NRL 10 § :ssa saanteita, joissa lievemmat sanktiot eivat ole riittavia.
nellaan ehtojen rikkomisen kasittelya ja 11 §:ssa ehtojen rikkomisen seuraamuksia.
Jos nuorisorangaistukseen tuomittu ei aloita nuorisorangaistuksen
suorittamista taikka jattaa suorittamisen kesken tai muuten vakavasti rikkoo toimeenpanosuunnitelman ehtoja, on KHL:n ilmoitettava asiasta syyttajalle, joka voi saattaa asian harkintansa jalkeen tuomioistuimen kasiteltavaksi (10 §). NRL 11 §:n mukaan tuomioistuin voi tii.lloin (1) maarata hii.nen valvonta-aikaansa pidennettavaksi enintaan yhdella vuodella tai
(2) tuomita hanet rangaistukseen, joka vastaa nuorisorangaistuksesta suorittamatta j aanytta osaa.
Kaytannossa ilmoitus syyttajalle merkitsee nuorisorangaistuksen
muuntamista toiseksi rangaistuslajiksi. Syyttaja ei ole kuin muutaman kerran NRL:n voimassaoloaikana aikana paattanyt, etta nuorisorangaistuksen
toimeenpanoa jatketaan. Kaytossa olevien tietojen mukaan tuomioistuin on
vain kerran maarannyt valvonta-ajan pidennysta NRL 10 §:n nojalla. NRL
9 §:n nojalla valvonta-aikaa on sen sijaan jatkettu muutamia kertoja, mutta
talloin kysymys on muista kuin vakavista ehtojen rikkomisista johtuvasta
pidennyksesta.
Hallituksen esityksessa arvioitiin, etta nuorisorangaistuksen keskeyttaminen ja muuntaminen toiseksi rangaistukseksi tulisi olemaan harvinaista NRL 11 §:n nojalla. Arvion mukaan suurin osa tapauksista tulisi kasiteltaviksi yhteista vankeusrangaistusta koskevan NRL 12 §:n mukaan.
Todellisuudessa eri keskeytystilanteiden suhde - sen mukaan johtuuko se
nuorisorangaistuksen ehtojen rikkomisesta (11 §) vai uusista rikoksista
(12 §) - on sellainen, etta kaytossamme olleista 66:sta tuomioistuimessa
keskeytetysta nuorisorangaistuksesta 55 (83 %) on keskeytetty NRL 11 §:n
perusteella. Vain 11 kertaa (17 %) on sovellettu NRL 12 §:aa. Nuoret ovat
olleet siis ehkapa "kiltimpia" kuin ennakoitiin tai sitten hallituksen esityksen taustaolettamukset nuorisorangaistusten keskeyttamisen yleisyydesta
eivat vastaa nykytilannetta. Toisaalta uusien rikosten tekeminen on selvassa yhteydessa myos ehtojen rikkomistilanteisiin, mutta ei ehka silla tavalla,
etta se johtaisi NRL 12 §:n kayWimiseen. Ellei nuorisorangaistukseen johtaneiden rikosten ja uusien rikosten katsota edellyttavan NRL 12 §:n mu-

136
Vrt. yhdyskuntapalvelun sanktiointijarjestelma, jossa puhutaan lorkeiisla ehtojen rikkomisesla.
Saannosten tulkinnassa ei liene esteita sille, etta YKPL 8 §:n kohdalla muodostuneessa oikeuskaytannossa tehtyja KKO:n linjavetoja sovellettaisiin nuorisorangaistuksen kohdalla. On kuitenkin huomioitava, etta nuorisorangaistuksen kohdalla kaytannon ei tulisi olla yhtli tiukkaa kuin yhdyskuntapalvelussa.
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kaan ehdotonta vankeusrangaistusta, muunto toiseksi rangaistukseksi tapahtuu juridisesti NRL 11 §:n mukaan - perusteena toimeenpanosuunnitelman ehtojen rikkominen.
Vain no in neljasosan kohdalla niista nuorista, jotka saivat ehdottoman
vankeusrangaistuksen nuorisorangaistustuomion jalkeen tehdysta rikoksesta (N=42), oli sovellettu NRL:n 12 §:aa. Kuitenkin valtaosalla
heista (62 %) oli kaikki tuomitut nuorisorangaistukset keskeytetty, ja
ainakin yhden nuorisorangaistuksen oli suorittanut vain 21 % (17 %
kohdalla oli jokin nuorisorangaistus kesken).
Uusien rikosten ja nuorisorangaistuksen keskeytti.imisen empiirinen yhteys on vahva. Reilusti yli puolella (56%) niista, jotka suorittivat nuorisorangaistuksensa, ei ollut seuranta-aikana uusista rikoksista annettuja uusia rangaistuksia. Niista, joiden nuorisorangaistus
muunnettiin muuksi rangaistukseksi, taas 79 %:IIa oli myos rangaistus
uudesta rikoksestaja yleisin taman ryhman uusi rangaistus oli ehdoton
vankeus.

Tarkastelussa on nyt viimeinen ja ankarin sanktio, nuorisorangaistuksen
muuntaminen toiseksi rangaistuslajiksi. Lievemmista sanktioista on todettava, etta ne eivat voine olla kovin tehokkaita. Nuorisorangaistusnuoret
ovat keskimaarin poikkeuksellisen ongelmallisia nuoria, ja heidat on usein
tuomittu jo aiemmin ehdolliseen vankeusrangaistukseen. On vaikea kuvitella, miten suullinen tai kirjallinen huomautus voisi olla tehokas sanktio
nuorisorangaistuksen kohderyhmalle.
Ehtojen rikkomistilanteissa on pyritty konkreettisiin sanktioihin.
Sanktiojarjestelma rakentuu kiinnipitavan otteen varaan, milia tarkoitetaan
muun muassa sita, etta nuoriin yritetaan pitaa aktiivisesti henkilokohtaista
yhteytta ja heille tarjotaan esimerkiksi useita mahdollisuuksia saapua valvontatapaamisiin tai suorittaa palvelutuntejaan. Muuksi rangaistukseksi
muuntamista kaytetaan todellakin viimesijaisena keinona. Nuorelle annetaan useita "viimeisia tilaisuuksia". Nain pyritaan luomaan nuoreen mahdollisimman avoin, toimiva ja molemminpuolisen luottamuksen varaan rakentuva suhde.
Nuorisorangaistuksen sanktiointi eroaa siten ehdollisen vankeusrangaistuksen valvonnan sanktioinnista ilmeisesti kahdella tavalla: nuorisorangaistukseen tuomittuun pidetaan aktiivisemmin yhteytta ja viime kadessa velvollisuuksien laiminlyojaa uhkaa rangaistuksen muuntaminen toiseksi. Molemmilla seikoilla voi olla merkitysta eraiden nuorien kohdalla,
mutta jarjestelman toimintaa paremmin tuntevasta nuoresta ne saattavat
tuntua hampaattomilta. (Nain ne eivat valttamatta eroa paljonkaan ehdollisen vankeusrangaistuksen valvontaan liittyvasta sanktioinnista.)
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Koska nuorisorangaistusta ei yhdyskuntapalvelun tapaan tuomita
teknisesti toisen rangaistuksen sijasta, laki eivatka esityot anna yksiselitteista ohjetta siita, mika rangaistus muuntotilanteissa olisi tuomittava. 137
Vaille yksiselitteista ohjetta jaa seka nuorisorangaistuksen tilalle tuleva
rangaistuslaji etta nuorisorangaistuksen ja muiden rangaistusten valinen
muuntosuhde. 138 Rangaistuslajin osalta NRL:n esityot kuitenkin ohjeistavat
tuomioistuimen ratkaisutoimintaa, mutta muuntosuhdetta koskeva kysymys
jaa tuomarin tapauskohtaisen harkinnan varaan. 139
Nuorisorangaistuksen tilalle tuleva rangaistuslaji seka sen pituus/
maara on riippuvainen siita, kuinka suuri osa nuorisorangaistuksesta on
suorittamatta. Kokonaan suorittamatta jaaneen nuorisorangaistuksen tilalle
tulisi paasaantoisesti tuomita ehdollinen vankeusrangaistus oheissakolla tehostettuna.140 Jos nuorisorangaistuksesta on jaanyt suorittamatta vain osa,
sen tilalle voidaan tuomita myos tuntuva sakkorangaistus. 141 Ehdottoman
vankeusrangaistuksen tuomitseminen nuorisorangaistuksen sijaan tulee
vain harvoin kysymykseen, koska ehdottoman vankeusrangaistuksen tuomitseminen alle 18-vuotiaalle edellyttaa NRL 3 §:n mukaan painavia syita.
Hallituksen esityksen mukaan on yleensa ristiriitaista muuntaa nuorisorangaistus ehdottomaksi vankeudeksi ehtojen rikkomisen vuoksi, kun rikoksen
ei alun perin katsottu sita edellyttavan. 142
Esitoiden kannanottoon on osoitettavissa kritiikkia luopumatta siita
kriminaalipoliittisesta lahtokohdasta, etta ehdottomien vankeusrangaistuksen kayton tulisi nuorten rikoksentekijoiden kohdalla olla mahdollisimman
vahaista. Seuraavassa esitettava kritiikki perustuu oletuksiin, etta tuomittu
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Vrt. tilannetta yhdyskuntapalveluun, jossa muuntosuhde on piiiiteltiivissa sovellettavasta asteikosta ja lain esitOistii. Yksi piiivii vankeutta vastaa karkeasti yhtii tyotuntia.
119
Eduskunnan lakivaliokunnan mietinnossii (LaVM 16/1996 vp, 8) tarkasteltavana olevaa siiiinnOstii kritisoitiin liian viiljaksi ja epailtiin nuorisorangaistuksen tilalle tuomittavan liian lievia seuraamuksia. SiiiinnOsehdotukseen ei kuitenkaan tehty muutoksia, koska hallituksen esityksen perustelujen katsottiin tasmentaviin saiinnostii riittaviisti ja siiiintelyn valjyyttll pidettiin tarkoituksenmukaisena kokeilulain kohda11a.
140
HE 109/1996 vp, 19 ja Nuorisorangaistusryhma 1996, 15. Nuorisorangaistusryhmll ei pitiinyt
tarkoituksenmukaisena tuomita nuorisorangaistuksen sijaan pelkkiiii ehdollista vankeutta, koska
nuorisorangaistukseen tuomituilla on piiiisiillntoisesti jo aiemmin tuomittu tehottomaksi osoittautunut ehdollinen vankeusrangaistus. Ks . myos Kriminaalilmoltoyhdistys 1993, 34.
141
HE 109/1996 vp, 19. Ks. myos Nuorisorangaistusryhmii 1996, 15, jossa sakkorangaistuksen
kiiyttoii suositettiin siitii huolimatta, ettii sen todettiin ole van yleisesti huonosti nuorille sove1tuva
seuraamus. Nuorilla ei ole usein varaa maksaa sakkojaan ja sakkorangaistus vain mahdollisesti
sitoo nuoren pitkiiksi aj aksi velkoihin.
142

HE I 09/1996 vp, 19. Ehdolliseen vankeusrangaistukseen piiiidyttaessii on oheissakon merkitys
sen rinnalla huomattava. Ehdollisen vankeusrangaistuksen kritiikki on kohdistunut siihen, ettei se
kiiytiinnOssii merkitse nuorelle rikoksentekijiille mitiiiin konkreettista. Oheissakon liittiimioen ehdollisen vankeusrangaistuksen rinnalle sen sijaan merldtsee nuoren kannalta konkreettisempaa
seuraamusta.
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nuorisorangaistus lahestyy maksimia ja rangaistus on kokonaan (tai lahes)
suorittamatta.
Esitoita voidaan kritisoida sen kannanotosta, jonka mukaan nuorisorangaistuksen muunto ehdottomaksi vankeudeksi olisi yleensa ristiriitaista,
koska tapauksessa ei alunperinkaan katsottu olevan painavia syita rangaistuksen tuomitsemiseen ehdottomana. Muuntotilanne on analoginen sakon
muuntorangaistuksen kanssa, jossa ehdoton vankeusrangaistus voidaan
tuomita siita huolimatta, etta alkuperaisen rikoksen ei katsottu sita edellyttavan. Ehdottoman vankeusrangaistuksen tuomitseminen nuorisorangaistuksen muuntona on siis esitoissa suljettu pois syysta, jota sakkorangaistuksen kohdalla ei pideta muunnon esteena. Tata eroavuutta kahden rangaistuslajin muunnossa ei voida pitaa perusteltuna, varsinkaan kun nuorisorangaistus on sakkoa ankarampi seuraamus. Sakon maksamatta jattaminen
mahdollistaa muunnon ehdottomaksi vankeudeksi eli kaksi ankaruusporrasta ylemmas, kun taas nuorisorangaistuksen kohdalla ehtojen vakavasta
rikkomisesta johtuvassa muuntotilanteessa ei katsota olevan mahdollista
tuomita ehdotonta vankeutta, vaikka korotus olisi vain yksi porras. Kyseisten muuntotilanteiden eroavuutta voidaan tosin puolustaa rangaistuslajikohtaisin erityispiirtein, mutta seuraamusjarjestelman systemaattisuuden
vaatimus ja eri rangaistusten erilainen rangaistusarvo oikeuttavat esitetyn
kritiikin. SamaHa on luonnollisesti myonnettava se, etta sakon muuntorangaistusta pidetaan seuraamusjarjestelmamme epakohtana. Sakon muuntorangaistukseen liittyvat myos yhteiskunnallisesti verrattain suuret taloudelliset intressit.
Toiseksi kritiikki voidaan perustaa nuorisorangaistuksen tarkoitettuun kayttoalaan. Hallituksen esityksessa todetaan (s. 7), etta joissakin tapauksissa nuorisorangaistus soveltuu aikaisempien ehdottomien vankeusrangaistusten vaihtoehdoksi. (Nama voivat edella luvussa 5 esitetyn mukaisesti olla tilanteita, joissa nuorisorangaistuksen kaytettavissa olo poistaa tai
keventaa niita syita, jotka muutoin olisivat riittavan painavia ehdottoman
vankeusrangaistuksen tuomitsemiseksi.) Naissa tilanteissa nuorisorangaistuksen muunnolle ehdottomaksi vankeusrangaistukseksi ei ole nahdaksemme periaatteellisia esteita, vaan sen tulisi ehkapa olla paasaanto. On tosin huomattava, etta hallituksen esityksessa tarkoitetaan todennakoisesti
juuri tallaista tilannetta poikkeuksena, jossa muunto ehdottomaksi on mahdollinen.

Muuntosuhde ja empiria. Esit6issa on siis suosituksia tilalle tuomittavan
rangaistuslajin osalta, mutta muuntosuhde on jatetty laajemmin tuomioistuimen harkintaan. Muuntona tuomittavan sakon osalta tosin todetaan, etta
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sen tulisi olla tuntuva. 143 Kaytannossa nuorisorangaistukset muunnetaan
ehdollisiksi vankeusrangaistuksiksi, joihin usein liitetaan oheissakko. Rangaistuksen mittaamisen kannalta ongelmalliseksi muodostuu se, kuinka
pitka ehdollinen vankeusrangaistus suorittamatta jaaneen nuorisorangaistuksen tilalle tulisi tuomita. Lain sanamuoto kehottaa epamaaraisesti tuomitsemaan rangaistukseen, j oka vastaa suorittamatta j aanytta osaa.
Muuntosuhdetta voidaan tarkastella myos empiiriselta kannalta.
Muuksi rangaistukseksi oli 1.10.2000 mennessa muunnettu NRL 11 §:n
nojalla yhteensa 54 nuorisorangaistustuomiota. Naista tapauksista 23 :ssa
(43 %) muuntona tuomittiin vain ehdollista vankeutta, 28:ssa (52 %) tapauksessa ehdollinen ja oheissakko ja kolmessa tapauksessa (6 %) sakkorangaistus. Muunnetuista nuorisorangaistuksista oli keskimaarin suorittamatta 31 nuorisopalvelutuntia ja valvontaa 4 kuukautta.
Jukka-Pekka Takala on aiemmin esittanyt, etta suorittamattomien
nuorisopalvelutuntien maaralla ei ole yhteytta rangaistuslajin valintaan. 144
Tama nayttaisi patevan edelleen. Yksi suorittamaton nuorisopalvelutunti
muunnettiin keskimaarin 2 paivaksi ehdollista vankeutta (keskiarvo 2,1
paivaa/tunti ja mediaani 2,0 paivaa/tunti). Ehka tarkein viesti kaytettyjen
muuntosuhteiden tarkastelusta on se, etta mitaan selvaa muuntosuhdetta ei
ole, vaan tyypillisinta on vaihtelu. Jo Takalan vuoteen 1999 ulottuvassa aineistossa yhden palvelutunnin muuntosuhde ulottui 0,8 paivasta neljaan
paivaan. Seuraavassa tarkasteltavassa KKO:een asti menneessa tapauksessa seka alioikeus etta KKO kayttivat viela huomattavasti ankarampaa
muuntosuhdetta.

Muuntotilanteet ja KKO 2000:87. Kasittelemme seuraavassa KKO:n ainoata ennakkoratkaisua, joka koskee nuorisorangaistusta, ja samalla hahmottelemme omaa konstruktiota siita, miten mittaamispaatoksen tulisi
muuntotilanteissa muodostua.
Muuntotuomioiden linjattomuus on siis johtanut siihen, etta korkein
oikeus (KKO 2000:87) on ottanut kasiteltavaksi nuorisorangaistuksen
muuntoa koskevan tapauksen. KKO:n ratkaisu on kuitenkin hyvin vaikeasti
tulkittavissa. Kyseessa on tapaus, jossa A:lle tuomittiin AO:ssa maksimimaara nuorisorangaistusta eli 60 tuntia nuorisopalvelua ja yhden vuoden
valvonta t6rkeasta huumausainerikoksesta. A suoritti nuorisopalvelusta %
osaa eli 45 tuntiaja suorittamattajai 15 tuntia. AO tuomitsi taman tilalle 6
kuukautta ehdollista ja oheen 60 paivasakkoa. HO muunsi alioikeuden ratkaisua tuomiten 60 paivaa ehdollista ilman oheissakkoa. KKO puolestaan
tuomitsi 4 kuukautta ehdollista ja 30 oheispaivasakkoa.
143
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AO perusteli p1Uitostaan si!Hi., etta A:lla oli karsimatta rangaistuksestaan karkeasti ottaen neljasosa ja etta A:lle olisi ensikertalaisena tuomittu ilmeisesti ehdollinen vankeusrangaistus, mikali nuorisorangaistusta
ei olisi ollut mahdollista tuomita.
HO perusteli tuomioitaan puolestaan siten, etta harkittaessa nuorisorangaistuksen suorittamatta jaaneen osan sijaan tuomittavaa rangaistusta,
merkitysta on annettava nuorisorangaistuksesta suorittamatta olevan osan
suuruudelle seka alkuperaiselle rikokselle, josta nuorisorangaistus on tuomittu ja siita ajateltavissa oleville oikeuskaytannon mukaisille rangaistusvaihtoehdoille. Huomioon ottaen rikoksen vakavuus ja siita yleisen oikeuskaytannon mukaan seuraavat rangaistusvaihtoehdot, HO tuomitsi 60 paivan
ehdollisen vankeusrangaistuksen. HO:n perusteluja voinee tulkita siten,
etta A:lle olisi tOrkeasta huumausainerikoksesta tuomittu 8 kuukauden ehdollinen vankeusrangaistus, ellei nuorisorangaistusta olisi tuomittu. Ja koska A oli suorittanut nuorisopalvelusta kolme neljasosaa, oli nuorisorangaistuksen tilalle tuomittava 2 kuukauden ehdollinen (% * 8 kuukautta = 2
kk). Oheissakkoa ei tuomittu.
KKO puolestaan totesi, etta HO:n perusteluista ilmenevasti saatetaan tosiasiallisesti joutua tarkastelemaan myos nuorisorangaistuksen perusteena olevaa rikollista tekoa. Erona AO:ssa ja HO:ssa lausuttuun KKO
katsoi, etta A:lla oli suorittamatta nuorisorangaistuksesta yksi viidesosa,
koska A oli suorittanut nuorisorangaistukseen sisaltyvan valvonnan loppuun. Lisaksi rikoksen vakavuus ja siita tuomitun nuorisorangaistuksen
ankaruus huomioon ottaen tuomittavan 4 kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen oheen on liitettava 30 paivasakkoa.
Seka AO:n etta KKO:n muuntoratkaisuista laskettavissa oleva
muuntosuhde ovat huomattavasti ankarampia kuin muuntotuomioissa keskimaarin ja ylittavat jopa aikaisemman vaihteluvalin maksimin. AO:n ratkaisussa suorittamaton nuorisopalvelutunti vastasi 12:ta paivaa ehdollista
vankeuttaja KKO:nkin ratkaisussa tunti vastasi kahdeksaa paivaa.
KKO:n ratkaisu antaa mahdollisuuden erilaisiin tulkintoihin. (1) Ensimmaisen vaihtoehdon mukaan muuntoratkaisussa huomio tulisi kiinnittaan kokonaan tai paaasiassa nuorisorangaistuksesta suoritettuun osaan,
ennen muuta suoritettuihin nuorisopalvelutunteihin eika siina tulisi pohtia
alkuperaisen rikoksen edellyttamaa rangaistusta. Sanottu tulkintavaihtoehto
edellyttaisi kuitenkin jonkinlaista esikasitysta ehdollisen vankeusrangaistuksen ja nuorisorangaistuksen asteikkojen suhteesta. Tallaista ei ole kuitenkaan sen paremmin esitetty laissa tai sen esitOissa kuin muodostunut oikeuskaytannossakaan.
(2) Toisen vaihtoehdon mukaan voidaan ajatella, etta muuntorangaistus riippuisi siita, minka lajinen ja mittainen rangaistus teosta olisi alun
perin tuomittu, jollei siita olisi tuomittu nuorisorangaistusta. Jos rikoksesta
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olisi tuomittu ehdollinen vankeusrangaistus, olisi suorittamatta jaanyt nuorisorangaistuksen osuus suhteutettava siihen. Muuntotuomiossa olisi talloin
ratkaisevassa asemassa alkuperainen teon edellyttaman ehdollisen vankeusrangaistuksen pituus, josta sitten vahennettaisiin suhteutettu osa suoritetusta nuorisorangaistuksesta.
Naista jalkimmainen ratkaisumenetelma vaikuttaa realistiselta, ensimmainen puolestaan lepaa sellaisen oletuksen varassa, jolla tuskin on
pohjaa. Tosin myos jalkimmaista vaihtoehtoa vastaan on esitettavissa
huomautuksia, kun sita vertaa NRL:n esit6ihin. (i) NRL 3 §:n esit6iden
mukaan nuorisopalvelun tuntimaaria harkittaessa ei, toisin kuin yhdyskuntapalvelussa, paat6ksessa verrata naita tunteja vankeusrangaistukseen.
Lahtokohtana on, kuten rangaistuksen mittaamisessa yleensakin, rikoksen
vakavuus ja tekijan syyllisyys, joiden perusteella tuomioistuin harkitsee,
miten monta nuorisopalvelutuntia on tuomittava. 145 Tassa esitetyn suosituksen mukaan muuntotilanteissa jouduttaisiin kuitenkin eraalla tapaa vertaamaan tuomittua nuorisorangaistusta ja rikoksen edellyttamaa ehdollista
vankeusrangaistusta keskenaan silta osin, etta muuntorangaistuksena tuomittavasta ehdollisesta vankeudesta vahennettaisiin yhta monta prosenttia
kuin nuorisorangaistuksesta on suoritettu. (ii) Toisaalta ihmetella voi sita,
miksi hallituksen esityksessa ei ole lainkaan mainittu seikkaa, etta muuntotilanteissa huomio tulisi kohdistaa alkuperaiseen rikokseen. Ja viela sita,
miksi lain esitOissa ylipaansa on eroteltu tilanteet, joissa nuorisorangaistuksesta on suorittamatta lahes koko rangaistus, ja tilanteet, joissa nuorisorangaistuksessa on suorittamatta vain pieni osa.
Taysin kiistatonta ratkaisua tilanteeseen on tuskin mahdollista luoda. Kun tuomiolla olevaa tapausta pohditaan puhtaasti hallituksen esityksen yleisluonteisten suositusten mukaisesti, selvaa lienee se, etta kyseessa
on tapaus, jossa nuorisorangaistuksesta suorittamatta on vain osa. Muuntona olisi voitu nain ollen tuomita pelkka tuntuva sakkorangaistus. Kyseista
ratkaisuvaihtoehtoa ei edes pohdittu missaan oikeusasteessa. Paasemme
nain ollen KKO:n ratkaisun tulkinnassa siihen, etta alkuperaisella rikoksella on merkitysta muuntorangaistusta tuomittaessa, eika ratkaisu lepaa
ainoastaan nuorisorangaistuksesta suorittamatta jaaneen maiiran varas sa.
KKO:n ratkaisua tulee nain ollen tulkita siten, etta ylla esitetty tulkintavaihtoehto 2 on lahtokohta muuntorangaistusta tuomittaessa. Teon vakavuudella voi olla muuntorangaistusta korottava vaikutus.
Selostetut ratkaisut johtavat siihen, etteivat muuntotuomiot eri tilanteissa ole verrattavissa tilastollisesti toisiinsa. Toisin sanoen muuntotilanteissa muuntotuomion tulisi tapauskohtaisesti erota toisistaan alkuperaisen rikoksen vakavuudesta riippuen, vaikka suorittamatta olisi jaanyt tun145
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neissa laskettuna yhtii suuri miiiirii nuorisorangaistuksesta. Yksinkertainen
esimerkki valaisee asiaa. Tilanteissa, joissa esimerkiksi 40 tunnin nuorisopalvelusta on suorittamatta 15 tuntia, olisi muuntotuomion oltava yleensii
Jievempi kuin tiissii kiisitellyn tapauksen mukaisissa tilanteissa, joissa 60
tunnin nuorisopalvelusta on suorittamatta 15 tuntia. Nuorisorangaistuksen
asteikkoa on niin ikiiiin mahdotonta tiilloin suhteuttaa ehdollisen vankeusrangaistuksen asteikkoon yleispiiteviillii tavalla. Erityisen selviii vaikeuksia
on ilmeisesti nuorisorangaistuksen maksimissa ja sitii liihenevissii tapauksissa. Ne saattavat olla tapauksia, joissa ratkaisu on alun perin tehty hyvin
pitkiin ehdollisen rangaistuksen ja nuorisorangaistuksen viilillii ja nuorisorangaistukseen piiiidyttiiessii on tarkoituksenmukaisuussyistii ikiiiin kuin
luovuttu pitkiiiin ehdolliseen sisiiltyviistii symbolisesta ankaruudesta 146
Kuitenkin vastaavia vaikeuksia suhteuttaa nuorisorangaistuksen ja ehdollisen rangaistuksen mittayksikoitii voi olla myos lyhempien nuorisorangaistusten muuntoharkinnassa.

6.5.2 Kriminaalihuoltolaitoksen tyontekijoiden nakemyksia
sanktiointijarjestelmasta
Espoo. Nuorisorangaistuksen tarjoamia erilaisia sanktiovaihtoehtoja
on kaytetty kaikkien nuorten kohdalla hyvin runsaasti. On yritetty
johtajan puhuttelua, kirjallisia huomautuksia ja kaikenlaisia kompromisseja nuoren kanssa. Ehtojen rikkomisen sanktiointi on kuitenkin
hyvin tehoton kohderyhman nuorten kannalta.
Helsinki. Kun nuorisorangaistukseen on luotu sanktiojiirjestelma, sen
tulisi myos olla todellinen. Nain ei talla hetkella tunnu olevan. Huomautukset (niin suulliset kuin kirjalliset) tuntuvat keinotekoisilta,
ikaan kuin vakuuttelulta muille viranomaisille, etta K.HL:ssa homma
hoidetaan saantOjen puitteissa. Huomautukset eivat toimi nuorisorangaistuksen kohderyhmalle: he ovat elamansa aikana saaneet niita alaasteesta lahtien rehtorilta. On tosin ongelmallista, mita huomautusten
tilalle tulisi asettaa. Ne eivat kuitenkaan tunnu tehoavan millaan tavalla. Sanktion tulisi olla selkea reaktio, jolla on myos konkreettista
merkitysta.
Nuoren "uhkailu" nuorisorangaistuksen keskeyttamisella ei
tunnu oikealta. Sita paitsi "uhkailuja" joudutaan antamaan useita eika
niita oteta eniiii vakavasti. Reagoiminen ehtojen rikkomisiin on tyontekijiikohtaista, eika paikkakuntakuntakohtaisia suosituksia ole. Helsingissa linja on kuitenkin melko yhtenainen. Myi:ihastymisesta ei anneta kirjallista huomautusta. Jatkuva myohastely on tosin nuorisoran-
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gaistuksen toimeenpanon sujuvuuden kannalta ongelmallista. Nuorisopalvelutunnit eivat kulu. Poissaolojakin saa olla melko paljon, etta
kirjallinen huomautus annetaan. Harkinta on kuitenkin yksilO- ja tilannekohtaista.
Syyttajalle ilmoittaminen merkitsee kaytannossa samaa kuin
lopullinen keskeyttaminen. Vain kerran on tehty palautuspaat6s. Keskeytystilanteet ovat selvia tilanteita, joiden kohdalla ei ole juurikaan
tulkinnallisia ongelmia. Nuorelle on annettu monta viimeista mahdoiIisuutta. Helsingissa toleranssi on paljon suurempi kuin muualla.
Muilla kokeilupaikkakunnilla puhutaan "Helsinki-toleranssista". Tama johtuu siita, etta Helsingissa asiakkaina on paljon huumeongelmaisia nuoria.
Nuorisorangaistuksen muunnolla tuntuvaksi sakoksi on myos
hyvat puolensa. Nuoret eivat "paase palkahastii" vaan keskeytyneen
nuorisorangaistuksen tilalle maarataan jotain konkreettista, jonka nuori todella sisaistaa. Niiinhiin ei ole muunnettaessa nuorisorangaistusta
ehdolliseksi: ehdollisen sisaltama varoitus ei nuoren kannalta merkitse
mitaan konkreettista. Nuoret ovat aika kettuja; he nimittain saattavat
ottaa selvaa ja kysella mita nuorisorangaistuksen tilalle tulee, jos sita
ei suoriteta loppuun. Kun nuoret ovat kuulleet, etta nuorisorangaistus
muunnetaan ehdolliseksi, saattaa velvollisuuksien laiminlyonti olla
suunniteltua. Kokonaisuudessaan nuorisorangaistus on rangaistus, jossajarjestelmaa voi vedattaa hyvin paljon.
Joensuu. Joensuussa sanktiointikaytant6 on ollut korostetusti suullista.
Suullinen huomautus ja johtajan puhuttelu ovat ensisijaisia sanktioita,
joiden merkitysta on pyritty korostamaan. Sanktioiden konkreettisuutta on niin ikaan korostettu. Sanktiointilinjaa on koko nuorisorangaistuskokeilun aikana hiottu.
Tampere. Sanktiojarjestelman hyvana puolena on tapauskohtaisen
harkinnan mahdollisuus, huonona puolena voimattomuus. Johtajan
puhuttelu on ongelmallinen siita syysta, etta KHL:n aluetoimiston
johtaja on usein nuorelle jo tuttu henkilo. Puhuttelu voisi olla toimivampi, jos sen pitaisi joku ulkopuolinen henkilo. Lisaksi johtajan on
vaikea olla riittavan "ankaran" tuntuinen. Puhuttelu voi toimia hetken,
mutta pitkakantoista vaikutusta silla ei ole.
Kirjallinen huomautus osoittaa nuorelle, etta nuorisorangaistus
on joustavuudestaan huolimatta tasmallista menettelya, jossa rikkeisiin puututaan. Sita voisi luonnehtia "pikku piiskaksi eteenpain". Kehitys on mennyt siihen suuntaan, etta kirjallinen huomautus annetaan
entista herkemmin. Kirjallisella huomautuksella "tuotetaan yhteisia
tilanteita" nuoren kanssa, joissa ongelmallisia asioita todella puidaan.
Kirjallisten huomautusten osalta yhteista linjaa on haettu koko kokeilulain voimassaoloajan, ja sita haetaan edelleen.
Keskeytystilanteissa ollaan tekemisissa sanktioinnin suurimman ongelman kanssa. Nuorisorangaistuksen tilalle tuomitaan nuoren
kannalta "ei mitaiin" eli ehdollista vankeutta. Jos uhkana olisi muunto
ehdottomaksi, sanktiojarjestelma ei ainakaan olisi tehoton. Keskeytystilanteet liittyvat kuitenkin lahes aina paihde- ja sosiaalisiin angel-
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miin. Talloin nuorisorangaistuksen keskeytys on nuoren kannalta
usein aarimmaisen huono ratkaisu, johon kuitenkin ollaan pakotettuja,
koska toimeenpanosta ei tule mitaan. Nuorisorangaistus on luonteeltaan jatkuvaa mahdollisuuksien antamista, jossa tyontekijalle kannalta
tulee "jatkuvasti takkiin". Nuorisorangaistus on "auttamisen tarjous".
Toisaalta viimekatisten sanktioiden puuttuminen on johtanut nuorisorangaistuksen inflaatiokehitykseen.
Turku. Sanktioiden tehottomuus tai pikemminkin puuttuvat sanktiot
ovat yksi nuorisorangaistuksen suurimmista epakohdista. Paikkakuntakohtaisia linjoja on yritetty sopia yhteisissa palavereissa. Johtajan
puhuttelu on hyvin huvittavalta tuntuva sanktio, kun otetaan huomioon nuorisorangaistuksen kohderyhma. Johtajan puhuttelua ei olla
Turussa juurikaan kaytetty. Kirjallisen huomautuksen kaytto eroaa
kaytannossa palvelun ja valvonnan valilla. Valvontatapaamisten Jaiminlyontiin ei reagoida yhta nopeasti kuin palveluntuntien kohdalla.
Palvelun osalta saanto on seuraava: ensimmaisesta ehtojen rikkomisesta annetaan suullinen huomautus, toisesta kirjallinen huomautus.
Keskeytystilanteiden paradoksina on se, etta muuntona tuomitaan ehdollinen, joka ei merkitse nuorelle mitaan. KHL:ssa on kuitenkin sen verran sosiaalityontekijan vikaa, etta keskeytys pyritaan
rajaamaan vain aivan viimesijaisiin tapauksiin. Valvonnan kohdalla
kirjallisen huomautuksen rajana on kontaktin sailyminen nuoreen.
Valvontatapaamisten laiminlyonteja ei vieda tuomioistuinkasittelyyn.
Tama on tietoinen valinta, koska tiukasta linjasta ei valvonnan kohdalla olisi ilmeisesti mitaan hyotya.
Nuorisorangaistuksen kohdalla tulisi mahdollistaa matkustuskiellon kayttaminen myos ehtojen rikkomistilanteissa. Turussa on
saatu hyvia kokemuksia matkustuskiellon kayttamisesta tilanteissa,
joissa nuorisorangaistukseen tuomittu nuori on syyllistynyt uusiin rikoksiin. Tasta on tullut poliisin kanssa yhteinen kaytanto: sita kaytetaan aina, kun nuorisorangaistukseen tuomittu on tehnyt uuden rikoksen. Matkustuskielto on jotain konkreettista, jonka nuorikin tuntee ja
ymmartaa. Talloin myos toimeenpanossa olevan nuorisorangaistuksen
suorittaminen helpottuu. Toimeenpanossa saadaan ikaan kuin
"tyorauha", koska nuori ilmestyy talloin tapaamisiin huomattavasti
aktiivisemmin. Toisaalta kokemuksia on siita, etta myos nuori on
kertonut matkustuskiellon hyodyllisyydesta: han on saanut "laillisen
ja hyvaksyttavan esteen" olla poissa kaveriporukan piirista ja menna
ajoissa kotiin.
Vantaa. Nykyinen ehtojen sanktiointijarjestelma on hyva. Se antaa
harkinnanvaraa. Kyse on tapauskohtaisesta harkinnasta; valilla taytyy
joustaa, valilla ottaa tiukka linja. Ehtojen rikkomisen seuraamuksia
joutuu ikaan kuin kokeilemaan joka pojan kohdalla erikseen. Sanktioiden kaytossa ei ole mitaan yleista saantoa (esim. monta myohastymista sallitaan ennen kirjallista huomautusta) eika myoskaan paikkakuntakohtaisia Jinjavetoja. Eri nuoriin purevat erilaiset keinot, joten
on hyva, ettei tarkasti sidottuja menettelytapoja ole. Sanktiona ehtojen
rikkomistilanteessa voi olla myos jotain epavirallista, esim. kahvireis-
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sun valiin jattaminen. Tarkeaa on kuitenkin nopea puuttuminen. Se
viestii myos nuorelle, etta he todella suorittavat rangaistusta.
Ongelmallista sanktiojarjestelmassa on syyttajalle ilmoittaminen. Ehdollisen tuomitseminen henkilOlle, jonka nuorisorangaistus on
keskeytetty, tuntuu jarjettomalta: nuori tulee paasemaan helpommalla.
Toimeenpanon aikana joudutaan usein vastaamaan nuoren esittamaan
kysymykseen, etta mita hanelle tapahtuu, jos han jattaa nuorisorangaistuksen kesken. Siihen on turhauttavaa vastata, etta hanelle tuomitaan ehdollista vankeutta. Talloin nuorelle voidaan todeta, etta nuorisorangaistuksen keskeyttaminen ei nayta hyvalta nuoren rikosrekisterissa.
Keskeytynytkaiin nuorisorangaistus ei valttiimatta ole mennyt
taysin hukkaan tai epaonnistunut. Joskus keskeytystapauksissa on onnistuttu luomaan hyvat valit nuoreen ja han on rangaistuksen keskeytymisen jalkeenkin saattanut ottaa yhteytta tarvitessaan tukea. KHL:n
tyontekija saattaa olla kuin aiti tai isosisko rangaistukseen tuomituille,
siis niissa tapauksissa, joissa nuori avautuu ja ongelmia paastaan purkamaan. Vaikka nuorisorangaistus on rangaistus tehdyista rikoksista,
kyse on myos jatkuvasta huolenpidosta.

Vaasa. Kaavamainen suhtautuminen ehtojen rikkomisessa vie siihen,
etta nuorta saa koko ajan olla sanktioimassa. Suullisia ja kirjallisia
huomautuksia seka johtajan puhutteluja kaytetaan paljon. Nuorisorangaistuksen toimeenpanon keskeyttaminen ja muuntaminen ehdolliseksi vankeusrangaistukseksi ei vaikuta kovin mielekkaalta sanktiolta.
Nuori paasee niin kuin koira verajasta.
Kokeilun alun sanktiointikaytannosta on tullut huomautuksia,
ettei ehtojen rikkomisen sanktioinnissa saa pyrkia yhdyskuntapalvelumaisuuteen. Nuorisorangaistuksen suorittamisesta tulee helposti
pelkkaa reagointia. Liiallinen kovuus johtaa nuorilla myos helposti
uhmaan. Tama kaikki on johtanut joustavuuteen. "Kiinnipitava ote"
sisaltaa mahdollisesti sen, etta muodollisten sanktioiden asemesta
nuoreen otetaan yha uudelleen yhtyetta ja ehdotetaan ja vaaditaan
kompromisseja seka jutellaan asioista.
Nuori ei valttamatta ymmarra eroa suullisen ja kirjallisen
huomautuksen valilla. Johtajan puhuttelu ei valttamatta tehoa tarkoitetulla tavalla. Sen struktuuri tulisi miettia uudestaan ja sita tulisi
myos KHL:ssa harjoitella. Jossakin KHL:n aluetoimistoissa uhkaaminenjoht~an puhuttelulla saattaa toimia tarkoitettuna pelotteena.
Sanktiointia olisi yksinkertaistettava. Sanktioina voisi olla
jonkinlaisia nuoren vapauden rajoituksia, esimerkiksi lyhytaikainen
sailoonotto. Siihen voisi liittaa puhuttelun ja nuorikin joutuisi pysahtymaan miettimaan asioitaan. Toinen vaihtoehto voisi olla maarays
pysya kotona iltaisin, joskin taman valvonta on hankalaaja tyolasta.

7

UUSINTARIKOLLISUUS

7.1 Uusimisen tutkiminenja taman tutkimuksen rajat
Nuorisorangaistuskokeilun kaynnistamisen keskeisHi tavoitteita oli pyrkimys vaikuttaa nuoriin, jotka ovat rikoskierteessa tai vaarassa joutua sellaiseen. Sen vuoksi nuorisorangaistukseen tuomittujen uusintarikollisuuden
seuraaminen on tarkea osa kokeilun arviointia.
Kriminologisen tiedon perusteella rikosoikeudellisten seuraamusvaihtoehtojen vaikutuksessa uusintarikollisuuteen on harvoin suuria eroja.
Tavallisesti rikosten uusimiseen tai niista pidattymiseen vaikuttavat eniten
sellaiset rikoksentekijan ymparistOn, elamanolojen ja persoonallisuuden tekijat, joihin seuraamuksella ei (mahdollisen erisHimisvaikutuksen ohella)
ole paljonkaan vaikutusta. Parhaimmillaan tutkimuksilla voidaan kuitenkin
havaita kohtuullisen pienia eroja erilaisten seuraamusten ja muiden toimien
vaikutuksessa rikosten uusimiseen. Tallaisissa tutkimuksissa on havaittu,
etta tietynlaiset keinot vli.hentavat jossakin maarin tietynlaisten rikoksentekijoiden uusintarikollisuutta. Menetelmien tehon ehdoksi on kuitenkin
yleensa havaittu se, etta puuttumisohjelmat vastaavat niihin osallistuvien
rikoksentekijoiden tarpeita ja ominaisuuksia. 147 Kaikille sopivia yleismenetelmia ei juurikaan ole IOytynyt.
Seuraavassa esitetaan tietoja siita, missa maarin nuorisorangaistukseen tuomitut tekivat sellaisia uusia rikoksia, joista he ehtivat saada seuranta-aikana rangaistuksen, seka siita, milla tavalla uusiminen on yhteydessa erilaisiin tekijoihin, jotka vaihtelevat nuorisorangaistukseen tuomittujen
ryhmassa. Sen sijaan taman tutkimuksen asetelma ei tayta Iaheskaan kaikkia niista vaatimuksista, joita on asetettava kun halutaan mahdollisimman
luotettavaa tietoa siita, miten nuorisorangaistuksen vaikutus rikosten uusimiseen mahdollisesti poikkeaa vaihtoehtoisten toimien vaikutuksesta.
Lawrence Sherman on jakanut tutkimuksen rikoksentorjunta- ja
-ehkaisymenetelmien vaikutuksista viiteen patevyysluokkaan. 148 Alimman
luokan vaatimus on, etta tutkimuksessa on tieto sovelletun menetelman ja
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rikollisuuden (tai rikollisuuden kanssa yhteydessa olevan tekijan) korrelaatiosta. Toiseen luokkaan vaaditaan, etta joko tiedetaan myos naiden tekijoiden ajallinen jarjestys tai on kaytettavissa jonkinlainen vertailuryhma,
vaikka sen vertailukelpoisuutta ei pystyttaisi osoittamaan.
Tassa kaytetUivissa oleva aineisto tayttaa selvasti Shermanin toisen
luokan ensimmaisen vaatimuksen: kaytossamme on tietoa nuorisorangaistuksen jalkeen tehdyista rikoksista. Jollain tapaa voimme myos vertailla
koeryhman uusintarikollisuutta eraissa muissa tutkimuksissa saatuihin uusimistietoihin (Uittila 1995; Lappi-Seppala 1999; Mielityinen 1999.). On
kuitenkin selvaa, etta naiden tutkimusten tiedot eivat ole silla tapaa vertailukelpoisia, mita toimien vaikutusten tarkka arviointi vaatisi. Tutkimusasetelmasta puuttuu siten tassa vaiheessa selkea vertailuryhma, mika on
Shermanin korkeampien luokkien keskeinen vaatimus. 149
Periaatteessa nuorisorangaistuskokeilussa on saatavissa kohtalaisen
hyva vertailuasetelma poimimalla nuorisorangaistukseen tuomituille vertailuryhma alueelta, jossa nuorisorangaistus ei ole kaytossa, tai kokeilualueelta ennen nuorisorangaistuksen kayttoa. 150
Tutkimussuunnitelmaan kuului alun perin myos osa, jossa yhteistyossa Tilastokeskuksen kanssa olisi vertailtu nuorisorangaistukseen tuomittujen uusintarikollisuutta vertailuryhmaan, joka olisi muodostettu mahdollisimman samankaltaisista tuomituista tilanteissa, joissa nuorisorangaistus ei ole ollut tuomioistuimen kaytettavissa (ei-kokeilualueilta ja/tai
kokeilualueilta ennen kokeilua). Tama osa ei kuitenkaan ole toistaiseksi
toteutunut.
Esitettavat tiedot ovat siten lahinna perustietoja nuorisorangaistukseen tuomittujen uusintarikollisuudesta seka niista tekijoista, jotka taman
ryhman sisalla liittyvat alhaiseen ja korkeaan uusimiseen.

7.2 Tietojen Hihteet ja uusimisen yleiskuva
Tiedot uusista rikoksista ovat peraisin oikeusrekisterikeskuksen toimittamista rikosrekisteriotteista. Nama on yhdistetty tutkimuslaitoksen keraa149

Luokat 3, 4 ja 5 eroavat liihinna siina, miten ryhmien vertailukelpoisuus on varmistettu. Korkeimmassa luokassa henkiloiden ohjautumisen koe- ja vertailuryhmaiin maaraa arpa; toiseksi korkeimmassa luokassa on tarjolla muita mittareita, joilla vertailukelpoisuutta voidaan arvioida.
0
Tarniintapaisella asetelmalla on tutkittu yhdyskuntapalvelun vaikutuksista uusimiseen (Muilu
1999). Nuorisorangaistukseen tuomittujen vertaaminen samoilla alueilla muihin rangaistuksiin
tuomittuihin on mahdollista, mutta ei anna juuri mitailn tietoa eri rangaistusten vaikutuksesta uusimiseen, koska on ilmeistii, etta ryhmien uusimisriskit seuraamuksesta riippumatta ovat hyvin
erilaisia, koska nuorisorangaistukseen tuomitsemisen yhtena kriteerina on korkea uusimisriski ja
toisena sosiaalisten tukitoimien tarve, joka sekin kriminologisen tiedon noj alla usein liittyy kohonneeseen uusimisriskiin.
"
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man tuomioistuinaineistoon. Lisaksi aineistoon yhdistettiin eraita Kriminaalihuoltolaitoksen tietoja, jotka kuvaavat muun muassa tuomittujen sosiaalista taustaa.
Uusimista mitattiin rikosrekisteritiedoilla, jotka heijastavat rekisterin tilannetta 3.1 0.2000. Siihen mennessii oli ainakin yhdestii ensimmaisen
nuorisorangaistuksen jalkeisesta rikoksesta tuomittu 72 nuorta. Vuonna
1997 ensimmaista kertaa tuomituista (31) oli tuomittu 27 ja vain nelja oli
ilman uutta tuomiota. Vuoden 1998 kohortista (27) uudelleen tuomittuja oli
19 ja vuoden 1999 joukosta (56) jo 23. Myos kolme vuoden 2000 alkupuolella ensi kertaa nuorisorangaistukseen tuomituista oli ehtinyt saada uusia tuomioita. Taulukossa 9 on esitetty nuorisorangaistujen uusista rikoksista saamien uusien tuomioiden lukumaara ensimmaisen nuorisorangaistuksen tuomitsemisvuoden mukaan.
Taulukko 9

Uusista rikoksista annettujen tuomioiden lukumlilirii 3.10.2000 mennessli
viitetuomion antamisvuoden mukaan
1997
1998
1999
Nuorten
Nuorten
Nuorten
Tuomioiden mliiirlit
lkm
%
1km
%
%
1km
Ei tuomioita
12,9
29,6
4
8
33
58,9
19,4
12
44,4
6
15
26,8
1-2 uutta tuomiota
29,0
5
18,5
9
7
12,5
3-5 uutta tuomiota
4
12,9
2
7,4
I
1,8
6-10 uutta tuomiota
16,1
5
0
0,0
0,0
0
11-1 5 uutta tuomiota
9,7
0,0
Yli 15
3
0
0
0
Yhteensli
100,0
27
31
100,0
56
100,0

Uusista rikoksista annetuissa uusissa rangaistuksissa yleisin rangaistuslaji
oli ehdoton vankeus. Kaikkiaan 42 nuorta oli saanut ainakin yhden ehdottoman rangaistuksen uudesta rikoksesta seuranta-ajan loppuun mennessli.
Yhden ehdottoman oli saanut 10, kaksi ehdotonta oli kahdeksalla, 3-9 ehdotonta oli kuudellatoista ja kymmenen tai enemman yhdeksalla. Maksimi
oli 25 uutta ehdotonta tuomiota.
Yhdyskuntapalvelurangaistuksen uudesta rikoksesta oli saanut 25
nuorta, 16 oli saanut sen kerran, nelja kahdesti ja viisi kolme kertaa. Uusia
ehdollisia oli 23:lla. Naista kolmella oli kaksi uutta ehdollista ja yhdellli
kolme uutta ehdollista. Uusia nuorisorangaistuksia oli saanut 21. Heista 18
oli saanut yhden uuden nuorisorangaistuksen, kaksi nuorta oli saanut kaksi
uutta nuorisorangaistusta ja yksi nuori kolme.
Rangaistuslajikohtainen tarkastelu (taulukko 10) osoittaa, etta nuorisorangaistusten kasautuminen oli yleista kokeilun aloittamisvuonna ensimmaistli kertaa tuomittujen kohdalla.
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Taulukko 10

Nuorisorangaistukseen tuomittujen nuorten uudet rangaistukset rangais. . . ensimmiilsen nuonsorangru stuks
lUS1aJell1alll
. en antovuo den mukaan
1997
1998
1999
Rangaistuslajit
Nuorten lkm
Nuorten lkm
Nuorten lkm
Nuorisorangaistus
10
2
7
* 1 nuorisorangaistus
7
2
7
* 2 nuorisorangaistusta
2
0
0
* 3 nuorisorangaistusta
1
0
0
Ehdollinen van keusrangaistus
11
7
6
* 1 ehdollinen
5
5
9
* 2 ehdollista
2
1
1
* 3 ehdollista
0
0
1
Ehdoton vankeusrangaistus
21
13
7
8
10
2
* 1-2 ehdotonta
2
2
5
* 3-5 ehdotonta
5
1
0
* 6-l 0 ehdotonta
* Yli 10 ehdotonta
6
0
0
Yhdyskuntapalvelu
I2
6
6
* 1 yhdyskuntapalvelu
6
4
4
* 2 yhdyskuntapalvelua
3
l
I
* 3 yhdyskuntapalvelua
3
I
0
* 4 yhdyskuntapalvelua
0
0
0
* 5 yhdvskuntapalvelua
0
I
0

7.3 Uusimismittarit
Uusimistutkimuksissa on usein kaytetty vahintaan kolmen vuoden seuranta-aikaa.151 Tassa tutkimuksessa vain muutaman nuorisorangaistuskokeilun
ensimmaisen kuukauden aikana tuomituista oli kaytettavissa nain pitkan
ajan, kolmen vuoden seurantatiedot. Sen vuoksi tassa on kaytetty muunlaisia mittareita. Nuorten rikoksentekijoiden kohdalla lyhemmatkin seurantaajat ovat tosin mielekkaampia kuin aikuisten kohdalla, koska aikaisempien
tutkimustietojen perusteella nuoret yleensa uusivat aikuisia nopeammin.
Esimerkiksi vuonna 1992 ensimmaiseen ehdolliseen tuomituista aikuisista
12,3% sai kolmen vuoden kuluessa uuden ehdollisen tuomion, kun aile 18vuotiaista vastaava osuus oli yli puolet, 53,1% (Lappi-Seppala 1999, 15).
Nuorisorangaistukseen tuomitut ovat Iisaksi ryhma, jonka valintakriteereihin kuuluu ian lisaksi suuri uusimisriski. Monet tuomituista osoittautuivatkin varsin nopeiksi rikosten uusijoiksi.
Kaikissa mittareissa, joita tata raporttia varten on ollut kaytossa, on
tietenkin se vika, etta ne mittaavat rikoksentekoa vain silta osin kuin se on
tullut ilmi, selvitetty ja prosessoitu uuteen tuomioon saakka. Kaikissa naissa vaiheissa on katoa ja erilaisia satunnaisia ja mahdollisesti myos syste-
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maattisia tekijoita, jotka voivat vinouttaa uusimislukuja eri tavoin eri paikkakunnilla. Esimerkiksi kiinnijaamisriski saattaa vaihdella eri karajaoikeuksien alueella. Samoin voi vaihdella nopeus, jolla ilmi tullut rikos selvitetaan ja saatetaan tuomioistuinkasittelyyn. Koko tassa tarkastellun ajanjakson prosessointiajoista ei ole tietoja kaytettavissa, mutta nuorten rikosprosessin nopeuttamiskokeilun tietojen mukaan vuosina 1999 ja 2000 Helsingissa lapivirtausajat rikoksenteosta tuomion antamiseen olivat huomattavasti pitemmat (200-280 paivaa) kuin Tampereella ja Turussa (90-11 0
paivaa) ja naissa taas jonkin verran pitemmat kuin Vaasassa ja Joensuussa
(50-80). 152 Erot kasittelynopeudessa merkitsevat sita, etta vaikka ilmi tullut uusintarikollisuus olisi kahdella alueella samanlaista, hitaan kasittelyn
karajaoikeuspiirin uusimisluvut nayttavat alhaisemmilta kuin nopean kasittelyn alueella. Tassa tutkimuksessa ei kuitenkaan ole yritetty tata virhelahdetta korjata.
Kaikissa uusimistarkasteluissa seuranta-aika alkaa henkilon ensimmaisesta nuorisorangaistuksesta, jota kutsutaan tassa esityksessa viitetuomioksi. Monet nuorisorangaistukseen tuomituista olivat tehneet ennen viitetuomiota sellaisia rikoksia, joista heidat tuomittiin vasta viitetuomion jalkeen. Naista tuomiosta on erillinen tarkastelu jaljempiinii. Varsinaisesti uusintarikollisuutta tutkittaessa tarkastellaan vain sellaisia rikoksia, jotka on
tehty viitetuomion jalkeen, ja naita rikoksia koskevia tuomioita.
Uusimista mitattaessa ei ole otettu huomioon henkilOiden vankilassaoloaikoja viitetuomion jalkeen. Naitakin useilla nuorisorangaistuilla oli.
Naiden huomioon ottaminen lyhentaisi vankilassa olleiden altistumisaikaa
ja siten suurentaisi heidiin kohdallaan uusimistiheyden mittareita. Nain ollen se kasvattaisi ilmeisesti niiden mittareita, joilla rikoksia muutenkin on
varsin paljon, eika ehkii vaikuttaisi juurikaan vertailuun tiheiden uusijoiden
ja muiden valilla.
Uusimismittarit ovat usein dikotomisia: mitataan onko uusi rikos tai
tuomio tullut seuranta-ajan kuluessa. Tassakin on kaytetty erityisesti kahta
dikotomista mittaria: Onko henkilo tehnyt uuden rikosrekisteriin merkityn
rikoksen vuoden kuluessa viitetuomiosta? Onko henkilO tuomittu uudesta
rikoksesta vuoden kuluessa viitetuomiosta? Molemmissa on kriteerinii se,
onko rikosrekisterissa merkinta sellaisesta uudesta tuomiosta tai uudesta rikoksesta, jonka paivays on korkeintaan 12 kuukautta myohaisempi kuin
viitetuomion paivays. Merkinnan saaneita on verrattu sellaisiin, joilla merkintaa ei ole, mutta joita on kuitenkin seurattu ainakin 12 kuukautta. Naista
laskelmista on siten jatetty kokonaan pois ne, joiden viitetuomio annettiin
4.10.1999 tai sita myohemmin.
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Uuden rikoksen tekemista koskeva mittari on tietenkin periaatteessa
kiinnostavampi. Sen pulmana on kuitenkin se, etta eri vuosina tuomitut kohortit ovat silla tapaa eri asemassa, etta mita aikaisemmin
ensimmaiseen nuorisorangaistukseen on tuomittu, sita paremmat
mahdollisuudet on myos 12 kuukauden aikana tasta tuomiosta tehdyilla rikoksilla ollut tulia esiin ja saatetuksi tuomioistuimen kasiteltavaksi. Siten tama mittari on omiaan liioittelemaan varhaisten
kohorttien uusintarikollisuutta myohempiin verrattuna.
Vuoden kuluessa saatua tuomiota koskeva mittari on puolueettomampi suhteessa eri tuomiovuosiin, mutta sen pulmana on
uusijoiden eparealistisen alhainen luku.
Nain ollen ensimmainen mittari lienee parempi kun tarkastellaan ylipaataan uusimisen riippuvuutta joistakin muista tekijoista
kuin tuomitsemiskohortista. Sen sijaan toista mittaria tarvitaan erityisesti kun halutaan tutkia, onko eri kohorttien uusiminen erilaista
vai samanlaista.

106 tuomittua ehdittiin seurata vahintaan vuosi. Heista 44 % tuomittiin
uuteen rikosrekisterituomioon vuoden kuluessa. Kun otettiin mukaan tietoja myos myohemmista oikeudenkaynneista, 57 % teki uuden rikoksen
vuoden kuluessa.
Koska nuorisorangaistukseen tuomituista monet tekevat lukuisia uusia rikoksia ja koska seuranta-ajat vaihtelevat, kannattaa dikotomisten
muuttujien ohella kayttaa myos mittareita, jotka ottavat huomioon uusintarikollisuuden maaranjajotka suhteutuvat seuranta-ajan pituuteen.
Tata varten muodostettiin myos kaksi rnittaria, rikos- ja tuomiopohjainen. Ensimmainen mittaa sita, miten monesta uudesta (viitetuomion
jalkeisesta) rikoksesta henkilO on tuomittu suhteutettuna seuranta-ajan pituuteen: uusia rikoksia vuotta kohti. Toinen on vastaavasti uusia uusista rikoksista annettuja rikosrekisterituomioita vuotta kohti . Joitakin laskelmia
tehtiin myos edellisen kaltaisella mittarilla, jossa uusia tuomioita oli painotettu rangaistuslajin mukaan, mutta tama mittari oli hyvin lahella yksinkertaisempaa mittaria. Sita ei raportoida tassa, koska sen kaytosta ei tuntunut olevan erityista etua.
Kun altistumisaikaan suhteutettuja mittareita on kaytetty laskelmissa, joissa arvioidaan erilaisten taustamuuttujien yhteytta uusirniseen, on
havainnot painotettu altistumisajan pituuden mukaan. Talloin esimerkiksi
henkilo, jonka altistumisaika on 2 vuotta, vaikuttaa laskelmissa nelja kertaa
suuremmalla painolla kuin henkili5, jonka altistumisaika on puoli vuotta.
Tassa on katsottu etta altistumisaika on ensimmaisen nuorisorangaistustuomion (viitetuomion) paivamaaran ja rikosrekisteriotteen paivamaaran valinen aika, josta on vahennetty noin kolme ja puoli kuukautta.
Taman vahennyksen perustana on aika, joka rikosilmoituksesta yleensa
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kuluu tuomioistuimen p1Uit6kseen ja tuon p1Hitoksen tulemiseen rikosrekisteriin.153 1OS paivaa vastaa suurin piirtein tuon ajan mediaania nuorten
kohdalla eraissa kokeilukunnissa, ja siita runsas 3 kuukautta vastaa aikaa
rikosilmoituksesta tuomioon ja 10 paivaa tiedon tulemista rikosrekisteriin.
Toisin sanoen tassa tarkastelussa altistumisaikaa on vain niilla henkiloilla,
joiden viitetuomio on annettu ennen 15.6.2000.
Nailla mittareilla seurattuja nuoria oli 151. Heidan yhteenlaskettu
altistumisaikansa oli 159 vuotta. Rikosrekisterin mukaan he tekivat keskimaarin 7, 7 uutta rikosta vuodessa j a heidat tuomittiin uusista rikoksista
keskimaarin 1,6 kertaa vuodessa.

7.4 Tuomiot vanhoista rikoksista
Nuorisorangaistukseen tuomitut saivat varsin usein uusia rangaistuksia
teoista, jotka he olivat tehneet ennen nuorisorangaistustuomiota. Niiden
tarkastelu ei kuulu nuorisorangaistuksen jalkeisen rikollisuuden tarkasteluun. Ne kuvaavat kuitenkin osaltaan nuorisorangaistukseen tuomittujen rikoshistoriaa ja ne kuvaavat myos nuorten rikosoikeudellisen seuraamusjarjestelman eraita ongelmia: rikosprosessin hitautta ja seuraamusten kasautumista. Lahestulkoon joka toiselle (45,1 %) ensi kertaa nuorisorangaistukseen tuomitulle nuorelle tuomittiin nuorisorangaistustuomion jalkeen rangaistus rikoksista, jotka on tehty ennen nuorisorangaistustuomiota.
Pahimmissa tapauksissa rikoksia tulee tuomiolle useamman kerran. Alla
oleva taulukko 11 havainnollistaa tilannetta.
Taulukko 11 Nuorisorangaistuksen tuomittujen uudet tuomiot ennen
. "vanhoista" riko ksista
te hd1y1sti!
Tuomiot vanhoista rikoksista
N
Tuomioita "vanhoista" rikoksista
69
41
* 1 tuomio
* 2 tuomiota
19
* 3 tuomiota
8
* 4 tuomiota
1
Ei tuomiota vanhoista rikoksista
84
Yhteensa
153

viitetuomiota

%
45,1
26,8
12,4
5,2
0,7
54,9
100

Ongelmallisimpia ovat tilanteet, joissa nuori tuomitaan vanhoista rikoksista
ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Talloin nuorisorangaistuksen toimeenpano useimmiten estyy ja nuorisorangaistus joudutaan muuntamaan
NRL 12 §:n nojalla toiseksi rangaistuslajiksi. Myos yhdyskuntapalvelun

1 3
l

Marttunen 2001.
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tuomitseminen saattaa aiheuttaa nuoren kannalta kohtuuttomia velvoitteita
ja nuorisorangaistuksen toimeenpanon keskeytymisen. Ensimmaisen nuorisorangaistustuomion jiilkeen 36:lle nuorelle 153 :sta on tuomittu toinen tai
jopa kolmas nuorisorangaistus vanhoista rikoksista. Ehdollinen vankeusrangaistus on tuomittu 33 nuorelle, ehdoton vankeusrangaistus 10 nuorelle
ja yhdyskuntapalvelua 5 nuorelle. Taulukko 12 havainnollistaa tilannetta
yksityiskohtaisemmin. KHL:n tyontekijoiden haastatteluissa kavi ilmi, etta
useiden nuorisorangaistusten tuomitsemista samalle nuorelle pyritiiiin liihtOkohtaisesti valttiimiiiin. Jo ensimmiiisen nuorisorangaistuksen toimeenpanossa yleensii ilmenee, onko nuorella motivaatiota rangaistuksensa suorittamiseen. Valtaosa vanhoista rikoksista tuomituista nuorisorangaistuksista
on kokeilun alkuajoilta, jolloin tehdyistii virheistii on otettu opiksi. Elleivat
tehdyt rikokset edellytii ehdottoman vankeusrangaistuksen tasolle sijoittuvaa seuraamusta, liihtOkohtaisesti ensimmiiisen nuorisorangaistuksen jiilkeen ehdotetaan nykyiiiin ehdollista vankeusrangaistusta.
Tauluk ko 12 Vanhoista rikoksista luomittujen ranga1stusten lniit
Henkiloitam
%
N

Ei tuom ioita
Nuorisorangaistus
* 1 nuorisorangaistus
* 2 nuorisorangaistusta
Ehdollinen vankeusrangaistus
* 1 ehdollinen
* 2 ehdollista
* 3 ehdollista
Ehdoton vankeusrangaistus

*I ehdoton

* 2 ehdotonta

* 3 ehdotonta
Yhdyskuntapalvelu
* 1 ykp
* 2 ykp
Yhteensli

154

84
36
30
6
33
25
7
1
10
6
3
1
5
4
1
153

%
54,9
23,5

-

21,6

6,5

-

3,7
100

Taulukossa on esitetty "vanhoista rikoksista tuomittujen" lukumiiiirii ja prosentuaalinen jakauma ottaen liihtakohdaksi tutkimusaineistossa olevat 153 nuorta. Nuorille on saatettu kuitenkin
tuomita useita eri rangaistuslajeja. Tarkastelutavasta johtuen nuorten lukumiiiiriiii kuvaavassa Nsarakkeen yhteensii kohdassa on lukuna !53 (eika siis rangaistusten yhteismiiiira eli 168) ja vastaavasti prosentuaalistajakaumaa kuvaavassa sarakkeessa 100.
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7.5 Uusiminen: yhteys eri muuttujiin
Seuraavassa tarkastellaan nuorisorangaistukseen tuomittujen rikoksen uusimisen yhteytta muihin muuttujiin. Lahtokohtana on ensimmainen nuorisorangaistus. Edella kasitellyt "vanhat" rikokset on puhdistettu seuraavista
tarkasteluista. Uusintarikollisuudeksi ei siis esiteta ennen nuorisorangaistusta tehtyja rikoksia, joista tuomio on annettu nuorisorangaistuksen jalkeen.

7. 5.1 Uusiminen j a tuomitsemisvuosi
Taulukko 13

12 kuukauden aikana uuden rikoksen tehneidenja uudesta rikoksesta
tuom1ttu1en osuus vutetuomwn antovuo den mu kaan
Uusi rikos vuoden
Tuomitsemisvuosi
Tuomio uudesta
N
kuluessa
rikoksesta vuodessa
1997
77%
61%
31
1998
63%
37%
27
1999
40%
38%
48
57%
Yhteensa
44%
106

Taulukosta 13 kay ilmi, etta vuonna 1997 ensi kertaa tuomittujen uusiminen on molemmilla dikotomisilla mittareilla nopeampaa kuin myohemmin
tuomittujen. Vastaavan kuvan antavat myos seuranta-aikaan suhteutetut
mittarit (taulukko 14). Vuoden 1997 kohortti on tehnyt uusia rikoksia miltei kolme kertaa tiheammin kuin muina vuosina tuomitut. Samoin vuoden
1997 nuoret on tuomittu 2,4 kertaa vuodessa uuteen rangaistukseen, kun
taas myohemmat kohortit on tuomittu vain kerran vuodessa tai harvemmin.
Taulukko 14
Viitetuomion
Antovuosi
1997
1998
1999
2000
Yhteensii

Nuorisorangaistukseen tuomittujen uudet rikoksetja uudet tuomiot
scuranta-ajan vuotta kohti viitetuomiovuoden mukaan
' Uusia tuomioita I
Uusia rikoksia I
Seuranta-aika,
vuosi
vuosi
vuosia
12,0
2,4
68,2
4,2
1,0
39,9
4,5
1,0
44,2
0,6
7,1
5.5
1,6
159,4
77

Vuoden 1999 huhtikuun alussa voimaan tullut nuorisorangaistuslain muutos ei selita sita, miksi vuoden 1997 kohortti poikkeaa kaikista muista vuosista.
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Taulukko 15

Uudet rikoksetja tuomiot seurantavuotta kohti ennenjajalkeen 1.4.1999
lakimuutosta viitetuomioon tuomituille
Uusia rikoksia I Uusia tuomioita I
Seuranta-aika,
Viitetuomio suhteessa
lakimuutokseen
vuosi
vuosi
vuosia
1,8
121,1
Ennen
8,6
Jalkeen
4,8
0,9
38,4
1,6
159,4
Yhteensa
7,7

Lakimuutoksen jalkeen viitetuomion saaneet uusivat selvasti harvemmin
kuin aikaisempi ryhma, mutta tama ero nayttaa johtuvan kokonaan vuoden
1997 kohortin poikkeuksellisuudesta (taulukko 15).
Miksi ensimmaisen kokeiluvuoden tuomitut nayttavat uusineen selvasti muita useammin? Onko nuorisorangaistukseen silloin valikoitunut
uusimisalttiimpia nuoria kuin myohemmin? Vai onko nuorisorangaistuksen
teho olennaisesti parantunut ensimmaisen kokeiluvuoden jalkeen? Tutkimusaineistossa itsessaan ei ole juurikaan tietoja, joiden avulla tahan voisi
antaa varman vastauksen. Yleisen kriminologisen tiedon valossa todennakoiselta vaikuttaa, etta ratkaiseva merkitys tassa on ollut muuttuneella valikoitumisella. Tama ei sulje tietenkaan pois sita, etta myos nuorisorangaistuksen toimeenpanon kehittymisella on saattanut olla merkitysta.

7. 5.2 Uusiminen j a aikaisemmat rangaistukset
Odotusten mukaan ne, joilla oli aikaisempia rikosrekisterimerkintOja, uusivat muita useammin. Uuden rikoksen vuoden kuluessa teki 35% niista,
joilla ei ollut rikosrekisterimerkintaa, ja 62% niista, joilla oli vahintaan yksi merkinta. Vuoden sisalli:i uuden tuomion sai 35 % rekisterittomisti:i ja
47% muista. Erot ovat merkitsevia. Erot sailyvat saman suuntaisina myos,
vaikka laskelmista jatetaan pois vuoden 1997 poikkeuksellinen kohortti,
mutta talloin ne ji:iavat pienemmiksi eivatka ole eni:ia tilastollisesti merkitsevia.
Uusimisen todenni:ikoisyys kasvoi jonkin verran sita mukaa kuin aikaisemman rikosrekisterin mitta kasvoi. Yhden aikaisemman rikosrekisterimerkinnan saaneista 57 % teki uuden rikoksen vuoden kuluessa, useampia merkintOja saaneista 65 %. Vastaavasti uuden tuomion vuoden kuluessa
sai yhden rikosrekisterimerkinni:in omanneista 41 %, useampia merkintOja
omanneista 49 %.
Saman suuntaiset rikosrekisterin mittaan liittyvat erot ni:ikyvat myos
tarkasteltaessa uusien rikosten ja uusien tuomioiden maaraa seuranta-ajan
vuotta kohden (taulukko 16). Ne, joilla oli vahintaan kaksi rikosrekisterimerkintaa ennen viitetuomiota, tekivi:it keskimaarin yli 10 uutta rikosta
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vuodessa, kun taas rikosrekisterittomien kohdalla vastaava luku oli 2,3 rikosta.
Taulukko 16

Uudet rikoksetja tuomiot seurantavuotta kohti viitetuomiota edeltaneiden ehd 0 tsten vank eusrangatstusten 1u k umaii.rii.n mu kaan
Aikaisempia ehdollisia
Uusia rikoksia I
Uusia tuomioita I
Seuranta-aika,
ennen viitetuomiota
vuosi
vuosi
vuosia
23 ,5
Ei aikaisempia
2,3
0,5
yksi aikaisempi
5,1
44,8
1,0
10,4
2,1
91,2
2 tai useampia
Yhteensii.
7,7
159,4
1,6

tr

Ennen 1.4.1999 voimaan tullutta muutosta kaikilla nuorisorangaistukseen
tuomituilla oli kolmea lukuun ottamatta rikosrekisteri, kun taas sen jalkeen
ensi kertaa nuorisorangaistukseen tuomituista rikosrekisteri puuttui noin
joka toiselta. Erot vuoden 1997 ja myohempien vuosien kohorttien uusintarikollisuudessa sailyvat kuitenkin, vaikka tarkastelusta suljettaisiin pois ne,
joilla ei ennen viitetuomiota ollut rikosrekisteria.

7.5.3 Kokeilualue
Rikosten uusimisessa on jonkin verran eroja kokeilualueiden valilla, vaikka
paatelmissa on otettava huomioon, etta yhden kokeilualueen tuomittujen
lukumaarat ovat niin pienia, etta satunnaiset tekijat vaikuttavat paljon tallaisiin vertailuihin. Lisaksi on muistettava se edella todettu seikka, etta eri
alueiden valilla saattaa olla ei-satunnaisia eroja rikosten selvittamisen tehokkuudessa ja prosessin nopeudessa. Isot uusimisluvut saattavat siten
osittain mitata ilmituloriskin suuruutta ja - taman tutkimuksen lyhyiden
seuranta-aikojen vuoksi - etenkin prosessoinnin nopeutta.
Niiden osuus, jotka tuomittiin vuoden kuluessa uudesta rikoksesta,
oli keskimaarin 44 prosenttia ja vaihteli Vaasan 25 prosentista Joensuun 73
prosenttiin (taulukko 17). Uusia rikoksia vuotta kohden oli keskimaarin
7,7. Talla mittarilla kokeilualueiden jarjestys on hieman toinen kuin edellisella mittarilla. Joensuu oli esimerkiksi vain keskitasoa, kun tarkastellaan
uusien rikosten lukumaaraa vuotta kohden. Eniten uusia rikoksia oli vantaalaisilla, 14 vuotta kohti, ja vahiten helsinkilaisilla, 6 rikosta (taulukko
18).
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Taulukko 17 Vuoden kuluessa viitetuomiosta uuden rikoksen tehneidenja uuden tuomion saaneiden osuus kokeilualueittain
Tuomio uudesta
Kokeilualue
Uusi rikos
N
rikoksesta vuodessa
vuoden kuluessa
44,0%
56,0%
25
Helsinki
Tampere
36,4%
63,6%
11
Vantaa
50,0%
50,0%
14
40,0%
Espoo
40,0%
5
42,9%
60,7%
28
Turku
72,7%
81,8%
Joensuu
11
25,0%
33, 3%
12
Vaasa
44,3%
Yhteensii
56,6%
106
Taulukko 18 Uusien rikostenja uusien tuomioiden miiiirii vuotta kohti kokeilu alueittain
Kokeilualue
Uusia rikoksia I vuosi Uusia tuomioita I vuosi
Seurantavuosia
Helsinki
Tampere
Vantaa
Espoo
Turku
Joensuu
Vaasa
Yhteensii

6,0
7,9
14,0
10,8
6,0
7,2
8,4
7,7

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

37,9
16,7
18,7
5,3
46,5
14,2
20,1
159,4

7.5.4 Ikaja uusiminen
Uusiminen ei niiyta olevan selvassii yhteydessii nuoren ik:aan. Tama koskee
seka viitetuomiolla rangaistun ensimmiiisen rikoksen aikaista ikaa etta ikaa
viitetuomion antopaivana, seka vuoden dikotomista seurantaa (taulukot 19
ja 20) etta koko seuranta-aikaan suhteutettuja rikos- ja tuomiomaiiraa (taulukot 21 ja 22). Viitetuomion antopaivana 15-vuotiaista tosin perati 75 %
teki uuden rikoksen ja sai uuden tuomion vuoden kuluessa, mutta kyse on
pienista luvuista: kolme nuorta neljastii niiin nuorena tuomitusta.
Taulukko 19 Vuoden kuluessa uuden rikoksen tehneiden ja uuden tuomion saaneiden
osuus viitetuomion varhaisimman rikoksen aikaisen ian mukaan
Uusi rikos
Tekoajan ika
Tuomio uudesta
N
rikoksesta vuodessa
vuoden kuluessa
46,7%
46,7%
15
15
38,9%
50,0%
36
16
47,3%
63,6%
17
55
44,3%
56,6%
106
Yhteensii
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Taulukko 20 Vuoden kuluessa uuden rikoksen tehneidenja uuden tuomion saaneiden
· an·
osuus vntetuomwn antopa1v
· tan mu kaan
Ika viitetuomion antopaivana
Tuomio uudesta
Uusi rikos
N
rikoksesta vuodessa
vuoden kuluessa
15
75,0%
75,0%
4
16
40,7%
51,9%
27
17
42,6%
55,3%
47
18
46,2%
61,5%
26
19
50,0%
50,0%
2
Yhteensa
44,3%
56,6%
106
Taulukko 21 Uusien rikostenja uusien tuomioiden maara vuotta kohti viitetuomion
varhaisimman rikoksen aikaisen ian mukaan
Uusia rikoksia I vuosi Uusia tuomioita I vuosi
Tekoajan ika
Seurantavuosia
15
1, 1
5,6
19,9
16
8,7
1,4
55,4
17
7,6
84,1
1,8
Yhteensa
1,6
7,7
159,4
Taulukko 22 Uusien rikosten ja uusien tuomioiden maara vuotta kohti viitetuomion
antopluvan tan mu k aan
Ika viitetuomion
Uusia rikoksia I
Uusia tuomioita I
Seurantavuosia
aikana
vuosi
vuosi
15
9,1
1,8
3,6
16
7,2
1,3
42,2
17
9,4
1,9
75,3
1,3
18
5,1
35,3
19
4,2
1,8
3,0
Yhteensii
7,7
1,6
159,4

Uusien rangaistusten lajilla on yhteys ikaan niin, etta viitetuomion jalkeiset
ehdottomat vankeusrangaistukset ja yhdyskuntapalvelut keskittyviit vanhimmille ikaluokille. - Ian merkitysta tiissa aineistossa tarkasteltaessa on
tietenkin otettava huomioon, etta kyseessa on kaikkiaan vain muutaman
vuoden levyinen ikaryhma, joten merkittaviii eroja ei ollut aihetta odottaakaan.

7.5.5 Rikoslaji
Tassii tarkastelussa rikoslaji on viitetuomion paarikos. Dikotomisissa uusimismittareissa ei ole juurikaan rikoslajeittaisia eroja paitsi yksi: vakivaltarikoksesta viiterangaistuksen saaneilla on vuoden seurannassa selvasti
muita harvemmin tilillaan uusi rikos tai uusi tuomio (taulukko 23). Viikivaltarikoksen tehneiden era suhteessa muihin rikoksiin on merkitsevii .05:n
tasolla sekii rikos- etta tuomiomittarissa.
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Taulukko 23 12 kuukauden aikana uuden rikoksen tehneiden ja uudesta rikoksesta
" muk aan
tuom1ttu1en osuus vutetuomwn !!!in'k oksen j aJm
Tuomio uudesta
N
Rikoslaji
Uusi rikos
vuoden kuluessa
rikoksesta vuodessa
63,6%
50,0%
44
Omaisuusrikos
28,0%
Vakivalta
36,0%
25
Liikennerikos
58,3%
41,7%
12
Huumausainerikos
66,7%
66,7%
9
62,5%
43,8%
16
Muu rikos
44,3%
Yhteensa
56,6%
106
Taulukko 24 Nuorisorangaistukseen tuomittujen uudet rikokset ja uudet tuomiot
"
p!!iln'k oksen muk aan
seuranla-a an vuotta k oh.t1 vutetuomwn
SeurantaRikoslaji
Uusia rikoksia I
Uusia tuomioita I
vuosi
vuosia
vuosi
69,3
2,0
10,9
Omaisuusrikos
Vakivalta
2,1
0,7
31,4
8,7
1,8
16,4
Liikennerikos
Huumausainerikos
6,6
1,6
16,4
Muu rikos
6,0
1,5
26,0
159,4
Yhteensa
7,7
1,6

Tauiukko 24 kertoo, etta omaisuusrikos viitetuomion piii:irikoksena yhdistyy kaikkein tiheimpaan uusien rikoksien tekemiseen. Viitetuomio vakivaitarikoksesta liittyy tassakin kaikkein aihaisimpiin uusimisindikaattoreihin. Vakivaitarikos yhdistyi vain 2,1 uuteen rikokseen vuotta kohden kun
uusia rikoksia oli keskimaarin 7,7 ja omaisuusrikollisilla 10,9. Vakivaltarikollisten uusien rikosten ja uusien tuomioiden tiheydet eroavat aile .01
.
IIa mm'den rikosten vastaavasta. 155
merkItsevyystaso

7.5.6 Sosiaalinen tausta: eUimantilanne ja asumisolot
Eraita nuorisorangaistukseen tuomittujen sosiaalista asemaa kuvaavia tietoja oli kirjattu Kriminaalihuoltolaitoksen nuorisorangaistustietojarjestelmaan. Tassa tarkastellaan nuoren eiamantilanteen (paaasiallisen toiminnan,
tyollisyyden, opiskeiun jne, tauiukot 25 ja 26) ja asumismuodon yhteytta
uusintarikollisuuteen (tauiukot 27 ja 28). On huomautettava, etta sosiaalista asemaa koskevat tiedot ovat peraisin tietojarjestelmasta, jota periaatteessa paivitettiin koko ajan, ja tiedot heijastavat periaatteessa keruuhetken,
kesan 2000 tiiannetta. Ne eivat siten kerro kaikista nuorista heidan nuorisorangaistusuransa samassa vaiheessa, vaikka suurin osa tiedoista lienee alun

Ill Myos UittiHin (1995, 25) uusintarikollisuustutkimuksessa pahoinpitelystli tuomitut uusivat
harvemmin kuin esimerkiksi varkausrikoksistaja huumerikoksista tuomitut.
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perin perustettu siinii vaiheessa kun nuoresta on tehty nuorisorangaistuksen
alustavaa toimeenpanosuunnitelmaa.
Eliimis- ja asuntotilanteella ei niiyta olevan kovin voimakkaita yhteyksia uusimismittareihin. Tosin tyossa kayviit ja tyottomat nayttiivat uusivan nopeammin ja tiheammin kuin koululaiset. Samoin itsenaisesti asuvat, sukulaisen tai tuttavan luona asuvat seka asuinpaikkaa vailla olevat
niiyttaviit saavan korkeammat uusimisindikaattorit kuin vanhempien luona
tai tukiasunnossa asuvat.
Taulukko 25 12 kuukauden aikana uuden rikoksen tehneidenja uudesta rikoksesta
·· .,ant een mu k aan
tuoma·ttUJ·Cil osuus er·amant!
Tuomio uudesta
Eliimiintilanne
Uusi rikos
N
vuoden kuluessa
rikoksesta vuodessa
46,7 %
Koululainen, opiskelija
36,7 %
30
62,5%
50,0%
8
Tyossii
Tyottomiinii
61,7%
44,7 %
47
100,0 %
0,0%
1
Armeijassa
100,0 %
100,0%
Vankilassa
1
Yhteensii
57,5%
42,5%
87
Taulukko 26 Nuorisorangaistukseen tuomittujen uudet rikoksetj a uudet tuomiot
seuranta-a_jan vuotta kohtJ. e Iiimiint1·1 an teen mu kaan
Eliimiintilanne
Uusia rikoksia I
Uusia tuomioita I
Seurantavuosi
vuosi
vuosia
Koululainen, opiskelija
4,3
1,2
40,8
12,1
17,3
1,7
tyossii
79,6
tyottomiinii
8,0
1,7
0,9
1,8
armeijassa
2,2
2,2
1, I
1,5
vankilassa
135,8
Yhteensii
7,6
1,5
Taulukko 27 12 kuukauden aikana uuden rikoksen tehneidenja uudesta rikoksesta
tuom altUJen osuus asumasmuo don m uk a an
Asumismuoto
Uusi rikos
Tuomio uudesta
N
vuoden kuluessa
rikoksesta vuodessa
Itseniiisesti
81,3%
68,8%
16
Vanhempien luona
54,0%
40,0%
50
Tukiasunto, asuntola, 1aitos
40,0%
30,0%
10
Sukulaisen, tuttavan luona
66,7%
33,3%
9
60,0%
60,0 %
5
Ei asuinpaikkaa
Yhteensii
58,9%
44,4%
90
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Taulukko 28 Nuorisorangaistukseen tuomittujen uudet rikoksetja uudet tuomiot
seuranta-aj an vuotta k oht1 asum1smuo don' muk aan
Uusia tuomioita I
SeurantaUusia rikoksia I
Asumistilanne
vuosi
vuosia
vuosi
Itsenaisesti
10,6
2,1
30,2
1,3
Vanhempien luana
5,7
73,3
Tukiasunto, asunto1a, laitos
6,7
1,4
14,8
2,0
15,4
13,1
Sukulaisen, tuttavan luana
20,9
Ei asuinpaikkaa
4,4
6,5
8,4
1,7
140,2
Yhteensa
0

7. 5. 7 N uorisorangaistuksen suoritus
Taulukot 29 ja 30 osoittavat odotusten mukaan rikosten uusimisella on yhteys nuorisorangaistuksen suorittamiseen. Taulukoissa ovat mukana vain
ne nuoret, joille tuomittiin yksi nuorisorangaistus. Nuorisorangaistuksen
suorittaminen liittyy alhaisimpaan uusimiseen, sen muuntaminen muuksi
rangaistukseksi korkeimpaan uusimiseen. Niilla, joilla nuorisorangaistuksen suoritus oli kesken tietoja kerattaessa, on uusiminen keskitasoa.
Yleisen kriminologisen tietamyksen perusteella voi arvioida, etta
tassa havaitusta yhteydesta vain pieni osa johtuu siita, etta nuorisorangaistuksen suorittaminen ehkaisee rikollisuutta. Valtaosa yhteydesta syntyy sita
kautta, etta samat taustatekijat johtavat seka uusiin rikoksiin etta nuorisorangaistuksen ehtojen rikkomiseen ja etta uudet rikokset vaikuttavat eraissa
tapauksissa suoraan nuorisorangaistuksen keskeyttamiseen.
Taulukko 29 Uusi rikos ja uusi tuomio vuoden kuluessa nuorisorangaistuksen suoritusstatuk sen mu kaan n11··ll li, JOi·uc or1 tuomlttu y ks.1 nuoTisorangatstus
N
Nuorisorangaistuksen
Uusi rikos vuoden
Tuomio uudesta
Suoritus
rikoksesta vuodessa
kuluessa
17,4%
Suoritettu
30,4%
23
42,1%
31,6%
19
Kesken
63,2%
19
Muunnettu
78,9%
36,1%
61
Yhteensa
49,2%
0

Taulukko 30 Uusia rikoksiaja uusia tuomioita seurantavuotta kohden nuorisorangaistuksen suoritusstatuksen mukaan niilla,joille oli tuomittu yksi nuorisoranga1stus
SeurantaNuorisorangaistuksen
Uusia tuomioita I
Uusia rikoksia I
vuosi
vuosi
vuosia
Suoritus
35,8
Suoritettu
0,5
1,9
0,7
22,0
Kesken
3,1
Muunnettu
30, 4
9,9
25
Yhteensa
1,2
88,2
5~ 0
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7.6 Vertailu muihin tutkimuksiin
7.6.1 Mittareiden vertailtavuus
Kuten edella on todettu, kayt6ssa oleva aineisto ei valitettavasti anna mahdollisuutta luotettavasti verrata nuorisorangaistukseen tuomittujen uusimisrikollisuutta muihin rangaistuksiin tuomittujen nuorten uusimiseen. Joitakin suuntaa-antavia vertailuja voi kuitenkin tehda kayttaen hyvaksi julkaistuja uusimistutkimuksia. 156 Naissa tutkimuksissa kaytetyt uusimisen
kriteerit ja seuranta-ajat ovat erilaisia kuin tass a kaytettavissa olevat.
Uusimiskriteerit. Lattila (1995) tarkastelee uusimisena kaikkia alioikeudessa varsinaisessa oikeudenkaynnissa tuomittuja rikoksia. Mielityisella
(1999) on naiden lisaksi mukana myos rikokset, joista on annettu rangaistus rangaistusmaaraysmenettelyssa. Lappi-Seppala (1999) tarkasteli tutkimuksessaan ennen muuta ehdollisten rangaistusten kasautumista, mutta siina on myos eraita tietoja ehdottomista vankeusrangaistuksista. Kasilla olevan tutkimuksen kaytOssa on ollut kaikki rikosrekisterissa mainitut rangaistukset, siis ankaruudeltaan vahintaan ehdollisen vankeuden tasoiset.
Taten Lappi-Seppalan (1999) uusimiskriteerit ovat parhaiten vertailukelpoisia tassa kaytossa olevien kanssa.
Seuranta-aika. Kun kasilla olevassa tutkimuksessa vain pienta vahemmistOa voitiin seurata kolme vuotta, niin kaikissa kolmessa mainitussa tutkimuksessa on kaytetty vahinllian kolmen vuoden seuranta-aikaa. Kolmea
vuotta lyhempia seuranta-aikoja koskevia katkelmallisia tietoja on saatavissa Lattilan tutkimuksesta. Koska nuorten uusiminen yleensa on nopeampaa kuin iakkaampien rikoksentekijoiden (Lattila 1995) ja koska nuorisorangaistukseen tuomituista merkittava osa on valikoitunut juuri tavallista
korkeamman uusimisriskin nojalla, on mielekasta vertailla taman tutkimuksen uusimistietoja naihin pidemman seuranta-ajan tietoihin.

7 .6.2 Vertailu sovittelututkimuksen uusintarikollisuustietoihin
Mielityisen tutkimuksessa on Tilastokeskuksen uusintarikostietokantaan
perustuvia tietoja vuosina 1994-95 rikoksesta epailtyna rikossovitteluun
osallistuneista (sovitteluryhma) seka samoina vuosina rangaistukseen tuo-
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mituista (vertailuryhma). Sovitteluryhman 15-17-vuotiaista miehista 68 %
ja vertailuryhman samanikaisista miehista 65% sai kolmen vuoden seurannassa uuden rangaistuksen. Niista, joilla oli ennestaan ainakin yksi rangaistus, uusi 79,6% sovitteluryhmastaja 76,4% vertailuryhmasta. 157
Mielityisen aineiston vertailtavuutta nuorisorangaistusaineistoon
heikentavat seka viiterikoksen etta uusintarikoksen kriteerit: kun nuorisorangaistusaineistossa tarkastellaan vain rikosrekisteriin merkittyja rangaistuksia niin Mielityisen aineistossa seka viitetapahtumiin etta uusimistapahtumiin sisaltyy taman lisaksi seka tuomioistuinsakot etta rangaistusmaarayssakot. Yhtaalta tama tuo seurannan piiriin huomattavasti laajemman joukon Uolloin voi odottaa joukon keskimaaraisen uusimisalttiuden
Iaskevan), toisaalta se alentaa uusimisen toteamiskynnysta Uonka voi
odottaa nostavan uusimislukuja), eika naiden vaikutusten suurusluokkia ole
helppo arvioida.
Vertailun nojalla voi sanoa, etta nuorisorangaistukseen tuomitut
nayttavat tayttavan ankaramman uusimiskriteerin yhta usein ja useamminkin kuin Mielityisen tutkimuksessa tarkastellut nuoret rikoksentekijat. Toisaalta tama on aivan odotettua, koska nuorisorangaistukseen tuomittuihin
Iiittyy kaksi tekijaa, joiden tiedetaan liittyvan kohonneeseen uusimisriskiin:
mukana on vain henkiloita, jotka ovat saaneet rikosrekisterirangaistuksen,
ja nuorisorangaistuksen yhtena kayttokriteerina on uusimisriski.

7.6.3 Vertailu yleisiin uusintarikollisuustietoihin 1981-1992
Lattilan (1995) aineistossa 15-17-vuotiaat, joilla oli vahintaan yksi viitetuomiota edeltava tuomio, uusivat hyvin todennakoisesti: kolmen vuoden
seurannassa heista 79 % teki uuden rikoksen, josta maarattiin rangaistus
varsinaisessa oikeudenkaynnissa. 158 Taman ikaluokan ensikertalaisistakin
40% teki kolmen vuoden kuluessa uuden rikoksen, joka johti uuteen tuomioistuinrangaistukseen159, ja varkaus- ja pahoinpitelyrikokseen syyllistyneilla ensikertalaisilla tama osuus oli 45 prosenttia. 15-17 -vuotiaista ensikertalaiset, jotka uusivat kolmen vuoden kuluessa, tekivat uuden rikoksen
yleensa keskimaarin 11-12 kuukauden kuluttua ensituomiosta ja 9-10
kuukauden kuluttua, kun viitetuomio oli ehdollinen tai ehdoton vankeusrangaistus.160 Kun viitetuomio oli ensimmainen ehdoton tai ehdollinen
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vankeusrangaistus, niin kolmen seurantavuoden aikana uuden rikoksen
tehneista noin puolet teki rikoksen vuoden kuluessa viitetuomiosta. 161 Kun
tarkastellaan kaikkien niiden uusintarikollisuutta, joilla oli viitetuomiona
ehdollinen tai ehdoton vankeusrangaistus (myos niiden, joilla oli aikaisempia tuomioita ennen viitetuomiota), uusijoiden ensimmaiseen uuteen rikokseen kului keskimaarin viela lyhempi aika, ehdottomaan vankeuteen tuomituilla 7 kuukauttaja ehdolliseen tuomituilla 10 kuukautta.
Kasilla olevassa tutkimuksessa nuorisorangaistukseen tuomittujen
uusimiskriteeri (vahintaan ehdollinen vankeustuomio) oli tiukempi kuin
Lattilan tutkimuksessa (mika tahansa tuomioistuinrangaistus, siis myos sakot) ja myos seuranta-aika oli lyhempi. Siita huolimatta nuorisorangaistukseen tuomittujen uusimisluvut ovat samaa luokkaa kuin Lattilan tutkimuksessa. Vuoden 1997 nuorisorangaistuskohortista 87 prosenttia oli saanut
uuden rikosrekisterirangaistuksen seuranta-aikana, joka vaihteli 2 vuodesta
8 kuukaudesta 3 vuoteen 9 kuukauteen. Vuoden 1998 kohortilla vastaava
uusimisosuus oli 70 % vuotta lyhemrnalla seuranta-ajalla (1 v 9 kk-2 v 9
kuukautta).
Lattilan tutkimuksen tietoihin vertaamalla nayttaa todennakoiselta,
etta nuorisorangaistukseen tuomitut ovat tehneet uusia rikoksia nopeammin
ja tiheammin kuin kaikki samanikaiset rangaistukseen tuomitut. Vuonna
1997 nuorisorangaistukseen tuomittujen osalta ero on jyrkin. Tasta nuorisorangaistusryhmasta 77% teki jo vuoden kuluessa uuden rikosrekisterirangaistukseen johtaneen teon, ja kolmen vuoden kuluessa osuus oli jo
87%. Myos vuonna 1998 nuorisorangaistukseen tuomittujen kohortin uusiminen lienee vahintaan samaa tasoa kuin Lattilan uusijoiden, silla heistakin jo 63 % oli tehnyt vuoden kuluessa uuden rikoksen. Sen sijaan vuoden
1999 kohortista on toistaiseksi vaikea sanoa, ovatko he uusineet enemman
kuin Lattilan tutkimuksessa tarkastellut nuoret.

7.6.4 Vertailu tutkimukseen ehdollisten kasautumisesta
Lappi-Seppalan tutkimus sisaltaa muun obelia tietoja vuonna 1992 ensimmaisen kerran ehdolliseen tuomittujen 15-17-vuotiaiden uusista ehdollisista rangaistuksista. Naista 817:sta nuoresta 53,1% tuomittiin vahintaan
yhteen uuteen ehdolliseen kolmen vuoden seuranta-aikana. Uuteen ehdottomaan tuomittiin 137 eli 16,8 %. 162 Ilmeisesti kuitenkin niiden lukumaara,
jotka tuomittiin suoraan ehdottomaan oli hyvin pieni, joten voi sanoa, etta
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Hissa aineistossa 15-17-vuotiaista tuomittiin kolmen vuoden aikana uuteen
rikosrekisterirangaistukseen 53-54 %.
Lappi-SeppaHin piHikiinnostuksen kohde on ehdollisten rangaistusten kasautuminen, mutta koska tutkimuksessa on tieto myos uusista ehdottomista rangaistuksista, siina voidaan nahda uusimiskriteeri, joka on sama
kuin nuorisorangaistusaineistossa: rikosrekisteriin merkitylla rangaistuksella sanktioitu uusi rikos. Kahteen seikkaan kannattaa kiinnittaa huomiota:
Ensinnakin nuorisorangaistut uusivat odotetusti nopeammin kuin
Lappi-Seppalan aineiston kaikki ensi kertaa ehdolliseen tuomitut keskimaarin. Etenkin uusien ehdottomien vankeusrangaistusten osuus on nuorisorangaistujen joukossa huomattavasti suurempia kuin Lappi-Seppalan kokonaisaineistossa. 15-17-vuotiaista 16,8% sai ehdottoman rangaistuksen
kolmen vuoden seurannassa. Taman osuuden ehti ylittaa jopa vuonna 1999
nuorisorangaistukseen ensi kertaa tuomittujen kohortti, vaikka heidan seuranta-aikansa oli keskimaarin vain 15 kuukautta: heista seitseman eli 21 %
tuomittiin ehdottomaan. Vuoden 1998 kohortin vastaava osuus on 48 %, ja
vuoden 1997 kohortista perati 68 % oli saanut jo uuden ehdottoman rangaistuksen.
Toiseksi Lappi-Seppalan tietoihin vertaamalla voi paatella, etta nuorisorangaistukseen tuomitut edustavat luultavasti merkittavaa osaa niista
nuorista, joille kertyy nopeasti huomattava maara rikosrekisterirangaistuksia. Lappi-SeppaHin tietojen nojalla voi arvioida, etta rikosoikeusjarjestelman piiriin tulee vuosittain ehka I 00-150 nuorta, jotka muutaman vuoden
kuluessa tuomitaan lukuisia kertoja rikosrekisteriin merkittavaan rangaistukseen.163 Kun ottaa huomioon, etta nuorisorangaistus on kaytossa alueella, jossa asuu noin kolmannes maan vaestOsta, naytti:ia silta, etta nuorisorangaistukseen valikoitui kokeilualueilla merkittava osa tallaisista nuorista.

7. 7 Uusimistiedot ja nuorisorangaistukseen
tuomittujen "kolme ryhmaa"
Sanna Virolainen on jakanut nuorisorangaistuskokeilun alkuvaiheissa
koottujen tapauskuvausten ja kriminaalihuollon kokemusten perusteella
nuoret kolmeen eri ryhmaan lahinna nuorisorangaistuksen toimeenpanon
luonteen ja uusintarikollisuuden perusteella. (1) Ensimmaisen ryhman
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Vuonna 1992 ensi kertaa ehdolliseen tuomitusta 8l6:sta 15-17-vuotiaasta 76 sai viihintiiiin
neljii uutta ehdollista viiden vuoden seurannassa 64 kolmen vuoden seurannassa. Ehdottomaan
tuomittiin kolmessa vuodessa 13 7. Luultavasti useimmat elleiviit liihes kaikki niistii, joille kasautui runsaasti ehdollisia, saivat myos ehdottoman tuomion. Samoin voi olettaa, ett!t merkitt!tvii osa
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muodostavat nuoret, joiden rikollirien toiminta on ollut vahaista ja satunnaista seka nuorisorangaistuksen toimeenpano vaivatonta. (2) Toisen ryhmiin muodostavat nuoret, joiden rikollinen ura on jo edennyt melko pitka1le, mutta joilla tiiysi-ikiiistymisen liihestyessa on voimakas motivaatio elamansii muuttamiseen. (3) Kolmas ryhma koostuu taparikollisista, huumausaineriippuvaisista ja vaikeasti mielenterveysongelmaisista nuorista. Heidiin
kohdallaan toimeenpano ei suju ja nuoret tekeviit uusia rikoksia. 164
Tiitii samaa kolmijakoa, jota myos monet haastatelluista kriminaalihuollon tyontekijoistii pitiviit osuvana, on mahdollista niihda myos uusintarikostiedoissa.
Edella esitettyjen tietojen nojalla nuorisorangaistuksen loppuun suorittaneet tekivat muita viihemman uusia rikoksia. Samoin ne, joille nuorisorangaistus oli ensimmainen rikosrekisterirangaistus, tekivat muita viihemman uusia rikoksia. Niiita ominaisuuksia vastaa Virolaisen ensimmiiinen
ryhmii.
Toisen ryhman kuvaukseen taas voisivat sopia ne nuoret, joilla oli
aikaisempaa rikoshistoriaa, joskus rankkaakin, mutta jotka lopettivat tai
olennaisesti harvensivat rikosten tekemista nuorisorangaistusprosessin yhteydessii. Tassa kaytossii oleva aineisto ei pysty kumoamaan eika vahvistamaan sita, missii miiiirin heilla itselliian oli motivaatiota muuttaa elamiiansa, tai sita, oliko nuorisorangaistuksel!a siihen erityistii vaikutusta. Se,
etta nuorisorangaistus on saattanut tiirkeiillii tavalla tukea nuorten omia
muutospyrkimyksiii, nayttiiii kuitenkin erilaisten tapauskuvausten perusteella hyvin mahdolliselta.
Kolmanteen ryhmiiiin kuuluvia nuoria voi myos !Oytaa uusimistiedoista siinii mielessa, etta joukossa on muutamia, jotka eiviit suorittaneet
nuorisorangaistuksestaan juuri mitiiiin ja joilla on lyhyessa ajassa suuri
maiira tuomioita uusista rikoksista. Kiiytossii ei ole tietoja heidan mahdollisista huume- tai mielenterveysongelmistaan.
Tiedot nuorisorangaistukseen tuomittujen uusista rikoksista yhdistettynii kriminologiseen tietoon rikosoikeudellisten seuraamusten vaikutuksista uusimisalttiuteen ja kriminaalihuollon kokemuksiin nuorisorangaistukseen tuomittujen erilaisista ryhmistii antavat aihetta seuraaviin piiiitelmiin:
Periaatteessa nykyisen kaltainen nuorisorangaistus tuntuu mielekkiiimmiiltii seuraamukselta Virolaisen kolmijaon toisen ryhman kohdalla.
Ryhmiiiin 1 kuuluvien kohdalla ehdollinen rangaistus vaikuttaisi riittavalta,
ja ryhman 3 kohdalla nuorisorangaistus tuntuu riittiimattomalta. Pulmana
on tietenkin suuressa miiiirin se, millii tavoin eri ryhmiin kuuluvat voi tunnistaa ennen nuorisorangaistukseen tuomitsemista. Yhtena kriteerina, joka
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usein auttaa erottamaan ryhman 1 muista, voi toimia aikaisempi rikosrekisteri. Nuorisorangaistuksen tuomitseminen henkilolle, jolla ei ole aikaisempia rikosrekisteririkoksia, pitaisi taman ajatuksen mukaan olla poikkeuksellista niin, etta on hyvin selvia muita perusteita olettaa, etta nuorisorangaistus on perusteltu uusien rikosten ehkaisemiseksi ja tekijan sosiaalisen selviytymisen edistamiseksi.
Kuten alia olevat haastattelutiivistelmat osoittavat, kriminaalihuollon tyontekijat pitivat esitettya kolmijakoa yleensa osuvana ja olivat pitkalti samaa mielta nuorisorangaistuksen tarkoituksenmukaisuudesta eri
ryhmille. SamaHa kuitenkin tuotiin esiin muun muassa se ongelma, etta
ryhmien tunnistaminen ja nuorisorangaistuksen vaikutusten arvioiminen
etukateen voi olla vaikeaa.
Helsinki. Jako kuvaa nuorisorangaistuksella rangaistuja nuoria hyvin.
Ensimmaiseen ryhmaan kuuluville ei tulisi edes tuomita nuorisorangaistusta. Niita onkin vain vahan. Toinen ryhma on se, jolla nuorisorangaistus toimii parhaiten. NRL:n soveltamisala tulisi onnistua rajaamaan tahan ryhmaan kuuluviin nuoriin. Kolmannen ryhman osalta
tilanne on hankala. Huumeongelmaiset toisaalta tarvitsisivat nuorisorangaistusta, mutta sen lapivieminen ei tahdo onnistua. Muiden kuin
huumeriippuvaisten osalta nuorisorangaistuksella voi olla myos positiivisia vaikutuksia: taparikolliset "heraavat" pohtimaan asioita. Nuorisorangaistuksen vaikutus nuoreen voi tapahtua vasta pitkankin ajan
kuluttua.
Huumeet kaatavat useimmiten nuorisorangaistuksen, mutta toki myi:is monet muut tekijat vaikuttavat keskeyttamisiin. Keskeyttaminen ei kuitenkaan merkitse taydellista epaonnistumista. Nuorisorangaistuksen keskeyttaminen voi olla nuoren kannalta "kypsyttava"
toimenpide.
Joensuu. Kolmijaosta voi todeta sen, etta ensimmamen ryhma ei
kuulu nuorisorangaistukseen, toista ryhmaa on etukateen vaikea havaita, mutta siihen kuuluvat nuoret tulisi saada nuorisorangaistuksen
piiriin. Kolmannen ryhman osalta on huomautettava, etta nuorisorangaistuksessa nuoren on kyettava myi:is itsenaisesti suorittamaan rangaistustaan. Heraa kysymys, missa kohdin kiinnipitavan otteen raja
kulkee? KHL:ssa puhutaan toisinaan, etta nuorisorangaistuksessa
koulutetaan yhdyskuntapalvelun suorittajia.
Tampere. Nuorisorangaistusnuorten ryhmittelya on pohdittu paljon,
koska siina on kysymys myi:is siita, keille nuorisorangaistus tulisi alun
alkaen tuomita. Lahti:ikohtaisesti Virolaisen jaon toinen ryhma on se,
jolle nuorisorangaistus tulee tuomita. Tyypittely on kuitenkin ongelmallista. Kuten lienee selvaa, ryhma kolme on kaikkein ongelmallisin:
tallaiset henkili:it tarvitsevat nuorisorangaistukseen liittyvaa tukea,
mutta he eivat kaytanni:issa kykene nuorisorangaistusta suorittamaan.
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Turku. Nuorten kategoriointi ryhmiin on hyvin ongelmallista, mutta
karkeasti ottaen jotain kyseisen kolmijaon suuntaista on nahtavissiL
Ensimmainen ryhma ei kuulu nuorisorangaistukseen, toinen ryhma on
yleisin ja juuri kolmas ryhma tarvitsisi nuorisorangaistusta, mutta he
eivat kykene sita useinkaan suorittamaan.
Virolaisen kolmijako herattaa kysymyksen nuorisorangaistuksen kohderyhmasta ja lakimuutoksen vaikutuksesta siihen. Lakimuutos on ongelmallinen, koska se toi nuorisorangaistuksen piiriin nuoria,
joiden kohdalla ehdollinen vankeusrangaistus olisi parempi seuraamus. Lisaksi lakimuutos sitoo nuorisorangaistukseen tuomitsemisen
liiaksi nuoren sosiaaliseen asemaan; myos lastensuojelulle tulisi jattaa
tyoskentelytilaa. Ehdollisen vankeusrangaistuksen tulisi olla edellytys
nuorisorangaistuksen tuomitsemiselle. Ajatuksena aikainen reagointi
nuorisorangaistuksen kaltaisella seuraamuksella on toki hyva asia,
mutta talloin laajennetaan nuorisorangaistus samalla nuorille, jotka
eivat sita tarvitsisi.
Huumausaineet ovat suuri ongelma Turun nuorisorikollisuudessa. Arviolta 90 prosentissa tapauksista huumausaineet ovat tavalla
tai toisella mukana nuorten rikoksissa. Huumausaineiden kayttajia ei
voida rajata nuorisorangaistuksen ulkopuolel!e kokonaisuudessaan,
mutta toisaalta nuorisorangaistus ei saa olla mikaan "kaatopaikka"
vahvasti huumausaineriippuvaisille. Huumausaineet ovat valitettavasti
yksi suurimpia nuorisorangaistuksen ongelmia, johon ei ole loydettavissa ratkaisua nykyisten puitteiden varassa.
Huumausaineiden kayttajia tulee kohdella tapauskohtaisesti.
Vahvasti huumausaineriippuvaiset ja mielenterveysongelmaiset tulisi
rctiata nuorisorangaistuksen ulkopuolelle, mutta naiden ongelmien havaitseminen tuomitsemisvaiheessa ei ole aina helppoa. Sopimushoito
olisi varmasti hyva ratkaisu. Toisaalta on muistettava, etta pelkka
hoito ei tyydyta yhteiskunnan kostonhimoa.
Vantaa. Ryhmittely on erittain onnistunut. Toinen ryhma on se, joka
nuorisorangaistusta kipeimmin tarvitsee. Paatuneiden rikollisten eli
kolmannen ryhmiin kohdalla nuorisorangaistukseen tuomitseminen on
use in jo liian myohaista; he ovat jo liian lahella "Keravan porttia".
Virolaisen jaon kolmanteen ryhmaan kuuluvat huumeriippuvaiset eivat ole oikea kohderyhma nuorisorangaistukselle. Heidan
kohdalla aikatauluihin sitoutuminen ei yksinkertaisesti onnistu. He
ovat liian pihalla. Vaikka naissa tapauksissa yritetaan ja ponnistellaan
todella paljon, ei ole tarkoituksenmukaista tuomita nuorisorangaistusta heille, koska se joudutaan lahes aina keskeyttamaan eika vuorovaikutusta nuoren kanssa synny. Huumausaineriippuvaiset ovat rikosoikeudellisen seuraamusjarjestelman kannalta arvioituna todella ongelmallinen ryhma.
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7.8

P~Uitelmia

Tassa tarkastelussa on kaynyt ilmi, etta suuri osa nuorisorangaistukseen
tuomituista nuorista jaa nopeasti kiinni uusista rikoksista, joista he saavat
rikosrekisteriin merkityn tuomion. Ainakin 57 prosenttia ehti vuoden kuluessa ensimmaisesta nuorisorangaistustuomiosta tehda uuden rikosrekisterirangaistukseen johtavan rikoksen, ja 44 prosenttia ehti samassa ajassa
saada uuden tuomionkin. Korkea uusiminen oli odotettua, koska rangaistus
tarkoitettiin suurelta osin juuri nuorille, joilla katsottiin olevan korkea uusimisriski, eika ole perusteita olettaa etta nuorisorangaistuksenkaan kaltainen puuttuminen pystyisi uusimista kovin radikaalisti vahentamaan. Kriminologisen tutkimuksen perusteella jo parinkymmenen prosenttiyksikon
vaheneminen uusintarikollisuudessa olisi hyva tulos. Tama tutkimus jattaa
avoimeksi sen, uusivatko nuorisorangaistukseen tuomitut enemman, vahemman vai yhta paljon kuin he olisivat uusineet johonkin muun seuraamukseen tuomitsemisen jalkeen. Vastauksen saaminen tahan kysymykseen
olisi vaatinut kunnollisen verrokkiryhman muodostamista ja seuraamista.
Alueellisen kokeilun mahdollistama vertailuryhman muodostaminen
olisi yksi tapa, jolla voitaisiin saada tietoa eroavatko nuorisorangaistuksen
vaikutukset mitattavasti muista vaihtoehdoista. Vastaavien ulkomaisten
tutkimusten perusteella voi kuitenkin arvioida, etta tassa ei kovin suuria
eroja tulisi nakyviin. Sen vuoksi olisi harkittava itse seuraamuskokeiluissa
nykyista tarkempaa asetelmaa siita, mita toimia tehdaan ja miten niiden
vaikutuksia arvioidaan.
Kaytettavissa ollut aineisto uusintarikollisuudesta kuitenkin vahvistaa paradoksaalisesti sen, etta sellainen nuorten rikoksentekijoiden joukko,
jolle nuorisorangaistus tarkoitettiin, on olemassa ja, etta tata joukkoa on
merkittavassa maarin valikoitunut nuorisorangaistukseen tuomittujen joukkoon. SamaHa ovat vahvistuneet kasitykset siita, etta tietyt tekijat ennustavat jossain maarin uusintarikollisuutta. Ehka keskeisin naista on aikaisempi
rikollisuus.

8

ARVIOITA, EHDOTUKSIA JA A VOIMIA
KYSYMYKSIA

Nuorisorangaistuksen tapainen seuraamus vaikuttaa kayttOkelpoiselta ja
tarpeelliselta lisaykselta nuorten rikoksentekijoiden seuraamusjarjestelmaan. Suppea rangaistuslajivalikoima ei havainnollisuudestaan ja yhdenvertaisuudestaan huolimatta ole valttamatta paras mahdollinen varsinkaan
nuorten rikoksentekijoiden kohdalla. Vaikka ehdollinen rangaistus toimii
hyvin monien ja vahintaan kohtuullisesti useimpien nuorten kohdalla, osa
nuorista ei ota vakavasti siihen sisaltyvaa uhkaa tulevaisuudessa taytant66npantavasta rangaistuksesta. Jotakin kasitettavampaa ja konkreettisempaa rangaistusta kaivataan ehdollisen rangaistuksen ja ehdottoman vankeuden valiin. Myos nuorisorangaistuksen toimeenpanijoiden keskeinen viesti
on se, etta nuorisorangaistusta tai sen kaltaista seuraamusta tarvitaan vaikka kokeilusta esitetaan myos kriittisia huomautuksia. Tamankin tutkimuksen mittaan on tullut esiin lukuisia pulmia, joita nykymuotoiseen nuorisorangaistukseen sisaltyy. Seuraavassa eritellaan keskeisimmat ongelmakohdat ja tehdaan ehdotuksia niiden ratkaisemiseksi.

(1) Saadokset nuorten rikoksentekijoiden henkilokohtaisen tilanteen selvittamisesta ennen tuomioistuinkasittelya tarvitsevat kokonaisuudistusta.
Ennen nuorisorangaistuksen tuomitsemista tehtavat selvitykset nuoren tilanteesta perustuvat suurelta osin yli puoli vuosisataa vanhoihin saadoksiin
niin sanotusta henki!Otutkinnasta. Niiden sisalto on monin osin tulkinnanvarainen ja erain osin suoranaisesti vanhentunut. Ne pitaisi uudistaa perusteellisesti. Jos nuorisorangaistuksen tapainen rangaistus sailytetaan, sen
vaatimista eritysvalmisteluista voisi saataa samassa yhteydessa. Koska
henkilotutkinnan tarkoituksena on alun perin ollut antaa tuomioistuimelle
seuraamusratkaisun kannalta tarpeellisia tietoja, olisi luontevaa ajatella,
etta henkilotutkintaa koskeviin uusiin saadoksiin sisaltyisi myos mahdollisuus tai velvollisuus laatia tietyissa tilanteissa nuorisorangaistusta (tai vastaavaa seuraamusta) koskeva toimenpidekartoitus. Tarvitaan muun muassa
selkea maarittely siiUi, miten ja kenen aloitteesta henkilotutkinta laaditaan.
(2) Nuorisorangaistuksen kayttamisestd tehtavastd alustavasta suunnitelmasta olisi saadettava laissa. Riippumatta siita, mita niin sanotun henki!Otutkinta-asian kokonaisuudelle tehdaan, olisi nuorisorangaistuksen alus-
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tavasta toimeenpanosuunnitelmasta (tai vastaavasta esisuunnitelmasta)
mielestamme siUidettava laissa.
Nuorisorangaistuksen valikoitumis- ja valmisteluprosessia kartoitettaessa kavi ilmi, etta tuomioistuinvaihetta edeltavat vaiheet ovat liian
epamaaraisten saadosten varassa. HenkiJOtutkinta ja alustava toimeenpanosuunnitelma seka niiden keskinainen suhde on laissa maaritelty kovin valjasti. Alustavan toimeenpanosuunnitelman sisallosta ei talla hetkella ole
lainkaan saannoksia. Sen laatiminen perustuu NRL:n esitOissa lausuttuihin
suosituksiin.
Polttavimpia nuorisorangaistuksen valmistelu- ja valikoitumisprosessiin liittyvia pulmia on selkean aloitevelvollisuuden puuttuminen.
Alustavan toimeenpanosuunnitelman laatimisen aloitevelvollisuus tulisi
osoittaa syyttajalle.
Riippumatta siita, uudistetaanko henkilotutkintasaadokset, pitaisi
nuorisorangaistusta koskevat toimenpidekartoitukset ja suunnitelmat nivoa
osaksi henkilotutkintaa.

(3) Nuorisorangaistuksen ankaruus ja suhde muihin rangaistuksiin. Nuorisorangaistuksen sijoittaminen rangaistuslajien ankaruusportaikolle on
osoittautunut mutkikkaaksi. Lain sanamuodon perusteella se on li:ihinna
samalla yleisella tasolla kuin ehdollinen vankeus. Lakivaliokunta taas
hahmotti sen alustavasti ehdollista vankeutta ankarammaksi mutta oheissakoin tehostettua ehdollista lievemmaksi. Eraat tuomioistuimet ovat nuorisorangaistuksen tuomitsemista perustellessaan todenneet, etta ehdollinen
vankeus ei ole "riittava" eli tulleet kaytannossa katsoneeksi nuorisorangaistuksen ainakin noissa tapauksissa jossakin mielessa ehdollista ankarammaksi.
Kuvaa mutkistaa kuitenkin se, etta kahta vuotta lahentelevaa ehdollista vankeusrangaistusta pidetii.ii.n perinteisesti varsin ankarana rangaistuksena, ja nuorisorangaistuksen esitoissa ja muissakin virallislahteissa suositetaan vakavista rikoksista ensikertalaiselle symboliarvoltaan ankaraa, pitkaa ehdollista vankeusrangaistusta nuorisorangaistuksen sijasta. Koettuun
ankaruuteen vaikuttaa se, mita kasityksia tuomitulla- ja muilla- on siita,
mita seurauksia nuorisorangaistuksen laiminlyomisesta aiheutuu. Siten kysymysta nuorisorangaistuksen asemasta ankaruusportaikolla ei voi kovin
pitkalle ratkaista ilman keskustelua laiminlyonnin sanktioinnista.
Nuorisorangaistuksella haluttiin luoda seuraamusmuoto, jonka nuori
kokisi konkreettisemmaksi rangaistukseksi kuin ehdollisen vankeusrangaistuksen. Selvaa onkin, etta nuorisorangaistus, joka suoritetaan, puuttuu
varsin paljon nuoren elamaan tassa ja nyt - ainakin verrattuna sellaiseen
ehdolliseen, jota ei panna taytantoon. Taman on toivottu joskus pysayttavan myos rikoskierteen alussa olevan nuoren. Eika nuorisorangaistukselta
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odoteta vain sellaista konkreettisuutta, jonka tuomittu kokee ehdollista
tuntuvampana tai ankarampana rangaistuksena, vaan myos sita, etta nuori
saisi sen avulla kayttoonsa uusia keinoja elaman hallitsemiseen ilman rikoksia.
Ylipaataan meista nayttaa kuitenkin silta, etta nuorisorangaistusta
olisi yleensa pidettava ankarampana rangaistuksena kuin ehdollista vankeutta- ehka lukuun ottamatta hyvin pitkia ehdollisia vankeusrangaistuksia joissakin tapauksissa, joissa tuomitulla ei ennestaan ole merkittavaa rikosrekisteria. Taman vuoksi tuntuu edelleen perustellulta myos alkuperaisen kokeilulain esitOiden ohje, jonka mukaan nuorisorangaistus tuomittaisiin paasaant6isesti vain sellaiselle nuorelle, jolle on aikaisemmin tuomittu
ehdollista vankeutta. PaasaantO sallisi tietysti poikkeuksia. Nuorisorangaistus voitaisiin mielestamme ainakin kokeilun kestaessii joissakin tapauksissa tuomita myos rikosrekisterittomalle nuorelle, jos esimerkiksi hanen alle 15-vuotiaana tekernistaan rikoksista tai muista seikoista voi paatella hanen olevan rikoskierteessa. Jatkokokeilussa voisi arvioida tallaisten
arviointiperusteiden merkitysta ja luotettavuutta.

(4) Suostumus nuorisorangaistukseen? Nuorisorangaistuksen tuomitsemiseen ei vaadita epaillyn suostumusta, toisin kuin ehdottoman vankeuden
asemesta tuomittavan yhdyskuntapalvelun on tai ehdotetun sopimushoidon
kohdalla olisi laita. Silloin kun nuorisorangaistusta ei tuomita muun rangaistuksen asemesta, tama lienee oikea ratkaisu. Se ei kuitenkaan kumoa
sita, etta kaytannossa nuoren etukateen ilmaisemalla halukkuudella suorittaa nuorisorangaistus voi olla tarkea merkitys. Nuorisorangaistuksen korkeat keskeyttamisluvut viittaavat tahiin, samoin kuin kuvaukset tapauksista,
joissa nuori on etukateen ilmoittanut ettei aio suorittaa nuorisorangaistukseen kuuluvia tehtavia.
Kysymys suostumuksesta on yhteydessa nuorisorangaistuksen ajateltuun asemaan ja ennen kaikkea siihen, rnita laiminlyodyn nuorisorangaistuksen sijaan tuomitaan. Nykyisellaan, kun nuorisorangaistus on ehdollisen vaihtoehto ja lairninlyojaa uhkaa tuomitseminen ehdolliseen ja
mahdollisesti oheissakkoon, nuorisorangaistus koetaan usein vaihtoehtoaan
ankarammaksi rangaistukseksi. Ei olisi mielta edes kysya suostuuko tuomittu siihen, etta hiinen Iievemmaksi kokemansa rangaistus vaihdetaan ankarammaksi.
Siten nykyisen kaltaisen kokeilulain ja muuntorangaistuskaytannon
vallitessa ei vaikuta tarkoituksenmukaiselta tuomita nuorisorangaistusta
nuorelle, joka ilmoittaa jo rangaistuksen valmisteluvaiheessa vakuuttavasti,
ettei aio nuorisorangaistusta suorittaa. Tallaisia kokemuksia on mm. Espoon KHL:ssa. Talloin nuorisorangaistus muunnetaan kaytannossa ehdolliseksi vankeusrangaistukseksi (joskus oheissakolla tehostettuna), mika vai-
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kuttaa turhalta resurssien hukkaamiselta. Tietenkin on mahdollista, etta
nuorisorangaistuksen tuomitseminen tallaiselle nuorelle saattaa myohemmassa vaiheessa havahduttaa nuoren. Muutama onnistuminen alkujaan
uhmakkaan nuoren kohdalla on jo hyva tulos. Tallaisten prosessien varaan
ei voi kuitenkaan kovin paljon laskea, jos se samalla vakavasti vahentaa
seuraamuksen uskottavuutta.
Suostumuksen valttamattomyytta vastaan puhuu argumentti, etta
nuorisorangaistuksella pyritaan havahduttamaan nuori, joka ei valttamatta
ymmarra omaa parastaan. Nuorisorangaistuksen toimeenpanossa pyritaan
rakentamaan luottamuksellinen suhde ja saamaan huolella valmisteltujen
ohjelmien avulla nuori ymmartamaan tekojensa merkitys. Tama prosessi ei
voisi kaynnistya, jos nuoren mahdollisesti harkitsematon kieltaytyminen
aina olisi este nuorisorangaistuksen tuomitsemiselle. Nain allen nuorisorangaistuksen tarkoitukseen ei ole sovitettavissa seikka, etta nuoren suostumus asetettaisiin tuomitsemisen edellytykseksi. Mutta jakin merkitys
sille on kuitenkin annettava.
Kaytannossa on joka tapauksessa korostettava sellaisten keskustelujen merkitysta, joissa nuorelle selviaa mita nuorisorangaistus on. Hanen
mielipiteensa voinee myos useissa tapauksissa vaikuttaa siihen millaisia
asia toimeenpanosuunnitelman "valinnaisiin" osiin tulee.
Vaikka varsinaista suostumusta ei kysyttaisikaan, voisi nuorelta
kenties kuitenkin kysya aikooko han suorittaa suunnitelman kaltaisen nuorisorangaistuksen, jos se hanelle tuomitaan. (On otettava huomioon, etta
nuorisorangaistukseen saattaa rangaistuksellisen elementtien lisaksi sisaltya myos "porkkanoita": tyoskentelyohjelmia, jotka nuori kokee itselleen
tarpeellisiksi ja hyodyllisiksi.) Tuomioistuin voisi ottaa nuoren vastauksen
huomioon. Kannalle annettava merkitys on loppujen lopuksi jatettava tuomioistuimen ratkaistavaksi. Tuomioistuimelle kuitenkin pitaisi valittaa sosiaalityontekijoiden ja KHL:n tyontekijoiden arvio nuoren suhtautumisesta
ja sen merkityksesta. Mita vanhempi ja kypsempi nuori on, sita suurempi
merkitys hanen suostumukselleen olisi annettava.
(5) Nuorisorangaistuksen elementteja on harkittava uudelleen. Kriminaalihuollon piirissa on koettu, etta nuorisorangaistuksen jakautuminen kahteen
eri osaan, nuorisopalveluun ja valvontaan, saattaa sekoittaa sen luonnetta.
Monet kriminaalihuollon tyontekijat pitivat parempana nuorisorangaistusta,
jossa olisi vain yksi elementti ja tama elementti olisi nuorisopalvelu. Meilla
ei ole tahan kysymykseen kiteytynytta kantaa, mutta eraita kysymysta valaisevia seikkoja on tutkimuksen kuluessa tullut esiin.
Epailematta kahden osan ero on tuomitulle usein vaikeata hahmottaa. Hammennysta varmaankin lisaa se, etta toisessa osassa, nuorisopalveJussa, on siinakin kahdenlaisia elementteja, palkatonta tyota ja "ohjauksen
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alaisena suoritettavia sosiaalista toimintakykya edistavia tehtavia". Jalkimmaisia voi olla vaikea erottaa eraista valvontaan yhdistetyista tehtavista, kun molempia toteutetaan muodoltaan samantapaisin tyi:iskentelyohjelmin.
Jo nykyisen lain vallitessa voitaisiin nuorisorangaistuksen toimeenpanoa eriyttaa siten, etta vain nuorisopalvelutuntien suorittaminen olisi tiukasti sidottua tuomioistuimen maaraamaan tuntimaaraan kun taas valvontaajan kaantaminen valvontakaynneiksi ja tyi:iskentelyohjelmiksi voisi olla
vapaampaa ja jaada riippumaan nuoren tarpeista ja kehityksesta valvonnan
aikana. Kuitenkin valvonnan suorittamisen kasite saattaisi vaatia tasmennysta: riittaiiki:i siihen valvonta-ajan kuluminen vai pitaaki:i tuomitun myi:is
suorittaa jotakin, kuten esimerkiksi saapua valvontatapaamisiin?
Mutta olisi kenties mietittava myi:is palkattoman tyi:in ja sosiaalista
toimintakykya edistamaan tarkoitettujen tehtavien suhdetta. Palkaton tyi:i
muistuttaa yhdyskuntapalvelua, erottaa nuorisorangaistuksen symbolisesti
selvimmin ehdollisesta vankeusrangaistuksesta ja on ehkli se osa, jonka
kansalaiset helpoimmin mieltlivat rangaistukseksi. Kuitenkin vain noin
puolet suoritetuista nuorisopalvelutunneista on ollut palkatonta tyi:ita. Nuorisopalvelun toinen elementti, "sosiaalista toimintakykya edistavlit tehtavat", ei ole yhtli helposti ymmarrettavissa rangaistukseksi. Sen toinen ongelma on, etta nimi ehkli lupaa enemman kuin voidaan taata: tehtlivilla voidaan pyrkili edistamlian tuomittujen sosiaalista toimintakykyli, mutta vakuuttavaa nliytti:ili siita, etta tama onnistuu, ei ole. Monien tapauskuvausten
val ossa on kuitenkin selvaa, etta nuorisorangaistukseen tuomittujen joukossa on monia, jotka hyvin todennlikoisesti hyi:ityvat taman otsikon alia toteutetuista ohjelmista siten, etta se parantaa rikoksettoman ellimlin mahdollisuuksia. Sen vuoksi naidenklian ohjelmien mahdollisuuksista ei tulisi luopua.
Yksi mahdollisuus olisi se, etta nuorisopalveluun kuuluisi vain palkaton tyi:i ja valvontaan kuuluisi paitsi kuukausina ilmaistava valvontajakso
ja suoritettavina tunteina maarlittavli osa, joka kaytettliisiin ohjelmiin, joiden voi olettaa edistavlin sosiaalista toimintakykyli ja rikoksetonta elamlinhallintaa.

(6) Nuorisorangaistuksen ehtojen rikkominen. Tlissli tutkimuksessa on
kaynyt ilmi, etta suuri osa nuorisorangaistuksen toimeenpanijoista pitlia
nykyisin kayti:issa olevia mahdollisuuksia puuttua nuorisorangaistuksen
laiminlyi:inteihin riittamatti:imina. Nuorisorangaistuksen keskeista kohderyhmaa ajatellen ne ovat hampaattomia. Uusia keinoja kaivataan seka silloin, kun puututaan ensimmaisiin vahaisempiin laiminlyi:inteihin, etta silloin, kun nuorisorangaistus on todettava keskeytetyksi ja maarataan toinen
rangaistus sen sijaan.
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Yksi harkinnan arvoinen puuttumiskeino ennen nuorisorangaistuksen keskeyttamista voisi olla jo nuorisorangaistuksen valmisteluvaiheessa
esilla ollut matkustuskielto. Tama on konkreettinen ja tuntuva sanktio. Turussa on kerrottu saadun hyvia kokemuksia matkustuskiellon kayttamisesta
tilanteissa, joissa nuorisorangaistukseen tuomittu nuori on syyllistynyt uusiin rikoksiin (matkustuskielto ei ole ollut varsinaisesti nuorisorangaistuksen sanktio, mutta sita on kaytetty, kun nuorisorangaistukseen tuomittu on
tehnyt uuden rikoksen). Matkustuskielto on jotain konkreettista, jonka nuorikin tuntee ja ymmartaa. Talloin myos toimeenpanossa olevan nuorisorangaistuksen suorittaminen helpottuu. Toimeenpanossa saadaan ikaan kuin
"tyorauha", koska nuori ilmestyy talloin tapaamisiin huomattavasti aktiivisemmin. Toisaalta kokemuksia on siita, etta myos nuori on kertonut matkustuskiellon hyodyllisyydesta: han on saanut "laillisen ja hyvaksyttavan
esteen" olla poissa kaveriporukan piiristaja menna ajoissa kotiin.
Nuorisorangaistuksen laiminlyonnin viimekatinen sanktio, nuorisorangaistuksen muuntorangaistukset ovat toinen pulma. V aikka nykysaadokset eivat nimenomaan rajaa muuntorangaistuksen lajivalikoimaa, esitoiden perusteella ehdoton vankeusrangaistus on kaytannossa lahes kokonaan suljettu pois. Kun nuorisorangaistuksen muuntotilanteissa on paaosin
kysymys vain toimeenpanosuunnitelman ehtojen rikkomisesta, on esitetty,
etta rangaistuksen ehtojen rikkomista ei voida sanktioida ankarammalla
seuraamuksella, siis ehdottomalla vankeusrangaistuksella. Periaatteessa ja
useissa tapauksissa linjaus on varmasti oikeansuuntainen. Hallituksen esityksessa kuitenkin viitattiin mahdollisuuteen, etta joissakin tapauksissa
nuorisorangaistus voitaisiin tuomita ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta. Olemme itse samoin edella argumentoineet, etta joissakin tapauksissa
juuri nuorisorangaistuksen kaytto mahdollistaa ehdottoman vankeusrangaistuksen valttamisen, silla ehdottoman vankeuden vaatimat painavat syyt
eivat ole riippumattomia siita, mita muita rangaistusvaihtoehtoja on kaytettavissa.
Olemme siis sita mielta, etta ehdottoman vankeuden tuomitsemista
suorittamattoman nuorisorangaistuksen sijaan ei pitaisi sulkea kokonaan
pois. Ehdottoman vankeusrangaistuksen tuomitseminen muuntorangaistuksena koskisi lahinna tilanteita, joissa nuorisorangaistus lahentelee maksimiaan ja rangaistus on kokonaan tai hyvin suurelta osin suorittamatta ja
joissa alkuperainen rikos olisi nuorisorangaistusvaihtoehdon puuttuessa
saattanut johtaa ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Naemme siten, etta
ainakin silloin kun nuorisorangaistus on kokonaan tai miltei kokonaan laiminlyoty, tuomioistuimen olisi muuntorangaistusta harkitessaan palattava
alkuperaiseen rikokseen ja arvioitava sen vaatimaa rangaistusta. Jos naemme nuorisorangaistuksen viimeisena yrityksena estaa nuoren ajautuminen
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ehdottomaan vankeusrangaistukseen, voimme myontaa mahdollisuuden
muuntaa nuorisorangaistus ehdottomaksi vankeusrangaistuksi.
Joissakin tapauksissa voisi laiminlyodyn nuorisorangaistuksen sijasta tuomita yhdyskuntapalveluksi muunnetun lyhyen ehdottoman vankeusrangaistuksen.165 Tuomitulle jaisi talloin viela mahdollisuus valttaa vankila, mutta samalla hanelle tulisi selvaksi, etta palvelun laiminlyomisesta
seuraa vankeusrangaistus. Tallaista ratkaisua voisi kayttaa silloin, kun nuorisopalvelun laiminlyonnin arvellaan johtuneen enemman sellaisesta motivaation puutteesta, johon selvempi vankeusrangaistuksen uhka saattaa tehota, kuin kyvyttomyydesta tai jarkkymattomasta uhmasta.
Jos sen sijaan nuorisorangaistuksella edelleenkin puututtaisiin myos
nuoren alkavaan rikoskierteeseen - siis tahan rangaistukseen tuomittaisiin
edelleen myos henki!Oita, joiden rikosrekisteri on tyhja tai lyhyt ja joiden
tuomitsemista ehdottomaan vankeuteen ei vakavasti harkita -, tallaisissa
tapauksissa muunto ehdottomaksi vankeusrangaistuksi ei ole yleensa perustelua.
Nuorisorangaistukselle ajateltu paafunktio voi nahdaksemme vaihdella tapauskohtaisesti - kyse on tapauskohtaisesta harkinnasta kunkin
nuoren kohdalla. Nain allen tilanteessa, jossa nuorisorangaistuksen tarkoitukseksi voidaan maaritella viimeinen yritys valttaa vankila, muunto ehdottomaksi vankeudeksi on perusteltavissa.
(7) Paihderiippuvaiset nuoret. Edella on korostettu paihteista riippuvaisten
nuorten vaikeuksia suoriutua nykyisen kaltaisen nuorisorangaistuksen toimeenpanosta. Laittomat huumausaineet ja alkoholi kaatavat naiden nuorten
kohdalla nuorisorangaistuksen. Toisaalta on todettu, etta juuri nama nuoret
tarvitsevat eniten apua ongelmiensa ratkaisemiseen. Ehdollisen vankeusrangaistuksen tuomitseminen nuorisorangaistuksen sijasta ei ole talloin ratkaisu ongelmiin. Paihderiippuvaisten nuorten kohdalla tulisi vakavasti
pohtia sopimushoidon kayttoa nykymuotoisen nuorisorangaistuksen sijasta.
Tapauskuvaukset eraista nuorisorangaistukseen tuomituista (ja siihen harkituista) viittaavat siihen, etta tallainen joukko on olemassa. Sopimushoitoon tuomittaisiin tuomittavan suostumuksella ja silla ehdolla, etta jos han
laiminlyo sopimushoidon ehdot, sopimushoidon tilalle tuomittaisiin muu
rangaistus. (Tama muistuttaa kaikenikaisille ehdotettua sopimushoitoa 166
silla erotuksella, etta nuorten kohdalla sopimushoitoa ei valttamatta tuomittaisi ehdottoman vankeuden tai muunkaan maaritellyn rangaistuksen
asemesta, jolloin myos muuntorangaistuksen valinta olisi vapaampi.)
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Kari Vanhala ehdotti aikanaan laiminlyOdyn nuorisorangaistuksen yleiseksi muuntorangaistukseksi lyhytta vankeutta, joka on muunnettu yhdyskuntapalveluksi. Ks . Vanhala 1995.
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(8) Nuorisorangaistuksen tdsma/linen kohdistaminen? Nuorisorangaistus
on avoseuraamukseksi suhteellisen tyoHis ja kallis panna toimeen. Kriminaalihuollon piirissa arvioidaan, etta yhden nuorisorangaistuksen toimeenpano vie noin viidenneksen yhden tyontekijan tyoajasta. Taman vuoksi olisi tarkoituksenmukaista keskittaa sen soveltaminen tapauksiin, joissa siita
on odotettavissa suurin hyoty. Tarkoituksenmukaisimmalta nuorisorangaistus vaikuttaisi niiden nuorten kohdalla, jotka ovat tehneet paljon rikoksia, muttajotka ovat valmiit yrittamaan elamansa hallitsemista ilman rikoksia (Virolaisen ryhma 2). Tata "kiltimmille" nuorille ehdollinen vaikuttaisi
riittavalta, ja tata vaikeammassa rikoskierteessa oleville nuorille, joista
monilia on vakava paihde- tai mielenterveysongelma, nykyisen kaltainen
nuorisorangaistus vaikuttaa tarkoituksettomalta, jos he eivat kuitenkaan ota
sita sen enempaa vakavana sanktiona kuin mahdollisuutena saada apua
elamansa jarjestamisessa lainkuuliaisempaan suuntaan. Edella mainittu sopimushoito voisi olla yksi mahdollisuus paihdeongelmaisten nuorten kohdalla. Niiden kohdalla, jotka ovat muuten syvasti kiinnittyneet rikolliseen
elamantapaan, osa nuorisorangaistuksen ongelmista vahenisi, jos laiminlyoty nuorisorangaistus muunnettaisiin nopeasti yhdyskuntapalveluksi tai
ehdottomaksi vankeudeksi.
Nuorisorangaistuksen optimaalisen kohdistamisen yksi pulma on
tietenkin se, missa maarin ja milia tavalla voidaan etukateen mahdollisimman luotettavasti arvioida nuorisorangaistuksen tarkoituksenmukaisuutta.
Kriminaalihuollon tyontekijoiden haastatteluissa kerrotaan tapauksista,
joissa on alun perin arveltu, etta nuorisorangaistus ei ole tarkoituksenmukainen. Tama on kuitenkin eri asia kuin sellaisten kriteerien asettaminen ja
kayttaminen, joiden avulla suhteellisen luotettavasti voisi etukateen ratkaista naita asioita.
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Liitctaulukko I Alustavien toimeenpanosuunnitelmien (ATPS) ja niiden
kohteena oUeiden nuorten maarat (blo) paikkakunnittain
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JUVENILE PUNISHMENT 1997-2001:
Evaluation of a new punishment
The present study examines a new punishment for juveniles of 15 to 17 years
of age, the juvenile punishment. The juvenile punishment was introduced into
the Finnish criminal justice system on an experimental basis in seven cities in
1997. The experiment was originally planned to last for three years.
Subsequently, it was continued twice: first, for two years, until the end of
2001, and then, for three years, until the end of2004.
This report deals with the introductory phases and the problems
encountered with the new sanction. The study focuses on the questions to
which the experiment was expected to provide answers. These are the
following issues: (1) Selection for juvenile punishment, (2) Sentencing
practice, (3) Appropriate target group for the juvenile punishment, (4) The
enforcement practice of the juvenile punishment. In addition, recidivism
among those sentenced to juvenile punishment has been examined. The
background of the juvenile punishment experiment is reviewed and tensions
between different objectives attached to it are discussed.
The data of this study are the following. General court statistics and
the statistics of the Probation Service (earlier known as the Probation and
Aftercare Association) were used to get an approximate picture of sentencing
and enforcement practice. The criminal records and the court decisions were
also used. In addition, social workers and workers of the Probation Service
were interviewed.

The Goals of the Juvenile Punishment
One of the goals of juvenile punishment is to create an additional rung in the
system of sanctions and in this way slow the process that would ultimately lead
to an unconditional sentence of imprisonment. Persons at this age often repeat
their offences, and in a system based on gradually escalating punishments, this
would then quickly lead to the last rung on the ladder of sanctions.
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In addition, the enforcement of the sanction was to have clear social
goals. An effort was made to incorporate in juvenile punishment such
measures that would seek to promote the ability of the young persons to
function in society and to promote their sense of responsibility. The sanction
seeks to establish relationships between the young offenders and their
immediate community, and get them to participate in various activities
intended for the same age group. In addition, programmes and courses
organised by the municipal youth services should be used to get the offender to
make better use of social services. The purpose of supervision is also to
support the young in their life situation and, as far as possible, promote their
integration into society.
Juvenile punishment is, in a way, a compromise between the
neoclassicist and the social and rehabilitative perspective. Juvenile punishment
incorporates punishment in the sense that the sanction involves a censure for
the offence. Having the offenders realise the impact of their offences, getting
them to understand what is wrong in the act and what impact it has for
example on the life of the victim, are significant objectives of juvenile
punishment. Emphasis was given not only to social goals but also to the need
of having available another more concrete non-custodial sanction. It was hoped
that the juvenile punishment would be a more concrete sanction for young
people than conditional imprisonment. However, it was not the intent of the
reform to totally replace conditional imprisonment. As was noted in the
travaux preparatoires, despite its negative aspects "the conditional sentence
nonetheless is a workable sanction in many cases. In the great majority of cases
the warning inherent in conditional imprisonment appears to work and fulfil its
functions."
The early results regarding the application of the sanction suggested
that it was being adopted relatively slowly. These early results combined with
the criticism directed in public against conditional imprisonment led to an
amendment ofthe law on juvenile punishment already in the course of the first
experimental period. While the new punishment was originally meant to be
imposed virtually only on offenders who already had at least one earlier
conditional prison sentence to their record, the purpose of the 1998 amendment
was to get it applied also in other cases, i.e., before the first conditional
sentence of imprisonment, to young offenders who were in a crime intensive
period. For this purpose the Act was supplemented with a provision according
to which the use of the sentence was also tied to the future social adjustment of
the offender and to the risk of new offences. One of the conditions for
applying the juvenile punishment was stipulated as being that the use of
juvenile punishment is to be deemed justified in order to prevent new offences
and to promote the social adjustment of the young offender.
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The preliminary enforcement plan
The Probation Service is responsible for the enforcement of the punishment.
The Service also prepares the preliminary enforcement plan, which is a key
document in sentencing with respect to the juvenile punishment. The plan is
done in co-operation with the social welfare board of the young offender's
place of residence. The purpose of the preliminary enforcement plan is to offer
information about the young offender to the court.

Contents of Juvenile Punishment
The juvenile punishment consists of two elements, youth service and
supervision.
Youth service consists of regular unpaid work carried out under
supervision as well as tasks that "promote social adjustment and that are
carried out under supervision". Youth service orders range from a minimum of
ten hours to a maximum of sixty hours. An attempt should be made to develop
the contents of the service so that it enhances the young person's sense of
responsibility and promotes his or her social relations. Examples of possible
service mentioned in the travaux preparatoires are various courses and
training programmes that help young people to manage their life situation.
Indeed, one of the purposes of the experiment is the development and testing
of model programmes to be carried out in youth services.
Supervision is always a component of juvenile punishment. The period
of supervision ranges from four months to one year. The purpose of
supervision is to support and guide the person sentenced to juvenile
punishment. Part of the supervision can also be carried out in connection with
group activity.
The main role of the supervisor is to ensure that the enforcement plan
is carried out, in other words, see to it that the young offender follows the
enforcement plan and any orders given on its basis. This includes regular
meetings with the young offender as specified in the enforcement plan. The
supervisor should also maintain contact with the site where the young offender
is carrying out his or her service in order to ensure that the youth service is
being carried out in the proper manner. The supervisor may also, if necessary,
be in contact with the parents of the young offender.
In practice the enforcement of the juvenile punishment is based on
work programmes developed by the Probation Service and the social welfare
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authorities. One of the purposes of the programme used in the meetings is to
increase the young offenders' understanding of why they commit offences,
why committing offences is wrong, what the impact of offences are on victims
and on the offenders themselves, and how they could act differently in
situations where they are tempted to commit an offence. Also the youth service
programmes have similar orientations. Their actual work component has
remained quite modest. Indeed, in practice it would appear that the difference
between youth service and supervision has remained quite ambiguous.
According to the instructions of the Probation Service, during the first three
months of supervision there should be at least two weekly meetings between
the supervisor and the young person, and thereafter there should continue to be
regular meetings in accordance with the young person's circumstances.

Sentencing offenders to juvenile punishment
A person who was 15 years but not yet 18 years old at the time of the offence
can be sentenced to juvenile punishment. The conditions for the imposition of
the punishment can be divided into those that concern the offence and its
blameworthiness, and those that concern the assessment of the offender's
propensity to commit new offences, his or her possibilities of social adaptation,
and his or her need for rehabilitation.

Position on the ladder of sanctions
The first requirement for the application of juvenile punishment is that "in
view of the seriousness of the offence and the circumstances connected with
the act a fine is to be deemed an insufficient punishment, and there are no
weighty reasons that require the imposition of an unconditional sentence of
imprisonment." This provision locates juvenile punishment, in the ladder of
sanctions, on the level of conditional imprisonment (and thus between the fine
and unconditional imprisonment). The question of whether or not the offence
calls for a sanction that is located on this level is solved primarily in the light
of the seriousness of the offence, in other words through an application of the
ordinary grounds for sentencing.
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The risk of recidivism
It is, however, not enough to locate the sanction on the same level as
conditional imprisonment. We still have to make a choice between conditional
imprisonment and juvenile punishment. One should bear in mind the
amendment made to the Act in 1998, according to which the sanction should
be applied if"use of juvenile punishment is to be deemed justified in order to
prevent new offences and to promote the social adjustment of the young
offender".
The most reliable basis for the assessment of the risk of recidivism has
proven to be earlier offences. Indeed, the primary focus of the sanction are
young persons who have committed earlier offences. Since one goal is to
provide a solution to the problem created by repeated sentences of conditional
imprisonment, it would be appropriate to use juvenile punishment in a situation
where experience has shown that a conditional sentence would be an
insufficient warning. According to the general recommendation in the travaux
preparatoires, as a rule juvenile punishment should not be used unless the
young offender continues to commit offences even after conditional sentences.
On the other hand, the way in which the Act is worded does not
prevent a young offender being "directly" sentenced to juvenile punishment,
without going through the intermediate rung of a conditional sentence. One of
the goals of the 1998 amendment of the Act was specifically to make it
possible to impose juvenile punishment also on young offenders who have not
yet been sentenced to conditional imprisonment, but whose life situation and
risk of recidivism required measures that were more concrete than a
conditional sentence. An example would be when the young offender
continuously commits offences in short order.

Sentencing
After the court has considered the matter and decides to impose a juvenile
punishment, the court must still decide on the length of the service and the
supervision. The young person must be ordered to carry out at least ten hours
and at most sixty hours of youth service. Unlike community service (which is
imposed in lieu of a prison sentence whose length is specified), juvenile
punishment is imposed directly, without any intermediate stages. Thus, it is
also clear that the number of hours of services is not to be compared to any
sentence of imprisonment. According to the reasoning in the Government Bill,
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the point of departure is "as is the case in general in sentencing, the seriousness
of the offence and the guilt of the offender, on the basis of which the court
considers how many hours of juvenile service should be ordered". To a large
extent, this also applies to the order regarding the length of supervision.

Violation of the conditions and the consequences of
a violation
The Act contains detailed provisions in case the offender sentenced to juvenile
punishment does not begin to serve the sentence or neglects to adhere to the
conditions of the enforcement plan. The system of control works on three
levels.
If the person sentenced to juvenile punishment violates the
enforcement plan or orders given on its basis, the Probation Service should
give him or her a written reprimand. In the case of a more serious violation (for
example not serving the punishment or interrupting the punishment), a report
is prepared for the prosecutor in the matter. In the more serious cases the
prosecutor takes the matter to court, and in the less serious cases the matter is
returned to the Probation Service, which continues enforcement of the
punishment.
The court decides on the sanction for a serious violation of the
conditions of juvenile punishment. The court may extend the period of
supervision or convert the juvenile punishment into another sentence, which is
to correspond to the portion of the juvenile punishment that has not yet been
served. The type of sanction in question would usually be a conditional
sentence of imprisonment that is supplemented (in one half of the cases) with
an unconditional fine. At the time the Juvenile Punishment Act was being
drafted, there were considerable reservations regarding the possibility of
conversion of an unserved juvenile punishment into unconditional
imprisonment. Since the point of departure was that one condition for the
imposition of juvenile punishment was that there were no weighty reasons for
sentencing the young offender to unconditional imprisonment, it was deemed
to be inconsistent to convert a juvenile punishment into unconditional
imprisonment simply for a violation of the conditions. It should also be noted
that in the more serious cases the young offender would in any case be
sentenced to unconditional imprisonment for the new offences.
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Juvenile punishment in legal practice
By the end of the year 200 I, approximately 60 young offenders have been
sentenced to juvenile punishment each year. This corresponds to about 20
percent of conditional sentences of imprisonment imposed on young offenders
in the districts in which the experiment with juvenile punishment is being
carried out. However, after the 1998 amendment of the Act there was a clear
increase in the use of the sanction. The most common offences in sentences of
juvenile punishment are assault and theft offences, which are typical of young
offenders. The average number of service hours ordered is 33, and the average
length of supervision is eight months.
Almost two out of three person sentenced to juvenile punishment have
at least one prior conditional sentence of imprisonment. On the average, the
offenders had two or three prior sentences. The young offenders whom the
courts have deemed suitable for juvenile punishment tend also to have been the
focus of child welfare measures. They had problems with intoxicants to some
extent; some had a serious problem with drug abuse or continuously engaged
in drinking. Thus, often the young offenders in this group had already been the
focus of a large variety of measures imposed by the authorities.
More than one third of those who begin to serve juvenile punishment
interrupt the sentence. In addition, a considerably large portion of these young
offenders has committed one or several new offences. The interruption of the
sentence is connected with a serious drug or alcohol problem and in some
cases also serious mental health problems. It is apparent that in these cases
juvenile punishment calls for backing from a system of support for those
suffering from drug or alcohol abuse and mental health problems, a system that
would be essentially more effective than what we have today.

Recidivism
It could have been expected already at the outset that the rate of recidivism

among those sentenced to juvenile punishment would be high. The assumption
is strengthened by what is noted above about the background and living
circumstances of those in this group.
During a twelve-month follow-up period, at least 57 % of those
sentenced to juvenile punishment committed a new offence for which they
received at least a conditional prison sentence. Counting all the offences and
convictions in the data available and relating them to the lengths of the follow-
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up periods, the young committed 7.7 new registered offences for each 12
months after their first juvenile punishment. By October 2000, 42 individuals
or 37 % of the 114 young offenders sentenced to juvenile punishment during
1997-1999 had received at least one unconditional prison sentence for a new
crime.
As no proper control group could be set up for this study, the
recidivism of these youngsters must be compared with results from other
Finnish studies. These comparisons suggest that those sentenced to juvenile
punishment have clearly higher recidivism rates than all persons of similar age
sentenced to any sentence or to conditional imprisonment. On the other hand,
the data can not be used as the basis for the conclusion that juvenile
punishment has failed. What it does tell us is that this sanction has been used
for the most difficult group of offenders, as had been intended. Comparison
with Lappi-Seppala's earlier study on the accumulation of conditional prison
sentences also suggests that, in the seven experimental jurisdictions, juvenile
punishment may reach a great proportion of that problem group of young
offenders who receive many severe convictions within a few years.

