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Tiivistelmä: 

Maisteritutkielmani aiheena on rikosoikeudellinen vastuuikäraja ja katujengirikollisuuden vaikutus sen 

alentamistarpeeseen. Tarkastelen ensin erityisesti vastuuikärajan perusteluita ja aikaisempaa keskustelua 

sen muutostarpeesta sekä nuorisorikollisuuden erityisasemaa rikosoikeudessa ja kriminaalipolitiikassa. 

Tutkin myös nuorten katujengirikollisuutta kansainvälisen tutkimustiedon valossa ja pohdin ilmiön vaikutuksia 

nuorisorikollisuuteen ja sen kautta rikosoikeudelliseen vastuuikärajaan. 

Rikosoikeudellisen vastuuikärajan asettamisesta lain tasolla 15 ikävuoteen on Suomessa kulunut aikaa jo yli 

sata vuotta. Ajoittain herää keskustelua sen muutostarpeista. 2000-luvun vaihteessa aiheesta tehtiin 

useampi lakialoite ikärajan laskemiseksi tai poistamiseksi kokonaan. Vastuuikärajaa ja sen muutostarpeita 

käsiteltiin yhdessä eri instituutioiden kanssa rikoslain kokonaisuudistuksen yhteydessä. Vielä tuolloin 

Suomeen ei ollut rantautunut nykymuodossaan nuorten katujengirikollisuus ilmiönä, mihin olisi ollut tarvetta 

reagoida tai ottaa kantaa. Tanskassa rikosoikeudellista vastuuikärajaa laskettiin 15 vuodesta 14 vuoteen 

vuonna 2010. Muutoksen vaikutuksesta nuorisorikollisuuteen on sen jälkeen tutkittu. Lopputuloksena 

nuorisorikollisuus ei vähentynyt – päinvastoin. 

Nuorten katujengit ovat ilmiönä Suomessa uusi. Ilmiö on ollut kansainvälisessä kirjallisuudessa tutkimuksen 

kohteena jo pitkään, etenkin Yhdysvalloissa. Nuorten katujengeihin liittyy alle 15-vuotiaita. Suomalaisessa 

julkisessa keskustelussa viitataan usein Ruotsin tilanteeseen ja siihen, ettei Suomessa kehitystä tulisi 

päästää kehitystä seuraamaan ruotsalaista kehitystä. Tarkastelemalla saatavilla olevaa kansainvälistä 

tutkimustietoa ja verraten sitä ruotsalaiseen tutkimustietoon, voidaan katujengien mekanismeissa todeta 

huomattavia yhtäläisyyksiä kansainväliseen tutkimustietoon. Näin ollen on perusteltua paneutua olemassa 

olevaan tietoon ja hyödyntää sitä pohdittaessa keinoja hidastaa kehityskulkua Suomessa. 

Tarkastelen myös haasteita, joita katujengirikollisuuteen liittyy. Keskustelun viivyttelyn voidaan todeta olevan 

ilmiöön vaikuttamisen ongelma, sillä se samalla vaikeuttaa nuoriin vaikuttamista tarpeeksi varhaisessa 

vaiheessa. Rikosoikeudellisten rangaistusten koventaminen ja muut kovat keinot nostetaan esille, jos 

pehmeämpiä preventiivisiä keinoja ei pystytä implementoimaan tarpeeksi ajoissa. Huoli kriminaalipolitiikan 

reaktiivisuudesta on usein kirjallisuudessa esitetty olevan epäsuotavaa. Tutkielmassa käsitellyn tiedon 

perusteella vaikuttaa siltä, että nuorten katujengirikollisuuteen reagoiminen tulisi vaatia erillisiä toimia. Ne 

keinot, joita tähän reagointiin voidaan valita, eivät kuitenkaan pelkisty vain koviin keinoihin. 

Loppupäätelmissäni tulen johtopäätökseen, jonka mukaan rikosoikeudellisen vastuuikärajan laskeminen ei 

ole toimenpide, johon pitäisi ryhtyä edes nuorten katujengirikollisuuden mahdollisesti lisääntyessä. Pohdin 

myös asioita, jotka kuitenkin voivat johtaa tämän keinon esilletuloon, mikäli ilmiöön ei reagoida tarpeeksi 

ajoissa muilla keinoilla. 
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1. Johdanto 

1.1 Tutkielman lähtökohdat 

2020-luvun globalisoituneen modernin maailman lieveilmiöiden aiheuttamat suurta 

mediatilaa saaneet rikosoikeuden alaan liittyvät aiheet ovat nostaneet pintaan osassa kansaa 

kollektiivisen turvallisuuden tunteen menetyksen pelon. Ilmiöt, jotka ennen voitiin osoittaa 

rajatun maantieteellisen alueen ongelmiksi ovat saapuneet myös Suomeen. Katujengi-ilmiön 

kasvaminen Suomessa on ollut vain ajan kysymys. Katujengien muodostumiselta eivät ole 

selvinneet muutkaan Pohjoismaat, eivätkä läntisen maailman tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta 

korostavat demokratiat ole tähän mennessä kyenneet ratkaisemaan ongelmaa. Kuvitelma 

yhteiskuntamme koskemattomuudesta katujengi-ilmiön osalta on ollut siihen uskoneiden 

osalta ylioptimistisiin tulevaisuudenkuviin verhoiltu harhakuva. Jengirikollisuuteen 

liitettävät, lähinnä viihdeteollisuuden muovaamat mielikuvat väkivaltaisista, ampuma-aseita 

kantavista huivikasvoisista nuorista aiheuttavat epätoivon tunnetta. Usein puheenvuoroissa 

kuulee mainittavan Ruotsin tilanteen, ja miten Suomen tulisi pyrkiä estämään kehitys. Yleisö 

vaatii ankarampia ja konkreettisempia toimia. Ilmiön aiheuttamasta nuorten rikollisuuden 

vakavoitumisesta ollaan huolissaan. Rikosoikeudellinen vastuuikäraja kuitenkin rajaa 

rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän käyttöä tehokkaasti alle 15-vuotiaiden osalta. 

Nuorten katujengi-ilmiö on ajankohtainen aihe sen ollessa merkittävästi esillä perinteisessä 

painetussa mediassa viimeisen vuoden aikana.1 Tieteellistä tutkimusta kansallisella tasolla 

on hyvin niukasti, eikä asiaa ole vielä oikeuskäytännössäkään käsitelty. Tutkimuksen tarve 

on näin ollen suuri. Rikosoikeudellinen vastuuikäraja nousee aika ajoin esille, ja onkin 

ennakoitavissa, että mahdolliset katujengien tekemät rikokset tulevat lisäämään keskustelua 

vastuuikärajan muutostarpeesta. 

1.2 Tutkimuskysymykset 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan ensin rikosoikeudellista vastuuikärajaa, sen säätämisen 

historiaa ja keskustelua erityisesti 2000-luvulla aiheesta. Kyseessä on yksi 

 
1 Ks. esimerkiksi Helsingin Sanomat 14.10.2021. Vierailtu 11.5.2022.  Saatavilla osoitteessa: 

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000008332149.html    

Myös MTV-Uutiset 9.2.2022. Vierailtu 11.5.2022. Saatavilla osoitteessa: 

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/katujengien-liepeilla-jopa-kymmenia-alle-15-vuotiaita-lapsia-fanittavat-

gangsta-rap-ilmiota-ja-jakavat-someen-vakivaltavideoita-silla-saadaan-arvostusta/8351406. 

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000008332149.html
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/katujengien-liepeilla-jopa-kymmenia-alle-15-vuotiaita-lapsia-fanittavat-gangsta-rap-ilmiota-ja-jakavat-someen-vakivaltavideoita-silla-saadaan-arvostusta/8351406
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/katujengien-liepeilla-jopa-kymmenia-alle-15-vuotiaita-lapsia-fanittavat-gangsta-rap-ilmiota-ja-jakavat-someen-vakivaltavideoita-silla-saadaan-arvostusta/8351406
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rikosoikeudellisen järjestelmän perustavanlaatuisimmista kysymyksistä, mikä asettaa sen 

kyseenalaistamisen ja uudelleentarkastelun vaatimukset verrattain korkealle. Kuitenkaan 

dynaamisessa, muuttuvassa maailmassa, ei ole aina tarkoituksenmukaisinta uskoa staattisen 

järjestelmän kykenevän vastaamaan muuttuvan yhteiskuntatodellisuuden uusiin haasteisiin. 

Tutkielmassa tutkitaan lisäksi nuorten katujengi-ilmiötä ja sen potentiaalisesti aiheuttamaa 

muutospainetta rikosoikeudelliseen vastuuikärajaan. Näin ollen tutkimuksen perustavat 

tutkimuskysymykset ovat: 

- Mitkä ovat rikosoikeudellisen vastuuikärajan taustalla vaikuttavat arvot ja 

argumentit, sekä miten ratkaisua perustellaan? 

- Miten nuorten ja lasten erityisasema näkyy kriminaalipolitiikassa? 

- Miten nuorten katujengirikollisuus määritellään ja millaiset sen piirteet ovat? 

- Aiheuttaako ilmiön kasvaminen painetta alentaa rikosoikeudellista vastuuikärajaa? 

1.3 Metodologia ja lähdeaineisto 

Tutkimuksen peruskysymykset ovat luonteeltaan kriminaalipoliittisia ja kriminologisia. 

Kriminaalipolitiikan tutkimuksessa yhdistetään empiiristä tutkimustietoa normatiiviseen 

rikosoikeuden järjestelmään. Siinä suoritetaan arvojen välistä vertailua ja priorisointia, jota 

peilataan kriminaalipoliittisiin tavoitteenasetteluihin.2 Kriminaalipolitiikassa käytetään 

usein korkealaatuista kriminologista tietoa kriminaalipoliittisten keinojen tehokkuudesta, 

vaikka kriminaalipoliittiset päätökset eivät perustu suoraan kriminologiseen tietoon.3 

Kriminologia puolestaan tutkii rikollisuutta yhteiskunnallisena ilmiönä.4 Tämän 

tutkimuksen metodologista ratkaisua voisi luonnehtia parhaiten kriminaalipoliittiseksi ja 

kriminologiseksi metodiksi, joskin oikeustieteelle ominaisen metodisen pluralismin 

huomioiden ei mainitut metodit tyhjentävästi riitä kuvaamaan käytettyä metodologiaa.5 

Tutkielmassa tarkastellaan rikosoikeudellisen vastuuikärajan säätämistä sen syntyajoilta 

asti, joten tutkielmassa on viitteitä myös oikeushistoriallisesta metodista. 

Kriminaalipoliittista tutkimusta tehtäessä voidaan viitata myös vertailevaan 

kriminaalipoliittiseen tutkimukseen, jota tässä tutkielmassa on myös käytetty. 

Rikosoikeudellisen vastuuikärajan osalta perusratkaisuamme verrataan lyhyesti muihin 

Euroopan maihin. Tutkielmassa tarkastellaan myös Tanskan päätöstä alentaa vuodella 

 
2 Tolvanen 2006, s. 809. 
3 Tolvanen 2006, s. 810. 
4 Ervasti 2011, s. 86. 
5 Hirvonen 2011, s. 9. 
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vastuuikärajaa sekä sen vaikutuksia. Vertaileva tutkimus on tärkeää oppiaksemme 

ymmärtämään tapahtuneiden muutosten syitä ja seurauksia.6 Aihepiiristä on saatavilla 

niukasti korkeimman oikeuden oikeuskäytäntöä, mikä aiheuttaa oikeuskäytäntöön 

viittaamisen ja sen soveltamisen verrattain vähäisen roolin tutkielmassa. Koska tutkielman 

metodi ei ole kuitenkaan puhtaan lainopillinen, ei oikeuskäytännön rooli varsinaisesti 

näyttäydy aihepiirin osalta merkittävänä.  

Kriminologinen vertaileva tutkimus on myös ensiarvoisen tärkeää, kun kyse on ilmiöstä, 

joka tulee vuosia ja vuosikymmeniä jäljessä useampia länsimaita Suomeen. Muista maista 

kerätyn datan ja tutkimuksen avulla voimme myös valmistautua tulevaan sekä mahdollisesti 

välttää niiden virheiden tekemisen, joita vertailukohdemaissa on päädytty tekemään. 

Vertailua tehdäänkin esimerkiksi juuri Ruotsiin ja tutkimuksessa käytetään hyväksi 

Ruotsalaista tutkimustietoa ilmiön ympäriltä. Erityisesti muista Pohjoismaista saatava data 

on tärkeää ottaen huomioon yhteiskuntien ja oikeusjärjestelmien sekä -järjestysten 

yhteneväisyydet Suomen vastaavien kanssa. 

Lisäksi lähdeaineistona käytetään erilaisia viranomaisten julkaisemia tiedonantoja ja 

asiakirjoja, unohtamatta lainvalmisteluaineistoja. Tilastotietoa esitellään hieman, mutta sen 

käyttökelpoisuus voinee olla vielä epätarkoituksenmukaista jengirikollisuuden määrittelyn 

ja tilastoinnissa esiintyvien ongelmien osalta. Lisäksi tilastoitu rikollisuus sisältää vain 

ilmitulleen rikollisuuden.7  Koska aihe on hyvin ajankohtainen, käytetään tutkielmassa myös 

mediasta saatavia tietoja, joskin niiden osalta tulee suhtautua esiteltyyn tietoon ja 

mielipiteisiin varauksella. Toisaalta tutkielman kirjoitusprosessin aikana on vireillä yksi 

merkittävä katujengeihin liittyvä oikeustapaus, josta käräjäoikeuden ratkaisua ei ennätetä 

antaa. Juttuun viitataankin näin ollen juuri mediassa olevien tietojen kautta. 

1.4 Aikaisempi tutkimus aiheesta ja tutkimuksen rajaukset 

Suomalaisen rikosoikeudellisen vastuuikärajan alkuaskeleita ja sen kehitystä kautta sen 

historian on esitelty aikaisemmin oikeuskirjallisuudessa. Rikosoikeudellisen järjestelmän 

nykytilaa ja sen suhdetta sosiaalipoliittisiin järjestelmiin, erityisesti lastensuojeluun, on 

käsitelty suurissa määrin muun muassa Marttusen väitöskirjassa, joka toimii tässä 

tutkielmassa merkittävänä lähteenä nuorisorikollisuutta käsiteltäessä. Vastuuikärajan 

alentamistarpeeseen on perustellusti otettu kantaa kyseisessä teoksessa, minkä lisäksi asiaa 

 
6 Lappi-Seppälä 2021, s. 94. 
7 Tolvanen 2006, s. 811. 
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on käsitelty rikoslain yleisten oppien uudistamisen aikaan vuosituhannen vaihteessa 

viranomaisten osalta lainvalmisteluasiakirjoissa.  

Suomalaisesta kriminaalipolitiikasta voi harvoin puhua viittaamatta Lappi-Seppälän 

kirjoituksiin. Niillä on merkittävä rooli myös tässä tutkielmassa kriminaalipolitiikan 

historian katsauksessa ja sen nykymuotoisessa esittelyssä. Nuorten erityisasemaa 

kriminaalipolitiikassa on myös tarkasteltu kotimaisessa kirjallisuudessa. Käytännön 

kriminaalipolitiikan taustalla vaikuttavat rangaistusteoriat käsitellään myös ja tarkastellaan 

nuorten erityisasemaa eri teorioiden kannalta. Kriminaalipolitiikan historiaa ei tutkielmassa 

käsitellä laajasti, sillä siitä on jo kirjoitettu huomattavan paljon – joskin sen kehityksen 

suuret suuntaviivat avataan 1950-luvulta tähän päivään.  

Rangaistusteorioiden osalta käsitellään yleisprevention ja erityisprevention perusteet. 

Lisäksi sovitusteoriaa käsitellään. Tutkielmassa ei käsitellä erikseen jokaista 

rangaistusteoreettista suuntausta tai painotusta. Esimerkkeinä tarkemman tarkastelun 

ulkopuolelle jääneistä teorioista ovat restoratiiviset ja yhdistelmäteoriat. Tutkielmaan oli 

tarkoituksena sisällyttää keskeisimmät rangaistusteoreettiset teoriat ja tarkastella niiden 

suhdetta nuorisorikollisuuteen. 

Nuorten katujengirikollisuutta ei ole kotimaisissa oikeustieteellisissä tai kriminologisissa 

julkaisuissa juuri kirjoitettu. Yhtenä syynä voi olla ilmiön, ja jopa termin, 

vakiintumattomuus, siihen liittyvät väärät assosiaatiot tai yksinkertaisesti laadukkaan 

tutkimustiedon puute. Nuorten rikollisuutta käsiteltäessä saatetaan puhua verkostoista, 

joiden määritelmät eivät sinänsä vastaa katujengin määritelmää. Tutkielmassa 

tukeudutaankin vahvasti ulkomaiseen kriminologiseen tietoon aiheesta, joka edellä mainittu 

huomioon ottaen on kuitenkin laadukasta. Tutkielmassa selvitetään, että eri valtioiden väliset 

kontekstit aiheuttavat vertailussa nyansseja, mutta nuorten katujengi-ilmiö pitää sisällään 

keskeisiä mekanismeja, joiden olemassaolo voidaan havaita valtioiden rajoista ja 

erityispiirteistä huolimatta. Näin ollen on perusteltua käyttää ulkomaista lähdemateriaalia, 

vaikka loppujen lopuksi käsittelyssä olisikin kansallinen näkökulma. 

Nuorten katujengirikollisuuden aiheuttamaa rikosoikeudellisen vastuuikärajan 

laskemispainetta ei ole sinänsä käsitelty opinnäytetöidenkään tasolla aikaisemmin. 

Teemojen yhdistäminen yhdeksi koherentiksi kokonaisuudeksi vaatii käsittelemään 

taustoitukseksi melko pitkästi rikosoikeuden alaan liittyviä aiheita. Keskustelussa 

nuorisorikosoikeudesta voidaan perustellusti väittää, että asian yhteydessä tulisi käsitellä 
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myös laajasti sosiaalitoimen rooli rikosprosessissa – sen täydentävä funktio yli 15-vuotta 

täyttäneen osalta tai sen keskeinen funktio alle 15-vuotiaiden rikoksentekijöiden osalta. 

Koska kyseessä on rikosoikeudellinen tutkielma, joka aiheen laajuuden vuoksi repeilee 

rajauksien osalta miltei liitoksistaan, ei sosiaalitoimen käytännön roolia käsitellä 

tutkielmassa. Perusteluna sangen rohkealle rajaukselle on se, ettei keskeinen 

tutkimuskysymys välttämättä kyseenalaista lastensuojelun roolia prosessissa, vaan se asettaa 

15-vuoden ikärajan uudelleentarkastelun kohteeksi huomioiden nuorten 

katujengirikollisuuteen yhdistettävät, perinteisestä nuorisorikollisuudesta eroavat 

erityispiirteet, joihin lukeutuu käsitys väkivaltaisemmasta ja vakavammasta rikollisuudesta, 

mikä vetää vaikutuspiiriinsä entistä nuorempia.8 Tanskalaista tutkimusta hyödyntäen 

tutkielmassa käsitellään rikosoikeudellisen vastuuikärajan laskemista 15-vuodesta 14-

vuoteen ja sen vaikutuksia nuorison kokonaisrikollisuuteen.  

1.5 Tutkimuksen rakenne 

Luvussa 2 käsitellään rikosoikeudellista vastuuikärajaa sekä nuorten rikosprosessuaalisia 

säännöksiä, jotka ilmentävät nuorten erityisasemaa. Lisäksi luvussa tutkitaan 

rikosoikeudellisen vastuuikärajan perusteluita ja muutostarpeita. Luku 3 keskittyy 

rangaistusteorioiden tarkasteluun, erityisesti sovitusteoriaan sekä yleis- että 

erityispreventioon. Luvussa 4 huomio kiinnitetään kriminaalipolitiikkaan, sen 

muovautumiseen ja nuorten erityisasemaan. Luvussa 5 käsitellään katujengirikollisuutta, sen 

erityispiirteitä ja toimintamekanismeja. Luvussa 6 tehdään yhteenveto luvuissa 2–5 tutkitun 

tiedon perusteella, sekä pohditaan loppupäätelmissä johtopäätösten perusteella nuorten 

katujengirikollisuuden aiheuttamaa alentamistarvetta ja sen seurauksia. 

2. Rikosoikeudellinen vastuuikäraja 

Vastuuikärajan säännökset ja alle 18-vuotiaita koskevat rikoksentekijöiden 

rikosprosessuaaliset säännökset ovat sisällytettynä rikoslain yleiseen osaan. Tässä luvussa 

tarkoituksena on tarkastella ensin rikosoikeudellisen vastuuikärajan perusperiaatteita sekä 

soveltuvaa lainsäädäntöä johdantona ennen siirtymistä vastuuikärajan taustalla vaikuttaviin 

arvoihin ja argumentteihin. Ensin tarkastellaan hieman rikosoikeudellisen vastuuikärajan 

historiaa ymmärtääksemme sen kehityksen – tai pikemminkin tässä tapauksessa sen 

ennallaan pysymisen. Jotta nuoria ja etenkin alaikäisiä koskevaa rikosoikeudellista 

 
8 Toisaalta ajatus siitä, ettei nuorisorikosoikeutta pitäisi käsitellä avaamatta kunnolla lastensuojelullisia 

toimenpiteitä, on perusteltavissa lastensuojelun toimien keskeisellä roolilla prosessissa. 
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järjestelmää voidaan hahmottaa, on lainsäädännön avaaminen ennen järjestelmän syvempää 

tarkastelua tarkoituksenmukaista, jotta erillisten rikosoikeudellisten säännösten avaaminen 

myöhemmin argumentaation seassa voidaan välttää. Näin ollen myöhemmin voidaan 

lainkohtiin viitata yksinkertaisemmin ilman pitkien lainkohtien aiheuttamaa sekaannusta. 

Rikosoikeudellinen vastuuikäraja on merkityksellinen rikosoikeuden rakenneopissa sen 

ollessa hahmotettavissa osaksi anteeksiantoperusteita.9 Näin ollen rikosoikeudellista 

moitetta ei voida kohdistaa alle 15-vuotiaaseen, vaikka teko ei kuuluisikaan 

oikeuttamisperusteiden soveltamisalaan. Alle 15-vuotias rikostunnusmerkistön mukaisen 

teon tehnyt henkilö ei kuitenkaan ole viranomaiskontrollin ulottumattomissa, vaan 

rikosoikeudellista seuraamusjärjestelmää tukevat sosiaaliset tukitoimet, kuten 

lastensuojelulliset menettelyt, aktualisoituvat usein tapauksissa. 

2.1 Vanha ja uusi lainsäädännöllinen perusta 

Ennen itsenäisyyden aikaa säädetyssä alkuperäisessä vuoden 1889 rikoslaissa säädettiin 

rikosoikeudellisesta vastuuikärajasta rikoslain 3 luvun 1 pykälässä. Nykypäivänä voimassa 

oleva rikoslaki noudattelee edelleen pääpiirteissään vuoden 1889 lakia, joskin siihen on tehty 

lukemattomia muutoksia kokonaisten lukujen kumoamisesta sanamuotojen modernisointiin 

ja uusiin kriminalisointeihin. Alkuperäisen rikoslain sanamuodon mukaan rikoslain 3 luvun 

1 pykälässä säädettiin, että:  

”Teko, joka muuten on rangaistava, jääköön rankaisematta, jos sen tekee lapsi, 

ennen kuin on täyttänyt viisitoista vuotta; kuitenkin saakoon oikeus harkinnon 

mukaan määrätä, että seitsemän vuotta täyttänyt lapsi on pantava yleiseen 

kasvatuslaitokseen, taikka että vanhempain tahi sen, jonka hoidossa ja valloissa 

lapsi on, pitää sitä huoneessa toteensaatavasti kurittaa. Sitä älköön kuritettako, 

joka, sen jälkeen kuin tuomio annettiin, on täyttänyt kuusitoista vuotta.”10  

Rikoslain 3 luvun 2 pykälässä säädettiin rangaistuksen mittaamisesta alle 18 vuotta 

täyttäneiden rikoksentekijöiden osalta sanamuodoltaan seuraavasti:  

”Jos viisitoista, vaan ei kahdeksaatoista vuotta täyttänyt tekee rikoksen; 

tuomittakoon, milloin rikoksesta olisi saattanut tulla kuolemanrangaistus taikka 

 
9 Frände 2005, s. 11. Ks. myös Frände 2005, s. 184, jossa mainitaan erottelu täydelliseen moitteen 

poissulkeviin perusteisiin ja anteeksiantoperusteisiin. Frände pitää kuitenkin jaottelua tarpeettomana. 
10 Lainkohta on poikkeuksellisesti suora lainaus vuoden 1889 lain sanamuodosta, jotta sen kielellinen ja 

sisällöllinen merkitys saadaan säilytettyä. 
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kuritushuonetta elinkaudeksi, kuritushuonetta vähintään kaksi ja enintään 

kaksitoista vuotta. Muissa tapauksissa olkoon yleistä lajia oleva rangaistus 

enintään kolme neljännestä kovimmasta rangaistuksesta, mikä kutakin 

rangaistuslajia rikoksesta on säädetty, ja vähintään pienin määrä, minkä kutakin 

näistä rangaistuslajeista 2 luvun mukaan saa tuomita. Ellei rikoksesta säädetä 

muuta yleistä lajia olevaa rangaistusta, kuin kuritushuonetta määräajaksi; saattaa 

myöskin tuomita vankeutta enintään kolme neljännestä saman kuritushuone-

rangaistuksen pisimmästä ajasta, ei kuitenkaan enempää kuin neljä vuotta, ja 

vähintään lyhyimmän ajan, joksi vankeutta sanotun luvun mukaan saa 

tuomita.”11  

Rikosoikeudelliset säädökset ovat kielellisesti ja sisällöllisesti modernisoitu, mutta 

molemmat yllä mainitut säädökset löytyvät edelleen rikoslaista, joskin niiden paikka on 

sovitettu paremmin vastaamaan sisällöllisesti lain lukujaottelua. Ajantasaisen rikoslain 3 

luvussa säädetään rikosoikeudellisen vastuun yleisistä edellytyksistä. Vastuuikäraja ja 

syyntakeisuuslausuma ovat sijoitettuna 4 pykälään, jossa säädetään, että rangaistusvastuun 

edellytyksenä on, että tekijä on teon hetkellä täyttänyt viisitoista vuotta ja on syyntakeinen. 

Vanhan rikoslain 3 luvun 2 pykälän sisältöä vastaa modernissa rikoslaissa 6 luvun 8 pykälä, 

joka sisältää yleisestä rangaistusasteikosta poikkeamisen perusteet sekä rangaistuksen 

mittaamisen laskentamallin. Kyseisen lainkohdan 1 momentin mukaan rangaistus määrätään 

noudattaen lievennettyä rangaistusasteikkoa, jos: 1) tekijä on tehnyt rikoksen alle 18-

vuotiaana. Saman pykälän 2 momentin mukaan määrättäessä rangaistusta 1 momentin 

nojalla tekijälle saa tuomita enintään kolme neljännestä rikoksesta säädetyn vankeus- tai 

sakkorangaistuksen enimmäismäärästä ja vähintään rikoksesta säädetyn rangaistuslajin 

vähimmäismäärän. Jos rikoksesta voisi seurata elinkautinen vankeus, enimmäisrangaistus 

sen sijasta on kaksitoista vuotta vankeutta ja vähimmäisrangaistus kaksi vuotta vankeutta. 

Olkoonkin, että nykypäivänä Suomen laissa ei tunnusteta kuolemanrangaistusta tai 

kuritushuonetta rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän repertuaarissa, kun viimeinen 

vanki teloitettiin rauhan aikana Suomessa vuonna 1826,12 ovat säädökset 

rikosoikeudellisesta vastuuikärajasta ja rangaistuksen mittaamisesta 15–17-vuotiaiden 

rikoksentekijöiden osalta säilyneet melko suurilta osin muuttumattomana näiden yli 130 

vuoden aikana alkuperäisen rikoslain säätämisestä aina tähän päivään asti. Erityisesti 

 
11 Ibid. 
12 Lappi-Seppälä – Tonry 2011, s. 17. 
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rangaistuksen mittaamisessa noudatetut pääsäännöt ovat pysyneet ennallaan. Alle 18-

vuotiaiden rikoksentekijöiden asema rikosoikeudellisessa järjestelmässä ei kuitenkaan ole 

pysynyt täysin ennallaan, sillä lievennyksiä rangaistuksen määräämiseen ja tosiasialliseen 

vapaudenmenetysaikaan ehdottomissa vankeusrangaistuksissa on tullut. 

2.2 Valinta ehdollisen ja ehdottoman vankeusrangaistuksen välillä 

Yksi merkittävimmistä valinnoista rikosprosessissa vastaajan kannalta on 

vankeusrangaistuksen vaatiminen ja tuomitseminen ehdollisena tai ehdottomana. Ehdollinen 

vankeusrangaistus ei merkitse yhtä suurta puuttumista henkilön vapauksiin, erityisesti 

liikkumisvapauteen. Näin ollen rikoslaissa on säädetty erikseen ehdollisen ja ehdottoman 

vankeusrangaistuksen tuomitsemisen lähtökohdista. Rikoslain 6 luvun 9 pykälän 1 

momentin mukaan määräaikainen, enintään kahden vuoden vankeusrangaistus voidaan 

määrätä ehdolliseksi (ehdollinen vankeus), jollei rikoksen vakavuus, rikoksesta ilmenevä 

tekijän syyllisyys tai tekijän aikaisempi rikollisuus edellytä ehdottomaan vankeuteen 

tuomitsemista. Rikoslain 6 luvun 9 pykälän 2 momentin mukaan alle 18-vuotiaana tehdystä 

rikoksesta ei kuitenkaan saa tuomita ehdottomaan vankeusrangaistukseen, elleivät painavat 

syyt sitä vaadi. Painavan syyn merkitystä harkittaessa otetaan lain mukaan huomioon 

rikoksentekijän sijoitus lastensuojelulain (417/2007) 57 §:n mukaiseen 

lastensuojelulaitokseen. (10.4.2015/401). Rikosoikeudessa tunnustetaan näin ollen nuorten 

henkilöiden erityisasema ja haavoittuvuus, joka ehdottoman vankeusrangaistuksen 

tuomitsemisella vaikuttaisi aikuisia rikoksentekijöitä painavammin kokonaisvaltaisesti 

nuorten kehitykseen. Ehdottomaan vankeusrangaistukseen voidaan poikkeuksellisissa 

tilanteissa päätyä, mutta sen osalta noudatetaan erityisperiaatteita. 

Ehdottoman vankeusrangaistuksen osalta tosiasiallisen vapaudenmenetyksen ajassa on 

modernissa rikoslaissa säädetty ottaen huomioon nuoret rikoksentekijät, jota ei 

alkuperäisessä vuoden 1889 rikoslain sanamuodossa esiinny. Käsitteellisesti nuoret henkilöt 

kattavat 15–17-vuotiaat rikoksentekijät, kun taas nuoret rikoksentekijät käsittävät 

ikäryhmän, johon kuuluu 18–20-vuotiaat rikoksentekijät. Nuorten rikoksentekijöiden osalta 

ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomittujen vapaudenmenetysaika on pääsääntöisesti 

lyhyempi kuin 21 vuotta täyttäneiden rikoksentekijöiden vapaudenmenetysaika. Rikoslain 2 

c luvun 5 pykälässä säädetään ehdonalaiseen vankeuteen vapauttamisesta ja sen perusteista. 

2 momentin pääsäännön mukaan henkilö päästetään ehdonalaiseen vapauteen, jollei 9 §:stä 

muuta johdu, kun hän on suorittanut rangaistuksestaan kaksi kolmasosaa. Lisäksi henkilö, 

joka ei ole rikosta edeltäneiden viiden vuoden aikana suorittanut vankeusrangaistusta 
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vankilassa, päästetään ehdonalaiseen vapauteen, kun rangaistuksesta on suoritettu puolet. 3 

momentin mukaan kuitenkin säädetään, että määräaikaista vankeusrangaistusta 

kahtakymmentä vuotta nuorempana tehdyn rikoksen perusteella suorittava vanki 

vapautetaan ehdonalaiseen vapauteen, jollei 9 §:stä muusta johdu, kun hän on suorittanut 

rangaistuksestaan puolet. Mikäli henkilö ei rikosta edeltäneiden kolmen vuoden aikana 

suorittanut vankeusrangaistusta vankilassa, päästetään hänet ehdonalaiseen vapauteen, kun 

rangaistusta on suoritettu yksi kolmasosa.  

Käytännön esimerkkinä edellisestä laskentatavasta voidaan ottaa tarkasteluun joulukuussa 

2020 tehty poikkeuksellisesta luonteestaan johtuen erittäin laajaa julkisuutta saanut ja 

yhteiskunnallista keskustelua herättänyt Koskelan teinimurha, jossa Helsingin käräjäoikeus 

tuomitsi kolme tekoaikaan 16-vuotiasta poikaa murhasta vankeustuomioiden 

pituusjärjestyksessä 10 vuoden 1 kuukauden, 9 vuoden 2 kuukauden sekä 8 vuoden ja 2 

kuukauden pituisiin ehdottomiin vankeusrangaistuksiin.13 Mikäli tarkastellaan pisimmän 

tuomion, 10 vuotta 1 kuukausi, saaneen 16-vuotiaan tekijän tosiasiallista 

vapaudenmenetysaikaa, voidaan edellä mainittujen oikeussäännösten soveltamisella päätyä 

lopputulokseen, jossa vapaudenmenetysaika on tosiasiallisesti 3 vuotta 4 kuukautta ja 10 

päivää vankeutta.14 Mikäli teko olisi tehty 21-vuotiaana tai tätä vanhempana, olisi 

tosiasiallinen vapaudenmenetysaika ennen ehdonalaiseen vapauteen päästämistä 5 vuotta ja 

½ kuukautta pääsäännön mukaan. Ero on näin ollen merkittävä ja matemaattisten 

lainalaisuuksien mukaisesti kasvaa suhteellisesti rangaistuksen pituuden mukaisesti. 

Tapauksessa sovellettiin myös murhan tunnusmerkistöä tekoon, mistä rangaistuksena on 

pääsääntöisesti elinkautinen. Noudattaen rangaistusasteikon lieventämisperustetta 

nuoruusperusteella ei tapauksessa voitu soveltaa elinkautista vankeusrangaistusta, vaan 12 

vuoden määräaikaista maksimia, jota ei yhdenkään tekijän osalta tuomittu.  

2.3 Rikosprosessin joutuisuus 

Vielä mainittakoon nuorten rikoksentekijöiden osalta rikosprosessin joutuisuuden 

vaatimukset. Varsinkin alaikäisten osalta on kansainvälisissä sopimuksissa säädetty 

rikosprosessin joutuisuusvaatimuksista. Esimerkkinä voidaan mainita Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuin ja sen soveltama Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artikla 

 
13 Helsingin käräjäoikeus 3.9.2021 R 21/1058. 
14 Huomioon on otettava rikoslain 2 c luvun 9 §, jossa on lueteltu ehdonalaisen vapauttamisen lykkäämiseen 

vaikuttavia tekijöitä. Esimerkin tarkoituksenmukaisuuden vuoksi tässä ei 9 §:n erityissäännöksiä oteta 

huomioon. 
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oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä, joka pitää sisällään vaatimuksen 

oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä kohtuullisessa ajassa. Myös Euroopan unionin 

perusoikeuskirjan 47 artiklassa säädetään samasta periaatteesta.  

Kansainvälisessä kontekstissa joutuisuusperiaate nuorten rikoksentekijöiden osalta on tullut 

arvioitavaksi esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tapauksessa Nart v. Turkki, 

jossa tekoaikaan 17-vuotiasta vastaajaa oli pidetty tutkintavankeudessa aikuisten vankilassa 

tuomioistuimen näkemyksen mukaan liian pitkän ajan. Tapauksessa Turkin katsottiin 

rikkoneen Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5 artiklan 3 kohtaa, jossa säädetään 

oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä – erityisesti prosessin joutuisuudesta. Näin ollen 

joutuisuusperiaate on nuorten ja lasten osalta vielä tavanomaista korkeammassa asemassa 

arvioitaessa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä.  

Suomalaisessa rikosoikeudessa joutuisuussäännökset on sijoitettu oikeudenkäynnistä 

rikosasioissa annetun lain 5 lukuun. Sen 13 pykälän 2 momentin mukaan, jos alle 18-vuotias 

vastaaja on syytteessä rikoksesta, josta syytteessä mainittujen seikkojen vallitessa tehtynä 

on säädetty ankarampi rangaistus kuin kuusi kuukautta vankeutta, pääkäsittely on pidettävä 

viimeistään 30 päivän kuluessa rikosasian vireilletulosta. Jos pääkäsittely peruutetaan, uusi 

pääkäsittely on pidettävä 30 päivän kuluessa päivästä, jona pääkäsittely oli tarkoitus 

toimittaa. Pykälän 3 momentissa säädetään poikkeuksista säädettyihin määräaikoihin, eli 

tilanteisiin, joissa säädetty määräaika voidaan määrätä pidemmäksi. Lisäksi 

oikeusturvanäkökohtien turvaamiseksi asiaa ei voida ratkaista pääkäsittelyä toimittamatta 

kirjallisessa menettelyssä, jos vastaaja ei ole teon tehdessään ollut täysi-ikäinen (ROL 5:1.1 

3 kohta). Näin ollen voidaan todeta, että voimassa olevan lain mukaan joutuisuus- sekä 

oikeusturvanäkökohdat nauttivat korotettua suojaa alle 18-vuotiaiden rikoksentekijöiden 

osalta. 

2.4 Vastuuikärajan historiallinen kehitys lyhyesti 

1800-luvun puolivälin tienoilla myös Norjassa, Tanskassa ja Ruotsissa säädettiin 

vastuuikärajaksi 15 vuotta.15 Ennen 1800-luvun lopun rikosoikeudellista uudistusta 

Suomessa oli käytössä virallisseuraamuksina lapsille ja nuorille sakkoa, vanhempien 

toimeenpanema kuritus sekä vankeus. Yleistä vastuuikärajaa ei tunnettu, vaan ikärajat 

 
15 Marttunen 2008, s. 50. 
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vaihtelivat rikostyypeittäin.16 Esimerkiksi taposta voitiin 7–14-vuotiaalle tuomita sakkoa.17 

Koska ruumiillinen kuritus oli vielä käytössä virallisena seuraamuksena, voitiin lapselle, 

joka ei kyennyt sakko maksamaan, muuntaa sakkorangaistus vitsan antamiseksi. Myös 

varkaudesta seurauksena oli vitsaa.18 Vankeusrangaistus ja Siperiaan lähettäminen olivat 

myös mahdollisia seuraamuksia lähes 15 vuotta täyttäneelle henkilölle. Siperiaan 

lähettäminen oli vaihtoehto esimerkiksi tilanteessa, jossa lapsi oli tappanut vanhempansa.19 

Olemassa oli myös erityisiä laitoksia, joihin voitiin sijoittaa rikosoikeudellisessa 

järjestelmässä lapsia ja nuoria. Suomessa ensimmäinen tällainen erityislaitos perustettiin 

vuonna 1829.20 Kasvatuslaitokseen sijoittaminen voitiin tuomita vankeusrangaistuksen 

sijasta alle 18-vuotiaan rikoksentekijän kohdalla. 

Kuten pääluvun alussa todettiin, on suomalaisessa rikosoikeudessa tunnustettu lain tasolla 

15 vuoden rikosoikeudellinen vastuuikäraja jo vuoden 1889 alkuperäisessä rikoslain 

sanamuodossa. Ensimmäistä kertaa lain tasolla tunnustettiin yleinen rikosoikeudellinen 

vastuuikäraja, jota nuorempien tekemät tunnusmerkistön täyttävät teot eivät tulleet 

tuomituksi rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän puitteissa. Erikoista on, että juuri 15 

vuoden ikärajaa ei itsessään perusteltu juuri mitenkään.21 Mallia otettiin kuitenkin muun 

muassa Ruotsista ja muista Pohjoismaista. Lisäksi kehitykseen vaikutti ajalle ominaiset 

rikosoikeudelliset suuntaukset, jolloin absoluuttinen kiinteä ikäraja vahvisti klassisen 

rikoslainopin mukaisesti rikosoikeuden ennakoitavuutta.22 

Ikärajan osalta tulee myös huomioida sen aikainen käsitys nuoren tai lapsen vapaasta 

tahdosta, jonka katsottiin olevan vajavainen, minkä katsottiin kehittyvän lineaarisesti.23 

Toisaalta jo 1800-luvulla tunnustettiin yksilöllisten eroavaisuuksien mahdollisuus, joka 

ilmeni ehdotuksessa mahdollisuudesta poiketa tiukoista ikärajoista.24 Alkuperäinen ehdotus 

ei kuitenkaan mennyt läpi, eikä näin ollen myöskään ”liikkuva” ikärajasääntely. Yksilöllisen 

arvioinnin sisällyttäminen rikosprosessiin olisi luonut suuren työtaakan käräjäoikeuksille ja 

olisi käytännössä vaatinut juridiikan ulkopuolista ammattitaitoa arvioimaan alaikäisen 

psyykkistä kehitystasoa. Yksilöllisen kehitystason huomioiminen on kuitenkin sinänsä 

 
16 Marttunen 2008, s. 50–51. 
17 Harrikari 2004, s. 77. 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
20 Marttunen 2008, s. 51. 
21 Marttunen 2008, s. 57. 
22 Harrikari 2004, s. 108. 
23 Marttunen 2008, s. 56. 
24 Ibid. 
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ajatuksia herättävä, sillä näin ollen tällä tavalla voitaisiin mahdollisesti lähestyä paremmin 

päämäärää tasavertaisesta kohtelusta kiinnittymättä liikaa henkilöiden absoluuttiseen 

biologiseen ikään. Prosessiekonomisesta näkökulmasta järjestelmä olisi kuitenkin kallis, ja 

lisätessään ylimääräisen askeleen rikosprosessissa, hidastaisi sen olemassaolo itsessään jo 

rikosprosessia ja näin ollen kovertaisi joutuisuuden vaatimusta nuorten rikosprosessissa. 

Muissa Pohjoismaissa säädettiin 1800- ja 1900-lukujen taitteessa lastensuojelulait, mitä 

mukaillen myös Suomessa säädettiin 1936 ensimmäinen lastensuojelulaki.25 

Lastensuojelulain säätäminen toi uuden sosiaalisen ulottuvuuden rikosoikeudellisen 

järjestelmän tueksi lasten ja nuorten rikollisuuden ehkäisemisessä. Lastensuojelulait antoivat 

julkisella kunnallisella tasolla mahdollisuuden puuttua lapsen käytökseen.26 Järjestelmän 

kehittäminen oli merkittävä muutos, joka muovasi pohjoismaisen nuorisorikosoikeuden 

erityispiirteet ja erotti sen mannereurooppalaisesta ja anglosaksisesta järjestelmästä, joissa 

käytössä oli erilliset tuomioistuimen ja rikosoikeudelliset säännökset nuorille 

rikoksentekijöille.27 Lastensuojelulliset keinovalikoimat ovat olleet – ja ovat edelleen – 

keskeisessä roolissa lasten ja nuorten rikoksien seurauksissa. Lastensuojelun asema on 

johdannossa perustelluin syin rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. 

2.5 Rikosoikeudellinen vastuuikäraja Euroopassa 

Rikosoikeudellinen vastuuikäraja ei ole Euroopan unionissa ollut harmonisoinnin kohteena. 

Rikosoikeus on perinteisesti kuulunut unionissa melko vahvasti jäsenvaltioiden autonomian 

piiriin, eikä 15 vuoden vastuuikäraja näin ollen ole standardi Euroopassa tai Euroopan 

unionissa.28 Jäsenvaltioiden rikosoikeudellisten ikärajojen luetteloiminen tyhjentävästi olisi 

epätarkoituksenmukaista, mutta eri ikärajavalinnoista voidaan tehdä nostoja vaihtelevuuden 

havainnoimiseksi eri puolilta Eurooppaa.  

2.5.1 Pohjoismaat 

Ensinnäkin voidaan todeta, että kaikissa Pohjoismaissa on pitkään noudatettu yhtenäistä 15 

ikävuoden vastuuikärajaa.29 Tanskassa päädyttiin kuitenkin hyvin lyhytikäiseen ratkaisuun 

alentaa vastuuikäraja 14 ikävuoteen vuonna 2010, mutta päädyttiin palauttamaan 15 

ikävuoteen vuonna 2012.30 Pohjoismailla on 1900-luvulla ennen unionijäsenyyttä ollut 

 
25 Marttunen 2008, s. 51. 
26 Lappi-Seppälä – Tonry 2011, s. 19. 
27 Ibid. 
28 Melander 2016, s. 14. 
29 Lappi-Seppälä – Tonry 2011, s. 19. 
30 Vierailtu 16.2.2022. Saatavilla osoitteessa: https://archive.crin.org/en/home/ages/europe.html 

https://archive.crin.org/en/home/ages/europe.html
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yhteistä historiaa lainsäädäntöyhteistyöstä. Vuonna 1952 ensimmäisen kerran järjestetty 

Pohjoismaiden neuvosto, sekä erityisesti vuosien 1960–1980 välisen ajan toiminut 

Pohjoismainen rikosoikeuskomitea, keskittyivät harmonisoimaan pohjoismaista 

rikosoikeudellista lainsäädäntöä.31 Pohjoismaiset oikeusjärjestykset eivät eroa 

rikosoikeudellisilta perusratkaisuiltaan merkittävästi nykypäivänäkään. Myöskin 

rikosoikeudellisen järjestelmän ulkopuoliset, nuoria rikoksentekijöitä tukevat lähinnä 

lastensuojelulliset instituutiot, ovat pohjoismaisessa hyvinvointimallissa keskeisessä 

roolissa.32 Näin ollen rikosoikeudellisen vastuuikärajan asettaminen samaan ikäluokkaan 

onkin perusteltu ratkaisu. 

2.5.2 Muu Eurooppa 

Keski-eurooppalaisista maista voidaan mainita Saksan 14 vuoden ikäraja, sekä Ranskan 

osiin pilkottu lapsia koskeva rikosoikeudellinen järjestelmä, jossa ikärajat koskevat 

tunnusmerkistön mukaisen teon täyttävien tekojen seurauksia, jotka vaihtelevat 10 ja 13 

ikävuoden välillä.33 Saksan mallista mainittakoon, että siellä nuorten rikoksia käsitellään 

erityisissä nuorisotuomioistuimissa, mitä ei suomalaisessa rikosprosessissa  tunneta.34 

Belgian ja Alankomaiden rikosoikeudelliset vastuuikärajat ovat säädetty 12 ikävuoteen, joka 

on merkittävästi alempi kuin Pohjoismaiden 15 vuoden ikäraja. Muiden eurooppalaisten 

maiden vastuuikärajat vaihtelevat pääpiirteissään 12–16 ikävuoden välillä.35 

2.6 Rikosoikeudellinen vastuuikäraja korkeimmassa oikeudessa 

Kuten edellä on mainittu, on rikosoikeudellisen vastuun ikärajaksi määritetty 15 vuotta. 

Tarkalleen ottaen se, milloin henkilö on saavuttanut rikosoikeudellisen 15 vuoden ikärajan, 

on ollut korkeimmassa oikeudessa arvioinnin kohteena. Tapauksissa KKO 1952 II 10 ja 

KKO 1964 II 84 henkilön oli katsottu 18-vuotissyntymäpäivänään tehneen teon 15, mutta ei 

18-vuotiaana. Tuoreempi tapaus nimenomaan 15-vuotiaan rikosoikeudellisen vastuun 

alkamisesta on tapaus KKO 2010:77. Tosiseikaston mukaan syytetty oli tehnyt 

rikosoikeudellisesti relevantit teot 15-vuotissyntymäpäivänään. Käräjäoikeus oli tulkinnut 

tekijän täyttävän rikosoikeudellisen vastuun ikärajan ja näin ollen tuominnut syytetyn 

 
31 Lappi-Seppälä – Tonry 2011, s. 3. 
32 Lappi-Seppälä – Tonry 2011, s. 19. 
33 Vierailtu 16.2.2022. Saatavilla osoitteessa: https://www.streetchildren.org/legal-

atlas/map/france/additional-information/what-is-the-age-of-criminal-responsibility-in-france/ Eroja on 

esimerkiksi siinä, minkä ikäisille lapsille voidaan tuomita ns. aikuisten tuomiota, kuten vankeustuomioita. 
34 Marttunen 2008, s. 3.  
35 Vierailtu 16.2.2022. Saatavilla osoitteessa: https://archive.crin.org/en/home/ages/europe.html 

https://www.streetchildren.org/legal-atlas/map/france/additional-information/what-is-the-age-of-criminal-responsibility-in-france/
https://www.streetchildren.org/legal-atlas/map/france/additional-information/what-is-the-age-of-criminal-responsibility-in-france/
https://archive.crin.org/en/home/ages/europe.html
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rikosoikeudelliseen rangaistukseen. Kyseessä ei ollut tavanomainen valitusreitti 

hovioikeuden kautta korkeimpaan oikeuteen, vaan Seinäjoen käräjäoikeuden laamannin 

tuomion purkuhakemus. Korkein oikeus viittasi perusteluissaan aikaisempaan edellä 

mainittuun oikeuskäytäntöön sekä oikeuskirjallisuuteen ja totesi rikosoikeudellisesti 

merkityksellisen iän täyttyvän syntymäpäivän päättyessä.36 Lain sanamuoto ”teon hetkellä” 

on korkeimman oikeuden mukaan yksiselitteinen, mutta eksaktin syntymäajan selvittäminen 

sen määrittämiseksi, onko vastaaja täyttänyt juuri sillä vuorokauden hetkellä, kun hän on 

rikoksen tehnyt rikosoikeudellisen vastuun rajat, ei katsottu tarkoituksenmukaiseksi. Näin 

ollen säännöstä tulee tulkita vakiintuneen käytännön mukaisesti syytetyn eduksi ja 

tapauksessa katsottiin, ettei syytetty ollut saavuttanut rikosoikeudellista vastuuikärajaa. 

Korkein oikeus päätyi purkamaan tuomion siltä osin, kun kyse oli niistä teoista, jotka olivat 

tapauksessa relevantteja vastuuikärajan osalta.  

Rikosoikeudellisen vastuuikärajan tarkastelu on näin ollen ollut melko kapea-alaista 

korkeimmassa oikeudessa. Toisaalta syy on yksinkertainen: vastuuikärajasäännösten 

tulkinnassa on pitäydytty vahvasti sanamuodon mukaisessa tulkinnassa, josta ei ole 

mahdollisuutta poiketa biologisesta eksaktista iästä esimerkiksi yksilöllisten kehityksellisten 

piirteiden tai ominaisuuksienkaan vuoksi. Onkin erittäin epätodennäköistä, että korkeimpaan 

oikeuteen tulisi käsiteltäväksi uusia tapauksia, joissa keskeinen oikeudellinen ongelma olisi 

rikosoikeudellinen vastuuikäraja.  

2.7 Keskustelu rikosoikeudellisesta vastuuikärajasta 

Yhteiskunnallinen keskustelu rikosoikeudellisesta vastuuikärajasta nousee esille 

yhteiskunnallisessa keskustelussa tasaisen epätasaisin väliajoin. Yleensä keskustelun 

herättäjänä toimii hyvin erityislaatuiset ja suurta julkista paheksuntaa herättävät yksittäiset 

tapaukset, joissa rikosoikeudellinen järjestelmä ei kiinteiden ikärajojen vuoksi kykene 

vastaamaan ja rankaisemaan rikoksentekijää tehdystä teosta. Ajatus sinänsä heijastelee 

yleistä mielikuvaa rikosoikeudesta eräänlaisena rankaisun instrumenttina maallikollisessa 

oikeustajussa, jossa rikosoikeuden ulottumattomiin jäävän henkilön rikosoikeudellinen 

rankaisemattomuus koetaan epäoikeudenmukaisena. 

 
36 KKO 2010:77 kohta 4. 
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Nuorisorikollisuuden osalta voidaan tarkastella alle 15-vuotiaiden, rikosoikeudellisen 

järjestelmän ulkopuolisen nuorisonosan kokonaisrikollisuutta ja verrata sitä 15–17-

vuotiaiden kokonaisrikollisuuteen.  

Taulukko 2. Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto. 

Yllä olevasta taulukosta voidaan helposti verrata alle 15-vuotiaiden kokonaisrikollisuuden 

kehitys verrattuna 15–17-vuotiaiden kokonaisrikollisuuteen. Taulukkoon on otettu tiedot 

viiden vuoden ajalta. Alle 15-vuotiaiden kokonaisrikollisuus on hienoisesti kasvanut 

viimeisen viiden vuoden aikana, mutta toisaalta 15–17-vuotiaiden ikäryhmässä on myös 

tapahtunut kasvua. Näin ollen alle 15-vuotiaiden kokonaisrikollisuuden kasvu ei ole 

epäsuhdassa 15–17-vuotiaiden ikäryhmän kanssa. Dramaattista negatiivista kehitystä ei siis 

ole tapahtunut. Toisaalta nämä tiedot ovat hienoisessa ristiriidassa aikaisemman 

nuorisorikollisuuden kehityksen kanssa 2000-luvun alussa, minkä mukaan 

nuorisorikollisuus oli kokonaisuutena laskussa.37 

2.7.1 Lakialoitteet vastuuikärajan laskemiseksi 

Tarkasteluun voidaan ottaa esimerkiksi kaksi vuosituhannen vaihteessa tehtyä lakialoitetta 

rikosoikeudellisen vastuuikärajan laskemiseksi tai poistamiseksi kokonaan. Vuonna 1999 

tehdyn lakialoitteen lähtökohtana oli rikosoikeudellisen vastuuikärajan laskeminen 13 

ikävuoteen.38 Perusteluissa tukeuduttiin esimerkiksi ajatukseen siitä, että yhä nuoremmat 

syyllistyisivät rikoksiin, joita ei rikoslain säätämisen aikaan voitu kuvitellakaan. Ajatus on 

sinänsä sangen erikoinen ottaen huomioon esimerkiksi säännökset vanhempiensa 

tappaneesta lapsesta, jonka rangaistuksena oli Siperiaan lähettäminen. Olkoonkin, että 

rikoslaissa on aina ollut säännöksiä, joiden soveltaminen on ollut harvinaisempaa kuin 

toisten (esimerkiksi 1889 säännökset tsaarin tai ruhtinasperheen jäsenen 

 
37 Marttunen 2008, s. 9. 
38 LA 11/1999 vp. 



16 
 

pahoinpitelemisestä), on suurimmalle osalle säännöksistä jonkinlainen rationaalinen, 

tosielämästä kumpuava perusta.  

Myös vuonna 2001 tehtiin samansisältöinen lakialoite rikosoikeudellisen vastuuikärajan 

laskemisesta 13 ikävuoteen.39 Lakialoitteissa on mainittu ikärajojen oikeusvertailun ohessa 

Englannissa henkirikoksesta tuomitut 11- ja 12-vuotiaat pojat. Huolta herättävä näkökulma 

siitä, että olisi jotenkin yleistä, että 12- tai alle 12-vuotiaat syyllistyisivät siinä määrin 

henkirikoksiin, että heidän poissulkemisensa rikosoikeudellisesta seuraamusjärjestelmästä 

horjuttaisi yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ei ole perusteltu. Lakialoitteessa 61/2001 

vp taas viitattiin samana vuonna tapahtuneeseen 14-vuotiaan suorittamaan surmatyöhön. 

Perusteluissa todetaan, että syylliseksi todettunakaan hän ei joutuisi rikosoikeudellisen 

vastuun kohteeksi. Sensaationalistiset mediassa ylimääräistä huomiota herättävät 

yksittäistapaukset eivät kuitenkaan kuvasta välttämättä yhteiskunnan todellista tilaa, joka 

vaatisi reaktiivisia vastatoimia. Esimerkiksi erityisesti vuonna 2001 tehdyssä aloitteessa 

näkyy perusteluiden kautta sen reaktiivisuus ja akuutin yhteiskunnallisen paheksunnan sekä 

populistisen poliittisen retoriikan yhteensulautuma, kun yksittäistapauksen johdosta asia 

nostetaan uudestaan esille ikään kuin näiden kahden vuoden aikana kehitys olisi johtanut 

pahempaan ja kriminaalipolitiikassa olisi toimittava viimeistään nyt, ettei kontrollia 

menetetä. 

Vaikka lakialoitteiden perustelut eivät enimmälti nauti suurta luottamusta, on vuoden 1999 

aloitteessa maininta siitä, että fysiologinen sekä henkinen kehitys on nykyään nopeampaa, 

minkä vuoksi nykypäivän 15-vuotias ei vastaa enää rikoslakia säädettäessä elänyttä 15-

vuotiasta kehitystasoltaan.40 Tämä näkökulma on itseasiassa tunnustettu kriminologisessa 

kirjallisuudessa, ja on argumenttina validi sinänsä, jos tarkoituksena on nimenomaisesti 

tarkastella ikärajasääntelyn sääntelyobjektia ja tämän ominaisuuksia. Ruokavalion 

parantumisen – erityisesti proteiinin määrän lisääntyminen ravinnossa – on kiihdyttänyt 

ihmisen kehitystä siten, että murrosikä saavutetaan jopa vuosia aikaisemmin kuin ennen.41 

Samaan hengenvetoon todettakoon muutokset nuorten yhteiskunnallisessa asemassa. Ennen 

raskasta teollistumista agraarimaisessa yhteiskunnassa eläneillä nuorilla ei ollut samalla 

tavalla vapaa-aikaa käytettävänään kuin nykypäivän nuorilla.42 Näin ollen miltei 

sivuhuomion asemaan jäänyt kohta lakialoitteessa sisältää otaksuttavasti suurimman 

 
39 LA 61/2001 vp. 
40 LA 11/1999 vp. 
41 Felson – Eckert 2018, s. 69–70. 
42 Felson – Eckert 2018, s. 90–91. 
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painoarvon kaikista argumenteista, joita aloitteessa esitettiin. Sääntelyobjektina olevat 

nuoret eivät ole välttämättä enää biologisesti tai henkisesti vertailukelpoisia vastuuikärajan 

säätämisen aikaisiin verrokkeihinsa. Vaikka kronologinen ikä on edelleen sama, 

sukupuolikypsyminen tapahtuu nykyisin jo 12-vuotiaana verrattuna aiemmin sen 

tapahtumiseen keskimäärin 14–15 vuoden iässä.43 Mikään ei estä biofyysisen kehityksen 

nopeutumisen huomioimista, mutta argumentointia myös sen näkökulman puolesta, jonka 

mukaan ajan saatossa on myös tapahtunut kehitystä esimerkiksi psykologian ja 

sosiaalitieteiden aloilla, joilla painotetaan rikosoikeudellisen järjestelmän kuormittavuutta ja 

haitallisuutta nuorille. Toisin sanoen, vaikka kehitys tapahtuisikin nykyään nopeammin, 

voidaan yhtä hyvin huomioida asiaa kehystävä tieteellinen tutkimus, jonka valossa voidaan 

väittää, että 1800-luvun tietämys ja tutkimus eivät kyenneet tarpeeksi hyvin perustelemaan 

sen ajan nuorten kehitystä ja 15 vuoden ikärajaa, kun taas nykytieto tukee ikärajasääntelyn 

pitämistä 15 ikävuoden tasolla ottaen huomioon modernin 15-vuotiaan erityisesti henkisen 

kehitystason. Lääketieteellisesti kyetään esimerkiksi perustelemaan nuorten alhaisempi 

impulssikontrolli aivojen eri osa-alueiden kehitystahdeilla, sekä ymmärretään 

hormonaalisten syiden vaikutus sukupuolten välisiin, sekä ikäryhmien välisiin eroihin.44 

Näin ollen ajatusta sääntelyobjektin biologisesta kehityksellisestä muutoksesta ei tarvitse 

hylätä, vaan keskustelussa voisi pikemminkin nähdä samalla suoralla näiden näkökulmien 

samanaikaisen lähestymisen vastakkaisista suunnista kohti nykyistä humaania, 

lapsiystävällistä ja erityisesti tieteelliseen tietoon perustuvaa sääntelyä, jossa voidaan 

samanaikaisesti tunnustaa molemmat näkökulmat ja niiden perusteltu validiteetti.  

2.7.2 Rikoslain kokonaisuudistus 

Rikoslain kokonaisuudistuksessa ei vuosituhannen alussa haluttu antaa painoarvoa nuorten 

aikaisemmalle kypsymiselle, sillä asiaa luonnehdittiin riidanalaiseksi.45 Hallituksen 

esitykseen päätyneet perustelut ovat hyvin lyhyet ja sisällöltään antavat ymmärtää, että 

asiasta keskustelu on jo itsessään tarpeetonta, eikä asiaa tarvitse pidemmälti käsitellä.46 

Kuten edellä on todettu, on hallituksen esityksestä luettavissa vastakkainasettelun asetelma, 

jossa käytetyllä retoriikalla luodaan mielikuva keskustelun tarpeettomuudesta. Kenties olisi 

ollut tarpeellista kiinnittää varhaisempaan kypsymiseen huomiota tai edes tieteelliseen 

 
43 Ibid. 
44 Hermanson – Sajaniemi 2018. 
45 HE 44/2002 vp, s. 14. 
46 Esitöissä on lyhyesti kuvailtu lause: ”ei ole mitään perusteita väittää, että sosiaaliset kypsymisprosessit 

olisivat yhteiskunnassa nopeutuneet”. Kantaa ei oteta siihen, mitä aikakausia verrataan tai minkälaisia 

sosiaalisia kypsymisprosesseja tarkoitetaan. 
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tietoon perustuen esitellä tutkimustulokset, jotka olisivat tosiasiallisesti tukeneet 

kypsymisprosessin nopeutumattomuutta riidattomasti. Vaikka yksittäiset oikeudelliset 

kysymykset eivät aina tarvitse yhtä pitkiä perusteluja lain esitöissä, olisi ollut jollain tavalla 

toivottavaa, että aihetta olisi käsitelty enemmän ottaen huomioon yli sadan vuoden välin 

rikoslakien kirjoittamisessa sekä sen, että aihe on myös ollut aikaisemminkin esillä 

eduskunnassa useamman kerran vuosituhannen vaihteessa.  

Kaiken kaikkiaan kysymykset mahdollisesta kypsymisen nopeutumisen huomioimisesta ja 

teleologisesta tulkinnasta ikärajasääntelyn suhteen ovat mielenkiintoisia. Kuten 

aikaisemmin tässä luvussa on mainittu, oli ikärajasääntelyä säädettäessä tahtoa sisällyttää 

liikkuva ikärajasääntely lakiin, mutta rikosoikeuden ennakoitavuutta painottava lähtökohta 

päätyi lainsäädännön perustaksi. Keskustelu yksilöllisestä kehitystasosta jo 1800-luvulla voi 

kuitenkin saada aiheellisesti kysymään, voisiko sen ajan eduskunta hyväksyä nykypäivään 

tuotuna rikosoikeudellisen ikärajan laskemisen esimerkiksi lakialoitteiden vaatimaan 13 

vuoteen ottaen huomioon nimenomaan muutokset nuorten kehityksessä? Oliko siihen aikaan 

lainsäätäjän tarkoitus nimenomaan sitoa se tarkoituksenmukaiseksi katsomaansa 

kehitystasoon, joka nykypäivään tultaessa voisi perustellusti toimia syynä muuttaa 

ikärajasääntelyä? Vaikka kysymykseen vastattaisiin kyllä, ei teleologinenkaan tulkinta ole 

oikeustieteessä kuitenkaan kuin yksi tulkintaoppi muiden joukossa, jota ei hyvin 

perusteltunakaan voida herättää henkiin yli sadan vuoden takaa jyräämään muita 

argumentteja ottamatta perustellusti huomioon edellä mainittuja muita kehitysaskeleita 

muilta tieteenaloilta, joita yli sadan vuoden aikana on tapahtunut. Lisäksi rikoslain 

kokonaisuudistuksen aikaan ei ollut tahtoa sisällyttää liukuvia ikärajoja tai ainakaan alentaa 

vastuuikärajaa. Korkein oikeus on lisäksi tapauksessa KKO 2010:77 painottanut 

ennakoitavuutta sekä sanamuodon mukaista tulkintaa, joka vähentää teleologisen tulkinnan 

merkitystä asiassa.  

2.7.3 Lakivaliokunnan mietintö 

Siitä huolimatta, että hallituksen esityksessä ei käsitellä rikosoikeudellista ikärajaa 

syvällisemmin, ei tarkoita, etteikö virallisten valtion elinten tuottamaa tietoa aiheesta olisi. 

Esimerkiksi lakivaliokunta käsitteli rikosoikeudellista vastuuikärajaa hieman tarkemmin 

vuonna 2002. Lakivaliokunta painotti rikosoikeudellista laillisuusperiaatetta, jonka 

mukaisesti järjestelmää, jossa olisi liukuva yksilöllisiin kehitysmittareihin perustuva 
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arviointijärjestelmä, ei voitaisi implementoida.47 Lakivaliokunta teki erottelun sen suhteen, 

onko pystytty todistamaan nuorten fyysisen kehityksen nopeutuminen verrattuna 

psykologiseen kehitykseen. Tähän vedoten lakivaliokunta katsoi, että fyysisen kehityksen 

nopeutumisesta vallitsee pitkälti yksimielisyys, kun taas yksikään asiantuntija ei ollut 

kyennyt osoittamaan psykologisen kehittyneisyyden nopeutumista.48 Näin ollen on selkeästi 

havaittavissa se, ettei pelkästään fyysisten mittareiden perusteella voida laskea 

vastuuikärajaa suhteessa sadan vuoden takaiseen, sillä psykologisella kehityksellä ja sen 

tuomalla ymmärryksellä on aivan yhtä suuri – ellei jopa suurempi – merkitys. Onhan pelkän 

fyysisen mittarin käyttäminen jo itsessään eriskummallinen ajatus, sillä syyntakeeton tai 

alentuneesti syyntakeinen voi aivan yhtä hyvin olla fyysisesti täysin kykenevä äärimmäiseen 

väkivaltaan, mutta henkilöltä puuttuu vähintään osittain henkinen kapasiteetti ja ymmärrys 

teosta ja teon vaikutuksista, joilla on keskeinen merkitys rikosoikeudellisessa vastuuopissa.  

Toisaalta hallituksen esityksen kirjaus sosiaalisesta kypsymisprosessista ei liity suoraan 

fyysiseen tai psyykkiseen kypsymiseen. Niillä voidaan viitata esimerkiksi itsenäistymiseen 

tai omaan elämään vaikuttaviin suuriin päätöksiin, joilla on kauaskantoisempia vaikutuksia, 

joita ei vielä alle 15-vuotiaana tule lähtökohtaisesti vielä suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Täysi-ikäisyys saavutetaan 18-vuotiaana, seksuaalinen suojaikäraja on 16 vuotta, eikä edes 

koulutuksellisia merkittäviä päätöksiä tehdä kuin vasta yhdeksännellä luokalla 15–16-

vuotiaana päätettäessä siirtymisestä ammatilliseen koulutukseen tai lukio-opintoihin. 

Rikosoikeudellinen vastuuikäraja on vain yksi ulottuvuus yksilön yhteiskunnallisessa 

elämässä ja sen voidaan perustellusti väittää olevan yksi merkittävimmistä, jotka langettavat 

merkittävää vastuuta yksilön kannettavaksi omasta toiminnastaan. Marttunen myös nostaa 

esille muita nuorten yleiseen yhteiskunnalliseen elämään liittyviä rooleja, jotka ovat 

lykkääntyneet ajansaatossa, kuten opintojen keston piteneminen, työelämään siirtyminen ja 

lasten hankinta.49 Nämä näkökulmat huomioiden rikosoikeudellisen vastuuikärajan 

alentaminen olisi ristiriidassa muiden yhteiskunnallisten ikärajojen ja roolien kanssa sen 

yksilön velvollisuuksia merkittävästi lisäävän luonteen vuoksi. 

2.7.4 Nuorisorikostoimikunnan mietintö 

Aikaisemmin käsitellyistä näkökulmista huolimatta nuoririkostoimikunnan mietinnössä 

vuodelta 2003 Turun kihlakunnan syyttäjänvirasto esitti muista lausunnonantajista 

 
47 LaVM 28/2002 vp, s. 5. 
48 LaVM 28/2002 vp, s. 6. 
49 Marttunen 2008, s. 105. 
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poikkeavan näkökannan rikosoikeudelliseen vastuuikärajaan ehdottomalla kiinteästä 

ikärajasta luopumista.50 Perusteluissa katsottiin, että esimerkiksi autovarkauksiin syyllistyy 

tosiasiallisesti alle 15-vuotiaita, jotka ovat täysin tietoisia olevansa rikosoikeudellisen 

järjestelmän ulottumattomissa. Kyseinen virasto halusi enemmän yksilöllistä kehitystasoa ja 

muita olosuhteita painottavan järjestelmän.51  

Helsingin kihlakunnan poliisilaitos oli samoilla linjoilla Turun kihlakunnan 

syyttäjänviraston kanssa. Heidän mukaansa jo 11–12-vuotiaat tiedostavat rikosoikeudellisen 

asemansa. Lisäksi huomiota kiinnitettiin siihen, että ikärajasääntely on vuonna 1894 

voimaan tulleen lain tasolla, kun taas täysi-ikäisyys on laskettu 24–25 ikävuodesta nykyiseen 

18 vuoteen. Perusteluissa tarkasteltiin nimenomaan kiihtynyttä kehitystä ja henkistä kasvua, 

joka puoltaisi ikärajan alentamista. Helsingin poliisilaitoksen ehdotus olikin, että jo 12-

vuotiaasta alkaen voitaisiin lapsiin kohdistaa jonkinlaisia rikosoikeudellisia seuraamuksia 

porrastetusti keskittyen nimenomaan vapaa-aikaa rajoittaviin seuraamuksiin, kuten 

elektronisesti valvottu kotiaresti tai jonkinlainen osallistava toiminta.52 

Turun syyttäjänvirasto ja Helsingin poliisilaitos olivat kaksi 22:sta mietintöä varten 

lausuntonsa laatineesta instituutiosta, jotka ehdottivat minkäänlaista muutosta 

rikosoikeudelliseen vastuuikärajaan. Suomen Lakimiesliitto esimerkiksi katsoi, ettei mitään 

perusteltua syytä vastuuikärajan alentamiselle ole esitetty.53 Luonnontieteellisten tutkittujen 

faktojen hyväksyminen ei sinänsä muodostu varmasti ongelmaksi, mutta ottaen huomioon 

jo mainitut vasta-argumentit, voidaan perustellusti myös pitäytyä 15 vuoden ikärajan 

puolustamisessa, eikä fyysisen kehityksen näkökulmaa voitane itsessään pitää riittävänä 

perusteluna.  

2.7.5 Lisähuomiot ikärajakeskustelussa 

Oman erikoisuutensa keskusteluun tuo kansainvälisestä näkökulmasta Euroopan neuvoston 

suositus asettaa rikosoikeudellinen vastuuikäraja 14 ikävuoteen ilman mahdollisuutta 

poiketa siitä vakavienkaan rikosten kohdalla. Vapauden menetyksen osalta suositellaan 

korkeampaa ikärajaa kuin rikosoikeudelliseen vastuuikärajaan.54 Suositus ei kuitenkaan 

tarkoita, että ikärajaa tulisi alentaa: päinvastoin, asiakirjasta on luettavissa lasten oikeuksien 

 
50 KM 2003:2, s. 89. 
51 Ibid. 
52 KM 2003:2, s. 90. 
53 KM 2003:2, s. 89–90. 
54 EN päätös 2010 (2014). 
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turvaaminen mahdollisimman tarkasti, ja jossa vastuuikäraja pyritään asettamaan riittävän 

korkealle. Siitä huolimatta 14 vuoden ikäraja jo maininnan tasolla antaa liikkumavaraa 

harkinnan suhteen siitä, voiko 15 vuodesta poiketa alaspäin. Mikään ei sinänsä estäisi 

Euroopan neuvoston mukaan alentamista. 

Toisaalta koko keskustelukokonaisuudessa voidaan pohtia vahvistusharhoja, joiden 

perusteella ihmisillä on taipumus etsiä omaa näkökulmaansa vahvistavaa tietoa, 

keinotekoisesti mielessään vahvistaa niitä, sekä suhtautua kielteisesti oman ”valitun” 

näkökulmansa vastaisiin tietoihin. On huomattavasti helpompaa hyväksyä ja puolustaa 

vallitsevaa asiantilaa kuin vastaanottaa ennakkotietojensa kanssa ristiriidassa olevaa tietoa, 

joka voisi saada yksilön kriittisesti kyseenalaistamaan oman vallitsevan tiedon 

paikkansapitävyyden tai vähintään sen potentiaalisen muutoksen. Täydellisen objektiiviseen 

lähestymistapaan pyrkiminen on utopistinen ideaali, jonka saavuttamiseen harva yksilö 

kykenee. Vastuuikärajakeskustelu ei poikkea mitenkään tässä asiassa: vastakkaista 

näkökulmaa painottavat tulokset tai mielipiteet otetaan vastaan kriittisemmin ja 

suuremmalla epävarmuudella kuin omaa näkökulmaa vahvistavat. On kuitenkin edellä 

käsiteltyjen tietojen perusteella perustellumpaa puolustaa 15 vuoden vastuuikärajan 

ennallaan pitämistä kuin sen alentamista. Samaan lopputulokseen on oikeuskirjallisuudessa 

myös tullut Marttunen tutkiessaan laajasti nuorisorikollisuutta.55 

Ei ole mitenkään poissuljettua, että voitaisiin argumentoida myös sen puolesta, että 

vastuuikärajaa tulisi nostaa nykyisestä. Asia ei kuitenkaan yleensä nouse esille yhtä herkästi 

kuin vastuuikärajan laskeminen. Rikosoikeudellinen vastuuikäraja on kuitenkin useissa 

maissa yli 15 vuotta. Myös kansainväliset sopimukset mahdollistaisivat korkeamman 

ikärajan, minkä lisäksi esimerkiksi kansainvälisesti toimiva verkosto Child Rights 

International Network suosittelee rikosoikeudellisen vastuuikärajan nostamista 18 

ikävuoteen.56 Tässä tutkielmassa huomio kiinnitetään kuitenkin keskusteluun 

rikosoikeudellisen vastuuikärajan alentamistarpeesta. 

3. Rangaistusteoriat – miksi rikoksentekijää rangaistaan? 

Rangaistusteoriat ovat pohjimmiltaan rikosoikeudellisia hypoteeseja siitä, miten 

rikosoikeuden koetaan toimivan osana sosiaalista yhteiskuntatodellisuutta ja mikä funktio 

 
55 Marttunen 2008, s. 401. 
56 CRIN. Vierailtu 18.3.2022. Saatavilla osoitteessa: https://archive.crin.org/en/home/what-we-

do/policy/minimum-ages/stop-making-children-criminals.html 
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rikosoikeudellisilla seuraamuksilla on filosofisessa mielessä sekä rikoksentekijän, rikoksen 

uhrin ja laajemmin yhteiskunnan toimivuuden kannalta.57 Rangaistusteorioita voidaan 

jaotella perinteisessä jaottelussa sovitusteorioihin ja preventioteorioihin. Nykyään voidaan 

hahmottaa myös kolmas alakategoria, ekspressiiviset tai kommunikatiiviset teoriat. On myös 

olemassa puhtaan jaotteluopin sulautumia, yhdistelmäteorioita, jotka sisältävät 

samanaikaisesti useamman teorian osatekijöitä.58 Seuraavaksi esitellään yleisimpiä 

rangaistusteorioita ja niiden perusajatuksia, minkä jälkeisessä luvussa siirrytään 

käsittelemään kriminaalipolitiikkaa, jossa edellä mainittuja teorioita sovitetaan käytäntöön 

erilaisten kriminaalipoliittisten tavoitteiden ja keinojen kautta.  

3.1 Sovitusteoria 

Sovitusajattelussa rikoksentekijään kohdistetaan moite ja rangaistus, ja rangaistuksen 

kärsimällä rikoksentekijä sovittaa tekonsa seuraamuksen kautta. Kärsittyään rangaistuksen, 

rikoksentekijän teko olisi anteeksiannettu ja hän voisi jatkaa elämää osana muuta 

ympäröivää yhteiskuntaa.59 Sovitusteoriaa kannattivat esimerkiksi filosofi Immanuel Kant, 

jonka kategorisen imperatiivin mukaan vääryyden sovittaminen oli ehdoton edellytys ja 

terveen järjen vaatima toimi.60 Toinen sovitusajatuksen puolestapuhuja oli Hegel, jonka 

filosofian mukaan lain rikkomisesta aiheutui arvojen maailmassa epätasapainotila, jonka 

korjaamiseen tarvittiin tekoon suhteutettu, teon sovittava rangaistus.61 

Nykyiset sovitusteoriat lähtevät ajatuksesta, jossa rikoksentekijä saa rikoksen tekemällä 

jonkin epäoikeudenmukaisen hyödyn, joka on häneltä otettava rangaistuksella pois. 

Rikoksentekijä nauttii rikoksella saamastaan epäoikeudenmukaisesta hyödystä joutumatta 

rajoittamaan toimintaansa rikosoikeudellisen järjestelmän ja yksittäisten rikosoikeudellisten 

säännösten puitteissa.62 Toisaalta esimerkiksi Melander kyseenalaistaa ajatuksen: miten 

esimerkiksi henkirikoksen tehnyt hyötyy teostaan, kun yleensä asetelma on pikemminkin 

päinvastainen?63 Tokihan voidaan ajatella jonkinlaisen primitiivisen ja nykykäsityksessä 

barbaarisen kostonhimon täyttämistä oman käden oikeudella, mistä muut oikeusjärjestystä 

noudattavat yksilöt joutuvat pidättäytymään. Tällöinkin tulisi johdonmukaisesti ottaa 

huomioon myös tekoa seuraavat psyykkiset ja sosiaaliset seuraamukset, vaikka 

 
57 Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 31. 
58 Melander 2016, s. 28. 
59 Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 32. 
60 Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 32–33. 
61 Ibid. 
62 Melander 2016, s. 29–30. 
63 Melander 2016, s. 30. 
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rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän asema poistettaisiin yhtälöstä. Kaiken kaikkiaan 

Melanderin kritiikkiin on helppo yhtyä, eikä epäoikeudenmukaista hyötyä voida sovittaa 

kelvollisesti moniin rikostyyppeihin. 

Sovitusteorian on perinteisesti nähty suuntautuvan liiallisesti taaksepäin, kohdistamaan 

moitteen rikoksentekijään tehdyn teon perusteella laiminlyöden tarkoituksenmukaisen 

katsannon tulevaisuuteen suuntautuviin vaikutuksiin. Tapani, Tolvanen ja Hyttinen 

kuitenkin katsovat, että tämä perinteinen näkemys sovituksesta on liian mustavalkoinen.64 

Jos kohdistetusta moitteesta seuraavaa katumusta ajatellaan instrumentaalisena välineenä 

saaden rikoksentekijä tunnustamaan tehdyn tekonsa sekä itselleen, että ympäröivälle 

yhteiskunnalle, toimii sovituksen peruselementti, moite, silloin moraalisen kommunikaation 

välineenä. Rikoksentekijän paheksunta ei kuitenkaan johda toivottuun tulokseen, jos tekijä 

ei ymmärrä tekonsa yhteiskunnallista moitittavuutta. Teon moitittavuuteen suhteutettu 

rangaistus toimii takeena sille, että rikoksentekijän katumus on todellista ja hän joutuu 

miettimään tekoaan vähintään rangaistuksen täytäntöönpanon ajan.65 Rangaistuksella ei 

myöskään tulisi aiheuttaa suurempaa kärsimystä kuin on tarpeen, eikä tekijälle aiheutetun 

kärsimyksen määrää silti voida käyttää toimivana indikaattorina, jota lisäämällä tekijää 

saataisiin taivutettua ymmärrykseen. Tästä huolimatta ankaroituvaa seuraamusjärjestelmää 

voidaan perustella pakottamalla rikoksentekijä katumaan ja miettimään tekoaan sitä 

kauemmin, mitä moitittavammasta teosta on kyse.66 Katumuksen voidaan katsoa tähtäävän 

sisäiseen uudistumiseen, jonka tarkoituksena olisi saada tekijä omaksumaan ajatus 

välttämään vääryyden tekemistä vastaisuudessa. Ajattelussa rikoksentekijää kohdellaan 

itsenäisenä valintoihin kykenevänä subjektina, eikä vain ulkoapäin muotoiltavissa olevana 

sääntelyn objektina.67 Näin ollen katumuksen toimivuuteen liittyy kaksisuuntaista 

kommunikaatiota, joka vaatii rikoksentekijältä tietynlaista vastaanottavuutta, jotta 

uudistumisen tavoitteet pystytään saavuttamaan.  

Ajatus itsenäisestä valintoihin kykenevästä subjektista pitää sisällään tietynlaisen ristiriidan 

lapsen tai nuoren osalta. Jos lapsen ei katsota kykenevän täysimääräisesti omia valintojaan 

koskevaan päätöksentekoon, voiko häntä silloin kohdella sovitusteoriassa kuten muita? 

Voidaanko silloin tosiasiallisesti saavuttaa katumuksen tuoma sisäinen uudistus, jos kohde 

ei itse täysin ymmärrä tekonsa suurempaa moitittavuutta? Tästä näkökulmasta ajatusmallin 

 
64 Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 32–33. 
65 Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 34. 
66 Ibid. 
67 Ibid. 
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soveltaminen ei täysin ongelmitta istu nuorisorikosoikeuteen tai nuorten rikoksentekijöiden 

rankaisemiseen tai tavoitteisiin, mikäli premissinä on nuorten alhaisempi kyky ymmärtää 

tekojensa seurauksia ja moitittavuutta. 

3.2 Pelotuspreventio 

Pelotusvaikutuksella tai pelotuspreventiolla68 pyritään vaikuttamaan ennaltaehkäisevästi 

rikosoikeudelliseen käyttäytymiseen käyttämällä rangaistuksen uhkaa ja rangaistuksen 

tuomitsemista negatiivisena motivaattorina käyttäytymisen ohjaamiselle normien 

edellyttämään toimintaan. Pelotusvaikutus perustuu siis olettamaan, jossa epämiellyttävien 

kokemusten – tässä teoriassa rangaistusten – välttäminen toimii harkinnallisessa hyöty-haitta 

-punninnassa siinä määrin tehokkaasti, että potentiaalinen rikoksentekijä jo etukäteen 

päättää pidättäytyä rikollisesta toiminnasta kaikissa vastaan tulevissa tilanteissa.69 

Ongelmana pelotusvaikutuksen tehokkuudessa on itse sen perimmäinen oletus 

potentiaalisen rikoksentekijän tekemästä valinnasta rationaalisen päättelyn ja punninnan 

avulla. Eri rikostyypeistä riippuen hyödyt ja haitat ovat selkeästi vaikeammin vertailtavissa 

kuin toisissa, esimerkiksi hyöty huumausainerikoksen tuottamasta rahallisesta arvosta 

verrattuna mahdolliseen rangaistukseen, kun taas väkivaltarikollisuudessa saatava ”hyöty” 

on usein täysin aineetonta hyötyä, esimerkiksi kunnian palauttamista tai arvostuksen saantia, 

joskus taas puhdasta purkautuvaa aggressiota. Lisäksi rikoksentekijät toimivat usein 

olosuhteissa, joissa todellista punnintaa ei tietoisesti edes tehdä.70 

Pelotusvaikutus toimii teoriassa parhaiten tilanteessa, jossa henkilöllä on keskimääräinen 

itsekontrolli. Jos henkilöllä on keskimääräistä huomattavasti korkeampi itsekontrolli, 

menettää hyötyjen ja haittojen punninta merkitystään, sillä kykeneehän henkilö 

pidättäytymään rikosoikeudellisesta teosta suuremmankin houkutuksen edessä. Kun 

henkilöllä on tavanomaista alhaisempi itsekontrolli, on punnintadiskurssi myös 

kyseenalainen, kun asetelma on edellä mainitun vastakohta; henkilön kyky rationaaliseen 

punnintaan houkutustilanteessa ei ole riittävä, jotta voidaan mielekkäästi puhua teorian 

tarkoittamasta valinnasta.71  

 
68 Myös negatiivinen yleispreventio, ks. Melander 2016, s. 30. 
69 Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 40–41. 
70 Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 43. 
71 Ibid. 
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Rikoslaissa on otettu huomioon tiettyjen ryhmien alhaisempi kyky motivoitua 

rikosoikeudellisesta rangaistuksesta.72 Näihin kuuluvat muun muassa lapset, joiden osalta 

noudatetaan esimerkiksi tutkielman alussa mainittuja erityisiä rikosprosessuaalisia 

säännöksiä, jotka ovat selvästi pehmeämpiä verrattuna aikuisiin rikoksentekijöihin 

sovellettaviin säännöksiin. Nuoret rikoksentekijät myös tekevät rikoksia muiden vertaistensa 

mukana.73 Näin ollen voidaan huomata myös pelotevaikutuksen punninnassa vääristymä, 

joka ryhmäpaine aiheuttaa. Tapani, Tolvanen ja Hyttinen esittelevät esimerkin nuoresta, 

jonka tulee tehdä yllättävä päätös siitä, anastaako kaupasta olutkoreja muiden kavereidensa 

kanssa vai ei.74 Rationaaliseen päätöksentekoon vaikuttavat tekijät ja siihen tarvittava aika 

ovat häirittyinä, jotta voitaisiin soveltaa teorian edellyttämää punnintaa tilanteeseen. 

Nuorten alhaisempi itsekontrolli ei myöskään auta asiassa, jolloin pidättäytyminen 

rikollisesta toiminnasta voinee olla jopa itsessään epärationaalinen vaatimus. Toisaalta 

tekijän syyllisyyden asteeseen vaikuttavat ulkoiset vaikuttimet voidaan ottaa huomioon 

rangaistuksen mittaamisessa rikoslain 6 luvun 4 §:n mukaisesti.75 Näin ollen oikeuskaan ei 

ole varsinaisesti ”sokea” olosuhteiden huomioimiselle.  

Pelotuspreventiota ei olla Pohjoismaissa juurikaan kannatettu sen rikosoikeudellisen 

järjestelmän yksinkertaistavan luonteen vuoksi. Melander nostaa esille sen, että ihmisillä 

olisi todellisuudessa lukemattomia mahdollisuuksia päivittäin syyllistyä rikokseen, mutta 

suurin osa ei näin kuitenkaan tee. Oletus on, että lakia noudatetaan jostain muusta syystä 

kuin vain rangaistuksen pelosta. Pohjoismaissa preventioteorioista suurempaa kannatusta on 

sen sijaan saanut preventioteorioista positiivinen yleispreventio.76 

3.3 Positiivinen yleispreventio 

Pelotusprevention vastinparina nähtävässä positiivisessa yleispreventiossa rangaistusten 

tarkoitukselle voidaan hakea tukea laajemmasta eettisfilosofisesta merkityksestä, kuten 

moraalin luomisesta, sisäistämisestä ja sen ylläpitämisestä.77 Teoria tukeutuu 

toimivuudessaan hankalammin mitattavissa oleviin mittareihin, tiettyihin hypoteeseihin, 

joilla normien noudattamista selitetään. Melander kiteyttää lyhyesti neljä keskeistä yleistä 

hypoteesia, joiden voidaan ajatella vaikuttavan normien noudattamisen taustalla: 1) ihmiset 

 
72 Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 43–44. 
73 Ibid. 
74 Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 44. 
75 Hinkkanen – Lappi-Seppälä 2011, s. 358. 
76 Melander 2016, s. 30–31. 
77 Melander 2016, s. 31. 
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sisäistävät normienmukaisen käyttäytymisen omiksi käyttäytymismalleikseen, 2) normit 

koetaan legitiimeiksi niiden demokraattisesti säädetyn luonteen vuoksi, 3) muodollista 

auktoriteettia kunnioitetaan, ja 4) koska laki on laki, on lain noudattaminen muodostunut 

tavaksi.78  

Tapani, Tolvanen ja Hyttinen puolestaan käyttävät positiivisen yleisprevention laajassa 

merkityksessä sen päämäärissä ja vaikutustavoissa kolmea erilaista näkökulmaa: 1) 

sosiaalipedagogisesti motivoitunut oppimisvaikutus, joka syntyy rikoslain soveltamisesta, 

2) rikosoikeudellinen järjestelmä lisää kansalaisten luottamusta oikeuden toteutumiseen, ja 

3) rikoksentekijän integroiminen yhteiskuntaan sovittamalla oikeudenloukkaus, jolla 

samalla tyydytetään oikeusyhteisön hyvitystarve.79 He myös tunnustavat Melanderin tapaan 

erilaiset sosiaaliset käyttäytymisfunktiot, joita teoria pitää sisällään, eli muun muassa 

normien seuraamisen muodostumisen yksilön käyttäytymismalleiksi. Toisaalta he 

perustelevat pelotevaikutuksen merkitystä rinnakkain positiivisen yleisprevention 

toimivuudessa, esimerkiksi siten, että rangaistuksen uhka sinänsä vaikuttaa myös normien 

mukaiseen käyttäytymiseen. Alun perin lähinnä rangaistuksen pelotevaikutuksen johdosta 

rikollisesta käyttäytymisestä pidättäytynyt omaksuu normienmukaisen käyttäytymisen 

vapaaehtoisesti.80 Näin ollen positiivinen ja negatiivinen yleispreventio voivat toimia 

rinnakkain samanaikaisesti tai vähintään siten, että selkeää vedenjakajaa 

yksittäistapauksessa ei voida välttämättä vaivoitta tunnistaa. 

Tapani, Tolvanen ja Hyttinen toisaalta katsovat positiivisen yleisprevention ahtaammassa 

mallissa normien mukaisen käyttäytymisen johtuvan rikosoikeudellisen järjestelmän 

kokemisesta legitiimiksi.81 Tavoiteltuun vaikutukseen pyritään vakuuttamisella, johon 

sisältyy kaksi hypoteesia. Ensinnäkin rangaistukset ja niiden uhka toimivat symbolisena 

osoituksena siitä, että yhteiskunta suhtautuu kielteisesti normien vastaiseen käyttäytymiseen. 

Tällöin samalla vahvistetaan kansalaisten käsitystä normin voimassaolosta. Toiseksi 

rikosoikeudella välineellisesti edesautetaan normien hyväksymistä ylläpitämällä 

kansalaisten uskoa järjestelmän oikeudenmukaisuuteen ja tehokkuuteen. Tähän liittyy 

vahvasti normien noudattamisesta koituvien etujen ja rangaistusten jakaminen tasapuolisesti 

ja oikeudenmukaisesti. Hypoteesi pitää sisällään pelotevaikutuksen syntymisen 

sivuvaikutuksena, sillä säätämällä käyttäytyminen rangaistavaksi, yhteiskunta pyrkii 

 
78 Ibid. 
79 Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 54–55. 
80 Ibid. 
81 Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 56. 
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takaamaan sen, että riittävän moni on valmis noudattamaan säädettyjä normeja.82 Onkin siis 

ilmeistä, ettei negatiivista ja positiivista yleispreventiota voida vaikutuksiltaan eriyttää 

kategorisesti, sillä negatiivinen yleispreventio on myös positiivisen yleisprevention 

sivutuote. Näin ollen kyse on lähinnä ennalta valituista keinovalikoimista ja niistä 

lähtökohdista, jotka koetaan rangaistusteoreettisessa ajattelussa sopivimmaksi sekä myös 

vallitsevassa oikeuskulttuurissa tarkoituksenmukaisimmaksi.83 

3.4 Erityispreventio 

Nimensä mukaisesti yleispreventiivisillä teorioilla ja keinovalikoimilla pyritään 

vaikuttamaan yksittäistä rikoksentekijää laajemmin oikeussubjektien normien mukaiseen 

käyttäytymiseen ja niistä poikkeavan käyttäytymisen vähentämiseen. Erityispreventio 

puolestaan keskittyy lähtökohtaisesti, joskaan ei puhtaan kategorisesti, yksittäiseen 

rikoksentekijään. Näihin lukeutuvat rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän 

rangaistukset, jotka langetetaan rikoksentekijälle. Välittömään erityispreventioon kuuluvat 

lähinnä fyysiseen tai siihen rinnastettavaan vapauteen puuttumiset, jolla estetään yksilöä 

tekemästä rikoksia. Välillisillä erityisprevention keinoilla ei rajoiteta fyysistä vapautta, vaan 

ne keskittyvät lähinnä psyykkisiin ja sosiaalistaviin vaikutuksiin, jotka tähtäävät 

pelotukseen, sopeuttamiseen tai tuomitun integroimiseen.84  

Erityisestävyyden kannalta parhaat keinot ovat sosiaalistavia vaikutuksia lisääviä, joita 

esimerkiksi vankilalla ei ole todettu olevan.85 Vaikka sosiaalistava näkökulma 

erityispreventiossa on merkityksellinen ja jokseenkin ideaali lähtökohta, esimerkiksi 

Melander katsoo, että sosiaalistavan näkökulman ylikorostaminen kriminalisointitasolla voi 

johtaa ongelmalliseen asetelmaan rikosoikeudellisen järjestelmän tarkoituksen ja 

tavoitteiden osalta.86 Hänen mukaansa järjestelmän ennakkoasetelmassa ihminen nähtäisiin 

lähtökohtaisesti luonteeltaan heikkona, joka vaatii ohjausta ja sopeuttamista, eikä sillä 

pystytä ottamaan huomioon rikosoikeudellisen käyttäytymisen juurisyitä, jotka voivat johtua 

esimerkiksi päihdeongelmasta.87 Kritiikki ei niinkään kohdistu rangaistusten 

täytäntöönpanossa huomioon otettavaan sosiaalistavaan vaikutukseen, vaan nimenomaan 

 
82 Ibid. 
83 Toisaalta voidaan myös kyseenalaistaa ajatus siitä, että negatiivinen yleispreventio valitaan missään 

oikeuskulttuurissa tietoiseksi lähtökohdaksi ottaen huomioon edellä esitetyt oikeuskirjallisuuden osuvat 

kritiikit teorian toimivuudesta käytännössä. 
84 Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 63. 
85 Matikkala 2021, s. 171. 
86 Melander 2008, s. 191. 
87 Melander 2008, s. 191–192. 
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kriminalisoinnissa huomioitaviin näkökulmiin. Huomio on merkityksellinen jäljempänä 

käsiteltävän katujengirikollisuuden osalta, kun tarkasteluun otetaan tarkemmin 

keinovalikoima ja mahdollinen kriminaalipoliittinen päätöksenteko koskien 

rikosoikeudellista vastuuikärajaa. 

Oikeuskirjallisuuden mukaan myös toimenpiteistä luopuminen voisi toimia hyvin toteuttaen 

erityispreventiota, joskin sen esteenä voi olla yleisestävät syyt. Varoituksella nähdään oikein 

toteutettuna myös paikkansa kriminaalipoliittisesti. Varoituksella toteutetaan 

erityispreventiiviseltä kannalta pelotevaikutusta, joka voi saada kohteen jatkossa 

pidättäytymään rikollisesta menettelystä.88 Toisaalta sillä voidaan myös nähdä olevan 

rangaistuksen uhkan tavoin kasvatuksellinen, moraalikäsitystä vahvistava funktio, joka taas 

on tyypillisesti kapeammin ymmärrettynä positiivisen yleisprevention yksi peruselementti.89 

Erityisestäviin toimenpiteisiin liittyy myös sopeuttava vaikutus, eli rikoksentekijän 

integraatio yhteiskuntaan. Sopeuttaviin rangaistuksiin sisällytetään erilaista opetusta, 

ammattikoulutusta ja hoitotoimenpiteitä. Sopeuttamistoimet eivät rajoitu perinteisen 

vapausrangaistuksen piiriin, vaan sopeuttamistoimia toteutetaan myös avoseuraamusten ja 

toimenpiteistä luopumisen yhteydessä.90 Sopeuttamis- ja hoitotoimenpiteitä tarjotaan 

esimerkiksi rikoslain 50 luvun 2 a §:n mukaisissa huumausaineen käyttörikoksissa, jolloin 

rikoksesta epäillyt voivat esitutkinnan aikana ilmoittaa halukkuutensa päihdeongelmiensa 

hoitoon. Rikoslain 50 luvun 7 §:n mukaan hakeutuminen sosiaali- ja terveysministeriön 

hyväksymään hoitoon on myös peruste syyttämättäjättämiselle ja rangaistukseen 

tuomitsematta jättämiselle. Erityispreventiivisillä toimilla voidaan näin ollen 

rikosoikeudellista seuraamusta käyttämättä puuttua henkilön sosiaaliseen elämään tavalla, 

joka on todennäköisemmin omiaan parantamaan huumausaineriippuvuuden aiheuttamaa 

rikollista elämäntapaa paremmin kuin sakko- tai vankeusrangaistus. 

3.4.1 Inkapasitaatio 

Vaarattomaksi tekeminen eli inkapasitaatio pyrkii eristämällä rikoksentekijän 

yhteiskunnasta estämään henkilön kyvyn tehdä rikoksia.91 Inkapasitaatio on 

erityispreventiivisistä keinoista ankarin rajoittaessaan tehokkaasti rikoksentekijän 

osallistumisen yhteiskunnan rutiinitoimiin. Se on myös tavallaan tehokkain keino estää 

 
88 Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 63–64. 
89 Ibid. 
90 Ibid. 
91 Melander 2008, s. 191. 
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rikollisuus kohteensa osalta. Eräissä rikostyypeissä sen voidaan varmuudella ajatella estävän 

rikollisuutta, esimerkiksi vakavien rikostyyppien uusijoiden osalta, joita on varsin pieni 

määrä väestöstä.92 

Toisaalta voidaan myös esittää argumentti inkapasitaatiota vastaan toisenlaisissa 

rikostyypeissä: samaan rikokseen voi syyllistyä toinen, vaikka yksi rikoksentekijä 

eristettäisiin.93 Argumentti liitetään usein kontekstuaalisesti järjestäytyneeseen 

rikollisuuteen, jossa ajatellaan, että samanaikaisesti pitäisi pystyä eristämään suuri joukko 

ryhmään kuuluvia, jotta inkapasitaation tehokkuus saataisiin varmistettua.94 Vaikka 

argumentin premissi ja lopputulos on sinänsä deduktiivisella päättelyllä melko suurella 

varmuudella ennalta-arvattava, vaikuttaa näkökulma liian nihilistiseltä. Ajatus siitä, että 

rikoksentekijän rankaiseminen tai eristäminen ei vähennä rikollisuutta, koska joku muu 

syyllistyy siihen kuitenkin, osittain vie pohjaa koko rikosoikeudellisen järjestelmän 

toimivuudelta. Mikä loppujen lopuksi on rikosoikeudellisen järjestelmän rooli ja teho 

rikollisryhmien osalta? Onko näin ollen koko järjestelmä täysin hampaaton ryhmän edessä 

ja ainoa tapa vaikuttaa tiettyihin rikollisuuden muotoihin olisi jonkinlainen 

kollektiividoktriini, jossa inkapasitaatio voitaisiin ulottaa suurempaan osaan ryhmän 

jäseniä? Onhan suomalaisessa oikeusjärjestyksessä kriminalisoitu rikoslain 17 luvun 1 a 

pykälässä järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistuminen, mutta sen ulottuvuus ei 

kuitenkaan riitä tehokkaaseen laajamittaiseen inkapasitaatioon.  

Vielä huonommin kollektiivinen inkapasitaatio olisi sovitettavissa katujengimäiseen 

rikollisuuteen, jossa yhteys jengiin on usein vielä löyhempi.95 Inkapasitaatioon liittyvä 

eristäminen ei myöskään istu moderniin ajatteluun nuorisorikollisuudesta, sillä lapsen edun 

mukaiseen kehitykseen negatiivisesti vaikuttava vapauteen kohdistuva vankeusrangaistus tai 

siihen verrattavissa olevat seuraamukset ovat miltei kaikkialla erittäin tiukasti 

rikosoikeudellisen ultima ratio -periaatteen takana ehdottoman viimesijaisina keinoina 

sallittuja, vaikkeivat silloinkaan suositeltavia. 

4. Kriminaalipolitiikasta ja sen tavoitteista 

Rikosoikeudellinen vastuuikäraja ja sen sääntely liittyy kiinteästi yleisemmällä tasolla 

kriminaalipoliittiseen päätöksentekoon. Vastuuikärajakysymys on aina kriminaalipoliittinen 

 
92 Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 65. 
93 Ibid. 
94 Ibid. Myös Melander 2008, s. 191. 
95 Felson – Eckert 2018, s. 86–87. 
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kysymys.96 Kriminaalipolitiikka ilmentää käytännön tasolla edellisessä luvussa käsiteltyjä 

rangaistusteorioita sekä niiden perimmäisiä tarkoituksia. Kriminaalipolitiikan ensisijaisena 

tarkoituksena on rikollisuuden ennaltaehkäisy.97 Kriminaalipolitiikka ja sen ratkaisut 

heijastelevat yhteiskunnallisella tasolla suhtautumista rikollisuuteen, sen kontrolliin ja 

perusarvojen keskinäiseen vertailuun. Kriminaalipoliittisissa ratkaisuissa tasapainoillaan 

rikoksentekijän oikeudenmukaisen rangaistuksen pituuden punninnan ja rikoksentekijän 

rehabilitoivan ja laajemmin yhteisöllisen yleispreventiivisen vaikutuksen välillä. 

Kriminaalipoliittisessa keinovalikoimassa tulee pitää silmällä ratkaisujen tehokkuutta, johon 

vaaditaan niiden arviointia ja valintaa. Menestyksekäs kriminaalipolitiikka toteuttaa 

tavoitteensa, eli usein vähentää rikollisuutta tai rikoksen uusimista jakaen rikollisuudesta 

aiheutuneet haitat oikeudenmukaisesti.98 Huomioon tulee kuitenkin ottaa myös valittujen 

keinojen suhde perusoikeuksiin ja perimmäinen pyrkimys oikeudenmukaisuuteen.99 

Kriminaalipolitiikkaan kytkeytyvässä rikosoikeuspolitiikassa sen peruslähtökohta voidaan 

jakaa defensiiviseen ja offensiiviseen tyyppiin. Defensiivisessä rikosoikeuspolitiikassa 

tunnustetaan rikosoikeuden repressiivinen luonne ja siinä korostetaan sen vähäistä käyttöä 

ja oikeusturvanäkökohtia. Offensiivisessa tyypissä puolestaan rikosoikeus nähdään 

suorempana ratkaisuna ongelmiin, jota voidaan käyttää laajemmin yhteiskunnallisten 

epäkohtien torjumiseen.100 

Kriminaalipoliittiset ratkaisut voivat näkyä rikollisessa käyttäytymisessä kahden sektorin 

kautta. Ensinnäkin merkitystä on rangaistuksen varmuudella, eli käytännössä 

kiinnijäämisriskillä.101 Kiinnijäämisriskiin vaikuttaa sinänsä sekä se, miten suurella 

varmuudella teosta voi jäädä kiinni, että myös se, miten varmasti havaitusta rikollisesta 

käyttäytymisestä raportoidaan eteenpäin viranomaisille. Näin ollen kiinnijäämisriski ei 

sinänsä tarkoita automaattisesti ulkopuolisten ihmisten tai valvontakameroiden 

olemassaoloa, sillä tietyssä seurassa rikollisen menettelyn täyttävä toiminta voi olla 

hyväksyttävää, jolloin pelkoa seurauksista ei ole, esimerkkinä huumausaineiden käytön 

hyväksyvä kaveriporukka.  

 
96 Matikkala 2021, s. 166. 
97 Koskinen 2001, s. 16. 
98 Matikkala 2021, s. 26. 
99 Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 39. 
100 Matikkala 2021, s. 25.  
101 Damm et. al. 2017, s. 5. 
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Kiinnijäämisriskiin liittyy myös sanktiovarmuus. Sanktiovarmuus voidaan yhdistää 

erityisesti preventioteorioiden toimivuuteen.102 Jos kuvitellaan tilanne, jossa 

kiinnijäämisriski on korkea, mutta sanktion, eli rangaistuksen, saaminen tehdystä teosta on 

epätodennäköistä, ei se välttämättä motivoi tekijää pidättäytymään pelotusprevention 

kannalta toiminnasta, sillä perustuuhan pelotuspreventio osittain myös rangaistuksen 

uhkaan. Vain harvoin ja sattumanvaraisesti toimiva rangaistusjärjestelmä menettää 

tehokkuuttaan.103 Toisaalta sanktiovarmuus ei pelkisty sen pelotevaikutukseen, vaan sillä on 

osansa myös positiiviseen yleispreventioon kytkeytyvän lainkuuliaisuuden kannalta.104 

Toinen sektori on rangaistuksen ankaruus, jolla voidaan viitata rangaistuksen kärsimisen 

työteliäisyyteen.105 Rangaistuksen ankaruus rangaistuksen pituuden, sakon määrän tai 

psyykkisten vaikutusten osalta vaikuttaa hyöty-haitta-punninnassa ideaalitilanteessa suoraan 

potentiaalisen rikoksentekijän harkintaan rikollisesta menettelystä pidättyväisyyttä 

puoltavaksi. Periaatteessa rangaistuksen ankaruuteen voidaan lukea myös välilliset haitat, 

joita rangaistuksesta seuraa. Rangaistuksen yhteiskunnalliset ja sosiaaliset haitat riippuvat 

huomattavasti ympäristöstä ja olosuhteista. Esimerkiksi nuhteettomuutta vaativien alojen 

sulkeutuminen tulevaisuuden kouluttautumisen ulkopuolelle voi olla potentiaalisesti yhdelle 

unelmat romuttava seuraus, kun taas toiselle merkitys jää käytännössä tyhjänpäiväiseksi, jos 

ambitiot suuntautuvat aivan toisiin asioihin. Sosiaalisissa suhteissa ongelmia voi tulla 

suhtautumisessa rikollisuuteen, kun taas joissain toisissa viiteryhmissä rikollisuuteen 

voidaan suhtautua myötämielisemmin tai anteeksiantavammin. Näin ollen on erittäin 

hankala esittää universaalia painoarvoa, jonka rangaistuksen ankaruus voi aiheuttaa 

verrattuna helpommin mitattavissa olevia rangaistuksen absoluuttista pituutta tai sakon 

euromääräistä taloudellista menetystä vasten. Joka tapauksessa, rangaistuksen ankaruus on 

usein käyttökelpoinen kriminaalipoliittinen työkalu – liikuttaa heiluria sitten ankaroittavaan 

tai lieventävään suuntaan. 

Kriminaalipolitiikan kehityksen historian pitkä tarkastelu ei ole tässä tutkimuksessa 

tarkoituksenmukaista ottaen huomioon esimerkiksi Anttilan ja Lappi-Seppälän erittäin 

kattavat kirjoitukset aiheesta.106 Tutkimuksen kannalta on kuitenkin olennaista esitellä 

peruskatsaus ja lyhyempi kriminaalipolitiikan kehitys, jolla saadaan alustettua tutkimuksen 

 
102 Frände 2005, s. 26–29. 
103 Frände 2005, s. 28. 
104 Ibid. 
105 Damm et. al. 2017, s. 4–5. 
106 Lappi-Seppälän kirjoittamaa ja tutkimaa materiaalia käytetään kuitenkin tässä tutkimuksessa 

lähdeaineistona sen keskeisen merkityksen vuoksi tämän tutkielman kannalta.  
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kannalta oleellisimmat teoriat ja kriminaalipolitiikan kulmakivet, jotta nuorten 

rikoksentekijöiden erityisasema kriminaalipoliittisessa päätöksenteossa voidaan huomioida 

asianmukaisesti. 

4.1 Suomalaisen kriminaalipolitiikan kehitys 1950-luvulta nykypäivään 

lyhyesti 

Tutkimuksessa rajoitetaan kriminaalipolitiikan kehitys aikaan, jota voidaan luonnehtia 

modernin suomalaisen tai yleisemmin pohjoismaisen kriminaalipolitiikan aikakauden 

alkamiseksi. Pidemmälle menevä asian alustaminen johtaisi liiallisesti keskittymään 

sisällissodan jälkeisiin ajan olosuhteiden muovaamaan yhteiskuntatodellisuuteen, johon 

palaaminen 2000-luvulla vaikuttaa niin epätodennäköiseltä, että asian hypoteettinenkin 

pohtiminen tässä tutkimuksessa on epätarkoituksenmukaista. Lisäksi, kuten aikaisemmin on 

todettu, on asiaa oikeushistoriallisesta näkökulmasta tutkittu laajasti, jolloin uuden tiedon 

tuottamisen tavoite jää auttamatta täyttymättä. 

Modernin hyvinvointivaltiollisen kriminaalipolitiikan synty tapahtui Pohjoismaissa 1970-

luvulta alkaen jo edellä mainitun pohjoismaisen yhteistyön puitteissa.107 Tätä 

hyvinvointivaltiollista kriminaalipolitiikkaa leimaa sen lievyys sekä vahvan 

hyvinvointivaltiollinen sosiaalipolitiikka.108 Rikosoikeuden ja kriminaalipolitiikan 

lieventyminen on katsottu olleen seurausta demokratisoitumiskehityksestä sekä 

työväenluokan poliittisesta vahvistumisesta, joka Suomessa näkyi muiden Pohjoismaiden 

tapaan muun muassa Sosiaalidemokraattisen puolueen vahvana kannatuksena sekä 

poliittisen kulttuurin muutoksesta.109 Itse hyvinvointimallinen valtio syntyi jo 1940-60-

lukujen aikana erilaisten sosiaalitukimuotojen syntyessä ja vahvistuessa.110 Pohjoismaisen 

hyvinvointivaltiollisen kriminaalipolitiikan peruslähtökohdat muotoutuvat sosiaalisen 

yhdenvertaisuuden tavoitteiden saavuttamisen kautta, millä pyritään vähentämään 

eriytymiskehitystä ja näin ollen rikollisuutta.111 Näin ollen kriminaalipolitiikka punoutuu 

yhteen yleisen sosiaalipolitiikan kanssa, ja toimivan sosiaalipolitiikan ylläpito on omalla 

tavallaan myös ehto onnistuneelle kriminaalipolitiikalle. Järjestelmä nojaa yksilöiden 

välisen tasa-arvon perusajatukseen, joka on pyritty pitämään mahdollisimman kestävänä. 

Välillinen eli positiivinen yleispreventio nousi myös rangaistusteoreettiseen valtavirta-

 
107 Lappi-Seppälä – Tonry 2011, s. 22. 
108 Häkkinen 2020, s. 20. 
109 Häkkinen 2020, s. 21–22 ja Häkkinen 2016, s. 342. 
110 Häkkinen 2020, s. 73. 
111 Lappi-Seppälä – Tonry 2011, s. 24. 



33 
 

ajatteluun. Teorian ydinajatukset, eli moraalia ja arvoja muokkaava sekä normien sisäistävä 

funktio, että järjestelmän koettu reiluus ja legitiimisyys kasvattivat merkitystään.112 Edellä 

käsitellyt erityispreventioon kytkeytyvät sosiaalistavat ja sopeuttavat toimenpiteet ovat 

esimerkki rikosoikeuden interventiomonopolin113 murentumisesta, jossa sosiaalipolitiikalle 

avattiin väylä vaihtoehtoisena ja täydentävänä osa-alueena hyvinvointimallisessa 

kokonaisuudessa. Uusklassinen, harvoja seuraamuslajeja suosiva järjestelmä sai kilpailijan, 

jonka avulla päästiin paremmin toteuttamaan aikansa kriminaalipoliittisia tavoitteita.114 

Rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän kantaviksi periaatteeksi nousivat 

suhteellisuusperiaate ja ennakoitavuus.115 Pehmeämmän kriminaalipolitiikan tavoitteena 

olleen vankeusrangaistusten vähentämisen seurauksena esimerkiksi nuorten ja nuorten 

rikoksentekijöiden määrä vankiloissa romahti. Nuorten 15–17-vuotiaiden määrä laski 

120:stä noin kymmeneen ja nuorten rikoksentekijöiden määrä 350:stä 100:n.116 Suomessa 

myös suljettiin erityiset nuorisovankilat vuonna 1974.117 

1990-luvulla kriminaalipoliittinen ja rikosoikeudellinen lieventymiskehitys kuitenkin 

päättyi.118 Taustalla vaikuttivat erilaiset yhteiskuntaan vaikuttavat muutokset, kuten lama, 

Neuvostoliiton hajoaminen ja näiden heijastevaikutukset toimivat kiihdyttävänä voimana 

muutokselle. Sen sijaan, että kriminaalipolitiikassa toteutettiin laaja-alaista ja 

kokonaisvaltaista kriminaalipolitiikkaa, siirryttiin kohti nopeavaikutteisten ja pinnallisten 

ratkaisujen aikaa. Kriminaalipolitiikkaa kiristettiin erityisesti huumausaine-, väkivalta- ja 

seksuaalirikollisuuden osalta. 119 

Yhteiskunnallisten ja erityisesti taloudellisten kurimusten aikana myös sosiaali- ja 

kriminaalipolitiikka ovat herkästi myös poliittisessa keskustelussa nousseet 

keskustelunaiheeksi, kuten esimerkiksi 2000-luvulla talouteen vaikuttaneen finanssikriisin 

johdosta.120 Taloudellisten ongelmien kasvaessa sen vaikutukset näkyvät alemman 

sosiaaliekonomisen luokan kasvuna, joka puolestaan yleensä näkyy kasvavana 

 
112 Lappi-Seppälä 2015, s. 72. 
113 Termi voinee kuvata liian ankarasti järjestelmän rakennetta, joskin sen voi perustella rikosoikeuden roolin 

alenemisena. 
114 Marttunen 2008, s. 66–69. 
115 Lappi-Seppälä 2015, s. 71. 
116 Lappi-Seppälä 2015, s. 70. 
117 Lappi-Seppälä 2015, s. 71. 
118 Häkkinen 2016, s. 342. 
119 Häkkinen 2016, s. 343–345. 
120 Ibid. 
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rikollisuutena. Nämä olosuhteet yleensä tarjoavat populistisille, punitiivista näkökulmaa 

korostaville, julkisille mielipiteille kannatusta.121  

Suomessa on pystytty pääpiirteissään pysymään julkisessa keskustelussa law and order ja 

tough on crime -tyyppisen amerikkalaistuneen kovan lain keskustelusta irrallaan, joskin 

poikkeuksia on.122 Kriminaalipolitiikka on silti kokonaisuudessaan aggressiivisempaa ja 

reaktiivisempaa kuin 1980-luvulla. 80- ja 90-luvuilla Pohjoismaissa kiristettiin erityisesti 

huumausaine-, väkivalta- ja seksuaalirikollisuuteen suhtautumista.123 Esimerkkinä 

modernista koventuneesta kriminaalipolitiikasta seksuaalirikollisuuden osalta on 

seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus, jolla minimirangaistuksia pyritään 

nostamaan sekä uusia tekoja kriminalisoimaan seksuaalisen itsemääräämisoikeuden 

loukkauksilta.124 Todettakoon kuitenkin se, että uudistuksen taustalla ei ole ainoastaan tahto 

koventaa rangaistuksia itseisarvona, vaan myös korostaa seksuaalirikosten moitittavuutta 

suhteessa muuhun rikollisuuteen. Myöskin yleinen moderni yhteiskunnallinen tasa-

arvokeskustelu, feminististen aatteiden vahvistuminen ja rikollisuuden – etenkin väkivalta- 

ja seksuaalirikollisuuden – sukupuolittuneisuuden keskustelu ovat kiihdyttäneet muutosta. 

Yhtä kaikki, kokonaisuudistuksen taustalla vaikuttavien arvovalintojen ja ajatusten alkuperä 

ei ole olennaista sinänsä tarkasteltaessa konkreettisia vaikutuksia kriminaalipolitiikkaan, jos 

tarkastelun kohteena on vain rikollisuutta vastaan käytettävät koventuvat keinot ja 

koventuvat rangaistukset. Muutosten astuessa voimaan ja uuden lainsäädännön tultaessa 

sovellettavaksi tuomioistuimissa, tulee seksuaalirikosten kirjo kasvamaan ja tuomiot 

pitenemään, joka ilmiönä kuvaa kriminaalipolitiikan koventumista – olkoonkin vain yhden 

rikostyyppikokonaisuuden osalta.  Seksuaalirikollisuus onkin Lappi-Seppälän ja Tonryn 

mukaan ottanut osittain huumausainerikollisuudelle aikaisemmin kuuluneen paikan 

kriminaalipolitiikassa erityisilmiönä, jossa päätöksenteossa ei operoida puhtaan tiedon ja 

rationaalisuuden varassa, vaan sitä ohjailee osittain myös tunnepuoliset syyt.125 Se, kuinka 

helposti edellä mainittuun väitteeseen voi suhtautua täysin kritiikittömästi, voi vaihdella 

yksilön oman arvomaailman ja asenteiden mukaisesti. 

Lappi-Seppälä ja Tonry kuitenkin katsovat, ettei pohjoismainen hyvinvointivaltio ole 

kriisissä.126 Vaikka vankiluvut ovat Pohjoismaissa kasvaneet, se ei itsenäisenä tietona vielä 

 
121 Ibid. Ks. myös Marttunen 2008, s. 413. 
122 Ks. yhdysvaltalaisesta suhtautumisesta rikollisuuteen esim. Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 72–73. 
123 Lappi-Seppälä – Tonry 2011, s. 26–27. 
124 OM 2020:9. 
125 Lappi-Seppälä – Tonry 2011, s. 27. 
126 Lappi-Seppälä – Tonry 2011, s. 24. 
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tarkoita mitään negatiivista. Esimerkiksi yhdyskuntapalvelurangaistukset ovat lisääntyneet, 

ja teknologian kehityksen myötä elektroninen seuranta helpottuu, joka vähentää painetta 

ehdottoman vankeusrangaistuksen lisäämiseltä.127 Myös Häkkinen katsoo, että nykyään 

Pohjoismaat edustavat edelleen lievää kriminaalipolitiikkaa.128 Talous, institutionaaliset 

olosuhteet ja kulttuuri määrittävät loppujen lopuksi sen, miten ja kenen ehdoilla 

kriminaalipolitiikkaa käsitellään ja mitä arvoja sillä halutaan edistää.129 Se, pysyykö 

kriminaalipolitiikka edelleen pääpiirteissään lievänä, riippuu näin ollen paljon myös siitä, 

miten korona-ajan talouskurimus ja seuraavat hallituskokoonpanot siihen vaikuttavat. 

Suomessa ei Ruotsista ja Tanskasta poiketen operoida yhtä reaktiivisin päätöksin, eikä 

kriminaalipolitiikan ja rangaistavuuden aiheet ole olleet esimerkiksi vaaliteemoissa yhtä 

vahvasti esillä.130 Tältäkin osin kansallisia poikkeuksia on, joskin näissäkin tilanteissa 

kansainvälinen trendi ajautuu osittain kansalliseen lainsäädäntöön sitä kautta, että 

teknologinen ja globaali kehitys kiihdyttävät tiettyjen rikostyyppien osalta niiden kasvua. 

Esimerkkinä voidaan nostaa järjestäytyneen rikollisuuden lisääntyminen ja vastavuoroisesti 

siihen reagointi 2010-luvulla, kuten vuonna 2011 Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan kirjattu 

erityinen maininta järjestäytyneen rikollisuuden lainsäädännön tarkastelusta antaa 

osviittaa.131 Lisäksi kansainvälistä trendiä mukaillen Suomessa on muun Euroopan tapaan 

puoluejärjestelmässä kasvattanut suosiotaan oikeistolaiset protestipuolueet, joille yhteistä on 

muun muassa tiukemman maahanmuuttopolitiikan ohella ankarampi suhtautuminen 

rikollisuuteen.132 Voidaankin perustellusti todeta, että edellä mainitut viimeaikaiset 

kehityssuunnat huomioiden niin yleiseurooppalaisessa, pohjoismaisessa kuin 

kansallisessakin kriminaalipolitiikassa tulee tapahtumaan muutoksia niin yksittäisten 

rikossäännösten osalta kuin muidenkin lisäkriminalisointien osalta. Kriminaalipolitiikassa 

kuitenkin viimeisenä portinvartijana seisoo viimesijaisuuden vaatimus, ultima ratio -

periaate, jota tarkastellaan seuraavaksi erityisesti nuorisorikosoikeudellisesta näkökulmasta. 

 
127 Lappi-Seppälä – Tonry 2011, s. 27. 
128 Häkkinen 2020, s. 20. 
129 Häkkinen 2016, s. 346. 
130 Lappi-Seppälä – Tonry 2011, s. 29. 
131 VNK 22.06.2011, s. 28. 
132 Lappi-Seppälä – Tonry 2011, s. 29. 
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4.2 Ultima ratio kriminaalipolitiikassa 

Ultima ratio -periaatetta voidaan perustellusti kuvata yhdeksi tärkeimmistä 

rikosoikeudellisista ja kriminaalipoliittisista periaatteista.133 Ultima ratio -periaate sijoittaa 

rikosoikeudelliset keinot ideaalitilanteessa koko keinovalikoimassa viimesijaisimmiksi, 

joiden käyttöönottoa ennen tulisi mahdollisuuksien mukaan käyttää vaihtoehtoiset keinot ja 

todeta ne riittämättömiksi.134 Periaate on suunnattu nimenomaan lainsäätäjälle, jonka tulisi 

rikosoikeudellista lainsäädäntöä pohtiessaan harkittava muita vähemmän perusoikeuksia 

rajoittavia keinoja, joilla olisi mahdollista saavuttaa samat tavoitteet.135 Melanderin mukaan 

sen roolina voidaan myös nähdä rikosoikeudellisen järjestelmän asettaminen kriittisen 

tarkastelun kohteeksi,136 sekä oikeusjärjestyksen koherenssia ylläpitävä vaikutus, mikä tulee 

suhteutettaessa rikosoikeudellista järjestelmää muuhun oikeusjärjestykseen.137 

Viimesijaisuus oletettavasti lisää myös rikosoikeudellisen järjestelmän legitimiteettiä.138 

Ultima ratio -periaatteella on erityisen suuri asema nuorisokriminaalipolitiikassa, kun 

huomioon tulee myös ottaa muun ohella lapsen etu. 

4.3 Nuorisorikosoikeus kriminaalipolitiikassa 

Nuorisorikosoikeutta ja sen tavoitepäämääriä voidaan usein kuvata janalla, jossa toiseen 

päähän sijoittuu perinteinen hyvinvointimalli ja toiseen päähän oikeusmalli.139 Näiden 

mallien keskeisimmät erot perustuvat lähinnä siihen, mistä lähtökohdista nuorten 

rangaistuspolitiikkaa tulisi säätää. Lappi-Seppälän mukaan pohjoismainen 

nuorisorikosoikeus tulee hahmottaa hyvinvointivaltiollisessa viitekehyksessä.140 

Marttunen on koonnut viisi yleistä näkökohtaa, joilla nuorten erityisasemaa 

rikosoikeudellisessa järjestelmässä on perinteisesti totuttu perustelemaan. Ensinnäkin 

nuorten tekemä rikollisuus katsotaan johtuvan pikemminkin ajattelemattomuudesta ja 

ymmärtämättömyydestä kuin harkitusta toiminnasta. Toiseksi, tyypillistä nuorten 

ongelmakäyttäytymiselle on myös rajojen koettelu. Tämä on osaltaan johtanut esimerkiksi 

 
133 Mainittakoon se, ettei tässä tutkielmassa kyseenalaisteta sinänsä ultima ratio -periaatteen sisältöä tai sen 

suhdetta esimerkiksi suhteellisuusperiaatteeseen. Ultima ratio -periaatteen tosiasiallinen merkitys on saanut 

osakseen kritiikkiä oikeuskirjallisuudessa, mitä ei nyt ole tässä tutkielman kontekstissa tarkoituksenmukaista 

käsitellä laajemmin. Ks. aiheesta esim. Melander 2008, s. 395–403. 
134 Frände 2005, s. 25. 
135 Melander 2008, s. 401. 
136 Melander 2016, s. 26. 
137 Melander 2008, s. 404. 
138 Ibid. 
139 Marttunen 2008, s. 5. 
140 Lappi-Seppälä 2015, s. 65. 
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varoitusten antamiseen nuorille. Ymmärrettävästi varoituksella annetaan nuorille rajallinen 

mahdollisuus ilman virallisseuraamusta toimia, mutta kuitenkin teon moitittavuuden 

osoittaen. Kolmantena on nuorten ajattelemattomuus ja kykenemättömyys ymmärtää 

tekojensa tosiasiallinen ja oikeudellinen luonne ja kyky säädellä käyttäytymistään. 

Neljäntenä voidaan tunnistaa helpompi vaikuttaminen nuoreen, jolloin yksilökohtaisella 

räätälöinnillä voidaan seuraamuksilla vaikuttaa erityisesti sosiaalistavien tekijöiden osalta 

paremmin nuoreen kuin aikuisväestöön. Viidentenä näkökulmana on sosiaalinen ympäristö, 

millä Marttunen viittaa vankeuden haittavaikutuksiin nuoren kehityksen kannalta. Erityisesti 

rikoksenuusimisriski eli residivismi saattaa kasvaa ja verkostoituminen muihin rikosalttiisiin 

nuoriin lisääntyy.141 

Yleisprevention soveltuvuus nuorisorikosoikeuteen on hieman riidanalainen. Nuorten 

ymmärrys lainsäädännöstä on heidän ikänsä puolesta vajavainen ja rajoittuu usein 

tietoisuuteen nuorten tyypillisten rikosten rangaistavuudesta. Myös nuorten kyky 

ennakolliseen perusteelliseen hyötyjen ja haittojen väliseen punnintaan on vajavainen, kuten 

aikaisemmin on jo todettu. Edellisessä kappaleessa mainittuun nuorten käytökselle 

tyypilliseen rajojen koettelemiseen ja jopa vaarasta nauttimiseen liittyy ongelma erityisesti 

pelotevaikutuksen osalta, sillä nuoret voivat tietoisesti hakeutua tekemään kiellettyjä 

tekoja.142 Vaikutus on periaatteessa aiottuun nähden päinvastainen. Vaikka peloteprevention 

tehokkuus yleispreventiivisestä näkökulmasta on heikko, asettaa yleispreventiiviset 

näkökohdat velvoitteita rangaista nuoriakin ankarasti vakavista rikoksista. Järjestelmän tulee 

kuitenkin silloin olla ymmärrettävä, selkeä, johdonmukainen ja oikeudenmukaiseksi 

koettu.143 

Erityisprevention merkitys on nuorisorikosoikeudessa tavanomaista aikuisia säätelevää 

järjestelmää suurempi, sillä erityispreventiiviset toimet eivät ainoastaan rajoita, vaan myös 

asettavat vaatimuksia nuorten erityiskohtelulle.144 Erityispreventioon kiinnitettiin 

korostetusti huomiota myös edellä vastuuikärajan osalta tarkemmin käsitellyssä 

nuorisorikostoimikunnan mietinnössä.145 Nuorten osalta merkittävä erityisprevention muoto 

on nuorisorangaistus. Nuorisorangaistuksella on rangaistuksen ohella kasvatuksellinen 

tehtävä, millä pyritään vaikuttamaan rikoksentekijän motivaatioon toimia normien 

 
141 Marttunen 2008, s. 102–105. 
142 Marttunen 2008, s. 114. 
143 Marttunen 2008, s. 114–115. 
144 Marttunen 2008, s. 115. 
145 KM 2003:2, mm. s. 9. 
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mukaisesti. Tausta-ajatuksena on sen tapaa sekä moraalia luova vaikutus, jossa 

normienmukainen käyttäytyminen pyritään istuttamaan ajatuksena osaksi yksilön 

toimintamalleja.146 Toisaalta ongelmana on nuorisorangaistusten tuomitseminen, sillä niitä 

tuomitaan verrattain harvoin.147 Nuorten rikoksentekijöiden osalta kuitenkin voidaan todeta, 

että sopeuttamistavoitteen edistämiseksi heidät voidaan ehdollisen vankeuden tehosteeksi 

määrätä valvontaan.148  

Nuorisorikosoikeudessa ultima ratio -periaatteella on selkeästi vahvennettu rooli. 

Rikosoikeudellisen rangaistuksen viimesijaisuuden vaatimus tulee ilmi esimerkiksi YK:n 

Pekingin säännöissä vuodelta 1985, jonka 19 artiklan mukaan lapsen sijoittaminen 

laitokseen tulee olla aina viimesijainen vaihtoehto. Myös YK:n lasten oikeuksien 

sopimuksessa vuodelta 1990, minkä Suomi ratifioi vuonna 1991, 37 artiklassa mainitaan 

vapauteen kohdistuvien rangaistusten viimesijaisuus. Olkoonkin, että kyse on 

seuraamusjärjestelmän ankarimpien toimien sääntelystä, ei esimerkiksi Suomessa säädetä 

erikseen vastuuikärajaa sakkorangaistuksen ja vankeusrangaistuksen osalta, jolloin 

vastuuikäraja asettaa potentiaalisen rikoksentekijän myös aina vankeusrangaistuksen uhan 

piiriin.149 Näin ollen ei voida mielekkäästi erottaa ultima ratio -periaatteen asettamaa 

viimesijaisuuden vaatimusta yleisestä nuorten ja lasten vankeusrangaistusten 

viimesijaisuuden vaatimuksesta, vaikkei kontekstuaalisesti erikseen mainittaisikaan 

nimenomaisesti ultima ratio -periaatetta perusteluissa. Samoin nuorisorikostoimikunnan 

mietinnössä painotettiin vankeusrangaistuksen viimesijaisuutta.150 Voidaankin siis 

perustellusti todeta, että rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän ja erityisesti sen 

ankarampien vapauteen kohdistuvien seuraamusten käyttö on tarkasti sidottu 

viimesijaisuuden vaatimukseen sekä kansainvälisesti, että kansallisesti. 

Kaikissa Pohjoismaissa ei olla kriminaalipolitiikassa ja rikollisuuden vastaisessa 

päätöksenteossa kuitenkaan säilytty sangen radikaaleiltakaan rangaistavuutta ja 

kriminalisointia korostavilta muutoksilta, jota kuvastaa seuraavaksi esiteltävä tanskalainen, 

olkoonkin lyhytkestoinen, muutos rikosoikeudelliseen vastuuikärajaan taistelussa 

nuorisorikollisuutta vastaan.  

 
146 Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 64–65. 
147 Matikkala 2021, s. 171. Ks. myös OM 2019:44, s. 31, jonka mukaan esimerkiksi Pohjois-Savon 

käräjäoikeus on luonnehtinut nuorisorangaistusta täysin kuolleeksi kirjaimeksi. 
148 Matikkala 2021, s. 169–170. 
149 Joskin tulee huomioida rikoslain 6 luvun 9 pykälän 2 momentti alle 18-vuotiaiden vankeusrangaistuksista. 

Säännös ei kuitenkaan kategorisesti poissulje vankeusrangaistuksenkaan käyttöä vakavissa rikoksissa. 
150 KM 2003:2. 
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4.4 Tanskalainen vastuuikärajan lasku 2010-luvulla 

Vuonna 2017 julkaistiin tanskalainen tutkimus, jossa tutkittiin rikosoikeudellisen 

vastuuikärajan laskemisen vaikutusta nuorisorikollisuuteen, erityisesti uuteen 14-vuotiaiden 

kohderyhmään. Tutkimuksessa merkittävimmät tutkimuskysymykset olivat 13–15-

vuotiaiden tekemät rikokset kuukausittaisia rikostilastoja tarkastelemalla ennen ja jälkeen 

uudistuksen, sekä rikosoikeudellisen ja lastensuojelullisen rangaistuksen vertaaminen 

ankaruudeltaan ja sen vaikutusta rikosten uusimiseen.151 

Suhtaudutaanpa ikärajasääntelyn laskemiseen tai nostamiseen miten tahansa, antaa 

tanskalainen konkreettinen kokeilu ja sen tutkiminen merkittäviä vastauksia kysymyksiin, 

joiden osalta on tähän asti jouduttu operoimaan lähinnä teorioiden ja hypoteesien tasolla. 

Tarvittavat empiiriset tulokset olivat visusti ikärajasääntelyn koskemattomuuden, erityisesti 

ultima ratio -periaatteen takana. Muiden eurooppalaisten järjestelmien vertaaminen 

sellaisenaan pitää sisällään sudenkuopan järjestelmien tuntemuksen osalta. Jos vertailussa ei 

osata ottaa huomioon erilaisia nuoria ja lapsia koskevia rikosoikeuden sekä sisäisiä, että 

ulkopuolisia institutionaalisia toimijoita, on erittäin todennäköistä, ettei vertailu sinänsä ole 

edes mielekästä. Kiitos pohjoismaisen lainsäädäntöyhteistyön sekä suhteellisen 

homogeenisen pohjoismaisen yhteiskunnan ja kulttuurin, ovat pohjoismaiset 

nuorisorikosoikeudet hyvin samanlaisia ja samoihin lähtökohtiin nojautuvia.152 Suomen 

tapaan Tanskassa ei esimerkiksi ole erillistä järjestelmää nuorisolle, vaan rikosoikeudellisen 

vastuuikärajan saavuttaessaan asiat käsitellään yleisissä tuomioistuimissa aikuisten 

tapaan.153 Näin ollen myös oikeusvertailu huomattavasti helpompaa ja mielekkäämpää tehdä 

Tanskan ja Suomen välillä, kuin se olisi esimerkiksi Suomen ja Saksan tai Ranskan välillä. 

Johtopäätökset tanskalaisesta tutkimuksesta on helpompi sellaisenaan peilata suomalaiseen 

järjestelmään ja käyttää argumentaatiossa ikärajasääntelykeskustelussa. Lisäksi tutkimuksen 

validiteettia vertailun osalta lisää sen ajallinen läheisyys nykyaikaan, sillä 2010-luvulla tehty 

uudistus mahdollistaa sen, että yhteiskunta on kulttuurisesti, rakenteellisesti, 

arvomaailmaltaan sekä nuorten arjen osalta jokseenkin hyvin samanlainen kuin nyt 2020-

luvulla. Toisin voisi olla, jos tarkasteltaisiin esimerkiksi 1970- tai 1980-luvulla tehtyä 

muutosta, jossa tulisi jo huomioida suurelta osin ajankuvan konteksti. 

 
151 Damm et. al. 2017, s. 8. 
152 Lappi-Seppälä 2011, s. 238–239. 
153 Damm et. al. 2017, s. 10. 
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4.4.1 Vastuuikärajan alentamisen lähtökohdat 

Kuten aikaisemmin luvussa 2 todettiin Pohjoismaiden osalta, laskettiin siis Tanskassa 

rikosoikeudellista vastuuikärajaa 15 vuodesta 14 vuoteen. Kyseessä oli merkittävä muutos 

pohjoismaiseen, yleensä melko ankarasti rikosoikeudellisen vastuuikärajan laskemiseen 

suhtautuvaan, nuorisokriminaalipolitiikkaan. Keskeisenä perusteluna käytettiin ajatusta 

siitä, että näin saataisiin nuorisorikollisuutta – jota pidettiin ongelmallisena kasvavana 

ilmiönä – laskettua käyttämällä alentunutta vastuuikärajaa pelotteena.154 Vaikutuksen 

tehosteeksi uudistuksesta kirjoitettiin ahkerasti mediassa, jotta uudistus saisi näkyvyyttä ja 

näin ollen tavoittaisi nuorison. Se, oliko suuri medianäkyvyys todella tavoite vai sivutuote, 

on sinänsä merkityksetöntä, mutta tosiasiallisesti kansalaisten tietoisuus rikosoikeudellisesta 

järjestelmästä nojaa suurelta osin lehdistöstä ja muusta mediasta.155 Ikärajasääntelyn 

muokkaaminen on itsessään jo niin suuri kriminaalipoliittinen kysymys, että asiasta olisi 

joka tapauksessa varmasti kirjoitettu paljon. 

Tanskassa oli ollut vuodesta 1930 vuoden 2010 heinäkuun ensimmäiseen päivään asti 

voimassa 15 vuoden rikosoikeudellinen vastuuikäraja. Oikeistohallitus kuitenkin laski 

ikärajaa 14 ikävuoteen, vaikka asian tiimoilta perustettu komitea oli nimenomaisesti 

lausunnossaan kehottanut vastuuikärajan laskemista vastaan. Uudistuksen taustalla 

poliittisena vaikuttimena oli tarve tyydyttää radikaalin oikeistopuolueen tarve, jotta heiltä 

saatiin tarvittava tuki budjettipäätöksessä.156 Uudistus ei kestänyt kovin kauaa, sillä 

seuraava, vasemmistolaiseksi luonnehdittu hallitus, kumosi uudistuksen ja palautti 

vastuuikärajan takaisin 15 ikävuoteen jo maaliskuun ensimmäisestä päivästä alkaen vuonna 

2012.157 

4.4.2 Tutkimuksen tulokset 

Tutkimuksen tulokset ovat suhteellisen selkeät: rikosoikeudellisen vastuuikärajan 

laskemisella ei ollut vaikutusta nuorempien lasten (alle 15-vuotiaat) tekemiin rikoksiin, eikä 

15-vuotiaiden tekemiin rikoksiin. Sen sijaan on jopa ehkä hälyttävää, että 

rikosoikeudellisessa järjestelmässä käsiteltyjen nuorten osalta heidän rikosten 

uusimistodennäköisyys eli residivismi oli jopa korkeampi kuin niiden, joiden asiat käsiteltiin 

 
154 Damm et. al. 2017, s. 3. Myös itseasiassa pelotevaikutuksen korostaminen oli siirtymä pehmeämpien 

pohjoismaisten kriminaalipoliittisten metodien joukosta kohti ankarampaa kriminaalipolitiikkaa. 
155 Frände 2005, s. 28. 
156 Lappi-Seppälä 2015, s. 107. 
157 Damm et. al. 2017, s. 11–12. 
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sosiaaliviranomaisten toimesta.158 Uudistuksella ei ollut yleispreventiivistä vaikutusta 

rikollisuuteen – päinvastoin, rikollisuuden määrässä oli pieni nousu. Tätä tosin voi toisaalta 

selittää myös 14-vuotiaiden korkeampi residivismi.159 Sen osalta voidaan tulosten 

perusteella todeta, että uudistuksen jälkeen 14-vuotiaat syyllistyivät nopeammin uudelleen 

rikokseen kuin ennen uudistusta.160 Myös erityisprevention osalta tutkimustulokset 

vaikuttavat epätyydyttäviltä: virallisen rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän piiriin 

joutuminen pikemminkin lisää rikokseen uudelleen syyllistymisen todennäköisyyttä kuin 

vähentää sitä. Tutkijat tarjoavat kahta vaihtoehtoista teoriaa ilmiölle. Ensinnäkin voi olla, 

että rikoksentekijät saivat oletettua pienemmän rangaistuksen. Seurauksen ankaruuden 

lievyys näin ollen toimii itseasiassa negatiivisesti desistanssin osalta, kun rikoksentekijä 

vastaisuudessa ymmärtää hyötyjä ja haittoja punnitessaan haittojen olevan oletettua 

pienempiä. Toisaalta kyse voi olla leimaamisteorialle tutusta ilmiöstä, jossa rikoksentekijä 

kokee eristystä sosiaalisesti sekä institutionaalisesti, mikä itsessään lisää rikollista 

käyttäytymistä.161 Lisäksi tulee huomioida viralliseen rekisteriin tehtävät merkinnät, eli 

toisin sanoen rikosrekisterimerkinnät, jotka pysyvät 5–10 vuotta voimassa. Tekijän entisyys 

voi vaikuttaa kohtaamisiin poliisin kanssa, sekä myöhemmin syyteharkinnassa.162 

Tutkimuksen lopputulos on selkeä. Rikosoikeudellisen vastuuikärajan laskemisella ei ollut 

haluttua lopputulosta Tanskassa, eli nuorisorikollisuuteen ei pystytty tällä 

kriminaalipoliittisella keinolla vaikuttamaan. Seuraukset olivat pikemminkin lievästi 

päinvastaiset kuin oli tarkoitettu, joskin syitä voi selittää edellä mainituin perustein, kuten 

korkeammalla uusimisriskillä. Tutkimuksessa pohditaan eri syitä, joilla asiaa voidaan 

selittää. Ensinnäkään ei ole varmuutta siitä, että laajaa mediahuomiota saanut uudistus olisi 

tosiasiallisesti kantautunut tarpeeksi 14-vuotiaiden tietoon, jotta kyseinen pelotevaikutus 

olisi saanut halutun vaikutuksen. Toiseksi olisi vaadittu sanktiovarmuuden vahvistamista, 

eli poliisiviranomaisen olisi tullut tarpeeksi voimakkaasti toimeenpanna uudistuksen 

sisältöä. Ongelmana oli ilmeisesti Tanskassa poliisin haluttomuus kirjata 14-vuotiaiden 

tekemät teot. Lisäksi hyöty-haitta -punninnassa rangaistuksen ankaruus on vain yksi 

elementti päätöksenteossa, jolloin potentiaalinen rikoksentekijä voi joka tapauksessa valita 

rikoksen tekemisen, jos hyödyt ylittävät oletetut haitat.163 

 
158 Damm et. al. 2017, s. 19–20. 
159 Damm et. al. 2017, s. 25. 
160 Damm et. al. 2017, s. 26–27. 
161 Damm et. al. 2017, s. 34. 
162 Ibid. 
163 Damm et. al. 2017, s. 33–34. 
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5. Katujengirikollisuus 

Suomalaisessa yhteiskunnassa katujengirikollisuus tai nuorisokatujengit eivät ole olleet 

kriminaalipolitiikassa huomion kohteena viime vuosikymmeninä. Rikoslakimme ei edes 

tunnista erikseen tällaista katujengityyppistä rikollisuutta, vaan lähimmäksi tätä pääsee 

muotoilultaan järjestäytynyt rikollisuus. Moderni katujengirikollisuus ei ole saanut osakseen 

suurta huomiota suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa. Itseasiassa kyseisestä teemasta on 

erittäin hankalaa löytää tietoa, sillä asiaa ei ole juurikaan käsitelty. Syynä tähän voi olla se, 

ettei rikoslaissa erikseen säädetä jengirikollisuudesta edellä mainitun järjestäytyneen 

rikollisuuden lisäksi, tai se, ettei asiaa ole nähty tarpeeksi suurena ongelmana tai 

kehityssuuntana, johon Suomi olisi suuntaamassa. Epätodennäköisen skenaarion 

laajamittainen pohdinta voisi olla ajatuksia herättävä, joskin tutkimuksen käytännön arvo 

jäisi ohueksi, mikäli merkit eivät viittaisi ongelman aktualisoitumiseen yhteiskunnassa. 

Vankkumaton usko hyvinvointivaltiollisen järjestelmän peruselementteihin on voinut ollut 

niin vahva, ettei väkivaltaisen katujengirikollisuuden ole uskottu voivan löytää tietään 

suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomalaisen tutkimustiedon puute ei kuitenkaan ole esteenä 

sille, että asiaa voisi käsitellä tutkielmassa pohtien katujengirikollisuuden synty- ja 

toimintamekanismeja, sekä preventiivisiä keinoja katujengirikollisuuden hillitsemiseksi. 

Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden merkitys kasvaa nimenomaan silloin, kun tulevaisuuden 

kehitys on muodostumassa horisontissa, mutta ongelma ei ole päässyt kasvamaan 

hallitsemattomaksi.  

Teeman luonteesta johtuu, ettei oikeustieteellistä tekstiä ole helppo tehdä ilman sitä tukevaa 

kriminologian tarjoamaa empiiristä tutkimusta, sillä kriminaalipoliittisesti tehokkaiden 

keinojen tarkastelu tarvitsee sen keinoja tutkivaa empiiristä tutkimusta tuekseen. Nuorten 

rikollisuutta on jonkin verran tutkittu kriminologian puolella. Kivivuori on kuitenkin 

todennut vielä vuonna 2009, ettei suomalaisessa nuorisotutkimuksessa ollut hahmotettu 

nuorison rikoskäyttäytymistä keskeisenä tutkimuskohteena, minkä lisäksi ongelmana on 

ollut myös tutkimuksen aliresursointi.164 Kuten oikeusvertailussakin, on 

kriminologisessakin vertailussa omat haasteensa. Valtioiden historian, kulttuurin ja 

kehityksen väliset erot selittävät ainakin osittain valtioiden välisiä eroja. Esimerkiksi 

perinteisen yhdysvaltalaisen tai kehittyvien valtioiden katujengirikollisuuden piirteet eivät 

kokonaisuudessaan ole suoraan istutettavissa täysin eurooppalaiseen jengirikollisuuteen. 

 
164 Kivivuori 2009, s. 5–6. Kyseinen julkaisu keskittyy nuorten syrjäytymiseen, eikä ”jengiytymistä” 

käsitellä. 
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Yhdysvaltalaisen jengirikollisuuden tarkastelussa tulee ymmärtää kontekstuaalisuus ottaen 

huomioon erot sosiaali- ja kriminaalipolitiikassa, maahanmuuton ja rasismin historiassa sekä 

rikollisuuden ja väkivallan yleisessä tasossa. Euroopassa ei myöskään ole 

amerikkalaistyylisiä ghettoja, joihin suurin osa yhdysvaltalaisesta jengitutkimuksesta 

keskittyy.165 Pitkäkestoisen ja vakiintuneen aseman saaneet yhdysvaltalaiset ”Crips” ja 

”Bloods” jengit toimivat yleensä mielikuvissa, kun keskusteluun nousee nuorisokatujengit, 

joskin suurin osa katujengeistä ei koskaan saavuta vastaavaa asemaa, kuten myöhemmin 

todetaan.166 

On kuitenkin olemassa tiettyjä globaalisti tunnustettuja erityisesti sosiaalisia mekanismeja, 

joiden voidaan katsoa lisäävän katujengirikollisuutta tai vaihtoehtoisesti prevention ja 

intervention keinoja, joilla ongelmaa on pyritty ratkaisemaan. Kun suomalainen kehitys tällä 

osa-alueella tulee jäljessä muuta maailmaa, on silloin tarpeen tarkastella erilaisia 

lähestymistapoja ja oppia muiden virheistä sen sijaan, että toistaisi samat toimimattomat – 

erityisesti kriminaalipoliittiset – strategiat, joita maailmalla on kokeiltu. Todettakoon se, 

ettei tutkielman kirjoittaja itse löytänyt lähteitä, joissa olisi suoraan käsitelty nimenomaan 

rikosoikeudellisen vastuuikärajan laskemisen vaikutusta nuorten jengirikollisuuteen. Edellä 

käsitelty tanskalaistutkimus tutki ainoastaan nuorten kokonaisrikollisuutta ilman erityistä 

jengirikollisuuden käsittelyä. Tarkasteltaessa rikosoikeudellisen vastuuikärajan laskemista 

kriminaalipoliittisena keinona jengirikollisuutta vastaan tullaankin yhdistelemään 

oikeustieteellisen ja kriminologisen kirjallisuuden oppeja välillisesti ilman täysin suoraa 

vastausta kysymykseen. 

Toisaalta koko tutkielman kysymyksenasettelu voidaan asettaa kyseenalaiseksi: miksi edes 

tutkia rikosoikeudellisen vastuuikärajan laskemista nuorisojengirikollisuuden lisääntyessä? 

Eikö tutkielmassa ole tähän mennessä käsitelty vastuuikärajaa ja sen perusteluja tarpeeksi, 

että voitaisiin perustella sen laskemisen olevan keinovalikoiman ulkopuolella? Onhan 

tanskalaistutkimuksen tulokset selkeät kokonaisrikollisuuden suhteen ja toimii vahvana 

indisiona siitä, ettei lainsäädäntömuutoksella ollut myöskään vaikutusta jengirikollisuuteen. 

Tähän ei kuitenkaan ollut suoraa vastausta. Myös rikosoikeudellisen järjestelmän 

perusratkaisut on hyvä asettaa muuttuvassa yhteiskunnassa kriittisen tarkastelun kohteeksi. 

Tuudittautuminen ajatukseen siitä, että järjestelmämme kykenee ilman ajoittaista tarkastusta 

 
165 Weerman et al. 2009, s. 22. 
166 Kyseiset jengit mainitaan miltei poikkeuksetta jengirikollisuutta käsittelevissä artikkeleissa, tutkimuksissa 

ja teoksissa. Ks. esim. jengimurhia tutkinut Decker – Curry 2002 tai brittiläisessä kontekstissa Densley 2013, 

s. 3.  



44 
 

vastaamaan kaikkiin ennakoitaviin sekä ennennäkemättömiin yhteiskunnallisiin ongelmiin 

vaikeuksitta ei välttämättä ole kannattavaa. Universaalin ratkaisun löytäminen ja 

jonkinlaisen kriminaalipoliittisen nirvanan saavuttaminen tuntuu epätodennäköiseltä. Se ei 

tarkoita, että järjestelmää tarvitsisi lähtökohtaisesti muuttaa – tärkeintä on koetella sen 

kestävyyttä, jotta voidaan todeta sen toimivuus. Vaikka vanhan sanonnan mukainen 

”kapteeni uppoaa laivansa mukana” on kunniallinen periaate, olisi kurssimuutoksen 

tekeminen usein viisaampi ratkaisu kuin tarkoituksellisesti ajelehtia kohti horisontissa 

näkyvää jäävuorta itsetuhoisin seurauksin. Näin ollen on perusteltua selvittää, onko 

rikosoikeudellisen vastuuikärajan laskeminen varteenotettava tai vaadittava kurssimuutos 

edessä häämöttävän potentiaalisen nuorisojengirikollisuuden kasvun edessä vai onko kenties 

haitat hyötyjä suuremmat. 

5.1 Katujengirikollisuus ja sen suhde järjestäytyneeseen rikollisuuteen 

Järjestäytyneen rikollisryhmän määritelmä sijoittuu koventamisperusteita listaavaan 

rikoslain 6 luvun 5 §:n 2 momenttiin, jonka mukaan sillä tarkoitetaan ”vähintään kolmen 

henkilön muodostamaa tietyn ajan koossa pysyvää rakenteeltaan jäsentynyttä 

yhteenliittymää, joka toimii yhteistuumin tehdäkseen rikoksia, joista säädetty 

enimmäisrangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta, taikka 11 luvun 10 §:ssä tai 15 

luvun 9 §:ssä tarkoitettuja rikoksia.” Järjestäytyneen rikollisuuden kansainvälisestä 

luonteesta johtuen on Suomessa toiminut yli rajojen toimivia järjestäytyneen rikollisuuden 

ryhmiä. Järjestäytyneitä rikollisryhmiä ovat esimerkiksi Suomessa kansallisesti toimineet 

moottoripyöräjengit eli niin kutsutut ”liivijengit”, joista esimerkiksi United Brotherhood on 

todettu virallisesti järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi Helsingin hovioikeuden asioissa R 

19/1629 ja R 19/1346. Kyseinen ryhmä lakkautettiin Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden 

päätöksellä 15.2.2021, johon Helsingin hovioikeus ei myöntänyt valituslupaa. 

Järjestäytyneen rikollisuuden ei ole kuitenkaan perinteisesti katsottu ulottuvan 

poikajoukkoihin, jotka näpistelevät ja harjoittavat ilkivaltaa, sillä niissä ei ole eriytynyttä 

työnjakoa ja selkeitä käskyvaltasuhteita.167 Samaan vanhaan hallituksen esitykseen viitattiin 

myös rikoslain kokonaisuudistuksessa, eli tarkoituksena ei ollut ainakaan laajentaa 

määritelmän tulkintaa.168 Lähikaupasta näpistelevien ja tussilla julkiseen omaisuuteen 

piirtävien teinipoikaporukoiden korottaminen vastaamaan kansainvälistä 

 
167 HE 125/1975 II vp, s. 11. 
168 HE 44/2002 vp, s. 191. 
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huumausainekauppaa pyörittävää ammattirikollisuutta ei vastaisi millään tavalla edes 

rangaistuksen mittaamisen lähtökohtaa, tekijän teosta ilmenevää syyllisyyttä.  

Sen sijaan hankalammaksi tulee samanmoisen teinijoukon toiminta, jossa toimintaan liittyy 

vakavampaa rikollisuutta, kuten ryöstöjä, varkauksia tai pahoinpitelyjä. Perusluonteeltaan 

tällainen katujengirikollisuus eroaa perinteisemmin ymmärretystä järjestäytyneestä 

rikollisuudesta. Esimerkiksi Palo on väitöskirjassaan katsonut, että järjestäytyneeseen 

rikollisuuteen liittyy pidempiaikaista toimintaa sekä jatkuvaa ja suunnitelmallista toimintaa 

tarkoituksena rakentaa, ylläpitää ja parantaa ryhmän toimintaedellytyksiä ja minimoida 

kiinnijäämisriski.169 Motivaattorina on myös mahdollisuus rikastua.170 

Katujengirikollisuudessa myöskään päämäärät eivät ole yhteneväiset järjestäytyneen 

rikollisuuden ryhmien kanssa. 

5.2 Katujengirikollisuuden määritelmä ja erityispiirteet 

Rikoslaki ei sisällä mitään määritelmää katujengirikollisuudesta, toisin kuin esimerkiksi 

järjestäytyneestä rikollisuudesta. Näin ollen ilman virallista, laintasoista määritelmää, 

joudutaan tukeutumaan kansainväliseen määritelmään. Onneksi kyseinen määritelmä on 

saavuttanut jokseenkin konsensusmääritelmän aseman eurooppalaisessa kirjallisuudessa. Se 

on johdettu osittain yhdysvaltalaisten jengien määritelmästä, joskin se kulkee nykyään 

”Eurogang” määritelmän nimellä, sillä pesäeroa perinteiseen yhdysvaltalaiseen 

jengirikollisuuteen haluttiin sisällyttää puhuttaessa eurooppalaisista katujengeistä. 

Määritelmän mukaan ”katujengi (tai ongelmallinen nuorisojoukko, joka vastaa katujengiä 

toisaalla) on mikä tahansa pysyvä, katupainotteinen nuorisoryhmä, jolle osallistuminen 

lainvastaiseen toimintaan on osa ryhmäidentiteettiä.”171 Määritelmään sisältyviä termejä 

voidaan tarkentaa seuraavasti: 1) pysyvyydellä tarkoitetaan jengin olemassaoloa vähintään 

useiden kuukausien ajan jäsenten vaihtuvuudesta huolimatta, 2) katupainotteisuudella 

tarkoitetaan ajanviettoa kodin, koulun ja työn ulkopuolella lähinnä kaduilla, 

ostoskeskuksissa ja puistossa, 3) nuorisolla tarkoitetaan ikäryhmää keskimäärin teini-

ikäisestä alle 25-vuotiaaseen, 4) lainvastaisella toiminnalla tarkoitetaan rikollista 

käyttäytymistä, ei ainoastaan häiritsevää käyttäytymistä, 5) identiteetti viittaa ryhmään, ei 

 
169 Palo 2010, s. 60. 
170 Palo 2010, s. 25. 
171 Esbensen – Maxson 2012, s. 5–7. Alkuperäinen englanninkielinen versio kuuluu: ”A street gang (or 

troublesome youth group corresponding to a street gang elsewhere) is any durable, street-oriented youth 

group whose involvement in illegal activity is part of its group identity”. 
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yksilökohtaiseen minäkuvaan.172 Eurogang-määritelmään sisällytetty ongelmallinen 

nuorisojoukko otettiin osaksi määritelmää siitä syystä, että osa tutkijoista ei halunnut käyttää 

jengi-sanaa siihen liitettyjen stereotypioiden ja assosiaatioiden vuoksi. Näin ollen voitiin 

operoida termillä, joka ei aiheuta väärinkäsityksiä yleisön keskuudessa.173 

Ongelmia määritelmässä ja sen tarkennuksissa on silti edelleen, kuten esimerkiksi milloin 

ryhmän toimintaa tulee luonnehtia sen rikollisen orientaation kautta. Jos yhtenäistä 

laskentatapaa ei ole, voidaan helposti ajautua yli-identifioimaan jengiongelmaa.174 

Tutkimuksissa usein yhdistellään erilaisia metodologisia keinoja. On voitu esimerkiksi 

kyselytutkimuksella kerätä tietoa nuorilta itseltään jengiin kuulumisesta, toisaalta on voitu 

soveltaa Eurogang-määritelmää sellaisenaan ja tarkastella sitä, kuinka suuri osa väestöstä 

lukeutuu määritelmän mukaisiin jengeihin. Eurogang-määritelmän on myös näytetty 

tutkimuksissa leimaavan huomattavasti suuremman osuuden nuoria jengiläisiksi kuin 

esimerkiksi kyselytutkimukset nuorten omien tai kavereidensa käsityksestä 

jengijäsenyydestä.175  

Toisaalta yli-identifioinnin ja ongelman suurentelun vastakohtana esiintyy koko jengien 

olemassaolon kiistäminen. Ongelmaksi tämä muodostuu erityisesti viranomaisille 

suunnatuissa vertailevissa kyselytutkimuksissa, joiden validiteetti kärsii silloin, jos jengien 

olemassaoloa omalla alueella ei tietoisesti tai alitajuisesti haluta tunnustaa ja näin ollen 

vastaukset vääristyvät.176 Lopputuloksena voidaan todeta, että jengiongelma vaihtelee 

merkittävästi sille annetun määritelmän mukaan, mikä korostaa määritelmän tärkeyttä 

ilmiön tutkimuksissa.177 

Määrittelemisen hankaluus kuvastaa jengirikollisuuden yhtä perusongelmaa: jengejä ja 

niiden koostumuksia on hyvin paljon erilaisia, eikä yhtä universaalia arkkityyppiä ole 

olemassa.178 Katujengien luokittelussa viitataan usein Maxsonin ja Kleinin järjestelmään, 

jossa jengityypit on jaettu erilaisten piirteiden mukaisesti perinteisiin (traditional), 

uusperinteisiin (neotraditional), tiiviisiin (compressed), kollektiivisiin (collective) ja 

erikoistuneisiin (specialty) jengeihin.179  

 
172 Medina 2010, s. 568–569. 
173 Weerman et al. 2009, s. 20. 
174 Medina 2010, s. 570. 
175 Matsuda – Esbensen – Carson 2012, s. 25. 
176 Weerman et. al 2009, s. 13. 
177 Matsuda – Esbensen – Carson 2012, s. 25. 
178 Klein – Maxson 2006, s. 165. 
179 Klein – Maxson 2006, s. 176. Ks. taulukko jaottelusta. 
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On tiettyjä yleistettävissä olevia piirteitä, jotka yhdistävät useita jengejä. Yleisimpiä jengien 

tekemiä rikoksia esimerkiksi Yhdistyneissä kuningaskunnissa ovat olleet ryöstöt, joissa 

anastetaan puhelimia, lompakoita ym., huumausainerikollisuus, aseiden hallussapito, 

laittomat uhkaukset sekä erilaiset omaisuusrikokset, kuten graffitien maalaaminen.180 

Väkivalta- ja omaisuusrikosten tekeminen on muissakin tutkimuksissa osoitettu olevan 

moninkertaista verrattuna jengeihin kuulumattomiin nuoriin.181 Katujengiläiset tekevät 

ylipäänsä huomattavan suuren osan nuorten tekemistä rikoksista. Esimerkiksi tanskalainen 

tutkimus osoitti 13 % vastaajista lukeutuvan katujengiläisiksi, mutta he tekivät yli puolet (56 

%) kaikista tutkimuksen rikoksista. Tämän lisäksi katujengiläisistä puolet tekivät ns. vakavia 

rikoksia.182 Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa on osoitettu katujengien tekemän 

väkivaltarikollisuuden olevan noin puolitoista kertaa tarttuvampaa kuin tavanomaisen 

väkivaltarikollisuuden.183 Lontoolaisessa tutkimuksessa taas katsottiin nuorten jengiläisten 

tekevän suhteessa enemmän rikoksia verrattuna muuhun nuorison ryhmärikollisuuteen. Erot 

näkyivät käytännössä jokaisessa rikostyypissä pois lukien murtovarkaudet (break and enter), 

jossa ero oli 1,03 ja 1,04.184 

Nuoruusaikaan rajautuneen katujengijäsenyyden on yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa 

osoitettu ennakoineen vielä aikuisena rikosten tekemistä, rahan tienaamista laittomin 

keinoin, vankilaan joutumista sekä heikompaa terveydentilaa. Lisäksi nuoruudessa jengiin 

kuuluneet olivat yliedustettuina opintojen keskeyttäneiden joukossa muihin samat 

taustariskitekijät omaaviin henkilöihin verrattuna. 185 Näin ollen ainakin siinä tutkimuksessa 

voitiin osoittaa jengijäsenyyden ennakoivan merkittävää vaikutusta vielä aikuisuudessa, 

joskin tutkimuksen tulosten yleistämisestä esitettiin varoitus jo itse tutkimuksen lopussa.186 

Joka tapauksessa aikuisuuteen kantautuvia negatiivisia seurauksia pidetään edelleen 

vahvasti nuorisojengijäsenyyden vaikutuksina.187 

European Forum for Urban Security (EFUS) ei vielä 2013 julkaistussa katsauksessa nähnyt 

katujengirikollisuutta hälyttävänä ongelmana, jota tieteellinen ja tilastollinen näyttö 

tukisivat Euroopassa. Katujengien mahdollinen olemassaolo nähtiin heikon integraation ja 

 
180 Alleyne – Wood 2012, s. 160–161. 
181 Peterson – Carson 2012, s. 198–199. 
182 Pedersen – Lindstad 2012, s. 246–247. Tutkimuksessa tukeuduttiin Eurogang-määritelmään, ks. s. 243. 
183 Brantingham – Yuan – Herz 2020, s. 965–966. Tarttuvuudella (contagion) viitataan lähinnä kostamiseen, 

joka ensimmäisestä väkivaltarikoksesta seuraa. 
184 Alleyne – Wood 2013, s. 620–622. 
185 Gilman – Hill – Hawkings 2014, s. 942–943. 
186 Ibid. 
187 Dong – Krohn 2016, s. 41. 
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väliinputoamisen seurauksena, jossa jengin jäsenet pyrkivät luomaan identiteettiä silloin, 

kun muut identiteetinluomiskeinot ovat ulottumattomissa.188 Toisaalta näiden 

maahanmuuttajataustaisten nuorisojengien lisäksi yleiseurooppalaisena piirteenä esiintyy 

esimerkiksi valkoista ylivaltaa kannattavia uusnatsijengejä, ”skinheadejä”.189 Tässä 

tutkielmassa ei tehdä eroa varsinaisesti nuorten etnisen taustan mukaan.  

5.4 Katujengeihin liittyminen 

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa havaittiin jengiin liityttävän noin 14 vuoden ikäisenä. 

Tutkimuksessa oli tarkastelussa neljä eri kaupunkia.190 Uudemmassa tutkimuksessa 

liittymisikä oli keskimäärin 13 vuotta.191 Kriminologiassa on esitetty useita eri selityksiä 

sille, miksi nuoret hakeutuvat ja/tai päätyvät katujengeihin. Katujengit ovat globaalisti 

keskittyneet merkittävältä osin urbaaneihin elinympäristöihin, lähinnä suurempiin 

kaupunkeihin. Suurissa kaupungeissa on yleensä suhteellisesti suurempi väestönosa 

heikompiosaisia, joiden osalta erityisesti nuoret ovat suuremmassa vaarassa ajautua 

katujengeihin. Kaupungeissa nuorten tarpeita vastaava infrastruktuuri on heikkoa, ja 

katujengit näyttäytyvät varteenotettavalta vaihtoehdolta nuorille, jotka tulevat huonommista 

oloista. Katujengiin kuuluminen tuo rahallista ja henkilökohtaista turvaa, sekä edes 

kohtuullista tukea ja tarvittavia sosiaalisia suhteita.192 Turva liittyy lähtökohtaisesti turvaan 

toisia jengejä ja niiden jäseniä vastaan. Lisäksi katujengit luovat väylän ja legitimoivat 

antisosiaalista käytöstä ja asennetta.193 Ongelmana katujengeistä uutisoinnissa on niiden 

ilmiötä nuorisolle romantisoivat uutiset, mistä johtuen nuoret voivat ottaa mallia 

käyttäytymisestä ja hakeutua jengeihin, johtaen jengiytymisen sykliin.194 Lisäksi on saatu 

tuloksia myös sen puolesta, että populaarikulttuurilla olisi vaikutusta 

jengiytymisongelmaan.195 

Yksilölliset piirteet, kuten henkilökohtainen rikosalttius, on merkittävä tekijä katujengiin 

liittymisessä.196 Myös viranomaisvastaisuus on merkittävässä roolissa universaalisti 

katujengiläisten keskuudessa. Sen osalta on kuitenkin todettu, etteivät viranomaisvastaiset 

 
188 EFUS 2013, s. 105. 
189 EFUS 2013, s. 247. Myös Covey 2010, s. 73. 
190 Huff 1998, s. 5. 
191 Pyrooz – Sweeten 2015, s. 416. 
192 Covey 2010, s. 5. 
193 Klein – Maxson 2006, s. 165. 
194 Alleyne – Wood 2013, s. 612. 
195 Medina 2010, s. 583. 
196 Alleyne – Wood 2013, s. 621. 
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näkemykset varsinaisesti suoraan ennakoineet jengirikollisuutta.197 Viranomaisvastaiset 

asenteet ovat kuitenkin tärkeä elementti jengiläisten maineen kannalta. 

Viranomaisvastaisten asenteiden omaksumiseen liittyy usein myös konkreettisten 

kohtaamistilanteiden ja poliisivalvonnan ylikorostuneisuus ja näissä tilanteissa mahdollisesti 

koettu julkinen nöyryytys, jolloin ne lisäävät poliisia kohtaan tunnettua kaunaa.198 

Toisaalta jengiläisten on katsottu jakavan samoja materiaalisia odotuksia ja pyrkimyksiä, 

joita edistyneessä kapitalistisessa maailmassa ihmisille asetetaan. Erilaiset, lähinnä alun 

perin heikommat, mahdollisuudet elämässä ja niiden luoma käsitys 

epäoikeudenmukaisuudesta vaikuttavat päätöksentekoon. Mikäli ihmiset kokevat 

yhteiskunnan epäreiluksi, ovat he vähemmän taipuvaisia niin sanotusti pelaamaan 

yhteiskunnan sääntöjen mukaisesti. Katujengit muodostavatkin omat sääntönsä. Esimerkiksi 

jengien sisäisiä riitoja ei uskota kolmannen osapuolen ratkaistavaksi.199 

Jengit eivät ole vaihtoehto yhteiskunnalle, vaan pikemminkin toiminnallinen heijastus 

siitä.200 Edellinen lause tuo vastakkainasettelun ja yksilön valinnan asetelmaan näkökulman, 

jossa jengirikollisuuden ei voida katsoa johtuvan vain yksittäisten henkilöiden 

henkilökohtaisista päätöksistä, vaan jengiytymisen voidaan nähdä kuvaavan myös 

yhteiskunnan epäonnistumista pitämään kaikki ihmisryhmät sen täysivaltaisina, 

yhdenvertaisina jäseninä. Yhdenvertaisten mahdollisuuksien fasadin murentuminen ja sen 

luoma katkeruus yhdistettynä materialistisia arvoja vähintään välillisesti edistävään 

länsimaiseen kapitalistiseen kulutusyhteiskuntaan perustavat lähtökohdat näiden 

tavoitteiden saavuttamisiin keinoin, joita yhteiskunnan pelisäännöt eivät tunnusta 

legitiimeiksi. Katujengien olemassaoloa ei kuitenkaan voi täysin perustella vain ympäröivän 

yhteiskunnan puutteilla, jossa jengiin päätyvä nuori ajelehtii kohti vääjäämätöntä päämäärää 

täysimääräisenä jengiläisenä. He eivät silti myöskään ole muista täysin riippumattomia 

toimijoita, vaan kenties jotain siltä väliltä.201 

Tutkimusten perusteella urbaanien kaupunkiolosuhteiden ja huono-osaisuuden 

pakkautuminen yksittäisille asuinalueille ovat merkittävässä määrin ympäristön luomia 

olosuhteita, jotka vähintäänkin kasvattavat katujengien muodostumisen vaaraa. Merkki 

tämän havaitsemisesta Suomessa oli vuoden 2021 kuntavaaleissa Helsingin osalta 

 
197 Alleyne – Wood 2013, s. 623. 
198 Densley 2013, s. 24–26. 
199 Densley 2013, s. 6. 
200 Densley 2013, s. 40–42. 
201 Ibid. 
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vaaliteemoissa ja -keskusteluissa esillä kaupunkisuunnittelun osalta kaupungin sisäinen 

eriytymiskehitys ja miten siihen tulisi vaikuttaa. Kehityksen pysäyttäminen vaikutti olevan 

suurten puolueiden yhteinen agenda, sillä eriytymiskehityksen tuomat ongelmat ovat 

tiedossa ja ennalta-arvattavissa oleva kehityssuunta, jos varhaista puuttumista ei tehdä. 

Teeman esiinnousu vaaleissa – joskaan se ei aivan puhtaasti johtunut vain katujengien 

pelosta – ilmentää sitä asenneilmapiirin muutosta, jossa yksimielisesti on siirrytty 

tunnustamaan eriytymiskehityksen luomien ongelmien olemassaolo, eikä fokusta pidetä 

enää vain laitaoikeiston populistisen jargonin aikaansaannoksena. 

5.5 Desistanssi jengielämästä 

Kriminologisissa tutkimuksissa on käsitelty enemmän jengiin liittymisen riskitekijöitä kuin 

jengeistä lähtemistä. Jäsenyys katujengissä on usein koettu väliaikaiseksi vaiheeksi ottaen 

huomioon jo katujengijäsenten verrattain nuoret iät.202 Katujengeistä lähtemisen tai 

irrottautumisen, eli desistanssin, on katsottu tapahtuvan suhteellisen nopeasti.203 Se on 

linjassa myös jengeihin liittymisen kanssa, joka on myös itsessään prosessina nopea. Suurin 

osa teini-ikäisenä katujengiin liittyneistä lähtee jengistä melko nopeasti, jolloin 

katujengeissä on korkea vaihtuvuus jäsenten osalta.204 

Syitä katujengeistä irtautumiseen on monenlaisia. Yleisiä motiiveja desistanssille voi olla 

yleinen henkinen kypsyminen, joka mahdollistaa jengiin kuulumisen vaikutusten 

tosiasiallisen sisäistämisen, jäsenyyden vaikutuksen läheisiin, uhreihin ja omiin 

henkilökohtaisiin suhteisiin. Muita syitä ovat esimerkiksi seurusteleminen ja kumppanin 

painostus tai lapsen saamisen mukanaan tuomat velvoitteet. Myös jengijäsenenä koetut 

traumaattiset kokemukset, kuten vakavat fyysiset vammat tai jengikaverin kuoleman 

kokeminen toimivat desistanssia kiihdyttävinä asioina.205 Desistanssin syitä voidaan jakaa 

sisäisiin ja ulkoisiin (push-pull) motiiveihin.206 Ulkoiset (pull) motiivit ovat jengin ulkoisia 

motivaattoreita, kuten edellä mainitut kumppanin, työn tai lapsen saaminen, kun taas sisäiset 

(push) motiivit kuvaavat lähinnä henkilökohtaista kognitiivista muutosta henkilön 

subjektiivisessa suhtautumisessa jengielämään. Esimerkiksi kypsymiseen liittyvä 

 
202 Densley 2013, s. 133. 
203 Vrt. kuitenkin Dong – Krohn 2016, s. 43. 
204 Pyrooz – Sweeten 2015, s. 418. 
205 Densley 2013, s. 134–136. 
206 Pyrooz – Decker 2011. 
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asennemuutos, väsyminen jengielämään tai väkivaltaan sekä muut vastaavat syyt ovat 

sisäisesti työntäviä motiiveja jaottelussa.207 

Jengirikollisuuden vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden tehottomuuteen johtavia syitä 

voivat esimerkiksi olla tukeutuminen perinteisiin uskomuksiin, kuten 1) jengirikollisuuden 

hahmottamiseen vain tavanomaista suurempana nuorison poikkeavuutena, 2) ajantasaisen 

tiedon ja kirjallisuuden tuntemattomuus jengiin liittymisen ja niiden aktiviteettien osalta, 3) 

uskomukset tiettyjen nuorisopalveluiden yleisestä tehokkuudesta jengiongelman hoidossa, 

jolloin tavoitteet sysätään niille interventioiden sijaan, 4) epäonnistuminen luoda ja ylläpitää 

jengiin liittyvää arviointiprosessia, sekä 5) kyvyttömyys selvitä poliittisesta paineesta 

julkisissa virastoissa.208 Mainitut syyt indikoivat vahvasti sitä, että jengirikollisuus vaatii 

erillisiä toimenpiteitä, joita ei voida sälyttää jo olemassaolevien instanssien kannettavaksi, 

ainakaan ilman toiminnallisia muutoksia. Myös ennakollinen tutustuminen ilmiöön 

kansainvälisen tiedon avulla auttaa valmistautumaan ja tunnistamaan ilmiölle ominaisia 

ongelmia, joihin voidaan varautua hyvällä suunnittelulla. Asian ei pitäisi myöskään antaa 

politisoitua tavalla, jossa mielipidetaisteluun keskittymisen aikana ilmiö kypsyy ja 

vahvistuu. 

5.6 Katujengirikollisuus Ruotsissa 

Ruotsin tilanne katujengien osalta nousee aika-ajoin myös suomalaisessa mediassa esille. 

Vuonna 2021 uutisoitiin laajasti 19-vuotiaan suositun ruotsalaisen rap-artisti Einárin 

murhasta, minkä epäiltiin liittyneen jengiväkivaltaan. Hänen epäiltiin tulleen ammutuksi 

pistoolilla teloitustyylisesti kadulle 21.10.2021.209 Tapauksen taustalla oli mediatietojen 

mukaan kidnappaus, rahapalkkioita, kosto sekä useiden eri rikollisjengien mukanaoloa. 

Einárin murhan aikaan hän oli asianosaisena todistajan roolissa oikeudenkäynnissä, joka oli 

tekoaikaan vireillä valitustuomioistuimessa.210 Asiaan liittyi näin ollen erityispiirteitä, joita 

jokapäiväiseen rikollisuuteen ei liity. Laajan medialevinneisyyden vuoksi tapaus toi asiaa 

seuranneiden tietoon ruotsalaisen jengirikollisuuden piirteitä, joista osa ei välttämättä ollut 

vielä tietoinen.  

 
207 Pyrooz – Decker 2011, s. 420. 
208 Klein – Maxson 2006, s. 116–117. 
209 Helsingin Sanomat 22.10.2021. Vierailtu 6.5.2022. Saatavilla osoitteessa: https://www.hs.fi/ulkomaat/art-

2000008353764.html  
210 Aftonbladet 21.4.2022. Vierailtu 6.5.2022. Saatavilla osoitteessa: 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/L5EgBQ/mordet-pa-einar-forsvunnen-mobil-kan-vara-avgorande-bevis  

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008353764.html
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008353764.html
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/L5EgBQ/mordet-pa-einar-forsvunnen-mobil-kan-vara-avgorande-bevis
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Ruotsissa oli pitkään akatemiassa tapana kiistää katujengien olemassaolo, vaikka poliisin 

datan perusteella katujengit olivat aiheuttaneet ongelmia jo 90-luvulta lähtien. Alun perin 

moottoripyöräjengiläisyytenä alkaneet jengiongelmat kehittyivät 2000-luvulle tultaessa 

luonteeltaan uudeksi jengityypiksi, katujengiläisyydeksi.211 Ongelmaa havainnollisti vuonna 

1999 Tukholman poliisin perustama jengikomissio vastauksena kaupungin kasvavaan 

jengiongelmaan.212 Ruotsissa ei ole poliisiviranomaisilla yhtenäistä määritelmää 

katujengille.213 Kuten aikaisemmin katujengien toiminnasta on lausuttu, alkoi 

ruotsalaistenkin katujengien toiminta hahmottumaan hyvin pitkälti samojen rakenteiden 

kautta: 1) jengiläiset identifioituivat rikollisia arvoja korostavaan jengiin, 2) 

valtavirtaelämäntyyliin suhtauduttiin torjuvasti, 3) jengit muodostivat omia sääntöjään 

esimerkiksi johtamisen, käyttäytymisen ja jengistä poistumisen suhteen, 4) rikosten 

tekeminen oli keskeinen osa ryhmäidentiteettiä.214 Kansainvälistä tutkimustietoa myötäillen 

myös ruotsalaiset jengiin liittyivät nuoret tekivät enemmän rikoksia kuin ne, jotka eivät 

liittyneet jengiin. Jengiin liittyminen oli suhteellisen yksinkertaista, joskin vaihtuvuus oli 

myös ruotsalaisissa jengeissä suurta. Suuri vaihtuvuus luo ongelman poliisivoimille 

tunnistaa jengejä ja jengiläisiä. Samaa ongelmaa havainnollistaa myös jengien hajanainen 

organisatorinen rakenne: jengeillä ei yleensä ollut kokemusta tai osaamista organisoidusta 

toiminnasta.215 

Tukholmalaiset katujengit muodostuvat lähinnä toisen sukupolven maahanmuuttajista, ja 

toinen osa uusnatsijengeistä. Rakenteeltaan ne ovat pieniä, 10–40 henkilön muodostamia 

ryhmiä, jotka koostuvat teini-ikäisistä ja alle 25-vuotiaista jäsenistä.216 Kleinin ja Maxsonin 

mallissa ruotsalaiset jengit näyttäytyvät ”tiiviinä” (compressed) jengeinä niiden rakenteen 

vuoksi. Tiiviitä jengejä leimaa niiden verrattain pieni koko, alle 50 jäsentä, sekä niiden 

lyhytikäisyys. Useimmat pysyvät koossa vain pari vuotta. Jäsenten ikähaarukka vaihtelee 

tyypillisesti 12–20 ikävuoden välillä, eikä niillä välttämättä ole tarkkaa reviiriä tai 

alueellisuutta, jota ne puolustaisivat.217 Toinen tutkimus, jossa tutkimuskohteena oli 239 

jengiläistä, osoitti kyseisen tutkimuksen jengiläisten keski-iäksi noin 23–34 vuotta.218 

 
211 Rostami – Leinfelt 2012, s. 255. 
212 Esbensen – Maxson 2012, s. 12. 
213 Rostami 2017, s. 431. Tieto vuodelta 2017. 
214 Rostami – Leinfelt 2012, s. 255–257. 
215 Ibid. 
216 Covey 2010, s. 96. Ks. myös Rostami – Leinfelt s. 255. 
217 Klein – Maxson 2006, s. 176, sekä Weerman et. al 2009, s. 22. 
218 Rostami – Leinfelt – Holgersson 2012, s. 433. 
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Vuonna 2009 muodostettiin interventiotyyppinen ohjelma, ”Stockholm Gang Intervention 

Program”, mikä koostui tutkimuksesta, valvonnasta ja yhteistyöstä viranomaisten kanssa.219  

Taustalla oli Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa kasvanut jengiongelma 2000-luvun alussa.220 

Ohjelman strategiassa päämäärinä olivat ensinnäkin rekrytoinnin estäminen ja 

vaikeuttaminen, toiseksi jengitiedustelun tehostaminen luomalla erityinen jengirekisteri, 

sekä kolmantena päämääränä oli luoda systemaattiset väylät jengeistä eroon haluaville 

jäsenille.221 SGIP toi jengirikollisuuden torjuntaan pehmeän preventiivisen lähestymisen 

elementin vastapainoksi koville lähestymistavoille. Sen tarkoituksena oli kohdistaa 

keskittymistä enemmän ihmisiin ja heidän haluunsa ja motivaatioonsa päästä eroon 

jengielämästä kuin vain perinteiseen jengin johtohahmojen vangitsemiseen tai muihin 

tukahduttamiskeinoihin.222 

Ruotsalaisten yritykset saada kitkettyä katujengiongelmaa eivät ole juurikaan onnistuneet 

laajamittaisesti vaikuttamaan kehitykseen positiivisesti. Katujengirikollisuuteen liittyvistä 

rikostilastoista mainittakoon esimerkiksi ampumisrikokset, joita kirjattiin vuosia 2011–2016 

välisenä aikana 1165, sekä käsikranaatti-iskut, joita kirjattiin 54. Ampumiset ohiajavista 

autoista (ns. drive by -ampumiset), jotka leimallisesti korostuvat yhdysvaltalaisessa 

katujengirikollisuudessa, ovat Ruotsissa jo arkipäivää.223 Pohjois-Eurooppa eroaa muusta 

Euroopasta ampuma-aserikosten tekijöiden keski-iän osalta, sillä 20–24-vuotiaiden 

ikäryhmä vastaa suurimmasta osasta rikoksista, kun muualla Euroopassa ampuma-

aserikoksiin syyllistyy eniten 30–34-vuotiaiden ikäryhmään kuuluvia.224 Ampumistapausten 

lisääntymisen syy on nähty laittomien aseiden määrän lisääntymisenä, joita on salakuljetettu 

erityisesti Balkanin alueelta,225 yhdistettynä kasvaneeseen jengirikollisuuteen.226 

Ruotsin poliisiviranomaisen julkaisemassa raportissa vuodelta 2017 käsiteltiin muun muassa 

kasvavan rikollisuuden syitä ja seurauksia. Raportti keskittyi erityisesti ongelma-alueiksi 

luokiteltaviin alueisiin. Raportissa ei käytetty suoraan termiä katujengi tai jengi, vaan siinä 

operoitiin lähinnä termillä rikollisverkosto, kriminell nätverk. Näitä, noin 70–100 henkilöstä 

koostuvaa rikollista verkostoa vailla vahvaa hierarkkista rakennetta, katsottiin olevan 

 
219 Esbensen – Maxson 2012, s. 12. 
220 Rostami – Leinfelt 2012, s. 258–259. 
221 Rostami – Leinfelt 2012, s. 259–260. 
222 Rostami – Leinfelt 2012, s. 262. 
223 Rostami 2017, s. 365. 
224 Rostami 2017, s. 367. 
225 Polisen 2017, s. 27.  
226 Khoshnood 2018, s. 50. 
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paikallisten poliisiviranomaisten mukaan ongelma-alueilla yhteensä noin 200.227 Raportissa 

mainitaan myös esimerkiksi nuorten alentunut kynnys käyttää väkivaltaa poliisia kohtaan 

viime vuosikymmenen aikana.228 Jopa 9-vuotiaat saattavat jo kantaa aseita ja 11-vuotiailla 

olla riippuvuusongelmia.229  

Raportin tulkinnan osalta tulee kiinnittää erityistä huomiota yleisiin ongelmiin, joita 

vertailevassa tutkimuksessa tulee vastaan katujengirikollisuuden osalta. Kaikki raportin 

rikollisverkostot eivät välttämättä täyttäisi esimerkiksi Eurogang-määritelmää, eikä niitä 

suoranaisesti voisi varmuudella leimata katujengeiksi. Tarkkojen lukujen esittäminen on 

näin ollen hankalaa, joskin jäsenmääristä ja ryhmien luonteesta on pääteltävissä, että osa 

näistä verkostoista viittaa katujengeihin, jos niiden ominaisuuksia peilataan Kleinin ja 

Maxsonin jengien tyyppijärjestelmään. Tätä tulkintaa tukee myös ruotsalainen tutkimus 

vuodelta 2012, joka nimenomaisesti yhteensovitti kyseistä tyyppijärjestelmää ruotsalaisiin 

jengeihin.230 Koska poliisiviranomaisen raportissa nimenomaisesti kuitenkin operoidaan eri 

termillä, mitä monissa muissa tässä tutkielmassa esitellyistä tutkimuksista on käytetty, tulee 

lukuihin näin ollen suhtautua varauksella.  

Vaikka tarkat luvut jäisivätkin esittelemättä, on jengirikollisuuden tila Ruotsissa päässyt 

kasvamaan miltei hallitsemattomaksi ongelmaksi.231 Jengirikollisuuden vastaisten 

ohjelmien vaikutukset eivät mitä ilmeisimmin saa kurottua kiinni etumatkaa, joka johtuu 

osittain ongelmasta vaikenemisesta ja osittain ongelman äärimmäisen vaikeasta luonteesta. 

Kun kyseessä on kansainvälinen yhteiskunnallinen ilmiö, jonka ratkaisemiseksi ei ole 

lähtökohtaisesti onnistuttu missään löytämään pysyvää ratkaisua, ei ruotsalainen 

epäonnistuminen ole mitenkään poikkeavaa. Toki tilanteen kehittyminen nykypäivään olisi 

varmasti ollut vähintäänkin hidastettavissa suuremman huomion kiinnittämisellä jo 

varhaisemmassa vaiheessa ilmiön kasvaessa 2000-luvun alussa, mutta ilmiön totaaliselle 

pysäyttämiselle tuskin olisi koskaan ollutkaan mahdollisuuksia. Ruotsin jengirikollisuuden 

piirteillä on merkittäviä yhtymäkohtia kansainväliseen jengitutkimukseen, mikä osoittaa 

kyseessä olevan jokseenkin universaali sosiaalinen ilmiö, joka monissa länsimaisissa 

yhteiskunnissa on viimeisten vuosikymmenten aikana kehittynyt. Ruotsalaisten katujengien 

ominaisuuksia tarkastellen voidaan todeta, että niihin osallistuu myös alle 15-vuotiaita, 

 
227 Polisen 2017, s. 22. 
228 Polisen 2017, s. 4. 
229 Polisen 2017, s. 18. 
230 Rostami – Leinfelt – Holgersson 2012. Myös tämän tutkimuksen johtopäätöksenä oli se, että compressed-

tyypin jengit olivat yleisimpiä, ks. s. 440–441. 
231 Jengiongelmaa kuvattiin aidoksi ongelmaksi jo vuonna 2010. Ks. SOU 2010:15, s. 45. 
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joiden riskitekijät katujengiin liittymisen osalta ovat yhdenmukaiset aikaisemman 

kriminologisen tiedon kanssa jengirikollisuudelle altistavien löydösten perusteella.232 

Ruotsissa ei toisaalta ole päädytty tutkielmassa aikaisemmin käsiteltyyn tanskalaiseen 

ratkaisuun, jossa nuorisorikollisuutta yritettäisiin vähentää laskemalla vastuuikärajaa 

nykyisestä 15 vuodesta. Toimenpidettä ei ole viranomaisten raporteissa eikä tieteellisissä 

artikkeleissa mainittu, joten se ei vaikuta olevan ruotsalaisen oikeudellisen arsenaalin 

käytettävissäkään, ainakaan vielä. 

Kirjallisuudessa Euroopan nykytilaa, jossa katujengit keskittyvät suuriin kaupunkeihin 

paikallisina ongelmina, on verrattu Yhdysvaltojen 1940–1950-lukujen tilanteeseen, minkä 

jälkeen tilanne on eskaloitunut merkittävästi katujengien levittäytyessä suurkaupunkien 

ulkopuolelle myös pienempien yhteisöjen ongelmaksi.233 Ruotsissa on toivottu 

pohjoismaisen tutkimuksen aihepiirin ympäriltä lisääntyvän.234 Uusia tutkimuksia onkin 

tehty jengirikollisuudesta, mutta eri asia on löytää niiden avulla tarpeeksi toimivat ja 

tehokkaat toimenpiteet ilmiön vastaisessa kamppailussa. Tähän mennessä kehityskulkua ei 

ole saatu pysäytettyä. Aika näyttää, onko ruotsalaisilla paluuta laajamittaista väkivaltaista 

katujengirikollisuutta edeltäneeseen aikaan. Kaikki eivät tulevaisuuden näkymiin suhtaudu 

optimistisesti, kuten Khoshnood on asian ilmaissut: ”There is, unfortunately, serious 

indications that the spiral of violence will continue to grow in Sweden.”235 

5.7 Katujengit ja Suomen tilanne 

Suomessa katujengirikollisuus ja siihen keskittyminen eivät olleet vielä 2010-luvulla 

merkittävää viranomaishuomiota herättänyt ongelma. Vuoden 2020 lopulla Poliisin 

ennaltaehkäisevän toiminnon komisario antoi mediassa lausunnon asiasta, missä asiaa 

luonnehdittiin pikemminkin pienen, rikoksilla oirehtivan joukon aiheuttamaksi liiallista 

huomiota saaneeksi ilmiöksi.236 Erikoista lausunnossa on vielä Poliisin katujengille antama 

määritelmä, jolla ei ole mitään tekemistä esimerkiksi Eurogang-määritelmän kanssa: 

”Katujengillä tarkoitetaan porukkaa, jolla on johtaja ja oma tunnus, ja joka pyrkii valtaamaan 

jonkin alueen itselleen esimerkiksi pelkoa ja rikoksia aiheuttamalla. Se, että jokin 5 hengen 

 
232 SOU 2010:15, s. 48–52. 
233 Rostami – Leinfelt – Holgersson 2012, s. 441. 
234 SOU 2010:15, s. 173. 
235 Khoshnood 2018, s. 50. 
236 Helsingin Uutiset 11.11.2020. Vierailtu 11.5.2022. Saatavilla osoitteessa: 

https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/3158237 

https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/3158237
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porukka tekee yhdessä rikoksen, ei täytä katujengin määritelmää.”237 Toki Suomessa ei 

virallisesti ole otettu käyttöön mitään määritelmää, eikä näin ollen voida olettaa Poliisin 

käyttävän mitään tiettyä yhtenäistä määritelmää. Toisaalta Kleinin ja Maxsonin 

tyyppijärjestelmän kannalta on erikoinen ratkaisu rajata katujengit reviirihakuisiksi. 

Vuonna 2022 oikeusministeriön julkaisemassa ”Toimintamalli rikoksilla oireileville 

nuorille” ei mainita juuri mitään nuorison jengiytymiskehityksestä. Asiakirjassa operoidaan 

termeillä ”syrjäytyminen” ja ”rikoksilla oirehtiva nuori”.238 Nuorisorikosoikeudessa nuorien 

leimaamisella negatiivisia assosiaatiota herättävin termein ei välttämättä ole positiivisia 

vaikutuksia. Nuotio on esimerkiksi kuvaillut nuorisorikosoikeutta nuorallatanssimiseksi, 

jossa poliittisiin tavoitteenasetteluihin ja käytettyihin puheenvuoroihin tulee suhtautua 

kriittisesti.239 Pehmeämmän retoriikan käyttäminen voi olla viisaampi tapa julkisessa 

keskustelussa käsitellä nuorten häiriö- ja lainvastaista käyttäytymistä. Edellä mainittu 

terminologia pitää sisällään ajatuksen taaksepäin katsovasta lähtökohdasta, jossa nuori on 

ajautunut tilanteeseen, jossa rikollinen käytös ilmenee. Kysymykseen siitä, miten 

jengiytymisongelman juurisyihin tulee puuttua ei saada vastausta kysymättä ensin, mitkä 

tekijät aiheuttavat ja vaikuttavat nuorison jengiongelmaan.  

Vuonna 2021 Poliisi alkoi kuitenkin antamaan medialle haastatteluja, joissa käytettiin termiä 

katujengi ja tunnustettiin virallisesti niiden olemassa olo.240 Viitteitä ongelman kasvamisesta 

aivan viime vuosilta on havaittavissa, ja ilmiön tietoisesta ja tahallisestakin kasvattamisesta 

on viitteitä vireillä olevassa suurempaa huomiota herättäneessä tapauksessa, jossa 

Kaivohuoneelle suunnitellussa iskussa oli osallisena katujengejä. Asiassa syyttäjänä 

toiminut henkilö on haastattelussa kertonut tapauksesta nousseen esille asianosaisten 

Ruotsin tilannetta ihannoiva asenne, sekä Ruotsin kehityksen suoranainen toivominen 

Suomeen.241 Viranomaisten taholta aloite käyttää sanaa katujengi sekä tapausten päätyminen 

oikeuskäsittelyyn viestii ilmiön vakiintumisesta. Mikäli pyrkimyksenä tosiasiallisesti on tai 

olisi ilmiön levittäminen, on kyseessä huolestuttava motiivi. Tarkoituksellinen ilmiötä 

edistävä toiminta yhdistettynä ympäristöolosuhteiden luomiin edellytyksiin tekee 

 
237 Ibid. Tarkemmin analysoituna mikään lausunnossa mainituista ominaisuuksista ei ole vakiintunut 

katujengin tunnusmerkistöä kuvaavaksi. Ks. Eurogang-määritelmä tästä. 
238 OM Mietintöja ja lausuntoja 2019:44. 
239 Nuotio 2008, s. 378. 
240 Ks. esim. Helsingin Uutiset 18.9.2021. Vierailtu 6.5.2022. Saatavilla osoitteessa: 

https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/4297632 
241 MTV:n haastattelu 19.4.2022. Vierailtu 6.5.2022. Saatavilla osoitteessa: 

https://www.mtv.fi/sarja/rikospaikka-33001037002/mika-erottaa-katujengit-perinteisista-rikosllijengeista-

ilmio-on-uusi-ja-vakava-sanoo-syyttaja-1586652 

https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/4297632
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katujengien torjunnan ja preventiiviset keinot tehottomammiksi. Toisaalta kyseessä on 

yksittäistapauksellinen mediatietojen mukaan esitetty lausuma, josta pitkälle vietävien 

johtopäätösten tekeminen ja sen sisällöllinen ylianalysointi ei kokonaisuudessaan tuota 

suurta lisäarvoa keskusteluun. On kuitenkin merkittävää, että katujengielämää ihannoivilla 

asenteilla on kasvualusta nuorten keskuudessa. 

5.7.1 Tilastokatsaus nuorten tekemästä rikollisuudesta 

Taulukko 2. Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto. 

 

Yllä olevaan kuvaan on koottu Tilastokeskuksen rikos- ja pakkokeinotilastoista tilastodataa, 

jossa näkyy alle 15-vuotiaiden selvitetyt varkaus-, ryöstö- ja pahoinpitelyrikokset vuosilta 

2016–2020. Näiden kolmen rikoslajin valinta tähän taulukkoon perustuu niiden luonteisiin 

yleisinä katujengirikollisuuteen liitettyinä rikoksina. Pahoinpitelyrikokset ovat joka vuosi 

kasvaneet, ja kasvua on prosentuaalisesti yli 60 %. Ryöstörikosten osalta voidaan todeta 

merkittävä kasvu vuosien 2019 ja 2020 välillä: määrä on kaksinkertaistunut. Vuonna 2021 

toisaalta uutisoitiin laajasti myös niin sanotusta roadman-kulttuurista, johon on yhdistetty 

myös ryöstörikoksia.242 Ilmiö ei ole tämän tutkielman alaan kuuluva tutkimuskohde, mutta 

kenties ryöstörikollisuuden kasvua selittää ennemminkin roadman-ilmiö kuin katujengit. 

Toisaalta ei ole poissuljettua ajatella aikaisemmin käsitellyn jengirikollisuuden tutkimuksen 

valossa samojen nuorten olevan suuremmassa riskissä ajautua katujengeihin ottaen 

huomioon jengiin liittymiseen vaikuttavat riskitekijät, joista voidaan mainita esimerkiksi 

 
242 MTV-Uutiset 14.9.2021. Vierailtu 13.5.2022. Saatavilla osoitteessa: 

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/mika-ihmeen-roadman-kulttuuri-rikollista-elamantapaa-ihannoiva-ilmio-

yleistyy-paakaupunkiseudulla-mennaan-huppu-paassa-ja-kannetaan-puukkoa/8234408 
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nimenomaan rikollisen käyttäytymisen alttius. Kuitenkaan näiden kahden ilmiön 

samaistaminen ei ole mielekästä. 

Poliisiviranomainen on myös itse koonnut tietoa nuorison väkivaltarikollisuudesta. 

Tilastoista voidaan nähdä rikosten suhteellinen pakkautuminen urbaaneille alueille, 

erityisesti pääkaupunkiseudulle.243 Kehitys on linjassa muualla maailmassa tapahtuneen 

katujengiytymisen kehityksen kanssa. Nuorten väkivaltarikollisuuden kehitykselle on haettu 

selitystä muun muassa koronapandemian poikkeusolojen aiheuttaman nuorison 

pahoinvoinnin ja sen kautta rikoksilla oireilun kautta.244 Väkivaltarikollisuuden määrän 

kasvava kehitys on kuitenkin alkanut jo ennen pandemiaa,245 joten pandemia-ajan ei voida 

ajatella yksinään muuttaneen tilannetta, joskin sen voidaan perustellusti uskoa kiihdyttäneen 

kehitystä. Mikäli jengiytymiskehitykseen ei kyetä riittävästi puuttumaan, on todennäköistä, 

että kasvava trendi jatkuu, kuten Ruotsissa on pelkona. Kansainvälinen katujengitutkimus 

sekä Poliisin esittämät lausunnot ja huolenaiheet huomioiden on myös vaara siitä, että entistä 

useampi jo alle 15-vuotias tulee katujengien kautta syyllistymään rikostunnusmerkistöt 

täyttäviin tekoihin. Onko tämän nuoremman ikäryhmän kasvava ja raaistuva rikollisuus 

kuitenkaan riittävä peruste pohtia rikosoikeudellisen vastuuikärajan laskua? 

6. Yhteenveto ja loppupäätelmät 

Tutkielmassa on tutkittu rikosoikeudellista vastuuikärajaa, sitä koskevaa lainsäädäntöä ja 

sen kautta nuorisoa koskevaa erityiskohtelua sekä kriminaalipoliittista suhtautumista 

nuorisorikollisuuteen. Lisäksi vastuuikärajakeskusteluun on lisätty kansallisesti meille uusi 

huolta aiheuttava ilmiö, nuorten katujengit. Katujengien osalta suurin osa tieteellisestä 

englanninkielisestä tutkimustiedosta tulee Yhdysvalloista ja Iso-Britanniasta. Viime vuosina 

myös Ruotsista on saatu tutkimustietoa. Kansallista tutkimusta aiheesta ei vielä kunnolla ole 

ilmiön tuoreen luonteen vuoksi. 

Rikosoikeudellisen vastuuikärajan perusteluista voidaan todeta, että nykyisen 

tutkimustiedon valossa vallitsee konsensus ihmisen varhaisemmasta fyysisestä 

kehittyneisyydestä verrattuna yli sadan vuoden takaiseen aikaan. Ei ole kuitenkaan voitu 

todistaa sitä, että psyykkisessä kehitysprosessissa olisi tapahtunut muutosta, jolla voitaisiin 

perustella nuorten varhaisempaa kehittyneisyyttä. Päinvastoin, lääketieteellinen 

 
243 Danielsson 2022, s. 9. 
244 Danielsson 2022, s. 6–7. 
245 Ibid. 



59 
 

tutkimustieto – erityisesti aivotutkimus – osoittaa, että aivojen kehitys jatkuu vielä pitkälle 

18-vuoden täysi-ikäisyyden jälkeen. Nuorten kehittymisvaiheessa olevat aivot eivät kykene 

samanlaiseen rationaaliseen ja hillittyyn päätöksentekoon sekä impulsseista 

pidättyneisyyteen kuin mitä voidaan perustellusti vaatia yksilöltä, johon tulisi 

rikosoikeudellisia seuraamuksia voida kohdistaa. Tämä on otettu myös lainsäädännöllisesti 

huomioon asteikon lieventämisperusteissa vielä 15 ikävuoden jälkeenkin. Myös ankarasti 

vapauteen kohdistuvien rikosoikeudellisten seuraamusten haittavaikutukset huomioituna, on 

perusteltua asettaa niiden käyttämisen standardit korkeammalle muuhun väestöön 

suhteutettuna. Nuorten yhteiskunnallisesta roolista voidaan todeta, että aikuistumisen ja 

itsenäistymisen sosiaaliset tapahtumat sijoittuvat nykyään pidemmälle aikuisuuteen. Tältä 

osin kehityksessä on pikemminkin menty subjektiivisen päätöksenteon osalta taaksepäin. 

Nuorisorikollisuus on ollut kokonaisuutena laskussa 2000-luvun alussa, ja alle 15-vuotiaiden 

tekemien rikosten määrä ei ole myöskään suhteellisesti kasvanut verrattuna 15–17-

vuotiaiden tekemiin rikoksiin ainakaan vuosien 2016–2020 aikana. 

Rangaistusteorioiden soveltuvuudesta nuoriin ja nuoriin rikoksentekijöihin on eroja 

verrattuna aikuisväestöön. Sovitusteorian soveltuvuus ei ole nuorten kohdalla erityisen 

tarkoituksenmukainen. Nuorten alhaisempi ymmärrys teon moitittavuudesta ei vastaa sitä 

perusperiaatetta, jonka mukaan rangaistuksella pakotetaan kohdehenkilö miettimään tekonsa 

moitittavuutta. Jo teosta usein puuttuva harkinta muutenkin alentaa nuoren tekemän teon 

moitetta. Myös yleispreventiivisten keinojen toimivuus on osittain kyseenalainen, kun kyse 

on erityisesti pelotepreventiosta. Nuorten toimintamalleja on toisaalta helpompi muovata 

kuin aikuisväestön, jolloin positiivisen yleisprevention tavoitteita voidaan pyrkiä 

tavoittelemaan. Toisaalta yleispreventiiviset tavoitteet samalla myös vaativat nuortenkin 

rikoksentekijöiden rankaisemista. Erityispreventiivisten keinojen tehokkuudessa on myös 

ongelmansa. Varoitusten toimivuus riippuu vastaanottavan nuoren suhtautumisesta. 

Vapauteen kohdistuvien rangaistusten, erityisesti ehdottoman vankeuden, käyttäminen on 

nuoren kehitykselle haitallista, minkä lisäksi sen sosiaalistavat vaikutukset ovat heikot. 

Erityispreventiivisistä keinoista nuorisorangaistus vaikuttaa teoreettisella tasolla olevan 

hyvin tavoitteitaan edistävä ratkaisu, mutta sen suurimpana ongelmana on sen hyvin vähälle 

käytölle jäänyt rooli seuraamusjärjestelmässä. 

Modernissa hyvinvointivaltiollisessa kriminaalipolitiikassa otetaan huomioon nuorten 

erityisasema hyvin. Marttusen kokoamat perustelut ratkaisulle ovat kestävät. Yleisesti 

kriminaalipolitiikan trendinä on tietynlainen yksittäisiin ilmiöihin perustuva tiukentuminen, 
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mutta pääpiirteissään suomalaisen kriminaalipolitiikan voidaan edelleen todeta edustavan 

lievää kriminaalipolitiikkaa. Nuorison kohdalla ei olla vielä toteutettu radikaaleja 

ankaroittavia toimenpiteitä tai asetettu rangaistavuutta korottavia tavoitteenasetteluita. 

Tanskassa toteutettu rikosoikeudellisen vastuuikärajan laskeminen 14 ikävuoteen ja tätä 

seurannut tutkimus osoittavat, että uudistuksella ei saavutettu tavoiteltuja päämääriä. 

Nuorisorikollisuus ei laskenut, rikosoikeudellisen järjestelmän piiriin ajautuneilla oli 

korkeampi riski syyllistyä uudelleen rikokseen, minkä lisäksi varhaisemmalla ajautumisella 

rikosoikeudellisen järjestelmän piiriin ja poliisin rekisteriin voi olla vaikutusta 

tulevaisuudessa. Mikään asia tutkimuksessa ei antanut viitettä siitä, että 

nuorisorikollisuuteen voitaisiin vaikuttaa vähentävästi vastuuikärajaa alentamalla. 

Vaikutukset olivat päinvastaiset. Tällä kriminaalipoliittisella keinolla ei näin ollen 

palveltaisi sen primääritavoitetta, rikollisuuden vähentämistä. 

Nuorison katujengirikollisuus tuo kuitenkin oman lisänsä keskusteluun. Saatavilla olevan 

kansainvälisen tutkimustiedon perusteella voidaan perustellusti todeta siihen liittyvän 

keskeisiä valtioiden rajat ylittäviä mekanismeja ja yhteneväisyyksiä. Maiden väliset 

kontekstuaaliset erot huomioiden ruotsalainen tutkimustieto soveltuu parhaiten Suomen 

kansallisen kehityksen arviointiin, joskin ruotsalaiset tutkimustulokset noudattelevat 

pääpiirteissään myös aikaisempaa kansainvälistä tutkimustietoa. Näin ollen on myös 

perusteltua esittää vähintään varovainen arvio siitä, että ilman merkittäviä toimenpiteitä 

samansuuntainen kehitys olisi mahdollinen myös Suomessa. Suomessa tulisikin kehittää 

virallinen laintasoinen määritelmä katujengeille tai implementoida Eurogang-määritelmä. 

Ilman määritelmää keskustelu aiheesta vaikeutuu, jos määritelmä muuttuu puheenvuorosta 

ja raportista toiseen. 

Katujengien rakenteesta ja toimintatavoista voidaan todeta niiden rakenteiden vaihtelevan 

merkittävästi, eikä yhtä tiettyä tyyppiä voida käyttää universaalisti. Kleinin ja Maxsonin 

tyyppijärjestelmää soveltaen voidaan hahmottaa erilaisia katujengejä, joista tiiviit jengit 

näyttävät ainakin Ruotsissa aikaisemmin olleen yleisin katujengimuoto. Katujengit ovat 

korostuneesti urbaaneiden suurten kaupunkien ilmiö. Jengeihin hakeudutaan muun muassa 

turvan ja toisaalta niiden luoman antisosiaalisia piirteitä ja viranomaisvastaisia asenteita 

jakavien vertaisten vuoksi. Isoimmassa riskissä liittyä katujengiin ovatkin jo muutenkin 

rikoksille alttiit yksilöt. Katujengien tyyppirikokset ovat tutkimustiedon perusteella melko 

yhteneväiset eri maiden välillä: ryöstöt, omaisuusrikokset, vahingonteot (esimerkiksi 

graffitien maalaamiset), väkivaltarikokset ja huumausainerikokset. Myös teräaseiden ja 
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ampuma-aseiden kantaminen ja käyttö on yhdistetty katujengeihin. Ylipäänsä 

katujengirikollisuuteen liitetään moitittavampi rikollisuus kuin vain perinteiseen nuorison 

tekemään rikollisuuteen. Katujengeihin saatetaan liittyä jo 13–15-vuoden iässä, mutta 

jäsenten suurin ikäryhmä on yleensä 15–25 vuoden välillä. Vaihtuvuus on melko 

nopeatempoista, eivätkä katujengit tyypillisesti pysy myöskään koossa kovin kauaa. Jengien 

hierarkkisissa suhteissa on eroja, mutta selkeitä käskyvaltasuhteita ei välttämättä ole. 

Nuoruuteen sijoittuneen jengijäsenyyden on lisäksi todettu kantavan negatiivisia vaikutuksia 

vielä aikuisikään asti, jolloin haittavaikutukset eivät rajaudu kategorisesti vain jäsenyyden 

aikaan. 

Katujengi-ilmiön kompleksisuudesta ja sen hallittavuuden äärimmäisestä hankaluudesta 

kertoo se, ettei sitä ole voitu vielä oikeastaan missään saada laajasti lopetettua. On sitten 

kyse preventioista, interventioista tai muista erilaisista toiminnallisista ohjelmista 

katujengien hillitsemiseksi ja purkamiseksi, on niiden todellinen tehokkuus ollut riittämätön 

ratkaisemaan ongelmaa. Eri lähteissä on esitelty erilaisia pääsääntöjä toimivien sekä toisaalta 

toimimattomien tapojen ratkaisemiseksi. Rikosoikeudellisen vastuuikärajan laskemista ei 

ainakaan tätä tutkimusta varten löydetty ehdotettujen toimenpiteiden joukosta nuorten 

katujengirikollisuuden vähentämiseksi.  

Toisena havaittavana ilmiönä katujengi-ilmiön osalta on asiasta vaikeneminen ja sen 

vähättely. Lisäksi monien katujengirikollisuustutkimusten lopussa todetaan 

jatkotutkimuksen olevan tarpeellista. Näin tietenkin aina on haluttavaa ja jopa vaadittavaa 

silloin, kun kyse on kriminaalipoliittisesta päätöksenteosta, josta keskusteltaessa aineksia 

voidaan hyödyntää käyttäen korkealaatuisinta tieteellistä kriminologista tutkimustietoa. 

Kritiikki ei niinkään kohdistu tiedon paikkansapitävyyden varmistamiseen ja jalostamisen 

tavoitteeseen, vaan prosessin pitkäkestoisuuteen. Ilmiön tunnustamattomuus yhdistettynä 

tarpeeksi pitkäaikaiseen tutkimusprosessiin johtaa miltei auttamatta tutkimuskohteena 

olevan yhteiskunnallisen ongelman kasvamiseen. Ratkaisuja keksitään ja implementoidaan 

vasta silloin, kun saattaa olla jo liian myöhäistä saada ongelmaa kuriin. Kun käytetyt 

ratkaisut havaitaan riittämättömiksi, luo se keskustelussa tilaa vaihtoehtoisille, epätoivoisille 

ratkaisuille, jotka voidaan yrittää myydä keinona vastata ongelmaan. Päätöksenteon 

viivästyminen ja yleinen tarpeeksi varhaisen puuttumisen epäonnistuminen luovat 

populistisille poliittisille voimille ponnahduslaudan esittää yhteiskunnan epäkohta 

valtaapitävien epäonnistumisena, johon tarjotaan kriminaalipoliittisia ratkaisuja, jotka eivät 

nekään ole toimivia ja voivat vain kiihdyttää ongelman kasvua. Ongelmaan haetaan 
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offensiivisesta rikosoikeuspolitiikasta reaktiivisia vastauksia. Asian luonne sivuutetaan ja 

keinovalikoimasta valitaan kovat keinot ongelman ratkaisemiseksi – käydään niin sanotusti 

taisteluun rikollisuutta vastaan. Esimerkkinä tästä on juuri Tanskan uudistus: monitahoiseen 

ongelmaan haetaan ratkaisua yksinkertaisella toimenpiteellä, kuten rikosoikeudellisen 

vastuuikärajan laskemisella, mikä johti vain nuorisorikollisuuden määrälliseen kasvamiseen.  

Katujengeihin liittyy alle 15-vuotiaita, jotka ovat rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän 

ulottumattomissa. He ovat täten jäsenyytensä perusteella vakavamman rikollisuuden piirissä 

ja voivat vakaviin rikoksiin syyllistyä itsekin, vaikka heitä ei pystytä rikosoikeudellisin 

keinoin rankaisemaan. Erityisesti poikkeusluonteiset tapaukset voivat saada 

kyseenalaistamaan vastuuikärajaratkaisun ja pohtimaan sen alentamistarvetta. 

Lastensuojelun toimenpiteiden riittämättömyys ja halu saada tehdylle rikokselle 

rikosoikeudellinen rangaistus kuvastaa rikosoikeudellisen järjestelmän välineellisyyttä ja 

ajatus istuu rangaistusteoreettisesti lähimmäksi sovitusteoriaa. Mitä moitittavampi teko, sitä 

vaikeampi on hyväksyä ajatusta nuorten erityiskohtelusta. Kriminaalipoliittisessa 

päätöksenteossa tulee kuitenkin tukeutua rationaaliseen päätöksentekoon, eikä antaa 

yksittäisten tapausten horjuttaa tietoon perustuvaa mekanismia. Sovitusajatus sellaisenaan ei 

enää istu suomalaiseen ajatteluun, jossa korostetaan positiivista yleispreventiota ja 

erityispreventiivisiä keinoja, joissa sosiaalistavat tekijät ovat erityisesti nuorten kohdalla 

toivottavimpia. Myöskin rangaistuksen käyttäminen pelotteena kuvastaa vanhanaikaista 

tapaa hahmottaa kriminaalipolitiikkaa. Nuorten kohdalla pelotepreventiolla ei muutenkaan 

ole toivottuja lopputuloksia. 

Vaikka nuorten katujengirikollisuudesta aiheutuvan moraalisen paniikin ja jonkinlaisen 

sisäisen oikeudenmukaisuuden vääristämät, tieteellisen tiedon sivuuttavat perustelut 

rikosoikeudellisen vastuuikärajan laskemisesta hyväksyttäisiinkin ja päädyttäisiin 

laskemaan ikärajaa, se myös tekisi katujengien ulkopuolisista rikoksiin syyllistyneistä 

nuorista rikosoikeudellisesti vastuunalaisia. Alentuneen ikärajan aiheuttamat ongelmat 

yleisen nuorisorikollisuuden kasvusta – olettaen vaikutuksen toistuvan myös meillä 

Suomessa – olisivat jo itsessään hyöty-haitta-punninnassa liian suuret haitat verraten niitä 

lähinnä mielikuvien ja oikeudenmukaisuuden tunteen tyydytykseen, mitä ikärajan 

laskemisella saavutettaisiin. Näiden asioiden priorisointi kriminaalipolitiikassa ylitse lapsen 

edun, perusoikeuksien ja rikollisuuden vähentämisen, asettaisi päätöksen äärimmäisen 

kyseenalaiseksi. 
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Katujengirikollisuuteen liittyvä vähemmistöjen osuus tekee aiheesta poliittisesti tulenaran 

aiheen. Minkälaisella retoriikalla operoidaan, kun kyseessä on nuoret ja erityisesti nuoret 

maahanmuuttajat, joiden lähtökohdat ovat jo ilman erityistä leimaamista valtaväestöön 

suhteutettuna keskimäärin heikommat? Keskustelussa tulee kuitenkin myös pitää samalla 

mielessä erityisesti katujengien rikosten uhritkin – vaikka katujengien jäseninä ja 

rikoksentekijöinä olisi vähemmistöjen edustajia, voi myös uhripuolella olla samanlaisista 

heikommista lähtökohdista olevia. Vaikeneminen ja toimimattomuus eivät palvele 

katujengien uhrien asemaa. Varhaisessa vaiheessa ongelmaan puuttuminen myös palvelee 

suurimmassa riskissä olevia nuoria, joiden tulevaisuuteen voidaan puuttua ennen kuin 

jäsenyyden aiheuttamat ongelmat ehtivät alkaa ja kasaantua tulevaisuuteen kantautuvin 

seurauksin. Näin ollen yleisessä poliittisessa diskurssissa ei tule asettua asemasotaan, jossa 

vastapainoksi yksittäisten ilmiöön liittyvien teemojen kärjistämiseen tähtäävien poliittisten 

äänien vuoksi asettaudutaan vastakkaiselle näkökannalle, mikä heijastuu 

kriminaalipolitiikkaan. Vaikka kaikki katujengirikollisuuteen liittyvät toimintaohjelmat 

eivät välttämättä ratkaise pysyvästi ongelmaa, on niiden käyttäminen kuitenkin tarpeellista 

ja vaadittavaa. Rikosoikeudellisen järjestelmänkään olemassaolo ei ole lopettanut 

rikollisuutta, joten vaatimus pysyvän ja totaalisen ratkaisun löytämisestä on 

epärationaalinen, mitä ei välttämättä pysty edes saavuttamaan. Tutkielmassa käsitellyn 

tutkimustiedon perusteella rikosoikeudellisen vastuuikärajan alentaminen vaikuttaa 

kuitenkin epärationaalisimmalta ratkaisulta ongelmaan. On silti mahdollista, että yksittäisiä 

vastuuikärajaa laskevia vaativia puheenvuoroja tullaan kuulemaan, mikäli katujengiongelma 

Suomessa kasvaa nykyisestä.  
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