
Miikka Vuorela 

AUTONOMIAN AJAN RIKOS JA 
RANGAISTUS OIKEUSTILASTON 
VALOSSA – 
tutkimus rikollisuuden ja 
rangaistuskäytännön kehityksestä 
Suomessa ja muissa Pohjoismaissa 
vuosina 1809–1917



 

 



Helsingin yliopisto 

Oikeustieteellinen tiedekunta 

Autonomian ajan rikos ja rangaistus oikeustilaston valossa  

–  

tutkimus rikollisuuden ja rangaistuskäytännön kehityksestä Suomessa ja 

muissa Pohjoismaissa vuosina 1809–1917 

Miikka Vuorela 

AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA,  

joka Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan  

suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi  

Porthanian luentosalissa III perjantaina 19. helmikuuta 2021 kello 12.  



II 
 

Ohjaaja 

Professori Tapio Lappi-Seppälä 

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti 

Helsingin yliopisto 

Esitarkastajat 

Professori Mikko Aaltonen 

Oikeustieteiden laitos 

Itä-Suomen yliopisto 

Tutkimusjohtaja, dosentti Jussi Pajuoja 

Oikeustieteiden laitos 

Itä-Suomen yliopisto 

Vastaväittäjä 

Tutkimusjohtaja, dosentti Jussi Pajuoja 

Oikeustieteiden laitos 

Itä-Suomen yliopisto 

  



III 
 

 

 

ESIPUHE 

Heittäydyin kirjoittamaan väitöskirjaa kaikella nuoren tutkijan innollani, tarmol-

lani ja auttamattoman vajavaisilla taidoillani. Tarkoituksenani oli rakentaa täy-

dellinen tutkimus, hioa siitä oikea jalokivi. Kuluneiden vuosien aikana olen teh-

nyt tavoitteen eteen kaiken voitavani ja pyrkinyt siinä sivussa vuodattamaan sie-

luni väitöskirjan lehdille. Se on merkinnyt lukemattomia riemun ja epätoivon 

hetkiä sekä unettomina öinä syntyneitä neronleimauksia, joiden typeryyttä aurin-

kokin on varta vasten noussut pilkkaamaan. Vedettyäni lopulta viimeisen piirron 

ja tarkasteltuani sitten kätteni työtä, jouduin toteamaan, ettei tuloksena ollutkaan 

täydellinen tutkimus. Hohtavan jalokiven sijaan minua tuijottaa kylmin silmin 

monin tavoin puutteellinen historiallis-tilastollinen tutkimus. Työn loppuunsaat-

tamisessa onkin ennen kaikkea ollut kyse sen tosiasian hyväksymisestä, etten 

parhaani yrittämälläkään ole voinut saavuttaa täydellisyyttä, ainoastaan inhimil-

lisen epätäydellisen väitöskirjan. 

Yllätyksekseni kuitenkin huomasin, ettei havainto ollut niin lannistava kuin 

olin alun perin odottanut. Sen sijaan oivalluksesta muodostui tutkijakoulutuk-

seni huipentuma. Täydellistä tutkimusta ei voi saavuttaa, ja hyvä niin. Seuraa-

vaan hankkeeseen uskaltaa sukeltaa paljon rohkeammin, kun senkään lopputu-

loksen ei tarvitse olla täydellinen. Voin vastaisuudessakin heittäytyä työhön 

kaikella innollani, tarmollani ja edelleen auttamattoman vajavaisilla taidoillani. 

Erona aikaisempaan en kuitenkaan aio sen ihmeemmin vuodatella sieluani. Se 

keino on nyt perinpohjaisesti koeteltu ja lopultakin hyödyttömäksi todettu. Seu-

raava tutkimukseni tulee olemaan tätä väitöskirjaa parempi(!), mutta sitä kir-

joittaessani aion nukkua rauhassa heräilemättä aamuyön tunteina houreisiin 

ajatuksiin rangaistusjärjestelmän kehityslinjoista.1 

Väitöskirjan kirjoittaminen ei ole onnekseni merkinnyt yksinäistä uuras-

tusta, vaan saan kiittää monia henkilöitä sen edistymisestä ja valmistumisesta. 

Ennen kaikkea olen kiitollinen professori Tapio Lappi-Seppälälle. On ollut 

kunnia ja etuoikeus saada työskennellä kanssasi nämä vuodet. Yhteistyömme 

aiheen parissa alkoi, kun ehdotit minulle osallistumista suunnittelemaasi tut-

kielmaprojektiin. Toisen vuoden opiskelijana minulta puuttui tuolloin lähes 

puolet projektiin osallistumiseksi edellytetyistä opintopisteistä, mutta olipahan 

hyvä syy kiristää tahtia. Ehdotit minulle aiheeksi varsin huonosti tunnettuja 

Prokuraattorin kertomuksia, joihin on kirjattu maamme varhaisimmat oikeusti-

lastot. Väitöskirjataipaleeni alkoi noiden tilastojen keräämisestä. 

Tutkielman muuttuessa väitöskirjaksi alkoi myös työn rajaus laajentua. Pää-

dyin lopulta keräämään kaikkien Pohjoismaiden historialliset oikeustilastot 

vuodesta 1809 vuoteen 2019. Ensimmäisten vuosien ajan kaivauduin syvälle 

                                                

1 Huomautus lukijalle: Sehän nähdään. 
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tilastojulkaisujen tomuisille lehdille ja vietin aivan liian monia tunteja metsäs-

täen niitä yksittäisiä väärin tulkittuja lukuja, joiden vuoksi tarkistuslaskelmiin 

ilmaantui yhden tai kahden rikoksen virheitä. Tilastojen viimein valmistuttua 

pohdiskelin sinulle ääneen, mahtaisiko niistä riittää analysoitavaa väitöskirjaksi 

asti. Et ottanut murhetta kovinkaan vakavasti, minkä olen myöhemmin ymmär-

tänyt. Kokonaisuus paisui lopulta huomattavan laajaksi, vaikka aihe rajattiin 

koskemaan yksinomaan autonomian aikaa. 

Olen arvostanut välitöntä ohjaussuhdettamme erittäin paljon. Haluan erityi-

sesti mainita sen kolmesta osatekijästä. Ensinnäkin olet vakaasti torjunut huo-

noimmat ideani. Muistelen esimerkiksi vaiheitta, jolloin olin mahdottoman in-

nostunut Pierre Bourdieun kenttäteoriasta ja laadin siitä sovellutusta väitöskir-

jan teoreettiseksi viitekehykseksi.2  Toiseksi olet suhtautunut väitöskirjaani 

huomattavalla mielenkiinnolla ja olen saanut sinulta asiantuntevaa ja ripeää oh-

jausta aina, kun olen sitä tarvinnut. Olen itsekin voinut suhtautua luottavaisesti 

hankkeeseen, kun olet ollut siinä mukana. Kolmanneksi olet kärsivällisesti neu-

vonut minua myös yleisemmin kriminologina ja tutkijana toimimisessa. Olen 

vapaasti voinut kysyä mielipidettäsi kaikenlaisista asioista: milloin yhteiskun-

nallisesta vaikuttamisesta, milloin kansainvälisestä yhteistyöstä. Tapio, lämmin 

kiitos kaikesta siitä tuesta, avusta ja ohjauksesta, jota olet minulle vuosien var-

rella tarjonnut! 

Kiitän vastaväittäjääni dosentti Jussi Pajuojaa, joka on toiminut myös väi-

töskirjani toisena esitarkastajana. Olen saanut sinulta paljon yksityiskohtaista 

palautetta, joka on vienyt työtäni aidosti eteenpäin. Aihepiiriä koskeviin tutki-

muksiisi olen toki tutustunut jo aiemmin, mutta vasta esitarkastusprosessin ai-

kana opin todella arvostamaan asiantuntemustasi ansaitsemallasi tavalla. Olen 

onnekas ja otettu siitä perehtyneisyydestä, jolla olet työhöni paneutunut tarkas-

tuksen aikana ja odotan innolla keskustelujemme jatkumista väitöstilaisuudessa 

ja toivottavasti myös sen jälkeen. Samassa yhteydessä haluan kiittää työni toi-

sena esitarkastajana toiminutta professori Mikko Aaltosta. Tiemme kohtasivat 

ensi kerran Optulassa vuonna 2012 ja opin pian tuntemaan asiantuntemuksesi 

kriminologisten rekisteriaineistojen tutkimuksessa. Menetelmäosaamisesi, 

työsi merkityksellisyys ja laatu sekä suhtautumisesi tieteenalarajat ylittävään 

tutkimukseen ovat esimerkillisiä. Olen kiitollinen, että olet ottanut osaa väitös-

kirjani tarkastukseen. Kiitän lisäksi professori Kimmo Nuotiota. Yhteinen tai-

paleemme on ollut toistaiseksi sangen lyhyt, mutta olen aina ollut vaikuttunut 

siitä palosta, jolla olet puolustanut ja edistänyt demokraattista oikeusvaltiota 

sekä humaania rikosoikeutta kotimaassa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Oh-

jaajani ollessa estynyt, olet juuri oikea henkilö valvomaan kustoksen ominai-

suudessa väitöskirjani julkista tarkastusta ja olen ilahtunut, että suostuit tehtä-

vään. Väitöskirjan tekemiseen osallistuneista henkilöistä esitän kiitokseni vielä 

                                                

2 Huomautus lukijalle: Väitöskirjasta on turha etsiä ainoatakaan viittausta Bourdieuhun. 
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Eira Mykkäselle, joka on rautaisella ammattitaidollaan huolehtinut julkaisun 

saattamisesta painokelpoiseen muotoon. 

Olen saanut työstää väitöskirjaa harvinaisen onnellisessa asemassa, koska 

olen voinut jo tutkijakoulutusvaiheessa ammentaa oppia kahdesta yliopistoyh-

teisöstä. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, ensimmäinen akateemi-

nen työpaikkani, on luottanut tutkimukseeni siinä määrin, että on tarjonnut mi-

nulle viisivuotisen rahoituksen väitöskirjan ja tilastohankkeen toteuttamiseen. 

Mahdollisuus työskennellä hankkeen parissa ilman rahoitusmurheita on ollut 

äärimmäisen arvokas. Krimolaisista työtovereistani mainitsen erityisesti kaksi 

henkilöä, jotka ovat vaikuttaneet väitöskirjan syntyyn. Ensinnäkin kansainväli-

sen henkirikostutkimuksen uranuurtaja Martti Lehti on ensimmäisenä ulkopuo-

lisena henkilönä lukenut ja kommentoinut väitöskirjaani. Olet antanut arvok-

kaita neuvoja jo tutkielmavaiheessa, ja väitöskirjani käsikirjoituksesta antamasi 

palaute auttoi sekä parantamaan tutkimukseni sisältöä että hälventämään miel-

täni kalvanutta epävarmuutta työni laadusta. Kiitän sinua avustasi ja samalla 

siitä työstä, jota olet väsymättä tehnyt suomalaisen henkirikollisuuden tutki-

muksen parissa. Toiseksi kiitän professori Janne Kivivuorta. On sinun ansio-

tasi, että minusta tuli kriminologi. Luin opintojeni aikana kirjasi Rikollisuuden 

syyt, minkä jälkeen kriminologia alkoi kiehtoa selvästi enemmän kuin muut 

oppiaineet. Kirjan lukeminen oli silmiä avaava kokemus ja minusta tuntui, että 

olin löytänyt tieteenalan, joka kykenee selittämään kaiken minua kiinnostavan. 

Myöhemmin olen pitänyt arvossa pitkäjänteistä työtäsi suomalaisen kriminolo-

gian tieteenalan arvostuksen ja tieteellisen tason edistämisessä. Kolmanneksi 

olen kiitollinen siitä, että olen saanut työskennellä niin monien upeiden ihmis-

ten ja hienojen tutkijoiden kanssa sellaisessa asiantuntijaorganisaatioissa kuin 

Krimo. Erityisen tärkeitä olette olleet te rikosseuraamusten ja kriminologian 

tutkimusyksiköissä työskennelleet huipputyypit. Kohotan teille hattuani ja toi-

votan menestyksekästä jatkoa itse kunkin tutkimustyölle ja muille suunnitel-

mille! 

Krimon ohella on toinen akateeminen kotini ollut Itä-Suomen yliopiston oi-

keustieteiden laitos, jossa aloitin siviilipalvelusmiehenä vuonna 2014. Laitok-

sen ennakkoluuloton suhtautuminen uusiin ehdotuksiin on mahdollistanut kri-

minologian opetuksen laajentamisen, missä olen saanut näytellä osaani sivutoi-

misesti viimeisten vuosien aikana. Erityisesti haluan kiittää kahta laitoksella 

kohtaamaani henkilöä. Ensinnäkin professori Tapio Määttä oli ensimmäinen 

henkilö, joka ehdotti minulle väitöskirjan kirjoittamista. Olet ollut minulle tär-

keä tuki akateemisen urani ensiaskelista lähtien, eivätkä ne todellakaan olisi 

edistyneet näin hyvin ilman kanssasi käymiämme keskusteluja. Kiitokseni! 

Toiseksi professori Anssi Keinänen on ollut minulle läheinen yhteistyökump-

pani varsinkin niinä tärkeinä ensimmäisinä vuosina yliopistolla. Suuret kiitok-

set sinulle, Anssi, kaikista neuvoistasi ja ohjauksestasi! Toivon tulevaisuudes-
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sakin hedelmällistä yhteistyötä ja keskinäistä ajatusten vaihtoa. Yhteistyötoi-

veet ulottuvat myös kaikkiin niihin monista ihmisistä, joiden kanssa olemme 

kohdanneet laitoksella. Kiitokseni työtoveruudesta ja ystävyydestä teille kai-

kille! Laitoksella on viimeisen päälle ammattimainen tekemisen meininki, 

mutta siitä huolimatta valtavan hyvä yhteishenki. Se on teidän ansiotanne. 

Osin akateemisen maailman ulkopuolelta, osin sen sisäpuolelta haluan vielä 

esittää muutaman kiitoksen vertaistuesta. Kaiken jälkeenkin tutkimuksen teke-

minen on yksinäistä puurtamista, joka lähinnä muistuttaa vuoristorataa raskaine 

aatoksineen ja suurine iloineen. Näiden tunteiden kanssa selviäminen on ollut 

paljon helpompaa, kun ne on voinut jakaa muiden kanssa. Nimenomaan väitös-

kirjan osalta se on tarkoittanut minulle ennen muuta kolmea ihmistä, jotka ovat 

kuunnelleet huoliani ja jakaneet onnen hetkiäni milloin puhelimessa, milloin 

Helsingin yliopiston päärakennuksen Fredika-ravintolassa ja milloin vaelluk-

sella jossain Suomen karuista korpimaista. Kiitos siis teille kokemuksen jaka-

misesta, Juho, Niko ja Taina! Terveisiä myös klubilaisille, tiedätte kyllä, keitä 

olette! 

Viimeiset kiitokseni esitän läheisilleni, jotka ovat jakaneet elämäni monet 

vaiheet. Äitini Birgitta ja isäni Markku ovat aina olleet kannustamassa minua 

eteenpäin opinnoissani. Kiitos erityisesti, että olette lapsuudestani asti korosta-

neet koulutuksen tärkeyttä ja näyttäneet ahkeruuden mallia! Sisarukseni ovat 

aina olleet minulle tärkeitä keskustelukumppaneita. Kiitos teille kaikille, että 

olette olemassa ja rikastutatte elämääni olemalla juuri sellaisia kuin olette! Lap-

siani Armia ja Immoa ei sovi tässäkään yhteydessä unohtaa. Suurimmat onnen 

ja ilon hetket ovat aina olleet teidän ansiotanne. Sinulla, Immo, on lisäksi ollut 

merkittävä rooli tämän väitöskirjan työstämisessä. Heräsit kellontarkasti kol-

melta aamuyöstä ja pidit siinä sivussa huolen, että minäkin aloitin työni silloin. 

Kun muu perhe heräili ihmisten aikaan, olin jo ehtinyt kirjoittaa monta tuntia 

kaikessa rauhassa. Aivan lopuksi kiitän rakasta puolisoani Paulaa, joka on ja-

kanut arkeni koko väitöskirjatyön ajan. Sinä olet todistanut koko prosessin 

kaikkine tunteineen ja aina onnistunut löytämään oikeat sanat huoliani lievittä-

mään ja eteenpäin kannustamaan. Olen myös pahoillani, että olet joutunut kuu-

lemaan kaikki ne monologit kriminologiasta ja kriminaalipolitiikasta. Sanoit 

joskus, että voisit hyvin pitää luentoni puolestani, kun olet kuullut ne jo moneen 

kertaan. Sinulle mitä lämpimimmät kiitokseni! 

Kotona Tuupovaarassa joulukuussa 2020 

Miikka Vuorela  
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TIIVISTELMÄ 

Pohjoismaiden rikosoikeudelliset järjestelmät uudistettiin 1800-luvulla. Kuole-

manrangaistuksen ja ruumiinrangaistusten varaan rakentunut ankara rangais-

tusjärjestelmä korvautui edelleen jatkuvalla vapausrangaistuksen valtakau-

della. Samaan aikaan Pohjoismaiden yhteiskunnallista kehitystä leimasivat 

kiihtyvä talouskasvu, teollistuminen sekä kaupungistuminen, jotka jättivät jäl-

kensä muun ohella rikollisuuteen ja kontrollikäyttäytymiseen. Suomen autono-

mian ajan keskeisestä merkityksestä rikosoikeudellisen uudistuksen aikakau-

tena on sen tilastollinen analyysi saanut vain vähäistä huomiota aiemmassa kri-

minologisessa tutkimuksessa. Suurin syy tutkimuksen vähäisyyteen lienee suo-

malaisten tilastojen heikko saatavuus, joka on jättänyt jälkensä myös pohjois-

maisiin vertailuihin. 

Käsillä olevan tutkimuksen tarkoituksena on muodostaa kokonaiskuva ti-

lastoidun rikollisuuden, rangaistuskäytännön sekä vankilukujen kehityksestä 

Suomessa vuosina 1809–1917. Suomea verrataan lisäksi järjestelmällisesti 

muihin Pohjoismaihin. Tärkeän tutkimustavoitteen muodostaa myös tutkimuk-

sessa hyödynnettävien aikasarja-aineistojen kerääminen ja koostaminen. Tut-

kimuksen yhteydessä rakennetaan tilastoaineisto, joka kuvaa rikostuomioita, 

seuraamuksia sekä vankiloita Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa vuo-

sina 1809–1917. Ennen tutkimushanketta Suomen saatavilla olevat vankiluku-

tilastot alkoivat vuodesta 1882 ja tuomio- sekä seuraamustilastot vuodesta 

1891. Uuden aikasarja-aineiston myötä vankilukutilastot alkavat nyt vuodesta 

1810 ja muut oikeustilastot vuodesta 1842. Tutkimuksessa analysoidaan näitä 

aineistoja määrällisiä menetelmiä käyttäen. 

Tutkimus koostuu kolmesta pääosiosta, jotka käsittelevät rikollisuutta, ran-

gaistuskäytäntöä sekä vankilajärjestelmää. Kussakin pääluvussa kuvataan tut-

kimuskohteen tilastollista kehitystä sekä esitetään sille mahdollisuuksien mu-

kaan selityksiä. Rikollisuutta tarkastellaan sekä kokonaisuutena että yksittäis-

ten rikosnimikkeiden tasolla. 1800-luvun alkupuolella rikollisuus ja sen kont-

rolli keskittyivät maaseutualueille ja tyypillisimmät tuomitut rikosnimikkeet 

olivat salavuoteus ja metsänhaaskaus eli puuvarkaus. Vuosisadan kuluessa tuo-

miot alkoivat enenevässä määrin koostua kaupunkien rikkomuksista, kuten juo-

pumuksista. Samaan aikaan yhteisöllisten moraalikäsitysten suojeluun liitty-

neet rikosnimikkeet, kuten salavuoteudet, sapatin rikkomiset ja kunnianlouk-

kaukset alkoivat vähitellen kadota tuomioistuinten asialistoilta. Merkittävin yk-

sittäinen 1800-luvun rikollisuuteen vaikuttanut ilmiö olivat Suomen 1860-lu-

vun suuret nälkävuodet, jotka tuottivat Suomen historian ensimmäisen tilas-

toidun rikosaallon, kun varkaustuomiot nelinkertaistuivat kahdessa vuodessa. 

Rangaistuskäytäntöä koskevassa pääluvussa tarkastellaan 1800-luvun ri-

kosoikeusuudistuksia sekä rangaistusmuotoja lainsäädännössä ja tuomioistuin-
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käytännössä. Vuoden 1734 lain ankara rangaistusjärjestelmä hiipui pois vuosi-

sadan kuluessa eikä lakia pantu täytäntöön sen kirjaimen mukaisesti. Lain vaa-

timat teloitukset muunnettiin karkotuksiksi Siperiaan ja useimmat ruumiinran-

gaistuksetkin muunnettiin hovioikeuksissa. Autonomian aikaa leimaakin van-

hojen rangaistusmuotojen katoaminen ja korvautuminen nykyisellä vankeuteen 

ja sakkoon perustuvalla järjestelmällä. Suomessa kehitys huipentui vuoden 

1889 rikoslain säätämiseen. Rikosoikeusuudistus kuitenkin viivästyi merkittä-

västi ns. valtioyön vuoksi ja Suomi jäi vuosikymmeniä muita Pohjoismaita jäl-

keen rikosoikeuden kehityksessä. 

Vankeinhoitoa koskevassa pääluvussa tarkastellaan rangaistuslaitosjärjes-

telmän rakennetta ja kehitystä. Lisäksi Suomen vankilukutilastot rakennetaan 

enimmäispituuteensa. Uutta aineistoa käyttämällä voidaan ensimmäistä kertaa 

tutkia, miten Suomen vankiluku kehittyi 1800-luvun aikana muihin Pohjois-

maihin verrattuna. Vankiluvut pysyttelivät samalla tasolla vuoteen 1830 

saakka, jolloin suuri määrä suomalaisia vankeja siirrettiin Viaporista venäläi-

siin linnoituksiin. Todellisuudessa vankiluvut alkoivat erota toisistaan vuonna 

1867. Sen jälkeen vankimäärä väheni Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa, mutta 

pysytteli vakaana Suomessa. Vuosisadan loppuun mennessä Suomen vankiluku 

olikin huomattavasti suurempi kuin muissa Pohjoismaissa. 

Siperiaan karkotusten vaikutusta Suomen vankilukuun ja rikosoikeudellisen 

järjestelmän ankaruuteen arvioidaan tutkimuksessa ensimmäistä kertaa. Kunkin 

vuoden lopussa elossa olevien karkotettujen lukumäärästä laaditaan estimaatti, 

jota käytetään samankaltaisena kriminaalipolitiikan mittarina kuin vankilukua. 

Karkotusten vaikutukset voidaan ehkä parhaiten tiivistää toteamalla, että Suo-

mella oli 1870-luvulla Siperiassa toinen vapaudenmenetysjärjestelmä, joka oli 

kooltaan yhtä suuri kuin kotimaan vankilajärjestelmä. Siperiaan karkotettujen lu-

vun huomioiminen osoittaa, että Suomen rikosoikeudellinen järjestelmä oli 

1800-luvun loppupuolella merkittävästi ankarampi kuin muissa Pohjoismaissa. 
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ABSTRACT 

Crime and Punishment according to Justice Statistics during the Finnish Au-

tonomy – The Development of Crime and Sentencing Practices in Finland and 

the other Nordic Countries in 1809–1917 

The criminal justice systems in all the Nordic countries were reformed during 

the 19th century. In this process, the draconic penal systems built on the use of 

the death penalty and corporal punishments were replaced by the still ongoing 

era of incarceration. At the same time, the development of the Nordic societies 

was characterised by the accelerating advances in economic growth, industri-

alization and urbanization which left their mark on crime and crime control. 

Despite the importance of the period of Finnish autonomy for the development 

of the criminal justice system, its statistical analysis has received little attention 

in previous criminological research. The primary cause for this lack of research 

is the difficult accessibility of Finnish data which has also affected Nordic com-

parisons. 

The purpose of this study is to form an overall view of the development of 

recorded crime, sentencing practices and incarceration rates in Finland during 

the period of autonomy. Additionally, Finland is systematically compared to 

the other Nordic countries. The collection and compilation of the time series 

forming the research data is an important research objective as well. A collec-

tion of statistics depicting convictions, sanctions and imprisonment in Finland, 

Denmark, Norway and Sweden in 1809–1917 is constructed in the study. Prior 

to this research, the available Finnish incarceration statistics began in the year 

1882 and the conviction and sanction statistics in the 1891. With the new sta-

tistics, incarceration statistics now begin in 1810 and conviction and sanction 

statistics in 1842. These time series are analysed using quantitative methods in 

this study. 

The study consists of three main parts discussing respectively criminality, 

sentencing practice and the prison system. In each chapter, the statistical devel-

opment of the topic is described and explained when possible. Criminality is 

examined as a whole and at the level of individual types of offence. In the early 

19th century crime and its control were concentrated in rural areas and the most 

common types of convictions were illicit intercourse and timber theft 

(metsänhaaskaus, lit. the wasting of forest). During the century, convictions 

were starting to consist more and more of urban misdemeanours such as public 

intoxications. In the meantime, offences related to the protection of communal 

moral values, such as illicit intercourse, breach of the sabbath and slander were 

slowly disappearing from the court agendas. The most important single event 

affecting the development of criminality in the 19th century was the Finnish 
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famine of 1866–1868 which launched the first recorded crime wave in the his-

tory of Finland, causing theft convictions to quadruple in just two years. 

The chapter on sentencing practices examines the criminal law reforms of 

the 19th century and the forms of punishment in legislature and court practice. 

The draconic penal system of the Swedish Civil Code of 1734 faded away dur-

ing the century and the law was not enacted according to its letter. Executions 

demanded by the statute were converted to deportations to Siberia, and most 

corporal punishments were converted in the courts of appeal. The period of 

autonomy denoted the disappearance of the old forms of punishment and their 

replacement by the current system of incarceration and fines. This development 

culminated in Finland in the enactment of the new Criminal Code of 1889. The 

new law was significantly delayed due to the so-called state night and Finland 

was left decades behind the other Nordic countries in terms of the criminal jus-

tice system. 

The chapter on incarceration examines the structure and development of the 

prison system. The Finnish incarceration statistics are also built to their maxi-

mum length. Using the new data, it is for the first time possible to study how 

the imprisonment rates in Finland developed during the 19th century compared 

to the other Nordic countries. Incarceration rates remained identical until the 

year 1830 after which a significant number of Finnish prisoners were trans-

ported from Viapori to Russian fortresses. It was not, however, until the year 

1867 that incarceration rates began to really differ. The number of prisoners 

decreased in Denmark, Norway and Sweden but remained stable in Finland. By 

the end of the century, the Finnish incarceration rate was significantly higher 

than in the other Nordic countries. 

The effects of the deportations from Finland to Siberia on the Finnish im-

prisonment rates and the severity of the criminal justice system is analysed for 

the first time in the study. An estimate on the number of deported persons alive 

at the end of the year is calculated and is then used as a similar indicator of 

criminal policy as incarceration rate. The effects of the deporations may per-

haps best be demonstrated by noting that during the 1870s Finland had in Sibe-

ria a second incarceration system which was as large as the one in Finland. The 

inclusion of the deported in the analysis of incarceration rates shows that the 

Finnish criminal justice system at the end of the 19th century was significantly 

more severe than in the other Nordic countries. 
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I JOHDANTO 

A Lähtökohtia 

Sanomalehti Uusi Suometar julkaisi elokuussa 1884 raportin maassamme har-

vinaislaatuiseksi käyneestä tilaisuudesta, julkisesta raippavitsarangaistuksesta. 

Sepän oppipoika H. Strömmer oli tuomittu Vaasan raastuvanoikeudessa kärsi-

mään seppä Nyforsiin kohdistuneesta varkaudesta raippavitsoja lain salliman 

enimmäismäärän eli 40 paria. Toisin kuin tavanomaisesti, rangaistusta ei ollut 

muunnettu vesileipävankeudeksi, vaan se pantiin täytäntöön iskemällä tuomit-

tua 120 kertaa raippavitsalla selkään. Suuri väkijoukko oli kokoontunut seuraa-

maan tapahtumaa paahtavasta helteestä huolimatta osin uteliaisuudesta osin ke-

vytmielisyydestä. Kuvaillessaan tapausta myöhemmin Uudessa Suomettaressa 

paikalla ollut W.L. kysyi, miten sivistyksellään kerskuvalla 1800-luvulla voi-

daan yhä käyttää sellaista raakalaisten rangaistustapaa, joka häpäisee ihmiskun-

taa yhtä paljon kuin rangaistava rikos.3 Kysymyksestä tulee entistäkin oikeute-

tumpi, kun otetaan huomioon, että valtiopäivät olivat jo vuonna 1868 todenneet 

raippa- ja vitsarangaistuksen vahingolliseksi ja vahvistaneet sen kieltämistä 

koskevan asetuksen. 

Raippavitsarangaistuksen täytäntöönpano vuonna 1884 on kuvaava esi-

merkki Suomen rikosoikeudellisen järjestelmän merkittävästä, mutta ristiriitai-

sesta kehitysvaiheesta autonomian aikana. Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja 

Tanskassa toteutettiin tuolloin rikoslakien kokonaisuudistukset ja siirryttiin 

kuolemanrangaistuksen ja ruumiinrangaistusten ajasta vapausrangaistuksen 

edelleen jatkuvaan valtakauteen. Siirtymä oli kuitenkin kaikkea muuta kuin 

suunnitelmallinen ja kivuton. Keskiajalta periytynyt seuraamusjärjestelmä al-

koi sen sijaan ikään kuin luhistua ennen kuin aika oli kypsä kokonaisuudistuk-

selle. Seurauksena oli vuosisadan kestänyt aikakausi, jolloin yhä heikommin 

toimivaa rikosoikeudellista järjestelmää paikkailtiin osittaisuudistuksilla, ar-

mahduksilla, karkotuksilla ja muilla väliaikaisilla keinoilla. Kun kokonaisku-

vaan liitetään vielä suurten mullistusten keskellä ponnistelleiden pohjoismais-

ten yhteiskuntien muuttuva suhtautuminen rikollisuuteen, alkaa autonomian 

aika näyttäytyä erityisen mielenkiintoisena tutkimuskohteena. 

Pohjoismaat kehittyivät 1800-luvulla vauhdikkaasti. Keskeisimpiä kehitys-

linjoja olivat väestönkasvu, teollistuminen, kaupungistuminen sekä sääty-yhteis-

kunnan murtuminen. Kaikkien Pohjoismaiden väkiluvut vähintään kaksinker-

taistuivat vuosisadan aikana erityisesti lapsikuolleisuuden vähenemisen seurauk-

sena. Teollistuminen alkoi vaiheittain vuosisadan jälkipuoliskolla, Suomessa 

                                                

3 Uusi Suometar 26.8.1884, s. 1. 
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kuitenkin selvästi myöhemmin ja hitaammin kuin muissa Pohjoismaissa. Voi-

makas väestönkasvu ja teollisuuden luomat työpaikat jouduttivat myös väestön 

muuttoliikettä maaseudulta kaupunkeihin. Sääty-yhteiskunnan hiipuminen oli 

puolestaan käynnistynyt jo 1700-luvulla ja saavutti päätöksensä 1800-luvun puo-

livälissä. Esimerkiksi Ruotsin katsotaan muuttuneen luokkayhteiskunnaksi vuo-

teen 1865 mennessä.4 Suomessa kehitys oli samansuuntaista, mutta hitaampaa. 

Kehityksestään huolimatta Pohjoismaat olivat 1800-luvulla vielä köyhiä maata-

lousyhteiskuntia, jotka kärsivät vakavista taloudellisista ja sosiaalisista haas-

teista. 

Käsillä olevan tutkimuksen tarkoituksena on analysoida Suomen rikollisuu-

den ja rangaistuskäytännön kehitystä autonomian aikana. Kansallisen kehityk-

sen lisäksi Suomea verrataan muihin Pohjoismaihin. Tutkimuksessa analysoi-

daan tilastollisesti pohjoismaisia oikeustilastoja. Oikeustilastoilla tarkoitetaan 

tuomioistuinten, poliisin ja syyttäjän toimintaa sekä tuomioiden täytäntöönpa-

noa kuvaavia tilastoja. Pohjoismaissa niiden systemaattinen kokoaminen alkoi 

muun Länsi-Euroopan tapaan 1800-luvun alkupuolella. Suomessa oikeustilas-

tollinen työ aloitettiin vuonna 1839 Venäjän keisari Nikolai I:n määräyksestä. 

Tehtävämääräyksen mukaan Keisarillisen Suomen Senaatin prokuraattorin tuli 

kerätä tietoja lainkäytöstä ja lakien voimassapitämisestä sekä antaa niistä vuo-

sittainen kertomus. Määräyksen seurauksena aloitettiin jo samana vuonna en-

simmäisen suomalaisen oikeustilastojulkaisusarjan, Prokuraattorin kertomus-

ten kokoaminen. Muissa Pohjoismaissa tilastojen kokoaminen aloitettiin vai-

heittain 1810-luvulta alkaen. 

Tutkimus rajautuu Suomen autonomian aikaan eli vuosiin 1809–1917. Ra-

jausta voidaan perustella erityisesti neljällä syyllä. Ensinnäkin moderni rikos-

oikeus syntyi 1800-luvun aikana ja tuossa prosessissa muovattiin nykyisen ran-

gaistusjärjestelmämme perusteet. Ajanjakso on siten rikosoikeudellisen seuraa-

musjärjestelmän historian kannalta erittäin tärkeä. Toiseksi autonomian aika 

muodostaa merkittävän ja tarkkarajaisen ajanjakson Suomen valtiollisessa his-

toriassa. Kolmanneksi oikeustilastojen kokoaminen aloitettiin vasta 1800-lu-

vulla, joten varhaisempien vuosisatojen kattava tilastollinen tutkiminen ei olisi 

edes mahdollista. Neljänneksi autonomian aika on jäänyt aikaisemmassa tutki-

muksessa liian vähäiselle huomiolle erityisesti tilastolliselta kannalta samalla, 

kun Suomen itsenäistymistä seuranneita vuosikymmeniä on tutkittu runsaasti. 

 

  

                                                

4 Inger 1997, s. 168. 
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B Aikaisempi tutkimus 

1 Pohjoismaiset historiallis-vertailevat analyysit 

Pohjoismaissa rikollisuuden ja rangaistuskäytännön historiallis-vertailevalla 

tutkimuksella on poikkeuksellisen vahva perinne johtuen todennäköisesti kat-

tavista, luotettavista ja helposti saatavilla olevista tilastoaineistoista sekä yksit-

täisten uranuurtajien työstä. Alan keskeisenä pioneerina voidaan mainita ruot-

salainen Hanns von Hofer. Hänen elämäntyönsä keskiössä oli Ruotsin rikolli-

suuden ja rangaistuskäytännön pitkän aikavälin kehityksen tarkastelu, jonka 

yhtenä merkittävänä tuloksena syntyi 260 vuoden ajanjakson kattanut tilasto- 

ja analyysikokoelma ”Brott och Straff i Sverige 1750–2010”. Von Hofer päi-

vitti teostaan useita kertoja, viimeisen kerran vuonna 2011.5 Hän julkaisi myös 

lukuisia tutkimuksia kriminaalipolitiikan ja rikollisuuden kehityksestä Ruot-

sissa ja muissa Pohjoismaissa.6 

Von Hoferin vankeusrangaistusta käsittelevä väitöskirja ”Fängelset – tre 

kriminologiska studier” vuodelta 1993 on hyvä esimerkki hänen monipuoli-

sesta tutkimusorientaatiostaan. Tutkimus muodostuu kolmesta vapausrangais-

tusta eri näkökulmista käsittelevästä artikkelista. Ensimmäisessä artikkelissa 

esitetään prosessianalyysi vankeusrangaistuksen läpimurrosta 1800-luvun 

Ruotsissa. Toisessa analysoidaan tilastollisesti rangaistusten yleisestävää vai-

kutusta varkausrikollisuuden määrään vuosina 1841–1990. Kolmannessa puo-

lestaan käsitellään teoreettisesti ajankohtaista kriminologista keskustelua inka-

pasitaation hyödyistä ja haitoista. Väitöskirjassa toisin sanoen yhdistetään laa-

dullisia ja määrällisiä aineistoja ja menetelmiä sekä teoreettista pohdintaa van-

keuden historian ja nykyisyyden kokonaisvaltaisen ymmärryksen lisää-

miseksi.7 

Historialliset oikeustilastot olivat keskeisessä asemassa von Hoferin tutki-

muksissa hänen koko uransa ajan. Sisällöllisten ansioidensa lisäksi hänen työnsä 

oli oikeustilastollisen tutkimuksen kannalta uraauurtavaa kahdella tavalla. En-

sinnäkin hän keräsi itse käyttämänsä aikasarjat viranomaisaineistojen pohjalta, 

kuten tässäkin tutkimuksessa on tehty. Hänen julkaisemansa historialliset oi-

keustilastokokoelmat ovat laajuudeltaan kansainvälisestikin vertailtuna poik-

keukselliset. Lisäksi von Hofer edisti historiallisten oikeustilastojen analysointi-

menetelmien kehittämistä. Vaikka hän sovelsikin säännöllisesti edistyneitä tilas-

totieteellisiä menetelmiä, oli hänen pitkäaikainen näkemyksensä, etteivät histo-

rialliset oikeustilastot sovellu ongelmitta matemaattisen aikasarja-analyysin ai-

neistoiksi.8 

                                                

5 von Hofer 2011a. 
6 Ks. esim. von Hofer – Tham 2010; von Hofer 2011b; von Hofer – Lappi-Seppälä 2014. 
7 von Hofer 1993. 
8 Ks. esim. von Hofer – Lappi-Seppälä 2014, s. 175. 
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Harvoista rikollisuuteen ja rangaistuskäytäntöön kohdistuvista historiallis-

vertailevista tilastollisista väitöskirjoista voidaan mainita myös Lars Westfeltin 

”Brott och Straff i Sverige och Europa – en studie i komparativ kriminologi” 

vuodelta 2001. Kirjassa käsitellään rikollisuuden ja rangaistuskäytännön pitkän 

aikavälin kehitystä Ruotsissa sekä kahdeksassa Länsi-Euroopan valtiossa vuo-

sina 1950–1997. Westfelt pohtii teoksessaan historiallis-vertailevan rikostilas-

toanalyysin menetelmällisiä haasteita ja toteaa lopputuloksenaan, ettei viralli-

sia tilastoja käyttämällä voida verrata eri valtioiden rikollisuustasoja tai vuosit-

taisia vaihteluita. Historiallis-vertailevassa tilastollisessa analyysissa voidaan 

kuitenkin mielekkäästi tutkia valtioiden rikollisuuskehityksen trendien eroja ja 

niiden selityksiä. Tutkimuksen tulosten mukaan Ruotsin, muiden Pohjoismai-

den sekä viiden muun Euroopan valtion rikollisuuskehityksen trendit ja rikos-

oikeudellisen järjestelmän toiminta olivat olleet hyvin samankaltaisia tarkaste-

lujakson aikana.9 

Pohjoismaisen vertailevan tutkimuksen eräs keskeisistä varhaisista vaikut-

tajista oli norjalainen Nils Christie, joka tunnetaan ehkä paremmin myöhem-

mistä kontrollijärjestelmätutkimuksistaan. Erityisesti hänen varhaistuotantonsa 

keskittyi kuitenkin Norjan ja muiden Pohjoismaiden rikollisuuden, rangaistus-

käytännön ja vankilukujen tilastolliseen analyysiin. Esimerkiksi vuonna 1968 

julkaisemassaan tutkimuksessa ”Changes in Penal Values” hän osoitti ensim-

mäistä kertaa, että Suomen vankiluku oli huomattavasti korkeampi kuin muissa 

Pohjoismaissa.10 Vuonna 1975 hän julkaisi laajemman rikollisuuden ja rangais-

tuskäytännön tilastollisen tutkimuksen ”Hvor tett et samfunn”, jossa muun 

muuassa analysoi Norjan rikostuomioita ja vankilukuja 1800-luvun alkupuo-

lelta vuoteen 1971.11 

Suomessa rangaistusjärjestelmän pitkän aikavälin muutoksia ja niiden syitä 

on historiallis-vertailevan tutkimuksen lähtökohdista tarkasteltu Tapio Lappi-

Seppälän teoksessa ”Teilipyörästä terapiaan – piirteitä rangaistusjärjestelmän 

historiasta”. Teoksessa tarkastellaan myös eri rangaistuslajien käytön tilastol-

lista kehitystä.12 Vuonna 2013 Lappi-Seppälä julkaisi yhdessä von Hoferin 

kanssa Suomen ja Ruotsin historiallisen rikollisuuden kehitystä kuvaavan ja 

selittävän tutkimuksen ”The Development of Crime in Light of Finnish and 

Swedish Criminal Justice Statistics, circa 1750–2010”. Tutkimuksessa myös 

analysoitiin rangaistuslainsäädännön vaikutusta rikollisuuteen ja havaittiin, 

                                                

9 Westfelt 2001. Myös von Hofer (1993, s. 92–101) on esittänyt samanlaisia näkemyksiä oi-

keustilastojen käytöstä tutkimuksen aineistona. 
10 Christie 1968. 
11 Christie 1975. 
12 Lappi-Seppälä 1982. 
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ettei rangaistustasoilla ole merkittävää vaikutusta rikollisuuden määrän kehi-

tykseen.13 

2 Suomalaisen vankeinhoidon kehitys 

Kotimaisessa kriminaalipoliittisessa tutkimuksessa on laadittu paljon kirjoituk-

sia vankeinhoidon ja vankilukujen kehityksestä. Autonomian aikaa käsittele-

vistä lähteistä keskeisin on Veikko Virtasen väitöskirja ”Suomen vankeinhoito 

I 1808–1831”. Virtanen esittelee yksityiskohtaisesti vankeinhoitoideologioi-

den, rangaistuslaitosrakentamisen ja vankiluvun kehitystä autonomian ajan al-

kuvuosikymmeninä.14 Tutkimus on siinä mielessä harvinainen, että se käsitte-

lee autonomian ajan vankeinhoitoa osin tilastollisesti. Tilastolähteenä käyte-

tään samoja kruununvankilain vankiluetteloita kuin tässäkin tutkimuksessa. 

Vankeinhoidon historiallisen kehityksen kannalta merkittävä tutkimussarja 

on ollut Vankeinhoitolaitoksen satavuotisjuhlavuoden (1981) kunniaksi käyn-

nistetty VAHO 100. Sarjassa julkaistiin kaikkiaan kolmetoista tutkimusta, 

joista erityisesti kolme on relevantteja käsillä olevan tutkimuksen kannalta. 

Timo Ahon ja Vuokko Karsikkaan tutkimuksessa ”Vankien taustaan ja vanki-

lukuun liittyviä tilastoja 1881–1978” koottiin yksiin kansiin ja analysoitiin 

Vankeinhoitohallituksen tilastoja vuosilta 1881–1978. Vankilukuanalyysin 

kannalta kirjoitus ja sen liitetaulukot ovat olleet erittäin hyödyllisiä ja laajasti 

käytettyjä.15 Raija Kallisen ”Kasvatusta ja keskitystä” puolestaan kuvaa van-

keinhoidon kehitystä autonomian ajan loppupuolella. Kallinen muun ohella ra-

portoi tarkasti laitosrakentamisen etenemistä ja laitosolojen muuttumista.16 

Kolmas olennainen tutkimus sarjassa oli Lappi-Seppälän jo aiemmin esitelty 

”Teilipyörästä terapiaan”. 

VAHO 100 -hankkeeseen sisältyi myös neliosainen teossarja ”Suomen van-

keinhoidon historiaa”. Sarjan ensimmäinen osa on toimitettu teos, joka käsitte-

lee vankeinhoidon kehitystä autonomian ajalta 1980-luvulle saakka. Kirjassa 

on autonomian ajan vankeinhoidon kannalta mielenkiintoisia artikkeleita. Pia 

Letto-Vanamon ja Heikki Ylikankaan kirjoitus käsittelee vapausrangaistusten 

kehitystä keskiajalta uuden rikoslain voimaantuloon.17 Timo Aho, Ilari Han-

nula ja Jouko Laitinen käsittelevät kukin artikkeleissaan vankilukujen, van-

keinhoitoa koskevan lainsäädännön tai vankeinhoidon resurssien kehitystä 

                                                

13 von Hofer – Lappi-Seppälä 2014. Rikollisuuden ja vankilukujen väliset vertailut sekä ana-
lyysit vankilan eriasteisen käytön syistä on laajennettu Pohjoismaiden ulkopuolelle esimer-

kiksi tutkimuksissa Lappi-Seppälä 2007, Lappi-Seppälä 2008 ja Lappi-Seppälä 2017. 
14 Virtanen 1944. 
15 Aho – Karsikas 1980. 
16 Kallinen 1982. 
17 Letto-Vanamo – Ylikangas 1981.  
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1880-luvulta alkaen.18 Teossarjan kolmannen osan muodostaa Alpo Juntusen 

väitöskirja ”Suomalaisten karkottaminen Siperiaan ja karkotetut Siperiassa”. 

Tutkimuksessa käsitellään yksityiskohtaisesti karkotusten aloittamista, toteut-

tamista, lakkauttamista sekä karkotettujen elämää Siperiassa.19 Vankeinhoidon 

historiaa koskevaa kirjallisuutta täydentävät kymmenet vankilahistoriikit. Eri-

tyisesti Jukka Muiluvuoren Vaasan vankilaa käsittelevä teos on hyödyllinen 

myös vankeinhoidon kehityksen kuvaajana.20 

3 Suomalaisen henkirikollisuuden erityispiirteet 

Kotimaisen historiallisen kriminologian ja oikeushistorian tutkimusperinteiden 

ytimessä ovat olleet henkirikollisuuden erityispiirteitä käsittelevät tutkimukset. 

Aihepiirin ympärille on muodostunut kaksi vahvaa traditiota, sosiologinen ja 

kvantitatiivinen sekä oikeushistoriallinen ja kvalitatiivinen. Suomen tilastolli-

sen henkirikostutkimuksen ja samalla koko kotimaisen kriminologian perusta-

jana pidetään Veli Verkkoa, joka keräsi seurakuntien kuolemansyykirjanpidon 

perusteella maailman vanhimman henkirikostilaston. Verkon keräämää 1750-

luvulta alkavaa tilastokokoelmaa on sittemmin hyödynnetty käytännössä kai-

kissa suomalaisissa henkirikollisuuden pitkän aikavälin tilastollisissa analyy-

seissa, myös käsillä olevassa tutkimuksessa. Verkko osoitti ensimmäisenä, että 

Suomessa tehdään enemmän henkirikoksia kuin muissa Pohjoismaissa ja jul-

kaisi useita kansainvälisesti vertailevia tutkimuksia, joissa pyrki selittämään 

suomalaisten poikkeuksellista väkivaltataipumusta.21 

Verkon viitoittamaa henkirikollisuuden tilastollisen tutkimuksen polkua ovat 

myöhemmin seuranneet useat kotimaiset tutkijat. Esimerkiksi Martti Lehti tutki 

väitöskirjassaan 1900-luvun väkivallanaallon syntyä valtiollisten kriisien seu-

rauksena ja on sen jälkeen keskittynyt kotimaisten ja kansainvälisten henkirikos-

aineistojen kehittämiseen ja analysointiin.22 Tilastolliset henkirikostutkimukset 

ovat ulottuneet myös lapsenmurharikoksiin. Esimerkiksi Mona Rautelinin väi-

töskirja käsitteli lapsenmurhia 1700-luvulla ja Kaijus Ervastin lisensiaatintyö au-

tonomian ajan lapsenmurhia.23 

Siinä missä Verkko aloitti suomalaisen tilastollisen henkirikostutkimuksen 

perinteen, syntyi aiheen ympärille myöhemmin rikas oikeushistoriallinen tut-

kimustraditio, jonka perustajana toimi Heikki Ylikangas. Ylikankaan pääasial-

lisena tutkimusmenetelmänä on tuomiokirja-analyysi, jonka avulla hän raken-

taa yksittäisten ilmiöiden syvälliseen ymmärtämiseen pyrkiviä tutkimuksia. 

                                                

18 Aho 1981; Hannula 1981; Laitinen 1981. 
19 Juntunen 1983. 
20 Muiluvuori 2014. 
21 Verkko 1931; Verkko 1936; Verkko 1948; Verkko 1949. 
22 Lehti 2001. 
23 Ervasti 1994; Rautelin 2009. 
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Hän on esimerkiksi tutkinut keskiajan ja varhaisen uuden ajan taitteen henkiri-

kollisuutta sekä Etelä-Pohjanmaan puukkojunkkarikautta. Ylikangas on jul-

kaissut myös muita rikoslajeja käsitteleviä tutkimuksia, jotka valaisevat yksi-

tyiskohtaisesti erilaisen rikollisuuden rakennetta ja teonpiirteitä menneisyyden 

eri vaiheissa. Ylikankaan oikeushistoriallinen tutkimus noudattaa menetelmä-

oppia, jossa havaintojen ja tulkintojen tekeminen perustuvat ensikädessä kirjal-

lisen aineiston tulkintaan.24 

Useat tutkijat ovat vuosien varrella soveltaneet samanlaista oikeushistorial-

lista metodia rikollisuuden ja rangaistusten tarkasteluun. Esimerkiksi Anu Kos-

kivirta tarkasteli väitöskirjassaan Pohjois-Savon ja Karjalan henkirikollisuutta 

Ruotsin vallan viimeisinä vuosikymmeninä.25 Henkirikollisuudesta irtautuvaa 

näkökulmaa puolestaan edustaa Satu Lidman, jonka väkivaltaa koskevissa tut-

kimuksissa keskiöön nousee erityisesti väkivallan ja sukupuolen välinen suhde. 

Lidman on julkaissut myös seuraamusjärjestelmää koskevia tutkimuksia.26 Ko-

koomateoksista voidaan mainita Sari Forsströmin toimittama ”Laittomuuden 

laitateillä – Rikos Suomessa 1500-luvulta nykypäiviin” sekä Heikki Ylikan-

kaan juhlakirjat ”Oikeutta ja historiaa” (1987) ja ”Tie tulkintaan” (1997).27 

Tuoreemmasta henkirikollisuustutkimuksesta on syytä nostaa esille Janne 

Kivivuoren johtama yhteispohjoismainen tutkimushanke, jossa tutkitaan hen-

kirikollisuuden piirteitä menneisyydessä ja nykyisyydessä Suomessa, Islan-

nissa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Hankkeen yhteydessä on lisäksi laa-

dittu historiallisen henkirikollisuuden koodausmenetelmä, Historical Homicide 

Monitor (HHM). Projektissa on julkaistu toistaiseksi koodausmenetelmän kä-

sikirja sekä ensimmäinen tutkimus, joka keskittyy varhaisen uuden ajan henki-

rikollisuuteen.28 

4 Kriisiaikojen vaikutukset rikoksiin ja rangaistuksiin 

Keskeinen osa suomalaisen rikollisuuden ja kriminaalipolitiikan kehitystä ovat 

olleet poliittiset ja taloudelliset kriisit, joita sivutaan myös käsillä olevassa tut-

kimuksessa. 1900-luvun alkupuoliskoa leimasivat valtiolliset vaikeudet, kuten 

sisällissota, pulakausi ja toinen maailmansota. Kriisiaikoihin onkin kohdistunut 

runsaasti tutkimusta. Erityisesti Ilari Hannulan väitöskirja käsittelee ansiok-

kaasti sisällissodan ja 1930-luvun kriisien vaikutusta rikollisuuteen ja rangais-

tuskäytäntöön.29 Sisällissodan vaikutuksia ovat tutkineet myös esimerkiksi 

                                                

24 Ylikangas 1976; Ylikangas 1988; Ylikangas 1999; Ylikangas 2000.  
25 Koskivirta 2001. 
26 Lidman 2011; Lidman 2015. 
27 Eriksson, ym. (toim.) 1987; Forsström 1996; Koskivirta (toim.) 1997. 
28 Kivivuori, ym. 2020a; Kivivuori, ym. 2020b. Ks. myös hankkeen kuvaus Kivivuori 2018. 
29 Hannula 2004. 
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Jukka Kekkonen sekä Martti Lehti.30 Toisen maailmansodan vaikutuksia Suo-

men ja muiden Pohjoismaiden rikollisuuteen ja rangaistuskäytäntöön on puo-

lestaan tutkittu hankkeessa, jonka tulokset julkaistiin Hannu Takalan ja Henrik 

Thamin toimittamassa teoksessa ”Krig og Moral”.31 Kriisien vaikutuksia Suo-

men vankilukuun käsitteleviä tutkimuksia tarkastellaan erikseen myöhemmin. 

5 Rikoslainsäädännön historiallinen kehitys 

Oikeushistoriallisissa tutkimuksissa on selvitetty monipuolisesti suomalaisen 

rangaistusjärjestelmän lainsäädännöllistä kehitystä keskiajalta nykypäiviin. 

Erityisesti Yrjö Blomstedtin seikkaperäinen kuvaus rikoslakiuudistuksen taus-

tasta ja etenemisestä, ”Rikoslakireformin ensimmäiset vaiheet vuoden 1866 

osittaisuudistuksiin saakka”, on merkittävä tutkimus. Blomstedt esittelee Suo-

men rikoslakiprojektin lainvalmistelun ja valtiopäiväkäsittelyn vaiheita auto-

nomian ajan alusta vuoden 1866 osittaisuudistuksen voimaantuloon ja analysoi 

myös uudistuksen vaikutuksia rangaistuskäytäntöön.32 Yleispiirteisempiä ku-

vauksia rikosoikeuden kehitysvaiheista ovat esittäneet esimerkiksi Jussi Pa-

juoja, Jukka Kekkonen, Heikki Pihlajamäki, Pertti Myhrberg ja Raimo Lahti.33 

Rikoslainsäädännön kehitystä on esitellyt myös Jaakko Forsman Suomen en-

simmäisessä oikeushistorian oppikirjassa ”Suomen lainsäädännön historia”.34 

Toomas Kotkas puolestaan tarkasteli väitöskirjassaan armahdusoikeutta auto-

nomian ajan Suomessa. Tutkimuksessa esitellään armahdusoikeuden kehitystä 

antiikin ajoista alkaen, painottaen kuitenkin 1800-luvun Suomea. Tutkimuk-

sessa myös käydään kvantitatiivisesti ja kvalitatiivisesti läpi autonomian ajan 

armonanomuksien määrää ja sisältöä.35 

6 Rankaiseminen ja yhteiskunta 

Kriminologian tieteenalan piirissä muodostui 1970-luvun alussa uudenlainen 

tutkimussuuntaus, jota kutsutaan nimellä punishment and society eli rankaise-

minen ja yhteiskunta. Menetelmällisesti rankaisemisen ja yhteiskunnan tutki-

muksessa yhdistetään menneisyyden ja nykyisyyden yhteiskuntatieteellinen 

analyysi rangaistusjärjestelmän toiminnan sekä rankaisemisen kokemusten 

määrälliseen ja laadulliseen analyysiin. Suuntaus kiinnittää erityistä sisällöllistä 

                                                

30 Kekkonen 1991; Lehti 2001; Kekkonen 2016. 
31 Takala – Tham 1987. 
32 Blomstedt 1964. Ks. myös Kekkonen – Ylikangas 1982. 
33 Lahti 1977; Myhrberg 1978; Pajuoja 1991; Kekkonen 1991; Pihlajamäki 1991. 
34 Forsman 1896. Ks. myös teoksen esittely Björne 1997. 
35 Kotkas 2003. 
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huomiota rangaistuksen ja kontrollijärjestelmän sekä yhteiskunnan vuorovai-

kutukseen. Nykyään tradition kovan ytimen muodostavat erityisesti massaeris-

tämistä ja punitiivista kontrollijärjestelmää koskevat tutkimuksen, kuten David 

Garlandin ”The Culture of Control” (2001) ja John Prattin ja Anna Erikssonin 

”Contrasts in Punishment” (2013). Tutkimussuuntauksen varhaisessa vaiheessa 

tradition päätuotoksia olivat kuitenkin 1700- ja 1800-lukuihin kohdistuneet his-

torialliset tutkimukset.36 

Rankaisemisen ja yhteiskunnan tutkimuksen historiallisen vaiheen käynnis-

tymistä edesauttoi marxilaista rankaisemisen yhteiskuntateoriaa kehitelleen 

Georg Ruschen ja Otto Kirchheimerin vuoden 1939 ”Punishment and Social 

Structure” -teoksen uudelleenlöytäminen vuoden 1968 uusintapainoksen 

myötä. Uuteen tutkimustraditioon antoivat panoksensa esimerkiksi Michel 

Foucault (”Discipline and Punish”, 1977), Dario Melossi ja Massimo Pavarini 

(”The Prison and the Factory”, 1981) sekä Thomas Mathiesen (”The Politics of 

Abolition”, 1974).37 Suomessa tutkimussuuntausta edustivat esimerkiksi 

Lappi-Seppälän edellä mainittu ”Teilipyörästä terapiaan” (1982) sekä Jukka 

Kekkosen ja Heikki Ylikankaan ”Vapausrangaistuksen valtakausi” (1982). 

Kaikkia mainittuja tutkimuksia yhdisti kontrollijärjestelmän nykyisyyden ym-

märtämisen syventäminen historiallisen analyysin kautta. Käsillä oleva tutki-

mus voidaankin tulkita osaksi tätä rankaisemisen ja yhteiskunnan 1970-luvulla 

muodostunutta historiallista tutkimustraditiota. 

7 Käsillä olevan tutkimuksen tarve 

Käsillä olevan tutkimuksen kohteena ovat Suomen sekä muiden Pohjoismaiden 

rikollisuuden ja rangaistuskäytännön kehitys vuosina 1809–1917. Tutkimus-

hankkeen yhteydessä olen kerännyt vuodet 1809–2017 kattavan aikasarjako-

koelman, josta hyödynnetään autonomian aikaa käsitteleviä osia. Tilastolli-

sessa tutkimuksessa, jonka yhteydessä rakennetaan käytettävät tilastolähteet, 

muodostaa tilastojen rakentaminen myös oman tutkimustehtävänsä. Aineisto-

hankkeen tarkoituksena on ollut koota mahdollisimman laaja vertailukelpoinen 

tilastoaineisto pohjoismaisesta rikollisuudesta ja rangaistuskäytännöstä. Aika-

sarjat sisältävät kaikki rikostuomioita, rangaistuksia, vankilukuja ja poliisille 

ilmoitettuja rikoksia koskevat viralliset tilastot, joita Pohjoismaissa on julkaistu 

1800-luvun alusta alkaen. 

Tutkimus kuuluu tutkimuskohteiltaan, menetelmiltään ja aineistoiltaan poh-

joismaiseen historiallis-vertailevan tilastollisen tutkimuksen traditioon, josta 

muistuttaa kaikkein lähimmin Hanns von Hoferin työtä. Hänen pääaiheensa oli 

                                                

36 Simon – Sparks 2013, s. 2–12. 
37 Simon – Sparks 2013, s. 3–11. 



10 
 

1800–2000-lukujen rikollisuuden ja rangaistuskäytännön kehityksen kuvaami-

nen ja selittäminen. Hänen menetelmänsä perustan muodosti historiallisten oi-

keustilastojen osoittamien pitkän aikavälin trendien sekä keskeisten muutos-

kausien havainnointi sekä johdonmukaisten selitysten etsiminen havaituille 

muutoksille. Tämän tutkimuksen kohteet ja menetelmät ovat samankaltaiset. 

Käsillä olevaa tutkimusta ja von Hoferin työtä yhdistää myös hyödynnettävien 

tilastojen rakentaminen osana tutkimusta, jolloin analyysit eivät perustu vain 

valmiiksi kerättyihin taulukoihin. Samanlaista lähestymistapaa sovelsi myös 

Veli Verkko omissa henkirikostutkimuksissaan. 

Aikaisempaan tutkimukseen verrattuna käsillä olevalla tutkimuksella on 

useita erityispiirteitä, jotka perustelevat sen tarvetta. Ensinnäkin tutkimus on 

ajallisesti kattavampi kuin aikaisemmat vastaavat vertailuasetelmat. Esimer-

kiksi vankilukuanalyysit ulottuvat Suomen osalta yli 70 vuotta pidemmälle 

menneisyyteen kuin aikaisemmissa kotimaisissa tai kansainvälisesti vertaile-

vissa tutkimuksissa. Toiseksi tutkimuksen aineisto on kattavampi kuin useim-

missa aikaisemmissa analyyseissa, jotka ovat keskittyneet rikollisuuden osalta 

lähinnä väkivalta- ja omaisuusrikoksiin. Käsillä olevan tutkimuksen aineistoon 

sisältyvätkin kaikki tuomitut rikokset lievimpiä tunnusmerkistöjä myöden. Ra-

kennetut oikeustilastosarjat ovat siis kattavampia kuin aikaisemmissa tutki-

muksissa. Kolmanneksi tutkimus ei keskity analyyseissaan ainoastaan kotimai-

seen kehitykseen, vaan pohjoismaista vertailua harjoitetaan systemaattisesti ko-

timaisen tarkastelun ohella. Neljänneksi tutkimus on ensimmäinen, jossa pyri-

tään arvioimaan Siperiaan karkotusten vaikutusta vankiluvun kehitykseen ja 

kriminaalipolitiikan ankaruuteen suhteessa muihin Pohjoismaihin. 
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C Tutkimuksen tavoitteet 

1 Yleiset tavoitteet 

Tutkimuksen tarkoituksena on siis analysoida rikollisuuden ja rangaistuskäy-

tännön kehitystä autonomian ajan Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Tavoite 

voidaan jakaa kolmeen läpileikkaavaan tutkimustavoitteeseen sekä jokaiselle 

pääjaksolle määriteltyihin tarkempiin tutkimuskysymyksiin. 

Tutkimustavoite 1: Kattavan kokonaiskuvan muodostaminen rikollisuuden, 

rangaistuskäytännön ja vankilukujen kehityksestä autonomian ajan Suomessa. 

Tutkimustavoite 2: Suomen kehityksen vertaaminen muihin Pohjoismaihin. 

Tutkimustavoite 3: Pohjoismaisten kriminaalipoliittisten järjestelmien histo-

riallisten ankaruuserojen analysointi. 

2 Rikollisuuden ja kontrollikäyttäytymisen muutokset 

Rikollisuutta koskevien aineistojen osalta tutkimuksen päätavoitteena on ku-

vata, miten tuomittu rikollisuus muuttui Suomessa ja muissa Pohjoismaissa au-

tonomian aikana. Tarkastelun kohteena ovat sekä tuomittu rikollisuus kokonai-

suutena että yksittäisistä tunnusmerkistöistä keskeisimmät ja suurimman muu-

toksen läpikäyneet rikostyypit. Lisäksi tavoitteena on mahdollisuuksien mu-

kaan selittää, minkä vuoksi rikollisuus on muuttunut havaitulla tavalla. Tarkoi-

tuksena ei ole selittää jokaista yksittäistä rikollisuusmuutosta, vaan pitkän ai-

kavälin kehityksen päälinjat ja tärkeimmät muutoskaudet eli trendistä poik-

keamat. 

Rikollisuuden kehityksen analysointi historiallisten aineistojen perusteella 

ei ollut samanlaista kuin nykyään. Poliisille ilmoitettujen rikosten tilastoja saati 

piilorikollisuustutkimuksia ei ollut vielä olemassa, vaan saatavilla olevat ai-

neistot kuvaavat tuomioistuimissa käsiteltyjä rikoksia. Sen vuoksi aineistoon 

sisältyy tavanomaista merkittävämpi piilorikollisuusongelma. Lisäksi tuo-

mioistuintilastot kuvaavat rikollisuuden kehityksen ohessa myös kontrollikäyt-

täytymisen muutoksia suuremmassa määrin kuin esimerkiksi poliisille ilmoi-

tettujen rikosten tilastot. 

Kontrollikäyttäytyminen tarkoittaa muiden ihmisten ja viranomaisten ri-

koksentekijään kohdistamaa sosiaalista kontrollia, joka voi olla joko epäviral-

lista tai virallista. Kontrollikäyttäytymisen yhteydessä puhutaan usein myös 

rankaisukäyttäytymisestä, jossa yksilöt tai yhteisöt kohdistavat rikoksenteki-

jään rankaisevia toimenpiteitä. Kontrolli- ja rankaisukäyttäytymisessä on siten 
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kyse rikollisuuteen kohdistuvista reaktioista, jotka ovat rikollisuuden tavoin 

muuttuvaisia ja riippuvaisia yhteiskunnassa jaetuista arvoista ja tavoitteista.38 

Rikoksen päätyminen tuomioistuimen tutkittavaksi edellyttää rikoskäyttäy-

tymisen eli rikoksen tekemisen lisäksi myös aktiivista kontrollikäyttäytymistä. 

Teko täytyy havaita, tulkita paheksuttavaksi ja lainvastaiseksi, ilmoittaa viran-

omaiselle, jonka täytyy lisäksi varata resursseja tapauksen tutkintaan. Tuo-

mioistuinten tutkiman rikollisuuden määrä voi siten muuttua paitsi todellisen 

rikollisuuden muutosten vuoksi myös esimerkiksi sen vuoksi, että suhtautumi-

nen tiettyihin tekoihin muuttuu ja sen seurauksena myös kontrollikäyttäytymi-

sen aktiivisuus ja ilmoitusalttius muuttuvat.  

Tuomioistuintilaston erityispiirteestä seuraa merkittävä haaste rikollisuus-

kehityksen tulkinnalle. Kaikkien muutosten yhteydessä joudutaan nimittäin 

pohtimaan, onko kyseessä todennäköisimmin rikollisuuden, kontrollikäyttäy-

tymisen vai molempien samanaikainen muutos. Joskus voi myös olla syytä 

olettaa, että kummatkin ovat muuttuneet samanaikaisesti, mutta eri suuntiin. Se 

on mahdollista esimerkiksi silloin, kun aikaisemmin tuomittavana pidettävästä 

teosta tulee yleisesti sallitumpi, jolloin kynnys teon tekemiseen madaltuu, 

mutta entistä harvemmat teot ilmoitetaan viranomaisille. Sen vuoksi tuomiois-

tuintilastoista havaittujen rikollisuusmuutosten selittämisessä on koko ajan 

kyse myös kontrollikäyttäytymisen analyysista. 

3 Seuraamusjärjestelmän ja rangaistuskäytännön kehitys 

Tutkimuksen toisena isompana osa-alueena on rangaistusjärjestelmän kehityk-

sen kuvaaminen ja selittäminen. Rangaistusjärjestelmää koskevat aineistot ja 

tutkimuskysymykset ovat tämän tutkimuksen osa-alueista kaikkein suoravii-

vaisimpia, eikä niihin liity samankaltaisia tutkimuksellisia haasteita kuin rikol-

lisuuden ja vapausrangaistusten täytäntöönpanojärjestelmän analysointiin. Tut-

kimustavoitteena on ensinnäkin seuraamusjärjestelmäuudistuksen etenemisen 

kuvaaminen siten, että rangaistuskäytännön muutokset voidaan ymmärtää oi-

keassa lainsäädännöllisessä kontekstissaan. Toiseksi tarkoituksena on muodos-

taa kattava kokonaiskuva rangaistuskäytännön muutoksista eri rangaistuslajien 

osalta. Seuraamusjärjestelmää koskeva tutkimuskysymys voidaan tiivistää seu-

raavaan: Miten olemassa olleet rangaistuslajit, niiden sisällöt ja käyttömäärät 

kehittyivät autonomian aikana? 

  

                                                

38 Ks. Kivivuori, ym. 2018, s. 17–21, 246–281. 
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4 Vapausrangaistusten täytäntöönpanojärjestelmän ja vankiluvun 

 kehitys 

Tutkimuksessa käsitellään vapausrangaistusten täytäntöönpanojärjestelmän ja 

vankilukujen kehitystä. Tarkoituksena on siltä osin analysoida vapausrangais-

tusten ja muiden vapaudenmenetykseen johtaneiden seuraamusten tosiasiallista 

käyttöä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Vastattavana on siten kaksi näen-

näisen yksinkertaista kysymystä: 1. Miten vankilan käyttö kehittyi? 2. Miten 

kehitys vertautui muihin Pohjoismaihin? 

Vankilan käytön kuvaaminen vankilukutilastojen avulla on nykypäivänä 

varsin ongelmaton tehtävä ja pohjoismaiset vertailut ovat lähes rutiininomai-

sia.39 Historiallinen analyysi ei kuitenkaan ole yhtä yksinkertaista. Ensinnäkin 

vankilan käyttötarkoitus on ajan saatossa muuttunut, erityisesti tämän tutki-

muksen tarkasteluperiodin aikana. Toiseksi vankilalaitos on läpikäynyt suuria 

rakenteellisia muutoksia ja autonomian ajan rangaistuslaitosjärjestelmä oli 

olennaisesti nykyistä monimutkaisempi. Kolmanneksi vankilan käytön tilastol-

liset mittarit ovat muuttuneet siten, etteivät nykyisin käytössä olevat indikaat-

torit olleet tuttuja vielä autonomian aikana. Neljänneksi aineiston saatavuus on 

ongelmallista, koska vankilatilastoja julkaistiin 1800-luvulla aikana puutteelli-

sesti, jos lainkaan. 

Käsillä oleva tutkimus pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin rakentamalla 

Suomen vankilatilastoon uuden luvun ulottamalla keskeisten vankilukuindi-

kaattorien alkamisajankohtaa huomattavasti pidemmälle. Tutkimuksessa laa-

jennetaan Suomen vankilukutilaston kattavuutta runsaalla 70 vuodella taakse-

päin rakentamalla arkistolähteistä nyt käytössä olevaan vankitilastoon yhdistet-

tävissä oleva yhtenäinen, vankimäärien kehitystä ja rakennetta kuvaava tilasto-

sarja. 

Varsinaiseen pääkysymykseen eli vankilan käytön tilastolliseen kehityk-

seen vastaaminen on aloitettava laitosrakenteen ja laitosten käyttötarkoitusten 

esittelyllä ja erittelyllä. Käsittelyn tarpeellisuutta puoltavat laitosten funktioi-

den muutokset, jotka on paitsi tuotava esille myös pidettävä mielessä määräl-

listä kehitystä tulkittaessa. Toisaalta laitosrakenteen ymmärtäminen on välttä-

mätöntä historiallisten vankitilastojen rakentamisen kannalta, koska vankien 

kirjaaminen toteutettiin erilaisissa laitoksissa eri tavoin. Erilaisten vankiluku-

aineistojen yhdistäminen ei olisi mahdollista ilman laitostyyppien erojen tunte-

mista. 

                                                

39 Pohjoismaisia vankitilastoja sisällytetään esimerkiksi vuosittain Kriminologian ja oikeus-

politiikan instituutin Seuraamusjärjestelmäkatsaukseen. Vankilukuja on myös koottu pohjois-

maisiin tilastojulkaisuihin 1980-luvulta lähtien. Esimerkiksi vuosien 1950–2010 vankilukuti-
lastot on julkaistu Nordic Criminal Statistics -raportissa vuonna 2012 (von Hofer – Lappi-

Seppälä – Westfelt 2012). Tyypillinen vertailuasetelma alkaakin vuodesta 1950. 
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Vankitilaston rakentaminen nojaa kahteen peruslähteeseen: Prokuraattorin 

kertomuksiin ja Kruununvankilain vankiluetteloihin. Jäljempänä kuvattavista 

syistä yhtenäisiä tilastoja ei voida jäljentää suoraan saatavilla olevista lähteistä. 

Eri aikoina, eri lähteissä ja eri laitostyypeissä noudatettiin erilaisia vankiluvun 

kirjaamistapoja. Sen vuoksi yhtenäinen ja pohjoismaisiin aineistoihin vertailu-

kelpoinen vankitilasto on rakennettava hyödyntäen erilaisia estimaatteja ja kor-

jauskertoimia. 

 Vapausrangaistusten täytäntöönpanojärjestelmää koskevan jakson tavoit-

teet voidaan tiivistää viiteen tutkimustehtävään. Ensimmäisenä on suomalaisen 

rangaistuslaitosjärjestelmän kehityksen kuvaaminen. Laitosrakenne oli moni-

mutkaisempi kuin nykyään ja laitoksia käytettiin rangaistusvankien lisäksi 

useiden erilaisten vankiryhmien, kuten irtolaisten40 säilyttämiseen. Laitosra-

kenteen ymmärtäminen on tärkeää vankilukutilaston rakentamisen kannalta, 

koska erilaisia laitoksia tilastoitiin eri tavoilla. Lisäksi Suomessa toteutettiin 

autonomian aikana huomattava rangaistuslaitosten uudis- ja korjausrakenta-

mishanke. Laitosten perustaminen on dokumentoitu tutkimuskirjallisuudessa 

hyvin 1880-luvulta alkaen41, mutta sitä varhaisemman laitosrakentamisen ku-

vausta on vaikea löytää. Kirjoituksen aluksi toisessa luvussa luodaan yleiskuva 

autonomian ajan rangaistuslaitosjärjestelmään. Tarkastelussa ovat käytössä ol-

leet rangaistuslaitosmuodot, erilaisten vapausrangaistusten täytäntöönpanopai-

kat, rangaistuslaitosten rakentaminen sekä vankilaolojen kehittyminen. 

Toisena tutkimustehtävänä on kuvata Suomen varhaisten vankilukutilasto-

jen rakennetta ja sisältöä sekä täydentää kotimainen, nykypäivään vertailukel-

poinen vankilukutilasto alkamaan vuodesta 1809 eli autonomian alusta. Vanki-

lukujen tilastointitavoissa on huomattavia eroja paitsi laitosten, myös ajanjak-

sojen aikana. Yhtenäisen vankilukutilaston muodostaminen edellyttääkin usei-

den eri tilastointitavoille perustuvien lähteiden yhdistämistä. Kirjoituksessa 

käydään läpi vankilukuja sisältävien alkuperäislähteiden julkaisuhistoriaa, si-

sältöä ja erilaisten vankilukujen yhdistämistä sekä esitellään kaksi niitä täyden-

tävää laskennallista estimaattia. Kolmantena tutkimustehtävänä on kuvata ja 

selittää vankilukujen historiallista kehitystä Suomessa autonomian aikana sekä 

verrata kehitystä muihin Pohjoismaihin. Aiemmat tutkimukset ovat jääneet 

vankilukutietojen puuttuessa vaillinaisiksi Suomen osalta, joten täydennykselle 

on selkeä tarve. Uusien aineistojen avulla pohjoismainen vertailu voidaan ulot-

taa yli 70 vuotta pidemmälle kuin aikaisemmin.  

Neljäntenä tutkimustehtävänä on arvioida Siperiaan karkotusten vaikutusta 

vankilukuun ja kriminaalipolitiikan ankaruuteen. Suomalaisten karkottamisella 

Siperiaan oli suora vaikutus vapausrangaistusten täytäntöönpanoon, minkä 

                                                

40 Irtolaisella tarkoitetaan henkilöä, joka ei voinut osoittaa itselleen laillista suojelua eli vaki-

tuista asuntoa tai työpaikkaa. Irtolaisiin kohdistettiin monenlaista kontrollia, kuten pakkovär-
väyksiä sotaväkeen sekä vangitsemista rangaistuslaitoksiin. 
41 Ks. esim. Kallinen 1982. 
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vuoksi yksinomaan vankilukuun perustuva analyysi antaa puutteellisen kuvan 

Suomen ja muiden Pohjoismaiden kriminaalipoliittisista eroista. Sen vuoksi 

karkotukset on huomioitava järjestelmien ankaruuden vertailussa. Karkotusten 

vaikutusta arvioidaan elossa olevien karkotettujen lukumäärän perusteella, 

josta ei kuitenkaan ole olemassa tilastotietoa. Viidentenä tutkimustehtävänä on-

kin muodostaa estimaatti kunkin vuoden lopussa elossa olleiden karkotettujen 

lukumäärästä Siperiassa. Tutkimuksessa esitellään karkotettujen lukumäärän 

estimaatti ja arvioidaan sen avulla karkotusten vaikutuksia vankilukuun ja kri-

minaalipolitiikan ankaruuteen. Estimaatin avulla voidaan myös rakentaa va-

pautensa menettäneiden lukua kuvaava indikaattori, joka sisältää rangaistuslai-

toksiin suljettujen henkilöiden lisäksi myös Siperiaan karkotetut, ja joka siten 

valaisee Suomen kriminaalipolitiikan ankaruutta pelkkää vankilukua tarkem-

min. 
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D Tutkimuksen aineisto ja menetelmä 

1 Tutkimusaineisto 

1.1 Oikeustilasto ja sen rakentaminen 

a. Tilastojen rakentaminen 

Tutkimuksen perusaineisto muodostuu aikasarjoista, jotka kuvaavat tuomittuja 

rikoksia, rangaistuksia sekä vankilukua Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tans-

kassa Suomen autonomian aikana eli vuosina 1809–1917. Aineistoon sisältyvät 

keskeisimmät tiedot kaikissa neljässä valtiossa julkaistuista oikeustilastoista 

niin pitkältä ajalta kuin mahdollista. Aineistolähteinä on käytetty pääasiassa vi-

ranomaisten julkaisemia oikeustilastoja. Norjan, Ruotsin ja Tanskan osalta on 

pitäydytty painetuissa asiakirjoissa. Suomessa painetut tilastosarjat alkavat kui-

tenkin selvästi muita Pohjoismaita myöhemmin, vasta 1880–1890-luvuilla. 

Suomen autonomian ajan varhaisempien tilastojen heikko saatavuus onkin vai-

kuttanut merkittävästi sekä kotimaiseen tutkimukseen että pohjoismaisten ver-

tailujen toteuttamiseen. Tutkimusten tilastolähteinä on käytetty lähinnä kysei-

siä Suomen viralliseen tilastoon sisältyviä painettuja tilastoja. 

Tutkimuksen keskeinen tavoite on ollut ulottaa Suomen käyttökelpoiset oi-

keus- ja vankeinhoitotilastot aina niiden varhaisvuosiin saakka. Ensimmäiset 

käsin kirjoitetut prokuraattorin kertomukset laadittiin jo vuonna 1839. Niiden 

perusteella on mahdollista rakentaa yhdenmukaiset tuomio- ja seuraamustilas-

tot vuodesta 1842 ja vankilukutilastot vuodesta 1843 alkaen.42 Lisäksi suoma-

laisissa rangaistuslaitoksissa säilytettyjen vankien luettelot on talletettu kruu-

nunvankilain vankiluetteloihin vuodesta 1809 alkaen. Tässä tutkimuksessa py-

ritään yhdistämään vankiluetteloiden ja prokuraattorin kertomusten sisältämiä 

tietoja ja niiden avulla laskemaan keskeisiä vankilukua osoittavia indikaatto-

reita. Mainittujen aineistojen keräämisen jälkeen suomalaiset rikos-, rangais-

tus- ja vankilukutilastot on saatu laajennettua enimmäispituuteensa. 

Pohjoismaisten tilastoaineistojen sisältöä on käsitelty mahdollisimman yh-

denmukaisen ja vertailukelpoisen aikasarjakokoelman muotoon. Aikasarjat si-

sältävät kaikki saatavilla olevat tilastot tuomituista rikoksista, rangaistuksista 

sekä vankiluvuista. Aineistot ovat luonteeltaan kansallisia makrotilastoja, mikä 

tarkoittaa, että tilastot kuvaavat yksinkertaisia muuttujia kokonaisten valtioiden 

tasolla. Tilastot esimerkiksi kertovat, kuinka monta juopumusrikosta Suomessa 

tuomittiin vuonna 1862, mutta eivät valaise yksityiskohtia rikosten tekijöistä, 

teonpiirteistä tai yksittäisistä teoista tuomituista rangaistuksista. Aineistoko-

koelma päättyy nykypäivään, mutta tässä tutkimuksessa niistä tarkastellaan 

                                                

42 Ks. tarkemmin prokuraattorin kertomusten sisällöstä Vuorela 2014. 
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Suomen autonomian aikaa käsitteleviä osia. Pohjoismaiden oikeustilastollisten 

aikasarjojen alkamisvuodet esitetään taulukossa 1. 

Taulukko 1 Tutkimusaineistoon sisältyvien aikasarjojen alkamisajankohdat 

  Suomi Norja Ruotsi Tanska Tilastoyksikkö 

Rikostuomiot 1840 1846 1830 1832 Rikos 

Seuraamukset 1840 1860 1857 1832 Seuraamus 

Vankiluku 1809 1814 1830 1858 Useita 

b. Tilastojen rakenne  

Käsillä olevassa tutkimuksessa käsitellään pääasiassa kolmenlaisia tilastoja.  

Rikostuomiotilaston tilastoyksikkönä ovat tilastovuonna tuomitut rikokset. Jo-

kainen kunkin vuoden aikana tuomittu rikos sisältyy tilastoon kerran. Jos sama 

henkilö on tuomittu vuoden aikana useammin kuin kerran, jokainen hänen te-

kemänsä rikos on tilastoitu erikseen.43 Tilastoluokittelu on tunnusmerkistöta-

soinen eli luokkia ovat esimerkiksi varkaus, pahoinpitely ja petos. Nykypäivän 

oikeustilastot ovat kirjattujen rikosten osalta lähtökohtaisesti täydelliset. Auto-

nomian ajan oikeustilastossa asia saattaa kuitenkin olla toisin eikä kaikkia ri-

koksia välttämättä ole eritelty ja kirjattu. Pääsääntönä kuitenkin on, että mitä 

vakavampana rikoksensa tekoa on aikakaudella pidetty, sitä todennäköisemmin 

se on tilastoitu erikseen muista rikoksista. Vastaavasti tilastoihin sisältyy niin 

sanottuja kaatoluokkia, joihin on voitu kirjata kymmeniä erilaisia tunnusmer-

kistöjä ilman, että niiden koostumuksesta on tarkempia tietoja. Esimerkki kaa-

toluokasta on ”muut lievemmät yleisen lain rikkomukset”, josta ei voida edes 

sanoa, mitä tunnusmerkistöjä siihen sisältyy. Rikostuomiotilaston koostumuk-

seen ja vertailukelpoisuuteen liittyy useita haasteita ja yksityiskohtia, joita kä-

sitellään tarkemmin rikollisuuden kehitystä koskevassa jaksossa. 

Rangaistusseuraamustilasto on aineiston osa-alueista yksinkertaisin. Tilasto-

yksikkönä on tuomioistuinten langettama rangaistus. Tilastoluokittelu on ran-

gaistuslajikohtainen. Tilasto esimerkiksi osoittaa, kuinka monta kuolemanran-

gaistusta tai raippa- ja vitsarangaistusta kunakin vuonna tuomittiin. Tuomittu-

jen rangaistusten ankaruuden osalta seuraamustilasto sisältää tarkempia tietoja 

ainoastaan sakkorangaistuksista, joiden osalta tiedossa on sakotettujen luku-

määrän lisäksi myös sakkokertymä eli vuoden kuluessa määrättyjen sakkojen 

yhteissumma. Esimerkiksi tuomittujen vapausrangaistusten pituudesta ei kui-

tenkaan ole tietoa. 

                                                

43 Rikosten ja rikoksentekijöiden tilastointiin sisältyy pieni epävarmuustekijä, joka tuodaan 

esille myöhemmin. 



18 
 

Vankeinhoitotilastot ovat aikasarjakokoelmista rakenteeltaan monimutkaisim-

mat ja vaikeimmin tulkittavissa olevat aineistot. Tilastoyksiköiden käytössä on 

suuria eroja eri valtioiden ja eri lähteiden välillä sekä yksittäisten lähteiden si-

sällä. 1800-luvulle tyypillinen tapa ilmoittaa vankeinhoitoa koskevia tietoja on 

kertoa, kuinka monta vankia kussakin rangaistuslaitoksessa on tiettynä aikana 

säilytetty. Ilmoitustavat eivät kuitenkaan olleet yhtenäiset. Lisäksi edellä mai-

nitut kruununvankilain vankiluettelot eivät ole tilastoja, vaan vankien luette-

loita. Erilaiset vankilukuaineistot eivät ole ilman toimenpiteitä keskenään ver-

tailukelpoisia. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena onkin yhdistää erilaisia vanki-

lukuaineistoja siten, että ne muodostavat yhtenäisen ja vertailukelpoisen van-

kilukutilaston siltä ajalta kuin vankeinhoitoa koskevia tietoja ylipäätään on ole-

massa. Vankeinhoitotilastojen erityispiirteisiin ja yhdenmukaistettujen aikasar-

jojen koostamiseen paneudutaan yksityiskohtaisesta vapausrangaistusten täy-

täntöönpanoa koskevassa jaksossa. 

1.2 Muu tutkimusaineisto 

Tutkimushankkeessa rakennettujen oikeustilastollisten aikasarjojen lisäksi tut-

kimuksessa hyödynnetään myös muita, aikaisemmissa tutkimuksissa julkais-

tuja tilastoaineistoja. Näitä täydentäviä tilastoja hyödynnetään esimerkiksi ri-

kollisuusmuutosten selittämisessä. Tärkeimpinä täydentävinä tilastoina voi-

daan mainita Oiva Turpeisen alkoholimyrkytysten perusteella lasketut alkoho-

linkulutustilastot44, teloitettujen lukua osoittavat tilastot sekä taloudellista ke-

hitystä, kuten bruttokansantuotetta, palkkausta ja teollisuustyöpaikkoja kuvaa-

vat tilastot. 

Erilaisten tilastojen lisäksi aineistona käytetään myös kirjallisia lähteitä. 

Keskeisessä asemassa ovat historialliset oikeuslähteet, joista tärkeimpiä ovat 

lakitekstit sekä lainvalmisteluasiakirjat, kuten komiteamietinnöt ja keisarilliset 

esitykset. Rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän kannalta keskeistä lain-

säädäntöä on seurattu Pohjoismaiden kodifikaatioiden säätämisestä alkaen eli 

valtiosta riippuen 1680–1730-luvuilta. Lainvalmisteluaineiston tarkastelu pai-

nottuu Suomen rikoslakiuudistukseen ja muilta osin lainsäädäntöprosessin vai-

heita on selvitetty oikeushistoriallisesta kirjallisuudesta. 

Tutkimuksessa esitellään autonomian aikana eläneiden ihmisten näkemyk-

siä ja kokemuksia rikosoikeudellisen järjestelmän toiminnasta ja kehityksestä. 

Esimerkiksi kirjoituksen aloittaneen raippavitsarangaistuksen kuvauksen kal-

taiset kirjoitukset valaisevat rangaistusjärjestelmän todellisuutta tavalla, johon 

lainsäädäntö tai oikeustilastot eivät kykene. Aikalaiskokemusten ja -keskuste-

lujen pääasiallisena lähteenä käytetään sanomalehtiä. Lisäksi tutkimuksessa 

                                                

44 Turpeinen 1975; Turpeinen 1977. 
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hyödynnetään aihetta käsittelevää tutkimuskirjallisuutta sekä viranomaisten 

laatimia asiakirjoja, kuten vuosikertomuksia. 

2 Tutkimusmenetelmät 

2.1 Historiantutkimus 

Tutkimuksen kuvailevien ja selittävien tavoitteiden saavuttamiseksi hyödynne-

tään useiden tieteenalojen, erityisesti historiantutkimuksen, tilastotieteen ja oi-

keustieteen lähtökohtia ja menetelmiä. Pääaineistona käytettävien aikasarjojen 

analysoinnin perusmenetelmänä käytetään kuvailevaa tilastotiedettä, jonka tar-

koituksena on osoittaa aineistosta pitkän aikavälin trendit sekä keskeiset tren-

distä poikkeamat. Tilastotieteellistä graafista tarkastelua hyödynnetään myös 

ilmiöiden selittämisessä esimerkiksi vertaamalla kahden muuttujan kehitystä 

toisiinsa. Aineistosta tehtyjä havaintoja pyritään myös selittämään osana laa-

jempaa yhteiskunnallista kontekstia historiantutkimuksen sekä oikeustieteen 

menetelmiä soveltamalla. 

Tutkimuksessa esiintyy useiden historiantutkimuksen erityisalojen piirteitä. 

Historiallisessa kriminologiassa kriminologinen tiedonintressi yhdistyy histo-

riantutkimuksen yleisiin lähtökohtiin ja menetelmiin. Oikeutta historiallisessa 

kontekstissa tarkastelevaa tutkimusta puolestaan kutsutaan oikeushistoriaksi. 

Erityisesti Heikki Ylikankaan kehittämä käsitys oikeushistoriasta oikeuden ja 

yhteiskunnan vuorovaikutussuhteen ja sen kehityksen selittämiseen pyrkivänä 

tutkimuksena on käsillä olevan tutkimuksen kannalta relevantti näkökulma.45 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on historiallisten käytäntöjen ja kehityskulku-

jen kuvaaminen ja selittäminen ja myös menneisyyden rikollisuuden ja sosiaa-

lisen kontrollin parempi ymmärtäminen. Ja kuten historiantutkimus yleensäkin, 

tietomme menneisyyden käytännöistä ja kokemuksista voivat antaa välineitä 

myös nykypäivän käytäntöjen ja ratkaisujen arviointiin. 

Yhteiskunnan toiminnassa ja sosiaalisessa rakenteessa tapahtuneiden pitkän 

aikavälin muutosten tarkastelua määrällisiä menetelmiä ja aineistoja hyödyntä-

mällä kutsutaan kvantitatiiviseksi makrohistoriaksi. Tutkimuksen tavoitteena 

on silloin tärkeiden kehityskulkujen tunnistaminen, taustoittaminen ja selittä-

minen. Tutkimusotteen eräänlaisena vastakohtana voidaan pitää mikrohisto-

riaa, jossa tavoitellaan yksittäisten historiallisten tapahtumien tai ilmiöiden sy-

vällistä ymmärtämistä esimerkiksi laadullisia narratiiveja rakentamalla. Mak-

rohistoriallisessa lähestymistavassa yksittäisten havaintojen selittäminen jää 

vähäisempään asemaan kuin mikrohistoriassa, mutta vastaavasti selitettävien 

ilmiöiden ja tapahtumien määrä on suurempi. 

                                                

45 Mahkonen 1987, s. 141. 
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Käsillä olevassa tutkimuksessa tarkastellaan Suomen ja muiden Pohjois-

maiden rikollisuuden ja rangaistuskäytäntöjen kehitystä yli sadan vuoden ajan-

jaksolla ja käytettävät aineistot muodostuvat suurimmalta osin oikeustilastolli-

sista aikasarjoista. Aineistojen pohjalta ei edes olisi mahdollista rakentaa laa-

dullisia narratiiveja, jotka valaisisivat esimerkiksi yksittäisten rikoksentekijöi-

den kokemuksia rangaistusjärjestelmän kohteeksi joutumisesta. Toisaalta ai-

neistot ovat liian epätarkkoja ja yksinkertaisia, jotta niiden avulla voitaisiin tut-

kia seikkaperäisesti yksittäisiä tapahtumia. Sen vuoksi käsittelytapa on pääosin 

makrotasoinen ja kvantitatiivinen, ja historiantutkimuksen yleisiä menetelmiä 

täydennetään tilastotieteen metodeilla. 

2.2 Tilastollinen analyysi 

Historiallisten aikasarja-aineistojen käsittelyn pääasialliset menetelmät ovat ti-

lastotieteellisiä. Analyysimenetelmävaihtoehtoina ovat matemaattiset menetel-

mät, kuten aikasarja-analyysi tai kuvailevan tilastotieteen yksinkertaisemmat 

menetelmät sekä graafinen tarkastelu. Menetelmävaihtoehdot eivät ole toisiaan 

poissulkevia, mutta erilaisilla metodeilla saadaan vastauksia erilaisiin kysy-

myksiin ja menetelmät on myös valittava tutkimusaineiston mukaisesti. Tämän 

tutkimuksen päätutkimusmenetelmänä on graafinen tarkastelu, jossa aineistoa 

tulkitaan numero- ja kuviomuodossa ilman, että siihen kohdistetaan laskennal-

lisia mallinnuksia tai muunnoksia. Tutkimustapa soveltuu erityisen hyvin yk-

sinkertaisiin aikasarjoihin ja sen keskeinen etu on mahdollisuus tehdä helposti 

ja nopeasti tarkkoja havaintoja historiallisesta ilmiöstä ilman vaikeatulkintaisia 

tilastotieteellisiä mallinnuksia. 

Historiallisten oikeustilastojen tutkimuksessa on perinteisesti suosittu graa-

fista tarkastelua. Esimerkiksi Hanns von Hofer ja Tapio Lappi-Seppälä sekä 

Ted Goertzel ovat tutkimuksissaan todenneet ekonometristen monimuuttu-

jaregressiomallien soveltuvan huonosti rikosoikeudellisiin aikasarjoihin aineis-

tojen yksinkertaisuuden vuoksi. Monimutkaisemmat menetelmät edellyttävät 

testattavalta aineistolta sellaista laajuutta, jota historialliset oikeustilastot eivät 

tarjoa. Toisin sanoen rikollisuutta, rangaistuksia ja vankilukuja koskevat aineis-

tot sisältävät liian vähän tietoa luotettavaan regressiomallikehittelyyn. Niiden 

muuttujat ovat luonteeltaan yksinkertaisia, hitaasti muuttuvia ja harvoin mitat-

tuja, joten myös analyysimenetelmän tulee olla riittävän yksinkertainen.46 

Goertzel tarkastelee aikasarja-analyysin ja regressiomallinnuksen käyttöä 

rikollisuuden ja rangaistuskäytännön ankaruuden välisen yhteyden arvioinnin 

työvälineenä. Hän toteaa, että ekonometrisillä mallinnuksilla on saatu eriäviä 

tuloksia kuolemanrangaistuksen pelotevaikutuksen tehokkuudesta. Mallinnus-

                                                

46 Goertzel 2004; von Hofer – Lappi-Seppälä 2014, s. 175. 
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ten tulosten on lisäksi osoitettu riippuvan tutkijan ennakkoasenteesta: Jos tut-

kija uskoo kuolemanrangaistuksen vähentävän rikollisuutta, myös mallinnuk-

sen tulokset osoittavat pelotevaikutuksen tehokkuutta. Goertzelin mukaan on-

gelma on kaksijakoinen. Ensinnäkin yhteiskunnalliset todellisuudet, joiden ke-

hitykseen rikokset ja rangaistukset ovat sidoksissa, ovat äärimmäisen monimut-

kaisia kokonaisuuksia. Toiseksi analyysin kohteena olevat oikeustilastot ovat 

yksinkertaisia varsinkin, kun otetaan huomioon niiden kuvaaman ilmiön todel-

linen kompleksisuus. Erityisesti tilastolliseen selittämiseen pyrkiviä moni-

muuttujaregressiomalleja rasittaa sen vuoksi selittävien muuttujien kontrolloin-

nin mahdottomuus, jolloin aineistoon on kohdistettava matemaattisia muun-

noksia tulosten saavuttamiseksi.47 

Goertzelin mukaan rikosoikeudellisten aineistojen ekonometrista analyysia 

tehokkaampiin ja luotettavampiin tuloksiin päästään yksinkertaisella vertaile-

valla tutkimuksella, josta hän mainitsee esimerkkinä Thorsten Sellinin tutki-

mukset. Sellinin menetelmä perustui tilastollisten havaintojen tekemiseen ja 

niiden laadulliseen selittämiseen historiallisen, sosiologisen, psykologisen ja 

oikeudellisen tarkastelun kautta. Esimerkiksi pelotevaikutuksen tehokkuuden 

osalta Sellin tarkasteli kuolemanrangaistuksen vaikutusta henkirikostasoon 

Yhdysvalloissa vertaamalla yksityiskohtaisesti eri osavaltioiden kehitystä toi-

siinsa sekä pitkän aikavälin kehitystä osavaltioiden sisällä. Lopputuloksena oli, 

ettei teloituksilla ole henkirikoksia vähentävää vaikutusta. Tutkimuksen myö-

hemmissä toistoissa on päädytty useita kertoja samaan lopputulokseen. Kuiten-

kin ekonometrisia mallinnuksia soveltamalla voidaan päästä täysin päinvastai-

seen tulokseen, jos tutkija itse uskoo pelotevaikutuksen olemassaoloon. Goert-

zelin mukaan luotettavien tutkimustulosten saavuttaminen yksinkertaisista yh-

teiskuntatieteellisistä tilastoaineistoista edellyttääkin aineistojen esittämistä 

mahdollisimman alkuperäisessä muodossa ja niistä tehtävien tulkintojen perus-

tamista täydentävään laadulliseen aineistoon.48 

Tässä tutkimuksessa sovelletaan Goertzelin ja von Hoferin suosittelemaa 

menetelmää. Regressiomallikehittelyn sijaan tilastoaineiston pääasiallisena 

analyysimenetelmänä on graafinen tarkastelu, jossa aineisto esitetään muunta-

mattomassa muodossa. Laskennallisia menetelmiä sovelletaan tarvittaessa esi-

merkiksi laadittaessa aineistoa täydentäviä estimaatteja. Tutkimusmenetelmän 

pääosa muodostuu kuitenkin aineiston esittämisestä numero- ja kuviomuodossa 

sekä olennaisten pitkän aikavälin trendien ja voimakkaiden muutoskausien 

osoittamisesta ja selittämisestä aikaisemman tutkimustiedon ja täydentävän ai-

neiston avulla. Menetelmävalinta vähentää edellä kuvatulla tavalla tutkijan 

omien ennakkokäsitysten vaikutusta analyysin tuloksiin, mutta lopulta olennai-

sempi syy valinnalle on, ettei rikollisuuden tai rangaistuskäytännön makrotason 

                                                

47 Goertzel 2004. 
48 Goertzel 2004. Ks. myös Sellin 1959. 
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trendien havaitseminen edellytä monimutkaisempaa lähestymistapaa. Mikäli 

graafisella tarkastelulla ja laadullisella selittämisellä voidaan saavuttaa hel-

pommin luotettavampia tuloksia kuin matematiikalla, ei asiaa ole syytä tarpeet-

tomasti monimutkaistaa. Kyseessä on siis tavallaan Occamin partaveitsen so-

veltaminen metodologiaan. 

2.3 Oikeusdogmatiikka ja vertaileva oikeustiede 

Tutkimusta luonnehtii historiallisen ja tilastollisen luonteensa ohella vahva si-

toutuminen oikeudelliseen lähdemateriaaliin, kuten lainsäädäntöaineistoon ja 

oikeuskirjallisuuteen. Historiantutkimuksen ja tilastotieteen lisäksi tutkimuk-

sessa sovelletaan sen vuoksi oikeustieteellisen tutkimuksen oikeusdogmaattista 

ja oikeusvertailevaa tutkimusmenetelmää. Oikeusdogmaattisen menetelmän si-

sältönä on voimassa olevan oikeuden tulkinta eli oikean merkityssisällön anta-

minen kielellisesti ilmaistulle säännökselle. Vertailevassa oikeustieteessä tul-

kinta kohdistuu kahden tai useamman eri valtioiden voimassa oleviin oikeus-

järjestyksiin, joita vertaillaan.49 

Tässä tutkimuksessa tulkinta ja vertailu kohdistuvat voimassa olevan oi-

keusjärjestyksen sijaan historialliseen oikeusjärjestyksiin. Tutkimuksessa tar-

kastellaan neljän valtion rikollisuutta, rangaistuskäytäntöjä sekä lainsäädäntöä. 

Oikeustieteen menetelmien tarve liittyy erityisesti lainsäädäntöaineiston käsit-

telyyn. Historiallisia ja valtioiden välisiä vertailukohtia syntyy useita. Esimer-

kiksi vuoden 1734 lain rangaistusjärjestelmää verrataan Suomen vuoden 1889 

rikoslakiin ja Ruotsin vuoden 1864 strafflageniin, joita verrataan lisäksi keske-

nään. Lakitekstien hyödyntäminen ja vertaaminen edellyttää oikeusdogmatiik-

kaan sisältyvää laintulkintaa. 

Vertailevan oikeustieteen ja lainopin menetelmien tarvetta tutkimuksessa 

voidaan havainnollistaa rikostuomiotilastojen kokoamisen esimerkillä. Ai-

neistoa kerättäessä on jouduttu usein valitsemaan yksityiskohtaisuuden ja ver-

tailukelpoisuuden välillä, kun eri valtioissa käytetyt tilastoyksiköt ovat olleet 

toisistaan poikkeavia. Vertailukelpoisuuden arvioinnissa ei myöskään aina 

ole itsestään selvää, mitkä tunnusmerkistöt ovat ylipäänsä vertailukelpoisia. 

Sama ongelma esiintyy myös rikoslakiuudistusten yhteydessä, jolloin syntyy 

tarve arvioida, mitkä tunnusmerkistöt vastaavat toisiaan eri aikakausien rikos-

laeissa. Aikasarjojen rakentaminen ja niiden vertaaminen on toisin sanoen 

edellyttänyt oikeusvertailevaa lähestymistapaa. Vertailevan oikeustieteen 

keskeinen asema ilmenee myös useiden havaittujen ilmiöiden selittämisen yh-

                                                

49 Oikeusdogmaattisen ja vertailevan oikeustieteen metodien toinen tehtävä on tulkinnan 
ohella oikeusnormien systematisointi johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi, mutta tässä tutki-

muksessa ei ole systematisointiin liittyviä ulottuvuuksia. 
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teydessä. Monet autonomian ajan rikos- ja rangaistustilastojen kehityskulku-

jen eroavaisuudet ovat seurausta lainsäädäntöjen sisällöistä, jolloin oikeus-

vertailua ja oikeushistoriaa yhdistävä tutkimusmenetelmä paljastaa ilmiöiden 

syyt.50 

  

                                                

50 Ks. vertailevan oikeushistorian tutkimusmenetelmästä esim. Kekkonen 2016, s. 287–306. 
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E Pohjoismaiden yhteiskuntakehitys tilastoina 

Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on vertailla Suomea ja muita Pohjois-

maita. Edellä jo todettiin Pohjoismaiden olleen 1800-luvulla köyhiä maatalous-

yhteiskuntia ja myöhemmin tullaan usein korostamaan Suomen muita Pohjois-

maita hitaampaa yhteiskunnallista kehitystä. Pohjoismaiden kehitystasojen 

eroja onkin syytä heti aluksi havainnollistaa muutamalla kuviolla, jotka osoit-

tavat yhteiskunnallisen kehityksen vaihetta. Tarkoituksena ei ole esittää eri-

tyistä väestö- ja taloustieteellistä analyysia Pohjoismaiden kehityksestä, vaan 

yksinkertaisesti osoittaa, että Suomen yhteiskunnallinen kehitys oli erilaista 

kuin muissa Pohjoismaissa. Tässä yhteydessä esitetään väestönkasvua, kaupun-

gistumista, talouskasvua sekä alkoholinkulutusta esittäviä aikasarjoja. Tarkas-

telu aloitetaan väestönkasvusta ja kuviossa 1 esitetään väkiluku kussakin Poh-

joismaassa vuosina 1809–1917. 

 
Kuvio 1 Väkiluku vuoden viimeisenä päivänä Pohjoismaissa 1809–1917 (1 000 as.).51 

Ruotsi oli jo autonomian aikana Pohjoismaista selvästi väkirikkain, kun muiden 

Pohjoismaiden väkiluvut olivat suunnilleen samalla tasolla. Ruotsin väkiluku 

oli keskimäärin hieman yli kaksinkertainen Norjaan, Suomeen ja Tanskaan ver-

rattuna. Väkiluku kuitenkin kasvoi Ruotsissa hitaammin kuin muissa Pohjois-

maissa. Suomen väkiluku kasvoi autonomian aikana 3,5-kertaiseksi, Norjan ja 

Tanskan hieman alle kolminkertaiseksi, mutta Ruotsin vain 2,4-kertaiseksi. 

Suomen väestönkasvu oli erityisen vauhdikasta vuosisadan alussa, mutta 1800-

                                                

51 Lähteet: Suomi: Tilastokeskus: Väestö. Taulu 11rb: Väkiluku ja väestömäärän muutos su-

kupuolen mukaan, 1750–2019; Norja: Statistisk sentralbyrå: Befolkning. Tabell 05803: 

Endringer i befolkningen i løpet av året 1735–2020; Ruotsi: Statistiska centralbyrån. Befolk-
ning. Befolkningsutvecklingen i riket efter kön. År 1749–2019; Tanska: Danmarks statistik: 

Befolkning og valg. FT: Folketal efter hovedlandsdele (summariske tal fra folketællinger). 
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luvun loppupuolella väestönkasvu hiipui hitaammaksi kuin Tanskassa. Joka ta-

pauksessa väestönkasvu oli kaikissa Pohjoismaissa vauhdikasta koko vuosisa-

dan ajan. 

Toinen väestöä koskeva keskeinen kehityslinja oli kaupungistuminen ja sii-

hen liittynyt teollistuminen. Teollisuustuotannon alkaminen merkitsi maatalou-

den liikaväestölle uusia työllistymismahdollisuuksia kaupunkialueilla ja väestö 

alkoi vähitellen muuttaa kaupunkeihin. Kaupungistumista kuvataan tässä yhtey-

dessä yksinkertaisesti kaupunkiväestön osuudella kokonaisväestöstä. Kuviossa 2 

esitetään Pohjoismaiden kaupunkiväestön osuus kokonaisväestöstä prosentteina 

vuosina 1800–1920.52 

 
Kuvio 2 Kaupunkiväestön osuus kokonaisväestöstä Pohjoismaissa 1800–1920 (%).53 

Kaupungistuminen eteni 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa Norjassa, Ruot-

sissa ja Tanskassa kiihtyvällä tahdilla. Mielenkiintoisen poikkeuksen muo-

dostivat kuitenkin Norjan 1900-luvun alkuvuosikymmenet, jolloin kaupun-

gistuminen vaikuttaisi pysähtyneen hetkellisesti. Vuosina 1900–1910 Norjan 

kaupunkiväestö kasvoi vain noin prosentin vuosivauhtia, mikä oli yli neljä 

kertaa hitaampaa kuin esimerkiksi vuosien 1880–1890 välisenä aikana. Kau-

pungistumisen osalta Suomen hitaampi kehitys on ilmeinen. Ensinnäkin Suo-

men väestöstä asui tarkastelujakson ajan suhteessa pienempi osa kaupun-

geissa kuin muissa Pohjoismaissa. Tanska puolestaan erottuu päinvastaisella 

                                                

52 Maaseutu- ja kaupunkialueiden mukaan jaotellut väestötilastot eivät ole yhtenäisiä, vaan on 

kerätty valtion mukaan erilaisin aikavälein. Esimerkiksi Norjasta ensimmäinen tieto kaupun-

kiväestöstä on vuodelta 1801, mutta seuraava vasta vuodelta 1815. Sen vuoksi tässä esitettävä 
kuvio on ajallisesti erilainen kuin muut. 
53 Suomi: Suomen tilastollinen vuosikirja 1919 s. 7; Norja: Statistisk sentralbyrå: Historisk 

statistikk. Tabell 3.1 Hjemmehørende folkemengde; Ruotsi: Statistiska centralbyrån: Miljö. 

Befolkningsutvecklingen i Sverige fördelat på urban och rural befolkning. Vart femte år 
1800–2018; Tanska: Danmarks statistik: Befolkningsforholdene i Danmark I det 19. aarhund-

rede. Statens Statistiske Bureau 1905, s. 14. 
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tavalla myös Norjasta ja Ruotsista suuremman kaupunkiväestöosuutensa 

vuoksi. Lisäksi Suomen kaupungistuminen edistyi paljon verkkaisemmin 

kuin muissa Pohjoismaissa. 

Kaupungistumiseen liittyvänä muutoksen osoittajana voidaan pitää myös ta-

louskasvua, koska 1800-luvulla talouden kasvu oli kiinteässä yhteydessä teollis-

tumiseen, joka oli puolestaan eräs tärkeä kaupungistumisen taustatekijä. 1800-

luvun alussa ylivoimainen valtaosa bruttokansantuotteesta koostui vielä maata-

loustuotannosta. Vuosisadan kuluessa teollisen tuotannon merkitys kansantalou-

den kannalta alkoi kuitenkin korostua ja teollisuus tarjosi nopeampaa talouskas-

vua kuin vuodesta toiseen suhteellisen samankaltaisena säilynyt maataloustuo-

tanto. Kuviossa 3 esitetään bruttokansantuotteen kehitys suhteessa väkilukuun 

Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa vuosina 1830–1917. Bruttokansantuote on 

muunnettu vertailun helpottamiseksi vuoden 2015 Yhdysvaltain dollareiksi. 

 
Kuvio 3 Bruttokansantuote Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa 1830–1917 (v. 2015 USD/as.).54 

Bruttokansantuotteen kehityksessä havaitaan samanlainen kehityssuunta kuin 

kaupungistumisessakin: Suomen talous kehittyi vuosisadan puolivälin jälkeen 

paljon hitaammin kuin Norjassa tai Ruotsissa. Norjassa ja Ruotsissa talous-

kasvu alkoi toden teolla kiihtyä viimeistään 1840-luvulta alkaen, mutta Suo-

messa talous kasvoi hitaasti eikä kasvu ollut kiihtyvää. Seurauksena Suomesta 

tuli 1800-luvun loppupuolen ja 1900-luvun alun aikana Norjaan ja Ruotsiin 

verrattuna aiempaa köyhempi valtio. Selitys sekä kaupungistumisen että talous-

kasvun hitauteen Suomessa lienee nimenomaan myöhempi teollistuminen. 

Suomessa talous perustui pidempään maatalouden varaan eikä maatalouden 

kasvupotentiaali ollut samantasoinen kuin tehdasteollisuudessa. Sen vuoksi ta-

louskasvu jäi vaatimattomammaksi kuin muissa Pohjoismaissa, joissa saatiin 

                                                

54 Lähteet: Suomi: Tilastokeskus: Kansantalous. Taulu 129i -- Kansantalouden tilinpidon his-

torialliset sarjat, vuosittain, 1860–2019; Norja: Grytten 2004; Ruotsi: Edvinsson 2004. 
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suurempaa hyötyä teollisuudesta. Verkkaisesta teollistumisesta johtuen myös 

kaupungistumiskehitys säilyi suhteellisen hitaana. 

Neljäntenä ja viimeisenä yleisten yhteiskuntaolojen kuvauksena esitetään 

kuviossa 4 alkoholinkulutus litroina 100 % alkoholia suhteessa väkilukuun 

Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa vuosina 1809–1917. Alkoholinkulutus ei ole 

samanlainen yhteiskunnallisen kehityksen mittari kuin väestönkasvu, kaupun-

gistuminen tai talouskasvu, mutta alkoholinkulutuksella on keskeinen merkitys 

rikollisuuden taustalla. Sen vuoksi on tarpeen myös tarkastella, millaisia eroja 

alkoholinkulutuksessa esiintyi. 

 
Kuvio 4 Alkoholinkulutus Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa 1809–1917 (litraa 100 % alko-

holia/as.). Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot.55 

Alkoholinkulutuksen osalta havaitaan jo 1800-luvulla samanlainen tilanne kuin 

nykypäivänä: Suomessa kulutettiin kokonaisuudessaan vähemmän alkoholia 

kuin muissa Pohjoismaissa. Alkoholinkulutus myös väheni kaikissa Pohjois-

maissa 1800-luvun loppupuolella. 1800-luvun alkupuoli sen sijaan näyttäytyy 

Suomessa poikkeuksellisen korkean alkoholinkulutuksen jaksona. Aiemmassa 

tutkimuksessa on todettu samanlainen kulutusaalto myös Ruotsissa.56 Kuten 

myöhemmin tarkemmin esitetään, alkoholin kokonaiskulutusta olennaisempi 

tekijä rikollisuuden kannalta on alkoholinkulutuksen intensiteetti eli kerralla 

kulutetun alkoholin määrä. Joka tapauksessa Suomen alkoholinkulutuksen 

trendi vastasi varsin läheisesti vertailumaita. 

                                                

55 Lähteet: Suomi: Turpeinen 1975; Turpeinen 1977; Norja: Statistisk sentralbyrå: Varehandel 

og tjenesteyting. Tabell 04188: Omsetning av alkoholholdinge drikkevarer 1851–2019; Ruotsi: 
Drogutvecklingen i Sverige 2010, s. 179–180. 
56 von Hofer 2011a, s. 22–25; von Hofer – Lappi-Seppälä 2014, s. 176. 
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F Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus on jaettu kolmeen pääjaksoon sekä niitä yhdistävään keskustelulu-

kuun. Pääjaksossa II käsitellään rikollisuuden kehitystä Pohjoismaiden tuomio-

tilastojen perusteella. Tarkastelu keskittyy pääasiassa Suomen aineistoon haas-

tavan vertailtavuuden vuoksi, mutta pohjoismaisia näkökulmia tuodaan esille 

aineiston ja aiheen salliessa. Jakson ensimmäisessä luvussa esitellään käytettä-

vissä oleva aineisto, tarkastellaan pohjoismaisten tilastojen vertailukelpoisuutta 

sekä arvioidaan tuomiotilastojen käyttömahdollisuuksia rikollisuuden tutki-

muksessa. Toisessa luvussa perehdytään rikollisuuden rakenteeseen sekä tuo-

mitun rikollisuuden kehitykseen yleisesti. Kolmannessa luvussa siirrytään ku-

vaamaan ja selittämään rikoslajikohtaisia kehityskulkuja. Käsiteltävinä ovat 

väkivalta-, omaisuus-, siveellisyys-, moraali- ja petollisuusrikokset sekä kun-

nianloukkaukset. Neljännessä luvussa tarkastellaan lähemmin Suomen 1860-

luvun suurien nälkävuosien rikollisuusvaikutuksia. 

Pääjaksossa III edetään rangaistuskäytännön analyysiin. Huomio kiinnittyy 

tuomioistuinten tuomitsemiin seuraamuksiin eikä vielä täytäntöönpanojärjes-

telmän toimintaan. Ensimmäisessä luvussa esitellään rangaistusjärjestelmän 

lainsäädännöllistä kehitystä 1600- ja 1700-lukujen kodifikaatioista autonomian 

ajan rikosoikeuden kokonaisuudistuksiin. Lainsäädäntötyön kuvauksen lisäksi 

luvussa perehdytään sanktiotasojen muutoksiin Suomen rikosoikeusuudistuk-

sen eri vaiheissa. Toisessa luvussa siirrytään varsinaiseen tilastolliseen analyy-

siin ja käydään läpi eri rangaistuslajien käytön kehitys Suomessa ja muissa Poh-

joismaissa. Kolmannessa luvussa esitetään kokoavia huomioita rangaistuskäy-

tännön kehityksestä. 

Kolmannessa pääjaksossa IV siirrytään tarkastelemaan vapausrangaistusten 

täytäntöönpanojärjestelmää. Ensimmäisessä luvussa käydään läpi vankiluvun 

käyttöä kriminaalipolitiikan kuvaajana sekä vapausrangaistusten käsitteistöön 

liittyviä erityishaasteita. Toisessa luvussa esitellään Suomen autonomian ajan 

rangaistuslaitosjärjestelmän rakennetta ja kehitystä. Kolmannessa luvussa pu-

reudutaan historiallisen vankilukutilaston lähdeaineistoon ja laajennetaan Suo-

men käytettävissä olevat vankilukutilastot alkamaan vuodesta 1809. Neljän-

nessä luvussa uusia aineistoja hyödynnetään Suomen ja muiden Pohjoismaiden 

vankiluvun historiallisen kehityksen tarkastelussa. Viidennessä luvussa puoles-

taan täydennetään analyysia pyrkimällä huomioimaan Siperiaan karkotusten 

vaikutukset Suomen vankilukuun. 

Viimeisessä pääjaksossa V kootaan tutkimuksen eri osa-alueet yhteiseen 

keskusteluun. Ensimmäisessä luvussa esitellään tutkimuksen päätulokset rikol-

lisuuden ja rangaistusjärjestelmän kehityksestä autonomian ajan Suomessa. 

Toisessa luvussa Suomea koskevia havaintoja peilataan muihin Pohjoismaihin 

sekä nykypäivän kriminaalipoliittiseen päätöksentekoon. Tutkimuksen tavoit-

teet ja tulokset nivotaan lopuksi yhteen kolmannessa luvussa. 
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II PUUVARKAUKSISTA PÄIHDEKONTROLLIIN –  

AUTONOMIAN AJAN RIKOSPROFIILI JA SEN MUUTOKSET 

A Historiallisen rikollisuuden tutkiminen 

1 Autonomian ajan rikostilasto 

Autonomian ajan rikostilastot perustuvat tuomioistuinten tuomitsemaan rikol-

lisuuteen, koska viranomaisten tietoon tulleiden rikosten tilastoja alettiin kerätä 

Pohjoismaissa vasta 1920-luvulla. Suomen tuomiotilastot sisältyivät vuosina 

1842–1890 Prokuraattorin kertomuksiin ja olennaisia tietoja löytyy sekä kerto-

musteksteistä että tilastoliitteistä. Rikostilastot sisällytettiin prokuraattorin ai-

neistoihin jo toisena kertomusvuonna 1840, mutta niiden esitystapa vakiintui 

yhtenäiseksi vasta vuonna 1842. Vuodesta 1891 alkaen prokuraattorin toimi-

tuskunta luovutti oikeustilastojen laatimistehtävänsä senaatin oikeustoimitus-

kunnalle. Tilastoa ryhdyttiin painamaan osana Suomen Virallista Tilastoa ja se 

sai nimekseen Oikeustoimi. Oikeustoimen tilastoaineistot olivat laajempia kuin 

prokuraattorin kertomuksissa. 

Autonomian ajan tärkeimmän rikostiedon lähteen muodostavat yleisissä ali-

oikeuksissa tuomittujen rikosten tilastot. Aineiston ulkopuolelle jäävät siten 

hovioikeuksissa ja sotaoikeuksissa ensimmäisenä oikeusasteena käsitellyt ri-

kosasiat, joita koskevat tilastot alkavat vasta vuonna 1891. Hovioikeuksia ja 

sotaoikeuksia ei ole sisällytetty aineistoon vuoden 1891 jälkeenkään, koska nii-

den yhdistäminen prokuraattorin kertomusten tilastoihin olisi mahdotonta. Eri-

tyisesti hovioikeuksien puuttuminen aineistosta tuottaa virheitä sellaisten rikos-

lajien osalta, jotka ratkaistiin yleensä hovioikeudessa ensimmäisenä oikeusas-

teena. Tärkeimpänä puuttuvana rikoslajina voidaan mainita valtiopetos. Tutki-

musaineisto ei sen vuoksi mahdollista esimerkiksi 1900-luvun alun poliittisten 

kriisien ajanjakson valtiopetostuomioiden analysointia. 

Prokuraattorin kertomukset sisältävät tietoja vuosittain syytetyistä ja tuomi-

tuista rikoksista tunnusmerkistön mukaan eriteltynä. Tuomioiden kirjaaminen 

oli jaettu tuomiopaikan mukaan maaseutuun (kihlakunnanoikeudet) ja kaupun-

keihin (raastuvanoikeudet). Tunnusmerkistöjen kirjaaminen on ollut huomatta-

van tarkkaa ja vähäisiäkin rikoksia on tilastoitu omina nimikkeinään. Varsinai-

sia kaatoluokkia on kaksi: talous- ja poliisimääräysten rikkominen sekä lievem-

mät yleisen lain rikkomukset. Kumpaankin nimikkeeseen sisältyi otsikon mu-

kaan rikoslain ulkopuolelle säänneltyjä rikkomuksia, mutta niihin on ilmeisesti 

kirjattu ajoittain myös rikoslakirikoksia. Kertomusten tilastointitarkkuus on 

niin hyvä, että aineistossa on useita rikosnimikkeitä, joista on annettu koko au-

tonomian aikana vain yksi tuomio. Esimerkiksi vuonna 1853 ala-arvoisesta 
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kulta- tai hopeatyöstä tuomittu henkilö sai kyseenalaisen kunnian jäädä Suo-

men oikeushistoriaan ainoana tilastoituna esimerkkinä tunnusmerkistön sovel-

tamisesta. 

Maaseutuun ja kaupunkeihin luokittelun lisäksi kertomuksissa noudatettiin 

aikakaudelle tyypillistä jaottelua törkeisiin ja lieviin rikoksiin. Periaatteessa lie-

vät rikokset voitiin rangaista vain sakolla ja törkeissä rikoksissa oli mahdollista 

käyttää muitakin seuraamuslajeja. Jaottelu perustui siis rangaistussäännökseen, 

ei tuomittuun rangaistukseen. Käytännössä luokittelussa on käytetty muitakin 

perusteita, koska samoja tunnusmerkistöjä on kirjattu eri vuosina törkeinä, lie-

vinä tai molemman tasoisina rikoksina. Vuodesta 1891 alkaen törkeiden rikos-

ten tilastointi perustui tuomittuun rangaistukseen, minkä vuoksi myöhempi tör-

keysjaottelu ei ole vertailukelpoinen aiemman kanssa. Törkeiden rikosten lu-

kumäärä suunnilleen puolittui tilastointikäytännön muutoksen myötä. Tutki-

musaineiston muodostavien aikasarjojen kokoamisessa on tässä tutkimuksessa 

pääosin luovuttu törkeysjaottelusta, mutta sillä on tiettyjä vaikutuksia pohjois-

maiseen vertailuun, mihin palataan hieman jäljempänä. 

Törkeysjaottelun lisäksi aineiston käsittelyssä on toinenkin haaste. Ei nimit-

täin ole varmasti tiedossa, mitä prokuraattorin kertomusten tuomiotilasto tar-

kalleen ottaen kuvaa, koska aineistossa ei ole otsikkoa tarkempia selitteitä. 

Tuomiotilastot voidaan laatia kahdella tavalla joko kuvaamaan rikoksista tuo-

mittujen henkilöiden tai tuomittujen rikosten määrää. Prokuraattorin riko-

stilastot on otsikoitu: ”de brott, för hvilka de anklagade blifvit sakfällde”. Otsi-

kon sanamuodosta voitaisiin päätellä, että yksittäiset rikokset on tilastoitu ker-

ran riippumatta tuomittujen tekijöiden lukumäärästä, ja että samaan aikaan tuo-

mitut eri rikokset on tilastoitu erikseen. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että aineisto 

kuvaakin tosiasiassa rikoksista tuomittujen henkilöiden lukumäärää. Taulu-

kossa käytetään nimittäin sarakeotsikkoa ”sakfällde för mindre och grövre 

brott”, joka puolestaan viittaa nimenomaan tuomittuihin henkilöihin. Proku-

raattorin tilastot ovat myös määrältään samantasoisia kuin vuodesta 1891 alka-

vat Oikeustoimen tilastot, jotka ovat nimenomaan tuomittujen henkilöiden lu-

kumäärää kuvaavia tilastoja. Tulkintani mukaan prokuraattorin tilastot kuvaa-

vat siis rikoksista tuomittujen henkilöiden lukumäärää. 

Oikeustoimen tilastot ovat ensimmäisiltä vuosiltaan ongelmitta vertailukel-

poisia prokuraattorin aineistoihin, törkeysjaottelua lukuun ottamatta. Proku-

raattorin sarjat olivat tosin suppeampia kuin Oikeustoimessa, joten uudempia 

tilastoja ei voida jatkaa vuotta 1891 kauemmas historiaan. Sen sijaan vuonna 

1894 voimaan tullut vuoden 1889 rikoslaki tuottaa ongelmia aikasarjojen yh-

distämiselle. Vuoden 1734 lain pahanteon kaari perustui varhaisemmalle ran-

gaistuskäytännölle ja oli systematiikaltaan pahasti vanhentunut 1800-luvun lo-

pussa. Vuoden 1889 rikoslaki tuotti sen vuoksi huomattavia muutoksia rikos-

oikeuden sääntelykohteisiin sekä tunnusmerkistöjen sisältöihin. Huolellisen 



31 
 

 

 

tunnusmerkistövertailun perusteella voidaan kuitenkin yhdistää useampia aika-

sarjoja ja saada vertailukelpoisia, joskin yleisemmän tason aikasarjoja. 

2 1800-luvun pohjoismainen rikostilasto 

Yleisissä alioikeuksissa tuomittavien rikosten tilastoja on saatavilla myös 

muista Pohjoismaista, mikä mahdollistaa hyvän vertailuaineiston muodostami-

sen. Ruotsissa oikeustilastojen kerääminen aloitettiin jo vuonna 1830, Tans-

kassa 1832 ja Norjassa 1846. Ruotsissa Hanns von Hofer on julkaissut tilastoja 

keskeisimmistä rikoksista teoksensa Brott och Straff i Sverige 1750–2010 liit-

teenä.57 Myös Nils Christie on esittänyt eräitä rikoksia koskevia aikasarjoja 

Norjasta.58 Laaja yhteispohjoismainen tilastokokoelma Nordic Criminal Statis-

tics 1950–2010 alkaa nimensä mukaisesti vuodesta 1950.59 Autonomian ajan 

pohjoismaisia rikostilastoja ei ole kuitenkaan aiemmin julkaistu yhtenäiseksi ja 

kattavasti aikasarjakokonaisuudeksi koottuna. 

Norjan rikostilastot sisällytettiin viralliseen tilastoon vuonna 1860 otsikolla 

Criminalstatistiske tabeller for kongeriget Norge. Autonomian aikana julkaisun 

otsikko muuttui kahteen kertaan. Vuosina 1880–1902 se oli nimeltään Tabeller 

vedkommende Norges kriminalstatistik ja vuosina 1903–2001 Kriminalstatis-

tik(k). Varhaisempiakin tilastoja on kuitenkin olemassa, koska vuodet 1846–

1859 sisältyvät pidemmän aikavälin katsaukseen Oversigt over de vigtigeste 

resultater af Norges Kriminalstatistik for aarene 1846–1885. Katsaus sisältää 

nimensä mukaisesti tärkeimpiä tilastoja rikostuomioista, minkä vuoksi niiden 

sisältö on huomattavasti suppeampi kuin vuonna 1860 alkavissa virallisissa sar-

joissa. Virallistenkin tilastojen kaksi ensimmäistä vuotta jäivät vielä puutteelli-

sesti raportoiduiksi, minkä vuoksi merkittävä osa Norjassa tuomituista lievim-

mistä rikoksista ja rikkomuksista puuttuu aineistosta ennen vuotta 1862. 

Myös Ruotsissa varhaisimmat oikeustilastot julkaistiin osana pidemmän ai-

kavälin katsausta Sammandrag af justitie-statsministerns underåniga embets-

berättelser för åren 1830 till 1856. Varsinaiset vuosikirjajulkaisut aloitettiin 

vuonna 1841, mistä lähtien voidaan muodostaa yhtenäiset aikasarjat kaikista 

tilastoiduista rikoksista. Vuosilta 1830–1840 saatavilla olevat aineistot ovat 

kuitenkin selvästi suppeampia ja niistä puuttuu jopa aivan keskeisimpiä rikos-

lajeja koskevia tilastoja. Ruotsin oikeustilastojulkaisun otsikkona oli vuosina 

1841–1856 Justitie-statsministerns underåniga berättelse angående civila rätte-

gångs-ärenda och brottmålen i Riket, vuosina 1857–1912 Rättsväsendet ja vu-

osina 1913–1966 Brottsligheten. 

                                                

57 von Hofer 2011a. 
58 Christie 1975. 
59 von Hofer – Lappi-Seppälä – Westfelt 2012. 
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Tanskassakin ensimmäiset oikeustilastot julkaistiin suppeampina ja useita 

vuosia sisältävinä koosteina. Koostejulkaisuja oli kaikkiaan kolme ja ne kattoi-

vat vuodet 1832–1840, 1841–1855 ja 1856–1865. Julkaisujen otsikot olivat hy-

vin pitkät ja hieman vaihtelevat, mutta kaikissa esiintyy sama pääelementti 

”kriminaltabeller for kongeriget Danmark”. Viimeiseen koosteeseen sisältyi 

tarkempia tietoja vuosilta 1861–1865, mutta sitä varhaisemmista aineistoista 

puuttuu huomattava osa Tanskassa tuomituista rikoksista. Vuosikirjojen julkai-

seminen aloitettiin vuonna 1866. Otsikkona oli vuosina 1866–1896 Den krimi-

nelle retspleie, vuosina 1897–1900 Strafferetsplejen, vuosina 1901–1915 Dan-

marks civile og kriminelle retspleje ja vuosina 1916–1932 Danmarks retspleje. 

3 Aineistojen vertailukelpoisuus 

Rikostilastojen vertaaminen eri valtioiden välillä edellyttää, että käytettävissä 

on yhteismitallisia aikasarjoja riittävän samankaltaisista tunnusmerkistöistä. 

Käsiteltävänä oleva aineisto kattaa lähes sadan vuoden ajanjakson, neljä val-

tiota ja peräti yhdeksän rikoslakia, joten sekä tunnusmerkistöissä että tilastoin-

tikäytännöissä esiintyy varsin suurta vaihtelua. Tutkimukselle muodostuu siten 

kaksi vertailutehtävää: vertailu maiden välillä ja vertailu ajassa. 

3.1 Vertailu maiden välillä 

Vertailuaineistoja muodostettaessa joudutaan tekemään tunnusmerkistövertai-

lua, jonka avulla voidaan yhdistää samanlaisia rikoksia koskevia erillisiä aika-

sarjoja. Tehtävää kuitenkin helpottaa, että Suomessa ja Ruotsissa, ja vastaavasti 

Norjassa ja Tanskassa noudatettiin pitkälle 1800-lukua samoja rikoslakeja. 

Aikasarjojen yhdistäminen on periaatteessa yksinkertainen tehtävä. Tarkoi-

tuksena on etsiä samanlaisia rikosnimikkeitä eri valtioista ja eri rikoslakien ai-

kakausilta ja yhdistää niitä yhteismitallisiksi aikasarjoiksi pienimpien yhteisten 

nimittäjien perusteella. Varkausrikokset tarjoavat hyvän esimerkin työn käy-

tännön toteutuksesta. Varkauden perustunnusmerkistö sisältää yleensä kolme 

tekoastetta, näpistyksen, varkauden ja törkeän varkauden. Törkeysarvostelussa 

käytettävät rahamäärät ja muut seikat ovat kuitenkin niin erilaiset eri aikoina ja 

eri valtioissa, ettei törkeysasteiden erottelu ole mielekästä. Lisäksi varhaisissa 

rikoslaeissa oli useita kvalifioituja varkauden muotoja, kuten ”kirkkovar-

kaus”60 ja ”julma sisuvarkaus”61. Tunnusmerkistöissä on niin huomattavia 

                                                

60 Kirkosta tai kirkkovieraalta varastaminen. Rangaistuksena oli sakkoa tai hirttäminen var-

kauden arvon mukaan. 
61 Hädänalaisessa tilassa olevalta, kuten tulipalon tai tulvan uhrilta varastaminen. Säädettynä 

rangaistuksena oli jo ensikertalaiselle hirttäminen. 
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eroja, että ainoa vaihtoehto on yhdistää samaan aikasarjaan kaikki sellaiset ri-

kokset, joissa on tarkoituksella varastettu omaisuutta. Toisaalta historiallisten 

varkausrikosten määrällisen tutkimisen kannalta ei ole yleensä tarpeellistakaan 

vertailla useita eri tekotapoja. 

Varkausrikosten osalta joudutaan tekemään rajanvetoa esimerkiksi ryös-

töön ja murtovälineen hallussapitoon. Ryöstö voidaan erottaa varkaudesta vä-

kivallan tai sillä uhkaamisen edellytyksen perusteella. Ryöstöt on myös tilas-

toitu erikseen, joten aikasarjojen erottaminen on käytännössä mahdollista. Toi-

saalta murtovälineen hallussapito on ollut pakko sisällyttää varkauksiin, koska 

teko on ainakin jonain ajanjaksoina tilastoitu osana varkauksia useammassakin 

Pohjoismaassa (yleensä nimikkeellä tiirikan hallussapito anastustarkoituk-

sessa). Vertailukelpoisten aikasarjojen kokoaminen on siten edellyttänyt, että 

murtovälineen hallussapito rinnastetaan varkausrikoksiin varsin erityyppisestä 

tunnusmerkistöstä huolimatta. Vaihtoehtona olisi ollut jättää huomioimatta ne 

ajanjaksot, jolloin varkaudet on tilastoitu yhdessä murtovälineen hallussapidon 

kanssa. Murtovälineiden hallussapidon käytännön merkitys varkausrikosten 

kokonaisuudessa on tietenkin pieni. Tuomioita on ollut korkeintaan muutamia 

vuodessa niinä aikoina kuin teot on tilastoitu erikseen varkauksista. Esimerkki 

on kuitenkin omiaan havainnollistamaan, millä tavalla tutkimuksessa käytetyt 

aikasarjat on muodostettu. 

3.2 Vertailu ajassa 

Tyypillisesti valtioiden välinen vertailu on ollut suhteellisen ongelmatonta ver-

rattuna laajempiin kansainvälisiin vertailuasetelmiin, koska pohjoismaiset tun-

nusmerkistöt ovat olleet hyvin samanlaisia. Historiallinen vertailu saman val-

tion eri aikoina voimassa olleiden rikoslakien ja erilaisten tilastointikäytäntöjen 

välillä käy sen sijaan paljon haastavammaksi. Rikoslakiuudistukset ovat tuot-

taneet yleensä merkittävän muutoksen myös rikosnimikkeisiin, jolloin tunnus-

merkistöjen vertaaminen on ollut työlästä. Tilastoviranomaiset ovat (onneksi) 

useissa tapauksissa laatineet lakimuutosten yhteydessä vertailutaulukon, jossa 

kerrotaan, miten aikaisemman ja myöhemmän rikoslain aikaiset tilastonimik-

keet vastaavat toisiaan. Ongelmia syntyy, kun aikaisemmin yhteen tilastoluok-

kaan sisällytetty tunnusmerkistö jaetaan useampaan luokkaan, jolloin voidaan 

joutua yhdistämään eri rikoksia käsitteleviä tilastoja samaan aikasarjaan. 

Historiallisten aikasarjojen kerääjälle suurinta murhetta ovat kuitenkin tuot-

taneet rikoslakiuudistusten ulkopuoliset tilastointitapojen muutokset. Niissä ti-

lanteissa tilastoviranomainen on ilman näkyvää syytä päättänyt vaihtaa aikai-

semmin noudatettua käytäntöä ja ryhtynyt tilastoimaan tunnusmerkistöjä uu-

della tavalla. Määrällisesti vähämerkityksisenä esimerkkinä mainittakoon, että 

Suomessa tilastoitiin haureus samaa sukupuolta olevan kanssa ja eläimeen se-
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kaantuminen samassa tilastoluokassa vuosina 1894–1923. Haureus samaa su-

kupuolta olevan kanssa kriminalisoitiin erikseen vasta vuoden 1889 rikoslaissa, 

joten varhaisemmat tilastot sisälsivät vain eläimeen sekaantumisen. Vuodesta 

1924 alkaen teot tilastoitiin erikseen vuoteen 1970 saakka, minkä jälkeen mo-

lemmat dekriminalisoitiin. Kokonaisuutena aikasarjojen sisältö on siis edelleen 

menneisyyden tilastoviranomaisten käsissä ja tilastoja keräävä historiallinen 

kriminologi on käytettävissä olevan aineiston armoilla. 

3.3 Kadonneet rikokset 

Edellä kerrotuista haasteista huolimatta Pohjoismaat tarjoavat erinomaisen 

kohteen rikollisuuden historialliselle vertailulle. Autonomian ajan tuomiotilas-

toihin liittyy kuitenkin jo edellä menetelmäjaksossa kuvattuja epävarmuusteki-

jöitä, jotka rajoittavat vertailumahdollisuuksia. Kaikkia rikoksia ei välttämättä 

ole sisällytetty tilastoon. 

Kuten monessa muussakin asiassa, Pohjoismaat jakautuivat oikeustilastojen 

laadintatavassa kahteen ryhmään. Suomessa ja Ruotsissa tuomiotilastot laadittiin 

yksityiskohtaisesti ja tarkasti. Rikokset tilastoitiin tunnusmerkistökohtaisesti ja 

paljon erilaisia rikoslajeja sisältäviä kaatoluokkia oli vain yksittäisiä, jotka nekin 

sisälsivät lähinnä rikoslain ulkopuolisia rikkomuksia. Rikokset jaettiin rangais-

tussäännöksen ankaruuden perusteella törkeisiin ja lieviin, joista kummatkin ti-

lastoitiin suhteellisen kattavasti. Kokonaisuutena Suomen ja Ruotsin oikeustilas-

tot ovat monipuolisia ja erinomaisesti toisiinsa vertautuvia. 

Norjassa ja Tanskassa rikosten kirjaamisen käytäntö oli kovin erilainen. 

Törkeiden ja lievin rikosten jaottelua ei käytetty, vaan sen sijaan rikokset jaet-

tiin oikeusrikoksiin (justitsforbrydelser), yleisiin poliisirikkomuksiin (offent-

lige politiforseelser) sekä yksityisiin poliisirikkomuksiin (private politiforseel-

ser). Oikeusrikosten ja poliisirikkomusten rajanveto ei ole samalla tavalla sel-

keä kuin törkeiden ja lievien rikosten erottelu Suomessa ja Ruotsissa. Lisäksi 

luokittelun perusteet eroavat Norjassa ja Tanskassa. Norjassa poliisirikkomuk-

set olivat lievempiä rikkomuksia, joista poliisi oli määrännyt rangaistuksen il-

man tuomiota. Carl Torpin mukaan ne olivat lisäksi erityisesti tekoja, jotka ei-

vät kohdistuneet yksityishenkilöihin.62 Tanskassa poliisirikkomuksista puoles-

taan seurasi joko poliisin langettama rangaistusmääräyssakko tai poliisituomio-

istuimen tuomitsema rangaistus, joka saattoi olla seuraamuslajiltaan sakkoa an-

karampi. 

Norjassa ensimmäiset poliisirikkomukset sisällytettiin oikeustilastoon 

vuonna 1862 eli vasta 16 vuotta tilastoinnin aloittamisen jälkeen. Eräät suuri-

lukuiset rikkomukset, kuten paloviinasäännösten rikkominen kirjattiin erik-

                                                

62 Torp 1905, s. 207. 
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seen. Yli puolet kaikista rikkomuksista on kuitenkin tilastoitu ”muina rikko-

muksina”. Muiden rikkomusten koostumuksesta ei ole saatavilla tietoa, mutta 

ainakaan erikseen tilastoiduissa rikkomuksissa ei ole olennaisia rikostyyppejä, 

kuten omaisuus- tai väkivaltarikoksia. 

Tanskassa rikkomukset sisältyivät heti ensimmäiseen oikeustilastojulkai-

suun vuonna 1832, mutta niihin laskettiin vain poliisituomioistuimissa käsitel-

lyt rikkomukset. Aineiston ulkopuolelle jäivät siis kokonaan poliisin määrää-

mällä sakolla rangaistut rikkomukset. Tilastoja laajennettiin vuonna 1860, 

minkä jälkeen on saatavilla tietoa myös rangaistusmääräyksellä rangaistuista 

rikkomuksista. Samana vuonna tuomioon johtaneet rikkomukset moninkertais-

tuivat, mikä viittaa siihen, että vain osa niistä sisältyi varhaisempiin tilastoihin. 

Tulkintani mukaan vuosina 1832–1859 Tanskassa tilastoitiin vain tuomioistui-

missa tuomitut rikkomukset, joista seurasi tekijälle sakkoa ankarampi rangais-

tus. Perustelen näkemystä erityisesti sillä, että sakkoa ankarampaan seuraamuk-

seen johtaneet poliisirikkomukset on tilastoitu vuodesta 1860 alkaen tunnus-

merkistön mukaan jaoteltuina.63 Niiden määrä on samassa suuruusluokassa ai-

kaisempien, puutteellisten rikkomustilastojen kanssa. 

Rikkomustilastoinnin puutteet olisivat muuten vähämerkityksisiä rikolli-

suuden tutkimisen kannalta, mutta ainakin Tanskassa poliisirikkomuksiin sisäl-

tyi myös keskeisiä rikoksia, kuten lieviä pahoinpitelyjä. Osa Tanskassa tuomi-

tuista pahoinpitelyistä on siis tilastoitu rikoksina ja osa poliisirikkomuksina. 

Poliisirikkomuksiksi luokitellut pahoinpitelyt on puolestaan tilastoitu eri ta-

valla niistä annetun seuraamuksen perusteella. Sakkoa ankarampaan rangais-

tukseen johtanut väkivalta on tilastoitu tunnusmerkistön mukaan eriteltynä, 

mutta sakolla sovitetut pahoinpitelyt on kirjattu osaksi muita rikkomuksia. Ei 

ole mahdollista arvioida, kuinka suuri osa Tanskan pahoinpitelyistä on nimen-

omaisen tilastoinnin ulkopuolella. On siis ilmeistä, ettei Tanskan pahoinpitely-

tilastoja voida verrata Suomeen ja Ruotsiin, joissa pahoinpitelyt on kaikissa ta-

pauksissa kirjattu erikseen muista rikoksista. 

Sama ongelma saattaa vaivata myös Norjaa, jossa noudatettiin samankal-

taista tilastointikäytäntöä. Aineiston perusteella ei voida päätellä, minkälaisia 

tunnusmerkistöjä Norjan ”muihin rikkomuksiin” sisältyy. Tuomioaineistoon 

sisältyvien pahoinpitelyiden määrä on kuitenkin epätavallisen pieni, vain noin 

kymmenesosa Suomen tuomiomäärästä. Tilanne voidaan tulkita joko siten, että 

Norjassa tehtiin ja tuomittiin paljon vähemmän väkivaltarikoksia kuin Suo-

messa tai Ruotsissa, tai siten, että osa pahoinpitelyistä tilastoitiin muina rikko-

muksina. Torpin vuonna 1905 esittämä toteamus, etteivät poliisirikkomukset 

yleensä kohdistuneet yksityishenkilöihin ei välttämättä pitänyt paikkaansa 

                                                

63 Luokittelu perustui siis tuomittuun rangaistukseen, ei rangaistussäännökseen, kuten Suo-

men ja Ruotsin törkeysjaottelussa. 
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1800-luvulla tai yleensäkään vastannut tilastoviranomaisten käytäntöjä. Määri-

telmää ei siksi voitane pitää todisteena tilastoitujen poliisirikkomusten sisäl-

löstä. 

Yhteenvetona on todettava, ettei Norjan ja Tanskan osalta voida luotetta-

vasti arvioida, mitä sakolla rangaistavia rikoksia on tilastoitu muina rikkomuk-

sina. Tilastoissa on toisin sanoen aivan erityinen piilorikollisuuden taso: Rikok-

set ovat kyllä tulleet poliisin tietoon, johtaneet seuraamukseen ja jopa sisältyvät 

rikostilastoon, mutta niiden määrä on siitä huolimatta tuntematon. Kuten piilo-

rikollisuuden yhteydessä muutenkin, on ilmeistä, että ongelma on sitä pie-

nempi, mitä vakavammasta rikollisuudesta on kyse. Käytännössä ainoastaan 

rikkomuksina pidetyt ja sakolla rangaistavat rikokset voivat puuttua aineistosta. 

Sanotusta kuitenkin seuraa, ettei Norjan ja Tanskan tuomiotasoa voida luotet-

tavasti verrata Suomeen ja Ruotsiin minkään lievemmän rikoksen osalta. Mer-

kittävin vertailukelvoton rikoslaji on pahoinpitely, joka muuten olisi tuo-

miovertailun olennaisimpia yksittäisiä osia. 

4 Tuomiotilasto rikostiedon lähteenä 

4.1 Loputon rikollisuus 

Nils Christie totesi teoksessaan ”Kohti vankileirien saaristoa”, ettei rikoksia ole 

olemassa, mutta rikollisuutta on siitä huolimatta loputtomasti. Rikoksen ole-

mattomuudella Christie tarkoittaa, etteivät teot itsessään ole rikoksia ennen 

kuin ne määritellään sellaisiksi. Tapahtuman määritteleminen rikokseksi on 

monimutkainen sosiaalinen prosessi, jossa teolle annetaan rikoksen merkitys-

sisältö. Periaatteessa mikä tahansa teko voitaisiin määritellä rikokseksi, joten 

potentiaalisia rikoksia on loputtomasti.64 Olemattomuus tarkoittaakin siis rikos-

ten sopimuksenvaraisuutta: Rikokset ovat rikoksia sen vuoksi, että niiden on 

sovittu olevan rikoksia. 

Olisi tietenkin hyvin ongelmallista väittää henkirikosten ja muiden rikosoi-

keuden kovaan ytimeen kuuluvien tekojen rikollisuuden olevan puhtaasti mää-

rittelykysymys. Esimerkiksi tahallinen henkirikos lienee luokiteltu norminrik-

komukseksi jokaisessa ihmisyhteisössä ja yhteiskunnassa. Yhtä lailla ilmeistä 

on, ettei suurinta osaa ihmisten käyttäytymisestä voitaisi koskaan leimata poik-

keavaksi ja norminvastaiseksi. Rikosten sopimuksenvaraisuus ja loputtomuus 

ovat siis havainnollistavia käsitteitä eikä niitä ole tässä tarkoitettu ymmärrettä-

väksi kirjaimellisesti. 

                                                

64 Christie 2001, s. 21–23. Christien näkökulma edustaa tieteenfilosofista suuntausta sosiaa-

lista konstruktionismia, jossa todellisuuden katsotaan muodostuvan ihmisten vuorovaikutuk-
sessa syntyvistä merkityssisällöistä. Todellisuutta ei siis pidetä objektiivisena ”tosiasiana”, 

vaan sosiaalisena rakennelmana. 
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Christie itse puhuu rikollisuuden sopimuksenvaraisuudesta ja loputtomuu-

desta osoittaakseen, miten modernissa yhteiskunnassa on siirrytty kontrolloi-

maan enenevässä määrin vähäisiä rikkomuksia. Lievätkin sosiaalisten normien 

loukkaukset voidaan luokitella rikoksiksi ja niiden tekijät rikollisiksi. Seurauk-

sena rikollisuudesta tulee massailmiö, johon liittyy ehtymätön varanto rikoksia 

ja toisaalta mahdollisuuksia kamppailla niitä vastaan.65 Nykykriminologiassa-

kin on hahmoteltu net-widening -selitystä naisten kasvaneelle osuudelle ilmi 

tulleesta rikollisuudesta. Teorian mukaan rikollisuuden vähenemisen seurauk-

sena sosiaalinen kontrolli kohdistuu entistä lievempiin norminrikkomuksiin.66 

Samantyyppisesti herkistymisteoriassa katsotaan, että rikoksen käsite laajenee 

rikollisuuden vähentyessä.67 Tässä yhteydessä olennaista on, että rikosoikeu-

dellisen ja epävirallisen sosiaalisen kontrollin kohdentuminen erilaisiin tekoi-

hin on riippuvainen asenteista. Nykyään rikoksina pidetään tekoja, jotka olivat 

historiallisesti hyväksyttäviä, ja toisaalta monet nykyään sallituista toimintata-

voista ovat aikaisemmin olleet rangaistavia. 

Rikollisuuden sopimuksenvaraisuuden ja loputtomuuden käsitteet ovat 

omiaan havainnollistamaan myös historiallisten rikostilastojen tulkintaongel-

mia. Puhuttaessa yli 150 vuoden takaisista rikoksista on rikollisuuden määrit-

telyssä ja vakavuusasteen arvioinnissa tapahtunut olennaisia muutoksia, jotka 

vaikuttavat tilastojen sisältöön. Historiallisia oikeustilastoja ei siksi voida tul-

kita nykypäivän mittapuulla, vaan huomioon tulee ottaa kaksi seikkaa: 

1. Rikokset eivät ole rikoksia ennen kuin ne on määritelty rikoksiksi, 

joten rikostilaston sisältö on aina riippuvainen kulloisestakin rikollisuu-

den määritelmästä. 

2. Rikollisuutta on yhteiskunnassa ”loputtomasti”, mutta vain osa siitä 

päätyy tuomioistuinten käsiteltäväksi. Sen vuoksi oikeustilastot eivät 

anna luotettavaa kuvaa todellisen rikollisuuden tasosta tai kehityksestä. 

4.2 Tuomiotilaston muodostuminen 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan rikollisuutta tuomiotilastojen perusteella. 

Nykykriminologiassa rikollisuuden kehitystä pyritään selvittämään joko tutki-

malla viranomaisten tietoon tullutta rikollisuutta eli ilmirikollisuutta tai koko-

naisrikollisuutta, johon sisältyvät myös piiloon jäävät rikokset. Piilorikollisuu-

den paljastamiseen on kehitetty erikoistuneita menetelmiä, joiden käsittely 

tässä yhteydessä ei ole tarpeen. Ilmirikollisuuden tutkimuksessa on sen sijaan 

nimensä mukaisesti kyse tunnetusta rikollisuudesta, joten sitä tutkittaessa käy-

tetään tyypillisesti virallisia rekisteriaineistoja. Tuomiotilastoja hyödynnetään 

                                                

65 Christie 2001, s. 23. 
66 Estrada – Bäckman – Nilsson 2016. 
67 Kivivuori 2014. 
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esimerkiksi teonpiirteitä analysoivassa tutkimuksessa, mutta vain enää hyvin 

harvoin rikollisuuden määrän tai kehityksen kuvaajana. 

Rekisteriaineistojen hyödyntämisen lähtökohtana pidetään pääsääntöä, 

jonka mukaan tilasto osoittaa sitä luotettavammin rikollisuuden määrää mitä 

varhaisempaa prosessivaihetta se kuvaa.68 Kaikki rikokset eivät tule poliisin 

tietoon tai johda rangaistukseen, vaan rikoksia katoaa prosessin jokaisessa vai-

heessa rikostapahtuman havaitsemisesta vankeusrangaistuksen täytäntöönpa-

noon. Mitä varhaisemmassa vaiheessa rikos voidaan tilastoida, sitä vähemmän 

rikoksia on ehtinyt kadota tilastoinnin ulottumattomiin. Sääntöä kutsutaan Sel-

linin laiksi sen kehittäjän Thorsten Sellinin mukaan.69 

Täydellinen rikostilasto sisältäisi kaikki tapahtuneet rikokset, mutta osa 

teoista jää väistämättä havaitsematta tai ilmoittamatta poliisille. Edelleen 

kaikki poliisille ilmoitetut rikokset eivät johda syytteen nostamiseen ja lan-

gettavaan rikostuomioon, saati rangaistuksen täytäntöönpanoon. Viranomais-

ten ensimmäinen mahdollisuus rekisteriaineiston keräämiseen aukeaa vasta, 

kun teko ilmoitetaan tai se tulee muuten poliisin tietoon. Piilorikollisuuson-

gelma on siksi poliisin tietoon tulleen rikollisuuden tilastossa pienimmillään 

ja niitä käytetäänkin pääasiallisena ilmirikollisuutta kuvaavana tutkimusai-

neistona. Kuviossa 5 havainnollistetaan rikoksen matka tapahtumasta tilas-

toon. 

 

Kuvio 5 Rikoksen matka tapahtumasta tilastoon. 

                                                

68 Sellin 1931, s. 346. 
69 Ks. Kivivuori, ym. 2018, s. 71–73. 



39 
 

 

 

Poliisille ilmoitettujen rikosten tilastoa rajoittavat ennen muuta rikostapahtu-

mien havaitseminen ja väestön alttius ilmoittaa havaituista rikoksista viran-

omaisille. Ilmoitusalttius on monimutkainen kontrollikäyttäytymisen osa-alue, 

jossa on yleistäen kyse epävirallisen sosiaalisen kontrollin kohdentumisesta ja 

tehokkuudesta. Ihmiset ovat yleensä halukkaampia ilmoittamaan vakavaksi 

koetuista teoista kuin vähämerkityksisinä pidetyistä tapahtumista. Sen vuoksi 

yksilöiden ja yhteisöjen asenteet, arvostukset ja kokemukset vaikuttavat val-

miuteen ilmoittaa erilaisia rikoksia poliisille. Toisaalta mitään rikosta ei voida 

ilmoittaa poliisille, ellei sitä ensin havaita ja tunnisteta rikokseksi. Viranomais-

valvonnan laajuudella, rikoksenteko-olosuhteilla ja jopa puhtaalla sattumalla 

on siten osuutensa siinä, ilmoitetaanko tietty yksittäinen teko viranomaisille. 

Rikostapahtuma etenee viralliseen rikosprosessiin siinä vaiheessa, kun po-

liisi ottaa vastaan ja kirjaa rikosilmoituksen. Kaikki rikosilmoitukset eivät kui-

tenkaan johda toimenpiteisiin eivätkä kaikki rikokset kulje rikosprosessia läpi 

rangaistuksen täytäntöönpanoon saakka. Esimerkiksi nykypäivän Suomessa 60 

prosenttia poliisin tietoon tulleista rikoksista johtaa langettavaan tuomioon. Mi-

käli liikennerikokset ja -rikkomukset poistetaan luvusta, on tuomioon johtavien 

rikosten osuus vain viidennes ilmoitetuista rikoksista.70 Rikosprosessin käyn-

nistyessä alkaa rikosten karsiutumiseen vaikuttamaan uusi tekijä, viralliskont-

rollin tehokkuus. Ei ole sattumanvaraista, mitkä teot käyvät läpi koko proses-

sin, vaan valikoituminen on riippuvaista yhteiskunnan resursseista ja suhtautu-

misesta erilaiseen rikollisuuteen. 

Ensinnäkin on ilmeistä, etteivät kaikkien rikosten selvittämismahdollisuu-

det ole samanlaiset. Resurssien niukkuus rajoittaa viranomaisen käytettävissä 

olevaa keinovalikoimaa, jolloin helposti selvitettävissä olevat teot johtavat to-

dennäköisemmin tuomioon kuin haastavammat tapaukset. Esimerkiksi voidaan 

ajatella, että julkisella paikalla silminnäkijöiden edessä tehty teko on helpom-

min selvitettävissä kuin samanlainen yksityisasunnossa tehty rikos. Resurssien 

rajallisuus myös pakottaa viranomaisia varaamaan enemmän voimavaroja va-

kavammaksi koetun rikollisuuden selvittämiseen, jolloin niiden selvitysaste 

nousee keskimääräistä korkeammaksi. Vastaavasti lievinä pidettyjä tekoja voi-

daan joutua jopa jättämään kokonaan tutkimatta. Esimerkiksi nykypäivän Suo-

messa 98 % henkirikoksista selvitetään vuoden kuluessa teon ilmitulosta ja 

käytännössä kaikista syytteeseen johtaneista henkirikoksista seuraa tuomio.71 

Kuitenkin vain viisi prosenttia poliisille ilmoitetuista kunnianloukkauksista 

                                                

70 Tilastokeskus: Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset. Taulu 125u: Rangaistukset sukupuolen, 

iän ja rikoksen mukaan. Vertailussa käytetään tässä rikoksesta tuomittujen henkilöiden tilas-

toa, joka sisältää vähemmän rikoksia kuin rikosten määrän mukaan laskettu tilasto. Tuomit-

tujen henkilöiden tilastoa käytetään tässä yhteydessä, koska Suomen autonomian ajan tuo-
miotilastot laskettiin tuomittujen henkilöiden määrän mukaan. 
71 Lehti 2019, s. 45. 
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johtaa syytteen nostamiseen. Mikäli kunnianloukkausten ja henkirikosten ylei-

syyttä siis haluttaisiin tutkia, tuomiotilaston käyttäminen tuottaisi tulokseen 

merkittävän virheen. 

Tuomiotilasto ei ole suuremman piilorikollisuusongelman vuoksi yhtä luo-

tettava rikollisuuden osoittaja kuin poliisitilasto. Tuomiotilasto sijoittuu rikos-

prosessin loppuvaiheisiin ja rikoslajista riippuen jopa suurin osa viranomaisten 

tietoon tulleesta rikollisuudesta jää tilaston ulkopuolelle. Rikokset myös vali-

koituvat tuomiotilastoon selvittämismahdollisuuksien ja koetun vakavuuden 

perusteella, mikä aiheuttaa tilastoon vinouman. Tuomiotilaston kuvaaman ri-

kollisuuden määrä on siksi altis rikollisuuden kehityksestä riippumattomille te-

kijöille. Rikollisuuden tasonmuutosten lisäksi erilaisten rikosten koetun vaka-

vuuden muutokset sekä kontrolliympäristössä tapahtuvat muutokset voivat vai-

kuttaa rikoksista annettujen tuomioiden määrään. Sen vuoksi tuomiotilastosta 

ei voida tehdä samanlaisia päätelmiä rikollisuuden tasosta ja kehityksestä kuin 

poliisitilastoista. Pohjoismaiset poliisitilastot alkavat kuitenkin vasta 1920–

1950-luvuilla, joten Suomen autonomian ajalta ei ole käytettävissä muuta ri-

kollisuutta kuvaavaa aineistoa kuin tuomioistuintilasto. 

Tuomioistuintilastoihin sisältyy tuomiotilaston lisäksi yleensä myös syyte-

tilasto, joka kertoo vuosittain rikoksista syytettyjen henkilöiden lukumäärän. 

Kaikkia syytettyjä henkilöitä ei tuomita esimerkiksi sen vuoksi, ettei todisteita 

ole ollut riittävästi, syytetty on ollut syytön tai rikoksen tunnusmerkistö ei ole 

täyttynyt. Syytetilasto on sen vuoksi laajempi kuin tuomiotilasto. Syytetilas-

toon liittyvät kuitenkin samat piilorikollisuuden ongelmat kuin tuomiotilas-

toonkin, joten syytetilastoakaan ei voida käyttää rikollisuuden määrän tarkas-

teluun samaan tapaan kuin poliisin tietoon tulleen rikollisuuden tilastoa. Syy-

tetilaston käyttäminen ei siis tuottaisi rikosten suuremmasta määrästä huoli-

matta olennaista muutosta tutkimuksen peruslähtökohtaan, joka on rikollisuu-

den määrän sijaan rikosoikeudellisen kontrollin analyysi. 

Tuomiotilastolla on päinvastoin useita etuja syytetilastoon verrattuna, kun 

tutkimuksen kohteena on ensisijaisesti kontrollikäyttäytyminen. Ensinnäkin 

tuomiotilaston käyttö noudattaa paremmin historiallisen kriminologian tradi-

tiota, jossa tuomiotilaston käyttö on paljon vakiintuneempaa kuin syytetilas-

ton.72 Toiseksi tuomiotilasto on syytetilastoa lähempänä samassa yhteydessä 

analysoitavia rangaistus- ja täytäntöönpanotilastoja, mikä helpottaa niiden kes-

kinäissuhteiden tarkastelua. Perusoletuksena esimerkiksi on, että tuomittujen 

henkilöiden lukumäärä on sama kuin tuomittujen rangaistusten lukumäärä. 

Kolmanneksi tuomiotilasto kertoo lopulta jopa enemmän kontrollista kuin syy-

                                                

72 Esimerkiksi von Hofer perustaa rikollisuusanalyysinsa nimenomaan tuomittuun rikollisuu-
teen tutkimusalan pääteoksiinsa kuuluvassa Brott och Straff i Sverige 1750–2010 -tutkimuk-

sessaan. (von Hofer 2011a). Ks. myös von Hofer – Lappi-Seppälä 2014. 
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tetilasto, koska tuomitsemiskynnys on syytekynnystä korkeampi. Tuomiotilas-

toon päätyy siis keskimäärin vakavammiksi koettuja tekoja kuin syytetilastoon, 

ja yhteiskunta on varannut enemmän resursseja niiden selvittämiseen. Tuomio-

tilaston rakenne kuvaa siis parhaiten rikollisuuden kohdistuvan kontrollin ta-

soa. Näistä syistä olen päätynyt keräämään syytetilaston sijaan tuomiotilaston. 

4.3 Tuomiotilaston tulkinta 

Historiallisten rikostilastojen antamaa kuvaa rikollisuuden määrästä ei muuten-

kaan voida pitää luotettavana. Poikkeuksen muodostavat henkirikokset, joiden 

katsotaan vakiintuneesti olevan ainoa rikoslaji, jonka pitkän aikavälin kehityk-

sestä voidaan tehdä tilastojen perusteella johtopäätöksiä.73 Henkirikoksissa ei 

ole olennaista piilorikollisuusongelmaa, vaan suurin osa niistä tulee tavalla tai 

toisella viranomaisten tietoon. Pahoinpitelyt ja varkaudet voivat helposti jäädä 

ilmoittamatta tai jopa havaitsematta, mutta ihmisen katoaminen yleensä huo-

mataan. Pohjoismaissa pisimmät henkirikostilastot perustuvat kirkon kuole-

mansyykirjauksiin, jolloin henkirikoksen ei ole tarvinnut edes tulla oikeuslai-

toksen tietoon päätyäkseen tilastoihin. Oikeustilastoissa esiintyy luonnollisesti 

jonkin verran piilorikollisuutta, koska kaikkia tekijöitä ei saada kiinni tai tuo-

mittua. Silloinkin piilorikollisuus on marginaalinen ongelma verrattuna mihin 

tahansa muuhun rikoslajiin. 

Muiden rikostilastojen kannalta ongelmaksi kuitenkin nousee, että vain tun-

temattoman suuruinen osuus kaikista rikoksista päätyy tuomioistuimen ratkais-

tavaksi. Historiallisten aineistojen perusteella on mahdotonta arvioida, miten pal-

jon rikoksia jää piiloon. Piilorikollisuutta paljastavien kokonaisrikollisuustutki-

musten systemaattinen toteuttaminen aloitettiin esimerkiksi Suomessa vasta 

vuonna 1980.74 Sitä aikaisemmalta ajalta voidaan lähinnä todeta, ettei ole syytä 

olettaa kokonaisrikollisuuden ja piilorikollisuuden suhteen säilyneen pitkällä ai-

kavälillä samana.75 Historiallisten aineistojen tulkintaa voi ohjata ainoastaan ole-

tus, että vakavimmat rikokset johtavat todennäköisemmin langettavaan tuo-

mioon kuin lievemmät. Siihenkin liittyy epävarmuustekijöitä, koska on vain vä-

hän todistusaineistoa siitä, mitä entisaikojen ihmiset pitivät vakavina rikoksina. 

Nils Christien esittelemän rangaistusarvokäsitteen puitteissa voidaan arvioida 

rikosten vakavuutta. Rangaistusarvolla tarkoitetaan rangaistuksen koettua anka-

                                                

73 Ks. esim. Eisner 2001, s. 633–634. 
74 Kansallinen uhritutkimus toteutettiin vuosina 1980, 1988, 1993, 1997, 2003, 2006 ja 2009. 

Vuodesta 2012 alkaen tutkimuksen on korvannut vuosittain laadittava Kansallinen rikosuhri-

tutkimus. 
75 Ajatuksen esitti ensimmäisenä Sellin samassa yhteydessä, jossa hän muotoili Sellinin lain 
eli säännön rikostilaston luotettavuuden suhteesta prosessivaiheen etäisyydestä rikostapahtu-

maan. Sellin 1931, s. 346. 
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ruutta tai rikoksen koettua vakavuutta, jotka perustuvat siihen, miten arvokasta oi-

keushyvää rangaistuksella tai rikoksella loukataan. Rikollisen teon vakavuus on 

siis sidottuna sen oikeushyvän arvostukseen, joka teolla riistetään. Varkauden va-

kavuus on yhteydessä omaisuuden arvoon ja pahoinpitelyn vakavuus ruumiillisen 

koskemattomuuden ja terveyden arvoon. Rangaistusarvon käsitteen avulla voi-

daan kuvata rikosten koetun vakavuuden muutoksia arvioimalla yhteiskunnallis-

ten ja kulttuuristen muutosten vaikutusta jaettuun arvomaailmaan. Rangaistusar-

vojen muutos selittää osittain tuomiotilaston muutoksia; Mitä vakavammaksi jo-

kin rikostyyppi koetaan, sitä todennäköisemmin teot johtavat tuomioon, ja päin-

vastoin. Korkeamman rangaistusarvon omaavat rikokset laukaisevat toisin sanoen 

herkemmin muiden ihmisten kontrollireaktion. Mikäli teon rangaistusarvo siis 

kasvaa rikollisuuden todellisen tason säilyessä ennallaan, tuomioiden määrän voi-

daan olettaa lisääntyvän. 

Historiallisten oikeustilastojen määrälliset muutokset voivat siis heijastaa 

monenlaisia muutoksia. Tilastoitua rikollisuutta voivat selittää ainakin rikolli-

suusmuutokset, rangaistusarvomuutokset, muut ilmoitusalttiuteen vaikuttavien 

tekijöiden muutokset sekä rikosten tutkintamahdollisuuksien muutokset. Oi-

keustilastojen tulkinta koostuu siis niiden tekijöiden historiallisesta analyysista. 

Onko perustetta olettaa rikollisuuden määrän muuttuneen? Onko perustetta 

olettaa rangaistusarvojen muuttuneen? Onko perustetta olettaa rikosten tulleen 

aiempaa helpommin havaittaviksi ja tutkittaviksi? Oikeustilasto antaa vain har-

voin suoria vastauksia näihin kysymyksiin, vaan pikemminkin antaa hienova-

raisia vihjeitä yhteiskunnallisen kehityksen tulkitsemistyöhön. Tässä tutkimuk-

sessa kysytäänkin ennen kaikkea, minkä vuoksi tietyt teot ovat valikoituneet 

loputtomasta rikosvarannosta oikeusprosessin kohteeksi ja päätyneet oikeusti-

lastoon. Lähtökohtaisesti vastausvaihtoehtoina ovat rikollisuudessa tai kontrol-

likäyttäytymisessä tapahtuneet muutokset. 

Rikollisuuden tutkiminen tuomioistuintilastojen perusteella muodostaa 

myös kirjoitusteknisen haasteen. Kyseessä on rikollisuutta kuvaava aineisto, 

joka kuitenkin kertoo vain suhteellisen vähän todellisen rikollisuuden tasosta. 

Esimerkiksi ”rikollisuuden kehityksestä” puhuminen on sen vuoksi harhaan-

johtavaa. Tuomiotilasto kuvaa tuomitun rikollisuuden kehitystä, mutta ei vält-

tämättä rikollisuuden kehitystä. Täsmällinen kielenkäyttö pakottaisi kuitenkin 

usein monimutkaisiin virkerakenteisiin ja tekisi tekstistä muutenkin raskaslu-

kuisen. Sen vuoksi tässä tutkimuksessa käytetään ”rikollisuutta” kirjoitustekni-

senä terminä, joka yleensä tarkoittaa tuomittua rikollisuutta. ”Rikollisuuden ke-

hitys” ja ”rikosten määrä” kuvaavat tässä siis nimenomaan tuomittujen rikosten 

määrää. Tuomittu rikollisuus mainitaan erikseen ainoastaan silloin, kun käsit-

tely vaatii todellisen ja tuomitun rikollisuuden erottamista toisistaan. Niin voi 

olla esimerkiksi silloin, kun on syytä epäillä rikollisuuden ja tuomiomäärän ke-

hittyneen toisistaan poikkeavalla tavalla. Tutkimuksessa käytetään myös epä-

tavallista käsitettä ”tuomiotaso”, jolla tarkoitetaan tuomittujen rikosten määrää 



43 
 

 

 

suhteessa väkilukuun. Se on siis täsmällisempi muoto yleisemmin käytettävästä 

”rikostasosta”, joka tarkoittaa rikosten määrää suhteessa väkilukuun. 

Tässä yhteydessä on vielä syytä huomauttaa tutkimuksessa tehdystä valin-

nasta suhteuttaa esitettävät tiedot 100 000 asukkaaseen eli kokonaisväkilukuun. 

Yhtä lailla pätevä vaihtoehto olisi myös suhteuttaa esimerkiksi rikostuomioiden 

ja rangaistusten määrä 15 vuotta täyttäneeseen väestöön. Käytännössä valin-

nalla ei kuitenkaan ole merkitystä analyysien tuloksiin, koska väestön ikära-

kenne säilyi samanlaisena vuosina 1865–1917.76 Koko tarkastelujakson ajan 15 

vuotta täyttäneet muodostivat 65 prosenttia väestöstä. Enimmillään osuus oli 

66 prosenttia ja vähimmillään 64 prosenttia eli vaihteluväli oli pieni. Osuuden 

keskihajonta oli vuosina 1865–1917 vain 0,006 eli väestön ikärakenteen kehi-

tys oli erittäin vakaa. Sen vuoksi tilastojen suhteuttaminen koko väkilukuun 

tuottaa käytännössä samanlaisen tuloksen kuin 15 vuotta täyttäneisiin suhteut-

taminen. Tilastokeskuksen ikärakennetilastot kuitenkin alkavat vasta vuodesta 

1865 eikä maaseudun ja kaupunkien väestöstä ole saatavilla ikärakennetietoja, 

mitkä seikat puoltavat vahvasti suhteuttamista koko väestöön. 

  

                                                

76 Tilastokeskus: Väestö. Taulu 11rc -- Väestö iän (5-v.) ja sukupuolen mukaan, 1865–2019. 
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B Rikollisuuden kehitys: Yleiskuvaus 

1 Rikollisuuden rakenne: Poikkileikkauskuvauksia 

Rikollisuuden koostumus on ymmärrettävästi muuttunut paljonkin 1800-luvun 

jälkeen. Ennen rikollisuuden kehityksen käsittelyyn siirtymistä onkin syytä 

aloittaa rikollisuuden rakenteesta 1800-luvulla verrattuna nykypäivään. Taulu-

kossa 2 esitetään tuomiotilaston kymmenen yleisintä rikosta vuosina 1845, 

1900 ja 2015. Taulukossa ilmoitetaan tuomioiden lukumäärä, niiden osuus kai-

kista tuomioista sekä määrä suhteessa 100 000 asukkaaseen. Vuoden 2015 ti-

lastossa ei ole huomioitu muita liikennerikoksia kuin rattijuopumuksia. 
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Taulukko 2 Kymmenen yleisintä tuomittua rikosta Suomessa vuosina 1845, 1900 ja 2015. 
Muut liikennerikokset kuin rattijuopumus on jätetty huomioimatta. 

1845 

    lkm osuus per pop 

1. Muut yleisen lain rikkomukset 2802 23,6 % 181,0 

2. Juopumus 2196 18,5 % 141,9 

3. Salavuoteus 1327 11,2 % 85,7 

4. Pahoinpitely 1174 9,9 % 75,9 

5. Haaskausrikokset 1139 9,6 % 73,6 

6. Varkausrikokset 897 7,5 % 58,0 

7. Kunnianloukkaus 594 5,0 % 38,4 

8. Alkoholirikokset 517 4,3 % 33,4 

9. Rauhanrikkominen 197 1,7 % 12,7 

10. Rikokset yleistä järjestystä vastaan 155 1,3 % 10,0 

Kaikki rikokset 11895 

Väkiluku 1547700 

Rikoksia /100 000 as. 768,6 

1900 

    lkm osuus per pop 

1. Juopumus 9082 35,1 % 342,0 

2. Rikokset yleistä järjestystä vastaan 4091 15,8 % 154,0 

3. Muut yleisen lain rikkomukset 2698 10,4 % 101,6 

4. Varkausrikokset 1511 5,8 % 56,9 

5. Pahoinpitely 1293 5,0 % 48,7 

6. 

Hengen, terveyden tai omaisuuden 

suojaamiseksi annettujen 
asetusten rikkominen 

1243 4,8 % 46,8 

7. Haaskausrikokset 1009 3,9 % 38,0 

8. Alkoholirikokset 869 3,4 % 32,7 

9. Kunnianloukkaus 736 2,8 % 27,7 

10. Rikos virkamiestä vastaan 693 2,7 % 26,1 

Kaikki rikokset 25904 

Väkiluku 2655900 

Rikoksia /100 000 as. 975,3 

2015 

    lkm osuus per pop 

1. Varkausrikokset 29899 28,7 % 544,9 

2. Rattijuopumus 13785 13,2 % 251,2 

3. Muut yleisen lain rikkomukset 12489 12,0 % 227,6 

4. Pahoinpitely 8390 8,1 % 152,9 

5. Huumausaineen käyttörikos 5889 5,7 % 107,3 

6. Petosrikokset 4582 4,4 % 83,5 

7. Muut aserikokset 3200 3,1 % 58,3 

8. Huumausainerikokset 2957 2,8 % 53,9 

9. Alkoholirikokset 2440 2,3 % 44,5 

10. Järjestystä ylläpitävän henkilön vastustaminen 2260 2,2 % 41,2 

Kaikki rikokset 104048 

Väkiluku 5487308 

Rikoksia /100 000 as. 1896,2 
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Liikennerikokset hallitsevat nykypäivän rikostilastoja. Vaikka rattijuopumusta 

ei otettaisi lukuun, muodostavat loput liikennerikokset noin 80 prosenttia kai-

kista rikoksista. Vuonna 2015 tuomittiin 475 000 rikosta, joista 370 000 oli 

muita liikennerikoksia kuin rattijuopumuksia. Liikennerikosten määrällistä hal-

litsevuutta voidaan verrata historiallisesti vain kieltolain aikaan, jolloin juopu-

mus muodosti kaksi kolmasosaa rikollisuudesta. Liikennerikokset ovatkin ta-

vallaan korvanneet juopumuksen tilastollisen rikollisuuskehityksen suunnan 

määräävänä rikostyyppinä. Tieliikennerikkomukset tosin dekriminalisoitiin 

Suomessa 1.6.2020, joten ne eivät enää tulevaisuudessa sisälly rikostilastoihin. 

Liikennerikosten lisäksi Suomessa tuomitaan vuosittain hieman yli 100 000 

rikosta. Niistä lähes kolmasosa on varkausrikoksia, joiden osuuden kasvua voi-

daan pitää yhtenä merkittävimmistä rikoskoostumuksessa tapahtuneista muu-

toksista. Autonomian aikana varkausrikosten osuus kaikista rikoksista oli näl-

kävuosia lukuun ottamatta vain alle kymmenen prosenttia. Tärkeä muutos on 

myös ollut huumausainerikollisuuden nousu jopa väkivaltarikoksiakin ylei-

semmäksi rikollisuuden muodoksi. Pahoinpitelyjen ja alkoholirikosten osuudet 

ja sijoitukset yleisyysjärjestyksessä ovat puolestaan säilyneet suunnilleen en-

nallaan. Mielenkiintoinen havainto on, että kymmenen yleisimmän rikosnimik-

keen osuus kaikista rikoksista on tasaisesti laskenut 1840-luvulta saakka. 

Vuonna 1845 taulukossa nimetyt kymmenen rikosta muodostivat 92,5 prosent-

tia tuomioista, mutta vuonna 2015 enää 82,5 prosenttia. 

Huomionarvoista on myös, että eräät 1800-luvun yleisimmistä rikostyy-

peistä ovat lähes kadonneet rikostilastoista. Kadonneet rikosnimikkeet, juopu-

mus, salavuoteus, haaskausrikokset ja kunnianloukkaus muodostivat enimmil-

lään jopa puolet rikollisuudesta. Juopumus ja salavuoteus on sittemmin dekri-

minalisoitu ja haaskausrikosten osuus vähentynyt kymmenestä prosentista pro-

sentin kymmenesosaan. Samaan suuruusluokkaan on huvennut myös kunnian-

loukkaus. Kunnianloukkaus eroaa kuitenkin siinä mielessä merkittävästi muista 

mainituista rikosnimikkeistä, että viranomaisten tietoon tulee edelleen suuri 

määrä kunnianloukkauksia, mutta ilmoitukset johtavat vain erittäin harvoin 

tuomioon. 

2 Rikollisuuden kokonaismäärä 

2.1 Rikollisuuden määrä ja alueellinen jakauma 

Suomessa tuomittiin autonomian aikana vuosittain 10 000–35 000 rikosta, 

mikä on varsin pieni määrä verrattuna nykyiseen 500 000 tuomioon vuodessa. 

2010-luvulla tuomitaankin väkilukuun suhteutettuna (9 000 tuomiota/100 000 

as.) yli kymmenkertainen määrä rikoksia 1800-lukuun verrattuna. Kuviossa 6 

esitetään rikostuomioiden kehitys Suomessa vuosina 1842–1917. 
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Kuvio 6 Tuomitut rikokset Suomessa 1842–1917 (/100 000 as.). Kolmen vuoden liukuvat 

keskiarvot. 

Rikollisuuden kehitys oli vuodesta 1842 alkaen suhteellisen vakaata pitkällä 

aikavälillä ja tuomiotaso oli vielä 1900-luvun alkuvuosina samalla tasolla kuin 

1840-luvulla. Rikosten lukumäärä kaksinkertaistui samalla aikavälillä, mutta 

lisäys ei ollut juurikaan väestönkasvua voimakkaampaa. Vuosisadan vaihteen 

lähestyessä rikollisuuden kehitys kuitenkin muuttui nopeammin vaihtelevaksi 

ja muutostahti vain kiihtyi 1900-luvun alussa. Autonomian ajan rikollisuuske-

hitys voidaankin jakaa kolmeen päävaiheeseen: 

1. Rikollisuuden väheneminen 1840-luvulta 1860-luvun puoliväliin. 

2. Rikollisuuden lisääntyminen 1860-luvun lopulta vuoteen 1893. 

3. Voimakkaasti vaihteleva kehitys vuodesta 1894 vuoteen 1917. 

Rikollisuuden tarkastelu koko maan laajuisena ilmiönä olisi kuitenkin harhaan-

johtavaa, koska se peittää alleen merkittäviä alueellisia eroja. 1840-luvun 

alussa 95 prosenttia suomalaisista asui maaseudulla ja vielä Suomen itsenäis-

tyessä kaupungeissa asui vain 15 prosenttia väestöstä. Nykyään jo yli 70 pro-

senttia suomalaisista asuu kaupunkialueilla. Autonomian ajan loppupuolella 

hallinnollinen jaottelu kaupunkeihin ja maaseutuun alkoi kuitenkin enenevässä 

määrin poiketa tosiasiallisesta asutustyyppirakenteesta, koska teollisuuskes-

kukset ja suurempien kaupunkien esikaupunkialueet muodostuivat maaseutu-

kuntien alueelle. Asutus oli siis tosiasiassa kaupunkimaista, vaikka sijaitsikin 

hallinnollisesti maaseudulla. Asialla ei kuitenkaan ole merkittävää vaikutusta 

rikollisuuden kehitystä koskevien analyysien tuloksiin.77 

Jaottelua maaseutuun ja kaupunkeihin käytettiin myös aikakauden tuomio-

tilastoissa rikosasian tuomiopaikan mukaan: Maaseudun rikokset käsiteltiin 

                                                

77 Ks. Lehti 2001, s. 265–270. 
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kihlakunnanoikeuksissa ja kaupunkien raastuvanoikeuksissa. Jaottelua hyö-

dyntämällä voidaan paremmin paljastaa autonomian rikollisuuskehityksen 

trendejä. Kuvioissa 7 ja 8 esitetään kaikista rikoksista annetut tuomiot vuosina 

1842–1917 maaseudulla ja kaupungeissa. 

 
Kuvio 7 Tuomitut rikokset Suomessa maaseudulla ja kaupungeissa 1842–1917 (/100 000 as.). 

Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

 
Kuvio 8 Tuomitut rikokset Suomessa maaseudulla ja kaupungeissa 1842–1917, absoluuttiset 

luvut. 

Kaupunkien rikostaso eli rikosten määrä suhteessa väkilukuun oli selvästi 

korkeampi kuin maaseudulla ja ero kasvoi 1880-luvun puolivälissä jo kym-

menkertaiseksi. Absoluuttisesti tarkasteltuna kaupunkien rikokset muodosti-

vat 1840-luvun alussa 15 prosenttia kaikista rikoksista, mutta 1890-luvulle 

tultaessa osuus oli kohonnut yli 50 prosenttiin. Kaupungeissa asui tuolloin 

hieman alle kymmenen prosenttia väestöstä. Maaseudulla rikosten määrä säi-

lyi suunnilleen samana 1840-luvulta uuden rikoslain voimaantuloon (1894) 
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saakka, mutta väestön puolitoistakertaistuminen johti rikostason pienenemi-

seen kolmanneksella. Vähitellen käynnistyvän kaupungistumisen seurauk-

sena kaupunkien väestönkasvu oli maaseutua nopeampaa. Kaupunkien väestö 

2,5-kertaistui 1840-luvulta vuoteen 1893 ja yli kaksinkertaistui uudestaan it-

senäistymiseen mennessä. Rikosten määrä puolestaan kymmenkertaistui vuo-

teen 1893 mennessä, mikä tarkoitti väestöön suhteutettuna rikollisuuden kol-

minkertaistumista. 

Uusi rikoslaki tuli voimaan vuonna 1894 ja tuotti suuria muutoksia tilas-

toidun rikollisuuden määrään erityisesti rikkomusten osalta. Rikollisuuden ko-

konaismäärään heijastuivat myös voimakkaasti alkoholin saatavuuteen liittyvät 

muutokset, joiden seurauksena erityisesti juopumusrikollisuuden määrä vaih-

teli voimakkaasti. Juopumukset muodostivat niin merkittävän osan rikostuo-

mioista, erityisesti kaupungeissa, että muutokset vaikuttivat huomattavasti 

myös rikollisuuden kokonaiskehitykseen. Voidaankin sen vuoksi todeta, että 

vuodesta 1894 alkaen on hyvin vaikeaa osoittaa yksinkertaisia havaintoja rikol-

lisuuden yleisestä kehityksestä, jos juopumuksia ei eroteta muusta rikollisuu-

desta. Kuvioissa 9 ja 10 esitetään tuomitut rikokset ilman juopumuksia sekä 

tuomitut juopumukset maaseudulla ja kaupungeissa vuosina 1842–1917. Huo-

maa kuvion tulkinnassa maaseudun ja kaupunkien asteikkoerot. 

 
Kuvio 9 Tuomitut rikokset ilman juopumuksia Suomessa maaseudulla ja kaupungeissa 1842–

1917 (/100 000 as.). Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 10 Tuomitut juopumukset Suomessa maaseudulla ja kaupungeissa 1842–1917 

(/100 000 as.). Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Juopumustuomiot muodostivat suhteessa pienemmän osan tuomitusta rikolli-

suudesta maaseudulla kuin kaupungeissa. Rikollisuuden väheneminen maaseu-

dulla 1840-luvulta vuoteen 1870 ajoittui samaan aikaan alkoholin kokonaisku-

lutuksen voimakkaan vähenemisen kanssa. Juopumusten määrä väheni tuolloin 

kymmenesosaan ja muidenkin rikosten määrä pieneni kolmanneksella. Kau-

pungeissa juopumusten määrä sen sijaan pysytteli vakaana 1890-luvulle saakka 

samalla, kun muiden rikosten tuomiomäärät kohosivat yli kaksinkertaisiksi. 
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Uuden rikoslain voimaantulon jälkeen havaitaan kuitenkin erittäin mielenkiin-

toinen muutos, jossa muista rikoksista annetut tuomiot vähenivät muutamassa 

vuodessa alle puoleen, kun taas juopumustuomioiden määrä kuusinkertaistui. 

Muutoksen selittäminen edellyttää tarkemman kuvan muodostamista tuomiois-

tuinten käsittelemän rikollisuuden koostumuksesta. 

2.2 Törkeät ja lievät rikokset 

Rikollisuuskehityksen kokonaiskuvaa voidaan valaista törkeiden ja lievien ri-

kosten määrällisten muutosten tarkastelulla. Alueellisen jaottelun lisäksi var-

haisissa tuomiotilastoissa oli rikokset jaettu rangaistussäännöksen perusteella 

törkeisiin ja lieviin. Lievänä rikoksena kirjattiin sellaiset teot, joista oli laissa 

säädetty ainoastaan sakkorangaistus. Törkeästä rikoksesta oli vastaavasti mah-

dollisuus tuomita johonkin muuhunkin päärangaistukseen, esimerkiksi vankeu-

teen tai ruumiinrangaistukseen. Törkeysarvioinnissa ei siten huomioitu teosta 

todellisuudessa tuomittua rangaistusta, vaan jako perustui puhtaasti lainsäädän-

töön. Tässä kohden pitäydytään siis prokuraattorin kertomusten mukaisessa 

törkeysjaottelussa eikä aiemmin mainittuja vuodesta 1891 alkaen tilastoituja, 

tuomittuun rangaistukseen perustuvia törkeysjaotteluita hyödynnetä. Kuviossa 

11 esitetään rikostuomiot vuosina 1842–1890 jaoteltuna törkeisiin ja lieviin ri-

koksiin. 

 
Kuvio 11 Tuomitut törkeät ja lievät rikokset Suomessa 1842–1890 (/100 000 as.). Kolmen 

vuoden liukuvat keskiarvot.  

Suurin osa Suomen rikollisuudesta koostui lievistä rikoksista ja törkeät rikokset 

muodostivat vain 5–10 prosenttia koko maan kunakin vuonna tuomituista ri-

koksista. Rikollisuuden kokonaismäärän vaihtelu selittyykin suurimmalta 
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osalta muutoksilla lievässä rikollisuudessa. Poikkeuksena kuitenkin 1860-lu-

vun suuret nälkävuodet, joiden aikana törkeiden rikosten osuus nousi yli 20 

prosenttiin kaikista rikoksista. Lievien rikosten suuren määrän vuoksi niiden 

kehitys noudattaakin melko tarkasti rikollisuuden kokonaismäärän kehitystä. 

Kuviossa 12 esitetään törkeistä rikoksista annettujen tuomioiden kehitys vuo-

sina 1842–1890. 

 
Kuvio 12 Tuomitut törkeät rikokset Suomessa 1842–1890 (/100 000 as.). 

Törkeän rikollisuuden kehitystä hallitsivat suuret nälkävuodet, jotka tuottivat 

merkittävän lisäyksen erityisesti omaisuusrikollisuuteen. Nälkävuosia käsitel-

lään tarkemmin jäljempänä. Muilta osin törkeiden rikosten kehitys noudatteli 

samaa linjaa kuin muukin rikollisuus. Rikosten määrä väheni nälkävuosiin 

saakka, minkä jälkeen niiden määrä vakiintui aiempaa korkeammalle tasolle. 

Törkeitä ja lieviä rikoksia on syytä tarkastella vielä myös erikseen maaseudulla 

ja kaupungeissa. Kuvioissa 13 ja 14 esitetään törkeistä ja lievistä rikoksista an-

netut tuomiot maaseudulla ja kaupungeissa vuosina 1842–1890.  
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Kuvio 13. Tuomitut törkeät rikokset maaseudulla ja kaupungeissa 1842–1890 (/100 000 as.). 

Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 14. Tuomitut lievät rikokset maaseudulla ja kaupungeissa 1842–1890 (/100 000 as.). 

Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Edellisten kuvioiden tulkinnassa on syytä kiinnittää huomiota niiden asteik-

koeroihin: Kaupungeissa tehtiin väkilukuun suhteutettuna huomattavasti enem-

män rikoksia kuin maaseudulla. Törkeiden rikosten osalta havaitaan, että niiden 

määrä väheni maaseudulla ja kaupungeissa 1860-luvulle saakka, minkä jälkeen 

seurasi lyhyt vakaampi vaihe. Nälkävuodet aiheuttivat merkittävän rikollisuu-

den lisääntymisen kummallakin alueella, mutta mielenkiintoisesti kaupunkien 

rikoshuippu ajoittui vasta nälkävuosien jälkeen vuoteen 1869. Maaseudulla tör-

keiden rikosten taso asettui nälkävuosia edeltävää aikaa matalammaksi, mutta 

kasvoi jälleen 1880-luvun alussa. Kaupungeissa nälkävuosia seurannut rikos-

taso oli puolestaan huomattavasti aiempaa korkeampi. Tarkastelujakson lo-

pussa havaitaan kummallakin alueella törkeiden rikosten vähenevä trendi. 

Lievän rikollisuuden taso oli maaseudulla selvästi vähenemässä vuosisadan 

kuluessa. Nälkävuosien aikana lievien rikosten määrä oli ennätyksellisen vä-

häinen, mutta notkahdusta seurasi nopea palautuminen korkeammalle tasolle. 

Sen jälkeen vähenevä trendi jatkui, joskin aiempaa hitaampana. Kaupungeissa 

lievien rikosten määrä puolestaan kasvoi suhteellisen tasaisesti koko tarkaste-

lujakson ajan. Mielenkiintoista on, että maaseudulla törkeiden ja lievien rikos-

ten absoluuttinen määrä säilyi suunnilleen samana nälkävuosia lukuun otta-

matta eli rikollisuuden tasonmuutokset seurasivat väestönkasvua. Kaupun-

geissa lievien rikosten määrä puolestaan kymmenkertaistui ja törkeiden kol-

minkertaistui 1840-luvulta vuoteen 1890 mennessä. 

Maaseudun rikollisuuden näennäinen muuttumattomuus ei tarkoita, että 

rikollisuus olisi säilynyt samanlaisena. Lievien rikosten tilastoja hallitsivat 

tietyt yleiset rikosnimikkeet, joiden lisäksi oli joukko harvinaisempia tunnus-

merkistöjä. Kokonaisvaikutuksen kannalta olennaista oli, että tiettyjen nimik-

keiden väheneminen korreloi toisten tekojen yleistymisen kanssa. Paloviina-
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säännösten rikkominen ja ”muut lievemmät yleisen lain rikkomukset” yleis-

tyivät huomattavasti koko tarkastelujakson ajan. Vastaavasti talous- ja polii-

simääräysten rikkomisten, juopumusten ja salavuoteuksien määrät vähenivät 

yhteenlaskettuna suunnilleen samassa mittaluokassa. Juopumusten ja sala-

vuoteuksien osuus kaikista maaseudun lievistä rikoksista oli 1840-luvulla 30 

prosenttia, mutta enää alle kymmenen prosenttia vuonna 1890. Tilastoista 

myös katosi vuosien kuluessa suuri joukko vähäisempiä rikosnimikkeitä, 

mikä osaltaan vaikuttaa tuomiomäärän vakauteen. On tosin oletettavaa, että 

ainakin jotkut niistä yhdistettiin suurempiin tilastoyksikköihin. Maaseudun 

yleisimpien lievien rikosten tuomiomäärän kehitys sekä muutosprosentti vuo-

sien 1842 ja 1890 välillä esitetään taulukossa 3. 

Taulukko 3 Yleisimpien maaseudulla tuomittujen lievien rikosten määrä vuosina 1842, 1860, 

1875 ja 1890. Absoluuttiset luvut sekä muutosprosentti vuosien 1842 ja 1890 välillä. 

  
Paloviinasäännösten 

rikkominen 

Lievemmät 

yleisen lain 
rikkomukset 

Talous- ja poliisi-

määräysten rik-
kominen Juopumus Salavuoteus 

1842 616 1503 879 1465 1176 

1860 1285 1345 536 666 1121 

1875 2304 2003 456 431 590 

1890 2223 2862 336 580 235 

Muutos +261 % +90 % -62 % -60 % -80 % 

Kaupungeissa lievien rikosten kasvu oli seurausta muutoksista kolmessa rikos-

nimikkeessä. Ensinnäkin puheena olevan viidenkymmenen vuoden aikana kau-

punkien juopumusrikokset kolminkertaistuivat. Se on mielenkiintoista, kun 

otetaan huomioon maaseudun juopumusten väheneminen samassa ajassa noin 

kolmasosaan. Tuomioiden suuruusluokkakin oli sama: maaseudulla tuomittiin 

1840-luvulla yhtä paljon juopumuksia kuin kaupungeissa 1890-luvulla, ja päin-

vastoin. Juopumusten lisäksi yleisnimikkeisiin ”talous- ja poliisimääräysten 

rikkominen” sekä ”muut lievemmät yleisen lain rikkomukset” kirjatut teot li-

sääntyivät kummatkin peräti 35-kertaisesti. Yhdessä nämä kolme nimikettä 

muodostivat puolet kaupunkien lievistä rikoksista vuonna 1842 ja 80 prosenttia 

vuonna 1890. Kaupunkien yleisimpien lievien rikosten tuomiomäärän kehitys 

sekä muutosprosentti vuosien 1842 ja 1890 välillä esitetään taulukossa 4. 
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Taulukko 4. Yleisimpien kaupungeissa tuomittujen lievien rikosten määrä vuosina 1842, 
1860, 1875 ja 1890. Absoluuttiset luvut sekä muutosprosentti vuosien 1842 ja 1890 välillä. 

  

Lievemmät yleisen lain  

rikkomukset 

Talous- ja poliisimääräysten  

rikkominen Juopumus 

1842 29 145 477 

1860 174 723 701 

1875 946 1790 1188 

1890 1092 5341 1788 

Muutos +3666 % +3583 % +275 % 

3 Rikollisuuskehityksen päävaiheet 

Edellä tunnistettiin autonomian tilastoidulta ajalta kolme päävaihetta, jotka oli-

vat rikollisuuden väheneminen 1860-luvulle saakka, rikollisuuden lisääntymi-

nen 1860-luvulta alkaen ja 1800-luvun lopun sekä 1900-luvun alun nopean 

vaihtelun kausi. Viimeinen vaihe voidaan lisäksi jakaa käsittelyn yksinkertais-

tamiseksi kahteen lyhyempään jaksoon. Niiden lisäksi rikollisuuden kehityk-

sestä erottuu selvästi nälkävuosien aikainen poikkeusjakso, jota käsitellään 

myöhemmin omassa jaksossaan. 

3.1 Rikollisuuden väheneminen 1840–1866 

Kun venäjän kielen ja kirjallisuuden professori Stepan Baranovski analysoi 

tuoreeltaan Suomen ensimmäisiä rikostilastoja vuosilta 1842–1847, hän ha-

vaitsi törkeän rikollisuuden vähentyneen selvästi. Hän teki asiasta ”luon-

nollisen” johtopäätöksen: ”Följaktigen måste antagas, att folket tillvexer i se-

delighet, hvilket åter är en naturlig följd af dess obestridliga framsteg i bild-

ning, civilisation och national-välstånd, – dessa oskiljaktliga och nödvändiga 

korrektiver emot sedeförderfvet.”78 Selityksellä on ilmeisiä yhteyksiä Norbert 

Eliasin lähes sata vuotta myöhemmin kehittämään sivilisaatioteoriaan, jonka 

mukaan sivilisaatiokehitys parantaa yksilön itsekontrollia ja häneen kohdis-

tuvaa sosiaalista kontrollia vähentäen väkivaltaa.79 Teoria on sittemmin nous-

sut yhdeksi vaikutusvaltaisimmista historiallisen henkirikollisuuden selittä-

misessä käytetyistä teorioista.80 

Rikollisuuden määrä väheni Suomessa nopeasti 1840-luvulla. Vuosikym-

menen vaihde tuotti lyhyen korkeamman rikollisuuden ajanjakson, minkä jäl-

keen kehitys hidastui. Loppujen lopuksi vähenevä trendi jatkui vuoteen 1866 

                                                

78 Baranovski 1850, s. 5. 
79 Elias 2000. (Alkuperäinen julkaisu 1939.) 
80 Ks. esim. Eisner 2014. 
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saakka, mihin mennessä rikollisuuden määrä oli vähentynyt 30 prosenttia. Tau-

lukossa 5 esitetään erityyppisen rikollisuuden tasojen muutokset koko maassa, 

maaseudulla ja kaupungeissa vuosien 1843–1866 välisenä aikana. 

Taulukko 5 Tuomitut rikokset, muutos vuosien 1843 ja 1866 välisenä aikana (/100 000 as.). 

  
Suomi – 

kaikki 

Suomi – 

törkeät 

Suomi – 

lievät 

Maa-

seutu – 
törkeät 

Maa-

seutu – 
lievät 

Kaupungit 

–  
törkeät 

Kaupungit 

–  
lievät 

1843 850 79 772 68 654 234 2563 

1866 606 74 533 52 363 378 2852 

Muu-

tos 
-29 % -6 % -31 % -24 % -44 % +62 % +11 % 

Havaitaan, että rikollisuuden väheneminen tapahtui kokonaisuudessaan maa-

seudulla. Rikollisuus suhteessa väkilukuun vähentyi yhteensä yli 40 prosentilla 

kolmessa vuosikymmenessä. Samaan aikaan kaupunkien rikollisuus lisääntyi, 

törkeät rikokset lähes kahdella kolmasosalla. Maaseudulla tehtiin kuitenkin 

niin suuri osuus kaikista rikoksista, että koko maan tasolla rikollisuus vähentyi 

30 prosenttia. 

Maaseudun rikollisuudesta on syytä korostaa muutamia rikosnimikkeitä. 

Väkivalta oli maaseudulla suhteellisen yleistä vielä 1840-luvulla. Tappelu eli 

pahoinpitely oli neljänneksi yleisin tuomioon johtanut rikosnimike talous- ja 

poliisimääräysten rikkomisen, juopumuksen ja salavuoteuden jälkeen. 1860-lu-

vun puoliväliin mennessä tappeluiden määrä oli kuitenkin vähentynyt alle kol-

masosaan. Tappeluita oli vähiten nälkävuonna 1868, minkä jälkeen niiden 

määrä vakiintui hieman korkeammalle tasolle. Mielenkiintoista on, että sa-

massa ajassa tappeluiden määrä kaupungeissa oli kaksinkertaistunut. Muita 

keskeisesti maaseudun rikollisuuden vähenemiseen vaikuttaneita rikoksia oli-

vat salavuoteudet (vähenivät kolmasosaan), juopumus (vähenivät kymmenes-

osaan), kunnianloukkaus (vähenivät puoleen) sekä talous- ja poliisimääräysten 

rikkominen (vähenivät kolmasosaan). 

Kaupungeissa rikollisuus lisääntyi siis jo 1840-luvulta lähtien huomatta-

vasti. Tuomioiden määrä kasvoi absoluuttisesti kolminkertaiseksi vuosina 

1842–1866. Osa muutoksesta selittyy väestönkasvulla, minkä vuoksi asukaslu-

kuun suhteutettu rikollisuus ”vain” kaksinkertaistui. Ydinrikoksista erityisesti 

tappelut (kaksinkertaistuivat) ja omaisuusrikokset (kolminkertaistuivat) yleis-

tyivät vauhdilla. Suurimmat muutokset koettiin kuitenkin lievimmissä rikok-

sissa, kuten edellä mainittiin. 

3.2 Rikollisuuden lisääntyminen 1867–1893 

Rikollisuuden myönteinen kehitys päättyi 1860-luvun lopulla. Maaseudulla se 

tarkoitti rikollisuuden vähenemisen pysähtymistä ja tuomiotason vakiintumista 
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kymmenen prosenttia korkeammalle kuin se oli pienimmillään ollut. Maaseu-

dun rikollisuuden vakiintuminen merkitsi, että koko maan tuomiotason muu-

tokset seurasivat sen jälkeen kaupunkien rikollisuuskehitystä. Kaupungeissa 

sekä rikollisuus että väkiluku kasvoivat kiihtyvällä tahdilla. Rikosten määrä lä-

hes kaksinkertaistui vuodesta 1867 vuoteen 1890. Väestönkasvulla oli jälleen 

merkittävä roolinsa muutoksessa, mutta asukaslukuunkin suhteutettuna rikolli-

suus puolitoistakertaistui. 

Kaupungeissa tuomittujen rikosten määrä nousi 1880-luvulla jo suurem-

maksi kuin maaseudulla, siitä huolimatta, että väestöä oli vain runsas kymme-

nesosa maaseudun asukasluvusta. Suuruusluokan muutoksen vuoksi kaupun-

kien rikollisuuden kehityksellä oli aiempaa selkeämmin havaittava vaikutus 

myös koko maan rikollisuuteen. Tarkemmin eriteltynä omaisuusrikosten määrä 

vakiintui 1860-luvun tasolle, mutta väkivaltaisuus lisääntyi edelleen tasaisesti. 

Kokonaisuudessaan törkeiden rikosten väkilukuun suhteutettu taso pieneni 

merkittävästi 1870-luvun lopulta alkaen. Rikollisuuden lisääntyminen vuosina 

1867–1893 oli siten yksinomaan seurausta lievien rikosten määrän kasvusta 

kaupungeissa. 

3.3 Vaihteleva kehitys 1894–1904 

Uusi rikoslaki tuli voimaan vuonna 1894 ja sitä seurasi tilastoidun rikollisuuden 

huomattava väheneminen. Vuosien 1892–1895 välisenä aikana tuomiomäärä 

pieneni lähes neljänneksellä. Muutos selittyy yksinomaan lievempien yleisen 

lain sekä talous- ja poliisimääräysten rikkomusten määrän vähenemisellä kym-

menesosaan. Jos rikkomuksia ei oteta lukuun, rikollisuuden lisääntyminen jat-

kui samalla tahdilla kuin aiempinakin vuosikymmeninä; Kaatoluokkiin tilastoi-

tujen rikkomusten vähetessä kymmenellä tuhannella pieneni kaikkien tuomioi-

den määrä vain viidellä tuhannella (taulukko 6). 

 
Taulukko 6 Kaikkien rikostuomioiden määrä sekä lievemmistä rikkomuksista ja RL 44 luvun 

mukaisista rikoksista annettujen tuomioiden määrä 1892–1895. Absoluuttiset luvut. 

  Yhteensä Lievemmät rikkomukset RL 44 luku81 

1892 23573 11966 37 

1893 21460 10580 34 

1894 17191 5507 439 

1895 16028 1178 1055 

                                                

81 Rikoslain 44 luku hengen, terveyden tahi omaisuuden suojelemiseksi annettujen määräysten 

rikkomisesta. Tilasto sisältää rikoslain voimaantuloa edeltävältä ajalta sellaiset rikokset, joiden 
tunnusmerkistöt sisällytettiin rikoslaissa 44 lukuun, esimerkiksi ampuminen asuinalueen lähei-

syydessä ja varomaton tulen käsittely. 
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Rikkomusten vähenemisessä oli kyse ainakin osittain aiemmin rikoslain ulko-

puolisen sääntelyn siirtämisestä rikoslakiin. Muutoksen myötä rikokset siirtyi-

vät myös tilastoissa rikkomuksista rikoksiksi ja siten erillisen tilastoinnin pii-

riin. Erityisesti rikoslain 44 lukuun eli hengen, terveyden ja omaisuuden suoje-

lemiseksi annettujen määräysten rikkomisiin sisällytettiin useita tunnusmerkis-

töjä, jotka aiemmin tuomittiin ja tilastoitiin rikkomuksina. Tuomiotilastossa 

niihin laskettavien rikosten määrä kasvoi lähes satakertaiseksi rikoslain voi-

maantulon jälkeen (taulukko 6). Rikoslailla oli toki laajemminkin vaikutusta 

tilastoluokitteluun. 

Rikkomusten siirtyminen rikoslain sisälle ei kuitenkaan selitä kuin pienen 

osan tilastoitujen rikkomusten määrän vähenemisestä. Onkin varsinainen mys-

teeri, mihin tilastoidut rikkomukset katosivat. Muutoksen äkillisyys ja ajoittu-

minen rikoslakiuudistuksen voimaantulon yhteyteen viittaisivat lainsäädäntö- 

tai tilastointikäytännön muutoksen vaikutukseen. Rikollisuuden todellisessa 

määrässä tuskin esiintyi merkittävää vaihtelua; Lievien rikosten ja rikkomusten 

esiintymiseen vaikuttavat tekijät kehittyivät todennäköisesti lähinnä samalla ta-

valla kuin aikaisemminkin eli rikollisuutta lisäävästi. 

Tulkintavaihtoehtoja on periaatteessa kaksi. Ensinnäkin on mahdollista, että 

rikoslakiuudistuksessa olisi siirretty muualla lainsäädännössä sanktioituja te-

koja rikoslain piiriin. Se ei vielä kuitenkaan selittäisi, miksi tuomioiden määrä 

väheni. Selitys edellyttäisikin, että siirrolla on ollut jonkinlainen prosessuaali-

nen vaikutus tekojen tuomittavuuteen. Tunnusmerkistöt ovat esimerkiksi voi-

neet olla paljon rajatumpia rikoslaissa tai niiden toteennäyttäminen ja tuomit-

seminen ovat voineet muuttua vaikeammaksi rikosoikeuden oikeusperiaattei-

den vuoksi. Nähdäkseni tulkinta ei kuitenkaan vaikuta uskottavalta ottaen huo-

mioon tuomiomäärän muutoksen laajuuden. Tilastoista katosi nimittäin kah-

dessa vuodessa 5 000 rikkomusta. Toinen vaihtoehto on, ettei rikkomustuo-

mioita yksinkertaisesti tilastoitu osana oikeustilastoa, kuten aikaisemmin. 

Jos kuitenkin otetaan huomioon juopumustuomioiden merkittävä lisäänty-

minen, jota käsiteltiin lyhyesti aikaisemmin, avautuu kolmaskin tulkintavaih-

toehto. Lievien rikosten ja rikkomusten väheneminen keskittyi pääosin kaupun-

keihin, joissa juopumustuomioiden määrä lisääntyi samaan aikaan huomatta-

vasti. Kenties aikaisemmin muina rikkomuksina käsitellyt tekokokonaisuudet 

alettiin vastaisuudessa kirjata ensisijaisesti juopumusrikoksina. Se tarkoittaisi, 

että esimerkiksi kaupungin kadulla häiritsevästi käyttäytyneelle olisi aiemmin 

langetettu seuraamus järjestysrikkomuksesta, mutta nyt tuomio olisikin tullut 

juopumuksesta. 

Tämä kolmas mahdollisuus tarjoaisikin houkuttelevan selityksen oikeastaan 

kaupunkien koko 1800-luvun rikollisuuskehitykselle. Rikkomusten voimak-

kaan lisääntymisen taustalla olisikin ollut juopumusten yleistyminen sekä an-

karoituva suhtautuminen juopuneena oleskeluun yleisellä paikalla. 1890-luvun 

nopeassa rikollisuuden koostumuksen muuttumisessa olisikin silloin ollut kyse 
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poliisin tai tilastoviranomaisen kirjaamiskäytäntöjen päivittymisestä kuvaa-

maan paremmin todellisuutta. Nähdäkseni kolmas selitysvaihtoehto on uskot-

tavin, mutta aineisto ei mahdollista sen todistamista. Aineiston perusteella ei 

myöskään voida arvioida, olisiko mahdollisessa kirjaamismuutoksessa ollut 

kyse käytännön poliisityössä vai tilaston keräämisessä tapahtuneesta muutok-

sesta. 

Tuomiotilaston koostumus muuttui joka tapauksessa merkittävästi uuden ri-

koslain voimaantulon jälkeen. Rikkomusten vähenemisen seurauksena kaik-

kien tuomioiden määrä suorastaan romahti, mutta kasvoi sen jälkeen nopeasti 

entiselle tasolleen vuoteen 1898 mennessä. Tuomiomäärän kasvuun vaikutti 

erityisesti juopumuksista annettujen tuomioiden moninkertaistuminen. Vuoden 

1898 jälkeen rikostuomioiden määrä kääntyi jälleen vähenemään päin, mikä 

johtui edelleen muutoksista juopumuksissa. Lisäksi muut alkoholirikokset vä-

henivät. Omaisuusrikosten määrässä ei tapahtunut olennaisia muutoksia rikos-

lain voimaantulon jälkeen. Rikoslaki tosin muutti rajanvetoa luvattoman pyyn-

nin ja varkausrikosten välillä, minkä vuoksi varkaudet vähenivät ja luvattomat 

pyynnit lisääntyivät saman verran. Pahoinpitelyjen määrä puolestaan seurasi 

suurin piirtein yleistä trendiä kasvaen ensin kolmasosalla ja vähentyen sitten 

entiselle tasolleen.  

3.4 Vaihteleva kehitys 1905–1917 

Rikollisuuden määrässä tapahtuneiden äkillisten muutosten sarja jatkui jälleen 

vuonna 1905, kun tuomiomäärä pieneni juopumusten vähentyessä. Rikollisuu-

den kehitys vuonna 1905 oli erityisen mielenkiintoinen, koska loppusyksyllä 

järjestettiin suurlakko, joka toden teolla käynnisti Suomen 1900-luvun alun po-

liittisten kriisien aikakauden. Olisi luontevaa, että poliittisen liikehdinnän ja le-

vottomuuksien seurauksena rikollisuuden määräkin olisi lisääntynyt. Se pitää 

kuitenkin oikeastaan paikkansa vain varkausrikosten osalta, joiden määrä kas-

voi sangen paljon. Kuitenkin rikkomusten määrä ja esimerkiksi järjestysrikok-

set vähenivät selvästi. 

Lievien massarikosten, kuten juopumuksen ja järjestysrikosten vähenemi-

nen saattaisi selittyä poliisien liittymisellä lakkoon. Voitaneen olettaa, että yk-

silöihin kohdistuva perinteinen rikollisuus, kuten varkaudet ja pahoinpitelyt on 

mahdollista selvittää poliisitutkinnalla myös jälkikäteen. Asianomistajalla on 

henkilökohtainen intressi tuoda rikos viranomaisten tietoon, minkä vuoksi ta-

pahtuma ei edellytä, että viranomainen havaitsee sen tekohetkellä. Sen sijaan 

monet uhrittomat, kuten yleistä järjestystä loukkaavat rikokset perustuvat usein 

tekijän tavoittamiseen itse teossa. Esimerkiksi juopumuksen tuomitseminen 

edellyttänee lähes aina, että viranomainen havaitsee rikoksen tekohetkellä ja 

aloittaa välittömästi kontrollitoimenpiteet tekijää kohtaan. Sen vuoksi poliisi-

lakon aikana tapahtuneet lievemmät rikokset ja rikkomukset saattoivat jäädä 
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useammin havaitsematta ja rankaisematta, koska lainvalvojaa ei käytännössä 

ollut. Näiden valvontarikosten jälkikäteinen tutkiminen on tuskin ollut kustan-

nustehokasta, joten piilorikollisuus on ollut tavanomaista yleisempää. Poliisien 

lakko tosin kesti vain viikon, joten sen vaikutus rikollisuuden määrään lienee 

kuitenkin ollut sangen pieni. 

Toisaalta on mahdollista, että levottomuuksien puhkeaminen on vaikuttanut 

viranomaisten haluun ja mahdollisuuksiin reagoida lievään rikollisuuteen. 

Kyse on ensinnäkin resursseista; Jos henkilöstö on täytynyt varata vakavam-

pien rikosten ja järjestyshäiriöiden tutkintaan ja torjuntaan, ovat lievät rikokset 

voineet jäädä vähäisemmälle huomiolle. Massarikoksista annettavien tuomioi-

den määrä on kuitenkin pikemmin riippuvaista kontrollin kuin rikollisuuden 

määrästä. Toiseksi kyse voi olla siitä, että poliittisesti tulenarassa tilanteessa on 

voinut olla riskialtista puuttua julkisella paikalla tehtyihin rikkomuksiin ran-

gaistusjärjestelmän keinoin. Poliisikontrolli on voinut olla enemmän riskien-

hallintaan kuin rankaisemiseen keskittyvää, jolloin rikkomuksista ei ole annettu 

seuraamuksia ja ne ovat jääneet tuomiotilaston ulkopuolelle. Tämän vaihtoeh-

don vaikutuskin olisi ollut poliisilakkoa laajempi, koska poliittinen tilanne oli 

ajautunut kriisiin jo aiemmin Venäjän vuoden 1905 vallankumouksen myötä. 

Erityisesti työväestöön kohdistuvien kontrollitoimenpiteiden keskittyminen 

riskienhallintaan olisi siten voinut alkaa jo kauan ennen suurlakkoa ja siten vai-

kuttaa koko vuoden tuomiomäärään. 

Suurlakkoa seuraavina vuosina rikollisuustaso oli erittäin korkea, mikä se-

littyy alkoholirikoksilla. Vakavan rikollisuuden kokonaistason säilyessä ennal-

laan kolminkertaistuivat juopumukset ja muidenkin alkoholirikosten määrä 

kaksinkertaistui. Vuosina 1907–1913 aikana puolet rikostuomioista annettiin 

juopumuksista ja melkein kymmenesosa muista alkoholirikoksista. Sen jälkeen 

tapahtui merkittävä muutos ja vuonna 1916 juopumuksesta ja alkoholirikok-

sista annettiin yhteensä vain 236 tuomiota; Vain kolme vuotta aikaisemmin 

niitä oli annettu 17 465 kappaletta. Alkoholikontrollin ja sitä kautta alkoholiri-

kosten määrän vaikutus kokonaisrikollisuuteen on niin suuri, että aihetta on 

syytä tarkastella vielä lähemmin. 

4 Alkoholikontrolli 

Alkoholinkulutuksen vaikutus näkyy oikeustilastoissa kahdella tavalla. Ensin-

näkin juopumus ja alkoholirikokset muodostivat niin suuren osuuden rikolli-

suudesta, että alkoholin saatavuuden ja alkoholikontrollin muutokset vaikutti-

vat keskeisellä tavalla rikollisuuden määrän kehitykseen. Toiseksi alkoholin-

kulutus toimii esimerkiksi väkivaltarikollisuuden kehityksen olennaisena selit-

täjänä, mihin palataan jäljempänä. Tässä luvussa on tarkoitus perehtyä lyhyesti 

alkoholikontrollin kehitykseen Suomessa sekä sen vaikutukseen erityisesti 

1900-luvun alun alkoholisidonnaisiin rikoksiin. 
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Autonomian ajan alkoholikontrollin alkupisteenä toimi venäläisten joukko-

jen maahantunkeutumista seurannut Suomen ja Venäjän välisen tullirajan pois-

taminen vuonna 1808, minkä seurauksena maahan alkoi virrata halpaa venä-

läistä viinaa. Suomen viranomaiset ryhtyivät kuitenkin ensisijaisesti taloudelli-

sista syistä kampanjoimaan viinan tuontikiellon puolesta ja keisari Aleksanteri 

I antoikin vuonna 1811 asetuksen, joka kielsi paloviinan tuonnin Suomeen. 

Seuranneina vuosikymmeninä poliittinen paine kieltoasetuksen kumoamiseksi 

kasvoi, mutta pyrkimykset epäonnistuivat ja tuontikielto säilyi voimassa. Al-

koholin maahantuonti oli siis 1800-luvulla salakuljetuksen varassa, mutta Oiva 

Turpeisen arvion mukaan sen vaikutus alkoholin kokonaiskulutukseen jäi vä-

häiseksi.82 

Alkoholikontrolli kohdistui siis 1800-luvun alkupuoliskolla erityisesti maa-

hantuontiin eikä sillä ollut merkittävää vaikutusta kotimaiseen valmistukseen. 

Turpeisen mukaan alkoholin saatavuus ja kulutus vaihtelivat ylijäämäviljan 

määrän mukaan. Alkoholia tuotettiin ja kulutettiin eniten vauraassa Länsi-Suo-

messa, jossa satojen runsaus mahdollisti viljan polttamisen viinaksi, kun taas 

kaskenpoltosta riippuvaisessa Itä-Suomessa ei vastaavaa ylijäämää ollut käy-

tettävissä. Voimakkaan väestönkasvun kurittaessa myös Länsi-Suomea 1850-

luvun puolivälin jälkeen ei ylijäämäviljaa enää riittänytkään aiempaan tahtiin 

poltettavaksi ja alkoholinkulutus alkoi nopeasti vähenemään myös vauraam-

missa osissa maata.83 

Viinanjuonnin vastustaminen heräsi 1800-luvun alkuvuosina samaan ai-

kaan alkoholinkulutuksen kasvun kanssa. Raittiustoiminta alkoi voimistua yk-

sityisten henkilöiden aatteellisen toiminnan kautta ja esimerkiksi Elias Lönnrot 

perusti raittiutta edistääkseen vuonna 1834 Kohtuuden Ystäväin Seuran. Myös 

hallintoviranomaiset käyttivät vaikutusvaltaansa viinanjuonnin vähentämispyr-

kimysten edistämiseen. Asenteet alkoholinkulutusta kohtaan alkoivatkin vähi-

tellen kiristyä, mutta suurta kulttuurimuutosta ei vielä saatu aikaiseksi, vaan 

kulutustasojen vaihtelut olivat pikemminkin sidoksissa alkoholin saatavuuteen 

kuin asenneilmapiiriin.84 

Matti Peltosen mukaan 1800-luvun jälkipuoliskon alkoholikontrollin kehi-

tystä hallitsivat kolme ominaispiirrettä. Ensinnäkin alkoholinkulutus oli las-

kussa, osittain vuonna 1865 säädetyn viinan kotipolton kiellon vuoksi. Vaikka 

kotipoltto olikin ollut selvästi säänneltyä jo ennen säädösmuutosta, nyt kiellon 

kohteeksi joutui kaikki maaseudun viinanpoltto. Seurauksena laillisesta alko-

holista tuli aiempaa harvinaisempi ostohyödyke. Toiseksi alkoholiin kohdis-

tuva asenneilmapiiri kiristyi sekä maaseudulla että kaupungeissa ja raittiusliike 

nousi valtavirta-aatteeksi. Suomeen oli muodostunut jo aiemmin alkoholitonta 

                                                

82 Turpeinen 1975, s. 20–24. 
83 Turpeinen 1975, s. 24–31. 
84 Turpeinen 1975, s. 32–34. Ks. myös 1700-luvun alkoholikontrollista ja juopumuksen ”syn-

nillistymisestä” Peltonen 1997. 
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elämäntapaa kannattavia yhteisöjä, kuten mainittu raittiusliike ja lestadiolainen 

herätysliike, mutta kansanliikkeeksi aate nousi 1880-luvulla. Kolmanneksi al-

koholista käytävä keskustelu muuttui moralisoivasta tietoon perustuvaksi, mikä 

johti alkoholitutkimuksen lisääntymiseen.85 

Vuonna 1865 säädettiin seuraavana vuonna voimaan tullut viina-asetus, joka 

kielsi viinan kotipolton ja antoi yksinoikeuden valmistukseen tehdastuottajille.86 

Kotipolton kiellon vaikutuksesta alkoholinkulutukseen on esitetty tutkimuskir-

jallisuudessa eriäviä näkemyksiä. Useat tutkijat ovat todenneet, ettei alkoholin-

kulutus olisikaan ollut ennen kieltoa yhtä korkealla tasolla kuin aiemmin on ole-

tettu. Siten myös kiellon vaikutuksia on voitu liioitella.87 On myös osoitettu, ettei 

viina-asetuksella ollut alkoholinkulutusta vähentävää vaikutusta ennen asetuk-

sen uudistamista vuonna 1885.88 Toisaalta on katsottu kiellon johtaneen maaseu-

dun kulutuksen vähenemiseen samaan aikaan, kun kaupungeissa koettiin päin-

vastainen kehitys, mikä on korostanut alkoholinkulutuksen alueellisia eroja.89 

Turpeisen alkoholimyrkytyksiin perustuvat kulutustilastot osoittavat, että 

alkoholia kulutettiin erittäin paljon 1810–1840-luvuilla.90 Sen jälkeen kulutus 

väheni nopeasti. Kotipolton kiellon tullessa voimaan kulutus oli pienentynyt 

edellisen 15 vuoden aikana neljäsosaan. Kiellon voimaantuloa seurasi huomat-

tava kulutuksen väheneminen, mutta se selittyy pikemmin nälkävuosien vaiku-

tuksella kuin lainsäädännöllä. Saatavilla oleva vilja tarvittiin syötäväksi eikä 

laittomaan viinanpolttoon muutenkaan olisi ollut mahdollisuutta. Kiellon vai-

kutuksesta kertonee paljon, että alkoholinkulutus palautui nälkävuosien jälkeen 

muutamassa vuodessa kieltoa edeltäneelle tasolle. Kotipolton kieltoa edeltä-

nyttä kulutuksen vähenemistä tukevat myös pahoinpitelytilastot, jotka osoitta-

vat väkivallan huomattavaa vähenemistä 1840-luvulta 1860-luvulle. Kuten jäl-

jempänä tarkemmin todetaan, alkoholinkulutuksen muutokset ovat uskottavin 

selitys väkivaltarikollisuuden muutoksille. Nähdäkseni 1800-luvun alun korkea 

alkoholinkulutus ei siis ole myytti eikä viinan kotipolton kiellolla ollut vielä 

1860–1870-luvuilla olennaista vaikutusta alkoholinkulutukseen. 

Raittiusliike nousi 1880-luvulta alkaen merkittäväksi kansanliikkeeksi kes-

keisenä vaatimuksenaan kieltolain säätäminen. Raittiusliikkeen toiminnalle an-

toivat voimaa uudet alkoholitutkimukset, joista voidaan mainita vankilanjoh-

taja Juho Kanteleen tilastollinen selvitys alkoholinkulutuksen vaikutuksesta ri-

kollisuuteen. Peltosen mukaan Kanteleen tutkimus edesauttoi alkoholikeskus-

                                                

85 Peltonen 1988, s. 17–22. Ks. myös Tuominen 1979, s. 120–121. 
86 Tuominen 1979, s. 116. 
87 Peltonen 1997, s. 38–39; Ahonen 2003, s. 64; Kaartinen 2011, s. 50. 
88 Tuominen 1979, s. 113–115. 
89 Sulkunen 1986, s. 108. Ks. myös Pöysä – Rannikko – Rannikko 1982, s. 73–84. Vrt. kui-
tenkin Peltonen 1997, s. 11. 
90 Turpeinen 1975. 
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telun keskittymistä rikollisuusvaikutuksiin, koska muista haitoista ei ollut saa-

tavilla samanlaista tutkimustietoa. Samaan aikaan vahvistunut raittiusliike pa-

nosti juomalakkoon ja kieltolakitaisteluun, joihin rikollisuusargumentaatio aut-

toi tuomaan uudenlaisen vireen: Alkoholinkulutuksen vastustamisesta käytävä 

keskustelu muuttui asiasisällöltään rikollisuuden vastaiseksi kamppailuksi. Sa-

malla muotoiltiin ensimmäistä kertaa teoria suomalaisen alkoholinkulutuksen 

kansallisesta erityispiirteestä, suomalaisten heikosta viinapäästä, johon muun 

muassa Suomen ensimmäinen kriminologi Veli Verkko perusti henkirikostut-

kimuksensa.91 

Kieltolakikamppailussa koettiin merkittävä käännekohta suurlakkovuonna 

1905, kun alkoholia tarjoavat myynti- ja anniskelupisteet suljettiin lakon ajaksi 

raittiusväen vaatimuksesta. ”Suurlakon kieltolain” noudattamista valvoivat si-

veyspoliisit, joiden toimeen kuului myös prostituutiokiellon valvominen. Mie-

lenkiintoisesti raittius- ja työväenliikkeet katsoivat, että lakon aikana oli vallin-

nut hyvä järjestys, jonka he yhdistivät alkoholin myyntikieltoon. Kieltolakia 

puoltavat tahot saivatkin lisätehoa argumenteilleen lakon aikaisen myyntikiel-

lon positiivisista vaikutuksista.92 

Suurlakon jälkeen saatiin vielä toinenkin rohkaiseva kieltolakikokemus, 

kun Venäjän keisarikunnassa tuli ensimmäisen maailmansodan seurauksena 

voimaan sota-ajan kieltolaiksi kutsuttu joukko säädöksiä, jotka rajoittivat mer-

kittävästi alkoholin saatavuutta. Lainsäädäntö vaikutti myös Suomessa vuosina 

1914–1918. Laillisen alkoholin myynti rajoitettiin anniskeluun ensimmäisen 

luokan ravintoloissa ruokailun yhteydessä sekä lääkereseptillä apteekeista os-

tettaviin annoksiin. Alkoholin saatavuus ja kulutus romahtivat sääntelyn myötä, 

koska myöskään laittomat jakelukanavat, kuten salakuljetus ja salapoltto eivät 

voineet sotatilan vuoksi reagoida nopeasti saatavuuden heikkenemiseen.93 

Sota-ajan kieltolain seurauksena alkoholinkulutus väheni 40 prosenttia ja juo-

pumuksesta sekä alkoholirikoksista annetut tuomiot katosivat lähes kokonaan. 

Kuviossa 15 esitetään alkoholinkulutus sekä juopumuksesta ja alkoholirikok-

sista annettujen tuomioiden osuus kaikista rikostuomioista vuosina 1802–1917.  

                                                

91 Peltonen 1988, s. 17–33. 
92 Kaartinen 2011, s. 53. 
93 Peltonen 1988, s. 7–8. Ks. myös Kaartinen 2011, s. 67–75. 
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Kuvio 15 Alkoholinkulutus (litraa 100 % alkoholia/as.) sekä juopumuksesta ja alkoholirikok-

sista annettujen tuomioiden osuus kaikista tuomituista rikoksista 1802–1917. Kolmen vuoden 

liukuvat keskiarvot. 

Alkoholinkulutuksen ja alkoholirikosten välinen yhteys on monimutkainen ko-

konaisuus. Niiden välinen korrelaatio on nimittäin negatiivinen; Mitä vähem-

män alkoholia kulutettiin, sitä enemmän juopumus- ja alkoholirikostuomioita 

langetettiin. Negatiivinen yhteys on ensisilmäyksellä hämmentävä, sillä voisi 

olettaa ainakin juopumusrikoksia olevan enemmän silloin, kun alkoholinkulu-

tus on runsasta. Päihderikokset ovat kuitenkin hyvä esimerkki rikostilastoista, 

jotka kuvaavat pikemmin kontrollia kuin rikollisuuden kehitystä. Alkoholinku-

lutuksen väheneminen on ollut seurausta kiristyvästä kontrolli- ja asenneilma-

piiristä. Alkoholiin kohdistuvien asenteiden tiukentuminen on puolestaan joh-

tanut juopumusten ja alkoholirikosten aktiivisempaan kontrollointiin, minkä 

vuoksi niistä annettavien tuomioiden määrä on kasvanut. Juopumuksen ja al-

koholirikosten rangaistusarvo siis kasvaa raittiuden arvostuksen parantuessa. 

Poikkeuksen muodostavat tilanteet, joissa alkoholinkulutus vähenee huomatta-

vien saatavuusongelmien seurauksena, kuten nälkävuosien ja ensimmäisen 

maailmansodan aikana. Silloin näkyvän humalatilan hankkiminen vaikeutuu 

konkreettisesti, jolloin kontrolloitavia juopumusrikoksia on tietenkin vähem-

män. 

Alkoholikontrollin seuraavana vaiheena oli vuorossa täysimittainen kielto-

laki, joka tuli voimaan vuonna 1919. Kieltolain aikana alkoholinkulutuksen ja 

siihen liittyvän rikollisuuden kontrollointi nousivat aivan uudenlaiselle merki-

tystasolle. Kieltolain aikana vuosina 1919–1932 juopumuksesta ja alkoholiri-

koksista annetut tuomiot muodostivat kaksi kolmasosaa kaikista Suomessa tuo-

mituista rikoksista. Kieltolakirikollisuus ajoittuu kuitenkin Suomen itsenäisyy-

den aikaan eikä sen vuoksi kuulu tämän tutkimuksen aihepiiriin. 
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Alkoholirikollisuuden osalta on edellä käsitelty juopumuksia kaupungeissa 

ja maaseudulla. Juopumukset olivat selvästi kaupunkien rikoksia ja tuomiotaso 

oli niissä suurimmillaan jopa yli satakertainen maaseutuun verrattuna. Muiden 

alkoholirikosten osalta alueelliset erot olivat vähäisempiä. Kuviossa 16 esite-

tään alkoholirikoksista eli käytännössä paloviinasäännösten ja mallasjuoma-

asetuksen rikkomisesta annetut tuomiot maaseudulla ja kaupungeissa vuosina 

1842–1917. 

 
Kuvio 16 Alkoholirikoksista annetut tuomiot Suomessa 1842–1917 (/100 000 as.). Kolmen 

vuoden liukuvat keskiarvot. 

Muista alkoholirikoksista kuin juopumuksesta annettujen tuomioiden kehitys 

noudatti sekä maaseudulla että kaupungeissa suunnilleen samanlaisia kehitys-

kulkuja. On erittäin huomionarvoista, että toisin kuin juopumustuomioissa, al-

koholirikosten tuomiotaso oli samanlainen maaseudulla ja kaupungeissa. Poik-

keuksena tosin noin kymmenesosan alkoholirikoksista muodostaneet mallas-

juoma-asetuksen rikkomiset, joita tuomittiin kaupungeissa suhteessa väkilu-

kuun viisinkertainen määrä maaseutuun verrattuna. Merkittävin ero alueiden 

tuomiokehityksessä ajoittui 1850-luvun puolivälin 1870-luvun alun välille, jol-

loin maaseudulla tuomittiin kaksi kertaa enemmän alkoholirikoksia suhteessa 

väkilukuun kuin kaupungeissa. Maaseudun tuomiotason kasvaminen jo 1850-

luvulta alkaen on yllättävää, koska alkoholilainsäädäntöä koventanut vuoden 

1865 viina-asetus ei ollut vielä silloin tullut voimaan. Sen voimaantulo aiheutti 

päinvastoin alkoholirikostuomioiden vähenemisen maaseudulla. Toinen huo-

mionarvoinen ero maaseudun ja kaupungin välillä oli 1880- ja 1890-lukujen 

taite, jolloin maaseudun alkoholirikostuomiot kaksinkertaistuivat muutaman 

vuoden ajaksi. Kyseessä lienee vuoden 1885 viina-asetuksen voimaantulon vä-

liaikainen vaikutus. On syytä huomata, että kummatkin maaseudun olennaiset 
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tuomiotason kohoamiset tapahtuivat samaan aikaan alkoholin kokonaiskulu-

tuksen huomattavan vähenemisen kanssa. 

5 Vertaileva näkökulma: Rikollisuuskehitys muissa Pohjoismaissa 

Suomen rikollisuuden kehitys voidaan hahmottaa oikeassa kontekstissaan ver-

taamalla sitä muiden Pohjoismaiden rikollisuuden kehitykseen. Erityisesti 

kaikkia rikoksia kokonaisuutena tarkasteltaessa tulee kuitenkin olla huomatta-

van varovainen rikollisuuden tasoeroista tehtävissä johtopäätöksissä. Kuten 

edellä todettiin, varhaisten oikeustilastojen tarkka sisältö on käytännössä hämä-

rän peitossa. Mielekäs vertailu edellyttäisi, että tietäisimme, mitkä teot on kir-

jattu mihinkin tilastoluokkaan ja ovatko kaikki seuraamukseen johtaneet rikok-

set kirjattu tilastoihin. Varsinkin rikkomusten ja muiden lievien rikosten osalta 

tilastointikäytännöt ovat kuitenkin vaihtelevia. Ongelma on korostunut Norjan 

ja Tanskan tilastoissa, jotka ovat esimerkiksi pahoinpitelyrikollisuuden osalta 

vertailukelvottomia Suomeen ja Ruotsiin. Haastetta ei kuitenkaan esiinny kaik-

kein vakavimman rikollisuuden, kuten varkauksien ja henkirikosten tilastoissa. 

Kuviossa 17 esitetään rikostuomioiden kehitys Pohjoismaissa vuosina 

1830–1917. 

 
Kuvio 17 Tuomitut rikokset Pohjoismaissa 1830–1917 (/100 000 as.). Kolmen vuoden liuku-

vat keskiarvot. 

Kaikista rikoksista annettujen tuomioiden osalta havaitaan, että rikollisuuden 

kehitys oli Suomessa hyvin tasaista verrattuna muihin Pohjoismaihin, joissa ri-

kostuomioiden määrä kasvoi voimakkaasti 1860-luvulta alkaen. Seurauksena 

Suomessa tuomittiin autonomian ajan päättyessä jopa viisi kertaa vähemmän 

rikoksia kuin Norjassa ja yli kolme kertaa vähemmän kuin Ruotsissa ja Tans-
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kassa, vaikka tuomiotaso oli ollut samanlainen vielä 1860-luvun lopussa. Suo-

men osalta todettiin, että rikollisuuskehityksen näennäinen tasaisuus peitti al-

leen kaupunkien ja maaseudun päinvastaiset kehityskulut, ja että kokonaista-

soon vaikuttivat erityisesti lievistä rikoksista annettujen tuomioiden muutokset. 

Onkin syytä katsoa, selittääkö sama ilmiö Suomen ja muiden Pohjoismaiden 

välistä eroa. 

Pohjoismaita vertaillessa joudutaan käyttämään erilaista aineistoa, koska eri 

valtioissa käytettiin erilaisia tapoja tilastoida törkeitä ja lieviä rikoksia. Sen si-

jaan pyritään erottamaan kaikkein lievimmät rikokset eli rikkomukset muista 

rikostuomioista. Norjan ja Tanskan osalta rikkomuksina huomioidaan politifor-

seelser-nimikkeellä kirjatut tunnusmerkistöt. Suomesta ja Ruotsista puolestaan 

huomioidaan lievimpien rikosten kaatoluokkiin kirjatut tunnusmerkistöt sekä 

juopumus. Tuloksena on jokseenkin edustava otos rikkomuksista, joka ei kui-

tenkaan ole aivan vertailukelpoinen eri valtioiden välillä, koska Suomessa ja 

Ruotsissa Norjan ja Tanskan politiforseelser-luokkaan lukeutuvia rikoksia ti-

lastoitiin myös erikseen. Pääsääntönä siis on, että Suomen ja Ruotsin tilastot 

ovat keskenään vertailukelpoisia samoin kuin Norjan ja Tanskan aineistot. Ku-

viossa 18 esitetään kaikkein lievimmistä rikoksista annetut tuomiot Pohjois-

maissa vuosina 1830–1917. 

 
Kuvio 18 Tuomitut rikkomukset Pohjoismaissa 1830–1917 (/100 000 as.) Kolmen vuoden 

liukuvat keskiarvot. 

Rikkomustuomioita esittävä kuvio poikkeaa vain osittain edellisestä, kaikkia 

rikostuomioita esittävästä kuviosta. Rikollisuuskehityksen päätrendit säilyvät 

kaikissa valtioissa suunnilleen ennallaan ja Norjassa ja Tanskassa havaitaan 

vain pieni tasonlasku. Suomessa ja Ruotsissa tuomiotason väheneminen on 

huomattavasti suurempi ja vakavampien rikosten poistaminen häivyttää myös 
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vuosisadan alkupuolen tasonmuutokset. Ilmiön kääntöpuolena on luonnolli-

sesti vakavampien rikosten kehitys. Kuviossa 19 esitetään muista kuin rikko-

muksista annetut tuomiot Pohjoismaissa vuosina 1830–1917. 

 
Kuvio 19 Tuomitut rikokset, pois lukien rikkomukset Pohjoismaissa 1830–1917 (/100 000 

as.) Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Muista rikoksista kuin rikkomuksista annettujen tuomioiden kehitys paljastaa 

kolme mielenkiintoista seikkaa Pohjoismaiden rikollisuuskehityksen eroista 

autonomian aikana. Ensimmäisenä ja kaikkein silmiinpistävimpänä muutok-

sena on Ruotsin rikollisuuden voimakas kasvu ja väheneminen 1830–1860-lu-

kujen aikana. Aiheeseen palataan tarkemmin jäljempänä, mutta kyse oli poik-

keuksellisen korkean alkoholinkulutuksen kauden alkamisen ja päättymisen 

vaikutuksesta. Toiseksi Norjan ja Tanskan rikostaso oli matalampi kuin Suo-

messa tai Ruotsissa. Arvelen kyseessä olevan tilastojen kokoamiseen liittyvän 

ratkaisun, jossa politiforseelser-luokkaan on kirjattu sellaisia rikoksia, esimer-

kiksi pahoinpitelyjä, joita Suomessa ja Ruotsissa tilastoitiin omina tunnusmer-

kistöinään. Tässä yhteydessä aineiston rajoituksista aiheutuva valtioiden ver-

tailukelvottomuus käy selkeästi ilmi. 

Kolmantena ja ehkä tärkeimpänä havaintona on rikollisuuskehityksen va-

kaus kaikissa Pohjoismaissa 1860-luvun puolivälistä alkaen. Norjassa ja Tans-

kassa tuomiotaso oli suorastaan muuttumaton koko tarkastelujakson ajan. Suo-

messa rikollisuuden määrä väheni, lukuun ottamatta nälkävuosien aikaista kor-

kean rikollisuuden vaihetta. Ruotsissa rikollisuus puolestaan lisääntyi tasaisesti 

vuodesta 1867 lähtien. Toisin sanoen rikollisuuden kokonaistason muutokset 

selittyivät kaikissa Pohjoismaissa lähes yksinomaan aktiivisemmasta rikko-

muskontrollista eikä muun rikollisuuden määrässä tapahtunut olennaisia muu-

toksia 1860-luvun jälkeen. On syytä korostaa, että tämä havainto koskee rikol-
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lisuuden kokonaistasoa. Suomen osalta jo todettiin, että maaseudun ja kaupun-

kien rikollisuuskehitykset olivat päinvastaiset ja koko Suomen rikollisuuskehi-

tyksen vakaus johtui siitä, että alueelliset erot piilottivat toisensa. Samanlaiseen 

alueelliseen tarkasteluun ei ole tässä mahdollisuutta muiden Pohjoismaiden 

osalta. Toisaalta yksittäisten rikoslajien kehitys oli kaikkea muuta kuin vakaata.  

Tulevissa yksittäisiä rikoslajeja koskevissa tarkasteluissa esitellään muiden 

Pohjoismaiden tuomiokehitystä siinä määrin kuin se on mahdollista. Kaikissa 

tapauksissa vertailukelpoista aineistoa ei ole saatavilla, koska tunnusmerkistö 

ei sisälly jonkin tai minkään valtion oikeustilastoihin taikka sen yhteydessä on 

tilastoitu jokin toinen rikosnimike. Saatavilla olevien aineistojen osalta vertai-

lun alkamisajankohdat vaihtelevat myös suuresti sen mukaan, milloin vertail-

tava tunnusmerkistö on erotettu omaksi tilastoluokakseen. 
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C Rikoslajikohtaiset tarkastelut 

1 Väkivalta 

1.1 Henkirikollisuuden kehitys autonomian aikana 

Veli Verkko julkaisi vuonna 1931 seurakuntien kuolemansyykirjanpidon pe-

rusteella kokoamansa niin sanotun maailman vanhimman väkivaltatilaston, 

joka kuvaa henkirikosten uhrien lukumäärää.94 Kuolemansyytilastot ovat var-

haisimmat suomalaista henkirikollisuutta luotettavasti kuvaavat tilastoaineistot 

ja alkavat jo vuodesta 1754. Kuviossa 20 esitetään henkirikosten uhrit viiden 

vuoden keskiarvoina vuosina 1754–1915. Autonomian ajan viimeisiä vuosia ei 

ole sisällytetty, koska vuoden 1918 vaikutus viimeisen viiden vuoden keskiar-

voon vaikeuttaisi aiempien muutosten havaitsemista. 

 
Kuvio 20 Henkirikosten uhrit Suomessa 1754–1915 (/100 000 as.). Viiden vuoden keskiar-

vot. 

Henkirikollisuuden kehityksen tulkintaan vaikuttaa kolme tekijää, joista on 

syytä huomauttaa. Ensinnäkin 1800-luvun henkirikostaso oli noin puolitoista-

kertainen 1700-luvun jälkipuoliskoon verrattuna. Toiseksi henkirikollisuuden 

korkeammasta tasosta huolimatta Suomessa elettiin vielä 1800-luvulla 1500-

luvulla alkanutta suhteellisen vähäisen vakavan väkivallan tason ajanjaksoa. 

Kolmanneksi Suomen sodalla 1808–09 oli henkirikollisuutta tilapäisesti kas-

vattava vaikutus, mikä selittää kuolemansyytilaston väkivaltapiikin autono-

mian ajan alussa. 

Vakavan väkivallan taso oli koko Suomen tasolla alentunut merkittävästi 

1500-luvulla ja kääntyi kokonaisuutena nousuun vasta 1900-luvun alussa. 

                                                

94 Verkko 1931; Verkko 1948. 
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Heikki Ylikangas on selittänyt väkivallan vähenemistä erityisesti sääty-yhteis-

kunnan vaikutuksella. Sääty-yhteiskunnassa väestön suuri valtaosa muodostui 

köyhästä talonpoikaisväestöstä, joka oli taloudellisesti riippuvainen pienilukui-

sesta yläluokasta. Riippuvuussuhteen vuoksi rikollisuutta hillitsevä epäviralli-

nen sosiaalinen kontrolli oli tavanomaista tehokkaampaa eivätkä väkivaltaiset 

impulssit päässeet purkautumaan yhtä herkästi kuin aikaisemmin. Sääty-yhteis-

kunnan ei siis katsota varsinaisesti vähentäneen rikollisuuden syitä, vaan pi-

kemmin vahvistaneen rikosten tekemistä ja muuta asosiaalista käyttäytymistä 

hillitseviä tekijöitä.95 

Matalan henkirikollisuuden ajanjaksosta huolimatta henkirikosten määrä 

kaksinkertaistui 1800-luvun alussa. Muutos ei kuitenkaan ollut valtakunnanlaa-

juinen, vaan aiheutui pääosin Vaasan läänin väkivaltaisuuden lisääntymisestä. 

Ilmiötä kutsutaan yleisesti puukkojunkkarikaudeksi. Vaasan läänissä kärsittiin 

1800-luvulla vakavasta suhteellisen liikaväestön ongelmasta. Väestönkasvun 

seurauksena viljelyskelpoista maata tai työtä ei riittänyt kaikille. Ongelma kär-

jistyi hyvin toimeentulevassa yhteiskuntaluokassa, kun nuorille ei riittänytkään 

totuttua elintasoa tarjoavia toimeentulomahdollisuuksia. Aikaisemmin hyvä-

osaiseen elämään kasvaneet nuoret köyhtyivät ja ajautuivat alenevaan sääty-

kiertoon eli putosivat alemmille säätytasoille. Siitä seurasi turhautumista, joka 

purkautui väkivaltana ja maskuliinisuutta ihailevana kulttuurisopeutumana. 

Työttömyys ja tilattomuus koettelivat toki myös köyhempien yhteiskuntaryh-

mien asemaa, mikä entisestään pahensi väkivaltaisuutta. Puukkojunkkarikau-

den voidaan katsoa alkaneen 1790-luvulla ja kestäneen noin sata vuotta.96 

Puukkojunkkarikauden päättymisen kanssa samaan aikaan ajoittui myös 

Suomen sääty-yhteiskunnan murtuminen, jonka voidaan katsoa tapahtuneen 

viimeistään vuosisadan vaihteeseen mennessä. Sen myötä päättyi myös aika-

kautta leimannut vähäisen henkirikollisuuden kausi. 1900-luvun alku puoles-

taan synnytti poikkeuksellisen korkean henkirikollisuuden jakson, jota on tut-

kimuskirjallisuudessa kutsuttu väkivallan hyökyaalloksi97. Väkivaltaisuuden 

alkaminen voidaan ajoittaa Venäjän vallankumouksen ja Suomen suurlakon 

vuoteen 1905. Yleensäkin vuosisadan ensimmäisiä vuosikymmeniä luonnehti-

vat toistuvat poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset kriisit sekä niitä seurannut 

yhteiskunnallinen kuohunta. 

Poliittinen väkivalta ei yksin selitä lisääntynyttä henkirikollisuutta, joten se-

lityksiä on haettava muualta. Toisaalta henkirikollisuuteen vaikuttaneissa olo-

suhteissa, kuten alkoholin kulutuksessa tai aseiden saatavuudessa ei tapahtunut 

                                                

95 Ylikangas 1984; Ylikangas 1999. 
96 Verkko 1949; Ylikangas 1976. 
97 Lehti 2001. 
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muutoksia. Väkivallan taustalla on siis luultavasti ollut juuri poliittinen ti-

lanne.98 Heikki Ylikangas on esittänyt, että työväestön poliittinen asema vah-

vistui 1900-luvun alussa, minkä vuoksi säätyjen väliset riippuvuussuhteet ja 

tehokasta sosiaalista kontrollia harjoittanut yhteiskuntarakenne heikentyi. Po-

liittinen murros aiheutti siten epävirallisen kontrollin löyhtymistä ja mahdollisti 

väkivaltaisuuden lisääntymisen.99 Jussi Pajuoja puolestaan toteaa, että vuoden 

1905 vallankumous ja poliittiset uudistukset herättivät työväestössä toiveita yh-

teiskunnallisista reformeista. Laajempien uudistusten sijaan alkoikin toinen 

sortokausi, mikä romahdutti korkeat tulevaisuudenodotukset. Pettymys tuotti 

turhautumista, joka purkautui väkivaltana.100 

Martti Lehti huomauttaa kumpaankin selitysvaihtoehtoon sisältyvän ongel-

mia. Ylikankaan sosiaalisen kontrollin tehokkuuteen liittyvän teorian osalta 

Lehti kommentoi, ettei työväestön poliittisen vallan kasvu vaikuttanut työvoi-

man tarjontaan ja kysyntään tavalla, joka olisi välttämättä muuttanut työväestön 

mahdollisuuksia holtittomaan elämäntapaan. Pajuojan selityksessä Lehti näkee 

ongelmaksi väkivallan kasvun ajoittumisen vuosiin 1905–06. Sortokausien 

tuottama pettymys alkoi siis vaikuttaa vasta väkivallan lisääntymistä myöhem-

min. Lehden mukaan Pajuojan selitys soveltuu kyllä sortokauden aikaisen hen-

kirikollisuustason aiempaa korkeammalle tasolle vakiintumiseen, mutta ei toi-

saalta väkivalta-aallon synnyn selittämiseen.101 

Lehden mukaan henkirikollisuuden kasvu keskittyi työväestön alkoholi-

sidonnaiseen väkivaltaan. Hän selittääkin rikosaallon syntyä työväestön väki-

valtasuhteen murroksella, jonka seurauksena väkivaltaan suhtauduttiin aiem-

paa hyväksyvämmin. Yhteiskunnallisen toiminnan väkivaltaistuminen taval-

laan valui yksilöiden henkilökohtaiseen toimintaan, jolloin väkivaltaisuus li-

sääntyi erityisesti humalassa. Poliittisen toiminnan esimerkit saivat siis väki-

vallan näyttäytymään hyväksyttävänä konfliktinratkaisukeinona. Lehti kuiten-

kin huomauttaa, että työväestön väkivaltaistuminen oli marginaalinen ongelma 

ja suurin osa vältti edelleen väkivaltaa. Koska kynnys väkivaltaan kuitenkin 

madaltui, vaikutti se muutenkin korkean rikosalttiuden omaavien yksilöiden ri-

kosaktiivisuutta lisäävästi.102 

Lehden selitys rinnastuu hyvin sotakriminologian perusselitykseen, jonka 

mukaan sodankäynti mullistaa kulttuurista arvomaailmaa. Sodan seurauksena 

aiemmin tabuna pidettävästä väkivallasta tulee konkreettinen ja legitiimi tapa 

ratkaista konflikteja. Väkivaltaan suhtaudutaan siis sodan seurauksena aiempaa 

                                                

98 Lehti 2001, s. 316. 
99 Ylikangas 1976. 
100 Pajuoja 1987. 
101 Lehti 2001, s. 316–317. 
102 Lehti 2001, s. 317–318. 
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suvaitsevaisemmin.103 Lehti käyttääkin selitysmallia nimenomaisesti tarkastel-

lessaan sisällissodan vaikutusta Suomen henkirikollisuuteen. Siinä missä työ-

väestön asennemuutos sijoittui suurlakkovuoden poliittiseen liikehdintään, ta-

lonpoikaisnuorison väkivaltasuhde radikalisoitui vasta sisällissodan yhtey-

dessä. Kummankin ryhmän väkivaltarikollisuudelle otolliset arvomaailmat oli-

vat pitkäaikaisia ja alkoivat laantua vasta 1930-luvun lopulla.104 

Suomen autonomian ajan henkirikollisuuden kehitystä leimaavat siis Suo-

men sodan, puukkojunkkarikauden sekä 1900-luvun alun kansallisten kriisien 

vaikutukset. Niiden seurauksena henkirikollisuuden taso pysytteli huomatta-

vasti korkeammalla tasolla kuin vielä 1700-luvulla. Pahin henkirikosaalto ajoit-

tui kuitenkin vasta itsenäistymisen jälkeiseen aikaan, jolloin henkirikostaso 

jopa kolminkertaistui 1800-lukuun verrattuna ja palautui vasta 1960-luvulla.105 

Historiallisesti vertailtuna autonomian aika ei kuitenkaan ollut erityisen väki-

valtainen ajanjakso. Eurooppalaisittain tarkasteltuna henkirikostaso oli vielä 

myöhäiskeskiajalla ja varhaisella uudella ajalla noin viisinkertainen Suomen 

autonomian ajan henkirikostasoon.106 Itse asiassa autonomian ajan alun henki-

rikollisuus vastasi olemassa olevien tilastotietojen mukaan tasoltaan suunnil-

leen 1900-luvun lopun väkivaltarikollisuutta.107 Kuluneen kahden kymmenen 

vuoden aikana henkirikollisuus on kuitenkin puolittunut ja nykyinen henkiri-

kostaso on siten noin puolet autonomian ajan tasosta. 

1.2 Oikeustilasto ja kuolemansyytilasto 

Suomalainen historiallinen henkirikollisuustutkimus on pitkälti perustunut Veli 

Verkon keräämien kuolemansyytilastojen osoittamaan rikosten uhrien määrään 

tai alueellisiin tuomioistuinaineistoihin. Tuomittuja tekoja kuvaavat oikeusti-

lastot tarjoavat vaihtoehtoisen tavan henkirikollisuuden mittaamiseen. Tuomio-

tilastoja rajoittaa niiden alkaminen vuodesta 1842, joten niillä voidaan havain-

noida henkirikoksia 90 vuotta lyhyemmällä aikavälillä kuin kuolemansyytilas-

toilla. Autonomian ajan henkirikollisuuden osalta on kuitenkin hyödyllistä ver-

rata tilastojen eroja. Kuviossa 21 esitetään henkirikosten absoluuttinen luku-

määrä tuomiotilastossa ja kuolemansyytilastossa vuosina 1842–1916. Tilastoi-

hin sisältyvät murhat, tapot sekä tapot ilman kuolettamisen aikomusta. 

                                                

103 Archer – Gartner 1976; Archer – Gartner 1984, s. 74–75; Landau – Pfeffermann 1988, s. 

500. 
104 Lehti 2001, s. 235–240, 317–319. 
105 Lehti 2001, s. 5. 
106 Eisner 2014. Ks. erit. s. 88. 
107 Lehti 2001, s. 312. 
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Kuvio 21 Henkirikokset oikeustilaston ja kuolemansyytilaston mukaan 1842–1916. Abso-

luuttiset luvut. Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Aikaisemmissa suomalaisissa tutkimuksissa on todettu, että autonomian ajan 

alussa henkirikoksista langetettavia tuomioita oli vielä ollut noin puolet enem-

män kuin kuolemansyytilastojen mukaisia henkirikosten uhreja.108 Oikeustilas-

tojen alkaessa vuonna 1842 oli ero kuitenkin tasoittunut lähes olemattomaksi. 

Henkirikollisuuden taso on molemmissa sarjoissa samanlainen ja kehityskulut-

kin varsin yhteneväiset.109 Hanns von Hofer on raportoinut saman havainnon 

myös Ruotsista 1830-luvulta alkaen.110 Suomessa 1900-luvun alun kriisit tuot-

tivat kuitenkin hieman suurempia eroja, joskin kehityksen suunta säilyi pääosin 

samana. Toinen huomionarvoinen eroavaisuus ajoittuu 1870–80-luvuille. 

Periaatteessa kuolemansyytilastoa voitaisiin pitää tuomiotilastoa luotetta-

vampana henkirikollisuuden osoittajana. Henkirikoksen uhriksi joutumisen ha-

vaitseminen on yksinkertaisempaa kuin henkirikoksen tekijän saattaminen tuo-

miolle. Sen vuoksi kuolemansyytilaston pitäisi sisältää sellaisetkin tapaukset, 

joissa tekijää ei ole tuomittu ja jotka sen vuoksi puuttuvat oikeustilastosta. 

Martti Lehti ja Veli Verkko ovatkin arvioineet tuomiotilaston piilorikollisuu-

den olleen 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa 20 prosenttia.111 Toisaalta 

1800-luvun puolivälissä piilorikollisuutta ei vaikuttaisi olevan laisinkaan. Se 

herättää kysymyksiä nimenomaan kuolemansyytilaston luotettavuudesta. 

Kuolemansyytilastointi perustui seurakuntien ylläpitämiin kirkonkirjoihin, 

jolloin henkirikosten kirjaaminen on ollut riippuvaista yksittäisten pappien 

tarkkuudesta. Tuomiotilastointi on ollut siinä mielessä luotettavampaa, että voi-

daan olettaa kaikkien tuomittujen henkirikosten sisältyvän niihin. 1840–1870-

                                                

108 Verkko 1936; Ylikangas 1976; Sirén 1995; Lehti – Sirén 2018, s. 4–5. 
109 Ks. myös Vuorela 2014, s. 13–14. 
110 von Hofer 2011a, s. 15–16. 
111 Ks. Verkko 1948, osa II, taulukko C; Lehti 2001, s. 322. 
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lukujen hämmentävän vähäinen piilorikollisuus voisi selittyä sillä, että papit 

ovat myötäilleet kirjanpidossaan tuomioistuinten toimintaa. On toki periaat-

teessa mahdollista, että tuomioistuimet ovat kyenneet ratkaisemaan käytän-

nössä kaikki henkirikokset. Henkirikosten selvittämisasteen on kuitenkin to-

dettu kasvaneen selvästi 1900-luvun ensimmäisten vuosikymmenten aikana 

1800-luvun loppuun verrattuna.112 Olisiko siis mahdollista, että tuomioistuin-

laitos olisi ollut poikkeuksellisen tehokas vielä 1800-luvun puolivälissä, mutta 

heikentynyt väliaikaisesti vuosisadan lopussa? 

Poikkeuksen 1800-luvun tasaisuuteen tuottaa 1870-luvulla alkanut kausi, 

jolloin tuomiotilasto ja kuolemansyytilasto kehittyivät eri tavalla, jopa eri suun-

tiin. Ajanjakso on erityisen mielenkiintoinen, koska yleensä tilastojen eroista 

huolimatta kehityksen suunta on ollut samanlainen.113 Jaksoa on syytä tarkas-

tella lähemmin. Vuosina 1874–1881 kuolemansyytilastoihin sisältyi merkittä-

västi enemmän tahallisia henkirikoksia kuin niitä tuomittiin. Tilaston mukaan 

oikeustilaston piilorikollisuus olisi noiden vuosien aikana jopa 40 prosenttia. 

Kuviossa 22 esitetään henkirikokset oikeustilaston ja kuolemansyytilaston mu-

kaan vuosina 1866–86. 

 
Kuvio 22 Henkirikokset oikeustilaston ja kuolemansyytilaston mukaan 1866–1886. Abso-

luuttiset luvut. 

Uskottavan selitysvaihtoehdon tarjoaa vuonna 1870 voimaan tulleen rikosoi-

keuden osittaisuudistuksen vaikutus henkirikosten tilastointiin. Uudistuksessa 

säädettiin asetus taposta ilman kuolettamisen aikomusta ja muusta rääkkäyk-

sestä ihmistä kohtaan. Tapon ilman kuolettamisen aikomusta tunnusmerkistö 

edellytti, että uhri kuoli tahallisen rääkkäyksen seurauksena, mutta ettei teki-

                                                

112 Lehti 2001, s. 322. 
113 von Hofer 2011a, s. 16. 
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jällä ollut tappamisen tarkoitusta. Nykyään voitaisiin puhua kuolemantuotta-

neesta pahoinpitelystä. Samassa asetuksesta säädettiin varomattomuudensyi-

sestä kuoletuksesta tekona, jossa uhri kuoli ilman rääkkäystä ja tappamisen ai-

komusta. Kyseessä oli kuolemantuottamusta vastannut tunnusmerkistö. Hen-

keen kohdistuvat rikokset jakautuivat siis vuodesta alkaen 1870 kolmeen ryh-

mään. Ensimmäisenä olivat tahalliset henkirikokset eli murhat ja tapot. Toisena 

olivat kuolemantuottaneet pahoinpitelyt eli tapot ilman kuolettamisen aiko-

musta. Kolmantena olivat ilman tahallista väkivaltaa ja huolimattomuudella ai-

heutetut kuolemat eli varomattomuudensyiset kuoletukset. 

Rikosoikeusuudistus tuotti henkirikostilastojen kirjaamiseen merkittäviä 

muutoksia. Tappo ilman kuolettamisen aikomusta oli täysin uusi rikosnimike, 

johon sisältyvät teot oli aiemmin tuomittu tappona. Vuoden 1734 laissa oli 

useita tapon tunnusmerkistöjä, joista osa vastasi tappoa ilman kuolettamisen 

aikomusta. Taposta tuomittiin esimerkiksi ”jokainen kuin viha-mielessä syök-

see eli heittää toisen virtaan eli järveen; taikka katon päältä, rakennukselta eli 

muulta korkeudelta alaslykkää, niin että hän siitä saa kuoleman.” (Pahanteon 

kaari XXIV:7) Toinen esimerkki tappona tuomitusta kuolemantuottaneesta pa-

hoinpitelystä oli: ”jos joku lyö toista kivellä, kangella, puulla, seipäällä, sau-

valla, kädellä, eli muulla, niin että hän siitä kuolee: eli tarttuu toisen kurkkuun 

eli kaula-linjaan, niin että hän kiristyy.” (Pahanteon kaari XXIV:9) 

Oikeustilaston kannalta olisi ollut selkeintä perustaa vuonna 1870 uusi ti-

lastoluokka uudelle rikosnimikkeelle, mutta niin ei jostain syystä toimittu. 

Tappo ilman kuolettamisen aikomusta lisättiin tilastoihin vasta vuonna 1885 eli 

ne kirjattiin sitä ennen jonain muina rikoksina. Lähdeaineistossa ei nimenomai-

sesti kerrota, mihin luokkaan teot on tilastoitu, mutta henkeen kohdistuvista 

rikoksista annettuja tuomioita voidaan käyttää hyvänä todistusaineistona. Ku-

viossa 23 esitetään eräistä henkeen kohdistuvista rikoksista annetut tuomiot 

Suomessa vuosina 1842–1917.  
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Kuvio 23 Eräistä henkeen kohdistuvista rikoksista annetut tuomiot Suomessa 1842–1917 

(/100 000 as.). Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Huomiota tulee kiinnittää vuoden 1870 vaikutukseen murhien ja tappojen sekä 

varomattomuudensyisten kuoletusten määrään. Tahallisten henkirikosten 

määrä oli kasvanut 1860-luvun puolivälin jälkeen voimakkaasti, mutta niiden 

määrä puolittui osittaisuudistuksen voimaantulon jälkeen. Samaan aikaan, kun 

tappojen ja murhien määrä puolittui, varomattomuudensyisten kuoletusten 

määrä kolminkertaistui. Tuomiotasot säilyivät samanlaisina 1880-luvun alkuun 

saakka, jolloin tapahtui täysin päinvastainen muutos. Kuolemansyytilastot puo-

lestaan osoittivat vuosina 1870–83 henkirikosten tasaista kasvavaa kehitystä. 

Vuonna 1885 tappo ilman kuolettamisen aikomusta ilmaantui oikeustilastoon, 

minkä jälkeen erilaisten henkirikosten määrä suhteessa toisiinsa vakiintui. 

Tilastoidun tuomiokehityksen perusteella alkaa hahmottua uskottava selitys 

kuolemansyytilaston ja oikeustilaston erolle. Vuosina 1870–1872 tapot ilman 

kuolettamisen aikomusta tilastoitiin osana murhia ja tappoja vanhan käytännön 

mukaisesti. Sen jälkeen ne kuitenkin alettiin tilastoida osana varomattomuu-

densyisiä kuoletuksia, mikä oli varsin erikoinen ratkaisu. Tappo ilman kuolet-

tamisen aikomusta oli vakava väkivaltarikos, kun taas varomattomuudensyi-

seen kuoletukseen ei sisältynyt lainkaan tahallista väkivaltaa. Vuonna 1880 ti-

lastoviranomainen tuli ilmeisesti samaan johtopäätökseen, koska tapot ilman 

kuolettamisen aikomusta palautettiin osaksi murhia ja tappoja. Lopulta ne sai-

vat oman tilastoluokkansa vuonna 1885. Kuolemansyytilastoon prokuraattorin 

toimituskunnan hapuileva tilastointikäytäntö ei tietenkään vaikuttanut. Henki-

rikostasojen samankaltaisuuden vuoksi on ilmeistä (edellä kuvio 21), että teot 

sisältyivät kuolemansyytilaston mukaiseen henkirikollisuuteen. 
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1.3 Suomen korkea henkirikollisuustaso 

Suomalaisen henkirikollisuuden historiallinen erityispiirre on ollut muita Poh-

joismaita selvästi korkeampi taso. Myös Ruotsissa varhaisimmat henkirikoksia 

koskevat tilastoaineistot alkavat 1750-luvulta. Ne perustuvat samaan seurakun-

tien kuolemansyykirjanpitoon kuin Suomessakin, ja kuvaavat siis henkirikos-

ten uhreja. Kuviossa 24 esitetään henkirikosten uhrit viiden vuoden keskiar-

voina vuosina 1754–1915. Autonomian ajan viimeisiä vuosia ei ole sisällytetty, 

koska vuoden 1918 vaikutus viimeisen viiden vuoden keskiarvoon vaikeuttaisi 

aikaisempien muutosten havaitsemista. 

 
Kuvio 24 Henkirikosten uhrit Suomessa ja Ruotsissa 1754–1915 (/100 000 as.). Viiden vuo-

den keskiarvot. 

Suomi on ollut 1750-luvulta lähtien muihin Pohjoismaihin verrattuna huomat-

tavan korkean henkirikollisuuden alue.114 Henkirikoskuolleisuus oli autono-

mian aikana Suomessa keskimäärin 3,5-kertaa korkeampi kuin Ruotsissa. Nor-

jan vertailukelpoinen kuolemansyyaineisto alkaa vuodesta 1835 ja osoittaa 

Ruotsiakin matalampaa henkirikollisuutta.115 Tanskassa uhritilastot alkavat 

vuodesta 1886 ja asettuvat suunnilleen Ruotsin tasolle.116 Merkittävä osa eri-

tyisesti 1900-luvun henkirikollisuuden vaihtelusta Suomessa selittyy poikkeus-

oloilla, kuten sisällissodalla ja toisella maailmansodalla.117 Kriisit eivät kuiten-

kaan selitä, minkä vuoksi Suomen henkirikostaso on ollut myös kriisittömänä 

                                                

114 Verkko 1931. Ks. myös Kivivuori – Lehti 2011, s. 145; Lappi-Seppälä 2013, s. 703–705. 
115 Ks. esim. Lehti – Sirén 2018, s. 5. 
116 Lappi-Seppälä 2013, s. 704. 
117 Ylikangas 1976; Kivivuori – Lehti 2011; Lehti – Sirén 2018, s. 15. 
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aikana paljon korkeampi kuin Ruotsissa. Ilmiötä on tutkittu varsin laajasti jo 

lähes sadan vuoden ajan ja sille on esitetty monenlaisia selitysvaihtoehtoja.118 

Maailman vanhimman henkirikostilaston kehittäjä Veli Verkko kehitti 

1930-luvulla selityksen suomalaisesta kansanluonteesta, jossa yhdistyvät luon-

tainen synkkyys, taipumus alkoholin väärinkäyttöön sekä huono viinapää.119 

Teoria on ollut tieteellisen mielenkiinnon kohteena siitä alkaen eikä ole vielä-

kään jäänyt täysin unholaan.120 Kansanluonteeseen kiinnittyvä selitys ei kuiten-

kaan koskaan saanut laajempaa kansallista tai kansainvälistä hyväksyntää.121 

Toinen selitys Suomen korkealle henkirikollisuudelle on Heikki Ylikankaan 

teoria suomalaisten puutteellisista sosiaalisista taidoista. Jääkauden jälkeen 

Suomen asuttivat yksittäiset metsästäjä-keräilijät, jotka elivät pääosin erak-

koelämää käyttäen suuria alueita metsästysmainaan. Talojen perustaminen ei 

tuonut muutosta harvaan asutukseen, vaan varhaisessa maanviljelysyhteiskun-

nassakin sosiaaliset kontaktit olivat harvinaisia. Vuosisataisen perinteen seu-

rauksena maatalousyhteisöissä myöhemmin eläneet suomalaiset eivät osanneet 

riittäviä sosiaalisia taitoja henkilökohtaisten konfliktien ratkaisemiseksi, vaan 

turvautuivat väkivaltaan. Arkkityyppinä metsähöperöstä suomalaisesta Ylikan-

gas esittää Aleksis Kiven Seitsemän veljestä, jotka tappelevat Toukolan poikien 

kanssa heidän sepitettyään Jukolan veljeksiä pilkkaavan laulun.122 Ylikankaan 

”metsähöperyysteoria”123 ei ole kansainvälisesti yhtä tunnettu kuin Verkon 

kansanluonneteoria, mutta ammentaa selvästi samanlaisesta lähtöajatuksesta. 

Vakuuttavin Suomen ja muiden Pohjoismaiden, erityisesti Ruotsin henkiri-

kollisuustasojen eroa selittävä tutkimustulos on alkoholin vaikutus väkivaltai-

suuteen. Useissa tutkimuksissa on havaittu, että Suomessa alkoholin kulutuk-

sella on vahvempi positiivinen yhteys henkirikollisuuteen kuin vertailluissa 

Pohjoismaissa. Suomessa juomakulttuuri on intensiivisempi kuin muissa Poh-

joismaissa, jolloin alkoholin väkivaltaa lisäävät vaikutukset ilmenevät voimak-

kaammin. Kyse ei ole siis alkoholin kokonaiskulutuksen, vaan kulutustottu-

musten eroista.124 Esimerkiksi Martti Lehti ja Reino Sirén esittävät johtopää-

töksenään, että tavanomaisissa rauhanajan olosuhteissa alkoholin voimak-

kaampi vaikutus väkivaltaisuuteen selittää ainakin osittain Suomen ja Ruotsin 

henkirikollisuustasojen eroa.125 Tutkimustulokset ovat linjassa sen kanssa, että 

alkoholin kokonaiskulutusta ja juomakertoja tärkeämpi rikosalttiuden selittäjä 

                                                

118 Ks. pohjoismaisen henkirikollisuuden tutkimustraditiosta Kivivuori – Lehti 2011, s. 122–
131. 
119 Verkko 1949. Ks. heikon viinapään käsitteen synnystä Peltonen 1988, s. 26–33. 
120 Kivivuori – Lehti 2011, s. 122–123. 
121 Lehti 2001, s. 5; Lappi-Seppälä 2013, s. 705; Kivivuori 2017. 
122 Ylikangas 1988. 
123 Ylikangas käyttää itse käsitettä metsähöperyys kuvatessaan suomalaisten sosiaalisia tai-

toja. 
124 Ks. esim. Granath, ym. 2011; Kivivuori – Lehti 2011; Lehti – Sirén 2018. 
125 Lehti – Sirén 2018, s. 14–15. 



79 
 

 

 

on kulutuksen intensiteetti eli kerralla kulutettu määrä.126 Suomessa alkoholi-

kulttuuri onkin ollut keskittyneempi humalahakuiseen juomiseen kuin Ruot-

sissa eli kulutus on intensiivisempää.127 Havainnolla on ilmeisiä yhtäläisyyksiä 

Verkon 1930-luvulla kehittämälle ajatukselle suomalaisten heikosta viina-

päästä.128 

Verrattaessa Suomen ja Ruotsin henkirikollisuustasojen eroa havaitaan, että 

se on muuttunut voimakkaasti 1750-luvulta alkaen. Kuvio 25 esittää, kuinka 

monta kertaa korkeampi henkirikostaso Suomessa oli verrattuna Ruotsiin vuo-

sina 1754–1915. 

 
Kuvio 25 Henkirikosten uhrit Suomessa ja Ruotsissa 1754–1915: Kuinka monta kertaa enem-

män uhreja Suomessa oli suhteessa väkilukuun kuin Ruotsissa. Viiden vuoden keskiarvot. 

1700-luvun jälkipuoliskon aikana Suomen henkirikollisuus yli kaksinkertaistui 

Ruotsiin verrattuna. Suurin osa muutoksesta selittyi Ruotsin henkirikollisuuden 

puolittumisella vuosisadan vaihteeseen mennessä. Rikollisuuden väheneminen 

Ruotsissa liittyi yleiseurooppalaiseen väkivallan vähenemiseen, jonka seurauk-

sena henkirikosten määrä pieneni huomattavasti 1500–1600-lukuihin verrat-

tuna.129 Nykytutkimuksen mukaan Suomessa henkirikollisuuden rauhan ajan 

perustaso säilyi suhteellisen vakaana 1600-luvun puolivälistä autonomian ajan 

alkuun.130 Ero suureni merkittävästi vuonna 1808, jolloin Suomessa tehtiin noin 

viisi kertaa tavanomaista enemmän henkirikoksia Suomen sodan seurauksena. 

Sodan vaikutus Ruotsin henkirikollisuuteen oli vähäisempi. 

                                                

126 Berggren – Sutton 1999; Svensson – Landberg 2013; Heckley – Jarl – Gerdtham 2017. 
127 Mäkelä – Tigerstedt – Mustonen 2012. 
128 Verkko 1931; Verkko 1949. 
129 Ks. esim. Eisner 2014. 
130 Ks. Kivivuori 2018. 
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Autonomian ajan alkamista seurasi käännekohta henkirikollisuustasojen 

erojen kehityksessä. Tasoero pieneni autonomian alkuun verrattuna kolmas-

osaan 1840-luvun loppuun mennessä. Muutos on mielenkiintoinen, koska Suo-

men henkirikollisuus oli asettunut selvästi 1700-lukua korkeammalle tasolle. 

Eron pieneneminen selittyykin nimenomaan Ruotsin nopeasti lisääntyneellä 

henkirikollisuudella, jonka pääselityksenä on pidetty alkoholin nopeasti kasva-

nutta kulutusta 1800-luvun alkupuoliskolla. Alkoholinkulutus ja henkirikolli-

suus alkoivat jälleen vähenemään 1850-luvulle tultaessa.131 Suomessa henkiri-

kollisuus päinvastoin tuolloin hieman lisääntyi, minkä seurauksena Suomen 

Ruotsiin suhteutettu henkirikostaso kolminkertaistui 1840–1860-lukujen ai-

kana. Tasoero kasvoi sen jälkeen autonomian ajan loppua kohden yli seitsen-

kertaiseksi. Itsenäisyyttä seuraavien vuosikymmenten aikana ero säilyi erittäin 

suurena, 10–30-kertaisena. Toisen maailmansodan jälkeen ero kuitenkin pie-

neni kahdessa vuosikymmenessä ”vain” kaksinkertaiseksi, millä tasolla se py-

sytteli aina 2010-luvulle saakka. Aivan viime vuosina ero on kaventunut huo-

mattavasti, lähes kadonnut. 

Tuomitun henkirikollisuuden osalta on mahdollista verrata Suomea Ruotsin 

lisäksi myös Norjaan ja Tanskaan. Henkirikollisuus kehittyi Norjassa ja Tans-

kassa samalla tavalla kuin Ruotsissa, tehden Suomen korkeasta henkirikosta-

sosta entistäkin poikkeuksellisemman ilmiön. Kuviossa 26 esitetään tahallisista 

henkirikoksista annetut tuomiot Pohjoismaissa vuosina 1830–1917. 

 
Kuvio 26 Murhasta ja taposta annetut tuomiot Pohjoismaissa 1830–1917 (/100 000 as.). Kol-

men vuoden liukuvat keskiarvot. 

  

                                                

131 von Hofer 2011a, s. 22–25; von Hofer – Lappi-Seppälä 2014, s. 176.  
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1.4 Lapsenmurhat ja sikiöön kohdistuneet rikokset 

Lapsenmurhalla on aina ollut erityinen asema henkirikosten joukossa. Vuoden 

1734 laissa lapsenmurhan rangaistussäännös oli ankara: ”Portto, joka luvatto-

masta sekaannuksesta raskaaksi tulee, ja siitä ei ilmoita ennen synnyttämisen 

aikaa, etsii yksinäisyyttä itse synnyttämisessä ja sen jälkeen panee sikiönsä pii-

loon, häneltä pitää pää pois lyötämän ja hän lavossa poltettaman.” Tunnusmer-

kistön kannalta olennaista on, ettei siinä nimenomaisesti mainita lapsen sur-

maamista, vaan kuvaillaan vain raskauteen ja synnytykseen liittyviä olosuh-

teita.132 Lapsenmurhaan rinnastuvina tekoina pidettiin myös raskauden kes-

keyttämisiä, joiden seurauksena oli sikiön menehtyminen. Sikiöön kohdistu-

vissa rikoksissa kuolemanrangaistus tuomittiin kuitenkin yksinkertaisena eli 

ruumista ei teloituksen jälkeen poltettu roviolla. Lapsenmurhasäännöstä lieven-

nettiin vuonna 1779, jolloin tahallinen ja tuottamuksellinen lapsenmurha ero-

tettiin toisistaan siten, että vain tahallisesta teosta tuomittiin kuolemanrangais-

tukseen. 

Lapsenmurhasäännökset uudistettiin vuoden 1866 osittaisuudistuksessa. 

Perustunnusmerkistö muuttui huomattavasti ja siihen myös kirjattiin ensim-

mäistä kertaa lapsen surmaaminen: ”Jos vaimonpuoli, joka luvattomasta se-

kaannuksesta on tullut raskaaksi, on synnyttäessään taikka sen jälkeen tahal-

lansa tappanut sikiönsä, tuomittakoon hän, olkoonpa rikos tapahtunut rääk-

käyksellä tahi sikiön ulospanemisella, taikka laiminlyömisellä mitä sen hen-

gissä pitämiseen oli tarpeellista…” Lisäksi asetuksessa erotettiin useita erilaisia 

tunnusmerkistöjä, kuten yksinäisyydessä synnyttäminen ja siitä seurannut ta-

haton lapsen menehtyminen. Osittaisuudistuksessa siirryttiin siis lapsenmurha-

rikoksissa raskauden ja synnytyksen olosuhteista rikosoikeudelle tyypillisem-

pään seurausrikosmuotoon, jossa tekijän tahallisuudelle ja tuottamukselle an-

nettiin merkitystä. Vuoden 1889 rikoslaissa lapsenmurhasäännöksiä muutettiin 

uudestaan. Kaijus Ervastin mukaan rikoslain sääntelyssä palattiin takaisin 

1700-luvun säännösten yleisluontoisempaan systematiikkaan.133 Rikoslaki ei 

kuitenkaan tuottanut olennaisia muutoksia lapsenmurharikosten rangaistavuu-

den rajoihin. 

Lapsenmurhasäännösten kehityksessä on kaksi kiinnostavaa yksityiskoh-

taa. Ensinnäkin suurin osa autonomian ajan lapsenmurhasääntelystä kohdistui 

ainoastaan avioliiton ulkopuolisesta yhdynnästä alkaneisiin raskauksiin. Vielä 

vuoden 1889 rikoslaissa varsinaiseen lapsenmurhaan saattoi syyllistyä vain lu-

vattomasta sekaannuksesta raskaaksi tullut nainen. Avioliitossa syntyneen lap-

sen tappaminen sen sijaan tuomittiin tavallisena henkirikoksena. Aviollisten 

raskauksien osalta rangaistavuuden aste laajeni kuitenkin vähitellen lakiuudis-

                                                

132 Ervasti 1994, s. 103. 
133 Ervasti 1994, s. 34–35. 
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tusten myötä ja vuoden 1889 rikoslaissa suurin osa sikiöön kohdistuvista rikok-

sista, kuten sikiön lähdettäminen olivat rangaistavia raskauden alkuunsaamisen 

olosuhteista riippumatta. Vielä vuoden 1734 laissa myös sikiöön kohdistuvat 

rikokset oli säädetty rangaistavaksi vain, kun tekijänä oli ”portto, joka luvatto-

masta sekaannuksesta raskaaksi tulee”. 

Toiseksi on huomattava, että lapsenmurhan merkitys on täysin muuttunut 

vuosisatojen kuluessa. Nykylukijan huomio kiinnittyy erityisesti 1700-luvun 

säännöksiä tarkasteltaessa lainsäädännön ankaruuteen sekä sanamuodon että 

rangaistuksen osalta. Vuoden 1734 laissa lapsenmurhan ainoa seuraamus oli 

kovennettu kuolemanrangaistus, mikä teki lapsenmurhasta tuomittavamman 

teon kuin esimerkiksi tahallisesta henkirikoksesta eli taposta. Ero voimassa ole-

van rikoslain lapsensurmaa koskevaan säännökseen on huomattava: ”Nainen, 

joka synnytyksestä johtuvassa uupumuksessa tai ahdistuksessa surmaa lap-

sensa, on tuomittava lapsensurmasta vankeuteen vähintään neljäksi kuukau-

deksi ja enintään neljäksi vuodeksi.” Tunnusmerkistössä synnytyksestä johtuva 

uupumus tai ahdistus tekevät lapsensurmasta voimassa olevan rikoslain lievim-

min rangaistavan henkirikoksen. 

Lapsenmurhat tilastoitiin yhdessä sikiöön kohdistuneiden rikosten kanssa. 

Kuviossa 27 esitetään lapsenmurhista ja sikiöön kohdistuneista rikoksista an-

netut tuomiot Suomessa vuosina 1842–1917. 

 

 
Kuvio 27 Lapsenmurhista ja sikiöön kohdistuneista rikoksista annetut tuomiot 1842–1917 

(/100 000 as.). Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että lapsenmurhat lisääntyivät autono-

mian aikana selvästi verrattuna 1700-luvun tasoon. Kaijus Ervastin mukaan 

muutos on yhteydessä avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten lukumäärään. 

Ervasti toteaa, että aviottomien lasten osuus kaikista syntyneistä lapsista viisin-

kertaistui 1750–1850-lukujen välillä eli samaan aikaan kuin lapsenmurhien 
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määrä kasvoi huomattavasti.134 Oikeustilastoista voidaan havainnoida lapsen-

murharikollisuuden lisääntymisen viimeiset vaiheet. Tuomiotaso kaksinker-

taistui 1840-luvun puolivälistä 1870-luvun alkuun, jolloin tuomioiden määrä 

oli suurimmillaan.  

Lapsenmurhasta ei tuomittu naista, jonka lapsi oli syntynyt kuolleena, joten 

olennaiseksi osaksi näyttöharkintaa muodostui kysymys, oliko lapsi kuollut en-

nen syntymää vai sen jälkeen. Harkinnassa olennaiseen osaan nousivat ruu-

miinavauspöytäkirjat. Vuonna 1841 annettiin tarkennettu ohjeistus ja asetus oi-

keuslääketieteellisen ruumiinavauksen suorittamisesta erityisenä tarkoituksena 

parantaa sikiön täysiaikaisuuden ja kuolleena syntymisen havaitsemista.135 On 

mahdollista, että tarkemmat ruumiinavaukset ovat helpottaneet lapsenmurhata-

pausten todistelua ja johtaneet useamman epäillyn tuomitsemiseen. Toisaalta 

kuolemansyytilaston mukaan väestöön suhteutettu lapsenmurhakuolleisuus li-

sääntyi 1840-luvulta 1870-luvulle, joten tuomiomäärän kasvu on todennäköi-

semmin seurausta rikollisuuden lisääntymisestä.136 

Lapsenmurhatuomiot saavuttivat korkeimman tasonsa osittaisuudistuksen 

voimaantuloa seuranneiden vuosien aikana. Uudistuksen tuottamista muutok-

sista merkittävin oli kuolemanrangaistuksen poistaminen lapsenmurhasta, mikä 

oli käytännössä merkinnyt elinkautista pakkotyötä vuosina 1826–1847 ja kar-

kotusta Siperiaan vuodesta 1848 alkaen. Lapsenmurhasäännösten uudistami-

nen ei Ervastin mukaan muuttanut rangaistavan käyttäytymisen alaa, mutta tar-

kensi eri tekomuotojen välisiä rajoja ja laajensi rangaistusskaalaa. Hän toteaa 

myös asetuksen ilmentäneen tavoitetta tuomita syytetty rangaistukseen epäsel-

vissä tapauksissa, mikä kuvaa osaltaan lapsenmurhien todisteluun liittyviä on-

gelmia.137 

On epäselvää, vaikuttiko osittaisuudistus suoraan lapsenmurhien ja sikiöön 

kohdistuvien rikosten tuomiomäärään vai oliko kyse sattumasta. Lapsenmurhien 

määrä noudattaa nimittäin samaa kehityskulkua kuin muidenkin henkirikosten 

osalta havaittiin (ks. kuvio 23): Lapsenmurhia tuomittiin huomattavan paljon 

1870-luvun alussa, mutta sen jälkeen niiden määrä väheni lähes kolmasosaan 

vuoteen 1880 mennessä. Vuoden 1880 jälkeen tuomiotaso kohosi nopeasti suun-

nilleen vuotta 1870 edeltäneelle tasolle. Ainakaan muiden henkirikosten osalta 

tuomioiden muutokset eivät kuitenkaan seuraa kuolemansyytilaston osoittamaa 

henkirikoskuolleisuutta. 1870-luku oli tuomitun henkirikollisuuden kannalta siis 

hyvin poikkeuksellinen ajanjakso, jonka erityispiirteisiin ei ole tässä tutkimuk-

sessa löydetty kattavaa selitystä tilastointikäytäntöihin liittyvää mahdollisuutta 

                                                

134 Ervasti 1994, s. 76–79. Vrt. kuitenkin Verkko 1949, s. 35–45; Turpeinen 1981, s. 19. 
135 Ervasti 1994, s. 69–70. 
136 Verkko 1948. 
137 Ervasti 1994, s. 34. 
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lukuun ottamatta. Kysymys kaipaa jatkotutkimusta ja esimerkiksi tuomio-

analyysi voisi paljastaa tarkempia yksityiskohtia ajanjakson tuomiokehityksen 

taustoista. 

Vuoden 1884 jälkeen lapsenmurhien määrä alkoi hiljalleen vähentyä ja vä-

henevä trendi jatkui aina 1970-luvun alkuun saakka, minkä jälkeen taso on säi-

lynyt vakaana. Nykyään lapsensurmia tuomitaan enää muutamia vuosikymme-

nessä. Tutkimuksen tarkastelujakson ulkopuolelta on kuitenkin syytä todeta, 

että toinen maailmansota katkaisi väliaikaisesti vähenevän trendin ja sikiöön 

kohdistuneet rikokset jopa kymmenkertaistuivat asemasodan aikana. 

Verrattaessa lapsenmurhista ja sikiöön kohdistuneista rikoksista annettujen 

tuomioiden kehitystä Pohjoismaissa toistuu sama havainto kuin murhien ja tap-

pojenkin osalta. Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa rikollisuuden taso ja kehitys 

olivat samanlaisia, mutta Suomessa rikoksia tehtiin selvästi enemmän kuin 

muissa Pohjoismaissa. Kuviossa 28 esitetään lapsenmurhista ja sikiöön kohdis-

tuneista rikoksista annetut tuomiot Pohjoismaissa vuosina 1830–1917. 

 
Kuvio 28 Lapsenmurhista ja sikiöön kohdistuneista rikoksista annetut tuomiot Pohjoismaissa 

1830–1917 (/100 000 as.). Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

1.5 Pahoinpitelyt ja alkoholinkulutus 

Alkoholinkulutus on edellä kuvatulla tavalla keskeinen suomalaisen henkiri-

kollisuuden selittäjä. Alkoholi on kuitenkin yhtä lailla merkittävä tekijä myös 

pahoinpitelyrikollisuuden taustalla. Kuviossa 29 esitetään pahoinpitely-

tuomioiden ja alkoholin kokonaiskulutuksen kehitys Suomessa vuosina 1802–

1917. 
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Kuvio 29 Pahoinpitelystä annetut tuomiot (/100 000 as.) ja alkoholin kokonaiskulutus (litraa 

100 % alkoholia/as.) Suomessa 1802–1917. Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Pahoinpitelyt ja alkoholinkulutus vähenivät selvästi 1850–1860-lukujen aikana 

ja olivat matalimmalla tasollaan nälkävuonna 1868. Nälkävuosien jälkeen al-

koholinkulutus palautui edeltävälle tasolleen ja samalla pahoinpitelyjen vähe-

nevä kehitys päättyi niiden määrän kääntyessä verkkaiseen kasvuun. Graafisen 

tarkastelun perusteella vaikuttaa siltä, että alkoholinkulutuksen vähenemisellä 

on ollut huomattava vaikutus pahoinpitelyjen vähenemiseen ennen nälkävuo-

sia. Nälkävuosien jälkeen yhteyden tulkinta on kuitenkin hieman haastavam-

paa, koska pahoinpitelyt lisääntyivät pitkään alkoholinkulutuksen vähenemi-

sestä huolimatta. Erisuuntainen kehitys ulottui 1870-luvun alusta 1890-luvun 

puoliväliin.  

Alkoholin kokonaiskulutus säilyi samanlaisella tasolla 1810–1840-lukujen 

ajan, lukuun ottamatta 1830-luvun koleraepidemian aikaista huomattavaa ku-

lutuksen vähenemistä. Kulutuksessa oli aaltomainen huippu 1840- ja 50-luku-

jen vaihteessa, mikä aiheutui vuosina 1848 ja 1850 saaduista vuosisadan par-

haista viljasadoista. Viinaksi poltettavaa viljaa oli tuolloin saatavilla poikkeuk-

sellisen runsaasti, mikä näkyi myös alkoholinkulutuksessa.138 Sen jälkeen ku-

lutus väheni kahdessa vuosikymmenessä pitkäaikaisesti matalammalle tasolle, 

jolla se säilyi lyhytaikaisia vaihteluita lukuun ottamatta 1960-luvulle saakka. 

Nälkävuosien jälkeinen kulutustaso oli sama kuin 1800-luvun alussa; Kulutus 

oli lisääntynyt vasta 1810-luvun puolivälissä. Pahoinpitelytuomioiden määrän 

vähenemistä ennen nälkävuosia voisi siis tehokkaasti selittää alkoholin poik-

                                                

138 Turpeinen 1975, s. 30. 
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keuksellisen korkean kulutuksen jakson (1810–1860-luvut) päättymisellä. Sa-

manlaisen kulutusaallonhan on arvioitu lisänneen merkittävästi Ruotsin henki-

rikollisuutta suunnilleen samaan aikaan.139 

Nälkävuosia seuranneiden vuosikymmenten aikana pahoinpitelyjen ja alko-

holinkulutuksen välinen yhteys vaikuttaa heikommalta kuin ennen nälänhätää. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on kuitenkin todettu alkoholinkulutuksen olevan 

Suomen ja Ruotsin pahoinpitelytuomioiden tasoerojen keskeisin selittäjä.140 

Osaltaan poikkeava tulos selittyy käytetyllä aineistolla. Esimerkiksi von Hofe-

rin ja Lappi-Seppälän tutkimuksessa Suomea koskeva tuomioaineisto alkoi 

vuodesta 1895 eli vasta sen jälkeen, kun alkoholinkulutuksen ja pahoinpitelyi-

den tasot olivat kehittyneet toisistaan poikkeavalla tavalla. Myös alkoholinku-

lutusta osoittavat sarjat ovat tutkimuksissa erilaiset. Tässä tutkimuksessa käy-

tetään pidempää alkoholisarjaa, joka perustuu Oiva Turpeisen laskelmiin ja al-

kaa vuodesta 1802.141 Von Hoferin ja Lappi-Seppälän käyttämä sarja alkaa 

vuodesta 1866 ja perustuu alkuosaltaan Ignatiuksen raportoimaan kulutuk-

seen.142 Alkoholisarjat ovat kuitenkin päällekkäisiltä osiltaan hyvin vertailukel-

poisia, joten se ei riitä selittämään tulosten eroa. 

Puheena olevalle ajanjaksolle ajoittuu kaksi selkeää poikkeamaa. Alkoho-

linkulutus väheni merkittävästi vuosina 1886–89, mutta pahoinpitelyiden 

määrä ei samaan aikaan pienentynyt. Vastaavasti pahoinpitelyt lisääntyivät 

huomattavasti 1890-luvun puolivälissä ilman, että alkoholinkulutuksessa olisi 

tapahtunut yhtä suurta muutosta. Kummassakin tapauksessa oli kyse lainsää-

däntöuudistuksen vaikutuksista. Vuonna 1887 tuli voimaan edellisenä vuonna 

säädetty viinalaki, jolla korotettiin alkoholiveroa ja asetettiin rajoituksia alko-

holin valmistukselle, myynnille ja anniskelulle. Laki rajoitti erityisesti maaseu-

tuväestön laillisia mahdollisuuksia hankkia viinaa, minkä seurauksena maaseu-

dun alkoholinkulutus väheni huomattavasti.143 Vastaavasti rikoslain voimaan-

tulo vuonna 1894 johti pahoinpitelytuomioiden merkittävään lisääntymiseen. 

Alkoholinkulutuksen ja pahoinpitelyrikollisuuden väliaikainen heikko yhteys 

oli siis seurausta lainsäädäntömuutoksista. 

1.6 Pahoinpitelyt ja henkirikokset 

Aiheutuivatko pahoinpitelytuomioiden määrälliset muutokset rikollisuusmuu-

toksista vai kontrollikäyttäytymisen muutoksista? Pahoinpitelytuomioita ku-

vaava aikasarja ei välttämättä kerro rikollisuuden kehityksestä, vaan muutoksia 

voi selittää myös kontrollijärjestelmän toiminnan muutos. Mahdollinen keino 

                                                

139 von Hofer 2011a, s. 22–25; von Hofer – Lappi-Seppälä 2014, s. 176. 
140 Esim. Lenke 1990; Sirén 2002; von Hofer – Lappi-Seppälä 2014, s. 177–179. 
141 Turpeinen 1975; Turpeinen 1977. 
142 Ignatius 1885. 
143 Turpeinen 1977, s. 64–65. 
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arvioida kysymystä on verrata henkirikollisuuden ja pahoinpitelyiden kehi-

tystä. Lähtökohtaisesti väkivaltarikollisuuden voidaan olettaa kehittyvän sa-

malla tavalla riippumatta siitä, onko se johtanut kuolemaan vai ei. Poikkeuk-

sena ovat tilanteet, joissa väkivallan tappavuuteen vaikuttavat tekijät, kuten 

aseiden saatavuus tai ensihoidon tehokkuus muuttuvat, jolloin aiempaa suu-

rempi tai pienempi osa väkivallasta johtaa kuolemaan. Vertailun teho perustuu 

siihen, että henkirikostilastojen katsotaan kuvaavan luotettavasti todellisen ri-

kollisuuden tasoa. Kuviossa 30 esitetään henkirikoksista (murha, tappo ja tappo 

ilman kuolettamisen aikomusta) ja pahoinpitelyistä annettujen tuomioiden ke-

hitys vuosina 1842–1917. Huomaa, että henkirikollisuus esitetään suhteessa 

pienempään väestömäärään kuin pahoinpitelyt. 

 
Kuvio 30 Pahoinpitelystä ja henkirikoksista annetut tuomiot suhteessa väkilukuun (pahoinpi-
telyt/100 000 as. ja henkirikokset/10 000 as.) Suomessa 1842–1917. Kolmen vuoden liukuvat 

keskiarvot. 

Kuvion perusteella henkirikollisuuden ja pahoinpitelyiden kehitykset noudatti-

vat samanlaista trendiä lähes koko tarkastelujakson ajan. Pahoinpitelyiden ja 

henkirikosten välinen Pearsonin korrelaatiokerroin on 0,589 (kohtalainen kor-

relaatio), mikä tukee päätelmää kehityksen samanlaisuudesta. Tarkastelujakson 

alkuun ajoittunut väkivallan väheneminen ilmeni kuitenkin voimakkaampana 

pahoinpitelyrikollisuudessa. 1870-luvun suurempi tasoero selittyy aiemmin ku-

vatulla henkirikosten tilastointikäytäntöjen muutoksella. 1880-luvulla henkiri-

kosten määrä väheni, mutta pahoinpitelyt säilyivät vakaalla tasolla. Ero oli suu-

rimmillaan heti uuden rikoslain voimaantulon jälkeen, mikä johtunee lakimuu-

toksen vaikutuksista. Suurlakkovuosi 1905 tuotti merkittävän muutoksen väki-

valtatasojen eroihin, kun henkirikollisuus lisääntyi selvästi pahoinpitelyiden 

säilyessä vakaalla tasolla.  

Asetettua kysymystä pahoinpitelyrikollisuutta kuvaavien aikasarjojen luo-

tettavuudesta voidaan analysoida erityisesti kolmen päähavainnon perusteella. 
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Ensinnäkin henkirikoksia ja pahoinpitelyitä kuvaavat tuomiotilastot vastaavat 

hyvin toisiaan. Havainto viittaa siihen, että pahoinpitelytuomioiden määrä ku-

vaa pääasiassa väkivallan määrässä tapahtuneita muutoksia. Tuloksen perus-

teella ei ole vahvoja perusteita epäillä väkivaltaan kohdistuvien kontrolliasen-

teiden muutosten selittävän pitkän aikavälin tilastollista kehitystä. Toiseksi 

vaikka pahoinpitelyt vähenivät henkirikoksia nopeammin 1840–1860-luvuilla, 

muutoksen suunta oli kuitenkin yhteneväinen. Tasoeron pienenemisen syitä 

voidaan tässä lähinnä spekuloida. Olisiko mahdollista, että alkoholinkulutuk-

sen väheneminen olisi vaikuttanut voimakkaammin pahoinpitelyihin kuin hen-

kirikoksiin? Toisaalta alkoholinkulutuksen vähetessä entistä suurempi osa pa-

hoinpitelyistä on voitu tehdä selvin päin, mikä on voinut vaikuttaa niiden ilmi-

tuloon. Siinä tapauksessa tasoeron pieneneminen johtuisi siitä, että aiempaa 

suurempi osa pahoinpitelyistä olisi jäänyt piilorikollisuudeksi. On myös mah-

dollista, että Etelä-Pohjanmaan puukkojunkkarikausi hidasti merkittävästi hen-

kirikostason pienemistä koko maassa, mutta ei vaikuttanut samalla tavalla pa-

hoinpitelytuomiotasoon. 

Kolmas olennainen havainto on suurlakkovuoden 1905 vaikutus. Henkiri-

kollisuus lisääntyi selvästi ja aiemmin kuvattu väkivallan hyökyaalto alkoi. Se 

ei kuitenkaan vaikuttanut pahoinpitelytuomioiden määrään. Vallitseva selitys 

väkivallan yleistymiselle on nuorison asennemaailman muutos väkivaltaisuu-

delle suopeammaksi. Selityksen perusteella tulisi myös pahoinpitelyrikollisuu-

den lisääntyä henkirikosten ohella. Niin ei kuitenkaan tapahdu. Vuoden 1905 

jälkeen pahoinpitelyiden ja henkirikosten kehitys oli identtistä. Väkivallan vä-

heneminen itsenäistymisen lähestyessä johtui mitä ilmeisemmin kontrollimuu-

toksista, koska esimerkiksi kuolemansyytilaston ja tuomiotilaston mukaiset 

henkirikostasot kehittyivät täysin eri tavalla. Nähdäkseni onkin luultavaa, ett-

eivät tuomiotilastot kuvaa luotettavasti pahoinpitelyrikollisuuden määrää suur-

lakkovuoden jälkeen. 

1.7 Pahoinpitelyt Suomessa ja Ruotsissa 

Pahoinpitelyrikoksista annettuja tuomioita ei voida verrata kaikkien Pohjois-

maiden välillä, koska Norjassa ja Tanskassa tuntematon osuus pahoinpitelyistä 

kirjattiin oikeustilastoissa rikkomuksina eikä niiden määrästä ole tietoa. Pa-

hoinpitelytuomioiden kehitystä voidaan sen vuoksi verrata vain Suomen ja 

Ruotsin välillä. Kuviossa 31 esitetään pahoinpitelyistä annettujen tuomioiden 

kehitys Suomessa ja Ruotsissa vuosina 1832–1917. 
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Kuvio 31 Pahoinpitelystä annetut tuomiot Suomessa ja Ruotsissa 1832–1917 (/100 000 as.). 

Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Ruotsissa tuomittiin autonomian aikana selvästi enemmän väkivaltarikoksia 

suhteessa väkilukuun kuin Suomessa. Havainto on mielenkiintoinen ottaen 

huomioon, että henkirikollisuuden taso oli Suomessa korkeampi. Väkivaltari-

kollisuuden määrä väheni kummassakin valtiossa huomattavasti 1860-luvulle 

mennessä, mikä aiheutui alkoholinkulutuksen vähenemisestä. Ruotsissa muu-

tos oli hieman voimakkaampi. Sen jälkeen pahoinpitelytuomioiden kehitys oli 

samanlaista kummassakin valtiossa. 

Ruotsin korkeampi pahoinpitelytuomiotaso herättää kysymyksen, mistä 

johtuu, että Ruotsissa tehtiin vähemmän henkirikoksia, mutta tuomittiin enem-

män pahoinpitelyitä kuin Suomessa. Edellä todettiin, että pahoinpitelytuomiot 

kuvaavat pääasiassa todellisen rikollisuuden muutoksia ja korreloivat henkiri-

kollisuuden kehityksen kanssa. Havainto koskee myös Ruotsin pahoinpitelyai-

neistoja. Henkirikostilastoja voidaan puolestaan pitää väkivaltarikollisuuden 

tason luotettavana mittarina eli Suomessa esiintyi enemmän väkivaltaa kuin 

Ruotsissa. Ruotsin korkeampi pahoinpitelytuomiotaso voisi selittyä väkival-

taan liittyvien sosiaalisten ja kulttuuristen merkitysten eroilla. Olisiko siis niin, 

että Ruotsissa pahoinpitely johti suuremmalla todennäköisyydellä tuomioon 

kuin Suomessa? 

Oletetaan, että väkivalta oli Ruotsissa harvinaisempaa kuin Suomessa. Vä-

kivallan vähäisyys voi herkistää väestöä väkivallalle siten, että väkivaltaan suh-

taudutaan tuomitsevammin kuin korkeamman väkivallan kulttuureissa. Väki-

valtaisen konfliktinratkaisun kokeminen poikkeukselliseksi lisää todennäköi-

syyttä ilmoittaa rikoksesta viranomaisille. Toisin sanoen väkivallan rangaistus-

arvo kasvaa, kun ruumiilliseen koskemattomuuteen kohdistuvat loukkaukset 

muuttuvat harvinaisemmiksi. Ero väkivaltaan suhtautumisessa voisi selittää 
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Suomen ja Ruotsin pahoinpitely- ja henkirikostuomioiden kehitystä. Väkival-

lantekoja olisi siis Suomessa ollut enemmän kuin Ruotsissa, mutta Ruotsissa 

tapahtumat olisivat johtaneet todennäköisemmin tuomioon kuin Suomessa. 

Herkistymisteoriaan viittaava selitysehdotus on siinä mielessä mielenkiin-

toinen, että pahoinpitelyihin suhtautumisessa on edelleen eroja Suomen ja 

Ruotsin välillä. Ruotsissa ilmoitetaan nykyään enemmän pahoinpitelyitä polii-

sille kuin Suomessa, vaikka uhritutkimusten mukaan väkivaltaa esiintyy kum-

massakin valtiossa suunnilleen yhtä paljon. Ruotsissa väestö siis ilmoittaa ko-

kemastaan väkivallasta todennäköisemmin poliisille kuin Suomessa. Suomessa 

poliisille ilmoitettu pahoinpitely johtaa kuitenkin todennäköisemmin tuomioon 

kuin Ruotsissa. Suomessa tuomitaan lähes kaksi kertaa enemmän pahoinpite-

lyjä kuin Ruotsissa, vaikka ilmoituksia tehdään vähemmän. Selitykseksi on eh-

dotettu Suomen tehokkaampaa ja legalistisempaa väkivaltarikosten tutkinta-

prosessia sekä Ruotsin poikkeavaa tapaa tilastoida poliisille ilmoitettuja väki-

valtarikoksia.144 

Herkistyminen voisi osittain selittää myös nykypäivän eroja suhtautumi-

sessa väkivaltaan. Suomessa esiintyy enemmän vakavaa väkivaltaa kuin Ruot-

sissa, joten Ruotsin korkeampi ilmoitustaso tarkoittaa, että Ruotsissa poliisille 

ilmoitettu väkivalta on keskimäärin lievempää kuin Suomessa. Vakavampi vä-

kivalta puolestaan johtaa todennäköisemmin tuomioon, mikä voisi muiden te-

kijöiden ohella selittää, minkä vuoksi niin suuri osa Ruotsin väkivaltarikoksista 

jää tuomitsematta ja vastaavasti, minkä vuoksi Suomessa niin suuri osa ilmoi-

tuksista johtaa tuomioon. Joka tapauksessa suomalaisten ja ruotsalaisten suh-

tautumisessa väkivaltarikollisuuteen havaitaan yhä eroavaisuuksia. Näiden ero-

jen selittäminen jää selvästi tämän tutkimuksen aihealueen ulkopuolelle. Huo-

mionarvoista tässä yhteydessä kuitenkin on, että jo autonomian ajalla havaitta-

vat kulttuuriset käsitykset väkivaltaan liittyen voivat edelleen vaikuttaa väki-

vallan ilmoitusalttiuteen ja sitä myöden viranomaisten mahdollisuuksiin tutkia 

ja tuomita ilmoitettuja pahoinpitelyrikoksia. 

2 Omaisuusrikokset 

2.1 Omaisuusrikokset autonomian aikana 

Rikollisuuden historia on monessa mielessä väkivallan ja omaisuusrikosten his-

toriaa. Väkivaltarikollisuutta tutkitaan eniten ja sitä koskevat aineistot ovat luo-

tettavimpia lähteitä kuvaamaan rikollisuuden todellista esiintymistä yhteiskun-

nassa. Omaisuusrikokset ovat puolestaan historian yleisimpiä rikoksia, ainakin 

niistä teoista, joita edelleen pidämme merkittävinä rikoksina. Erilaiset omai-

                                                

144 Brå 2014; Lappi-Seppälä 2016a; Vuorela 2018b, s. 7–9. 
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suuteen kohdistuvat rikokset hallitsevatkin myös autonomian ajan rikostilas-

toja, joskaan eivät yhtä suvereenisti kuin nykyaikana. Taulukossa 7 esitetään 

yleisimpien omaisuusrikosten absoluuttiset määrät, osuudet kaikista rikoksista 

(pl. liikennerikokset) ja väkilukuun suhteutettu määrä (/100 000 as.) vuosina 

1845, 1900 ja 2015. Omaisuusrikoksiksi luetaan tässä omaisuuden anastaminen 

ja anastetun omaisuuden hallinta. Rajanveto tehdään siten petollisuusrikoksiin, 

kuten petokseen, väärennykseen, kavallukseen ja salakuljetukseen. 

Taulukko 7 Yleisimmät omaisuusrikokset vuosina 1845, 1900 ja 2015. Absoluuttiset luvut, 

osuus kaikista tuomioista (pl. liikennerikokset) ja tuomiomäärä suhteessa väkilukuun 

(/100 000 as.). 

1845 

    lkm osuus per pop 

1. Haaskausrikokset 1139 9,60 % 73,6 

2. Varkausrikokset 897 7,50 % 58 

3. Ryöstö 6 0,10 % 0,4 

1900 

    lkm osuus per pop 

1. Varkausrikokset 1511 5,80 % 54,9 

2. Haaskausrikokset 1009 3,90 % 38 

3. Kätkemisrikos 87 0,30 % 3,3 

2015 

    lkm osuus per pop 

1. Varkausrikokset 29899 28,70 % 544,9 

2. Kätkemisrikos 777 0,80 % 14,2 

3. Ryöstö 643 0,60 % 11,7 

Autonomian aikana yleisin omaisuusrikos oli haaskaus, ei suinkaan varkaus. 

Olisikin sen vuoksi perusteltua aloittaa omaisuusrikosten tarkastelu haaskaus-

rikoksista. Niin ei kuitenkaan tehdä, vaan varkauden keskeisemmän merkityk-

sen vuoksi käsittely aloitetaan varkauksista ja vasta sen jälkeen edetään haas-

kausrikoksiin. 

2.2 Varkausrikokset 

Kuviossa 32 esitetään varkausrikoksista annettujen tuomioiden kehitys Suo-

messa vuosina 1842–1917. 
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Kuvio 32 Varkausrikoksista annetut tuomiot (/100 000 as.) Suomessa 1842–1917. Kolmen 

vuoden liukuvat keskiarvot. 

Varkausrikollisuuden kehityksen pääsuunta ennen nälkävuosia oli tuomioiden 

tasainen väheneminen: varkauksien määrä väheni kolmasosalla 1840–1860-lu-

kujen aikana. Nälkävuodet aiheuttivat varkausrikollisuuden aallon ja niiden 

määrä nelinkertaistui parissa vuodessa. Sen jälkeen rikollisuus asettui aiempaa 

korkeammalle tasolle. Nälkävuosia edeltänyt tuomiotaso saikin jäädä, ainakin 

toistaiseksi, Suomen tilastoidun historian matalimmaksi. Nälkävuosien jälkeen 

varkauksien kehitys oli muuten vakaata, mutta 1880- ja 1890-luvuille ajoittui 

kaksi nälkävuosia lievempää rikosaaltoa. Tasainen kehitys päättyi suurlakko-

vuoteen 1905, minkä jälkeen varkausrikollisuus kääntyi voimakkaaseen kas-

vuun. Autonomian ajan huippulukemat saavutettiin vuonna 1917 ja taso nousi 

edelleen tulevina vuosina.145 

Omaisuusrikosten määrän vähenemistä 1840-luvulta alkaen on vaikea selit-

tää tyhjentävästi. Taloustilannetta kuvaavia tilastoja ei ole saatavilla vielä 1800-

luvun alkupuolelta, minkä vuoksi kansantalouden kehitystä ei voida käyttää suo-

raviivaisena selityksenä. Oletettavasti merkittävä tekijä rikollisuuden vähenemi-

sessä oli samaan aikaan tapahtunut alkoholinkulutuksen väheneminen. Ruotsissa 

koettiin samanlainen varkauksien väheneminen, jota Knutsson on selittänyt eri-

tyisesti hyvillä viljasadoilla ja von Hofer lisäksi alkoholikulutuksen vähenemi-

sellä.146 1800-luvun alussa nopea väestönkasvu tuotti liikaväestöä, jota silloiset 

                                                

145 Ks. tarkemmin sisällissodan ja 1930-luvun pulakauden vaikutuksista varkausrikollisuuteen 

Hannula 2004. 
146 Knutsson 1985; von Hofer 2011a, s. 91. Ks. myös Paasikivi 1896; Tulenheimo 1913; Jaak-

kola 1978. 
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satomäärät eivät kyenneet elättämään. Kansa köyhtyi sen vuoksi nopeasti ja ti-

lanne helpottui vasta, kun teollistumisen kiihtyminen tarjosi laajempia mahdol-

lisuuksia elintason ylläpitämiseen.147 

Omaisuusrikollisuuden historiallisen kehityksen selittäminen perustuu 

yleensä vallitsevaan taloudelliseen tilanteeseen. Huonoina aikoina ihmiset va-

rastavat nälkäänsä ja puutteeseensa, jolloin varkaudet lisääntyvät. Jan Sundin 

onkin esittänyt, että taloudellinen kurjuus selittää merkittävän osan Ruotsin 

1800-luvun puolivälin varkausrikollisuudesta.148 Olosuhteissa, joissa perus-

elintaso on turvattua eikä varastamisen vaihtoehtona ole äärimmäinen kurjuus, 

puute ei selitä rikollisuutta yhtä tehokkaasti. Sellaisissa oloissa varkauksien 

määrän on todettu riippuvan erityisesti kulutushyödykkeiden saatavuudesta, 

koska varastettavan tavaran lisääntyminen tarjoaa enemmän rikoksentekotilai-

suuksia. Ajatuksena siis on, että tilaisuus tekee varkaan.149 Suomi oli 1800-lu-

vulla köyhä maatalousyhteiskunta, jonka markkinoilla ei juurikaan liikkunut 

kulutushyödykkeitä. Sen vuoksi vuosisadan varkausrikostuomiotaso pysytteli 

vakaana lukuun ottamatta taloudellisen laskusuhdanteen kausia. 

Von Hofer ja Lappi-Seppälä ovat todenneet, että Ruotsin kaikki poikkeuk-

sellisen korkeat omaisuusrikollisuuden kaudet ovat sijoittuneet talouskriisien 

tai sotien yhteyteen. He myös toistavat havainnon Suomen vuosien 1919, 1933, 

1945 ja 1993 varkausrikoshuippujen osalta.150 Heidän käyttämänsä aineisto ei 

kuitenkaan kata Suomen 1800-luvun varkausrikollisuutta. Kuviossa 33 esite-

tään varkausrikoksista annetut tuomiot sekä Suomen bruttokansantuote vuosina 

1842–1917. 

                                                

147 Knutsson 1985, s. 107–109. 
148 Sundin 1976. 
149 Stack 1982; Norström 1988; Sirén 1989; von Hofer – Lappi-Seppälä 2014, s. 183. 
150 von Hofer – Lappi-Seppälä 2014, s. 183. Ks. myös Hannula 2004 Suomen 1910–40-luku-
jen kriisien omaisuusrikollisuudesta sekä Takala – Tham (toim.) 1987 toisen maailmansodan 

omaisuusrikollisuudesta Pohjoismaissa. 
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Kuvio 33 Varkausrikoksista annetut tuomiot (/100 000 as.) ja Suomen bruttokansantuote (v. 

2015 USD/as.) 1842–1917. 

Vertaamalla varkausrikosten kehitystä bruttokansantuotteen kehitykseen ha-

vaitaan, että 1860-, 1880- ja 1890-luvun omaisuusrikoshuiput ajoittuvat talou-

dellisiin laskusuhdanteisiin. Suomen vakaasta talouskasvusta huolimatta ta-

louskriisit aiheuttivat köyhälle maanviljelyskansalle kurjuutta, jonka myötä va-

rastamisesta tuli selviytymiskeino. Ongelma oli erityisen vakava, koska käy-

tännössä talouskasvun hiipuminen johtui huonoista sadoista, jotka koettelivat 

hyvin konkreettisesti köyhempiä kansanosia, joiden elinkeino ja terveys olivat 

riippuvaisia viljasadon onnistumisesta.151 

Tutkimustuloksena voidaan siten todeta, että Suomen 1800-luvun omai-

suusrikollisuuden kehitys oli samalla tavalla riippuvaista taloustilanteesta kuin 

Ruotsissakin samaan aikaan. Talouskasvun hiipuminen johti köyhän kansan-

osan kurjistumiseen siinä määrin, että varkausrikollisuudesta tuli todellinen 

vaihtoehto itsensä elättämiseen. Rikosten lisääntymisen mekanismi oli siis täy-

sin päinvastainen kuin esimerkiksi 1970-luvulla, jolloin varkauksien lisäänty-

minen aiheutui kulutushyödykkeiden saatavuuden parantumisesta. Tulos on 

yhdenmukainen aiempien tutkimusten tulosten kanssa ja täydentää niitä hyvin 

Suomen osalta. 

2.3 Varkausrikollisuus muissa Pohjoismaissa 

Miten varkausrikollisuus kehittyi autonomian aikana muissa Pohjoismaissa? 

Kuviossa 34 esitetään varkausrikoksista annetut tuomiot Pohjoismaissa vuo-

sina 1830–1917. 

                                                

151 Knutsson 1985. 
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Kuvio 34. Varkausrikoksista annetut tuomiot Pohjoismaissa 1830–1917 (/100 000 as.). Kol-

men vuoden liukuvat keskiarvot. 

Suomen varkausrikollisuuden kehitys noudatti huomattavan samanlaista linjaa 

kuin Ruotsissa. Olennaisena erona olivat tarkastelujakson alku- ja loppuvai-

heet. Ruotsissa varkausrikollisuus väheni 1860-luvulle tultaessa alkoholinku-

lutuksen vähenemisen seurauksena eikä valtio ajautunut 1900-luvun alussa sa-

manlaiseen sisäiseen poliittiseen kriisiin kuin Suomi. Vuosina 1860–1902 Suo-

messa ja Ruotsissa tuomittiin kuitenkin yhtä paljon varkausrikoksia. Norjan ja 

Tanskan varkausrikollisuuden määrät noudattavat kuitenkin omia kehityskul-

kujaan. Niiden perusteella herää kaksi keskeistä kysymystä, joihin ei pyritä 

tässä vastaamaan: Minkä vuoksi varkaudet lisääntyivät voimakkaasti Tans-

kassa 1850–1860-lukujen aikana ja minkä vuoksi Norjan varkaustuomiot vä-

henivät neljäsosalla 1880-luvun alussa? Vertailu myös paljastaa, kuinka suuri 

merkitys 1860-luvun katovuosilla oli kaikkein Pohjoismaiden varkausrikolli-

suuteen. 

2.4 Zehrin hypoteesi 

Howard Zehr esitti vuonna 1976 hypoteesin varkaus–väkivalta-suhteesta, joka 

kuvaa yhteiskunnan paradigmaista siirtymää väkivaltarikollisuudesta omai-

suusrikollisuuteen. Zehr totesi, että yhteiskunnan arvostukset ja tavoitteet suh-

teessa taloudelliseen hyvinvointiin tekevät omaisuusrikollisuudesta modernin 

yhteiskunnan vallitsevan rikostyypin. Vastaavasti väkivaltarikollisuus on pe-

rinteisempää ja heijastelee sosiaalista turhautumista ja jännitettä. Zehrin mu-

kaan yhteiskunnan nykyaikaistuminen johtaa myös rikollisuuden uudistumi-
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seen, mikä tarkoittaa väkivallan vähenemistä ja omaisuusrikollisuuden kas-

vua.152 Myöhemmät analyysit varkaus–väkivalta-suhteesta eivät kuitenkaan ole 

vahvistaneet Zehrin tulkintoja.153 

Clive Emsley viittaa suomalaisiin ja ruotsalaisiin tutkimuksiin todeten nii-

den olevan ristiriidassa Zehrin hypoteesin kanssa.154 Ruotsin osalta hän viittaa 

Jan Sundinin artikkeliin vuodelta 1990, jossa Sundin käyttää alueellisia sakko- 

ja rangaistuslistoja väkivallan ja omaisuusrikosten osoittajina.155 Suomen 

osalta Emsleyn lausunto perustuu Heikki Ylikankaan puukkojunkkaritutki-

mukseen, jonka aineistona käytetään alueellisia tuomioistuinasiakirjoja.156 

Kummassakin tapauksessa on kyse kattavuudeltaan varsin suppeasta aineis-

tosta. Emsleykin toteaa, ettei Suomesta tai Ruotsista ole tehty systemaattista 

tilastollista analyysia väkivaltarikollisuuden ja omaisuusrikosten suhteesta.157 

Hanns von Hofer ja Tapio Lappi-Seppälä ovat myöhemmin analysoineet var-

kausrikosten ja väkivaltarikosten kehitystä Suomessa ja Ruotsissa.158 Heidän 

käyttämänsä aineisto on osittain sama kuin tässä tutkimuksessa käytetyt tilastot, 

mutta Suomen osalta ajallinen kattavuus on 50 vuotta suppeampi. He eivät 

myöskään tarkastele nimenomaisesti omaisuus- ja väkivaltarikosten suhdetta. 

Tämän tutkimuksen yhteydessä kerättyjen aikasarjojen avulla voidaan tes-

tata Zehrin hypoteesia suomalaisella ja ruotsalaisella tilastoaineistolla. Norjasta 

ja Tanskasta kerätyt aineistot eivät sovellu tarkasteluun, koska kummassakin 

valtiossa suurin osa pahoinpitelyistä tilastoitiin lievempien rikosten yleisluok-

kaan ”politiforseelser”. Seurauksena omaisuusrikoksia on moninkertaisesti 

enemmän suhteessa väkivaltarikoksiin kuin Suomessa tai Ruotsissa. Suuruus-

luokkaerosta huolimatta suhdeluvun kehitys on kuitenkin pääpiirteissään sa-

manlaista kaikissa neljässä valtiossa. Seuraavassa esitetty tarkastelu voisi siis 

olla varovaisesti yleistettävissä myös Norjaan ja Tanskaan. 

Hypoteesin testaus toteutetaan tässä vertaamalla varkauksista ja pahoinpi-

telyistä annettujen tuomioiden määrää. Tuloksena on suhdeluku, joka osoittaa 

varkauksien määrän suhteessa pahoinpitelyihin eli Zehrin hypoteesin mukainen 

varkaus–väkivalta-suhdeluku. Suhdeluvun ollessa esimerkiksi kaksi, on var-

kauksia tuomittu kaksi kertaa enemmän kuin pahoinpitelyjä. Kuviossa 35 esi-

tetään varkaus- ja pahoinpitelytuomioiden suhteen kehitys Suomessa ja Ruot-

sissa vuosina 1832–1917. 

                                                

152 Zehr 1976. 
153 Emsley 2007, s. 127–130. 
154 Emsley 2007, s. 129–130. 
155 Sundin 1990. 
156 Ylikangas 1976. 
157 Emsley 2007, s. 129–130. 
158 von Hofer – Lappi-Seppälä 2014. 
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Kuvio 35. Varkauksien suhde pahoinpitelyihin Suomessa ja Ruotsissa 1832–1917. Kolmen 

vuoden liukuvat keskiarvot. 

Ensimmäinen havainto suhdeluvun kehityksestä on 1860-luvun nälänhädän 

vaikutus. Varkauksien määrä kasvoi huomattavasti, minkä lisäksi pahoinpite-

lytuomioita oli kummassakin valtiossa tavanomaista vähemmän. Nälkä-

vuosissa oli kyse poikkeustilasta, jota ei voida ottaa huomioon yhteiskunnan 

modernisoitumiskehityksen vaikutuksia arvioitaessa. Seuraava olennaisempi 

muutos tapahtui Suomessa uuden rikoslain voimaantulon yhteydessä.159 Silloin 

varkauden määritelmään aiemmin sisältyneitä tekoja, kuten kätkemisrikos ra-

jattiin omiksi tunnusmerkistöikseen. Kyseessä oli siis lainsäädännöllinen muu-

tos. Viimeisessä poikkeamassa oli jälleen kyse kriisiaikojen vaikutuksesta ri-

kollisuuteen. 1910-luvun lopussa käytiin ensimmäinen maailmansota ja Suo-

men sisällissota. Lisäksi Pohjoismaita koettelivat ankarat talvet, jotka johtivat 

ruoanpuutteeseen ja nälkään.160 

Pitkän aikavälin muutoksen tarkastelu edellyttää, että poikkeustilat rajataan 

analyysin ulkopuolelle. Sen vuoksi seuraavaksi esitettävässä kuviossa 36 on 

suhdeluvusta poistettu vuodet 1865–1872 sekä vuodet 1915–1917. Myös vuo-

det 1905–1914 voisi olla aiheellista poistaa Suomen osalta tarkastelusta ottaen 

huomioon ajanjakson poliittisen kuohunnan, joka myöhemmin johti Suomen 

itsenäistymiseen. Tuolloinhan koettiin esimerkiksi Venäjän vallankumous ja 

Suomen suurlakko vuonna 1905. En kuitenkaan luokittele poliittisen liikehdin-

nän vuosia samanlaiseksi äkilliseksi kriisiksi kuin nälänhätä tai sota, ja vuodet 

sisältyvät seuraavaan analyysiin.  

                                                

159 Kolmen vuoden keskiarvoina esitettävä kuvio aliarvioi rikoslain vaikutuksen Suomen suh-
delukuun. 
160 Hannula 2004; von Hofer – Tham 2010, s. 3. 
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Kuvio 36 Varkauksien suhde pahoinpitelyihin Suomessa ja Ruotsissa 1832–1917, pois lukien 

1860- ja 1910-luvun poikkeustilat. Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Poikkeustilojen poistamisen jälkeen kuvio paljastaa selkeämmin pitkän aikavä-

lin trendit. Suomessa varkauksia tuomittiin koko ajan enemmän suhteessa pa-

hoinpitelyihin. Suhdeluku yli kaksinkertaistui 50 vuodessa. Uuden rikoslain 

tuottamat muutokset tunnusmerkistöihin ja tilastointitapoihin vaikeuttavat osit-

tain tulkintaa, mutta suhdeluvun kasvava kehitys jatkui entisellään myös rikos-

lain voimaantulon jälkeen. Ruotsissa kehitys oli päinvastaista. Varkaustuo-

mioiden suhde pahoinpitelytuomioihin väheni 1850-luvulta alkaen, mutta nä-

länhätä katkaisi kehityksen. Nälkävuosien jälkeen väheneminen alkoi uudel-

leen ja jatkui 1900-luvun alkuvuosiin saakka. Nälänhädän jälkeen suhdeluku ei 

kuitenkaan enää palannut 1850-luvun lopun tasolle. 

Tarkasteltaessa Zehrin hypoteesin toteutumista autonomian ajan Suomessa 

ja Ruotsissa havaitaan, että kehityskulut ovat päinvastaiset. Suomessa varkauk-

sia tuomittiin pitkällä aikavälillä jatkuvasti enemmän kuin pahoinpitelyjä. 

Ruotsissa puolestaan väkivallan osuus suhteessa varkaustuomioihin väheni. 

Tulos on varsin kielteinen Zehrin hypoteesin kannalta, koska Ruotsissa yhteis-

kunnallinen kehitys, kuten talouskasvu ja teollistuminen etenivät huomattavasti 

nopeammin kuin Suomessa. Mikäli modernisoituminen todella korostaisi 

omaisuusrikollisuutta, havainnon pitäisi olla Suomen ja Ruotsin osalta päinvas-

tainen kuin tässä tutkimuksessa. 

Toisaalta tulosta voidaan tarkastella myös rangaistusarvojen näkökulmasta. 

Omaisuuden määrän kasvaessa myös tilaisuudet omaisuusrikoksiin lisääntyvät, 

jolloin rikollisuuden määrä lisääntyy. Havainto pitää erityisesti paikkansa 

1960–1970-lukujen Pohjoismaissa, joissa nopeasta vaurastumisesta seurannut 

kulutushyödykkeiden parantunut saatavuus lisäsi merkittävästi ilmoitettujen ja 

tuomittujen omaisuusrikosten määrää. Kuitenkin omaisuuden lisääntyessä sen 
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arvostus vähenee, koska paljosta on varaa menettää enemmän ennen kuin me-

netyksestä seuraa konkreettisia haittoja. Omaisuusrikollisuuden rangaistusarvo 

siis kokee inflaation vaurastumisen myötä. Samaan tapaan väkivaltaisuuden 

väheneminen johtaa herkistymiseen, jossa aiempaa lievempiä tekoja tulkitaan 

väkivaltana ja väkivaltaan suhtaudutaan aiempaa torjuvammin. Ruumiillisen 

koskemattomuuden arvostus kasvaa, kun siihen kohdistuvat uhat harvinaistu-

vat eli pahoinpitelyn rangaistusarvo kasvaa. 

Rangaistusarvojen näkökulmasta Ruotsin kehitys on siten täysin odotetta-

vissa, jos Zehrin hypoteesin oletetaan pitävän paikkansa. Yhteiskunnallisten 

pyrkimysten keskittyminen vaurauden tavoitteluun saattaa kyllä johtaa omai-

suusrikollisuuden määrän kasvuun, mutta yksittäisten tekojen rangaistusarvon 

pieneneminen vähentää todennäköisyyttä niiden päätymisestä tuomioistuimiin 

ja siten oikeustilastoon. Sama pätee käänteisesti pahoinpitelyihin, joiden ilmoi-

tettu ja tuomittu määrä voivat kasvaa, vaikka rikollisuus vähenisikin. Suomen 

päinvastainen tulos on kuitenkin ongelma, koska vaikka Suomi kehittyi ja teol-

listui Ruotsia hitaammin, se kuitenkin kehittyi ja teollistui. Toisin sanoen Suo-

messa pitäisi joka tapauksessa havaita samanlainen kehitys kuin Ruotsissa, 

mutta viivästyneenä. 

Zehrin hypoteesin testaaminen oikeustilaston avulla tuottaa siis tässä(kin) tut-

kimuksessa kielteisen tuloksen. Samaan aikaan on kuitenkin muistutettava, ett-

eivät oikeustilastot välttämättä kuvaa todellista rikollisuuskehitystä, koska niiden 

muodostumiseen vaikuttavat muutkin tekijät kuin rikollisuuden määrä. Lisäksi 

hypoteesin olettama kulttuurimuutos vaikuttaa päinvastaisella tavalla rikollisuu-

den määrään ja rikosten rangaistusarvoon. Voidaan myös otaksua, ettei rikolli-

suuden määrän ja rangaistusarvojen muutosten vaikutus tuomiomäärään ole va-

kaa, vaan vaihtelee alueen kulttuuristen, sosiaalisten, taloudellisten ja poliittisten 

erityispiirteiden mukaan. Siten eri valtioiden oikeustilastot voivat hyvin kehittyä 

eri tavoin, vaikka rikollisuuden kehitys olisi samanlaista. Suomi ja Ruotsi ovat 

kuitenkin poikkeuksellisen hyvin vertailukelpoisia valtioita. Ei ole varteenotet-

tavaa syytä epäillä kokonaisrikollisuuden ja piilorikollisuuden suhteen kehitty-

neen niissä ainakaan päinvastaisilla tavoilla. Tutkimustuloksen perusteella Zeh-

rin hypoteesi ei siis vaikuta pitävän paikkaansa. 

2.5. Haaskausrikokset 

Varkauden ohella aikakaudelle tyypillisiä omaisuusrikoksia olivat erilaiset 

maanviljelykseen ja maankäyttöön liittyvät rikokset. Niistä tyypillisimmät oli-

vat haaskaus, laiton kaskeaminen ja luvaton pyynti. Haaskauksessa oli kyse 

toisen omistaman metsän tai maa-aineksen luvattomasta käytöstä (yleensä puu-

varkaudesta), laittomasta kaskeamisesta toisen maalla ja luvattomassa pyyn-

nissä oikeudettomasta metsästyksestä ja kalastuksesta. Tunnusmerkistöt on 
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tässä tutkimuksessa yhdistetty, koska kyse on samantyyppisistä omaisuusri-

koksista. Kaikissa hankitaan elantoa maasta tai luonnosta ilman lain antamaa 

oikeutusta. Niistä puhutaan tässä yksinkertaisuuden vuoksi yhteisnimityksellä 

haaskausrikokset. 

Haaskaus on käsitteenä omiaan johtamaan nykypäivän lukijan harhakäsi-

tykseen rikoksen luonteesta. Sanakirjamääritelmän mukaan haaskaamisella tar-

koitetaan turhaan kuluttamista, tuhlaamista tai hävittämistä. Termistä voisikin 

päätellä teon sisältävän pikemmin vahingonteon kuin anastusrikoksen piirteitä. 

Autonomian aikana haaskausrikokset olivat kuitenkin tekoja, joka sisälsivät 

elementtejä osin varkaudesta, osin luvattomasta käytöstä. 1800-luvun rikosni-

mikkeenä käytettäessä termin haaskaus sisältö ei siten vastaa enää sanan nyky-

päivän yleiskielistä merkitystä. 

Haaskausrikoksia yhdistää suojeltavan oikeushyvän ja tekotavan lisäksi nii-

den leimallisuus kehittymättömän maatalousyhteiskunnan rikoksina. Olisi vai-

kea kuvitella nykypäivän Suomessa esiintyvän edes piilorikollisuutena mainit-

tavaa määrää haaskausrikoksia. Poikkeuksena toki metsästykseen ja kalastuk-

seen liittyvät rikkomukset, mutta niissäkin on yleensä kyse harrastustoimin-

nasta eikä elinkeinonharjoittamisesta. Sen sijaan autonomian ajan Suomessa 

haaskausrikokset olivat aina nälkävuosiin saakka yleisimpiä tuomioistuimissa 

käsiteltyjä omaisuusrikoksia. Kuviossa 37 esitetään haaskausrikoksista annet-

tujen tuomioiden kehitys Suomessa vuosina 1842–1917. 

 
Kuvio 37 Haaskauksesta, laittomasta kaskeamisesta ja luvattomasta pyynnistä annetut tuo-

miot Suomessa 1842–1917 (/100 000 as.). Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Haaskausrikosten määrällisestä kehityksestä voidaan tehdä muutamia johto-

päätöksiä. Ensinnäkin niiden yleisyyttä kuvaa hyvin, että 1850-luvulla haas-

kaustuomioita oli lähes kaksi kertaa enemmän kuin varkaustuomioita. Käytän-
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nössä kaikki tapaukset käsiteltiin maaseudulla, mikä johtuu tietysti teon koh-

teesta: suurin osa teoista oli metsänhaaskauksia eli puiden luvatonta kaatamista 

toisen omistamasta metsästä Toiseksi haaskausrikosten määrä väheni tasaisesti 

1850-luvulta alkaen. Kolmanneksi haaskausrikosten määrä vaikuttaa olleen im-

muuni taloudellisten laskusuhdanteiden vaikutukselle, koska edes nälkävuodet 

eivät tuottaneet merkittävää lisäystä niiden määrään. Neljänneksi 1840-luvun 

lopulta alkoi kymmenen vuotta kestänyt haaskausrikollisuuden aalto. 

Jussi Pajuoja on tarkastellut tutkimuksessaan Suomen metsänhaaskausri-

kollisuutta vuosina 1845–1890. Hän toteaa metsänhaaskausrikollisuuden koos-

tuneen tuomioistuinkäytännön perusteella puutavaran varastamisesta sekä 

omaan käyttöön että myytäväksi. Hän esittelee Eino Jutikkalan metsänhaas-

kausrikollisuudelle antaman metsäsektoriselityksen, jonka mukaan puutavara-

varkauksien yleistyminen oli yhteydessä sahateollisuuden viennin moninker-

taistumiseen 1860–1870-luvuilla: puutavaraa kaadettiin ilman lupaa valtion ja 

yksityisten metsistä myytäväksi sahateollisuuden tarpeisiin. Pajuoja kuitenkin 

osoittaa, ettei metsänhaaskausrikollisuuden tilastollinen kehitys tue Jutikkalan 

selitystä, koska metsänhaaskausten käsittely oli tuomioistuimissa yleistä jo 

kauan ennen sahateollisuuden 1860-luvulta alkanutta vahvaa nousukautta.161 

Pajuoja rakentaa metsänhaaskausrikollisuuden kehitykselle laajemman se-

lityksen. Hän nostaa alueellisen analyysin perusteella esille erityisesti kaksi te-

kijää, jotka olivat omiaan tuottamaan korkean rikollisuustason. Ensinnäkin 

metsien arvo oli kasvanut jo ennen 1860-lukua sahateollisuuden kysynnän 

vuoksi sellaisilla alueilla, joille sahateollisuus oli keskittynyt. Metsien arvon-

nousu tuotti köyhemmille kansanryhmille yhtäältä vaikeuksia hankkia riittä-

västi puutavaraa omaan käyttöön ja toisaalta mahdollisuuden hankkia elantonsa 

myymällä varastettua puutavaraa sahoille. Toiseksi Pajuoja toteaa sahojen 

hankkineen puutavaransa aluksi pienemmissä erissä ja sahalle kuljetettuna. 

Kauppatapa mahdollisti myös epärehellisillä keinoilla hankitun puutavaran 

myymisen.162 

Pajuoja huomauttaa lisäksi, että metsänhaaskaukset nimenomaan vähenivät 

sinä aikana, jolloin sahateollisuuden vienti kasvoi nopeimmin, toisin kuin Ju-

tikkala esittää. Metsänhaaskausten vähenemistä Pajuoja selittää jälleen kah-

della tekijällä. Ensinnäkin metsien arvonnousu vauhditti osittain epäselvien 

maanomistussuhteiden määrittelemistä tavalla, joka vähensi epävarmuutta met-

sien oikeista omistajista. Toiseksi sahateollisuuden kehitys johti nopeasti tilan-

teeseen, jossa sahat alkoivat lisääntyneen puutavaran tarpeen vuoksi hankki-

maan metsää pystykaupalla ja organisoimaan suurempia savottoja puutavaran 

kaatoon ja kuljettamiseen sahalle. Uuden kauppatavan myötä puutavaran 

                                                

161 Pajuoja 1989, s. 65–70. Esimerkiksi Kullaalla teot olivat niin yleisiä, että 1840-luvun lo-

pulla oli ”suurin osa” alueen väestöstä jo saatu kiinni puuvarkauksista eikä oikeusjuttuihin 
enää löytynyt halukkaita todistajia. (Virkkala – Kopisto – Lehtinen 1967, s. 488–489.) 
162 Pajuoja 1989. 
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pienerien kysyntä hiipui, mikä merkitsi luvattomasti kaadetun puutavaran 

myyntimahdollisuuksien ehtymistä.163 

Nähdäkseni Pajuojan selitys on kattava ja vakuuttava. Täydentäisin sitä kui-

tenkin kahdella näkökohdalla. Ensinnäkin tehottoman lämmitystavan vuoksi 

polttopuu oli nopeasti kuluva välttämättömyyshyödyke suurelle osalle maan 

väestöä. Samaan aikaan puutavaraa tarvittiin enenevässä määrin sahateollisuu-

den tarpeisiin. Kuitenkin 1800-luvulla katsottiin yleisesti, että Suomessa val-

litsi vakava puupula. Käsitys metsävarojen määrästä oli virheellinen, mutta 

kaikkien yhteiskuntaluokkien jakama. Näkemys oli siinä määrin vahva, että se 

vaikutti konkreettisesti Suomen sahateollisuuden toimintaan. Virhetulkintaan 

metsävarojen riittävyydestä oli kolme pääsyytä. Ensinnäkin metsien arviointi-

menetelmät olivat puutteelliset ja todenmukaisen kuvan muodostaminen puus-

ton määrästä oli vaikeaa. Toiseksi erityisesti viranomaisten pelko puutavaran 

loppumisesta kohdistui ennen muuta järeään, kaksisataavuotiseen mäntypuuta-

varaan, kun esimerkiksi nykypäivän mittapuulla tukkipuuksi luokiteltavaa met-

sää oli yltäkylläisesti. Kolmanneksi talonpojilla oli taloudellinen intressi aliar-

vioida omistamiensa metsävarojen laajuus verorasituksen huojentamiseksi, 

mikä johti vääriin käsityksiin puuston määrästä. Yhdessä nämä tekijät johtivat 

tilanteeseen, jossa yhteiskunta oli huolissaan puupulasta, vaikka todellista syytä 

siihen ei olisi ollut. Kuvaavaa on, että vaikka maanmittari C. W. Gyldénin met-

sävarakarttaa (1850) pidettiin huolestuttavana osoituksena uhkaavasta puupu-

lasta, Gyldén itse myöhemmin arvioi, että Suomen metsistä olisi voitu korjata 

jopa kymmenen kertaa enemmän puutavaraa.164 

Yhteiskunnassa laajalti vallinneen, mutta virhekäsitykseen perustuneen 

puutavaran loppumisen pelon vuoksi on mahdollista, että metsänhaaskauksen 

rangaistusarvo olisi ollut erityisen korkea ottaen huomioon sahapuutavaran ja 

polttopuun kysynnän. Käsitykset uhkaavasta puupulasta selittäisivät erityisesti 

1840–1850-lukujen tuomiomäärää, koska pelko metsävarojen vähyydestä oli 

silloin voimakkaimmillaan.165 Tulkinta on siinä mielessä kattava, että 1840-lu-

vulla 95 prosenttia haaskausrikoksista oli metsänhaaskauksia. Sen jälkeen 

osuuden arviointi vaikeutuu, koska kaikentyyppiset haaskausrikokset alettiin 

tilastoida yhtenä tilastoluokkana. 

Toiseksi on otettava huomioon, että metsänhaaskaus vaikuttaa olleen erityi-

sesti heikommassa taloudellisessa asemassa olevien henkilöiden rikollisuutta. 

Yhteiskunnan teollistumisen myötä maankäytön merkitys jokapäiväisen elan-

non hankkimisessa kuitenkin väheni ja huonompiosaisille avautui uusia työl-

listymismahdollisuuksia kaupungeissa. Haaskausrikollisuuden määrä on sen 

vuoksi voinut vähentyä edellä mainittujen seikkojen ohella myös siksi, ettei 

                                                

163 Pajuoja 1989, s. 81–83. 
164 Hölttä 2013. Ks. myös metsälainsäädännön kehityksestä Kekkonen 1987b. 
165 Hölttä 2013. 
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naapurin metsän kaatamiselle polttopuuksi tai valtion metsän kaatamiselle 

myytäväksi yksinkertaisesti ollut enää samanlaista tarvetta. Toisin sanoen maa-

talousyhteiskunnan rikokset jäivät maatalousyhteiskunnan rikoksiksi, jotka 

menettivät merkitystään yhteiskunnan teollistuessa. Hypoteesia voidaan ha-

vainnollistaen koetella vertaamalla teollisuustyöpaikkojen lukumäärän kehi-

tystä haaskausrikosten tuomiomäärään. Kuviossa 38 esitetään Suomen tehdas-

teollisuuden työpaikkojen ja haaskausrikoksista annettujen tuomioiden kehitys 

vuosina 1860–1917. 

 
Kuvio 38 Haaskauksesta, laittomasta kaskeamisesta ja luvattomasta pyynnistä annetut tuo-

miot (/100 000 as.) ja tehdasteollisuuden työpaikat (lkm) Suomessa 1860–1917.166 Kolmen 

vuoden liukuvat keskiarvot. 

Havaitaan, että haaskausrikollisuuden ja tehdasteollisuuden työpaikkojen vä-

lillä vallitsee ilmeinen yhteys: Mitä enemmän ihmisiä työllistyi tehtaissa, sitä 

vähemmän haaskausrikoksia tuomittiin. Toki tehdasteollisuuden työpaikkojen 

määrä oli hitaasti teollistuvassa Suomessa vielä itsenäistymisen aikaan pieni. 

On kuitenkin todettu, että tehdasteollisuuden palvelukseen hakeutuivat ne hen-

kilöt, jotka eivät menestyneet maatalouden harjoittamisessa toivomallaan ta-

valla. Se tarkoitti ennen muuta tilatonta ja työtöntä väestöä, jotka olivat myös 

haaskausrikollisuutta ajateltaessa todennäköisintä rikoksentekijäjoukkoa. Teol-

listumisen myötä alkoi siis kansanosa, joka oli aikaisemmin joutunut turvautu-

maan toisen omistaman maan laittomaan käyttöön elantonsa ansaitsemiseksi 

siirtymään maaseudulta kaupunkeihin.167 

                                                

166 Tehdasteollisuuden työpaikkojen lukumäärä Vattula 1983, s. 132–134. 
167 Turpeinen (1977, s. 78) toteaa: ”Eteläisen Suomen kaupunkeihin ja niiden välittömään 
ympäristöön keskittyneen teollisuusväestön alkuperää tutkittaessa on havaittu sen suurelta 

osin olevan lähtöisin maaseudun tilattomista luokista.” 
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Kokoavasti vaikuttaisi siis siltä, että metsänhaaskausrikollisuuden yleisyys 

1800-luvun puolivälissä aiheutui metsien arvonnoususta, sahateollisuuden 

kauppatavasta sekä mahdollisesti vallinneesta puupulapelosta. Vastaavasti tuo-

miot alkoivat vähetä kauppatavan muutoksen, metsien omistussuhteiden sel-

keytymisen sekä puupulapelon hälvenemisen vuoksi. Lisäksi voidaan otaksua, 

että maaseudun tilattoman väestön hakeutuessa enenevässä määrin kaupunkien 

tehdasteollisuuden palvelukseen, alkoi maaseudun potentiaalinen metsänhaas-

kaajajoukko muutenkin vähentyä, mikä osaltaan selittää tuomiotason pitkään ja 

tasaisesti jatkunutta vähenevää trendiä. 

3. Siveellisyysrikokset 

3.1. Raiskattiinko 1800-luvulla? 

Seksuaalirikoksiin kohdistuvan rikosoikeudellisen kontrollin ytimessä ovat ny-

kyään raiskaukset ja lapsen seksuaaliset hyväksikäytöt. Lainsäädännön ylei-

senä tavoitteena on suojella yksilöiden seksuaalista itsemääräämisoikeutta, 

jonka vakavin loukkaus on tahdonvastainen yhdyntä eli raiskaus. Autonomian 

aikana ei kuitenkaan vielä puhuttu seksuaalirikoksista, saati seksuaalisesta it-

semääräämisoikeudesta. Sukupuoliseen kanssakäymiseen liittyvä valvonta 

kohdistui ennen muuta siveellisyyteen ja sen ylläpitämiseen.168 Taulukossa 8 

esitetään yleisimpien seksuaalirikosten absoluuttiset määrät, osuudet kaikista 

rikoksista (pl. liikennerikokset) ja väkilukuun suhteutettu määrä (/100 000 as.) 

vuosina 1845, 1900 ja 2015. 

  

                                                

168 Ks. seksuaalirikoslainsäädännön kehityksestä Sorainen 2011. 
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Taulukko 8 Yleisimmät seksuaalirikokset vuosina 1845, 1900 ja 2015. Absoluuttiset luvut, 
osuus kaikista tuomioista (pl. liikennerikokset) ja tuomiomäärä suhteessa väkilukuun 

(/100 000 as.). 

1845 

    lkm osuus per pop 

1. Salavuoteus 1327 11,20 % 85,7 

2. Huoruus 49 0,40 % 3,2 

3. Väkisinmakaaminen 5 0,00 % 0,3 

1900 

    lkm osuus per pop 

1. Huoruus 63 0,20 % 2,4 

2. Salavuoteus 56 0,20 % 2,1 

3. Paritus 19 0,10 % 0,7 

2015 

    lkm osuus per pop 

1. Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 301 0,30 % 5,5 

2. Raiskaus 162 0,20 % 3 

3. Pakottaminen seksuaaliseen tekoon 40 0,00 % 0,7 

Siveellisyyden kontrolloinnin painotus näkyy selvästi esimerkiksi autonomian 

ajan siveellisyysrikostunnusmerkistöissä. Tilastoidut rikoslajit olivat väkisin-

makaaminen, paritus ja haureus, insesti ja salavuoteus kielletyissä polvissa, 

eläimiin sekaantuminen, huoruus (aviorikos), kaksinnaiminen sekä salavuo-

teus. Huoruutta ja salavuoteutta lukuun ottamatta kaikkien tuomiomäärä oli hy-

vin vähäinen. Tässä yhteydessä käsitellään rikostyypeistä vakavin eli väkisin-

makaaminen ja yleisin eli salavuoteus. Kuviossa 39 esitetään tuomitut väkisin-

makaamiset ja niiden yritykset Suomessa vuosina 1842–1917. 

 
Kuvio 39 Väkisinmakaamisesta (ml. yritys) annetut tuomiot Suomessa 1842–1917 (/100 000 

as.). Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 
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Väkisinmakaamisesta tai sen yrityksestä annettiin autonomian aikana hämmen-

tävän vähän tuomioita. Suomessa tuomittiin esimerkiksi vuosina 1842–1899 

yhteensä 168 raiskausta eli vähemmän kuin yhdessä vuodessa 2010-luvulla. 

Ruotsissakin tuomioita annettiin samana aikana vain 326 kappaletta. Kuten to-

dettua, oikeustilastot eivät luotettavasti kuvaa rikollisuuden määrää, vaan pi-

kemminkin kontrollin kohdentumista erilaiseen rikollisuuteen. Se on tullut eri-

tyisen selväksi Suomessa ja Ruotsissa viimeisten vuosikymmenten aikana ni-

menomaan seksuaalirikosten osalta. Poliisille ilmoitettujen raiskausten määrä 

on kasvanut 2000-luvulla erittäin voimakkaasti, vaikka kokonaisrikollisuustut-

kimukset osoittavat rikosten määrän säilyneen samalla tasolla. Viranomaisten 

tietoon tulleeseen rikollisuuteen on vaikuttanut pääasiassa aiempaa torjuvam-

mista asenteista johtuva ilmoitusalttiuden kasvaminen. Seksuaalirikoksiin suh-

taudutaan aiempaa torjuvammin ja ihmiset ovat valmiimpia ilmoittamaan niistä 

viranomaisille.169 

Aineistoa onkin syytä tarkastella tässä yhteydessä erityisen kriittisesti ja ky-

syä, voidaanko tilastoiduista raiskauksista päätellä mitään raiskausten määrästä 

autonomian ajan Suomessa. Tulkintavaihtoehtoja on kaksi. Ensinnäkin on mah-

dollista, ettei 1800-luvun Suomessa esiintynyt juurikaan raiskausrikollisuutta. 

Toiseksi on mahdollista, että vallitseva asenneilmapiiri ja kontrollikulttuuri ei-

vät edistäneet raiskausrikosten ilmoittamista ja tuomitsemista, jolloin valtaosa 

raiskauksista olisi jäänyt piilorikollisuudeksi. Kysymystä voidaan tarkastella 

lähinnä teoreettisesti, koska aineiston perusteella ei ole mahdollista tehdä joh-

topäätöksiä raiskausrikollisuuden tasosta.170 

Eräät tutkijat ovat esittäneet, ettei maatalousyhteiskunnissa esiintynyt pal-

joakaan raiskausrikollisuutta. Esimerkiksi tuomioistuinasiakirjoja tutkinut 

Petri Karonen on todennut, että Suomessa tehtiin raiskauksia todellisuudessa-

kin vain hyvin harvoin. Hän esittää väitteensä tueksi kolme pääasiallista perus-

telua: Väkisinmakaamisesta tuomittavan kuolemanrangaistuksen tuottaman te-

hokkaan pelotevaikutuksen, sukupuolisiveellisyyden huomattavan ankaran so-

                                                

169 Ks. esim. Niemi – Fagerlund 2019, s. 70–71; Brå 2019. Ruotsissa poliisille ilmoitetut sek-

suaalirikokset lisääntyivät voimakkaasti vuoteen 2012 saakka, vaikka uhritutkimukset osoit-

tivat samaan aikaan vakaata kehitystä. Vuodesta 2013 alkaen myös uhritutkimukset ovat kui-
tenkin osoittaneet voimakasta seksuaalisen väkivallan uhrikokemusten yleistymistä. Uhriko-

kemusten kasvu on keskittynyt kaikkein lievimpiin seksuaalirikoksiin ja samaan aikaan uhri-

tutkimuksissa raportoitujen tekojen ilmoittaminen poliisille on vähentynyt alle puoleen. Uh-
rikokemusten kasvu keskittyy ryhmään ”mindre allvarliga sexualbrott”, joka sisältää esimer-

kiksi tekomuotoja, joissa ohikulkevalle naiselle huudetaan seksuaalissisältöisiä kommentteja. 

(Brå 2019, ks. erit. s. 72–77, 81–82.) Nähdäkseni kyseinen muutos on luonnollinen seuraus 

tiukentuvasta asenneilmapiiristä, jossa entistä lievemmät seksuaalisen itsemääräämisoikeu-
den loukkaukset tunnistetaan rikoksiksi. 
170 Ks. Walker 2013, s. 126. 
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siaalisen kontrollin sekä sodista ja muista kriiseistä aiheutuneen miesten vähäi-

sen lukumäärän.171 Heikki Ylikangas tukee Karosen näkemystä raiskausten vä-

hyydestä ja toteaa lisäksi, että piikojen heikko yhteiskunnallinen asema tarjosi 

riittävästi väkivallattomia mahdollisuuksia yhdynnän aikaansaamiseen.172 

Karosen ensimmäiseen perusteluun kuolemanrangaistuksen pelotevaiku-

tuksesta on todettava, ettei se vastaa nykykriminologian tutkimustuloksia. Sel-

keä vallitseva konsensus on, ettei kuolemanrangaistuksen uhalla ole vakavaa 

rikollisuutta vähentävää pelotevaikutusta.173 Muiden perustelujen osalta on 

syytä punnita tarkemmin, onko oikeustilastojen tarjoama oletus raiskausten vä-

häisyydestä uskottava ottaen huomioon autonomian ajan oikeudelliset ja kult-

tuuriset olosuhteet. Onko kontrolliympäristö todella ollut sellainen, että se on 

suojellut naisia tehokkaasti raiskauksilta, vai onko se pikemminkin tukahdutta-

nut ilmoitusalttiuden ja tehnyt seksuaalisesta väkivallasta näkymättömän rikol-

lisuusmuodon? 

Kuten todettua, rikoksen koettu vakavuus on eräs tärkeimmistä ilmoitus-

alttiuden ja tuomitsemistodennäköisyyden taustatekijöistä. Mitä vakavam-

masta rikoksesta on kyse, sitä todennäköisemmin tapahtuma johtaa ilmoituk-

seen ja tuomioon. Oikeushyvien arvostuksesta riippuvainen kulttuurinen koke-

mus rikoksen vakavuudesta on sen vuoksi hyvä lähtökohta raiskausten yleisyy-

den arvioinnista. Se ei kuitenkaan ole ainoa tekijä, joka vaikuttaa ilmoituksen 

ja tuomion todennäköisyyteen, vaan ilmoitusalttiuteen voivat vaikuttaa myös 

muut kulttuuriset tai oikeudelliset tekijät. Kaikki ilmoitetut rikokset eivät 

myöskään johda langettavaan tuomioon, minkä vuoksi ilmoitusalttius ei ole ai-

noa tuomiomäärää selittävä tekijä. 

3.2 Raiskauslainsäädäntö ja ilmoitusalttius 

Merkittävä osa nykyisin raiskauksina tuomittavista teoista puuttuu historialli-

sista oikeustilastoista sen vuoksi, että ne kohdistuivat aviopuolisoon. Aviolii-

tossa tapahtuva raiskaus ei ollut rikosoikeudellisesti mahdollista vielä autono-

mian aikana. Avioliittoa pidettiin oikeudellisesti eräänlaisena pysyvänä suos-

tumuksena yhdyntään puolisoiden välillä, minkä vuoksi kumpikaan osapuoli ei 

voinut rikosoikeudellisessa merkityksessä raiskata toista.174 Nykyään tuomio-

                                                

171 Karonen 1996. 
172 Ylikangas 2000, s. 183. 
173 Ks. esim. kriminologisia käsityksiä analysoinut metatutkimus Radelet – Lacock 2009. Tut-

kimuksessa pyydettiin 94:ää johtavaa kriminologia kertomaan näkemyksensä empiirisestä 

tutkimusnäytöstä koskien kuolemanrangaistuksen tehokkuutta. Vain viisi prosenttia vastaa-

jista totesi tutkimustiedon tukevan väitettä kuolemanrangaistuksen rikollisuutta vähentävästä 
vaikutuksesta. 
174 Lidman 2015, s. 136–139. 
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istuimissa käsiteltävissä raiskaustapauksissa kolmasosassa tekijä on uhrin puo-

liso tai seurustelukumppani.175 Tiedossa on myös, että mitä läheisemmästä ih-

missuhteesta on kyse, sitä harvemmin seksuaalinen väkivalta mielletään rais-

kaukseksi ja sitä useammin tapahtuneesta syytetään uhria ja teon haitallisuutta 

vähätellään. Lähisuhderaiskauksia ilmoitetaan sen vuoksi huomattavasti har-

vemmin viranomaisille kuin muita raiskauksia.176 Nykyisetkin tuomioistuinai-

neistoihin perustuvat tilastot antavat siis väärän kuvan lähisuhderaiskausten 

yleisyydestä ja luultavasti selvästi yli kolmasosa raiskauksista tapahtuu lähi-

suhteissa. Avioliitossa tapahtuvien raiskausten rajaaminen väkisinmakaamisen 

ulkopuolelle, kuten asia oli varhaisemmissa rikoslaeissa ja oikeustilastoissa, 

siirtää siis huomattavan osan raiskauksista rikosoikeudellisen kontrollin ulottu-

mattomiin. 

Suurin osa autonomian aikana tehdyistä raiskauksista käsiteltiin vuoden 

1734 lain rangaistus- ja prosessisäännösten mukaisesti. Vuoden 1734 lain vä-

kisinmakaamisen tunnusmerkistö oli puolestaan varsin erilainen kuin nykyinen 

raiskaussäännös. Väkisinmakaaminen sisältyi naisrauhaa koskevaan säänte-

lyyn, joka oli osa rauhanvalasäännöstöä. Rauhanvala oli keskiaikainen lainsää-

däntömekanismi, jonka alkuperäinen tarkoitus oli ulottaa kuninkaan valta sii-

hen saakka sukujen hallinnassa olleeseen rikosoikeuteen. Rauhanvala muodos-

tui kuninkaan perustaessa erityisiä rauhanpiirejä ja vannoessa takaavansa ala-

maistensa turvallisuuden rauhanpiirin sisäpuolella. Rauhanpiirin rikkominen 

merkitsi sen vuoksi tavanomaisen rikoksen lisäksi myös kuninkaan henkilö-

kohtaista loukkaamista. Rikoksentekijä pakotti kuninkaan rikkomaan valansa. 

Rauhanpiirit tekivät kuninkaasta asianomistajan rikostapauksissa ja siten oi-

keutti hänet jakamaan tuomioita ja keräämään osuutensa sakkorahoista, jotka 

siihen asti oli maksettu hyvityksenä uhrille tai tämän suvulle.177 

Naisrauhan alkuperäisenä tarkoituksena ei siis ollut estää naisia tulemasta 

ryöstetyksi tai raiskatuksi, vaan vahvistaa kuninkaan valtaa ja pysäyttää suku-

jen verikoston kierre.178 Siitä seurasi, että esimerkiksi raiskauksen yhteydessä 

aiheutuneesta vahingosta tuli korvata puolet kuninkaalle ja vain puolet uhrille. 

Naisrauhaa loukkaavia tekoja olivat väkisinmakaaminen, naisenryöstö ja ras-

kaana olevan naisen pahoinpitely tai tappaminen. Väkisinmakaamisen sisälty-

minen naisrauhaan on ensimmäinen osoitus yhteiskunnan näkemyksestä teon 

vakavuudesta: Naisia suojeltiin väkivallalta samanlaisella oikeudellisella me-

kanismilla kuin esimerkiksi markkinoita, kirkkoja ja yleisiä teitä. Väkisinma-

kaamista koskevia säännöksiä oli kaksi: 

                                                

175 Lappi-Seppälä, ym. 2012. 
176 Bennice – Resick 2003. 
177 Letto-Vanamo – Ylikangas 1981, s. 37–40; Pajuoja 1991, s. 11–12. 
178 Lidman 2015, s. 276. 
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1 § Jos joku väkisin ottaa vaimoihmisen, ja vastoin hänen tahtoaan täyt-

tää pahan himonsa, ja laillisesti siihen sidotaan; olkoon hän henkensä 

paitsi, ja vaimo syytöin. Ei mahda myös yksikään vaimoihmiselle sitä 

soimata, neljänkymmenen taalarin sakon haastolla. Jos ei hän voi pahaa 

tahtoaan täyttää; tehköön kuitenkin sakkoa väkivallasta sata taalaria. Jos 

hänet siinä tapetaan; maatkoon kostamatta. Jos joku pitää lihallista se-

kaannusta hourun vaimoihmisen kanssa, eli sen, joka ei ole täyttänyt 

kahtatoistakymmentä ajastaikaa, olkoon sama laki. (Pahanteon kaari 

22:1) 

 

2 § Jos vaimoihminen on väkisin maattu, ja hän ei kohta sitä tiettäväksi 

tee, eikä kanna sen päällä lähimmäisessä kihlakunnan käräjässä, eli yh-

den kuukauden sisällä oikeuden edessä kaupungissa; niin älköön hänellä 

sitten olko valta, väkivallan ylitse valittaa, jos ei hän laillista estettä 

osoita. (Pahanteon kaari 22:2) 

Väkisinmakaamisen tunnusmerkistö on suhteellisen yksinkertainen.179 Teko 

edellyttää väkivallan käyttämistä tahdonvastaisen yhdynnän aikaansaamiseksi 

taikka yhdyntää mielisairaan tai alle 12-vuotiaan tytön kanssa. Rikos edellyttää 

väkivallan käyttämistä eli uhkaus tai painostus ei riitä tunnusmerkistön täytty-

miseen. Rangaistussäännös on ankara. Toteutuneesta teosta on säädetty ehdo-

ton kuolemanrangaistus, mikä tarkoittaa, ettei kuolemanrangaistukselle ollut 

vaihtoehtoa. Yrityksestä oli puolestaan säädetty tuntuva sakko. Mielenkiintoi-

sena lisänä tekijä oli säädetty itse teossa tavattaessa rauhattomaksi eli hänet 

voitiin surmata ilman seuraamuksia. Tunnusmerkistöön sisältyy kuitenkin 

kaksi varsin epätavallista piirrettä, joita on syytä tarkastella lähemmin. 

Ensinnäkin vuoden 1734 laissa oli kriminalisoitu kaikki avioliiton ulko-

puoliset yhdynnät salavuoteutena, huoruutena tai haureutena tekijöiden aviol-

lisen aseman ja keskinäisen suhteen mukaan. Väkisinmakaamisen tunnusmer-

kistö takasi naiselle syytesuojan edellyttäen, että teko voitiin osoittaa toteen. 

Ainakaan lain sanamuodon perusteella naisella ei sen sijaan ollut suojaa 

muilta siveellisyysrikossyytteiltä, jos väkisinmakaamisilmoitus ei johtanut 

tuomioon. 1600-luvun oikeuskäytännöstä onkin raportoitu tapaus, jossa 

miestä väkisinmakaamisesta syyttänyt nainen tuomittiin huoruudesta kuole-

manrangaistukseen. Rikossyytteeseen joutuminen saattoi siis olla vielä 1800-

luvulla todellinen riski seksuaalisesta väkivallasta ilmoittaneelle uhrille.180 

Toinen ja tärkeämpi erikoisuus oli väkisinmakaamiselle asetettu kanneaika. 

Syyte väkisinmakaamisesta oli nostettava maaseudulla seuraavilla käräjillä tai 

kaupungissa kuukauden kuluessa tapahtumasta, ellei asianomistaja osoittanut 

laillista estettä. Syyteoikeuden rajoitus on siinä mielessä erityisen merkittävä, 

                                                

179 Ks. Vuoden 1734 väkisinmakaamisen tunnusmerkistön erityispiirteistä Lidman 2015, s. 
282–283. 
180 Ylikangas 2000, s. 182; Lidman 2011, s. 163. 
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että kyseessä on ainoa kanneaika koko pahanteon kaaressa. Esimerkiksi pa-

hoinpitelytapauksissa oli mahdollista näyttää vammansa lääkärille ja nostaa 

kanne vasta myöhemmillä käräjillä. Väkisinmakaamisen yhteydessä sellaista 

vaihtoehtoa ei ollut. 

Syytesuojan sitomisella raiskauksen toteennäyttämiseen on varmasti ollut 

vaikutusta ilmoitusalttiuteen. Itseen kohdistuvan rikossyytteen uhka ei varsi-

naisesti houkuttele ilmoittamaan väkivallasta viranomaisille. Kanneajan rajoit-

taminen on kuitenkin selvästi olennaisempi prosessuaalinen este raiskausten il-

moittamiselle. Yhden kuukauden kanneaika vaikuttaa suorastaan kohtuuttoman 

lyhyeltä, kun otetaan huomioon mahdollisuudet hankkia riittävä näyttö teosta. 

Tässäkin kohden on myös syytä muistaa, että epätäydellisestä näytöstä seuran-

nut syytteen hylkääminen saattoi johtaa naisen joutumiseen itse syytteeseen sa-

lavuoteudesta tai huoruudesta. Lisäksi on huomioitava seksuaalirikokseen liit-

tyvän henkisen prosessin läpikäyntiin vaadittava aika. Seksuaaliseen väkival-

taan liittyy usein voimakkaita häpeäreaktioita, joten ei ole lainkaan oletettavaa, 

että kaikki uhrit ovat kyenneet käsittelemään syytteen nostamiseen liittyvät ky-

symykset kuukaudessa. Kanneaika on siten nostanut ilmoituskynnystä ja joh-

tanut siihen, ettei osa halukkaistakaan ole ehtinyt saada asiaansa käsitellyksi 

tuomioistuimessa säädetyssä ajassa, jolloin syyteoikeus on rauennut. Kokonai-

suutena tarkastellen 1800-luvun oikeustila on ollut seksuaalisen väkivallan uh-

rin kannalta erittäin kielteinen. 

Varhaisen uuden ajan oikeudenkäyttöä koskevissa tutkimuksissa on todettu, 

että itse teossa tavatun tekijän tuomitseminen on ollut yksinkertaista, mutta 

muissa tapauksissa todistelu oli vaikeaa. Oikeuskäytännössä edellytettiin avun-

huutojen kuulumista, fyysisen väkivallan merkkejä naisessa sekä rikkoutuneita 

vaatteita. Ankara todistustaakka johti siihen, että tekijän olisi käytännössä pitä-

nyt tunnustaa tekonsa tullakseen tuomituksi, mutta kuolemanrangaistuksen 

uhka vähensi tunnustushalukkuutta. Onkin todettu, että raiskatut naiset ilmoit-

tivat tuomion vähäisen todennäköisyyden vuoksi vain harvoin tapahtuneesta 

viranomaisille.181 Tutkimustulokset koskevat 1600-lukua, mutta ei ole ilmeisiä 

syitä olettaa tilanteen muuttuneen merkittävästi 1800-luvulle mennessä. Päin-

vastoin, on viitteitä siitä, että sääty-yhteiskunnassa raiskauksia pidettiin lievem-

pinä rikoksina kuin keskiajalla, ja että rikoksen vakavuus oli suoraan riippuvai-

nen uhrin yhteiskunnallisesta asemasta.182 

Satu Lidmanin mukaan 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa raiskauksen ilmoi-

tuskynnyksen ylittyminen edellytti käytännössä, että tekijä oli uhrille ennestään 

tuntematon ja mielellään yhteisön ulkopuolinen.183 Käytäntö on ollut seurausta 

                                                

181 Sundin 1992, s. 340; Ylikangas 2000, s. 181; Lidman 2011, s. 163. 
182 Ylikangas 2000, s. 183; Lidman 2011, s. 164. 
183 Lidman 2015, s. 138–139. 
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vallinneista olosuhteista. Lähiyhteisön jäsenen tekemän raiskauksen yhtey-

dessä jouduttiin pohtimaan, tuottaako tekijän saattaminen rikosoikeudelliseen 

vastuuseen enemmän haittaa yhteisölle kuin raiskaus. Jos käytettävissä on ollut 

esimerkiksi vahingonkorvauksen kaltaisia epävirallisia seuraamuksia, rikosoi-

keudellista prosessia on saatettu pitää epäkäytännöllisenä. 1800-luvun Englan-

nissa valamiehistöt olivatkin haluttomia tuomitsemaan miehiä raiskauksesta 

ehdottoman kuolemanrangaistuksen vuoksi.184 

Vuoden 1734 laissa säädetty ehdoton kuolemanrangaistus kertoo toisaalta 

väkisinmakaamisen korkeasta rangaistusarvosta. Lainsäädännössä oli siis 

useita mekanismeja, jotka vaikeuttivat raiskausten saattamista tuomiolle, mutta 

tekoon itseensä suhtauduttiin ankarasti. Kenties ristiriita voisi selittyä sillä, että 

ankaran rangaistuksen vuoksi miehille tuli laatia tehokkaita suojakeinoja perät-

tömiä syytöksiä vastaan. Kuolemanrangaistuksen osalta voidaan myös kysyä, 

johtiko se paradoksaalisesti ilmoitusalttiuden heikentymiseen. 1800-luvun rais-

kausrikosten piirteistä ei tietenkään voida sanoa paljoa, koska tuomioita on niin 

vähän, mutta ainakin nykyaikana rikoksentekijä on tyypillisesti uhrin parisuh-

dekumppani, sukulainen, ystävä tai tuttava.185 Samoin Sveitsissä 1500–1800-

luvuilla raiskaaja oli tyypillisesti uhrin lähipiiriin kuuluva.186 Tekijän ollessa 

läheinen, esimerkiksi uhrin perheenjäsen, on harkintaan epäilemättä vaikutta-

nut riski siitä, että tekijä tuomitaan kuolemaan, vaikka se olisikin tarkoittanut 

1800-luvulla armahdusta elinkautiseen pakkotyöhön Siperiaan. 

3.3 Seksuaalinen väkivalta ja sosiaalinen kontrolli 

Raiskauksen nykyinen merkitys naisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta 

loukkaavana väkivaltarikoksena on muodostunut vasta 1900-luvun loppupuo-

lella. Historiallisesti naisen yhteiskunnallinen arvo ei ole liittynyt häneen yksi-

lönä, vaan hänen rooliinsa naimakelpoisena tyttärenä tai aviopuolisona ja äi-

tinä. Raiskauslainsäädäntö on myötäillyt tuota asennetta ja sen tarkoituksena 

on ollut suojella naisen isän tai aviopuolison etuja. Vielä keskiajalla katsottiin, 

että raiskaus loukkaa ennen muuta miehen omistusoikeutta ja rinnastuu lähinnä 

omaisuusrikokseen. Loukkauksella oli sekä käytännöllisiä, esimerkiksi naimat-

toman naisen arvon heikkeneminen avioliittomarkkinoilla, että suvun kunniaan 

kohdistuvia symbolisempia seurauksia.187 

Naisen asemaa miehen omaisuutena havainnollistaa hyvin sota-ajan rais-

kauksiin suhtautuminen. Sotilaiden suorittamia raiskauksia ei vielä keskiajalla 

pidetty samalla tavalla tuomittavina kuin rauhan ajan väkivaltaa. Koska naiset 

nähtiin yhteiskunnassa ennen muuta omistusoikeuden kohteena, sotilaille oli 

                                                

184 Gray 2016, s. 145. 
185 Lappi-Seppälä, ym. 2012. 
186 Loetz – Selle 2015, s. 52. 
187 Frederick 2001, s. 10–14; Lidman 2011, s. 167. 
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luonnollista suhtautua heihin kuin muuhunkin valloitettuun omaisuuteen ja 

käyttää heitä hyväkseen voittajan oikeudella. Vielä niinkin myöhään kuin 

1640-luvulla Hugo Grotius otti kantaa aiheeseen ja totesi, ettei raiskausten tuo-

mittavuuden pitäisi olla riippuvaista siitä, onko teko tehty sotatoimien yhtey-

dessä vai ei. Kun Yhdysvalloissa laadittiin 1800-luvulla ensimmäisiä sodan-

käyntiä koskevia säädöksiä, naisten suojelu perustui heidän arvoonsa omaisuu-

tena ja perheenjäseninä pikemmin kuin itsessään arvokkaina yksilöinä. Samalla 

tavalla vuosien 1899 ja 1907 Haagin rauhankonferenssien yleissopimuksissa 

suhtauduttiin sota-ajan raiskauksiin rikoksina perheen kunniaa ja oikeuksia 

vastaan.188 

Historiallisena ilmiönä naisen raiskaamisessa on siten ollut kyse rikoksesta 

suvun kunniaa ja varallisuutta sekä Pohjoismaissa myös kuninkaan arvovaltaa 

vastaan. Koska loukkaus on kohdistunut ennen kaikkea mieheen, sukuun ja lä-

hiyhteisöön, on loukkausten sovituksena voitu käyttää sellaisia keinoja kuin 

vahingonkorvauksen maksamista perheelle, uhrin ja raiskaajan pakkoavioliit-

toa sekä uhrin lähettämistä luostariin.189 Varhaisissa seuraamuksissa ei siis ole 

ollut viitettäkään hyvityksestä naiselle itselleen. Korostuneimmin se käynee 

ilmi vuoden 1734 laista, jossa puolet vahingonkorvauksesta säädettiin makset-

tavaksi kuninkaalle. 

Anna Clark on tutkinut seksuaalirikoksia 1700- ja 1800-lukujen Englannin 

oikeusjärjestelmässä. Hän toteaa, että seksuaalisen väkivallan kriminalisoinnin 

tavoitteena oli suojata isän ja aviomiehen omaisuutta. Raiskauksen vakavuus 

rikoksena perustui kuitenkin myös sen merkitykseen uhrille. Raiskaus tarkoitti 

siveyden menettämistä ja naisen muuttumista yhteiskunnallisesti arvottomaksi. 

Siihen liittyvää häpeää on kuvattu kuolemaakin pahemmaksi kohtaloksi. Ar-

vottomaan statukseen liittyen uhri menetti myös uskottavuutensa oikeusproses-

sissa, minkä vuoksi hänen todistustaan ei useinkaan uskottu. Käytännössä to-

teutuneen raiskauksen tekijä tuomittiinkin yleensä vain silloin, kun asianomis-

tajana toimi uhrin sijasta hänen isänsä tai aviomiehensä. Valamiesoikeuden-

käynneissä suhtauduttiin huomattavasti myötämielisemmin miehen menetyk-

seen kuin naisen kokemaan kärsimykseen.190 

Amanda Pipkin kertoo Alankomaissa toimineesta Leidenin yliopistotuo-

mioistuimesta, jossa yläluokkaisten opiskelijoiden tekemiä alaluokkaisten nais-

ten raiskauksia kirjattiin lievinä siveellisyysrikoksina, jotta hyväosaisten nuor-

ten uramahdollisuudet eivät heikentyneet eikä perhe kohdannut häpeää. Köy-

hempiin yhteiskuntaluokkiin kuuluvien palvelusnaisten kohtaama isäntäper-

heen jäsenten tekemä seksuaalinen väkivalta oli yleistä, mutta ainoat seuraa-
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189 Frederick 2001, s. 12. 
190 Clark 1987, s. 46–48. 
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mukset kohdistuivat naisiin, jotka yleensä menettivät työnsä. Seksuaalisen vä-

kivallan kontrollointi kohdistui siis lähinnä parempiosaisten raiskaajien mai-

neen ja taloudellisen aseman turvaamiseen kuin väkivallan uhrien suojeluun. 

Samaan tapaan oikeudellisen suojelun ulkopuolelle jäivät käytännössä aikuiset, 

seksuaalisesti kokeneemmat naiset, joiden raiskausilmoituksia pidettiin usein 

valheellisina.191 Englannissakin 1800-luvulla tiettyihin heikommassa asemassa 

oleviin sosiaalisiin ryhmiin kuuluviin naisiin kohdistuvista raiskaussyytteistä 

vain kymmenen prosenttia johti tuomioon.192 

Loetz ja Selle kuvaavat sveitsiläistä 1800-luvulle jatkunutta oikeuskäytän-

töä, jossa raiskaustapaukset käsiteltiin avoimessa oikeudenkäynnissä. Rais-

kaussyytöksiä esittävän naisen tuli kertoa yksityiskohtaisesti tapahtuneesta sek-

suaalisesta väkivallasta yhteisön jäsenten edessä. Kokemus oli häpeällinen ja 

aikalaiskuvausten mukaan johti tapahtumien vähättelyyn uhrien kertomuksissa 

tai todistamisesta kieltäytymistä, koska intiimejä yksityiskohtia ei haluttu ruo-

tia kaiken kansan kuullen. Kirjoittajat pitävät häpeää merkityksellisenä selittä-

jänä sille, miksi yhteisölliseen oikeudenkäyttöön perustunut kundschaften-jär-

jestelmä tuotti 300 vuoden aikana vähemmän raiskaustuomioita kuin uusi tuo-

mioistuinjärjestelmä seuraavan 50 vuoden aikana. He myös katsovat, että val-

taosa raiskauksista jäi Sveitsissä piilorikollisuudeksi 1500–1850-lukujen ai-

kana.193 

Seksuaalisuuteen kohdistuva sosiaalinen kontrolli oli eurooppalaisissa maa-

talousyhteiskunnissa erilaista kuin nykypäivänä. Raiskaukset olivat periaat-

teessa vakavia rikoksia, mutta käytännössä raiskausten uhrien oikeudellinen ja 

sosiaalinen suojelu olivat olemattomia, kun uhri kuului köyhempiin yhteiskun-

taluokkiin. Raiskaajan saaminen tuomiolle oli mahdollista lähinnä, kun tekijä 

tavattiin itse teosta tai uhri saattoi muuten kiinnittää huomiota tapahtuneeseen 

välittömästi teon jälkeen ja osoittaa sen sopivilla vammoilla ja vahingoilla. Oi-

keusprosessi oli rakennettu pikemminkin suojaamaan miehiä perättömiltä syy-

töksiltä kuin takamaan naisille tehokkaita oikeussuojakeinoja raiskaajaa vas-

taan. Lisäksi vaikka raiskaaja olisikin tuomittu, seksuaalisesta väkivallasta olisi 

jäänyt häpeällinen sosiaalinen stigma, joka olisi vaikeuttanut uhrin menestystä 

sosiaalisessa ja taloudellisessa elämässä, jopa vaarantanut tämän aseman yhtei-

sön jäsenenä. Erityisesti neitsyyden menettäminen oli ongelmallista, koska esi-

modernissa yhteiskunnassa se merkitsi naisen saastumista ja arvonalennusta.194 

Oma ongelmansa oli, että 1800-luvun oikeuslääketieteessä oli ”todistettu”, ettei 

yhdyntä ollut mahdollista haluttoman naisen kanssa, joten raiskaus oli lääketie-

teellisesti mahdotonta.195 

                                                

191 Pipkin 2013, s. 24–25; Ks. myös Lidman 2011, s. 164. 
192 Gray 2016, s. 145. 
193 Loetz – Selle 2015, s. 43–52, 122–126; Ks. myös Lidman 2011, s. 167. 
194 Lidman 2015, s. 270. 
195 Gray 2016, s. 147. 
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Kukaan ei tiedä, kuinka paljon raiskauksia todellisuudessa tapahtui esimer-

kiksi autonomian ajan Suomessa. Oikeudelliset aineistot, kuten tuomiokirjat ja 

-tilastot ovat ainoita luotettavia lähteitä, mutta nekään eivät kuvaa rikollisuuden 

määrää, vaan tapausten oikeudellista käsittelyä eli rikosoikeudellista kontrollia. 

Vähemmän luotettavia ovat korkeakulttuuriin kohdistuvat tutkimukset, joissa 

voidaan havainnoida seksuaalisen väkivallan kuvausten määrää. Esimerkiksi 

Fredrik Charpentier Ljungqvist on tutkinut islantilaisia saagoja ja tehnyt niiden 

perusteella johtopäätöksiä raiskauksen merkityksestä ja yleisyydestä esimoder-

nissa Skandinaviassa.196 Korkeakulttuurin tutkiminen sisältää kuitenkin täs-

mälleen saman piilorikollisuusongelman kuin tuomioaineisto: kulttuurinen 

suhtautuminen seksuaaliseen väkivaltaan määrittää ainakin osittain seksuaali-

suuden kirjallista kuvausta. Tabusta puhuminen on mahdollista kirjallisuu-

dessa, mutta tabukirjallisuus poikkeaa yleensä valtavirrasta. 

Seksuaalisen väkivallan historiallinen määrä on siis tosiasiassa hämärän 

peitossa. Nähdäkseni maatalousyhteiskuntien kulttuurinen ja oikeudellinen il-

mapiiri olivat kuitenkin sellaisia, että raiskauksen ilmoittamiskynnys oli poik-

keuksellisen korkea. Raiskauksen ilmoituskynnys on edelleen korkea siitä huo-

limatta, että se on madaltunut huomattavasti viimeisten kahdenkymmenen vuo-

den aikana, puhumattakaan edellisestä vuosisadasta. Ilmi tulleen seksuaalisen 

väkivallan määrä on suoraan sidoksissa naisten oikeuksien kehitykseen ja nais-

ten seksuaalisen itsemääräämisoikeuden asemaan. Suomen autonomian ajan 

kontekstissa naisilla ei ole ollut sellaista yhteiskunnallista asemaa, että rais-

kauksesta ilmoittaminen olisi useinkaan ollut naisen etujen mukaista. Useim-

missa tapauksissa ilmoittaminen on tuottanut ainoastaan hankaluuksia naiselle 

riippumatta siitä, onko tekijä saatu tuomittua vai ei. Raiskauksen julkituomi-

selle ei siis ole ollut motivaattoria. Nähdäkseni raiskausten vähäisyyttä koske-

vien argumenttien perustelut eivät ole vakuuttavia eikä ole syytä olettaa, että 

raiskaus olisi ollut historiallisesti lähes tuntematon ilmiö. 

3.4 Väkisinmakaaminen muissa Pohjoismaissa 

Kuviossa 40 esitetään väkisinmakaamisesta annetut tuomiot Pohjoismaissa 

vuosina 1842–1917. 

                                                

196 Ks. esim. Ljungqvist 2015. 
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Kuvio 40 Väkisinmakaamisesta annetut tuomiot Pohjoismaissa 1842–1917 (/100 000 as.). 

Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Raiskaustuomioiden vertaaminen paljastaa yllättävän havainnon pohjoismai-

sesta tuomioistuinkäytännöstä. Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa väkisinmakaa-

minen oli autonomian aikana marginaalinen rikos, mutta Tanskassa tuomioiden 

määrä kasvoi 1850-luvulta alkaen jopa seitsemän kertaa suuremmaksi kuin 

muissa Pohjoismaissa. Itse asiassa 1890-luvun puolivälin Tanskassa tuomittiin 

enemmän raiskauksia suhteessa väkilukuun kuin 2000-luvulla. Tuomiotaso 

kuitenkin pieneni huomattavasti autonomian ajan loppua kohden ja vuonna 

1918 eli heti tarkastelujakson päättymisen jälkeen raiskaustuomioita oli enää 

alle kymmenesosa huippuvuoden 1896 tasosta. Ilmiö on erittäin mielenkiintoi-

nen ja sen selittämiseksi olisi syytä suorittaa jatkotutkimuksia. Raiskattiinko 

Tanskassa poikkeuksellisen paljon naisia, suhtauduttiinko seksuaaliseen väki-

valtaan erityisen tuomitsevasti vai oliko kyseessä tilastointikäytännön eroavai-

suus? Kysymyksiin ei ole tässä yhteydessä mahdollista esittää vastauksia. 

3.5 Salavuoteuskontrolli 

Raiskausten vähäisyys ei kuitenkaan tarkoittanut, että viranomaiset olisivat 

suhtautuneet välinpitämättömästi siveellisyysrikoksiin. Päinvastoin siveelli-

syysrikokset kuuluivat vielä 1800-luvun puolivälissä yleisimmin tuomittaviin 

rikoksiin. Siveellisyysrikoskontrolli kohdistui kuitenkin pääasiassa salavuo-

teuteen. Salavuoteuden perustunnusmerkistö oli yksinkertainen ja edellytti ai-

noastaan yhdyntää naimattoman miehen ja naimattoman naisen välillä. Mikäli 

toinen tai molemmat osapuolet olivat naimisissa, rikosnimikkeenä oli yhden-

kertainen tai kahdenkertainen huoruus. Aikaisemmassa tutkimuksessa on kui-

tenkin todettu, että tunnusmerkistön yksinkertaisuudesta huolimatta salavuo-
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teustapaukset päätyivät käytännössä tuomittavaksi lähinnä silloin, kun yhdyn-

nän seurauksena syntyi lapsi.197 Armas Niemisen mukaan salavuoteudet tuli-

vat tuomittavaksi lähinnä, kun syntyneen lapsen elatusta koskevaa asiaa jou-

duttiin käsittelemään oikeudessa.198 Esimerkiksi Antero Heikkinen kuitenkin 

raportoi useista tapauksista, joissa salavuoteus tuomittiin, vaikka lapsen ela-

tuksesta ei ollut riitaa.199 Salavuoteus sovitettiin sakolla, paitsi eräissä kvali-

fioiduissa tekomuodoissa. Kuviossa 41 esitetään salavuoteustuomioiden 

määrä Suomessa vuosina 1842–1917. 

 
Kuvio 41 Salavuoteudesta annetut tuomiot Suomessa 1842–1917 (/100 000 as.). Kolmen vuo-

den liukuvat keskiarvot. 

Salavuoteus oli vielä 1840-luvulla juopumuksen jälkeen toiseksi yleisin suoma-

laisissa tuomioistuimissa tuomittu rikos. Tuomiomäärä oli kuitenkin nopeasti vä-

henemässä ja salavuoteustapaukset katosivat käytännössä tuomioistuinten asia-

listoilta 1900-luvun alussa. Vähenevän trendin lisäksi salavuoteuksien määrälli-

sessä kehityksessä on lähinnä yksi toinen olennainen vaihe, nälkävuosien aikai-

nen tuomiomäärän romahdus. 

Salavuoteuskontrollin keskittyminen lapsen syntymään johtaneisiin tapauk-

siin edellyttää aviottoman syntyvyyden huomioimista analyysissa. Ensinnäkin 

voidaan todeta, ettei salavuoteustuomioiden määrän suhteuttaminen väkiluvun 

sijaan avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten lukumäärään muuttaisi edel-

listä kuviota käytännössä lainkaan. Syynä on avioliiton ulkopuolella syntynei-

den lasten lukumäärän ja väkiluvun vahva korrelaatio. Avioliiton ulkopuolella 

syntyneiden lasten määrä myötäili 1840-luvun jälkeen väestönkehitystä ja oli 

                                                

197 Nieminen 1951, s. 286; Ylikangas 2000, s. 176. 
198 Nieminen 1951, s. 286. 
199 Heikkinen 1988, s. 169–170. 
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vuosikymmenestä riippuen 6,6–7,9 % elävänä syntyneiden lasten lukumäärästä 

eli n. 4 000–6 500 lasta vuodessa.200 Avioliiton ulkopuolisen syntyvyyden huo-

mioiminen avaa kuitenkin uuden näkökulman salavuoteuskontrollin alueelli-

siin eroihin. Kuviossa 42 esitetään salavuoteudesta annetut tuomiot maaseu-

dulla ja kaupungeissa vuosina 1842–1917. 

 
Kuvio 42 Salavuoteudesta annetut tuomiot maaseudulla ja kaupungeissa 1842–1917 

(/100 000 as.) Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Havaitaan, ettei salavuoteudesta annettujen tuomioiden määrässä esiintynyt 

merkittävää alueellista vaihtelua lukuun ottamatta 1870–1880-lukuja, joiden ai-

kana kaupungeissa tuomittiin vain vähän salavuoteuksia. Aikaisemmassa tut-

kimuksessa on kuitenkin todettu avioliiton ulkopuolisen syntyvyyden olleen 

kaupungeissa selvästi yleisempää kuin maaseudulla. Panu Pulma ja Oiva Tur-

peinen toteavat, että maaseudulla 6,6 % ja kaupungeissa 15,3 % elävänä synty-

neistä lapsista syntyi avioliiton ulkopuolella vuosina 1841–1865. He selittävät 

eroa yhtäältä kaupunkien palvelusväkeen kuuluneiden nuorten ja naimattomien 

naisten suurella määrällä sekä toisaalta maaseudun naisten tavalla lähteä kau-

punkiin synnyttämään aviotonta lasta.201 Toisin sanoen kaupungissa syntyvä 

lapsi oli yli kaksi kertaa todennäköisemmin avioton kuin maaseudulla. Armas 

Nieminen puolestaan esittää tilaston, joka osoittaa avioliiton ulkopuolisen syn-

tyvyyden olleen 1840–1920-luvuilla kaupungeissa 1,35–1,75-kertaa yleisem-

pää suhteessa väkilukuun kuin maaseudulla.202 

                                                

200 Tilastokeskus: Syntyneet. Taulu 12dk: Elävänä syntyneet äidin avioisuuden mukaan 1761–

2019. 
201 Pulma – Turpeinen 1987, s. 50. 
202 Nieminen 1951, s. 290. 
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Kaupunkien korkeammasta avioliiton ulkopuolisesta syntyvyydestä seuraa, 

että myös salavuoteustuomioiden tason olisi tullut olla vastaavalla tavalla kor-

keampi olettaen, että salavuoteuskontrolli oli samanlaista kaupungeissa ja maa-

seudulla. Sellaista ei kuitenkaan voida havaita tilastoista, korkeintaan päinvas-

toin. Aviottoman lapsen synnyttänyt nainen sai siis maaseudulla paljon toden-

näköisemmin tuomion salavuoteudesta kuin kaupungissa. Sanotusta voidaan 

päätellä, että salavuoteuksia joko kontrolloitiin huomattavasti ankarammin 

maaseudulla kuin kaupungeissa tai sitten kaupungeissa naisilla ei olisi ollut sa-

manlaisia mahdollisuuksia hakea lapselleen elatusta kuin maaseudulla, minkä 

vuoksi elatusriitojen yhteydessä tuomittavia salavuoteuksia olisi ollut vähem-

män. 

Nieminen toteaa teoksessaan Taistelu sukupuolimoraalista (1951), ettei sala-

vuoteustuomiotilastoja voida käyttää moraalin ilmentäjänä, koska tuomioistuin-

ten käsittelemissä tapauksissa oli kyse rikosten määrän sijaan tapausten tulemi-

sesta viranomaisten tietoon ja kontrollin ankaruudesta.203 Olen samaa mieltä. 

Nähdäkseni autonomian ajan salavuoteustuomioiden kehitystä voidaan pitää eh-

käpä parhaana esimerkkinä siitä, etteivät tuomiotilastot kuvaa ensisijaisesti ko-

konaisrikollisuuden, vaan kontrollin määrää. Voidaan pitää itsestään selvänä, ett-

eivät avioliiton ulkopuoliset yhdynnät loppuneet 1900-luvulle tultaessa. Aviolii-

ton ulkopuoliset synnytyksetkin, joista salavuoteustuomioissa oli ennen kaikkea 

kyse, ainoastaan lisääntyivät puheena olevalla ajanjaksolla. Sen sijaan tuomioi-

den vähenemisessä lienee kyse laajemmasta kulttuurisesta muutoksesta, jonka 

seurauksena salavuoteuden rangaistusarvo aleni. 

Salavuoteuden tuomittavuus on kiinteässä yhteydessä seksuaalimoraaliin ja 

sen sosiaaliseen kontrolliin. Vielä 1500-luvun Suomessa siveellisyysrikoksia ei 

käytännössä käsitelty oikeudessa. Tutkimuskirjallisuudessa sen on esitetty joh-

tuvan nimenomaan löyhästä kontrollista, ei niinkään tekojen vähäisyydestä.204 

Kuitenkin 1600-luvun loppuun mennessä salavuoteudet olivat nousseet ylei-

simmäksi tuomituksi rikokseksi Suomessa. Avioliiton ulkopuoliseen yhdyn-

tään kannustivat sotien aiheuttama köyhempien väestöryhmien naisvaltaisuus 

sekä sääty-yhteiskunnan asettamat avioitumisen esteet.205 Samaan aikaan Ruot-

sissa oli silloin Euroopan ankarin seksuaalimoraalikontrolli, mikä selittää ta-

pausten käsittelyä tuomioistuimissa.206 Tuolloinkin kyse oli erityisesti lapsen 

syntymään johtaneista yhdynnöistä, jolloin lapsi itsessään todisti tunnusmer-

kistön täyttymisestä. Käytännössä tuomioita seurasi myös tilanteista, joissa kir-

kolliset tahot ilmoittivat salavuoteudesta ja syytetyt saattoivat vapautua vanno-

malla ns. puhdistusvalan.207 

                                                

203 Nieminen 1951, s. 286. 
204 Aalto 1996, s. 52; Karonen 1996, s. 99; Ylikangas 2000, s. 174–175. 
205 Ylikangas 2000, s. 175–176. 
206 Sundin 1992, s. 345. 
207 Ylikangas 2000, s. 176–177. 
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Viimeinen salavuoteustuomio langetettiin vuonna 1926, jolloin salavuoteus 

myös dekriminalisoitiin. Salavuoteustunnusmerkistö oli sitä ennen jäänyt usei-

den muiden moraali- ja uskontorikosten kanssa kuolleeksi kirjaimeksi eli muo-

dollisesti voimassa olevaksi säännökseksi, jota ei kuitenkaan toteuteta oikeus-

käytännössä (desuetudo).208 Eero Backmanin mukaan dekriminalisoinnin taus-

talla ei kuitenkaan ollut kulttuurinormiston muutos, vaan lainkohdan sovelta-

misen vaikeus: Teko oli niin yleinen, ettei sitä voitu käytännössä valvoa.209 

Vuoden 1914 lainvalmistelukunta olikin todennut, että valvomattomana säädös 

tuottaa vain haittaa siveellisyyden ylläpitämiselle.210 

Salavuoteuskontrollin romahduksen voi tulkita kahdella tavalla. Ensinnäkin 

on mahdollista, ettei moraalikäsityksissä tosiaan tapahtunut muutosta, joka olisi 

tehnyt salavuoteuden kriminalisoimisen tarpeettomaksi, kuten Backman esit-

tää. Silloin vuoden 1926 dekriminalisoinnissa ja sitä edeltäneessä desuetudossa 

olisi ollut kyse hävitystä taistelusta yleistä sosiaalista normistoa rikkovaa toi-

mintaa vastaan. Toisaalta juuri teon yleisyys puoltaa vaihtoehtoista tulkintaa, 

jonka mukaan moraalikoodisto oli jo muuttunut sallivammaksi avioliiton ulko-

puolisen yhdynnän suhteen. Salavuoteuskontrolli ei siis olisi loppunut viran-

omaisten havaittua kontrollipyrkimysten toivottomuuden, vaan koska yleinen 

moraalikäsitys ei enää vaatinut salavuoteutta harjoittavien rikosoikeudellista 

tuomitsemista edes silloin, kun teon seurauksena syntyneen lapsen elatuksesta 

oli tarpeen käydä oikeutta. Teon tuomittavuus putosi siis rikosoikeuden toimin-

takynnyksen alapuolelle, mikä ei vielä tarkoita, että tekoa olisi pidetty muuten 

suvaittavana; Kaikkea paheksuttavaa käyttäytymistä ei käsitellä rikosoikeuden 

piirissä. 

Jälkimmäinen tulkinta saa epäsuoraa tukea vuosien 1914 lainvalmistelu-

kunnan ja vuoden 1967 seksuaalirikoskomitean ehdotuksista. Vuonna 1914 

normin katsottiin tuottavan lähinnä haittaa siveellisyyskäsitysten ylläpitämi-

selle, jos teosta ei tosiasiassa seuraa rangaistusta. Rikoslaki nähtiin siis siveel-

lisyyskäsityksen muokkaamisen ja ylläpitämisen välineenä. Vuonna 1967 sala-

vuoteuden dekriminalisoinnin nähtiin puolestaan johtuneen havainnosta, ettei 

rikoslailla voitu muuttaa ihmisten seksuaalista käyttäytymistä.211 

1900-luvun alussa ihmisten seksuaalinen käyttäytyminen oli ristiriidassa ri-

koslaissa asetettujen moraalinormien kanssa. Olisi nähdäkseni virheellistä tul-

kita, että salavuoteuden desuetudon ja dekriminalisoinnin taustalla olisi perim-

mäisesti vaikuttanut kykenemättömyys kontrolloida moraalinvastaista käyttäy-

tymistä. Tulkinta edellyttäisi, että rikoslaki edustaisi yhteiskunnan kollektii-

vista moraalikäsitystä, mutta kansalaisten keskuudessa yleinen toiminta (avio-

                                                

208 Sorainen 2011, s. 203–204. 
209 Backman 1976, s. 263. 
210 Lainvalmistelukunnan ehdotus 1914:2, s. 22. 
211 Sorainen 2011, s. 204. 
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liiton ulkopuolinen yhdyntä) olisi perustavanlaatuisesti kollektiivisen moraa-

linormiston vastainen. Luontevampaa olisi mielestäni tulkita, että toiminnan 

yleisyys kertoo sen kasvaneesta hyväksyttävyydestä sosiaalisessa yhteisössä. 

Mikäli teko olisi ollut edelleen yhtä tuomittavana pidetty kuin 1840-luvulla, 

olisi valtiolla riittänyt resursseja sen valvontaan. Varsinkin ottaen huomioon, 

että tuomiot seurasivat tilanteista, joissa teosta oli kiistattomana todisteena 

avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi, jonka elatusasiaa kaiken lisäksi käsitel-

tiin oikeudessa. Salavuoteuksien määrä siis väheni, koska salavuoteuden ran-

gaistusarvo heikkeni rikosoikeudellisen toimintakynnyksen alapuolelle. Ran-

gaistusarvon muutos voi puolestaan liittyä useisiin kulttuurisiin tekijöihin, ku-

ten uskonnon merkityksen vähenemisestä johtuvaan siveellisyyden arvostuk-

sen heikkenemiseen tai avioliittokäsitysten muuttumiseen. Olihan esimerkiksi 

solmitun avioliiton avioeroon päättymisen todennäköisyys lähes kymmenker-

taistunut 1880- ja 1920-lukujen välisenä aikana.212 

Salavuoteuskontrollin hiipuminen tapahtui kuitenkin Suomessa muihin 

Pohjoismaihin verrattuna varsin myöhään. Kuviossa 43 esitetään salavuoteu-

desta annettujen tuomioiden kehitys Pohjoismaissa vuosina 1835–1917. 

 
Kuvio 43 Salavuoteudesta annetut tuomiot Pohjoismaissa 1835–1917 (/100 000 as.). Kolmen 

vuoden liukuvat keskiarvot. 

Avioliiton ulkopuoliseen yhdyntään kohdistuvat rankaisevat asenteet hiipuivat 

Suomessa yhteiskuntakehityksen muokatessa moraalikäsityksiä. Norjassa ja 

Ruotsissa moraalikäsitysten muutokset ja niitä seurannut salavuoteuden ran-

gaistusarvon väheneminen alkoivat kuitenkin jo paljon aikaisemmin. Salavuo-

                                                

212 Avioerotilastointi alkaa Suomessa vuodesta 1878. 
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teustuomioiden kehitys Pohjoismaissa havainnollistaakin suomalaisen yhteis-

kunnan kehityksen, esimerkiksi teollistumisen ja kaupungistumisen eurooppa-

laisittain vertailtuna hitaan ja myöhäisen käynnistymisen vaikutuksia. 

4 Moraali, kunnia ja petollisuus 

4.1 Yksilön sitoutuminen yhteisön moraalikäsityksiin 

Salavuoteuskontrollin hiipuminen herättää kysymyksen, oliko kyse ainoastaan 

seksuaalimoraaliin liittyvän arvomaailman kehityksestä vai kertooko havainto 

laajemmasta yksilön ja yhteisön suhteen muutoksesta. Paneudutaan kysymyk-

seen tarkastelemalla lähemmin sellaisen rikollisuuden kehitystä, joka osoittaa 

yhteisön kontrollin ulottumista yksilön henkilökohtaisiin moraalisiin valintoi-

hin. Kyse on toisin sanoen yksilöiden sitoutumisesta yhteisön jakamiin moraa-

likäsityksiin ja tuon sitoutumisen rikosoikeudellisesta kontrollista. Salavuoteu-

det ovat tyypillinen esimerkki uhrittomista rikoksista, joiden koettu vahingol-

lisuus ja rangaistavuus perustuivat nimenomaan niiden vallitsevaa moraalikä-

sitystä loukkaavasta luonteesta. Nykyään voitaisiin puhua moraalirikoksista. 

Moraalirikosten ja yhteisön moraalikäsitysten välinen suhde on yksinkertainen. 

Mitä sitoutuneempia yksilöt ovat jaettuihin moraalikäsityksiin ja mitä vahvem-

min moraalikäsitysten noudattamista valvotaan, sitä vähemmän rikoksia teh-

dään ja sitä useammin teot tulevat viralliskontrollin kohteeksi. 

Moraalirikosten lisäksi yksilön ja yhteisön suhdetta kuvaavat kunniaan koh-

distuneet rikokset sekä petollisuusrikokset. Kummassakin rikosryhmässä on 

kyse muiden yhteisön jäsenten mielipiteiden merkityksestä yksilön toimin-

nassa. Kunnianloukkauksen rangaistusarvo on korkeimmillaan, kun rikoksella 

on käytännön seurauksia loukatun elämään. Vastaavasti mitä vähemmän pai-

noarvoa yksilöt antavat toisten mielipiteille, sitä vähäisempänä rikoksena kun-

nianloukkaus näyttäytyy. Petollisuusrikoksissa on puolestaan kyse kolikon 

kääntöpuolesta. Yhteisön hyväksynnän menettämisen seuraukset määrittelevät, 

millaisia vaikutuksia oman edun tavoittelulla petollisten keinojen kautta on yk-

silön elämään. Kynnys rikoksen tekemiseen kasvaa, jos epäviralliset seuraukset 

lähiyhteisössä ovat vakavat. Moraalinen paheksunta vaikuttaa siten suoraan 

sekä kunnianloukkauksiin että petollisuusrikoksiin ja niitä on sen vuoksi syytä 

käsitellä samassa yhteydessä kuin moraalirikoksia. 

Seuraavaa tarkastelua on syytä pohjustaa muistutuksella, että oikeustilas-

toista havainnoitavan tuomiokehityksen taustalla vaikuttaa aina neljä eri pää-

selittäjää, jotka tulee tulkinnalla erottaa toisistaan, kun halutaan selvittää tuo-

mitun rikollisuuden muutoksia. Ensimmäinen tilastoidun rikollisuuden mää-

rään vaikuttava tekijä on rikostapahtumien lukumäärä. Toisena ovat rikosten 

rangaistusarvot eli erilaisten rikosten koettu vakavuustaso ja siihen liittyvä so-

siaalinen tuomittavuus. Kolmantena ja neljäntenä tekijänä ovat epävirallinen ja 
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virallinen sosiaalinen kontrolli, jotka yleensä noudattelevat rangaistusarvoja. 

Epävirallinen sosiaalinen kontrolli tarkoittaa tässä yhteydessä yksityisten taho-

jen suorittamaa rikosten tarkkailua ja havaittujen rikosten ilmoittamista viran-

omaisille, jotka ovat usein rikosten tuomitsemisen edellytyksiä. Virallisella so-

siaalisella kontrollilla puolestaan viitataan viranomaisten suorittamaan tutkin-

taan, syyttämiseen ja tuomitsemiseen. Sekä epävirallinen että virallinen kont-

rolli kohdistuvat todennäköisimmin vakavina pidettyihin rikoksiin eli tekoihin, 

joiden rangaistusarvo on korkea. Missä tahansa neljästä osatekijästä tapahtuva 

muutos voi aiheuttaa muutoksen oikeustilastoista ilmenevään rikollisuuden 

määrään. Seuraavan tarkastelun kannalta on olennaista, että samaan aikaan py-

ritään selittämään rangaistusarvojen ja todellisen käyttäytymisen muutoksia. 

Sen vuoksi erisuuntainen tuomiokehitys voi eri rikosten osalta antaa aihetta eri-

laisiin tulkintoihin kehityksen selityksistä. Tarkastelu aloitetaan esittelemällä 

moraalirikosten, kunnianloukkausten ja petollisuusrikosten tilastollista kehi-

tystä. Sen jälkeen havaittuja muutoksia pyritään kootusti selittämään teoreetti-

sen viitekehyksen valossa. 

4.2 Rikollisuuden tilastollinen kehitys 

a. Moraalirikokset 

Moraalirikokset ovat siis tekoja, jotka eivät ensisijaisesti tuota haittaa toiselle 

ihmiselle tai valtiolle, vaan ovat rangaistavia, koska ne loukkaavat vallitsevia 

moraalikäsityksiä. Luokkaan sisältyvinä tunnusmerkistöinä pidetään tässä yh-

teydessä rauhanrikoksia, rikoksia vanhempaa tai isäntää vastaan, kiroamista 

julkisella paikalla sekä sapatin rikkomista. Edellisessä luvussa käsitelty sala-

vuoteus on myös keskeinen moraalirikostunnusmerkistö. 

Rauhanrikokset olivat vuoden 1734 laissa tunnusmerkistöjä, joilla suojattiin 

yleistä järjestystä esimerkiksi kirkossa, markkinoilla ja yleisillä teillä. Esimer-

kiksi tierauhasta säädettiin seuraavaa: ”Jos joku poraa ja luikkaa, ilkivaltaisuu-

desta, yhteisillä teillä, kaduilla ja kujilla, eli jollekulle sanoilla eli muulla ta-

valla, rauhattomuutta tekee…” Uudessa rikoslaissa rauhanrikosten tunnusmer-

kistö uudistettiin ja tunnusmerkistöillä suojattava oikeushyvä muuttui. Aiem-

min käyttäytymistä julkisella paikalla ohjannut säännöstö vaihtui kotirauhan 

suojaamiseen. Kotirauhan rikkomisesta annettiin uuden rikoslain aikana mo-

ninkertaisesti tuomioita vanhoihin rauhanrikoksiin verrattuna, minkä vuoksi ri-

kosten tarkastelu rajoitetaan tässä vuosiin 1842–1893. 

Rauhanrikoksiin sisältyi myös huomattavasti vakavampia rikoksia, joita ei 

voida itsessään kutsua moraalirikoksiksi. Esimerkiksi kirkossa tai maantiellä 

tehty tappo täytti henkirikoksen lisäksi myös rauhanrikoksen tunnusmerkistön. 

Tämän tutkimuksen näkökulmasta olennaista on kuitenkin, että rauhanrikok-

seen sisältyi vuoden 1734 laissa ajatus, että teko loukkaa ennen kaikkea kunin-

gasta tai yhteisöä. Maantiellä tehdyn tapon käsitteleminen rauhanrikoksena 
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merkitsi siis uhrin aseman laajentamista kattamaan koko paikallisyhteisö sekä 

kuningas. Henkirikokset toki tuomittiin henkirikoksina ja mikäli tekijä samassa 

yhteydessä tuomittiin rauhanrikoksesta, oli sen paheksuttavuudesta kyse yhtei-

söön kohdistuvasta loukkauksesta. Rauhanrikossäännöstö laajensi siis vaka-

vien rikosten uhrijoukkoa korostaen yhteisön merkitystä.213 Uudessa rikos-

laissa vakavien rikosten kytkeytyminen julkisrauhaan poistettiin. 

Rikokset vanhempaa ja isäntää vastaan olivat selkeämmin moraalirikoksia. 

Perheenjäsenillä ja palkollisilla oli lakisääteinen velvollisuus kunnioittaa talon 

isäntäväkeä ja noudattaa annettuja määräyksiä. Epäkunnioittava käyttäytymi-

nen ja tottelemattomuus oli säädetty rangaistavaksi. Laissa oli esimerkiksi seu-

raavanlainen tunnusmerkistö: ”Jos lapsi langettaa häväistyssanoja isää, eli äitiä 

vastaan, rangaistakoon kolmekolmattakymmenellä parilla raippavitsoja.”  

Sapattirikoksessa oli kyse työn tekemisestä sunnuntaina tai kirkollisena juh-

lapyhänä (”Jos joku tekee työtä, eli käsi-tekoa [sunnuntaina tai juhlapyhänä]”). 

Sen yhteydessä tilastoitiin myös kirkonpahennus, joka tarkoitti kirkkoon koh-

distuvaa häpäisevää tekoa. Esimerkiksi: ”Jos joku tulee juovuksissa kirkkoon, 

eli siihen kussa jumalanpalvelus pidetään, eli muutoin siellä tekee sorinaa ja 

pahennusta; Tehköön sakkoa viisikolmatta taalaria”. Kiroaminen julkisella pai-

kalla oli nimensä mukaisesti tunnusmerkistö, jonka täyttyminen edellytti voi-

masanojen käyttöä muiden kuullen (”Jos joku puhkeaa ulos valoihin ja kirouk-

siin…”). Kuvioissa 44 ja 45 esitetään kyseisistä rikoksista annetut tuomiot vuo-

sina 1842–1917. 

 

 
Kuvio 44 Rauhanrikoksista sekä rikoksista vanhempaa tai isäntää vastaan annetut tuomiot 

1842–1917 (/100 000 as.). Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 45 Sapattirikoksesta ja kirkonpahennuksesta sekä kiroamisesta annetut tuomiot 1842–

1917 (/100 000 as.). Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

                                                

213 Kuten aiemmin todettiin, myös väkisinmakaaminen oli ennen kaikkea rauhanrikos, jossa 

uhrina ei ollut raiskattu nainen, vaan laajempi ihmisjoukko. 
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Rauhanrikosten sekä vanhempaan ja isäntään kohdistuvien rikosten määrä vä-

heni huomattavasti autonomian aikana. Kummatkin olivat käytännössä kadon-

neet tuomioistuinten asialistoilta jo ennen uuden rikoslain voimaantuloa. Vii-

meiset vanhempaa tai isäntää vastaan tehdyt rikokset tilastoitiin vuonna 1883. 

Rauhanrikokset eivät poistuneet uuden rikoslain myötä, mutta rikoslaji muuttui 

käytännössä kotirauhan rikkomiseksi, kuten edellä todettiin. Sen sijaan sapatti-

rikokset ja kiroamiset lisääntyivät voimakkaasti 1850-luvun puolivälistä 1880-

luvun alkuun. Niiden tilastointi lopetettiin vuonna 1885. Kun sapattirikokset 

palasivat rikostilastoihin uuden rikoslain voimaantulon jälkeen vuonna 1894, 

niiden määrä oli kuitenkin huomattavasti pienempi kuin ennen tilastoinnin lo-

pettamista. 

b. Kunnianloukkaukset 

Kunnianloukkaukset jaettiin autonomian ajan Suomessa herjauksiin ja solvauk-

siin. Herjaus eli väite toisen henkilön syyllistymisestä rikokseen oli huomatta-

vasti vakavampi tekomuoto. Herjaus tulee erottaa perättömästä ilmiannosta, 

jossa tekijä ilmoittaa olemattoman rikoksen viranomaiselle. Aikaisemmissa tut-

kimuksissa on katsottu, että herjauksella saattoi olla maatalousyhteiskunnassa 

merkittäviä käytännön vaikutuksia uhrille, mikäli väite jätettiin huomioimatta. 

Jos henkilöä esimerkiksi herjattiin varkaaksi eikä hän reagoinut asiaan, yhtei-

söön jäi vallitsemaan oletus väitteen todenperäisyydestä. Herjauksella oli siten 

potentiaalisesti leimaava vaikutus uhrin elämään.214 Vaihtoehdot herjaukseen 

vastaamiseksi olivat tyypillisesti väkivaltaan turvautuminen tai asian saattami-

nen viranomaisten ratkaistavaksi.215 Herjaus oli siten aidosti merkittävä rikos, 

jonka uhrilla oli voimakas intressi saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa. 

Kunnianloukkauksen lievempi muoto, solvaus, tarkoitti muunlaista kunnian 

loukkaamista kuin väitettä rikoksen tekemisestä. Toisen haukkuminen tyh-

mäksi tai rumaksi täyttäisi siten solvauksen tunnusmerkistön. Kuviossa 46 esi-

tetään herjauksesta ja solvauksesta annetut tuomiot vuosina 1842–1917. 

                                                

214 Ylikangas 1988; Ylikangas 2000; Lidman 2008. 
215 Ylikangas 1988. 
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Kuvio 46 Herjauksesta ja solvauksesta annetut tuomiot 1842–1917 (/100 000 as.). Kolmen 

vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kunnianloukkausten kehitys voitaisiin periaatteessa jakaa kolmeen vaiheeseen. 

Ensinnäkin niiden määrä puolittui 1840–1860-lukujen aikana. Sen jälkeen tuo-

miot kolminkertaistuivat kymmenessä vuodessa, mutta alkoivat taas vähetä ta-

saisesti vuodesta 1880 lähtien. 

Kunnianloukkaussäännökset uudistettiin vuoden 1866 osittaisuudistuksessa. 

Vuoden 1734 laissa kunnianloukkauksen rangaistavuus perustui ennen muuta 

herjauksen vahingollisuudelle. Tunnusmerkistön täyttyminen edellytti valhetta, 

joka ”käy hengen ja kunnian päälle”, mikä tarkoitti syytöstä rikoksen tekemi-

sestä. Samaa sanamuotoa käytettiin myös perättömän ilmiannon tunnusmerkis-

tössä. Puhdasmuotoinen solvaus (”ei se käy arvon ja kunnian päälle, mutta on 

muutoin häpeällinen ja halventavainen”) oli rangaistavaa ainoastaan, kun se jul-

kaistiin kirjallisessa muodossa. Osittaisuudistukseen sisältyneessä asetuksessa 

väärästä ilmiannosta ja muusta kunnianloukkauksesta tunnusmerkistöjä laajen-

nettiin huomattavasti. Olennaisin tuomiomäärään vaikuttanut muutos oli suulli-

sesti lausutun solvauksen säätäminen rangaistavaksi. Kunnianloukkausten huo-

mattava lisääntyminen 1870-luvun aikana oli siten seurausta lainsäädäntömuu-

toksesta. Analyysin kannalta keskeistä on, että väheneminen jatkui vuoden 1880 

jälkeen. On luultavaa, että väheneminen jatkui samoista syistä kuin ennen uudis-

tusta ja vuosikymmenen kasvavan kehityksen vaihe oli vain seurausta oikeus-

käytännön muotoutumisesta uusien säännösten mukaiseksi. 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1
8

4
2

1
8

4
5

1
8

4
8

1
8

5
1

18
54

1
8

5
7

1
8

6
0

1
8

6
3

1
8

6
6

18
69

1
8

7
2

1
8

7
5

1
8

7
8

1
8

8
1

18
84

1
8

8
7

1
8

9
0

1
8

9
3

1
8

9
6

18
99

1
9

0
2

1
9

0
5

1
9

0
8

1
9

1
1

19
14

1
9

1
7



126 
 

c. Petollisuusrikokset 

Tarkasteltaessa yksilön sitoutumista yhteisön moraalikäsityksiin on syytä käsi-

tellä myös petollisuusrikollisuutta, jonka voidaan katsoa osoittavan yksilön vä-

linpitämättömyyttä häneen kohdistuvasta paheksunnasta. Yksilön ollessa hei-

kommin sitoutunut ja vähemmän riippuvainen lähiyhteisönsä hyväksynnästä 

mahdollistuu petollisten keinojen käyttäminen taloudellisen menestyksen 

hankkimiseksi. Petollisuusrikoksiin sisällytetään tässä useita erilaisia tunnus-

merkistöjä, joita yhdistää oman edun tavoittelu uhrin kustannuksella ilman 

omaisuuden anastamista tai väkivallan käyttämistä. Rikoksen kohteena oleva 

omaisuus annetaan siis tekijälle vapaaehtoisesti tai se on jo valmiiksi tekijän 

hallussa. Huomioitavat rikosnimikkeet ovat petos, kavallus, väärennys, oman-

käden ulosotto, takavarikon rikkominen, konkurssirikos sekä pesänkavallus. 

Rikosnimikkeet pitävät yhdessä sisällään kaikki autonomian ajan rikostilastoi-

hin sisältyvät petollisuusrikokset lukuun ottamatta kaatoluokkaa ”muu petolli-

suus”, johon sisältyivät esimerkiksi epärehellisyys ja laiton kauppa. Kaato-

luokka on jätetty tarkastelun ulkopuolelle, koska laittomasta kaupasta annettu-

jen tuomioiden määrässä on runsasta vaihtelua eikä teko selkeästi lukeudu pe-

tollisuusrikoksiin. Petollisuusrikosten rikoslajikohtainen jakauma vuosina 

1845, 1880 ja 1915 esitetään taulukossa 9 ja petollisuusrikoksista annettujen 

tuomioiden kehitys vuosina 1842–1917 kuviossa 47. 

Taulukko 9 Petollisuusrikosten suhteelliset osuudet kaikista petollisuusrikoksista sekä kaik-

kien petollisuusrikostuomioiden yhteenlaskettu summa vuosina 1845, 1880 ja 1915 

 1845 1880 1915 

Omankäden ulosotto 29 % 26 % 23 % 

Takavarikon rikkominen 22 % 39 % 9 % 

Väärennysrikos 23 % 17 % 13 % 

Kavallus 11 % 6 % 26 % 

Petos 6 % 7 % 22 % 

Rahanväärennys 8 % 5 % 1 % 

Konkurssirikos 0 % 0 % 6 % 

Pesänkavallus 2 % 1 % 1 % 

Yhteensä 129 351 913 
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Kuvio 47 Petollisuusrikoksista annetut tuomiot 1842–1917 (/100 000 as). Kolmen vuoden 

liukuvat keskiarvot. 

Petollisuusrikollisuuden määrä säilyi vakaana ennen nälkävuosia. Nälkävuodet 

aiheuttivat petollisuusrikoksiin samanlaisen rikosaallon kuin muihinkin omai-

suusrikoksiin, joskin tuomiomäärän kasvu kriisin aikana rajoittui rahanväären-

nykseen ja takavarikon rikkomiseen. Nälkävuosien jälkeen petollisuusrikokset 

lisääntyivät vuosisadan vaihteeseen saakka. 1900-luvun alussa petollisuusri-

kosten määrä vakiintui selvästi 1800-lukua korkeammalle tasolle. 

Vuonna 1891 tapahtui voimakas tuomiomäärän kasvu, joka aiheutui suu-

rimmaksi osaksi omankäden ulosottojen ja petosten nelinkertaistumisesta. 

Muutos oli niin äkillinen, että se voi selittyä vain kriisillä, lainsäädäntöuudis-

tuksella tai tilastointikäytäntöjen muutoksella. Vuonna 1891 ei kuitenkaan ta-

pahtunut sellaista yhteiskunnallista kriisiä tai lainsäädäntöuudistusta, joka olisi 

voinut aiheuttaa rikosten nelinkertaistumisen. Pysyvä ja huomattava tasonmuu-

tos ei myöskään ole kriisiajoille tyypillinen seuraus. Ainoa todennäköinen se-

litysvaihtoehto onkin tilastointikäytäntöjen muutos. Vuonna 1891 julkaistiin 

ensimmäiset oikeustoimikunnan kokoamat rikostilastot, joten käytäntömuutos 

olisi ajallisesti uskottava. Tarkempaa tietoa ei kuitenkaan ole, mistä tilastoluo-

kasta ”uudet” tuomiot olisi siirretty tai mistä muusta tilastointitavan muutok-

sesta tasonmuutos voisi aiheutua. 

4.3 Yhteisön kontrollista yksilönvapauteen 

a. Kysymyksenasettelu 

Tarkastelun lähtökohtana oli salavuoteuksien kehityksen perusteella herännyt 

kysymys yksilön ja yhteisön moraalikäsitysten muutoksista autonomian aikana. 

Tilastollisessa analyysissa käytiin läpi kolmen rikosryhmän kehitystä ja havait-
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tiin useimpien rikoslajien kehityksessä selkeät pitkän aikavälin trendit. Rau-

hanrikokset, rikokset vanhempaa tai isäntää vastaan ja kunnianloukkaukset vä-

henivät tarkastelujakson aikana lukuun ottamatta kunnianloukkauksen tunnus-

merkistön laajentamisesta seurannutta tuomiomäärän kasvua. Lakiuudistus ei 

kuitenkaan lopettanut vähenemistä pysyvästi, vaan trendi jatkui entisenkaltai-

sena oikeuskäytännön vakiinnuttua. Petollisuusrikokset puolestaan lisääntyivät 

nälkävuosien jälkeen. Sapattirikokset ja kiroamiset julkisella paikalla sen sijaan 

kehittyivät epälineaarisemmin, mutta päälinjana oli tuomiomäärän kasvu 

1850–1870-luvuilla. Erisuuntaiset tutkimushavainnot kaipaavat tulkintaa en-

nen kuin niiden pohjalta voidaan tehdä johtopäätöksiä yksilön ja yhteisön väli-

sen suhteen kehityksestä. Kyse on siitä, missä määrin voidaan tulkita tilastojen 

heijastavan rikollisuuden, oikeushyvien arvostuksen tai sosiaalisen kontrollin 

muutoksia. 

Edellä käsiteltyjä rikoksia yhdistää, että niiden yleisyys tai kontrolloinnin 

tarve riippuu yksilön valinnanvapauden laajuudesta. Mitä enemmän toiminta-

vapauksia yksilöillä on suhteessa yhteisön moraalikäsityksiin, sitä helpompaa 

yksilöiden on ryhtyä niitä loukkaaviin tekoihin. Vastaavasti valinnanvapau-

desta seuraa, että puhtaasti moraalikäsityksiä suojaavien tunnusmerkistöjen 

rangaistusarvo heikkenee ja sen myötä kontrollintarve vähenee. Punnittaessa 

tilastollisten muutosten syitä on siis oletettavaa, että yksilön aseman korostu-

minen suhteessa yhteisöön on omiaan lisäämään rikollisia tekoja, mutta vähen-

tämään niiden tuomittavuutta. Olennaista onkin kysyä, miten yksilön ja yhtei-

sön moraalikäsitysten suhde muuttui maatalousyhteiskunnan kehityksen 

myötä. Vastaus edellyttää teoreettista pohdintaa. 

b. Moraalinen individualismi 

Émile Durkheimin yhteiskuntateorian216 olennaisena osana on yhteiskunnalli-

sen muutoksen vaikutus moraaliseen individualismiin ja kollektiiviseen oma-

tuntoon.217 Kollektiivisella omatunnolla tarkoitetaan yhteiskunnan keskiverto-

jäsenten jakamien uskomusten ja arvostusten muodostamaa kokonaisuutta.218 

Yhteisön jäsenten odotetaan käyttäytyvän tavalla, joka ei loukkaa kollektiivi-

sen omatunnon käsityksiä. Kollektiivinen omatunto on siten eräänlainen yksi-

löihin sisäänrakennettu sosiaalista kontrollia tulkitseva, ennakoiva ja ylläpitävä 

                                                

216 Tässä esiteltävä teoria perustuu pääasiassa teoksiin The Division of Labour in Society 

(1893, 1984) ja Professional Ethics and Civic Morals (1957, 1992). 
217 Bruce Dicristina on kritisoinut kriminologeja virheistä Durkheimin teorioiden käsittelyssä. 
Eräs keskeinen kritiikin kohde on Durkheimin yhteiskuntateorian liiallinen yksinkertaistami-

nen ja sitä seuraava teorian osoittaminen vääräksi. Tässä tutkimuksessa joudutaan väistämättä 

jättämään teorian monet vivahteet esittelemättä, mutta tarkoituksenakaan ei ole arvioida teo-

rian todenperäisyyttä, vaan käyttää sitä historiallisen muutoksen selityksenä. Ks. Dicristina 
2004. 
218 Durkheim 1984, s. 38–39. 
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mekanismi. Sen avulla yksilöt voivat mukauttaa toimintaansa vastaamaan lä-

hiyhteisön toiveita ja odotuksia. Yhteisön jäsenten keskinäinen luottamus pe-

rustuukin kollektiivisen omatunnon noudattamiselle. Durkheim kutsuu kollek-

tiivisen omatunnon varaan rakentuvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta sosiaa-

liseksi solidaarisuudeksi.  

Moraalinen individualismi puolestaan tarkoittaa yksilön vapautta muodos-

taa omat käsityksensä, arvonsa ja tavoitteensa, ja siten vapautua muiden yhtei-

sön jäsenten asettamista rajoituksista. Moraalinen individualismi muodostuu 

kahdesta osasta, subjektiivisesta refleksiivisyydestä ja emotionaalisesta välin-

pitämättömyydestä. Subjektiivinen refleksiivisyys tarkoittaa yksilön kykyä ar-

vioida ja valita omat arvonsa, tavoitteensa ja moraalikäsityksensä. Emotionaa-

linen välinpitämättömyys puolestaan antaa yksilölle mahdollisuuden jättää ul-

kopuolisten henkilöiden näkemykset huomioimatta ja arvostaa enemmän omaa 

käsitystään asioista. Moraalisesti individualistinen yksilö siis yksinkertaistaen 

päättää itse omista asioistaan välittämättä liikaa muiden mielipiteistä. 

Durkheim hahmottaa moraalisen individualismin ja kollektiivisen omatun-

non vastakohtaisina voimina. Kollektiivisen omatunnon ollessa vahva, yksilö 

hukkuu sosiaaliseen massaan eikä hänellä ole olennaista itseisarvoista merki-

tystä. Sosiaalinen kontrolli on painostavaa ja sen tarkoituksena on suojella jaet-

tuja uskomuksia ja arvostuksia torjumalla yhteisön jäsenten poikkeavaa käytöstä. 

Yksilöiden elämä on siis muiden taholta tarkasti kontrolloitua. Vahva kollektii-

vinen omatunto on tyypillinen piirre varhaisemmissa, erityisesti uskonnon va-

raan rakentuvissa yhteiskunnissa. Ajan kuluessa individualismin arvostus kui-

tenkin kohoaa ja yksilön elämästä tulee moraalisen kunnioituksen kohde. Perin-

teinen uskonto menettää asemaansa ”ihmisen uskonnolle” eli yksilöä korosta-

valle maailmankuvalle. Durkheim näkeekin individualismin kasvavan merkityk-

sen olevan historiallisesti vakaa, mutta ei kuitenkaan lineaarisesti kehittyvä il-

miö.  

Durkheimin mukaan moraalisen individualismin nousun ja yleisen yhteis-

kuntakehityksen välillä vallitsee syy-yhteys. Yhteiskuntien muodostuminen 

tuottaa aluksi tiukentunutta sosiaalista kontrollia, kun yhteisön valtaa pitävät 

jäsenet pyrkivät pakottamaan toiset noudattamaan omia arvojaan ja tavoittei-

taan. Kuitenkin yhteiskunta on itsessään se rakenne, joka tuottaa yksilölle pa-

remman aseman luomalla hänelle oikeuksia. Ilman yhteiskuntaa yksilöillä ei 

ole ”luonnollisia oikeuksia” eikä individualismikaan siten voi kehittyä. Yhteis-

kunnan laajentuessa ja monimutkaistuessa alkuvaiheen pakottava sosiaalinen 

kontrolli menettää tehoaan, jolloin yksilölle vapautuu enemmän toimintamah-

dollisuuksia. Siten yhteiskunnan kehittyminen johtaa moraalisen individualis-

min nousuun. Kuten todettua, kehitys ei ole suoraviivaista, vaan yksilökeskei-

nen maailmankuva voi menettää asemaansa suhteessa yhteisöllisyyteen esimer-

kiksi sotatilan tai pandemian vuoksi. 
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Durkheimin mukaan kollektiivisen omatunnon kontrollia luovan vaikutuk-

sen yhteys yhteiskuntakehityksen tasoon perustuu yhteiskunnalliseen työnja-

koon. Hän jakaa yhteiskunnat kahteen ideaalityyppiin, joiden ominaispiirteitä 

esiintyy samaan aikaan todellisissa valtioissa. Mekaanisissa yhteiskunnissa 

työnjako on yksinkertaista ja perustuu pääasiassa ikään ja sukupuoleen. Yhteis-

kunta on perusolemukseltaan kehittymättömämpi maatalouskulttuuri, jossa 

suurin osa väestöstä työllistyy samankaltaisiin tehtäviin. Orgaanisissa yhteis-

kunnissa työnjako on pitkälle kehittynyt ja yksilöt ovat erikoistuneet ammat-

teihinsa. Yksittäisillä ihmisillä ei voi olla osaamista toimia kovinkaan monessa 

erikoistumista vaativassa työtehtävässä, joten yksilöt tekevät enenevässä mää-

rin juuri omaan alaansa liittyviä työtehtäviä. Orgaaninen yhteiskunta muistuttaa 

siten nykyistä modernia talousjärjestelmää. 

Sosiaalisen solidaarisuuden eli yhteisön jäsenten välisen luottamuksen ole-

massaolo perustuu erilaisille tekijöille erityyppisissä yhteiskunnissa. Mekaani-

sissa eli perinteisissä yhteiskuntajärjestelmissä solidaarisuus (mekaaninen soli-

daarisuus) perustuu yksilöiden homogeenisyydelle. Pienempien ja vähemmän 

erikoistuneiden yhteisöjen jäsenet jakavat samanlaisen elämänpiirin sekä asen-

teet ja arvot, mikä luo vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kollektiivinen 

omatunto on siten mekaanisessa yhteiskunnassa erityisen vahva. Siitä myös 

seuraa, että yhteiskuntarauhan ylläpitämiseksi yhteisö harjoittaa voimakasta so-

siaalista kontrollia, jolla pyritään estämään jäsenten poikkeaminen muiden ih-

misten odotuksista. Poikkeavalla tavalla käyttäytyvät ihmiset vaarantavat kol-

lektiivisen omatunnon perustana olevan jaetun arvomaailman ja sen vuoksi eri-

laisuutta ei herkästi suvaita. 

Orgaanisissa yhteiskunnissa sosiaalinen solidaarisuus (orgaaninen solidaa-

risuus) perustuu puolestaan päinvastoin yhteisön jäsenten heterogeenisyyteen. 

Pitkälle erikoistunteet yhteiskunnat tarvitsevat erilaisia yksilöitä, jotka kykene-

vät suoriutumaan monimutkaisia erikoistaitoja vaativista työtehtävistä. Mekaa-

nisen yhteiskunnan edellyttämä samanlaisuus tuottaisi siis uhan orgaanisen yh-

teiskunnan toiminnalle. Kollektiivinen omatunto on sen vuoksi heikompi ja 

avoimempi, koska yhteisön selviytyminen edellyttää nimenomaan erilaisuutta. 

Orgaanisessa yhteiskunnassa sosiaalisen kontrollin tehtävänä ei ole turvata kol-

lektiivisen omatunnon säilymistä norminvastaisesti käyttäytyviä yksilöitä ran-

kaisemalla, vaan ratkaista jäsenten erilaisuudesta syntyviä ristiriitoja ja siten 

ylläpitää yhteiskuntarauhaa. 

Yhteiskuntien kehittyminen johtaa tyypillisesti työnjaon erikoistumiseen ja 

orgaanisen solidaarisuuden muodostumiseen. Kehittyneemmissä yhteiskun-

nissa yksilöillä on paremmat mahdollisuudet valita omat arvonsa ja tavoit-

teensa ilman muiden yhteisön jäsenten asettamia rajoituksia. Tämä yksilön va-

pautuminen kollektiivisen moraalin kahleista kuvastaa nimenomaan moraalista 

individualismia. Orgaaninen yhteiskuntarakenne edesauttaa moraalisen indivi-

dualismin syntyä ja yksilöön kohdistuvan sosiaalisen kontrollin heikentymistä. 
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Samalla ihmisen menestysmahdollisuuksien riippuvaisuus hänen lähiyhtei-

sönsä arvostuksesta ja hyväksynnästä vähenee, ja vastuu omasta selviytymi-

sestä siirtyy enenevässä määrin jokaiselle yksilölle. Toisin sanoen yksilöillä on 

kehittyneessä yhteiskunnassa vähemmän syitä välittää muiden ihmisten mieli-

piteistä. 

Moraalisella individualismilla on vielä yksi ominaisuus, joka on syytä mai-

nita. Durkheimin mukaan individualismin nousussa ei ole kyse teoriasta tai spe-

kulaatiosta, vaan käytännössä havaittavasta empiirisestä ilmiöstä. Sen vuoksi 

individualismia voidaan pitää todellisena vasta, kun sen havaitaan vaikuttavan 

ihmisten moraalikäsityksiin ja ennen muuta sosiaalisiin instituutioihin. Todel-

lisen individualismin vastakohtana ovat todellisuudesta irtautuvat unelmat yk-

silön oikeuksista, jotka näyttäytyvät abstrakteina tavoitteina eivätkä koskaan 

kykene vaikuttamaan yhteiskuntarakenteiden muutoksiin. Individualismin 

nousussa ei siten ole kysymys yksittäisistä pyrkimyksistä parantaa yksilöiden 

asemaa, vaan pitkän aikavälin historiallisesta ilmiöstä. 

Durkheim esittää itse yhtenä esimerkkinä individualismin vaikutuksista so-

siaalisiin instituutioihin henkirikollisuuden, joka korreloi käänteisesti indivi-

dualismin kanssa. Nykykriminologiassa esimerkiksi Manuel Eisner on käyttä-

nyt teoriaa henkirikollisuuden vähenemisen selittämisessä.219 Ensinnäkin vaka-

van väkivallan määrän on katsottu vähentyvän sosiaalisen kontrollin heikenty-

misen myötä. Ajatuksena on, että mekaanisissa yhteiskunnissa yhteisön tahtoon 

sidotut yksilöt ovat alttiimpia turvautumaan väkivaltaan kontrolloidakseen 

kanssaihmisten toimintaa. Moraalisen individualismin kehittyessä sosiaalisen 

kontrollin harjoittaminen väkivallan keinoin tulee vähemmän hyväksyttäväksi 

ja siten vähenee. Toisaalta individualistisen yksilöt voivat suhtautua välinpitä-

mättömämmin henkilökohtaisiin loukkauksiin, jolloin tarve väkivaltaiseen 

konfliktinratkaisuun vähenee. Empiiriset havainnot henkirikollisuuden kehi-

tyksestä tukevatkin teoriaa. Henkirikollisuus on vähentynyt samalla, kun yh-

teiskunnalliset instituutiot ovat ryhtyneet tukemaan yksilön henkistä kasvua ja 

vastuunottoa omasta elämästä yhteisön normien orjallisen noudattamisen si-

jasta.220 

Suomen autonomian aikana ei voitu vielä puhua ideaalityyppisestä orgaa-

nisesta yhteiskunnasta tai pitkälle erikoistuneesta työnjaosta. Siitä huolimatta 

yhteiskuntakehitys oli vauhdikasta ja sekä kaupungistuminen että teollistumi-

nen alkoivat toden teolla jo 1800-luvulla. Durkheim ei myöskään väitä, että 

moraalisen individualismin nousu olisi sidottua nimenomaan orgaaniseen yh-

teiskuntaan, vaan päinvastoin individualismin arvostus on kasvanut vuosisato-

jen historiallisen kehityksen tuloksena. On siis oletettavaa, että moraalisen in-

dividualismin yhteiskunnalliset vaikutukset näkyvät Suomen autonomian ajan 

                                                

219 Ks. esim. Eisner 2001; Eisner 2003; Eisner 2008; Eisner 2014. 
220 Eisner 2001, s. 632. 
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rikollisuuskehityksessä. Edelleen voidaan pitää todennäköisenä, että kehitys on 

ollut kohtalaisen nopeaa mainituista kaupungistumisesta ja teollistumisesta 

johtuen; Yhteiskunnassa oli käynnistynyt merkittävä rakennemuutos, joka toi 

tullessaan uudenlaista osaamista vaativat työmarkkinat (teollistuminen) sekä 

agraariyhteiskunnasta poikkeavan elämäntavan (kaupungistuminen). 

c. Yhteisöstä yksilöön 

Millaista kehitystä moraalisen individualismin teoria ennustaa moraalirikosten, 

kunnianloukkausten ja petollisuusrikosten todelliselle määrälle ja toisaalta ran-

gaistusarvolle? Moraalisessa individualismissa on tiivistäen kyse yksilön mah-

dollisuudesta päättää itse arvoistaan ja tavoitteistaan välittämättä muiden ih-

misten mielipiteistä. Yksilön arvostus siis kasvaa samalla, kun yhteisön jaka-

mien moraalikäsitysten arvostus heikkenee. Teorian perusteella voidaan ennus-

taa, että yhteiskuntakehityksen pitäisi johtaa konformismia turvaavien krimi-

nalisointien kontrolloinnin vähenemiseen ja vastaavasti oman edun tavoitte-

luun pyrkivien rikosten lisääntymiseen. 

Moraalirikosten osalta teoria ennustaa sosiaalisen kontrollin heikentyvän 

subjektiivisen refleksiivisyyden eli yksilöiden valinnanvapauden parantuessa. 

Teoria ei selitä rikollisuuden määrän muutoksia, mutta poikkeavana pidetyn 

käyttäytymisen suurempi hyväksyttävyys johtaa moraalirikosten rangaistusar-

von heikentymiseen sekä ilmoitusalttiuden ja tuomitsemistodennäköisyyden 

pienenemiseen. Rauhanrikoksista, rikoksista vanhempaa tai isäntää vastaan 

sekä salavuoteudesta annetut tuomiot vähenivätkin ennustetulla tavalla. Sapat-

tirikokset ja kiroamiset julkisella paikalla kuitenkin lisääntyivät samaan aikaan. 

Niidenkin tunnusmerkistöt suojaavat ennen kaikkea moraalikäsityksiä, kuten 

muissakin moraalirikoksissa. Esimerkiksi meluaminen markkinoilla (rauhanri-

kos) rinnastuu hyvin kiroamiseen julkisella paikalla puhuttaessa tunnusmerkis-

töllä suojattavasta oikeushyvästä. Yksi vaihtoehto eron selittämiseen on, että 

sapattirikos ja kiroaminen olivat moraalirikosten lisäksi myös kirkollisia rikok-

sia. Moraalisen individualismin nousuun sisältyy ajatus uskonnon roolin hei-

kentymisestä. Voitaisiin siis olettaa kirkon normiston vastaisten tekojen todel-

lisen määrän lisääntyvän kirkkoa kohtaan tunnetun kunnioituksen vähentyessä. 

Kirkkoon kohdistuvissa rikoksissa loukattu osapuoli oli kuitenkin vielä vahva 

yhteiskunnallinen toimija, joten lisääntyvää rikollisuutta on voitu kontrolloida 

tarkemmin kuin muita yhteisiä moraalikäsityksiä loukkaavia tekoja. 

Nähdäkseni yhteiskunnallinen kehitys on voinut johtaa aikaisemmin moraa-

linvastaisena pidetyn käyttäytymisen lisääntymiseen. Yksilöiden moraalikäsi-

tyksiä loukkaavien tekojen osalta se on tarkoittanut myös kontrollin muutosta, 

kun individualistisemmin ajattelevassa yhteisössä on voitu antaa enemmän 

käyttäytymisen vapauksia. Käytöksestä on siis tullut ainakin siinä määrin hy-

väksyttävää, ettei tapauksia ole enää saatettu viranomaisten tutkittavaksi. 
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Vaikka aikaisemmin markkinoilla meluavasta henkilöstä olisi tehty ilmoitus ni-

mismiehelle, olisi häneen edelleen voitu suhtautua paheksuvasti, mutta ilmoi-

tusta ei välttämättä olisi tehty. Kirkollisissa rikoksissa rikollisuuden lisäänty-

minen ei kuitenkaan korreloinut kontrollin heikentymisen kanssa, vaan kirkko 

pyrki pitämään huolen tekojen saattamisesta tuomiolle. Viimeistään uuden ri-

koslain voimaantuloon mennessä kontrollimahdollisuudetkin olivat jo hiipu-

neet eivätkä tuomioistuimet enää tutkineet sapattirikoksia. 

Kunnianloukkausten osalta olennainen seikka on emotionaalinen välinpitä-

mättömyys, joka antaa yksilölle mahdollisuuden jättää huomioimatta yhteisön 

muiden jäsenten mielipiteet. Esimerkiksi herjaus menettää merkitystään rikok-

sena, jos varkaaksi haukkumisella ei enää ole samanlaisia seurauksia kuin ai-

kaisemmin. Rikosten käytännön vaikutusten vähentyessä myös niiden rangais-

tusarvo ja sosiaalisen kontrollin tarve heikkenevät. Lopputuloksena kunnian-

loukkauksia ilmoitettaisiin ja tuomittaisiin harvemmin kuin aikaisemmin. Teo-

ria ei kuitenkaan selitä, miten yhteiskuntakehitys vaikuttaisi kunnianloukkaus-

ten todelliseen määrään. 

Osittaisuudistuksen vaikutusta lukuun ottamatta kunnianloukkaustuomioi-

den kehitys vähenee lähes lineaarisesti, kuten teorian pohjalta voidaan ennus-

taa. Moraalinen individualismi tarjosi väkivallan ja oikeusprosessin rinnalle 

kolmannen vaihtoehdon suhtautua loukkaukseen: sen jättämisen omaan ar-

voonsa. Se olisi ollut vielä varhaisen uuden ajan suomalaisessa kulttuurissa vai-

keaa loukkauksen käytännön vaikutusten vuoksi.221 Herjausten ja solvausten 

sivuuttaminen ilman välienselvittelyä mahdollistui vasta yhteiskunnan moder-

nisaation myötä. 

Nils Christie on esittänyt Norjan kunnianloukkaustuomioiden pitkän aika-

välin kehityksestä tulkinnan, joka monella tavalla muistuttaa Durkheimin teo-

riaa moraalisesta individualismista. Christie osoittaa, että 1960-luvun jälkeen 

Norjassa kunnianloukkauksista annetut tuomiot vähenivät samalla, kun tuo-

mittu rikollisuus muuten kasvoi nopeasti. Hän selittää muutosta yksilön kun-

nian merkityksen romahduksella modernissa yhteiskunnassa. Nykyaikana ih-

misen kohtalona on elää yksityistä elämää, jossa muilla ihmisillä ei enää ole 

samanlaista merkitystä kuin aiemmin. Seurauksena kunnianloukkaus on me-

nettänyt merkityksensä rikoksena. Yksilön kunnian loukkaaminen on yhdente-

kevää, koska kunnialla ei ole enää käytännössä yhteiskunnallista tarkoitusta.222 

Selityksen voisi myös sanoittaa siten, että kunnianloukkauksen rangaistusarvo 

on pienentynyt, koska kunnian arvo oikeushyvänä on vähentynyt. Sama ilmiö 

voidaan selvästi havaita jo autonomian ajan Suomessa. 

Petollisuusrikosten osalta teoria tarjoaa päinvastoin rikollisuuden todelli-

seen määrään kohdistuvan selityksen. Emotionaalinen välinpitämättömyys siis 

                                                

221 Ylikangas 1988. 
222 Christie 2001, s. 20–21. Ks. myös Mäkinen 1982. 
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mahdollistaa yksilölle yhteisön muiden jäsenten moraalisen paheksunnan si-

vuuttamisen. Moraalisen paheksunnan merkityksen väheneminen voi johtaa 

myös oman edun tavoittelun lisääntymiseen, jolloin kynnys ryhtyä petokseen 

tai muuhun petollisuusrikokseen madaltuu. Teoria ei kuitenkaan kykene selit-

tämään petollisuuteen kohdistuvan sosiaalisen kontrollin muutoksia, koska 

muista käsiteltävistä rikoksista poiketen petollisuus vahingoittaa uhria eikä 

kontrollintarve siten ole samalla tavalla riippuvainen vallitsevista moraalikäsi-

tyksistä. 

Petollisuusrikollisuuden määrällisestä muutoksesta ei voida suoraan pää-

tellä moraalisen individualismin ennustamaa vaikutusta. Ainoa mainittava kas-

vukausi ajoittui 1870–80-luvuille, mutta muuten petollisuusrikosten taso jakau-

tuu selkeästi kolmeen vaiheeseen: Ensinnäkin oli nälkävuosia edeltänyt mata-

lan petollisuusrikollisuuden vaihe. Toisena oli nälkävuosia seurannut vaihe, 

jolloin petollisuusrikosten määrä kasvoi kolmanneksella 20 vuodessa. Kasvua 

seurannut taso oli kaksinkertainen verrattuna nälkävuosia edeltäneeseen ta-

soon. Vuoden 1891 tilastointimuutoksen jälkeen petollisuusrikollisuuden 

määrä vakiintui kaksi kertaa 1880-luvun tasoa ja kolme kertaa nälkävuosia 

edeltänyttä tasoa korkeammaksi. Petollisuusrikollisuus ei siis muuttunut tasai-

sesti, vaan pikemminkin sykäyksittäin. 

d. Kokoavia huomioita 

Analyysin tarkoituksena ei ollut testata Durkheimin teoriaa moraalisen indivi-

dualismin noususta, vaan käyttää sitä rikollisuuden historiallisen kehityksen se-

lityksenä. Nähdäkseni tuomioistuinaineisto ei sovellu teorian testaamiseen, 

koska tuomioaineistossa havaittava kehitys voi heijastaa joko rikollisuuden tai 

kontrollin muutoksia. Lähtökohta muodostaa esteen teorian testaamiselle, 

koska tutkija voisi käytännössä selittää tuomioistuinaineiston kehityksen tuke-

maan haluamaansa tulkintavaihtoehtoa. Luotettavaa tulosta analyysista ei siten 

saataisi. Tilanne onkin sen vuoksi päinvastainen. Aiemmin testattua ja luotet-

tavaksi havaittua teoriaa voidaan käyttää tulkinnan apuvälineenä haluttaessa 

tietää, aiheutuuko tuomioistuintilastossa havaittava kehitys todennäköisemmin 

rikollisuuden vai kontrollin muutoksesta. 

Analyysissa asetettiin Durkheimin teorian perusteella hypoteeseja moraali-

rikosten, kunnianloukkausten ja petollisuusrikosten kehityksestä. Moraaliri-

kosten osalta tulos oli kaksijakoinen, koska maalliset moraalirikokset vähenivät 

hypoteesin mukaisesti, mutta uskonnollisen kytkennän omaavat moraalirikok-

set lisääntyivät. Tulkinnaksi esitettiin, että kirkolla oli mahdollisuus ja intressi 

edistää uskonnollisten moraalirikosten sosiaalista kontrollia pidempään kuin 

tavallisilla kansalaisilla ja viranomaisilla, joiden varaan maallisten moraaliri-

kosten kontrolli perustui. Kunnianloukkausten osalta tuomiotilaston kehitys 

vastasi hypoteesia. Kunnia menetti teollistumisen ja kaupungistumisen myötä 
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vähitellen käytännön merkityksensä, ja kunnianloukkauksen rangaistusarvo 

heikkeni. Seurauksena kunnianloukkauksista ilmoittaminen ja niiden tuomitse-

minen ei enää ollut yhtä tärkeää kuin aikaisemmin. Petollisuusrikosten osalta 

tulos vastaa pitkällä aikavälillä hypoteesia, mutta kehitys ei ole odotetun line-

aarista, vaan sykäyksittäin etenevää. Toisaalta Durkheimkin toteaa, ettei mo-

raalisen individualismin kehitys ole välttämättä lineaarista. Siinä mielessä pe-

tollisuusrikollisuuden tasonmuutokset voisivat kuvastaa individualismin epäli-

neaarista kehittymistä. 

Kokoavasti voidaan kuitenkin nähdäkseni todeta, että yksilön moraalinen 

vapautuminen yhteisön painostavasta sosiaalisesta kontrollista näkyy selkeästi 

autonomian ajan rikostilastoissa. Tässä luvussa käsiteltyjen rikoslajien lisäksi 

sama havainto pätee monen muunkin tunnusmerkistön osalta, esimerkkinä sa-

lavuoteustuomioiden väheneminen. Yksilön laajemmat mahdollisuudet valita 

arvonsa ja tavoitteensa alkoivat kehittyvässä yhteiskunnassa vähitellen tuotta-

maan suvaitsevampaa suhtautumista erilaiseen käyttäytymiseen. Perinteiseen 

uskonnolliseen moraalikäsitykseen nojannut maatalousyhteiskunta alkoi kau-

pungistua ja teollistua, mikä joudutti yksilön arvoaseman kohenemista. Kehitys 

ei tietenkään saavuttanut huippuaan vielä 1900-luvun alussa, vaan yhteiskunta-

kehitys vain kiihtyi seuranneen vuosisadan aikana. Durkheimin käsitteistöä 

käyttäen voidaan todeta, ettei itsenäistynyt Suomi vielä ollut orgaaninen yhteis-

kunta, jossa olisi vallinnut heterogeenisyyteen perustunut orgaaninen solidaa-

risuus. Kehitys alkoi kuitenkin näkyä jo tuomioistuinten asialistoilla. Moraali-

rikoksina käsitellyt teot eivät välttämättä olleet vielä yleisesti hyväksyttyjä, 

mutta niiden rikosoikeudellinen kontrolli ei enää ollut yhtä tarpeellista kuin ai-

kaisemmin. Toisin sanoen esimerkiksi kunnianloukkaukset eivät vielä olleet 

muuttuneet merkityksettömiksi, mutta niiden rangaistusarvo oli jo alkanut vä-

hetä.  
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D Nälkävuodet ja rikollisuus 

1 Suomen suuret nälkävuodet 

Suomen suurin yhteiskunnallinen kriisi 1800-luvulla olivat ehdottomasti suuret 

nälkävuodet 1866–1868. Nälkävuosien vaikutukset ulottuivat kaikille yhteis-

kunnallisen toiminnan osa-alueille. Seuraukset tuntuivat rikosoikeudellisessa 

järjestelmässäkin useiden vuosikymmenten ajan. Nälkävuosiin on sen vuoksi 

syytä perehtyä tarkemmin. Nälkävuosien vaikutuksia rikollisuuteen ja rangais-

tuksiin on tarkasteltu erikseen tämän tutkimushankkeen osana laadituissa kir-

joituksissa.223 Seuraava esitys tiivistää näiden erillistutkimusten keskeiset ha-

vainnot rikollisuuskehityksen kannalta. Nälkävuosien vaikutuksia rangaistus-

käytäntöön sekä vankilukuun käsitellään myöhemmin. 

1800-luvun alkupuolella Suomessa elettiin taloudellisesti haastavissa olo-

suhteissa. Väestönkasvu kiihtyi köyhemmissä sosioekonomisissa ryhmissä, 

mutta vastaavasti uusia maatiloja ei perustettu eikä työllistymismahdollisuuk-

sia syntynyt. Seurauksena olivat suhteellisen liikaväestön ja työvoiman ylitar-

jonnan ongelmat. Vuosisadan alkua leimasivat myös huonot sadot, jotka pa-

hensivat tilattoman väestön ahdinkoa ja kerjäläisyys yleistyi.224 Valtio pyrki 

korjaamaan tilannetta säätämällä uudistusasetuksia. Vuoden 1817 julistus ker-

jäämisen estämisestä asetti seurakunnille velvollisuuden järjestää verovaroin 

vaivaishoitoa, mutta julistuksen vaikutukset jäivät vähäisiksi. Vuoden 1852 

vaivaishoitoasetuksella ja asetuksella laillisesta suojelusta perustettiin yleinen 

vaivaishoitojärjestelmä sekä velvoitettiin maaseudun asukkaat omistamaan tai 

vuokraamaan maata taikka ryhtymään palkolliseksi maanomistajalle. Työvel-

voitetta kutsuttiin lailliseksi suojeluksi. Vuonna 1865 vaivaishoito annettiin 

seurakunnilta vastaperustettujen kuntien vastuulle. Lisäksi maaseudun tilatto-

man väestön sallittiin muuttaa kaupunkeihin tehtaisiin ja kauppiaiden työvoi-

maksi. Laillisen suojelun järjestelmä rajoitettiin myös maaseudulla koskemaan 

vain pahatapaista elämää viettäviä tilattomia.225 Yksilön vastuuta ja vapautta 

omasta toimeentulostaan laajennettiin vielä vuoden 1868 elinkeinoasetuk-

sella.226 

Suomea koettelivat huonot sääolot lähes koko 1860-luvun ajan, minkä 

vuoksi useiden vuosien viljasadot jäivät heikoiksi. Valtakunnassa oli käytössä 

pitäjien viljamakasiinijärjestelmä, jonka tarkoituksena oli varastoida siemen-

viljaa katovuosien varalta. Vuoden 1867 kadon jälkeen makasiinit kuitenkin 

                                                

223 Vuorela 2015; Vuorela 2018a. 
224 Van Aerschot 1996, s. 48–55; Toikko 2005, s. 41–42.  
225 Van Aerschot 1996, s. 51–53, 60, 74–80, 130; Toikko 2005, s. 43–46.  
226 Kekkonen 1987a, s. 198–201. 
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tyhjenivät, koska järjestelmän kantokyky ei kestänyt useiden perättäisten huo-

nojen satojen sarjaa. Kevättalvella 1868 ruoan loppuminen johti vaikeaan nä-

länhätään, joka kohdistui pääasiassa köyhempiin kansanosiin.227 Nälän mukana 

saapui sen yleinen kumppani lavantauti, johon sairastui vuoden aikana kolmas-

osa Suomen väestöstä, puoli miljoonaa ihmistä.228 Kunnallisen vaivaishoidon 

resurssit eivät riittäneet kriisin hillitsemiseen, vaan tuhannet ihmiset joutuivat 

lähtemään kerjuulle.229 Kriisin seurauksena lähes kymmenen prosenttia maan 

väestöstä menehtyi, suuri osa heistä nälkään. 

2 Nälänhädän rikollisuusvaikutukset 

Edellä on jo käynyt ilmi, että nälkävuosilla oli merkittävä vaikutus erityisesti 

omaisuusrikoksista annettujen tuomioiden määrään. Nälkävuodet olivat vuosi-

sadan vakavin talouskriisi, joten rikollisuuskehitys ei ole yllättävä. Tavanomai-

set selitykset elinolosuhteiden kurjistumisen vaikutuksista varkauksiin pätevät 

luonnollisesti myös nälänhädän aikana: köyhä kansa varasti nälkäänsä. Nälkä-

vuosien rikollisuuskehitys ei kuitenkaan ollut yksiselitteistä, vaan suurimmasta 

osasta rikoksia annetut tuomiot päinvastoin vähenivät. Onkin syytä pohtia lä-

hemmin, miten nälkävuosien rikollisuutta voidaan selittää ja missä määrin näl-

kävuosien aikaiset oikeustilastot kuvaavat rikollisuuden todellista kehitystä. 

Nälänhädän rikollisuusvaikutuksista tiedetään kriminologiassa vain vähän, 

mikä johtunee siitä, että puheena olevat Suomen nälkävuodet 150 vuotta sitten 

olivat länsimaiden toistaiseksi viimeisin vakava nälänhätä. Nimenomaisesti nä-

länhätää koskevaa tutkimustietoa on saatavilla Neuvostoliitosta, jossa nälkää on 

tutkittu sekä erillisenä ilmiönä että Leninin talouspoliittisen sorron yhteydessä. 

Päähavainto on ollut, että nälkä lisää omaisuusrikollisuutta.230 Lisäksi Irlannissa 

on tutkittu 1840–1850-lukujen suurta nälänhätää, jonka on todettu lisänneen 

omaisuus- ja väkivaltarikollisuutta.231 Suomessa on puolestaan todettu rukiin 

hinnan nousseen vaikeina aikoina niin korkeaksi, ettei köyhällä kansalla ole ollut 

varaa hankkia ruokaa, vaan he ovat joutuneet varastamaan nälkäkuoleman vält-

tämiseksi.232 Länsimaissa enemmän tutkimusta on kohdistettu sodan vaikutuk-

siin. Sota vertautuukin hyvin nälänhätään, koska niiden vaikutukset kansantalou-

delle ja yhteiskunnalle ovat hyvin samankaltaiset; Nälkä ja sota tuovat saman-

                                                

227 Ikonen 1991, s. 84–89. 
228 Turpeinen 1986, s. 137–142. 
229 Pitkänen 1991a, s. 38. 
230 Shelley 1979. 
231 Ks. esim. Woodward 2006; McMahon 2013. 
232 Paasikivi 1896; Tulenheimo 1913; Jaakkola 1978. Ks. myös. Knutsson 1985. 
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laista hätää ja puutetta. Pohjoismaisissa tutkimuksissa onkin havaittu sodan li-

säävän kaikenlaista rikollisuutta, myös varkauksia sekä sotatoimiin osallistu-

neissa että niiden ulkopuolella jättäytyneissä valtioissa.233 

Kriisiaikoja koskevan tutkimustiedon lisäksi myös absoluuttisen köyhyy-

den rikollisuusvaikutuksilla on merkitystä nälkävuosien rikollisuuden selittä-

misessä. Absoluuttinen köyhyys on kuitenkin ollut yhtä lailla vähäisen krimi-

nologisen mielenkiinnon kohteena kuin nälänhätäkin, luultavasti samasta 

syystä. Kriminologiassa tarkastellaan köyhyyttä yleensä kulttuurisena tai so-

siaalisena ilmiönä eli köyhyytenä suhteessa muihin ihmisiin ja yhteiskunnassa 

vallitseviin tavoitteisiin. Köyhyyden ensisijainen vaikutus rikosalttiuteen pe-

rustuukin heikon sosiaalisen aseman tuottamaan turhautumiseen. Turhautu-

minen voi puolestaan purkautua esimerkiksi väkivaltaisena käyttäytymi-

senä.234 Nälkävuosien köyhyydessä ei kuitenkaan ollut kyse suhteellisesta 

köyhyydestä, vaan absoluuttisesta köyhyydestä. Heikon sosiaalisen aseman 

lisäksi köyhyys merkitsi täydellistä kurjuutta ja fysiologisten perustarpeiden 

puutetta; Nälkää, kylmyyttä ja sairautta. Absoluuttista köyhyyttä käsittele-

vissä vähälukuisissa kirjoituksissa ei ole kuitenkaan päästy yhteisymmärryk-

seen kurjuuden vaikutuksesta rikollisuuteen. Viimeisimmät tutkimukset kui-

tenkin viittaavat absoluuttisen köyhyyden lisäävän omaisuus- ja väkivaltari-

kollisuutta.235 On myös ilmeistä, että ihmiset mahdollisuuksien mukaan va-

rastavat ennemmin kuin kuolevat nälkään. 

Nälänhädällä saattaa olla huomattavia vaikutuksia sosiaalisen kontrollin te-

hokkuuteen. Sosiaalisen kontrollin teorian mukaan yksilöön kohdistuu rikos-

alttiutta hillitsevää sosiaalista kontrollia, jota tuottavat sosiaaliset siteet muihin 

ihmisiin esimerkiksi perheen, työn ja asuinpaikan kautta. Sosiaalisten siteiden 

vähyys heikentää sosiaalista kontrollia ja altistaa yksilön rikollisuudelle. Ri-

kosaktiivisuutta vähentävät tunnepohjaiset siteet muihin, sitoutuminen instituu-

tioihin, ajan käyttö laillisiin toimintoihin sekä lain noudattamista suosivat us-

komukset.236 Suomen nälkävuodet pakottivat ihmiset jättämään kotinsa ja liik-

kumaan paikkakunnalta toiselle työn ja ruoan perässä, minkä vuoksi erityisesti 

tilattoman väestön sosiaaliset siteet heikkenivät. Lisäksi korkea kuolleisuus vä-

hensi ihmissuhteiden määrää. Myös ajan käyttäminen laillisiin toimintoihin 

kävi vaikeaksi, kun esimerkiksi työtä ei ollut tehtäväksi. Nälkävuodet siis hei-

kensivät sosiaalista kontrollia merkittävästi lisäten siten yksilöiden rikosalt-

tiutta. 

 

                                                

233 Takala – Tham 1987; Hannula 2004. 
234 Ks. esim. Kivivuori, ym. 2018, s. 155–163. 
235 Messner 1982; Bailey 1984; Krahn – Hartnagel – Gartnell 1986; Patterson 1991; Hsiesh – 
Pugh 1993; Pridemore 2011. 
236 Ks. esim. Kivivuori, ym. 2018, s. 164–172. 
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3 Nälkävuosien rikollisuuskehitys 

Nälkävuosien vaikutukset rikostuomioiden määrään voidaan tiivistää kolmeen 

pääkohtaan. Ensinnäkin omaisuusrikosten määrä lisääntyi huomattavasti, 

eräissä rikoslajeissa jopa viisinkertaiseksi. Toiseksi lähes kaikista muista rikok-

sista, esimerkiksi väkivallasta annetut tuomiot vähenivät. Kolmanneksi nälkä-

vuosien jälkeinen tuomiotaso oli selvästi korkeampi kuin ennen nälkävuosia. 

Ennen nälkävuosia vakavan rikollisuuden määrä oli vähentynyt tasaisesti jo yli 

20 vuotta, mutta nälkävuodet katkaisivat kehityksen ja vakiinnuttivat rikolli-

suustason aiempaa korkeammaksi. Kuviossa 48 esitetään varkaudesta ja pa-

hoinpitelystä annettujen tuomioiden kehitys vuosina 1850–1890. 

 

 
Kuvio 48 Varkaudesta ja pahoinpitelystä annetut tuomiot 1850–1890 (/100 000 as.). 

Vuonna 1868 tuomittiin yhtä paljon näpistyksiä ja varkauksia kuin kahtena 

edeltävänä vuonna yhteensä. Väkivaltarikoksista annettuja tuomioita oli kui-

tenkin samana vuonna vähemmän kuin milloinkaan muulloin autonomian ai-

kana. Puhuttaessa vakavista tai suurilukuisista rikoslajeista vähenivät mur-

hasta, taposta, lapsenmurhasta, tappelusta, salavuoteudesta, rauhanrikoksista, 

parjauksesta, juopumuksesta, rikoksista oikeudenkäyttöä kohtaan sekä viran-

omaisrikoksista annetut tuomiot. Mainituista rikoksista annettujen tuomioiden 

määrä oli yli kolmanneksen pienempi kuin edeltävän kymmenen vuoden kes-

kiarvo. Vähentyneet rikoslajit muodostivat yhteensä noin puolet vuonna 1868 

tuomituista rikoksista ja vain omaisuus- tai elinkeinorikoksista annetut tuomiot 

lisääntyivät. Lievimpien rikkomusten määrä ei kuitenkaan muuttunut. 

Nälkävuosien aikaisen rikollisuuskehityksen lisäksi olennainen muutos oli-

vat kriisin pidemmän aikavälin vaikutukset tuomitun rikollisuuden määrään. 

Mielenkiintoista kuitenkin on, että nälkävuosia seurannut vakavan rikollisuu-

den korkeampi taso aiheutui kaupunkien rikollisuudesta (ks. kuvio 13 edellä). 
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Esimerkiksi kaupunkien varkausrikollisuuden taso jäi nälkävuosien jälkeen py-

syvästi kolminkertaiseksi aikaisempaan verrattuna. Vakavan rikollisuuden vä-

henevän kehityksen päättyminen ja vakiintuminen aiempaa korkeammalle ta-

solle selittynee paljolti kahdella muutoksella. Ensinnäkin alkoholinkulutuksen 

vähenevä trendi päättyi nälkävuosiin.237 Alkoholinkulutuksen vakiintumisella 

on ollut ilmeinen vaikutus myös vakavan rikollisuuden vähenemisen päättymi-

seen. Toiseksi nälkävuosia seurannut taloudellinen ahdinko selittää ainakin 

osittain vakavan rikollisuuden vakiintumisen korkeammalle tasolle kuin ennen 

nälkävuosia.  

4 Vähenikö väkivalta? 

Kriminologinen tutkimustieto viittaa vahvasti siihen, että nälänhädät lisäävät 

väestön rikosaktiivisuutta. Useimmat edellä käsitellyistä teorioista tai tutkimus-

tuloksista koskevat omaisuusrikosten lisäksi myös väkivaltaisuutta. Sen vuoksi 

väkivaltarikosten väheneminen vuonna 1868 on mielenkiintoinen ilmiö. Esi-

merkiksi pahoinpitelytuomioiden määrä väheni kolmanneksella verrattuna näl-

kävuosia edeltäneeseen tilanteeseen. Miksi väkivaltatuomiot vähenivät? Oliko 

kyseessä väkivallan todellinen väheneminen vai eivätkö väkivaltarikokset vain 

päätyneet tuomioistuimiin saakka? 

Nälänhätä tuotti kulttuurisen ja sosiaalisen mullistuksen vaikuttamalla yk-

silöiden asenteisiin ja arvostuksiin. Aikalaiskuvaukset kertovat synkkää tarinaa 

nälkävuosien asenneilmapiiristä. Ihmisten tuli suojella omaa mielenterveyttään 

sulkemalla mahdollisuuksien mukaan ympäröivä kärsimys mielestään. Toisten 

hätää ei voitu kohdata, koska omat resurssit eivät riittäneet heidän auttami-

seensa; Ihmisten täytyi ”sulkea ovet ja portit nälkäisiltä laumoilta.” Kertomuk-

sia kärsimyksestä ei myöskään aina otettu todesta, vaan monet perheet nääntyi-

vät nälkään, kun naapurit eivät uskoneet heidän ruokansa loppuneen. Hautaan 

siunaaminen jätettiin usein toimittamatta läheisten kiinnostuksen puutteessa. 

Kaiken kaikkiaan mielialat muita ihmisiä kohtaan olivat kylmät ja kovat.238 

Toisia ihmisiä ja kuolemaa kohtaan tunnetun välinpitämättömyyden voisi aja-

tella lisäävän väkivallan todennäköisyyttä. Esimerkiksi Kari Pitkänen toteaa, 

että ihmishengen arvo aleni nälkätalven aikana.239 Kuitenkin monien ihmissuh-

teiden menettämisen voisi ajatella johtavan päinvastoin jäljelle jäävien ihmis-

suhteiden arvon kasvuun, jolloin myös kynnys väkivaltaan kasvaisi. Lähisuh-

teiden arvon korostuminen ei kuitenkaan riitä selittämään väkivallan vähene-

mistä, koska lähiyhteisön ulkopuoliset varastelevat irtolaiset olivat otollinen 

ryhmä joutumaan väkivallan uhriksi. 

                                                

237 Turpeinen 1975. 
238 Meurman 1892; Häkkinen – Ikonen – Pitkänen – Soikkanen 1989; Pitkänen 1991b. 
239 Pitkänen 1991b, s. 209. 
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Keskeinen tekijä väkivallan historiallisten muutosten selittämisessä on al-

koholinkulutus, kuten aiemmin tarkemmin todettiin. Nälkävuosien aikana al-

koholinkulutus väheni huomattavasti, koska saatavilla ollut vilja täytyi syödä 

eikä sitä voitu polttaa viinaksi. Siten alkoholisidonnainen väkivalta on ainakin 

uskottavasti vähentynyt nälkävuosien aikana. Hieman samansuuntaisesti voi-

daan kysyä, oliko nälän heikentämällä kansalla ylipäänsä voimavaroja väkival-

taiseen riehuntaan. Nälkäkuoleman partaalla selviytyminen ei lähtökohtaisesti 

ole tilanne, jossa olisi fyysisiä mahdollisuuksia harjoittaa runsaasti väkivaltaa. 

Toisaalta hypoglykemian eli matalan verensokerin tiedetään lisäävän aggres-

siota ja madaltavan itsekontrollia eli altistavan väkivaltaisuudelle.240 Alkoholin 

kulutuksen vähenemistä voitaneen pitää uskottavimpana selityksenä väkivallan 

vähenemiselle. Nähdäkseni se ei kuitenkaan kykene selittämään väkivallan vä-

henemistä kolmasosalla. Todistusaineisto vaikuttaisi päinvastoin viittaavan sii-

hen, että väkivaltaisuus lisääntyi nälkävuosien aikana. Niin tapahtui myös Ir-

lannin suuren nälänhädän aikana.241 Onkin mahdollista, että väkivallan vähe-

neminen johtuu jopa pääosin väkivaltaan kohdistuvien kontrolliasenteiden ja 

kontrollikäyttäytymisen muutoksista. 

5 Rangaistusarvojen mullistus 

Nälkävuosien aikana omaisuusrikokset siis lisääntyivät huomattavasti samalla, 

kun väkivaltaisuus väheni. Kyseessä saattaa olla viranomaisten rajallisia re-

sursseja sekä kansalaisten asennemuutosta eikä todellista rikollisuuskehitystä 

kuvaava muutos. Oikeustilastot kuvaisivat siis nälänhädän aikana rikollisuutta 

eri tavalla kuin normaalioloissa. Nälänhädän tuottama omaisuuden äärimmäi-

nen vähäisyys olisi johtanut omaisuuden arvostuksen kasvuun samalla, kun 

henkeä ja terveyttä koetteleva kriisi vähensi ruumiillisen koskemattomuuden 

arvostusta. Rikollisuuden kannalta se tarkoittaa, että varkauden rangaistusarvo 

kasvaisi ja pahoinpitelyn rangaistusarvo heikkenisi. 

Abraham Maslow’n tarvehierarkia jakaa ihmisen perustarpeet viiteen ryh-

mään, jotka ovat fysiologiset tarpeet, turvallisuus, yhteenkuuluvuus ja rakkaus, 

arvonannon kokemus ja itsensä toteuttaminen. Tarpeet muodostavat pyramidin, 

jonka alemmilla kerroksilla olevien tarpeiden toteuttaminen on välttämättö-

mämpää kuin ylempien tarpeiden. Fysiologisten tarpeiden puute johtaa kuole-

maan, kun ihminen voi selvitä ilman kokemusta itsensä toteuttamisesta.242 Nor-

maalioloissa fysiologisten tarpeiden täyttyminen on yleensä itsestään selvää, 

jolloin enemmän huomiota voidaan kiinnittää muiden tarpeiden täyttämiseen, 

kuten henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Nälänhädän aikana ihmiset joutuivat 

                                                

240 Ks. esim. Bushman, ym. 2014. 
241 McMahon 2013. 
242 Maslow 1943. 
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kuitenkin käyttämään merkittävästi resurssejaan fysiologisten perustarpeiden, 

kuten ruoan ja suojan hankkimiseen. Fysiologisten tarpeiden turvaamisen prio-

riteetin nousu kasvatti nopeasti omaisuuden arvostusta, mutta vähensi samalla 

ruumiillisen koskemattomuuden arvotusta. 

Rangaistusarvojen muutoksella on suora vaikutus rikosoikeudellisen järjes-

telmän toimintaan. Ihmiset ilmoittavat todennäköisemmin vakaviksi koetut ri-

kokset viranomaisille ja ne myös tutkitaan ja tuomitaan lieviä rikoksia useam-

min. Omaisuusrikosten osalta rangaistusarvon kasvu merkitsi, että aiempaa lie-

vempiä varkauksia pidettiin olennaisina oikeudenloukkauksina ja tarve niiden 

saamisesta tuomioistuinten käsiteltäväksi kasvoi. Irtolaisväestön lisääntyminen 

myös johti siihen, että varas oli yhä useammin oman lähiyhteisön ulkopuolinen, 

jolloin kynnys asian saattamiselle viranomaisten tietoon madaltui. Autonomian 

ajalta onkin saatavilla mielenkiintoista tilastoaineistoa varkauksien keskimää-

räisestä arvosta. Kuvio 49 esittää varkaudesta annettujen tuomioiden sekä kes-

kimääräisellä varkaudella anastetun omaisuuden arvon kehitystä vuosina 

1846–1890.243 

 
Kuvio 49 Varkaudesta annetut tuomiot (/100 000 as.) sekä keskimääräisellä varkaudella anas-

tetun omaisuuden arvo (Suomen markkaa) 1846–1890. 

Samalla, kun varkaustuomioiden määrä nelinkertaistui, keskimääräisellä tuo-

mioon johtaneella varkaudella anastetun omaisuuden arvo puolittui. Nälkävuo-

sina tuomioistuinten käsiteltäväksi saatettiin siis keskimäärin puolet vähäisem-

piä varkauksia kuin normaalioloissa. Havainto viittaa vahvasti siihen, että tuo-

mitun omaisuusrikollisuuden määrän kasvu selittyy rikollisuuden lisääntymi-

sen ohella myös varkauden rangaistusarvon nousulla. Normaalioloissa pienet 

                                                

243 Tietoa anastetun omaisuuden määrästä on saatavilla vain vuosilta 1846–90. 
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varkaudet eivät tuottaneet uhrille samanlaisia vaikeuksia kuin viimeisen leipä-

palan menettäminen nälänhädässä. Varkaudet tuntuivat raskaammin uhrin toi-

meentulossa, jolloin varkauksien kontrolloinnista tuli tärkeämpää. 

Vastaavasti väkivaltarikosten osalta on syytä epäillä rangaistusarvojen 

muutoksen selittävän tuomiomäärän vähenemistä. Viranomaisten resurssit tut-

kia rikoksia olivat autonomian aikana muutenkin varsin vähäiset ja nälkävuo-

sien aikana toimintamahdollisuudet olivat tavallistakin rajatummat. Nimis-

miesten ja tuomioistuinten täytyi keskittyä torjumaan vakavinta rikollisuutta, 

jolloin varkauden kohonnut rangaistusarvo vähensi muihin rikoksiin kohdistu-

vaa kontrollia. Mitä enemmän ja mitä lievempiä varkauksia viranomaiset tut-

kivat, sitä vähemmän ja sitä vakavampia väkivaltarikoksia he ehtivät selvittä-

mään. Kyseessä ei siis ole ainoastaan kyse siitä, että hengen ja terveyden ar-

vostuksen heikentyminen johti väkivallan kontrollitarpeen vähenemiseen, vaan 

siitä, että pahoinpitely menetti rangaistusarvoaan suhteessa varkauksiin. 

Selityksen perusajatuksena on, että tuomitun rikollisuuden koostumus hei-

jastaa rikollisuuden määrän lisäksi myös rikosten vakavuutta. Suurilukuisia ri-

koksia päätyy tuomioistuimiin runsaasti niiden todellisen määrän vuoksi, kun 

taas vakavia rikoksia tuomitaan paljon suhteessa niiden todelliseen määrään. 

Koska varkaudet olivat nälkävuosien aikana poikkeuksellisen vakaviksi koet-

tuja rikoksia ja niitä myös tehtiin olosuhteiden vuoksi tavanomaista enemmän, 

ne nousivat tuomioistuinten toimintaa hallitsevaksi rikokseksi. Sanotusta seu-

raa, että tuomitun rikollisuuden kehitys yliarvioi varkausrikollisuuden määrän 

kasvua nälkävuosien aikana, mutta samalla aliarvioi kaikkien muiden rikosten 

todellista muutosta. Nälkävuosien aikaiset oikeustilastot ovat siten vain varauk-

sella vertailukelpoisia normaaliolojen tilastoihin. Ei kuitenkaan ole epäilystä-

kään siitä, etteikö varkausrikollisuus olisi lisääntynyt nälkävuosina merkittä-

västi myös todellisuudessa. 
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III VAPAUSRANGAISTUKSESTA VALTARANGAISTUS –  

ANKARAN RANGAISTUSJÄRJESTELMÄN MURTUMINEN 

JA 1800-LUVUN RIKOSOIKEUSUUDISTUKSET 

A Rangaistusjärjestelmän lainsäädännöllinen kehitys 

1 Lähtökohtia 

Suomen autonomian alkaessa Pohjoismaissa oli voimassa absolutismin ajalta 

periytyvä lainsäädäntö. Suomessa ja Ruotsissa noudatettiin Ruotsin valtakun-

nan yleistä lakia vuodelta 1734. Tanskassa ja Norjassa säädösperustana oli si-

täkin varhaisempi Kristian V:n yleinen laki, joka tuli voimaan Tanskassa 

vuonna 1683 (Danske Lov) ja Norjassa vuonna 1687 (Christian Vs Norske Lov). 

Yhteiset lainsäädännöt johtuivat Pohjoismaiden valtiollisesta historiasta. 

Suomi kuului Ruotsin kuningaskuntaan Kalmarin unionin hajoamisesta alkaen 

(1523), kunnes siitä tuli Venäjän valtakuntaan kuulunut suuriruhtinaskunta 

vuonna 1809. Norja oli vastaavasti osa Tanskan kuningaskuntaa vuoteen 1814 

saakka, minkä jälkeen se muodosti personaaliunionin Ruotsin kanssa.  

Kumpikin kodifikaatio perustui varhaisemmalle oikeuskäytännölle eivätkä 

ne olleet aikanaan tuottaneet merkittäviä uudistuksia. Keskiajalla sukujen ran-

kaisuvaltaan perustunut rikosoikeus oli hiipunut ja korvautunut vahvan keskus-

valtion väkivallan monopolilla. Kuninkaan vallan vahvistuminen mahdollisti 

rankaisuvallan hyödyntämisen alempien yhteiskuntaryhmien kontrolloinnissa. 

Kontrollitarpeesta käynnistyi rikosoikeuden nopea ankaroituminen, jonka kes-

keisin piirre oli kuolemanrangaistuksen käyttöönotto. Tietoinen poliittinen pää-

määrä hallita kansaa sekä köyhtyvän väestön vaikeudet selviytyä sakoistaan 

johtivat sakkoon perustuvan rangaistusjärjestelmän katoamiseen.244 1600-lu-

vulla muodostunut rikosoikeus, jota pohjoismaiset kodifikaatiot toteuttivat, pe-

rustui pelotuksen ja koston periaatteille sekä noudatti osin Mooseksen laista 

omaksuttuja ankaria rangaistussäännöksiä.245 Aikakautta on tutkimuskirjalli-

suudessa kutsuttu ankaran rikosoikeuden ajaksi.246 

Rikosoikeuden uudistustyö aloitettiin valistusaatteen vaikutuksesta 1700-

luvulla. Lopputuloksena kaikissa Pohjoismaissa toteutettiin 1800-luvun aikana 

rikosoikeuden kokonaisuudistukset ja säädettiin uudet rikoslait. Seuraavan kat-

sauksen tarkoituksena on kuvata rangaistusjärjestelmäuudistuksen etenemistä 

                                                

244 Letto-Vanamo – Ylikangas 1981, s. 40–43; Lappi-Seppälä 1982, s. 57–58; Pajuoja 1991, 

s. 13–17. Ks. myös Kristian V:n lain osalta Tamm 1996, s. 142–149. 
245 Hemmer 1950, s. 103; Blomstedt 1964, s. 421. Ruotsin vuoden 1734 laki oli kuitenkin 
kokonaisuutena lievempi kuin keskiaikaiset vastineensa. (Inger 1997, s. 158–159.) 
246 Pajuoja 1991, s. 16–21. 
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lainsäädäntötasolla vuoden 1734 lain järjestelmästä Suomen vuoden 1889 ri-

koslain säätämiseen saakka. Tarkastelu aloitetaan vuoden 1734 lain rangaistus-

järjestelmän esittelystä, minkä jälkeen siirrytään autonomian ajan uudistuksiin. 

Lopuksi käsitellään Suomen rikoslakiprojektin vaiheita sekä Suomen rikosoi-

keusuudistusten vaikutusta rangaistussäännösten sanktiotasoon. Lainsäädäntö-

muutosten jälkeen seuraavassa pääluvussa perehdytään rangaistuskäytännön 

kehitykseen. 

2 Vuoden 1734 lain rangaistusjärjestelmä 

2.1 Yleistä  

Vuoden 1734 yleinen laki valmistui pitkän lainvalmisteluprosessin tuloksena. 

Lainvalmistelukomitea oli alun perin asetettu jo vuoden 1686 valtiopäivillä ja 

lopullinen lakikirja vahvistettiin vuoden 1736 valtiopäivillä247. Kodifikaa-

tiohankkeen käynnistäjänä oli valtakunnan laajenemisesta seurannut tarve te-

hokkaampaan hallintoon.248 Tullessaan voimaan vuoden 1734 laki korvasi 

edelleen keskeisimpänä lainsäädäntönä voimassa olleet Maunu Eerikinpojan 

kaupunkilain (n. 1349) ja Kristofferin maanlain (1442), mikä osoittaa hyvin 

uudistuksen tarpeellisuutta. Lisäksi lain voimaantulo kumosi Mooseksen lain 

aseman virallisena oikeuslähteenä, jonka se oli saanut vuonna 1608 pappissää-

dyn vaatimuksesta.249 Knut Olivecronan arvion mukaan vuoden 1734 laki oli 

aikansa mittapuulla ylivertainen lakitekninen mestariteos. Hän toteaa, ettei mi-

kään 1700-luvun eurooppalainen laki ollut edes vertailukelpoinen sen 

kanssa.250 

Kodifikaatio sisälsi keskeiset rikos-, prosessi ja siviilioikeudelliset säädök-

set. Kodifikaatio jakautui pääosastoihin eli kaariin (ruotsiksi balk), joita olivat 

naimisen kaari, perintökaari, maakaari, rakennuskaari, kauppakaari, pahanteon 

kaari, rangaistuskaari, ulosmittauskaari ja oikeudenkäymiskaari. Näistä ovat 

Suomessa edelleen voimassa, tosin suuresti muutettuina ja/tai osin kumottuina, 

kauppakaari, rakennuskaari sekä oikeudenkäymiskaari. Rikosoikeudellisesti 

merkittävimmät säädökset olivat pahanteon kaari (missgärningsbalken) ja ran-

gaistuskaari (straffbalken), jotka yhdessä kattoivat tunnusmerkistöt, rangaistus-

säännökset sekä ohjeet rangaistusten täytäntöönpanoon. Kuitenkin lähes kaikki 

muutkin kaaret sisälsivät erinäisiä tunnusmerkistöjä lievemmistä rikkomuk-

                                                

247 Lakia kutsutaan siitä huolimatta vuoden 1734 laiksi, koska se vastaanotettiin vuoden 1734 

valtiopäivillä. Lain suomenkielisen version otsikko oli: ”Ruotzin waldacunnan laki hywäxi 

luettu ja wastan otettu herrain päivillä wuonna 1734”. 
248 Rogström 2009, s. 5–6. 
249 Kotkas 2003, s. 109. 
250 Olivecrona 1891, s. 22–23. 
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sista. Esimerkiksi naimisen kaaressa säädettiin sakkorangaistus riidasta ja eri-

puraisuudesta miehen ja vaimon välillä ja maakaaressa rajamerkin siirtämi-

sestä. Vuoden 1734 lain rangaistusjärjestelmä tunsi lukuisia rangaistuslajeja, 

jotka voidaan tiivistäen jakaa kuolemanrangaistukseen, häpeärangaistuksiin, 

ruumiinrangaistuksiin, vapausrangaistuksiin sekä sakkoihin. 

2.2 Kuolemanrangaistus 

Kuolemanrangaistus oli vuoden 1734 lain järjestelmässä vakavien rikosten ran-

kaisemisessa käytetty päärangaistus, joka tuomittiin yksinkertaisena tai koven-

nettuna. Yksinkertainen kuolemanrangaistus toteutettiin rikoslajin mukaan 

hirttämällä tai mestaamalla eli katkaisemalla kaula. Hirttäminen oli omaisuus-

rikoksien yhteydessä käytetty teloitusmuoto ja muista rikoksista seurasi mes-

taus. Kovennettu kuolemanrangaistus tarkoitti teilaamista tai kovennettua mes-

tausta. Teilaamisessa tuomittu sidottiin hitaasti pyörivään teilipyörään ja hänen 

raajansa murskattiin tylpällä lyömäaseella. Mestaus säädettiin useimmissa ta-

pauksissa kovennettuna, jolloin siihen sisällytettiin ruumiin- ja/tai häpeäran-

gaistus. Vaihtoehtoina olivat tuomitun oikean käden katkaiseminen ennen te-

loitusta taikka tuomitun ruumiin teilaaminen tai polttaminen mestauksen jäl-

keen. Esimerkiksi noituudesta tuomittu tuli mestata ja polttaa roviolla: ”Pitää 

vaimon pää poislyötämän, ja hän sitten lavossa poltettaman.” Maanpetoksen 

rangaistukseksi puolestaan säädettiin: ”Pitää oikea käsi poishakattaman, pää 

poislyötämän ja hän teilattaman.” 

Vuoden 1734 lain tullessa voimaan määrättiin pahanteon kaaressa kuole-

manrangaistus 68 eri rikoksesta ja seuraavan vuosikymmenen aikana säädettiin 

vielä useita rikoksia, kuten murtovarkaus kuolemalla rangaistavaksi.251 Pahan-

teon kaarta on kuitenkin pidetty eurooppalaisittain verrattuna lievänä, koska 

esimerkiksi Englannin rikoslaissa määrättiin kuolemantuomio peräti 220 erilai-

sesta rikoksesta.252 Vertailun tulos lienee kuitenkin paljolti riippuvainen lasku-

tavasta, johtuen vuoden 1734 lain tunnusmerkistöjen yksityiskohtaisuudesta. 

Olivecronan luetteloimassa 68 kuolemanrangaistussäännöksessä on esimer-

kiksi seuraavat kvalifioidut henkirikokset laskettu yhdeksi rangaistussään-

nökseksi sillä perusteella, että niistä oli säädetty sama rangaistus: ottovanhem-

man, appivanhemman, ottoappivanhemman, ottolapsen, vävyn ja siskon tappa-

minen.253 Erilaisella laskutavalla olisi samasta kohdasta voitu laskea kuusi kuo-

lemanrangaistussäännöstä. Kuolemanrangaistusten lukumäärä ei sen vuoksi ole 

kovinkaan hyödyllinen tapa vertailla rikoslakien ankaruutta. 

                                                

251 Hemmer 1950, s. 103; Letto-Vanamo – Ylikangas 1981, s. 44–47; Pajuoja 1991, s. 22.  
252 Olivecrona 1891, s. 3–4, 23–29; Inger 1997, s. 158. 
253 Olivecrona 1891, s. 24–29. 
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Vuoden 1734 laissa käytetään kuolemanrangaistusta hyvin erityyppisten ri-

kosten rangaistuksena. Olivecrona esittelee 1600-luvulla vakiintuneet perusta-

vanlaatuiset kuolemanrangaistuksen käytön oikeuttamisperiaatteet, joita hän 

toteaa myös vuoden 1734 lain valmistelijoiden noudattaneen:254 

1. Talio-periaate eli rikoksesta tulee seurata samanlainen menetys kuin 

teolla aiheutettiin. Periaate oikeutti kuolemanrangaistuksen käytön hen-

kirikosten seuraamuksena. Esimerkiksi: ”Joka tappaa esimiehensä, sen 

kuin on pantu isännän sijaan; Antakoon hengen hengestä, mies teilatta-

koon ja vaimo lavossa poltettakoon.”  

 

2. Jumalaa loukkaavista teoista aiheutuu Jumalan viha koko kansankun-

nan päälle, jonka voi sovittaa vain kuolemanrangaistuksella. Kyseiset 

rangaistussäännökset omaksuttiin suoraan Mooseksen laista ja ne kos-

kivat jumalanpilkkaa, noituutta, eläimeen sekaantumista, kaksinnai-

mista, huoruutta ja insestiä. Esimerkiksi Kolmas Mooseksen kirja toteaa 

eläimeen sekaantumisesta: ”Jos mies sekaantuu eläimeen, hänet on sur-

mattava, ja myös eläin on surmattava.”255 Pahanteon kaaressa puoles-

taan määrätään: ”Jokainen kuin sekoittaa itsensä eläimen eli muun jär-

jettömän luontokappaleen kanssa; sen pää pitää pois lyötämän ja hän 

lavossa poltettaman, surmattakoon myös sama eläin ynnä ja poltetta-

koon.”256 

 

3. Ihmisten pelottaminen rikollisuudesta edellyttää kuolemanrangais-

tuksen vakavaa uhkaa lainsäädännössä sekä tarvittaessa teloituksen täy-

täntöönpanoa. Kyseessä on sangen laaja oikeuttamisperiaate, jota sovel-

lettiinkin suurimmassa osassa kuolemalla rangaistavia rikoksia, kuten 

maanpetoksessa, kapinassa, ryöstössä ja varkaudessa. 

2.3 Häpeärangaistukset 

Häpeärangaistusten tarkoituksena oli saattaa rikoksentekijä yleisen pilkan koh-

teeksi. Tiiviissä vuorovaikutuksessa eläviin paikallisyhteisöihin perustuvassa 

maatalousyhteiskunnassa henkilökohtainen kunnia oli keskeisessä asemassa. 

Häpeälliseen asemaan joutuminen ei ollut naurun asia, vaan vaikeutti konkreet-

tisesti arkielämää. Kunniansa menettänyt257 ihminen kohtasi vaikeuksia esi-

merkiksi kaupankäynnissä ja avioliiton solmimisessa riippuen leiman laa-

dusta.258 Heikki Ylikangas kuvailee, miten uuden ajan kulttuuriin kuului toisten 

ihmisten mustamaalaamisen ja pilkkaamisen tarve, jonka kautta omaa arvoase-

                                                

254 Olivecrona 1891, s. 23–30. Ks. myös s. 9–11 oikeuttamisperiaatteiden synnystä. Ks. myös 

Koskivirta – Matikainen 2019.  
255 3. Moos. 20:15. 
256 Pahanteon kaari X:1. 
257 En tarkoita tässä kunnian menettämistä virallisena seuraamuksena. 
258 Ks. esim. Ylikangas 1988; Christie 2001 ; Lidman 2011. 
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maa kohennettiin toisten kustannuksella. Käytöstavat edellyttivät sinänsä kun-

nioituksen osoittamista toisille ihmisille, mutta kohteliasuus vain verhosi lei-

maavat asenteet, jotka ajoittain purkautuivat esille.259 

Vuoden 1734 laissa määriteltiin useita häpeärangaistuksia, joista ankarin oli 

kunnian menettäminen (”olkoon kunniansa rikkonut”). Kunniansa menettänyt 

henkilö ei voinut toimia esimerkiksi todistajana oikeudenkäynnissä tai lainan 

takaajana. Lisäksi rikoksentekijä määrättiin useimmiten kunnian menettämisen 

yhteydessä menettämään omaisuutensa valtiolle. Rangaistukseen sisältyi myös 

erityinen julkistamismenettely, jossa tuomioistuin ilmoitti kunniattomuudesta 

tuomitun asuinpaikkakunnalle: ”Jos joku tuomitaan pois kunnialta, ja hän asuu 

muualla, kuin siellä kussa hän tuomittu on, antakoon Oikeus siitä tiedon Ku-

ninkaan Käskynhaltijalle siinä paikkakunnassa, että hänen kunniattomuutensa 

siellä mahtaisi tiettävä olla.” 

Lievempiä häpeärangaistuksen muotoja olivat esimerkiksi julkinen anteek-

sipyyntö, häpeällinen hautaaminen sekä maitoastia kädessä seisottaminen. Jul-

kinen anteeksipyyntö tuomittiin usein muun rangaistuksen ohella tai sen vaih-

toehtona. Esimerkiksi jumalanpilkasta voitiin tuomita kuolemanrangaistuksen 

sijaan julkiseen anteeksipyyntöön, jos pilkkaus tehtiin ajattelemattomuudesta 

ja pikaistuksissa: ”Rukoilkoon rikoksensa julkisesti Seurakunnassa anteeksi.” 

Julkisen anteeksipyynnön lisäksi vuoden 1734 lain järjestelmä tunsi maanla-

kien aikana kehittyneen julkisen kirkkorangaistuksen eli julkiripin, jonka käyt-

töala oli kuitenkin supistunut ja siitä säädettiin enää eräissä asetuksissa.260 Hä-

peällinen hautaaminen oli itsemurhan ja insestin rangaistus, jossa tuomittu hau-

dattiin siunaamattomaan maahan. Esimerkiksi insestin rangaistuksena säädet-

tiin: ”Pitää niiden molempain pää pois lyötämän, ja heitä ei Kirkkoaitaan hau-

dattaman.” 

Maitoastia kädessä seisottaminen oli toisen omistaman eläimen luvattomasta 

lypsämisestä säädetty rangaistus. Tuomitun tuli seisoa tunnin ajan käräjäsalin tai 

raatihuoneen ovella käräjien ollessa käynnissä (”seisokoon Käräjä- eli Raatitu-

van oven edessä yhden hetken, maitoastia kädessä”). Maitoastian kanssa seisot-

taminen osoittaa häpeärangaistusten tarkoitusta peilata paheksuttavaa tekoa. Pei-

laavan rangaistuksen tarkoituksena on symboloida tuomittavaa rikosta ja ran-

gaista tekijää teon osoittamalla tavalla.261 Peilaava rangaistus ei kuitenkaan ole 

sama asia kuin talio-periaate, jossa rangaistus on sama kuin teolla aiheutettu kär-

simys. Esimerkiksi sadan euron varastamisesta tuomittava talio-periaatteen mu-

kainen rangaistus olisi sadan euron sakko, mutta peilaava rangaistus voisi olla 

käden katkaiseminen. 

                                                

259 Ylikangas 2000, s. 235–247. 
260 Hemmer 1950, s. 100. 
261 Ks. peilaavista rangaistuksista Lidman 2008. 



150 
 

2.4 Raippa- ja vitsarangaistus 

Pahanteon kaaressa luetellaan käytössä olleina ruumiinrangaistuksina raippa-

vitsa- ja vitsarangaistus, työrangaistus ja vesileipävankeus. Työvankeus ja ve-

sileipävankeus olivat luonteeltaan pikemminkin vapausrangaistuksia, vaikka 

niiden tarkoituksena olikin, että tuomittu suorittaa osan rangaistusajastaan ruu-

miillisella kärsimyksellä. Niitä käsitellään tässä tutkimuksessa vapausrangais-

tuksina. Ruumiinrangaistuksia käytettiin myös edellä kuvatulla tavalla kuole-

manrangaistuksen koventamisessa. Lisäksi vanhemmilla oli velvollisuus piestä 

pahoinpitelyyn syyllistynyt 7–14-vuotias lapsi. Raippa- ja vitsarangaistus oli 

kuitenkin ainoa puhdasmuotoinen ruumiinrangaistus vuoden 1734 lain järjes-

telmässä. Se merkitsi tuomitun piiskaamista raippavitsoilla tai vitsoilla tuomi-

tun henkilön sukupuolen mukaan. Miestä rangaistiin enintään 40 parilla raip-

pavitsoja ja naista enintään 30 parilla vitsoja. Rangaistuksen ankaruus mitattiin 

aina ”pareina” ja parilla tarkoitettiin kolmea raippavitsan tai vitsan iskua.  

Raippa- ja vitsarangaistus merkitsi tuomitulle ankaraa ruumiillista kärsi-

mystä. Uudessa Suomettaressa julkaistiin vuonna 1887 kuvaus raippavitsaran-

gaistuksen täytäntöönpanosta tapauksessa, jossa murtovaras oli tuomittu kärsi-

mään 40 paria raippavitsoja. Tuomitun selkä riisuttiin paljaaksi ja hänet nostet-

tiin riippumaan käsistään paaluun siten, että vain hänen varpaansa koskivat 

maahan. Pyövelin ruoskiessa miestä vitsoilla262 kuului joka lyönnillä parahduk-

sia sekä uhrin että yleisön suista. Iskuista jäi selkään sormenpaksuisia mustia 

viiruja ja haavoista virtasi verta. Ennen toimituksen puoliväliä tuomittu pyysi 

armoa, huusi ”sydäntä särkevällä äänellä” kuolevansa ja vaipui tajuttomuuteen. 

Mies laskettiin paalusta ja virvoitettiin, minkä jälkeen hänet nostettiin takaisin 

ja täytäntöönpano jatkui. Rangaistuksen puoliväliin ehdittäessä alkoivat veriset 

selkänahan riekaleet iskujen voimasta irtoilla ja lennellä ilmassa. Toimituksen 

loputtua oli selkä ”mäsänä luita myöten”.263 

2.5 Sakkorangaistukset 

Vuoden 1734 lain järjestelmässä sakko oli lievin käytössä ollut päärangaistus-

laji, jota käytettiin lievempien rikosten sekä rikkomusten seuraamuksena.264 

Sakkojen suuruudet oli pääosin määrätty kiinteiksi ja ne ilmoitettiin taalareissa 

ja äyreissä. Taalarilla tarkoitettiin hopeataalaria, erotukseksi samaan aikaan 

                                                

262 Pyöveli käytti jostain syystä ”vastakarsittuja vitsoja” eikä raippavitsaa. 
263 Uusi Suometar 25.5.1887, s. 3. 
264 Kaikkien Pohjoismaiden 1800-luvun oikeustilastoissa noudatettiin jakoa törkeisiin ja lie-
viin rikoksiin. Lievän rikoksen määritelmänä oli, että teosta voitiin tuomita ainoastaan sakko-

rangaistus, kun törkeästä rikoksesta voitiin tuomita muukin rangaistus. 
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käytössä olleista kuparitaalarista ja riikintaalerista.265 Poikkeuksen kiinteisiin 

sakkoihin muodostivat eräät omaisuusrikokset, joista tuomittava sakko lasket-

tiin rikoksen kautta kadonneen omaisuuden arvon monikertana. Esimerkiksi 

perusmuotoisesta ensikertaisesta varkaudesta määrättiin sakko, jonka suuruus 

oli kolme kertaa varastetun tavaran arvo. Kertoimia käytettiin laissa myös toi-

sella tavalla, kun useissa törkeissä tekomuodoissa sakko voitiin tuomita perus-

tunnusmerkistön sakon monikertana. Esimerkiksi kylpemässä olevan henkilön 

pahoinpitelystä tuomittiin perusmuotoisen pahoinpitelyn sakko kaksinkertai-

sena. 

Suurin käytössä ollut kiinteä sakkorangaistus oli miehen hengen sakko eli 

kolmesataa taalaria. Täysi miehen hengen sakko säädettiin esimerkiksi ras-

kaana olevan naisen pahoinpitelystä sikiön kuoleman seurauksella, ja puolikas 

miehen hengen sakko oman lapsensa tappamisesta tapaturmaisesti, mutta suu-

rella huolimattomuudella. Huomattavaa on, että miehen hengen sakkoa anka-

rampia sakkoja voitiin tuomita vakavista omaisuusrikoksista, joiden arvo nousi 

yli sadan taalarin. Suurin osa varkauksista oli kuitenkin selvästi lievempiä. 

1800-luvun puolivälissä keskimääräinen varkaus oli arvoltaan kaksikymmentä 

hopeataalaria. Sakot jaettiin pääsäännön mukaisesti tasan kuninkaan, kihlakun-

nan tai kaupungin (tuomiopaikan mukaan) sekä asianomistajien kesken. Kol-

mijaosta oli eräitä vähäisiä poikkeuksia. 

Sakon muuntorangaistukset olivat käytössä jo vuoden 1734 lain järjestel-

mässä. Ne soveltuivat tilanteisiin, joissa tuomitulla ei ollut varaa maksaa sak-

koaan kokonaisuudessaan. Sakkojen osittain suorittaminen rahalla ei siis ollut 

mahdollista. Maksuhaluttomuuden vuoksi sakkonsa maksamatta jättänyttä ei 

myöskään tuomittu muuntorangaistukseen, vaan hänen omaisuuttaan ulosmi-

tattiin sakon maksamiseksi. Ulosmittausta ei kuitenkaan toimitettu, mikäli se 

olisi johtanut tuomitun elatuksen ja ylöspidon puutteeseen, jolloin tekijä tuo-

mittiin muuntorangaistukseen. 

Ensimmäinen sakonsovitusmuoto oli työvankeus, jossa yksi vankeuspäivä 

sovitti yhdeksän äyriä sakon summasta. Sakko voitiin muuntaa myös raippa- ja 

vitsarangaistukseksi, jolloin yksi pari raippavitsoja (miehelle) sovitti kolme 

taalaria ja yksi pari vitsoja (naiselle) neljä taalaria. Ylimenevä osuus korvattiin 

yhdellä ylimääräisellä parilla. Kolmantena sakonsovitusmuotona käytettiin 4–

28 päivän vesileipärangaistusta, jonka pituus laskettiin kiinteän muuntotaulu-

                                                

265 Tässä tutkimuksessa käsitellään useita eri aikaisia valuuttoja, joiden muuntoarvot on syytä 
esitellä. Hopeataalari koostui 32 äyristä ja sen on tässä katsottu olleen arvoltaan 0,471 hopea-

ruplaa. Yksi hopearupla puolestaan vastasi neljää Suomen markkaa. Hopeataalarin arvo on 

laskettu riikintaalerin arvon perusteella. Yksi riikintaaleri vastasi kolmea hopeataalaria, ja rii-

kintaalerin vaihtokurssi hopearuplaan valuuttojen ollessa yhtä aikaa käytössä Suomessa oli 
1,413. Suomen markat on tarvittaessa muunnettu vuoden 2017 euroiksi Tilastokeskuksen ra-

hanarvokertoimella. 
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kon mukaisesti. Esimerkiksi naimattomalle miehelle salavuoteudesta naimatto-

man naisen kanssa tuomittava kymmenen taalarin sakko olisi voitu muuntaa 35 

päiväksi työvankeutta, neljäksi pariksi raippavitsoja tai neljäksi päiväksi vesi-

leipävankeutta. 

2.6 Vapausrangaistukset 

Vuoden 1734 laissa vapausrangaistukset eivät olleet vielä laajassa käytössä, 

vaan täydensivät vanhakantaisen ja ankaran rikosoikeuden kuolemanrangais-

tukseen ja ruumiinrangaistuksiin perustuvaa järjestelmää. Vapausrangaistuksia 

olivat vankeus, vesileipävankeus ja rangaistustyö. 

1. Vankeus oli tarkoitettu lähinnä lievimpien rikosten rankaisemiseen 

eikä sen pituutta ollut laissa erikseen määritelty.266 Puhtaiden van-

keusrangaistusten pituudet muodostuivat käytännössä hyvin ly-

hyiksi. 

2. Vesileipävankeus oli 4–28 päivän mittainen vapausrangaistuksen 

muoto, jossa vanki suoritti osan rangaistuksestaan ruumiillaan.267 

Vangille tarjottiin ravinnoksi vain vettä ja leipää, mutta vapauden-

menetysaika oli lyhyempi kuin tavallisessa vankeudessa. Ruumiilli-

sen kärsimyksen tuottamisen tavoitteen vuoksi vesileipävankeus 

luokitellaan vapausrangaistuksen ohella myös ruumiinrangais-

tukseksi. 

3. Rangaistustyö jakautui kahteen muotoon, yleiseen työhön sekä työ-

hön linnoituksessa.268 Linnoituksessa tehtävä työ, linnanvankeus, oli 

tärkein vapausrangaistuksen muoto, jota käytettiin jo vakavien ri-

kosten seuraamuksena. Suuren osan autonomian ajasta se merkitsi 

työrangaistusta Viaporin linnoituksessa raskaisiin kahleisiin kytket-

tynä. Linnanvankeudessa suoritettavat rangaistukset olivat huomat-

tavasti muita vapausrangaistuksia pidempikestoisia. Yleinen työ 

puolestaan merkitsi vapausrangaistusta, jossa tuomittu suoritti osan 

tuomiostaan tekemällä työtä lääninvankilassa. 

3 Ankaran järjestelmän murtuminen 

3.1 Armahdukset ja leuteraatio 

Vuoden 1734 laki perustui siis voimakkaasti kuolemanrangaistukselle ja ras-

kaille ruumiinrangaistuksille. Autonomian ajan alkaessa rangaistusjärjestelmä 

ei kuitenkaan ollut yhtä ankaraa kuin lainsäädännössä edellytettiin kuninkaan 

armahduskäytännön ja hovioikeuksien harjoittaman leuteraation vuoksi. Ku-

ningas oli saanut valtansa kasvun myötä 1500- ja 1600-lukujen aikana varsin 

                                                

266 Hemmer 1950, s. 107. 
267 Hemmer 1950, s. 107. 
268 Lappi-Seppälä 1982, s. 77. 
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laajat oikeudet armahtaa rikoksista tuomittuja.269 Kustaa III:n valtakaudella 

säädetty vuoden 1772 hallitusmuoto vahvisti kuninkaan asemaa asettamalla hä-

nelle ehdottoman armahdusoikeuden. Vuonna 1789 perustetun korkeimman oi-

keuden tehtäväksi annettiin käsitellä armahdusanomukset ja esitellä ne kunin-

kaalle. Kuninkaat myös noudattivat korkeimman oikeuden esityksiä varsin tun-

nollisesti.270 

Leuteraatio puolestaan tarkoitti tuomion lieventämistä tuomioistuimessa 

vastoin kirjoitettua lakia. Leuteraation juuret ulottuvat alioikeuksien oikeus-

käytäntöön 1500-luvulla, mutta 1600-luvulla käytännössä vain hovioikeudet 

harjoittivat rangaistusten lieventämistä. Käytäntö sai ensimmäisen oikeutuk-

sensa lainsäädännössä vasta vuonna 1614, kun hovioikeuksille annettiin valta 

vahvistaa tai muuntaa alioikeuden tuomitsema kuolemanrangaistus, jos kunin-

gas oli valtakunnan rajojen ulkopuolella. Vuonna 1641 hovioikeuksille annet-

tiin mahdollisuus muuntaa kuolemanrangaistuksia samanlaisissa tapauksissa, 

joissa kuningas oli aiemmin suorittanut muunnon. Lain kirjaimesta poikkea-

mista pyrittiin kuitenkin hillitsemään vuoden 1658 päätöksellä ja vuoden 1674 

kuninkaallisella kirjeellä, ja leuteraatio-oikeus poistettiin vuonna 1684. Suurten 

tapausmäärien vuoksi kuningas joutui kuitenkin myöntämään vuonna 1714 ho-

vioikeuksille vallan leuteroida kuolemantuomioita ja valtaoikeuden olemassa-

olo vahvistettiin vuosina 1736 ja 1737 ja viimeisen kerran vielä vuonna 

1803.271 

Kuninkaan armahdusoikeuden ja hovioikeuksien leuteraation vuoksi ran-

gaistuskäytäntö oli 1700-luvulla selvästi lievempää kuin lain kirjain olisi edel-

lyttänyt. Kuolemanrangaistusten tuomitseminen oli autonomian ajan alussa jo 

päättynyt suurimmassa osassa rikoksia, joista vuoden 1734 laki määräsi kuole-

manrangaistuksen. Rangaistusten lieventäminen oli eräänlainen vastavoima 

keskusvallan vahvistumisesta seuranneelle rikosoikeuden ankaroitumiselle.272 

Rikosoikeuden vuosisatoja jatkunut ankaroituminen alkoi siis vähitellen päät-

tyä ja kääntyä lievenemiseksi.273 

3.2 Valistusaate rikosoikeusuudistusten käynnistäjänä 

Rikosoikeuden lievenemisen taustalla vaikutti keskeisesti valistusajattelun he-

rättämä yhteiskunnallinen keskustelu rangaistuksen tarkoituksesta ja toteutuk-

sesta. Valistusfilosofit, kuten Cesare Beccaria, Jeremy Bentham ja Voltaire kri-

tisoivat kuolemanrangaistukseen ja kidutukseen perustuvaa rikosoikeudellista 

                                                

269 Kotkas 2003, s. 113–114. 
270 Kotkas 2003, s. 121–123. 
271 Kotkas 2003, s. 115–118. 
272 Letto-Vanamo – Ylikangas 1981, s. 40–43; Lappi-Seppälä 1982, s. 58–60; Pajuoja 1991, 
s. 18–24; Inger 1997, s. 160. 
273 Lappi-Seppälä 1982, s. 64–65; Pajuoja 1991, s. 24–25; Inger 1997, s. 160–163. 
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järjestelmää. Rationaalisessa seuraamusvalikoimassa kannatettiin niiden sijaan 

vankeutta, karkotusta ja rangaistustyötä. Beccarian pääteos Rikoksesta ja ran-

gaistuksesta julkaistiin vuonna 1764 ja useimmat hänen ehdottamistaan muu-

toksista ehdittiin toteuttaa monissa Euroopan valtioissa ennen hänen kuole-

maansa vuonna 1794.274 Steven Pinker onkin kutsunut valistuksen vaikutusta 

institutionaalisen väkivallan vähenemiseen humanitaariseksi vallanku-

moukseksi ja nimennyt sen yhdeksi keskeisimmistä tekijöistä väkivallan histo-

riallisen vähenemisen taustalla.275 

Valistusaatteen suurmenestys rikosoikeuden lieventämisessä oli seurausta 

kahdesta rinnakkaisesta ja toisiaan tukevasta ilmiöstä. Ensinnäkin Anthony 

Walshin mukaan olennainen tekijä oli rationaalisen humanismin korostama aja-

tus ihmisten perustavanlaatuisesta samanlaisuudesta. Ihmisellä on evolutiivi-

nen tarve tuntea moraalista suuttumusta väärintekijöitä kohtaan, mikä ruokkii 

kostonhimoa ja rankaisuhalua. Moraalinen suuttumus voi kuitenkin kulttuurin 

vaikutuksesta tyyntyä. Valistusfilosofiassa esille tuotu tasaveroisuus oli omiaan 

herättämään ihmisissä empatiaa ja sympatiaa, joita esiintyy erityisesti itsensä 

kaltaiseksi koettuja kanssaeläjiä kohtaan. Valistuksen perusteesien hyväksymi-

nen johti siis yhä selvempään kokemukseen, että rikosoikeus kohdistuu ulko-

puolisen ryhmän sijaan vertaisiin. Ankarat rangaistukset alettiin kokea Becca-

rian kuvaamalla tavalla rikkaiden etuja puolustaviksi sortokeinoiksi. Rikoksen-

tekijästä tuli osa ”meitä” eikä enää ”heitä”. Siten valistusfilosofian inhimilli-

sistä perustunteista saama vastakaiku mahdollisti nopeat reformit.276 

Valistusfilosofian kanssa samanaikaisesti edennyt taloudellinen vaurastu-

minen käynnisti Euroopassa merkittävän yhteiskunnallisen muutoksen, keski-

luokan synnyn. Keskiluokka oli sosioekonomisesti lähellä niitä yhteiskunta-

luokkia, joihin rangaistukset käytännössä kohdistuivat. Osittain sen vuoksi kes-

kiluokassa kannatettiinkin valistuksen tavoitteita rikoksentekijän parantami-

sesta yhteiskunnan hyödylliseksi jäseneksi. Aikakauden valistuneet itsevaltiaat 

perustivat valtansa keskiluokkaan ja joutuivat myötäilemään sen mielipiteitä 

säilyttääkseen suosionsa. Hallitsijoilla ei siksi ollut muuta vaihtoehtoa kuin 

ryhtyä uudistamaan rikosoikeutta valistuksen oppien mukaisesti.277 

3.3 Valistusreformit Ruotsi-Suomessa 

Pohjoismaissa lieventyminen ilmeni kuolemanrangaistuksen käytön vähenemi-

senä ja vapausrangaistusten käytön laajentamisena. Ruotsin uudistusmielinen 

                                                

274 Anners 1965, s. 13–97; Walsh 2014, s. 176. 
275 Pinker 2011, s. 129–188. 
276 Walsh 2014, s. 175–177. Myös Pinker pohtii samantyyppisesti empatian kohteiden joukon 
laajentumisen vähentävän väkivaltaisuutta (Pinker 2011, s. 573–591, 689.) 
277 Lappi-Seppälä 1982, s. 64–65; Pajuoja 1991, s. 24–25; Inger 1997, s. 160–163. 
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kuningas Kustaa III asettikin tavoitteekseen rangaistusjärjestelmän uudistami-

sen ja kuolemanrangaistuksen poistamisen.278 Ensimmäinen reformi toteutet-

tiin vain vuosi kuninkaan valtaan nousun jälkeen, kun kidutus kiellettiin vuo-

den 1772 kuninkaallisella käskykirjeellä. Kidutuksen kielto ei kuitenkaan mer-

kinnyt varsinaista lainsäädäntömuutosta, koska kidutus oli kielletty kuninkaal-

lisella käskykirjeellä jo vuonna 1686 eikä vuoden 1734 laki antanut oikeutusta 

sen käytölle. Lainvastaisuudestaan huolimatta kidutus tunnustuksen saamiseksi 

oli yleistä ruotsalaisessa oikeuskäytännössä.279 

Rangaistusjärjestelmän laajemman uudistuksen ehdottaminen tuli ajankoh-

taiseksi vuoden 1778 valtiopäivillä. Kustaa III:n tärkein tavoite liittyi kuole-

manrangaistuksen poistamiseen lapsenmurhasta sekä muutenkin sen käyttöalan 

rajoittamiseen.280 Alun perin kuningas oli vaatinut kuolemanrangaistuksen 

poistamista kaikista muista rikoksista paitsi maanpetoksesta ja isänmurhasta, 

mutta ehdotus raukesi lakikomitean vastustukseen. Ehdotuksen taustalla vai-

kuttivat valistusfilosofian ajatukset rationaalisesta ja humaanista rangaistusjär-

jestelmästä. Lisäksi Kustaa III oli omaksunut Beccarian ajatuksen, ettei kuole-

manrangaistus ollut riittävän pelottava seuraamus kaikkein törkeimpien rikos-

ten rangaistukseksi.281 

Valtiopäiväkäsittelyn jälkeen hyväksyttiin lopulta vuonna 1779 asetus, jolla 

dekriminalisoitiin aiemmin kuolemalla rangaistu noituus, lievennettiin lapsen-

murhasäännöstä käänteisen todistustaakan osalta, määrättiin murhapoltosta, 

ryöstöstä ja rosvouksesta tuomittavat kuolemanrangaistukset muunnettavaksi 

ruumiinrangaistuksen ja elinkautisen pakkotyön yhdistelmäksi sekä poistettiin 

kuolemanrangaistus useista sellaisista rikoksista, joiden yhteydessä sitä ei käy-

tännössä ollut tuomittu enää pitkään aikaa. Lisäksi Kustaa III julkaisi valtiopäi-

vien jälkeen kaikessa hiljaisuudessa laatimansa asetuksen, joka salli naisten 

synnyttää salassa nimeään kertomatta ja luovuttaa syntyneen lapsen pois. Tar-

koituksena oli vähentää lapsenmurhia tarjoamalla laillinen vaihtoehto raskau-

den salaamiselle ja lapsen surmaamiselle.282 

Vaikka vuoden 1779 asetus perustui edelleen pitkälti pelotukselle, se sisälsi 

kuitenkin merkittävän periaatteellisen uudistuksen. Tarkoituksena oli nimittäin 

                                                

278 Olivecrona 1891, s. 33–34, 51–52; Blomstedt 1964, s. 422; Pajuoja 1991, s. 25–26; Inger 

1997, s. 160–163. Kuolemanrangaistus oli tarkoitus säilyttää isänmurhasta ja maanpetoksesta. 

Ks. myös valistusideologian saapumisesta Ruotsiin Anners 1965, s. 167–171. 
279 Olivecrona 1891, s. 34–37; Lappi-Seppälä 1982, s. 79. 
280 Ks. Anners 1965, s. 207–228. Kuolemanrangaistus olisi poistettu lapsenmurhasta, taikuu-

desta, kaksinnaimisesta, eläimeensekaantumisesta, virkamiehen pahoinpitelystä, vangin va-
pauttamisesta, raiskauksesta, taposta, varkaudesta (3. tai 4. kerta), kirkkovarkaudesta, yksin-

kertaisesta huoruudesta (4. kerta), kaksinkertaisesta huoruudesta, insestistä, murhapoltosta, 

ryöstöstä ja rosvouksesta. 
281 Olivecrona 1891, s. 36–51; Anners 1965, s. 207–230; Inger 1997, s. 160–163. Ks. tarkem-
min Kustaa III:n motiiveista Anners 1965, s. 261–268. 
282 Olivecrona 1891, s. 36–51; Inger 1997, s. 160–163. 
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luopua kuolemanrangaistuksesta pelotuskeinona ja lakkauttaa Mooseksen 

laista juontuvat rangaistussäännökset. Periaatteet eivät kuitenkaan toteutuneet 

käytännössä säätyjen vastustuksen vuoksi ja asetuksen voimaantulon jälkeen-

kin kuolemanrangaistus oli edelleen säädetty 50 rikoksen rangaistuksena.283 

Maltillisuudestaan huolimatta asetuksen merkitystä ei kuitenkaan ole syytä vä-

hätellä, vaan sen säätäminen merkitsi tosiasiassa Suomen ja Ruotsin rikosoi-

keuden kokonaisuudistuksen käynnistymistä.284 Kustaa III ei tosin koskaan saa-

vuttanut tavoitettaan kuolemanrangaistuksen poistamisesta, koska myöhemmät 

yritykset kaatuivat säätyjen vastustukseen. Tärkeimpänä myöhempänä uudis-

tusyrityksenä oli vuoden 1786 valtiopäivillä hylätty asetus, joka olisi poistanut 

kuolemanrangaistuksen lapsenmurhasta.285 

4 Pohjoismaiset rikoslakiuudistukset 

4.1 Yleistä 

Seuraavassa esitellään Pohjoismaiden rikosoikeuden uudistuksia Suomen au-

tonomian aikana. Tarkastelu aloitetaan Ruotsin, Norjan ja Tanskan rikoslaki-

projekteista, joiden jälkeen siirrytään Suomen rikoslakireformin vaiheisiin. 

Ruotsi hävisi Suomen sodan vuonna 1809, minkä seurauksena Suomi liitettiin 

Venäjän valtakuntaan suuriruhtinaskuntana. Suomen entiset lait pysytettiin voi-

massa, joten pahanteon kaari säilyi rikosoikeuden perustana.286 Vuoden 1809 

Porvoon valtiopäivien jälkeen Suomessa alkoi erikoislaatuinen valtioyöksi kut-

suttu poliittinen ajanjakso, jonka aikana valtiopäiviä ei kutsuttu koolle ennen 

vuotta 1863. Lainsäädännöllinen kehitys hidastui merkittävästi, koska ylintä 

lainsäädäntövaltaa käyttävä valtioelin ei kokoontunut yli viiteenkymmeneen 

vuoteen. Keisarilla oli toki suvereeni oikeus antaa Suomea koskevia asetuksia 

ja vuonna 1809 perustettiin hallituskonselji287. Valtioyö tarkoitti kuitenkin ri-

kosoikeuden kehityksen pysähtymistä.288 Rikoslakireformeja päästiin toteutta-

maan vasta selvästi muita Pohjoismaita myöhemmin. Taulukossa 10 esitetään 

Pohjoismaiden rikoslakiuudistusten säätämis- ja voimaantulovuodet. 

                                                

283 Lappi-Seppälä 1982, s. 80. 
284 Ks. Kustaa III:n rikoslakiuudistusten merkityksestä rikosoikeuden kehitykseen Anners 

1965, s. 291–295. 
285 Ks. Lapsenmurha-asetuksen käsittelystä vuoden 1786 valtiopäivillä Anners 1965, s. 298–
323. 
286 Kekkonen 1991, s. 259. 
287 Hallituskonseljin nimi muuttui vuonna 1816 Keisarillisen Suomen senaatiksi. 
288 Kekkonen kutsuu aikakautta autonomian alusta Aleksanteri II:n valtaannousuun (1809–
55) pysähtyneisyyden ajaksi. Vastaavasti vuodesta 1855 alkoi yhteiskunnallisten reformien 

aika. Kekkonen 1991, s. 258–259. Ks. myös Lappi-Seppälä 1982, s. 122. 
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Taulukko 10 Rikosoikeusuudistusten säätämisvuosi ja voimaantulovuosi (suluissa), jos voi-
maantulovuosi oli eri kuin säätämisvuosi 

Suomi 1734 (1736) 1866 (1870)289 1889 (1894) 

Norja 1687 1842 1902 (1905) 

Ruotsi 1734 (1736) 1864 (1865)  

Tanska 1683 1866  

4.2 Ruotsin rikosoikeusuudistus 

Ruotsissa tapahtui Suomen sodan aikana vuonna 1809 sotilasvallankaappaus, 

jossa kuningas Kustaa IV Aadolf syrjäytettiin vallasta ja hänen tilalleen nimi-

tettiin Kaarle XIII. Säädyt vaativat vallankaappausta seuranneilla valtiopäivillä 

yhteiskunnallisten reformien toteuttamista, ja tuossa yhteydessä päätettiin to-

teuttaa rikosoikeuden kokonaisuudistus. Valmistelutyöhön nimitettiin vuonna 

1811 lakikomitea, jonka työn tuloksena valmistui vuonna 1832 rikoslakiehdo-

tus (Förslag till Allmän Criminallag). Ehdotuksia valmisteltiin itse asiassa 

kaksi, joista toisessa ehdotettiin kuolemanrangaistuksen poistamista ja toisessa 

sen käyttöalan rajaamista noin kolmannekseen. Kaikissa tapauksissa kovenne-

tut kuolemanrangaistukset esitettiin poistettavaksi.290 

Kuolemanrangaistuksen poistamisen tai rajoittamisen lisäksi ehdotettiin 

raippa- ja vitsarangaistuksen, karkotuksen, kunniattomaksi julistamisen, omai-

suuden menettämisen, häpeäpaalun, jalkapuun, kirkkorangaistuksen ja julkisen 

anteeksipyynnön kieltämistä. Rangaistusvaihtoehtoina olisivat olleet kuole-

manrangaistus, rangaistustyö, vankeus ja sakko sekä virkamiehille varatut vi-

raltapano ja virantoimituksesta pidättäminen. Rangaistustyö olisi muodostanut 

vakavien rikosten päärangaistuksen ja se olisi pantu täytäntöön Auburnin mal-

lin mukaisesti. Auburnin järjestelmässä vangit viettivät yönsä yksinäisselleissä, 

mutta kokoontuivat päivisin työskentelemään hiljaisuudessa yhteisiin tiloihin. 

Vankeus oli puolestaan jaettu tavalliseen vankeuteen ja vesileipävankeuteen.291 

Lakiehdotusta ei kuitenkaan päästy käsittelemään valtiopäivillä.292 Ehdotus 

kirvoitti heti julkistuksensa jälkeen Tukholman yliopiston lainopillisesta tiede-

kunnasta ankaran vastalauseen, johon lakikomitea antoi vastineensa vuonna 

1834. Ehdotusta ei kuitenkaan voitu käsitellä saman vuoden valtiopäivillä, 

koska useiden hovioikeuksien ja korkeimman oikeuden mietinnöt viivästyivät 

peräti vuoteen 1840 saakka. Väliaikana oli lisäksi perustettu taulukkokomitea 

(Tablåkommitté), jonka tehtävänä oli vertailla vuoden 1734 lain ja vuoden 1832 

                                                

289 Osittaisuudistus. 
290 Antell 1892, s. IX–XVII. 
291 Antell 1892, s. XVI–XIX. 
292 Vrt. kuitenkin Blomstedt (1964, s. 423), joka raportoi Naumannin (1864–1871) perusteella, 

että ehdotus esiteltiin säädyille vuosien 1834–35 valtiopäivillä. Valtiopäivien esittämäksi väi-

tetty kritiikki oli kuitenkin tosiasiassa peräisin lainopillisesta tiedekunnasta eikä valtiopäi-
viltä. Kirjallisuudessa on siis esitetty ristiriitaisia käsityksiä siitä, esiteltiinkö vuoden 1832 

esitys valtiopäiville vai ei. 
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rikoslakiehdotuksen rangaistussäännöksiä. Korkeimman oikeuden tarkastuk-

sen viivästyminen kuitenkin viivästi myös taulukkokomitean työtä. Lopulta ku-

ningas ilmoitti vuonna 1840, ettei voi antaa valtiopäiville esitystä uudesta ri-

koslaista. Valtiopäivät antoivat ilmoitukseen vastineen, jossa totesivat rikosla-

kiuudistuksen tulevan jatkuvasti kiireellisemmäksi ja vaativat kuningasta anta-

maan seuraavilla valtiopäivillä ehdotuksen rikoslaiksi. Vaatimuksen seurauk-

sena kuningas perusti uuden lainvalmisteluhankkeen rikoslain säätämiseksi.293 

Rikoslakiuudistus monimutkaistui entisestään kuningas Oskari I:n noustua 

valtaistuimelle maaliskuussa 1844. Hän asetti ensitöikseen uuden lakikomitean 

valmistelemaan rikoslakiehdotuksen valtiopäiville ja komitea saikin työnsä 

valmiiksi jo saman vuoden marraskuussa (Förslag till Straff-Balk). Uusi ehdo-

tus muistutti paljolti varhaisempaa esitystä. Rangaistuslajeiksi ehdotettiin kuo-

lemanrangaistusta, vankeusrangaistusta sekä sakkoa. Vankeusrangaistuksen 

täytäntöönpanossa noudatettaisiin Auburnin mallia, kun rangaistus olisi yli 

kahden vuoden pituinen. Lyhyemmissä rangaistuksissa vangit noudattaisivat 

puolestaan Philadelphian mallia, jossa vangit suorittavat koko rangaistusai-

kansa yksinäissellissä. Ehdotus kuitenkin hylättiin vuoden 1847–1848 valtio-

päivillä aatelis- ja pappissäätyjen vastustuksesta, vaikka porvaris- ja talonpoi-

kaissäädyt kannattivat sitä. Ehdotuksen käsittelyn jälkeen säädyt kirjoittivat jäl-

leen kuninkaalle kirjeen, jossa vaativat useiden välttämättömien lakimuutosten 

toteuttamista rikoslakiehdotuksen hylkäämisestä huolimatta. 294 

Vuonna 1811 aloitetun rikoslain valmistelutyön loppuunsaattaminen kesti 

lopulta yli puoli vuosisataa. Rikosoikeuden kehitys ei kuitenkaan ollut pysäh-

dyksissä, kuten Suomessa samaan aikaan, vaan Ruotsissa toteutettiin useita 

osittaisuudistuksia vuosina 1823–1861. Niiden myötä poistettiin kuolemanran-

gaistus yleisten varojen kavaltamisesta, julmasta sisuvarkaudesta, rahanväären-

nyksestä, lapsenmurhasta ja sikiön lähdettämisestä. Teilaus kovennettuna kuo-

lemanrangaistuksena kiellettiin vuonna 1835 ja kovennettu kuolemanrangais-

tus lakkautettiin kokonaan vuonna 1841. Ehkäpä tärkeimpänä uudistuksena 

voidaan pitää vuoden 1861 asetusta, jolla poistettiin ehdoton kuolemanrangais-

tus murhasta. Ehdottoman kuolemanrangaistuksen poistaminen tarkoitti, että 

tuomarilla oli mahdollisuus tuomita rikoksesta jokin muu rangaistus kuin kuo-

lemanrangaistus, vaikka kuolemanrangaistus säilyi edelleen seuraamusvaihto-

ehtona.295 Lisäksi raippa- ja vitsarangaistuksen ja työvankeuden käyttö sakon 

muuntorangaistuksena kiellettiin kuninkaallisella käskykirjeellä vuonna 1841 

ja ne lakkautettiin kokonaan vuonna 1855.296 

                                                

293 Antell 1892, s. XIX–XXI. Inger (1997, s. 240–242) toteaa vuoden 1832 lakiehdotuksen 

ongelmien johtuneen sen liiasta uudistusmielisyydestä. 
294 Olivecrona 1891, s. 57 ss.; Antell 1892, s. XXIII–XXVII; Inger 1997, s. 240–242.  
295 Olivecrona 1891, s. 42–55. 
296 Forsström 1883, s. 40; Antell 1892, s. XXVII; Inger 1997, s. 242. 



159 
 

 

 

Rangaistusjärjestelmää uudistettiin myös vankeinhoidon osalta. Valtakun-

nassa toteutettiin mittava vankeinhoitoreformi, joka sai alkunsa säätyjen ku-

ninkaalle esittämästä vaatimuksesta toteuttaa välttämättömät rangaistusjärjes-

telmäuudistukset jo ennen rikoslain säätämistä. Vuonna 1857 vapausrangais-

tukset määrättiin pantavaksi täytäntöön vankeutena tai rangaistustyönä osit-

tain yksinäissellivankiloissa ja osittain yhteisvankiloissa. Valtiopäivät olivat 

itse asiassa varanneet vankeinhoitouudistuksen toteuttamiseen kaksi miljoo-

naa riikintaaleria jo vuosien 1840–1841 valtiopäivillä.297 Lainsäädäntöuudis-

tuksen ohella Ruotsissa toteutettiin mittava rakennushanke, jonka yhteydessä 

rakennettiin 44 uutta rangaistuslaitosta, jotka organisoitiin yksinäissellijärjes-

telmälle.298  

Kokoavasti voidaan todeta, että Ruotsin rangaistusjärjestelmä oli tosiasiassa 

käynyt läpi kokonaisuudistuksen jo ennen uuden rikoslain säätämistä. 1860-

luvun alussa rangaistustyö oli vakavien rikosten päärangaistus ja kuolemanran-

gaistuksen käyttö jäänyt hyvin vähäiseksi. Lähes kaikki ruumiinrangaistukset 

oli kielletty, lukuun ottamatta eräitä erityistapauksia, kuten sotilaille juopumuk-

sesta tuomittua piiskaamista sekä vesileipävankeutta, jos sen luokittelee ruu-

miinrangaistukseksi.299 Rikoslakiuudistus ei kuitenkaan ollut unohtunut, vaan 

se saatiin lopulta toteutettua 1860-luvulla. 

Lukuisten osittaisuudistusten myötä Ruotsissa oli saatu toteutettua ne vält-

tämättömät reformit, joita valtiopäivät olivat vuosikymmeniä edellyttäneet. 

Murhan ehdottoman kuolemanrangaistuksen kumoaminen vuonna 1861 oli vii-

meinen kiireellisenä toteutettu lakimuutos ennen uuden rikoslain säätämistä. 

Sen jälkeen asialistalle nousi uuden ja yhtenäisen rikoslain säätäminen, jota 

koskeva ehdotus (Förslag till Strafflagen) jätettiin korkeimman oikeuden tar-

kastettavaksi vuonna 1862 ja luovutettiin jo saman vuoden syyskuussa valtio-

päiville. Vuoden 1862 ehdotus perustui sisällöllisesti pääosin vuosien 1832 ja 

1844 ehdotuksille, mutta esityksen yleisperustelut kirjoitettiin uudestaan.300  

Valtiopäivät hyväksyivät lakiehdotuksen vuonna 1864 ja Strafflagen tuli 

voimaan seuraavana vuonna 63 vuoden valmistelun jälkeen. Uusi rikoslaki 

koosti vuosisadan aikana toteutetut välttämättömät uudistukset sekä toteutti vä-

hemmän kiireelliset muutokset. Esimerkiksi viimeiset Mooseksen lain mukai-

set rangaistussäännökset kumottiin, kun uskonto- ja siveellisyysrikosten kuole-

manrangaistukset kumottiin. Rangaistusjärjestelmään ei tullut enää olennaisia 

muutoksia verrattuna osittaisuudistuksilla saavutettuun tilanteeseen, mutta 

muuten rikoslaki koveni selvästi verrattuna aiempien komiteoiden ehdotuksiin. 

Esimerkiksi jo vuonna 1832 ehdotettu rikosoikeudellinen laillisuusperiaate si-

sällytettiin rikoslakiin vasta vuonna 1965. Göran Ingerin mukaan Strafflagen 

                                                

297 Antell 1892, s. XXVII. 
298 Eriksson 1967, s. 240–241. 
299 Antell 1892, s. XXVII. 
300 Antell 1892, s. XXIX–XXXII. 
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edustikin lähemmin vuoden 1734 lain rikosoikeutta kuin vuosien 1832 ja 1844 

komiteoiden ehdotuksia.301 

Strafflagenin määrittelemät rangaistuslajit olivat kuolemanrangaistus (mes-

taamalla), rangaistustyö, vankeus ja sakko. Rangaistustyö voitiin tuomita mää-

räaikaisena vähintään kahden kuukauden ja enintään kymmenen vuoden mit-

taisena tai elinkautisena. Vankeus puolestaan tuomittiin vähintään kuukauden 

ja enintään kahden vuoden pituisena. Sakon muuntorangaistuksena käytettiin 

vesileipävankeutta, jonka pituus oli 3–20 päivää sakon suuruuden mukaan. Ve-

sileipävankeuteen ei kuitenkaan tuomittu raskaana olevia tai imettäviä naisia, 

alle 18-vuotiaita tai niitä, joiden terveys ei rangaistusta kestäisi. Heidät tuomit-

tiin sen sijaan tavalliseen vankeuteen kolminkertaiseksi ajaksi. Lisärangaistuk-

sia olivat viraltapano, virantoimituksesta pidättäminen ja kansalaisluottamuk-

sen menettäminen. Lisäksi alle 15-vuotiaat lapset voitiin tuomita kuritettavaksi 

tai kasvatuslaitoksessa kasvatettavaksi.302 

4.3 Tanskan rikosoikeusuudistus 

Tanskan rikosoikeuden uudistaminen aloitettiin 1700-luvun loppupuolella, ku-

ten Ruotsissakin. Tärkeimpinä reformeina voidaan mainita kolme asetusta. En-

sinnäkin vuonna 1767 säädettiin asetus surumielisistä murhaajista (forordning 

om melankolske mordare), joka käsitteli erikoislaatuisia henkirikoksia, joissa 

tappajan tarkoituksena oli tehdä itsemurha tulemalla teloitetuksi. Kyse oli siitä, 

ettei itsemurhan tehnyt henkilö voinut päästä taivaaseen. Ennen vuotta 1767 

kyseiset teot rangaistiin kovennetulla kuolemanrangaistuksella, mutta asetuk-

sessa seuraamukseksi asetettiin elinkautinen vapausrangaistus. Asetus oli peri-

aatteellisesti merkittävä, koska teologiset opit olivat aikaisemmin estäneet kuo-

lemanrangaistuksen lakkauttamisen henkirikoksista.303 

Toinen keskeinen uudistus ajoittui vuodelle 1771, kun varkaudesta säädetty 

kuolemanrangaistus poistettiin lainsäädännöstä. Muutos ei varsinaisesti vaikut-

tanut käytäntöön mitenkään, koska säännös vain kodifioi vallinneen oikeuskäy-

tännön, jossa kuningas oli armahtanut varkaudesta kuolemaan tuomitut. Sa-

mana vuonna kiellettiin myös kidutuksen käyttö tunnustuksen aikaansaa-

miseksi. Kolmas 1700-luvun olennainen reformi oli vuoden 1789 varkausase-

tus, jonka yhteydessä säädettiin ensikertaisesta varkaudesta seuraamus rangais-

tusasteikkona eikä kiinteänä rangaistuksena.304 

Vuoden 1789 varkausasetus osoitti ensimmäistä kertaa, että Tanskan rikos-

oikeudessa oli tapahtumassa keskeinen ideologinen muutos. Asetusta seurasi 

myös rikoslain kokonaisuudistusvaatimusten voimistuminen, joka johtikin 

                                                

301 Inger 1997, s. 242–243. 
302 Strafflagen 1864, 2:1–19, 5:1. 
303 Tamm 1996, s. 216. 
304 Tamm 1996, s. 216–217. 
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vuonna 1800 rikoslakikomitean (kriminallovskommissionen) asettamiseen. Sen 

tehtävänä oli muotoilla uuden rikoslain perusta, jotta myöhempi komitea voisi 

työn perusteella laatia rikoslakiehdotuksen. Komitean työn tuloksena valmis-

tuikin valistusfilosofian ideologioita edustanut periaatekokoelma rikosoi-

keusuudistuksen taustaksi. Myöhempää komiteaa ei kuitenkaan asetettu eikä 

mietinnöllä ollut muutenkaan suurta merkitystä rikosoikeuden kehitykselle. 

Komitean ehdottamia periaatteita kuitenkin toteutettiin vapausrangaistusten 

täytäntöönpanoasetusta muutettaessa vuonna 1816, kuolemanrangaistuksen 

käyttöalaa supistettaessa vuonna 1824 ja maastakarkotusta lakkautettaessa 

vuonna 1827.305 

Tanskan oikeustieteen kehitykseen vaikutti 1800-luvun alussa keskeisesti 

Anders Sandøe Ørsted, joka toimi myöhemmin muun muassa valtakunnanmi-

nisterinä.306 Ørsted oli laatinut muun ohella rikoslakiehdotuksen, jonka ajatuk-

sia toteutettiin vuosina 1833–1841 useilla osittaisuudistuksilla. Vuonna 1833 

uudistettiin pahoinpitelysäännöksiä sekä omaksuttiin rikosoikeuteen yrityksen 

ja avunannon käsitteet. Lisäksi säädettiin asetukset varkaudesta ja petoksesta 

(1840), väärästä todistuksesta (1840) ja tuhopoltosta (1841).307 

Vuonna 1859 asetettiin komitea valmistelemaan rikoslain kokonaisuudis-

tusta ja valmistunut rikoslaki julkaistiin vuonna 1866. Laki perustui sovituspe-

riaatteelle eli rikoksentekijälle tuli määrätä hänen rikokseensa nähden oikea-

suhtainen seuraamus, joka sovittaa tehdyn rikoksen.308 Rangaistuslajit olivat 

kuolemanrangaistus (mestaamalla), rangaistustyö, vankeus ja sakko (suuruu-

deltaan 1–2 000 Tanskan riikintaaleria). Lisärangaistuksena käytettiin viran, 

omaisuuden tai äänioikeuden menettämistä. Lisäksi alaikäisiä rikoksentekijöitä 

varten oli säädetty kuritusrangaistus, joka toteutettiin lyömällä rottingilla tai 

vitsalla tekijän iästä ja sukupuolesta riippuen. Kurituksen käyttö kuitenkin edel-

lytti lääkärin lausuntoa, että tuomitun terveys kestää täytäntöönpanon.309 

Vapausrangaistuksen muodot olivat vuoden 1866 rikoslaissa seuraavat: 

1. Rangaistustyö kuritushuoneessa tai ojennuslaitoksessa määräaikai-

sesti 2–16 vuotta tai elinkautisena. Tuomioistuin mittasi rangaistus-

ajan samalla tavalla kumpaankin laitosmuotoon, mutta ojennuslai-

tokseen sijoitettu vanki suoritti tuomiostaan vain osan. Rangaistus-

työn lajin valinnassa otettiin huomioon rikoksentekijän ikä, elämän-

tapa ja aikaisempi rikollisuus.310  

a. Nuoremmat ja vähemmän paatuneet rikoksentekijät tuomit-

tiin ojennuslaitokseen, joka pantiin täytäntöön Philadelphian 

mallin mukaisena yksinäissellirangaistuksena. Vanki eli ja 

                                                

305 Tamm 1996, s. 217–218. 
306 Ks. Ørstedin vaikutuksesta Tanskan oikeustieteen kehitykseen Tamm 1996, s. 256–268. 
307 Tamm 1996, s. 298. 
308 Tamm 1996, s. 299. 
309 Almindelig borgerlig Straffelov 1866, 9–30 §. 
310 Almindelig borgerlig Straffelov 1866, 11–14 §. 
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työskenteli omassa sellissään ilman kontakteja muihin van-

keihin, jotta he eivät pääsisi turmelemaan vankia. Yksinäi-

syyden vastineena vapaudenmenetysaikaa lyhennettiin tuo-

mion pituudesta riippuvan laskutavan mukaisesti. Esimer-

kiksi kahdeksan kuukauden tuomiosta tuli suorittaa kuusi 

kuukautta ja kymmenen vuoden tuomiosta kuusi vuotta. 

b. Kuritushuoneeseen tuomittiin vanhemmat ja paatuneemmat 

rikoksentekijät, joiden osalta katsottiin, ettei muiden vankien 

kohtaamisella olisi enää haitallista vaikutusta heidän luon-

teeseensa. Kuritushuonerangaistus toteutettiin Auburnin 

mallin mukaisesti eli vangit kokoontuivat työskentelemään 

yhteisiin työhuoneisiin. 

2. Yksinkertainen vankeus määräaikaisesti vähintään kaksi päivää ja 

enintään kaksi vuotta. Yksinkertaisessa vankeudessa vanki sai 

syödä, mitä halusi.311 

3. Vankeus rangaistuslaitoksen ruoalla vähintään kaksi päivää ja enin-

tään kuusi kuukautta. Vanki sai syödä ainoastaan rangaistuslaitok-

sessa tarjottavaa ruokaa.312 

4. Vesileipävankeus vähintään kaksi päivää ja enintään 30 päivää. 

Vanki sai syödä vain vettä, leipää ja suolaa eikä hän saanut polttaa 

tupakkaa.313 

5. Valtiovankeus vähintään kuusi kuukautta ja enintään kymmenen 

vuotta. Valtiovankeus oli harvinainen rangaistusmuoto, jota käytet-

tiin ainoastaan valtio-, majesteetti- ja kaksintaistelurikoksissa lie-

ventävien asianhaarain vallitessa vaihtoehtona rangaistustyölle.314 

5 Suomen rikosoikeusuudistus 

5.1 Valtioyö ja vuoden 1814 lakikomitea 

Suomessa rikosoikeuden kansallinen uudistustyö pysähtyi käytännössä autono-

mian ajan alkaessa. Ainoa merkittävä reformi, sekin Venäjältä tullut, oli vuo-

den 1826 keisarillinen julistus, jolla määrättiin kuolemanrangaistukset muun-

nettavaksi karkotukseksi ja elinkautiseksi pakkotyöksi Siperiassa. Naispuoliset 

kuolemaantuomitut tosin määrättiin elinkautiseen kehruuhuonevankeuteen. Ju-

listuksen seurauksena Suomesta tuli ensimmäinen Pohjoismaa, jossa kuole-

manrangaistuksen täytäntöönpano lakkautettiin. Laajempaan uudistustyöhön ei 

kuitenkaan ollut mahdollisuutta valtioyön vuoksi, vaikka Suomessa seurattiin-

kin tarkasti Ruotsin rikoslakihankkeen kehitystä ja käynnistettiin jopa rikoslain 

                                                

311 Almindelig borgerlig Straffelov 1866, 18 §. 
312 Almindelig borgerlig Straffelov 1866, 19 §. 
313 Almindelig borgerlig Straffelov 1866, 20 §. 
314 Almindelig borgerlig Straffelov 1866, 27–28 § sekä luvut 9, 10, 11 ja 19. 
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valmisteluhanke vuonna 1814. Rangaistusjärjestelmäuudistukset saivat todel-

lista kannatusta vasta 1850-luvulla Ruotsin toteuttamien reformien innoitta-

mana ja valtiopäivien kokoontumista koskevien toiveiden herättelemänä.315 

Käytännön uudistusten vähäisyydestä huolimatta Suomessa käynnistyi ri-

koslakireformin valmistelu. Uudistus oli osa laajempaa kokonaisuutta, jonka 

tarkoituksena oli laatia yhtenäinen lakikokoelma Suomeen. Lainsäädännön uu-

distaminen oli erityisesti tarpeellista, koska Viipurin lääni oli palautettu osaksi 

Suomea vuonna 1812. Viipurin lääni koostui Vanhasta Suomesta eli Ruotsin 

Venäjälle vuosina 1721 ja 1743 luovuttamista alueista, jotka muodostivat vuo-

sina 1744–1811 Viipurin kuvernementin. Hallituskonselji asettikin vuonna 

1814 komitean uudistamaan Ruotsin vallan aikaista lainsäädäntöä ja tehtä-

vänanto koski myös pahanteon kaarta ja rangaistuskaarta.316 Venäjällä rikosoi-

keuden uudistaminen oli aloitettu jo Katariina Suuren valtakaudella 1750-lu-

vulla. Katariina oli kutsunut itsensä Beccarian johtamaan uudistustyötä, mutta 

tämä kieltäytyi tehtävästä. Katariinan asettama lainvalmistelukunta sai keisa-

rinnalta tarkat ohjeet valistusajattelua noudattavan rikoslain laatimiseen, mutta 

periaatteet eivät koskaan toteutuneet käytännössä.317 Autonomian ajan alkaessa 

Venäjällä noudatettiin edelleen ankaraa, uskontoon perustuvaa rikosoikeutta.318 

Lakikomitean työtä värittivät monenlaiset vastoinkäymiset ja hidasteet. Al-

kuperäisenä tavoitteena oli ollut laatia vuoden 1734 lain systematiikkaa nou-

dattava ehdotus lainsäädännön kokonaisuudistukseksi. Pahanteon kaari olikin 

valmiina vuonna 1826, mutta komitean muiden jäsenten viivyttelyn vuoksi sitä 

ei ehditty tarkastaa ennen kuin se tuhoutui osittain Turun palossa vuonna 1827. 

Vuonna 1835 komitea muutti tulkintaansa tehtävänsä sisällöstä keisari Nikolai 

I:n määräyksestä ja päätyi laatimaan uuden rikoslakiehdotuksen venäläisen sys-

tematiikan mukaan. Uusi rikoslakiehdotus valmistui vuonna 1842, minkä jäl-

keen se siirtyi tarkistuskomitean käsiteltäväksi. Vuonna 1845 tarkistuskomitea 

tiedusteli Nikolai I:ltä, täyttikö uutta systematiikka noudattava ehdotus lakiko-

mitean tehtävämääräyksen. Nikolai I määräsi kyselyn seurauksena lakikomi-

tean aloittamaan työnsä uudestaan ja noudattamaan siinä vuoden 1734 lain sys-

tematiikkaa. Uusi ehdotus valmistui vuonna 1858, mutta sen tarkastaminen jäi 

kesken valtiopäivätoiminnan käynnistymisen vuoksi eikä asiaan enää palattu. 

Rikoslakikomitean 44 vuotta kestäneellä työllä ei siis lopulta ollut mitään vai-

kutuksia lainsäädäntöön.319 
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317 Myllykoski 1990, s. 86–87; Tuomikoski 1998, s. 23. 
318 LeDonne 1991, s. 202–203. 
319 Blomstedt 1964, s. 425–430. 
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5.2 Vuoden 1866 osittaisuudistus 

Rikoslakiuudistus käynnistyi toden teolla valtiopäivätoiminnan elpymisen seu-

rauksena. Suomen keisarillinen senaatti sai vuonna 1859 tehtäväkseen valmis-

tella valtiopäivillä välttämättömästi käsiteltävät asiat.320 Valmistunut ehdotus 

välttämättömistä asioista luovutettiin tammikuun valiokunnan321 käsiteltäväksi 

vuonna 1862. Senaatti esitti yhtenä asiana rikosoikeusuudistuksen toteuttamista 

siten, että valtiopäivät määrittelisivät uuden rikoslain valmistelua ohjaavat pe-

riaatteet sekä laatisivat sellaiset kiireelliset osittaisuudistukset, jotka eivät voi-

neet odottaa rikoslain valmistumista. Senaatti laati tammikuun valiokunnalle 

myös ehdotuksen osittaisuudistuksista. Senaattori Johan Erik Bergbom jätti li-

säksi eriävän mielipiteen, jossa esitteli vaihtoehtoiset periaatteet rikoslakiuu-

distukselle sekä tarpeelliset osittaisuudistukset. Bergbomin näkemykset nou-

dattelivat rikoslakireformiin keskeisesti vaikuttaneen rikoslainopin ja oikeus-

historian professori Karl Gustaf Ehrströmin ajatuksia sekä Ruotsissa samoihin 

aikoihin toteutettujen osittaisuudistusten sisältöä.322 

Eriävästä mielipiteestä seurasi erikoislaatuinen tapahtumaketju. Tammi-

kuun valiokunta päätyi kannattamaan Bergbomin ehdotusta tehden siihen kui-

tenkin erinäisiä muutoksia, joista tärkeimpänä oli kuolemanrangaistuksen säi-

lyttäminen rangaistusvalikoimassa. Senaatti esitti kuitenkin keisari Aleksanteri 

II:lle, että rikoslain valmistelutyö toteutettaisiin senaatin ehdotuksen mukai-

sesti sivuuttaen siten tammikuun valiokunnan kannan. Bergbom kuitenkin va-

littiin johtamaan rikosoikeusuudistusta koskevia valtiopäiväasetuksia valmiste-

lemaan perustettua komiteaa, johon kuului muun muassa edellä mainittu pro-

fessori Ehrström. Komitea päätyi puolestaan sivuuttamaan senaatin aiemmin 

vahvistamat ja tammikuun valiokunnalle sekä keisarille esittämät näkemykset 

ja laatimaan asetusesitykset pitkälti Bergbomin eriävän mielipiteen perus-

teella.323 

Bergbomin komitea laati ehdotuksensa välttämättömiksi osittaisuudistuk-

siksi sekä muotoilivat Ruotsin strafflagenin esitöitä noudattavat rikoslain val-

mistelun periaatteet. Uudesta rikoslaista oli tarkoitus tehdä aikansa mittapuulla 

modernia rikosoikeutta edustava, jossa korostettaisiin rikoksentekijän tahdon 

ja sovitukseen perustuvan seurausvastuun merkitystä sekä rikoksentekijän pa-

rantamisen tavoitetta. Komitea ehdotti lisäksi, että rikoslain säätämistä odotet-

taessa tarvittaisiin ylimenokauden säännöksiä, joiden kautta pyrittäisiin nou-

dattamaan tulevan rikoslain periaatteita jo ennen sen voimaantuloa käytännön 

asettamin reunaehdoin. Senaatti hyväksyi ehdotukset rikoslain periaatteiksi, 

                                                

320 Blomstedt 1964, s. 430. 
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osittaisuudistuksiksi sekä ylimenokauden säännöksiksi esiteltäväksi valtiopäi-

ville, vaikka ne olivatkin ristiriidassa senaatin aiemman suunnitelman 

kanssa.324 

Ehdotuksen mukaan rangaistusjärjestelmän tulisi muodostua kuritushuone-

rangaistuksesta, vankeudesta, arestista ja sakosta. Vapausrangaistusten täytän-

töönpanoa ohjaisivat ojennus- ja kasvatusperiaatteet sekä progressiivijärjes-

telmä, jossa vanki saa sitä enemmän vapauksia, mitä paremmin hän käyttäytyy. 

Kaikki vuoden 1734 lain muut rangaistukset, kuten kuolemanrangaistus sekä 

ruumiin- ja häpeärangaistukset olisi puolestaan poistettu lainsäädännöstä. Ideo-

logisena lähtökohtana uudistukselle oli, että kaikki sellaiset rangaistusmuodot, 

kuten häpeärangaistukset, jotka eivät edesauta rikoksentekijän parannuksen ta-

voitetta ovat haitallisia ja pikemminkin lisäävät kuin vähentävät rikollisuutta. 

Ylimenokauden säännöksissä sen sijaan säilytettäisiin vielä yksinkertainen 

kuolemanrangaistus, maastakarkotus ja vesileipävankeus.325 

Bergbomin komitean mukaan välttämättömiä osittaisuudistuksia oli tarpeen 

toteuttaa viisi jo ennen uuden rikoslain säätämistä. Asetusehdotusten pääsisältö 

oli seuraava:326 

1. Tahallisen eläinrääkkäyksen kriminalisoiminen. 

2. Lapsenmurhasäännösten uudistaminen ja teosta tuomittavan 

rangaistuksen lieventäminen. 

3. Tapon ilman kuolettamisen aikomusta kriminalisoiminen erik-

seen henkirikoksista, jotta kuolemaan johtanutta pahoinpitelyä 

ei tuomittaisi yhtä ankarasti kuin tahallista henkirikosta. 

4. Kaksintaistelua koskevien säännösten uudistaminen ja rangais-

tuksen lieventäminen. 

5. Väärä ilmiantoa ja kunnianloukkausta koskevien säännösten uu-

distaminen. 

Valtiopäivät lähettivät ehdotukset käsiteltäväksi lakivaliokuntaan, joka teki nii-

hin muutamia koventavia muutoksia. Lakivaliokunta halusi säilyttää vesileipä-

vankeuden sekä elinkeino-oikeuden menettämisen osana rangaistusjärjestel-

mää eikä puoltanut ehdonalaisen vapauttamisen käyttöönottoa. Kuolemanran-

gaistuksen säilyttämistä ylimenokaudella ei myöskään pidetty perusteltuna. Li-

säksi tehtiin useita pienempiä muutoksia, kuten lapsenmurhan rangaistusas-

teikon koventaminen.327 Lakivaliokunnan käsittelyn jälkeen ehdotukset esitel-

tiin säädyille, jotka suhtautuivat niihin varsin positiivisesti. Lakivaliokunnan 

                                                

324 Blomstedt 1964, s. 447–477. Ks. erit. senaatin ehdotuksen sisällöstä s. 447–448 ja Berg-
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tehtäväksi tuli vielä laatia yhteensovittamisehdotus säätyjen eriävistä näkemyk-

sistä. Yhteensovittamisehdotus hyväksyttiin sellaisenaan kaikissa säädyissä.328 

 Valtiopäivät vahvistivat vuonna 1866 viisi uudistusasetusta, jotka määrät-

tiin tulemaan voimaan 1.1.1870. Kyseiset säädökset olivat asetus wapausran-

gaistuksen toimeenpanemisesta, asetus lapsenmurhasta sekä sikiön ulosajami-

sesta ja ulospanemisesta kuin myöskin muutamilta salawuoteuden tapauksilta, 

asetus taposta ilman kuolettamisen aikomusta ja muusta rääkkäyksestä ihmistä 

kohtaan, asetus kaksinkamppauksesta sekä asetus wäärästä ilmiannosta ja 

muusta kunnianloukkauksesta. Vuonna 1868 vahvistettiin lisäksi ylimenokau-

den säännökset sisältäneet asetus hengenrangaistuksen lakkauttamisesta eräistä 

rikoksista ym. sekä asetus useiden laissa säädettyin rangaistuslajien poistami-

sesta ym. 

Osittaisuudistukset käynnistivät rikosoikeuden uudistusvaiheen kohti uutta 

humaania rikosoikeudellista ajattelua.329 Jukka Kekkosen mukaan osittaisuu-

distusasetukset osoittivat kokonaisuutena rikosoikeuden lievenevää linjaa, joka 

saatettiin loppuun vuoden 1889 rikoslailla.330 Vankeinhoito järjestettiin uudis-

tukseen sisältyneen vapausrangaistusten täytäntöönpanoasetuksen mukaan 

progressiivijärjestelmälle. Progressiivijärjestelmässä vangin vapaudet ja olo-

suhteet perustuivat hänen käytökseensä ja edistymiseensä erilaisten luokkien 

mukaisesti. Ideologian täytäntöönpano sai kuitenkin odottaa uusien rangaistus-

laitosten rakentamista 1880-luvulle saakka. Ruotsissa vankilauudistus oli tehty 

jo aiemmin ja uudet laitokset oli rakennettu toteuttamaan Auburnin mallin yk-

sinäissellijärjestelmää.331 Ruotsinkin rangaistusideologinen keskustelu oli alka-

nut vähitellen kääntyä kohti progressiivijärjestelmää, jonka mukaisesti Suomen 

laitokset myöhemmin rakennettiin. Ruotsissa yksinäissellijärjestelmästä pääs-

tiin kuitenkin eroon vasta 1940-luvulla, koska vuosikymmeniä jatkuneen yk-

sinäissellivankiloiden rakentamisen jälkeen ei ollut yksinkertaista siirtyä nou-

dattamaan toista mallia.332 

Ylimenokauden säännökset kuolemanrangaistuksen sekä ruumiin- ja häpeä-

rangaistusten poistamisesta ajautuivat kuitenkin alusta lähtien pahoihin vai-

keuksiin. Ensimmäisenä esteenä oli kuolemanrangaistuksen ja sitä myöden Si-

periaan karkottamisen lakkauttaminen, joka olisi merkinnyt niin suurta eroa 

Suomen ja Venäjän rangaistusjärjestelmissä, että keisari Aleksanteri II jätti ase-

tuksen ylimenokauden säännöksistä vahvistamatta. Asetusta muotoiltiin seu-

raavana vuonna toisella tavalla ja keisari Aleksanteri II vahvisti ne vuonna 
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1868. Säännösten oli tarkoitus tulla voimaan senaatin päätöksellä heti, kun ran-

gaistuslaitosuudistus olisi toteutettu.333 Nälkävuosien aiheuttaman varojen 

puutteen vuoksi vankiloita ei kuitenkaan päästy rakentamaan eikä ylimenokau-

den säännöksiä sen vuoksi voitu julkaista.334 Tarkemmin sanottuna kyse oli 

siitä, ettei Suomen vankiloihin mahtunut kuolemanrangaistuksen ja ruumiin-

rangaistusten poistamisen edellyttämää vankimäärää. Valtiopäivien säätämät ja 

keisari Aleksanteri II:n vahvistamat asetukset todettiin rauenneiksi keisarilli-

sessa esityksessä uudeksi rikoslaiksi vuonna 1885 eikä niitä siis koskaan jul-

kaistu.335 Ylimenokauden säännöksiin liittyvää hämmennystä kuvaa hyvin laa-

manni Karl Ferdinand Forsströmin vuonna 1883 julkaisema kirjoitus raippa- ja 

vitsarangaistuksesta, jossa hän pohtii raippa- ja vitsarangaistuksen kieltäneen 

asetuksen kohtaloa. Hän toteaa, ettei säädettyä ja vahvistettua asetusta ole vielä 

julkaistu ja jatkaa, ettei julkaisemattomuuden syy ole tiedossa.336 

5.3 Vuoden 1865 rikoslakikomitea 

Rikoslain uudistamista varten asetettiin vuonna 1865 rikoslakikomitea, jonka 

jäsenistöön kuuluivat Ehrström, Johan Daniel Dahl sekä Adolf Grotenfelt, jotka 

olivat kaikki olleet mukana Bergbomin komiteassa valmistelemassa rikoslaki-

uudistuksen periaatteita valtiopäiville. Rikoslakikomitealla oli huomattavan 

laaja toimintavapaus, koska se oli saanut ohjeistuksekseen vain valtiopäivien 

asettaman lyhyen tehtävämääräyksen. Komitea sai työnsä valmiiksi vuonna 

1875 ja tuloksena olivat ehdotus rikoslaiksi ja asetuksiksi rangaistusten täytän-

töönpanosta sekä rikoslain voimaanpanemisesta. Ehdotukset eivät noudattaneet 

täysin valtiopäivien hyväksymiä rikoslakiuudistuksen periaatteita. Periaatteista 

poikkeamista perusteltiin yleisellä tasolla rikosoikeutta koskevan ajattelun 

muuttumisella, uudistusasetusten soveltamisesta saaduilla kokemuksilla sekä 

ulkomaisella kehityksellä.337 

Rikoslakikomitea perusti ehdotuksensa parannuksen, oikeasuhtaisen sovi-

tuksen sekä pelotuksen periaatteiden varaan. Tuomioistuimelle olisi tullut 

aiempaa enemmän harkintavaltaa rangaistuksen määräämiseen ja rangaistusva-

likoima oli muutenkin kohtalaisen laaja. Päärangaistuslajeiksi ehdotettiin kuri-

tushuonetta, vankeutta, arestia ja sakkoa, joista arestia käytettiin lisäksi sakon 

muuntorangaistuksena. Lisäksi ehdotuksessa käytettiin useita lisärangaistuksia, 

kuten avioeroon tai päätöksen painattamiseen sanomalehdessä tuomitseminen 
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sekä viraltapano ja virantoimituksesta pidättäminen virkamiehelle. 10–14-vuo-

tiasta lasta ei kuitenkaan saanut tuomita muuhun rangaistukseen kuin vitsalla 

kuritettavaksi ja/tai kasvatuslaitoksessa kasvatettavaksi.338 

Valtiopäivien hyväksymistä periaatteista rikoslakikomitea poikkesi kolmen 

rangaistuslajin osalta. Ensinnäkin komitea ehdotti ehdonalaisen vapauttamisen 

käyttöönottoa, vaikka valtiopäivät oli sitä vastustanut, koska se olisi johdon-

mukainen osa progressiivijärjestelmää ja edistäisi vangin parantumista.339 

Toiseksi kansalaisluottamuksen menettämistä ei ehdotettu sisällytettäväksi ri-

koslakiin lainkaan, vaikka valtiopäivät olivat toisin päättäneet. Poistamista pe-

rusteltiin toteamalla seuraamuksen olevan rangaistusjärjestelmän tavoitteiden 

vastainen sekä tarpeeton. Komitea katsoi, että mikäli seuraamus olisi samalla 

kertaa tuomittua vapausrangaistusta pidempi, olisi seuraamus ristiriidassa so-

vituksen kanssa; Rikos on katsottava sovitetuksi päärangaistuksen suorittami-

sen jälkeen eikä lisärangaistus saa jatkua sitä pidemmälle. Mikäli kansalaisluot-

tamuksen menettäminen ulottuisi vain vapausrangaistuksen ajalle, ei sillä puo-

lestaan olisi mitään käytännön merkitystä ja koko rangaistuslaji olisi tarpee-

ton.340 

Toiseksi rikoslakikomitea ehdotti valtiopäivien kannan vastaisesti kuole-

manrangaistuksen säilyttämistä valtiopetoksen ja majesteettirikoksen seuraa-

muksena. Mietinnössä lausuttu perustelu on erittäin mielenkiintoinen. Komitea 

nimittäin katsoi, että kuolemanrangaistus on tarpeellinen pelote sellaisille hen-

kilöille, jotka eivät ole suomalaisia, mutta jotka toteuttavat valtiopetoksen tai 

majesteettirikoksen Suomen alueella.341 Perustelua tulkittaessa on otettava huo-

mioon, että ylimenokauden rangaistusjärjestelmäuudistus oli vuonna 1866 jää-

nyt vahvistamatta, koska siinä ehdotettiin kuolemanrangaistuksen poistamista 

myös valtiopetos- ja majesteettirikoksista. Venäjän kannalta oli tärkeää, että 

näiden rikosten rangaistussäännös olisi yhteneväinen koko keisarikunnassa ja 

asetukset hyväksyttiin vasta, kun kuolemanrangaistus oli niiden osalta palau-

tettu.342 Rikoslakikomitea on ilmeisesti todennut, että säännösten yhteneväi-

syyden tarkoituksena on nimenomaan estää venäläisiä tekemästä rikoksia Suo-

messa lievemmän rangaistuksen toivossa. Kyse on toisaalta voinut olla myös 

poliittisesta kirjauksesta, jonka tarkoituksena on ollut varmistaa rikoslakiehdo-

tuksen hyväksyttävyys Venäjän kannalta. 

Rikoslakikomitean ehdotuksesta annettiin useita lausuntoja. Esimerkiksi 

prokuraattori, hovioikeudet ja lainopillinen tiedekunta toimittivat ehdotuksen 

tarkastuksen. Merkittävään asemaan nousi erityisesti Uppsalan yliopiston ri-
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kosoikeuden professori Johan Hagströmerin vuonna 1879 julkaisema laaja tie-

teellinen tarkastuslausunto. Lausunto oli erittäin seikkaperäinen ja sisälsi pykä-

lämuokkausten lisäksi myös yksittäisiin sanavalintoihin kohdistunutta kritiik-

kiä. Esimerkkinä lausunnon vaikutuksesta todettakoon, että Hagströmerin kri-

tiikki johti komitean ehdottaman lainkonkurrenssia koskevan säännöksen pois-

tamiseen lopullisesta rikoslaista. Sellaista säännöstä ei ole koskaan myöhem-

minkään implementoitu rikoslakiin. Lausunto sai Suomessa suurta huomiota ja 

myötävaikutti lopulta jopa siihen, että rikoslakikomitean työtä tarkastamaan 

määrättiin vuonna 1881 uusi komitea.343  

5.4 Vuoden 1881 tarkastuskomitea 

Rikoslakikomitean työtä tarkastamaan asetettiin vuonna 1881 tarkastuskomi-

tea. Komiteassa keskeisen roolin otti Ehrströmin oppituolin perinyt ja aikoi-

naan ensimmäisen suomenkielisen lainopillisen väitöskirjan laatinut Jaakko 

Forsman.344 Tarkastuskomitean työn tuloksena julkaistiin vuonna 1884 mie-

tintö, joka sisälsi ehdotuksen uudeksi rikoslaiksi. Tarkastuskomitean ehdotusta 

on pidetty selvästi ankarampana kuin edeltänyttä rikoslakikomitean ehdotusta 

vuodelta 1875. Parannusperiaatteen sijaan rangaistusideologiana sovellettiin 

sovitusoppia ja tekorikosoikeutta, jossa rangaistus saa oikeutuksensa tehdystä 

teosta. Rikoksentekijän tahdolle ei siis enää annettu samanlaista merkitystä 

kuin aikaisemmin. Lisäksi tuomareille olisi annettu vähemmän harkintavaltaa, 

seuraamusvalikoimaa olisi supistettu ja kuolemanrangaistuksen käyttöalaa laa-

jennettu.345 

Tarkastuskomitea ehdotti arestirangaistuksen poistamista omana rangais-

tuslajinaan, mutta sulauttivat rikoslakikomitean ehdottaman arestin eräitä osia 

vankeusrangaistukseen. Kuritushuonerangaistuksen enimmäispituutta ehdotet-

tiin lyhennettäväksi rikoslakikomitean ehdotuksen 15 vuodesta 12 vuoteen, 

jonka valtiopäivät olivat päättäneet vuonna 1864. Vankeuden enimmäispituutta 

puolestaan lyhennettiin viidestä vuodesta neljään, paitsi eräissä poikkeusta-

pauksissa. Vankeuden enimmäispituuden osalta kyse ei kuitenkaan ollut lie-

ventävästä muutoksesta, koska tarkastuskomitean mukaan kaikkein pisimpien 

vankeusrangaistusten sijaan tulisi tekijä tuomita kuritushuoneeseen. Samalla 

vankeuden vähimmäispituus nostettiin kolmesta vuorokaudesta viiteentoista 

vuorokauteen. Sitäkin muutosta perusteltiin valtiopäivien asettamien yleisten 

periaatteiden noudattamisella.346 

                                                

343 Hagströmer 1879. Ks. myös Forsman 1884, s. 39; Uusi Suometar 13.1.1888, s. 1; Gro-

tenfelt 1910; Lång 1986; Majanen 2013, s. 101. 
344 Lahti 1977, s. 6–8. 
345 Lahti 1977, s. 7–8; Kekkonen 1991, s. 266. 
346 Komiteamietintö 1884:12, s. 161–162. 



170 
 

Tarkastuskomitea ehdotti myös kansalaisluottamuksen menettämisen käyt-

töä lisärangaistuksena, toisin kuin rikoslakikomitea. Lisärangaistus oli sisälly-

tetty jo vuoden 1864 valtiopäivien yleisiin perusteisiin uutta rikoslakia varten. 

Komitean mukaan kansalaisluottamuksen menettäminen oli tarpeellista, koska 

eräät törkeämmät rikokset osoittavat syyllisessä ”sellaista siveellisten periaat-

teiden ja lain kunnioittamisen puutetta, ettei hän ansaitse yhteiskunnan luotta-

musta.” Kansalaisluottamuksen menettäminen merkitsi käytännössä kaikkien 

sellaisten toimintojen mahdottomuutta, jotka vaativat hyvää mainetta. Komi-

tean mukaan rajoitus koski vain sellaisia etuja ja tehtäviä, joiden yhteydessä on 

lainsäädännössä kirjattu edellytys hyvän maineen nauttimisesta.347 Kansalais-

luottamuksen menettämistä koskeva linjaero havainnollistaa hyvin rikoslakiko-

mitean ja tarkastuskomitean ideologisia eroja. Molemmat rikoslakiehdotukset 

noudattivat sovitusoppia, mutta vain rikoslakikomitea näki kansalaisluotta-

muksen menettämisen olevan ristiriidassa sen kanssa. 

Tarkastuskomitean tekemistä muutoksista keskeisin lienee ehdotus kuole-

manrangaistuksen lisäämisestä murhan rangaistusvalikoimaan. Komitean mu-

kaan kuolemanrangaistusta voitaisiin käyttää, kun murha on erityisen törkeä, 

murhia on tehty samalla kertaa useampia tai jos teko muuten osoittaa tekijän 

olevan yhteiskunnalle erityisen vaarallinen. Mietinnössä kuitenkin huomaute-

taan, että kuolemanrangaistus on syytä säilyttää muutamia murhatapauksia 

varten, mikä osoittaa tarkoitusta kuolemanrangaistuksen rajaamiseen käytettä-

väksi vain harvinaisesti kaikkein vakavimpien henkirikosten yhteydessä.348 

Joka tapauksessa muutos oli periaatteellisesti merkittävä: Rikoslakikomitea oli 

säilyttänyt kuolemanrangaistuksen käytännön poliittisten syiden pakottamana, 

mutta tarkastuskomitea ehdotti sitä käytettäväksi pelotustarkoituksessa osana 

rangaistusjärjestelmän normaalia toimintaa. 

Aikaisemmassa tutkimuskirjallisuudessa tarkastuskomitean ehdotusta on 

kuvailtu ankarammaksi kuin rikoslakikomitean ehdotusta.349 Jukka Kekkonen 

kuitenkin toteaa, että ankaruustason muutos näkyi selvemmin ehdotuksen pe-

rusteluissa kuin varsinaisissa rangaistussäännöksissä.350 Mielenkiintoinen ha-

vainto kuitenkin on, että tarkastuskomitean mietinnön rikosoikeutta käytän-

nössä olennaisesti koventavat muutokset kohdistuivat sellaisiin rikoslakiko-

mitean ehdotuksiin, jotka olivat ristiriidassa vuoden 1864 valtiopäivien aset-

tamien yleisten perusteiden kanssa. Tarkastuskomitea myös toistuvasti ja sel-

keästi viittaa valtiopäivien tahtoon perustellessaan kovennuksia. Siitä näkö-

kulmasta tarkasteltuna tarkastuskomitea ei näyttäydy niinkään ideologisesti 

ankarampana, vaan pikemminkin valtiopäivien tahtoa puolustavana toimi-

                                                

347 Komiteamietintö 1884:12, s. 163–164. 
348 Komiteamietintö 1884:12, s. 178. 
349 Lahti 1977, s. 7–8; Kekkonen 1991, s. 266. 
350 Kekkonen 1991, s. 266. 
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jana. Lievemmän ehdotuksen laatinut rikoslakikomitea puolestaan laati val-

tiopäivien tahdosta poikkeavan ehdotuksen rikoslainopin teoreettisen kehi-

tyksen perusteella. 

Jukka Kekkosen mukaan 1870–80-lukujen yhteiskunnalliset muutokset oli-

vat johtaneet kriminaalipoliittisen suunnan muuttumiseen, minkä vuoksi libe-

raalien uudistusten aikakausi oli päättynyt. Oikeuspolitiikassa ryhdyttiin har-

joittamaan säilyttävää linjaa, mikä johtui osittain myös Venäjän yhtenäistämis-

politiikasta, joka asetti käytännön haasteita uudistusten toteuttamiselle. Alun 

perin liberaalien uudistusten taustalla vaikuttaneet henkilöt alkoivat niin ikään 

vaatia olosuhteiden säilyttämistä. Linjamuutos selittää, minkä vuoksi vuoden 

1875 uudistusmielinen rikoslakikomitean ehdotus ei menestynyt, vaan juuttui 

tarkastuskomitean hampaisiin.351 

5.5 Vuoden 1889 rikoslaki 

Tarkastuskomitean ehdotuksen pohjalta laadittiin vuoden 1885 keisarillinen 

esitys uudeksi rikoslaiksi, asetukseksi rangaistusten täytäntöönpanosta ja ase-

tukseksi rikoslain voimaanpanemisesta (HE 36/1885). Keisarillinen esitys ei 

ollut suora kopio tarkastuskomitean ehdotuksesta, vaan senaatti oli tehnyt sii-

hen muutoksia käsittelynsä aikana. Osa muutoksista oli lainsäädäntöteknisiä, 

kuten kansalaisluottamuksen menettämistä koskevien säännösten siirtäminen 

lukujen lopusta puheena olevien tunnusmerkistöjen yhteyteen. Osa muutoksista 

oli kuitenkin konkreettisia ja esimerkiksi rangaistusasteikkoja uudistettiin. 

Rangaistusjärjestelmän kokonaisuus vastasi olennaisesti tarkastuskomitean 

mietinnössä ehdotettua. Senaatin tekemien muutosten taustalla vaikutti jälleen 

keskeisesti Johan Hagströmerin heti vuonna 1884 julkaisema laaja tarkastus-

lausunto.352 

Rikoslakiehdotuksen käsittely aloitettiin vuoden 1885 valtiopäivillä ja työ 

saatiin lopulta päätökseen vuoden 1888 valtiopäivillä. Valtiopäivillä tehtiin esi-

tykseen vielä eräitä pieniä asteikkomuutoksia.353 Keisari Aleksanteri III vah-

visti rikoslain sekä siihen liittyvät asetukset vuonna 1889, mutta lain voimaan-

tulo lykkääntyi valtiollisten vaikeuksien vuoksi. Vuoden 1889 rikoslaki tuli lo-

pulta voimaan 1.1.1894.354 Rikoslaissa rangaistusjärjestelmä muodostui kuole-

manrangaistuksesta (mestaamalla), jota käytettiin valtiopetoksen, majesteetti-

rikoksen sekä murhan seuraamuksena, kuritushuonerangaistuksesta, vankeu-

desta sekä sakosta. Lisäksi päärangaistusten ohella lakiin sisältyi joukko lisä-

rangaistuksia, joista tärkein oli kansalaisluottamuksen menettäminen. Raippa- 

                                                

351 Kekkonen 1991, s. 266–267. 
352 Hagströmer 1884. Ks. myös Finlands Allmänna Tidning 25.10.1884, s. 2; Suomalainen 

27.12.1889, s. 2; Grotenfelt 1910. 
353 Ks. liitetaulukko 34. 
354 Lahti 1977, s. 6–7. 
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ja vitsarangaistus, vesileipävankeus ja häpeärangaistukset sekä Siperiaan kar-

kottaminen lakkautettiin.355 

Ruumiinrangaistukset säilyivät kuitenkin osana rangaistusjärjestelmää, kuten 

muissakin Pohjoismaissa. Ensinnäkin rikokseen syyllistyneitä 7–16-vuotiaita 

lapsia voitiin määrätä ruumiillisesti kuritettavaksi tai kasvatuslaitoksessa kasva-

tettavaksi, jos teko oli tehty ennen kuin lapsi täytti 15 vuotta.356 Kuritusta on 

pidettävä ruumiinrangaistuksensa, vaikka se ei ollut virallisesti rikosoikeudelli-

nen seuraamus, vaan lastensuojelutoimenpide. Toiseksi rangaistusten täytän-

töönpanosta annettu asetus antoi vankilan johtokunnalle oikeuden kurittaa van-

kia enintään 25 ”lyönnillä”.357 Ruumiinrangaistukseksi voitaneen luokitella 

myös vankiloiden ensisijaiset kurinpitorangaistukset eli pimeään koppiin sulke-

minen, kova makuusija sekä ruoansaannin rajoittaminen.358 Toisin sanoen ruu-

miinrangaistusten ”kieltäminen” merkitsi niiden varaamista lasten ja vankien 

rankaisemiseen. 

Rikoslaissa vapausrangaistuksesta tehtiin ehdoton valtarangaistus. Vapau-

denmenetyksen lajit olivat kuritushuonerangaistus ja ehdoton vankeus. Kuri-

tushuonerangaistus oli vakavien rikosten päärangaistusmuoto (nimellisen) kuo-

lemanrangaistuksen ohella ja se voitiin määrätä vähintään kuuden kuukauden 

ja enintään kahdentoista vuoden mittaisena tai elinkautisena. Kuritushuoneran-

gaistuksen pääsisältönä oli erityisissä rangaistuslaitoksissa, kuritushuoneissa 

tehtävä pakkotyö. Vankeusrangaistuksen pituus puolestaan vaihteli 14 päivästä 

neljään vuoteen ja ne pantiin täytäntöön lääninvankiloissa. Myös vankeuteen 

sisältyi työvelvollisuus, mutta se oli säädetty lievemmäksi kuin kuritushuo-

neissa. Kumpikin vapausrangaistusmuoto perustui progressiivijärjestelmälle 

eli vangin kehitykselle ja edistymiselle luokka-asteikon mukaisesti. 

Myös sakkojärjestelmä uudistettiin rikoslaissa. Kiinteistä sakoista luovut-

tiin ja niiden sijasta siirryttiin asteikkojärjestelmään. Sakoista ilmoitettiin ta-

vanomaisesti enimmäis- ja/tai vähimmäismäärä tai ainoastaan maininta sakko-

rangaistuksesta (”rangaistakoon sakolla”). Sakkojen perusasteikko oli 3–1 000 

markkaa, mutta ankarampia sakkoja voitiin tuomita tietyistä rikoksista tai sak-

kojen yhdistämistilanteessa. Rikoslaissa säädettiinkin useita tuhatta markkaa 

ankarampia sakkorangaistuksia, kuten erittäin raskauttavien asianhaarojen val-

litessa tehdystä arpajaisrikoksesta säädetty kahdentuhannen markan sakko. Uu-

den rikoslain järjestelmässä sakko maksettiin kokonaisuudessaan valtiolle, kun 

se vuoden 1734 laissa jaettiin valtiolle, tuomiopaikalle ja asianomistajalle. Ri-

koslain ainoana muuntorangaistuksena käytettiin vankeutta. Sakonsovituksena 

tuomitun vapaudenmenetyksen pituus vaihteli neljän ja yhdeksänkymmenen 

                                                

355 Lahti 1977, s. 9; Kekkonen 1991, s. 267. 
356 Rikoslaki 1889 3:1 
357 Asetus ei sisällä tarkempia määräyksiä esimerkiksi siitä, millä vankia tulisi lyödä. 
358 Rikoslaki 1889 2:13. 
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päivän välillä. Muuntorangaistuksen pituuden laskentatapaan vaikutti myös sa-

kon suuruus: Mitä suuremmasta sakosta oli kyse, sitä ankaramman laskukaavan 

mukaan vapaudenmenetysaika laskettiin. 

6 Sanktiotasot Suomen rikosoikeusuudistuksessa 

6.1 Rangaistusasteikkovertailu 

Rikosoikeuden kokonaisuudistuksessa otettiin käyttöön rangaistusasteikot, 

jotka korvasivat vuoden 1734 lain kiinteät seuraamukset. Ensimmäiset rangais-

tusasteikot säädettiin vuoden 1866 osittaisuudistuksessa, mutta laajempi uudis-

tus sai odottaa rikoslain valmistumista. Asteikkojen omaksuminen oli periaat-

teellisesti ja käytännöllisesti merkittävä muutos ja tuomioistuimilla olikin vai-

keuksia niiden soveltamisessa.359 Erilaisista rikoksista säädetyt rangaistukset 

muuttuivat muutenkin laadultaan ja ankaruudeltaan reformien myötä. Seuraa-

vassa vertaillaan rangaistussäädösten muutoksia vuoden 1734 laista vuoden 

1889 rikoslakiin saakka.  

Vertailun kohteena ovat keskeisten rikoslajien rangaistussäännökset vuoden 

1734 laissa (L 1734), vuoden 1866 osittaisuudistuksessa (OU 1886), vuoden 

1889 rikoslaissa (RL 1889) sekä rikoslain valmisteluvaiheen ehdotuksissa. 

Vuoden 1875 ehdotuksella tarkoitetaan Ehrströmin rikoslakikomitean valtio-

päivien kehotuksesta laatimaa rikoslakiehdotusta (rikoslakikomitean ehdotus, 

RLK 1875). Rikoslakikomitean työtä tarkastamaan määrätyn Forsmanin tarkas-

tuskomitean ehdotus valmistui puolestaan vuonna 1884 (tarkastuskomitean eh-

dotus, TK 1884). Lainvalmisteluvaiheen ehdotusten vertaileminen kuvaa rikos-

lakiuudistuksessa vaikuttaneita koulukuntaeroja, jotka ilmenivät erityisesti pe-

rusteluissa ja ideologioissa, mutta heijastuivat myös rangaistussäännöksiin.360 

Komiteamietintöjen perusteella keisari Aleksanteri III antoi vuonna 1885 esi-

tyksen uudeksi rikoslaiksi (keisarillinen esitys, KE 1885), jonka pohjalta vuo-

den 1889 rikoslaki säädettiin. Keisarillisen esityksen rangaistusasteikkoihin 

tehtiin kuitenkin useita muutoksia ennen rikoslain hyväksymistä. 

Rangaistusasteikkovertailuun on valikoitu erilaisiin oikeushyviin kohdistu-

neista rikoksista vakavimmat ja yleisimmät. Tunnusmerkistöjä on yhteensä 34. 

Tunnusmerkistöjen valintaa ovat ohjanneet rangaistussäännösten ankaruus 

sekä tuomiotilastosta tehdyt havainnot. Lähtökohtana on ollut, että tunnusmer-

kistön on oltava tilastoitu erikseen muista rikoksista. Tunnusmerkistöistä on 

huomioitu ensisijaisesti perustekomuoto; Jos tunnusmerkistön on voinut täyttää 

useammalla eri tavalla, vertailuun on valittu yksinkertaisin, vähiten määritelty 

tekotapa. Erityisesti vuoden 1734 laki sisälsi loputtomasti tarkkaan määriteltyjä 

                                                

359 Blomstedt 1964, s. 494. 
360 Ks. tarkemmin lainvalmisteluvaiheen ideologisesta keskustelusta Blomstedt 1964. 
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rangaistussäännöksiä saman rikoslajin erilaisista tekomuodoista. Vertailussa 

huomioidut tunnusmerkistöt eivät muodosta täydellistä kuvaa tilanteesta, mutta 

ne kattavat suurimman osan tilastoidusta vakavammasta rikollisuudesta. 

Eräiden kaikkein keskeisimpien rikosten osalta mukaan on valittu useita te-

kotapoja. Lisäksi joissain tilanteissa useiden tekomuotojen sisällyttäminen on 

ollut perusteltua rangaistussäännösten poikkeuksellisuuden vuoksi. Esimer-

kiksi kapinatoiminta ja kapinaan osallistuminen ovat rangaistusasteikoiltaan 

niin erilaisia, että molemmat on ollut syytä ottaa huomioon vertailussa. Erilais-

ten tekotapojen sisällyttäminen vertailuun on edellyttänyt, että rikoksen määri-

telmä on säilynyt samanlaisena ja tekomuodot ovat eri säädöksissä ja ehdotuk-

sissa toisiinsa rinnastuvia. Yleensäkin vertailuun on valittu vain tunnusmerkis-

töjä, jotka ovat säilyneet riittävän samanlaisina vuosisatojen kuluessa. Vaati-

mus rajaa aineistosta pois useita mielenkiintoisia tunnusmerkistöjä. Esimerk-

kinä voidaan mainita hädänalaisessa tilassa olevalta varastaminen eli ilkivar-

kaus, joka oli yksi törkeän varkauden muoto, ja josta määrättiin vuoden 1734 

laissa yksinkertainen kuolemanrangaistus. Erityinen tekomuoto kuitenkin pois-

tettiin lainsäädännöstä eikä sitä voida suoraan verrata myöhempien säädösten 

tunnusmerkistöihin. Vertailu esitetään kokonaisuudessaan liitetaulukossa 34. 

Rangaistusasteikkovertailulle muotoutui aikaisemman tutkimuskirjallisuu-

den perusteella kolme hypoteesia: Ensinnäkin rikosoikeuden kokonaisuudistus 

tuotti johdonmukaisen lievennyksen vuoden 1734 lain järjestelmään. Toiseksi 

tarkastuskomitean ehdotus oli rikoslakikomitean ehdotusta ankarampi. Kol-

manneksi tarkastuskomitean ehdotus toimi uuden rikoslain pohjana eikä mer-

kittäviä muutoksia tehty. Seuraavassa esitettävät analyysit perustuvat vertailta-

vien 34 tunnusmerkistön rangaistuksiin. 

6.2 Rikoslakiuudistusten vaikutus rangaistusten ankaruuteen 

Eräs tapa toteuttaa vertailu on laskea, kuinka monta koventavaa ja lieventävää 

muutosta enimmäisrangaistuksiin tehtiin. Kuviossa 50 esitetään uudistuksen eri 

vaiheissa tehdyt muutokset suhteessa edeltävään vaiheeseen. Toisin sanoen ky-

seessä on indikaattori säädöksen tai ehdotuksen ankaruudesta verrattuna edel-

liseen säädökseen tai ehdotukseen. Esimerkiksi tarkastuskomitean kovennus 

merkitsee, että se on ehdottanut tunnusmerkistöön ankarampaa rangaistusta 

kuin rikoslakikomitea. 



175 
 

 

 

Kuvio 50 Koventavat ja lieventävät muutokset enimmäisrangaistuksiin rikoslain ko-

konaisuudistuksen eri vaiheissa.361 

Kuviota laadittaessa on noudatettu seuraavia periaatteita: Kuolemanrangais-

tusta ja ruumiinrangaistusta pidetään ankarampana rangaistuksena kuin va-

pausrangaistusta. Vastaavasti vapausrangaistukset katsotaan sakkoa vakavam-

miksi seuraamuksiksi. Vapausrangaistusten osalta mittarina käytetään rangais-

tuksen pituutta, ja kuritushuonetta pidetään aina vankeutta ankarampana seu-

raamuksena. Sakkojen osalta ankaruutta verrataan sakon suuruudella, mutta 

vuoden 1734 lain taalarisakkoja pidetään samansuuruisina kuin myöhempien 

säännösten markkasakkoja. Lisärangaistukset koventavat rangaistusta, jos ver-

tailtavat päärangaistukset ovat yhtä suuret.  

Vuoden 1866 osittaisuudistuksessa suurin osa vuoden 1734 lain rangaistus-

säännöksistä säilyi ennallaan. Uudistusasetukset käsittelivät vain muutamaa ri-

koslajia, kuten lapsenmurhaa ja tappoa ilman kuolettamisen aikomusta. Vertai-

lussa on mukana seitsemän tunnusmerkistöä, joita asetukset koskivat, ja joista 

kaikkien rangaistussäännös muuttui. Kyse ei kuitenkaan ollut yleisestä lieven-

nyksestä, sillä rangaistukset kovenivat neljässä tunnusmerkistössä. Kaikki ko-

vennukset koskivat henki- ja pahoinpitelyrikoksia ja lievennykset lapsenmur-

hia ja sikiöön kohdistuneita rikoksia. 

Vuoden 1875 rikoslakikomitean ehdotuksessa oli kyse jo kokonaisuudistuk-

sen valmistelusta, joten lähes kaikki rangaistussäännökset muuttuivat.362 Rikos-

                                                

361 Kuviossa ei ole huomioitu rangaistusasteikkovertailuun sisältyvää juopumusta, joka oli 

kriminalisoitu erillisasetuksilla vuoden 1889 rikoslain voimaantuloon saakka. Juopumuksen 

rangaistus säilyi samana (enintään 100 markan sakko) kaikissa komiteoissa ja ehdotuksissa 

sekä rikoslaissa. 
362 Ankaruudeltaan samanlaisena säilyivät lähinnä jotkin osittaisuudistuksessa asetetut seu-

raamukset ja vuoden 1734 lain sakkorangaistukset. 
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lakikomitean ehdotuksessa esitettiin 16 lievennystä ja 12 kovennusta osittaisuu-

distuksen oikeustilaan. Rikoslakikomitea ehdotti kaikista kuoleman-, ruumiin- ja 

häpeärangaistuksista luopumista. Lievennyksistä peräti 12 kohdistuikin kuole-

manrangaistuksiin. Loput lievennykset tehtiin lähinnä osittaisuudistuksessa sää-

dettyihin asteikkoihin. Sen sijaan sakkorangaistuksia haluttiin kautta linjan ko-

ventaa vapausrangaistuksiksi. Olisikin nähdäkseni virheellistä esittää, että rikos-

lakikomitean ehdotus olisi merkinnyt johdonmukaista lievennystä vuoden 1734 

lakiin. Kyse oli pikemminkin vapausrangaistuksia korostavan rangaistusjärjes-

telmän kehittämisestä, jossa vähennettiin sekä ankarien kuoleman- ja ruumiin-

rangaistusten että sakkorangaistusten käyttöä. 

Aikaisemmassa tutkimuskirjallisuudessa vakiintuneen käsityksen mukaan 

tarkastuskomitean ehdotus vuodelta 1884 oli ankarampi kuin vuonna 1875 an-

nettu rikoslakikomitean ehdotus.363 Periaatteessa keskeisin ero komiteoiden vä-

lillä oli, että tarkastuskomitea halusi pysyttää voimassa kuolemanrangaistuksen 

murhasta ja eräistä valtiollisista rikoksista. Linjauksella ei kuitenkaan ollut käy-

tännön merkitystä, koska Suomessa ei ollut teloitettu ketään yli puoleen vuosi-

sataan. Kuolemantuomio merkitsikin todellisuudessa elinkautista kuritushuo-

nerangaistusta. Muilta osin tarkastuskomitea teki enemmän lieventäviä kuin 

koventavia muutoksia rikoslakikomitean ehdotukseen. Muutosehdotuksilla ei 

kuitenkaan vaikuta olleen selkeää rangaistuslajeihin liittyvää linjaa lukuun ot-

tamatta kansalaisluottamuksen menettämisen palauttamista osaksi seuraamus-

valikoimaa. 

Tarkastuskomitean ehdotus ei sellaisenaan kelvannut rikoslain säädöspoh-

jaksi, vaan sitä muutettiin monilta osin vuoden 1885 keisarilliseen esitykseen. 

Rangaistussäännösten muutokset olivat pääosin asteikkotarkistuksia ja muuta-

massa tapauksessa vapausrangaistuksen lajin vaihtamista. Keisarillista esitystä 

korjailtiin vielä valtiopäivillä ennen vuoden 1889 rikoslain hyväksymistä. Val-

tiopäivät tekivät muutoksia enimmäisrangaistusten pituuksiin ja laajensivat 

kansalaisluottamuksen menettämisen käyttöalaa muun muassa murhapolttoon. 

Rangaistuasteikkovertailu ei suoraan tue mitään kolmesta edellä mainitusta 

hypoteesista. Kokonaisuudistuksen myötä poistettiin vuoden 1734 lain ankarat 

rangaistukset, mikä merkitsi huomattavaa lievennystä rikosoikeuden kokonai-

suuteen. Vertailun perusteella ei kuitenkaan vaikuta siltä, että rikoslain valmis-

teluvaiheen toimijoiden välillä olisi ollut läpileikkaavia ankaruuseroja. Suurin 

selkeästi osoitettavissa oleva ero oli rikoslakikomitean kielteinen kanta kuole-

manrangaistukseen. Muiden rangaistuslajien osalta tehtiin kaikissa vaiheissa 

                                                

363 Lahti 1977, s. 7–8; Lappi-Seppälä 1982, s. 131–132. 
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sekä kovennuksia ja lievennyksiä. Kokonaisuudistuksen valmisteluvaiheen as-

teikkomuutoksille onkin haettava selitystä rangaistuslajikohtaisen tarkastelun 

sijaan suojeltavien oikeushyvien arvostuksista. 

6.3 Oikeushyvien suojelu rikosoikeusuudistuksen vaiheissa 

Aikaisemmassa tutkimuskirjallisuudessa on toistuvasti korostettu rikoslakiko-

mitean ja tarkastuskomitean välisiä koulukuntaeroja ja niiden näkymistä rikos-

lakiehdotusten perusteluissa. Rikoslakiuudistuksen rangaistussäännösmuutok-

sissa ei kuitenkaan ole havaittavissa selkeää päälinjaa, vaan erisuuntaisia muu-

toksia tehtiin kaikissa vaiheissa. Rangaistusten ankaruuden määrittäminen vai-

kuttaisikin olevan enemmän riippuvainen rikoksella suojeltavien oikeushyvien 

arvostuksesta kuin rangaistusideologisista näkemyksistä. Seuraavassa tarkas-

tellaan, miten erilaisia oikeushyviä loukkaaviin tekoihin on suhtauduttu uudis-

tuksen eri vaiheissa. 

Vuoden 1866 osittaisuudistus muutti lapsenmurhan, sikiön lähdettämisen, 

pahoinpitelyn ja tapon ilman kuolettamisen aikomusta rangaistuksia. Niiden 

uudistamisen ei katsottu voivan odottaa uutta rikoslakia. Lapsenmurhasta ja si-

kiön ulosajamisesta tuomitut kuolemanrangaistukset lievennettiin kuritushuo-

nerangaistuksiksi. Aikaisemmin sakolla rangaistavat pahoinpitelyt johtivat vas-

taisuudessa kuritushuone- tai vankeusrangaistukseen. Tappo ilman kuolettami-

sen aikomusta oli uusi tunnusmerkistö ja siitä säädettiin enintään elinkautinen 

kuritushuonerangaistus. Vuoden 1734 laissa vertailukelpoisen tunnusmerkis-

tön seuraamuksena oli miehen hengen sakko eli 300 taalaria. 

Vuoden 1875 rikoslakikomitean ehdotuksen päälinja oli kuoleman-, ruu-

miin- ja sakkorangaistusten muuttaminen kuritushuone- ja vapausrangaistuk-

siksi. Periaatteessa ankarammat rangaistukset siis lievenivät ja lievemmät ko-

venivat. Rikoslajikohtaisissa rangaistuksissa rikoslakikomitea suhtautui sel-

västi vuoden 1734 lakia vakavammin omaisuusrikollisuuteen. Aiemmin sakolla 

sovitettavat varkaudet ja kätkemisrikokset ehdotettiin rangaistavaksi vankeu-

della tai kuritushuoneella. Komitean kanta seksuaalirikollisuuteen oli myös an-

kara. Esimerkiksi seksuaaliseen tekoon pakottamisesta ehdotettiin enintään vii-

den ja insestistä enintään kymmenen vuoden kuritushuonerangaistusta. Sala-

vuoteudesta ehdotettu sakko oli ankarampi kuin missään muussa säädöksessä 

tai ehdotuksessa. Murhan ja tapon kuolemanrangaistukset oli tarkoitus korvata 

elinkautisella kuritushuonerangaistuksella ja pahoinpitelyjen rangaistusas-

teikot säilytettiin osittaisuudistuksen tasolla. Lapsenmurhan rangaistusta ehdo-

tettiin kovennettavaksi ja tapon ilman kuolettamisen aikomusta lievennettä-

väksi. 

Vuoden 1884 tarkastuskomiteassa palautetiin kuolemanrangaistus mur-

hasta, mutta sen vaihtoehdoksi jätettiin elinkautinen kuritushuonerangaistus. 
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Muilta osin tarkastuskomitea ehdotti henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikok-

sista selvästi lievempiä rangaistuksia kuin rikoslakikomitea. Erot olivat merkit-

täviä ja kuritushuonerangaistuksia lyhennettiin useilla vuosilla tai muutettiin 

vankeuksiksi. Omaisuusrikoksiin tarkastuskomitea omaksui kuitenkin anka-

ramman linjan kuin edeltäjänsä. Rangaistusasteikkoja kovennettiin ja esimer-

kiksi näpistyksen rangaistusvaihtoehdoksi lisättiin vankeus. Seksuaalirikok-

sissa tarkastuskomitea jälleen lievensi rikoslakikomitean asteikkoja. Esimer-

kiksi seksuaaliseen tekoon pakottamisen viiden vuoden kuritushuonerangaistus 

muuttui lyhyeksi vankeudeksi. Salavuoteutta jopa ehdotettiin poistettavaksi ri-

koslaista. 

Vuoden 1885 keisarillisessa esityksessä pitäydyttiin henkeen ja terveyteen 

kohdistuvien rikosten osalta pääasiassa tarkastuskomitean ehdotuksissa. Tapon 

ilman kuolettamisen aikomusta asteikkoa tosin kovennettiin merkittävästi. 

Omaisuusrikoksissa sen sijaan palattiin lähes kautta linjan rikoslakikomitean 

ehdottamiin asteikkoihin. Ainoastaan tarkastuskomitean ehdottama ryöstön ko-

vennettu asteikko jätettiin sellaisenaan esitykseen. Seksuaalirikoksista rais-

kauksen rangaistusta lievennettiin, vaikka komiteat olivat olleet siitä samaa 

mieltä. Salavuoteuden kriminalisointi palautettiin, mutta selvästi rikoslakiko-

miteaa lievemmällä sakkorangaistuksella. 

Vuoden 1889 rikoslakiin tehtiin vain vähäisiä asteikkomuutoksia. Henkeen 

ja terveyteen kohdistuvista rikoksista pahoinpitelyjen rangaistuksia hieman ko-

vennettiin ja tapon ilman kuolettamisen aikomusta seuraamusta lievennettiin. 

Omaisuusrikoksissa näpistyksen sakko kaksinkertaistettiin ja kätkemisrikoksen 

kuritushuonerangaistus vaihdettiin vankeudeksi. Seksuaalirikoksissa raiskauk-

sen seuraamus palautettiin komiteoiden ehdottamaksi enintään kymmenen vuo-

den kuritushuonerangaistukseksi, seksuaaliseen tekoon pakottamisen van-

keutta lyhennettiin ja salavuoteuden sakko kaksinkertaistettiin. Rikoslain ja 

keisarillisen esityksen välinen ankaruusero oli pienempi kuin missään muussa 

prosessivaiheessa tapahtuneessa muutoksessa. 

Eri valmisteluvaiheissa on siis selvästi pyritty edistämään erilaisten oikeus-

hyvien suojelua. Henkirikokset ovat hyvä esimerkki ankaruuseroista. Tarkas-

tuskomitea ehdotti taposta ilman kuolettamisen aikomusta jopa puolet lievem-

pää asteikkoa kuin rikoslakikomitea. Keisarillisessa esityksessä ja uudessa ri-

koslaissa omaksuttiin linja komiteoiden ehdotusten puolivälistä. Tarkastusko-

miteassa ehdotettiin kuitenkin lapsenmurhista ankarampaa rangaistusta kuin 

muissa valmisteluvaiheissa. 

Rangaistusasteikkojen erot olisi vaikeaa selittää muutoin kuin erimielisyy-

dellä rikoslailla suojeltavien oikeushyvien arvostuksesta. Arvoerot eivät kui-

tenkaan ole systemaattisia. Rikoslakikomitea ehdottaa virkamiehen väkivaltai-

sesta pakottamisesta enintään vuoden vankeusrangaistusta, kun tarkastuskomi-

tea vaatii enintään neljän vuoden kuritushuonerangaistusta. Pikaisesti voisi 
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päätellä, että tarkastuskomitea kokee yhteiskuntarauhan ylläpitämisen tärkeäm-

pänä kuin rikoslakikomitea. Rikoslakikomiteassa kuitenkin ehdotettiin kapi-

narikoksista merkittävästi ankarampia rangaistuksia kuin tarkastuskomiteassa 

tai myöhemmissä vaiheissa. 

Yleislinja ankaruuseroista muodostuu jotakuinkin seuraavanlaiseksi: Osit-

taisuudistuksessa suhtauduttiin ankarasti henkeen ja terveyteen kohdistuviin ri-

koksiin, mutta lapsenmurhan ja sikiöön kohdistuneiden rikosten aiempia ran-

gaistuksia pidettiin kohtuuttomina. Rikoslakikomiteassa painotettiin erityisesti 

omaisuus- ja seksuaalirikosten rangaistusten koventamista. Tarkastuskomitea 

omaksui lievemmän linjan suhteessa henkeen, terveyteen ja seksuaalikuriin 

kohdistuviin rikoksiin, mutta kovensi omaisuusrikosten rangaistuksia. Keisa-

rillisen esityksen ja uuden rikoslain asteikkomuutoksista on vaikeampaa löytää 

yleistä linjaa. Kyse oli ehkä pikemminkin tasapainon etsimisestä rikoslakiko-

mitean ja tarkastuskomitean ehdotusten välillä. 

Kokoavana johtopäätöksenä rangaistusasteikkojen vertailusta voidaan to-

deta, ettei rangaistusten ankaruus kehittynyt säädösten ja ehdotusten välillä li-

neaarisesti, vaan kaikissa vaiheissa tehtiin sekä lieventäviä että koventavia 

muutoksia. Koulukuntaerot eivät siis yksin riitä selittämään rangaistusasteik-

kojen valintaa, vaan valmistelijoilla on ollut erilaisia näkemyksiä myös rikosten 

vakavuusasteista. Eri vaiheissa on haluttu korostaa tiettyjen rikosten vaka-

vuutta koventamalla niiden rangaistuksia suhteessa toisiin rikoksiin eivätkä 

myöhemmät valmistelijat välttämättä ole sitoutuneet samoihin arvovalintoihin. 

Toisaalta kyse voi olla myös epäjohdonmukaisuudesta ja jopa sattumasta eikä 

välttämättä tarkoituksellisista linjauksista. 

6.4 Oikeushyvät, rangaistukset ja rikokset 

Suomen rikoslain valmisteluvaiheessa kilpailivat kahden rikosoikeuskoulukun-

nan edustajat, joiden rangaistusteoreettiset näkemykset erosivat merkittävästi 

toisistaan. Periaatteellisista linjaeroista huolimatta näkemykset eivät tiivisty-

neet systemaattisiksi ankaruuseroiksi käytännön rangaistusasteikoissa. Uudis-

tuksen kaikissa vaiheissa esiintyi varsin erilaisia käsityksiä eri rikoksiin sopi-

vista rangaistusseuraamuksista. Koulukuntaerimielisyyksien sijaan vaikuttaisi-

kin siltä, että käytännön seuraamusvalikoima on perustunut rikosoikeudella 

puolustettavien oikeushyvien arvostukseen. Keskustelu oikeushyvistä on ollut 

olennaista sekä rangaistusjärjestelmää uudistettaessa että yksittäisiä rangaistus-

asteikkoja määritettäessä. 

Pohjoismaisten yhteiskuntien arvomaailman muutokset vaikuttavat selvästi 

rikosoikeusuudistusten toteuttamiseen. Suomessa arvomuutosten vaikutuksia 

rangaistusasteikkoihin voidaan havainnollistaa kolmella esimerkillä. Ensinnä-

kin jumalanpilkkaa pidettiin vuoden 1734 laissa erittäin törkeänä rikoksesta, 
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joka oli säädetty kuolemalla rangaistavaksi. Komiteoiden ehdotuksissa sen ti-

lalle ehdotettiin lievähköä vapausrangaistusta ja vaihtoehtoisesti sakkoa. Uu-

dessa rikoslaissa enimmäisrangaistukseksi asetettiin kuitenkin neljän vuoden 

kuritushuonevankeus. Merkittävän lievennyksen ohella mielenkiintoista on, 

että rangaistusta kovennettiin keisarillisesta esityksestä vielä valtiopäiväkäsit-

telyvaiheessa. Jumalanpilkan rangaistuksen muutos osoittaa, ettei kristinus-

koon kohdistuneita loukkauksia enää koettu rikosoikeuden ytimeen kuuluvina. 

Toisaalta valtiopäivien vastustus lievälle rangaistukselle osoittaa, ettei kristin-

uskon arvosta oikeushyvänä vallinnut yhteiskunnassa yhteistä käsitystä. 

Toinen kiinnostava muutos on kapinasta säädetyn sattumanvaraisen ja ar-

mottoman rangaistuksen muuttaminen. Vuoden 1734 laissa kapinan päämies ja 

joka kymmenes osallistuja teloitettiin ja muut tuomittiin ankaraan ruumiinran-

gaistukseen. Uudessa rikoslaissa rangaistus sidottiin osallistumisen asteeseen: 

Järjestäjä ja kapinan aikana rikoksiin osallistunut voitiin tuomita 1–9 vuoden 

kuritushuonerangaistukseen, ja muut osallistujat vain lieviin vankeusrangais-

tuksiin tai sakkoon. Kapina on valtioon kohdistuva ja yhteiskuntarauhaa hor-

juttava rikos. On luultavaa, että heikon legitimiteetin keskusvallan on täytynyt 

turvautua ankariin rangaistuksiin ennaltaehkäistäkseen levottomuuksia. Va-

kaammassa valtiossa kapinan riski ei ollut yhtä vakava, joten rangaistuksetkin 

voitiin pitää kohtuullisina. 1800-luvun lopun Suomessa ei ilmeisesti enää ko-

ettu tarvetta voimannäyttöön kapinahengen kitkemiseksi. 

Kolmanneksi esimerkiksi rikosten koetun vakavuuden muutoksista voidaan 

nostaa seksuaalirikoslainsäädäntö. Raiskauksen ja insestin rangaistukset olivat 

ankaria, joten lainsäätäjä selvästi piti niitä vakavina rikoksina. Tuomioiden 

määrä oli kuitenkin erittäin vähäinen kummassakin tunnusmerkistössä. En pidä 

kovin uskottavana, ettei seksuaalirikoksia olisi esiintynyt tuomiomäärää enem-

pää.364 Seksuaalisuuden rikosoikeudellinen kontrolli on myös ollut aktiivista, 

olivathan salavuoteudet eräitä aikakauden yleisimmin tuomittuja rikoksia. Eräs 

selitysvaihtoehto on, että valtion ensisijainen intressi seksuaalisuuteen liittyen 

oli seksuaalikurin ylläpitäminen, ei niinkään seksuaalisen itsemääräämisoikeu-

den suojelu. Mielenkiintoinen havainto on myös, että rikoslakikomitea pyrki 

korottamaan selvästi seksuaaliseen tekoon pakottamisen lievää rangaistusta. 

Rikoslakikomitea ehdotti aiemmin sakolla sovitettavasta teosta enintään viiden 

vuoden kuritushuonerangaistusta, mutta seuraamus lieveni tarkastuskomiteassa 

sakoksi tai vankeudeksi, mikä ehdotus hyväksyttiin lopulliseen rikoslakiin.  

                                                

364 Vrt. kuitenkin Karonen 1996, joka esittää asiasta päinvastaisen näkemyksen: ”-- raiskauk-
sia tehtiin todellisuudessakin vain hyvin harvoin.” Karonen perustelee kantaansa ankarien 

rangaistusten pelotevaikutuksella, tiukalla sosiaalisella kontrollilla ja miesten vähyydellä. 
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B Rangaistuskäytäntö 

1 Lainsäädännön ankarimmat rangaistukset 

1.1 Kuolemanrangaistus 

a. Käytettävissä oleva aineisto 

Kuolemanrangaistuksen määrällistä kehitystä tarkasteltaessa on keskeistä erot-

taa tuomitut kuolemanrangaistukset niiden täytäntöönpanosta eli teloituksista. 

Autonomian ajan alkaessa kuolemanrangaistuksen täytäntöönpano oli jo sel-

västi vähentynyt eikä läheskään kaikkia tuomioita pantu täytäntöön. Tuomioti-

lastoista ilmenevistä kuolemantuomioista ei siis oikeastaan voida päätellä pal-

joakaan kuolemanrangaistuksen todellisesta käytöstä. Pohjoismaisista oikeus-

tilastoista ja aiemmissa tutkimuksissa kerätyistä aineistoista löytyy tietoja sekä 

tuomituista että täytäntöön pannuista kuolemanrangaistuksista, mutta tiedot 

ovat siinä määrin hajanaisia, että systemaattisen tilastollisen analyysin esittä-

minen on haastavaa. 

Tuomittuja kuolemanrangaistuksia koskevat tiedot ovat saatavilla samalta 

ajalta kuin muutkin rangaistustilastot eli Suomessa vuodesta 1842, Norjassa 

1860, Ruotsissa 1857 ja Tanskassa 1832 alkaen. Teloituksista on sen sijaan ole-

massa pidempiaikaisia aineistoja. Ruotsissa Per Siljeström ja Knut Olivecrona 

ovat esittäneet hieman toisistaan poikkeavat teloitusluettelot vuodesta 1749 al-

kaen.365 Tässä tutkimuksessa käytetään Olivecronan esittämiä aineistoja, joiden 

pohjalta voidaan laskea myös Suomessa teloitettujen henkilöiden lukumäärä 

vuodesta 1751 alkaen. Norjassa Torgrim Sørnes on esittänyt listauksen teloite-

tuista henkilöistä vuodesta 1772 alkaen.366 Lisäksi Olivecrona on esittänyt Nor-

jan teloitukset vuodesta 1843 ja Tanskan teloitukset vuodesta 1865 alkaen.367 

b. Teloitukset Ruotsi-Suomessa 

Kuolemanrangaistusten hiipuminen autonomian ajalla tulee hahmottaa osana 

1700-luvulla alkanutta jatkumoa, jonka myötä kuolemanrangaistus menetti 

vähitellen merkityksensä vakavien rikosten pääasiallisena seuraamuksena. 

Kuviossa 51 esitetään teloitukset suhteessa väkilukuun Suomessa ja Ruotsissa 

vuosina 1751–1806. 

                                                

365 Siljeström 1875, s. 147–158; Olivecrona 1891, s. 110–153. 
366 www.ondskap.org. 
367 Olivecrona 1891, s. 279–281. 
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Kuvio 51 Teloitukset Suomessa ja Ruotsissa 1751–1806 (/100 000 as.). Kolmen vuoden liu-

kuvat keskiarvot.368 

Kuvio perustuu Olivecronan esittämiin lukuihin teloituksista Ruotsissa vuosina 

1749–1829. Aineisto sisältää vuodesta 1751 alkaen läänikohtaisen jaottelun, 

minkä avulla voidaan erottaa Suomen alueen läänit Ruotsista. Suomi poistuu 

ilmeisesti autonomian ajan alkamisen seurauksena aineistosta vuoden 1806 jäl-

keen. Kyse on luultavasti Suomen sodan aiheuttamasta tai aineiston kokoami-

seen muutenkin liittyneestä viiveestä, minkä vuoksi Suomea koskevia aineis-

toja ei joko ollut saatavilla tai Suomen tilastointia ei pidetty tarpeellisena enää 

alueluovutuksen jälkeen. Ruotsin teloituksista on saatavilla myös muita tilas-

toja, jotka eroavat jossain määrin Olivecronan lukemista, mutta aineistot ovat 

pääasiassa toisiaan vastaavia.369 

1700-luvun jälkipuoliskolla teloitukset vähenivät huomattavasti koko val-

takunnassa. Ruotsissa teloitukset suhteessa väkilukuun vähenivät kymmenes-

osaan 1780-luvulle mennessä, minkä jälkeen taso säilyi vakaana. Suomessa te-

loitukset puolestaan vähenivät kolmasosaan. Koko valtakunnan tasolla teloitus-

ten todellinen lukumäärä väheni kuudesosaan. Absoluuttisten teloitusmäärien 

vertaaminen myös paljastaa mielenkiintoisen eron Suomen ja Ruotsin välillä. 

Kuviossa 52 esitetään teloitukset Suomessa ja Ruotsissa vuosina 1751–1806. 

                                                

368 Olivecrona 1891, s. 110–153. 
369 Ks. esim. Siljeström 1875, s. 147–158. 
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Kuvio 52 Teloitukset Suomessa ja Ruotsissa 1751–1806. Viiden vuoden keskiarvot. 

Teloitukset vähenivät lähes lineaarisesti Ruotsissa 1780-luvulle saakka, mutta 

Suomessa muutos oli paljon maltillisempi ja koko vähenemä tapahtui lyhyessä 

ajassa 1770–80-lukujen vaihteessa. Teloitusten vähenemistä voidaan yleisesti 

selittää kahdella tekijällä. Ensinnäkin kyse oli hovioikeuksien leuteraatiosta ja 

kuninkaan armahdusoikeuden käytöstä. Kaikkia tuomittuja kuolemanrangais-

tuksia ei siis pantu täytäntöön. Toiseksi kyse oli rikosoikeutta lieventäneen 

Kustaa III:n vuoden 1779 uudistusasetuksen vaikutuksesta. Asetuksen voi-

maantulon jälkeen teloituksen vähenivät huomattavasti sekä Suomessa että 

Ruotsissa. Voidaankin sanoa, että vuosi 1779 merkitsi uuden kehitysvaiheen 

alkamista kuolemanrangaistuksen historiassa, jolloin teloitusten määrä oli huo-

mattavasti alhaisempi kuin edeltäneiden vuosikymmenten aikana. Toisaalta te-

loitusten määrä lähti uudelleen kasvuun heti vuoden 1779 jälkeen. 

Reformin välittömät vaikutukset eivät kuitenkaan välttämättä olleet aivan 

yhtä suuret kuin tilastoista voitaisiin ensisilmäyksellä päätellä. Ensinnäkin kuo-

lemanrangaistukset olivat olleet voimakkaasti hiipumassa jo ennen asetuksen 

voimaantuloa. Onkin toistuvasti esitetty, että suurin osa teloitusten vähenemi-

sestä olisi aiheutunut pikemminkin armahduskäytännöstä kuin lainsäädäntöuu-

distuksista. Toiseksi lakiuudistuksen jälkeinen teloitusten väheneminen ulottui 

sellaisiinkin rikoksiin, kuten tappoihin, joita asetus ei edes koskenut.370 Joka 

tapauksessa valistusajan rikoslakireformien seurauksena teloitukset puolittui-

vat Suomessa ja Ruotsissa. 

Lainsäädäntöuudistukset eivät kuitenkaan selitä, minkä vuoksi teloitukset 

vähenivät Ruotsissa jo ainakin vuosisadan puolivälistä alkaen, mutta eivät Suo-

                                                

370 Olivecrona 1891, s. 50–52; Anners 1965, s. 295–297; Lappi-Seppälä 1982, s. 81–84; Pa-

juoja 1991, s. 25–26; Inger 1997, s. 160–163; Kotkas 2003, s. 121–122. 
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messa ennen vuotta 1779. Suomessa teloitettiin vielä 1770-luvulla jopa enem-

män rikoksentekijöitä kuin 1750-luvulla. Nähdäkseni tilannetta voidaan tulkita 

kahdella tavalla. Ensinnäkin Suomessa teloitettiin paljon vähemmän ihmisiä 

kuin Ruotsissa, mikä johtui luonnollisesti Suomen pienemmästä väestöstä. 

Suomessa oli siten vähemmän mahdollisuuksia armahtaa kuolemaantuomittuja 

kuin Ruotsissa ja armahdusten vaikutus näkyi sen vuoksi vähäisempänä. Suo-

men väestönkasvu oli myös nopeampaa kuin Ruotsissa, mikä selittää absoluut-

tisten teloitusmäärien eroja alueiden välillä. 

Toinen vaihtoehto on, ettei suomalaisia tosiasiassa armahdettu yhtä usein 

kuin ruotsalaisia. Kyseessä on spekulatiivinen huomautus, koska 1700-luvulta 

ei ole tiedossa systemaattisia tilastoja tuomittujen kuolemanrangaistusten mää-

rästä. Ei siis voida verrata, miten tuomitun riski tulla teloitetuksi kehittyi Suo-

messa ja Ruotsissa. Jos kuitenkin oletetaan teloitusten kehitysten perusteella, 

että suomalaisia armahdettiin harvemmin kuin ruotsalaisia, voi sille olla monia 

syitä. Esimerkiksi kieliero on voinut tuottaa käytännön vaikeuksia armonan-

omuksen laatimiseen ja suomalaiset tuomioistuimet ovat voineet suhtautua 

leuterointiin ruotsalaisia tuomioistuimia varovaisemmin. Mahdollista myös on, 

että majesteetit (Aadolf Fredrik 1751–1771 ja Kustaa III 1771–1792) yksinker-

taisesti suosivat ruotsalaisia eivätkä suhtautuneet suomalaisten hakemuksiin 

yhtä suopeasti. Oli selitys lopulta mikä hyvänsä, teloitusten väheneminen Ruot-

sissa 1750–1770-luvuilla ei kuitenkaan ulottunut Suomeen. 

c. Kuolemanrangaistus autonomian ajan Suomessa 

Autonomian ajan alkuvuosista ei ole saatavilla samanlaisia systemaattisia te-

loitustilastoja kuin Ruotsin vallan ajalta. Aikaisemmissa tutkimuksissa on kui-

tenkin todettu, että vuosina 1809–1825 pantiin täytäntöön kaksi kolmasosaa 62 

tuomitusta kuolemanrangaistuksesta, joista neljä vuonna 1824 ja kaksi vuonna 

1825.371 Se tarkoittaisi keskimäärin alle kolmea teloitusta vuodessa, mikä on 

hieman alhaisempi taso kuin Ruotsin vallan viimeisinä vuosina. Kuolemanran-

gaistuksen täytäntöönpano Suomessa päättyi vuonna 1826, minkä jälkeen kuo-

lemantuomiot muunnettiin automaattisesti karkotuksiksi Siperiaan tai elin-

kautisiksi kehruuhuonevankeuksiksi, mikäli tuomittu oli nainen. Vuodesta 

1848 alkaen myös naispuoliset kuolemaantuomitut voitiin karkottaa Siperiaan. 

Karkotusten päättymisen jälkeen kuolemantuomiot muunnettiin elinkautiseksi 

linnanvankeudeksi ja rikoslain voimaantulon jälkeen elinkautiseksi kuritushuo-

nerangaistukseksi. 

                                                

371 Engman 2005, s. 333. 
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Teloitusten päättyminen ei kuitenkaan tarkoittanut kuolemanrangaistuksen 

käytön lopettamista. Kuviossa 53 esitetään tuomittujen kuolemanrangaistusten 

kehitys Suomessa vuosina 1842–1917.  

 
Kuvio 53 Tuomitut kuolemanrangaistukset Suomessa 1842–1917 (/100 000 as.). Kolmen 

vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuolemanrangaistustuomioiden kehitys vuoden 1842 jälkeen jakautui selvästi 

kolmeen päävaiheeseen, jotka noudattivat rikosoikeusuudistuksen vaiheita. En-

sinnäkin kuolemanrangaistuksia tuomittiin suhteellisen paljon ennen vuotta 

1870 eikä ajanjaksolla tapahtunut olennaisia tasonmuutoksia. Rikosoikeuden 

osittaisuudistuksen voimaantulon jälkeen alkoi toinen päävaihe, jonka aikana 

kuolemanrangaistukset olivat edelleen yleisesti käytössä, mutta niitä tuomittiin 

noin puolet vähemmän kuin ennen uudistuksen voimaantuloa. 1880-luvun puo-

livälissä esiintyi myös mielenkiintoinen kuolemanrangaistuspiikki. Se osuu täs-

mälleen samaan ajankohtaan jo aikaisemmin tarkastellun henkirikollisuuden li-

sääntymisen kanssa (ks. edellä jakso II.C.1.2). Kuolemantuomioiden lisäänty-

minen selittyy siis henkirikostuomioiden lisääntymisellä. Kolmas kehitysvaihe 

kuolemanrangaistuksen käytössä alkoi uuden rikoslain voimaantulosta, minkä 

jälkeen kuolemanrangaistuksen langettamisesta tuli hyvin harvinaista. Rikos-

lain säätämistä seurannut jakso ulottui vuoteen 1972 saakka, jolloin kuoleman-

rangaistus poistettiin rikoslaista. Viimeinen kuolemantuomio oli tosin lange-

tettu jo vuonna 1949. 

d. Kuolemanrangaistus muissa Pohjoismaissa 

Muissa Pohjoismaissa kuolemanrangaistusten täytäntöönpano jatkui selvästi 

pidempään kuin Suomessa. Viimeiset rauhanajan teloitukset pantiin täytäntöön 

Suomessa 1825, Norjassa 1876, Tanskassa 1892 ja Ruotsissa 1910. Norjassa ja 
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Tanskassa kuolemanrangaistus palautettiin tosin käyttöön natsimiehityksen 

ja/tai sitä seuranneiden vuosien aikana. Pohjoismaiden viimeinen teloitus pan-

tiin täytäntöön Norjassa vuonna 1950. Vertailun taustaksi esitetään taulukossa 

11 tuomitut kuolemanrangaistukset ja teloitukset Pohjoismaissa vuosina 1810–

1917. Kuviossa 54 esitetään lisäksi tuomitut kuolemanrangaistukset Pohjois-

maissa vuosina 1832–1917. 

Taulukko 11 Tuomitut kuolemanrangaistukset ja teloitukset Pohjoismaissa 1810–1917. Vii-
den vuoden keskiarvot. Luvut pyöristetty372  

FI DK NO SE 
 

Tuomiot Teloitukset Tuomiot Teloitukset Tuomiot Teloitukset Tuomiot Teloitukset 

1810–14 .. .. .. .. .. 1 .. 9 

1815–19 .. .. .. .. .. 2 .. 8 

1820–24 .. .. .. .. .. 1 .. 9 

1825–29 .. 0 .. .. .. 2 .. 13 

1830–34 .. 0 16 .. .. 2 .. 16 

1835–39 .. 0 12 .. .. 1 .. 12 

1840–44 68 0 13 .. .. 1 .. 8 

1845–49 61 0 13 .. .. 1 .. 5 

1850–54 70 0 12 .. .. 2 .. 7 

1855–59 74 0 12 .. .. 1 83 6 

1860–64 78 0 19 .. 3 1 34 3 

1865–69 77 0 8 1 2 1 9 1 

1870–74 34 0 2 0 2 0 3 0 

1875–79 33 0 2 0 4 3 3 1 

1880–84 44 0 2 1 1 0 4 0 

1885–89 38 0 2 0 1 0 2 0 

1890–94 31 0 2 .. 0 0 2 0 

1895–99 2 0 1 0 0 0 3 1 

1900–04 0 0 1 0 1 0 3 1 

1905–09 2 0 1 0 0 0 2 0 

1910–14 0 0 0 0 0 0 5 1 

1915–17 1 0 0 0 0 0 0 0 

                                                

372 Teloitustietojen lähteet: Norja: 1810–1842 Torgrim Sørnes (www.ondskap.org), 1843–
1889 Olivecrona 1891, s. 279–280; Tanska: Olivecrona 1891, s. 281. Sørnes on sittemmin 

poistanut luettelon teloitetuista verkkosivustoltaan. 
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Kuvio 54 Tuomitut kuolemanrangaistukset Pohjoismaissa 1832–1917 (/100 000 as.). Kolmen 

vuoden liukuvat keskiarvot. 

Tuomittujen kuolemanrangaistusten ja teloitusten vertaaminen paljastaa mie-

lenkiintoisia asioita kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanosta ja seuraamuk-

sen yleisyydestä Pohjoismaissa. Ilmeinen päähavainto on, ettei suurinta osaa 

kuolemaantuomituista koskaan teloitettu. Pintapuolinen toteamus kätkee kui-

tenkin taakseen huomattavia valtioiden välisiä eroja. Tilastojen vaihtelevien al-

kamisajankohtien takia seuraavassa analyysissa joudutaan tekemään muutamia 

todennäköisesti paikkansa pitäviä ekstrapolaatioita siitä, miten kuolemanran-

gaistuksen käyttö muuttui ennen tilastojen alkamista. 

Ruotsissa kuolemanrangaistuksen käytön kehitys liittyi vahvasti rikosoi-

keusuudistuksen vaiheeseen. Vuosisadan alkupuolella kuolemanrangaistuksia 

tuomittiin runsaasti ja teloituksia oli enemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Uu-

den rikoslain voimaantulon jälkeen kuolemantuomioiden lukumäärä väheni 

kuitenkin kymmenesosaan ja teloituksetkin harvinaistuivat. Toisin sanoen kuo-

lemanrangaistus oli Ruotsissa tosiasiallisesti käytössä valtarangaistuksena vuo-

den 1864 strafflagenin voimaantuloon saakka, minkä jälkeen se rajattiin erittäin 

vakavien rikosten poikkeukselliseksi seuraamukseksi. Tanskassa kehitys oli 

tuomittujen kuolemanrangaistusten osalta samanlainen, mutta teloituksista ei 

ole tietoa ennen vuoden 1866 straffelovenin aikakautta. 

Norjassa täytäntöön pantujen kuolemanrangaistusten osuus tuomioista oli 

selvästi Pohjoismaiden suurin. Vastaavasti kuolemanrangaistustuomioiden 

määrä oli tilastoidulta ajalta pienin. Norjan kehityksestä tekee poikkeuksellisen 

seikka, etteivät teloitukset vähentyneet rikosoikeusuudistuksen (1842) jälkeen. 

Aineisto ei riitä vastaamaan kysymykseen, kuinka suuri osa tuomioista pantiin 

täytäntöön ennen vuoden 1842 straffelovenin voimaantuloa. Vaihtoehtoja on 

kaksi. Ensinnäkin on mahdollista, että kuolemanrangaistuksia tuomittiin van-

han rikosoikeuden aikakaudella enemmän, mutta tuomioista harvemmat pantiin 
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täytäntöön. Toiseksi tuomiomäärä on voinut pysyä samana, jolloin uusi rikos-

laki ei olisi tuottanut muutosta teloitusten yleisyyteen. Kummassakin tapauk-

sessa on selvää, että kuolemanrangaistus säilyi tosiasiallisesti käytössä olevana 

seuraamuksena vielä vuoden 1842 rikoslakiuudistuksen jälkeen eikä sen käyttö 

muuttunut samalla tavalla kuin muissa Pohjoismaissa. Ero saattaisi selittyä ri-

kosoikeusuudistuksen varhaisemmalla ajankohdalla. 

Suomessa kuolemantuomioiden määrä suhteessa väkilukuun oli aivan eri 

tasolla kuin muissa Pohjoismaissa. 1840-luvulta alkaen tuomioita langetettiin 

keskimäärin hieman yli 4 kappaletta 100 000 asukasta kohden, mikä tarkoitti 

60–80 tuomiota vuodessa rikosoikeuden osittaisuudistukseen saakka. Tuomio-

taso oli yli nelinkertainen esimerkiksi Tanskaan verrattuna. Teloitusten luku-

määrä oli myös huomattavan suuri ottaen huomioon, että aikaisemmassa tutki-

muksessa on todettu, että vuosina 1809–1825 tuomittiin 62 ihmistä kuolemaan 

eli vain noin 4 henkilöä vuodessa.373 Suomessa ei myöskään teloitettu ketään 

vuoden 1825 jälkeen, joten vuodesta 1826 alkaen kuolemanrangaistus merkitsi 

käytännössä elinkautista pakkotyörangaistusta Siperiassa tai kehruuhuoneessa. 

Kuolemanrangaistusten käytön lisääntymisessä vuoden 1826 jälkeen lieneekin 

ainakin osittain kyse siitä, että kuolemantuomio oli helpompi langettaa, kun 

siitä ei käytännössä seurannutkaan teloitusta. 

Muihin Pohjoismaihin verrattuna Suomen kuolemanrangaistusjärjestelmää 

luonnehti vuoden 1825 jälkeen kolme keskeistä eroa. Ensinnäkin kuolemanran-

gaistuksen täytäntöönpano oli lakkautettu, joten edes pientä osaa kuolemaan-

tuomituista ei teloitettu. Toiseksi kuolemanrangaistuksen lakkauttamiseen ei 

liittynyt lainsäädäntömuutosta, joka olisi vähentänyt varsinaisten kuolemanran-

gaistussäännösten määrää. Kyse oli siis ainoastaan teloituksiin kohdistuvasta 

uudistuksesta, kun muissa Pohjoismaissa kuolemanrangaistusten käyttöä vä-

hennettiin muuttamalla laissa säädettyjä seuraamuksia. Kolmanneksi Suomessa 

nimellisestä kuolemanrangaistuksesta muodostui rangaistusjärjestelmään ko-

konaan uusi seuraamusmuoto eli Siperiaan karkottaminen. 

Muissa Pohjoismaissa kuolemaantuomittu joko teloitettiin tai tuomio 

muunnettiin elinkautiseksi vapausrangaistukseksi. Rikoslakiuudistusten jäl-

keen tuomioistuimilla oli lähes aina mahdollisuus tuomita tekijä myös muuhun 

rangaistukseen, kuten elinkautiseen vapausrangaistukseen. Suomessa kuole-

manrangaistukselle ei puolestaan ollut vaihtoehtoa, vaan lainsäädännössä oli 

useita rikoksia, joista voitiin tuomita vain kuolemaan. Kuolemaantuomittu kui-

tenkin poikkeuksetta armahdettiin ja hänet karkotettiin Siperiaan tai määrättiin 

elinkautiseen pakkotyöhön kehruuhuoneeseen. Ennen vuotta 1826 kuoleman-

rangaistusten tuomitseminen oli leuteraation vuoksi vähäisempää, mutta Sipe-

riaan karkotuksen käyttöönotto teki leuteraation tarpeettomaksi. Nämä seikat 

                                                

373 Engman 2005, s. 333. 
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yhdessä korkeamman henkirikostason kanssa selittävät, minkä vuoksi Suo-

messa tuomittiin vuoden 1826 jälkeen enemmän rikoksentekijöitä kuolemaan 

kuin muissa Pohjoismaissa, vaikka kuolemanrangaistus oli käytännössä lak-

kautettu. Toki on todettava, että taustasyy kaikelle sanotulle oli rikosoikeuden 

kokonaisuudistuksen toteuttaminen kolmekymmentä vuotta muita Pohjois-

maita myöhemmin. Samanlainen viivästyshän leikkaa läpi koko suomalaisen 

rangaistusjärjestelmän eikä suinkaan rajoitu kuolemanrangaistukseen. Lisäksi 

Suomessa tehtiin enemmän henkirikoksia kuin muissa Pohjoismaissa, mikä 

osaltaan selittää kuolemanrangaistustuomioiden yleisyyttä. 

1.2 Siperiaan karkottaminen 

a. Karkotukset vaihtoehtona teloitukselle 

Eräiden Euroopan valtioiden rangaistusjärjestelmien kehitykseen sisältyy 

vaihe, jolloin teloituksille alettiin etsiä muita ratkaisuja. Esimerkiksi Iso-Bri-

tanniassa kovennettiin 1700-luvun alussa rikoslakia siten, että kuolemanran-

gaistus oli säädetty yli 150 tunnusmerkistön seuraamukseksi. Asenteet kuole-

manrangaistusta kohtaan muuttuivat kuitenkin vähitellen siinä määrin kriit-

tiseksi, että jopa oikeuslaitoksen toimijat alkoivat suhtautua vastahakoisesti ri-

kosprosessien käsittelyyn. Seurauksena oli kuolemantuomioiden muuntaminen 

vapausrangaistuksiksi, mikä puolestaan aiheutti seuraamuksen yleisyyden 

vuoksi vakavaa tilanahtautta vankiloihin. Vankeja ryhdyttiin siirtämään Ame-

rikan siirtokuntiin, mutta keino estyi Yhdysvaltain itsenäistymisen vuoksi. 

Vaihtoehtoiseksi ratkaisuksi kehitettiin vankien karkottaminen Australiaan, 

jossa he rakensivat imperiumille uutta siirtokuntaa.374 Karkotukset muodostui-

vat siis Euroopassa ratkaisuksi kuolemanrangaistuksen hyväksyttävyyden vä-

henemisen aiheuttamaan vankilakriisiin. Niiden käyttöönottoa edesauttoi myös 

kuolemanrangaistusta kritisoivien valistusfilosofien, kuten Beccarian myöntei-

nen suhtautuminen karkotuksiin.375 

b. Siperiaan karkottaminen Suomessa 

Suomi kuului osaksi niitä valtioita, jotka omaksuivat karkotuskäytännön teloi-

tusten vaihtoehdoksi. Kuolemaantuomittujen karkottamista Siperiaan ehdotet-

tiin ensimmäistä kertaa Porvoon valtiopäivillä vuonna 1809, mutta ehdotusta ei 

vielä silloin hyväksytty. Keisari Nikolai I antoi kenraalikuvernöörin ehdotuk-

                                                

374 Gray 2016, s. 281–299. 
375 Beccaria 1764. Joskin esimerkiksi Bentham (2014, 5. kirja, 2. luku) kritisoi voimakkaasti 
Englannin harjoittamaa Australiaan karkottamista (transportation), vaikka kannattikin si-

nänsä maastakarkotusta (banishment). 
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sesta käskykirjeen karkotusten aloittamisesta vuonna 1826, ja ensimmäiset suo-

malaiset karkotettiin Siperiaan samana vuonna.376 Karkotuskäytännön aloitta-

miseen vaikuttivat useat poliittiset tekijät. Tärkeimpinä syinä voidaan pitää kei-

sari Nikolai I:n tavoitetta teloitusten lopettamisesta sekä suomalaisten vanki-

loiden vakavaa tilanpuutetta.377 Pohjoismaissa karkottaminen jäi suomalaisen 

rangaistusjärjestelmän erityispiirteeksi. Prokuraattori Matthias Calonius selitti 

asian vuonna 1814 lausunnossaan karkotusten aloittamisen lainmukaisuudesta 

sillä, että Ruotsissakin käytettäisiin karkotuksia, mikäli valtakuntaan kuuluisi 

siihen soveltuva maantieteellinen alue.378 

Karkotusasetus koski alkuvaiheessa vain miehiä, jotka tuli karkottaa pak-

kotyöhön kaivoksiin. Naisten kuolemantuomiot muunnettiin elinkautiseksi 

pakkotyöksi kehruuhuoneessa. Vuonna 1848 määrättiin myös naiset lähetettä-

väksi pakkotyöhön Siperian tehtaisiin. Samana vuonna mahdollistettiin pitkään 

vankeusrangaistukseen tuomittujen ja irtolaisuudesta vangittujen lähettäminen 

siirtolaiseksi ilman pakkotyövelvoitetta heidän omasta anomuksestaan.379 Mää-

räaikaista tuomiota suorittavien sekä irtolaisten hakemuskarkotukset osoittavat, 

miten kurjia 1800-luvun suomalaiset vankilaolot olivat. Irtolaisten osalta kyse 

oli myös vapautumismahdollisuuksien vähyydestä, koska vapaudenmenetyk-

sen päättyminen olisi edellyttänyt työn hankkimista, mikä oli usein mahdotonta 

vankilasta käsin.380  

c. Karkotusten lopettaminen 

Karkotusten lopettaminen tuli ajankohtaiseksi Suomen vankilarakentamisen 

edistyessä.381 Uudet rangaistuslaitokset mahdollistivat suuremman vankimää-

rän sijoittamisen kotimaahan. Laitosten kohentuneet olosuhteet tekivät myös 

Siperiaan karkottamisesta suhteessa ankaramman seuraamuksen kuin aiemmin. 

Prokuraattori vaatikin lausunnossaan vuonna 1886, että karkotukset tulisi lo-

pettaa välittömästi eikä vasta uuden rikoslain voimaantulon jälkeen.382 Seuraa-

vien kahden vuoden aikana karkotettiin enää kymmenkunta kuolemantuo-

miosta armahdettua eikä yhtään vankeuteen tuomittua tai irtolaisuudesta van-

gittua. Kuolemaantuomittujen rangaistus muunnettiin ylimenokauden loppu-

vaiheilla elinkautiseksi kuritushuonerangaistukseksi, joka pantiin täytäntöön 

                                                

376 Juntunen 1983, s. 25–29, 35–38. 
377 Karkotusten tavoitteista ja toteuttamisesta ks. Juntunen 1983. 
378 Juntunen 1983, s. 30. 
379 PeVM 3/1908, s. 4–6, Juntunen 1983, s. 35–36; Kekkonen 1991, s. 260; Kotkas 2003, s. 
150–154, 172. 
380 Virtanen 1944, s. 51–59. 
381 Itse asiassa ilman vankilalaitoksen kehittämistä karkotuksia ei olisi voitu lopettaa, koska 

Suomen vangit eivät olisi mahtuneet maahan suorittamaan rangaistustaan. Kotkas 2003, s. 
202. 
382 Honka 1959, s. 72. 
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kotimaan rangaistuslaitoksissa. Viimeiset karkotukset pantiin täytäntöön 

vuonna 1888.383 

d. Karkotettujen palauttaminen 

Karkotusten lopettamisen jälkeen kului kaksikymmentä vuotta ennen kuin kar-

kotettujen armahtamisesta ja palauttamisesta kotimaahan ryhdyttiin keskuste-

lemaan valtiollisella tasolla.384 Perustuslakivaliokunta käsitteli anomusehdo-

tusta vuonna 1908 ja ehdotti mietinnössään, että keisari Nikolai II:lle esitettäi-

siin anomus, jonka mukaan: 

”(Keisari) tahtoisi myöntää lopullisen armahduksen Suomessa teh-

dyistä rikoksista niinhyvin niille Suomen kansalaisille, jotka kuoleman-

rangaistuksesta armahdettuina ovat pakollisesti Siperiaan karkotetut, 

kuin niillekin, jotka ennen Suomessa heille rikoksista tuomitun vapaus-

rangaistusajan loppuunkulumista ovat omasta pyynnöstään Siperaan 

lähetetyt, sekä että heille valmistettaisiin tilaisuus, sikäli kuin he itse sitä 

haluavat, valtion kustannuksella palata kotimaahan; että hallitus ryh-

tyisi tarpeellisiin toimenpiteisiin, jotta ne esteet, jotka Keisarikunnan 

hallinnon puolella voivat olla Suomesta Siperiaan uudisasukkaiksi siir-

rettyjen irtolaisten palaamiselle kotimaahan, poistettaisiin, sekä että 

hallitus ottaisi harkittavakseen, mitä olisi tehtävä ei ainoastaan ylem-

pänämainittujen karkotettujen tulevaisuuden turvaamiseksi, sittenkuin 

he ovat Suomeen palanneet, vaan myös niiden Siperiaan siirrettyjen olo-

tilan helpottamiseksi, jotka edelleen jäisivät sinne, ja jotka ovat kykene-

mättömiä itseänsä elättämään.”385 

Mietinnössä siis ehdotettiin karkotettujen armahtamista ja palauttamista valtion 

kustannuksella Suomeen. Valiokunta kuitenkin katsoi, ettei irtolaisiin voitaisi 

soveltaa samaa käytäntöä, vaan valtio voisi ainoastaan poistaa hallinnolliset es-

teet heidän paluultaan Suomeen. Valiokunta totesi, ettei irtolaisuudesta vangit-

seminen ollut ollut rangaistustoimenpide, vaan pakkokeino. Valiokunnan mu-

kaan irtolaisuudesta vangitun karkottaminen ei siis oikeastaan ollut karkotta-

mista, vaan valtion luvalla ja kustannuksella tapahtuvaa maastamuuttoa eikä 

karkotettuja sen vuoksi voitaisi armahtaa ja palauttaa Suomeen.386  

Perustuslakivaliokunnan oikeudellinen perustelu irtolaisuudesta vangittu-

jen karkotettujen palauttamista vastaan on luonteeltaan erittäin tekninen. Va-

liokunta toteaa irtolaisten karkottamisesta lisäksi, että ”tämä pakkokeino itses-

tään lakkaa niin pian kuin irtolaisten vapauden riistämisen aiheuttanut syy on 

                                                

383 Juntunen 1983, s. 161–166; Kotkas 2003, s. 201–202. 
384 Juntunen 1983, s. 168. 
385 PeVM 3/1908, s. 11–12 
386 PeVM 3/1908, s. 10–11. 
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poistettu”. Toisin sanoen valiokunta olisi edellyttänyt irtolaisten hankkivan it-

selleen työpaikan Suomesta ennen kuin he olisivat voineet palata maahan. Työ-

paikan hankkiminen Siperiasta käsin olisi tietenkin ollut käytännössä mahdo-

tonta, joten palaamismahdollisuus oli parhaimmillaankin teoreettinen. Perus-

telu kuvaakin nähdäkseni lähinnä vastuuntunnon puutetta, jolla Suomessa suh-

tauduttiin karkotettuihin.387  

Senaatti päätyi lopulta ehdottamaan perustuslakivaliokunnan kannan vas-

taisesti, että karkotetut tulisi jättää Siperiaan. Siperiassa eli tuolloin noin 100–

300 suomalaista karkotettua, joista kolme neljäsosaa olisi ollut oikeutettuja pa-

laamaan Suomeen.388 Senaatti perusteli ehdotustaan sillä, etteivät karkotetut 

olisi enää sopeutuneet elämään Suomessa ja olisivat muutenkin ikänsä vuoksi 

olleet köyhäinhoidon rasitteena. Keisari Nikolai II hylkäsi senaatin ehdotuk-

sesta lopullisesti anomuksen karkotettujen armahtamisesta ja palauttami-

sesta.389 Siperiaan karkotetut eivät siis koskaan saaneet palata Suomeen.  

e. Karkotusten vaikutukset rangaistusjärjestelmään 

Vuodesta 1826 alkaen Suomesta karkotettiin 3 321 ihmistä Siperiaan, joista 

899 kuolemantuomiosta armahdettua, 1 312 vapausrangaistuksesta armahdet-

tua ja 1 110 irtolaisuuden vuoksi siirtolaiseksi lähetettyä. Karkotusmäärissä 

esiintyi huomattavaa vuosivaihtelua, mutta pitkällä aikavälillä taso säilyi va-

kaana. Karkotettujen kokonaismäärä vastasi kymmenen vuoden aikana vapaus-

rangaistuksiin tuomittujen lukumäärää, joten on selvää, että karkotuksilla on 

ollut huomattavaa vaikutusta suomalaisen vankeinhoidon ja kriminaalipolitii-

kan ankaruuden kehitykseen. Karkotuskäytäntö ennen kaikkea mahdollisti van-

hanaikaisen järjestelmän ylläpitämisen, koska se hillitsi rangaistuslaitosten 

täyttymistä. Myöhemmin tämän tutkimuksen vapausrangaistusten täytäntöön-

panoa koskevassa jaksossa käsitellään tarkemmin karkotettujen määrällistä ke-

hitystä sekä karkotuskäytännön vaikutuksia vankeinhoitoon. 

  

                                                

387 Välinpitämättömyydestä kertoo myös, ettei Suomessa tiedetty edes elossa olevien karko-
tettujen lukumäärää. 
388 Viimeinen neljäsosa oli irtolaisina karkotettuja, joilla ei siis olisi välttämättä ollut oikeutta 

palata. 
389 Juntunen 1983, s. 171–173. Suomi itse asiassa armahti itsenäistymisen jälkeen 1900-lu-
vulla poliittisista syistä karkotettuja, mutta tuolloinkaan armahdusta ei ulotettu koskemaan 

1800-luvulla rikoksista karkotettuja. 



193 
 

 

 

1.3 Elinkautinen vapausrangaistus 

a. Elinkautiset vapausrangaistukset 

Kuolemanrangaistuksen hiipumisen myötä rangaistusjärjestelmän ankarim-

maksi seuraamukseksi muodostui elinkautinen vapausrangaistus, joka autono-

mian aikana tarkoitti pakkotyötä kuritushuoneissa. Kuviossa 55 esitetään elin-

kautisten vapausrangaistustuomioiden kehitys Pohjoismaissa vuosina 1832–

1917. Lisäksi kuviossa 56 esitetään elinkautisten vapausrangaistustuomioiden 

osuus kaikista tuomituista vapausrangaistuksista Pohjoismaissa vuosina 1832–

1917. Taulukossa 12 puolestaan esitetään elinkautisten vapausrangaistusten 

määrä sekä niiden osuus kaikista vapausrangaistustuomioista Pohjoismaissa 

vuosina 1832–1917. 

 
Kuvio 55 Tuomitut elinkautiset vapausrangaistukset Pohjoismaissa 1832–1917 (/100 000 

as.). Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot.390 

Kuvio 56 Tuomittujen elinkautisten vapausrangaistusten osuus kaikista tuomituista vapaus-

rangaistuksista Pohjoismaissa 1832–1917 (%). Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

  

                                                

390 Suomessa ei tilastoitu elinkautisia vapausrangaistuksia ennen vuotta 1891. 
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Taulukko 12 Tuomitut elinkautiset vapausrangaistukset sekä niiden osuus kaikista tuomi-
tuista vapausrangaistuksista Pohjoismaissa 1832–1917 (/100 000 as.) 

  Suomi Norja Ruotsi Tanska 

  Tuomiot Osuus Tuomiot Osuus Tuomiot Osuus Tuomiot Osuus 

1832–34 .. .. .. .. .. .. 56 3,2 % 

1835–39 .. .. .. .. .. .. 86 4,0 % 

1840–44 .. .. .. .. .. .. 17 0,8 % 

1845–49 .. .. .. .. .. .. 9 0,6 % 

1850–54 .. .. .. .. .. .. 10 0,7 % 

1855–59 .. .. .. .. 78 4,3 % 12 0,7 % 

1860–64 .. .. 7 0,3 % 91 4,3 % 16 0,7 % 

1865–69 .. .. 4 0,2 % 48 1,8 % 7 0,2 % 

1870–74 .. .. 1 0,0 % 43 1,7 % 4 0,1 % 

1875–79 .. .. 1 0,0 % 32 1,3 % 3 0,1 % 

1880–84 .. .. 2 0,1 % 16 0,6 % 3 0,0 % 

1885–89 .. .. 2 0,1 % 16 0,7 % 0 0,0 % 

1890–94 53 6,0 % 2 0,1 % 10 0,4 % 0 0,0 % 

1895–99 19 0,9 % 1 0,0 % 8 0,3 % 0 0,0 % 

1900–04 24 1,1 % 1 0,0 % 5 0,2 % 0 0,0 % 

1905–09 28 1,0 % 0 0,0 % 4 0,1 % 0 0,0 % 

1910–14 19 0,6 % 0 0,0 % 2 0,1 % 1 0,0 % 

1915–17 17 0,5 % 0 0,0 % 3 0,1 % 1 0,0 % 

Kaikille Pohjoismaille yhteinen kehityslinja oli, että elinkautisen vapausran-

gaistuksen käyttö väheni huomattavasti rikoslakireformien myötä. Norjan ran-

gaistustilastot tosin alkavat vasta uuden rikoslain säätämisen jälkeen, joten 

muutosta ei voida havainnoida. Todennäköisesti kehitys on kuitenkin ollut Nor-

jassa samankaltainen kuin muissakin Pohjoismaissa. Erityisen voimakkaana il-

miö näyttäytyi Suomessa, jossa elinkautisten osuus kaikista tuomituista va-

pausrangaistuksista väheni kymmenesosaan uuden rikoslain voimaantulon jäl-

keen. Elinkautisten käytön vähenemisen yksinkertainen selitys on, että elin-

kautisella rangaistavien rikosten määrä oli varhaisissa säädöksissä tai leute-

roidussa rangaistuskäytännössä suurempi kuin myöhemmissä rikoslaeissa. Uu-

distetuissa säädöksissä elinkautinen rangaistus varattiin lähinnä henkirikosten 

rangaistukseksi.391 

Elinkautisen rangaistuksen käytön runsaudelle on periaatteessa kaksi seli-

tysvaihtoehtoa. Ensinnäkin on mahdollista, että elinkautisten käyttö oli yksin-

kertaisesti yleistä lainsäädännöstä ja leuteraatiosta johtuen. Se on todennäköi-

sin vaihtoehto. Toiseksi on mahdollista, että elinkautisten käyttöä lisättiin en-

nen rikosoikeusuudistusten voimaantuloa. Kyseessä olisi silloin ollut eräänlai-

                                                

391 Ks. esim. von Hofer 2011b, s. 45–46. 
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nen pehmeä lasku kuolemanrangaistuksen käytön vähentämiseen tai lopettami-

seen. Pohjoismaiden rangaistustilastoissa elinkautisten vapausrangaistusten 

kirjaaminen alkaa harmittavasti vasta 5–10 vuotta ennen rikosoikeusuudistuk-

sia. Ei siis voida päätellä, oliko elinkautisten rangaistusten yleisyys pidempiai-

kainen käytäntö vai alkoiko se juuri ennen rikosoikeusuudistuksia. 

b. Teloitukset ja elinkautiset vapausrangaistukset 

Pohjoismaissa elinkautisten vapausrangaistusten käyttöönotto liittyi kuoleman-

rangaistuksesta luopumiseen. Suurin osa Pohjoismaissa 1800-luvulla kuole-

maan tuomituista rikoksentekijöistä päätyi mestauksen sijaan loppuelämäkseen 

rangaistuslaitokseen (tai Siperiaan). Rangaistustilastoissa kuolemantuomiosta 

armahdetut eivät kuitenkaan sisälly elinkautiseen vapausrangaistukseen tuo-

mittujen tilastoon, joten teloituksen päättymisen ja elinkautisten tuomitsemisen 

välistä yhteyttä voidaan hyvin tarkastella. Vertailu on mielekästä vain Ruotsin 

osalta, koska muiden maiden rangaistus- ja teloitustilastot eivät ajallisten rajoi-

tustensa vuoksi kelpaa tarkoitukseen. Esimerkiksi Suomessa elinkautisten tuo-

mioiden tilastointi alkoi vasta vuonna 1891, mutta teloitukset päättyivät jo 

vuonna 1825. Kuviossa 57 esitetään teloitusten ja elinkautisten vapausrangais-

tusten kehitys Ruotsissa vuosina 1809–1917. 

 

 
Kuvio 57 Teloitukset ja tuomitut elinkautiset vapausrangaistukset Ruotsissa 1809–1917 (ab-

soluuttiset luvut). Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. Strafflagenin voimaantulo merkitty 

pystyviivalla.392 

                                                

392 Lähteet: 1809–1870: Siljeström 1875, s. 147–158; 1871–1910: Historisk Statistik 1960, s. 

186. 
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Teloitusten ja elinkautisten vapausrangaistusten välillä on ilmeinen ajallinen 

yhteys. Elinkautisten käyttö oli Ruotsissa yleisintä samaan aikaan, kun kuole-

manrangaistuksista oltiin luopumassa. 1860-luvun vaihteeseen sijoittuva elin-

kautisten vapausrangaistusten käytön kasvu ja teloitusten väheneminen johtui-

vat vuoden 1861 lakimuutoksesta, joka mahdollisti elinkautisen vapausrangais-

tuksen tuomitsemisen murhan seuraamuksena, kun aikaisemmin kuolemantuo-

mio oli ainoa vaihtoehto. Uuden rikoslain voimaantulo käytännössä lopetti te-

loitukset ja vähensi merkittävästi elinkautisten vapausrangaistusten käyttöä. 

Elinkautisia rangaistuksia käytettiin siis vaihtoehtona kuolemanrangaistukselle 

ennen kuin lakimuutos teki niiden käytön tarpeettomaksi. 

 

2 Häpeärangaistukset ja ruumiinrangaistukset 

2.1 Häpeärangaistukset 

Häpeärangaistusten käyttöä ei valitettavasti tilastoitu ennen vuotta 1891. Li-

säksi kunnian menettäminen oli ainoa vuoden 1734 lain tuntema häpeärangais-

tus, joka silloinkaan sisällytettiin tilastoihin. Häpeärangaistusten oikeustilastol-

linen tarkastelu ei sen vuoksi ole mahdollista. Tuomioaineiston perusteella on 

kuitenkin selvää, että häpeärangaistuksia käytettiin vielä autonomian aikana. 

Aineistoon sisältyy esimerkiksi joukko kirkon häpeärangaistuksesta tai julki-

sesta anteeksipyynnöstä kieltäytymisestä tuomittuja henkilöitä. Näissä tapauk-

sissa rikoksentekijä oli aikaisemmalla tuomiolla tuomittu suorittamaan esimer-

kiksi kirkon jalkapuurangaistus, mutta hän oli kieltäytynyt täytäntöönpanosta. 

Oikeustilastoon sisältyvä tuomio annettiin siis rangaistuksesta kieltäytymi-

sestä. Häpeärangaistusten käyttö on kuitenkin ollut ilmeisen vähämerkityksi-

nen osa rangaistusjärjestelmän kokonaisuutta, mikä voidaan päätellä jo tilas-

toinnin puutteesta. Häpeärangaistusten käytöstä poistumisen huomioiden nii-

den tilastollinen kehitys on mielenkiintoinen. Juuri ennen uuden rikoslain voi-

maantuloa Suomessa tuomittiin keskimäärin 150 henkilöä vuodessa menettä-

mään kunniansa. Uuden rikoslain aikana vuosina 1894–1917 tuomittiin puoles-

taan keskimäärin 1 300 henkilöä vuodessa menettämään kansalaisluottamuk-

sensa. Häpeärangaistukset korvannut uusi seuraamuslaji oli siis huomattavasti 

laajemmassa käytössä kuin edeltäjänsä. 

2.2 Raippa- ja vitsarangaistus 

Raippa- ja vitsarangaistus oli vuoden 1734 laissa yleinen rangaistuslaji, jota 

käytettiin vielä autonomian ajalla. Suomessa tuomittiin vuoden 1842 jälkeen 
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lähes 17 000 raippa- ja vitsarangaistusta ennen kuin ne poistuivat käytöstä vuo-

den 1889 rikoslain tultua voimaan. Kuviossa 58 esitetään tuomittujen raippa- 

ja vitsarangaistusten kehitys Suomessa vuosina 1842–1917. 

 
Kuvio 58 Tuomitut raippa- ja vitsarangaistukset Suomessa 1842–1917 (/100 000 as.). Kol-

men vuoden liukuvat keskiarvot. 

Raippa- ja vitsarangaistusten käyttö väheni tasaisesti 1840-luvulta alkaen, kun-

nes niiden määrä nelinkertaistui suurten nälkävuosien seurauksena. Nälkävuo-

sien aikaisen kehityksen taustalla oli luultavasti sakon muuntorangaistuskäy-

täntö. Varkauden päärangaistus oli sakko, joka tuomittiin varastetun tavaran 

arvon monikertana. Tekijä tuomittiin kuitenkin muuntorangaistuksena työvan-

keuteen, vesileipävankeuteen tai raippa- ja vitsarangaistukseen, jos hän ei voi-

nut maksaa sakkojaan. On ilmeistä, ettei suurella osalla varkaista ollut nälkä-

vuosien aikana mahdollisuutta selviytyä sakoista, koska heidät oli ajanut varas-

tamaan nimenomaan nälkä ja puute. Aiempaa suurempi osa varkaista tuomittiin 

siis luultavasti sakon muuntorangaistukseen. Lisäksi varkauksia tuomittiin 

neljä kertaa tavanomaista enemmän, minkä vuoksi muunnettavia sakkojakin oli 

enemmän. 

Muuntorangaistukseen tuomittujen suuren määrän lisäksi raippa- ja vit-

sarangaistuksen käyttöä selittää toinenkin seikka. Sakkovankien lukumäärässä 

ei nimittäin tapahtunut lisäystä läheskään samassa suhteessa kuin raippa- ja vit-

sarangaistuksissa. Nälkävuosien aikana sakon muuntorangaistukseksi valittiin 

siis tavanomaista useammin raippa- ja vitsarangaistus työ- tai vesileipävankeu-

den sijaan. Käytännön taustasyyt löytyvät vankilukutilastoista, jotka osoittavat, 

että lääninvankilat, joissa sakonsovittajat suorittivat rangaistusaikansa, täyttyi-

vät nälkävuosina irtolaisista ja tutkintavangeista. Vangittujen irtolaisten ja tut-

kintavankien määrä kolminkertaistui nälkävuosina, mutta vankeusvankien ja 

sakonsovittajien lukumäärä kasvoi vain 40 prosenttia. On siis mahdollista, että 
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varkaita ruoskittiin, koska se oli vallinneessa nälänhädässä helpompaa ja hal-

vempaa kuin sakkovankeus. Rikoksentekijöiden ruokkimiseen vankiloissa on 

voinut myös liittyä monenlaisia käytännöllisiä ja periaatteellisia haasteita, jotka 

olisivat vaikuttaneet raippa- ja vitsarangaistuksen suosioon. 

Raippa- ja vitsarangaistuksen käyttö kiellettiin vuonna 1868 vahvistetuissa 

ylimenokauden säännöksissä, mutta asetusta ei koskaan ehditty ottamaan käyt-

töön vankilareformin viivästymisen vuoksi. Raippa- ja vitsarangaistukset pois-

tettiinkin rangaistusvalikoimasta vasta rikoslain voimaantulon myötä vuonna 

1894. Vaikka raippa- ja vitsarangaistukset eivät olleet nälkävuosien aikana lait-

tomia, osoittaa ankara oikeuskäytäntö, miten nälänhätä pakotti valtion luopu-

maan liberaaleista periaatteista ja turvautumaan vielä ankariin rangaistuksiin. 

Nälkävuosien jälkeinen käyttömäärä vaikuttaisi seuraavan suoraan vankeinhoi-

touudistuksen etenemistä: Tuomiomäärä säilyi vakaana 1880-luvun puoliväliin 

saakka, jolloin rangaistuslaitosrakentaminen pääsi vauhtiin ja raippa- ja vit-

sarangaistusten käyttö alkoi vähetä, kunnes rikoslain voimaantulo päätti raippa- 

ja vitsarangaistuksen käytön Suomessa. 

Raippa- ja vitsarangaistusten käyttömäärästä on lisäksi todettava, ettei saa-

tavilla ole luotettavaa tietoa siitä, kuinka usein tuomitut rangaistukset pantiin 

täytäntöön. Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että mitä pidemmälle vuo-

sisata kului, sitä useammin ylioikeudet muunsivat raippa- ja vitsarangaistukset 

vesileipävankeuksiksi.393 Täytäntöönpanotilastoja ei kuitenkaan ole saatavilla. 

Sen vuoksi raippa- ja vitsarangaistusten käytöstä voidaan todeta oikeastaan 

vain kaksi asiaa. Ensinnäkin yksittäistapaukset osoittavat, että raippa- ja vit-

sarangaistuksia varmasti pantiin täytäntöön ainakin vielä 1880-luvulla. 

Toiseksi tiedetään, että täytäntöön pantujen raippa- ja vitsarangaistusten määrä 

on huomattavasti pienempi kuin tuomittujen seuraamusten määrä ja että ajan 

kuluessa täytäntöön pantujen tuomioiden osuus pieneni jatkuvasti. 

Pohjoismaista vertailuaineistoa raippa- ja vitsarangaistusten käytöstä on 

saatavilla ainoastaan Tanskasta vuosilta 1832–1865. Tanskassa raippa- ja vit-

sarangaistus poistui rangaistuslajivalikoimasta vuonna 1866 ja rangaistustilas-

tojen kerääminen oli aloitettu vuonna 1832. Norjan ja Ruotsin rangaistustilastot 

ovat puolestaan saatavilla vasta raippa- ja vitsarangaistuksen käytön kieltämi-

sen jälkeiseltä ajalta. Kuviossa 59 esitetään tuomittujen raippa- ja vitsarangais-

tusten kehitys Suomessa ja Tanskassa vuosina 1832–1917. 

                                                

393 Blomstedt 1964, s. 492; Lappi-Seppälä 1982, s. 133. 
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Kuvio 59 Tuomitut raippa- ja vitsarangaistukset Suomessa ja Tanskassa 1832–1917 

(/100 000 as.). Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Tanskassa raippa- ja vitsarangaistuksia tuomittiin vuosittain 80–160 kappaletta 

vuoden 1866 rikoslain voimaantuloon saakka. Raippa- ja vitsarangaistusten ab-

soluuttisessa määrässä ei esiintynyt olennaisia muutoksia, vaan kuviosta ha-

vaittava vähäinen laskeva kehitys aiheutui väestönkasvusta. Trendi on mielen-

kiintoinen verrattuna raippa- ja vitsarangaistusten nopeaan vähenemiseen Suo-

messa samaan aikaan, mutta toisaalta rangaistustaso oli lähtötilanteessakin sel-

västi matalampi. 

2.3 Kuritus 

Kaikkien Pohjoismaiden uusiin rikoslakeihin sisältyi säännös alle 15-vuotiai-

den lasten ruumiillisesta kurittamisesta. Rangaistuksissa oli joitain maakoh-

taisia eroja, jotka liittyivät kurituksen kohteiden määrittelyyn. Eroavaisuuksia 

oli esimerkiksi siinä, minkä ikäisiä lapsia voitiin kurittaa tai millaisia tervey-

dellisiä edellytyksiä kurittamiselle asetettiin. Olennaisesti kyse oli kuitenkin 

samasta asiasta eli rikosoikeudellisen vastuuikärajan alapuolelle jääviin nuo-

riin kohdistuvasta ruumiinrangaistuksesta.394 Kuritusvastuu oli ensisijaisesti 

lapsen vanhemmilla tai muulla huoltajalla, mutta viranomaiset panivat tuo-

mion tarvittaessa täytäntöön. Kurituksen erottaa vanhempien kuritusoikeu-

desta se, että kyseessä oli tuomioistuimen määräämä seuraamus. Toisin kuin 

raippa- ja vitsarangaistuksista, lähes kaikista Pohjoismaista löytyy tilastotie-

toa tuomituista kuritusrangaistuksista. Ruotsin osalta seuraamus kuitenkin si-

sältyy nimikkeeseen ”muu sakolla sovittamaton rangaistus” (annan urbota 

straff), jonka sisällön tulkinnasta ei ole täyttä varmuutta. Sen vuoksi Ruotsin 

                                                

394 Toisaalta Tanskassa myös alle 18-vuotiaita voitiin eräissä tapauksissa kurittaa. 
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tilastoja ei ole sisällytetty vertailuun. Kuviossa 60 esitetään kuritustuomioi-

den kehitys Suomessa, Norjassa ja Tanskassa vuosina 1860–1917. 

 
Kuvio 60 Kuritustuomiot Suomessa, Norjassa ja Tanskassa 1860–1917 (/100 000 as.). Kol-

men vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuritustuomiot moninkertaistuivat Norjassa 1860-luvulta 1870-luvun puolivä-

liin, mutta sen jälkeen käyttö väheni ja päättyi lopulta vuoteen 1900. Tanskassa 

kuritus yleistyi sen käyttöönottoa seuranneen kymmenen vuoden aikana. Käyt-

tömäärä oli vakaa 1870-luvun lopulta 1880-luvun loppuun, mutta 1890-luvulla 

kuritusta käytettiin enemmän kuin koskaan muissa Pohjoismaissa. Vuoden 

1898 jälkeen kuritus menetti kuitenkin suosionsa erittäin nopeasti ja seuraa-

muksen tuomitseminen käytännössä päättyi 1900-luvun ensimmäisinä vuosina. 

Suomessa kuritustuomioiden määrä säilyi vakaana koko seuraamuslajia koske-

van tilastoinnin ajan. Tuomioita oli tasaisesti hieman alle sata kappaletta vuo-

dessa. 

Norjassa viimeiset kuritustuomiot tilastoitiin vuonna 1900. On mahdollista, 

että niiden katoaminen oli seurausta tilastointikäytännön muutoksesta, koska 

kuritusrangaistus lakkautettiin vasta vuoden 1902 rikoslaissa, joka tuli voimaan 

vuonna 1905. Tanskassa kuvio hieman vääristää kurituksen käytön päättymisen 

etenemistä, koska vuosien 1901–1905 ja 1906–1910 rangaistukset tilastoitiin 

viiden vuoden summina. Vuosina 1896–1900 tilastoitiin yhteensä 1 811, vuo-

sina 1901–1905 769 ja vuosina 1906–1910 enää 6 kuritustuomiota, mikä viit-

taisi siihen, että kuritusten väheneminen oli lineaarista vuoden 1898 huippulu-

kemasta alkaen. Kurituksen käyttöalaa tosin laajennettiin vielä vuonna 1905 
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lakimuutoksella, joka mahdollisti ruumiillisen kurittamisen käytön eräiden si-

veellisyys- ja väkivaltarikosten seuraamuksena myös aikuisille.395 Laki kuiten-

kin kumottiin jo vuonna 1911396 eikä sillä kuritustuomioiden määrästä päätel-

len ollut käytännössä minkäänlaista merkitystä. Suomessa kuritustuomioita ti-

lastoitiin vuoteen 1924 saakka, mutta ne säilyivät lainsäädännössä vielä vuosi-

kymmenen kauemmin. Suomessa tuomittiin tilastojen kattamina vuosina 1891–

1924 yli 3 000 lasta kuritettavaksi. 

3 Vapausrangaistuksesta valtarangaistus 

3.1 Yleistä 

Varhaisten rangaistuslajien käyttö siis hiipui ja lopulta päättyi autonomian 

ajalla. Kuolemanrangaistuksen sekä ruumiin- ja häpeärangaistusten sijaan va-

kavien rikosten valtarangaistukseksi nousivat kuritushuonerangaistus ja van-

keus. Teloitusten korvautumista vapaudenmenetyksellä voidaankin pitää kri-

minaalipolitiikan historian tärkeimpänä käännekohtana. Noudatammehan edel-

leen vankeudelle perustuvaa rangaistusjärjestelmää, vaikka yhdyskuntaseuraa-

musten käyttö onkin viime vuosikymmeninä lisääntynyt. Pohjoismaissa muu-

tos voidaan ajoittaa 1800-luvun jälkipuoliskolle, vaikka etenkin teloitusten suo-

sio oli ollut vähenemässä jo pitkään ennen lopullisen käänteen tuottaneita lain-

säädäntöuudistuksia. 

Autonomian ajan vapaudenmenetysseuraamuksista puhuttaessa on käytet-

tävä hieman kömpelöä käsitettä ”vapausrangaistus”. Nykyään puhutaan useim-

miten vankeudesta, mutta historiallisesti vankeus oli vain yksi vapaudenmene-

tyksen monista muodoista eikä sitä sen vuoksi voida käyttää yleiskäsitteenä ku-

vaamaan kaikkia vapausrangaistuksia. Esimerkiksi Suomessa autonomian ai-

kana käytössä olleet vapausrangaistuksen lajit olivat linnanvankeus, rangais-

tustyö, vesileipävankeus, kuritushuonerangaistus ja vankeus. Tässä yhteydessä 

esitettävissä tilastoissa vapausrangaistuksen muodot on pääsääntöisesti yhdis-

tetty. Tuomittujen vapausrangaistusten määrään sisältyvät siis kaikki erilaiset 

rangaistuslajit, joiden pääsisältönä oli vapauden menettäminen. Sanottu koskee 

myös vesileipävankeutta, johon sisältyy huomattavia ruumiinrangaistuksen 

piirteitä. Vapausrangaistusten lajeja käsitellään kuitenkin erikseen silloin, kun 

niillä on olennainen merkitys tilastollisen kehityksen selittämisessä. 

  

                                                

395 Lov nr. 129, 1.4.1905. 
396 Lov nr. 63, 1.4.1911. 
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3.2 Vapausrangaistusten käytön kehitys Suomessa 

Kuviossa 61 esitetään vapausrangaistustuomioiden kehitys Suomessa vuosina 

1842–1917.  

 

 
Kuvio 61 Tuomitut vapausrangaistukset Suomessa 1842–1917 (/100 000 as.). Kolmen 

vuoden liukuvat keskiarvot. 

Vapausrangaistusten käytössä autonomian ajalla voidaan tunnistaa useita pi-

dempiaikaisia kehityskulkuja. Ensinnäkin tuomittujen vapausrangaistusten 

määrä kasvoi 1840-luvun alkuvuosina. Tilaston alkamisajankohdan vuoksi ei 

voida sanoa, milloin kasvu oli alkanut, mutta kuten myöhemmin tarkemmin 

todetaan, vankiluvun kasvu oli varsin huomattavaa aina vuodesta 1809 alkaen. 

Sekä tuomittujen vapausrangaistusten että vankiluvun kasvu päättyi 1840-lu-

vun puolivälissä ja tuomiomäärä säilyi tasollaan vuoteen 1853 saakka. Sen jäl-

keen alkoi toinen kehitysvaihe, jonka aikana tuomioiden määrä väheni yli 70 

prosenttia vuoteen 1864 mennessä. Tuomiomäärä säilyi vähäisenä vuoteen 

1866 saakka, mutta suurten nälkävuosien seurauksena tuomittujen vapausran-

gaistusten määrä kohosi kaksinkertaiseksi. 

Tuomiomäärän muutokset ennen nälkävuosia eivät selity lainsäädäntöuu-

distuksilla tai yhteiskunnallisilla mullistuksilla. Sen sijaan tulkintaa on haettava 

rikollisuuskehityksestä, joka korreloi vapausrangaistusten määrän kanssa. Ku-

ten todettua, nälkävuosia edeltänyttä rikollisuuskehitystä leimasi rikollisuuden 

väheneminen, joka aiheutui muun ohella alkoholinkulutuksen vähenemisestä. 

Erityisen tärkeä rikoslaji vapausrangaistustuomioiden kannalta oli varkaus. Ai-

kakaudelta ei ole saatavilla tilastoja rikoslajikohtaisista rangaistuksista, mutta 

kruununvankilain vankiluetteloiden perusteella voidaan todeta, että varkaus oli 

rikoksista yleisin vankilaan joutumisen syy. Varkaustuomioiden kehitys lienee-

kin merkittävin tekijä vapausrangaistusten vähenemisen (1854–1866) ja nälkä-

vuosien aikaisen lisääntymisen taustalla (1867–1869). 
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Vapausrangaistustuomioiden määrän seuraava kehitysvaihe (1870–1893) 

alkoi vuonna 1870 rikosoikeuden osittaisuudistusasetusten tullessa voimaan. 

Osittaisuudistusten voimaantulon jälkeen tuomittujen vapausrangaistusten 

määrä kolminkertaistui muutamassa vuodessa kohoten takaisin 1840-luvun ta-

solle. Osittaisuudistusten aikakaudella ei kuitenkaan tapahtunut muita olennai-

sia tasonmuutoksia, vaan vapausrangaistusten käyttö säilyi vakaana aina uuden 

rikoslain voimaantuloon saakka. Ainakin osittain vakaus selittyy sillä, ettei ri-

kollisuudessakaan tapahtunut merkittäviä tasonvaihteluita, vaan esimerkiksi 

väkivallan ja varkauksien määrä pysytteli vakaana, lukuun ottamatta kahden 

taantuman aiheuttamia varkausrikollisuuden kasvukausia. 

Kolmantena vaiheena voidaan nimetä vuoden 1889 rikoslain voimaantuloa 

seurannut vuosikymmen (1894–1904). Rikoslain voimaantulon jälkeen tuomit-

tujen vapausrangaistusten määrä kaksinkertaistui. Muutoksen voimakkuus 

osoittaa hyvin konkreettisesti, miten vuoden 1889 rikoslaki teki vapausrangais-

tuksesta ensimmäistä kertaa todellisen valtarangaistuksen Suomessa. Kuole-

malla ja ruumiinrangaistuksilla tuomitut rikokset rangaistiin vastaisuudessa ku-

ritushuone- ja vankeusrangaistuksilla. 

Autonomian ajan neljäs ja viimeinen kehitysvaihe vapausrangaistusten käy-

tössä alkoi suurlakkovuonna 1905 (1905–1917). Siitä käynnistyi Suomen po-

liittisten, taloudellisten ja sosiaalisten kriisien aikakausi. Kriisien seurauksena 

tuomittujen vapausrangaistusten määrä lähti voimakkaaseen kasvuun, mikä se-

littyi erityisesti varkausrikollisuuden vastaavalla lisääntymisellä. 1900-luvun 

ensimmäisten vuosikymmenten aikana kansaa koettelivat lisäksi sisällissota, 

kieltolaki, pulakausi ja toinen maailmansota, jotka yhdessä johtivat tuo-

miomäärän nelinkertaistumiseen 1940-luvulle mennessä.397 

3.3 Vapausrangaistustuomioiden kehitys muissa Pohjoismaissa 

Kuviossa 62 esitetään vapausrangaistuksista annettujen tuomioiden kehitys 

Pohjoismaissa vuosina 1832–1917. 

                                                

397 Ks. esim. Hannula 2004; Lappi-Seppälä 2012. 
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Kuvio 62 Tuomitut vapausrangaistukset Pohjoismaissa 1832–1917 (/100 000 as.). Kolmen 

vuoden liukuvat keskiarvot. 

Pohjoismaiden välillä oli huomattavia eroja vapausrangaistusten käytössä. Erot 

olivat ilmeisiä sekä tuomiotasojen että kehityskulkujen osalta. Selvästi keskei-

sin tekijä rangaistusten määrän taustalla oli rikoslakiuudistuksen ajankohta. 

Kaikkien Pohjoismaiden toteuttamat lainsäädäntöuudistukset johtivat vapaus-

rangaistusten käytön lisääntymiseen. Norjassa straffeloven tuli tosin voimaan 

jo vuonna 1842 eli ennen rangaistustilastojen alkamista, mutta on todennä-

köistä, että lakimuutoksen vaikutus oli samanlainen kuin muissakin Pohjois-

maissa. Ruotsin vuoden 1864 strafflagen ajoittuu rangaistustilastojen aikakau-

delle, mutta sen vaikutus jäi vähäiseksi, koska vapausrangaistusten tasoon vai-

kuttavat keskeiset lakimuutokset oli toteutettu jo aikaisemmin osittaisuudistuk-

silla. Tanskassa vuoden 1866 straffelovenin vaikutukset näkyivät sentään ran-

gaistustilastoissa: rikoslakiuudistuksen jälkeen tuomittujen vapausrangaistus-

ten määrä kaksinkertaistui. 

Tuomiotasoja tarkasteltaessa havaitaan, että Norjassa ja Tanskassa tuomit-

tiin selvästi enemmän vapausrangaistuksia kuin Suomessa ja Ruotsissa. Suo-

messa rangaistustaso oli huomattavasti Ruotsia matalampi vertailujakson alusta 

lähtien, mikä selittyy Ruotsin osittaisuudistuksilla, jotka siis lisäsivät vapaus-

rangaistusten käyttöä jo ennen rikoslakiuudistusta. Tuomiotasojen eroja Norjan 

ja Tanskan sekä Suomen ja Ruotsin välillä voidaan puolestaan selittää ennen 

kaikkea vesileipärangaistuksen yleisyydellä. Taulukossa 13 esitetään vesileipä-

rangaistusten suhteellinen osuus kaikista vapausrangaistuksista Suomessa, 

Norjassa ja Tanskassa vuosina 1832–1917. Ruotsin osalta ei voida esittää tilas-

toa, koska vesileipärangaistusten käyttö lopetettiin vuonna 1855 eivätkä ran-

gaistustilastot ulotu niin pitkälle. 
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Taulukko 13. Tuomitut vapausrangaistukset ja vesileipärangaistukset sekä vesileipärangais-
tusten osuus tuomituista vapausrangaistuksista Suomessa, Norjassa ja Tanskassa 1832–1917. 

Viiden vuoden keskiarvot. 

 Suomi Norja Tanska 

 Yhteensä Vesileipä Osuus Yhteensä Vesileipä Osuus Yhteensä Vesileipä Osuus 

1832–34   ..   .. 1741 1178 68 % 

1835–39   ..   .. 2128 1427 67 % 

1840–44 318 137 42 %   .. 2038 1266 62 % 

1845–49 569 261 45 %   .. 1590 977 61 % 

1850–54 476 163 34 %   .. 1466 888 61 % 

1855–59 284 77 27 %   .. 1739 1036 60 % 

1860–64 266 104 39 % 2338 1510 65 % 2099 1211 58 % 

1865–69 327 141 42 % 2644 1686 64 % 3153 1928 61 % 

1870–74 537 123 23 % 2708 1801 67 % 3641 2278 63 % 

1875–79 625 149 24 % 2700 1747 65 % 4255 2542 60 % 

1880–84 805 247 31 % 2671 1666 62 % 4952 2718 55 % 

1885–89 848 259 31 % 2263 1453 64 % 5263 2566 49 % 

1890–94 856 268 6 % 2188 1411 65 % 5561 2522 45 % 

1895–99 1788  0 % 2676 1696 63 % 6071 2260 37 % 

1900–04 2030  0 % 2909 1875 62 % 7036 1991 28 % 

1905–09 2665  0 % 2130  0 % 6276 951 15 % 

1910–14 3163  0 % 2287  0 % 6925 456 7 % 

1915–17 3755  0 % 2674  0 % 6422 257 4 % 

Kristian V:n yleisen lain järjestelmässä suosittiin selvästi enemmän vesileipä-

vankeuksia kuin vuoden 1734 laissa. Sen vuoksi Norjassa ja Tanskassa tuomi-

tuista vapausrangaistuksista yli 60 prosenttia tuomittiin vesileipävankeutena. 

Suomessa vastaava osuus vaihteli 30–40 prosentin välillä. Oletettavasti Ruot-

sissa rangaistusjärjestelmän toiminta oli ennen osittaisuudistuksia suhteellisen 

samanlainen kuin Suomessa, koska molemmissa sovellettiin samaa lakia. 

Vesileipävankeuden käytöllä oli kahdenlaisia vaikutuksia tuomiomäärään. 

Ensinnäkin vesileipävankeus oli erittäin lyhyt, tyypillisesti korkeintaan 28 vuo-

rokauden pituinen vapaudenmenetysseuraamus. Rangaistuksen lyhyys mah-

dollisti rajallisen vankilakapasiteetin hyödyntämisen useampien yksittäisten 

vankien säilyttämiseen vuoden aikana. Vapausrangaistuksia voitiin siis käytän-

nössä tuomita useammin kuin Suomessa tai Ruotsissa, jossa rikoksentekijät 

tuomittiin yleensä pidempikestoisiin vapaudenmenetyksiin. Toiseksi ja edellä 

mainittujen seikkojen vuoksi vesileipävankeuden käytön yleisyys mahdollisti 

vapausrangaistusten käytön lievemmissä tapauksissa kuin Suomessa tai Ruot-

sissa. Toki rangaistuslaji oli olemassa Suomessa ja Ruotsissakin, mutta rangais-

tusjärjestelmä ja oikeuskäytäntö olivat sen osalta erilaisia. 

Väitteet vesileipävankeuden tuomiomäärää lisäävästä vaikutuksesta saavat 

tukea rangaistustilastoista. Norjassa ja Tanskassa vesileipävankeuden käytön 
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lopettaminen johti nimittäin vapausrangaistusten kokonaismäärän huomatta-

vaan vähenemiseen. Norjan vuoden 1902 rikoslaissa luovuttiin vesileipävan-

keudesta kokonaan, minkä seurauksena vapausrangaistusten määrä puolittui. 

Tanskassa vesileipärangaistusten määrä väheni vuosina 1900–1917 85 prosen-

tilla ja vapausrangaistusten kokonaismäärä pieneni samalla kolmannekseen. 

Vesileipärangaistuksista luopuminen ei kuitenkaan Suomessa johtanut vapaus-

rangaistusten käytön vähenemiseen. Vesileipärangaistusten käyttöä vähennet-

tiin vuoden 1866 osittaisuudistuksessa ja niistä luovuttiin kokonaan vuoden 

1889 rikoslaissa. Kumpikin uudistus tuotti, päinvastoin kuin Norjassa ja Tans-

kassa, merkittävän lisäyksen vapausrangaistusten määrään. 

Tarjoan selitykseksi Suomen poikkeavalle kehitykselle rikosoikeusuudis-

tusten aikataulua. Norjassa ja Tanskassa toteutettiin vapausrangaistuksen val-

takauden aloittaneet rikosoikeusuudistukset ennen vesileipärangaistuksista luo-

pumista. Vapausrangaistusten käytön yleistyminen ajoittui siis aikaisemmaksi 

kuin vesileipärangaistusten lopettaminen. Kun vesileipärangaistusten käyttö 

myöhemmin lopetettiin, vapausrangaistusten kokonaismäärä väheni. Suomessa 

rikosoikeusuudistus ja vesileipärangaistuksista luopuminen toteutettiin samaan 

aikaan. Rikosoikeusuudistus tuotti vapausrangaistuksen käyttöä lisäävän vai-

kutuksen ja vesileipärangaistusten päättyminen puolestaan vähensi vapausran-

gaistusten käyttöä. Rikosoikeusuudistuksen vaikutus oli kuitenkin niin suuri, 

että se peitti alleen vesileipärangaistuksen päättymisen vaikutuksen. Toisin sa-

noen, jos Suomi olisi säilyttänyt vesileipävankeuden vuoden 1889 rikoslaissa, 

vapausrangaistusten käyttö olisi luultavasti lisääntynyt vielä enemmän. 

Kokoava johtopäätös rikosoikeusuudistuksen vaikutuksista on, että ne tuot-

tivat huomattavan muutoksen vapausrangaistusten käyttöön. Määrälliset erot 

tuomioiden käytössä Pohjoismaiden välillä johtuivat erityisesti vesileipäran-

gaistuksen asemasta rangaistusjärjestelmässä. Uudistusten vaikutus vapausran-

gaistusten täytäntöönpanoon on kuitenkin monimutkaisempi kokonaisuus. Va-

pausrangaistusten täytäntöönpanoon perehdytään myöhemmässä jaksossa. 

Vankilukuanalyysin yhteydessä palataan vielä vapausrangaistustuomioihin ja 

niiden suhteeseen täytäntöön pantuihin vapausrangaistuksiin. 

4 Sakkorangaistukset 

4.1 Sakkorangaistusten tilastollinen kehitys 

a. Tuomitut sakkorangaistukset 

Sakkorangaistukset muodostivat suuren enemmistön autonomian ajan rikosoi-

keudellisista seuraamuksista kaikissa Pohjoismaissa. Kuviossa 63 esitetään 
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tuomittujen sakkorangaistusten lukumäärän kehitys suhteessa väkilukuun vuo-

sina 1843–1917 Suomessa ja muissa Pohjoismaissa.398 

 

 
Kuvio 63 Tuomitut sakkorangaistukset Pohjoismaissa 1843–1917 (/100 000 as.). Kolmen 

vuoden liukuvat keskiarvot. 

Muissa Pohjoismaissa langetettujen sakkojen määrä kasvoi huomattavaa vauh-

tia, mutta Suomessa se säilyi vakaalla tasolla 1890-luvulle saakka. Uusi rikos-

laki ja 1900-luvun alun poliittiset kriisit vaikuttivat merkittävästi sakkojen 

käyttöön Suomessa, mutta naapurivaltioihin verrattavissa olevaa lisäystä ei 

vielä tapahtunut. Sakkojen määrällisen kehityksen muutokset selittyvät suoraan 

sakolla rangaistavien rikosten määrällä. 

b. Rikkomustuomioiden kehitys 

Suurin osa sakkorangaistuksista annettiin talous- ja poliisimääräysten sekä ylei-

sen lain rikkomuksista taikka juopumuksesta. Siksi muutokset niiden määrässä 

selittävät samalla suurimman osan sakkojen käytön kehityksestä. Kuviossa 64 

esitetään talous- ja poliisimääräysten rikkomisen sekä muiden yleisen lain rik-

komusten osuus tuomituista sakkorangaistuksista Suomessa vuosina 1843–

1917. 

                                                

398 Tanskan ja Norjan tilastot eivät ole alkuosiltaan vertailukelpoisia muiden lukujen kanssa, 
koska Tanskassa ei tilastoitu sakkomääräyksiä (bødeforlæg) vuosina 1832–60 eikä Norjassa 

rikkomuksista määrättyjä sakkoja vuosina 1860–61. 
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Kuvio 64 Talous- ja poliisimääräysten rikkomisen sekä muiden yleisen lain rikkomusten 

osuus tuomituista sakkorangaistuksista Suomessa 1843–1917. Kolmen vuoden liukuvat kes-

kiarvot. 

Rikkomusten määrä kasvoi 1800-luvulla nopeasti, johtuen erityisesti kaupun-

gistumisen mahdollistamasta tehokkaammasta väestön kontrolloinnista sekä 

kaupunkilaisesta elämäntavasta. Kaupunkiin muuttanut väestö ryhtyi esimer-

kiksi käyttämään paljon enemmän alkoholia kuin maaseudulla asuessaan.399 

Suomessa kaupungistuminen edistyi muita Pohjoismaita hitaammin, minkä 

vuoksi myös rikkomusten määrän kasvu oli hitaampaa. Norjassa ja Tanskassa 

juopumuksia ei tilastoitu erillään muista rikkomuksista, joten niiden osalta voi-

daan vain todeta tuomittujen rikkomusten määrän kasvaneen huomattavasti. 

Suomessa muiden rikkomusten määrä kasvoi tasaisesti uuden rikoslain voi-

maantuloon saakka, minkä jälkeen niiden määrä alkoi vähetä. Samaan aikaan 

juopumukset lisääntyivät voimakkaasti, joten muiden rikkomusten osuus sak-

korangaistuksista väheni merkittävästi. 

Juopumustuomiot saavuttivat autonomian ajan huippulukemansa vuonna 

1913, minkä jälkeen niiden määrä pieneni kymmenesosaan vain kahdessa vuo-

dessa, minkä seurauksena myös sakkojen lukumäärä romahti. Ruotsissa rikko-

musten määrä ei vähentynyt, vaan vain vakiintui 1900-luvun alussa. Juopumus-

tuomiot olivat puolestaan 25-kertaistuneet alle sadassa vuodessa, ja kehitys tait-

tui vasta 1910-luvun lopulla. Suomen muista Pohjoismaista poikkeava sakko-

kehitys selittyy siis eroilla rikollisuuskehityksessä tai ainakin rikoskäyttäyty-

misen kontrolloinnissa. 

  

                                                

399 Turpeinen 1977, s. 79. 
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c. Sakkokertymä 

Sakkojen rahamääräisen kehityksen tarkastelussa joudutaan pitäytymään lyhy-

emmän aikavälin analyysissa, koska tarkempia sakkotilastoja laadittiin vain 

Suomessa vuoteen 1890 saakka. Vuosittain tuomittujen sakkorangaistusten yh-

teenlaskettua rahamäärää kutsutaan sakkokertymäksi, joka koostuu tuomittujen 

sakkojen lukumäärästä ja niiden rahamäärästä. Sakkokertymän ja keskimääräi-

sen sakon summan kehitys esitetään kuviossa 65. 

 
Kuvio 65 Sakkokertymä ja keskimääräisen sakon summa käyvässä valuutassa (FIM) Suo-

messa 1842–1890. Hopearuplat on muunnettu Suomen markoiksi. 

Sakkokertymässä havaitaan 1800-luvun aikana kaksi erilaista kehitysvaihetta. 

Ensin se kaksinkertaistui vuosina 1842–1870, minkä jälkeen kasvu pysähtyi ja 

sakkokertymä vakiintui. Tuomittujen sakkojen lukumäärässä ei kuitenkaan ta-

pahtunut merkittäviä muutoksia ennen vuotta 1870, jolloin rikosoikeutta lie-

ventävät osittaisuudistukset aiheuttivat sakkojen käytön lisäyksen kolmas-

osalla. Vuoden 1870 jälkeen sakkojen kokonaismäärä kaksinkertaistui kah-

dessa vuosikymmenessä. Samaan aikaan keskimääräisen sakon summa kuiten-

kin pieneni, minkä vuoksi sakkokertymä ei enää kasvanut. 

Keskimääräisen sakon rahasumman muutokset voidaan selittää vain osit-

tain. Lähtökohtaisesti lupaavimman selityksen voisi tarjota omaisuusrikosten 

kautta kadonneen omaisuuden arvon kasvu, koska varkaudesta rangaistiin va-

rastetun tavaran arvon monikertana laskettavalla sakolla. Varkausrikosten 

määrä kasvoi kuitenkin samassa suhteessa anastetun omaisuuden määrän 

kanssa eikä varkauden kautta keskimäärin kadonneen omaisuuden arvo muut-

tunut olennaisesti pitkällä aikavälillä. Sakkojen ankaroituminen ennen vuotta 

1870 on aiheutunut jostain muusta syystä, joka jää tässä yhteydessä selittämät-

tömäksi. 
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Sakkojen äkillinen ankaroituminen vuonna 1870 puolestaan aiheutuu rikos-

oikeuden osittaisuudistuksesta, kun aikaisemmin muilla seuraamuslajeilla, ku-

ten ruumiinrangaistuksilla, rangaistavista rikoksista ryhdyttiin tuomitsemaan 

sakkoja. Vakavammista rikoksista tuomittavat sakot olivat ankarampia kuin ai-

kaisemmin tuomitut sakot, minkä vuoksi sakkojen keskimääräinen ankaruus li-

sääntyi. Sakkojen lieveneminen vuosisadan loppua kohden selittyy puolestaan 

ennen kaikkea rikkomusten määrän kasvulla; Rikkomuksista määrättävät sakot 

olivat lievempiä kuin vakavammista rikoksista tuomitut, joten keskimääräinen 

sakko lieveni. 

Vuoden 1855 sakkokertymä oli yhteensä 384 000 hopearuplaa eli yli 

1 500 000 myöhempää markkaa. Poikkeuksellisen korkea sakkokertymä selit-

tyy yhdellä harvinaislaatuisella rikoksella. Kauppapuukhollari Stepan Bak-

lanov oli maaliskuussa 1855 tekemässä matkaa Viipurista Pietariin toimittaak-

seen 41 000 hopearuplaa käteistä rahaa novgorodilaiselle isännälleen Petter 

Nenjukoville. Rahat kuitenkin anastettiin Baklanovilta hänen yöpyessään rees-

sään Pietarintiellä Hotakan ja Kyrölän välillä maaliskuun 15. päivänä. Tapausta 

pidettiin kuitenkin siinä määrin erikoisena, että puukhollari joutui itse epäilyk-

sen alaiseksi. Kävi pian ilmi, että hän oli ennen lähtöään Viipurista ostanut 

eräitä tavaroita jättäen ne sinetöitynä kauppiaan huostaan odottamaan naista, 

joka saapuisi niitä noutamaan. Viranomaisten tarkastaessa tavaroita löytyivät-

kin kaivatut ruplat konvehtirasian pohjalta. Baklanov tunnusti varastaneensa 

isäntänsä rahat ja hänet vangittiin.400 

Baklanov tuomittiin vuoden 1734 lain varkaussäännöksen mukaisesti mak-

samaan sakkoa kolme kertaa varastetun tavaran arvo, minkä lisäksi sakko ve-

dettiin kaksinkertaisena. Yhteensä hänen maksettavakseen määrättiin siis 

246 000 hopearuplan sakko, mikä vastasi lähes kahden tavanomaisen vuoden 

yhteenlaskettua sakkokertymää. Sakon suuruudesta saanee paremman käsityk-

sen, kun sen suhteuttaa käytössä olleisiin sakon muuntorangaistuksiin. 246 000 

hopearuplan sakon sovitukseksi Baklanov olisi voitu määrätä hieman yli 1 128 

vuodeksi työvankeuteen taikka kärsimään 38 622 paria raippavitsoja. Kyseessä 

on rahan arvon muutokset huomioon ottaen Suomen historian ylivoimaisesti 

suurin yksityishenkilölle määrätty sakko: Vuoden 2019 euroiksi muunnettuna 

sakon summa oli yli 5 000 000 euroa. 

  

                                                

400 Finlands Allmänna Tidning 22.3.1855, s. 1; Finlands Allmänna Tidning 10.4.1855, s. 1; 

Finlands Allmänna Tidning 21.4.1855, s. 4. 
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4.2 Sakkorangaistusten ankaruus 

Olen aikaisemmassa tutkimuksessani esittänyt, että historiallisia sakkoja ar-

vioitaessa ainoastaan keskimääräisen sakon summan tarkastelu antaa niistä 

puutteellisen kuvan, vaikka inflaatiokorjaukset otettaisiinkin huomioon.401 

Vuoden 2017 euroiksi muunnettuna eli rahan arvon muutokset huomioiden, 

vuosina 1885–1890 ja 2013–2017 langetettujen sakkojen keskimääräinen 

summa oli lähes täsmälleen sama, eroa on vain kuusikymmentä senttiä. Siten 

laskettuna sakkojen ankaruus olisi säilynyt samalla tasolla vuosisadasta toi-

seen. Sakkojen tosiasiallisen ankaruuden kuvaamiseksi on nähdäkseni kuiten-

kin tarkoituksenmukaisempaa arvioida sakkojen todellisia vaikutuksia taval-

lisen palkansaajan taloudelliseen tilanteeseen.  

Ongelman ratkaisuksi olen kehittänyt sakkojen ankaruuden mittaamiseksi 

menetelmän, joka huomioi rahan arvon muuntokerrointa paremmin sakkojen 

vaikutukset. Menetelmässä kysytään, kuinka monta työtuntia vaaditaan keski-

määräisen sakon maksamiseen. Vertailussa käytetään sahatyöntekijän keski-

tuntiansiota, josta on saatavilla tilastotietoja vuodesta 1860 alkaen. Rahan ar-

von muutokset huomioidaan muuntamalla kaikki rahasummat vuoden 2017 eu-

roiksi. Laskelman mukaan sakkojen ankaruus lieveni autonomian ajalla tasai-

sesti, ainakin vuodesta 1842 alkaen; Vuonna 1890 keskimääräisen sakon mak-

samiseen vaadittiin hieman yli 180 sahatyömiehen työtuntia, kun määrä oli 

vielä 1860-luvulla ollut yli kaksi kertaa suurempi. Kuviossa 66 esitetään sak-

kojen maksamiseen vaadittavan työn määrä sekä sahatyömiehen keskituntian-

sio vuoden 2017 euroina vuosina 1860–1890.  

                                                

401 Vuorela 2014, s. 41–44; Vuorela 2018a, s. 18–19. 
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Kuvio 66 Sahatyömiehen työtunnit keskimääräisen sakon maksamiseen (tuntia) ja sahatyö-

miehen keskituntiansio (vuoden 2017 euroa) Suomessa 1860–1890. Kolmen vuoden liukuvat 

keskiarvot. 

Sakkojen suhteellisen ankaruuden väheneminen oli seurausta kahdesta toisiaan 

vahvistavasta ilmiöstä. Ensinnäkin käyvässä rahassa mitattu keskimääräisen sa-

kon summa alkoi pienentyä 1870-luvun lopulta alkaen. Rahan arvon muutokset 

huomioiden inflaatiokorjattu sakon summa säilyi samalla tasolla vuodesta 1860 

vuoteen 1890, joskin vuosittainen vaihtelu oli suurta. Sanotusta seuraa, että 

sakkojen lieventyminen esti rahan arvon heikkenemistä vaikuttamasta sakkojen 

ankaruuteen. Koska inflaatio kuitenkin heikensi rahan arvoa, sakkojen suhteel-

linen ankaruus lieveni verrattuna yhteiskunnan yleiseen hintakehitykseen: Sak-

kojen maksamiseen tarvittavalla rahamäärällä olisi saanut hankittua aiempaa 

vähemmän hyödykkeitä. 

Samaan aikaan sahatyöntekijöiden keskituntiansio kasvoi keskimäärin 1,7 

prosenttia vuodessa. Keskituntiansion kohentuminen, rahan arvon heikkenemi-

nen ja keskimääräisen sakon summan pieneneminen yhdessä tekivät sakosta 

aiempaa lievemmän rangaistuksen hyvin nopeasti ja ilman tietoista kriminaali-

poliittista päätöstä. Sakkorangaistuksen lieveneminen ei kuitenkaan vielä tar-

koittanut, että sakko olisi ollut lievä rangaistus. 2000-luvun Suomessa saha-

työntekijän on tarvinnut työskennellä keskimäärin vain 16 tuntia sakkonsa 

maksamiseen, jos päiväsakkojen laskentatapaa ei oteta huomioon – siis yli 

kymmenen kertaa vähemmän kuin vuonna 1890. 
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C Keskustelua 

1 Rangaistusjärjestelmän kehityskaari 

Suomen rikosoikeuden kehitys autonomian ajalla voidaan jakaa kolmeen pää-

vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa noudatettiin vuoden 1734 lain rangais-

tusjärjestelmää siihen kohdistuvasta voimistuvasta kritiikistä huolimatta. Ri-

kosoikeudessa noudatettiin ankaraa kuolemanrangaistuksen ja ruumiinrangais-

tusten varaan rakentuvaa kriminaalipolitiikkaa. Toinen vaihe alkoi vuoden 

1866 osittaisuudistusten myötä ja merkitsi siirtymäkautta, jonka aikana ankarat 

rangaistukset alkoivat väistyä, mutta lopullinen muutos sai vielä odottaa koko-

naisuudistuksen valmistumista. Osittaisuudistusten aikakaudella rangaistusjär-

jestelmä toimi ikään kuin puolitehoisesti, koska rangaistuslaitosuudistuksen 

viivästyminen pakotti jättämään ylimenokauden tavoitteita toteuttavat asetuk-

set julkistamatta. Välivaihetta luonnehtivat esimerkiksi raippa- ja vitsarangais-

tuksen ja Siperiaan karkottamisen vastentahtoinen säilyttäminen rangaistusva-

likoimassa. Kolmas vaihe käynnistyi vuoden 1889 rikoslain voimaantulosta, 

joka saattoi rikoslakireformin päätökseensä. Kuolemanrangaistuksesta sekä 

ruumiin- ja häpeärangaistuksista luovuttiin ja vapausrangaistuksista muodostui 

rangaistusjärjestelmän kulmakivi. Rangaistusjärjestelmän kehityksen päävai-

heet havainnollistetaan kuviossa 67, joka esittää tuomittuja kuoleman- ja va-

pausrangaistuksia Suomessa vuosina 1842–1916. 

 
Kuvio 67 Tuomitut kuolemanrangaistukset ja vapausrangaistukset Suomessa 1842–1916 

(/100 000 as.). Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. Rikosoikeusuudistusten voimaantulovuo-

det merkitty pystyviivoilla. 

Muihin Pohjoismaihin verrattuna Suomen rangaistusjärjestelmän kehitys oli 

samankaltaista, mutta selkeästi viivästynyttä. Viivästyksen suurimpana syynä 

0

20

40

60

80

100

120

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

1
8

4
2

1
8

4
5

1
8

4
8

1
8

5
1

1
8

5
4

1
8

5
7

1
8

6
0

1
8

6
3

1
8

6
6

1
8

6
9

1
8

7
2

1
8

7
5

1
8

7
8

1
8

8
1

1
8

8
4

18
87

18
90

18
93

1
8

9
6

1
8

9
9

1
9

0
2

1
9

0
5

1
9

0
8

1
9

1
1

1
9

1
4

Tu
o

m
it

u
t 

va
p

au
sr

an
ga

is
tu

ks
et

Tu
o

m
it

u
t 

ku
o

le
m

an
ra

n
ga

is
tu

ks
et

Kuolemanrangaistus Vapausrangaistus



214 
 

oli Venäjän valtakuntaan liittämistä seurannut valtioyö, joka tuotti rikosoi-

keusuudistukseen käytännössä lähes puolen vuosisadan pysähdyksen. Toisaalta 

Suomen asema Venäjän autonomisena suuriruhtinaskuntana sekä siitä seuran-

neet rangaistusjärjestelmän erityispiirteet mahdollistivat rikosoikeuden toimin-

nan ilman uudistuksiakin. Muissa Pohjoismaissa varhaisesta järjestelmästä luo-

puminen tuotti merkittävän lisäyksen vankilukuun ja pakotti uudistamaan myös 

rangaistuslaitosjärjestelmää. Suomessa pitkään jatkunut ankarien rangaistusten 

käyttö, kuolemanrangaistuksen lakkauttaminen Siperiaan karkotusten avulla 

sekä muun muassa vankisiirrot Suomesta Venäjälle edesauttoivat laitoskapasi-

teetin riittävyyttä. Rangaistuslaitoskapasiteetti ja vapausrangaistusten täytän-

töönpano muodostivatkin olennaisen osan rikosoikeusuudistuksen kokonai-

suutta ja aiheeseen paneudutaan seuraavassa pääjaksossa tarkemmin. Suomen 

rikosoikeudellinen järjestelmä uudistettiin lopulta noin kolmekymmentä vuotta 

myöhemmin kuin muissa Pohjoismaissa. Viivästys näkyi tuomioistuinkäytän-

nössä sekä vankiluvussa ja vankikoostumuksessa. 

Rangaistusjärjestelmäanalyysin yksittäisistä tuloksista voidaan tässä yhtey-

dessä nostaa esille muutamia mielenkiintoisia päähavaintoja: 

1. Pohjoismaissa hyödynnettiin vesileipävankeutta hyvin erilaisilla ta-

voilla. Norjassa ja Tanskassa vapausrangaistusten käyttö suuntautui ly-

hyiden vesileipävankeuksien runsaaseen käyttöön. Suomessa ja Ruot-

sissa suosittiin pidempiä vapausrangaistuksia, joita kuitenkin tuomittiin 

vähemmän. Kuten myöhemmin havaitaan, molemmat käytännöt tuotti-

vat samanlaisen vankiluvun. 

2. Sakkorangaistusten käytön kehitys oli suoraan riippuvaista rikkomus-

ten kontrolloinnista, joka puolestaan oli sidoksissa yhteiskuntakehi-

tykseen, erityisesti kaupungistumiseen. 1800-luvulla sakot olivat to-

dellisuudessa musertavan ankaria seuraamuksia, mutta ne lievenivät 

nopeasti palkkatason paranemisen, inflaation ja sakkojen summan pie-

nentymisen seurauksena. 

3. Rangaistusasteikkovertailun mukaan Suomen rikoslain kokonaisuudis-

tuksen eri vaiheiden välillä ei ollut systemaattisia ankaruuseroja, kuo-

lemanrangaistuskysymystä lukuun ottamatta. Asteikkoihin tehdyissä 

muutoksissa oli kyse pikemmin eri oikeushyvien arvottamisesta. Teo-

reettiset ankaruuserot kuitenkin näkyivät rikoslakiehdotusten peruste-

luissa. 

2 Lainsäädäntö, tuomioistuinkäytäntö ja täytäntöönpanojärjestelmä 

Autonomian ajan rangaistusjärjestelmän toimintaa tarkasteltaessa ehkä kaik-

kein silmiinpistävin piirre nykylukijalle on lainsäädännön sekä tuomioistuin-

käytännön ilmeinen ristiriita. Merkittävin esimerkki on tietysti kuolemanran-

gaistus, joka muunnettiin pitkään toiseksi rangaistuslajiksi vastoin rikoslain 

kirjainta. Lisäksi vaikka kuolemanrangaistus tuomittiinkin, se pantiin vain har-
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voin täytäntöön. Esimerkiksi Suomessa kuolemanrangaistus tarkoitti karko-

tusta Siperiaan ja Ruotsissa teloitettiin ennen uuden rikoslain voimaantuloa 

vain joka kymmenes kuolemaantuomittu. Tuomioistuinkäytännön ja täytän-

töönpanojärjestelmän välinen kuilu ei kuitenkaan rajoittunut kuolemanrangais-

tuksiin, vaan Suomessa myös suuri osa alioikeuksien tuomitsemista raippa- ja 

vitsarangaistuksista muunnettiin jälkikäteen vesileipävankeudeksi. Lainsää-

dännön, tuomioistuinkäytännön ja täytäntöönpanojärjestelmän erot olivat ehkä 

korostuneimmillaan Suomessa osittaisuudistuksen aikakaudella, jolloin alioi-

keuksien rangaistustilastoista ei voida päätellä juuri mitään rangaistusjärjestel-

män todellisesta toiminnasta. 

Olennainen osa täytäntöönpanojärjestelmää on luonnollisesti myös vapaus-

rangaistusten täytäntöönpano, jonka merkitykseen on toistaiseksi viitattu 

useissa kohdissa. Rangaistuslaitosrakentaminen oli keskeisessä osassa kaikkia 

pohjoismaisia rikosoikeusuudistuksia ja merkittävä osa uudistuksista kohdistui 

nimenomaan vapausrangaistusten sisältöön ja laitoksiin itseensä. Vankilasta ni-

mittäin tuli rikoksentekijöiden rankaisemiseen varattu laitos vasta autonomian 

aikana. Rangaistuslaitosten rakentaminen oli myös rikosoikeusuudistuksen 

välttämätön edellytys, koska varhaisista rangaistuslajeista luopuminen edellytti 

riittävää laitoskapasiteettia. Seuraavaksi siirrytään käsittelemään vapausran-

gaistusten täytäntöönpanoa rangaistuslaitosuudistusten esittelyn sekä vankilu-

kuanalyysin avulla. 
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IV VANKILUKU JA VAPAUSRANGAISTUSTEN  

 TÄYTÄNTÖÖNPANO 

A Lähtökohtia 

1 Vankiluku kriminaalipolitiikan kuvaajana 

Nils Christie julkaisi vuonna 1968 klassikon aseman saavuttaneen artikkelin 

Changes in Penal Values.402 Kirjoitus oli merkittävä useammallakin tavalla. 

Ensinnäkin se toi kriminologiseen keskusteluun uuden käsitteen, rangaistusar-

von, jota Christie käytti kuvaamaan rikosten ja rangaistusten merkitysten his-

toriallista muutosta. Yksinkertaistaen kyse on siitä, että kokemus rikosten va-

kavuudesta ja rangaistusten ankaruudesta riippuu niiden oikeushyvien arvos-

tuksesta, joita rikoksella tai rangaistuksella loukataan. Yhteiskunnan arvostuk-

sissa tapahtuvat muutokset tuottavat puolestaan vastaavan muutoksen rangais-

tusarvoihin. Myöhemmässä kirjallisuudessa käsitettä on käytetty hieman eri 

merkityksissä kriminaalipoliittisten muutosten analyysin välineenä, rangaistus-

asteikkojen asettamista ohjaavana perusteena sekä rangaistuksen määräämistä 

koskevien normatiivisten periaatteiden erittelyissä (erit. Ruotsin straffvärde). 

Yleisteoreettisen ja kriminaalipolitiikan analyysia kehittävän vaikutuksen 

lisäksi artikkelilla oli erityisesti Suomessa välitön vaikutus kriminaalipolitiik-

kaan ja siitä käytävään keskusteluun. Kirjoituksessa tuotiin ensimmäistä ker-

taa systemaattisen vertailun keinoin esille Suomen kriminaalipoliittiset eri-

tyispiirteet, ennen kaikkea huomattavan suuret vankimäärät muihin Pohjois-

maihin verrattuna. Christie esitti kirjoituksessaan sittemmin klassikkoase-

maan nousseen kuvion (kuva 1) vankimäärien muutoksista Pohjoismaissa 

1800-luvun alusta 1960-luvulle saakka, mikä osoitti selvästi, että Suomen 

vankiluku poikkesi merkittävästi muiden Pohjoismaiden tasosta. Kirjoitus he-

rätti Suomessa huomiota välittömästi julkaisemisensa jälkeen. Risto Jaakkola 

analysoi artikkelin norjankielistä versiota Uudessa Suomessa jo vuonna 1966 

ja Bruno Salmiala julkaisi pian sen jälkeen aiheesta vastineen.403 Christien 

                                                

402 Christie 1968. Kirjoitus julkaistiin norjaksi vuonna 1966 (Christie 1966). 
403 Jaakkola 1966; Salmiala 1966. Ks. myös Lappi-Seppälä 2016b. Suomen muita Pohjois-
maita korkeampi vankiluku oli sinänsä kriminaalipolitiikan toimijoilla jo tiedossa. Christien 

kirjoituksen myötä asia sai kuitenkin uuden ja merkittävän painoarvon 1960-luvun kotimai-

sessa kriminaalipoliittisessa keskustelussa (Lappi-Seppälä 2016b). Samaan aikaan Suomessa 

käynnistettiin systemaattinen rangaistusjärjestelmäuudistus, jonka seurauksena vankiluku vä-
heni kolmannekseen vuosien 1966–1999 aikana. (Lappi-Seppälä 2012, s. 209–211.) Christien 

vankilukuvertailu julkaistiin siis Suomen kannalta varsin otolliseen aikaan. 
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esittelemien vankimäärien erojen selittämisestä tuli myöhemmin suomalai-

sessa kriminologiassa oppikirjatason aihe.404 

 

 
Kuva 1 Nils Christien vuonna 1968 esittelemä kuvio vankiluvun muutoksista Pohjoismaissa 

1800–1960.405 

Christien kuvion perusteella tehtiin seuraavia johtopäätöksiä406: 

1. Suomen vankiluku on poikennut muista Pohjoismaista 1900-luvun 

alusta saakka. 

2. Suomen poliittisilla, sosiaalisilla ja taloudellisilla kriiseillä vuoden 1905 

suurlakosta toiseen maailmansotaan oli selkeä vaikutus Suomen krimi-

naalipolitiikkaan. 

3. Suomen poikkeavan ankara kriminaalipolitiikka jatkui kriisiaikojen 

päättymisen jälkeenkin. 

                                                

404 Ks. esim. Anttila – Törnudd 1983. 
405 Christie 1968, s. 170. 
406 Aho 1981; Hannula 1981; Lappi-Seppälä 2007; Lappi-Seppälä 2012. 
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Christien kirjoituksen jälkeen vankiluvusta tuli suomalaisen kriminaalipolitii-

kan keskeinen ja tarkasti analysoitu tulosmittari. Vankiluvun muutosten katsot-

tiin osoittavan kriminaalipolitiikan ankaruutta yleisestikin, joten (poikkeavan) 

vankilukukehityksen selittämisestä tuli tärkeä tutkimustehtävä. Vankilukujen 

muutosten syitä analysoitiin sekä kotimaisen kehityksen kannalta että suhteessa 

muihin Pohjoismaihin.407 Vankilan käyttö ja vankiluvut ovat säilyttäneet kes-

keisen aseman yhteiskuntien punitiivisuuden mittarina kansainvälisessä tutki-

muskirjallisuudessa. Vankilan käyttöä ja vankilaoloja käytetään laajasti myös 

rikosoikeudellisten järjestelmien ja niiden kehitystasojen vertailussa.408 

Käsillä oleva tutkimus pyrkii laajentamaan vertailupohjaa tarkastelemalla 

aiempaa systemaattisemmin ja kattavammin vankilan käytön varhaisvuosia 

1800-luvun Suomessa. Ajanjakso on toistaiseksi ollut vankilatilastojen ulottu-

mattomissa ja kotimaisen vankilukuanalyysin alkupiste on säilynyt samana 

kuin Christien tutkimuksessa. Syynä on virallisen vankeinhoitotilaston alkami-

nen vasta vuodesta 1882. Autonomian aika on kuitenkin vankilan käytön kan-

nalta kiinnostava erityisesti kolmesta syystä. Ensinnäkin tutkimus ajoittuu ajan-

jaksoon, jolloin vapausrangaistuksesta kehittyi Pohjoismaissa aito valtaran-

gaistus ja nykyisen rangaistusjärjestelmän perusta. Toiseksi samana aikana to-

teutettiin Suomessa keskeiset rikoslakireformit, vuoden 1866 osittaisuudistus 

ja vuoden 1889 uusi rikoslaki. Kolmanneksi aikakauden tähän asti puutteelli-

sesti tunnettu vankilukukehitys tarjoaa lähtökohdan Suomen ja muiden Poh-

joismaiden kriminaalipoliittisten järjestelmien myöhempien kehitysvaiheiden 

vertailulle. 

2 Käsitteistä 

Historiallisen vankilukutilaston rakentamisessa ja analysoinnissa joudutaan 

käyttämään käsitteitä, jotka eivät ole käytössä nykypäivän kriminaalipolitiikan 

tutkimuksessa. Niitä on syytä selostaa muutamalla sanalla. Rangaistuslaitok-

silla tarkoitetaan kaikkia erilaisia Suomessa sijainneita rikollisten ja irtolaisten 

käsittelyyn tarkoitettuja laitoksia. Käsitettä tarvitaan, koska kaikki rangaistus-

laitokset, kuten työ- ja ojennuslaitokset eivät olleet vankiloita. Vapausrangais-

tusvangeilla tarkoitetaan rikoksen vuoksi vapausrangaistukseen tuomittuja 

vankeja erotuksena muista vankiryhmistä. Nykyään käytettäisiin termiä van-

keusvanki, mutta vankeusrangaistus oli autonomian aikana vain yksi vähämer-

kityksinen vapausrangaistus. Tärkeämpiä vapausrangaistuksia olivat esimer-

kiksi kuritushuone-, linnan- ja vesileipävankeudet. Vapausrangaistusvankien 

                                                

407 Ks. esim. Aho 1979; Lappi-Seppälä 2007. 
408 Ks. esim. Cavadino – Dignan 2006; Lappi-Seppälä 2008; Ugelvik – Dullum (toim.) 2012; 

Pratt – Eriksson 2013. 
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käsitteen ulkopuolelle jäävät kaikki vankiryhmät, joita ei ole tuomittu rikok-

sesta nimenomaan vapausrangaistukseen. Heitä ovat esimerkiksi irtolaiset, sa-

konsovittajat ja tutkintavangit. Vangeilla puolestaan tarkoitetaan kaikkia ran-

gaistuslaitoksissa säilytettyjä henkilöitä, lukuun ottamatta vanhempiaan seu-

ranneita lapsia. 

Eräissä tilanteissa tarkan vankiryhmän tai laitoksen määrittäminen on tär-

keää tutkimustavoitteiden saavuttamiseksi. Sen vuoksi kirjoituksessa joudutaan 

käyttämään samankaltaisia, mutta sisällöltään erilaisia käsitteitä. Myöhemmin 

puhutaan esimerkiksi edellä mainittujen vapausrangaistusvankien ohella van-

keusrangaistukseen tuomituista vangeista, joilla tarkoitetaan nimenomaan van-

keuteen tuomittuja erotuksena kaikista muista vapausrangaistusvangeista. Kä-

sitteelliset erot pyritään tuomaan esille, kun niillä on merkitystä ja erityister-

mejä esitellään tarpeen mukaan kirjoituksen edetessä. 

Vankilukuanalyysin yhteydessä on lisäksi tarpeellista toimia kahden perus-

käsitteen varassa. Ensinnäkin tutkimuksessa käytetään usein termiä vankiluku, 

joka vastaa sisällöltään aikaisemmassa tutkimuskirjallisuudessa käytettyä ja 

vakiintunutta vankiluvun käsitettä. Vankiluvulla tarkoitetaan yksinkertaisesti 

edellä määriteltyjen vankien eli kaikkien rangaistuslaitoksissa säilytettyjen 

henkilöiden lukumäärää, pois lukien vanhempiaan seuranneet lapset. 

Käsillä olevassa tutkimuksessa kriminaalipoliittisen järjestelmän anka-

ruutta tarkastellaan kuitenkin tavanomaisten rangaistuslaitosten toimintaa laa-

jemmin. Siperiaan karkotettujen henkilöiden katsotaan tässä yhteydessä kärsi-

vän suomalaisen oikeusjärjestelmän heille asettamaa vapaudenmenetysseuraa-

musta, vaikka he eivät sisälly vankilukuun. Karkotettujen huomioon ottaminen 

edellyttää elossa olevien karkotettujen lukumäärän yhdistämistä perinteiseen 

vankilukuun, jolloin syntyvä kattavampi tilasto ei enää vastaa vankiluvun käsi-

tettä. Tässä tutkimuksessa puhutaan sen vuoksi niissä tilanteissa vapautensa 

menettäneiden luvusta. 
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B Rangaistuslaitosjärjestelmä 

1 Rangaistuslaitokset Ruotsin vallan päättyessä 

Suomen autonomian ajan rangaistuslaitosjärjestelmä oli mutkikas kokonaisuus. 

Autonomian ajan alussa käytössä olivat Ruotsin vallan aikaiset ja vuoden 1734 

lain rangaistuksia varten rakennetut laitokset. Ne kuitenkin korvattiin vuosisa-

dan kuluessa uusilla ja uudenlaisilla laitoksilla, joita perustettiin kymmeniä. 

Rangaistuslaitokset voidaan koko tarkastelukauden ajalta jakaa kahteen pää-

ryhmään: lääninvankiloihin ja muihin laitoksiin.409 Alueellisia tarpeita palvele-

via ja paikallisesti hallinnoituja vankiloita kutsuttiin ajasta ja sijainnista riip-

puen kruunun-, läänin tai kihlakunnanvankiloiksi. Ruotsin vallan päättyessä 

käytettiin vielä yhteisnimitystä kruununvankila, mutta vuosisadan aikana alet-

tiin puhua läänin- ja kihlakunnanvankiloista.410 Suuremmat lääninvankilat toi-

mivat läänien hallinnollisissa keskuskaupungeissa, kun taas kolme pientä kih-

lakunnanvankilaa perustettiin huonojen kulkuyhteyksien vuoksi eräiden kihla-

kuntien keskuksiin411. Käytän tässä kirjoituksessa kaikista em. laitoksista yh-

teisnimitystä lääninvankila.  

Lääninvankilat oli tarkoitettu tutkintavankien säilytykseen sekä lievien va-

pausrangaistusten, sakon muuntorangaistusten ja vesileipävankeuden täytän-

töönpanoon.412 Tutkinta- ja vapausrangaistusvankien lisäksi lääninvankiloiden 

vankikoostumuksesta kolmannes muodostui irtolaisuudesta vangituista. Vuo-

den 1811 jälkeen käytössä oli yksitoista lääninvankilaa. Kolme suurinta läänin-

vankilaa sijaitsivat Helsingissä, Turussa, Viipurissa ja Vaasassa. Neljä mainit-

tua laitosta käsittelivät yhdessä 65 prosenttia kaikista autonomian aikana lää-

ninvankiloissa säilytetyistä vangeista. 

Lääninvankiloiden lisäksi käytössä oli useita muita laitostyyppejä. Ne to-

teuttivat rangaistusjärjestelmässä jotain erityistä määrättyä tarkoitusta, minkä 

vuoksi niitä kutsutaan tässä tutkimuksessa yhteisnimityksellä erityisvankila. 

Kyse on yksinkertaistavasta termistä, jonka päätarkoitus on erottaa, milloin pu-

hutaan lääninvankiloista ja milloin kaikista muista laitoksista. Erityisvankiloi-

hin lukeutuvia laitoksia kutsuttiin esimerkiksi linnanvankiloiksi, työ- ja ojen-

nuslaitoksiksi, työasemiksi, väliaikaisiksi vankiloiksi, rangaistusvankiloiksi 

                                                

409 Lisäksi oli kaupungin- ja käräjäkunnanvankiloita, joita käytettiin vankikuljetusten yhtey-
dessä. (Virtanen 1944, s. 51.) 
410 Muutoksen tarkkaa ajankohtaa on vaikea osoittaa, koska nimitykset vaihtuivat eri asiakir-

jalähteissä eri aikoina. 
411 Autonomian aikana jokainen lääni jakautui pienempiin paikallishallintoalueisiin, kihlakun-
tiin. 
412 Virtanen 1944, s. 51–52. 
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sekä kuritushuoneiksi. Erityisvankiloiden yhteisenä tarkoituksena oli toimia pi-

dempiin vapausrangaistuksiin tuomittujen tai irtolaisuudesta vangittujen hen-

kilöiden sijoituspaikkana.  

Veikko Virtanen raportoi autonomian ajan alussa käytössä olleista neljästä 

erilaisesta erityisvankilasta, joista kolme toimi yhdessä ja samassa paikassa, 

Viaporin linnoituksessa. Viaporin linnanvankila oli Suomen ainoa varsinainen 

rangaistusvankila. Linnanvankilassa säilytettiin vuoden 1734 lain mukaan mää-

räaikaiseen tai elinkautiseen linnanvankeuteen tuomittuja vankeja. Viaporissa 

sijaitsi myös yleinen työlaitos, jonka tarkoituksena oli säilyttää yleiseen työhön 

määrättyjä irtolaisia413. Irtolainen voitiin määrätä yleiseen työhön vähintään 

puoleksi vuodeksi tai siihen saakka, kunnes henkilö osoitti itselleen laillisen 

suojelun eli työpaikan tai vakituisen asunnon. Käytännössä laillisen suojelun 

hankkiminen Viaporista käsin ja siis samalla irtolaisen vapautuminen yleisestä 

työstä oli hyvin vaikeaa. Edelleen Viaporissa toimi kolmas laitostyyppi, tun-

nustusvankila. Tunnustusvankilaan lähetettiin törkeästä rikoksesta epäiltyjä 

henkilöitä tekemään yleistä työtä, minkä lisäksi papit pyrkivät taivuttelemaan 

heidät tunnustamaan rikoksensa. Tunnustusvankeus saattoi kestää useita vuo-

sia, vaikka vankeja ei ollut tuomittu rangaistukseen. Ainoa Viaporin ulkopuo-

lella sijainnut erityisvankila oli Turun kehruuhuone, jota käytettiin naispuolis-

ten rikollisten ja irtolaisten säilyttämiseen.414  

2 Vankilaolosuhteet autonomian alussa 

Vankilaolosuhteet olivat olleet huonot jo 1700-luvulla vakavan tilanpuutteen 

vuoksi. Englantilainen vankilauudistaja John Howard vieraili vuonna 1781 

Ruotsin ja Tanskan vankiloissa ja raportoi havainnoistaan. Tanskan vankilasta 

Howard kertoo, että vankien makuusijat olivat sanoinkuvaamattoman likaiset. 

Vangit eivät saaneet riisua vaatteitaan edes yöksi ja heille tarjottiin uudet vaat-

teet kahden vuoden välein, sillä seurauksella, että monen vangin vaatteet hajo-

sivat ja he joutuivat elämään alastomina. Kaikki vangit oli kytketty kahleisiin 

ja karkaamista yrittäneet vangit lisäksi kottikärryihin. Vankilaa kuvataan koko-

naisuudessaan likaiseksi ja ”suorastaan häpeälliseksi” vankilasta vastaaville 

virkamiehille.  

Ruotsissa Howard ihastui aluksi paikallisten kylien siisteyteen ja hilpey-

teen, mikä herätti hänessä toiveita myös vankiloiden olosuhteista. Hän joutui 

kuitenkin toteamaan, että Pohjoismaiden vankiloiden tunnuspiirre oli niiden 

silmiinpistävä likaisuus. Tukholman vankiloita kuvasivat hänen mukaansa 

                                                

413 Vuoden 1734 lain järjestelmässä tunnettiin myös yleinen työrangaistus, mutta irtolaisille 

määrätty yleinen työ ei ollut sama asia eikä lainsäädännöllisesti edes varsinainen rangaistus-
seuraamus. 
414 Virtanen 1944, s. 51–59. 
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”vankien joutilaisuus, juoppous ja siivottomuus sekä vankiloiden likaisuus, tur-

vattomuus, ahtaus, kosteus ja pimeys.” Howard kertoo myös kuninkaan mää-

ränneen erään Tukholman vankilan ”pimeän ja kammottavan” kidutustyrmän 

suljettavaksi, mutta hänen vieraillessaan vankilassa vanginvartija tunnusti pai-

nostuksen jälkeen, ettei määräystä ollut noudatettu.415 Vankilaolosuhteet eivät 

siis olleet Pohjoismaissa tyydyttävällä tasolla eikä ole syytä olettaa Suomen 

vankilaolojen merkittävästi poikenneen Ruotsin tilanteesta. 

Autonomian alkaessa tilanne vankiloissa ei siis ollut kehuttava. Sairauksia 

oli paljon ja kuolleisuus korkea eikä vankiluvun kasvaminen ainakaan helpot-

tanut tilannetta. Vankilaolojen kehittämiseen oli kuitenkin ryhdytty kiinnittä-

mään huomiota, koska vangit haluttiin valistusajan hengessä vapauttaa terveinä 

takaisin yhteiskuntaan. Tavoite vaikutti keskeisesti Ruotsin vallan aikana sää-

dettyyn vuoden 1798 vankeinhoitoasetukseen. Vangeille täytyi muun muassa 

järjestää riittävät makuusijat, vankihuoneisiin tuli rakentaa tulisijat ja vaaralli-

set vangit piti eristää pikkurikollisista.416  

Vuoden 1798 vankeinhoitoasetus oli viimeinen rangaistuslaitoksia koskeva 

lainsäädännöllinen uudistus Suomessa ennen vuotta 1866. Valtioyöllä oli siis 

vaikutuksensa myös vankeinhoidon kehitykseen. Lainsäädäntötyön pysähty-

neisyydestä huolimatta kehittämistyötä jatkettiin vankiloiden virallistavoittei-

den avulla. Erilaisilla ohje- ja johtosäännöillä määrättiin esimerkiksi vangin-

vartijoiden pätevyysvaatimuksista, ruokahuollon järjestämisestä ja vankihuo-

neiden vähimmäispinta-aloista. Myös vankien oikeusturvaa parannettiin esi-

merkiksi mahdollisuudella valittaa prokuraattorille vankeinhoidon puut-

teista.417 Prokuraattori toimi autonomian aikana ylimpänä laillisuusvalvojana 

ja edelsi nykyistä valtioneuvoston oikeuskansleria. Nyky-Suomessa vangit voi-

vat edelleen kannella epäoikeudenmukaisesta tai lainvastaisesta kohtelusta 

eduskunnan oikeusasiamiehelle. 

Prokuraattorin lausuntokäytäntö paljastaakin mielenkiintoisia yksityiskoh-

tia autonomian ajan vankeinhoidosta ja osoittaa, että olojen kehittyminen oli 

verkkainen prosessi. Prokuraattorinvirasto otti vastaan vankien valituksia van-

kilaolosuhteista ja antoi niistä lausuntoja, jotka kuvaavat suomalaisen vankein-

hoidon tilaa sen ensivaiheissa. Tuomionsa suorittaneiden rikollisten vankilassa 

pidättäminen ja vankien epäinhimillinen kohtelu olivat yleistä. Rangaistuslai-

toksissa vallinneet olosuhteet kiteytyvätkin erinomaisesti prokuraattorin anta-

maan lausuntoon, jossa oli kyse Siperiaan karkottamisen käyttöönoton lailli-

suudesta. Prokuraattori totesi, ettei Siperiaan karkottaminen ainakaan voisi 

                                                

415 Dixon 1852, s. 329–332. Ks. myös Aikin 1794, s. 72–73, 76. 
416 Letto-Vanamo – Ylikangas 1981, s. 56–62; Pajuoja 1991, s. 7–27, s. 25–26; Inger 1997, s. 
160–163. 
417 Letto-Vanamo – Ylikangas 1981, s. 69–76. 
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huonontaa vankien oloja.418 Seuraavat lyhyet tapausesimerkit antavat esimerk-

kejä autonomian ajan vankeinhoidon puutteista:419 

Varkaudesta tuomittu Viaporin miesvanki valitti prokuraattorille, koska 

hänen tuomionsa päättymisestä oli kulunut jo vuosi eikä häntä ollut vielä 

vapautettu. 

Viaporissa joukko irtolaisuudesta vangittuja valitti prokuraattorille, 

koska heidät oli kahlittu raskaisiin rautapultteihin, vaikka se ei ollut ir-

tolaisten kohdalla sallittua. 

Viaporissa vallitsi jatkuva tilanahtaus ja työn puute. Prokuraattori totesi 

irtolaisuudesta vangittujen työvelvollisuuden vastaavan huonojen olo-

suhteiden vuoksi jo käytännössä rangaistusvankeutta, olevan perustus-

lain vastaista ja ”tuottavan enemmän haittaa yleiselle järjestykselle ja 

turvallisuudelle kuin se paha, jota sillä halutaan estää.” 

Kenraalikuvernööri ehdotti vuonna 1863 Viaporin vankien pikaista siir-

tämistä Turun uuteen kuritushuoneeseen. Viaporiin jäi siirron jälkeen-

kin 150 elinkautisvankia. Prokuraattorin mukaan Viaporin olosuhteet 

olivat ”niin hyvät kuin köyhällä valtiolla oli varaa vangeille tarjota”. 

Vangeilla oli siirron jälkeen laskennallista liikkumatilaa alle kaksi ne-

liömetriä henkeä kohden.420 

Viipurin lääninvankilassa puhkesi pilkkukuume. Prokuraattori esitti, 

ettei vankilaan sijoitettaisi sakonsovittajia ennen kuin epidemia talttuisi. 

Hieman myöhemmin prokuraattori joutui puuttumaan asiaan, kun van-

kilaan oli kiellosta huolimatta sijoitettu sata vankia enemmän kuin sinne 

olisi edes mahtunut ja tauti oli päässyt leviämään. 

Prokuraattori havaitsi vuonna 1814, että puolet Turun kehruuhuoneen 

vangeista oli sairauden vuoksi vuoteenomana. Vankilan lääkäri ei ollut 

käynyt laitoksessa puoleen vuoteen eikä apulaislääkäri suostunut hank-

kimaan potilaille lääkkeitä. 

Turun kehruuhuoneen naisvangeille oli useiden valitusten jälkeen han-

kittu uudet vaatteet. He olivat kuitenkin kuluttaneet omat vaatteensa lop-

puun ennen uusien saamista ja joutuivat palauttamaan vankilan vaatteet 

vapautuessaan. Kehruuhuoneen naisvangit vapautettiin siten alasto-

mina. 

                                                

418 Honka 1959, s. 58. 
419 Tapauskertomukset Honka 1959, s. 57–70. Kuvauksia on kirjoittajan toimesta tiivistetty. 
420 Kyseinen lausunto osoittaa, ettei virallistavoitteita käytännössä noudatettu. Keisari Alek-
santeri I oli antanut jo vuonna 1816 kiertokirjeen, jossa vankihuoneen vähimmäispinta-alaksi 

asetettiin neljä neliömetriä henkilöä kohden. (Letto-Vanamo – Ylikangas 1981, s. 75.) 
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Kirkkorangaistukset tuli toimittaa kreikkalaiskatolisen kirkon jäsenen 

osalta erikseen kirkkokunnan tapojen mukaisesti. Prokuraattori antoi 

lausunnon asiassa, jossa raipparangaistuksen kärsinyt kreikkalaiskato-

linen henkilö oli odottanut vankilassa ilman vankeustuomiota kirkkoran-

gaistuksen täytäntöönpanoa jo yli puolitoista vuotta. 

3 Suomen vankilarakentamisen vaiheet 

Vankilaolosuhteiden parantamiseksi ja erityisesti Viaporin sietämättömän ah-

tauden ratkaisemiseksi perustettiin 1800-luvun aikana lähes kaksikymmentä 

uutta erityisvankilaa. Esimerkkinä merkittävästä kehitysaskeleesta voidaan 

mainita irtolaisten käsittelyyn tarkoitettujen työ- ja ojennuslaitosten perustami-

nen Viaporin tilanteen helpottamiseksi. Työ- ja ojennuslaitosten tavoitteena oli 

kasvattaa irtolaisista valistusajan aatteiden mukaisesti kurin ja työn avulla tuot-

tavia kansalaisia.421 Se oli ainakin ääneen lausuttu virallistavoite. Kriittisemmin 

tarkasteltuna kyseessä saattoi olla pikemminkin yritys legitimoida köyhien kan-

sanosien valjastaminen halvaksi työvoimaksi.422 Tärkeimmät irtolaisten käsit-

telyyn tarkoitetut laitokset olivat Hämeenlinnan (Kronoborgin) (perustettu 

1844 – lakkautettu 1875), Turun (1844–1855) ja Viipurin (1817–1882) työ- ja 

ojennuslaitokset sekä Saimaan kanavan (1846–1857) ja rautateiden (1857–

1861) rakentamiseen tarkoitetut työasemat. Varhaisista uusista rangaistuslai-

toksista on syytä mainita myös Svartholman merilinnoitus (1810–1847), Kuo-

pion (1863–1884) ja Mikkelin (1863–1885) väliaikaiset vankilat sekä naisvan-

geille tarkoitettu Lappeenrannan kehruuhuone (1819–1881). 

1800-luvun ensimmäisen puoliskon aikana toteutettu rangaistuslaitosten 

perustaminen ei kuitenkaan riittänyt ratkaisemaan vankeinhoidon kroonista ti-

lanpuutetta ja tarkoituksiinsa soveltumattomia rakennuksia. Sen lisäksi van-

keinhoidossa kohdattiin uusi ongelma vuoden 1866 rikosoikeuden osittaisuu-

distuksen myötä. Osittaisuudistukseen sisältyi vankeinhoitoasetus, joka edel-

lytti progressiivijärjestelmän eli vangin asteittaiseen kehitykseen perustuvan 

järjestelmän käyttöönottoa. Asetuksen tavoitteiden toteuttamiseen tarvittavia 

rangaistuslaitoksia ei kuitenkaan ollut olemassa säännösten tullessa voi-

maan.423 Nälkävuosien aiheuttaman taloudellisen ahdingon vuoksi uusia ran-

gaistuslaitoksia päästiin rakentamaan vasta 1870-luvun lopussa. Mittavassa 

vankiloiden uudisrakentamis- ja korjaushankkeessa uudistettiin koko Suomen 

                                                

421 Nevalainen 1960, s. 21; Letto-Vanamo – Ylikangas 1981, s. 56–69; Kallinen 1982, s. 4; 

Lappi-Seppälä 1982, s. 97. 
422 Rusche – Kircheimer 1939, s. 25–33; Mathiesen 1972, s. 77–78; Lappi-Seppälä 1982, s. 
99–100. 
423 Lappi-Seppälä 1982, s. 130; Kekkonen 1991, s. 265. 
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rangaistuslaitosjärjestelmä. Uudet kuritushuoneet saatiin organisoitua 1880-lu-

vun loppuun mennessä, lääninvankilat 1890-luvun alussa ja työvankilat hieman 

myöhemmin.424 

Suomeen perustettiin autonomian aikana kaikkiaan 23 uutta rangaistuslai-

tosta. Lukuun eivät sisälly kasvatuslaitokset, jotka jäävät tämän tutkimuksen 

ulkopuolelle. Vaikka suurin osa laitoksista perustettiin samoille paikkakunnille 

kuin aikaisemmat, laitoksia sijoitettiin vuosisadan aikana myös kymmenelle 

uudelle paikkakunnalle. Viimeinen ennen itsenäistymistä perustettu laitos oli 

Lappeenrannan työvankila (1883). Myöhemmät uudisrakentamis- ja korjaus-

hankkeet koskivat siten jo olemassa olevia laitoksia. Vuosisadan vaihteessa va-

pausrangaistuksen pääasialliset suorituspaikat olivat Turun (1858) ja Helsingin 

(1881 [toiminta Hämeenlinnassa 1868–1881]) rangaistusvankilat, Lappeenran-

nan työvankila (1883) sekä naisille varattu Hämeenlinnan rangaistus- ja työ-

vankila (1881). Kuviossa 68 esitettävät kartat havainnollistavat vankilaraken-

tamisen edistymistä vuosisadan kuluessa.   

                                                

424 Kallinen 1982, s. 35–38. 



227 
 

 

 

58,7

507

89,7

1568

85,7

2040

 

Muuttuneet laitokset merkitty selitteeseen kursiivilla. 

1810: Lääninvankilat: 1. Turku, 2. Helsinki, 3. Hämeenlinna, 4. Viipuri, 5. Vaasa, 6. Oulu, 7. 

Kuopio, 8. Heinola, 9. Kastelholma (kihlakunnanvankila), 10. Kajaani (kihlakunnanvankila), 

11. Sortavala. Erityisvankilat: A. Viaporin linnanvankila, B. Viaporin työlaitos, C. Turun keh-

ruuhuone, D. Svartholman merilinnoitus. 

1860: Lääninvankilat: 1. Turku, 2. Helsinki, 3. Hämeenlinna, 4. Viipuri, 5. Vaasa, 6. Oulu, 7. 

Kuopio, 8. Mikkeli, 9. Kastelholma (kihlakunnanvankila), 10. Kajaani (kihlakunnanvankila), 11. 

Kittilä (kihlakunnanvankila). Erityisvankilat: A. Viaporin linnanvankila, B. Viaporin työlaitos, 

C. Turun kehruuhuone, D. Turun rangaistusvankila, E. Kronoborgin työ- ja ojennuslaitos, F. 

Viipurin linnan työ- ja ojennuslaitos, G. Kuopion läänin työkomppania (Nurmeksen väliaikainen 

ojennuslaitos), H. Olavinlinnan väliaikainen vankila, I. Lappeenrannan kehruuhuone. Kartan 

ulkopuolella Rautateiden työasema. 

1890: Lääninvankilat: 1. Turku, 2. Helsinki, 3. Hämeenlinna, 4. Viipuri, 5. Vaasa, 6. Oulu, 7. 

Kuopio, 8. Mikkeli, 9. Kastelholma (kihlakunnanvankila), 10. Kajaani (kihlakunnanvankila), 

11. Kittilä (kihlakunnanvankila). Erityisvankilat: A. Helsingin rangaistusvankila, B. Lappeen-

rannan työvankila, C. Hämeenlinnan rangaistus- ja työvankila naisille, D. Turun rangaistusvan-

kila. 

Kuvio 68 Suomen rangaistuslaitosten sijainti vuosina 1810, 1860 ja 1890. Pyöreät mittarit 
osoittavat vankilukua vuoden viimeisenä päivänä absoluuttisesti (ylempi) ja suhteessa 

100 000 asukkaaseen (alempi). 

Rangaistuslaitosuudistuksen tuottamien muutosten jälkeen rangaistusten täy-

täntöönpano järjestettiin 1880-luvulta alkaen seuraavasti: Kuritushuoneran-

gaistuksiin tuomitut miesvangit suorittivat rangaistuksensa Turussa (Kakola) 

tai Helsingissä (Sörnäinen) tuomion pituuden mukaan. Turun rangaistusvanki-

lassa pantiin täytäntöön yli kolmen vuoden mittaiset rangaistukset, ja Helsin-

gissä kolmea vuotta lyhyemmät tuomiot. Irtolaisuudesta yleiseen työhön Uu-

denmaan, Porin, Turun ja Viipurin lääneissä määrätyt miehet sijoitettiin Lap-

peenrannan työvankilaan. Muissa lääneissä irtolaismiehiä säilytettiin Kuopion 
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tai Mikkelin lääninvankiloissa. Kuritushuonerangaistukseen tuomittujen tai ir-

tolaisuudesta yleiseen työhön määrättyjen naisvankien vapaudenmenetykset 

pantiin täytäntöön Hämeenlinnan rangaistus- ja työvankilassa. Lääninvankiloi-

den tarkoituksena oli edelleen toimia rikoksesta tai irtolaisuudesta epäiltyjen 

tutkintavankien sekä lyhytaikaisiin vapausrangaistuksiin tuomittujen rangais-

tusvankien säilytyspaikkana.425 

  

                                                

425 Suomen vankeinhoitohallituksen kertomus vuodelta 1882, s. 1–3. 
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C Vankilukutilaston rakenne 

1 Vankilukujen tilastointitavoista 

Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on rakentaa historiallinen tilasto, joka sovel-

tuu samanlaiseen kriminaalipoliittisten järjestelmien ankaruusvertailuun kuin 

nykyään käytettävät vankiluvun osoittajat. Nykypäivän kriminaalipoliittisissa 

analyyseissa426 vankiluvusta käytetään kahta perusyksikköä sekä niistä lasket-

tavaa kestoindikaattoria. Ensimmäinen keskeinen tieto on vankilassa säilytet-

tävien vankien lukumäärä, jonka osoittajana käytetään vankien päivittäistä 

keskimäärää kuvaavaa keskivankilukua. Esimerkiksi suomalaisissa vanki-

loissa oli vuoden 2017 aikana keskimäärin 3 035 vankia päivässä eli 55 van-

kia 100 000 asukasta kohden. Toinen yleisesti käytettävä tieto on vankiloihin 

vuoden aikana tulleiden vankien lukumäärä, jota kuvaa virtaustieto. Suo-

messa vankiloihin passitettiin vapaudesta vuoden 2017 aikana 5 401 vankia. 

Keskivankiluvun ja virtaustilaston perusteella voidaan laskea myös kestoin-

dikaattori eli keskimääräisen vapaudenmenetysajan pituus kaavalla: 
𝐾𝑒𝑠𝑘𝑖𝑣𝑎𝑛𝑘𝑖𝑙𝑢𝑘𝑢

𝑉𝑖𝑟𝑡𝑎𝑢𝑠𝑡𝑖𝑒𝑡𝑜
∗ 12. Siten laskettuna keskimääräinen vapaudenmenetysaika 

Suomessa vuonna 2017 oli 7,8 kuukautta. 

Autonomian ajalta ei ole saatavilla tietoa keskivankiluvusta. Sen sijasta käy-

tetään poikkileikkaustietoa, joka osoittaa vankilassa tiettynä päivänä säilytettä-

vien vankien lukumäärän. Poikkileikkaustietoa tulkitaan ja käytetään samalla ta-

valla kuin keskivankilukua, mutta se ei ole yhtä tarkka. Tutkimuksessa käytettä-

vissä aineistolähteissä käytetään kahta erilaista tapaa tilastoida poikkileikkaus-

tietoa. Ne ovat vankiluku vuoden ensimmäisenä ja viimeisenä päivänä. Niiden 

ainoana erona pidetään tässä vankiluvun kirjaamisvuotta. Esimerkiksi vuoden 

1850 viimeisen päivän vankiluku on sama asia kuin vuoden 1851 ensimmäisen 

päivän vankiluku. Kirjoituksessa käytetään vankilukuja vertailtaessa aina vanki-

lukua vuoden viimeisenä päivänä ja puhuttaessa molemmista kirjaamistavoista 

samaan aikaan käytetään käsitettä vuodenvaihteen vankiluku. Vuodenvaihteen 

vankilukua käytetään myös tekstissä kuvattaessa vankiluvun suuruusluokan 

muutosta, kun tarkalla tilastointivuodella ei ole merkitystä. 

Tutkimuksen tarkoituksena on myös jatkaa Nils Christien esittämiä analyy-

seja ajallisesti kauemmas historiaan. Sen vuoksi olisi tarpeellista selvittää, mi-

ten nyt tarkasteltavat tilastoyksiköt vertautuvat Christien käyttämiin tilastoihin. 

Christien käyttämät aikasarjat alkavat Suomen osalta vuodesta 1886 ja muissa 

Pohjoismaissa 1810–1820-luvuilta. Christie kertoo laskeneensa Norjan osalta 

vankien päivittäisen keskimäärän laskemalla yhteen vuoden jokaisen päivän 

                                                

426 Ks. esim. Euroopan neuvoston SPACE I -hanke (https://wp.unil.ch/space/space-i/) ja poh-
joismaiset rikosseuraamustilastot (esim. https://www.rikosseuraamus.fi/en/index/criminal-

sanctionsagency/statistics/nordicstatistics.html). 
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vankiluvun ja jakamalla sen 365:llä.427 Se ei kuitenkaan näytä pitävän paik-

kaansa, koska ainakin hänen 1800-luvulta esittämänsä tiedot kuvaavat vankilu-

kua vuoden viimeisenä päivänä.428 Muiden Pohjoismaiden osalta Christie ei 

kerro käytettyä tilastoyksikköä eikä valitettavasti myöskään tietojensa läh-

dettä.429 Sen vuoksi muiden Pohjoismaiden vankilukutilasto on tässä tutkimus-

hankkeessa rakennettu uudestaan. Olen kerännyt mahdollisimman kattavat 

vankeinhoitotilastot kaikista Pohjoismaista suoraan alkuperäislähteistä ja yltä-

nyt Norjan osalta samaan vuoteen 1814 kuin Christie. En ole kuitenkaan onnis-

tunut löytämään Ruotsista (aineistossani vuodesta 1835) tai Tanskasta (1858) 

yhtä pitkiä aikasarjoja kuin Christie. Myöskään Hanns von Hofer ei ole esitellyt 

Ruotsista vuotta 1835 pidemmälle ulottuvia vankilukutietoja.430 Tiedossani ei 

ole, että varhaisempia vankilukuja olisi kummassakaan maassa julkaistu.  

Lähdetietojen puuttuessa Christien sarjojen alkuperä jää siis epäselväksi. 

Hän kertoo kirjoituksessaan tilastojen olevan ”jokseenkin luotettavia” Ruot-

sissa vuodesta 1862 ja Tanskasta vuodesta 1863 alkaen. Lisäksi hän toteaa, ettei 

ole uskaltanut jatkaa Suomen sarjoja vuotta 1886 pidemmälle karkotusten vai-

kutuksen vuoksi. Sanotun voitaisiin tulkita viittaavan siihen, etteivät Ruotsin ja 

Tanskan 1800-luvun alun tilastot välttämättä perustu viralliseen lähdeaineis-

toon. Siitä syystä en jatka omia aineistojani Christien esittämillä tiedoilla, vaan 

pitäydyn analyysissani Ruotsin ja Tanskan osalta keräämissäni lyhyemmissä 

sarjoissa.431 Suomen osalta tarkoituksena puolestaan on laajentaa käytettävissä 

olevaa tilastoaineistoa autonomian ajan alkuun saakka. 

2 Vankilukujen tilastointi autonomian ajalla 

2.1 Vankeinhoitohallituksen kertomukset 1882– 

Aikaisemmat Suomea koskevat vankilukuanalyysit ovat perustuneet vuodesta 

1882 alkaviin Vankeinhoitohallituksen tilastoihin, jotka ovat olleet helposti 

saatavilla painetuista lähteistä. Vankeinhoitohallitus, nykyinen Rikosseuraa-

muslaitos, perustettiin tammikuussa 1881 huolehtimaan Suomen vankiloista 

ja vankeinhoidon järjestämisestä.432 Sen velvollisuuksiin kuului muun ohella 

vuosittaisen vankeinhoitokertomuksen antaminen senaatille ja prokuraatto-

                                                

427 Christie 1968, s. 164. 
428 Christie esittää myöhemmin julkaisemassaan tutkimuksessa ”Hvor tett ett samfunn” Nor-

jan pitkän aikavälin vankitilastoja ja ilmoittaa ne vuoden viimeisen päivän vankilukuna. 
(Christie 1975, s. 300–305.) Alkuperäislähteestä keräämäni, ja Christien kuviota tarkasti myö-

täilevät, vankilukutilastot ovat myös vuoden viimeisen päivän vankilukuja. 
429 Christie ainoastaan kiittää tutkimusavustajaansa suurella vaivalla kerätyistä vankiluvuista. 
430 von Hofer 2011a. 
431 Christie ei tosin esitäkään artikkelissaan numerotietoja, ainoastaan kuvioita. 
432 Vankeinhoidon keskushallinnon muodostumisesta ks. Lång 1981, s. 9–36. 
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rinvirastolle. Vuonna 1882 annettuun ensimmäiseen kertomukseen sisällytet-

tiin jo kattavasti tilastotietoa vankeinhoidosta. Vankeinhoitohallituksella ei 

kuitenkaan ollut itsenäistä mahdollisuutta kerätä vankilukutietoja, vaan se tur-

vautui prokuraattorille toimitettuihin vankiluetteloihin, joihin myös proku-

raattorin kertomukset olivat perustuneet.433 Ensimmäiseen vankeinhoitoker-

tomukseen liitettiin takautuva täydennystilasto lääninvankiloissa kunkin kuu-

kauden ensimmäisenä päivänä vuosina 1873–1882 säilytettyjen vankien lu-

kumäärästä. Sellaista vankilukutietoa ei ollut koskaan aikaisemmin julkaistu 

lääninvankiloista, ainoastaan erityisvankiloista. 

Vankeinhoitohallituksen kertomuksissa ryhdyttiin myös ensimmäistä ker-

taa julkaisemaan tarkempia tilastoja vankeinhoidon järjestämisestä. Vankeja ti-

lastoitiin vankiluvun lisäksi myös esimerkiksi tuomitun vapausrangaistuksen 

laadun ja pituuden, tehtyjen rikosten sekä demografisten taustatietojen perus-

teella. Vankeinhoitohallituksen perustamisen jälkeen julkaistut tilastot ovatkin 

sisällöltään huomattavasti kattavampia kuin aikaisemmat vankilukutiedot. Voi-

daankin todeta, että suomalaiset vankeinhoitotilastot tosiasiassa alkavat vuo-

desta 1882. Tosin Vankeinhoitohallituksella oli aluksi vaikeuksia kerätä luotet-

tavaa tietoa kaikista rangaistuslaitoksista, minkä vuoksi tilastot ovat osittain 

puutteellisia kahdelta ensimmäiseltä kertomusvuodelta. Ongelmat saatiin rat-

kaistua vuoden 1884 kertomukseen, jolloin tilasto myös liitettiin osaksi Suo-

menmaan virallista tilastoa ja sen otsikoksi vakiintui Vankeinhoito. 

2.2 Prokuraattorin kertomukset 1842–1890 

Vankilukutilastojen jatkaminen vuotta 1882 aikaisemmaksi edellyttää paina-

mattomien arkistolähteiden käsittelyä. Aineiston hankinnan ja tilastojen koos-

tamisen hankaluus lieneekin pääsyynä siihen, että tutkimuksissa on toistaiseksi 

hyödynnetty lähinnä Vankeinhoitohallituksen lähteitä. Virallisten vankiluku-

tietojen julkaiseminen tuli ajankohtaisesti jo vuonna 1839 kenraalikuvernöörin 

määrättyä prokuraattorin keräämään tietoja lainkäytöstä suuriruhtinaskun-

nassa. Prokuraattorinviraston tehtävänä oli laatia rikollisuudesta, rangaistus-

käytännöstä ja tuomioistuinten toiminnasta vuosittainen kertomus valtiopäi-

ville. Vankiloita koskevat merkinnät lisättiin kertomuksiin vuonna 1842, mutta 

ensimmäisen vuoden tiedot eivät ole vertailukelpoisia poikkeavan tilastointita-

van vuoksi.434 Prokuraattori laati kertomuksiaan vuoteen 1914 saakka, mutta 

niiden oikeustilastollinen merkitys päättyi vuoteen 1890, minkä jälkeen tilasto-

jen kerääminen annettiin muiden viranomaisten tehtäväksi.435 

                                                

433 Suomen vankeinhoitohallituksen kertomus vuodelta 1882, s. 1–3. 
434 Ks. tarkemmin Vuorela 2014. 
435 Vankeinhoitohallituksen ja prokuraattorinviraston vankilukutiedot ovat siis päällekkäisiä 

1880-luvulla. 
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Prokuraattorin kertomukset ovat ruotsinkielisiä, käsinkirjoitettuja asiakir-

joja, joiden käsittelyä vaikeuttaa usein kirjurin huono käsiala. Kertomukset ja-

kautuvat tekstiosiin sekä tilastoliitteeseen, joka koostuu pääasiassa eri tuo-

mioistuinten tuomiopäiväkirjanpidosta. Rikosoikeudellisesti kiinnostavia ri-

koksia, rangaistuksia ja vankiloita koskevia tietoja löytyy kertomusten molem-

mista osista. Prokuraattorin kertomuksissa käytetään useita erilaisia tapoja ti-

lastoida vankilukua. Rangaistuslaitokset on ensinnäkin jaettu lääninvankiloihin 

ja erityisvankiloihin. Lääninvankiloiden osalta tilastoitiin ainoastaan vuoden 

aikana vankilassa kirjoilla olleiden henkilöiden lukumäärä. Kirjoilla olleiden 

vankien lukuun sisältyvät vuoden alussa vankilassa säilytetyt vangit sekä vuo-

den aikana vankilaan saapuneet vangit. Toisin sanoen: vuodenvaihteen vanki-

luku + virtaustieto = kirjoilla olleet vangit. Kirjoilla olleiden vankien määrästä 

ei voida ilman lisäaineistoa päätellä vuodenvaihteen vankilukua tai vuoden ai-

kana tulleiden vankien määrää, joten tieto ei ole sellaisenaan kovin hyödyllinen 

pidemmän vankilukutilaston laatimisessa. Erityisvankiloiden osalta puolestaan 

noudatetaan kahta erilaista tilastointitapaa, joiden käyttö on rangaistuslaitos-

kohtaista. Ensinnäkin laitoksesta voidaan ilmoittaa erikseen vuodenvaihteen 

vankiluku sekä vankilaan vuoden aikana tulleiden vankien lukumäärä.436 

Toiseksi eräistä laitoksista ilmoitetaan vuoden aikana tulleiden vankien lisäksi 

(vuodenvaihteen vankiluvun sijaan) vankiluku vuoden lopussa (”vid årets 

slut”), mikä tarkoittaa joulukuun aikana kirjoilla olleiden vankien lukumäärää. 

Muista vankilukua selittävistä tiedoista kertomuksiin on kirjattu yleisellä ta-

solla vankilaan passittamisen syyt (esim. pahanteko, irtolaisuus, kuljetus). 

2.3 Kruununvankilain vankiluettelot 1809–1918 

Prokuraattorin ja Vankeinhoitohallituksen kertomusten avulla voidaan siis laa-

tia vuodesta 1843 alkava yhtenäinen suomalainen vankilukutilasto, joka kattaa 

kaikki erityisvankilat, mutta ei lääninvankiloita. Vankilukutietojen julkaisemi-

nen aloitettiin Suomessa prokuraattorin kertomuksissa eikä varhaisempia tilas-

tojulkaisuja ole olemassa. Käytettävissä olevat aineistot ulottuvat kuitenkin au-

tonomian alkuun vuoteen 1809 saakka, jolloin prokuraattorinvirasto ryhtyi ko-

koamaan Kruununvankilain vankiluetteloita. 

Vankiluettelot ovat prokuraattorin kertomusten tapaan ruotsinkielisiä, käsin-

kirjoitettuja asiakirjakokoelmia, mutta ne koostuvat yksinomaan vankiloiden toi-

mittamista vankilistoista. Huonon käsialan lisäksi vankiluetteloiden käsittelystä 

tekee erityisen haastavaa niiden massiivinen koko; Yksittäinen vankiluettelo 

                                                

436 Yhteenlaskettuna luvut siis muodostavat vuoden aikana kirjoilla olleiden vankien luku-

määrän. 
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saattaa olla useiden tuhansien sivujen laajuinen, eivätkä sivut suinkaan ole nyky-

aikaista toimistopaperia, vaan lähinnä pahvia (ks. kuva 2).437 Luettelot sisältävät 

tiedon kussakin vankilassa kunkin kuukauden aikana säilytettyjen vankien hen-

kilöllisyydestä, vankilaan passittamisen syystä sekä mahdollisista muista ran-

gaistusajan merkinnöistä. Vankiluettelot eivät siis ole tilastojulkaisuja, vaikka 

niiden avulla voidaankin laskea vankilukuja. Vankilukujen laskennassa on kui-

tenkin eroja eri laitostyyppien välillä. 

Kruununvankiloiden osalta vankiluvun kirjaaminen on pääosin yksinker-

taista, koska kuukauden vankiluku ja vankilaan passittamisen syyt on usein 

koostettu luettelon viimeiselle sivulle. Erityisvankiloiden osalta ainoa käytettä-

vissä oleva tieto koostuu kuitenkin vankien luettelosta, joten vankiluvun kerää-

minen edellyttää konkreettisesti vankien laskemista. Erityisvankiloiden osalta 

vankilaan passittamisen syyt on ilmoitettu ainoastaan kunkin vangin tietojen 

yhteydessä, minkä vuoksi niiden luettelointi ei ole mielekäs tutkimustehtävä 

edes yksittäiseltä esimerkkivuodelta. 

Kuva 2 Kruununvankilain vankiluetteloita. Kuva: Tiina Malin 

Kuten todettua, kriminaalipoliittisessa analyysissa hyödynnetään nykyään tyy-

pillisesti vankien päivittäistä keskimäärää eli keskivankilukua. Varhaisem-

missa tutkimuksissa sen sijaan käytettiin vankilukua vuoden ensimmäisenä tai 

viimeisenä päivänä. Kruununvankilain vankiluetteloiden kirjaamistapojen 

vuoksi niiden avulla voidaan kuitenkin laskea ainoastaan kussakin vankilassa 

kuukauden aikana kirjoilla olleiden vankien lukumäärä. Luku sisältää siis sekä 

kuun alussa laitoksessa olleet vangit että kuukauden aikana tulleet vangit eli 

                                                

437 Aineiston käsittelyn haastetta kuvannee parhaiten, että aineistoa kerättäessä Kansallisar-

kiston tarjoamaan tutkijahuoneeseen mahtui vain kymmenkunta luetteloa kerrallaan. Kiitän 
suuresti tutkimusavustajana toiminutta VTM Tiina Malinia aineiston keräämisen käytännön 

toteuttamisesta sekä Kansallisarkiston tutkijasalin henkilökuntaa aktiivisesta yhteistyöstä. 
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kyseessä on poikkileikkaustiedon ja virtaustiedon yhdistelmä. Kuukauden van-

kilukua ei voida verrata mihinkään muuhun käytössä olevaan vankiluvun osoit-

tajaan, mutta se voidaan laskennallisesti muuntaa vastaamaan poikkileikkaus-

tietoa ja siten on menetelty tässä tutkimuksessa. Muunnossa on pidetty lähtö-

kohtana joulukuun vankilukua, koska se lähinnä vastaa vuoden viimeisen päi-

vän vankilukua. 

2.4 Kokoava katsaus  

Taulukossa 14 esitetään vielä kokoavasti Suomen autonomian ajan vankiluku-

tietojen aineistolähteet ja niiden sisältö. 

Taulukko 14 Suomen autonomian ajan vankilukutietojen aineistolähteet, tilastoyksiköt ja ke-

rättävissä tai laskettavissa olevat tiedot 
Aineistolähde Laitostyyppi Tilastoyksikkö Saatava tieto Aikaväli 

Kruununvanki-

lain vankiluet-

telot438 

Kruununvan-

kilat ja erityis-

vankilat 

Joulukuun vanki-

luku439 

Poikkileikkaustieto lasken-

nallisella muunnoksella. 

1809–

1918440 

Prokuraattorin 

kertomukset 

Lääninvankilat Vuoden aikana kir-

joilla olleet vangit 

Virtaustieto hyödyntämällä 

vankiluetteloista laskettua 

poikkileikkaustietoa. 

1843–

1890 

Prokuraattorin 
kertomukset 

Erityisvankilat 
(osa) 

Vankiluku vuoden 
alussa ja vuoden ai-

kana tulleet 

Poikkileikkaustieto; 
Virtaustieto 

1843–
1890 

Prokuraattorin 

kertomukset 

Erityisvankilat 

(osa) 

Joulukuun vanki-

luku ja vuoden ai-

kana tulleet 

Poikkileikkaustieto lasken-

nallisella muunnoksella; 

Virtaustieto 

1843–

1890 

Vankeinhoito-

hallituksen ker-

tomukset 

Lääninvankilat Vankiluku kuukau-

den ensimmäisenä 

päivänä 

Poikkileikkaustieto 1873–

1882441 

Vankeinhoito-

hallituksen ker-

tomukset442 

Lääninvankilat 

ja erityisvanki-

lat 

Kattavia tilastoja 

vankiluvusta ja 

vankeinhoidosta. 

Poikkileikkaustieto; 

Virtaustieto 

1882–

1921443 

                                                

438 Veikko Virtanen on tutkinut varhaisia vankiluetteloita vuosilta 1809–1831 väitöskirjas-

saan. Ks. Virtanen 1944. 
439 Vankiluettelot eivät sisällä mitään varsinaisia tilastoyksikköjä. Kunkin kuukauden vanki-

luku on kuitenkin laskettavissa vankiluettelokirjausten perusteella. 
440 Prokuraattorinvirasto muuttui oikeuskanslerinvirastoksi marraskuussa 1918. Käytännössä 

kruununvankiloiden vankiluetteloiden hyödyllisyys vankilukuaineistona päättyy vankeinhoi-
tohallituksen kertomusten alkamiseen. 
441 Takautuvasti vuonna 1882 julkaistu täydennystilasto, jonka tarkoituksena oli osoittaa lää-

ninvankiloiden pahenevaa tilanahtautta. Vuosittaisten tietojen julkaiseminen kuului osaksi 
kertomusta myös myöhempinä vuosina. 
442 Timo Aho ja Vuokko Karsikas ovat koostaneet suomalaisia vankilukutietoja Vankeinhoi-

tohallituksen ajasta alkaen. Ks. Aho – Karsikas 1980. 
443 Viimeinen Vankeinhoitohallituksen kertomus julkaistiin vuonna 1921. Sarjan nimi muut-
tui, mutta sisältö säilyi ennallaan. Vankeinhoitohallituksen seuraajaksi perustettiin vuonna 

1923 vankeinhoitoasiainosasto. 
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3 Yhtenäisen vankilukutilaston rakentaminen 

Tavoitteena on siis rakentaa historiallisista vankiluvuista yhtenäinen poikki-

leikkaustieto, joka vertautuu nykyään käytettävään keskivankilukuun. Käytän-

nössä erilaisten tilastointitapojen yhdistäminen toteutetaan laskemalla esti-

maattien avulla kunkin vuoden viimeisen päivän vankiluku. Laskennallisilla 

korjauksilla ei tietenkään voida tuottaa täsmällistä tietoa, jos sellaista ei ole läh-

teestä saatavilla. Pitkän aikavälin kehityskulkujen analysointia varten voidaan 

kuitenkin laatia riittävän tarkkoja arvioita. 

3.1 Joulukuun vankiluvun muuntaminen poikkileikkaustiedoksi 

Ensimmäiseksi ratkaistavaksi ongelmaksi nousee joulukuun vankiluvun muun-

taminen vuoden viimeisen päivän vankiluvuksi, joka toteutetaan laskemalla 

kullekin rangaistuslaitokselle erityinen kerroinluku.444 Kerroinluku on laskettu 

kaikille lääninvankiloille sekä niille erityisvankiloille, joista on tilastoitu joulu-

kuun vankiluku eikä vuodenvaihteen vankilukua. Kerroinluvun yksinkertainen 

tarkoitus on osoittaa, kuinka monta prosenttia laitoksessa joulukuun aikana säi-

lytetyistä vangeista keskimäärin vapautui joulukuun kuluessa. Kerroinluku on 

laskettava erikseen jokaiselle laitokselle, koska vankikoostumus ja vapauden-

menetysaika vaihtelivat laitoksittain. 

Kerroinluku on laskettu kruununvankilain vankiluetteloiden avulla. Las-

kelma on tehty joko suoraan vankiluetteloihin sisältyvien vapautumisaikamer-

kintöjen perusteella (erityisvankilat) tai vertaamalla joulukuun vankilukua van-

keinhoitohallituksen tilastoista ilmenevään seuraavan vuoden ensimmäisen 

päivän vankilukuun (lääninvankilat). Kummassakin tapauksessa saadaan tie-

tää, kuinka monta joulukuussa vankilassa säilytettyä vankia vapautui joulukuun 

aikana. Muutaman vuoden perusteella lasketaan keskiarvoinen vapautumisaste, 

jonka perusteella kerroinluku muodostuu.445 

Erityisvankiloissa kerroinkorjaus on tyypillisesti johtanut vankiluvun pie-

nenemiseen muutamalla vangilla, mutta paljon irtolaisia käsitelleissä laitok-

sissa vähenemä on ollut suurempaa. Lääninvankiloissa kerroinkorjaus on sen 

sijaan jopa puolittanut joulukuun vankiluvun. Mittakaavaero aiheutuu laitosten 

käyttötarkoituksista. Lääninvankiloissa säilytettiin runsaasti muitakin vanki-

ryhmiä kuin vapausrangaistusvankeja ja mahdollisten vapausrangaistusten pi-

tuudet olivat erittäin lyhyitä. Lääninvankiloissa vuosittain säilytettyjen vankien 

                                                

444 Vuoden ensimmäisen ja viimeisen päivän vankilukujen ainoana erona pidetään tässä tut-

kimuksessa sitä, mille vuodelle vankiluku tulee kirjata. 
445 1 – vapautumisaste = kerroinluku. Jos keskimäärin viisi prosenttia vangeista vapautuu jou-
lukuun aikana, kerroinluku on 0,95, jolloin 95 prosenttia joulukuun vangeista suoritti tuomio-

taan vielä vuodenvaihteessa. 
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lukumäärä olikin merkittävästi suurempi kuin erityisvankiloissa, vaikka päivit-

täinen vankiluku oli vastaavasti pienempi. Toisin sanoen vankien vaihtuvuus 

oli suurempaa lääninvankiloissa. Laskennan tulos on sen vuoksi huomattavasti 

luotettavampi erityisvankiloiden kuin lääninvankiloiden osalta. Kerroinkor-

jausten jälkeen vankilukutilastot voidaan koostaa yhtenäisiksi aikasarjoiksi. 

Vankiluku vuoden lopussa voidaan esittää katkeamattomana sarjana vuodesta 

1810 alkaen, ja vankilaan vuosittain passitettujen luku vuodesta 1843 saakka. 

Vankilukusarjat esitetään liitetaulukossa 29. 

3.2 Vapausrangaistusvankien määrän estimointi 

Kerroinkorjauksen lisäksi on mahdollista suorittaa toinenkin vankilukutilastoja 

laajentava yksinkertainen laskelma, joka kertoo vapausrangaistusvankien van-

kiluvun. Ankarammat vapausrangaistukset pantiin täytäntöön aina erityisvan-

kiloissa, kuten linnanvankilassa tai rangaistusvankiloissa ja vankilukutilastointi 

on niiden osalta riittävää. Aineistot eivät kuitenkaan osoita, kuinka moni va-

pausrangaistusvanki suoritti tuomiotaan lääninvankiloissa. Lääninvankiloissa-

han suoritettiin lyhyitä, enintään määräkuukausien pituisia vankeustuomioita 

vähäisemmistä rikoksista. Kruununvankilain vankiluettelot eivät valaise asiaa 

lainkaan. Prokuraattorin kertomuksissa puolestaan tilastoitiin vuosina 1843–

1880 ainoastaan koko vuoden aikana vankilassa kirjoilla olleiden vankien lu-

kumäärä. Prokuraattorin tilastot on jaoteltu vankiryhmittäin, joista suurimman 

muodostavat sakon muuntorangaistukseen ja vapausrangaistukseen tuomitut. 

Tutkimuksen vankilukuanalyysin kannalta olennaista on, kuinka monta va-

pausrangaistukseen tuomittua vankia suoritti tuomiotaan lääninvankiloissa 

vuoden viimeisenä päivänä. Kysymykseen vastaaminen edellyttää estimaatin 

muodostamista. 

Estimaatin lähtökohtana käytetään vankeinhoitohallituksen tarkempia van-

kilukuja, jotka sisältävät tiedon vankeusrangaistukseen tuomittujen vankien lu-

kumäärästä vuoden lopussa lääninvankiloissa vuosina 1881–1890. Vertaamalla 

niitä lääninvankiloissa vuoden aikana kirjoilla olleiden vankien lukuun, voi-

daan laskea keskiarvoinen suhdeluku vankeusvankien osuudesta sakko- ja van-

keusvankien vankiryhmässä. Suhdeluku osoittaa, kuinka suuri osuus sakko- ja 

vankeusvankien koko vuoden vankiluvusta koostuu vuoden viimeisenä päivänä 

vapausrangaistusta suorittavista vangeista. Suhdeluku on sitten kerrottu kunkin 

vuoden 1843–1880 sakko- ja vankeusvankien vankiryhmän kirjoilla olleiden 

vankien luvulla. Laskennan tuloksena saadaan estimaatti lääninvankiloissa 
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vuoden viimeisenä päivänä tuomiotaan suorittavien vankeusvankien lukumää-

rästä446. Estimaatin osoittama vankiluku – keskimäärin yhteensä 95 vankia kun-

kin vuoden viimeisenä päivänä – muodostaa kymmenen prosenttia kaikissa 

rangaistuslaitoksissa vapausrangaistusta suorittavista vangeista vuoden viimei-

senä päivänä. Täsmälleen samanlaisella laskutavalla, laskemalla keskiarvoluku 

vuoden aikana passitetuista vankeusvangeista, voidaan laatia estimaatti vuoden 

aikana tulleiden vankeusvankien lukumäärästä vuosina 1843–1882447.448 Esti-

maatin mukaan lääninvankiloihin vuoden aikana saapuneiden vankeusvankien 

lukumäärä muodostaa yli puolet koko vuonna kaikkiin rangaistuslaitoksiin va-

pausrangaistusta suorittamaan passitettujen vankien lukumäärästä. 

Estimaattien luotettavuus riippuu kahdesta taustaoletuksesta. Ensinnäkin 

vankeusvankien suhteellisen osuuden sakko- ja vankeusvankien vankiryhmästä 

oletetaan säilyneen samanlaisella tasolla vuosina 1843–1884. Oletus ei luulta-

vasti pidä paikkaansa suurten nälkävuosien vaikutuksen aikana vuosina 1866–

1870, kun kansan sakonmaksukyky oli olennaisesti heikentynyt ja vankilat 

täyttyivät sakonsovittajista. Lääninvankiloiden joulukuun vankiluku olikin 

vuonna 1868 kaksinkertainen tavanomaiseen verrattuna. Nälkävuosien lisäksi 

ei ole kuitenkaan painavia syitä epäillä vankikoostumuksen muuttuneen mer-

kittävästi. Vankiloiden käyttötavat nimittäin muuttuivat vasta 1880-luvun van-

kilarakentamisen käynnistyessä eikä taloudellisessa kehityksessä saavutettu 

menestystä, joka olisi olennaisesti parantanut kansan maksukykyä. Toisena 

taustaoletuksena edellytetään, että lääninvankiloissa suoritettujen vapausran-

gaistusten keskipituus on säilynyt samanlaisena vuosina 1843–1884. Oletus on 

suurella todennäköisyydellä todenmukainen. Lääninvankiloissa suoritetut va-

pausrangaistukset olivat lyhyitä eikä suuri vaihtelu rangaistusten pituudessa 

siksi ollut todennäköistä. Estimaatin tulokset on esitetty kuviossa 69 ja liitetau-

lukossa 30. 

                                                

446 
𝑣𝑎𝑛𝑘𝑒𝑢𝑠𝑣𝑎𝑛𝑔𝑖𝑡 𝑣𝑢𝑜𝑑𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑝𝑢𝑠𝑠𝑎 1881–90

𝑘𝑖𝑟𝑗𝑜𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑜𝑙𝑙𝑒𝑒𝑡 𝑣𝑎𝑛𝑘𝑒𝑢𝑠−𝑗𝑎 𝑠𝑎𝑘𝑘𝑜𝑣𝑎𝑛𝑔𝑖𝑡 1881–90̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
* kirjoilla olleet vankeus- ja sakkovangit ku-

nakin vuonna 1843–80. Huom. keskiarvomerkintä jaettavan ja jakajan päällä. 
447 Vuoden aikana passitettujen vankien tarkempi tilastointi alkaa vuodesta 1883. 

448 
𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡𝑢𝑡 𝑣𝑎𝑛𝑘𝑒𝑢𝑠𝑣𝑎𝑛𝑔𝑖𝑡 1881–90

𝑘𝑖𝑟𝑗𝑜𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑜𝑙𝑙𝑒𝑒𝑡 𝑣𝑎𝑛𝑘𝑒𝑢𝑠−𝑗𝑎 𝑠𝑎𝑘𝑘𝑜𝑣𝑎𝑛𝑔𝑖𝑡 1881–90̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
* kirjoilla olleet vankeus- ja sakkovangit ku-

nakin vuonna 1843–80. Huom. keskiarvomerkintä jaettavan ja jakajan päällä. 
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Kuvio 69 Vapausrangaistusvankien vankiluku vuoden viimeisenä päivänä sekä vuoden ai-

kana tulleiden vankien lukumäärä 1842–1917 (/100 000 as.). Estimoituja arvoja sisältävät 

välit merkitty ympyröillä. Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 
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D Vankiluvun historiallinen kehitys 

1 Suomen vankiluvun kehitys 

Vankilukutilastojen muodostamisen ja vapausrangaistusvankien lukumäärän 

estimoinnin jälkeen voidaan aineistoa käyttää vankiluvun historiallisen kehi-

tyksen tarkasteluun. Kuviossa 70 esitetään Suomen vankiluku vuoden viimei-

senä päivänä vuosina 1810–1917. 

 
Kuvio 70 Vankiluku vuoden viimeisenä päivänä Suomessa 1810–1917 (/100 000 as.). Kol-

men vuoden liukuvat keskiarvot. 

a. 1810–1830 

Suomen vankiluku kasvoi huomattavasti autonomian ajan ensimmäisten vuo-

sikymmenten aikana. Aikaisemman tutkimuksen perusteella tiedämme, että 

vankilan käyttö alkoi yleistyä 1700-luvun lopulla. Vankipopulaation lisäänty-

minen aiheutui erityisesti vuoden 1734 lain kuolemanrangaistussäännösten 

yleisyydestä sekä niiden muuntamisesta leuteraation ja armahdusten kautta 

elinkautisiksi vapausrangaistuksiksi. Elinkautinen rangaistus merkitsi 1800-lu-

vun alussa kirjaimellista elämän loppuun saakka kärsittävää vapaudenmenetys-

seuraamusta. Sen vuoksi poistuma vankiloista oli hidasta ja vankiluku pääsi 

kasvamaan varsin nopeasti. Esimerkiksi Viaporin käyttöaste venyi äärimmil-

leen kuolemanrangaistuksesta armahdettujen pakkotyöläisten suuren määrän 

vuoksi. 

Teloitusten vähenemisen lisäksi vankipopulaatioon vaikutti myös kiihtyvä 

väestönkasvu. Väestönkasvu oli ongelmallista maatalousyhteiskunnassa, koska 

viljelykelpoinen maa ja maataloustyöpaikat eivät lisääntyneet samaa tahtia väes-

tön kanssa. Seurauksena oli koko Euroopassa merkittäväksi sosiaaliseksi haas-
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teeksi noussut tilattoman ja työttömän väestön määrän lisääntyminen eli niin sa-

nottu irtolaisongelma. Aikakauden sosiaalipoliittiset keinot ongelman ratkaise-

miseksi olivat hyvin rajalliset ja irtolaisuutta pyrittiinkin suitsimaan tiukentu-

valla sosiaalisella kontrollilla. 1500-luvulta lähtien irtolaiset oli pakkovärvätty 

sotaväkeen, mutta vuoden 1804 kuninkaallisen asetuksen myötä heidät voitiin 

määrätä rangaistuslaitoksiin yleiseen työhön. Köyhempien kansanosien määräl-

linen kasvu johti siten myös vankiluvun kasvuun.449 

Irtolaisuuden vaikutukset vankilukuun eivät kuitenkaan rajoittuneet irtolais-

ten vangitsemiseen. Toisena merkittävänä tekijänä oli nimittäin rangaistusajan 

piteneminen. Irtolaisuudesta vangitut vapautettiin vasta, kun he osoittivat itsel-

leen laillisen suojelun eli työpaikan tai vakituisen asunnon. Sellaisen hankki-

minen oli kuitenkin vaikeaa vankilan muurien sisäpuolelta, joten vapaudenme-

netysajat muodostuivat erittäin pitkiksi. Varsin suuri osa irtolaisuudesta vangi-

tuista vietti rangaistuslaitoksessa useita kymmeniä vuosia. Lisäksi rikoksen 

vuoksi vapausrangaistukseen tuomitut voitiin rangaistusajan päättymisen jäl-

keen määrätä vangittavaksi irtolaisuudesta – heillä ei useinkaan ollut työtä tai 

asuinpaikkaa odottamassa. Siten irtolaiskontrolli tarkoitti myös vapausrangais-

tukseen tuomittujen rangaistusaikojen muuttumista määrittelemättömän pit-

kiksi.450 

b. 1830–1840 

Vankiluvun kasvuvaihe keskeytyi vuonna 1830, jolloin vankiluku pieneni yli 

30 prosenttia. Taustalla oli keisari Nikolai I:n samana vuonna Suomeen tekemä 

matka, jonka aikana hän vieraili Viaporin linnoituksessa. Keisari totesi linnan-

vankilan olosuhteiden olevan sietämättömän huonot ja antoi määräyksen ryhtyä 

välittömiin toimenpiteisiin asiantilan korjaamiseksi. Viaporin tilanne johtui 

pääosin liian suuresta vankimäärästä. Linnoitus oli rakennettu sotilaskäyttöön 

eikä sitä alun perinkään ollut tarkoitettu suureksi rangaistusvankilaksi. Siitä 

huolimatta se oli Suomen ainoa vakavista rikoksista tuomittujen henkilöiden 

säilyttämiseen varattu laitos. Keisarin määräyksen toteuttaminen edellytti siten 

ensisijaisesti vankimäärän pienentämistä, minkä aikaansaamiseksi toteutettiin 

vankisiirtoja venäläisiin linnoituksiin, joiden seurauksena Viaporin vankimäärä 

väheni alle kolmasosaan.451 Koska vangit siirrettiin Venäjälle, he poistuivat sa-

malla myös Suomen vankilukutilastoista. 

Vankisiirtojen vaikutus oli kuitenkin väliaikainen ja Viaporin vankiluku ko-

hosi entiselle tasolleen vain viiden vuoden kuluessa. Vankisiirroilla oli kuiten-

                                                

449 Ks. Snare 1977; Snare 1982, s. 314–318; von Hofer 2011a, s. 209–212. 
450 Snare 1977; Snare 1982, s. 318–320. 
451 Virtanen 1944, s. 415–418. 
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kin kahdestakin syystä kauaskantoisia seurauksia Suomen vankiluvun kehityk-

seen. Ensinnäkin Viaporiin saapui vuosittain vain vähän uusia vankeja, ja va-

paudenmenetysajat olivat poikkeuksellisen pitkiä sekä irtolaisille että linnan-

vangeille. Venäjälle siirretyt vangit olisivat siten keskimäärin suorittaneet ran-

gaistuksiaan vielä pitkään ja siten lisänneet useiden vuosien ajan Suomen van-

kilukua. Toiseksi suuri osa linnoituksen vangeista suoritti elinkautista pakko-

työrangaistusta, joka oli määrätty kuolemanrangaistuksen sijasta. Koska kuole-

manrangaistukset muunnettiin vuodesta 1826 alkaen karkotuksiksi Siperiaan ei 

siirrettyjen vankien tilalle enää koskaan tullut samanlaista armahdettujen elin-

kautisvankien joukkoa. Vankisiirrot siis vapauttivat Viaporista runsaasti tilaa 

nopeammin vaihtuville vankiryhmille. 

Vankisiirtojen vaikutus vankilukuun tulisi ymmärtää ennen muuta tekni-

senä vähennyksenä, koska vangit jatkoivat rangaistustensa suorittamista venä-

läisissä linnoituksissa. Suomalaisen seuraamusjärjestelmän vuoksi vapautensa 

menettäneiden lukumäärä ei siis muuttunut, vaan vangit ainoastaan siirtyivät 

kotimaisen vankikirjanpidon ulottumattomiin. Siirrettyjen vankien lukumäärää 

voitaisiin periaatteessa pyrkiä arvioimaan laskennallisen estimaatin avulla, ku-

ten myöhemmin toimitaan Siperiaan karkotettujen osalta. Silloin Suomen van-

kiluku voitaisiin esittää täydellisenä, sisältäen myös Viaporista Venäjälle siir-

retyt vangit. Toisin kuin Siperiaan karkotettujen osalta, siirretyistä vangeista ei 

kuitenkaan ole saatavilla tietoja, jotka mahdollistaisivat luotettavan estimaatin 

muodostamisen. Varovaisena havainnollistuksena esitetään kuviossa 71 Suo-

men vankiluku vuoden viimeisenä päivänä vuosina 1810–1835 sisältäen myös 

arvion tasosta, jolla vankiluku olisi kehittynyt vankisiirtoja seuraavien vuosien 

aikana, jos vankisiirtoja ei olisi toteutettu ja vankilakapasiteettia olisi ollut riit-

tävästi.452 

                                                

452 Arvio perustuu Venäjälle siirrettyjen vankien lukumäärään, joiden vuosipoistumaksi on 

oletettu 2,5 prosenttia. Nimenomaan poistumatahdin arviointi on mahdotonta, minkä vuoksi 
arvio on tässä esitetty vain viideltä siirtoa seuranneelta vuodelta, joiden aikana vankipoistuma 

olisi joka tapauksessa ollut vähäinen. 
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Kuvio 71 Vankiluku vuoden viimeisenä päivänä Suomessa 1810–1835 (/100 000 as.). 

c. 1840–1847 

Vankisiirrot vähensivät Suomen vankilukua noin viidenneksellä, mutta eivät 

tietenkään ratkaisseet vankiluvun kasvua aiheuttaneita sosiaalisia ongelmia. 

Vankipopulaation lisääntyminen jatkuikin aikaisempaan tahtiin 1830-luvun 

loppupuolelle saakka ja lyhyen vähenevän kauden jälkeen vielä 1840-luvun 

puoliväliin saakka. Vankiluku saavutti autonomian ajan huippulukemansa 

vuonna 1844 ja erittäin korkean vankiluvun jakso jatkui vuoteen 1847. 

Vankiluvun väheneminen 1830-luvun lopulla aiheutui ainoastaan läänin-

vankiloiden vankiluvun muutoksesta. Lääninvankiloiden vuoden viimeisen 

päivän vankiluku ja vuoden aikana kirjoilla olleiden vankien määrä puolittuivat 

vuodesta 1837 1860-luvun alkuun mennessä. Vähenemistä tapahtui kaikissa 

vankiryhmissä. Lääninvankiloiden vankiluvun vähenemiselle ei ole tässä yh-

teydessä esitettävissä yksinkertaista selitystä. Tuomitun rikollisuuden määrässä 

oli samaan aikaan meneillään vähenevän kehityksen vaihe, millä on saattanut 

olla vaikutusta vankilukuihin. Tuomioiden väheneminen kohdistui tosin erityi-

sesti pahoinpitely- ja siveellisyysrikoksiin, joista tuomitut eivät muodostaneet 

kovinkaan suurta osaa vangeista. Kuitenkin varkauden vuoksi lääninvanki-

loissa säilytettyjen henkilöiden lukumäärä väheni selvästi samaan aikaan, 

vaikka varkaustuomioiden määrä säilyi ennallaan.453 On siis luultavaa, että lää-

ninvankiloiden vankiluvun vähenemiselle on muita selityksiä kuin rikostuo-

mioiden määrä. 

                                                

453 Kruununvankilain vankiluetteloihin sisältyy tieto lääninvankiloissa säilytettyjen henkilöi-

den vangitsemisen perusteesta (”dömda för”). Perusteen tulkinta on kuitenkin epävarma. Ei 

ole esimerkiksi tiedossa, sisältääkö varkaudesta vangittujen joukko myös varkauden vuoksi 
tutkintavankeudessa säilytetyt ja varkaudesta tuomitut, kuljetusta odottavat vangit. Kysymyk-

seen ei voida vastata lähdeaineiston perusteella. 
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Lääninvankiloiden vankiluvun vähenemisestä huolimatta kaikkien rangais-

tuslaitosten vankiluku kasvoi vuoteen 1847 saakka. Lisääntyminen aiheutui siis 

erityisvankiloiden vankimäärien kasvusta. Erityisen suuri muutos ajoittui vuo-

teen 1844, jolloin erityisvankiloiden vuoden viimeisen päivän vankiluku kasvoi 

lähes kolmanneksella. Hämeen linnaan perustettiin tuolloin Kronoborgin työ- 

ja ojennuslaitos, johon sijoitettiin heti yli 400 päivittäistä vankia. Tilastollisesti 

nuo vangit ilmaantuivat kuin tyhjästä, koska muiden laitosten vankimäärissä ei 

havaita vastaavaa vähenemää.454 Kyse on autonomian ajan korkeimmasta van-

kiluvusta, joten on periaatteessa mahdollista, ettei vankipaikkoja ollut riittänyt 

kaikille ennen Kronoborgin avaamista. Vankeja on siksi voitu säilyttää esimer-

kiksi tilastojen ulkopuolella jäävissä kaupunginvankihuoneissa tai jopa vapau-

dessa odottamassa tuomion täytäntöönpanoa. Toisaalta Suomen vankeinhoito-

järjestelmä ei ollut tuolloin kovinkaan tarkka laitosten ahtaudesta, joten en pi-

täisi jälkimmäistä vaihtoehtoa todennäköisenä. 

d. 1848–1866 

Erityisvankiloidenkin vankiluku alkoi vähetä vuonna 1848. Osasyynä vähene-

miseen oli Siperiaan karkottamisen laajentaminen koskemaan myös pidempi-

aikaisiin vapausrangaistuksiin tuomittuja sekä irtolaisuudesta vangittuja henki-

löitä. Vangeilla oli mahdollisuus anoa armahdusta vapaudenmenetyksestä ja 

pyytää tulla lähetettäväksi Siperiaan. Vuositasolla vapausrangaistukseen tuo-

mittuja tai irtolaisuudesta vangittuja lähetettiin Siperiaan keskimäärin hieman 

alle sata. Karkotuskäytännön laajentamisella on siten ollut ilmeinen vaikutus 

erityisvankiloiden vankipopulaatioiden kasvun päättymiseen ja alkavaan vähe-

nemiseen, mutta ilmiö ei selity edes suurimmalta osaltaan karkotuksilla. 

Itse asiassa erityisvankiloiden vankiluvun väheneminen oli tilastollisesti 

varsin monimutkainen ilmiö. Erityisvankiloihin passitettujen vankien määrä 

väheni vuonna 1848 kolmanneksella edelliseen vuoteen verrattuna. Muutoksen 

välitön syy oli vapausrangaistustuomioiden väheneminen, mikä johtui erityi-

sesti varkausrikollisuuden vähenemisestä. Varkauksia tuomittiin suhteellisen 

paljon vielä 1840-luvun alussa, mutta vuodesta 1847 alkaen niiden määrä vä-

heni kolmanneksella 1860-luvun alkuun mennessä.  

Erityisvankiloiden vankiluku väheni merkittävästi vuoteen 1850 saakka, 

mutta lähti sen jälkeen voimakkaaseen kasvuun, jonka seurauksena vankiluku 

kohosi takaisin 1840-luvun puolivälin tasolle vuoteen 1854 mennessä. Vuoden 

1855 vankiluku oli kuitenkin jopa kaksi viidesosaa pienempi kuin edeltävän 

vuoden lopussa. Uusi vankilukutaso oli pysyvä eikä siinä tapahtunut enää mer-

                                                

454 Hämeenlinnan lääninvankilan vankiluku tosin väheni 50:llä. Heidät ilmeisesti siirrettiin 

Kronoborgiin. 
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kittäviä muutoksia ennen vuotta 1870. 1860-luvun puolivälissä erityisvanki-

loissa säilytettiin enää yhtä paljon vankeja kuin ennen vuoden 1830 vankisiir-

toja. 

Erityisvankiloiden vankilukukehityksessä oli kyse kahden erilaisen vanki-

ryhmän, vapausrangaistusvankien ja irtolaisten määrän muutoksista. Vankilu-

vun kasvu 1850-luvun alkuvuosina aiheutui kummankin vankiryhmän kas-

vulla. Vuoteen 1855 ajoittunut äkillinen vankimäärän väheneminen ilmeni sa-

malla tavalla kummassakin ryhmässä. Vuoden 1855 jälkeen vankiryhmien 

määrät kehittyivät kuitenkin päinvastaisella tavalla. Erityisvankiloissa säilytet-

tyjen vapausrangaistusvankien määrä lisääntyi tasaisesti aina 1870-luvun puo-

liväliin asti, mutta vankiluku säilyi vakaana, koska irtolaisten määrä väheni 

vastaavasti. 

Olennainen kysymys on, minkä vuoksi vankiluku väheni vuonna 1855. 

Taustalla oli jälleen vapausrangaistustuomioiden väheneminen. Aiemmin to-

dettiin tuomittujen vapausrangaistusten vähentyneen 70 prosentilla vuosina 

1853–1864. Suurin osa vähenemästä tapahtui 1850-luvun puolivälissä. On jos-

sain määrin epäselvää, mikä tarkalleen ottaen aiheutti tuomioiden vähenemi-

sen, mutta oletettavasti kyse oli varkauksien ja haaskausrikosten vähenemi-

sestä. Toinen mahdollinen selitys voisi olla samaan aikaan käyty Krimin sota. 

Sodalla oli ainakin välitön vaikutus vankeinhoitojärjestelmään, koska Viaporin 

linnoituksen vangit siirrettiin väliaikaisesti sisämaan vankiloihin. Sota ei selitä 

pidempiaikaista tuomiomäärän vähenemistä, mutta voisi osittain selittää 1850-

luvun puolivälissä tapahtuneen muutoksen äkillisyyttä. 

Kokoavasti voidaan todeta, että Suomen vankiluvun väheneminen kulmi-

noitui 1860-luvun puolivälissä, jolloin vankiluku oli palannut 1830-luvun ta-

solle. Rangaistuslaitosten käyttötapoihin oli lisäksi tullut olennainen muutos, 

kun erityisvankiloihin passitettiin entistä vähemmän irtolaisia ja vastaavasti 

enemmän vapausrangaistusvankeja. 1850–1860-luvut merkitsivätkin ensim-

mäistä merkittävää askelta kehityksessä, jonka lopputuloksena rangaistuslai-

tosjärjestelmä tulisi muuttumaan rikoksesta tuomittujen tai epäiltyjen henkilöi-

den säilyttämiseen varatuksi instituutioksi. 

e. 1867–1882 

Suomen suuret nälkävuodet katkaisivat vankiluvun vähenevän kehityksen ja 

kaikkien rangaistuslaitosten yhteenlaskettu vankimäärä lisääntyi yhdessä vuo-

dessa lähes kolmanneksella. Nälkävuodet eivät kuitenkaan vaikuttaneet erityis-

vankiloiden vuoden viimeisen päivän vankilukuun, vaan muutos kohdistui ai-

noastaan lääninvankiloihin, joissa vankiluku kaksinkertaistui vuosina 1865–

1867. Koko vuoden aikana kirjoilla olleiden vankien osalta havaitaan, että suu-

rin muutos koettiin irtolaisten vankiryhmässä. Vuoden 1866 aikana lääninvan-

kiloissa säilytettiin 1 768 karkuria ja irtolaista, joista suurin osa oli irtolaisia. 
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Vuoden 1868 aikana vankiloissa säilytettiin yhteensä 6 506 kyseiseen vanki-

ryhmään kuuluvaa henkilöä. Kaikkiin muihinkin vankiryhmiin kuuluvien van-

kien määrä kasvoi huomattavasti nälkävuosien aikana. Lääninvankiloiden van-

kiluku väheni merkittävästi vuonna 1870 nälkävuosien välittömien vaikutusten 

hälvetessä. Vuoden viimeisen päivän vankiluku ja vankilaan passitettujen hen-

kilöiden määrä jäivät kuitenkin pysyvästi korkeammalle tasolle kuin ennen näl-

kävuosia. 

Erityisvankiloiden osalta nälkävuodet eivät siis tuottaneet olennaista muu-

tosta vuoden viimeisen päivän vankilukuun, mutta vaikutus näkyi kuitenkin 

vankilaan passitettujen henkilöiden lisääntymisellä: Vuonna 1868 erityisvanki-

loihin passitettiin yli kaksi kertaa enemmän vankeja kuin vuonna 1866. Rikok-

sesta tuomittujen määrä kaksinkertaistui ja irtolaisuudesta vangittujen kolmin-

kertaistui. Siitä huolimatta vuoden viimeisen päivän vankiluku oli kummassa-

kin vankiryhmässä lähes täsmälleen sama molempina vuosina. Toisin sanoen 

erityisvankiloissa säilytettiin nälkävuosien aikana poikkeuksellisen lyhytaikai-

sia seuraamuksia suorittavia vankeja. 

Nälkävuosien jälkeen vankiluku ei palannut entiselle tasolleen, mikä johtuu 

vuoden 1866 osittaisuudistusasetusten voimaantulosta vuonna 1870. Erityis-

vankiloiden vuoden viimeisen päivän vankiluku kasvoi uudistuksen vaikutuk-

sesta saman verran kuin lääninvankiloiden vankiluku väheni nälkävuosien 

päättymisen seurauksena. Mielenkiintoista on, että erityisvankiloihin passitet-

tujen vankien määrä lähti kasvamaan vuoden 1870 jälkeen ja oli 1880-luvun 

alussa jo kaksinkertainen nälkävuosia edeltäneeseen tasoon. Vuoden viimeisen 

päivän vankiluku ei kuitenkaan kasvanut samassa suhteessa, mistä voidaan pää-

tellä, että uudistusasetuksen aikakaudella suoritetut vapausrangaistukset olivat 

keskimäärin lyhyempiä kuin vuoden 1734 lain järjestelmässä. Osittaisuudistuk-

sen voimaantuloa seurannut korkean vankiluvun kausi jatkui vuoteen 1882 

saakka. 

f. 1883–1917 

Vankiluku kääntyi jälleen vähenemään vuodesta 1883 alkaen. Väheneminen 

selittyy varkausrikollisuudella, joka oli 1880-luvun alussa tavanomaista ylei-

sempää taloudellisen laskusuhdanteen vuoksi. Varkaudet kuitenkin vähenivät 

huomattavasti vuonna 1882 ja väheneminen jatkui vuosikymmenen loppuun 

saakka. Vankilukukehitys korreloi tältä osin varkausrikollisuuden kanssa, mikä 

johtui varkaudesta tuomittujen vankien merkittävästä osuudesta kokonaisvan-

kiluvussa. Vankiluku kasvoi jälleen 1890-luvun alussa, mikä johtui uudesta 

taantumasta ja siitä seuranneesta varkausrikosaallosta. 

1890-luvun laskusuhdanteen päättymisen vaikutukset vankilukuun jäivät 

erittäin lyhytaikaisiksi, tarkalleen yhden vuoden mittaisiksi, koska vuoden 
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1889 rikoslaki tuli voimaan vuonna 1894 laajentaen merkittävästi vapausran-

gaistusten käyttöalaa. Uuden rikoslain merkitys vapausrangaistusten käyttöön 

ilmenee ehkä kaikkein selvimmin siinä, että vankilukukehitys eriytyi varkaus-

rikollisuuden kehityksestä, johon se oli ollut aikaisemmin kiinteässä yhtey-

dessä. Vuoden 1894 jälkeen varkaustuomiot vähenivät, mutta vankiluku kas-

voi. Vankiluku lisääntyi tasaisesti vuoteen 1902 saakka, minkä jälkeen seurasi 

kahdessa vuodessa tapahtunut vankimäärän merkittävä väheneminen. 

Vuosi 1905 aloitti toden teolla tulevia vuosikymmeniä leimanneen poliitti-

sen kuohunnan, joka käänsi vankiluvun uudestaan kasvuun. Vuoden viimeisen 

päivän vankiluku kaksinkertaistui vuosien 1904 ja 1917 välisenä aikana455 ja 

vankiluku tulisi kasvamaan vielä lähes kaksinkertaiseksi vuoteen 1933 men-

nessä. 

2 Suomen vankiluku verrattuna muihin Pohjoismaihin 

2.1 Kaikki vankiryhmät 

Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on hyödyntää uusia vankilukuaineistoja poh-

joismaisessa vertailussa, joka on aikaisemmissa tutkimuksissa jäänyt Suomen 

osalta puutteellisen aineiston varaan. Kuviossa 72 esitetään vuoden viimeisen 

päivän vankiluvun kehitys Pohjoismaissa vuosina 1810–1917. 

 
Kuvio 72 Vankiluku vuoden viimeisenä päivänä Pohjoismaissa 1810–1917 (/100 000 as.). 

Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Pohjoismaiset vankilukuaineistot alkavat vaiheittain vuodesta 1810 (Suomi) 

vuoteen 1858 (Tanska). Lähtökohtaisesti oletetaan, että Norjan, Ruotsin ja 

                                                

455 Kuviossa 64 esitetyt kolmen vuoden liukuvat keskiarvot peittävät hieman muutoksen suu-

ruusluokkaa tältä osin. 
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Tanskan tilastollinen kehitys on ollut samankaltaista Suomen autonomian al-

kuvuosina. Samankaltaisuus on ilmeinen Christien esittelemissä aineistoissa, 

joiden luotettavuus on toki edellä kuvatulla tavalla kyseenalainen. Ruotsin vuo-

desta 1835 alkavat vankilukutilastot asettuvat välittömästi samanlaiselle tasolle 

ja kehittyvät samalla tavalla kuin Norjassa, mikä antaa viitteitä edeltävänkin 

kehityksen vertailukelpoisuudesta. Tanskassa aineistot alkavat selvästi muita 

Pohjoismaita myöhemmin eikä oletusta voida perustella yhtä vakuuttavasti. 

Tanskan vankiluvun tilastoitu kehitys on kuitenkin hyvin samanlainen kuin 

Ruotsissa ja Norjassa. 

Havaitaan, että myös Norjan ja Ruotsin vankiluvut kasvoivat 1800-luvun 

alussa, kuten Suomessakin. Kasvun syytkin olivat samat eli kuolemaantuomit-

tujen armahtaminen elinkautisiin pakkotyörangaistuksiin ja irtolaisten määrän 

lisääntyminen.456 Ruotsissa ja Norjassa vankiluku alkoi vähetä 1840-luvun 

puolivälissä. Hanns von Hofer ja Annika Snare ovat selittäneet vankiluvun vä-

henemistä erityisesti irtolaisten puhdistuksella vankiloista.457 Irtolaisten puh-

distaminen tarkoitti paitsi irtolaisuudesta vangitsemisen vähentämistä myös 

rangaistusvankien vapauttamista ilman laillisen suojelun osoittamista, mikä tar-

koitti paluuta määrätyn pituisiin vapausrangaistuksiin.458 Pohjoismaissa vanki-

luvun väheneminen jatkui tasaisena 1900-luvun alkuun saakka, Ruotsin straf-

flagenin säätämistä seurannutta vankilukupiikkiä lukuun ottamatta. 

Suomessa vankiluku kehittyi samaa tahtia Norjan vankiluvun kanssa vuo-

teen 1830 saakka, jolloin Viaporin vankisiirrot toteutettiin. Sen jälkeen vanki-

luvun kasvu jatkui entiseen tapaan, mutta vankiluku ei enää noussut yhtä suu-

reksi kuin Norjassa tai Ruotsissa. Graafisen tarkastelun perusteella vaikuttaa 

siltä, että Suomen vankiluku olisi säilynyt samalla tasolla Norjan kanssa, mikäli 

vankisiirtoja ei olisi toteutettu ja uusille vangeille olisi riittänyt tilaa ilman siir-

toja. Vankiluku alkoi vähetä suunnilleen samaan aikaan kuin muissa Pohjois-

maissa, mutta väheneminen päättyi äkillisesti 1860-luvun nälkävuosiin ja osit-

taisuudistuksen voimaantuloon vuonna 1870. Sen jälkeen vankiluku asettui 

verraten vakaalle tasolle eikä ainakaan vähentynyt samalla tavalla kuin Nor-

jassa, Ruotsissa ja Tanskassa. 1890-luvun alusta alkaen Suomen vankiluku al-

koi kasvaa päinvastoin kuin muissa Pohjoismaissa. Vastakkaisten kehityskul-

kujen seurauksena Suomen vankiluku kohosi Pohjoismaiden pienimmästä suu-

rimmaksi vuosien 1860–1880 aikana. Suomen itsenäistyessä vankiluku oli jo 

lähes kolme kertaa suurempi kuin missään muussa Pohjoismaassa. Kokoavasti 

voidaan siis todeta, että Suomen vankiluvun taso poikkesi muista Pohjoismaista 

                                                

456 Christie 1968, s. 161; Snare 1977; Snare 1982, s. 316–318; von Hofer 2011a, s. 209–212. 
457 Snare 1977; Snare 1982, s. 316–318; von Hofer 2011a, s 208–212. 
458 Snare 1977; Snare 1982, s. 320. 
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vuoden 1830 jälkeen vankisiirtojen seurauksena ja vankiluvun kehitys alkoi 

varsinaisesti eriytyä vuonna 1867. 

2.2 Vapausrangaistusvangit 

Edeltävässä tarkastelussa on huomioitu kaikki rangaistuslaitoksissa säilytetyt 

vankiryhmät. Tarkempaa tietoa vankilukukehityksen erojen taustoista voidaan 

saada erottelemalla rikoksen vuoksi vapausrangaistukseen tuomitut vangit 

muista vankiryhmistä. Tarkastelun ulkopuolelle jäävät siis kaikki sellaiset van-

kiryhmät, joita ei ole nimenomaisesti tuomittu vapausrangaistukseen, kuten ir-

tolaiset, sakonsovittajat ja tutkintavangit. Suomen osalta käsittelyssä voidaan 

hyödyntää edellä laskettua estimaattikorjausta ja Ruotsista on erikseen saata-

villa virallinen tilasto rangaistukseen tuomituista vangeista. Norjasta ja Tans-

kasta vastaavia tietoja ei ole käytettävissä, joten seuraava tarkastelu rajautuu 

vankiluvun osalta Suomeen ja Ruotsiin. 

a. Vankilukutilastoon perustuva vertailu (Suomi ja Ruotsi) 

Kuvioissa 73 ja 74 esitetään Suomen ja Ruotsin vapausrangaistusvankien vuo-

den viimeisen päivän vankiluvun ja vuoden aikana passitettujen vankien mää-

rän kehitys 1830-luvulta alkaen. 

 
Kuvio 73 Vapausrangaistusvankien vankiluku vuoden viimeisenä päivänä Suomessa ja Ruot-

sissa 1830–1917 (/100 000 as.). Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 74 Vuoden aikana vankilaan passitetut vapausrangaistukseen tuomitut vangit Suo-

messa ja Ruotsissa 1835–1917 (/100 000 as.). Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Vertailu osoittaa, että Suomessa oli autonomian aikana huomattavasti vähem-

män vapausrangaistukseen tuomittuja vankeja kuin Ruotsissa. Eron ollessa 

suurimmillaan vuonna 1855 oli Ruotsissa yli neljä kertaa enemmän vapausran-

gaistusvankeja suhteessa väkilukuun kuin Suomessa. Toisaalta, kun Suomen 
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kaikki vankiryhmät sisältävä vankiluku saavutti Ruotsin tason 1870-luvun lo-

pussa. oli Ruotsissa siitä huolimatta 1,6 kertaa enemmän vapausrangaistusvan-

keja kuin Suomessa. Toisin sanoen rangaistuslaitoksia käytettiin Suomessa vä-

hemmän rikoksentekijöiden rankaisemiseen ja enemmän muiden ihmisryh-

mien, kuten irtolaisten kontrollointiin kuin Ruotsissa. Vapaudenmenetyksen 

käytössä ei siis ollut ainoastaan määrällistä, vaan myös laadullinen ero. 

b. Tuomiotilastoon perustuva vertailu (Pohjoismaat) 

Vapausrangaistusvankien vankiluku määräytyy teknisesti kahden muuttujan, 

tuomittujen vapausrangaistusten ja niiden keskipituuden perusteella. Kuviossa 

75 esitetään aluksi tuomittujen vapausrangaistusten kehitys Pohjoismaissa vuo-

sina 1832–1917. Kyseessä on siis tuomioistuinten toimintaa kuvaava tilasto, 

johon perehdyttiin jo edellä rangaistuskäytäntöä koskevassa jaksossa. 

 
Kuvio 75 Tuomitut vapausrangaistukset Pohjoismaissa 1832–1917 (/100 000 as.). Kolmen 

vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuten aiemminkin todettiin, Pohjoismaat olivat jakautuneet vapausrangaistus-

ten käytössä kahteen ryhmään. Norjassa ja Tanskassa langetettiin selvästi 

enemmän vapausrangaistuksia kuin Suomessa tai Ruotsissa, mutta ne olivat 

laadultaan usein lyhyitä vesileipävankeuksia. Suomessa ja Ruotsissa puoles-

taan suosittiin pidempikestoisia kuritushuonerangaistuksia, joita vastaavasti 

tuomittiin harvemmin. Mielenkiintoista on, että erilaisesta tuomioistuinkäytän-

nöstä huolimatta Norjan, Ruotsin ja Tanskan vankiluvut olivat hyvin samanlai-

sia. Suomenkin osalta voitaneen väittää, että ilman 1830-luvun vankisiirtoja 

olisi vankiluvun kehitys ollut huomattavasti pidempään samanlaista kuin Nor-

jassa ja Ruotsissa. Olisi hyödyllistä päästä vertaamaan Norjan ja Tanskan va-

pausrangaistusvankien vankilukua Suomeen ja Ruotsiin, mutta tarvittavaa ai-

neistoa ei ole olemassa. 
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Vuosisadan kuluessa vapausrangaistusten tuomitsemiskäytännöt kehittyi-

vät Pohjoismaissa erilaisilla tavoilla. Suomessa tuomioiden määrä väheni huo-

mattavasti 1850-luvun aikana, mutta kasvoi molempien rikosoikeusuudistusten 

voimaantulon myötä (1870 ja 1894). Norjassa tuomiomäärät puolestaan vähe-

nivät, Ruotsissa säilyivät vakaana ja Tanskassa lisääntyivät selvästi. Siitä huo-

limatta kokonaisvankiluku kehittyi Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa samalla 

tavalla. Suomessa ja Ruotsissa tuomiomäärän kehityksessä havaittavat erot ei-

vät toisaalta riitä selittämään vapausrangaistusvankien vankilukujen erilai-

suutta. 

c. Rangaistusten pituuteen perustuva vertailu (Suomi ja Ruotsi) 

Tuomioiden lukumäärän lisäksi vankiloiden käyttöä määrittävä piirre on va-

paudenmenetysseuraamusten pituus. Nykyään tuomittujen vapausrangaistusten 

pituus ilmoitetaan yleensä tuomiotilaston yhteydessä, mutta tietoa ei ole saata-

villa autonomian ajalta. Sen sijaan vankilukutilaston avulla voidaan laskea kes-

kimääräinen vapaudenmenetysaika jakamalla vuodenvaihteen vankiluku vir-

taustiedolla ja kertomalla tulos kahdellatoista. Keskimääräinen vapaudenmene-

tysaika kuvaa aikaa, jonka keskimääräinen vanki vietti rangaistuslaitoksessa. 

Koska Norjasta ja Tanskasta ei ole saatavilla tietoa vapausrangaistusvankien 

lukumäärästä, ei myöskään rangaistusten keskipituutta voida laskea Kuviossa 

76 esitetään vapausrangaistusten keskipituus Suomessa ja Ruotsissa vuosina 

1835–1917. 

 
Kuvio 76 Vapausrangaistusten keskipituus Suomessa ja Ruotsissa 1835–1917 (kk).459 Kol-

men vuoden liukuvat keskiarvot. 

                                                

459 
𝑉𝑢𝑜𝑑𝑒𝑛𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑒𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑛𝑘𝑖𝑙𝑢𝑘𝑢

𝑉𝑢𝑜𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛𝑎 𝑡𝑢𝑙𝑙𝑒𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑛𝑘𝑖𝑒𝑛 𝑙𝑢𝑘𝑢𝑚ää𝑟ä
∗ 12. 
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Vapausrangaistusten keskipituuden muutokset olivat keskeinen tekijä vankilu-

vun vähenemisen taustalla. Ruotsissa rangaistukset lyhenivät huomattavasti 

1850-luvun alusta alkaen, mitä on selitetty muuttuneella tuomioistuinkäytän-

nöllä sekä lakimuutoksella, jolla säädettiin kuritushuonerangaistus varkauden 

ensisijaiseksi seuraamukseksi. Varkaudesta langetetut kuritushuonerangaistuk-

set olivat keskimäärin lyhyempiä kuin esimerkiksi henkirikoksista annetut tuo-

miot, joten keskimääräinen vapaudenmenetysaika lyheni.460 Lisäksi rangaistus-

aikaa lyhensi edellä mainittu vapausrangaistusvankien vapauttaminen ilman 

laillisen suojelun osoittamista.461 

Vapausrangaistusten keskipituus lyheni Ruotsissa vuosisadan toisella puo-

liskolla yli 40 kuukaudesta puoleen vuoteen eli seitsemäsosaan. Suomessa va-

pausrangaistusten keskipituus lyheni myös 1840-luvulta 1870-luvun alkuun, 

mutta maltillisemmin kuin Ruotsissa. Osittaisuudistuksen aikakaudella ran-

gaistusten keskipituus vaihteli varkausrikollisuuden määrää mukaillen ja lähti 

sitten vähenemään rikoslakiuudistuksen jälkeen, kuten Ruotsissakin oli käynyt 

strafflagenin säätämisen jälkeen. 

3 Suomen vankilukukehityksen erityispiirteitä 

a. Yleistä 

Vankilukuvertailun päähavaintona siis on, että Suomen vankiluvun kehitys 

poikkesi muista Pohjoismaista. Suomen kehityksen erityispiirteitä ja taustate-

kijöitä on syytä selostaa muutamalla sanalla ja aiheeseen palataan vielä jäljem-

pänäkin. Kuvioihin 77 ja 78 on koottu kolme vapausrangaistusten käyttöä Suo-

messa havainnollistavaa mittaria. Kuvio 77 osoittaa tuomittujen vapausrangais-

tusten sekä vuoden viimeisen päivän vankiluvun kehitystä Suomessa vuosina 

1810–1917 ja kuvio 78 vapausrangaistusten keskipituuden kehitystä Suomessa 

vuosina 1843–1917. 

                                                

460 von Hofer 2011a, s. 205–215. 
461 Snare 1977; Snare 1982, s. 320–321. 
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Kuvio 77 Tuomitut vapausrangaistukset ja vuoden viimeisen päivän vankiluku Suomessa 

1810–1917 (/100 000 as.). Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 78 Vapausrangaistusten keskipituus Suomessa 1843–1917 (kk). Kolmen vuoden liu-

kuvat keskiarvot. 

Suomessa vankiluvun väheneminen aiheutui muista Pohjoismaista poiketen va-

pausrangaistustuomioiden lukumäärän vähenemisestä kolmannekseen vuosien 

1840–1860 välisenä aikana. Rangaistusten keskipituus lyheni vuosisadan puo-

livälistä alkaen, mutta epätasaisesti ja hitaammin kuin muissa Pohjoismaissa. 

Erityisvankiloissa vuodenvaihteen vankiluku väheni puoleen 20 vuodessa ja 

lääninvankiloissakin 20 prosentilla. Vankilaan tulleiden määrä väheni läänin-

vankiloissa kolmanneksella ja erityisvankiloissa kuudenneksella. 

b. Siperiaan karkotusten vaikutus 

Vapausrangaistusten käytön vähenemisen lisäksi toinen olennainen muutos oli 

vuonna 1848 voimaan tullut karkotuslainsäädännön uudistus, joka mahdollisti 

naisten, pitkiä vapausrangaistuksia suorittavien sekä irtolaisten462 karkottami-

sen Siperiaan. Karkotusten vaikutus vankilukuun on ollut huomattava, koska 

karkotetut olisivat näkyneet vankiluvussa todennäköisesti useita vuosia. Esi-

merkiksi vankiluvun nopeaan vähenemiseen 1850-luvulla vaikutti keskeisesti 

anomuskarkotusten suosion kasvu. Tilastollisesti Siperiaan karkottaminen itse 

asiassa näyttäisi jopa poistavan koko vähenevän trendin, mutta siihen palataan 

jäljempänä. 

  

                                                

462 Tarkasti ottaen irtolaiset lähetettiin siirtolaisina Siperiaan. 
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c. Suuret nälkävuodet ja rikosoikeuden osittaisuudistus 

Vankiluvun väheneminen päättyi Suomessa vuonna 1867, minkä jälkeen Suo-

men vankeinhoito kehittyi 1990-luvulle saakka hyvin eri tavalla kuin muissa 

Pohjoismaissa. Vankiluku kasvoi 1860-luvun lopussa huomattavan paljon ly-

hyessä ajassa ja vakiintui sitten aiempaa korkeammalle tasolle. Muutoksen 

taustalla oli kaksi peräkkäistä, mutta erillistä tapahtumaa. Vankiluvun kasvu 

aiheutui suurten nälkävuosien aiheuttamasta rikosaallosta, minkä seurauksena 

vankilat täyttyivät varkaista, irtolaisista ja sakonsovittajista.463 Nälkävuosien 

vaikutukset vankilukuun päättyivät vuoteen 1869. Heti seuraavana vuonna tuli 

voimaan rikosoikeuden osittaisuudistus, mikä johti vankiluvun vakiintumiseen 

nälkävuosien aikaiselle tasolle. 

d. Vapausrangaistusvankien vapaudenmenetysajan pituus 

Vapausrangaistusvankien osalta voidaan (myös) todeta, että Ruotsin Suomea 

korkeampi vankiluku oli seurausta kahdesta peräkkäisestä historiallisesta kehi-

tyskulusta. Ennen 1850-lukua molemmissa valtioissa passitettiin suunnilleen 

saman verran vankeja suorittamaan vapausrangaistusta. Ruotsissa vapausran-

gaistuksen keskipituus oli kuitenkin lähes kaksi kertaa ankarampi, mikä selittää 

vankilukujen eron. Erot rangaistusten pituudessa kaventuvat selvästi vuoden 

1855 jälkeen. Vapausrangaistusta suorittavien vankien määrä ei kuitenkaan ta-

soittunut, koska vapausrangaistusta suorittamaan passitettujen vankien luku-

määrä kasvoi Ruotsissa samaan aikaan puolitoistakertaiseksi aiemmasta. 

Suomi saavutti Ruotsin vapausrangaistusvankien vankiluvun 1890-luvulla, kun 

rikoslain kokonaisuudistus kaksinkertaisti vapausrangaistusta suorittamaan 

passitettujen vankien lukumäärän. 

e. Vankikoostumuksen kehitys 

Vankiluvun vähenemistä tarkasteltaessa on lisäksi huomioitava, että vankiloita 

käytettiin 1800-luvulla eri tavalla kuin nykyään. Tutkintavankien säilyttämisen 

ja rangaistusten täytäntöönpanon ohella laitoksiin suljettiin suuri joukko ihmi-

siä, joita ei ollut tuomittu vankeuteen tai edes epäilty rikoksesta. Merkittävin 

sellainen ryhmä olivat irtolaiset eli ilman työtä ja vakituista asuntoa (”laillista 

suojelua”) olevat ihmiset. Irtolaisuus oli myöhäisen keskiajan ja uuden ajan Eu-

roopassa eräs keskeisimmistä sosiaalisista ongelmista, joka aiheutui maaseu-

dun liikaväestöstä. Ongelmaa pyrittiin ratkaisemaan sulkemalla irtolaisia ran-

gaistuslaitoksiin tekemään työtä tai muuten kasvatettavaksi. Sen seurauksena 

esimerkiksi Suomessa irtolaiset muodostivat suurimman vankiryhmän jopa eri-

tyisvankiloissa 1850-luvun puoliväliin saakka, Ruotsissakin vuoteen 1846 asti. 

                                                

463 Ks. tarkemmin Vuorela 2018a. 
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Irtolaisten poistamista vankiloista onkin pidetty Ruotsissa vankiluvun vähene-

misen tärkeimpänä syynä.464 Suomessa erityisvankiloissa säilytettyjen irtolais-

ten määrä väheni viidennekseen vuosisadan puolivälin jälkeen, mutta läänin-

vankiloihin passitettujen tai siellä vuoden lopussa säilytettyjen irtolaisten luku-

määrä ei olennaisesti muuttunut. Irtolaisten puhdistus vankiloista tapahtui siis 

Suomessa hitaammin kuin muissa Pohjoismaissa, mikä osaltaan selittää Suo-

men poikkeavaa vankilukukehitystä. 

  

                                                

464 von Hofer 2011a, s 208–212. 
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E Siperiaan karkotusten vaikutus Suomen vankeinhoitoon 

1 Karkotettujen lukumäärän estimointi 

1.1 Karkotettujen lukumäärää mittaavan estimaatin laatiminen 

Tähän saakka analysoidut vankilukutilastot osoittavat rangaistuslaitosten käy-

tön olleen Suomessa erilaista kuin muissa Pohjoismaissa vuodesta 1830 tai vii-

meistään vuodesta 1867 alkaen. Suomalaisen täytäntöönpanojärjestelmän suu-

rin ero muihin Pohjoismaihin verrattuna oli kuitenkin Siperiaan karkottaminen. 

Aiemmin on useammassa asiayhteydessä todettu karkotuskäytännöllä olleen 

konkreettista vaikutusta vankiluvun kehitykseen. Kriminaalipoliittisten järjes-

telmien ankaruutta vertailtaessa on otettava huomioon myös karkotusten vai-

kutukset suomalaiseen rangaistusjärjestelmään. Tehtävä ei kuitenkaan ole ai-

van yksinkertainen. 

Karkotusten vankilukua vähentävän vaikutuksen arviointi edellyttäisi tietoa 

karkotettujen lukumäärästä sekä ajasta, jonka he olisivat viettäneet kotimaan 

vankiloissa. Vapaudenmenetysajan pituutta koskevaa tietoa ei kuitenkaan ole 

mahdollista hankkia. Kriminaalipoliittisen analyysin kannalta on toisaalta tär-

keä huomata, etteivät karkotetut koskaan vapautuneet karkotuksestaan. Vaiku-

tusten arvioinnissa olennaiseksi nousee sen vuoksi kysymys, kuinka monta kar-

kotettua olisi ollut hengissä kunkin vuoden lopussa. Elossa olevien karkotettu-

jen lukumäärää käytetään siten tässä samankaltaisena kriminaalipolitiikan in-

dikaattorina kuin vankilukua vuoden lopussa. Ajatuksellisena tavoitteena on 

arvioida karkotusten määrällistä vaikutusta Suomen vankilukuun olettaen, että 

ilman karkotuksia vankeja olisi pitänyt säilyttää kotimaan vankiloissa. Karko-

tukset olivat elinikäisiä seuraamuksia ja on aivan perusteltua kysyä, olisivatko 

karkotettujen tuomiot olleet elinkautisia myös kotimaassa. Vastaus on epäile-

mättä myöntävä kuolemaantuomittujen osalta, mutta suurimman osan vapaus-

rangaistuksesta armahdettujen ja irtolaisina karkotettujen vapaudenmenetykset 

olisivat todennäköisesti päättyneet aikanaan, vaikkakin vasta useiden vuosien 

päästä. 

Elossa olevien karkotettujen määrän arviointi edellyttää estimaatin laati-

mista, koska Suomen viranomaiset eivät pitäneet kirjaa karkotettujen elämästä 

Siperiassa. Estimaatin lähtökohtana käytetään tunnettua tietoa karkotusten 

määrästä, minkä lisäksi tarvitaan heidän kuolleisuuttaan estimoiva kuolleisuus-

käyrä. Kuolleisuuskäyrän tarkoituksena on osoittaa, kuinka monta karkotettua 
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kuolee kunkin vuoden kuluessa karkotuksesta. Karkotettujen keski-ikä karko-

tushetkellä oli 34-vuotta465, joten tarkoituksena on arvioida, millä todennäköi-

syydellä vähintään 34-vuotiaaksi elänyt henkilö kuoli kunkin seuraavan vuoden 

aikana. 

Karkotettujen kuolleisuuden arviointi perustuu vuosina 1844–1846 synty-

neiden ikäluokkien ikävuosikohtaiseen kuolleisuuteen vuosina 1878–1940, 

joista on laskettu keskiarvoinen kuolleisuus.466 Kuolleisuus on laskettu molem-

pien sukupuolten osalta erikseen naisten pidemmän eliniänodotteen vuoksi. 

Yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta 1800-luvulla syntyneet ikäluokat 

kuolivat viimeistään hieman yli 90-vuoden ikäisinä, suurin osa paljon nuorem-

pana. Karkotetut olisivat siis kuolleet viimeistään 60 vuoden kuluessa karko-

tuksesta, mikäli kuolleisuus olisi noudattanut väestön yleistä kuolleisuutta. 

Karkotettujen eliniänodote Siperian kaivoksissa ei ole voinut olla ainakaan kor-

keampi kuin kotimaassa, joten 60 vuoden kuolleisuutta voidaan pitää korkeim-

pana mahdollisena estimaattina. Suomen senaatti arvioi 1900-luvun alussa, 

ettei karkotettuja ole ollut elossa 40 vuoden kuluttua karkotuksesta, mitä pide-

tään tässä pienimpänä estimaattina. Vertailun vuoksi tutkimuksessa esitetään 

myös 50 vuoden kuolleisuuteen perustuva estimaatti.467  

Karkotettujen kuolleisuus erosi todennäköisesti väestön yleisestä kuolleisuu-

desta. Eliniänodotetta lyhentäviä tekijöitä olivat esimerkiksi raskas työ kaivok-

sissa ja yleisesti vaikeammat elinolosuhteet, mutta niiden vaikutusta ei voida 

luotettavasti laskea. Nopeampaan kuolleisuuteen perustuvat estimaatit sisältä-

vät kuitenkin oletuksen lyhyemmästä eliniänodotteesta. Ainoana yksittäisenä 

kuolleisuuteen vaikuttavana tekijänä estimaateissa huomioidaan kuljetuskuol-

leisuus, josta on saatavilla Venäjän viranomaisten laatimia aikalaisarvioita. 

Kuljetuskuolleisuudessa esiintyi huomattavia vaihteluita kuljetusreittien ja eri 

aikoina käytettyjen kuljetustapojen välillä. Kuljetuskuolleisuuden vuoksi en-

simmäisen vuoden kuolleisuus on vakioitu kaikissa estimaateissa viiteen pro-

senttiin. Viiden prosentin kuolleisuus on arvioihin verrattuna hieman korkea, 

mutta se ottaa huomioon, että osa kuljetuksen aikana sairastuneista kuoli toden-

näköisesti varsin pian Siperiaan saapumisen jälkeen.468 Toisaalta estimaatin 

                                                

465 Juntunen 1983, s. 166. 
466 Ikäluokkakohtaisen kuolleisuuden tilastointi Suomen tilastollisessa vuosikirjassa alkaa 

vuodesta 1878, joten varhaisin ikäluokka, josta laskelma voidaan tehdä, ovat vuonna 1844 

syntyneet. (Ks. ensimmäisen vuoden kuolleisuuden osalta Suomen tilastollinen vuosikirja 
1880, s. 13 ja sitten vastaavat taulukot kunkin seuraavan vuoden vuosikirjasta vuoden 1941 

vuosikirjaan saakka.) 
467 Ikäluokkakohtaiseen kuolleisuuteen perustuva kuolleisuuskäyrä on 60 vuoden mittainen, 

joten sitä on tiivistetty nopeampaan kuolleisuuteen perustuvissa estimaateissa liukuvalla kes-
kiarvolla 40 tai 50 vuoden mittaiseksi. 
468 Juntunen 1983, s. 58–78. 
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laskennassa oletetaan, etteivät karkotetut kuole karkotusvuoden aikana. Ensim-

mäisen karkotusta seuraavan vuoden korkeaksi arvioitu kuolleisuus kompensoi 

samalla sitä. 

Estimaatin laskenta on syytä selostaa tarkasti. Tiedossa on kunakin vuonna 

karkotettujen henkilöiden lukumäärä, jota kutsutaan tässä vuosiryhmäksi. Kar-

kotukset olivat käytössä 63 vuotta, joten laskelmassa on yhteensä 63 vuosiryh-

mää. Kuolleisuuskäyrää käytetään osoittamaan, kuinka suuri osuus vuosiryh-

mästä kuolee kunkin vuoden kuluessa karkotuksesta. Saadaksemme tietää, 

kuinka monta karkotettua on ollut hengissä karkotusta seuraavan vuoden lo-

pussa, vähennämme alkuperäisestä vuosiryhmästä kuolleisuuskäyrän osoitta-

man osuuden. Laskelma toistetaan seuraaville vuosille, kunnes vuosiryhmässä 

ei ole enää karkotettuja. Kuolleisuus lasketaan aina alkuperäisen vuosiryhmän 

perusteella, ei koskaan elossa olevan populaation mukaan. Saamme lopuksi es-

timaatin kunkin vuoden lopussa elossa olevien karkotettujen lukumäärästä las-

kemalla yhteen kaikkien vuosiryhmien elossa olevat populaatiot. 

Havainnollistetaan esimerkin avulla. Vuonna 1826 karkotettiin 21 henkilöä. 

Kuolleisuuskäyrän mukaan karkotetuista kuolee ensimmäisen vuoden kuluessa 

viisi prosenttia eli vuoden 1827 lopussa vuosiryhmästä on jäljellä 19,95 henki-

löä. Lisäksi vuonna 1827 karkotettiin 8 henkilöä lisää, joten elossa oli yhteensä 

noin 28 karkotettua. Seuraava vuosi on vuoden 1826 vuosiryhmälle toinen kar-

kotuksesta kulunut vuosi, jolle 40 vuoden estimaatti osoittaa 0,89 prosentin 

kuolleisuutta. Vähennämme elossa olevasta vuosiryhmästä kuolleisuuskäyrän 

osoittaman osuuden alkuperäisestä vuosiryhmästä: 19,95 – 21 * 0,0089 = 

19,7631. Vuoden 1827 vuosiryhmälle kyseessä on ensimmäinen karkotuksesta 

kulunut vuosi, jolloin ryhmästä kuolee viisi prosenttia eli jäljelle jää 7,6 karko-

tettua. Vuonna 1828 karkotettiin myös 14 uutta henkilöä. Yhteensä karkotettuja 

oli siten elossa vuoden 1828 lopussa 19,7631 + 7,6 + 14 ≈ 41. 

1.2 Estimaatin luotettavuuden arviointi 

Estimaatin luotettavuuden arvioinnissa voidaan hyödyntää aikalaisarvioita kar-

kotettujen lukumäärästä. Venäläinen vankeinhoitovirkamies A. P. Salomon ar-

vioi vuonna 1897, että suomalaisia karkotettuja olisi elänyt kaikissa Siperian ku-

vernementeissa yhteensä 956 henkeä.469 Suomalainen maantieteilijä Johannes 

Gabriel Granö puolestaan arvioi suomalaisia karkotettuja eläneen Siperiassa 

vuonna 1902 192 henkeä. Senaatin myöhempien laskelmien mukaan elossa oli 

vuonna 1912 enintään 50 karkotettua.470 Estimaattien yhteydessä kuviossa 79 

esitetään aikalaisarvioiden mukaiset karkotettujen määrät. 40 vuoden kuolleisuu-

                                                

469 Juntunen 1983, s. 137. 
470 Juntunen 1983, s. 172. 
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teen perustuva estimaatti vaikuttaisi noudattavan parhaiten aikalaisarvioiden mu-

kaista kuolleisuutta. Johtopäätöstä tosin heikentää tieto, että vuoden 1912 las-

kelma sisältää ilmeisesti oletuksen 40 vuoden kuolleisuudesta. Kaikesta huoli-

matta tässä tutkimuksessa käytetään 40 vuoden kuolleisuuteen perustuvaa esti-

maattia parhaana saatavilla olevana estimaattina. 

Estimaatin rakentamisessa on jouduttu tukeutumaan rajalliseen tietomäärään 

erityisesti kuolleisuuskäyrän ominaisuuksien valinnassa. Ensinnäkin estimaat-

tien perusteena käytetty ikäluokkakohtainen kuolleisuus perustuu vain kolmen 

1840-luvulla syntyneen sukupolven kuolleisuuteen.471 Kuitenkin 1820-luvulla 

karkotetuista suurin osa lienee syntynyt jo 1700-luvun puolella. Ongelmana on 

siis oletus, että karkotettujen keskimääräinen elinikä olisi säilynyt samana kar-

kotusten 60 vuoden historian ajan. Ongelmalla lienee kuitenkin vain vähäisiä 

vaikutuksia karkotettujen kokonaismäärien kannalta. Toisena haasteena ovat 

Suomen ja Siperian eliniänodotteen erot, joista ei ole saatavilla minkäänlaisia 

tilastotietoja. Estimaattien laatimisessa on voitu nojautua ainoastaan vahvaan to-

dennäköisyyteen, että eliniänodote on ollut Siperiassa lyhyempi kuin Suomessa, 

mikä on asettanut estimaatille ylärajan. Estimaatin tarkoituksena ei toisaalta ole 

pyrkiä seuraamaan tarkasti karkotettujen väestönkehitystä esimerkiksi väestötie-

teellistä analyysia varten eikä se rajoitustensa vuoksi sellaiseen soveltuisikaan. 

Tässä tutkimuksessa estimaattia hyödynnetään karkotusten vankilukuvaikutus-

ten analyysissa, missä yhteydessä ne tarjoavat kaikesta huolimatta parhaan saa-

tavilla olevan tiedon. Estimaatit esitetään kuvioissa 79 ja 80 sekä liitetaulukossa 

31. 

 
Kuvio 79 Vuoden lopussa elossa olevien Siperiaan karkotettujen suomalaisten estimoitu lu-

kumäärä vuosina 1826–1917, sisältää irtolaisina karkotetut. 

                                                

471 Useampien sukupolvien huomioiminen ei olisi mielekästä toisen maailmansodan vaiku-

tusten vuoksi. 
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Kuvio 80 Vuoden lopussa elossa olevien Siperiaan karkotettujen suomalaisten estimoitu lu-

kumäärä karkotusperusteen mukaan eriteltynä vuosina 1826–1917, 40 vuoden kuolleisuuteen 

perustuva estimaatti. 

2 Karkotusten vaikutus Suomen vankilukuun 

Kuten todettua, ainoastaan vankilukuihin kohdistuva vertailu tuottaa epätäydel-

lisen kuvan Pohjoismaiden kriminaalipoliittisista eroista autonomian aikana, 

koska Suomessa oli käytössä vapausrangaistuksia täydentävä karkotusjärjes-

telmä. Karkotetut eivät varsinaisesti olleet vankeja, mutta kärsivät siitä huoli-

matta suomalaisen oikeuslaitoksen heille langettamaa vapaudenmenetysseu-

raamusta. Karkotusten huomioiminen on sen vuoksi välttämätöntä rangaistus-

järjestelmien ankaruutta vertaillessa. Vankiluvun tarkastelua onkin syytä jatkaa 

liittämällä mukaan karkotettujen lukumäärästä laadittu estimaatti. 

Kuvioissa 81 ja 82 esitetään vankiluku sekä vapautensa menettäneiden luku 

vuoden viimeisenä päivänä. Ensimmäisessä kuviossa huomioidaan rangaistus-

laitoksissa säilytetyt vangit ja jälkimmäisessä Suomen vankilukuun on sisälly-

tetty lisäksi vuoden lopussa elossa olevien Siperiaan karkotettujen estimoitu 

lukumäärä. 
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Kuvio 81 Vankiluku vuoden viimeisenä päivänä Pohjoismaissa 1810–1917 (/100 000 as.). 

Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

 
Kuvio 82 Vapautensa menettäneiden luku vuoden viimeisenä päivänä Pohjoismaissa 1810–
1917 (/100 000 as.). Sisältää vuoden lopussa elossa olevat Siperiaan karkotetut. Kolmen vuo-

den liukuvat keskiarvot. 

Karkotettujen huomioimisen jälkeen havaitaan, että Suomen vapautensa me-

nettäneiden luku olisi ollut samalla tasolla muiden Pohjoismaiden kanssa 1860-

luvun loppuun saakka lukuun ottamatta vuoden 1830 vankisiirtojen vaikutusta. 

Mikäli Suomessa ei olisi toteutettu vankisiirtoja, olisi karkotetut sisältävä va-

pautensa menettäneiden luku oletettavasti kehittynyt täsmälleen samalla tavalla 

kuin Norjassa ja Ruotsissa aina 1850-luvulle saakka. Christien aineistojen pe-

rusteella sama johtopäätös voitaisiin ulottaa koskemaan myös Tanskaa. Lisäksi 

on huomattava, että karkotettujen huomioiminen poistaa tyystin 1840-luvulla 

alkaneen vankiluvun vähenevän trendin. Vapautensa menettäneiden luku myös 
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valaisee suomalaisen rangaistusjärjestelmän poikkeuksellista ankaruutta nälkä-

vuosia seuranneiden vuosikymmenten aikana. Suomen vapautensa menettänei-

den luku oli 1870–1880-luvuilla moninkertainen muihin Pohjoismaihin verrat-

tuna. 

Laskelmaa luonnollisesti määrittää seikka, että karkotetut ovat selvästi pi-

simpään tilastossa esiintyvä vapautensa menettäneiden ryhmä, joka ei poistu 

tilastosta ennen kuolemaansa. Kyseessä ei kuitenkaan ole tilastollinen harha, 

koska karkotusten seuraukset eivät tosielämässäkään lakanneet ennen karkote-

tun kuolemaa. Vapautensa menettäneiden luku alkoi vähetä 1880-luvulla van-

kilarakentamisen ja sitä seuraavan karkotusten lopettamisen seurauksena, ja vä-

henemisen välitön taustasyy oli karkotettujen kuolleisuus. Karkotuspopulaatio 

pieneni, koska uusia karkotettuja ei enää tullut, jolloin vapautensa menettänei-

den luku koostui vuosi vuodelta suuremmasta osuudesta kotimaan rangaistus-

laitoksissa säilytetyistä vangeista. 

Kotimaan rangaistuslaitoksissa ei sen sijaan tapahtunut minkäänlaista van-

kiluvun vähenemistä, vaan vankiluku oli vuosisadan vaihteessa yhä samalla ta-

solla kuin 1860-luvun lopussa. Vapautensa menettäneiden lukumäärän vähene-

misessä ei kuitenkaan ollut kyse harhasta, koska vapautensa menettäneiden 

suomalaisten määrä tosiasiassa väheni karkotettujen kuolleisuuden myötä. Asia 

liittyy myös Pohjoismaiden vankiluvun vähenemiseen, mikä aiheutui edellä ku-

vatulla tavalla suurelta osin irtolaisten puhdistamisella rangaistuslaitoksista. 

Koska siirtolaisiksi karkotettuja suomalaisia irtolaisia ei koskaan ”vapautettu”, 

puhdistusoperaatio ei koskenut heitä, mikä osaltaan selittää vapautensa menet-

täneiden luvun merkittävää tasoeroa. 

Kuvioissa 83 ja 84 esitetään vapausrangaistusvankien vankiluku sekä va-

pausrangaistusvankien ja rikoksen vuoksi Siperiaan karkotettujen luku vuoden 

viimeisenä päivänä Suomessa ja Ruotsissa vuosina 1810–1917. Ensimmäisessä 

kuviossa huomioidaan rangaistuslaitoksissa säilytetyt vangit ja jälkimmäisessä 

Suomen lukuun on sisällytetty lisäksi vuoden lopussa elossa olevien Siperiaan 

karkotettujen estimoitu lukumäärä. 
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Kuvio 83 Vapausrangaistusvankien vankiluku vuoden viimeisenä päivänä Suomessa ja Ruot-

sissa 1830–1917 (/100 000 as.). Ei sisällä karkotettuja. Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

 
Kuvio 84 Vapausrangaistusvankien sekä rikoksen vuoksi Siperiaan karkotettujen vapautensa 
menettäneiden luku vuoden viimeisenä päivänä Suomessa ja Ruotsissa 1830–1917 (/100 000 

as.). Sisältää vuoden lopussa elossa olevat kuolemanrangaistuksesta tai vapausrangaistuksesta 

armahdetut Siperiaan karkotetut. Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Havaitaan, että karkotusten huomioiminen kaventaa huomattavasti eroa Suo-

men ja Ruotsin vapausrangaistusvankien vuoden viimeisen päivän vankiluku-

jen välillä. Ensinnäkin karkotukset huomioiden Suomi saavutti Ruotsin vapau-

tensa menettäneiden luvun jo 1870-luvulla eli pian rikosoikeusuudistuksen voi-

maantulon jälkeen ja ennen rangaistuslaitosrakentamisen alkamista. Toiseksi 

karkotusten huomioiminen tasoittaa Suomen vankiluvun 1840–1850-lukujen 

vähenevän sekä 1890-luvun kasvavan trendin. Toisin sanoen, mikäli Siperiaan 

karkotetut sisällytetään vankilukuun, Suomen vapausrangaistuksen vuoksi va-

pautensa menettäneiden luku ei olisikaan vähentynyt 1800-luvun puolivälissä 
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eikä uusi rikoslakikaan olisi tuottanut siihen merkittävää muutosta. Itse asiassa 

sekä rangaistuslaitoksissa tuomiotaan suorittaneiden vankien vankiluku että va-

pausrangaistuksen keskipituuden lyheneminen Suomessa vuosisadan puolivä-

lissä selittyivät suurelta osin pitkiä vapausrangaistuksia suorittavien vankien 

karkottamisella Siperiaan.472 Rikoslain vankilukua lisäävän vaikutuksen ku-

moutuminen puolestaan aiheutui siitä, että samaan aikaan, kun vapausrangais-

tusta suorittamaan passitettujen vankien lukumäärä kasvoi rikoslain vaikutuk-

sesta, oli elossa olevien karkotettujen populaatio nopeasti vähenemässä karko-

tusten päättymisen vuoksi. 

Kuvioiden ulkopuolelta voidaan todeta, ettei karkotuksilla ollut mitään vai-

kutusta vapausrangaistusta suorittamaan passitettujen vankien määrään. Kar-

kotettujen vuosittainen määrä oli suhteellisen pieni verrattuna vapausrangais-

tusvankien määrään ja lisäksi suurin osa karkotetuista lähetettiin Siperiaan van-

keudesta, joten he sisältyivät myös vapausrangaistusta suorittamaan passitettu-

jen vankien tilastoon. 

3 Kokoavia huomioita 

Kokoavasti voidaan todeta, että pohjoismaisten vankilukujen samankaltaisuus 

riippuu vertailtavien vankilukuindikaattorien valinnasta. Yksinkertaisin johto-

päätös on, että Norjan, Ruotsin ja Tanskan vankiluvut kehittyivät Suomen au-

tonomian aikana samanlaisella tavalla siitä huolimatta, että Ruotsissa sovellet-

tiin aivan erilaista käytäntöä vapausrangaistusten tuomitsemisessa. Päätelmä on 

yhdenmukainen Christien tutkimustulosten kanssa. Suomen osalta tutkimustu-

lokset kuitenkin paljastavat, että vapaudenmenetysseuraamusten käyttö poik-

kesi merkittävästi muista Pohjoismaista. 

Ensinnäkin Suomen vankiluku oli muita Pohjoismaita matalammalla tasolla 

1830–1860-luvuilla, mutta nousi sen jälkeen Pohjoismaiden korkeimmaksi. 

Suuria nälkävuosia ja rikosoikeuden osittaisuudistusta seuranneen vankiluku-

kehityksen kannalta on myös olennaista, ettei Suomen vankiluku vähentynyt 

samalla tavalla kuin Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Kyse ei siis ollut vain 

pienestä tasoerosta samantyyppisten järjestelmien välillä, vaan tyystin erilai-

sesta kehityssuunasta. Toiseksi rangaistuslaitoksia käytettiin Suomessa enem-

män irtolaisten säilyttämiseen ja vähemmän rikoksista tuomittujen rankaisemi-

seen kuin Ruotsissa. Tilanne alkoi muuttua sen suhteen vasta vuoden 1870 osit-

taisuudistuksen jälkeen Ruotsin vankiluvun vähenemisen seurauksena. 

Karkotettujen lukumäärän huomioiden olivat vapautensa menettäneiden 

henkilöiden määrät kaikissa Pohjoismaissa yhteneväiset aina nälkävuosiin 

                                                

472 Oletettavaa on, että Siperiaan lähetettiin kaikkein pisimpiä tuomioita suorittavia vankeja, 

minkä seurauksena vapausrangaistuksen laskennallinen keskipituus olisi lyhentynyt. 
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saakka. On toki huomattava, että merkittävä osa Suomen vapautensa menettä-

neiden lukuun sisältyvistä henkilöistä eli karkotettuna Siperiassa, jota voitaisiin 

mahdollisesti pitää tavanomaista vapausrangaistusta ankarampana seuraamuk-

sena. Suomi siirtyi joka tapauksessa noudattamaan muita Pohjoismaita anka-

rampaa kriminaalipolitiikkaa nälkävuosien ja rikosoikeuden osittaisuudistuk-

sen myötä. Kriminaalipolitiikan ankaruuden vertailu pelkkien vapaudenmene-

tysseuraamusten perusteella on kuitenkin jossain määrin ongelmallista, koska 

muissa Pohjoismaissa käytettiin edelleen kuolemanrangaistusta ja Suomessa 

ruumiinrangaistuksia. 
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V YHTEENVETOA JA KESKUSTELUA 

A Rikollisuuden ja rangaistusten kehityslinjat autonomian  

 aikana 

Tässä tutkimuksessa on pyritty kuvaamaan ja selittämään Suomen autonomian 

ajan rikollisuuden ja rangaistuskäytännön kehitystä. Monista yksittäisistä tut-

kimushavainnoista voidaan koostaa eräitä kaikkein keskeisimpiä ja nykyisen 

järjestelmämme kannalta vaikuttavimpia ja pysyvimpiä kehityslinjoja. 

1 Rikollisuus 

a. Alkoholinkulutuksen huippukauden päättyminen vähensi vakavaa  

rikollisuutta 

Alkoholinkulutus oli erityisen runsasta 1810–1840-lukujen aikana, millä oli 

vaikutuksensa myös rikollisuuden määrään. Alkoholinkulutuksen tasoa selittä-

vät Länsi-Suomen vuosisadan alun suuret viljasadot, jotka mahdollistivat vii-

nanpolton. Vuosisadan puoleen väliin mennessä sadot olivat heikentyneet ja 

väestö kasvanut siinä määrin, ettei ylijäämäviljaa enää riittänyt viinan valmis-

tukseen. Oikeustilastot eivät kykene paljastamaan kulutuksen kasvun aiheutta-

maa rikollisuuden oletettua lisääntymistä, mutta osoittavat selvästi kulutuksen 

1840-luvulla alkaneen vähenemisen seuraukset. Alkoholinkulutuksen vähene-

minen aiheutti vakavan rikollisuuden, erityisesti väkivallan ja omaisuusrikolli-

suuden merkittävän ja pitkään säilyneen tasonmuutoksen. Pahoinpitely-

tuomioiden määrä lähes puolittui kahdenkymmenen vuoden aikana. Alkoholin-

kulutuksesta johtuva vähenevä trendi päättyi vasta 1860-luvun nälkävuosiin, 

joiden jälkeen rikollisuustaso vakiintui selvästi matalammalle tasolle kuin vielä 

1840-luvulla. 

Alkoholin osalta voidaan myös todeta, että 1800-luvun lopussa ja 1900-lu-

vun alussa nähtiin jo selviä viitteitä alkoholipolitiikan ja kriminaalipolitiikan 

lähentymisestä. Alkoholin valmistuksen, jakelun ja kulutuksen sääntely alkoi 

vähitellen tiukentua. Tiukentuneen politiikan seurauksena alkoholiin liittyvä ri-

kollisuus valtasi koko ajan suuremman osan rikosoikeudellisen kontrollijärjes-

telmän toiminnasta. Kehitys saavutti kulminaatiopisteensä kieltolain aikana 

1920-luvulla, jolloin juopumuksen ja muiden alkoholirikosten kontrolli oli an-

karimmillaan. 
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b. Taloudelliset suhdanteet ohjasivat varkausrikollisuuden kehitystä 

Varkausrikollisuuden kehitys myötäili 1840–1860-luvuilla alkoholinkulutuk-

sen vähenemistä. Nälkävuodet kuitenkin pysäyttivät vähenevän trendin ja tuot-

tivat tilastoidun rikollisuuden ensimmäisen voimakkaan rikosaallon, jonka seu-

rauksena varkaudet nelinkertaistuivat. Autonomian ajan varkausrikollisuuden 

kehitys noudatti nälkävuosista alkaen yhteiskunnan taloudellista menestystä ja 

kaikkia 1800-luvun laskusuhdanteita seurasivat varkausrikosaallot. Varkaudet 

eivät olleet vielä samalla tavalla sidoksissa kulutushyödykkeiden määrään kuin 

modernissa yhteiskunnassa, vaan huonojen viljasatojen vuosina ihmiset joutui-

vat varastamaan välttääkseen nälkäkuoleman ja helpottaakseen kurjuuttaan. 

c. Haaskausrikollisuus katosi maatalousyhteiskunnan mukana 

1800-luvun puolivälin yleisin omaisuusrikollisuuden laji oli metsänhaaskaus 

eli yksinkertaistaen ilmaistuna puuvarkaus. Metsänhaaskaus oli osa laajempaa 

tunnusmerkistökokonaisuutta, haaskausrikollisuutta, jonka kautta suojeltiin 

maaomaisuutta luvattomalta käytöltä esimerkiksi puutavaran ottamisen, maan-

viljelyn tai metsästyksen muodossa. Haaskausrikollisuuden tuomiotaso väheni 

autonomian aikana neljäsosaan 1840-luvun lukemista. Tuomioiden vähenemi-

nen kuvaa orastanutta yhteiskunnan rakennemuutosta, jossa maaomaisuuden 

hyödyntämiseen perustunut elinkeinonharjoittaminen alkoi väistyä teollistumi-

sen ja kaupungistumisen edetessä. Koska oma elatus ei ollut samalla tavalla 

riippuvainen maa- ja metsätalousmaiden tehokkaasta käytöstä, menetti haas-

kausrikollisuus merkitystään sekä rikoksentekijän että rikoksen uhrin kannalta. 

Yhä harvemmalla oli tarvetta pyrkiä turvaamaan elintasoaan haaskauksen 

kautta. Haaskausrikollisuus on oivallinen esimerkki rikollisuuden sitoutumi-

sesta yhteiskuntakehitykseen: Haaskausrikokset olivat maatalousyhteiskunnan 

rikoksia, jotka katosivat tuomioistuinten asialistoilta samaa tahtia alkutuotan-

toon perustuvan talousjärjestelmän kanssa. 

d. Naisiin kohdistunut seksuaalinen väkivalta pysyi piilossa 

Raiskausrikollisuus ei ollut vielä autonomian aikana samalla tavalla tunnistettu 

yhteiskunnallinen ongelma kuin nykypäivänä ja Suomessa tuomittiin väkisin-

makaamisia vain erittäin vähän. Aikaisemmassa tutkimuksessa asiaa on seli-

tetty siten, ettei raiskauksia todellisuudessakaan tapahtunut. Olen kuitenkin 

tässä tutkimuksessa esittänyt, että ylivoimaisesti suurin osa seksuaalisesta vä-

kivallasta ei todennäköisesti koskaan päätynyt tuomioistuinten tutkittavaksi. 

Aikakauden epävirallisen ja sosiaalisen kontrollin järjestelmät olivat rakentu-

neet raiskauksen uhrin kannalta erittäin epäedullisesti. Pidänkin todennäköi-

simpänä selityksenä raiskaustuomioiden vähyydelle seksuaalista väkivaltaa ko-

keneiden naisten käytännössä riittämättömiä oikeudensaantimahdollisuuksia. 
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Seksuaalisen väkivallan tunnistamisen ja raiskauksen uhrien aseman paranemi-

sen aika koitti vasta paljon myöhemmin. Viimeaikaiset sosiaaliset liikkeet, ku-

ten #MeToo ovat kuitenkin osoittaneet, että seksuaalisen väkivallan laajuuden 

paljastuminen on edelleen keskeneräinen prosessi. 

e. Yksilökeskeinen yhteiskunta ei kaivannut yhteisön moraalikäsitysten 

suojelua 

Haaskausrikollisuuden kanssa samalla tavalla katosivat myös erilaiset yhteisön 

moraalikäsityksiä ja kontrollikeinoja ilmentävät tunnusmerkistöt. Siinä missä 

haaskausrikollisuuden hiipumisessa oli kyse talouden rakennemuutoksesta, oli 

näiden rikosten osalta kyse sosiaalisesta ja kulttuurisesta murroksesta, jonka 

myötä yksilön oikeudet ja toimintamahdollisuudet alkoivat haastaa yhteisön 

moraalisen auktoriteetin. Esimerkiksi avioliiton ulkopuolinen yhdyntä oli erit-

täin aktiivisen rikosoikeudellisen kontrollin kohteena vielä 1840-luvulla, mutta 

salavuoteustuomiot käytännössä loppuivat autonomian aikana. Kyse oli ennen 

muuta yksilön mahdollisuudesta päättää itsenäisesti moraalikäsityksistään ja 

olla välittämättä muiden yhteisön jäsenten mielipiteistä. 

Moraalisen individualismin nousussa oli kyse kuitenkin laajemmasta il-

miöstä, jossa kyläyhteisöjen mahdollisuudet ylläpitää homogeenisyyttä yl-

läpitävää sosiaalista kontrollia alkoivat heikentyä. Esimerkiksi kunnianlouk-

kauksen merkitys oli perustunut herjaavien sanojen leimaavaan vaikutuk-

seen, joka saattoi huomattavasti haitata uhrin asemaa ja elämää. Yksilön ase-

man parantumisen myötä kunnianloukkauksen seuraukset lievenivät eikä 

tuomioistuinkäsittelylle tai väkivaltaiselle konfliktinratkaisulle ollut enää 

tarvetta. Yhteisön sosiaalisen kontrollin heikkeneminen suhteessa yksilöön 

ja siitä seurannut moraalirikosten ja kunnianloukkausten väheneminen oli-

kin eräs autonomian ajan rikollisuuskehityksen tärkeimmistä ja pysyvim-

mistä päälinjoista. Samankaltainen ilmiö koettiin myöhemmin 1960-luvulla, 

kun moraali- ja kunnianloukkausrikosten määrät vähenivät.473 

f. Kaupungeissa voitiin kontrolloida myös lieviä rikoksia 

Määrällisesti tarkasteltuna autonomian ajan merkittävin rikollisuuden muutos-

trendi oli kuitenkin lievempien rikosten ja rikkomusten tuomiomäärän moni-

kymmenkertaistuminen. 1840-luvun alussa erilaisia rikkomuksia tilastoitiin 

vain pari sataa vuodessa, mutta määrä oli noussut 1890-mennessä jo yli kym-

meneen tuhanteen vuodessa. Lievissä rikoksissa oli kyse vähämerkityksisistä 

teoista, joista tuomittiin pieniin sakkorangaistuksiin. Tekojen kontrollointi oli 

harvaan asutulla maaseudulla vaikeaa, joten rikkomusten tuomitseminen eteni 

                                                

473 Mäkinen 1982; Christie 2001, s. 20–21. 
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samaa tahtia kaupungistumisen kanssa. Kaupungeissa ihmiset asuivat lähellä 

toisiaan ja viranomaisia oli enemmän suhteessa asukasmäärään, jolloin yleistä 

järjestystä loukkaavan käyttäytymisen havaitseminen ja rankaiseminen oli hel-

pompaa. Toisaalta kaupunkilainen elämäntapa oli esimerkiksi alkoholinkulu-

tuksen kannalta vapaampaa, joten kaupunkilaiset olivat myös alttiimpia ryhty-

mään rikkomuksiin. Autonomian ajan rikollisuuden kehityksessä onkin paljolti 

kyse hitaasta ja varmasta siirtymästä lähikontrollista viralliskontrolliin. 

g. Nykyaikainen rikoskontrolli muodostui autonomian aikana 

Yhteenvetona voidaan todeta, että 1800-luvun alussa rikoskontrolli oli vielä 

varsin erilaista kuin nykyään. Autonomian aikana alkoi kuitenkin muutoskausi, 

jonka myötä moraalirikosten ja muiden yhteisön valta-asemaa turvaavien tun-

nusmerkistöjen tuomitseminen hiipui. Sen tilalle muodostui uutena ilmiönä lie-

vien rikkomusten tarkempi valvonta. Muutoksen välittömänä syynä voidaan pi-

tää kulttuurista muutosta, jossa yksilön arvoasema koheni ja lähiyhteisön har-

joittaman epävirallisen sosiaalisen kontrollin mahdollisuudet heikentyivät. 

Rikkomuskontrollin mahdollistanut kaupungistuminen oli myös omiaan vauh-

dittamaan moraalisen individualismin kehitystä, koska kaupungeissa yksilöt ei-

vät eläneet samalla tavalla keskinäisriippuvaisessa suhteessa lähiyhteisöönsä 

kuin maaseudulla. Toisaalta muutostrendien voidaan katsoa ilmentävän valtio-

vallan vahvistumista. Rikosoikeuden käyttäytymistä ohjaava voima kohdistet-

tiin lähiyhteisöjen homogeenisyyden suojelun sijaan valtion omien intressien, 

yhteiskunnan yleisen järjestyksen ja tuottavan toiminnan turvaamiseen. 

h. Kahdenlaisen rikollisuuden kehitys 

Tutkimuksen alussa todettiin, että tuomitun rikollisuuden kehitys voi perustua 

kontrollimuutoksiin tai todellisen rikollisuuden määrällisiin muutoksiin. Tuon 

lähtökohdan ja autonomian ajan rikollisuuskehityksen analyysin perusteella al-

kaa hahmottua käsitys rikollisuuden dualistisesta luonteesta. Ensimmäisen ryh-

män muodostaa edelleen rikosoikeuden kovaan ytimeen kuuluva niin sanottu 

perinteinen rikollisuus, joka koostuu erityisesti väkivalta- ja omaisuusrikok-

sista. Niiden osalta tilastoidun rikollisuuden muutokset selittyvät ennen kaik-

kea rikosalttiuteen vaikuttavien tekijöiden, kuten alkoholinkulutuksen ja talou-

dellisen hyvinvoinnin muutoksilla. Kontrollikäyttäytymisellä on vastaavasti 

pienempi merkitys niiden kehityksen selittämisessä. 

Toisen äärilaidan muodostavat rikokset, joiden tilastollinen kehitys on vain 

vähäisessä määrin riippuvainen tunnusmerkistön täyttävien tekojen yleisyy-

destä. Tässä tutkimuksessa käsitellyistä rikoksista ryhmään kuuluvat esimer-

kiksi salavuoteudet ja muut moraalirikokset, kunnianloukkaukset ja lievemmät 

rikkomukset. Niiden osalta tuomiomäärien kehitystä selittävät ennen kaikkea 
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tekojen tuomittavuuden kokemuksissa ja kontrollikäyttäytymisen aktiivisuu-

dessa tapahtuneet muutokset.  

Empiirinen havainto rikollisuuden dualistisesta luonteesta kutsuu kahden 

johtopäätöksen tekemiseen. Ensinnäkin rikosoikeudellisessa käsitteistössä käy-

tetään jaottelua malum in se ja malum prohibita -rikoksiin. Ensimmäisen ryh-

män rikokset ovat pysyvästi tuomittavia, koska teot ovat itsessään vahingollisia 

ja ihmisten perusarvoja loukkaavia. Toki sellaistenkin rikosten rangaistusarvot 

voivat muuttua suhteessa toisiinsa pidemmällä aikavälillä tai äkillisen kriisin 

seurauksena, mutta tekojen rangaistavuuteen tulee vain harvoin muutoksia. 

Toisen ryhmän rikokset ovat puolestaan tuomittavia vain, koska ne ovat kiel-

lettyjä. Se osa rikollisuudesta muodostuu kulloinkin vallitsevien, muuttuvaisten 

arvostusten ja yhteiskunnallisten olosuhteiden perusteella. Tämä rikollisuuden 

toinen puoli onkin juuri sitä loputtoman varannon sopimuksenvaraista rikolli-

suutta, josta Christie puhuu.474 Toisena johtopäätöksenä voidaan todeta, että 

perinteistä eli malum in se -rikollisuutta kuvaavat oikeustilastot ovat huomat-

tavasti luotettavampia kuvaamaan todellisen rikollisuuden määrää kuin malum 

prohibita -rikosten tilastot, joissa moraalikäsitysten ja kontrollimahdollisuuk-

sien vaikutus selittää suuren osan tuomitun rikollisuuden määrästä. 

2 Rangaistukset 

a. Ankara rangaistusjärjestelmä hiipui 

Vuoden 1889 rikoslakiin huipentunut rangaistusjärjestelmän kokonaisuudistus 

merkitsi varhaisella uudella ajalla muodostuneen rangaistuskäytännön hylkää-

mistä. Kuoleman-, häpeä- ja ruumiinrangaistukset alkoivat näyttäytyä luok-

kayhteiskunnan kannalta aina vain huonommin oikeutettavissa olevilta ratkai-

suilta. Valistusasenteista juontuneet ideologiat avasivat mahdollisuuksia va-

kuuttavalle järjestelmäkritiikille, jolle oli muutenkin otollinen maaperä yhteis-

kunnan rakenteellisten ja kulttuuristen muutosten ansiosta. Lopputuloksena 

varhaisten rangaistusmuotojen käyttö ensin hiipui ja lopulta päättyi kokonaan. 

Keskiaikaisista rangaistuslajeista kuolemanrangaistus säilyi pisimpään osana 

rikoslainsäädäntöä, mutta senkin käytännön merkitys kutistui olemattomiin jo 

kauan ennen kuin lainsäätäjä poisti sen seuraamusvalikoimasta. 

  

                                                

474 Christie 2001, s. 23. Hän myös erottaa rikosten loputtomasta varannosta ”luonnolliset ri-

kokset” eli malum in se -rikokset. 
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b. Rangaistuksen kohteeksi vakiintuivat vapaus ja omaisuus 

Henkeen, terveyteen ja kunniaan kohdistuvien rangaistusten hiipumisen myötä 

alkoi seuraamusten sisällöksi vakiintua vapauden ja omaisuuden menettämi-

nen. Autonomian aikana vapausrangaistuksista tuli vakavien rikosten pääran-

gaistusmuoto ja vapaudenmenetysseuraamusten muotoja vähennettiin siten, 

että jäljelle jäivät vain kuritushuonerangaistus ja vankeus. Nykypäivään verrat-

tuna autonomian ajan lopulla vallinneessa järjestelmässä käytettiin vielä työtä 

rangaistuksen koventamiskeinona, kun sitä on myöhemmin alettu pitää kun-

touttavana ja mielekkäänä rangaistusajan aktiviteettina. Sakkorangaistusten 

käyttöalaa puolestaan laajennettiin ja se kohosi vapausrangaistuksen rinnalle 

järjestelmän kulmakiveksi. Huomionarvoista on, että sakon merkityksen kas-

vusta huolimatta sen ankaruus suhteessa ihmisten toimeentuloon väheni eli 

omaisuuteen kohdistuvat rangaistukset lievenivät. 

c. Pimeät ja kosteat tyrmät korvattiin vankeinhoitojärjestelmällä 

Kuoleman- ja ruumiinrangaistuksille perustuneen järjestelmän korvautuminen 

vapausrangaistuksen valtakaudella tuotti merkittävän muutoksen myös vapau-

denmenetysseuraamusten täytäntöönpanoon. Varhaisemman lainsäädännön 

järjestelmässä vapausrangaistukset olivat vähämerkityksisessä asemassa eikä 

niiden täytäntöönpanoa varten rakennettu laitosjärjestelmä ollut vielä kovin-

kaan pitkälle kehittynyt. Viaporin linnoituksen käyttäminen Suomen ainoana 

rangaistusvankilana on kuvaava esimerkki vankien säilyttämisen ongelmalli-

suudesta. Viapori oli suunniteltu sotilaskäyttöön eikä vankilaksi ja sen tilat oli-

vat epäkäytännölliset ja pienet eikä esimerkiksi vankien terveydestä ja ruoka-

huollosta voitu huolehtia asianmukaisesti. Rangaistuslaitoksia luonnehti myös 

vankikoostumuksen sekalaisuus. Samoissa laitoksissa säilytettiin rikoksesta 

tuomittujen ja epäiltyjen henkilöiden lisäksi myös suurta joukkoa irtolaisuu-

desta vangittuja. 

Vapausrangaistusten nouseminen vakavien rikosten päärangaistukseksi au-

tonomian aikana teki ilmeiseksi rangaistuslaitosuudistuksen tarpeen. Vankila-

reformissa vankien säilyttämisestä alettiin vähitellen siirtyä kohti vankeinhoi-

tolaitosta, jossa yhteiskunta kantoi vastuun rangaistukseen tuomittujen henki-

löiden oikeudenmukaisesta kohtelusta. Pohjoismaissa rakennettiin ahkerasti 

vankiloita, jotka oli suunniteltu alusta alkaen nimenomaan rikoksentekijöiden 

rankaisemiseen. Ainaisesta tilanpuutteesta ja epäinhimillisistä olosuhteista kär-

sinyt Viaporin linnoituksen linnanvankila voitiin sulkea ja vangit siirtää varsi-

naisiin rangaistusvankiloihin. Samoin alkoi irtolaisten puhdistaminen vanki-

loista. Autonomian aikana vankiloista siis tuli vankiloita sellaisessa merkityk-

sessä kuin käsitteen nykypäivänä ymmärrämme: Rikoksesta tuomittujen ja 

epäiltyjen henkilöiden rangaistuksen suorittamiseen tai tutkintavankeuden jär-

jestämiseen tarkoitettuja laitoksia. 
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d. Siperiaan karkottaminen oli kuin kainalosauva 

Suomen rangaistusjärjestelmän erityispiirre oli Siperiaan karkottaminen, joka 

omaksuttiin aluksi kuolemanrangaistuksesta armahdettujen rikoksentekijöiden 

muuntorangaistukseksi, mutta ulotettiin myöhemmin koskemaan myös vapaus-

rangaistukseen tuomittuja sekä irtolaisuudesta vangittuja. Karkotuskäytännön 

omaksumisen taustalla vaikutti rikosoikeudellisen järjestelmän näkökulmasta 

tarve vapauttaa kotimaan rangaistuslaitoskapasiteettia, joka oli vähissä teloi-

tuksesta armahdettujen vankien suuren määrän vuoksi. Kuten prokuraattori to-

tesi, edes elinikäinen pakkotyö siperialaisessa kaivoksessa ei voinut tuottaa 

suurempaa kärsimystä kuin Viaporin ahtaat vankityrmät. Karkotuksilla oli 

kaksi merkittävää seurausta rangaistusjärjestelmän kokonaisuudelle. Ensinnä-

kin karkotukset mahdollistivat kuolemanrangaistuksen verraten kivuttoman 

säilyttämisen osana seuraamusjärjestelmää, koska teloitukset oli lopetettu. 

Toiseksi karkotukset helpottivat vankiloiden, erityisesti Viaporin linnanvanki-

lan ahtautta ja siten vähensivät tarvetta rangaistuslaitosrakentamisen aloittami-

seen. 

Nähdäkseni Siperiaan karkottaminen toimi eräänlaisena kainalosauvana 

hautaansa kohti nilkuttavalle vuoden 1734 lain rangaistusjärjestelmälle tilan-

teessa, jossa rikosoikeuden kokonaisuudistuksen toteuttaminen ei ollut talou-

dellisista ja poliittisista syistä mahdollista. Vanha seuraamusjärjestelmä voitiin 

säilyttää, koska sen pelottavimmista rangaistuksista oli jäljellä oikeastaan vain 

oikeushistorialliseksi museoksi muuttunut lainsäädäntö. Karkotukset myös var-

mistivat, ettei teloitusten kieltäminen johtanut rangaistusvankien määrän li-

sääntymiseen yli laitosten kantokyvyn. Järjestelmä tarjosi avun myös, kun va-

pausrangaistuksiin tuomittujen henkilöiden määrän lisääntyminen olisi muuten 

pakottanut ryhtymään kalliiseen rangaistuslaitosrakentamiseen. 

B Suomi ja muut Pohjoismaat 

1 Rikollisuusmuutokset 

a. Suomessa tuomittiin vain vähän rikkomuksia 

Päähavainto tuomitun rikollisuuden kehityksestä Suomessa ja muissa Pohjois-

maissa on, että samalla, kun rikollisuus lisääntyi muissa Pohjoismaissa, se py-

syi Suomessa vakaalla tasolla. Ero selittyy ennen muuta rikkomuskontrollilla, 

koska Suomessa langetettiin rikkomuksista paljon vähemmän seuraamuksia 

kuin muissa Pohjoismaissa. Toisaalta muiden kuin rikkomusten osalta Suo-

messa tuomittiin selvästi enemmän rikoksia kuin Norjassa tai Tanskassa. Rik-

komuskontrolli yhdistyi kaupungistumiseen ja pienemmällä alueella asuvien 

ihmisjoukkojen valvontaan. Suomessa kaupungistuminen oli hitaampaa kuin 

muissa Pohjoismaissa, mikä voi osaltaan selittää rikkomusten vähäisemmän 
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määrän. Norjassa ja Tanskassa rikkomuksina tilastoitiin kuitenkin myös sellai-

sia rikoksia, jotka Suomessa ja Ruotsissa kirjattiin omina tunnusmerkistöinään. 

Sen vuoksi Suomen osalta mielekkäämpi vertailu kohdistuu Ruotsiin. 

b. Suomen henkirikollisuuden taso oli poikkeuksellisen korkea 

Historiallis-vertailevan pohjoismaisen tutkimuksen perinteinen tulos on, että 

Suomessa on tehty enemmän henkirikoksia kuin muissa Pohjoismaissa. Tulos 

toistui tässä tutkimuksessa sekä murhien ja tappojen että lapsenmurhien ja si-

kiöön kohdistuneiden rikosten osalta. Esimerkiksi 1870-luvun alussa Suomessa 

tuomittiin neljä kertaa enemmän murhia ja tappoja ja 2,5-kertaa enemmän lap-

senmurhia ja sikiöön kohdistuneita rikoksia kuin muissa Pohjoismaissa. Ta-

soeron ollessa suurimmillaan 1900-luvun alussa tuomittiin Suomessa tavallisia 

henkirikoksia yhdeksän kertaa enemmän kuin Norjassa, Ruotsissa ja Tans-

kassa. Aikaisemmassa tutkimuksessa vakiintunut selitys Suomen poikkeuksel-

lisuudelle on alkoholinkulutuksen poikkeuksellisen vahva yhteys henkirikolli-

suuteen. Nähdäkseni on kuitenkin varsin epätodennäköistä, että lapsenmurha-

rikollisuuden tasoero voisi selittyä alkoholinkulutuksella. Jatkotutkimus olisi 

kysymyksen osalta tarpeellista. 

c. Pahoinpitelyt johtivat tuomioon Suomessa harvemmin kuin Ruotsissa 

Henkirikollisuuden tasoeroista huolimatta Suomessa tuomittiin vähemmän pa-

hoinpitelyitä kuin Ruotsissa. Toisin sanoen, vaikka henkirikoksista voitaisiin 

päätellä väkivaltaa esiintyneen Suomessa Ruotsia enemmän, pahoinpitelyitä 

päätyi tuomioistuimiin harvemmin. Selitykseksi ehdotettiin kulttuurieroa väki-

valtaan suhtautumisessa. Ruotsissa oltiin vähäisemmän väkivaltaisuuden 

vuoksi herkistyneempiä väkivaltaa kohtaan, minkä vuoksi useammat teot il-

moitettiin viranomaisille ja päätyivät tuomioistuinten käsiteltäviksi. Ilmiö on 

mielenkiintoinen, koska nykypäivänä Suomessa poliisille ilmoitettu pahoinpi-

tely johtaa useammin tuomioon kuin Ruotsissa. Toisaalta Ruotsissa ilmoitetaan 

edelleen enemmän väkivaltarikoksia poliisille kuin Suomessa, vaikka koko-

naisrikollisuuden taso on uhritutkimusten mukaan samanlainen. 

d. Nälkävuodet vaikuttivat kaikkiin Pohjoismaihin 

Nälkävuodet aiheuttivat Suomeen ennen näkemättömän varkausrikollisuuden 

aallon. Samaan aikaan koko Eurooppaa kurittanut kato tuotti samankaltaisen, 

mutta vähäisemmän lisäyksen myös muiden Pohjoismaiden varkausrikollisuu-

teen. Muilta osin Norjan ja Tanskan varkaustuomioiden kehitys oli kuitenkin 

erilaista kuin Suomessa. Ruotsissa sen sijaan varkaustuomiot kehittyivät vuo-
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sina 1860–1902 yhtenevällä tavalla Suomen kanssa. Ainoastaan vuosisadan al-

kupuoliskon poikkeuksellisen korkean alkoholinkulutuksen kauden ja Suomen 

1900-luvun alun poliittisten kriisien vaikutukset erottivat Suomen ja Ruotsin 

toisistaan. 

e. Salavuoteudet katosivat kaikista Pohjoismaista 

Seksuaalirikoksista keskeisimmästä eli raiskauksesta annettiin 1800-luvulla 

vain hyvin vähän tuomioita. Ainoastaan Tanskan korkea raiskaustuomiotaso 

nousee esille Pohjoismaita vertailtaessa. Yleisimmin tuomitut siveellisyysri-

kokset, salavuoteudet katosivat puolestaan tuomioistuinten asialistoilta kai-

kissa neljässä Pohjoismaassa autonomian aikana. Salavuoteustuomioiden hii-

pumiseen vaikuttivat sosiaaliset ja kulttuuriset muutokset, jotka tekivät aviolii-

ton ulkopuolisesta yhdynnästä vähemmän tuomittavan ja myöhemmin ajan saa-

tossa tavanomaisen seksuaalisen kanssakäymisen muodon. Suomessa salavuo-

teuskontrollin hiipuminen tapahtui myöhemmin kuin muissa Pohjoismaissa, 

mikä todennäköisesti aiheutui suomalaisen yhteiskunnan hitaammasta kehityk-

sestä. 

2 Rangaistusjärjestelmäerot 

a. Suomen rikosoikeusuudistus viivästyi 

Rangaistusjärjestelmän uudistuminen tapahtui Suomessa myöhemmin kuin 

muissa Pohjoismaissa, mikä aiheutui erityisesti rikoslakiuudistuksen viivästymi-

sestä. Reformin hitaus oli seurausta Venäjän Suomeen kohdistamista poliittisista 

rajoituksista, joiden vuoksi valtiopäivät eivät kokoontuneet puoleen vuosisataan. 

Vaikka tahtoa tarpeellisten uudistusten toteuttamiseen olisi voinut riittää, niiden 

säätämiseen kykenevää lainsäädäntöelintä ei ollut. Valtioyön vuoksi Suomessa 

noudatettiin ainakin periaatteessa ankaran rikosoikeuden oikeuskäytäntöä mu-

kailevia säädöksiä pidempään kuin muissa Pohjoismaissa. Konkreettisimmillaan 

viivästyksen vaikutukset ilmenivät raippa- ja vitsarangaistustuomioiden runsau-

dessa 1800-luvun jälkipuoliskolla ja vastaavasti tuomittujen vapausrangaistusten 

vähyydessä. Suomen rangaistuslaitokset eivät myöskään kyenneet huolehtimaan 

ankaran seuraamusjärjestelmän ja leuteraation yhteisvaikutuksesta syntyneestä 

vankimäärästä. Köyhällä maatalousyhteiskunnalla ei ollut osoittaa varoja uusien 

vankiloiden rakentamiseen, joten tilanteesta olisi nopeasti tullut sietämätön il-

man Siperiaan karkottamisten aloittamista. 
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b. Suomen vankiluvun kehitys ei noudattanut pohjoismaista linjaa 

Aikaisemmassa tutkimuskirjallisuudessa on käytetty Suomen osalta 1880-lu-

vulta alkavia vankilukuaineistoja, jotka osoittavat Suomen vankiluvun olleen 

muita Pohjoismaita vastaavalla tasolla ennen 1900-luvun alun kriisiaikojen 

seurauksia. Tässä tutkimuksessa esiteltyjen kruununvankilain vankiluetteloi-

den sekä prokuraattorin kertomusten pohjalta rakennettujen aikasarjojen avulla 

on voitu ensimmäistä kertaa tarkastella Suomen vankiluvun kehitystä suhteessa 

muihin Pohjoismaihin autonomian ajan alusta saakka. Analyysi on paljastanut, 

että Suomen vankiluku ja rangaistuslaitosten käyttötapa kehittyivät eri tavalla 

kuin Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. 

Vapausrangaistusten käyttöön liittyvistä käytäntöeroista, kuten vesileipä-

vankeuden yleisyydestä ja Siperiaan karkottamisesta huolimatta vankiluku py-

sytteli Pohjoismaissa samankaltaisena vuoteen 1867 saakka. Merkittävin ero 

oli Suomen matalampi vankilukutaso, mikä oli seurausta vuoden 1830 vanki-

siirtojen aiheuttamasta teknisestä vähennyksestä. Vuoden 1867 jälkeen Suo-

messa on kuitenkin ollut paljon enemmän vankeja kuin muissa Pohjoismaissa 

aina 1990-luvulle saakka. Autonomian ajan vankilukukehityksessä oli myös 

olennaista, ettei Suomen vankiluku vähentynyt 1800-luvun lopussa, kuten 

muissa Pohjoismaissa. 

Aikaisemmassa tutkimuksessa selvittämättä on jäänyt myös Siperiaan kar-

kotusten vankilukuvaikutusten arviointi. Tässä tutkimuksessa laadittiin esti-

maatti kuvaamaan elossa olevien karkotettujen lukumäärää, jota käytettiin van-

kilukuun verrattavissa olevana kriminaalipolitiikan mittarina. Karkotusten huo-

mioiminen korostaa entisestään Suomen poikkeuksellista kriminaalipolitiik-

kaa. Mikäli karkotetut lasketaan mukaan, Suomessa oli 1880-luvulla yli kaksi 

kertaa enemmän vapaudenmenetysseuraamusta kärsineitä henkilöitä suhteessa 

väkilukuun kuin Norjassa ja Tanskassa. Uuden vankilukuaineiston ja karkotu-

sestimaatin perusteella voidaankin todeta, että Suomen vapautensa menettänei-

den luvun taso poikkesi muista Pohjoismaista vuodesta 1830 alkaen ja vapau-

tensa menettäneiden luvun kehityssuunta vuoden 1867 jälkeen. 

Suomen poikkeuksellisuus vapausrangaistusten käytössä ei rajoittunut van-

kilukuun tai edes vapautensa menettäneiden lukuun, vaan myös rangaistuslai-

tosten käyttötavoissa oli eroja. Suomessa rangaistuslaitoksia käytettiin sosiaa-

lipoliittisen kontrollin välineenä paljon myöhempään kuin muissa Pohjois-

maissa. Seurauksena Suomen laitoksissa säilytettiin suurta joukkoa irtolaisia, 

jotka oli puhdistettu naapurimaiden vankiloista jo aikaisemmin. Vankikoostu-

muksen eroista seurasi, että vaikka Suomen vankiluku oli ennen vuotta 1867 

samankaltainen kuin muissa Pohjoismaissa, oli vapausrangaistukseen tuomit-

tuja vankeja huomattavan vähän lähes koko vuosisadan ajan. 
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c. Kaiken takana oli Venäjä… 

Suomen rangaistusjärjestelmän poikkeuksellisuus selittyy nähdäkseni ennen 

kaikkea valtiollisella asemalla Venäjän valtakuntaan kuuluneena suuriruhtinas-

kuntana. Rikosoikeusuudistusta hidastanut valtioyö oli luonnollisesti näkyvin 

esimerkki Venäjän vaikutuksesta, mutta myös aktiivisilla poliittisilla päätök-

sillä oli kauaskantoisia seurauksia. Kuten todettua, uudistusten hitaudesta joh-

tui, että Suomessa noudatettiin keskiajalta periytyvää rangaistusjärjestelmää, 

jossa kuolemanrangaistus oli vakavien rikosten päärangaistuslaji. Muissa Poh-

joismaissa kuolemanrangaistus aiheutti kahdenlaisia ongelmia. Yhtäältä kuole-

manrangaistus oli teloitusten vuoksi akuutti kriminaalipoliittinen kysymys ja 

toisaalta teloitusten väheneminen lisäsi elinkautisten armahdusvankien määrää 

tuottaen ongelmia rangaistuslaitosjärjestelmän kantokyvylle. Rangaistusjärjes-

telmän nopeasta uudistamisesta tuli siten välttämätöntä, jotta kuolemanrangais-

tus olisi voitu korvata sopivammilla rangaistuslajeilla. Rikoslakireformin aloit-

tama vapausrangaistuksen valtakausi edellytti myös uusien vankiloiden raken-

tamista, mikä olisi ratkaissut laitosten kapasiteettiongelmat. 

Suomessa kuolemanrangaistus aiheutti täsmälleen samanlaiset ongelmat, 

mutta ratkaisuna ei ollut rikosoikeuden uudistaminen ja vankilarakentaminen, 

vaan teloitusten kieltäminen ja kuolemantuomioiden muuntaminen Siperiaan 

karkotuksiksi. Lisäksi Viaporiin sijoitettuja elinkautis- ja pitkäaikaisvankeja 

siirrettiin Venäjälle vuonna 1830, mikä korjasi väliaikaisesti laitoksen akuutin 

ylikapasiteetin. Vankisiirtojen ja karkotusten vuoksi Suomessa ei ollut väli-

töntä tarvetta uudistaa rikosoikeutta, koska teloitukset oli jo lopetettu eivätkä 

kuolemanrangaistuksesta armahdetut täyttäneet rangaistuslaitoksia. Ratkaisut 

olivat seurausta asemasta Venäjän valtakuntaan kuuluneena suuriruhtinaskun-

tana, koska muutenhan Suomella ei olisi ollut mahdollisuutta vähentää vanki-

lukua sijoittamalla kansalaisia maan rajojen ulkopuolelle. Kyse ei siis ollut vain 

siitä, että valtioyö olisi estänyt rikoslakiuudistuksen toteuttamisen, vaan myös 

siitä, että Venäjän valtakuntaan liittäminen käytännössä mahdollisti uudistuk-

sen lykkäämisen. 

d. …ja suuret nälkävuodet 

Venäjän vallan alaisuus selittää, minkä vuoksi Suomessa voitiin ja oli toisaalta 

pakko tehdä erilaisia kriminaalipoliittisia päätöksiä kuin muissa Pohjoismaissa. 

Vankiluvun kehitykseen vaikuttavat kuitenkin myös muut tekijät kuin tietoiset 

päätökset. 1860-luvun lopun suuret nälkävuodet olivat eräs Suomen yhteiskun-

tahistorian suurimmista murroskausista, jotka vaikuttivat myös vankilukukehi-

tyksen poikkeuksellisuuteen. Erityisesti nälänhätää seurannut talouskriisi oli 

haitallinen, koska se pakotti siirtämään rangaistuslaitosuudistuksen myöhem-

pään ajankohtaan. Se puolestaan tarkoitti rikosoikeuden osittaisuudistukseen 
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sisältyneiden ylimenokauden säännösten muuttumista merkityksettömiksi. Esi-

merkiksi raippa- ja vitsarangaistusten käyttö jatkui vuoteen 1894 saakka eli yli 

kahdenkymmenen vuoden ajan siitä, kun lainsäätäjä oli todennut ne tarpeetto-

man julmiksi ja rikollisuutta lisääviksi seuraamuksiksi. Konkreettisena esi-

merkkinä tutkimuksen alussa kuvailtua raippavitsarangaistusta ei olisi koskaan 

pantu täytäntöön, mikäli ylimenokauden asetukset olisi voitu ottaa suunnitel-

lusti käyttöön. Lisäksi nälkävuodet saivat aikaan vankimäärän kasvun, joka py-

säytti vankiluvun vähenevän trendin ja johti lopulta vankiluvun vakiintumiseen 

aiempaa korkeammalle tasolle. Suomalaisessa kriminaalipolitiikassa jouduttiin 

siten kamppailemaan nälänhädän jälkiseurausten kanssa vielä vuosikymmeniä 

kriisin päättymisen jälkeen. Tutkimustulos korostaa entisestään suurten nälkä-

vuosien kokonaisvaltaista ja pitkäkestoista vaikutusta suomalaisen yhteiskun-

nan kehitykseen. 

3 Kriminaalipoliittisten järjestelmien ankaruus 

a. Lähtökohtia 

Tutkimuksen yhtenä tarkoituksena oli vertailla Pohjoismaiden kriminaalipoliit-

tisten järjestelmien ankaruutta Suomen autonomian aikana. Nykypäivänä kri-

minaalipolitiikan ankaruuden mittarina käytetään vankilukua, joka antaa koh-

talaisen vertailukelpoisen käsityksen eri valtioiden rangaistustasoista. Vanki-

luku osoittautuu kuitenkin riittämättömäksi työkaluksi historiallisten yhteis-

kuntien arviointiin, koska rangaistusjärjestelmä oli olennaisesti monimutkai-

sempi kuin nykyään. Vakiintuneesti on katsottu, että kaikkein ankarimpia ran-

gaistusjärjestelmiä luonnehtii hyvin vähäinen vankiluku, koska vakavista ri-

koksista seuraa kuolemanrangaistus. Vankilukujen tarkkuus kriminaalipoliit-

tisten järjestelmien ankaruusvertailun välineenä paraneekin vasta teloitusten 

päättymisen jälkeen. 

Autonomian ajan Pohjoismaissa käytiin läpi rangaistusjärjestelmän murros-

kausi, jonka seurauksena drakoniset seuraamukset korvautuivat vapausrangais-

tuksilla ja sakoilla. Uudistusten eritahtisuuden vuoksi vertailuindikaattorin va-

linta tuottaa haasteita. Lähtökohtaisesti kuolemanrangaistuksen täytäntöönpa-

noon perustuva järjestelmä on ankarampi kuin vapausrangaistuksiin siirtynyt, 

mutta miten tulisi suhtautua Suomeen, jossa teloitukset korvattiin karkotuk-

silla? Toisaalta millainen painoarvo voidaan antaa raippa- ja vitsarangaistuksen 

pitkään jatkuneelle käytölle, joka epäilemättä teki järjestelmästä ankaramman, 

mutta samalla vähensi vankilukua. Tulisiko irtolaisten vangitseminen ottaa 

osaksi tarkastelua, jolloin sosiaalipoliittisen kontrollin taso vaikuttaisi myös 

kriminaalipolitiikan ankaruusarviointiin? Kysymyksiin ei ole oikeita vastauk-

sia, joten lopullisten johtopäätösten sijaan voidaankin esittää lähinnä havaintoja 

rangaistustasojen kehityksestä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. 
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b. Kuolemanrangaistus sekä raippa- ja vitsarangaistus 

Kuolemanrangaistuksen täytäntöönpano lakkautettiin Suomessa vuonna 1826, 

yli 50 vuotta aikaisemmin kuin missään muussa Pohjoismaassa. Muissa Poh-

joismaissa teloitettiin sen jälkeen rauhan aikana yhteensä 387 henkilöä, joista 

362 Ruotsissa, 22 Norjassa ja 3 Tanskassa. Teloitusten päättymisestä huoli-

matta tai ehkä juuri siitä syystä Suomessa tuomittiin ylivoimaisesti eniten kuo-

lemanrangaistuksia. Kuolemanrangaistukset muunnettiin elinkautiseksi pakko-

työksi Siperian kaivoksissa vuosina 1826–1888 ja kotimaan kuritushuoneissa 

vuoden 1888 jälkeen. Siperiaan lähetettiin lopulta 899 kuolemantuomiosta ar-

mahdettua. Kuolemanrangaistuksen osalta ankaruusvertailussa on siis kyse ar-

voperusteisesta painotusvalinnasta. Varhaisista rangaistuslajeista raippa- ja vit-

sarangaistus oli selkeämmin Suomen erityispiirre, koska seuraamuksen käyttö 

lakkautettiin muissa Pohjoismaissa paljon aikaisemmin. 

c. Vankiluku 

Aiemmin sanotusta huolimatta vankilukua voidaan pitää suhteellisen hyvänä 

mittarina Pohjoismaiden kriminaalipoliittisten järjestelmien ankaruusvertai-

lussa, koska teloitukset olivat jo poistumassa seuraamusjärjestelmästä. Armah-

dusten ja leuteraation vuoksi vapausrangaistukset ja karkotukset olivat käytän-

nössä syrjäyttäneet kuolemanrangaistuksen vakavien rikosten päärangaistusla-

jeina. Tarkastelussa on syytä palata vapautensa menettäneiden lukumäärän ke-

hitykseen huomioiden Suomesta Siperiaan karkotetut. Kuviossa 85 esitetään 

vapautensa menettäneiden luku vuoden viimeisenä päivänä Pohjoismaissa vuo-

sina 1810–1917 sisältäen vuoden lopussa elossa olevat Siperiaan karkotetut. 

 
Kuvio 85 Vapautensa menettäneiden luku vuoden viimeisenä päivänä Pohjoismaissa 1810–

1917 (/100 000 as.). Sisältää vuoden lopussa elossa olevat Siperiaan karkotetut. Kolmen vuo-

den liukuvat keskiarvot. 
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Vapautensa menettäneiden luku vuoden viimeisenä päivänä oli Pohjoismaissa 

samalla tasolla vuoteen 1867 saakka. Hienoinen tasoero Suomen ja Norjan sekä 

Ruotsin välillä aiheutui vuoden 1830 vankisiirroista. Vankisiirtojen vaikutus 

oli kuitenkin luonteeltaan lähinnä tekninen, koska vankien maantieteellisellä 

sijainnilla ei ole olennaista vaikutusta kriminaalipolitiikan ankaruuden arvioin-

tiin. Ilman vankisiirtoja olisi vapautensa menettäneiden taso ollut Suomen, 

Norjan ja Ruotsin osalta hyvin yhdenmukainen vuoteen 1867 saakka. Asia voi-

daan havainnollistaa liittämällä edellä esitettyyn arvioon vankisiirtojen vaiku-

tuksesta myös Suomen karkotetut ja vertaamalla saatua vapautensa menettänei-

den lukua Norjan vankilukuun. Kuviossa 86 esitetään vapautensa menettänei-

den luku vuoden viimeisenä päivänä Suomessa ja Norjassa vuosina 1810–1835 

siten, että Suomen lukuun on sisällytetty arvio vankisiirtojen vaikutuksesta. 

 
Kuvio 86 Vapautensa menettäneiden luku vuoden viimeisenä päivänä Suomessa ja Norjassa 

1810–1835 (/100 000 as.). Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Havaitaan selvästi, että Suomen vankiluvun kehitys olisi ilman vankisiirtoja 

todennäköisesti noudattanut samaa kehityskulkua kuin Norjassa. Suomi alkoi-

kin toden teolla erottua muista Pohjoismaista vapautensa menettäneiden luku-

määrässä vuoden 1867 jälkeen. Muutos aiheutui nälkävuosien ja rikosoikeuden 

osittaisuudistuksen vaikutuksista. Voidaankin todeta, että vuoden 1867 jälkeen 

Suomessa harjoitettu kriminaalipolitiikka oli selvästi ankarampaa kuin muissa 

Pohjoismaissa lukuun ottamatta niitä kahtakymmentä teloitusta, jotka Norjassa, 

Ruotsissa ja Tanskassa pantiin täytäntöön vuosina 1867–1910. 

d. Järjestelmien kokonaisankaruus ennen vuotta 1867 

Olisi kuitenkin harhaanjohtavaa kuitata Pohjoismaiden kriminaalipoliittiset jär-

jestelmän samanlaisiksi ennen vuotta 1867 vankiluvun perusteella. Suomen 
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vankiluku oli nimittäin samalla tasolla muiden Pohjoismaiden kanssa siitä huo-

limatta, että Suomessa käytettiin edelleen ankaran rikosoikeuden ajan rangais-

tuksia enemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Rangaistusjärjestelmän uudistus-

han oli nimenomaan muutos, joka lisäsi vapausrangaistusten käyttöä muiden 

seuraamusten kustannuksella. Toisin sanoen Suomessa oli suunnilleen yhtä 

paljon vankeja kuin muissa Pohjoismaissa ja sen lisäksi tuomittiin eniten rikok-

sentekijöitä raippa- ja vitsarangaistukseen sekä kuolemanrangaistukseen. Tältä 

osin johtopäätösten tekeminen on kuitenkin haastavaa, koska irtolaisuudesta 

vangittujen suuri osuus Suomessa selittää vankilukua enemmän kuin muissa 

Pohjoismaissa. Suomen korkeassa vankiluvussa oli siten kyse myös sosiaalipo-

liittisen järjestelmän hitaammasta muutoksesta, jota tosin voitaisiin pitää yhtä 

lailla osoituksena ankarasta rangaistusjärjestelmästä. Toisaalta liikaväestöon-

gelma on voinut jatkua Suomessa pidempään vaikeana kuin muissa Pohjois-

maissa myöhäisemmästä teollistumisesta ja kaupungistumisesta johtuen. Siinä 

tapauksessa Suomessa olisi tosiasiassakin ollut suurempi tai ainakin pidempään 

kestänyt tarve irtolaiskontrollille kuin muissa Pohjoismaissa. Alustava näke-

mykseni kuitenkin on, että Suomen kriminaalipoliittinen järjestelmä oli muita 

Pohjoismaita ankarampi autonomian ajan alusta saakka erityisesti rikosoi-

keusuudistuksen hitauden vuoksi – kuolemanrangaistusta koskevin varauksin. 

4 Rikollisuuden ja kriminaalipolitiikan yhteys 

4.1 Kriminaalipolitiikan rikollisuusvaikutukset 

Kriminaalipoliittisten järjestelmien ankaruuseroista seuraava luonnollinen jat-

kokysymys on järjestelmien tehokkuus rikollisuuden vähentämisessä. Krimi-

naalipolitiikka ja rikollisuus vaikuttavat toisiinsa, mutta kumpaankin vaikuttaa 

lisäksi useita muitakin tekijöitä. Autonomian ajan rangaistusjärjestelmäuudis-

tuksiin vaikuttivat rikollisuuden lisäksi myös esimerkiksi valistusfilosofiset kä-

sitykset ihmisyydestä ja rikollisuuden kehitykseen puolestaan esimerkiksi vil-

jasatojen suuruus. Rikollisuuden ja kriminaalipolitiikan välinen yhteys voidaan 

tiivistää kahteen pääkysymykseen: Onko kriminaalipolitiikalla rikollisuusvai-

kutuksia ja onko rikollisuudella vankilukuvaikutuksia.475 

Kysyttäessä, oliko autonomian ajan kriminaalipolitiikalla vaikutuksia rikol-

lisuuden määrään, voidaan hyödyllisimpänä vertailuaineistona käyttää Suomen 

ja Ruotsin vapausrangaistukseen tuomittujen henkilöiden vankilukua sekä va-

kavista rikoksista annettuja tuomioita. Silloin sakolla rangaistavien lievien rik-

komusten määrän muutos tai irtolaisten puhdistaminen rangaistuslaitoksista ei-

vät vaikuta analyysin tuloksiin ja piilorikollisuuden ongelma on mahdollisim-

                                                

475 Lappi-Seppälä 2011, s. 175–180. 
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man vähäinen. Seuraavassa tarkastelussa huomioidaan vakavina rikoksina hen-

kirikokset, pahoinpitelyt ja varkaudet. Kuvioissa 87 ja 88 esitetään vapausran-

gaistusvankien vuoden viimeisen päivän vankiluku sekä mainituista rikoksista 

annetut tuomiot Suomessa vuosina 1842–1917 ja Ruotsissa vuosina 1835–

1917.  

 
Kuvio 87 Vapausrangaistusvankien vankiluku vuoden viimeisenä päivänä sekä tuomitut hen-

kirikokset, pahoinpitelyt ja varkaudet Suomessa 1842–1917 (/100 000 as.). Kolmen vuoden 

liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 88 Vapausrangaistusvankien vankiluku vuoden viimeisenä päivänä sekä tuomitut hen-

kirikokset, pahoinpitelyt ja varkaudet Ruotsissa 1835–1917 (/100 000 as.). Kolmen vuoden 

liukuvat keskiarvot. 

Suomen ja Ruotsin vankiluvut kehittyivät 1860-luvun jälkeen päinvastaisilla 

tavoilla. Suomessa vankiluku kasvoi, Ruotsissa se väheni. Ruotsissa vankilu-

vun väheneminen ei vaikuttanut rikollisuuden määrään. Alkoholinkulutuksen 

vähenemisestä aiheutuneen tuomiotason madaltumisen jälkeen rikollisuus säi-

lyi samalla tasolla 1860-luvulta 1910-luvulle, vaikka vankiluku pieneni sa-

massa ajassa alle kolmannekseen. Suomessa vankiluku ja rikollisuus puoles-

taan kehittyivät lähes identtisesti lukuun ottamatta suurten nälkävuosien ai-

kaista varkausrikosaaltoa. Tarkemmin sanottuna vankiluku seuraili erityisesti 

tuomittujen varkauksien ja pahoinpitelyjen määrää. 

Mitä siis voidaan päätellä autonomian ajan kriminaalipolitiikan rikollisuus-

vaikutuksista Suomen ja Ruotsin oikeustilastojen perusteella? Ruotsin vankilu-

vun ja vakavan rikollisuuden kehityksen riippumattomuudesta voidaan ainakin 

todeta, ettei rangaistusten ankaruudella ollut olennaista vaikutusta rikollisuu-

den määrään. Mikäli ankarat rangaistukset vähentäisivät rikollisuutta, olisi ri-

kollisuuden tullut lisääntyä samalla, kun vankiluku väheni. Sellaista tulosta ei 

kuitenkaan voida havaita. Suomessa vankiluku sen sijaan seuraili hyvin tarkasti 

tuomitun vakavan rikollisuuden määrää. Havainto on käytännössä sama kuin 
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Lappi-Seppälällä, joka tarkasteli muun ohella varkauksien ja vankiluvun välistä 

yhteyttä vuosina 1910–1959.476 Tässä tehtävä johtopäätös on niin ikään yhden-

mukainen Lappi-Seppälän tutkimuksen kanssa: Vankiluvulla ei vaikuta olleen 

autonomian aikana merkittäviä rikollisuusvaikutuksia Suomessa tai Ruotsissa. 

4.2 Rikollisuuden volyymivaikutukset 

Rikollisuuden ja kriminaalipolitiikan välisen yhteyden toisena puolena ovat ri-

kollisuuden vankilukuvaikutukset. Rikollisuus voi vaikuttaa vankilukuihin 

kahdella tavalla. Ensinnäkin rikollisuuden kehitys tai yksittäiset korkean pro-

fiilin rikostapaukset voivat motivoida kriminaalipoliittista päätöksentekoa. Esi-

merkiksi Suomen 1900-luvun alun kriminaalipolitiikkaa luonnehti rangaistus-

järjestelmän koventaminen reaktioina kriisien tuottamiin rikosaaltoihin. Rikol-

lisuudella voi siten olla politiikkavaikutuksia. Toiseksi rikollisuudella on suora 

volyymivaikutus vankilukuun eli vankiluku voi vaihdella rikollisuuden määrän 

muutosten vuoksi. Mikäli rangaistusjärjestelmässä ei toteuteta muutoksia, 

mutta tuomitun ja vankeudella rangaistavan rikollisuuden määrä muuttuu, seu-

raa siitä väistämättä myös vankiluvun samansuuntainen kehitys.477 

Suomen autonomian aikana ei harjoitettu samankaltaista reaktiivista krimi-

naalipolitiikkaa kuin myöhemmin 1900- ja 2000-luvuilla, vaan rikosoikeuden 

uudistaminen oli lainsäädäntötasolla paljon hitaampaa. Yksittäisten kovennus-

ten tai lievennysten sijaan toteutettiin vuosikymmeniä kestänyttä rikosoikeuden 

kokonaisuudistusta. Rikollisuuden politiikkavaikutukset olivat siten vähäisem-

piä ja vaikeammin havaittavia kuin esimerkiksi nykyään. Suuret nälkävuodet 

olivat toisaalta erinomainen esimerkki rikollisuuden vaikutuksesta rangaistus-

järjestelmän toimintaan. Varkausrikosaaltoahan seurasi raippa- ja vitsarangais-

tuksen käytön nelinkertaistuminen, vaikka rangaistuksen koko oikeutus oli 

lainsäätäjän toimesta kyseenalaistettu vain kaksi vuotta aikaisemmin. 

Autonomian ajan kannalta olennaisemmaksi nouseekin rikollisuuden vo-

lyymivaikutus vankilukuun. Volyymivaikutuksen tarkastelu auttaa selvittä-

mään, missä määrin erot rikollisuuden rakenteessa ja määrässä voisivat selittää 

Pohjoismaiden vankilukueroja. Toistaiseksihan tässä tutkimuksessa on sivuu-

tettu rikollisuuden määrän vaikutukset vankilukuun ja pyritty selittämään kri-

minaalipoliittisia eroja erityisesti poliittisten (esim. valtioyön vaikutukset) ja 

käytännöllisten (esim. mahdollisuus karkottaa Siperiaan) tekijöiden perus-

teella. Eräs mahdollisuus kysymyksen analysoimiseksi on tarkastella vankilu-

vun ja tuomitun vakavan rikollisuuden suhdelukua (vankien määrä/tuomitut ri-

kokset). Ankarammassa järjestelmässä suhdeluku on korkeampi kuin lievem-

mässä eli vankeja on enemmän suhteessa rikollisuuden määrään. 

                                                

476 Lappi-Seppälä 2011, s. 176. 
477 Lappi-Seppälä 2017, s. 203–204. 
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Suhdeluku lasketaan tässä suhteessa henkirikoksiin sekä varkausrikoksiin 

ja henkirikoksiin. Kuvioissa 89 ja 90 esitetään vapausrangaistusvankien vanki-

luvun tai vapausrangaistuksen vuoksi vapautensa menettäneiden ja tuomittujen 

henkirikosten (sis. lapsenmurhat) sekä varkauksien suhde Suomessa ja Ruot-

sissa vuosina 1835–1917. 

 
Kuvio 89 Vapausrangaistusvankien vankiluvun tai vapausrangaistusvankien ja rikoksen 

vuoksi Siperiaan karkotettujen vapautensa menettäneiden luvun suhde henkirikostuomioihin 

Suomessa ja Ruotsissa 1835–1917. Viiden vuoden keskiarvot. 

Kuvio 90 Vapausrangaistusvankien vankiluvun tai vapausrangaistusvankien ja rikoksen 

vuoksi Siperiaan karkotettujen vapautensa menettäneiden luvun suhde varkausrikos- ja hen-

kirikostuomioihin Suomessa ja Ruotsissa 1835–1917. Viiden vuoden keskiarvot. 

Vankiluvun ja rikostuomioiden suhteen tarkastelu on jossain määrin ongelmal-

lista. Henkirikoksia tuomitaan vähän, mutta niiden rangaistustason ankaruu-

desta johtuu, että tuomioiden vaikutus vankilukuun on merkittävä. Pelkkien 

henkirikosten tarkastelu korostaa niitä kuitenkin suhteettoman paljon. Var-

kauksien vankilukuvaikutukset olivat niin ikään merkittävät, koska se oli ylei-

sin vapaudenmenetykseen johtanut rikoslaji. Niiden huomioiminen tarkaste-

lussa tuottaa kuitenkin virheen, koska suurin osa varkaista sovitti tekonsa esi-

merkiksi sakolla tai raippa- ja vitsarangaistuksella. Analyysin tarkentaminen 

edellyttäisi lisätietoja vapaudenmenetyksen syistä, minkä avulla rikoksia voi-

taisiin painottaa niiden vankilukuvaikutusten perusteella. Sellaista tietoa ei kui-

tenkaan ole nyt saatavilla. 

Analyysin rajoituksista seuraa, ettei vankiluvun ja rikostuomioiden suhdetta 

eri valtioiden välillä voida suoraan verrata. Esimerkiksi henkirikoksiin verrat-

tuna Ruotsin rangaistusjärjestelmä vaikuttaisi selvästi Suomea ankarammalta, 

mutta se johtuu pääasiassa Suomen korkeammasta henkirikostasosta. Abso-

luuttisten ankaruustasojen tutkiminen edellyttäisi tarkempaa tietoa valtioiden 
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vankikoostumuksesta. Sen sijaan järjestelmien ankaruuden kehityslinjat suh-

teessa toisiinsa ovat puutteellisenkin analyysin perusteella hyödyllisiä. Johto-

päätöksenä ei saada vastausta, oliko Suomen vai Ruotsin järjestelmä ankarampi 

kuin toinen, vaan miten järjestelmien ankaruus kehittyi suhteessa toiseen. 

Ruotsissa rangaistusjärjestelmän pitkän aikavälin kehitys merkitsi vankien 

ja rikostuomioiden suhdeluvun puolittumista. Tulos on sama riippumatta siitä, 

huomioidaanko vain henkirikokset vai myös varkaudet. Suomessa vastaava 

suhdeluku säilyi suunnilleen samalla tasolla koko tarkastelujakson ajan, lukuun 

ottamatta autonomian ajan viimeisiä vuosia. Suomen ja Ruotsin tasoero oli suu-

rimmillaan henkirikollisuudessa, mutta varkaustuomioiden huomioiminen joh-

taa käytännössä eron poistumiseen. 

Analyysista voidaan tehdä muutama alustava johtopäätös. Ensinnäkin Suo-

messa rikollisuuden määrä selitti vankilukua hyvin tasaisesti 1800-luvun ajan, 

lukuun ottamatta suuria nälkävuosia, jolloin vankeja oli poikkeuksellisen vähän 

suhteessa varkausrikoksiin. Nälkävuosien aikana varkaat yleensä ruoskittiin ei-

vätkä he olisi mahtuneet rangaistuslaitoksiin, joten varkausrikosten määrän 

kasvulla oli vain vähäinen vaikutus vankilukuun. Toisin sanoen, kun rikolli-

suuden kehitys otetaan huomioon, Suomen rangaistusjärjestelmän ankaruus va-

pautensa menettäneiden luvulla mitattuna vaikuttaisi säilyneen suunnilleen sa-

malla tasolla 1900-luvun alkuun saakka. Ruotsissa vankeja oli kuitenkin koko 

ajan vähemmän suhteessa rikostuomioiden määrään, mikä kertoo järjestelmän 

lievenemisestä vuosisadan edetessä. Rikollisuustasojen huomioimisen jälkeen-

kin siis jää tulos, että suomalainen rangaistusjärjestelmä ankaroitui autono-

mian aikana suhteessa ruotsalaiseen rangaistusjärjestelmään. Suomen muihin 

Pohjoismaihin verrattuna lähes kaksinkertainen vankiluku vuosisadan vaih-

teessa olisi siis ollut seurausta todellisuudessa ankarammasta rangaistusjärjes-

telmästä eikä poikkeavasta rikollisuudesta. 

Kuten todettua, johtopäätöksiä tulee pitää tässä vain alustavina. Kattava 

analyysi edellyttäisi tarkempia tietoja vankikoostumuksesta. Tarpeellista olisi 

esimerkiksi tietää, kuinka suuri osa vapausrangaistusvangeista tai Siperiaan 

karkotetuista oli tuomittu kustakin rikoksesta. Erityisesti henkirikollisuutta 

koskevat lisätiedot olisivat tarpeellisia, koska vakavan rikollisuuden tasoerot 

Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä olivat suurimmillaan juuri henkiri-

koksissa. Kaiken kaikkiaan rikostasojen ja rikollisuuden rakenteen erot Poh-

joismaiden välillä tulisi kyetä paremmin huomioimaan järjestelmien punitii-

visuuden arvioinnissa. Se jää kuitenkin vasta myöhemmässä tutkimuksessa 

tarkemmin selvitettäväksi kysymykseksi. Sivuhuomiona tosin todettakoon, 

että suhdelukuanalyysi osoittaa hyvin konkreettisesti, kuinka Suomella oli Si-

periassa 1870-luvulla toinen samankokoinen vapausrangaistusten täytän-

töönpanojärjestelmä kuin kotimaassa. 
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5 Näkökulmia kriminaalipolitiikan kehitykseen 

a. Vankiluvun kehitys 

Palataan vielä Christien esittämään havaintoon Suomen korkeasta vankilu-

vusta. Suomen poikkeavasta vankiluvusta on sittemmin muodostunut historial-

lisen kriminaalipoliittisen tutkimuksen perinteinen keskustelunaihe. Ilmiötä ha-

vainnollistetaan usein muodossa, joka toistetaan tässä kuviossa 91 ja joka esit-

tää vankilukua vuoden viimeisenä päivänä Pohjoismaissa vuosina 1814–2017. 

 
Kuvio 91 Vankiluku vuoden viimeisenä päivänä Pohjoismaissa 1810–2017 (/100 000 as.). 

Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Vakiintuneen selityksen mukaan Suomen poikkeavan vankilukukehityksen taus-

talla oli suurlakkovuodesta 1905 alkanut poliittisten, taloudellisten ja sosiaalisten 

kriisien aikakausi, jonka aikana Suomea koettelivat monet yhteiskunnalliset 

haasteet. Vaikeita aikoja seurasivat rikosaallot, joihin reagoitiin kovalla krimi-

naalipolitiikalla. Toisen maailmansodan jälkeen rikosaallot päättyivät, mutta 

vankiluku säilyi pohjoismaisittain vertailtuna korkeana ankaran rangaistusjärjes-

telmän vuoksi. 1960-luvulta alkaen hyvinvointivaltioideologiaan perustunut kri-

minaalipolitiikan lieveneminen saattoi Suomen vankiluvun samalle tasolle mui-

den Pohjoismaiden kanssa vuonna 1990.478 

Kuvion perusteella syntyy myös helposti oletus Suomen samanlaisesta ke-

hityksestä muiden Pohjoismaiden kanssa ennen kriisiaikoja. Suomen muita ly-

hyempi vankilukusarja alkaa samalla tasolla Ruotsin kanssa ja kehittyy samalla 

tavalla uuden rikoslain voimaantuloon saakka. Havainto viittaa siihen, että 

Suomen vankiluku olisi 1800-luvulla kehittynyt samalla tavalla muiden Poh-

                                                

478 Ks. esim. Törnudd 1993; Lappi-Seppälä 2007. 
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joismaiden kanssa. Tässä tutkimuksessa esiteltyjen vankilukuaineistojen perus-

teella herää kuitenkin olennainen kysymys siitä, miten uudet aineistot muutta-

vat käsitystämme Pohjoismaiden kriminaalipoliittisten järjestelmien kehityk-

sestä. Millaiselta näyttää tällä hetkellä kokonaiskuva Pohjoismaiden vankilu-

vun kehityksestä? Kuvio 92 esittää vankilukua vuoden viimeisenä päivänä Poh-

joismaissa vuosina 1810–2017 sillä erolla edelliseen, että mukana ovat myös 

prokuraattorin kertomuksista ja kruununvankilain vankiluetteloista koostetut 

Suomen vankiluvut vuodesta 1810 alkaen. 

 
Kuvio 92 Vankiluku vuoden viimeisenä päivänä Pohjoismaissa 1810–2017 (/100 000 as.). 

Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuten todettua, Suomen vankiluku erottui muista Pohjoismaista vuonna 1830 

vankisiirtojen seurauksena, mutta kyse ei oikeastaan ollut vankiluvun tosiasial-

lisesta erosta. Todellinen ankaruusero alkoikin korostua vankiluvussa vasta 

vuoden 1867 jälkeen. Lisäksi aineistoon voidaan yhdistää kunkin vuoden lo-

pussa elossa olevien karkotettujen estimoitu lukumäärä. Ensinnäkin voidaan 

todeta, että karkotettujen yhdistäminen vankisiirrot huomioivaan vankilukuun 

poistaisi sen pienenkin eron, joka voidaan havaita Suomen ja Norjan 1830-lu-

vun alun vankiluvussa. Pidemmällä aikavälillä karkotettujen huomioimisella 

on suurempi vaikutus. Vapautensa menettäneiden luku esitetään kuviossa 93. 

0

50

100

150

200

250

300

1
8

1
0

1
8

1
7

1
8

2
4

18
31

1
8

3
8

1
8

4
5

1
8

5
2

1
8

5
9

1
8

6
6

1
8

7
3

1
8

8
0

1
8

8
7

1
8

9
4

19
01

1
9

0
8

1
9

1
5

1
9

2
2

1
9

2
9

1
9

3
6

1
9

4
3

1
9

5
0

1
9

5
7

1
9

6
4

19
71

1
9

7
8

1
9

8
5

1
9

9
2

1
9

9
9

2
0

0
6

2
0

1
3

FI DK NO SE



286 
 

 

 
Kuvio 93 Vapautensa menettäneiden luku vuoden viimeisenä päivänä sisältäen Pohjois-

maissa 1810–2017 (/100 000 as.). Sisältää vuoden lopussa elossa olevat Siperiaan karkotetut. 

Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Käsillä oleva analyysi siis osoittaa, että vankiluvun samantasoisuus 1880-lu-

vulla oli sattumaa. Erityisen tärkeä havainto on, että vankilukujen samantasoi-

suudesta huolimatta olivat Suomen ja muiden Pohjoismaiden kehityssuunnat 

hyvin erilaiset: Suomessa ei koettu samanlaista vankiluvun nopeaa vähene-

mistä kuin muissa Pohjoismaissa. Suomen vapautensa menettäneiden luku 

kääntyi laskuun vasta 1880-luvulla, johtuen silloinkin yksinomaan karkotettu-

jen kuolleisuudesta. Kotimaan vankiluku ei sen sijaan ollut vielä silloinkaan 

vähenemässä, päinvastoin. 

Kaikesta sanotusta voidaan tehdä kokoava johtopäätös, ettei Suomen krimi-

naalipolitiikan ja erityisesti vapaudenmenetysseuraamusten käytön poik-

keavuus alkanut 1900-luvun alun kriiseistä, vaan sen juuret ulottuvat kauas au-

tonomian ajalle saakka. Tutkimuskirjallisuudessa on usein puhuttu Suomen pa-

laamisesta vuonna 1990 osaksi yhteispohjoismaista kriminaalipoliittista linjaa, 

viitaten Suomen vankiluvun vähenemisestä muiden Pohjoismaiden tasolle kan-

sakunnan kohtalonvuosien synnyttämän vankeinhoitokriisin jälkeen. Toteamus 

on siinä mielessä oikea, ettei mikään aiempi tai myöhempi kehitysvaihe ole 

tuottanut yhtä radikaaleja muutoksia suomalaiseen vankilukuun kuin 1900-lu-

vun alkupuoliskon vankeinhoitokriisi. 

Autonomian ajan kriminaalipoliittisen kehityksen tarkastelu sen sijaan 

osoittaa, kuinka Venäjän valtakuntaan liittäminen vuonna 1809 teki Suomesta 

lähes kahden sadan vuoden ajaksi erityistapauksen Pohjoismaiden joukossa. 

Toki Suomen järjestelmä oli paljon lähempänä muita Pohjoismaita kuin esi-

merkiksi Englantia tai Venäjää, mutta nykypäivänä vallitsevaan pohjoismai-

seen yhteisymmärrykseen verrattuna Suomi oli kuitenkin autonomian ajalla 
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selvä poikkeus Pohjoismaiden joukossa: Rikosoikeudellinen ja yhteiskunnalli-

nen kehitys oli hitaampaa ja seuraamusjärjestelmän toiminta pitkään hyvin van-

hanaikaista Norjaan, Ruotsiin ja Tanskaan verrattuna. Palaaminen muiden Poh-

joismaiden linjalle tapahtui vasta 1990-luvulla. 

b. Varhaisten rangaistusjärjestelmien heijastukset nykyaikana 

Mainitusta vallitsevasta yhteisymmärryksestä huolimatta esiintyy Pohjoismai-

den välillä edelleen eräitä huomionarvoisia eroavaisuuksia. Autonomian ajan 

rangaistusjärjestelmäeroista voidaankin havaita muutamia mielenkiintoisia yh-

tymäkohtia nykypäivän kriminaalipoliittisten valintojen erilaisuuteen. Ensin-

näkin voidaan kiinnittää huomiota lainsäädännön ankarimpien rangaistusten 

käyttöön nykypäivänä ja niiden historialliseen taustaan. Murhaa pidetään ny-

kyään vakavimpana rikoksena, josta on säädetty ankarimmat seuraamukset. 

Pohjoismaiden välillä vallitsee lainsäädännöllisiä eroja siinä, onko murha ero-

tettu kvalifioiduksi tunnusmerkistöksi vai sisältyykö se tapon tunnusmerkis-

töön. Olennaista on kuitenkin, mikä rangaistus voidaan määrätä vakavimmista 

henkirikoksista. Ruotsissa ja Tanskassa murhasta voidaan tuomita määräaikai-

seen tai elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Norjassa ei käytetä elinkautista 

tuomiota lainkaan, vaan asteikkona on 8–21 vuotta vankeutta. Suomessa mur-

han ainoa mahdollinen rangaistus on elinkautinen vankeus. Ero on tosin lähinnä 

muodollinen, koska murhasta tosiasiassa vankilassa suoritettu rangaistusaika 

on kaikissa Pohjoismaissa suunnilleen sama.479 

Pohjoismaissa luovuttiin 1700–1800-lukujen aikana vaiheittain kuoleman-

rangaistuksen käytöstä. Työ aloitettiin teloitusten vähentämisellä ja sitä seurasi 

rangaistussäännösten lieventäminen yksittäisten rikosten osalta. Loppuvai-

heessa kuolemanrangaistuksen täytäntöönpano oli varattu enää törkeimmille 

henkirikostapauksille. Pohjoismaissa omaksuttiin murhan osalta erilainen linja 

kuolemanrangaistuksen käytön vähentämiseksi. Norjassa, Ruotsissa ja Tans-

kassa poistettiin ehdoton kuolemanrangaistus murhasta siten, että kuoleman-

rangaistuksen sijaan tekijä voitiin tuomita myös johonkin muuhun rangaistuk-

seen, esimerkiksi elinkautiseen kuritushuonerangaistukseen. Ratkaisu oli tar-

peellinen, koska sitä ennen kaikki murhaan syyllistyneet tuli tuomita kuole-

maan. Suomessa teloitukset oli kielletty jo vuonna 1826 ja kaikki kuoleman-

tuomiot muunnettiin automaattisesti Siperiaan karkottamiseksi. Samanlaista 

tarvetta ehdottoman kuolemanrangaistuksen poistamiseksi ei siis ollut. Ainakin 

anekdootinomaisesti voidaankin todeta, että Siperiaan karkottaminen selittää, 

minkä vuoksi vain Suomessa noudatetaan absolutismia, jossa murhan ainoa 

rangaistusvaihtoehto on elinkautinen vankeusrangaistus. 

                                                

479 Lehti, ym. 2019, s. 59–61. 
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Toinen historiallisen perinteen heijastuma ovat vankeusrangaistusten tuo-

mitsemiskäytännöt nykypäivän Pohjoismaissa. Norjassa ja Tanskassa käyte-

tään paljon lyhytaikaisia ehdottomia vankeusrangaistuksia. Suomessa ja Ruot-

sissa ehdottomia rangaistuksia tuomitaan harvemmin, mutta ne ovat keskimää-

rin pidempiä. Esimerkiksi Norjassa tuomitaan suhteessa väkilukuun kaksi ker-

taa enemmän ehdottomia rangaistuksia kuin Suomessa ja Ruotsissa. Siitä huo-

limatta Norjan, Suomen ja Ruotsin vankiluvut ovat samalla tasolla. Norjassa 

rangaistusten keskipituudet ovat siis huomattavasti lyhyempiä kuin Suomessa 

ja Ruotsissa.480 Sama havainto toistuu Tanskan osalta, mutta ei aivan yhtä voi-

makkaana. Asetelma on toisin sanoen täsmälleen samanlainen kuin autonomian 

aikana, jolloin Norjassa ja Tanskassa käytettiin runsaasti lyhyitä vesileipävan-

keuksia, kun taas Suomessa ja Ruotsissa suosittiin pidempikestoisia kuritus-

huonerangaistuksia, joita tuomittiin lukumääräisesti vähemmän. 

Pohjoismaiden historiallisen kriminaalipolitiikan tutkimus paljastaa siis, 

että nykypäivänä valtioiden välillä havaittavat erot voivat olla seurausta satojen 

vuosien takaisista valinnoista. Esimerkiksi suhtautuminen ehdottoman van-

keusrangaistuksen käyttömäärään ja vapaudenmenetysajan pituuteen juontavat 

juurensa aina 1600-luvulle, jolloin Norjassa ja Tanskassa otettiin käyttöön ve-

sileipävankeutta suosiva Kristian V:n yleinen laki, joka poikkesi vapausran-

gaistusten käytön osalta Ruotsissa ja Suomessa seuraavalla vuosisadalla sääde-

tystä vuoden 1734 laista. Esimerkki havainnollistaa, miten vaikeaa vuosisatai-

sesta perinteestä on poiketa ja kehittää tilalle uusia ja omaperäisiä ratkaisuja. 

Toisaalta voidaan ainakin toivoa, että kunkin valtion perinteet soveltuvat hyvin 

vallitsevaan sosiaaliseen ja kulttuuriseen toimintaympäristöön, jonka kanssa ne 

ovat keskinäisessä vuorovaikutuksessa muodostuneet. Olisikin hyödyllistä suh-

tautua kriminaalipoliittiseen päätöksentekoon siten, että tehokkaat ratkaisut 

voidaan rakentaa kaukaa menneisyyden jatkumosta kumpuavien peruskivien 

varaan. Jos runsaslukuiset, mutta lyhytaikaiset vankeustuomiot tuottavat Nor-

jassa yhtä hyvän lopputuloksen kuin vähempilukuiset, mutta pidempikestoiset 

vankeustuomiot Suomessa, kannattaa kummankin valtion pitää kiinni omissa 

olosuhteissaan toimivista ratkaisuista. 

C Lopuksi 

Väitöskirjalle asetettiin kaksi päätavoitetta, jotka olivat yleiskuvan muodosta-

minen rikollisuuden ja rangaistuskäytännön kehityksestä autonomian ajan Suo-

messa sekä Suomen kehityksen vertaaminen muihin Pohjoismaihin. Tutkimuk-

sen käsittelyluvuissa on käyty läpi tuomitun rikollisuuden, rangaistuskäytännön 

ja vapausrangaistusten täytäntöönpanoon liittyviä tilastoja ja pyritty esittämään 

                                                

480 Ks. esim. von Hofer – Lappi-Seppälä – Westfelt 2012, s. 59, 69 sekä myöhemmät vastaavat 

tilastot kustakin Pohjoismaasta. 
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selityksiä niissä havaituille muutoksille. Lisäksi Suomea on verrattu muihin 

Pohjoismaihin erityisesti kriminaalipoliittisen kehityksen osalta. Kokonaisuu-

desta muodostuu kattava kokonaiskuva suomalaisen rikollisuuden ja rangais-

tuskäytännön kehityksestä sekä erityispiirteistä. Myöhemmät tutkimukset tule-

vat toivottavasti syventämään yksittäisistä osa-alueista tehtyjä analyyseja sekä 

vastaamaan niihin lukemattomiin avoimiin kysymyksiin, joita aineiston tarkas-

telu on herättänyt. 

Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on ollut rakentaa yhtenäinen aikasarjako-

koelma autonomian ajan oikeustilastoista. Kirjoituksessa onkin esitelty run-

saasti tilastoja, jotka ovat pääosin aikaisemmin julkaisemattomia. Tutkimuksen 

keskeisiin tuloksiin kuuluvatkin analyysien lisäksi myös kattavat pohjoismaiset 

tilastosarjat, joita on syytä hyödyntää myöhemmässä tutkimuksessa. Tavoitteen 

edesauttamiseksi on tämän kirjan liitteeseen koottu keskeisimpiä autonomian 

aikaa kuvaavia aikasarjoja. Tuhansia aikasarjoja kattavan aineistokokoelman 

julkaiseminen painetussa muodossa tuottaa kuitenkin merkittäviä haasteita, joi-

den vuoksi pääosa aineistosta tullaan kokoamaan erilliseen tilastojulkaisuun. 

Tuossa myöhemmässä koonnoksessa tullaan julkaisemaan hankkeessa kerätyt 

aineistot tärkeimpien rikollisuutta ja rangaistusjärjestelmää kuvaavien tilasto-

jen osalta kokonaisuudessaan eli vuosilta 1809–2017. Koko aineisto julkaistaan 

lisäksi avoimesti verkossa. 

Maailma taistelee tätä kirjoittaessani koronaviruksen aiheuttamaa COVID-

19-pandemiaa vastaan. Kriisi muistuttaa, ettei moderni yhteiskunta suinkaan 

ole immuuni vakaville mullistuksille ja niiden aiheuttamalle kärsimykselle. 

Kriisit eivät ole vieraita Suomen yhteiskuntahistoriassa ja rikollisuuden ja kri-

minaalipolitiikan kehityksessä ne ovat olleet keskeisimpiä vaikuttimia, jotka 

ovat erottaneet Suomea muista Pohjoismaista. Tyypillisesti kriisiaikoja ovat 

seuranneet omaisuus- ja väkivaltarikollisuuden aallot, jotka ovat johtaneet an-

kariin vastatoimiin ja rangaistusten koventamiseen. Historiallisen kriminologi-

sen tutkimuksen eräs keskeisimmistä tuloksista kuitenkin on, ettei kriisiaikojen 

rikosaaltoja voida pysäyttää rangaistusten avulla. Rikosaallot päättyvät aika-

naan, kun kriisin vaikutukset ihmisten elämään tasoittuvat, mutta hätätilan-

teessa tehtyjen poliittisten ratkaisujen purkamiseen voi kulua vuosikymmeniä. 

Kriiseissä omaksuttujen kovien asenteiden kanssa joudutaankin usein elämään 

kauan sen jälkeen, kun niiden alkusyynä olleen kriisin rikollisuusvaikutukset 

ovat päättyneet.  
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B Saatteeksi 

Kaikki liitetaulukot on laadittu viiden vuoden keskiarvojen perusteella. Mikäli taulu-

kossa ei esiinny lainkaan arvoa, tilastoyksikköä ei ole tilastoitu kyseisenä aikana. Mi-

käli yksikkö on tilastoitu, mutta yhtään havaintoa ei ole esiintynyt, tilastoon on mer-

kitty nolla. Mikäli Suomessa tuomittuja rikostuomioita koskevan yksikön tilastointi 

on alkanut kesken viiden vuoden jakson, keskiarvo on laskettu siten, että tilastoimat-

tomat vuoden on laskettu nollavuosina mukaan keskiarvoon. Näin ollen Suomen ri-

kostuomioiden kokonaismäärä viiden vuoden jaksoilta on aina laskettavissa kerto-

malla keskiarvo viidellä. Tuomittujen rangaistusten ja vankilukujen osalta keskiarvo 

on laskettu saatavilla olevilta vuosilta siten, että mikäli sarja alkaa keskeltä viiden 

vuoden jaksoa, keskiarvo osoittaa viittä vuotta lyhyemmän saatavilla olevan jakson 

keskiarvoa. Samaa käytäntöä on noudatettu Pohjoismaissa tuomittujen rikosten tilas-

toissa. 
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C Suomessa tuomitut rikokset 

Liitetaulukko 1. Tuomitut rikokset maaseudulla ja kaupungeissa 1842–1917. 
 

Tuomiot Joista juopumuksia Väkiluku 
 

Maaseutu Kaupungit Maaseutu Kaupungit Maaseutu Kaupungit 

1842–44 9 845,0 2 192,0 1 431,7 749,3 1 413 767 93 080 

1845–49 8 969,6 2 506,0 1 315,6 823,6 1 482 100 99 392 

1850–54 9 629,4 2 708,6 1 302,8 833,2 1 558 300 104 086 

1855–59 8 321,4 2 749,2 833,4 694,0 1 597 720 104 104 

1860–64 7 884,8 3 330,4 534,6 721,6 1 670 220 115 366 

1865–69 7 456,2 4 237,4 270,0 766,8 1 668 500 125 900 

1870–74 8 610,0 4 995,8 367,4 1 094,4 1 692 140 138 520 

1875–79 8 908,2 6 211,2 477,6 1 149,0 1 813 340 157 440 

1880–84 9 444,2 7 343,8 532,8 1 236,2 1 934 240 182 480 

1885–89 8 843,4 8 670,6 481,6 1 469,8 2 064 840 212 600 

1890–94 9 061,0 9 951,8 599,4 1 723,6 2 180 920 253 460 

1895–99 7 145,0 9 874,8 460,0 5 231,8 2 300 080 302 880 

1900–04 6 798,0 11 471,0 548,6 7 461,6 2 425 480 359 520 

1905–09 7 159,8 15 123,2 659,2 10 620,0 2 563 540 420 340 

1910–14 9 705,8 17 042,4 1 043,2 12 329,2 2 708 900 484 200 

1915–17 7 451,0 4 482,0 187,0 907,0 2 798 133 524 667 

Liitetaulukko 2. Tuomitut henkirikokset 1842–1917. 
 

Murha ja  
tappo 

Tappo ilman  
kuolettamisen  

aikomusta 

Kuoleman- 
tuottamus 

Lapsenmurha ja  
sikiön  

hylkääminen 

1842–44 60,0 
 

38,0 56,7 

1845–49 56,4 
 

25,4 45,0 

1850–54 50,0 
 

30,4 64,4 

1855–59 53,2 
 

23,8 62,4 

1860–64 57,8 
 

27,8 76,6 

1865–69 47,8 
 

19,0 69,4 

1870–74 67,4 
 

25,0 98,2 

1875–79 38,6 
 

38,4 71,6 

1880–84 69,0 
 

20,4 64,4 

1885–89 12,2 47,0 22,6 78,8 

1890–94 19,8 40,0 22,6 81,0 

1895–99 16,8 46,2 22,4 84,2 

1900–04 25,0 48,2 29,8 80,4 

1905–09 43,2 78,4 53,8 94,6 

1910–14 54,6 79,4 53,4 88,0 

1915–17 34,3 34,7 44,3 77,0 
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Liitetaulukko 3. Tuomitut henkilöön kohdistuneet rikokset 1842–1917. 
 

Pahoinpitely Aseen  

nostaminen 

Vamman- 

tuottamus tai  

aseen nostaminen 

Muut rikokset  

toisen vapautta  

vastaan 

Eläimen  

pahoinpitely 

1842–44 1 115,7 16,3 
   

1845–49 1 067,4 23,6 
   

1850–54 973,2 17,6 
   

1855–59 814,6 36,2 
   

1860–64 819,0 57,4 
   

1865–69 697,4 51,2 
   

1870–74 726,6 6,8 
   

1875–79 857,6 5,3 
   

1880–84 945,2 3,0 
   

1885–89 956,0 
   

70,2 

1890–94 1 071,8 
 

4,0 2,0 214,2 

1895–99 1 559,0 
 

94,0 24,4 259,8 

1900–04 1 402,4 
 

99,6 19,0 230,6 

1905–09 1 349,6 
 

122,0 71,4 176,8 

1910–14 1 502,2 
 

143,0 53,2 185,2 

1915–17 826,0 
 

61,0 35,7 119,3 

 

Liitetaulukko 4. Tuomitut omaisuusrikokset 1842–1917. 
 

Ryöstö Varkaus Haaskaus- 

rikokset 
 

Luvaton  

käyttö 

Varastettuun 

tavaraan  
ryhtyminen 

1842–44 14,3 858,3 917,3 
 

0,0 

1845–49 9,4 818,0 969,2 
 

0,0 

1850–54 11,8 785,0 1 198,4 
 

0,6 

1855–59 10,8 759,8 939,2 
 

0,0 

1860–64 11,4 727,6 911,2 
 

2,4 

1865–69 18,0 1 586,8 902,0 
 

5,2 

1870–74 13,4 981,2 660,8 
 

0,6 

1875–79 15,8 1 050,2 713,0 
 

0,6 

1880–84 17,4 1 305,0 774,2 
 

0,2 

1885–89 17,8 1 144,2 685,2 
 

0,0 

1890–94 13,0 1 451,2 719,2 1,4 14,8 

1895–99 14,4 1 240,0 751,6 22,4 93,6 

1900–04 29,8 1 469,8 642,8 25,4 103,0 

1905–09 43,8 1 767,4 607,2 27,6 178,2 

1910–14 48,8 2 097,2 697,6 30,2 230,2 

1915–17 35,3 3 266,7 621,3 22,0 403,0 
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Liitetaulukko 5. Tuomitut vaarantamis- ja vahingontekorikokset 1842–1917. 
 

Murhapoltto Oman talon sytyttä-

minen petollisin ai-

komuksin 

Vaaran aiheutta-

minen tai varoma-

ton tulenkäsittely 

Omaisuuden va-

hingoittaminen 

1842–44 7,0 
 

29,0 5,3 

1845–49 10,6 
 

34,6 9,8 

1850–54 8,2 
 

44,4 12,5 

1855–59 7,2 
 

83,6 12,5 

1860–64 7,6 
 

35,8 0,0 

1865–69 11,6 
 

14,4 0,0 

1870–74 7,2 
 

13,8 0,0 

1875–79 9,4 
 

9,2 0,0 

1880–84 19,4 
 

18,4 0,0 

1885–89 13,6 4,5 14,8 19,4 

1890–94 12,8 9,4 26,8 128,2 

1895–99 20,6 5,4 14,8 229,6 

1900–04 18,0 1,6 12,6 199,6 

1905–09 18,8 6,0 17,4 231,8 

1910–14 31,0 13,2 17,8 269,0 

1915–17 20,0 7,5 20,3 202,7 

 

Liitetaulukko 6. Tuomitut petollisuusrikokset 1842–1917, ensimmäinen osa. 
 

Väärennysrikos Rahanväärennys Petos Kavallus Kiristys, koronkiskonta 

1842–44 74,3 6,0 4,3 22,0 0,3 

1845–49 29,2 11,8 6,6 12,8 0,0 

1850–54 29,0 14,8 14,6 12,0 0,0 

1855–59 26,8 8,4 21,2 13,0 0,0 

1860–64 27,2 10,2 15,8 18,6 0,0 

1865–69 62,8 27,6 26,2 17,6 0,0 

1870–74 57,0 13,0 22,6 14,2 0,0 

1875–79 53,4 4,4 28,4 18,0 0,0 

1880–84 66,6 15,8 27,8 23,6 0,0 

1885–89 87,4 11,6 44,6 21,4 0,4 

1890–94 113,8 19,4 101,4 74,0 2,8 

1895–99 75,2 16,8 121,8 116,8 8,8 

1900–04 75,0 14,8 140,6 168,2 8,2 

1905–09 98,2 17,0 150,2 177,6 16,0 

1910–14 113,8 13,4 203,8 245,2 14,0 

1915–17 112,7 9,0 201,3 215,3 15,0 
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Liitetaulukko 7. Tuomitut petollisuusrikokset 1842–1917, toinen osa. 
 

Omankäden 

ulosotto ja oman-

kädenoikeus 

Takavarikon 

rikkominen 

Konkurssi-

rikos 

Pesän-

kavallus 

Muu petollisuus 

(mm. epärehellisyys, 

laitos kauppa) 

1842–44 32,3 24,0 
 

3,7 13,3 

1845–49 28,6 43,0 
 

3,2 37,4 

1850–54 27,4 52,4 
 

1,8 27,2 

1855–59 36,2 45,6 
 

1,4 26,6 

1860–64 51,2 54,2 
 

1,8 27,6 

1865–69 77,8 157,2 
 

2,6 44,0 

1870–74 69,2 101,2 
 

1,0 32,0 

1875–79 71,0 69,0 
 

2,0 52,6 

1880–84 78,4 106,8 1,0 3,2 168,2 

1885–89 78,2 134,2 0,0 1,8 294,0 

1890–94 305,8 159,2 29,2 3,4 31,8 

1895–99 274,6 96,0 28,0 5,8 44,2 

1900–04 306,0 63,8 26,6 6,0 44,0 

1905–09 268,0 68,8 26,6 5,0 46,6 

1910–14 257,0 95,4 41,4 8,2 54,0 

1915–17 228,7 57,0 36,0 6,3 45,0 

Liitetaulukko 8. Tuomitut siveellisyysrikokset 1842–1917. 
 

Väki-

sin-

ma-

kaami-
nen ja 

sen 

yritys 

Paritus 

ja hau-

reus 

Insesti ja 

salavuo-

teus kiel-

letyissä 
polvissa 

Eläi-

meen 

sekaan-

tuminen 
ja sen 

yritys 

Huo-

ruus 

Kaksin-

naiminen 

Sala-

vuoteus 

Muu si-

veelli-

syysri-

kos 

1842–44 6,0 0,3 7,3 4,7 71,7 0,0 1 402,0 
 

1845–49 3,6 0,4 1,6 3,2 48,2 0,0 1 211,0 
 

1850–54 4,0 0,2 2,6 3,2 55,8 0,4 1 338,4 
 

1855–59 1,0 0,2 2,0 3,8 51,6 0,2 1 102,4 
 

1860–64 0,8 2,0 3,4 2,8 55,4 0,0 1 141,4 
 

1865–69 1,4 2,4 1,6 1,0 31,4 0,4 723,6 
 

1870–74 0,2 0,6 2,4 2,6 67,8 1,0 671,8 
 

1875–79 0,4 5,0 2,4 2,2 70,4 0,2 490,4 
 

1880–84 3,6 6,8 2,4 2,0 69,4 1,2 352,8 
 

1885–89 2,6 15,8 2,0 5,6 92,2 0,4 259,6 
 

1890–94 5,4 12,6 4,2 5,6 96,4 0,0 182,2 0,4 

1895–99 7,0 21,0 7,2 7,4 51,2 1,2 129,2 2,4 

1900–04 7,4 17,2 5,6 6,6 41,0 2,4 41,2 1,2 

1905–09 11,0 17,4 10,0 5,6 49,4 1,6 19,4 2,8 

1910–14 14,4 25,2 18,2 10,4 74,8 2,2 24,2 5,2 

1915–17 10,0 20,3 12,0 6,0 130,0 2,7 13,3 4,3 
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Liitetaulukko 9. Tuomitut kunnianloukkaukset, rauhanrikokset ja uskontorikokset 

1842–1917. 
 

Rauhan-

rikokset 

Sapattirikos ja kir-

konpahennus 

Uskon-

torikos 

Jumalan-

pilkka 

Muut kirkol-

liset rikokset 

Kunnian-

loukkaus 

1842–44 261,3 150,3 
 

0,3 6,7 539,0 

1845–49 269,2 141,4 
 

0,2 4,2 459,0 

1850–54 261,0 149,6 
 

0,0 8,8 436,2 

1855–59 136,8 131,6 
 

1,4 1,2 123,8 

1860–64 190,2 163,8 
 

1,4 3,6 321,4 

1865–69 151,6 135,6 
 

0,8 0,2 284,0 

1870–74 79,4 215,8 
 

2,0 0,0 443,0 

1875–79 12,8 266,4 
 

0,4 0,0 856,4 

1880–84 23,6 190,6 
 

1,0 0,2 981,0 

1885–89 85,8 
  

0,8 1,0 951,0 

1890–94 103,8 6,6 18,0 0,4 0,2 968,6 

1895–99 687,8 38,4 53,0 
  

864,0 

1900–04 742,0 15,0 45,0 
  

753,6 

1905–09 782,8 15,2 66,2 
  

928,8 

1910–14 826,4 28,0 60,8 
  

854,4 

1915–17 464,7 14,7 16,7 
  

647,0 

Liitetaulukko 10. Tuomitut moraalirikokset. 
 

Juopumus Uhkapeli Vanhemman, isännän, 

ym. solventaminen tai 

väkivalta häntä kohtaan 

Riitaisuus ja so-

pimaton käytös 

avioliitossa 

1842–44 2 181,0 19,7 104,0 4,3 

1845–49 2 139,2 4,2 88,6 4,4 

1850–54 2 140,4 8,2 92,2 5,2 

1855–59 1 527,4 16,0 63,6 
 

1860–64 1 256,2 17,8 63,2 
 

1865–69 1 036,8 20,6 33,6 
 

1870–74 1 461,8 15,8 20,2 
 

1875–79 1 626,6 20,0 8,0 
 

1880–84 1 769,0 9,2 4,0 
 

1885–89 1 951,4 12,6 17,2 
 

1890–94 2 323,0 21,8 5,0 
 

1895–99 5 691,8 36,6 
  

1900–04 8 010,2 33,8 
  

1905–09 11 279,2 29,6 
  

1910–14 13 372,4 70,0 
  

1915–17 1 094,0 108,0 
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Liitetaulukko 11. Tuomitut rikokset oikeudenkäyttöä kohtaan 1842–1917. 
 

Väärä ilmianto Väärä vala Väärän todisteen 

käyttäminen 

Oikeuden hal-

ventaminen 

1842–44 28,7 7,7 
 

1,7 

1845–49 26,0 4,8 
 

4,8 

1850–54 23,4 10,4 0,2 6,0 

1855–59 19,2 8,0 1,2 
 

1860–64 25,2 4,6 2,6 
 

1865–69 19,2 6,0 1,2 
 

1870–74 70,8 11,6 1,0 
 

1875–79 25,4 8,2 1,4 
 

1880–84 40,2 11,0 0,6 
 

1885–89 52,0 15,0 
  

1890–94 71,4 20,2 
  

1895–99 94,8 24,2 
  

1900–04 73,8 13,6 
  

1905–09 71,0 28,6 
  

1910–14 71,6 55,6 
  

1915–17 50,7 35,0 
  

Liitetaulukko 12. Tuomitut virkarikokset ja rikokset viranomaista vastaan 1842–

1917. 
 

Virka-

miehen 

rikos 

Rikos 

virka-

miestä 

vastaan 

Maan-

petos tai 

Valtio-

petos 

Kapina ja  

kokoontu-

neen väki-

joukon te-

kemä vä-

kivalta 

Sotilas- 

ja meri-

mies-

rikokset 

Raja-

rikok-

set 

Muut rikokset 

viranomaisia 

vastaan 

1842–44 14,7 64,0 
  

22,7 0,0 
 

1845–49 10,8 55,2 
  

36,2 0,0 
 

1850–54 11,4 67,0 
  

36,6 2,2 
 

1855–59 14,0 60,0 
  

7,8 1,4 
 

1860–64 12,2 76,0 
  

34,8 1,8 
 

1865–69 18,4 113,2 
  

30,4 3,4 
 

1870–74 15,2 98,6 
  

31,8 1,4 
 

1875–79 11,0 26,2 
  

37,8 0,8 
 

1880–84 9,0 12,2 
  

22,4 1,2 
 

1885–89 19,0 0,0 
  

36,8 0,0 
 

1890–94 37,2 14,0 
  

202,8 0,0 
 

1895–99 38,2 498,8 
  

179,2 0,0 3,0 

1900–04 26,0 721,8 
  

85,2 0,0 3,6 

1905–09 53,4 1 000,0 15,6 25,4 0,0 0,0 3,2 

1910–14 95,6 781,0 0,4 1,6 0,0 0,0 0,8 

1915–17 84,3 138,0 
 

0,7 0,0 0,0 0,7 
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Liitetaulukko 13. Tuomitut muut rikokset valtiota vastaan 1842–1917. 
 

Salakuljetus, tullika-

vallus ja purjehdusri-

kos 

Alkoholi-

säännösten 

rikkominen 

Vankilari-

kokset 

Rautatien 

käytön es-

täminen 

Valtion  

turvallisuutta  

varten annettu-

jen määräysten  

rikkominen 

1842–44 116,3 649,0 34,0   

1845–49 136,6 529,2 33,6   

1850–54 111,2 651,4 22,6   

1855–59 165,0 1 174,4 26,0   

1860–64 174,8 1 436,0 25,0   

1865–69 138,0 1 423,6 44,8   

1870–74 140,0 2 710,4 59,2   

1875–79 95,4 2 454,6 40,8   

1880–84 83,4 2 243,2 41,2   

1885–89 111,2 2 437,4 25,2   

1890–94 24,4 2 074,8 28,4   

1895–99 81,8 1 318,2 14,2 10,0 0,2 

1900–04 86,4 856,0 13,8 6,4 1,8 

1905–09 178,6 1 039,8 33,4 11,2 0,0 

1910–14 396,2 1 901,4 13,8 9,4 17,6 

1915–17 177,0 562,7 13,3 1,3 22,3 

Liitetaulukko 14. Tuomitut muut rikokset 1842–1917. 
 

Rikkomukset 

(yleisen  
lain rikkomukset,  

talous- ja poliisi- 

määräysten rikko-

mukset, järjestys-

rikkomukset) 

Rikokset su-

kuoikeuksia 
vastaan 

Palkkaussään-

nösten rikko-
minen 

Rikoksentekijän  

suojelu tai muu 
osallisuus rikok-

seen 

Rikosni-

mike tunte-
maton 

1842–44 2 926,3 
  

3,0 9,3 

1845–49 2 932,6 
  

7,4 0,2 

1850–54 3 439,2 
 

5,8 4,0 0,0 

1855–59 3 383,6 
 

28,0 11,4 0,0 

1860–64 3 124,8 
 

33,0 0,8 0,0 

1865–69 3 480,6 
 

20,4 2,2 0,0 

1870–74 4 364,0 
 

36,0 0,6 0,0 

1875–79 5 692,2 
 

55,2 4,0 0,0 

1880–84 6 988,0 
 

33,8 2,0 21,8 

1885–89 7 605,2 
 

52,4 2,8 
 

1890–94 9 815,0 
 

10,8 7,4 
 

1895–99 6 154,8 0,6 
 

5,2 
 

1900–04 6 536,2 0,8 
 

2,4 
 

1905–09 6 605,4 0,6 
 

2,6 
 

1910–14 5 812,0 1,8 
 

6,0 
 

1915–17 2 041,0 3,0 
 

1,7 
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D Pohjoismaissa tuomitut rikokset 

Liitetaulukko 15. Tuomitut rikokset 1830–1917. 

Liitetaulukko 16. Tuomitut rikkomukset 1830–1917. 

 Suomi Tanska Norja Ruotsi 

1830–34    10 151,0 

1835–39    10 448,0 

1840–44 5 107,3   11 536,2 

1845–49 5 071,8   13 368,2 

1850–54 5 575,2   16 109,6 

1855–59 4 911,0   22 322,2 

1860–64 4 381,0 4 673,8 10 381,7 22 864,2 

1865–69 4 517,4 6 855,8 12 821,2 20 939,2 

1870–74 5 825,8 8 616,8 16 546,2 24 851,0 

1875–79 7 318,8 14 070,2 29 630,8 39 837,4 

1880–84 8 757,0 18 538,6 25 438,4 40 728,6 

1885–89 9 556,6 28 473,8 23 263,4 38 895,2 

1890–94 12 138,0 37 114,6 28 512,8 45 073,0 

1895–99 11 846,6 37 950,6 45 717,8 56 693,6 

1900–04 14 546,4 42 296,2 48 884,4 65 922,6 

1905–09 17 884,6 41 235,4 38 883,2 73 769,8 

1910–14 19 184,4 49 943,2 58 035,4 83 715,2 

1915–17 3 135,0 53 612,3 63 219,7 63 761,3 

  

 
Suomi Tanska Norja Ruotsi 

1830–34 
   

19 355,0 

1835–39 
   

22 068,8 

1840–44 12 022,3 
  

28 144,8 

1845–49 11 475,2 
  

31 731,4 

1850–54 12 337,6 
  

37 563,2 

1855–59 11 086,8 
  

43 004,0 

1860–64 11 212,2 11 247,3 13 118,7 40 949,8 

1865–69 11 692,8 14 514,6 15 905,0 35 402,6 

1870–74 13 593,4 20 263,4 19 757,2 41 872,4 

1875–79 15 119,4 31 484,6 32 855,6 59 262,6 

1880–84 16 788,0 40 682,4 28 715,4 62 122,6 

1885–89 17 514,0 60 747,8 26 097,0 60 388,2 

1890–94 20 719,2 78 276,6 31 469,6 68 593,6 

1895–99 21 308,6 79 937,6 49 279,6 82 529,6 

1900–04 23 440,8 88 220,6 52 663,6 92 196,6 

1905–09 28 049,8 85 891,2 42 783,2 100 756,6 

1910–14 31 191,6 103 743,6 62 332,4 112 720,0 

1915–17 12 430,3 111 658,3 68 915,3 93 729,0 
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Liitetaulukko 17. Tuomitut rikokset pl. rikkomukset 1830–1917.  
Suomi Tanska Norja Ruotsi 

1830–34    9 204,0 

1835–39    11 620,8 

1840–44 6 915,0   16 608,6 

1845–49 6 403,4   18 363,2 

1850–54 6 762,4   21 453,6 

1855–59 6 175,8   20 681,8 

1860–64 6 831,2 6 573,5 2 737,0 18 085,6 

1865–69 7 175,4 7 658,8 3 083,8 14 463,4 

1870–74 7 767,6 11 646,6 3 211,0 17 021,4 

1875–79 7 800,6 17 414,4 3 224,8 19 425,2 

1880–84 8 031,0 22 143,8 3 277,0 21 394,0 

1885–89 7 957,4 32 274,0 2 833,6 21 493,0 

1890–94 8 581,2 41 162,0 2 956,8 23 520,6 

1895–99 9 462,0 41 987,0 3 561,8 25 836,0 

1900–04 8 894,4 45 924,4 3 779,2 26 274,0 

1905–09 10 165,2 44 655,8 3 900,0 26 986,8 

1910–14 12 007,2 53 800,4 4 297,0 29 004,8 

1915–17 9 295,3 58 046,0 5 695,7 29 967,7 

Liitetaulukko 18. Tuomitut tahalliset henkirikokset pl. lapsenmurhat 1830–1917.  
Suomi Tanska Norja Ruotsi 

1830–34 
   

59,4 

1835–39 
   

36,4 

1840–44 60,0 
  

42,0 

1845–49 56,4 
 

11,3 47,0 

1850–54 50,0 
 

19,6 48,0 

1855–59 53,2 
 

14,8 34,0 

1860–64 57,8 
 

10,0 28,2 

1865–69 47,8 12,8 10,4 37,8 

1870–74 67,4 8,2 11,0 50,4 

1875–79 38,6 7,6 15,4 44,2 

1880–84 69,0 7,8 11,2 34,6 

1885–89 59,2 9,4 12,6 39,2 

1890–94 59,8 6,8 8,4 36,6 

1895–99 63,0 6,2 10,8 40,2 

1900–04 73,2 8,2 9,8 42,6 

1905–09 121,6 8,0 9,6 26,2 

1910–14 134,0 8,6 11,4 23,8 

1915–17 69,0 9,0 7,7 21,0 
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Liitetaulukko 19. Tuomitut lapsenmurhat ja sikiöön kohdistuneet rikokset 1830–

1917.  
Suomi Tanska Norja Ruotsi 

1830–34 
   

59,4 

1835–39 
   

36,4 

1840–44 60,0 
  

42,0 

1845–49 56,4 
 

11,3 47,0 

1850–54 50,0 
 

19,6 48,0 

1855–59 53,2 
 

14,8 34,0 

1860–64 57,8 
 

10,0 28,2 

1865–69 47,8 12,8 10,4 37,8 

1870–74 67,4 8,2 11,0 50,4 

1875–79 38,6 7,6 15,4 44,2 

1880–84 69,0 7,8 11,2 34,6 

1885–89 59,2 9,4 12,6 39,2 

1890–94 59,8 6,8 8,4 36,6 

1895–99 63,0 6,2 10,8 40,2 

1900–04 73,2 8,2 9,8 42,6 

1905–09 121,6 8,0 9,6 26,2 

1910–14 134,0 8,6 11,4 23,8 

1915–17 69,0 9,0 7,7 21,0 

Liitetaulukko 20. Tuomitut pahoinpitelyt 1830–1917.  
Suomi Ruotsi 

1830–34 
 

3 125,0 

1835–39 
 

2 984,8 

1840–44 1 115,7 3 965,8 

1845–49 1 067,4 3 933,4 

1850–54 973,2 4 058,4 

1855–59 814,6 3 704,2 

1860–64 819,0 3 287,2 

1865–69 697,4 2 290,0 

1870–74 726,6 2 172,0 

1875–79 857,6 2 464,8 

1880–84 945,2 3 025,4 

1885–89 956,0 3 092,4 

1890–94 1 071,8 3 318,2 

1895–99 1 559,0 3 929,6 

1900–04 1 402,4 3 785,8 

1905–09 1 349,6 3 701,0 

1910–14 1 502,2 3 244,0 

1915–17 826,0 1 970,0 
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Liitetaulukko 21. Tuomitut varkausrikokset 1830–1917.  
Suomi Tanska Norja Ruotsi 

1830–34 
 

799,7 
 

2 272,8 

1835–39 
 

1 020,0 
 

2 587,0 

1840–44 858,3 838,4 
 

2 957,0 

1845–49 818,0 680,4 1 295,3 3 368,0 

1850–54 785,0 617,6 1 472,6 3 156,6 

1855–59 759,8 913,8 1 279,6 2 014,8 

1860–64 727,6 1 112,6 1 519,0 1 742,6 

1865–69 1 586,8 1 673,8 1 952,4 2 971,4 

1870–74 981,2 1 692,4 1 997,0 3 174,0 

1875–79 1 050,2 1 727,6 1 890,2 2 375,0 

1880–84 1 305,0 1 857,8 1 875,8 2 825,2 

1885–89 1 144,2 1 813,2 1 474,6 2 356,6 

1890–94 1 451,2 2 002,4 1 560,2 2 865,8 

1895–99 1 240,0 1 887,4 1 802,6 2 897,0 

1900–04 1 469,8 1 769,2 1 949,8 2 717,8 

1905–09 1 767,4 1 780,2 2 204,6 2 592,4 

1910–14 2 097,2 2 267,4 2 416,4 2 362,4 

1915–17 3 266,7 2 891,7 3 364,3 2 616,7 

Liitetaulukko 22. Tuomitut väkisinmakaamiset 1840–1917.  
Suomi Tanska Norja Ruotsi 

1840–44 6,0 
 

1,0 5,7 

1845–49 3,6 1,3 2,5 3,8 

1850–54 4,0 3,0 4,4 4,0 

1855–59 1,7 2,0 2,4 6,2 

1860–64 2,0 2,8 2,4 8,4 

1865–69 1,8 4,0 5,8 12,2 

1870–74 1,0 4,4 3,8 17,4 

1875–79 1,0 3,5 4,2 17,2 

1880–84 3,6 6,4 8,2 25,2 

1885–89 3,3 4,3 8,0 19,4 

1890–94 5,4 4,2 10,2 30,0 

1895–99 7,0 5,6 14,4 29,0 

1900–04 7,4 4,6 15,6 22,8 

1905–09 11,0 6,8 18,0 23,2 

1910–14 14,4 7,0 19,2 22,4 

1915–17 10,0 9,7 12,7 18,0 
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Liitetaulukko 23. Tuomitut salavuoteudet 1835–1917.  
Suomi Norja Ruotsi 

1835–39 
  

877,0 

1840–44 1 402,0 
 

925,4 

1845–49 1 211,0 134,0 1 004,8 

1850–54 1 338,4 159,0 1 136,0 

1855–59 1 102,4 152,8 1 125,8 

1860–64 1 141,4 145,0 1 081,2 

1865–69 723,6 135,2 201,4 

1870–74 671,8 160,0 58,0 

1875–79 490,4 171,4 34,0 

1880–84 352,8 157,6 18,2 

1885–89 259,6 119,0 11,6 

1890–94 182,2 55,4 10,2 

1895–99 129,2 59,4 6,0 

1900–04 41,2 39,8 5,4 

1905–09 19,4 0,0 6,6 

1910–14 24,2 0,0 1,7 

1915–17 13,3 0,0 0,0 
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E Tuomitut rangaistukset 

Liitetaulukko 24. Tuomitut kuolemanrangaistukset 1832–1917.  
Suomi Tanska Norja Ruotsi 

1832–34 
 

16,0 
  

1835–39 
 

12,4 
  

1840–44 68,3 12,6 
  

1845–49 61,2 12,6 
  

1850–54 69,8 12,2 
  

1855–59 74,0 11,6 
 

82,7 

1860–64 78,0 18,8 3,0 33,6 

1865–69 77,4 7,8 2,3 8,8 

1870–74 34,0 2,0 2,3 2,6 

1875–79 32,6 2,0 4,0 3,2 

1880–84 44,4 2,4 1,0 3,6 

1885–89 38,0 1,8 1,0 2,2 

1890–94 31,0 2,0 0,0 1,8 

1895–99 2,0 1,3 0,0 2,5 

1900–04 0,0 0,7 1,0 3,3 

1905–09 2,0 0,8 0,0 2,3 

1910–14 0,0 0,5 0,0 4,5 

1915–17 1,0 0,4 0,0 0,0 

Liitetaulukko 25. Tuomitut vapausrangaistukset 1832–1917.  
Suomi Tanska Norja Ruotsi 

1832–34 
 

1 740,7 
  

1835–39 
 

2 127,8 
  

1840–44 181,0 2 037,6 
  

1845–49 308,2 1 590,3 
  

1850–54 313,0 1 465,5 
  

1855–59 206,8 1 739,0 
 

1 806,7 

1860–64 161,6 2 098,5 2 338,2 2 098,0 

1865–69 186,2 3 153,2 2 644,4 2 769,6 

1870–74 414,0 3 641,2 2 707,6 2 461,2 

1875–79 476,0 4 254,6 2 700,0 2 490,4 

1880–84 558,2 4 952,2 2 670,8 2 541,0 

1885–89 589,2 5 263,2 2 262,6 2 402,6 

1890–94 802,8 5 561,2 2 188,4 2 614,8 

1895–99 1 787,6 6 071,0 2 675,8 3 011,6 

1900–04 2 030,0 7 036,3 2 908,8 3 432,0 

1905–09 2 664,6 6 275,7 2 130,0 3 457,8 

1910–14 3 162,8 6 925,1 2 286,8 3 379,2 

1915–17 3 755,3 6 421,6 2 674,0 3 962,0 
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Liitetaulukko 26. Tuomitut elinkautiset vapausrangaistukset 1832–1917.  
Suomi Tanska Norja Ruotsi 

1832–34 
 

56,0 
  

1835–39 
 

85,6 
  

1840–44 
 

16,8 
  

1845–49 
 

9,4 
  

1850–54 
 

9,6 
  

1855–59 
 

11,6 
 

77,7 

1860–64 
 

16,0 6,6 91,4 

1865–69 
 

7,2 4,2 47,8 

1870–74 
 

3,6 1,2 43,0 

1875–79 
 

2,8 1,2 32,0 

1880–84 
 

2,5 1,8 16,4 

1885–89 
 

0,0 2,4 16,2 

1890–94 49,0 0,0 2,0 10,4 

1895–99 15,6 0,0 1,2 8,4 

1900–04 22,8 0,0 1,0 5,4 

1905–09 27,4 0,2 0,2 4,4 

1910–14 20,2 0,7 0,2 2,0 

1915–17 16,7 0,8 0,0 3,0 

Huom! Luvut sisältyvät tuomittujen vapausrangaistusten tilastoon liitetaulukossa 25. 

Liitetaulukko 27. Tuomitut sakkorangaistukset 1842–1917.  
Suomi Tanska Norja Ruotsi 

1842–44 12 050,0 
   

1845–49 10 107,2 
   

1850–54 11 229,2 
   

1855–59 10 514,2 
  

38 972,7 

1860–64 10 148,4 4 275,8 9 798,0 38 123,8 

1865–69 10 440,2 6 077,0 12 343,6 29 367,4 

1870–74 12 320,8 7 796,8 15 573,0 33 744,2 

1875–79 13 469,2 12 885,2 28 478,4 50 045,4 

1880–84 14 025,8 16 880,8 24 005,2 58 811,4 

1885–89 15 697,2 26 687,8 21 709,2 57 277,4 

1890–94 15 484,2 35 200,6 28 073,2 64 725,6 

1895–99 14 396,4 35 486,8 44 488,0 77 784,2 

1900–04 15 169,0 38 954,5 47 721,4 86 940,6 

1905–09 18 571,4 38 484,8 37 890,8 96 014,8 

1910–14 22 449,8 46 783,2 56 483,0 101 883,4 

1915–17 7 080,0 51 549,2 61 720,7 79 093,0 
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Liitetaulukko 28. Tuomitut muut rangaistukset Suomessa 1842–1917.  
Siperiaan  
karkotus 

Vesileipä- 
rangaistus 

Raippa- ja  
vitsarangaistus 

Kuritus Kansalais- 
luottamuksen  

menettäminen 

Muut 

1842–44 11,3 136,7 433,0 
   

1845–49 25,4 261,2 404,6 
   

1850–54 64,8 162,6 329,6 
   

1855–59 128,2 76,8 302,6 
   

1860–64 64,0 104,0 266,6 
   

1865–69 84,8 140,6 729,0 
   

1870–74 69,0 122,8 328,6 
   

1875–79 80,2 149,4 271,2 
   

1880–84 64,8 247,0 264,4 
   

1885–89 37,0 259,0 150,0 
   

1890–94 
 

268,0 52,0 71,5 153,8 548,5 

1895–99 
   

79,0 884,4 38,2 

1900–04 
   

72,6 992,8 48,8 

1905–09 
   

101,8 1 251,4 112,0 

1910–14 
   

110,4 1 540,8 148,6 

1915–17 
   

164,0 2 362,7 301,7 
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F Vankeinhoito 

Liitetaulukko 29. Suomen vankiluku kruununvankilain vankiluetteloiden ja proku-

raattorin kertomusten mukaan 1810–1890.  
Lääninvankilat Erityisvankilat Kaikki laitokset 

 
31.12. Tulleet 31.12. Tulleet 31.12. Tulleet 

1810–14 224,5 
 

373,6 
 

598,1 
 

1815–19 328,3 
 

529,2 
 

857,5 
 

1820–24 426,4 
 

654,6 
 

1 081,0 
 

1825–29 467,8 
 

809,4 
 

1 277,2 
 

1830–34 578,0 
 

654,4 
 

1 232,4 
 

1835–39 654,0 
 

1 101,2 
 

1 755,2 
 

1840–44 525,7 6 322,5 1 490,4 643,5 2 016,1 6 966,0 

1845–49 491,3 6 260,8 1 691,6 601,0 2 182,9 6 861,8 

1850–54 495,2 6 263,9 1 597,2 738,4 2 092,4 7 002,3 

1855–59 423,0 4 862,3 1 123,8 591,0 1 546,8 5 453,3 

1860–64 393,6 4 450,6 1 078,8 514,6 1 472,4 4 965,2 

1865–69 740,9 8 839,5 955,8 503,0 1 696,7 9 342,5 

1870–74 577,8 6 969,1 1 296,0 646,2 1 873,8 7 615,3 

1875–79 583,8 6 436,8 1 368,4 713,8 1 952,2 7 150,6 

1880–84 671,0 8 057,0 1 385,5 869,3 2 056,5 8 926,3 

1885–90 635,0 8 222,4 1 422,6 741,8 2 057,6 8 964,2 

Liitetaulukko 30. Vapausrangaistusvankien vankiluku Suomessa 1842–1917. Esti-

moituja vankilukuja sisältävät tiedot lihavoitu ja kursivoitu.  
Vankiluku 31.12. Vapaudesta tulleet Rangaistuksen keskipituus (kk) 

 
Erityisvankilat Kaikki Erityisvankilat Kaikki Erityisvankilat Kaikki 

1842–44 894,3 990,3 169,0 456,0 69,4 27,4 

1845–49 793,2 889,2 194,2 444,4 50,6 24,2 

1850–54 775,2 877,6 120,8 429,0 117,0 24,8 

1855–59 590,0 657,2 205,6 385,2 37,9 20,8 

1860–64 635,4 705,0 248,2 433,2 34,9 20,5 

1865–69 703,2 833,6 296,0 594,8 30,1 17,6 

1870–74 934,0 1 047,0 372,8 702,8 30,5 17,9 

1875–79 1 041,2 1 136,4 389,8 632,6 32,5 21,8 

1880–84 1 010,5 1 132,5 473,3 909,8 26,7 15,0 

1885–89 1 101,4 1 251,4 356,8 766,6 37,8 19,7 

1890–94 1 280,2 1 448,0 402,2 862,6 38,8 20,8 

1895–99 1 560,4 1 978,4 613,8 1 772,4 30,7 13,4 

1900–04 1 523,8 1 939,8 713,6 1 898,0 25,6 12,2 

1905–09 1 674,8 2 192,4 946,4 2 295,2 21,1 11,4 

1910–14 1 979,0 2 591,8 1 119,6 2 747,2 21,3 11,3 

1915–17 1 914,7 2 967,3 1 309,3 4 860,0 18,7 7,5 
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Liitetaulukko 31. Vuoden lopussa elossa olevien Siperiaan karkotettujen estimoitu 

lukumäärä 1826–1917. 40 vuoden kuolleisuuteen perustuva estimaatti.  
Kuolemantuomio Vapausrangaistus Irtolaisuus Yhteensä 

 
Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Yhteensä 

1826–29 35,6 
     

35,6 
 

35,6 

1830–34 85,3 
     

85,3 
 

85,3 

1835–39 155,7 
     

155,7 
 

155,7 

1840–44 207,4 
     

207,4 
 

207,4 

1845–49 237,7 0,6 13,3 3,9 
 

4,3 250,9 8,8 259,7 

1850–54 285,0 15,0 114,3 12,9 3,3 61,4 402,5 89,4 491,9 

1855–59 316,4 27,0 215,7 21,1 225,3 107,1 757,4 155,2 912,6 

1860–64 323,6 36,7 275,8 24,1 414,2 140,6 1 013,7 201,4 1 215,0 

1865–69 325,3 48,3 360,4 31,4 459,0 140,8 1 144,8 220,5 1 365,3 

1870–74 303,0 51,6 474,0 48,2 500,7 140,7 1 277,7 240,4 1 518,1 

1875–79 265,1 50,3 583,7 65,1 494,2 133,7 1 343,0 249,0 1 592,0 

1880–84 221,3 48,0 677,8 70,5 452,3 120,9 1 351,3 239,4 1 590,7 

1885–89 190,8 43,5 692,1 66,6 358,8 99,2 1 241,7 209,4 1 451,2 

1890–94 139,3 33,5 561,9 55,5 244,6 71,4 945,7 160,5 1 106,2 

1895–99 93,2 23,9 419,3 42,2 159,1 51,8 671,6 117,9 789,5 

1900–04 59,2 16,1 279,5 27,7 96,2 35,9 434,8 79,7 514,5 

1905–09 34,4 9,9 155,4 14,6 49,6 21,3 239,4 45,8 285,2 

1910–14 16,4 5,0 65,2 5,7 19,4 9,6 101,0 20,3 121,4 

1915–17 6,8 2,2 23,2 1,9 6,5 3,6 36,5 7,7 44,2 
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Liitetaulukko 32. Vapautensa menettäneiden luku vuoden viimeisenä päivänä 1810–

1917.  
Suomi Suomi, sis. karkotetut Tanska Norja Ruotsi 

1810–14 598,1 598,1 
 

550,0 
 

1815–19 857,5 857,5 
 

706,8 
 

1820–24 1 081,0 1 081,0 
 

905,0 
 

1825–29 1 277,2 1 305,7 
 

1 121,2 
 

1830–34 1 232,4 1 317,7 
 

1 517,0 
 

1835–39 1 755,2 1 910,9 
 

1 902,8 4 866,2 

1840–44 2 016,1 2 223,5 
 

2 363,4 5 835,8 

1845–49 2 182,9 2 442,6 
 

2 290,6 6 171,6 

1850–54 2 092,4 2 584,3 
 

2 204,4 6 001,0 

1855–59 1 546,8 2 459,4 1 677,0 2 120,6 5 301,6 

1860–64 1 472,4 2 687,4 1 727,2 2 083,0 4 926,8 

1865–69 1 696,7 3 062,0 1 432,2 1 876,4 5 960,8 

1870–74 1 873,8 3 391,9 1 101,7 1 670,2 5 173,8 

1875–79 1 952,2 3 544,2 880,3 1 462,6 4 570,4 

1880–84 2 100,6 3 691,3 854,7 1 334,8 4 309,6 

1885–89 2 050,4 3 501,6 792,0 983,2 4 035,4 

1890–94 2 205,2 3 311,4 754,0 885,2 3 502,8 

1895–99 2 608,2 3 397,7 750,2 1 005,2 3 154,6 

1900–04 2 628,4 3 142,9 781,0 1 226,8 3 178,2 

1905–09 3 073,0 3 358,2 821,4 1 077,0 2 931,0 

1910–14 3 685,8 3 807,2 887,6 1 220,6 2 999,8 

1915–17 4 019,7 4 063,9 1 030,0 1 332,7 2 963,3 
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G Muut taulukot 

Liitetaulukko 33. Väkiluku vuoden lopussa 1810–1917. 
 

Suomi Tanska Norja Ruotsi 

1810–14 900 651 1 038 820 1 029 500 2 417 741 

1815–19 938 647 1 084 580 1 131 460 2 518 437 

1820–24 1 005 782 1 130 320 1 212 020 2 651 556 

1825–29 1 085 364 1 176 080 1 295 160 2 822 763 

1830–34 1 156 290 1 221 920 1 375 820 2 930 824 

1835–39 1 217 812 1 269 700 1 403 980 3 071 540 

1840–44 1 278 218 1 329 760 1 485 860 3 206 118 

1845–49 1 356 874 1 391 520 1 581 480 3 372 055 

1850–54 1 432 943 1 470 200 1 662 400 3 542 207 

1855–59 1 534 227 1 567 920 1 701 840 3 704 715 

1860–64 1 639 826 1 661 280 1 785 580 3 967 118 

1865–69 1 719 475 1 749 460 1 794 400 4 160 467 

1870–74 1 765 660 1 840 040 1 830 660 4 252 529 

1875–79 1 865 250 1 932 160 1 970 800 4 481 662 

1880–84 1 924 187 2 030 040 2 116 720 4 593 014 

1885–89 1 971 926 2 131 700 2 277 420 4 731 505 

1890–94 2 033 890 2 247 260 2 422 660 4 818 386 

1895–99 2 157 787 2 372 100 2 568 780 5 010 356 

1900–04 2 277 790 2 504 400 2 699 460 5 198 505 

1905–09 2 341 292 2 654 200 2 842 640 5 383 139 

1910–14 2 435 722 2 820 400 3 008 840 5 601 317 

1915–17 2 536 783 2 956 667 3 114 933 5 757 051 
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Liitetaulukko 34. Rangaistusasteikkovertailu Suomen rikoslakiuudistuksen vaiheista 

1734–1889. 

Taulukossa esitetään rikoksen ankarimman rangaistuslajin rangaistusasteikon enimmäis- ja 
vähimmäisrangaistukset sekä mahdolliset lievemmät rangaistuslajivaihtoehdot. Mikäli rikok-

selle on määritelty kiinteä seuraamus, se esitetään enimmäisrangaistuksena. Päärangaistuk-

seen liittyvät lisärangaistukset on merkitty asteikkoon plusmerkillä erotettuna. Lyhenteet on 

selitetty taulukon alla. 

 
  

L 1734 OU 1866 RLK 1875 TK 1884 KE 1885 RL 1889 

Murha Max. Kuolema 

(kovennettu) 

 
Kuritush. (EK) Kuolema Kuolema + 

KLM 

Kuolema + 

KLM 

Min. 
   

Kuritush. (EK) Kuritush. (EK) 

+ KLM 

Kuritush. (EK) 

+ KLM 

Muu 
      

Tappo Max. Kuolema 
 

Kuritush. (EK) Kuritush. (EK) Kuritush. (EK) Kuritush. (EK) 

Min. 
  

Kuritush. (10 v) Kuritush. (8 v) Kuritush. (8 v) Kuritush. (8 v) 

Muu 
      

Tappo ilman 

kuolettamisen 

aikomusta 

Max. Miehen hen-

gen sakko 

Kuritush. (EK) Kuritush. (15 v) Kuritush. (8 v) Kuritush. (12 v) Kuritush. (12 v) 

Min. 
 

Kuritush. (8 v) Kuritush. (7 v) Kuritush. (2 v) Kuritush. (4 v) Kuritush. (2 v) 

Muu 
      

Lapsenmurha, 

tahallinen 

Max. Kuolema 

(kovennettu) 

Kuritush. (10 v) Kuritush. (12 v) Kuritush. (10 v) Kuritush. (10 v) Kuritush. (10 v) 

Min. 
 

Kuritush. (4 v) Kuritush. (5 v) Kuritush. (2 v) Kuritush. (2 v) Kuritush. (2 v) 

Muu 
      

Sikiön ulosaja-

minen 

Max. Kuolema Kuritush. (6 v) Kuritush. (6 v) Kuritush. (4 v) Kuritush. (4 v) Kuritush. (4 v) 

Min. 
 

Kuritush. (2 v) Kuritush. (2 v) Vankeus (6 kk) Vankeus (6 kk) Vankeus (6 kk) 

Muu 
      

Sikiön kuole-

man aiheutta-

minen 

Max. Raippar. Kuritush. (3 v) Vankeus (6 kk) Vankeus (3 v) Vankeus (3 v) Vankeus (3 v) 

Min. Vankeus Vankeus (3 kk) Sakko (50 mk) Sakko (50 mk) Sakko (50 mk) Sakko (50 mk) 

Muu Työrangais-

tus 

     

Pahoinpitely, 

vaikea ruumiin-

vamma 

Max. Sakko (80 tl) Kuritush. (12 v) Kuritush. (12 v) Kuritush. (8 v) Kuritush. (8 v) Kuritush. (10 v) 

Min. 
 

Kuritush. (3 v) Kuritush. (3 v) Kuritush. (2 v) Kuritush. (2 v) Kuritush. 

Muu 
      

Pahoinpitely, 

vähemmän vai-

kea vamma 

Max. Sakko (10 tl) Kuritush. (3 v) Kuritush. (3 v) Vankeus (3 v) Vankeus Vankeus (2 v) 

Min. 
 

Vankeus (2 kk) Vankeus (2 kk) Vankeus (2 kk) Vankeus (2 kk) Vankeus 

Muu 
   

Sakko (100+ 

mk) 

Sakko (200 mk) Sakko (50+ mk) 

Pahoinpitely, 

vähäinen tai ei 

lainkaan vam-

maa 

Max. Sakko (6 tl) Vankeus (6 kk) Vankeus (3 kk) Vankeus (2 kk) Vankeus (4 kk) Vankeus (4 kk) 

Min. 
 

Vankeus (6 pv) Vankeus Vankeus Vankeus Vankeus 

Muu 
 

Sakko (200 mk) Sakko (200 mk) Sakko (200 mk) Sakko (200 mk) Sakko (200 mk) 

Varkaus, ensi-

kertainen, vä-

hintään 20 mk 

Max. Sakko (3x) 
 

Vankeus (6 kk) Vankeus (1 v) Vankeus (6 kk) 
 

Min. 
  

Vankeus Vankeus Vankeus Vankeus 

Muu 
    

Sakko (60+ mk) 
 

Törkeä varkaus Max. Sakko (2x) + 

Työ linnassa 

 
Kuritush. (4 v) Kuritush. (4 v) Kuritush. (4 v) Kuritush. (4 v) 

Min. 
  

Kuritush. Kuritush. Kuritush. Kuritush. 

Muu 
      

Näpistys,  

vähemmän kuin 

20 mk 

Max. Sakko (0,5x) 
 

Sakko (100 mk) Vankeus (2 kk) Sakko (100 mk) Sakko (200 mk) 

Min. 
  

Sakko Vankeus Sakko Sakko 

Muu 
   

Sakko (200 mk) 
  

Ryöstö Max. Kuolema 
 

Kuritush. (4 v) Kuritush. (6 v) Kuritush. (6 v) Kuritush. (6 v) 

Min. 
  

Kuritush. Kuritush. Kuritush. Kuritush. 

Muu 
      

Törkeä ryöstö, 

ei kidutusta 

Max. 
  

Kuritush. (10 v) Kuritush. (10 v) Kuritush. (10 v) Kuritush. (10 v) 

Min. 
  

Kuritush. (1 v) Kuritush. (2 v) Kuritush. (2 v) Kuritush. (2 v) 

Muu 
      

Kätkemisrikos, 

oma hyöty 

Max. Sakko (3x)   Kuritush. (3 v) Vankeus (2 v) Kuritush. (2 v) Vankeus (2 v) 

Min. 
  

Vankeus Vankeus Vankeus Vankeus 

Muu 
  

Sakko Sakko Sakko Sakko 

Kätkemisrikos, 

oma hyöty, ras-

kauttavat asian-

haarat 

Max. 
  

Kuritush. (4 v) Kuritush. (4 v) Kuritush. (3 v) Kuritush. (3 v) 

Min. 
  

Vankeus Vankeus Kuritush. Kuritush. 

Muu 
      

Murhapoltto, 

vaara ihmisille 

Max. Kuolema 
 

Kuritush. (10 v) Kuritush. (12 v) Kuritush. (12 v) Kuritush. (10 v) 

+ KLM 
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Min. 
  

Kuritush. (6 v) Kuritush. (4 v) Kuritush. (4 v) Kuritush. (2 v) 

+ KLM 

Muu 
      

Murhapoltto, 

vaara ihmisille, 

sammutustyön 

estäminen 

Max. 
  

Kuritush. (15 v) Kuritush. (EK) Kuritush. (EK) Kuritush. (EK) 

+ KLM 

Min. 
  

Kuritush. (8 v) Kuritush. (10 v) Kuritush. (6 v) Kuritush. (6 v) 

+ KLM 

Muu 
      

Petos Max. Sakko (3x) 
 

Vankeus (1 v) Vankeus (1 v) Vankeus (1 v) Vankeus (1 v) 

Min. 
  

Vankeus Vankeus Vankeus Vankeus 

Muu 
  

Sakko (2000 

mk) 

Sakko Sakko Sakko 

Petos, raskaut-

tavat asianhaa-

rat 

Max. 
  

Kuritush. (2 v) Kuritush. (2 v) Kuritush. (2 v) 

+ KLM 

Kuritush. (2 v) 

Min. 
  

Vankeus Vankeus Vankeus + 

KLM 

Kuritush. + 

KLM 

Muu 
      

Väärennys, 

yleishyödyllinen 

julkinen asia-

kirja 

Max. Työ linnassa 

(EK) + Hä-

peäpaalu  

 
Kuritush. (4 v) Kuritush. (8 v) Kuritush. (6 v) 

+ KLM 

Kuritush. (6 v) 

+ KLM 

Min. Työ linnassa 

(mv) + Hä-

peäpaalu  

 
Kuritush. Kuritush. (2 v) Kuritush. (1 v) 

+ KLM 

Kuritush. (1 v) 

+ KLM 

Muu 
      

Väkisinmakaa-

minen, väki-

valta tai sen 

uhka 

Max. Kuolema 
 

Kuritush. (10 v) Kuritush. (10 v) Kuritush. (8 v) Kuritush. (10 v) 

Min. 
  

Kuritush. (3 v) Kuritush. (4 v) Kuritush. Kuritush. 

Muu 
      

”Pakottaminen 

seksuaaliseen 

tekoon” 

Max. Sakko (100 

tl) 

 
Kuritush. (5 v) Vankeus Vankeus (2 v) Vankeus 

Min. 
  

Kuritush. Vankeus Vankeus Vankeus 

Muu 
   

Sakko Sakko Sakko 

Sukupuoliyh-

teys lähisukulai-

sen kesken, te-

kijä vanhempi 

Max. Kuolema + 

Häpeällinen 

hautaaminen 

 
Kuritush. (10 v) Kuritush. (8 v) Kuritush. (8 v) Kuritush. (8 v) 

Min. 
  

Kuritush. (4 v) Kuritush. (2 v) Kuritush. (2 v) Kuritush. (2 v) 

Muu 
      

Sukupuoliyh-

teys lähisukulai-

sen kesken, te-

kijä lapsi 

Max. Kuolema + 

Häpeällinen 

hautaaminen 

 
Kuritush. (3 v) Kuritush. (4 v) Kuritush. (4 v) Kuritush. (4 v) 

Min. 
  

Kuritush. (4 kk) Vankeus (6 kk) Vankeus (6 kk) Vankeus (6 kk) 

Muu 
      

Salavuoteus, 

naimattomat 

Max. Sakko (10 tl) 
 

Sakko (100 mk) 
 

Sakko (20 mk) Sakko (40 mk) 

Min. Sakko (5 tl) 
 

Sakko 
 

Sakko Sakko 

Muu 
      

Väärä vala, pe-

rusmuotoinen 

Max. Sakko (40 tl) 

+ Todista-

jaksi k. 

 
Kuritush. (2 v) Kuritush. (6 v) Kuritush. (6 v) Kuritush. (6 v) 

Min. 
  

Kuritush. Kuritush. Kuritush. Kuritush. 

Muu 
      

Väärä vala, seu-

raus syyttömän 

tuomitseminen  

Max. 
  

Kuritush. (15 v) Kuritush. (12 v) Kuritush. (EK) Kuritush. (EK) 

Min. 
  

Kuritush. Kuritush. (4 v) Kuritush. (2 v) Kuritush. (2 v) 

Muu 
      

Rikos virka-

miestä vastaan, 

väkivaltainen 

pakottaminen  

Max. Kuolema 
 

Vankeus (1 v) Kuritush. (4 v) Kuritush. (4 v) Kuritush. (4 v) 

Min. 
  

Vankeus Vankeus (4 kk) Vankeus (6 kk) Vankeus (3 kk) 

Muu 
  

Sakko 
   

Rikos virka-

miestä vastaan, 

virantoimituk-

sen estäminen  

Max. Sakko (100 

tl) 

 
Vankeus (2 v) Vankeus (3 kk) Vankeus (6 kk) Vankeus (3 kk) 

Min. Sakko (50 tl) 
 

Vankeus Vankeus Vankeus Vankeus 

Muu 
   

Sakko (300 mk) Sakko (300 mk) Sakko (300 mk) 

Kapinan järjes-

täminen tai ka-

pinan aikana ri-

kokseen syyllis-

tyminen 

Max. Päämies ja 

joka 10.: 

Kuolema 

 
Kuritush. (12 v) Kuritush. (8 v) Kuritush. (9 v) Kuritush. (9 v) 

Min. Muut: Raip-

par. (40 pa-

ria) 

 
Kuritush. Kuritush. (2 v) Kuritush. (1 v) Kuritush. (1 v) 

Muu Muut: Vesi-

leipä (1 kk) 

     

Kapinaan osal-

listuminen, ei 

muuta rikosta 

Max. Päämies ja 

joka 10.: 

Kuolema 

 
Kuritush. (2 v) Vankeus Vankeus (1 v) Vankeus (6 kk) 
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Min. Muut: Raip-

par. (40 pa-

ria) 

 
Vankeus Vankeus (6 kk) Vankeus Vankeus 

Muu Muut: Vesi-

leipä (1 kk) 

   
Sakko Sakko (500 mk) 

Virkarikos, lah-

juksen ottami-

nen 

Max. 
  

Viraltapano PK PK PK 

Min. 
      

Muu 
      

Virkarikos, lah-

juksen ottami-

nen, raskautta-

vat asianhaarat 

Max. 
  

PK Vankeus (2 v) + 

PK 

Vankeus (2 v) + 

PK 

Vankeus (2 v) + 

PK 

Min. 
      

Muu 
  

Sakko (50 mk) Sakko (100 mk) Sakko (100 mk) Sakko (100 mk) 

Jumalanpilkka Max. Kuolema 
 

Kuritush. (2 v) Vankeus (2 v) Kuritush. (2 v) Kuritush. (4 v) 

Min. 
  

Kuritush. Vankeus Vankeus Vankeus 

Muu 
   

Sakko (50+ mk) Sakko (50+ mk) 
 

Juopumus Max. Yleinen työ 

(6 kk) + 

KM481 

Sakko (12 

RUB) + KM482 

Sakko (100 mk) Sakko (100 mk) Sakko (100 mk) Sakko (100 mk) 

Min. Sakko (3 

RUB) 

Sakko (3 RUB)     

Muu Jalkapuuran-

gaistus 

 
    

Lyhenteet: L 1734 = Vuoden 1734 laki; OU 1866 = Vuoden 1866 osittaisuudistus; RLK 1875 = Rikoslakikomitean 
ehdotus; TK 1884 = Tarkastuskomitean ehdotus; KE 1885 = Keisarillinen esitys; RL 1889 = Vuoden 1889 rikos-
laki; Kuritush. = Kuritushuone; KM; Kunnian menetys; KLM = Kansalaisluottamuksen menetys; PK = Palveluk-
seen kelpaamattomaksi julistaminen; Raippar. = Raippa- ja vitsarangaistus; Todistajaksi k. = Todistajaksi kelpaa-
mattomaksi julistaminen; EK = Elinkautinen; MV = Määrävuodet. 

  

                                                

481 Asetus juoppoutta ja väkeväin juomain luvatonta myymistä vastaan, 18.3.1829. Sana-

muoto ei suoraan vastannut vuoden 1734 lain kunnian menettämistä. Asetuksen mukaan hen-

kilö menetti oikeutensa olla osallisena vaalissa ja tulla valituksi sellaisiin toimituksiin, jotka 
vaativat yhteisten asioiden uskomista hänelle. 
482 Asetus siitä, mitä Suomessa pitää noudatettaman viinaa poltettaissa, varustossa pidettäissä 

ja kuljetaissa, sekä viinaa ja muita väkeviä juomia myötäissä; kuin myöskin mitä edesvastaus 

juopumuksesta ja juoppoudesta on, 30.5.1859. Myöskään vuoden 1859 sanamuoto ei vastan-
nut vuoden 1734 lain kunnian menettämistä. Asetuksen mukaan henkilö menetti oikeutensa 

olla valitsemassa tai tulla valituksi sellaisiin toimituksiin, jotka vaativat kansallista arvoa. 
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B Tilastolähteet 

1 Suomi 

Tuomitut rikokset ja rangaistukset 

1842–1890: Prokuraattorin kertomukset 

1891–1915: Suomen Virallinen Tilasto – Oikeustoimi 

1916–1917: Suomen Virallinen Tilasto – Oikeustilasto 

Vankeinhoito 

1809–1872: Kruununvankilain vankiluettelot 

1842–1890: Prokuraattorin kertomukset 

1881–1917: Aho – Karsikas 1980 

2 Tanska 

Tuomitut rikokset ja rangaistukset 

1832–1855: Statistisk tabelværk – Indeholdende detaillerede criminaltabeller for kon-

geriget Danmark  

1856–1865: Statistisk tabelværk – Kriminaltabeller for kongeriget Danmark 

1866–1896: Statistisk tabelværk – Den kriminelle retspleje 

1897–1900: Statistisk tabelværk – Strafferetsplejen 

1901–1915: Statistisk tabelværk – Danmarks civile og kriminelle retspleje 

1916–1917: Statistisk tabelværk – Danmarks retspleje 

Vankeinhoito 

1858–1882: Beretning fra Kontoret for fængselsvæsenet om straffeanstalternes til-

stand 

1883–1890: Beretning fra Overinspektionen for fængselsvæsenet om strafanstalterne 

i Danmark 

1891–1917: Beretning om Straffeanstalterne i Danmark 

3 Norja 

Tuomitut rikokset ja rangaistukset 

1846–1885: Norges Officielle Statistik – Oversigt over de vigtigeste resultater af Nor-

ges Kriminalstatistik for aarene 1846–1885. 

1860–1879: Norges Officielle Statistik – Criminalstatistiske tabeller for kongeriget 

Norge 

1880–1902: Norges Officielle Statistik – Tabeller vedkommende Norges kriminalsta-

tistik 

1903–1917: Norges Officielle Statistik – Kriminalstatistik(k) 

Vankeinhoito 

1814–1917: Fængselsstyrelsens aarbog 1901–1902 
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4 Ruotsi 

Tuomitut rikokset ja rangaistukset 

1830–1856: Sveriges Officiella Statistik – Rättsväsendet. Sammandrag af justitie-

statsministerns underåniga embetsberättelser för åren 1830 till 1856. 

1830–1840: Justitie stats-ministrens underdåniga berättelse angående de vid domsto-

larne förehäfde brottmål och civile rättegångs-ärender 

1841–1856: Justitie-statsministerns underdåniga berättelse angående civila rätte-

gångs-ärenda och brottmålen i Riket. 

1857–1912: Sveriges Officiella Statistik – Rättsväsendet 

1913–1917: Sveriges Officiella Statistik – Brottsligheten 

Vankeinhoito 

1835–1858: Styrelsens öfver fängelser och arbetsinrättningat i Riket underdåniga be-

rättelse om fångvärden 

1836–1917: Statistiska centralbyrån – Historisk statistik för Sverige t.o.m 1950 (Hi-

storisk statistik 1960) 

1859–1910: Sveriges Officiella Statistik – Fångvården 
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C Muut lähteet 

Painetut lähteet 

Befolkningsforholdene i Danmark I det 19. aarhundrede. Statens Statistiske Bureau 

1905. 

Finlands Allmänna Tidning 22.3.1855. 

Finlands Allmänna Tidning 10.4.1855. 

Finlands Allmänna Tidning 21.4.1855. 

Finlands Allmänna Tidning 25.10.1884. 

Keisarillinen esitys 36/1885. Keisarillisen Majesteetin armollinen esitys, jossa Suo-

men Valtiosäätyjen hyväksyttäviksi jätetään: 1:si yleinen rikoslaki Suomen Suuriruh-

tinaanmaalle, 2:si asetus rangaistusten täytäntöönpanosta sekä 3:si asetus rikoslain 

voimaanpanemisesta ja mitä sen johdosta on vaarinotettavaa. 

Komiteamietintö 1875:9. Alamaiset ehdotukset Suomen Suuriruhtinaanmaan Rikos-

laiksi, Asetukseksi rangaistusten täytäntöönpanosta sekä Asetukseksi Suomen Suuri-

ruhtinaanmaalle annetun uuden rikoslain voimaanpanemisesta, ynnä perussyitä näihin 

ehdotuksiin. 

Komiteamietintö 1884:12. Alamaiset ehdotukset Suomen Suuriruhtinaanmaan Rikos-

laiksi, Asetukseksi rangaistusten täytäntöönpanosta sekä Asetukseksi Suomen Suuri-

ruhtinaanmaalle annetun uuden rikoslain voimaanpanemisesta ja siitä mitä sen joh-

dosta on vaarinotettava, ynnä perussyitä näihin ehdotuksiin. 

Lainvalmistelukunnan ehdotus 1914:2. Lainvalmistelukunnan ehdotus asetukseksi 

erinäisistä muutoksista rikoslain 20 ja 25 lukuun. 

Perustuslakivaliokunnan mietintö N:o 3 Eduskunnalle tehdyn anomusehdotuksen joh-

dosta Siperiaan karkotettujen Suomen kansalaisten armahtamisesta (PeVM 3/1908). 

Suomalainen 27.12.1889. 

Suomen tilastollinen vuosikirja 1880. 

Suomen tilastollinen vuosikirja 1919. 

Suomen vankeinhoitohallituksen kertomus vuodelta 1882 

Uusi Suometar 26.8.1884. 

Uusi Suometar 25.5.1887. 

Uusi Suometar 13.1.1888. 

Verkossa julkaistut tilastotaulut 

Danmarks statistik: Befolkning og valg. FT: Folketal efter hovedlandsdele (summa-

riske tal fra folketællinger). https://www.statbank.dk/statbank5a/SelectVarVal/De-

fine.asp?Maintable=FT. Luettu 30.11.2020 

Statistiska centralbyrån. Befolkning. Befolkningsutvecklingen i riket efter kön. År 

1749–2019. https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/ 

START__BE__BE0101__BE0101G/BefUtvKon1749/. Luettu 30.11.2020. 

Statistiska centralbyrån: Miljö. Befolkningsutvecklingen i Sverige fördelat på urban 

och rural befolkning. Vart femte år 1800–2018. https://www.statistikdataba-

sen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0810__MI0810A/HistBefTatort/. Luettu 

30.11.2020. 

Statistisk sentralbyrå: Befolkning. Tabell 05803: Endringer i befolkningen i løpet av 

året 1735–2020. https://www.ssb.no/statbank/table/05803/. Luettu 30.11.2020. 

Statistisk sentralbyrå: Historisk statistikk. Tabell 3.1 Hjemmehørende folkemengde. 

https://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/3-1.html. Luettu 30.11.2020. 
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Statistisk sentralbyrå: Varehandel og tjenesteyting. Tabell 04188: Omsetning av al-

koholholdinge drikkevarer 1851–2019. https://www.ssb.no/statbank/table/04188/. 

Luettu 30.11.2020. 

Tilastokeskus: Kansantalous. Taulu 129i -- Kansantalouden tilinpidon historialliset 

sarjat, vuosittain, 1860–2019. http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/Stat-

Fin__kan__vtp/statfin_vtp_pxt_129i.px. Luettu 30.11.2020. 

Tilastokeskus: Syntyneet. Taulu 12dk: Elävänä syntyneet äidin avioisuuden mukaan 

1761–2019. http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__synt/stat-

fin_synt_pxt_12dk.px/. Luettu 30.11.2020. 

Tilastokeskus: Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset. Taulu 125u: Rangaistukset suku-

puolen, iän ja rikoksen mukaan. http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/Stat-

Fin__oik__syyttr/statfin_syyttr_pxt_125u.px/. Luettu 30.11.2020. 

Tilastokeskus: Väestö. Taulu 11rb: Väkiluku ja väestömäärän muutos sukupuolen 

mukaan, 1750–2019. https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/Stat-

Fin__vrm__vaerak/statfin_vaerak_pxt_11rb.px/. Luettu 30.11.2020. 

Tilastokeskus: Väestö. Taulu 11rc -- Väestö iän (5-v.) ja sukupuolen mukaan, 1865–

2019. https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaerak/stat-

fin_vaerak_pxt_11rc.px/. Luettu 30.11.2020. 
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VIII KUVIO- JA TAULUKKOLUETTELO 

Kuviot 

Kuvio 1 Väkiluku vuoden viimeisenä päivänä Pohjoismaissa 1809–1917 (1 000 as.). 

Kuvio 2 Kaupunkiväestön osuus kokonaisväestöstä Pohjoismaissa 1800–1920 (%). 

Kuvio 3 Bruttokansantuote Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa 1830–1917 (v. 2015 

USD/as.). 

Kuvio 4 Alkoholinkulutus Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa 1809–1917 (litraa 100 % 

alkoholia/as.). Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 5 Rikoksen matka tapahtumasta tilastoon. 

Kuvio 6 Tuomitut rikokset Suomessa 1842–1917 (/100 000 as.). Kolmen vuoden liu-

kuvat keskiarvot. 

Kuvio 7 Tuomitut rikokset Suomessa maaseudulla ja kaupungeissa 1842–1917 

(/100 000 as.). Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 8 Tuomitut rikokset Suomessa maaseudulla ja kaupungeissa 1842–1917, abso-

luuttiset luvut. 

Kuvio 9 Tuomitut rikokset ilman juopumuksia Suomessa maaseudulla ja kaupun-

geissa 1842–1917 (/100 000 as.). Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 10 Tuomitut juopumukset Suomessa maaseudulla ja kaupungeissa 1842–1917 

(/100 000 as.). Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 11 Tuomitut törkeät ja lievät rikokset Suomessa 1842–1890 (/100 000 as.). 

Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 12 Tuomitut törkeät rikokset Suomessa 1842–1890 (/100 000 as.). 

Kuvio 13. Tuomitut törkeät rikokset maaseudulla ja kaupungeissa 1842–1890 

(/100 000 as.). Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 14. Tuomitut lievät rikokset maaseudulla ja kaupungeissa 1842–1890 (/100 000 

as.). Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 15 Alkoholinkulutus (litraa 100 % alkoholia/as.) sekä juopumuksesta ja alko-

holirikoksista annettujen tuomioiden osuus kaikista tuomituista rikoksista 

1802–1917. Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 16 Alkoholirikoksista annetut tuomiot Suomessa 1842–1917 (/100 000 as.). 

Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 17 Tuomitut rikokset Pohjoismaissa 1830–1917 (/100 000 as.). Kolmen vuoden 

liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 18 Tuomitut rikkomukset Pohjoismaissa 1830–1917 (/100 000 as.) Kolmen 

vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 19 Tuomitut rikokset, pois lukien rikkomukset Pohjoismaissa 1830–1917 

(/100 000 as.) Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 20 Henkirikosten uhrit Suomessa 1754–1915 (/100 000 as.). Viiden vuoden 

keskiarvot. 

Kuvio 21 Henkirikokset oikeustilaston ja kuolemansyytilaston mukaan 1842–1916. 

Absoluuttiset luvut. Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 22 Henkirikokset oikeustilaston ja kuolemansyytilaston mukaan 1866–1886. 

Absoluuttiset luvut. 

Kuvio 23 Eräistä henkeen kohdistuvista rikoksista annetut tuomiot Suomessa 1842–

1917 (/100 000 as.). Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 24 Henkirikosten uhrit Suomessa ja Ruotsissa 1754–1915 (/100 000 as.). Vii-

den vuoden keskiarvot. 
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Kuvio 25 Henkirikosten uhrit Suomessa ja Ruotsissa 1754–1915: Kuinka monta ker-

taa enemmän uhreja Suomessa oli suhteessa väkilukuun kuin Ruotsissa. Vii-

den vuoden keskiarvot. 

Kuvio 26 Murhasta ja taposta annetut tuomiot Pohjoismaissa 1830–1917 (/100 000 

as.). Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 27 Lapsenmurhista ja sikiöön kohdistuneista rikoksista annetut tuomiot 1842–

1917 (/100 000 as.). Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 28 Lapsenmurhista ja sikiöön kohdistuneista rikoksista annetut tuomiot Poh-

joismaissa 1830–1917 (/100 000 as.). Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 29 Pahoinpitelystä annetut tuomiot (/100 000 as.) ja alkoholin kokonaiskulutus 

(litraa 100 % alkoholia/as.) Suomessa 1802–1917. Kolmen vuoden liukuvat 

keskiarvot. 

Kuvio 30 Pahoinpitelystä ja henkirikoksista annetut tuomiot suhteessa väkilukuun 

(pahoinpitelyt/100 000 as. ja henkirikokset/10 000 as.) Suomessa 1842–1917. 

Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 31 Pahoinpitelystä annetut tuomiot Suomessa ja Ruotsissa 1832–1917 

(/100 000 as.). Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 32 Varkausrikoksista annetut tuomiot (/100 000 as.) Suomessa 1842–1917. 

Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 33 Varkausrikoksista annetut tuomiot (/100 000 as.) ja Suomen bruttokansan-

tuote (v. 2015 USD/as.) 1842–1917. 

Kuvio 34. Varkausrikoksista annetut tuomiot Pohjoismaissa 1830–1917 (/100 000 

as.). Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 35. Varkauksien suhde pahoinpitelyihin Suomessa ja Ruotsissa 1832–1917. 

Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 36 Varkauksien suhde pahoinpitelyihin Suomessa ja Ruotsissa 1832–1917, 

pois lukien 1860- ja 1910-luvun poikkeustilat. Kolmen vuoden liukuvat kes-

kiarvot. 

Kuvio 37 Haaskauksesta, laittomasta kaskeamisesta ja luvattomasta pyynnistä annetut 

tuomiot Suomessa 1842–1917 (/100 000 as.). Kolmen vuoden liukuvat kes-

kiarvot. 

Kuvio 38 Haaskauksesta, laittomasta kaskeamisesta ja luvattomasta pyynnistä annetut 

tuomiot (/100 000 as.) ja tehdasteollisuuden työpaikat (lkm) Suomessa 1860–

1917. Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 39 Väkisinmakaamisesta (ml. yritys) annetut tuomiot Suomessa 1842–1917 

(/100 000 as.). Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 40 Väkisinmakaamisesta annetut tuomiot Pohjoismaissa 1842–1917 (/100 000 

as.). Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 41 Salavuoteudesta annetut tuomiot Suomessa 1842–1917 (/100 000 as.). Kol-

men vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 42 Salavuoteudesta annetut tuomiot maaseudulla ja kaupungeissa 1842–1917 

(/100 000 as.) Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 43 Salavuoteudesta annetut tuomiot Pohjoismaissa 1835–1917 (/100 000 as.). 

Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 44 Rauhanrikoksista sekä rikoksista vanhempaa tai isäntää vastaan annetut tuo-

miot 1842–1917 (/100 000 as.). Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 45 Sapattirikoksesta ja kirkonpahennuksesta sekä kiroamisesta annetut tuomiot 

1842–1917 (/100 000 as.). Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 46 Herjauksesta ja solvauksesta annetut tuomiot 1842–1917 (/100 000 as.). 

Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 
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Kuvio 47 Petollisuusrikoksista annetut tuomiot 1842–1917 (/100 000 as). Kolmen 

vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 48 Varkaudesta ja pahoinpitelystä annetut tuomiot 1850–1890 (/100 000 as.). 

Kuvio 49 Varkaudesta annetut tuomiot (/100 000 as.) sekä keskimääräisellä varkau-

della anastetun omaisuuden arvo (Suomen markkaa) 1846–1890. 

Kuvio 50 Koventavat ja lieventävät muutokset enimmäisrangaistuksiin rikoslain ko-

konaisuudistuksen eri vaiheissa. 

Kuvio 51 Teloitukset Suomessa ja Ruotsissa 1751–1806 (/100 000 as.). Kolmen vuo-

den liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 52 Teloitukset Suomessa ja Ruotsissa 1751–1806. Viiden vuoden keskiarvot. 

Kuvio 53 Tuomitut kuolemanrangaistukset Suomessa 1842–1917 (/100 000 as.). Kol-

men vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 54 Tuomitut kuolemanrangaistukset Pohjoismaissa 1832–1917 (/100 000 as.). 

Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 55 Tuomitut elinkautiset vapausrangaistukset Pohjoismaissa 1832–1917 

(/100 000 as.). Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 56 Tuomittujen elinkautisten vapausrangaistusten osuus kaikista tuomituista 

vapausrangaistuksista Pohjoismaissa 1832–1917 (%). Kolmen vuoden liuku-

vat keskiarvot. 

Kuvio 57 Teloitukset ja tuomitut elinkautiset vapausrangaistukset Ruotsissa 1809–

1917 (absoluuttiset luvut). Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. Strafflagenin 

voimaantulo merkitty pystyviivalla. 

Kuvio 58 Tuomitut raippa- ja vitsarangaistukset Suomessa 1842–1917 (/100 000 as.). 

Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 59 Tuomitut raippa- ja vitsarangaistukset Suomessa ja Tanskassa 1832–1917 

(/100 000 as.). Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 60 Kuritustuomiot Suomessa, Norjassa ja Tanskassa 1860–1917 (/100 000 as.). 

Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 61 Tuomitut vapausrangaistukset Suomessa 1842–1917 (/100 000 as.). Kolmen 

vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 62 Tuomitut vapausrangaistukset Pohjoismaissa 1832–1917 (/100 000 as.). 

Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 63 Tuomitut sakkorangaistukset Pohjoismaissa 1843–1917 (/100 000 as.). Kol-

men vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 64 Talous- ja poliisimääräysten rikkomisen sekä muiden yleisen lain rikkomus-

ten osuus tuomituista sakkorangaistuksista Suomessa 1843–1917. Kolmen 

vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 65 Sakkokertymä ja keskimääräisen sakon summa käyvässä valuutassa (FIM) 

Suomessa 1842–1890. Hopearuplat on muunnettu Suomen markoiksi. 

Kuvio 66 Sahatyömiehen työtunnit keskimääräisen sakon maksamiseen (tuntia) ja sa-

hatyömiehen keskituntiansio (vuoden 2017 euroa) Suomessa 1860–1890. Kol-

men vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 67 Tuomitut kuolemanrangaistukset ja vapausrangaistukset Suomessa 1842–

1916 (/100 000 as.). Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. Rikosoikeusuudis-

tusten voimaantulovuodet merkitty pystyviivoilla. 

Kuvio 68 Suomen rangaistuslaitosten sijainti vuosina 1810, 1860 ja 1890. Pyöreät 

mittarit osoittavat vankilukua vuoden viimeisenä päivänä absoluuttisesti 

(ylempi) ja suhteessa 100 000 asukkaaseen (alempi). 
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Kuvio 69 Vapausrangaistusvankien vankiluku vuoden viimeisenä päivänä sekä vuo-

den aikana tulleiden vankien lukumäärä 1842–1917 (/100 000 as.). Estimoi-

tuja arvoja sisältävät välit merkitty ympyröillä. Kolmen vuoden liukuvat kes-

kiarvot. 

Kuvio 70 Vankiluku vuoden viimeisenä päivänä Suomessa 1810–1917 (/100 000 as.). 

Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 71 Vankiluku vuoden viimeisenä päivänä Suomessa 1810–1835 (/100 000 as.). 

Kuvio 72 Vankiluku vuoden viimeisenä päivänä Pohjoismaissa 1810–1917 (/100 000 

as.). Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 73 Vapausrangaistusvankien vankiluku vuoden viimeisenä päivänä Suomessa 

ja Ruotsissa 1830–1917 (/100 000 as.). Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 74 Vuoden aikana vankilaan passitetut vapausrangaistukseen tuomitut vangit 

Suomessa ja Ruotsissa 1835–1917 (/100 000 as.). Kolmen vuoden liukuvat 

keskiarvot. 

Kuvio 75 Tuomitut vapausrangaistukset Pohjoismaissa 1832–1917 (/100 000 as.). 

Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 76 Vapausrangaistusten keskipituus Suomessa ja Ruotsissa 1835–1917 (kk). 

Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 77 Tuomitut vapausrangaistukset ja vuoden viimeisen päivän vankiluku Suo-

messa 1810–1917 (/100 000 as.). Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 78 Vapausrangaistusten keskipituus Suomessa 1843–1917 (kk). Kolmen vuo-

den liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 79 Vuoden lopussa elossa olevien Siperiaan karkotettujen suomalaisten esti-

moitu lukumäärä vuosina 1826–1917, sisältää irtolaisina karkotetut. 

Kuvio 80 Vuoden lopussa elossa olevien Siperiaan karkotettujen suomalaisten esti-

moitu lukumäärä karkotusperusteen mukaan eriteltynä vuosina 1826–1917, 40 

vuoden kuolleisuuteen perustuva estimaatti. 

Kuvio 81 Vankiluku vuoden viimeisenä päivänä Pohjoismaissa 1810–1917 (/100 000 

as.). Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 82 Vapautensa menettäneiden luku vuoden viimeisenä päivänä Pohjoismaissa 

1810–1917 (/100 000 as.). Sisältää vuoden lopussa elossa olevat Siperiaan kar-

kotetut. Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 83 Vapausrangaistusvankien vankiluku vuoden viimeisenä päivänä Suomessa 

ja Ruotsissa 1830–1917 (/100 000 as.). Ei sisällä karkotettuja. Kolmen vuoden 

liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 84 Vapausrangaistusvankien sekä rikoksen vuoksi Siperiaan karkotettujen va-

pautensa menettäneiden luku vuoden viimeisenä päivänä Suomessa ja Ruot-

sissa 1830–1917 (/100 000 as.). Sisältää vuoden lopussa elossa olevat kuole-

manrangaistuksesta tai vapausrangaistuksesta armahdetut Siperiaan karkote-

tut. Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 85 Vapautensa menettäneiden luku vuoden viimeisenä päivänä Pohjoismaissa 

1810–1917 (/100 000 as.). Sisältää vuoden lopussa elossa olevat Siperiaan kar-

kotetut. Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 86 Vapautensa menettäneiden luku vuoden viimeisenä päivänä Suomessa ja 

Norjassa 1810–1835 (/100 000 as.). Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 87 Vapausrangaistusvankien vankiluku vuoden viimeisenä päivänä sekä tuo-

mitut henkirikokset, pahoinpitelyt ja varkaudet Suomessa 1842–1917 

(/100 000 as.). Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 
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Kuvio 88 Vapausrangaistusvankien vankiluku vuoden viimeisenä päivänä sekä tuo-

mitut henkirikokset, pahoinpitelyt ja varkaudet Ruotsissa 1835–1917 

(/100 000 as.). Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 89 Vapausrangaistusvankien vankiluvun tai vapausrangaistusvankien ja rikok-

sen vuoksi Siperiaan karkotettujen vapautensa menettäneiden luvun suhde 

henkirikostuomioihin Suomessa ja Ruotsissa 1835–1917. Viiden vuoden kes-

kiarvot. 

Kuvio 90 Vapausrangaistusvankien vankiluvun tai vapausrangaistusvankien ja rikok-

sen vuoksi Siperiaan karkotettujen vapautensa menettäneiden luvun suhde 

varkausrikos- ja henkirikostuomioihin Suomessa ja Ruotsissa 1835–1917. Vii-

den vuoden keskiarvot. 

Kuvio 91 Vankiluku vuoden viimeisenä päivänä Pohjoismaissa 1810–2017 (/100 000 

as.). Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 92 Vankiluku vuoden viimeisenä päivänä Pohjoismaissa 1810–2017 (/100 000 

as.). Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Kuvio 93 Vapautensa menettäneiden luku vuoden viimeisenä päivänä sisältäen Poh-

joismaissa 1810–2017 (/100 000 as.). Sisältää vuoden lopussa elossa olevat 

Siperiaan karkotetut. Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 

Taulukot 

Taulukko 1 Tutkimusaineistoon sisältyvien aikasarjojen alkamisajankohdat. 

Taulukko 2 Kymmenen yleisintä tuomittua rikosta Suomessa vuosina 1845, 1900 ja 

2015. Muut liikennerikokset kuin rattijuopumus on jätetty huomioimatta. 

Taulukko 3 Yleisimpien maaseudulla tuomittujen lievien rikosten määrä vuosina 

1842, 1860, 1875 ja 1890. Absoluuttiset luvut sekä muutosprosentti vuosien 

1842 ja 1890 välillä. 

Taulukko 4 Yleisimpien kaupungeissa tuomittujen lievien rikosten määrä vuosina 

1842, 1860, 1875 ja 1890. Absoluuttiset luvut sekä muutosprosentti vuosien 

1842 ja 1890 välillä. 

Taulukko 5 Tuomitut rikokset, muutos vuosien 1843 ja 1866 välisenä aikana 

(/100 000 as.). 

Taulukko 6 Kaikkien rikostuomioiden määrä sekä lievemmistä rikkomuksista ja RL 

44 luvun mukaisista rikoksista annettujen tuomioiden määrä 1892–1895. Ab-

soluuttiset luvut. 

Taulukko 7 Yleisimmät omaisuusrikokset vuosina 1845, 1900 ja 2015. Absoluuttiset 

luvut, osuus kaikista tuomioista (pl. liikennerikokset) ja tuomiomäärä suh-

teessa väkilukuun (/100 000 as.). 

Taulukko 8 Yleisimmät seksuaalirikokset vuosina 1845, 1900 ja 2015. Absoluuttiset 

luvut, osuus kaikista tuomioista (pl. liikennerikokset) ja tuomiomäärä suh-

teessa väkilukuun (/100 000 as.). 

Taulukko 9 Petollisuusrikosten suhteelliset osuudet kaikista petollisuusrikoksista sekä 

kaikkien petollisuusrikostuomioiden yhteenlaskettu summa vuosina 1845, 

1880 ja 1915. 

Taulukko 10 Rikosoikeusuudistusten säätämisvuosi ja voimaantulovuosi (suluissa), 

jos voimaantulovuosi oli eri kuin säätämisvuosi. 

Taulukko 11 Tuomitut kuolemanrangaistukset ja teloitukset Pohjoismaissa 1810–

1917. Viiden vuoden keskiarvot. Luvut pyöristetty. 
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Taulukko 12 Tuomitut elinkautiset vapausrangaistukset sekä niiden osuus kaikista 

tuomituista vapausrangaistuksista Pohjoismaissa 1832–1917 (/100 000 as.). 

Taulukko 13 Tuomitut vapausrangaistukset ja vesileipärangaistukset sekä vesileipä-

rangaistusten osuus tuomituista vapausrangaistuksista Suomessa, Norjassa ja 

Tanskassa 1832–1917. Viiden vuoden keskiarvot. 

Taulukko 14 Suomen autonomian ajan vankilukutietojen aineistolähteet, tilastoyksi-

köt ja kerättävissä tai laskettavissa olevat tiedot. 

 

 


