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1.     JOHDANTO  
 
 
 
Kaikissa ihmisten muodostamassa yhteisöissä on yksilöiden tekemiä tekoja, joita on 

pidettävä epäsuotavina. Suojellakseen itseään ja taatakseen toimintansa jatkuvuuden, ovat 

yhteisöt usein vielä sanktioineet tällaiset epätoivottavat teot. Kun kyse on julkisen 

viranomaisen laintasoisella säädöksellä sanktioimasta teosta, puhumme rikoksesta. 

 

Nykyisen käsityksen mukaan rikollisuus on vuorovaikutusta yksilön ja yhteiskunnan 

välillä. Siinä ei ole kysymys yksilön ominaisuudesta (Anttila-Törnudd 1983, 13). 

Rikollisuus on siis sanktioitua norminvastaista käyttäytymistä. Siten se on eräällä tavalla 

sopimuksenvarainen asia. Kukin yhteiskunta kuitenkin määrittelee omalla tavallaan sen, 

minkä se katsoo rikokseksi. Tämän mukaisesti teko tulee rikokseksi, kun se 

kriminalisoidaan ja lakkaa olemasta rikos, kun sitä koskeva rangaistussäädös kumotaan.  

 

Koska rikokseksi katsottu teko on aina yhteisössä sopimuksenvarainen asia, tekoja jotka 

vääjäämättä aina ja kaikkialla olisivat rikoksia, on tuskin kovinkaan paljon olemassa. 

Rikokseksi määritelty teko on tietysti aikaan ja kulttuuriin liittyvä. Toisaalta useimmissa 

kulttuureissa on kuitenkin havaittavissa samankaltainen ydinnormisto. Niinpä esimerkiksi 

yhteisön jäsenten hengen ja terveyden vahingoittaminen ovat useimmiten sanktioituja. 

Kehittyneemmät kulttuurit, jos niin voidaan sanoa, takaavat jäsentensä omaisuudenkin 

koskemattomuuden. Näyttääkin siltä, että Vanhan Testamentin kymmenen käskyä 

sisältävät ainakin useimmille valtakulttuureilla keskeisen normiston. Ilmeisesti siinä on 

kyse yhteisön säilymisen kannalta välttämättömistä säädöksistä. Toisaalta rikoksella on 

myös yhteisön ja yhteiskunnan yhteenkuuluvuutta lisäävä funktio, joka toteutuu, kunhan 

rikollisuus ei kasva liian suuriin mittoihin. Rikollisen teon synnyttämän uhkan kokeminen 

vahvistaa yhteistä ymmärrystä normiston määräyksien tärkeydestä ja sen suomasta 

turvallisuuden tunteesta. 

 



 2 

 
 
 2.     NORMI  JA  POIKKEAVUUS 
  
  

 Jokaisen yhteisön olemassaolo edellyttää yhdenmukaista käyttäytymistä. Jotta tämä 

 toteutuisi on yhteisön jäseniin kohdistuttava odotuksia ja toiveita siitä, kuinka tietyissä 

 tilanteissa ja asioissa on suotavaa toimia. Näitä odotuksia tietyntyyppisestä 

 käyttäytymisestä tehostetaan rankaisemalla ja palkitsemalla. Sosiologia puhuu tässä 

 yhteydessä normista, normikäyttäytymisestä, sosiaalisesta paineesta ja 

 norminvastaisen käyttäytymisen sanktioinnista.  

 

 Ihmisten välisen vuorovaikutuksen edellytyksenä on yksilön käyttäytymisen 

 ennustettavuus ja yhteisen elämisen mahdollistuminen. Yhteisön ja yhteisöllisen 

 elämisen mahdollistuminen perustuu säännöstöön, johon oletetaan kaikkien yhteisön 

 jäsenten  sitoutuvan. Tällöin puhumme normista. Sitoutumista normiin 

 edellytetään kaikissa tilanteissa, myös silloin, kun yksilö toimii henkilökohtaisten 

 vaikuttimien kannustamana tai silloin, kun hän toteuttaa tavalla tai toisella itseään. 

 Näissäkin tilanteissa yhteisö odottaa jäsentensä käyttäytyvän yhdenmukaisesti, siis 

 samalla tavalla samanlaisissa tilanteissa. Yhteisö edellyttää siis sääntöjen 

 olemassaoloa. Säännöt on omaksuttu elämää elettäessä niin, ettemme aina huomaa 

 noudattavamme niitä. Toisinaan säännöt ovat helposti havaittavissa tai ne ovat 

 määritelty lakiteksteinä tai muina säännöstöinä. Tällaisissa tapauksissa on tarkasti 

 määritelty miten yksilön tulee tai hän saa käyttäytyä. Käyttäytymisen oletetaan olevan 

 tai sen määrätään olevan yhdenmukaista. Tätä yhdenmukaisuutta valvotaan 

 rangaistuksin eli sanktioin, mutta myös palkitsemalla. 

   

Yksittäiset normit muodostavat yhdessä normijärjestelmiä eli normistoja. Normit ja 

normijärjestelmä taas rakentuvat yhteisön arvoille ja arvojärjestelmälle. Jokaisella 

yhteisöllä on sille tyypillinen arvojärjestelmä. Siten yhteiskunnassa on useitakin 

arvojärjestelmiä, joissa useimmiten heijastuvat yhteiskunnan keskeiset arvot ja normit. 

Arvot ovat ympäristöstä opittuja. Ne ovat yleisiä ja pysyviä ja koskevat tavoitteita ja 

valintataipumuksia. Tällöin arvot merkitsevät taipumusta reagoida tietyllä tavalla 

tietyissä tilanteissa. Arvot ovat asenteita pysyvämpiä ja yleensä hyvin sisäistettyjä. 

Niistä poikkeaminen aiheuttaa mielipahaa.  
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Suomalaisten arvot ovat olleet hyvin yhteneväisiä ja tässä mielessä yhteiskuntamme on 

arvohierarkialtaan kiinteä. Jonkinasteista aikaan ja kulttuurillisiin muutoksiin liittyvää 

arvojen keskinäisen järjestyksen vaihteluja on, mutta perusarvojen vaihtelua ei 

muutoin ole ollut. Niinpä terveys, perhe ja henkinen tasapaino olivat esimerkiksi 

vuoden 1997 alussa tehdyn arvokartoituksen tärkeimmät arvot (Helsingin Sanomat 

04.04. 1997). Arvoluokitus perustuu 2622 suomalaisen otantaan, jossa kyseiset 

aikuiset suomalaiset antoivat pisteitä itselleen tärkeistä arvoista yhdestä viiteen. 

Vastaavia tutkimuksia on tehty säännöllisesti jo pitemmän aikaa ja ehkä tärkein 

muutos viime vuosina on ollut työn arvostuksen väheneminen suomalaisten keskuu- 

dessa. Mielenkiintoista on ollut havaita, että esimerkiksi KHY:n Tampereen toimin- 

takeskuksen ja sittemmin Silta-Valmennuksen avainkursseilla tehdyt vastaavat 

arvokartoitukset ovat olleet yhteneväisiä esimerkiksi edellä mainitun tutkimuksen 

kanssa. Tämä on merkittävää lainrikkojien yhteiskuntaan sopeuttamisen kannalta, 

mutta toisaalta arvot ovat vain tavoitteita, joiden ihmiset toivovat ohjaavan omaa 

elämää ja toimintaa, mutta näin ei välttämättä tapahdu. Toisaalta sama toteamus toki 

koskee kaikkia, siis muitakin kuin lainrikkojia. 

 

Koska yhteisön olemassaolo edellyttää valvottuja sosiaalisia normeja, on siis myös 

oltava poikkeavia yksilöitä, joiden kautta normin olemassaolo voidaan todeta. 

Sosiaalisia normeja ylläpidetään määrittelemällä joitakin yhteisön yksilöitä 

poikkeavaksi. Eräs sosiologian suurista nimistä ja oppi-isistä, Emile Durkheim 

puhuukin rikollisuuden normaalisuudesta. Kyseessä on Durkheimin mukaan normaali 

sosiologian ilmiö. Se on, kuten hän kirjoittaa, terveen yhteiskunnan kokonaisuutta 

integroiva osa (Durkheim 1982, 84). 

 

Arkipuheessa ihmiset tekevät selvän eron hyväksyttävän ja tuomittavan teon kohdalla. 

Tämä lienee normin noudattamisen ja elämän normaalin toiminnan näkökulmasta 

välttämätöntäkin. Kuitenkin poikkeavuus harvoin on rajattavissa selväpiirteisesti 

tiettyjen yksilöiden ominaisuudeksi. Tällaista joko-tai asettelua arvostelee mm. Matti 

Laine, joka esimerkkinään käyttämässä homoseksuaalisuudessa viittaa amerikkalaisen 

Alfred Kinseyn uraauurtavaan seksuaalitutkimukseen. Sen mukaisesti peräti 37 

prosentilla väestöstä on ollut vähintäänkin yksi homoseksuaalinen, orgasmiin johtanut  
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kontakti (Laine 1991, 17-20). Piilorikollisuustutkimukset ovat osoittaneet myös sen, 

että rikollisuus eräänä poikkeavan käyttäytymisen muotona on samankaltainen, suh-

teellinen ilmiö. Tähän viittaa myös pastori Juhani Iivari kirjassaan Köyhät ja kurin-

palautus. Iivarin mukaan rikollisuus- ja vankitilastot kuvaavatkin enemmän virallisen 

kontrollijärjestelmän toimintaa kuin rikollisuuden jakautumista ja luonnetta 

yhteiskunnassa (Iivari 1982, 38).    

 

Rikollisuuden rinnastamisessa suoraan muuhun poikkeavaan käyttäytymiseen, 

esimerkiksi homoseksuaalisuuteen, on olemassa omat vaaransa. Näin asia on ainakin 

länsimaisissa yhteiskunnissa, joissa taloudelliset arvot ja intressiajattelu ovat kaiken 

yhteiskunnallisen toiminnan pohjana. Siksipä esimerkiksi ne norminloukkaukset, 

joissa rikotaan omistusoikeuden rajoja sisältävät huomattavasti suuremman 

arvolatauksen kuin vaikkapa ns. sukupuolisen normaalisuuden rajojen rikkominen. 

Paine teon rankaisemiseen konkreettisten taloudellisten tai muiden henkilökohtaisten 

etujen loukkaamisen kohdalla on luonnollisestikin suurempi kuin jonkun yksilölle 

epäkonkreettisemmaksi jäävän "sukupuolikurin" tms. kohdalla. Merkillistä onkin, että 

tämä näkökulma on jäänyt sangen vähäiseksi asiaa sivuavassa kirjallisuudessa. 

 

Matti Laine vetää teoksessaan hyvin herkästi yhtäläisyysmerkit rikollisuuden ja muun 

ilmenevän poikkeavuuden välille. Laine toteaa kyllä poikkeavuuden sietokyvyn olevan 

sidoksissa siihen kulttuuriin, missä kulloinkin eletään ja tässä hän nostaa esimerkiksi 

inuitit, eskimot, joilla ei ole meidän kaltaista varkausrikoksen käsitettä (Laine 1991, 

20-21). 

 

Kokonaan toinen asia taas on se, onko tuosta toteamuksesta mitään käytännön etua 

meidän kulttuurimme ja sen normiston näkökulmasta. Merkittävää kuitenkin on se, 

että kriminologian vanhat veteraanit Inkeri Anttila ja Patrik Törnudd ovat 

huomattavasti Lainetta varovaisempia. He korostavat kyllä kriminologian ja 

poikkeavan käyttäytymisen tutkimuksen olevan lähellä toisiaan, mutta rikosoikeu-

delliselle järjestelmälle on kuitenkin ominaista paheksunnan osoittaminen määrämuo-

toisin, rituaalisin keinoin (Anttila-Törnudd 1983, 19-20).  He korostavat järjestelmän  
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viralista luonnetta sekä oikeusturvaan liittyviä näkökohtia. Poliisitutkinta ja 

oikeudenkäynti tapahtuvat tiukkojen kaavojen mukaisesti, kuten myös rikosten 

sanktiointi.   

 

On myös tutkijoita, esimerkiksi Stanley Cohen, jotka katsovat länsimaisten 

teollisuusyhteiskuntien luoneen kokonaan uudenlaisen järjestelmän poikkeavuuden 

hallinnassa. Valtiovallan osuus on kasvanut ja muuttunut tässä keskittyneessä ja 

byrokraattisessa koneistossa, jonka syntyvaihe ajoittuu 18. ja 19. vuosisatojen 

taitteeseen. Sosiaalinen kontrolli on Cohenin mielestä muuttunut näkymättömäm-

mäksi ja sen tehtävänä ei enää ole fyysisen kivun tuottaminen, vaan nyt se pyrkii 

hallitsemaan ihmisen mieltä (Cohen 1985, 13-14).     

 

Cohenin tavoin ranskalainen filosofi ja historioitsija Michel Foucault korostaa 

poikkeavuuden hallinnassa, ennen kaikkea rikollisuuden kontrolloinnissa, tapahtunutta 

muutosta. Kurinpito verkosto on kasvanut sekä osa valvonta- ja rangaistusvallasta on 

siirtynyt lääketieteen, psykologian, kasvatustieteen ja sosiaalityön hallintaan (Foucault 

1980, 348). Cohenin tavoin, ehkäpä vielä tätä selvemmin, Foucault on politisoinut 

poikkeavuuden hallinnan. Hän toteaa mm., ettei ole sellaista rikosoikeutta, jonka 

tavoitteena olisi kaikkien laittomien tekojen vainoaminen poliisia apunaan ja vankilaa 

rangaistusvälineenä käyttäen. Foucault näkee pikemminkin rikosoikeuden 

laittomuuksien differentiaalisen valvonnan välineenä. Rikosoikeuden tehtävänä on 

toimia eräänlaisena väliportaana laittomuuksien yleisessä järjestelmässä. Tämän 

järjestelmän muut osat ovat poliisi, vankila ja lainrikkojuus (Foucault 1980, 319).    

 

Foucaultia kiteyttäen voitaisiin todeta, että rikollisuus poikkeavuutena ei ole 

kontrollikoneiston kohde, vaan sen toiminnallinen osa. Siten poliisi, vankila ja 

rikollisuus muodostavat tietyn kokonaisuuden, joka tukee vallassa olevaa 

yhteiskuntajärjestelmää ja ylläpitää voimassaolevia valtasuhteita. Cohenin näkemys on 

vivahteikkaampi. Sosiaalista kontrollia ylläpitävät järjestelmät vetävät puoleensa 

asiakkaita, mutta eivät palauta niitä takaisin yhteiskuntaan, mikä olisi niiden varsi- 

nainen tehtävä (Cohen 1985, 54). Eri järjestelmät, oikeuslaitos, poliisi, sosiaalityö ja  
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psykiatrinen hoito, "kilpailevat" asiakkaista tai asiakkaat muuten sitten liikkuvat, vai 

pitäisikö sanoa asioivat, näiden järjestelmien piirissä. Mistä asiassa sitten on kyse, 

poikkeavuuden hallinnasta, sosiaalisesta kontrollista vai järjestelmien oman 

olemassaolon varmistamisesta? Ehkä kaikista niistä?   
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3.     RIKOLLISUUDEN SOSIOLOGISET SELITYSMALLIT   

 

 

Rikollisuutta on pyritty selittämään biologisin, psykologisin ja sosiologisin perustein. 

Sosiologisesta näkökulmasta on syntynyt ainakin kahdeksan erilaista selitystapaa, 

jotka ovat kriminologian piirissä saaneet merkittävää kannatusta:  

 

1.    Funktionaalinen selitys 

2.    Anomiateoria 

3.    Kontrolliteoria 

4.    Leimautumisteoria 

5.    Alakulttuuriteoria 

6.    Diffrentiaalisen assosiaation teoria 

7.    Marxilainen ja radikaali kriminologia 

8.    Konfliktiteoriat 

 

 

Funktionaalinen selitys pyrkii ymmärtämään rikollisuutta sen yhteiskunnallisen 

merkityksen kautta. Yhteiskunta tarvitsee poikkeavaa käyttäytymistä ja tästä 

näkökulmasta rikollisuus on välttämätöntä ja normaalia. Näin siitä huolimatta, että 

sillä on paljon haittapuolia. Patrik Törnuddiin viitaten Laine toteaa rikollisuudella 

olevan kolme pääfunktiota: 

 

 

 

a)  Yleinen integraatio.  Rikos ja sen uhka yhdistävät ihmisiä ja samalla tämä uhka 

toimii aggressioiden vaarattomana kanavana. 

 

b)  Normi- ja arvokohtainen integraatio.   Tämän   mukaan   opimme lainmukaisen     

käyttäytymisen  ympäristöstämme  emmekä  suinkaan lakikirjasta. 
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c) Innovaatio.    Poikkeavat teot, jopa rikokset voivat toimia yhteiskunnan uudistu-  

misen malleina (Laine 1991, 51-53). 

 

 

Anomiateoria selittää rikollisuuden yleistyvän sellaisissa tilanteissa, joissa 

normijärjestelmää ylläpitävät instituutiot joko muuttuvat tai häviävät (Anttila-Törnudd 

1983, 33). Laineen mukaan anomia merkitsee eräänlaista moraalisen tyhjyyden 

tunneta, joka syntyy, kun ihmiset toiveet ylittävät niiden toteuttamismahdollisuudet 

(Laine 1991, 59). Anomian käsite on varsinaisesti peräisin Durkheimilta. Pohjanmaan 

puukkojunkkariutta ja sen synnyttämää rikollisuuden kasvua on selitetty juuri 

anomiateorialla (emt., 56-58. Kts myös Anttila-Törnudd 1983, 34-35). 

 

 

Kontrolliteoria lähtee siitä, että me kaikki olemme potentiaalisi rikollisia. 

Lainvastaisia tekoja tekevät kuitenkin erityisesti ne, joilta puuttuu konventionaalisen 

yhteisön ihmissuhteet. Kontrolliteoria korostaa siis ns. lähikontrollin merkitystä. 

Teorian on kehittänyt amerikkalainen Travis Hirschi (Laine 1991, 61-63. Anttila-

Törnudd 1983, 36-37). 

 

Leimautumisteoria selittää eritoten uusintarikollisuutta. Se korostaa lähiympäristön ja 

sen suhtautumisen merkitystä. Sosiaalinen kontrolli saa aikaan leimautumista siten, 

että kun rikos tulee lähiympäristön tietoon aletaan sen tekijää pitää poikkeavana. 

Toiset rikolliset taas hyväksyvät muun yhteisön hylkimän joukkoonsa ja lopulta tämä 

alkaa myös itse pitää itseään rikollisella (Laine 1991, 64-66. Anttila-Törnudd 1983, 

37). 

 

Alakulttuuriteoria tarkastelee rikollisuutta hyvin pitkälle omana rikollisella 

alakulttuurinaan, joka uusintaa itseään laitoksissa, varsinkin vankiloissa. Rikolliset 

alakulttuurit voivat pitää sisällään mm. oman normiston, oman slangin, oman 

ideologian, yhteisen tunnistettavan ulkonäön, oman luokkajaon, omat alueet ja 

rekrytointikoneiston  (Laine 199168-73).   

 

 Diferentiaalin assosiaation teoria lähtee siitä, että rikollinen käyttäytyminen opitaan. 

 Tämä oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa, jossa kommunikaatio on pääosin suul- 
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lista, mutta voi sisältää myös eleitä. Rikollisen käyttäytymisen oppiminen tapahtuu 

pääasiassa intiimeissä pienryhmissä. Tämä oppimisprosessi pitää sisällään rikoksen-

teon tekniikoiden oppimisen lisäksi myös asenteiden oppimisen (emt., 75).    

 

 

  Marxilainen ja radikaali kriminologia muodostuu joukosta erilaisia selitysmalleja, 

  joille on yhteistä rikollisuuden selittäminen yhteiskuntarakenteisiin ja sosiaalisiin 

  eroihin liittyvinä argumenteilla. Radikaalin ja marxilaisen suuntauksen uusi nousu- 

  kausi alkoi 1960-1970 luvuilla. Sitä on kutsuttu useilla eri nimikkeillä (kriittinen, 

  radikaali, uusi ja marxilainen kriminologia). Viimeisin versio tästä radikaalista krimi- 

  nologiasta on rakenteellinen kriminologia. Se on saanut vaikutteita mm. naistutki-

  muksesta (Laine 1991, 78-83).    

 

  Konfliktiteoriat korostavat konfliktin käsitettä. Kulttuurikonflikteja voi syntyä saman 

  kokonaiskulttuurinkin piirissä mm. roturistiriitoina tai sitten erilaisten arvojen seura- 

  sena sukupolvien ja yhteiskuntaluokkien välillä. Konfliktiteoriat sivuavatosin alakult-

  tuurillista selitysmallia. Voimakkain konfliktiteorian tulkinta liittyy yhteiskuntaluok-

  kien vastakkaisuuteen. Tällöin ollaankin taas lähellämarxilaista kriminologiaa(Anttila-

  Törnudd 1983, 38-39). 

 

  Edellä on lyhyesti esitelty yleisimpiä sosiologisia tapoja selittää rikollisuutta. Laine 

  korostaa kirjassaan, että ne kaikki kyllä selittävät rikollisuutta oikein, mutta vain  jon-

  kin rajatun osan siitä. Mikään näistä teorioista ei siis tyhjentävästi selitä rikollisuutta 

  (Laine 1991, 88).  Tähän Laineen käsitykseen on helppo yhtyä.   
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  4.     PIILORIKOLLISUUS 

 

 

Julkitullut rikollisuus on vain pieni osa kokonaisrikollisuutta. Eri puolilla maailmaa 

tehdyt ns. piilorikollisuustutkimukset ovat selvästi osoittaneet rikollisuuden olevan 

paljon laajempaa ja jokapäiväisempää, mitä Julkitullut tullut rikollisuus on (Anttila-

Törnudd 1983, 63-69). Piilorikollisuudella tarkoitetaan siis kokonaisrikollisuuden ja 

ilmirikollisuuden eli poliisin tietoon tulleen rikollisuuden välistä erotusta. Suomessa 

on tehty useita piilorikollisuutta kartoittavia tutkimuksia. Niiden mukaan 

piilorikollisuus on pääasiassa väkivaltarikollisuutta (Esim. Lättilä-Heiskanen 1983, 

21). Vuoden 1980 aikana tapahtui kyseisen tutkimuksen mukaan 630 000 

väkivallantekoa. Niistä vain alle neljä prosenttia tuli poliisin tietoon. Vakavankin 

väkivallan kohdalla ilmitulleen rikollisuuden määrä oli alhainen, keskimäärin kuusi - 

seitsemän prosenttia (emt., 23). Saman tutkimuksen mukaan yksilöön kohdistuneita 

omaisuusrikoksia sattui noin 571 000 tapausta, joista piilorikollisuutta oli 85 % (emt., 

41). Uhreille aiheutui yhteensä 313,1 miljoonan markan bruttovahingot (emt., 51). 

Poliisin tietoon tulleen rikollisuuden aiheuttamat bruttovahingot olivat 223 miljoonaa 

markkaa. 

 

Piilorikollisuuden laajuus osoittaa sen, ettei yhteiskunta jakaudu selväpiirteisesti 

rikollisiin ja nuhteettomiin kansalaisiin. On tosin myös arveltu, ettei piilorikollisuus 

suurimmaksi osaksi ole niin vakavaa kuin julkirikollisuus, ainakin 

vapausrangaistuksiin tuomittujen rikollisuus (Antilla, Heinonen, Koskinen, Lahti 1974, 

84). Toisaalta piilorikollisuuden laajuus tukee vahvasti niitä käsityksiä, joiden mukaan 

vankilaan rekrytoituminen on yhteiskunnallisen valinnan tulos. Mielenkiintoinen 

havainto tämän piilorikollisuus tutkimuksen kohdalla on se, että omaisuusrikokset 

tulevat paremmin ilmi kuin väkivaltarikokset, jopa vakavat sellaiset. Heijastuuko tässä 

yhteiskuntamme arvot; huolta kannetaan omaisuudesta, mutta haavat ja kolhut 

salataan. 
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5.     RIKOKSET JA POIKKEAVUUS 

 

 

5.1.   Rikollisten valinta 

 

Kun puhutaan rikollisuudesta, sillä yleensä tarkoitetaan vain ns. perinteistä rikollisuutta. 

Siis omaisuusrikoksia, väkivaltarikoksia ja erilaisia päihderikoksia. Täten käsitteen 

ulkopuolelle jo sellaisenaan suljetaan erilaiset ympäristö- ja talousrikokset, joiden 

tekijöinä ovat ylempiin sosiaaliryhmiin kuuluvat henkilöt. Merkittävää on myös se, että 

uusintarikollisuutta ns. valkokaulusrikollisuudessa ei juuri käytännössä esiinny. Siinäkään 

mielessä ei poikkeavan käyttäytymisen näkökulmasta tämä alue ole kovin hedelmällinen. 

Uusintarikollisuus on siis alempien sosiaaliryhmien ja erityisesti nuorten aikaansaannosta. 

Uusintarikollisuudessa myös koko rikollisuuden käsite kärjistyy poikkeavana 

käyttäytymisenä. 

 

Vapausrangaistukset näyttävät kohdistuvan pääsääntöisesti kaikkein alimpiin 

sosiaaliryhmän. Vankiloihin ja rikolliseen elämäntapaan rekrytoituvat ovat lähtökohdiltaan 

usein kaikkein heikommin varustettuja. Iivarin mielestä vankilaan rekrytoituminen on 

yhteiskunnallisen valinnan tulos. Iivari puhuukin "köyhien valinnasta". Hän väittää jopa, 

että rikolliseksi valikoitumisen määrää se, miten kontrollikoneisto on rakennettu ja ketä 

sillä kytätään. Iivari toteaakin, ettei nykyinen poliisi- ja syyttäjäorganisaatio ole kykenevä 

liikeyritysten kautta tapahtuvien yhteisörikosten kontrolloimiseen (Iivari 1982, 36). Iivarin 

väite saattaa kuvata hyvinkin 80-luvun alkupuolen tilannetta. Nykyistä tilannetta se kuvaa 

ehkä huonommin. Poliisi on panostanut viime vuosina paljonkin resursseja talousrikosten 

tutkimiseen. 

 

Tutkimusten mukaan suhteellisen pieni joukko tekee valtaosan poliisin tietoon tulleista 

rikoksista. Tämä koskee lähes kaikkia rikoslajeja. Rikosten uusintariski on tällä ryhmällä 

erittäin suuri. Niinpä yli 70 prosenttia vankilassa olevista vangeista kärsii 

vapausrangaistustaan vähintään toista kertaa. Nuorien osalta uusimisprosentti on vieläkin 

suurempi. Tämä "erikoistuminen" on johtanut siihen, että vapauden ja vankilan väliä 

kiertää noin 10 000 miestä käsittävä joukko (Aamulehti 11.03. 2001). Tämä joukko näyttää  
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jonkin verran pienentyneen 1990- luvun alkuvuosista, jolloin luvuksi arvioitiin 10 000 - 

12 000 henkeä (Demari 29.08. 1994). Tätä vankiloissa kiertävää porukkaa on Juha Kää-  

riäinen luonnehtinut väitöskirjassaan "Seikkailijasta pummiksi" pikkuvarkauksia tekeviksi, 

päihdeongelmaisiksi miehiksi, jotka ovat nuo- rina hakeneet rikoksista seikkailua ja 

myöhemmän kehityksen myötä ajautuneet yhteiskunnan ulkopuolisiksi pummeiksi. 

 

Paljon on kuitenkin myös kyse siitä, onko yhteiskunta sanktioinut oikein sille vaaralliset 

teot. 1990-luvun alussa elimme Suomessa historiamme syvintä lamaa. Professori Pentti 

Malaska on arvioinut, että ns. kasinopelin ja siihen liittyvien hämärien liiketoimien 

seurauksena yhteiskunta joutui pumppaamaan rahaa pankeille noin 130 miljardia markkaa. 

Tästä varsinainen lama on syönyt 4-10 miljardia, loput ovat keinottelun ja hämärien 

bisnesten laskua (Aamulehti 04.04. 1993). Laman seurauksena työttömyys jatkuu, 

Malaskan arvion mukaan, vuoteen 2006 asti. Kyseenalainen keinottelu ja jopa suorat 

talousrikokset ovat aiheuttaneet selvien taloudellisten menetysten myötä mittaamattomia 

inhimillisiä kärsimyksiä ja kuitenkin näyttää siltä, ettei yhteiskuntamme repressiivinen 

koneisto pysty sanktioimaan tämän "suuren puhalluksen" syyllisiä. Ei ole myöskään 

näkynyt julkisuudessa tietoja siitä, että kansanedustuslaitoksemme valmistelisi jotain 

sentyyppistä lainsäädäntöä, jolla vastaavanlainen toiminta tulevaisuudessa estettäisiin. 

Ongelman mittasuhteiden ja sen yhteiskunnallisen merkittävyyden ymmärtämiseksi 

kannattaa suhteuttaa kasinopelin taloudellisia laskuja voisi suhteuttaa koko piilo- ja 

poliisin tietoon tulleen rikollisuuden aiheuttamiin kustannuksiin. 

 

Edellä kerrottua taustaa vasten lienee paikallaan mainita Rovaniemen hovioikeuden 

presidentti Kaarlo L. Stälberg toteamus näkemyksestään talousrikollisuuteen. Hän 

nimittäin lausui eräässä esitelmässään Oulussa, että on parempi vaihtoehto sietää tietty 

määrä taloudellista rikollisuutta kuin alistua siihen, että talouselämä kiedotaan käskyjen ja 

kieltojen verkkoon (Tiedonantaja 04.05. 1984). Tämän lausunnon tiimoilta yritettiin 

aikoinaan virittää laajempaakin keskustelua, mutta ilman suurempaa tulosta. Kyseistä 

toteamustaan korkea-arvoinen oikeusmies perusteli nimittäin poliittis-ideologisin 

argumentein. Tämän lausunnon tiimoilta yritettiin aikoinaan virittää laajempaakin 

keskustelua, mutta ilman suurempaa tulosta. Kyseistä toteamustaan korkea-arvoinen 

oikeusmies perusteli nimittäin poliittis-ideologisin argumentein. 
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Hovioikeuden presidentin mielestä on syytä pitää huolta siitä, ettei taloudellisen 

rikollisuuden vastustamisen varjolla päästä toteuttamaan muita, lähinnä ideologisia 

päämääriä. Taloudellisen rikollisuuden ennaltaehkäisy voi näet olla hyvä ja moraalisesti 

moitteeton suojaverho talouselämän saattamiseksi "holhousjärjestelmään". Vaikka 

jättäisimmekin Tiedonantajan omat poliittis-ideologiset kommentit omaan arvoonsa, on 

korkean oikeusmiehen näkemys hyvin selkeä viesti siitä minkälaisia rikoksia ja 

minkälaisia ihmisiä pitää suomalaisessa yhteiskunnassa rangaista ja kontrolloida 

ajanlaskumme toisen vuosituhannen taitteessa. Tämän talous-rikollisuuden 

"suvaitsemisen" hedelmiä me olemme nyt kansakuntana nauttineet. Samaan asiaan 

kiinnitti itse asiassa Juha Kääriäinenkin huomiota eräässä lehtihaastattelussaan. Kääriäinen 

nimittäin piti omituisena sitä, ettei vankiloissamme istu "yhteiskuntaa pahiten nakertava 

rikollisten joukko, kuten talousrikoksia tehneet, vaan lauma ongelmaisia miehiä" (Demari 

29.08. 1994). 

 

Rikolliseksi valikoitumiseen liittyviä kysymyksiä on kyllä kriminologiassakin pohdittu 

pitkään. Alimpien sosiaaliryhmien suurta osuutta on pyritty selittämään mm. 

koulutustasolla. Oletetaan, että kouluja käyneet ovat taitavampia välttämään rikoksesta 

paljastumista ja ristiriitoja poliisin kanssa (Anttila-Törnudd 1983, 115). Valikoituminen 

voi johtua myös siitä, että alimpien sosiaaliryhmien kohdalla rikos tapahtuu usein 

näkyvästi, esimerkiksi julkisella paikalla. Vaikka tällä rikollisuudella onkin tietyt 

rakenteelliset sekä lainkäytön yhteiskunnallisesta luonteesta johtuvat syynsä, pelkästään 

kontrolliviranomaisten toiminnan aiheuttamaksi ei rikollisuuden sosiaalista epäsuhtaa 

kuitenkaan voida laittaa (Kekkonen-Ylikangas 1982, 60-62). Perinteinen, törkeänasteinen 

rikollisuus näyttää kerta kaikkiaan kasaantuvan alimpiin sosiaaliryhmän. 

Tanskalainen tutkija Gunnar Adler-Karlsson katsoo rikollisuuden olevan suhteessa 

taloudelliseen tyytymättömyyteen ja sen taas ihmisten suhteelliseen taloudelliseen tasoon. 

Kyseessä on siis jonkinasteinen ristiriita oikeaksi katsotun kulutustason ja 

kulutusmahdollisuuksien välillä. Adler-Karlsson onkin sitä mieltä, että  tyytymättömyyttä 

voidaan olettaa olevan kaikissa tulokerrostumissa. Hän ei näe mitään syytä sellaiselle 

oletukselle, että rikkaat olisivat pääasiallisesti paljonkaan kunniallisempia kuin köyhät 

(Adler-Karlsson 1982, 14-15). Adler-Karlssonin ajatusta soveltaen voitaneen todeta 

suomalaisen yhteiskunnan rankaisevan vääryydellä taloudellisia arvoja tavoittelevia 

alempien sosiaaliluokkien rikoksiin syyllistyneitä ankarammin kuin ylempien. Näin siitä  
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huolimatta, vaikka nyrkit ja sorkkaraudat eivät aiheutakaan yhteiskunnalle yhtä suurta 

vahinkoa mitä tietokoneet ja kännykät. 

 

Perinteiset varkausrikokset, jotka ovat nimenomaan alimpien sosiaaliluokkien rikollisuutta 

ovat olleet Suomessa kohtuuttomasti rangaistuja. Pitkäaikaistilastoissa yli 40 % 

varkausrikoksiin syyllistyneistä on tuomittu ehdottomiin vankeustuomioihin. Sakkoihin 

varkausrikoksista tässä tilastoissa on tuomittu vain 30 %, kun taas pahoinpitelyrikoksista 

tuomituista 75 % on selvinnyt sakoilla ja verorikoksista jopa 85 % on saanut 

sakkotuomion (Aamulehti 21.01. 1988). Tiedot perustuvat oikeusministeriössä 

työskentelevän OTT Tapio Lappi-Seppälän tutkimuksiin rikoksen rangaistuksista ja niiden 

suhteista toisiinsa. 

 

Jokainen yhteiskunta valitsee omat rikollisensa. Länsimaisessa oikeudenkäytössä on upeat 

ihanteet ja kantavat perinteet. Ihmisen raadollisuus ja yhteiskunnan läpäisevät eturistiriidat 

eivät vain ole lyömättä omaa leimaansa näiden periaatteiden käytännön toteutuksessa. 

Yhteiskunnallinen vallankäyttö ja kontrolli ovat monella tavalla toisiinsa kietoutuneita ja 

keskittynyttä. Erilaiset eliitti teoriat selittävät tämän johtuvat yhteiskunnassa 

tosiasiallisesti toimivista eliittiryhmistä ja niiden vaikutuksesta lainsäädäntöön ja 

vallankäyttöön (Kyntäjä-Laitinen 1983, 201-206). Tätä selitystapaa sivuaa tavallaan 

läheltä marxilainen näkemys, joka perustuu valtion ja oikeudenkäytön 

yhteennivoutumiseen. Tämän pohjana ovat taas yhteiskunnan luokkavoimat ja suhde 

tuotantovälineiden omistukseen (emt., 207-209. Kts myös 161-l67). 

 

Ihmisten arvot ja asenteet ovat vuorovaikutussuhteessa yhteiskunnan sosiaalisiin ja 

taloudellisiin rakenteisiin. Modernisaatio on mullistanut länsimaisia yhteiskuntia ja niitä 

vaivaa kasvava arvokriisi. Tällä seikalla on suora vaikutus myös rikosten tekemiseen. 

Vanhassa yhtenäiskulttuurissa elämällä oli suunta ja tarkoitus. Sen arvot olivat 

yhteisöllisiä ja tukivat yhteiskunnan kollektiivista olemista. Nykyisessä elämässämme 

tuollaista elämän tarkoitusta on enää vaikea tunnistaa. Tähän samaan ilmiöön liittyy myös 

ydinperheen jonkinasteinen rapautuminen modernissa yhteiskunnassa. Kaikki nämä 

muutokset ovat lisänneet läntisten yhteiskuntien yksilökeskeisyyttä. Siksi nykyiset arvot 

ovat painottumassa yhä selvemmin "itsenäiseen pärjäämiseen" ja oman edun 

rajoittamattomaan tavoitteluun. Yhä useammin tämä on johtamassa laista 

piittaamattomaan toimintaan omien taloudellisten etujen turvaamiseksi. Helsingin 
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Sanomat kertoivat 30.12. 1998, kuinka professori Ahti Laitinen oli kysynyt turkulaisilta 

lakimiehiltä, kauppatieteilijöiltä ja kyseisten alojen opiskelijoilta olivatko he valmiit 

käyttämään työnantajan omaisuutta omaksi hyödykseen. Liki puolet alle 30-vuotiaista 

tutkimukseen osallistujista vastasi myöntävästi kysymykseen. Sitä vastoin yli 

viisikymmentä täyttäneistä valtaosa taas kielteisesti. Jonkinasteista arvoristiriitaa 

oletettavasti tämäkin ero yhteiskunnastamme kuvastaa.  

 

 

5.2.   Rikollisuus elämänurana 

 

Yksi tapa tarkastella rikollisuutta poikkeavana käyttäytymisenä on tutkia sitä aika-

perspektiivin kautta eräänlaisena "ammatillisella" elämänurana. Useat tutkijat väittävät, 

että rikollista käyttäytymistä voidaan "ennustaa" mm. lapsuuden ja nuoruuden käyt-

täytymisen perusteella.   Niinpä mm. Lea Pulkkinen on tutkinut Suomessa kysymystä ns. 

pitkittäistutkimuksena.   Hänen mukaansa aikuisiän rikollisuutta edeltää nuorisorikol-

lisuus ja lapsuudenaikaiset häiriökäyttäytymiset Pulkkisen   mukaan   rikollinen   elämän-

ura kehittyy asteittain.  Se on myös kasautuvaa Niinpä 30-35 ikävuoteen  mennessä  tapah- 

tuneet   rikollisuuspidätykset   ovat yhteydessä eräisiin nuoruusiän käyttäytymispiirteisiin.   

Nämä olivat;     kotoa karkaaminen, juopottelu, huumeidenkäyttö, vandalismi, koulu-

pinnaus, valehteleminen, tappeleminen, varastaminen ja älyllisiä edellytyksiä huonompi 

suoriutuminen koulussa (Pulkkinen 1984, 221-222). Mikäli nuorella on havaittavissa 

ainakin viisi em. piirteistä, on rikoksiin syyllistymisen todennäköisyys suuri. 

 

Vankilaan joutuminen on nuoren kohdalla yleensä ratkaiseva uran kehittymisen kannalta. 

Ikävuodet 15-24 ovat tyypillisiä vankilaan rekrytointivuosia (Aho 1979, 32). Vankilaan 

joutuminen lisää rikollisen elämäntavan imua. Sosiaaliset kontaktit yksipuolistuvat ja 

vaara joutua sitä kautta uusiin rikoksiin lisääntyy oleellisesti. Tutkija Kauko Aromaa 

toteaa lahtelaista rikollisuutta koskeneessa tutkimuksessaan varkaiden alalle tulon 

tapahtuvan vähitellen. Lopulta tulijat ajautuvat vanhojen tekijöiden vanaveteen. Nämä 

ottavat heidät keikoille mukaan ja opastavat tuntemaan varastetun tavaran ostajat (Aromaa 

1983, 77-80).   

 

Rikollisen uran kukoistuskausi yltää ehkä 35-40 vuoden ikään saakka. Tiukimmin 

vankilakierteeseen joutuneille ura jatkuu vielä pitkään. Tämä ilmenee mm. siten, että 
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uusimistiheys jopa kasvaa varkausrikoksista tuomittujen osalta 40 ikävuoden jälkeen (Aho 

1979, 34). Ikääntyminen merkitsee kuitenkin alalla statuksen laskua. Varkaan ammatissa 

iän mukanaan tuoma laskukausi johtaa toisarvoisiin tehtäviin mm. passimiehenä 

toimimiseen ja sitä kautta myös heikentyneisiin ansioihin (Aromaa 1983, 153). 

Viimeistään 40 - 50 vuoden välillä ammattivarkaan ura vajoaa aloittelijan tasolle. 

 

Iivari kärjistääkin kolmissakymmenissä olevan rikollisen vaihtoehdot kolmeen:  

  l.  hän putoaa pieneen vankiryhmään, joka kiertää vankilan ja vapauden väliä,  

 2.  hänen elämänsä tuhoutuu siltojen alla tai puukon kärjessä tai  

 3.  hän löytää vielä sosiaalisesti kelvollisen toimeentulon keskuudessamme.  

Viimeksi mainittua vaihtoehtoa Iivari pitää epätodennäköisimpänä. Todennäköisin tie on 

peruuttamaton umpikuja (Iivari 1982, 21). 

 

Ns rikollista elämäntapaa viettävät ovat pikkurikollisia, jotka syyllistyvät etupäässä 

varkauksiin. Kuitenkin omaisuus- ja väkivaltarikokset liittyvät paljolti toisiinsa ja 

rikolliseen elämäntapaan yleensä. Tähän kiinnitti myös huomiota Kauko Aromaa Lahden 

varkaiden elämää ja toimeentuloa selvitellessään (Aromaa 1983, 4-6). Hän totesi, että 

ammattivarkaita Lahdessa toimi useita, mutta heidän tasonsa oli kuitenkin suhteellisen 

vaatimaton. Toimitavat heillä olivat pitkälti perinteisiä, jopa vuosisatoja samantapaisilla 

säilyneitä. Tosin ilmeni myös pyrkimystä vastata tekniseen kehitykseen (emt., 200). 

 

Kiinnijäämisen riski on melkoisen suurta niiden kohdalla, jotka ovat kiinnittyneet ns. 

rikolliseen elämäntapaan. Tämä ryhmä on poliisin jatkuvan mielenkiinnon kohteena ja se 

myös erottuu mm. käyttäytymisen, pukeutumisen ja päihteidenkäytön vuoksi yleisillä 

paikoilla. Tällaisen ryhmän ja sen tekemisten kontrollointi on huomattavasti helpompaa 

kuin hämäräperäisiä kauppoja hoitelevien liikemiesten. Aromaan mukaan yhteinen 

vankilatausta ohjaa rikolliset tuttujen pariin asuntoloihin, joissa tutustutaan uusiinkin 

ammattitovereihin (Aromaa 1983, 79). Asuntoloiden ohella kontaktit laajempaan 

kohtalotovereiden joukkoon tapahtuvat Lahdessa torin seutuvilla ja tietyissä 

kantabaareissa ja -kapakoissa, huolto viraston ja viinakauppojen ympäristössä (emt., 85). 

 

Alkoholi ja muut päihteet ovatkin yksi keskeinen rikollista elämäntapaa tyypittävä piirre. 

Suhde alkoholiin näyttää usein juontuvan asianomaisen lapsuuteen asti. Monasti takana on 

toisen tai kummankin vanhemman holtiton alkoholinkäyttö, alkoholismi (Pulkkinen 1984, 
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6). Aromaa on jopa tarkastellut alkoholinkäyttöä alakulttuurin "jäsenyysperusteena". Hän 

toteaa, että miltei poikkeuksetta kaikille haastatelluista oli yhteistä alkoholiongelma 

(Aromaa 1983,80).  Useasti oli Aromaasta vaikuttanut siltä, että se olisi ollut eräänlainen 

tae "veljeskuntaan" kuulumiselle. Aromaa viittaa tässä yhteydessä erääseen aikaisemmin 

Lahdessa tehtyyn tutkimukseen (Hiltunen-Aromaa 1982), jonka mukaan molempien 

tutkimusten pohjana olleesta joukosta 41 % oli joutunut juopumuksen vuoksi putkaan 

vuoden 1980 aikana. Itse asiassa luku oli vielä suurempi, arviolta yli 60 %, koska 

melkoinen osajoukosta oli ollut vankilassa koko vuoden tai osan vuotta 1980 (Aromaa 

1983, 83). Tämä luku selventänee myös sitä, kuinka tiukasti tällainen ryhmä on poliisin 

suorittaman kontrollin alaisena. 
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6.     LOPUKSI 

 

Rikollisuus on väistämätön yhteiskunnallinen ilmiö. Se aiheuttaa paljon inhimillistä 

kärsimystä ja taloudellisia vahinkoja yhteisöille ja kansalaisille. Toisaalta rikoksetonta 

yhteiskunta on utopiaa. Yhteiskunnan joustavan toiminnan kannalta onkin tärkeää se, että 

rikollisuus ja sen aiheuttamat ongelmat ovat kohtuullisia. Tässä mielessä on keskeistä, että 

lainsäädökset ovat sellaisia, jotka valtaosa kansasta hyväksyy normeiksi ja noudattaa niitä. 

Lakien tulee olla myös sellaisia, jotka turvaavat tasapuolisesti yhteiskunnassa vallitsevien 

erilaisten intressipiirien kohtuulliset edut ja kokonaisuutena yhteiskunnan mahdolli-

simman tasapainoisen kehityksen ja kansalaisten elämänmenon. Nämä linjaukset ovat 

johdettavissa demokratian prinsiipeistä.  

 

Tämän pienen työni kiteytys voisi olla vaikkapa se, että rikollisten valinta suomalaisessa 

yhteiskunnassa on kaikkea muuta kuin tasapuolista.  Se ei ole myöskään yhteiskunnalli-

sesti perusteltua. Teot, jotka tuottavat koko kansakunnalle moninkertaisesti enemmän 

vahinkoa, kuin koko ilmitullut rikollisuus, jää kokonaan sanktioimatta.  Kasinopelin tappi-

oilla voitaisiin kattaa ainakin sadan vuoden poliisin tietoon tulleen rikollisuuden kustan-

nukset rikollisuuden nykyisellä tasolla. Tällaista epäsuhtaa voidaan tuskin perustella 

järkisyillä. Sen selittäminen on mahdollista vain poliittis-ideologisilla argumentein. 

Perustuslakimme mukaan kansalaiset ovat lain edessä tasavertaisia. Ihmiskunta on joutu-

nut taivaltamaan pitkän matkan voidakseen edes manifestoida tällaisen vaatimuksen. 

Kuinka paljon vaaditaankaan aikaa ja vaivaa sen likimääräiseen toteuttamiseen?  

 

Sosiaalityön näkökulmasta kysymys on myös siitä, miten lainrikkojia voidaan tukea 

heidän pyrkimyksissään kiinnittyä uudelleen ja toisella tavalla suomalaiseen yhteis-

kuntaan. Lainrikkojat nähdään yleensä marginaaliryhmänä, jonka asema yhteiskunnassa 

on monellakin tavoin epäolennainen ja vähemmän kiinnostava ongelmanratkaisun näkö-

kulmasta. Syitä tähän on monia eikä asennoitumiseen vaikuta vähiten haluja tarve eristää 

lainrikkojat toteuttamaan omaa "alkuperäistä" tehtäväänsä eli varoitusmerkkinä toimi-
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miseen. Panoksia ollaan niin päättäjien kuin "tavallisten kansalaisten" taholta valmiit 

lisäämään kiinniottopuoleen ja rankisuun, mutta lainrikkojien kuntoutukseen ja 

sopeuttamiseen jo vankilassa ja vankilan jälkeen ei halukkuutta ole ollut eikä näytä 

lähitulevaisuudessakaan olevan.  Kuitenkin  perusteet    mittavillekin    panostuksille lain-      

rikkojien kuntoutukselle ovat olemassa myös taloudellisesti kestävässä mielessä. 
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