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Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan ehdollisesti rangaistujen nuorten valvontaa, sen 
toimijoita, prosesseja ja sisältöjä. Tutkimuksessa esitetään neljä tutkimusteh
tävää:

•	 Ehdollisvalvontapopulaation	ja	sen	ominaisuuksien	kuvaaminen
•	 Ehdollisvalvonnan	organisatoristen	 järjestelyjen	 ja	valvojien	ominaisuuksien	

kuvaaminen
•	 Valvontaprosessien,	 valvonnan	 sisältöjen	 ja	 siinä	 käytettyjen	menetelmien	

kuvaaminen
•	 Valvottavien	uusimisriskiä	ja	valvontatyötä	koskeva	pohdinta

Tutkimusaineistona on Kriminaalihuoltolaitoksen tietokannasta vuonna 2008 
kerätty	aineisto,	joka	sisälsi	tietokantaan	merkityt	vuoden	2007	loppuun	men
nessä	päättyneet	ehdollisvalvonnat.	Aineistoon	valikoitui	1287	valvontaa,	joita	
analysoitiin	tilastollisilla	menetelmillä.

Ehdollisvalvottavat	 ovat	 monella	 tapaa	 valikoitunut	 nuorten	 ryhmä.	 Ehdollis
valvonnassa on nuoria, joiden teot vaikuttavat ainutkertaisilta ja heidän elä
mäntilanteensa	 on	 verrattain	 hyvä.	 Vastaavasti	 valvonnassa	 on	 nuoria,	 joilla	
moninaiset	sosiaaliset	 ja	henkilökohtaiset	ongelmat	kytkeytyvät	yhteen	rikos
käyttäytymisen	 kanssa.	 Valvontatyöskentelyn	 keskeiseksi	 tehtäväksi	 nousee	
ikäkauteen	liittyviin	instituutioihin	kiinnittymisen	edistäminen	ja	tukeminen.	Val
vontoja	 lakkautetaan	 valvottavaan	 liittyvin	 syin	 silloin	 kun	 valvottava	 osoittaa	
kiinnittymistä	 elämänvaiheensa	 normatiivisiin	 instituutioihin,	 päihteidenkäyttö	
on	verrattain	vähäistä	ja	se	pysyy	hallinnassa.	Vastaavasti	elämäntilanteen	ylei
nen	epävakaus,	kiinnittymättömyys	tai	vaikeus	kiinnittyä	ikäkauden	normatiivi
siin instituutioihin ja päihdeongelmat johtavat siihen, ettei valvontaa lakkauteta. 

Valvottavien	rikosalttiuteen	vaikuttaa	useita	sosiaalisiin	suhteisiin,	työ-	ja	opis
kelutilanteeseen	ja	asenteisiin	liittyviä	tekijöitä,	mutta	tekijöistä	päällimmäiseksi	
nousee	valvottavan	päihteidenkäytön	tilanne,	joka	jäsentää	monella	tapaa	val
vonnan	sisältöjä.	Alkoholin	käyttöön	liittyvä	rikollisuus,	joka	tutkimuksen	valos
sa	on	ennen	kaikkea	suomalaiseen	kulttuuriin	ja	maskuliinisuuteen	liittyvä	piirre,	
on	 valvontapopulaation	 perusproblematiikkaa.	 Sekakäyttö	 ja	 huumausaineet	
tuovat	mukanaan	lähinnä	ongelmien	kärjistymistä.	Valvottavien	 ikä,	sukupuoli	
ja kansallisuus tuovat mukanaan omat kiinnostavat piirteensä.



Valvontaprosesseihin	 ja	 -käytäntöihin	 vaikuttavat	 valvottavien	 problematiikan	
ohella	valvonnan	organisatoriset	 järjestelyt.	Valvontojen	 järjestämisessä	aluei
den	 ja	 toimistojen	 välillä	 esiintyi	 eroja,	 jotka	 eivät	 palaudu	 valvottavien	 omi
naisuuksiin. Tästä kertovat esimerkiksi valvontojen lakkauttamisprosentit tai 
yksityisvalvojien	käytön	alueelliset	erot.	Ehdollisvalvontaa	toteuttavien	yksityis
valvojien ammatillinen status ja koulutustaso ovat verrattain korkeita.

Valvottavia	tavattiin	keskimäärin	hieman	useammin	kuin	kerran	kuukaudessa.	
Valvonnan	alussa	valvottavia	tavattiin	tiheämmin.	Valvottaviin	pidettiin	yhteyttä	
heitä	tapaamalla	tai	välillisesti,	esimerkiksi	puhelimella.	Yleisin	yhteydenpito	on	
tapaaminen	kahden	kesken	Kriminaalihuoltolaitoksen	aluetoimistolla.	Välillisten	
yhteydenpitojen	osuus	kasvoi,	 jos	valvottavalla	esiintyi	päihteiden	käytön	on
gelmia	tai	hänen	elämäntilanteensa	oli	muutoin	heikko.	Välillisten	yhteydenpito
jen kasvu ja luvattomat vailla ilmoitusta olevat poissaolot valvontatapaamisista 
ovat valvonnan onnistumisen keskeisiä riskitekijöitä, jotka kertovat siitä, ettei 
nuori	ole	kiinnittynyt	valvontaan.	Kiinnittymättömyys	elämänvaiheen	muihinkin	
normatiivisiin	instituutioihin	mitä	ilmeisimmin	antaa	olettaa	vaikeuksia	myös	val
vontaan	kiinnittymisessä.	Välilliset	yhteydenpidot	eivät	valvonnan	päättymissyi
den	tavoin	ole	pelkästään	valvottavien	kiinnittymisestä	kertova	elementti	vaan	
välillisten	yhteydenpitojen	osuudet	vaihtelivat	toimistoittain.

Valvonnan	tavoitteet,	sisällöt	ja	tulokset	ovat	yleisesti	ottaen	linjakkaita	ja	tulkin
nallisesti	ymmärrettäviä.	Valvonnan	sisältöjen	analyysin	perustalta	on	nähtävis
sä	valvonnan	sisältöalueiden	”nokkimisjärjestyksiä”.	Keskeinen	tekijä	valvonnan	
sisältöjen	 rakentumisessa	on	valvottavan	päihteiden	käyttö.	Mitä	vaikeampia	
valvottavan päihdeongelmat ovat, sitä enemmän valvonnan sisällöissä keski
tytään	niihin.	Jos	päihteiden	käyttö	ei	nouse	erityiseksi	ongelmaksi,	valvonnan	
sisällöissä rikoskeskustelut saavat alaa. Lisäksi mitä vähemmän sosiaalisten 
sidosten,	ajankäytön,	asenteiden	 ja	ajattelun	nähtiin	altistavan	rikoksen	uusi
miselle,	sitä	enemmän	valvonnan	tavoitteet	kääntyivät	kohti	elämäntilanneteki
jöitä,	eli	toimeentuloa,	työtä	ja	opiskelua.	Asiakastyöntekijät	saattavat	kuitenkin	
olla	jonkin	verran	taipuvaisia	painottamaan	valvottavan	rikosalttiuteen	kytkeyty
vien asenteiden ja ajattelun osuutta elämäntilanteen ja päihdeongelmien kus
tannuksella.
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Referat

I denna undersökning granskas övervakningen av villkorligt bestraffade unga 
samt	aktörerna,	processerna	och	innehållet	i	övervakningen.	I	undersökningen	
presenteras	fyra	forskningsuppgifter:

•	 att	 beskriva	 populationen	 av	 övervakade	 villkorligt	 dömda	 och	 populatio
nens egenskaper

•	 att	beskriva	organisatoriska	arrangemang	i	övervakningen	av	villkorligt	döm
da	och	övervakarnas	egenskaper

•	 att	beskriva	övervakningsprocesserna,	innehållet	i	övervakningen	och	över
vakningsmetoderna

•	 att	överväga	återfallsrisken	hos	de	övervakade	och	övervakningsarbetet.

Undersökningsmaterialet omfattar information som samlats i kriminalvårds
väsendets databas 2008. Informationen inkluderade övervakning av villkorligt 
dömda	som	avslutades	före	utgången	av	2007	och	som	införts	i	databasen.	
Totalt	 1287	 övervakningsfall	 utplockades	 för	 undersökningsmaterialet	 som	
analyserades	med	statistiska	metoder.

Övervakade villkorligt dömda är en grupp av unga personer som uppkommit 
på flera olika sätt. Bland de övervakade finns det unga personer vars gärningar 
förefaller	vara	engångsföreteelser	och	vars	livssituation	är	relativt	bra.	Gruppen	
av	övervakade	omfattar	å	andra	sidan	unga	personer	som	har	talrika	sociala	
och	personliga	problem	relaterade	till	kriminellt	beteende.	En	väsentlig	uppgift	
i	övervakningsarbetet	är	att	främja	och	stödja	integreringen	i	institutioner	rela
terade till åldersstadiet. Övervakningen inställs i regel av orsaker relaterade till 
den övervakade när den övervakade visar att han eller hon är beredd att binda 
sig vid de normativa institutioner som är viktiga i den nuvarande livssituationen 
och	när	berusningsmedel	används	relativt	begränsat	och	kontrollerat.	En	all
mänt labil livssituation, brist på engagemang eller svårigheter att binda sig vid 
normativa	institutioner	relaterade	till	åldergruppen	och	missbruksproblem	leder	
på motsvarande sätt till att övervakningen inte upphör.

De övervakades benägenhet till kriminalitet påverkas av flera faktorer som hän
för	sig	till	sociala	relationer,	jobb,	studier	och	attityder,	men	den	främsta	faktorn	
är de övervakades användning av berusningsmedel som på flera sätt bestäm
mer innehållet i övervakningen. Den alkoholrelaterade brottsligheten som i lju
set	av	undersökningen	framför	allt	är	ett	karakteristiskt	drag	i	finsk	kultur	och	
maskulinitet hör till de grundläggande problemen hos den övervakade popu
lationen.	Blandmissbruk	och	droger	 leder	 vanligen	 till	 att	problemen	skärps.	
De	övervakades	ålder,	kön	och	nationalitet	medför	specifika	intressanta	drag.



Organisatoriska arrangemang i övervakningen, vid sidan av de övervakades 
problem,	inverkar	på	övervakningsprocesser	och	-praxis.	Det	förekom	förhål
landevis	stora	skillnader	mellan	 regioner	och	byråer	 i	ordnandet	av	övervak
ningen.	Dessa	skillnader	kan	 inte	 reduceras	 till	de	övervakades	egenskaper.	
Procenten	av	inställd	övervakning	och	regionala	skillnader	i	användningen	av	
privata övervakare vittnar om detta. De privata övervakarnas professionella sta
tus	och	utbildningsnivå	är	relativt	hög	i	övervakningen	av	villkorligt	dömda.

Sammanträffanden med de övervakade ordnades i genomsnitt något mera 
frekvent än en gång per månad. I det inledande stadiet av övervakningen var 
sammanträffandena mera frekventa. Kontakten med de övervakade upprätt
hölls	genom	sammanträffanden	eller	indirekt,	t.ex.	per	telefon.	Det	vanligaste	
sättet att hålla kontakt var att ordna möten på tu man hand i kriminalvårds
väsendets	regionbyrå.	Andelen	indirekta	kontakter	växte	om	den	övervakade	
hade missbruksproblem eller om hans eller hennes livssituation var annars 
svag.	Växande	 indirekta	 kontakter	 och	otillåten	oanmäld	 frånvaro	 från	 sam
manträffanden	med	övervakaren	är	viktiga	 riskfaktorer	med	 tanke	på	 lyckad	
övervakning. De vittnar om att den unga personen inte har integrerats i över
vakningen. Bristande bindning vid andra normativa institutioner relaterade till 
den nuvarande livssituationen ger högst uppenbara orsaker att anta att det 
uppkommer problem i övervakningsintegreringen. 

De indirekta kontakterna liksom orsakerna till inställd övervakning är inte en
dast	faktorer	som	vittnar	om	de	övervakades	bindning.	Andelen	indirekta	kon
takter	varierade	också	mellan	byråerna.

Övervakningssyftet,	-innehållet	och	-resultaten	är	generellt	sett	målinriktade	och	
tolkningsmässigt	begripliga.	Utifrån	en	analys	av	övervakningsinnehållet	kan	en	
prioritetsordning i övervakningens olika fält skönjas. En väsentlig faktor i struktu
reringen	av	övervakningsinnehållet	är	den	övervakades	rusmedelsbruk.	Ju	större	
missbruksproblem hos den övervakade, desto mera fokuseras innehållet i över
vakningen på dessa problem. Om användning av berusningsmedel inte är ett 
specifikt	problem,	blir	samtal	om	kriminalitet	allt	viktigare	i	övervakningsinnehål
let.	Om	sociala	bindningar,	användning	av	tid,	attityder	och	tänkande	inte	ansågs	
göra den övervakade benägen för återfallsbrottslighet, kunde övervakningen in
riktas	på	faktorer	i	livssituationen,	dvs.	på	utkomst,	arbete	och	studier.	De	an
ställda som jobbar med klienter kan emellertid vara något benägna att överbe
tona	rollen	av	attityder	och	tänkande	relaterade	till	den	övervakades	benägenhet	
till	kriminalitet	på	bekostnad	av	livssituationen	och	missbruksproblemen.

Nyckelord 
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Supervision	of	conditionally	sentenced	young	 
offenders
Actors,	processes,	and	contents

Timo Harrikari

Abstract

This	research	examines	the	supervision	of	conditionally	sentenced	young	of
fenders	as	well	as	its	actors,	processes,	and	contents.	The	research	presents	
four	study	objectives:

•	 Description	of	the	population	of	the	conditionally	sentenced	young	offenders	
and	its	characteristics	

•	 Description	of	the	organisation	of	the	supervision	of	conditionally	sentenced	
young	offenders	and	the	characteristics	of	the	supervisors

•	 Description	of	the	supervision	processes	and	the	contents	and	methods	of	
supervision

•	 Consideration	of	the	supervised	offenders’	risk	of	recidivism	and	the	super
vision work 

The	research	material	was	gathered	from	the	database	of	the	Probation	Serv
ice	in	2008	and	it	includes	the	finished	supervisions	of	conditionally	sentenced	
young	offenders	recorded	in	the	database	by	the	end	of	2007.	The	gathered	
data	consists	of	1	287	supervisions,	which	were	analysed	based	on	statistical	
methods.

The	supervised	conditionally	sentenced	young	offenders	are	in	many	ways	a	
selected	group	of	young	offenders.	The	sanction	is	passed	on	young	offend
ers	whose	offences	seem	to	be	isolated	and	life	situations	are	relatively	good.	
Correspondingly,	the	supervision	is	also	used	in	the	case	of	young	offenders	
whose	various	social	and	personal	problems	are	 linked	 to	 their	criminal	be
haviour. The main task of the supervision work is to promote and support the 
integration	into	the	institutions	connected	to	that	period	of	life.	The	supervision	
is	discontinued	based	on	reasons	related	to	the	supervised	offender	if	the	of
fender	shows	attachment	to	the	normative	institutions	of	his	or	her	phase	of	
life	and	the	use	of	substances	is	relatively	low	and	under	control.	On	the	other	
hand,	a	general	instability	of	the	life	situation,	not	being	attached	to	or	a	difficul
ty	of	attaching	to	the	normative	institutions	of	that	period	of	life,	and	substance	
abuse	problems	lead	to	the	continuation	of	the	supervision.

The	supervised	offender’s	risk	of	offending	is	affected	by	several	factors	related	
to	the	offender’s	social	relations,	work	and	study	situation,	as	well	as	attitudes	
but	the	uppermost	factor	is	the	substance	use	situation,	which	in	many	ways	
structures	the	content	of	supervision.	Alcohol-related	criminality,	which,	 in	 the	
light	of	research,	is	primarily	a	characteristic	connected	to	the	Finnish	culture	and	
masculinity,	is	a	basic	problem	of	the	supervised	population.	Drugs	and	com
bined	use	of	substances	mainly	aggravate	the	problems.	The	age,	gender,	and	
nationality	of	the	supervised	offender	bring	along	their	own	interesting	features.
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Along	with	 the	problems	of	 the	 supervised	offenders,	 the	 supervision	proc
esses	 and	practices	 are	 also	 influenced	by	 the	 organisation	 of	 the	 supervi
sion.	There	are	quite	a	 lot	of	differences	between	 regions	and	offices	 in	 the	
organisation	of	supervision	that	do	not	originate	from	the	characteristics	of	the	
supervised	offenders.	This	can	be	detected	in,	for	instance,	the	regional	differ
ences	in	the	percentages	of	discontinued	supervisions	and	the	use	of	private	
supervisors.	The	professional	status	and	the	level	of	education	of	the	private	
supervisors	providing	supervision	are	relatively	high.

The	supervised	offenders	are	met	slightly	more	often	than	once	a	month.	At	the	
beginning of the supervision, the meetings with the offenders are more frequent. 
The	supervised	offenders	are	met	in	person	or	contacted	indirectly,	for	example,	
by	phone.	The	most	common	method	of	contacting	is	a	one-to-one	meeting	in	a	
regional	office	of	the	Probation	Service.	The	amount	of	indirect	contact	increases	if	
the	supervised	offender	has	a	substance	abuse	problem	or	if	his	or	her	life	situation	
is	otherwise	bad.	The	increased	use	of	indirect	contact	as	well	as	unauthorised	and	
not	notified	absences	from	the	supervision	meetings	are	the	main	risk	factors	of	the	
success	of	the	supervision	and	reveal	that	the	young	offender	is	not	attached	to	the	
supervision.	Not	being	attached	to	the	other	normative	institutions	of	that	phase	of	
life	evidently	gives	reason	to	presume	that	there	will	also	be	difficulties	in	attaching	
to	 the	supervision.	Unlike	 the	 reasons	 for	discontinuing	supervision,	 the	 indirect	
contacts	are	not	just	an	element	describing	the	attachment	of	the	supervised	of
fenders	and	the	proportion	of	indirect	contacts	varies	between	prisons.

The	goals,	contents,	and	results	of	the	supervision	are	generally	speaking	con
sistent	and	interpretatively	understandable.	Based	on	the	analysis	of	the	con
tent	of	 the	supervision,	 there	appears	to	be	a	pecking	order	 in	 the	thematic	
entities	of	the	supervision.	A	central	factor	in	the	formation	of	the	content	of	the	
supervision	is	the	supervised	offender’s	substance	use.	The	more	serious	the	
supervised	offender’s	substance	abuse	problems	are,	the	more	focus	is	put	on	
them	in	the	content	of	the	supervision.	If	the	substance	use	does	not	present	a	
particular	problem,	the	discussions	on	criminality	gain	more	ground	in	the	con
tent	of	the	supervision.	In	addition,	the	less	the	social	ties,	the	use	of	time,	the	
attitudes,	and	the	thinking	are	considered	to	increase	the	risk	of	recidivism,	the	
more	the	goals	of	the	supervision	are	turned	to	the	factors	of	the	life	situation,	
such	as	 livelihood,	work,	and	studying.	The	officials	working	with	 the	clients	
may,	however,	be	somewhat	inclined	to	emphasise	the	share	of	the	attitudes	
and	thinking	connected	with	the	supervised	offender’s	risk	of	offending	at	the	
expense	of	the	life	situation	and	the	substance	abuse	problems.

Keywords 

juvenile	delinquency,	risk	of	offending,	risk	factors,	supervision	of	a	conditional	
sentence,	community	sanction	work
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JOHDANTO
Nuorten rikosoikeudellinen seuraamusjärjestelmä on ollut menneinä vuosina 
monenlaisten tarkastelujen kohteena. Seuraamusjärjestelmää on tarkasteltu 
niin sektoritutkimuksen kuin hallinnollisten tarpeiden ja järjestelmän kehittä-
misen viitekehyksistä. Vaikka monenlaiset kansainväliset vaikutteet ovat 
1990-luvulta lähtien lisääntyvässä määrin työntyneet haastamaan nuorten 
seuraamusjärjestelmää ja sen käytäntöjä, järjestelmän peruseetos on 
pysynyt varsin samankaltaisena kuin se oli sitä luotaessa lähes 70 vuotta 
sitten.

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan yhtä seuraamusjärjestelmän vanhimmista 
palasista. Ehdollisesta vankeusrangaistuksesta säädettiin ensimmäisen 
kerran vuonna 1919 kansalaissodan jälkimainingeissa. Ehdollisen rangais-
tuksen soveltaminen 15–20-vuotiaana rikokseen syyllistyneisiin henkilöihin 
tuli mahdolliseksi kuitenkin vasta vuoden 1943 alusta, jolloin nuorisorikoslain-
säädäntö tuli voimaan. Samalla voimaan tulivat säännökset, joissa säädettiin 
ehdolliseen vankeuteen liitettävästä suojeluvalvonnasta. Suojeluvalvonnan 
malli otettiin lastensuojelukäytännöistä, joita muutamaa vuotta aikaisemmin 
oli alkanut normittaa vuoden 1936 lastensuojelulaki.

Tänä päivänä ehdollinen vankeusrangaistus on sakkorangaistuksen jälkeen 
yleisin nuorille määrättävä rikosoikeudellinen seuraamus. Sen volyymi 
yhdyskuntaseuraamusten joukossa on yhdyskuntapalvelun jälkeen suurin. 
Siksi on yllättävää, että nuorten ehdollista ja siihen kytkettyä valvontaa 
koskevien tutkimusten määrä on ollut vähäinen. Tämä on toisaalta myös 
ymmärrettävää. Nuorisorangaistus uutena nuorille tarkoitettuna seuraamus-
muotona on tutkimuksessa saanut viime vuosina erityisen tilan, koska on ollut 
hallinnollinen tarve tietää sen toimivuudesta ja vaikuttavuudesta. Tämä on 
samalla kuitenkin merkinnyt ajallisesti vanhempien seuraamuskäytäntöjen 
jäämistä vähemmälle jo rajallisen tutkimuskapasiteetin vuoksi Suomen 
kaltaisessa pienessä maassa.

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ehdollisesti rangaistujen nuorten valvon-
taa ja sen käytäntöjä. Tutkimuksessa halutaan tietää, 1) miltä ehdollisvalvon-
tapopulaatio näyttää erilaisten demografisten ja rikosalttiuteen yhteydessä 
olevien kriminogeenisten tekijöiden näkökulmasta, 2) millaisia valvontatyön 
alueellisia, organisatorisia ja ammatillisia rakenteita Kriminaalihuoltolaitok-
sessa on nähtävissä, 3) millaisia prosessuaalisia ja ammatillisia käytäntöjä 
valvontatyössä esiintyy sekä 4) millaisia yhteyksiä valvontatyöllä on suhtees-
sa valvottavien rikosalttiuteen ja rikosten uusimiseen. 

Tutkimuksen rakenne on seuraava. Tutkimus alkaa kontekstoinnilla, jonka 
tavoitteena on nuorten rikoskäyttäytymisen ja siihen kohdistuvan kontrollin 
dynamiikkaa kuvaavan interaktionistisen näkökulman rakentaminen tutkimuk-
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sen perustaksi. Nuoren valikoituminen ehdollisvalvontaan ei ole seurausta 
vain hänen rikollisesta teostaan vaan monitasoisista mm. yksilön rikosalttiu-
teen, sosiaalisiin verkostoihin ja sosiaaliseen kontrolliin, tuomioistuin- ja 
viranomaiskäytäntöihin sekä lainsäädäntöön ja sen muutoksiin kytkeytyvistä 
mekanismeista, jossa norminvastainen käyttäytyminen ja siihen kohdistuva 
kontrolli ovat analyyttisesti erotettavissa. Kontekstoinnissa tätä dynamiikkaa 
kuvataan suhteessa nuorten rikoskäyttäytymisessä yleisesti havaittuihin muu-
toksiin ja suhteessa valikoitumiseen erilaisiin rikollisuutta hallinnoiviin kontrol-
lijärjestelmiin sekä niissä syntyviin institutionaalisiin kulkureitteihin.

Toiseksi lähden paikantamaan ehdollisvalvontaa ja sitä koskevien käytäntö-
jen paikkaa nuorten seuraamusjärjestelmässä. Tarkoitus on antaa lukijalle 
riittävät välineet ymmärtää ehdollisvalvontaa erilaisten institutionaalisten 
hallintarakenteiden ja toimintakäytäntöjen joukossa. Ehdollinen vankeusran-
gaistus ja siihen liitetty valvonta ovat osa rikosoikeudellista seuraamusjärjes-
telmää, joka puolestaan paikantuu osaksi laajempaa yhteiskunnallisen 
kontrollin järjestelmää. Ehdollisvalvonnassa yhdistyvät nuoren rikokseen 
reagoimisen elementit niin rakenteellisella, yhteisöllisellä kuin yksilötasolla. 
Valvontaa määrittelevät kansainväliset ja kansallistason oikeudelliset ja 
institutionaaliset rakenteet, paikallisyhteisöt ja sosiaaliset verkostot sekä 
arkipäivän yhdyskuntaseuraamustyössä asiakastyö ja sen keskeisenä 
piirteenä valvojan ja valvottavan kohtaaminen ja vuorovaikutus. Ehdollisval-
vonnalla, joka on osa laajempaa yhdyskuntaseuraamustyötä, on periaatteita, 
sisältöjä, käytäntöjä ja käsitteitä, jotka tekevät siitä yhden tunnusomaisen 
sosiaalityön työsaran.

Kolmanneksi kuvaan tutkimuksen aineistoa ja menetelmiä. Tutkimus tarkaste-
lee ehdollisvalvontaan valikoituneita nuoria ja heidän tunnusomaisia piirtei-
tään sekä ehdollisvalvonnan rakenteita ja prosesseja. Lähtökohtaisena 
yksikkönä eivät ole sinänsä valvonnassa olevat nuoret, vaikka heitä ja heidän 
kriminogeenisiä ja sosio-demografisia ominaisuuksiaan tutkimuksessa 
keskeisesti tarkastellaankin. Perusyksikkö on yksittäinen valvonta ”institutio-
naalisena tapahtumana” (N=1287), joka merkitsee, että yhdellä nuorella 
saattaa olla aineistossa useampi kuin yksi valvonta. Muuttujasta riippuen 
analyyseihin valikoituneiden tapausten määrä vaihtelee. Tutkimus on meto-
dologiselta orientaatioltaan kvantitatiivinen ja tilastollisia yhteyksiä tarkastele-
va. Metodologialla voidaan kuvata lähinnä valvonnan rakenteita ja tarkastella 
valvontaprosessien keskimääräisyyksiä. Valvontojen laadullisiin kuvauksiin, 
joissa tarkasteltaisiin kasvokkain kohtaamisen dynamiikkaa ja mekanismeja, 
tarjolla olleen tutkimusaineiston keinoin ei ole mahdollista päästä. Tilastolli-
nen tarkastelu voi kuitenkin tarjota jotain vihjeitä siitä, mihin laadullisessa 
tarkastelussa voisi vastaisuudessa kiinnittää huomiota.

Tutkimuksen empiirinen osuus jakaantuu neljään perusosioon tutkimustehtä-
vien mukaisesti. Niistä ensimmäisessä tarkastellaan valvontaan tulevia 
nuoria ja heidän ominaispiirteitään. Nuorten tunnusomaisia piirteitä analysoi-
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daan demografisten ja rikosalttiuteen kytkeytyvien kriminogeenisten tekijöi-
den näkökulmasta, jotka on viime vuosien yhdyskuntaseuraamustutkimuk-
sessa tavattu jakaa staattisiin ja dynaamisiin kriminogeenisiin tekijöihin. 
Staattisilla tekijöillä viitataan sellaisiin nuoren yksilöllisiin ominaisuuksiin, jotka 
liittyvät hänen sukupuoleensa, ikään ja aiempaan rikoskäyttäytymiseen. 
Dynaamisilla tekijöillä puolestaan viitataan tekijöihin, jotka vaikuttavat nuoren 
rikosalttiuteen nykytilanteessa niin, että niiden kanssa voidaan työskennellä 
rikoskäyttäytymisen vähenemiseksi. Tällaisia seikkoja ovat erilaiset elämänti-
lanteeseen liittyvät tekijät, rikosalttiuteen kytkeytyvät sosiaaliset sidokset ja 
rikollisuutta suosivat asenteet tai ajattelutavat.

Toisessa empiirisessä luvussa tarkastellaan valvonnan organisatorisia 
järjestelyjä aluetoimistoissa, ehdollisvalvojina toimivien henkilöiden piirteitä 
sekä kysymystä siitä, millaisin kriteerein valvottavat valikoituvat valvojille. 
Organisatorisia kysymyksiä analysoidaan lähinnä kriminaalihuoltoalue- ja 
aluetoimistotasoilla. Lisäksi selvitetään viranomais- ja yksityisvalvonnan 
suhdetta ja erityisesti yksityisvalvojina toimivien henkilöiden taustaa. Luvun 
lopussa yhdistellään muutamia valvojiin ja valvottaviin liittyviä muuttujia, 
joiden kautta arvioidaan valikoitumista koskevia kysymyksiä. 

Kolmannessa empiirisessä luvussa siirrytään henkilötarkastelusta kohti 
valvonnan prosesseja. Prosessuaalisessa tarkastelussa käsitellään valvon-
taan tulevien nuorten koeajan pituutta, valvonnan reaalipituutta, muutamaa 
Kriminaalihuoltolaitoksen valvontaprosessille asettamaa mittaria ja valvonnan 
päättymissyitä. Tämän jälkeen tarkastellaan valvonnan toteuttamisen kon-
teksteja, valvonnan sisältöjä, valvonnalle asetettuja tavoitteita ja niiden 
toteutumista. 

Viimeisessä empiirisessä luvussa analysoidaan lyhyesti valvonnan keskeyty-
misriskiä ja valvontatyöskentelyä korkean uusimisriskin omaavien valvotta-
vien kanssa. Luvussa rakennetaan keskeytymisriskiä selittävä tilastollinen 
malli, jota vertaillaan valvojien asiakkaidensa tilanteen heikentymistä koske-
viin arvioihin. Lisäksi vertaillaan kolmea korkean uusimisriskin omaavaa 
valvontasegmenttiä. Tutkimuksen viimeisessä luvussa vedetään yhteen 
joitain keskeisiä tutkimustuloksia ja esitetään johtopäätöksiä.

Tutkimus on rahoitettu Oikeusministeriön kriminaalipoliittisen osaston päätök-
sellä rikosseuraamusalan tutkimus- ja kehittämismäärärahoista. Lisäksi 
tutkimusta ovat rahoittaneet Suomen kulttuurirahasto ja helsingin yliopisto.
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NUORISORIKOLLISUUS JA  
SEN KONTROLLI
Suomessa on viime vuosina käyty rikollisuutta koskevaa tieteenfilosofista 
keskustelua jonkin verran. Sen keskiöön on noussut tieteellisen realismin ja 
konstruktionismin rajapinta: missä määrin rikollisuudesta voidaan puhua 
havainnoista vapaana todellisuuden objektina ja missä määrin siinä on 
kysymys sosiaalisen todellisuuden tai jopa ihmismielen kokemuksellisesta 
tuotteesta (ks. esim. Kivivuori 2008).

Tässä tutkimuksessa rikollisuutta lähestytään kriittisen realismin ja symboli-
sen interaktionismin viitekehyksistä käsin (Danermark ym. 2002, Suomessa 
mm. harrikari 2004, 21–24; Pekkarinen 2010; Pekkarinen & Tapola-haapala 
2009). Tutkimuskohdetta lähestytään ilmiönä, jossa lainvastaisten tekojen ja 
niihin kohdistuvan kontrollin dynamiikka rakentuu eritasoisten sosiaalisten ja 
institutionaalisten rakenteiden, generatiivisten mekanismien, sosiaalisten 
suhteiden ja diskursiivisten käytäntöjen verkostona1. Ehdollisvalvonta on 
institutionaalinen hallintarakenne, jota valvontakäytännön toimijat käyttävät 
hyväkseen vuorovaikutusprosesseja synnyttäessään, mutta samalla vuoro-
vaikutusprosessit jäsentävät rakennetta uudelleen (Giddens 1984). Tähän 
käsitykseen rakenteen kaksinaisuudesta perustuu myös tutkimuksen interak-
tionistinen näkökulma. Toimintaa – niin valvottavien kuin valvojienkin – on 
tarkasteltava suhteessa toisiinsa vuorovaikutuksellisena tapahtumana 
valvonnan institutionaalisissa kehyksissä.

Realismin lähtökohtiin viitaten tutkimuksen lähtökohtana on, että lainvastaiset 
teot ja normirikkomukset ovat todellisia (vrt. Kivivuori 2008, 26–27; Kääriäi-
nen 1994, 16–21). Nuorilla esiintyy yksilöllisiä ominaisuuksia, elämäntilanteita 
ja sosiaalisia verkostoja, jotka saattavat ehdollistaa heidän rikosalt tiuttaan. 
Kyse voi olla myös laajemmassa perspektiivissä taloudellisiin ja sosiaalisiin 
tekijöihin kytkeytyvistä huono-osaisuuden ylisukupolvisista ketjuista (esim. 
haapasalo 1999; 2002). Rikosalttiuteen kytkeytyvät yksilölliset ja sosiaaliset 
tekijät tulee erottaa niihin kohdistuvasta yhteiskunnallisesta ja sosiaalisesta 
kontrollista. Nämä sääntöjen ja normien kautta rakentuvat valvonnan hierar-
kiat ja käytännöt ovat ajallis-paikallisissa konteksteissaan muuntuvia. Osa 
niistä osoittaa ajallista kestävyyttään ja on nähtävissä joitain varsin pysyviä, 
ja historiallisesti tarkastellen pitkäikäisiä elementtejä, kuten henkeen ja 
terveyteen kohdistuvista teoista rankaiseminen. Toiset kontrollin elementit 
muuttuvat nopeammin ja herkemmin. Rikollisuuteen kohdistuvissa yhteisö-
reaktioissa esiintyy ajallisesti ja paikallisesti varioivia elementtejä, kuten 
esimerkiksi päihteiden käyttöön suhtautuminen ja niiden sääntely. Luonnolli-
set lähiyhteisöt (perhe, naapurusto) ja viranomaiset (rikosoikeusjärjestelmä, 
lastensuojelu) kontrolloivat siten norminvastaista käyttäytymistä ja reagoivat 
siihen eritasoisten ajallispaikallisten rakenteiden määrittämänä niin määrälli-
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sesti kuin laadullisesti eri tavoin (ks. esim. Pekkarinen 2010). Sosiaalisen 
kontrollin järjestelmissä esiintyy niin epävirallisia kuin virallisia normeja, 
rakenteita ja toimijoita.

Nuorisorikollisuutta ja laajemmin rikollisuutta käsittelevässä sosiaalitutkimuk-
sessa rikosalttiutta ja rikoskäyttäytymistä sekä niiden kontrollia koskeva 
erottelu on tavattu tehdä jakona piilo- ja ilmirikollisuuteen. Piilorikollisuusole-
tus lähtee siitä, että nuoret tekevät erilaisia norminvastaiseksi määriteltyjä 
tekoja, vaikka ne eivät tule havaituiksi ja viranomaisten tietoon, koska esimer-
kiksi asianomistaja ei tee rikosilmoitusta tai viranomaiset eivät rekisteröi niitä 
rikoksiksi2 (ks. Kivivuori 2006, 17; Laitinen & Aromaa 2005, 21–33). Poliisin 
tietoon tulevasta ja rekisteröimästä nuorten rikollisuudesta on ollut tapana 
puhua ilmirikollisuutena.3 Tilastoitujen rikosten ja tekijöiden määrään vaikutta-
vat monet seikat. Kivivuori (2005) mainitsee varsinaisen rikoskäyttäytymisen 
ohella poliisitilastoon vaikuttavina tekijöinä rikoslain muutokset, uhrien ja 
muiden alttiuden ilmoittaa rikoksista poliisille, rikosten kontrollin tehokkuuden 
ja kohdentamisen sekä muutokset ilmi tulleiden tekojen rekisteröinnissä, 
kirjaamisalttiudessa ja laskennassa. Kuolemaan johtaneen väkivallan mää-
rästä syntyy poliisitilastojen kautta varsin luotettava kuva, mutta muiden 
tekotyyppien kohdalla viranomaistilastojen käyttökelpoisuus heikkenee. 
(Kivivuori 2005, 2–5).

Tässä tutkimuksessa ollaan tekemisissä nuorten ilmirikollisuuden ja rikos-
oikeudellisen seuraamusjärjestelmän kanssa4. Ehdollisvalvontaan tulevien 
nuorten rikolliset teot ovat tavalla tai toisella havaittu, ne ovat joutuneet 
käsiteltäviksi viralliseen kontrollijärjestelmään ensin poliisin esitutkinnassa, 
sen jälkeen syyttäjän suorittamassa syyteharkinnassa ja lopulta mahdollisesti 
useassa eritasoisessa tuomioistuimessa. Tuomioistuimessa teosta on lange-
tettu lainvoiman saanut rikosoikeudellinen seuraamus eli ehdollinen vankeus-
rangaistus, johon tuomioistuin on liittänyt oheisseuraamukseksi valvonnan. 
Ehdollisvalvontaan valikoituvat nuoret ovat siten monella tapaa valikoitunut 
nuorten ryhmä, joka on tutkimuksen fokukseen joutuakseen käynyt läpi useat 
tekojen moitittavuuteen ja jatkotoimenpiteiden tarkoituksenmukaisuuteen 
liittyvät viranomaisharkinnan kynnykset. 

NUORTEN RIKOSKÄYTTÄYTYmINEN 

Nuorilla on rikosoikeuden instituutiossa erityisasema ja -kohtelu. Lapset on 
perinteisesti rajattu rikosoikeudellisten seuraamusten ulkopuolelle. Nuoriin 
sovelletaan monenlaisia rangaistusten lieventämistä koskevia säännöksiä ja 
heille tuomitut seuraamukset nojautuvat perinteisesti aikuisväestöä vahvem-
min rehabilitoinnin ajatukseen: erilaisin sopeuttavin keinoin pyritään toisaalta 
nuorten sosiaalistamiseen yhteiskunnan jäseniksi ja toisaalta heidän yksilölli-
sen elämäntilanteensa parantamiseen. Tämän perusorientaation taustana on 
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moderni länsimainen nuoruutta koskeva kulttuurinen ymmärrys, joka on 
rakentunut kerroksittain viimeisen runsaan vuosisadan aikana. Yleisesti 
rikollisuutta selittävien teorioiden ohella nuorten rikollisten tekojen on esitetty 
seuraavan nuoruuden ikäkauteen liittyvästä ajattelemattomuudesta ja rajojen 
koettelusta sekä puutteellisista tiedoista ja kyvyistä. Nuorten on esitetty 
olevan aikuisia herkempiä ympäristön vaikutteille niin hyvässä kuin pahassa 
(Marttunen 2008).

Nuorten normirikkomuksia ja niihin suhtautumista luonnehtiva kulttuurinen 
ymmärrys saa tukea empiirisestä tutkimuksesta. Nuoruus on ikäryhmien 
kokoon suhteutettuna rikosaktiivisin elämänvaihe: ikä-rikos-käyrän jyrkkä 
nousu nuoruusiässä on empiirinen tosiseikka. Rikosaktiivisuus kasvaa 
jyrkästi myöhäiseen nuoruuteen saakka ja laskee sen jälkeen tasaisesti 
(Kivivuori 2008, 28–30; McNeill & Whyte 2007; Salmi 2004, 31–34). Käyrä 
noudattelee rikoslajikohtaisessa tarkastelussa vaihtelevia trendejä. Saman-
ikäiseen väestöön suhteutettuna varkausrikosten määrä on suurimmillaan 
13-vuotiaiden ikäryhmässä, jonka jälkeen niiden määrä laskee voimakkaasti 
tultaessa 25 ikävuoteen. Pahoinpitelyrikosten vastaava huippu on 
18–20-vuotiaiden ikäryhmässä, mutta niiden ikään suhteutettu määrä laskee 
omaisuusrikoksia huomattavasti hitaammin. Pahoinpitelyrikosten ikään 
suhteutettu osuus kohtaa omaisuusrikosten trendin vasta lähempänä 50 
ikävuotta. (mm. Salmi 2004, 31–34). 

Ikä-rikos-käyrä kuvaa nuorten rikoskäyttäytymistä suhteutettuna koko väes-
töön. Tutkimukset osoittavat, että useimpien nuorten kohdalla norminvastai-
nen tai rikollinen käyttäytyminen on iän myötä ohimenevää ilman, että siihen 
tarvitsisi kohdistaa erityisiä toimenpiteitä. Tällöin puhutaan nuoruusikään 
rajoittuneesta rikoskäyttäytymisestä, jolla on omat tunnusomaiset piirteensä 
ja sitä on pidetty jopa enemmän normina kuin poikkeavuutena. Nuoruus-
ikään rajoittuvasta rikoskäyttäytymisestä on usein erotettu sellainen rikos-
käyttäytyminen, joka alkaa selvästi jopa ennen esipuberteetti-ikää. Tällaisten 
”rikolliselle uralle” kiinnittyvien nuorten rikosaktiivisuuden trendit ovat toisen-
laisia. Epäsosiaalista käyttäytymistä koskevissa pitkittäistutkimuksissa on 
osoitettu, että lapsen varhainen kasvuympäristö ja elinolosuhteet selittävät 
myöhempää epäsosiaalista käytöstä ja rikosuralle kiinnittymistä. Taustalla on 
vanhempien epätarkoituksenmukaisia kasvatuskäytäntöjä, keskinäisiä 
ristiriitoja sekä rikos-, päihde- ja mielenterveysongelmia, mutta myös sellaisia 
perheen rakenteellisia tekijöitä kuin köyhyys, monilapsisuus tai äiti- ja 
isähahmojen toistuva vaihtuminen, jotka välittyvät lapsen elämään vanhem-
muuden ja kasvatuskäytäntöjen kautta. (haapasalo 2009, 34–36). Rikosural-
le kiinnittymisen näkökulmasta nuoria, joilla on nähtävissä ylisukupolvisia 
huono-osaisuuden kasautumia, on pidetty haastavimpana ryhmänä. heidän 
elämässään rikosalttiutta lisäävät tekijät ovat saattaneet kumuloitua siinä 
määrin, että työskentely niiden purkamiseksi on erityisen vaativaa.
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Nuoruus on rikosaktiivinen vaihe, jolloin valikoituu se joukko nuoria, joiden 
rikoskäyttäytymistä ei enää voida määrällisesti ja laadullisesti pitää ainoas-
taan nuoruusikään rajoittuneena. Toisaalta nuoruus on elämänvaihe, jossa 
tapahtuu myös yksilön elämänkaareen ja elämänvaiheeseen kytkeytyvästä 
rikoskäyttäytymisestä luopumista. Nuorten rikoskäyttäytymisen suhteen 
sosiaalisten sidosten ja verkostojen on usein esitetty olevan avainasemassa. 
Kiinnittyminen erimuotoisiin vertaisryhmiin saattaa altistaa rikoskäyttäytymi-
selle tai tukea lainvastaisista teoista pidättäytymistä. Rikoskäyttäytymistä 
selitetään toisaalta riittämättömällä yhteisökontrollilla, mutta toisaalta myös 
rikoksenteon oppimisella sitä suosivissa sosiaalisissa verkostoissa ja vertais-
ryhmissä. (Kivivuori 2008, 219–266)

Rikoksenteosta luopuminen tapahtuu useimmiten luonnollisen, ikään liittyvän 
kypsymisen kautta. Samalla yhteiskunnalliset instituutiot tarjoavat luopumi-
seen yllykkeitä normiodotustensa kautta eri elämänvaiheessa. Nuoren 
koulutukseen kiinnittyminen, parisuhteen alkaminen tai lapsen syntymä ovat 
elämänkaareen kiinnittyviä tapahtumia, joilla voi olla rikoskäyttäytymistä 
vähentävä vaikutus. Nuorten aikuisten ikäryhmissä rikoksista luopuminen 
saattaa kytkeytyä mm. perhevastuiden lisääntymiseen ja jopa tietoisiin 
elämäntyylimuutoksiin. Tässä suhteessa miesten ja naisten polut rikoksista 
luopumiseen saattavat olla erilaisia. (esim. Jamieson, McIvor & Murray 1999).

Koska suurin osa nuorten rikoskäyttäytymisestä on määrällisesti ja laadulli-
sesti nuoruusikään rajoittuvaa, länsimaisten yhteiskuntien kontrollipoliittiset 
järjestelmät kohtelevat nuoria aikuisväestöä pitkämielisemmin ja lievemmin. 
Nuorten joutumista rikosoikeusjärjestelmään ja punitiivisia sanktioita pyritään 
yleisesti välttämään, koska niiden uskotaan johtavan leimaantumiseen ja 
siten voimistavan huono-osaisuuden ja syrjäytymisen kehää. Vaikka mennei-
den 20 vuoden aikana on länsimaissa nähtävissä kontrollin tehostumista ja 
nuorten kohtelun ankaroitumista (harrikari 2008, 24–27), pohjoismaat ovat 
olleet tässä trendissä poikkeus. Nuorten rikollisuutta koskeva kiinnostus on 
lisääntynyt ja sitä koskeva yhteiskunnallinen kontrolli tehostunut, mutta 
varsinaiset nuorten rikosoikeudelliset seuraamukset osoittavat jopa lieventy-
mistä (Marttunen 2006). 

NUOREN RIKOSURALLE VALIKOITUmINEN 
SUOmALAISEN TUTKImUKSEN VALOSSA 

Nuorten rikoskäyttäytymistä, sen laajuutta, rikosaktiivisuuden muutoksia sekä 
rikolliselle uralle kiinnittymistä voidaan tarkastella muutamien institutionaali-
siin konteksteihin kytkeytyvien ikäryhmittäisten tutkimusten avulla. Seuraa-
vassa referoidaan muutamia suomalaisia tutkimuksia, joissa rikosuran 
hahmottamiseksi edetään varhaisnuorten rikoskäyttäytymisestä valikoitumi-
seen rikosuralle ja edelleen vankipopulaatiosta tehtyihin rikosurakuvauksiin. 
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Varhaisnuoruudessa alkavaa rikoskäyttäytymistä, joka on erotettavissa 
nuoruusikään rajoittuvasta rikoskäyttäytymisestä, on esitetty yhdeksi tulevan 
rikosuran tunnusmerkeistä. Jukka Savolainen, Ville hinkkanen ja Elina 
Pekkarinen (2007) analysoivat 2652 rikoskäyttäytymisen perusteella lasten-
suojelun asiakkaaksi tulleen alle 15-vuotiaan lapsen rikoksia, rikosuraa ja 
niihin kohdistettuja lastensuojeluinterventioita helsingissä. Tutkimuksen 
mukaan lasten rikolliset teot ovat lieviä. Suurin osa niistä on näpistyksiä. 
Ensikertaisten joukossa alle 11-vuotiaiden poikien osuus oli tyttöjä merkitse-
västi tyttöjä suurempi, mutta 13–14-vuotiaiden ikäryhmissä tyttöjen ensiker-
tainen rikosaktiivisuus oli suurempaa. Tämä selittyi tyttöjen näpistysaktiivi-
suudella. Kaikkien muiden rikoslajien osalta poikien rikosaktiivisuus on 
suurempaa. Rikosaktiviteettia tarkasteltaessa havaittiin, että selvä enemmistö 
ensikertaisista teki vain yhden rikoksen ja kaikkein rikosaktiivisimman ryhmän 
osuus alle 15-vuotiaista oli noin 10 prosenttia. Maahanmuuttajataustaisten 
nuorten riski syyllistyä uusiin rikoksiin oli kantasuomalaisia suurempi. Ero oli 
rikosaktiivisen ryhmän kohdalla kuusinkertainen. (Savolainen, hinkkanen & 
Pekkarinen 2007). Tutkimuksen rikoksen uusimista koskevat havainnot 
vastaavat muita 15 ikävuoden tuntumaan sijoittuvia uusimisintensiteettiä 
käsitelleitä suomalaisia analyyseja (ks. harrikari 1999; Kivivuori 2005). 

Yksi Savolaisen, hinkkasen ja Pekkarisen tutkimuksen tuloksista oli, että alle 
15-vuotiaiden rikosten jatkotoimenpiteistä vastaava lastensuojelu oli kyennyt 
verrattain hyvin tunnistamaan nuoret, jotka uusivat rikoksensa. Useat heistä 
olivat jo ennen rikosta koskevaa ilmoitusta olleet lastensuojelun asiakkaana. 
Lastensuojelun kentällä yksi rikosproblematiikkaan keskeisesti kytkeytyvä 
instituutio on koulukoti. Koulukotiin tulleiden nuorten lastensuojeluasiakkuuk-
sia tutkinut Manu Kitinoja (2005) jakaa koulukotiin tulleet nuoret kulkureittien-
sä pituuden mukaan kolmeen ryhmään. Yleisesti voidaan sanoa, että mitä 
pidempi kulkureitti oli ollut, sitä tiiviimmin reitin alkuaskeleet liittyivät kasvu-
ympäristöön ja elinolosuhdeongelmiin perheissä. Lyhyen kulkureitin nuoret 
olivat verrattain nopeasti nuoruusiässä alkaneet oirehtimaan rikoskäyttäyty-
misellä, johon oli liittynyt vaeltelua, rajattomuutta, kouluongelmia, vanhem-
pien voimattomuutta ja lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteiden riittä-
mättömyyttä (Kitinoja 2005, 247–260).

Juhani Iivari (1996) on tarkastellut koulukodissa ja nuorisovankilassa olevien 
nuorten rikoskäyttäytymistä ja rikosuraa alakulttuuriteorian valossa. Iivarin 
mukaan instituutioihin tulevien nuorten kontaktit sekä sosiaalisiin organisaa-
tioihin että sosiaalisiin perusrakenteisiin, perheeseen, kouluun, sosiaalihuol-
toon ja yhteisöön olivat varsin ohuet ja kielteisesti värittyneet. Rikostelevien 
nuorten elämää leimasivat lyhytjännitteisyys ja näköalattomuus. Eri seuraa-
musjärjestelmiin valikoituneiden nuorten prosessien tarkastelu viittasi siihen, 
että mitä repressiivisemmin nuoreen reagoidaan, sitä syvemmälle rikoskier-
teeseen tämä uppoaa.
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Pia Sive (1990) tutki ’lifehistory’-menetelmällä 150:n rikoksesta kiinnijääneen 
15–18-vuotiaan nuoren henkilötutkinnoista välittyvän kuvan muuttumista 
vuosina 1973, 1979 ja 1985. Sive jakoi nuoret viiteen ryhmään. Satunnaiset 
hairahtajat (44 %) olivat todennäköisesti ajattelemattomuuttaan syyllistyneet 
rikoksiin ja heidän teossaan korostui erityinen harkitsemattomuus. hairahta-
jien koti- ja perheolosuhteet olivat suhteellisen normaaleja ja lähes jokainen 
syyllistynyt rikokseen alkoholin vaikutuksen alaisena, mutta eivät kuitenkaan 
olleet varsinaisia ongelmakäyttäjiä. hairahtajille tyypillisiä tekoja olivat 
omaisuusrikokset, luvattomat käytöt ja rattijuopumukset. henkilötutkinnassa 
nuori yleensä ilmoitti katuvansa tekoaan ja olevansa pahoillaan. Toinen 
ryhmä olivat (17 %) katujen sankarit, jotka olivat rohkeita, seikkailunhaluisia 
ja jännitystä kaipaavia asfalttisotureita, ääripäänä päihteiden liikakäyttöön 
helposti sortuva, väkivaltaisuuteen taipuvainen päällekäyvä rähjääjä-tyyppi. 
Kolmas ryhmä olivat uraputkeen kurkistajat (15 %), jotka olivat rikollisen 
elämäntapaan mahdollisesti urautumassa olevia nuoria. heillä oli tilillään 
monenlaisia rikoksia, jotka tehtiin porukassa ja humalassa. Ehdolliset va-
pausrangaistukset olivat kasautuneet ennen ensimmäistä tuomiota, heillä oli 
kasvuolosuhteissaan sekavuutta ja takanaan useita laitossijoituksia. Neljäs 
ryhmä olivat päähänpotkitut (20 %), joita Sive kuvaa ”alistettuina alistujina”. 
heillä oli runsasta päihteiden käyttöä ja psyykkisiä ongelmia ja mentaliteettia 
”millään ei ole mitään väliä”. Taustalla oli nähtävissä isän runsaan alkoholin-
käytön aiheuttamaa henkistä ja ruumiillista väkivaltaa. Osa oli lastensuojelun 
avohuollon asiakkaana tai laitossijoituksessa. Viimeinen ryhmä olivat musta-
laisnuoret (2 %), jotka olivat kulttuurisesti ja sosiaalisesti tiukasti sidoksissa 
omaan heimoonsa. heidän taloudellinen tilanteensa oli alituiseen huono. 
Sekä heillä itsellään että heidän vanhemmillaan oli usein kokemuksia mielen-
terveyshoidosta.

Margit Kyngäs (2000) on tutkinut pohjoissuomalaisessa vankilassa nuorena 
rikoksentekijänä vankilaan tuomitun 23 miehen lapsuutta, vankeusaikaa sekä 
vankeuden jälkeistä elämänkulkua. Kyngäksen mukaan miehet olivat eläneet 
erilaisissa perheissä, mutta yläasteikäisenä miesten kokemukset yhdenmu-
kaistuivat siten, että luvattomat poissaolot koulusta lisääntyivät, aika alkoi 
kulua kaveriporukassa kuljeksien, päihteitä käyttäen ja rikoksia tehden. 
Vankila ei tavallisesti ollut ensimmäinen laitos, johon miehet olivat joutuneet 
vaan takana oli usein lastensuojelun laitossijoituksia, jopa useita sellaisia. 
Ennen vankilaan joutumistaan miehet olivat eläneet epäsäännöllistä elämää, 
johon oli kuulunut runsasta päihteidenkäyttöä, kaveriporukan kanssa kuljes-
kelua ja rikoskäyttäytymistä.

Kyngäksen tavoin Juha Kääriäinen (1994) on tutkimuksessaan tarkastellut 
vankipopulaatiota ja sen rikosuran kehittymistä kontrollijärjestelmässä. 
Rikosurallaan vankilaan päätyneet nuoret Kääriäinen luokitti tekijän iän ja 
teon suunnitelmallisuuden mukaan. Nuorten teot olivat harvoin suunnitelmal-
lisia ja suunnitelmallisuudesta voitiin puhua lähinnä huumerikosten kohdalla 
tai jollain tapaa siihen liittyvästä toiminnasta. Näissä rikoksissa nuorten 
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sosiaalinen tausta oli keskimääräistä korkeampi. Näiden pääasiallisesti 
suunnitelmallisia nuorisorikoksia tehneiden ”nuorten lainrikkojien” rikokset 
heijastelivat paitsi kollektiivisia kulttuurisia erottautumisyrityksiä, osittain myös 
tietoista rikollisen uran valintaa. Kääriäisen mukaan kyseessä olivat nuoret, 
jotka jo nuorella iällä olivat joutuneet tekemisiin vanhempien lainrikkojien 
kanssa.

Nuorisorikoksia, jotka eivät olleet erityisen suunnitelmallisia, olivat autovar-
kaudet, autohurjasteluun liittyvät liikennerikkomukset ja erilaiset pienet 
omaisuusrikokset, joita tehtiin vaiheessa, jossa nuoret eivät vielä olleet 
joutuneet kovin tiiviisti tekemisiin kontrollijärjestelmän kanssa. Tällaisia tekoja 
tehneet ”nuoret seikkailijat” varastivat autoja, ajoivat niillä ympäriinsä, joivat 
olutta ja pitivät hauskaa kavereidensa kanssa. Teot olivat usein ryhmärikok-
sia, jossa mukana olevat yhdessä tukivat toisiaan rikoksen tekemiseen 
liittyvän pelon ja jännityksen voittamisessa. Monet olivat varattomista kodeis-
ta, joilla ei todennäköisesti ollut mahdollisuutta kustantaa harrastuksia ja 
heidän menestyksensä koulussa ja muilla laillisen toiminnan näyttämöillä oli 
heikkoa. Rikokset heijastelivat paitsi seikkailumieltä myös pyrkimystä kollek-
tiivisesti kieltää ja kääntää nurin itselleen hyödyttömät aikuisten ja menesty-
neiden nuorten arvot. 

Kääriäisen mukaan moninkertaisen rikoksenuusijan rikosura kehittyy nuores-
ta seikkailijasta puoliammattilaisen tai ammattilaisen kautta moniongelmai-
seksi. Moniongelmaisuus tarkoittaa yksilöllisten ja sosiaalisten ongelmien 
kietoutumista yhteen tavalla, jossa yhden ongelman ratkaiseminen jättää 
jäljelle edelleen useita muita. Tästä kertoo Kimmo hypenin tutkimus (2004), 
jossa hän toteaa vankipopulaation olevan sairain, köyhin ja syrjäytynein 
väestönosa. hypenin vankilakertaisuuksia käsittelevä tutkimus osoitti, että 
vankilaan tulevista ensikertaisista vankilaan palaa 38 prosenttia ja kokonai-
suusiminen on 55–58 prosenttia. Keskeinen uusimiseen vaikuttava tekijä oli 
päihteidenkäytön tilanne. Vankilaan tulevat nuoret palaavat sinne takaisin 
muita vankiryhmiä nopeammin ja heidän uusimisprosenttinsa on muita 
ryhmiä selvästi korkeampi. (hypen 2004)

Suomalaiset tutkimukset ovat verrattain yleisesti tarkastelleet rikosuraa 
miehisenä ilmiönä. Tämä on sikäli ymmärrettävää, että miehet hallitsevat 
ylivoimaisesti kaikkia rikostilastoja aivan varhaisnuoruutta lukuun ottamatta. 
Tyttöjen ja nuorten naisten rikoskäyttäytymisellä ja siihen kohdistuvalla 
sosiaalisella kontrollilla on joitain tunnusomaisia piirteitä, jotka heijastelevat 
sukupuolijärjestelmän ilmentymiä niin biologisella (normatiivinen ruumiillinen 
naiseus), psykologisella (ihmissuhdesuuntautuneisuus), sosiaalisella (rikos-
ten tekemisen ja normaalina nähdyn naiseuden välinen suhde) kuin kulttuuri-
sellakin (tytön seksuaalinen maine) tasolla. Päivi honkatukian (1998) mukaan 
tyttöjen norminvastainen käyttäytyminen, sitä koskevat arviot ja kontrolli 
kytkeytyvät elimellisesti naiseudelle asetettuihin normeihin ja naisen rooliin. 
Tyttöjen rikoskäyttäytymistä pidetään tuomittavampana kuin poikien ja sitä 
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ollaan taipuvaisempia arvioimaan seksuaalisuuden ja sitä koskevien määrei-
den kautta. Norminvastaista käyttäytymistä kohtaan kohdistetuissa toimenpi-
teissä ollaan tyttöjen kohdalla taipuvaisempia korostamaan ruumiin hoidon 
tarvetta ja pyrkimystä terveyteen (ks. myös Pösö 1993).

Samoin vasta viime vuosina nuorisorikollisuutta koskevassa suomalaisessa 
tutkimuksessa on alettu kiinnittää huomiota maahanmuuttajien rikoskäyttäyty-
miseen ja sen ominaispiirteisiin. Juhani Iivari (2006) havaitsi maahanmuutta-
jia koskevassa tutkimuksessaan, että nuorten maahanmuuttajamiesten 
tuomiorasite oli huumausainerikoksia lukuun ottamatta suurempi kuin suoma-
laistaustaisten nuorten miesten. Maahanmuuttajamiehet olivat saaneet 
selvästi suomalaisia useammin päärikostuomion väkivaltarikoksissa ja ero oli 
selvä myös omaisuusrikoksissa, liikennejuopumuksissa sekä ”muissa 
rikoksissa”. Iivarin tutkimus ei kuitenkaan tukenut näkemystä siitä, että 
tuomioistuin kohtelisi maahanmuuttajia ankarammin kuin suomalaisia vaan 
maahanmuuttajien rikosintensiivisyys kytkeytyi monella tapaa heikkoon 
sosioekonomiseen asemaan, mm. korkeaan työttömyysasteeseen ja pieni-
tuloisuuteen. 

Päivi honkatukian ja Leena Suurpään (2007) mukaan nuorten ryhmä- ja 
ystävyyssuhteilla on merkittävä rooli etnisiin vähemmistöihin luokiteltujen 
nuorten rikollisuuden taustalla. heidän rikollisuutensa kytkeytyi vertaisryh-
missä esiintyvään arkipäivän rasismiin, joka ilmeni syrjivinä eleinä, nimittely-
nä, ryhmästä poissulkemisena ja fyysisenä väkivaltana. Kyse oli prosessista, 
jossa rikosten teko ja rikosten uhriksi joutuminen kytkeytyivät usein yhteen. 
honkatukia ja Suurpää painottivat, että rikosseuraamusten piirissä etnisiin 
vähemmistöihin kuuluvien nuorten rikosten käsittely irrallaan heidän elämän-
historiastaan jättää monta keskeistä rikoksen taustalla vaikuttavaa tekijää 
selvittämättä. Ehdollisvalvonnan he näkivät yhtenä mahdollisuutena sellais-
ten prosessuaalisten näkökulmien avaamiseen, jossa käsitellään rikosten 
taustalla olevia elämänhistorioita ja arkipäivän rasismia sekä samalla kehite-
tään etnisesti sensitiivistä työotetta. 

Yhteenveto. Ehdollisvalvonnassa, jossa nuoret ovat iältään noin 15–23-vuo-
tiaita, eletään kahden ikärikoskäyrän trendin rajapinnalla ja dynamiikassa. 
Ehdollisvalvontaan tulevat nuoret ovat elämänvaiheessa, jossa rikosaktiivi-
suus on korkeimmillaan, heijastellen nuoruusikään rajoittuvaa, tilastollisesti 
normaalina pidettävää lainvastaista käyttäytymistä, jota ei voi pitää erityisen 
poikkeavana. Nuoruusikään rajoittuvalla rikoskäyttäytymisellä on sukupuolit-
tuneet ominaispiirteensä. Ilmiön tunnusomainen piirre sen laajuuden ohella 
on se, että rikoskäyttäytymisestä luovutaan sitä myöten kuin nuori vanhenee 
ja kypsyy ilman, että siihen tarvitsisi kohdistaa erityisiä toimenpiteitä. Tutki-
mukset kertovat siitä, että valtaosa poliisin, lastensuojelun tai kriminaalihuol-
lon tietoon tulevista lapsista ja nuorista kuuluu ryhmään, jotka ”satunnaisesti 
hairahtavat”. 
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Toisaalta ehdollisvalvontaan tulevat nuoret ovat verrattain valikoitunut ryhmä. 
heidän tekonsa moitittavuus on läpäissyt tuomioistuimen teon vakavuutta 
arvioivan seulan ja heille on nähty tarkoituksenmukaiseksi liittää ehdolliseen 
vankeuteen oheisseuraamukseksi valvonta, jolla pyritään tukemaan heidän 
sosiaalistumistaan ja pidättäytymistään rikoksista tulevaisuudessa. Tässä 
mielessä valvonnassa nuoret erottuvat moitittavuusarvioinnin perusteella sak-
koihin tai ehdottomaan vankeuteen tuomituista ja tarkoituksenmukaisuus ar-
vioin nin perusteella ehdolliseen vankeuteen ilman valvontaseuraamusta tai 
nuorisorangaistukseen tuomituista nuorista.

Ehdollisvalvottaviin saattaa kuulua siten myös nuoria, joiden todennäköisyys 
rikosuralle kiinnittymiseen on verrattain korkea. Taustalla voi olla pitkän 
tuloreitin matkoja lastensuojelulaitoksiin, jotka ovat johtuneet epävakaista 
kasvuoloista ja perheiden ongelmista, tai yläasteiässä nopeasti alkaneesta 
rikosoirehdinnasta on seurannut ehdollisten vankeusrangaistusten pikaista 
kasautumista ja mahdollisesti sijoitus lastensuojelulaitokseen tai jopa ensim-
mäiset vankilakokemukset. Rikoskäyttäytymiseen kytkeytyy useita saman-
aikaisia ongelmia kuten koulupinnausta, kuljeskelua ja päihteidenkäyttöä, 
jotka toteutetaan vertaisryhmissä. Näiden suunnittelemattomia rikoksia 
tekevien nuorten ohella saattaa esiintyä suunnitelmallisempia rikoksia tekeviä 
nuoria, joilla rikollinen ura on tietoisempi valinta. Voi olettaa, että esimerkiksi 
vaikeat päihdeongelmat eivät lisää rikoksenteon suunnitelmallisuutta. 
Lopulta on muistettava, että rikosura ei ole vain yksi vaan monta. Rikosura on 
iän käsitteeseen piirtyvän kronologisen hahmotuksen ohella sukupuoleen, 
etniseen alkuperään ja kansalaisuuteen kytkeytyvä ilmiö, jota ehdollistavat 
monitasoiset generatiiviset mekanismit.
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VALVONTA OSANA NUORTEN 
SEURAAmUSJÄRJESTELmÄÄ

EHDOLLISVALVONNAN LYHYT HISTORIA

Nuorten valvontaan asettamisella ja valvontatyöllä on pitkät kansainväliset 
juuret. Englannissa ensimmäiset valvontaan asettamiset kerrotaan tehdyn 
1700-luvun puolivälissä ja Pohjois-Amerikassa 1840-luvulla. Ensimmäinen 
nuorisotuomioistuin perustettiin Yhdysvalloissa vuonna 1899, mutta varmuu-
della tiedetään, että Massachusett’n osavaltiossa alettiin vuonna 1869 
määrätä rikoksesta syytettyjen lasten avuksi oikeuteen henkilöitä, joiden 
tehtävänä oli mahdollisen tuomitsemisen jälkeinen valvonta. (harrikari 2004, 
169, 219–220) Nuorten valvontaan asettaminen on säilynyt nuorisotuomio-
istuinten perusseuraamusvalikoimassa näihin päiviin saakka.

Nuorisotuomioistuimet ovat toinen nuorten rikoksiin reagoimisen institutio-
naalinen linja. Toinen institutionalisointi on ns. pohjoismainen lastensuojelu-
lautakuntamalli, johon Suomikin tavataan lukea. Pohjoismaissa rikosoikeudel-
linen seuraamusjärjestelmä ja lastensuojelujärjestelmä toimivat rinnakkain. 
(ks. Pratt 1989; harrikari 2006, 251–252, Pösö 1993) Niiden periaatteellista 
erottamista on pidetty tärkeänä, mutta viime vuosina järjestelmät ovat 
alkaneet lähestyä toisiaan (esim. Janson 2004, 391–441; Kyysgaard 2004, 
349–390). Esimerkiksi nuorten rangaistuslajin määräämisen perusteissa, 
kuten valinnassa pelkän ehdollisen vankeuden, ehdollisen vankeuden ja 
siihen liitetyn valvonnan sekä nuorisorangaistuksen välillä, lastensuojelutoi-
menpiteillä on merkittävä rooli (Marttunen 2008, 301–304, 355–398). Lasten-
suojelu ja rikosoikeudellinen seuraamusjärjestelmä ovat alkaneet lähentyä 
toisiaan ja ne nähdään nykyisin toisiaan täydentävinä institutionaalisina 
interventioina (ks. harrikari 2008, 115–118; Kuula & Marttunen 2009; Marttu-
nen 2008, 355–398).

Ehdolliseen vankeuteen tuomittujen nuorten valvonnalla on Suomessa 70 
vuotta vanha perinne. Suomessa valvontakäytäntöjen organisoiminen alkoi 
Vankeusyhdistyksessä 1930-luvulla ja se kohdistui alkuvaiheessaan vanki-
lasta ehdonalaiseen vapautuneisiin henkilöihin. Nuorten ehdollisen vankeu-
den aikainen valvonta alkoi lakisääteisenä vuonna 1943, jolloin vuonna 1940 
säädetty Laki nuorista rikoksentekijöistä ja vuonna 1942 säädetty Asetus 
nuorista rikoksentekijöistä tulivat voimaan. Nuorten suojeluvalvontaa koskeva 
malli lainattiin rikosoikeuden kentälle vuonna 1936 säädetystä lastensuojelu-
laista, jonka laatimisprosesseissa nuorten rikoksia koskevien lastensuojelula-
kiin sisältyvien säännösten todettiin olevan riittämättömiä. (harrikari 2004, 
125–231)
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Laissa nuorista rikoksentekijöistä valvonnan tavoitteeksi asetettiin tuomitun 
uuden rikoksen estäminen ja tukeminen nuhteettomaan elämään. Valvonnan 
järjestäminen ja johto säädettiin oikeusministeriölle, jonka tehtäväksi annettiin 
määrätä valvojaksi sopivaksi katsomansa henkilö tai huoltoyhdistys. Valvo-
jaksi määrätyn henkilön tuli olla hyvämaineinen ja ominaisuuksiltaan valvo-
jaksi sopiva. Läheisen koulun opettajaa, kotikylän luottamusmiestä, valistus- 
tai urheiluseuran toimihenkilöä pidettiin yleisesti tehtävään sopivana. Laissa 
säädettiin myös mm. valvojan tehtävistä, valvottavan ilmoittautumisvelvolli-
suudesta ja valvontarikkomusten seuraamuksista. Valvontakäytäntöjen 
toteuttajaksi asettui perinteisesti vankilasta vapautuneiden parissa vapaata 
huoltotyötä tehnyt ja 1930-luvulta lähtien myös lastensuojelulain mukaisesti 
nuorten oikeusedustuksesta vastannut Vankeusyhdistys. (harrikari 2004, 
197–199)

Nuorisorikosoikeusjärjestelmän perustamisen jälkeen ehdollisvalvontaa, sitä 
koskevia säännöksiä ja käytäntöjä on esitetty useaan kertaan uudistettavaksi 
menneiden vuosikymmenten aikana (ks. esim. KM 1950: 29; KM 1966: B2; 
KM 1970: A 9; KM 1972: A 1; KM 1976: 72: KM 2003: 2). Uudistuspyrkimyk-
set eivät ole johtaneet merkittäviin lainsäädäntöuudistuksiin ja valvontatyön 
perustehtävä on säilynyt verrattain samankaltaisena vuosikymmenten läpi. 
Valvontatyöstä on vuosikymmenten ajan vastannut Kriminaalihuoltolaitos5, 
jonka työsarkaan ehdollisvalvontatyö edelleen kuuluu.

EHDOLLISVALVONTA NYKYISESSÄ 
NUORTEN RIKOSOIKEUDELLISESSA 
SEURAAmUSJÄRJESTELmÄSSÄ

Ehdollinen vankeus ja siihen liitetty valvonta on nykyisin keskeinen osa 
nuorten rikosoikeudellista seuraamusjärjestelmää. Yleisin alle 18-vuotiaille 
tuomittu rikosoikeudellinen seuraamus on sakko, mutta ehdollinen vankeus 
on tämän jälkeen seuraavaksi yleisin. Noin viidesosa tuomioistuimissa 
käsiteltävistä nuorten rikosasioista päättyy ehdolliseen vankeuteen tuomitse-
miseen. Muut seuraamusmuodot nuorisorangaistus, yhdyskuntapalvelu ja 
ehdoton vankeusrangaistus ovat selvästi kahta edellistä marginaalisemmas-
sa asemassa. Nuorisorangaistuksen käyttö on jäänyt huomattavasti odotet-
tua vähäisemmäksi. Lain esitöissä tuomittujen nuorisorangaistusten arvioitiin 
kohoavan vuosittain noin 300:n, mutta määrä on ollut vain noin kuudesosan 
odotetusta. Nuorten vähäinen yhdyskuntapalveluun tuomitseminen puoles-
taan johtuu siitä, että se rinnastuu seuraamusjärjestelmän moiteasteikolla 
ehdottomaan vankeuteen ja nuoria voidaan tuomita ehdottomaan vankeu-
teen vain erityisen painavista syistä. Niissä tilanteissa, joissa nuori on 
mahdollista tuomita yhdyskuntapalveluun ehdottoman vankeuden sijasta, 
yhdyskuntapalveluun tuomitseminen on kuitenkin yleisempää kuin muissa 
ikäryhmissä. Ehdottoman vankeuden käyttö on nuorten osalta Suomessa 
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hyvin vähäistä. Ehdottoman vankeuden osuus annetuista tuomioista on alle 
18-vuotiaiden ikäryhmässä 1–2 prosentin ja 18–20-vuotiaidenkin ikäryhmäs-
sä vielä 10 prosentin vuositasolla. (Marttunen 2006, 282–314; 2008, usein 
paikoin 208–316).

Ehdollista rangaistusta on kritisoitu paljon. On esitetty, että useiden ehdollis-
ten vankeusrangaistusten tuomitseminen toisaalta saattaa niiden tultua 
määrätyksi täytäntöön pantavaksi johtaa pitkään ehdottomaan vankeustuo-
mioon ja toisaalta on kritisoitu sitä, että nuoret eivät välttämättä miellä 
ehdollista rangaistukseksi, koska sillä on vain vähän vaikutuksia nuoren 
elämään. Tällaiset väitteet on osoitettu vääriksi. Nuorille tuomittujen ehdollis-
ten vankeuksien täytäntöönpano on harvinaista ja niitä on vuosittain vain 
muutamia (Marttunen 2008, 263–264). Ehdollisen vankeuden käyttökertoja 
koskevassa tutkimuksessaan Lappi-Seppälä toteaa, että noin 40 prosentille 
nuorista ehdollinen vankeus jää ainoaksi rangaistukseksi ja vain 10 prosentil-
le ehdollisia vankeusrangaistuksia kertyy enemmän kuin kaksi tai kolme 
(Lappi-Seppälä 1999, 15–16, 23–24).

Ehdollisvalvonnasta säädetään useissa rikosoikeudellisissa säädöksissä. 
Valvonnan oikeudellista sääntelyä ja sen käytäntöjä kuvaillaan jäljempänä 
tarkemmin, mutta tässä yhteydessä on syytä mainita, että valvonta on yksi 
ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksista, jonka tuomioistuin voi määrätä 
alle 21-vuotiaalle rikoksentekijälle. Koko 1990-luvun ajan valvontaan määrää-
minen oli hyvin yleistä: 85 prosenttia ehdollisesti rangaistuista nuorista 
määrättiin valvontaan. Vuodelta 1940 peräisin olleen säännöksen perusteella 
ehdolliseen vankeuteen tuomittu nuori asetettiin automaattisesti valvonnan 
alaisuuteen, mikäli tuomiolauselmassa ei erikseen ollut mainittu sen tarpeet-
tomuutta. (Marttunen 2008, 271–273)

Ehdollista vankeutta koskevaa lakia muutettiin vuonna 2001. Ehdollisvalvon-
taa koskevan uuden säännöksen mukaan nuori voitiin määrätä koeajaksi 
valvontaan sosiaalisen selviytymisen edistämiseksi ja uusien rikosten eh-
käisemiseksi. Lakimuutoksen jälkeen valvontaan määrääminen on vähenty-
nyt merkittävästi. 15–17-vuotiaiden ryhmässä valvonta on liitetty nykyisin noin 
kolmasosaan ehdollisista vankeuksista ja 18–20-vuotiaiden ryhmässä noin 
neljäsosaan. (Marttunen 2008, 272–273.) Tästä on seurannut, että nuorten 
ehdollisvalvonta-asiakkaiden määrä on vähentynyt myös Kriminaalihuollossa. 
Vuosina 2005–2007 ehdollisvalvottavien keskimäärä vähentyi 1650:sta 
1300:n. (Marttunen 2006, 297–298)

Ehdolliseen vankeuteen liitetystä valvonnasta ja sen vaikuttavuudesta on 
varsin vähän tutkimusta (ks. kuitenkin esim. Väkiparta & Marttunen 2009). 
Tällä hetkellä tiedetään, että joka kolmas ehdolliseen vankeuteen tuomittu 
nuori rikoksentekijä määrätään valvontaan. Vuonna 2005 valvontatapaamisia 
oli hieman harvemmin kuin kerran kuukaudessa ja valvonta kesti keskimäärin 
587 päivää. Valvonnoista lakkautettiin 10 prosenttia ennen koeajan päätty-
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mistä. Valvonta on nykyisin verrattain hyvin suunniteltua: 2005 tilannearvioita 
tehtiin 93 prosentille valvottavista ja valvonta-ajan suunnitelma 78 prosentille 
valvottavista. Työn sisällöissä keskeisessä asemassa ovat päihteiden 
käyttöä, epäsosiaalista elämäntapaa ja nuoren tekemiä rikoksia koskevat 
keskustelut. Nuori voidaan myös tarpeen vaatiessa ohjata sosiaali- ja tervey-
denhuollon palveluiden käyttäjäksi. Valvontatyön ongelmallisuus on nuorten 
sitouttamisessa. Säännöllisesti valvontatapaamisiin tulevat nuoret eivät 
välttämättä ole valvonnan tarpeessa, kun taas intensiivisen tuen tarpeessa 
olevia on vaikea tavoittaa ja sitouttaa tapaamisiin. (Marttunen 2008, 272–
275).

Nuorten rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän lyhyt tarkastelu osoittaa 
ehdollisen vankeuden ja siihen liitetyn valvonnan olevan keskeinen osa 
nuorten rikosoikeudellista seuraamusjärjestelmää. Sen volyymi seuraamus-
järjestelmässä on merkittävä.

EHDOLLISVALVONNAN OIKEUDELLINEN 
SÄÄNTELY

Nuorten ehdollisvalvonnasta säädetään useissa rikosoikeudellisissa säädök-
sissä. Keskeiset valvontaa koskevat säädökset ovat rikoslaki, laki ehdollises-
ta rangaistuksesta ja nuorisorikoslainsäädäntö. Lisäksi Kriminaalihuoltolaitos 
on antanut toimintaohjeistusta valvontakäytäntöjen toteuttamista varten6.

Rikoslain 6:9–10:ssä säädetään ehdolliseen vankeuteen tuomitsemisen 
ehdoista. Määräaikainen, enintään kahden vuoden vankeusrangaistus 
voidaan määrätä ehdollisena, jollei rikoksen vakavuus, rikoksesta ilmenevä 
tekijän syyllisyys tai tekijän aiempi rikollisuus edellytä tuomitsemista ehdotto-
maan vankeuteen (RL 6:9.1). Alle 18-vuotiaana tehdystä rikoksesta ei 
kuitenkaan saa tuomita ehdottomaan vankeuteen, elleivät painavat syyt sitä 
vaadi (RL 6:9.2).

Ehdollisen vankeuden koeaika on vähintään vuosi ja enintään kolme vuotta. 
Koeaika alkaa tuomion antamisesta (RL 2b:3). Ehdolliseen vankeuteen 
tuomitulle on ilmoitettava koeajan päättymispäivä ja perusteet, joiden nojalla 
rangaistus voidaan määrätä pantavaksi täytäntöön (RL 2b:4). Tuomioistuin 
voi määrätä ehdollisen vankeuden pantavaksi täytäntöön, jos tuomittu tekee 
koeaikana rikoksen, josta hänet olisi tuomittava ehdottomaan vankeuteen, ja 
josta syyte on nostettu vuoden kuluessa koeajan päättymisestä (RL 2b:5).

Tuomioistuin voi liittää ehdolliseen vankeuteen oheisseuraamuksia. Oheis-
seuraamuksia ovat oheissakko, 20–90 tunnin yhdyskuntapalvelu (vuotta 
pidemmät ehdolliset) tai alle 21-vuotiaille koeajan kestävä valvonta. Nuori 
voidaan tuomita ehdollisen vankeuden tehosteeksi koeajaksi valvontaan, jos 
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sitä on pidettävä perusteltuna sosiaalisen selviytymisen edistämiseksi sekä 
uusien rikosten ehkäisemiseksi (RL 6:10.2). Laissa ja asetuksessa nuorista 
rikoksentekijöistä säädetään valvonnan tavoitteista, valvontaprosessista ja 
vastuista. Valvontojen täytäntöönpanosta vastaa Rikosseuraamusvirasto ja 
toimeenpanosta aluetasolla Kriminaalihuoltolaitos (NuoRikL 9 §). 

Kriminaalihuoltolaitoksen tehtävä on määrätä tuomitun valvojaksi Kriminaali-
huoltolaitoksen virkamies tai siihen sopivaksi katsomansa henkilö (NuoRikL 
10 §). Jälkimmäisistä on vakiintunut tapa puhua ”yksityisvalvojina”. Valvonta 
alkaa ensimmäisestä valvontatapaamisesta. Tavoitteena on, että valvojan ja 
valvottavan välinen ensimmäinen tapaaminen on kahden viikon sisällä 
valvojapäätöksen tekemisestä. Tämän jälkeen valvontatapaamisten tihey-
deksi on asetettu vähintään kaksi tapaamista kuukaudessa, jota myöhemmin 
voidaan harventaa kuukausittaisiin tapaamisiin. 

Valvonnan tarkoituksena on estää nuorta tekemästä uutta rikosta ja tukea 
nuorta pyrkimyksessä nuhteettomaan elämään (NuorRikL 8 §). Valvojan 
tehtävä on perehtyä valvottavan tekemään rikokseen, hänen elämänvaihei-
siinsa ja olosuhteisiin, jotka ovat mahdollisesti johtaneet rikokseen. Nuoren 
puolestaan on ilmoitettava valvojalle asuin- ja työpaikkansa, saavuttava 
valvojan kutsusta tämän luo ja vastattava viipymättä valvojan tiedusteluihin. 
Nuoren on noudatettava valvojan antamia neuvoja ja ohjeita. Lain mukaan 
nuori ei saa vaihtaa ilman valvojan suostumusta työ- tai asuinpaikkaa. 
Toisaalta valvottavan tulisi vaihtaa sitä, jos valvojan mielestä siihen on 
perusteltu syy. (NuoRikL 11 §). Käytännössä näin ei kuitenkaan ole. 1940-lu-
vulla annetun lain säännöksiä voidaan nykyisen perusoikeussääntelyn 
näkökulmasta pitää jopa valvottavien perusoikeuksia rikkovina.

Valvonta päättyy kun 1) ehdollisen vankeuden koeaika päättyy, 2) valvotta-
van ehdollinen vankeus muunnetaan ehdottomaksi oikeuskäsittelyn tai 
uuden tuomion yhteydessä tai 3) valvonta lakkautetaan. Lakkauttaminen voi 
tapahtua aikaisintaan kuusi kuukautta valvonnan alkamisen jälkeen, jos 
tuomittu on valvonta-aikana käyttäytynyt hyvin ja on muutenkin perusteltua 
otaksua, ettei valvonnan jatkaminen ole tarpeen (NuoRikL 12 §). Valvonnan 
lakkauttaminen ei kuitenkaan merkitse koeajan päättymistä vaan vankeuden 
uhka säilyy koeajan loppuun saakka.
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EHDOLLISVALVONTA YHDYS
KUNTASEURAAmUSTYÖNÄ

VALVONTATYÖN UUSI PARADIgmA

Ehdollisvalvonnalla on oma historiallinen taustansa ja lainsäädännöllinen 
kehikkonsa, jonka ohjaavat valvontatyön eetosta, käytäntöjä ja sen sisältöjä. 
Näiden lisäksi valvontatyön ammatillisia käytäntöjä muovaavat diskurssit, 
opit ja uskomusjärjestelmät. Diskursiivisten ja opillisten muutosten näkökul-
masta katsoen valvontatyö on ollut voimakkaassa muutoksessa 1990-luvun 
lopulta lähtien. Kansainvälisillä vaikutteilla on ollut tässä muutoksessa 
merkittävä osuus. Keskeinen vaikutin on ollut Anglo-Amerikkalaisista maista 
– Kanadasta, Yhdysvalloista ja Iso-Britanniasta – peräisin oleva kriminaalipo-
liittinen liikehdintä, josta ammatillisissa keskusteluissa on tavattu käyttää 
termiä ”What works” (esim. McGuire 2001; Raynor 2002). Suomalaisessa 
keskustelussa se on tavallisimmin käännetty ’mikä toimii’ -ajatteluksi. Muutos-
ten kuvaaminen ja taustoittaminen tässä yhteydessä on tärkeää toisaalta 
siksi, että lukija ymmärtää työn rationaliteettien ja sisältöjen muutosten 
kytkentöjä laajempiin yhteiskunnallisiin trendeihin ja konteksteihin sekä 
toisaalta siksi, että esimerkiksi osa tutkimukseen TYYNE-tietokannasta 
kerätyistä muuttujista perustuu uuden paradigman tuomiin näkemysmuutok-
siin, jotka edelleen vaikuttavat valvontatyön kohdentamiseen.

Liikkeen alkujuuret ovat 1980-luvun lopussa ja 1990-luvun alussa, jolloin 
kanadalaistutkijoiden ryhmä7 alkoi painokkaasti argumentoida sitä näkemys-
tä vastaan, etteivät minkäänlaiset interventiot johtaisi toistuvasti rikoksiin 
syyllistyvien henkilöiden rikosintensiteetin laskuun (esim. Andrews 1995; 
McGuire & Priestley 1995). Tutkijoiden mukaan ns. meta-analyysit, joissa oli 
standardisoitu vaihteleva määrä uusintarikollisuuteen vaikuttamista koskevia 
tutkimuksia, osoittivat, että erityisesti rikoksentekijöiden kognitiivisten proses-
sien muuttamiseen ja sitä kautta käyttäytymismuutoksiin tähdänneet inter-
ventiot saivat ainakin jossain määrin aikaan rikosintensiteetin laskua (ks. mm. 
howell & Lipsey 2004; Kivivuori 2008, 234; Lipsey 1995; 1999a; 1999b; 
McGuire 2001, 32–33; Wilson, Lipsey & Soydan 2003). 1990-luvulta lähtien 
kriminaalipoliittisen liikkeen näkemykset ovat levinneet laajasti Pohjois-Ame-
rikkaan ja läntiseen Eurooppaan. Liikkeen perusolettamukset toimivat 
nykyisin monella tapaa kulttuurialueen kriminaalihuoltotyön lähtökohtina ja 
sen teoreettisina ”monumentteina”, johon vasta-argumentit tavataan suhteut-
taa.

Kriminaalipoliittisen uudistusliikehdinnän ohella ”mikä toimii” -ajattelussa on 
ollut kysymys myös laajempaan kriminologiseen paradigmamuutokseen 
kytkeytyvästä komponentista, jota ovat ehdollistaneet laajat ja suhteellisen 
yhtäaikaiset taloudelliset, poliittiset ja sosiaaliset muutokset (mm. Kemshall 
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2002b; Raynor & Robinson 2005). Angloamerikkalaisissa maissa uusi 
paradigma on ollut vastaus niiden punitiiviseen trendiin, jossa sanktiojärjes-
telmän yleinen rehabilitoiva lähtökohta on heikentynyt rankaisuhalukkuuden 
lisääntyessä ja repressiivisten sanktioiden osuuden kasvaessa (ks. esim. 
Garland 2001).

Uuden paradigman vaikutteet levisivät 1990-luvulla Pohjois-Amerikasta 
Eurooppaan. Euroopan johtava maa sen mukaisten diskurssien ja käytäntö-
jen käyttöönotossa on ollut Iso-Britannia. Siellä uuden paradigman mukais-
ten käytäntöjen käyttöönottoa ehdollisti Kriminaalihuoltotyön toistuva ahdis-
tus sen olemassaolosta ja asemasta kriminaalipolitiikan punitiivisen trendin 
voimistuessa. (Mair 2004, 12–22). Suomessa uuden paradigman mukaisten 
käsitteiden ja käytäntöjen kokonaisuus alkoi ilmaantua 1990-luvun puolivälin 
jälkeen. Uusien käsitteiden ja toimintatapojen käyttöönotto on liittynyt elimelli-
sesti laman jälkeiseen julkisen hallinnon tehostamistrendiin ja yhdyskunta-
seuraamustyön uudelleenmuotoiluun sen asettamien reunaehtojen mukai-
sesti (harrikari 2008, 117–118). Siinä yhdistyvät kustannustehokkuuteen ja 
vaikuttavuuteen tähtäävä uusi julkisjohtamisen (NPM), luonnon- ja erityisesti 
lääketieteestä vaikutteita hakeva positivistinen tiedeparadigma ja sen 
tuottamaan tutkimusnäyttöön perustuvat ammatilliset käytännöt (Evidence-
based practice, ks. McGuire 2001, 26–27; McKenzie 2006, 20–32; Welsh & 
Farrington 2001).

Uutta paradigmaa kohtaan on esitetty paljon kritiikkiä, jotka liittyvät mm. sen 
yhteiskunnallisiin kytkentöihin, tutkimusnäytön riittävyyteen, tuotettuihin 
diskursseihin sekä niiden implisiittisiin sitoumuksiin ja niiden seurauksiin. 
hallinnointiteoretisoinnin näkökulmasta kogniitivis-behaviorismin ja psyko-
tieteiden voimistumista tarkastellut Kathleen Kendall (2004) liittää ilmiön 
laaja-alaiseen uusliberalistiseen strategiamuutokseen, jolle on tunnusomaista 
’sosiaalinen amnesia’, pyrkimys individualisoida sosiaaliset ongelmat ja 
esittää, että niissä on kysymys vain yksilön kehnosta ja vääränlaisesta 
ajattelusta. Siksi se luottaa menetelminään erilaisiin yksilötason kurinalaista-
misen, vastuullistamisen ja remoralisoinnin tekniikoihin syyllisyyden, yksilö-
kohtaisen monitoroinnin ja itsekontrollin lisäämiseen. Työskentely tähtää 
ennen kaikkea yksilön vastuuttamiseen. (Kendall 2004, 53–89; kritiikistä 
myös Raynor & Robinson 2005, 98–133; Shaw & hannah-Moffat 2004).

Laajemmassa perspektiivissä on esitetty, että yhdyskuntaseuraamustyö olisi 
siirtynyt perinteisestä rehabilitoimistehtävästään kohti kustannustehokasta 
riskienhallintatehtävää, jossa keskeinen huomio kiinnittyy erilaisten rikoksen-
tekijäsegmenttien tehokkaaseen identifioimiseen, muutoskykyisten rikosten-
tekijöiden kanssa työskentelyyn ja sen rikoksentekijäsegmentin kustannuste-
hokkaaseen inkapasitoimiseen, jossa muutosvalmiutta ei esiinny (mm. 
Feeley & Simon 1992; Kempf-Leonard & Peterson 2000; Kemshall 2002b). 
Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa paikalliset kriminaalihuoltotyötyöntekijät 
suhtautuivat riski- ja tarvearviointeihin työvälineinä melko negatiivisesti, 
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korkeintaan neutraalisti. Toisaalta nähtiin, että työtä ei voitaisi tehdä niitä 
ilmankaan ja lievä enemmistö uskoi, että parempi niiden kanssa kuin ilman. 
Ne, jotka uskoivat henkilökohtaisesti uusintarikollisuuden vähentämisen 
mahdollisuuteen, rikoksentekijöiden rehabilitoimiseen ja rikoslukujen vähen-
tämiseen, olivat myötämielisempiä riski- ja tarvearvioiden käytölle. (Schnei-
der, Ervin & Snyder-Joy 1996).

Kolmas uuteen paradigmaan kohdistettu kritiikki liittyy sen diskursiiviseen 
kahlitsevuuteen ja naturalisointiin. Uusi paradigma on hegemonisuudessaan 
onnistunut vakiinnuttamaan omat sille tunnusomaiset havaitsemisen tavat, 
käsitteensä ja tekniikkansa keskeiseksi yhdyskuntaseuraamustyötä jäsentä-
väksi kimpuksi, jolloin muut työn jäsentämisen tavat työntyvät marginaaliin. 
Keskustelua, joka Suomessakin oli aktiivisimmillaan 2000-luvun alkuvuosina, 
on käyty esimerkiksi uuden paradigman tuomien kognitiivis-behavioristisen 
menetelmien ja rakenteistetun ohjelmatyöskentelyn sekä perinteisemmän, 
sosiaalityölle ominaisen tukemis- ja auttamistyön suhteesta (ks. esim. Farrall 
2004; Farrall & Calverley 2006). Nykyisin suomalaisessa yhdyskuntaseuraa-
mustyössä vallinnee yleisesti konsensus siitä, että valvontatyössä tarvitaan 
monenlaisia päällekkäisiä viitekehyksiä ja menetelmiä, jotka täydentävät 
toisiaan.

YHDYSKUNTASEURAAmUSTYÖN 
KESKEISET PERIAATTEET, KÄSITTEET  
JA KÄYTÄNNÖT

Tämän tutkimuksen tutkimusaineisto on kerätty Kriminaalihuoltolaitoksen 
TYYNE-tietokannasta, jota 2000-luvun alkupuolelta lähtien on kehitetty 
todisteperustaisten käytäntöjen näkökulmasta. Tietokantaan kerätyt muuttujat 
nojautuvat uuden paradigman esittämään tutkimusnäyttöön keskeisistä 
rikosalttiuteen ja erityisesti uusintarikollisuuteen vaikuttavista tekijöistä. 
Tietokantaan kerätyt muuttujat ovat pitkälti valvottavan yksilöllisiin ja hänen 
lähiverkostojensa ominaisuuksiin kytkeytyviä psykososiaalisia ominaisuuksia 
(ks. McKenzie 2006, 112–136), jotka ovat kirjautuneet tietokantaan kriminaa-
lihuollon asiakastyöntekijöiden arvioiden kautta. Tutkimuksen ulkopuolelle 
rajautuvat siten esimerkiksi laajemmat yhteiskunnan sosiaalis-taloudelliset 
rakenteet ja niiden vaikutus yksilön valikoitumiseen rikoksentekijäksi ja 
edelleen rikosoikeudelliseen seuraamusjärjestelmään.

Rikosalttiuteen vaikuttavia tekijöitä ja niihin reagoimista on uudessa paradig-
massa tavallisesti tarkasteltu neljän keskeisen työskentelyperiaatteen 
näkökulmasta. Periaatteet ovat riski-, tarve-, vastaavuus- ja integriteettiperi-
aate (Andrews, Bonta & hoge 1990). Yhdessä ne rakentavat psyko-sosiaali-
seen työhön interaktionistisen kompleksin, jossa niin valvottavalla, valvonta-
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työntekijällä kuin työn sisällöillä ja menetelmillä uskotaan olevan vaikutusta 
valvottavan rikosalttiuteen ja sitä myöden rikoksen uusimiseen.

Riskiperiaatteen mukaan valvontatyöskentelyn intensiteetti tulee mitoittaa 
asiak kaan uusimisriskiin: mitä korkeampi uusimisriski, sitä intensiivisempää 
rikoksentekijän kanssa työskentelyn tulee olla. Matalamman uusimisriskin 
omaavien kohdalla on puolestaan vältettävä intensiivistä työskentelyä, koska 
se saattaa lisätä uusintarikollisuutta. Näistä seikoista johtuen on laadittava 
luotettavia rikosalttiuteen kohdistuvia riskiarviointeja. (Andrews 1995, 48–54; 
McGuire 2001, 34–35)

Tarveperiaatteen nojalla valvontatyöskentelyn fokus tulee kohdistaa erityises-
ti niihin seikkoihin, jotka ovat tilastollisessa yhteydessä uusintarikollisuuteen. 
Kyse on suhteellisen pysyvistä piirteistä, joihin suhteellisesta pysyvyydes-
tään huolimatta liittyy muutosagentti. Näitä valvottavan tulevaisuuden toimin-
taa ehdollistavia seikkoja kutsutaan kriminogeenisiksi tarpeiksi tai dynaami-
siksi riskitekijöiksi. Uuden paradigman mukaan näihin dynaamisiin tekijöihin 
luetaan sellaisia rikoskäyttäytymistä ehdollistavia ilmiöitä kuin rikollisuutta 
suosivat asenteet, rikollinen seura, päihteiden ongelmakäyttö, epäsosiaali-
nen persoonallisuus, puutteelliset ongelmanratkaisutaidot ja vihamielisyys. 
Muutostyöskentelyyn kohdistuvien tekijöiden ohella on tutkimuksessa nimetty 
rikosalttiutta ehdollistavia, valvottavan henkilöhistoriaan ja demografisiin 
seikkoihin kytkeytyviä staattisia tekijöitä. Staattiset tekijät eivät ole työskente-
lyn kohteena sinänsä vaan niiden uskotaan kertovan rikoksiin syyllistymisen 
todennäköisyydestä. Tällaisia tekijöitä ovat mm. valvottavan ikä, sukupuoli, 
lapsuudenperheen olosuhteet sekä aiempi rikos- ja tuomiohistoria. (Andrews 
1995, 54–55; McGuire 2001, 34–35) 

Riski- ja tarveperiaatetta täydentävät vastaavuus- ja integriteettiperiaatteet. 
Vastaavuusperiaate näkyy valvonnan toimintamuotojen suunnittelussa ja 
sisältöjen soveltamisessa valvottavan kriminogeenisiä tarpeita vastaavaksi. 
(Andrews 1995, 56–57; McGuire 2001, 34–35). Tiukimmillaan vastaavuuspe-
riaatteen lähtökohdaksi on esitetty käsitys yksilön kognitiivisten muutosten 
toimimisesta rikollisuutta vähentävien käyttäytymismuutosten generatiivisena 
mekanismina, jolloin toimintatavat suhteutetaan valvottavan yksilölliseen 
oppimistyyliin. Integriteettiperiaate painottaa puolestaan sitä, että valvonta-
työ tulee toteuttaa rakenteistettujen ohjelmakäsikirjojen mukaisesti ja edellyt-
tää innokasta sekä asialle omistautunutta henkilökuntaa (Andrews 1995, 
57–58; McGuire 2001, 34–35.). Toiminnan organisationaalinen integriteetti 
vaatii siten verrattain homogeenista näkemystä organisaatiokulttuurista 
tuloksellisen valvontatyön toteutuksessa.

Tässä tutkimuksessa vastaavuus- ja integriteettiperiaatteita ei ymmärretä 
samalla tavalla puhdasoppisesti kuin ”mikä toimii” -paradigman monumen-
teissa. Ehdollisvalvontatyöhön liittyy ohjelmatyöskentelyn ja valvottavan 
kognitiivisten toimintojen muuttamisen ohella useita muitakin työskentelyn 
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elementtejä ja tavoitteenasetteluja. Kriminaalihuoltolaitoksen asiakastyön 
linjauksissa yhdyskuntaseuraamustyö, johon ehdollisvalvontatyökin sisältyy, 
jaetaan neljään osa-alueeseen. Osa-alueita ovat 1) juridis-hallinnollinen työ, 
2) sosiaalityölle tyypillinen tukemis- ja auttamistyö, 3) menetelmällinen ja 
rakenteistettu vaikuttamistyö sekä 4) palveluohjauksellinen ja verkostomai-
nen työ. (KhL 2006; kriminaalihuoltotyön orientaatioista ja työntekijöiden 
tehtävistä myös esim. Abadinsky 2006, 305–306)

Juridis-hallinnollinen työ kytkeytyy ehdollisvalvontatyön täytäntöönpanon 
reunaehtoja koskevaan sääntelyyn, jota käsittelin aiemmin ehdollisvalvontaa 
säätelevien oikeusnormien yhteydessä. Täytäntöönpanoon liittyvät juridis-
hallinnolliset säädökset, määräykset ja ohjeet, jotka organisaation osoittaman 
perustehtävän ohella sekä ehdollistavat valvontatyön arkipäivää että raamit-
tavat toimintaa valvottavan kanssa. Juridis-hallinnollinen kehys selkiyttää 
valvontatyössä työskentelevien rooleja ja tarvittaessa tukee pakotteillaan ja 
kontrollielementeillään valvontatyön onnistumista. (KhL 2006)

Ehdollisvalvonnassa toteutettavalla tukemis- ja auttamistyöllä tarkoitetaan 
yksilöllistä asiakastyötä ja sen puitteissa tapahtuvaa vuorovaikutusta, joka on 
keskeinen osa päivittäistä valvontatyötä. Sosiaalityölle ominainen työote on 
valvontatyölle tunnusomainen ja tärkeä viitekehys. Carol hedderman & Mike 
hough (2004) toteavat pakkoa sisältävän juridis-hallinnollisen työn ja tuke-
mis- ja auttamistyön suhteesta, että yhdyskuntaseuraamustyössä tarjottavien 
palveluiden tarjoaminen ja menetelmien käyttö ilman pakkoa olisi yhdyskun-
taseuraamustyön (probation) sijasta sosiaalityötä (social work)8. Sosiaalityön 
menetelmiä käytetään silloin kun arvioidaan asiakkaan elämäntilannetta ja 
suunnitellaan toimenpiteitä. Sosiaalityössä tarvittavia neuvottelutaitoja ja 
kykyä motivoivaan muutostyöhön tarvitaan rohkaistaessa nuorta löytämään 
resursseja rakentavan muutoksen mahdollistamiseksi.

Menetelmät ja ohjelmatyöskentely ovat siten tärkeä, mutta vain yksi osa 
yhdyskuntaseuraamustyötä. Niiden oikea-aikainen ja pätevä soveltaminen 
saattavat edistää nuoren muutostyöskentelyä ja rikoksenteosta luopumista. 
Menetelmäosaaminen vaatii työn kokonaisvaltaisempaa hahmottamista 
juridis-hallinnollisesta ja sosiaalityön lähtökohdista käsin niin, ettei menetel-
mien ja ohjelmien soveltamisesta tule työn kokonaistavoitteisiin nähden 
ulkokohtaista.

Edellisten lisäksi valvontatyöhön liittyy palveluohjauksellista ja verkostomais-
ta työtä. Palveluohjauksen lähtökohtana on nuoren tarpeiden huomioiminen 
ja tavoitteena hänen tarvitsemiensa palveluiden järjestäminen ja tuottaminen. 
Palveluohjauksessa pyritään nuoren voimavaraistamiseen niin, että hänen 
elämänhallintansa paranee ja kykenee suunnittelemaan tulevaisuuttaan. 
Lisäksi palveluohjaus on viranomaisyhteistyön ja sosiaalisten verkostojen 
mobilisointia, koska valvontaan tulevilla nuorilla on usein monimutkaisia 
ongelmia.
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Yhteenveto. Nuorten ehdollisvalvonnalla on verrattain pitkä historiallinen 
jatkumo suomalaisessa oikeuskäytännössä. Valvontaa kehystävät sen 
institutionaaliset ja oikeudelliset rakenteet. Valvontatyön käytännöt – kuten 
valvojan ja valvottavan kohtaaminen institutionaalisissa puitteissaan – ovat 
osoittautuneet varsin pysyviksi työskentelyn elementeiksi. Työskentelyn 
sisältöihin vaikuttavat yhdyskuntaseuraamustyön paradigmaattiset, opilliset 
ja menetelmälliset muutokset. Erityisesti viimeisen runsaan 10 vuoden aikana 
yhdyskuntaseuraamustyöhön on virrannut kansainvälisistä keskusteluista 
uudentyyppisiä vaikutteita, jotka ovat vaikuttaneet ehdollisvalvontatyön 
järjestämisen tapoihin, näkökulmavalintoihin sekä työskentelyn kohteisiin ja 
menetelmällisiin valintoihin. Yhdessä valvontakäytäntöihin osalliset toimijat, 
rakenteet ja diskurssit luovat monitasoisen, vuorovaikutuksellisen komplek-
sin, josta valvonnan kokonaisuus rakentuu.
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TUTKImUSAINEISTO, 
TEHTÄVÄT JA mENETELmÄT

TUTKImUSAINEISTO

Tutkimusaineisto on kerätty Kriminaalihuoltolaitoksen TYYNE-tietokannasta 
alkuvuodesta 2008. Aineistoon on valittu kaikki ne nuorten ehdollisvalvonnat, 
jotka olivat päättyneet vuoden 2007 loppuun mennessä. Valinta tehtiin sillä 
perusteella, että tietoihin haluttiin mukaan valvonnan päättymissyy tutkimuk-
sen viimeisessä empiirisessä luvussa käsiteltävää vaikuttavuuden arviointia 
silmällä pitäen. Aineistosta karsiutuivat siten kaikki ne ehdollisvalvonnat, 
jotka olivat edelleen kesken vuoden 2007 lopussa. Käytännössä ensimmäi-
set aineistoon valikoituneet valvonnat olivat päättyneet vuonna 2002, mutta 
pääosa valvonnoista oli päättynyt vuosina 2006 ja 2007. 

Toinen tutkimusaineiston valintakriteeri oli ns. ’liittyvät’ valvonnat. Valvontaan 
määrätyllä nuorella saattoi olla useita valvontaseuraamuksia samanaikaises-
ti, jolloin yksittäisten valvontojen prosesseja ja sisältöjä saattoi olla vaikea 
erottaa toisistaan. Tietokannassa oli valvonta-asiakkaan kohdalle tehty 
merkintä ”liittyy” ja samalla kirjattu tieto siitä, mihin muuhun asiakkuuteen 
valvonnan toteuttaminen liittyi. Tällaiset valvonnat jätettiin aineiston ulkopuo-
lelle, koska esimerkiksi valvonnan pituutta ei voitu luotettavasti määritellä. 
Lisäksi aineistosta jätettiin pois valvonnat, joihin sisältyi sellaisia kyseenalai-
sia merkintöjä, jotka muuten olisivat voineet heikentää tulosten luotettavuutta. 
Joissain tapauksissa esimerkiksi valvonta oli saatettu merkitä alkaneeksi 
ennen tuomion julistamispäivää. Aineistosta pois jättäminen ”liittyvien 
tuomioiden” perusteella saattaa merkitä yhden ongelmallisimman nuorten 
ryhmän jäämistä tämän tutkimuksen ulkopuolelle, mutta toisaalta aineistoon 
sisältyy 32 nuorta, joilla oli kaksi merkittyä valvontaprosessia sekä yksi nuori, 
jolla niitä oli kolme. Aineiston kooksi tuli lopulta 1287 ehdollisvalvontaa.

Tutkimusaineisto perustuu Kriminaalihuoltolaitoksen asiakastyöntekijöiden 
merkintöihin. Merkinnöillään työntekijät ovat arvioineet TYYNE-tietokannan 
luokituksiin perustuen valvottavien ominaisuuksia ja tilannetta. Merkinnät on 
siten myös tehty tietokannan esittämien kysymyksenasetteluiden ja valvonta-
työn todellisuutta konstruoivien merkitysten ohjaamina. Koska tutkimuksessa 
käytetyt luokitukset ovat tietokannan ehdollistamia, niissä on kysymys 
asiakastyöntekijöiden arvioista, eikä niitä ole johdonmukaisesti voitu johtaa 
tutkimuksen teoreettisista lähtökohdista käsin, muuttujilla ei ole sellaista 
reliabiliteettia, jota voitaisiin kaikessa suhteessa pitää luotettavana. Erityisesti 
valvottavien kriminogeenisiä dynaamisia tekijöitä koskevat arviot eivät 
välttämättä ole yhteismitallisia, mutta esimerkiksi demografisia ja organisato-
risia muuttujia voidaan pitää verrattain luotettavina.
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TUTKImUSTEHTÄVÄT

Tutkimuksella on neljä päätehtävää:

•	 Ehdollisvalvontapopulaation	ja	sen	ominaisuuksien	kuvaaminen
•	 Ehdollisvalvonnan	organisatoristen	järjestelyjen	ja	valvojien	ominai-

suuksien kuvaaminen
•	 Valvontaprosessien,	valvonnan	sisältöjen	ja	siinä	käytettyjen	menetel-

mien kuvaaminen
•	 Valvottavien	uusimisriskiä	ja	valvontatyötä	koskeva	pohdinta

Tutkimuksen empiirinen osuus jakautuu siten neljään osioon, joiden tavoittee-
na on interaktionistinen, rakennetason deskriptio. Valvonta on dynaaminen 
prosessi, jossa valvottava, valvoja ja valvontatyön institutionaaliset hallintara-
kenteet kohtaavat.

EHDOLLISVALVONTAPOPULAATION 
KUVAAmINEN

Tutkimuksen ensimmäinen osuus, jossa tarkastellaan valvontapopulaation 
ominaisuuksia, lähtee riski- ja tarveperiaatteisiin nojautuvasta ymmärrykses-
tä. TYYNE-tietokantaan on kerätty valvottavista tietoja, jotka perustuvat 
käsitykseen rikosalttiuteen vaikuttavista staattisista ja dynaamisista kri-
minogeenisistä tekijöistä. Jako staattisiin ja dynaamisiin tekijöihin on edellä 
esitellyn uuden paradigman perusolettamuksia. Staattisia tekijöitä ovat 
sellaiset demografiset muuttujat kuin valvottavan sukupuoli, ikä ja kansalai-
suus9 sekä valvottavan tuomiohistoria. Niiden ymmärretään erilaisten fysiolo-
gisten, psykologisten, sosiaalisten ja kulttuuristen mekanismien välityksellä 
olevan rikosalttiuteen vaikuttavia seikkoja (esim. Keinänen 2008, 92–97; 
honkatukia & Suurpää 2007; Worrall 2002; Shaw & hannah-Moffat 2004).

Valvottavan rikosalttiutta ehdollistaviin dynaamisiin tekijöihin luetaan selvästi 
laajempi määrä erilaisia muuttujia. Dynaamisia tekijöitä ovat valvottavan 
elämäntilannetekijät (koulutustaso, asumistilanne, työ- ja opiskelutilanne), 
päihteidenkäytön tilanne (alkoholin, lääkkeiden ja laittomien päihteiden 
käyttö, niistä aiheutuvat haitat terveyteen, työelämään ja läheissuhteisiin 
sekä päihdehoitotilanne), rikosalttiutta ehdollistavat sosiaaliset verkostot ja 
ajankäyttö sekä valvottavan kognitiivisiin toimintoihin kytkeytyvät rikollisuutta 
suosivat asenteet ja ajatukset. (Suomessa mm. Marttunen & Keisala 2007b, 
43–44; Keinänen 2008, 86–92, 149–156)



38 39

VALVONNAN ORgANISATORISTEN 
JÄRJESTELYJEN JA VALVOJIEN KUVAUS

Valvonnan organisatoristen järjestelyjen (hamai & Villé 1995a; van Kalmhout 
& Derks 2000; Kemshall, holt, Bailey & Boswell 2004) kuvauksessa analysoi-
daan valvontojen alueellista jakautumista ja sisäisiä järjestelyjä Kriminaali-
huoltolaitoksen aluetoimistoissa. Järjestelyjä tarkastellaan aluetasolla kri-
minaalihuoltoalueittain ja aluetoimistoittain. Aluetoimistojen sisäisten 
järjestelyjen analyysin kohteena ovat toimistokohtainen erikoistuminen 
nuorten asioihin (erilaiset tiimit) ja valvojatyyppien käyttö suhteessa siihen, 
onko valvontaan asetettu nuori Kriminaalihuoltolaitoksen asiakastyöntekijän 
välittömässä valvonnassa vai onko valvonta annettu hoidettavaksi yksityis-
henkilölle, joka vastaa valvontatyön substantiaalisesta toteuttamisesta eli 
valvontatapaamisista ja niissä valvonnan sisällöistä.

Organisatorisista järjestelyistä edetään valvojien ominaisuuksien kuvaami-
seen (esim. hamai & Villé 1995b; harrikari 2005). Osuudessa vertaillaan 
koko valvojapopulaation sukupuolirakennetta, jonka jälkeen tarkennetaan 
yksityisvalvojien sukupuoli-, ikä- ja ammattirakenteita. Yksityisvalvojien 
tarkastelu tuo Kriminaalihuoltolaitoksen viranhaltijoiden tarkastelua paremmin 
esiin valvottavien ja valvojien valikoitumista käsittelevän dynamiikan; millaisin 
kriteerein valvoja rekrytoituu juuri tietynlaisen valvottavan valvojaksi. Kysy-
myksenasettelu on monella tapaa ongelmallinen, koska myös yksityisvalvo-
jien alueellinen tarjonta säätelee valikoitumista. Tässä suhteessa kuitenkin 
Kriminaalihuoltolaitoksen valinta jättää tehtävä omalle asiakastyöntekijälleen 
tai saattaa nuori yksityisvalvontaan on keskeinen pullonkaula.

VALVONTAPROSESSIEN, SISÄLTÖJEN JA 
mENETELmIEN KUVAUS

Valvonnan prosessuaalinen tarkastelu (nuorten rikosoikeudellisista proses-
seista mm. Marttunen 2002; Marttunen 2008, 276–313; Marttunen & Keisala 
2007a, 11–40) korostaa yhdyskuntaseuraamustyön juridis-hallinnollista 
luonnetta. Valvontaprosessi alkaa tuomioistuimen antamasta valvontamäärä-
yksestä, joka lainvoiman saatuaan etenee täytäntöönpantavaksi Rikosseu-
raamusvirastoon ja edelleen Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistoon. 
Aluetoimistossa täytäntöönpanon valmistelu jatkuu nuoren tapaamisella, 
valvojan hankinnalla ja toimeenpanon aloittamisella. Tietokantaan oli merkitty 
näitä kaikkia seikkoja koskevia päivämääriä ja määräaikoja tuomioistuimen 
asettaman koeajan ja valvonnan reaalisen keston pituuden lisäksi. Kestoja 
tarkastellaan keskilukujen lisäksi vakioiden erilaisia valvottaviin, valvojiin ja 
valvonnan organisatorisiin järjestelyihin liittyviä tekijöitä.
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Prosessikuvausten ohella tarkastellaan valvonnan sisältöjä ja menetelmiä 
(ks. mm. Marttunen & Keisala 2007b). Kysymys on siitä, mitä valvonnassa 
itse asiassa tehdään. Määrällisellä analyysilla ei voida kuvata valvojan ja 
valvottavan kasvokkaista vuorovaikutusta, mutta kylläkin joitain sitä ehdollis-
tavia tekijöitä, kuten tapaamisten määrää, tapaamispaikkaa, yhteydenpidon 
tapoja, tavoitteenasettelua ja niiden toteutumista sekä rikoskeskusteluja.

VALVONTATYÖ JA UUSImISRISKI

Viimeinen tutkimustehtävä liittyy valvontatyöhön suhteessa valvottavien ns.
uusimisriskiin. Luvussa analysoidaan ensinnäkin sitä millaiset tekijät selittä-
vät koko valvontapopulaation tasolla valvonnan keskeytymisriskiä sekä 
vertaillaan sitä, miten keskeytymissyytä selittävät tekijät suhteutuvat siihen, ja 
toisaalta millaisiin seikkoihin asiakastyöntekijät perustavat asiakkaidensa 
valvonta-aikaisen tilanteen muutosta koskevan arvionsa.

Toiseksi vertaillaan sellaisia asiakassegmenttejä, joiden voi perustellusti 
väittää olevan valvontatyön vaikuttavuuden näkökulmasta kiinnostavia. 
Tarkasteluun nostetaan kolme asiakassegmenttiä valvonnan päättymissyihin 
ja asiakastyöntekijöiden riskiarviointeihin nojautuen. Ensimmäinen niistä on 
(1) korkean uusimisriskin omaavat valvottavat, joiden valvonta ei keskeytynyt 
vaan päättyi siihen, että koeaika kului loppuun. Ryhmän koko oli 93 valvotta-
vaa. Toinen segmentti ovat (2) valvonta-aikana kuolleet valvottavat, joita 
aineistossa oli 20. Kolmas olivat ne (3) 23 valvottavaa, joiden valvonta on 
keskeytynyt ehdollisen vankeuden täytäntöönpanon vuoksi. Ensimmäistä 
ryhmää voi asiakastyöntekijöiden arvion perusteella pitää korkean uusimis-
riskin segmenttinä ja kahta jälkimmäistä valvonnan päättymissyyn perustella. 
Kiinnostavaa on se, onko näiden ryhmien ominaisuuksissa ja valvontakäytän-
nöissä sellaisia elementtejä, jotka voisivat selittää sitä, miksi korkeasta 
uusimisriskistä huolimatta ensimmäisen ryhmän valvonta on saatu vietyä 
päätökseen ja miksi kahdella jälkimmäisellä valvonta on keskeytynyt.
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EHDOLLISVALVOTTAVAT

SUKUPUOLI, IKÄ JA KANSALAISUUS

Tutkimusaineisto koostui 1287 valvonnasta. Ehdollisvalvontapopulaation 
perusrunko rakentui 18–20-vuotiaiden valvottavien ikäryhmästä, jonka osuus 
oli 64 prosenttia. Ikäryhmä on Kriminaalihuoltolaitoksen valvontatyön perus-
segmentti. Alle 18-vuotiaiden valvontoja oli 26 ja yli 20-vuotiaiden 10 pro-
senttia. Miespuolisten valvontoja oli aineistossa selvästi enemmän (87 %). 
Sukupuolten suhteelliset osuudet eri ikäryhmissä olivat verrattain samansuu-
ruiset.

Suurin osa valvottavista on Suomen kansalaisia. Jonkin ulkomaan kansalai-
suuden omaavia valvottavia oli aineistossa 37 eli kolme prosenttia. Näistä 13 
oli merkitty tulevan Suomen lähialueilta; ruotsalaisia kaksi, venäläisiä kuusi ja 
virolaisia neljä. Entisen Jugoslavian alueilta valvonnassa oli yhdeksän 
henkilöä. Jonkin Lähi-idän tai Afrikan maan kansalaisuuden omasi seitsemän 
valvottavaa. Kaikki ulkomaan kansalaisuuden omaavat valvottavat olivat 
miespuolisia.10

EHDOLLISVALVONTAAN JOHTAVA 
RIKOSLAJI

Tavallisimpia ehdollisvalvottavien rikoslajeja olivat omaisuusrikokset (34 %), 
liikennejuopumus (27 %) ja väkivaltarikokset (21 %). Näitä seurasi selvästi 
vähäisempänä rikoslajina huumausainerikokset (8 %). Rikoslajin vakioiminen 
sukupuolella tuo esiin sen, että naisten valvontaan johtava rikollisuus on 
suhteellisesti miespuolisia useammin väkivalta- tai huumausainerikollisuutta11 
(Taulukko 1). Naisvalvottavien väkivaltarikollisuuden osuus on lähes 10 
prosenttia miehiä korkeampi ja huumausrikollisuuden osuus suhteessa 
kaksinkertainen. Vastaavasti rikoslajeista omaisuusrikos ja liikennejuopumus 
olivat tunnusomaisia miesvalvottaville.

Valvottavien valvontaan johtavan rikoslajin ikäryhmittäinen tarkastelu puoles-
taan viittaa siihen, että väkivaltarikollisuus on yleisempää nuoremmissa 
ikäryhmissä12 (Taulukko 1). Suhteellinen osuus on yli 10 prosenttia korkeampi 
kuin kahdessa vanhemmassa ikäryhmässä. Väkivaltarikosten osuus piene-
nee tultaessa vanhimpaan ikäryhmään. Vastaavasti huumausaine- ja sek-
suaa lirikosten osuudet kasvavat ja ne painottuvat vanhimpaan ikäryhmään. 
Liikennejuopumusten osuus on korkein juuri ajokortin saaneiden 18–20-vuo-
tiaiden ikäryhmässä. Naisvalvottavien väkivaltarikosten ja liikennejuopumus-
ten osuudet pienenevät iän kasvaessa, mutta vastaavasti omaisuus- ja 
huumausainerikosten osuudet kasvavat. huumausainerikosten osuus on yli 
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21-vuotiaiden naisten ikäryhmässä jo lähes kolmannes. Myös miesvalvotta-
vien väkivaltarikosten osuus vanhemmissa ikäryhmissä pienenee, mutta ei 
aivan yhtä voimakkaasti kuin naisten.

Myös eri kansalaisuuksia omaavien valvottavien rikoslajirakenteet eroavat 
toisistaan. Ulkomaan kansalaisilla valvontaan johtava rikos on suhteellisesti 
useammin omaisuus- tai seksuaalirikos ja jonkin verran useammin väkivalta-
rikos13 (Taulukko 1). Kun koko aineistossa seksuaalirikosten osuus on noin 
kaksi prosenttia ja omaisuusrikosten 34, ulkomaan kansalaisuuden omaavien 
vastaavat osuudet ovat 11 ja 49 prosenttia. Vastaavasti liikennejuopumusten 
osuus on hyvin pieni verrattuna Suomen kansalaisuuden omaaviin ja koko 
valvontapopulaatioon. Rattijuopumusten osuus Suomen kansalaisuuden 
omaavien rikoslajirakenteessa on 28 prosenttia ja muun kansalaisuuden 
omaavilla vain kolme prosenttia. 

Taulukko 1. Valvottavan valvontaan johtanut rikoslaji ja tuomiohistoria (%) 
iän, sukupuolen ja kansalaisuuden mukaan

MUUTTUJA LUOKKA
Väki-
valta-
rikos

Omai-
suus-
rikos

huu-
maus-
aine

Seksu-
aali
rikos

Liikenne-
juopu-
mus

Muu
rikos

Sakot Rikos
rekis-
teri

YKP Ehdoton
van-
keus

15–17 28 38 4 1 21 7 66 41 4 4

Ikä 18–20 19 31 9 2 31 7 70 35 7 3

21– 17 41 13 3 20 5 77 45 7 4

Sukupuoli: 15–17 27 40 4 1 21 7 65 44 5 4

miehet 18–20 17 32 8 3 33 7 71 35 7 2

21– 18 42 11 4 21 4 73 49 7 5

Yht. 20 35 7 2 28 7 70 39 6 3

Sukupuoli: 15–17 37 24 5 – 24 10 69 16 3 2

Naiset 18–20 28 28 15 1 20 7 68 31 5 4

21– 11 33 28 – 11 17 93 22 6 –

Yht. 29 28 14 1 20 9 72 26 5 3

Kansalaisuus Suomi 21 34 8 2 28 7 70 37 6 3

Muu 24 49 11 11  3 3 71 47 6 8

Kaikki Yht. 21 34 8 2 27 7 70 37 6 3

VALVOTTAVIEN TUOmIOHISTORIA: SAKOT, 
RIKOSREKISTERImERKINNÄT, 
YHDYSKUNTAPALVELUT JA EHDOTTOmAT 
VANKEUSTUOmIOT

Kriminaalihuoltolaitoksen asiakastietojärjestelmään oli merkitty tietoja valvot-
tavien aiemmista rikostuomioista. Merkintöjä oli tehty sakkotuomioista, 
rikosrekisterimerkinnöistä, yhdyskuntapalveluista ja ehdottomasta vankeu-
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desta. Tarkempaa erittelyä tuomioiden syistä, sisällöstä tai ajankohdista ei 
ollut mahdollista saada vaan asiakastyöntekijät olivat merkinneet joko ”kyllä” 
tai ”ei”.

Taulukosta 1. käy ilmi, että valvottavista yli kaksi kolmannesta on tuomittu 
aiemmin sakkoihin. Sakkotuomioiden sukupuolittainen tarkastelu osoittaa, 
että naisvalvottavilla on sakkotuomioita miesvalvottavia jonkin verran useam-
min14. Ikävakiointi puolestaan kertoo sen luonnollisen tosiseikan, että sakkoi-
hin tuomittujen osuus kasvaa iän myötä15. Alle 18-vuotiaista 66 prosenttia on 
saanut aiemmin sakkotuomion, mutta yli 21-vuotiaiden ryhmässä jo yli kolme 
neljästä. Sakkotuomioita saaneiden naisvalvottavien osuus on miehiä kor-
keampi jo nuorimmassa ikäryhmässä ja naisvalvottavien vanhimman ikäryh-
män valvottavat on lähes poikkeuksetta tuomittu aiemmin sakkoihin. 

Sakkotuomioita, oli kysymys sitten rangaistusmääräysmenettelystä tai 
tuomioistuinsakosta, ei merkitä rikosrekisteriin. Sen sijaan niin ehdollisesta 
kuin ehdottamastakin vankeudesta, yhdyskuntapalvelusta ja nuorisorangais-
tuksesta merkintä tehdään. Taulukosta 1. tulee esiin, että kaikkiaan 37 
prosentilla valvottavista oli ainakin yksi aiempi rikosrekisterimerkintä. Toisin 
kuin sakkotuomioiden osalta, miesvalvottavilla on naisia useammin ainakin 
yksi merkintä. Naisista merkintöjä on 26 ja miehistä 39 prosentilla16. Sakko-
tuomioiden tavoin rikosrekisterimerkintöjen osuus kasvaa ikäryhmittäin. 
Selkeitä trendejä ei ole havaittavissa, jos merkintöjä tarkastellaan sukupuolen 
mukaan ikäryhmittäin, mutta sukupuolten väliset erot ovat selkeitä17. Alle 
18-vuotiaista miesvalvottavista 44 prosentilla on aiempi rikosrekisterimerkin-
tä, mutta naisista vain 16 prosentilla. Samoin yli 21-vuotiaista miesvalvotta-
vista jo lähes puolella on aiempi merkintä, mutta naisvalvottavista vain 22 
prosentilla. Edellisten lisäksi ulkomaan kansasalaisten rikosrekisterimerkintö-
jen osuus on 10 prosenttia Suomen kansalaisia korkeampi18.

Yhdyskuntapalveluun tai ehdottomaan vankeuteen aiemmin tuomittujen 
ehdollisvalvottavien osuudet ovat yleisesti ottaen matalia. Asiakastyöntekijöi-
den merkintöjen mukaan valvottavista kuusi prosenttia oli suorittanut yhdys-
kuntapalvelua ja kolme prosenttia oli aiemmin tuomittu ehdottomaan vankeu-
teen (Taulukko 1.). Miesten ja naisten tai ikäryhmien välillä ei ole suuria eroja, 
mutta iän myötä näidenkin tuomioiden osuus jonkin verran kasvaa. Yhdys-
kuntapalvelun suhteen eroa ei esiinny, mutta ehdottomaan vankeuteen 
tuomittujen ulkomaan kansalaisten (8 %) suhteellinen osuus on suomalais-
taustaisia (3 %) korkeampi. Erot eivät ole tilastollisesti merkitseviä.

Vakioitaessa edelleen valvottavien aiemmat tuomiot valvontaan johtaneella 
päärikoksella, kävi ilmi, että omaisuusrikoksesta (77 %) ja ”muusta” rikokses-
ta (81 %) tuomituilla oli kaikista muista rikoksista tuomittuja merkitsevästi 
enemmän aiempia sakkotuomioita sekä seksuaalirikoksesta tuomituilla 
(27 %) selvästi niitä vähemmän19. Omaisuusrikoksesta tuomittujen osuus 
korostui edelleen jonkin verran tarkasteltaessa sitä, oliko valvottavalla 
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aiempia rikosrekisterimerkintöjä20. Sakkoihin aiemmin tuomittujen ryhmässä 
osuus oli 38 ja rikosrekisterimerkintäryhmässä 39 prosenttia (vrt. Taulukko 1, 
kaikki). 64 prosenttia liikennejuopumuksesta tuomituista ei ollut aiemmin 
tuomittu sakkoihin ja 30 prosenttia rikoksesta, josta oli seurannut rikosrekiste-
rimerkintä. Seksuaalirikoksesta tuomittujen osuus koko aineistossa oli 2 
prosenttia, mutta sakkoihin aiemmin tuomittujen ryhmässä 5 prosenttia. 

VALVOTTAVIEN ELÄmÄNTILANNE 
VALVONTAAIKANA: KOULUTUSTASO, 
ASUmISTILANNE, TYÖ JA 
OPISKELUTILANNE JA TOImEENTULO

Seuraavassa tarkastellaan erilaisia valvottavien elämäntilannetta kuvaavia 
muuttujia valvonta-ajan olosuhteissa. Asiakastietojärjestelmästä saatiin 
tietoja valvottavien koulutustasosta, asumistilanteesta sekä työ- ja opiskeluti-
lanteesta, joista asiakastyöntekijät olivat tehneet merkinnän. Asiakastietojär-
jestelmän luokituksia ei ole käytetty sellaisenaan vaan tiedon tiivistämiseksi 
joitain luokkia on yhdistelty. Jos näin on tehty, tapausten hienojakoisempaa 
luokitusta kuvaillaan tekstissä tarpeen mukaan.

Koulutustaso. Valvottavat jaettiin koulutustasonsa perusteella kolmeen 
ryhmään, jotka vastaavat asiakastietojärjestelmän ryhmitystä. Luokat olivat 
peruskoulu kesken, peruskoulun suorittaneet sekä peruskoulun jälkeisiä 
ammatillisia opintoja suorittaneet. Peruskoulu oli kesken vajaalla neljällä 
prosentilla ja lopuilla suoritettuna. Vajaalla 24 prosentilla oli suoritettuna 
peruskoulun jälkeisiä ammattiopintoja. Ammatillisia opintoja suorittaneiden 
osuus kasvaa ymmärrettävästi ikäryhmittäin.

Valvonnassa olevilla naisilla oli miehiä useammin peruskoulun kesken. Ero 
korostui erityisesti 18–20-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa yli yhdeksän pro-
senttia naisvalvottavista oli tilanteessa, jossa peruskoulua ei ollut suoritettuna 
loppuun21 (ks. Liite 1). Toisaalta taas yli 21-vuotiaiden ikäryhmässä perus-
koulun jälkeisiä ammattiopintoja suorittaneiden naisvalvottavien suhteellinen 
osuus oli suurin. Ulkomaan kansalaisilla oli suomalaistaustaisia vähemmän 
peruskoulun jälkeisiä opintoja, mutta peruskoulu useammin loppuun suoritet-
tuna kuin suomalaistaustaisilla valvottavilla22.

Koulutustasokysymyksen tarkastelu rikoslajirakenteen valossa toi esiin useita 
eroavuuksia eri rikoksista tuomittujen välillä23. Muusta” rikoksesta” ja omai-
suusrikoksista tuomittujen ryhmissä peruskoulu kesken -statuksella merkitty-
jen osuudet olivat muita rikosryhmiä korkeammat. Omaisuusrikoksista 
tuomituista 5 prosenttia ja ryhmässä ”muu rikos” peräti 14 prosenttia oli 
sellaisia valvottavia, joilla peruskoulu oli edelleen kesken. Seksuaalirikokses-
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ta ja liikennejuopumuksesta tuomituilla oli peruskoulun jälkeisiä ammatillisia 
opintoja jonkin verran keskimääräistä useammin. Tuomiohistorian tarkastelu 
puolestaan osoitti, että sakkoihin aiemmin tuomituilla24 ja rikosrekisterimerkin-
töjä omaavilla25 oli useammin peruskoulu kesken ja vähemmän peruskoulun 
jälkeistä ammattikoulutusta kuin niillä, joita ei ollut aiemmin tuomittu. (Liite 1.) 

Asumistilanne. Valvottavat luokiteltiin asumistilanteensa mukaan vakinaisen 
asunnon omaaviin, tilapäisesti asuviin, laitoksessa/asuntolassa ja vailla 
asuinpaikkaa eläviin, jotka vastaavat asiakastietojärjestelmän luokituksia. 
Valvottavista vakinaisesti asui yli 84 prosenttia, tilapäisesti vajaa seitsemän 
prosenttia sekä laitoksessa tai asuntolassa kolme prosenttia. Vailla asuin-
paikkaa valvottavista eli vajaa kuusi prosenttia.

Asumistilanne oli yleisesti ottaen sitä heikompi, mitä vanhempi valvottava 
oli26: vakinaisesti asuvien osuus oli pienempi ja tilapäisesti asuvien suurempi 
tultaessa nuorimmasta vanhimpaan ikäryhmään. Laitoksessa tai asuntolassa 
asuvien osuus oli suurin nuorimmassa ikäryhmässä ja vailla asuinpaikkaa 
elävien puolestaan 18–20-vuotiaiden ikäryhmässä. Nuorimman ikäryhmän 
korkea laitoksessa asuvien osuus saattaa johtua heidän lastensuojelullisesta 
sijoituksestaan. Paras asumistilanne oli naisvalvottavien nuorimmassa ikäryh-
mässä, jossa lähes 93 prosenttia valvottavista asui vakituisesti. heikoimmas-
sa asumistilanteessa iän ja sukupuolen mukaisessa tarkastelussa olivat 
vanhimman ikäryhmän miesvalvottavat, joista vain vajaa 80 prosenttia asui 
vakituisesti. Samaisessa ryhmässä tilapäisesti asuvien ja vailla asuinpaikkaa 
elävien osuudet olivat selvästi muita ryhmiä korkeammat. Ulkomaalaistaus-
taisten valvottavien asumistilanne oli suomalaistaustaisia heikompi: vakinai-
sesti asuvien osuus oli pienempi ja vailla asuinpaikkaa elävien osuus suh-
teessa kolminkertainen27. (ks. Liite 1.).

Asumistilanteen tarkastelu valvottavien rikostietojen valossa toi esiin sen 
edelläkin julkituodun seikan, että aiemmin rikoksesta tuomituilla tilanne oli 
heikompi kuin niillä, joita ei ollut tuomittu28 (Liite 1.). Seksuaalirikoksesta ja 
liikennejuopumuksesta tuomitut asuivat muita useammin vakituisesti ja 
edellisestä ryhmästä yksikään valvottava ei elänyt vailla asuinpaikkaa29. 
Vastaavasti omaisuus- ja huumausainerikoksesta sekä ”muusta” rikoksesta 
tuomitut asuivat muita harvemmin vakituisesti. ”Muusta” rikoksesta tuomittu-
jen osuus vailla asuinpaikkaa elävistä oli selvästi korkein.

Työ ja opiskelutilanne. Kriminaalihuoltotyöntekijät olivat niin ikään tehneet 
asiakastietojärjestelmään merkinnän valvottavansa työ- ja opiskelutilantees-
ta. Valvottavat jaettiin työllisiin, opiskelijoihin ja koululaisiin, legitimoidusti 
työvoiman tai opintojen ulkopuolella oleviin sekä työttömiin30. Ensimmäiseen 
ryhmään valvottavista kuului runsas 51 prosenttia ja vastaavasti työttömänä 
oli yli 45 prosenttia. Näiden ryhmien ulkopuolelle jäi runsaan kolmen prosen-
tin ryhmä, joka oli valvonta-aikana joko vanhempainvapailla tai asevelvolli-
suuttaan suorittamassa.
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Työ- ja opiskelutilanne noudattaa elämänvaiheeseen kytkeytyviä institutio-
naalisia kulkuja. Opiskelijoiden ja koululaisten osuudet olivat suurempia 
nuoremmissa ikäluokissa31. Työllisten osuus kasvoi iän myötä, mutta vastaa-
vasti myös työttömien, työttömyyspäivärahaa saavien tai toimeentulotulotuen 
varassa elävien. Naiset olivat miehiä useammin työttöminä tai vanhempain-
vapailla, heijastellen sukupuolinormitettuja elämänkaaria32. Erityisen korkeak-
si työttömien naisvalvottavien osuus nousi 18–20-vuotiaiden ikäryhmässä. 
Kansalaisuusmuuttujan tarkastelu kertoi puolestaan siitä, että ulkomaalais-
taustaiset valvottavat olivat kiinnittyneet suhteellisesti paremmin työhön tai 
opiskeluun kuin suomalaistaustaiset valvottavat33. Ulkomaalaistaustaisista 
valvottavista 67 prosenttia oli työssä tai opiskelemassa sekä 33 prosenttia 
työttömänä. Suomalaistaustaisten vastaavat luvut olivat 51 ja 46 prosenttia. 
(Liite 1.)

Eri rikoslajeista tuomituista valvottavista seksuaalirikoksesta tuomitut olivat 
muihin ryhmiin nähden selvästi parhaassa työ- ja opiskelutilanteessa34. 
heistä vain 22 prosenttia oli merkitty työttömiksi kun taas esimerkiksi ”muus-
ta” rikoksesta” 53 prosenttia ja huumausainerikoksesta tuomituista 51 
prosenttia oli merkitty valvonta-aikana työttömäksi. Työttömien osuudet 
aiemmin sakkoihin tuomittujen ja rikosrekisterimerkintöjä omaavien valvotta-
vien ryhmissä olivat suhteessa kaksinkertaiset verrattuna niihin valvottaviin, 
joilla merkintöjä ei ollut35.

VALVOTTAVIEN PÄIHTEIDENKÄYTÖN 
TILANNE VALVONTAAIKANA

Kriminaalihuoltotyöntekijät olivat elämäntilannearvioiden ja rikoshistorian 
ohella arvioineet valvottaviensa päihteiden käytön tilannetta. heidän teke-
mänsä arviot kohdistuivat päihdetyypeistä alkoholin, lääkkeiden ja huumei-
den käyttöön. Tarkempia erittelyjä siitä, millaisista päihdetyyppien alalajeista 
on kysymys, ei tietojärjestelmästä tilastollisesti saatavista tiedoista ollut 
mahdollista saada vaan olisi tarvittu asiakaskertomusten laadullista tarkaste-
lua. Kaikkien kolmen päihdetyypin käyttötilannetta oli arvioitu kolmiportaisella 
asteikolla, joiden sanamuodot muistuttavat monella tavalla toisiaan. Luokituk-
set ja sanamuodot vastaavat asiakastietojärjestelmän luokituksia.

Alkoholi. Ongelmallisimmaksi kolmesta päihdelajista asiakastyöntekijät olivat 
arvioineet valvottaviensa alkoholin käytön. Vajaalla 10 prosentilla valvottavista 
oli arvioitu esiintyvän ”huolestuttavan runsasta” ja neljänneksellä ”melko 
runsasta tai ajoittain hallinnassa olevaa” alkoholin ongelmakäyttöä. Vähäistä 
käyttöä arvioitiin olevan 65 prosentilla ehdollisvalvottavista (ks. Taulukko 2.). 

Miesvalvottavien alkoholin käyttöä pidettiin naisvalvottavia ongelmallisempa-
na36. Taulukkoa 2. tarkastelemalla voidaan havaita, että miehistä kymmenellä 
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ja naisista kuudella prosentilla esiintyy huolestuttavan runsasta alkoholinkäyt-
töä. Alkoholin käyttöä pidetään ongelmallisimpana 18–20-vuotiaiden mies-
valvottavien ikäryhmässä, jossa 12 prosentilla valvottavista alkoholinkäytön 
arvioidaan olevan huolestuttavaa ja ongelmallista, ja vähäisten käyttäjien 
osuus (61 %) on selvästi muita ryhmiä pienempi37. Naisvalvottavien nuorim-
man ikäryhmän alkoholinkäyttöä näyttäisi vastaavasti pidetyn vähiten ongel-
mallisimpana: 34 valvottavasta yhdelläkään ei arvioitu olevan huolestuttavaa 
käyttöä ja vähäisten käyttäjienkin osuus nousee 85 prosenttiin. Ulkomaalais-
taustaisista valvottavista 91 prosentilla alkoholin käyttöä pidetään vähäisenä, 
mutta Suomen kansalaisista vain 64 prosentilla38. Vastaavasti suomalaistaus-
taisista valvottavista 10 prosentilla, mutta ulkomaalaistaustaisilla vain 3 
prosentilla alkoholinkäyttö arvioidaan huolestuttavan runsaaksi ongelmakäy-
töksi. (Taulukko 2.)

Seksuaalirikoksesta tuomittujen alkoholinkäyttöä pidettiin eri rikoslajeista 
tuomituista selvästi vähäisimpänä39. Seksuaalirikoksista tuomituista 82 
prosenttia oli sellaisia, joilla alkoholinkäyttö oli merkitty vain vähäiseksi. 
Omaisuus- ja huumausainerikoksista 11, ”muusta rikoksesta” 10 ja väkivalta-
rikoksesta tuomituista 10 prosentilla alkoholikäyttö oli arvioitu huolestuttavak-
si ongelmakäytöksi. Aiemmin sakkoon tuomituista 13 ja rikosrekisterimerkin-
töjä omaavista 14 prosentilla oli huolestuttavaa alkoholinkäyttöä. Niillä, joilla 
ei vastaavia tuomioita ollut, osuus oli vain noin puolet edellisistä.40 Elämänti-
lannemuuttujat viittaavat alkoholinkäytön kytkeytymisen heikkoon elämänti-
lanteeseen. Niistä, joilla peruskoulu ei ollut suoritettuna loppuun, 18 prosen-
tilla oli arvioitu olevan huolestuttavaa alkoholin käyttöä, mutta toisaalta myös 
vähäisten käyttäjien osuus oli suurin41. Vastaavanlaista ongelmakäyttöä oli 30 
prosentilla niistä, jotka elivät vailla asuinpaikkaa42 ja 16 prosentilla työttömis-
tä43.

Lääkkeet. Valvottavista kaikkiaan yhdeksällä prosentilla arveltiin esiintyvän 
huolestuttavan runsasta lääkkeiden ongelmakäyttöä ja 11 prosentilla ”vä-
häistä” käyttöä. Neljällä viidestä valvottavasta ei asiakastyöntekijöiden 
arvioiden mukaan käyttöä esiintynyt lainkaan (Taulukko 2). Alkoholin ongel-
makäyttö on miesvalvottavilla selvästi naisia yleisempää, mutta lääkkeiden 
käytön suhteen sukupuolten osuudet tasoittuvat ja kääntyvät jopa lievästi 
päinvastaisiksi: asiakastyöntekijät pitävät naisten lääkkeiden käyttöä mies-
valvottavia yleisesti ongelmallisempana. Ongelmakäyttäjien osuudet ovat 
samansuuruiset, mutta kokonaan lääkkeiden käytöstä pidättyvien miesten 
osuus (81 %) on naisia (78 %) suurempi44 (Taulukko 2.). Ikäryhmistä 
18–20-vuotiaiden lääkkeiden käyttöä pidetään muita ikäryhmiä ongelmalli-
sempana45 ja saman ikäryhmän miesvalvottavien käyttöä koko populaation 
ongelmallisimpana. 18–20-vuotiaista miesvalvottavista 12 prosentilla esiintyy 
arvioiden mukaan huolestuttavaa käyttöä ja kokonaan lääkkeiden käytöstä 
pidättäytyvien osuus oli vain 61 prosenttia46.
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Taulukko 2. Valvottavien päihteiden käyttö (%) demografisten tekijöiden, 
rikosmuuttujien ja elämäntilanteen mukaan

ALKO-
hOLI

LÄÄK-
KEET

hUU-
MEET

MUUT- 
TUJA

LUOKKA Ei 
käyttöä,
vähäi-
nen

käyttö

Melko
runsas 
käyttö

huoles-
tuttava
ongel-
ma-

käyttö

Ei
käyt-
töä

Vä-
häistä
käyt-
töä

Runsas
tai

ongel-
ma-

käyttö

Ei
käyt-
töä

Vähäi-
nen
tai 

ajoitt.
käyttö

Selvä/
ongel-

ma 
käyttö

15–17 66 27 7 88 7 5 79 13 8
Ikä 18–20 63 26 11 78 11 11 74 14 12

21– 73 18 9 73 18 9 64 19 18

Suku-
puoli:
Miehet

15–17 64 28 8 89 6 5 79 13 8
18–20 61 27 12 79 11 11 74 15 11
21– 72 20 9 73 17 11 65 18 17
Yht. 63 27 10 81 10 9 74 15 11

Suku-
puoli:
Naiset

15–17 85 15 – 85 12 4 85 9 6
18–20 76 16 8 75 12 12 73 11 16
21– 83 6 11 77 23 – 56 22 22
Yht. 79 14 6 78 13 9 73 12 14

Kansa- Suomi 64 29 10 80 11 9 74 15 11
laisuus Muu 91 6 3 90 3 7 83 7 10

Väkivalta 64 26 10 86 9 5 80 13 7
Rikoslaji Omaisuus 66 23 11 77 11 12 67 16 17

huumausaine 72 17 11 64 17 19 47 23 30
Seksuaali 82 15 4 92 8 – 100 – –
Liikennejuopumus 59 33 8 85 9 6 84 13 3
Muu rikos 74 16 10 74 13 13 78 10 12

Sakot Ei 78 16 6 92 4 4 87 9 3
Kyllä 58 29 13 74 12 14 65 18 17

Rikos- Ei 71 21 7 85 9 6 80 14 6
rekisteri Kyllä 54 32 13 71 13 16 64 16 20

Koulu-
tus
taso

Perusk. kesken 70 13 18 68 16 16 81 11 8
Perusk. suoritettu 64 26 11 77 12 11 70 17 13
Amm. opintoja 69 26 6 92 5 3 87 8 5

Vakinainen 69 24 7 84 10 6 78 13 9
Asumis- Tilapäinen 49 31 20 65 13 22 60 22 18
tilanne Laitos 58 18 24 64 16 20 54 24 22

Ei asuinpaikkaa 37 34 30 47 21 32 45 22 33

Työ- ja Työ/opiskelu 78 19 4 94 5 1 88 10 3
opiskelu Leg. työv. ulkop. 83 7 10 85 7 7 90 3 8

Työtön 50 34 16 63 17 20 60 20 22

Kaikki Yhteensä 65 25 10 80 11 9 74 14 11
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Rikoslajikohtaisesti tarkasteltuna huumausainerikoksista tuomituilla arvioi-
daan olevan muista rikoksista tuomittuja useammin lääkkeiden ongelmakäyt-
töä47 (Taulukko 2.). heistä lähes viidenneksellä lääkkeiden käyttöä pidetään 
huolestuttavana. Omaisuusrikoksesta ja ”muusta rikoksesta” tuomittujen 
vastaavat osuus ovat noin 12–13 prosenttia. Seksuaalirikoksesta tuomittujen 
lääkkeiden käyttö on arvioiden mukaan kaikista rikoslajiryhmistä selvästi 
vähäisintä: 92 prosentilla käyttöä ei esiinny lainkaan, eikä huolestuttavaa 
käyttöä heistä yhdelläkään. Tuomiohistorian tarkastelu tuo esiin, että aiemmin 
sakkoihin tuomituista48 14 prosenttia ja rikosrekisterimerkintöjä49 omaavista 
16 prosenttia arvioidaan lääkkeiden ongelmakäyttäjiksi. Niiden valvottavien 
osuus ongelmakäyttäjiksi arvioiduista, joilla ei ollut aiempia vastaavia tuomio-
ta, on suhteessa noin kolmannes verrattuna tuomioita saaneisiin.

Valvottavan elämäntilanteella on taulukon 2. mukaan yhteyksiä alkoholin 
tavoin lääkkeiden käytön tilanteeseen. Ongelmakäyttäjien osuudet nousevat 
korkeiksi niissä ryhmissä, joissa elämäntilannetta pidetään kaikkein heikoim-
pana. Koulutustason osalta niistä, joilla peruskoulu on kesken, 16 prosentilla 
arvioidaan olevan huolestuttavaa lääkkeiden käyttöä50. Vastaavanlaista 
ongelmakäyttöä on 32 prosentilla niistä, jotka elävät vailla asuinpaikkaa51 ja 
20 prosentilla työttömistä52.

Huumeet. Laittomien päihteiden ”selvää tai huolestuttavaa” käyttöä esiintyi 
11 ja ”vähäistä tai ajoittaista” käyttöä 14 prosentilla valvottavista. Laittomien 
päihteiden käytöstä pidättyviksi valvottaviksi oli arvioitu kolme neljännestä 
koko valvontapopulaatiosta. Taulukosta 2. näkyy, että naisten osuus (14 %), 
joilla arvioidaan selvää tai huolestuttavaa käyttöä, on jonkin verran suurempi 
kuin miesvalvottavien (11 %)53. huumausaineiden käyttöä pidetään ongel-
mallisimpana vanhimmassa ikäryhmässä, jossa selvää tai ongelmakäyttöä 
arvioidaan olevan 18 prosentilla valvottavista54. Käyttötilanteen vakioiminen 
sekä sukupuolella että iällä tuo puolestaan esiin sen, että nuorimmassa 
ikäryhmässä miesvalvottavien laittomien päihteiden käyttöä pidetään ongel-
mallisempana kuin naisten, mutta osat kääntyvät päinvastaiseksi kahdessa 
vanhemmassa ikäryhmässä. Käyttö arvioidaan siten kaikkein ongelmallisim-
maksi yli 21-vuotiaiden naisten ryhmässä, jossa selvää tai huolestuttavaa 
käyttöä arvioidaan esiintyvän lähes neljänneksellä valvottavista. Ryhmä on 
kuitenkin hyvin pieni, vain 18 valvottavaa, eivätkä erot ole tilastollisesti 
merkitseviä. Kansalaisuudella ei ole merkitsevää yhteyttä käyttötilanteeseen.

Rikoslajikohtainen tarkastelu tuo esiin sen itsestään selvyyden, että huu-
mausainerikoksesta tuomituilla arvioidaan olevan kaikista muista rikoksista 
tuomittuja useammin selvää huumeiden ongelmakäyttöä (30 %)55 (Taulukko 
2.). Vastaavat osuudet omaisuusrikoksesta ja ”muusta rikoksesta” tuomituilla 
ovat 17 ja 12 prosenttia. Seksuaalirikoksesta tuomituista yhdelläkään ei 
esiinny laitto mien päihteiden käyttöä. Sakkoihin (17 %)56 tai rikosrekisterimer-
kintään (20 %)57 johtavasta teosta aiemmin tuomituilla on merkitsevästi 
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enemmän huumausaineiden selvää ja ongelmallista käyttöä kuin niillä, joilla 
aiempia tuomioita ei ole.

Elämäntilannemuuttujien valossa huumeiden käyttö osoittaa samankaltaisia 
tendenssejä kuin muutkin päihteet (Taulukko 2.). huumeidenkäyttö on 
asiakastyöntekijöiden arvioiden mukaan selvää tai ongelmallista vailla 
asuinpaikkaa elävillä58 ja työttömillä59. Alkoholin ja lääkkeiden käyttöön 
nähden koulutustasomuuttuja muodostaa poikkeuksen: ongelmallisimpana 
ryhmänä pidetään peruskoulunsa loppuun suorittaneita niiden sijasta, joilla 
peruskoulu on edelleen suorittamatta loppuun.

VALVOTTAVIEN PÄIHTEIDENKÄYTÖSTÄ 
SEURAAVAT HAITAT

Varsinaisen päihteidenkäytön tilanteen ohella kriminaalihuollon asiakastyön-
tekijät olivat arvioineet valvonta-asiakkaiden päihteiden käytön vaikutuksista 
eri elämänalueisiin sekä päihteiden käytön yhteydestä rikoskäyttäytymiseen. 
haittoja oli arvioitu kolmijakoisella asteikolla (Ei haittoja, jonkin verran haitto-
ja, suuria haittoja).

Keskiarvojen vertailussa päihteiden käytön haittojen oli arvioitu olevan 
mittavimpia suhteessa työelämään (1,48), sen jälkeen läheissuhteisiin (1,43) 
ja sen jälkeen terveyteen (1,29). Erot ovat tilastollisesti merkitseviä60. Prosent-
tijakaumat viittaavat samaan. Valvottavista 11 prosentilla arvioitiin päihteiden 
käytöllä olevan työelämään suuria haittoja ja 63 prosentilla ei haittoja lain-
kaan (ks. Liite 2). Läheissuhteisiin välittyviä suuria haittoja oli kahdeksalla 
prosentilla valvottavista ja haittoja ei lainkaan 65 prosentilla. Suuria haittoja 
terveyteen oli arvioitu olevan kuudella ja haittoja ei lainkaan 76 prosentilla 
valvottavista.

Tilastollisesti merkitseviä eroja ei esiinny vertailtaessa miesten ja naisten 
päihdehaittojen keskiarvoja kolmella elämänalueella, mutta ikäryhmittäisessä 
tarkastelussa päihdehaittojen terveysvaikutusten välillä oli merkitsevä ero 
siten, että haitat lisääntyivät iän kasvaessa61. Prosenttijakaumista kävi 
kuitenkin ilmi, että naisten vanhemmissa ryhmissä päihteidenkäytön nähtiin 
miehiä useammin aiheuttavan suuria haittoja läheissuhteisiin. Yksittäisistä 
ryhmistä silmiin pistivät erityisesti 18–20-vuotiaiden naisvalvottavien korkeat 
luvut kaikilla elämänalueilla. Kansallisuuksien välisessä vertailussa haitat 
terveyteen62 ja työelämään63 oli arvioitu olevan merkitsevästi suurempia 
suomalaistaustaisten valvottavien kuin ulkomaalaistaustaisten ryhmässä. 
Erot tulevat näkyviin frekvenssijakaumissakin (ks. Liite 2). 

Rikosmuuttujakohtaisessa keskiarvojen tarkastelussa huumausainerikoksista 
tuomitut nousivat yli kaikista muista rikoksista tuomittujen. heidän päihteiden 
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käytön haittansa niin työelämään64, läheissuhteisiin65 kuin terveyteenkin66 oli 
arvioitu merkittävimmiksi. Sama seikka pätee myös niihin, joilla on aiempia 
sakkotuomioita67 tai rikosrekisterimerkintöjä68 kuin myös elämäntilannemuut-
tujien osalta: peruskoulun suorittaneilla haitat olivat suurempia kuin muilla 
mm. työelämässä69. Päihteiden käytön osalta oli nähtävissä jälleen se 
itsestäänselvyys, että päihteiden käytön tilanne on voimakkaassa yhteydes-
sä siitä seuraaviin haittoihin: voimakkain tilastollinen yhteys on työelämähait-
tojen ja selvän huumeiden käytön välillä70 (ks. Liite 2).

Asiakastyöntekijät olivat lisäksi arvioineet valvottaviensa rikoksiin syyllistymi-
sen ja päihteiden käytön välistä yhteyttä. Työntekijät olivat tehneet merkinnän 
”kyllä” tai ”ei”. Miesvalvottavien päihteiden käytön arvioitiin naisvalvottavia71 
sekä vanhempien ikäryhmien nuorempia useammin olevan yhteydessä 
rikoskäyttäytymiseen72. Vanhimmassa ikäryhmässä yli 92 prosenttia valvotta-
vien rikoksista arvioitiin tavalla tai toisella olevan kytköksissä päihteisiin. 
Suomalaistaustaisista valvottavista 85, mutta ulkomaalaistaustaisista valvot-
tavista vain 62 prosentilla rikokset olivat yhteydessä päihteisiin73. Erot ovat 
tilastollisesti merkitseviä.

huumausainerikoksesta ja liikennejuopumuksesta tuomittujen rikollisuuden 
oli – jälleen hyvin ymmärrettävästi – arvioitu kaikista muista rikoksista tuomit-
tuja useammin kytkeytyvän päihteiden käyttöön. huumausainerikoksesta 
tuomituista 92 ja liikennejuopumuksesta tuomituista 97 prosentilla valvotta-
vista esitettiin olevan päihteiden käytön ja rikosten välinen yhteys74. Aiem-
man tuomiohistorian osalta rikosrekisterimerkinnöillä oli voimakkaampi 
tilastollinen yhteys75 kytkentään rikoskäyttäytymisen ja päihteidenkäytön 
välillä kuin aiemmilla sakkotuomioilla76. Samoin koulutustasomuuttuja heijas-
teli iän kasvua ja sitä myöten valvonta-asiakkaiden ongelmien kasautumista: 
niillä, joilla peruskoulu oli edelleen kesken, esiintyi vähemmän rikoskäyttäyty-
miseen yhteydessä olevaa päihteidenkäyttöä77. Työttömänä ja vailla asuin-
paikkaa olevilla valvottavilla rikoskäyttäytymisen oli arvioitu merkitsevästi 
useammin kytkeytyvän päihteidenkäyttöön kuin muissa työmarkkina-78 ja 
asumistilanteissa79 olevilla. Samalla tavalla kaikkien päihdemuuttujien osalta 
oli nähtävissä se, että mitä huolestuttavampana päihteiden käyttöä pidettiin, 
sitä todennäköisemmin valvottavan rikoskäyttäytymisen esitettiin olevan 
kytköksissä päihteidenkäyttöön80.

Viimeisenä päihteiden käyttöön liittyvistä seikoista kriminaalihuoltotyöntekijät 
olivat kirjanneet tietoja valvottavansa aiemmista päihdehoitokokemuksista, 
valvonnanaikaisesta päihteidenhoitotilanteesta ja heidän suhtautumisestaan 
päihdehoitoon. Valvottavista 24 prosentilla oli aiempia päihdehoitokokemuk-
sia ja naisvalvottavilla (34 %) niitä oli miehiä merkitsevästi useammin81. heillä 
oli myös hieman miesvalvottavia useammin voimassa oleva päihdehoitosuh-
de82 ja he suhtautuivat työntekijöiden arvion mukaan miehiä merkitsevästi 
myönteisemmin päihteidenkäytön vähentämiseen tai lopettamiseen83. 
hoitokokemukset lisääntyivät populaatiossa myös iän myötä. Alle 18-vuo-
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tiaista 18 prosenttia ja yli 21-vuotiaista jo lähes kolmannes oli aiemmin ollut 
päihdehoidossa84. Yli 18-vuotiailla naisvalvottavilla päihdehoitokokemukset 
olivat selvästi yleisempiä kuin samanikäisillä miesvalvottavilla. 18–20-vuotiai-
den ikäryhmässä yli 41 prosenttia naisista oli ollut päihdehoidossa kun mies-
valvottavista vain 25 prosenttia. Suomalaistaustaisilla oli ulkomaalaistaustaisiin 
verrattuna tilastollisesti merkitsevästi useammin päihdehoitokokemuksia85.

VALVOTTAVIEN RIKOSKÄYTTÄYTYmISEEN 
KYTKEYTYVÄT SOSIAALISET SIDOKSET, 
AJANKÄYTTÖ, ASENTEET JA AJATTELU

Lopuksi yksittäisistä muuttujista keskitytään valvottavien rikosalttiuteen 
kytkeytyviin sosiaalisiin sidoksiin ja heidän ajankäyttöönsä sekä rikoskäyttäy-
tymiseen yhteydessä oleviin kognitioihin eli asenteisiin ja ajatteluun. Myös 
näitä seikkoja asiakastyöntekijät olivat arvioineet kaksinapaisella jaottelulla 
”kyllä” tai ”ei”. Taulukossa 3. on esitetty kunkin muuttujan osalta prosentuaali-
set osuudet niistä valvottavista, joilla muuttujan arvioitiin olevan rikosalttiutta 
lisäävä tekijä.

Taulukosta 3. tulee esiin, että kriminaalihuoltotyöntekijät arvioivat kokonaisuu-
tena noin 35 prosentilla valvottavista sosiaalisten sidosten, 33 prosentilla 
ajankäytön, 20 prosentilla asenteiden ja 26 prosentilla ajattelun altistavan 
uusiin rikoksiin. Sukupuolten välillä ei tässä suhteessa esiinny merkitseviä 
eroja. Nuorimmassa – ja erityisesti miesvalvottavien – ikäryhmässä sosiaalis-
ten sidosten arvioidaan kuitenkin altistavan uusiin rikoksiin muita ikäryhmiä 
jonkin verran enemmän, mutta erot eivät ole tilastollisesti merkitseviä. 
Sukupuolen ja iän yhteisvakiointi tuo kuitenkin esiin sen, että vanhimman 
ryhmän naisvalvottavat eroavat muista selvästi matalammalla ajankäyttöön 
liittyvällä rikosalttiudellaan (23 %)86. Naisvalvottavien asenteiden arvioidaan 
jonkin verran laskevan rikosalttiutta verrattuna miehiin87. Asenteiden, ajatte-
lun ja rikosalttiuden välillä ei esiinny eroja eri ikäryhmiä yleisesti tarkastelta-
essa, mutta asiakastyöntekijät arvioivat yli 21-vuotiaiden naisvalvottavien 
asenteiden vähentävän rikosalttiutta. Ulkomaalaistaustaisten asenteiden 
(31 %) puolestaan arvioidaan altistavan rikoskäyttäytymiseen suomalaistaus-
taisia (21 %) useammin, mutta tilastollinen yhteys ei yllä merkitsevälle tasolle 
(p=.92) Samoin ulkomaalaistaustaisten ajattelun ja käyttäytymisen arvioidaan 
hieman useammin altistavan heitä rikoskäyttäytymiseen.

Rikosmuuttujatarkastelussa nousevat jälleen esiin aiemman tuomiohistorian 
voimakkaat tilastolliset yhteydet valvottavien rikosalttiuteen (Taulukko 3.). 
Aiemmin tuomittujen rikosalttiutta pidetään käsillä olevien muuttujien valossa 
kautta linjan kaksin- tai kolminkertaisena verrattuna niihin, joilla aiempaa 
tuomiohistoriaa ei ole88. Rikoslajeista omaisuus- ja huumausainerikoksesta 
tuomittujen sekä ”muusta” rikoksesta tuomittujen sosiaalisten sidosten, 
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Taulukko 3. Valvottavien rikosalttiuteen kytkeytyvät sosiaaliset sidokset, 
ajankäyttö, asenteet ja ajattelu (%)

MUUTTUJA LUOKKA Sosiaaliset
sidokset

Ajan-
käyttö

Asenteet Ajattelu

15–17 40 32 22 29
Ikä 18–20 34 33 21 27

21– 35 31 20 26

15–17 42 32 22 29
Miehet 18–20 33 33 21 27

21– 36 32 22 26
Yht. 36 33 21 27

15–17 31 31 18 23
Naiset 18–20 39 32 19 32

21– 29 24 12 28
Yht. 36 31 18 29

Kansa- Suomi 36 33 21 27
laisuus Muu 36 31 31 31

Väkivalta 32 27 18 28
Rikoslaji Omaisuus 42 39 24 32

huumerikos 46 37 28 31
Seksuaalirikos 16 16 16 12
Liikennejuopumus 27 27 15 20
Muu rikos 41 37 30 31

Sakot Ei 21 19 11 12
Kyllä 46 42 28 36

Rikos- Ei 28 25 16 20
rekisteri Kyllä 47 46 29 39

Koulutus- Peruskoulu kesken 61 54 45 47
taso Peruskoulu suoritettu 39 37 23 30

Amm. opintoja 20 15 9 16

Vakinainen 32 28 17 23
Asumis- Tilapäinen 45 44 23 36
tilanne Laitos 46 41 38 46

Ei asuinpaikkaa 74 74 60 71

Työ- ja Työ/opiskelu 22 14 12 14
opiskelutilanne Leg. työvoiman ulkop. 26 21 19 28

Työtön 51 54 31 42

Päihteiden  
käyttö, alkoholi

Ei käyttöä tai vähäistä 22 19 13 15
Melko runsasta 52 48 31 43
huolest. ong. käyttö 80 76 42 63

Päihteiden  
käyttö, lääkkeet

Ei käyttöä 23 18 14 16
Vähäistä käyttöä 58 56 34 52
Runsas tai ong. käyttö 85 83 56 66
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ajankäytön, asenteiden ja ajattelun tilastolliset yhteydet rikoskäyttäytymiseen 
ovat kaikista muista rikoslajeista tuomittuja merkitsevästi voimakkaampia. 
huumausainerikoksesta 46, omaisuusrikoksesta 42 ja ”muusta” rikoksesta 
tuomituista 41 prosentilla sosiaalisten suhteiden arvioidaan altistavan 
rikosten uusimiseen89. Vastaavasti seksuaalirikoksesta tuomittujen rikoskäyt-
täytymisen kytkökset mainittuihin tekijöihin ovat prosenttijakaumien valossa 
vähäisiä muista rikoslajeista tuomittuihin verrattuna. Elämäntilanne- ja 
päihdemuuttujat puolestaan indikoivat monella tapaa sitä, miten valvottavien 
arkipäivän rakenteet ehdollistavat rikoskäyttäytymistä: mitä vähemmän 
koulutusta, heikompi asumistilanne ja työ- ja opiskelutilanne, sitä todennäköi-
semmin valvottavien sidosten, ajankäytön ja kognitioiden arvioidaan kasvat-
tavan rikoksen uusimisriskiä90. Päihdemuuttujien tilastolliset yhteydet kysei-
siin muuttujiin ovat elämäntilannemuuttujia voimakkaampia. Sosiaalisiin 
sidoksiin, ajankäyttöön ja kognitioihin kytkeytyvää uusimisriskiä pidetään 
arvioiden mukaan sitä korkeampana, mitä ongelmallisemmaksi valvottavan 
päihteiden käyttö91 ja niistä aiheutuvat haitat92 on arvioitu.

KRImINOgEENISET SUmmAmUUTTUJAT: 
STAATTISTEN JA DYNAAmISTEN 
TEKIJÖIDEN VERTAILUA DEmOgRAFISTEN 
mUUTTUJIEN JA RIKOSLAJIN VALOSSA 

Luvun lopuksi pyritään kuvaamaan tiivistetysti edellä esitettyä aineistoa ja 
analysoidaan edellä kuvatuista muuttujista muodostettuja summamuuttujia. 
Muuttujista muodostettiin kuusi standardoitua summamuuttujaa, jotka olivat 
1) päihteidenkäytön, 2) päihdehaittojen, 3) elämäntilanteen, 4) aiemman 

Päihteiden  
käyttö, huumeet

Ei käyttöä 22 19 13 15
Vähäinen tai ajoitt. 
käyttö

61 55 33 53

Selvä käyttö 83 79 55 68

Päihdehaitat, 
terveys

Ei haittoja 24 21 17 20
Jonkin verran haittoja 59 55 29 45
Suuria haittoja 70 60 24 52

Päihdehaitat, 
työ

Ei haittoja 20 19 17 18
Jonkin verran haittoja 48 42 23 38
Suuria haittoja 72 66 28 51

Päihdehaitat, 
läheissuhteet

Ei haittoja 22 20 17 19
Jonkin verran haittoja 50 47 25 38
Suuria haittoja 65 49 27 44

Kaikki Yhteensä 36 33 21 27
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tuomiohistorian, 5) sosiaalisten sidosten ja ajankäytön sekä 6) asenteiden ja 
ajattelun summamuuttujat93. Summamuuttujat on muodostettu siten, että 
ensin kutakin summamuuttujaa koskevat muuttujat yhdistettiin, jonka jälkeen 
ne muunnettiin yhteismitallisiksi SPSS:n standardisointitoiminnolla. Summa-
muuttujiin yhdistettiin seuraavat muuttujat: päihde: alkoholin, lääkkeiden ja 
huumeiden käyttö; päihdehaitat: haitat terveyteen, työhön ja läheissuhteisiin; 
elämäntilanne: koulutus, asumistilanne ja työ- ja opiskelutilanne; tuomiohisto-
ria: sakkotuomiot ja ehdolliset tuomiot; sidokset ja ajankäyttö; valvottavan 
sosiaaliset sidokset ja ajankäyttö; asenteet ja ajattelu; valvottavan asenteet ja 
ajattelu. Summamuuttujat vakioitiin valvottavien sukupuolella, iällä, kansalai-
suudella ja valvontaan johtavalla rikoslajilla, jolloin haluttiin löytää suhteita 
demografisten, staattisten ja dynaamisten tekijöiden välillä. Taulukossa 4. on 
esitetty standardoitujen summamuuttujien saamat arvot, joita seuraavassa 
vertaillaan kaksisuuntaisella varianssianalyysilla. Taulukkoa tulee tulkita 
vertaillen siten, että mitä suurempi muuttujan arvo, sitä suurempia ongelmia 
asiakastyöntekijät olivat arvioineet kyseisellä alueella olevan.

Taulukosta 4. käy ilmi, että yleisesti ottaen summamuuttujissa esiintyy 
verrattain vähän eroja demografisten tekijöiden luokissa. Esimerkiksi suku-
puolten välillä ei summamuuttujissa esiinny tilastollisesti merkitseviä eroja. 
Tarvitaan ikävakiointi, joka tuo niitäkin esiin. Tilastollisesti merkitseviksi 
nousevat päihteiden käytön tilannetta94 ja niistä seuraavia haittoja95 kuvaavat 
summamuuttujat. Päihteiden käytön ongelmallisuus kasvaa iän myötä. 
Nuorimmassa ikäryhmässä miesvalvottavien päihteiden käyttöä pidetään 
selvästi naisvalvottavia ongelmallisempana, mutta vanhimmassa ikäryhmäs-
sä eroja ei enää ole juuri nähtävissä. Päihdehaittojenkin osalta on nähtävissä 
niiden kasvua siirryttäessä nuorimmasta ikäryhmästä vanhimpaan. Ongel-
mallisimpana asiakastyöntekijät pitävät 18–20-vuotiaiden naisvalvottavien ja 
yli 21-vuotiaiden miesvalvottavien päihdehaittoja ja vastaavasti nuorimman 
ikäryhmän naisvalvottavien päihdehaitat arvioidaan vähäisimmiksi. Samoin 
18–20-vuotiaiden elämäntilanne arvioidaan heikoimmaksi, mutta erot eivät 
ole merkitseviä.

Vertailtaessa summamuuttujia kansalaisuuden valossa, tulee esiin, että 
merkitseviä eroja suomalaistaustaisten ja ulkomaalaistaustaisten välillä on 
arvioiduissa päihdehaitoissa ja aiemmassa tuomiohistoriassa (Taulukko 4.). 
Suomalaistaustaisten päihdehaittoja pidetään ulkomaalaistaustaisia vaka-
vampina96 ja ulkomaalaistaustaisilla valvottavilla on yleisesti ottaen enemmän 
rikostuomiohistoriaa97. Ero on suurimmillaan vanhimmassa ikäryhmässä.

Rikoslajin mukaisessa tarkastelussa tilastolliset yhteydet esiintyvät voimak-
kaina. Kaikki testiarvot ovat tilastollisesti erityisen merkitseviä98. huumausai-
nerikoksesta tuomituilla yhteydet päihdeongelmiin ja niistä seuraaviin 
haittoihin ovat voimakkaimmillaan, omaisuusrikoksesta ja ”muusta” rikokses-
ta tuomituilla puolestaan elämäntilannemuuttujiin. ”Muusta” rikoksesta 
tuomituilla päihdeongelmia lukuun ottamatta summamuuttujien arvot nouse-
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vat verrattain korkeiksi ja tällä ryhmällä on kasautunut tuomiohistoriaa eri 
rikoksista tuomituista eniten. Väkivaltarikoksesta ja erityisesti seksuaalirikok-
sesta tuomituilla kaikkien summamuuttujien arvot jäävät ehkä yllättävänkin 
mataliksi.

Taulukko 4. Kriminogeeniset summamuuttujat demografisten tekijöiden 
mukaan

MUUT- 
TUJA

LUOKKA Päihde Päihde-
haitta

Elämän-
tilanne

Tuomio-
historia

Sidokset  
ja

ajankäyttö

Asenteet 
ja

ajattelu

15–17 Mies –.44 –.16 –.29  .24  .09  .06
Nainen –.98  –1.24 –.48 –.59 –.10 –.16
Yhteensä –.50 –.33 –.31  .14  .07  .03

18–20 Mies –.02 –.09  .01  .11 –.03 –.03
Nainen –.10  .70  .37 –.04  .04  .05
Yhteensä –.03  .01  .06  .09 –.02 –.02

21– Mies  .06  .57 –.01  .45 –.02 –.03
Nainen  .05  .19 –.06 –.03 –.32 –.17
Yhteensä  .06  .50 –.02  .38 –.06 –.05

Kaikki Mies –.13 –.04 –.07  .17  .00  .00
Nainen –.26  .10  .11 –.18 –.03 –.03
Yhteensä –.15 –.02 –.05  .13  .00 . 00

Kansa- 
laisuus

Suomi –.13  .02 –.04  .10  .00  .02
Muu –.78  –1.42  .05 1.35 –.03  .35

Rikoslaji Väkivalta –.53 –.18 –.12  .07 –.20 –.07
Omaisuus  .20  .15  .29  .57  .29  .17
huumausaine  .70  .96  .20  .02  .33  .27
Seksuaalirikos  –1.36 –.61  –1.00  –1.53 –.82 –.46
Liikennejuopumus –.40 –.43 –.58 –.41 –.28 –.30
Muu rikos –.11  .41  .70  .98  .19  .33

Kaikki Keskimäärin –.09  .02 –.11 –.02 –.19 –.08

EHDOLLISVALVONTAAN TULEVAT NUORET: 
YHTEENVETO

Naisten valvontaan johtava rikollisuus on miespuolisia useammin väkivalta- 
tai huumausainerikollisuutta ja miesten vastaavasti omaisuusrikollisuutta tai 
liikennejuopumus. Väkivaltarikollisuus on yleisempää nuoremmissa ikäryh-
missä, huumausaine- ja seksuaalirikosten osuudet kasvavat ja painottuvat 
vanhimpaan ikäryhmään. Suomalaistaustaisille valvottaville tunnusomaista 
on liikennejuopumusten korkea osuus rikoslajirakenteessa. Ulkomaalaistaus-
taisten valvottavien valvontaan johtava rikollisuus on suhteellisesti enemmän 
omaisuus- ja seksuaalirikollisuutta.
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Valvottavien aiempien rikostuomioiden tarkastelu kertoi seikasta, että tuo-
mioi den määrä kasvaa, mitä vanhemmasta valvottavasta on kysymys. Kaksi 
kolmesta valvottavasta oli aiemmin tuomittu sakkoihin ja naisvalvottavilla on 
aiempia sakkotuomioita miehiä suhteellisesti useammin. Yli kolmanneksella 
valvottavista oli ainakin yksi aiempi rikosrekisterimerkintä. Alle 18-vuotiaista 
miesvalvottavista 44 prosentilla oli aiempi merkintä, naisista vain 16 prosen-
tilla. Vanhemmissa ikäryhmissä sukupuolten osat kääntyvät. Ulkomaalais-
taustaisilla valvottavilla oli merkintöjä 10 prosenttia enemmän kuin suoma-
laistaustaisilla. Kuusi prosenttia valvottavista oli aiemmin tuomittu 
yhdyskuntapalveluun ja kolme prosenttia ehdottomaan vankeuteen. Myös 
ehdottomaan vankeuteen tuomittujen ulkomaalaistaustaisten valvottavien 
osuus oli 10 prosenttia suomalaistaustaisia korkeampi.

Valvottavien elämäntilanteen muuttujat kertovat luonnollisista elämänvaihee-
seen kytkeytyvistä institutionaalisista kuluista ja arkipäivää rakenteistavista 
ilmiöistä, mutta toisaalta viittaavat myös valvottavien ongelmien kasautumi-
seen ja moniongelmaisuuteen. Koulutustason tarkastelussa tuli esiin se, että 
neljännes valvottavista oli suorittanut peruskoulun jälkeisiä ammatillisia 
opintoja ja vastaavasti neljänneksellä oli peruskoulu kesken. Valvonnassa 
olevilla naisilla oli miehiä useammin peruskoulun kesken. ”Muusta” rikokses-
ta ja omaisuusrikoksesta tuomittujen osuudet peruskoulun kesken jättäneistä 
olivat muita rikosryhmiä korkeammat. Asumistilanteen analyysin jakaumat 
osoittivat, että lähes 85 prosenttia valvottavista asui vakinaisesti ja vailla 
asuinpaikkaa eli vajaa kuusi prosenttia. Asumistilanne heikentyy siirryttäessä 
vanhempiin ikäryhmiin. heikoimmassa asumistilanteessa olivat vanhimman 
ikäryhmän miesvalvottavat. Ulkomaalaistaustaisten valvottavien asumistilan-
ne oli suomalaistaustaisia heikompi sekä seksuaalirikoksesta ja liikennejuo-
pumuksesta tuomittujen muita parempi. Työ- ja opiskelutilanteeseen liittyen 
voi todeta, että yli puolet valvottavista oli työssä tai opiskelemassa ja 45 
prosenttia työttömänä. Työ- ja opiskelutilanne oli parempi nuoremmissa 
ikäryhmissä, naiset olivat miehiä useammin työttöminä tai vanhempainvapail-
la. Ulkomaalaistaustaisten työ- ja opiskelutilanne oli suomalaistaustaisia 
suhteellisesti parempi. Seksuaalirikoksesta tuomitut olivat parhaassa työ- ja 
opiskelutilanteessa sekä omaisuus- ja huumausainerikoksesta tuomitut 
heikoimmassa. Työttömiksi merkityillä oli suhteellisesti kaksinkertainen määrä 
tuomiohistoriaa koko aineistoon verrattuna.

Keskeinen valvottavien problematiikkaa jäsentävä seikka on heidän päih-
teidenkäyttönsä tilanne. Alkoholia pidettiin päihdelajeista ongelmallisimpana. 
Miesten alkoholin käyttöä pidettiin naisia ongelmallisempana ja ikäryhmistä 
18–20-vuotiaiden miesvalvottavien arvioitiin olevan heikoimmassa tilantees-
sa. Suomalaistaustaisten alkoholin käyttö oli ulkomaalaistaustaisia ongelmal-
lisempaa. Seksuaalirikoksesta tuomittujen alkoholin käyttö oli muita vähäi-
sempää. Elämäntilannemuuttujat viittaavat alkoholinkäytön monitahoisen 
kytkeytymisen heikkoon elämäntilanteeseen. Lääkkeiden käytön osalta 
sukupuolten osuudet tasoittuivat ja kääntyvät jopa lievästi päinvastaisiksi. 
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huumausaineiden selvää tai huolestuttavaa käyttöä esiintyi 11 ja vähäistä tai 
ajoittaista käyttöä 14 prosentilla valvottavista. Naisten osuus ongelmallisim-
mista huumausaineiden käyttäjistä oli jonkin verran miehiä suurempi. Nuo-
rimmassa ikäryhmässä miesvalvottavien huumausaineiden käyttöä pidettiin 
naisia ongelmallisempana, mutta osat kääntyvät päinvastaisiksi kahdessa 
vanhemmassa ryhmässä. huumausainerikoksesta tuomituilla ongelmakäyt-
töä pidettiin muita selvästi ongelmallisempana ja myös huumeidenkäyttö 
kytkeytyi ongelmallisiin elämänolosuhteisiin.

Päihteiden käytöllä on haittavaikutuksia valvottavien eri elämänalueille. 
Päihteiden käytön ongelmia pidettiin yleisesti ongelmallisimpana suhteessa 
työelämään. Päihteiden käytön haitat kasvavat iän myötä ja suomalaistaus-
taisten valvottavien päihteiden käytön terveys- ja työelämänhaittoja pidettiin 
ulkomaalaistaustaisia merkittävämpinä. huumausainerikoksesta tuomittujen 
päihdehaitat olivat kaikilla elämänalueilla merkittävimmät. Miesvalvottavien 
päihteidenkäytön arvioitiin naisvalvottavia useammin olevan yhteydessä 
rikoskäyttäytymiseen. Myös suomalaistaustaisten valvottavien päihteiden 
käytön kytkeytyminen rikoskäyttäytymiseen oli huomattavasti tavallisempaa 
kuin ulkomaalaistaustaisten. Päihteisiin liittyvistä rikoksista tuomittujen 
rikollisuudella arvioitiin muita useammin olevan päihteiden käytön ja rikos-
käyttäytymisen välinen suhde. Rikosrekisterimerkinnät muodostivat voimak-
kaamman tilastollisen yhteyden päihteiden käytön ja rikoskäyttäytymisen 
välille kuin aiemmat sakkotuomiot. Naisvalvottavilla oli miesvalvottavia 
useammin aiempia päihdehoitokokemuksia, voimassa oleva päihdehoitosuh-
de ja he suhtautuivat myönteisemmin päihteiden käytön vähentämiseen tai 
lopettamiseen.

Lopuksi tarkasteltiin valvottavien sosiaalisia sidoksia, ajankäyttöä ja uusimis-
riskiin kytkeytyviä asenteita ja ajattelua. Kolmanneksella valvottavista sosiaa-
listen suhteiden ja ajankäytön arvioitiin lisäävän uusimisriskiä. Mitä nuorem-
masta ikäryhmästä – ja erityisesti miehillä – on kysymys, sitä tiiviimmin 
uusimisriskin arvioitiin liittyvän sosiaalisiin sidoksiin. huumausaine-, omai-
suus- ja ”muusta” rikoksesta tuomittujen sosiaalisten sidosten arvioitiin 
olevan suuremmassa uusimisriskissä kuin muista rikoksista tuomitut. Mitä 
vähemmän koulutusta, heikompi asumistilanne sekä työ- ja opiskelutilanne, 
sitä tiiviimmin valvottavien sosiaaliset sidokset, ajankäyttö ja kognitiot kytket-
tiin uusimisriskiin.
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EHDOLLISVALVONTATYÖN 
JÄRJESTÄmINEN JA VALVOJAN 
VALINTAKRITEERIT

VALVONTATYÖN ORgANISATORISET  
JÄRJESTELYT KRImINAALIHUOLTO 
LAITOKSEN ALUETOImISTOISSA

Tässä luvussa tarkastellaan ehdollisvalvontatyön organisatorisia järjestelyjä. 
Tarkastelun kohteena on valvonta-aineiston jakautuminen kriminaalihuolto-
alueittain, aluetoimistoittain ja valvontamuodoittain. Näiden tekijöiden valossa 
lähdetään tarkentamaan valvojien ominaispiirteitä, josta edetään organisato-
risten järjestelyjen, valvojien ominaispiirteiden ja valvottavien tunnusomaisten 
piirteiden yhteisalaan. Tarkoitus on analysoida sitä, miten järjestelyt kehystä-
vät valvontoja, millaisia rationaliteetteja valvojan valinnoissa noudatetaan ja 
miksi.

Tutkimusaineisto jakautui tasaisesti kolmen kriminaalihuoltoalueen välillä. 
Jokaisen kolmen kriminaalihuoltoalueen osuus oli osapuilleen kolmannes 
aineistosta. Kriminaalihuoltoalueiden sisällä puolestaan valvonnat jakautuivat 
epätasaisemmin. Eteläisellä alueella pääkaupunkiseudun osuus on keskei-
nen. helsingin aluetoimiston osuus valvonnoista oli kolmannes ja yhdessä 
Espoon sekä Vantaan kanssa helsingin osuus oli kaksi kolmannesta alueen 
valvonnoista. Länsi-Kaakon alueella valvonnat olivat jakautuneet toimistojen 
välillä tasaisemmin. Tampereen osuus alueen valvonnoista oli neljännes ja 
muiden toimistojen osuudet noin viidennes. Itä-Pohjoisen alueella puolestaan 
Pohjois-Suomen aluetoimiston osuus, johon on yhdistetty aiemmat Kajaanin, 
Oulun, Rovaniemen ja Kemin aluetoimistot, nykyisin yksiköt, oli lähes puolet. 
Muiden toimistojen osuus on noin 15 prosentin luokkaa. (ks. Liite 3.)

Tietojärjestelmään oli merkitty tieto siitä, missä määrin nuorten valvontatyö 
tehtiin Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistojen sisällä eriytetysti omissa 
tiimeissään. 1140 Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijän vastaamasta valvon-
nasta 11 prosenttia oli merkitty hoidetuksi erillisissä nuorisotiimeissä, 35 
prosenttia valvontatiimeissä ja lisäksi prosentin verran valvontoja muissa 
erikoistuneissa tiimeissä. 52 prosenttia valvonnoista oli merkitty hoidetuksi 
erikoistumattomissa yksiköissä, joista suuria toimistoja oli 38 ja pieniä 
toimistoja 13 prosenttia.

Aluetoimistoissa on erilaisia painotuksia valvonnan organisoinnin tavoissa, 
jos niitä tarkastellaan valvojatyypin valossa, toisin sanoen, hoidetaanko 
valvonnan arkipäiväiset käytännöt ainoastaan kriminaalihuoltotyöntekijän 
suorittamana virkatyönä, vai onko valvontatyö annettu hoidettavaksi yksityis-
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henkilölle. Yksityishenkilöiden hoitamien valvontojen osuus valvonnoista oli 
keskimäärin 24 prosenttia. Eteläisellä kriminaalihuoltoalueella osuus oli 15, 
Länsi-Kaakossa 26 ja Itä-Pohjoisen alueella 30 prosenttia99. Pohjoista kohti 
siirryttäessä yksityishenkilöiden käyttö siten lisääntyy. Kuvio 1. osoittaa, että 
yksityisvalvojien käytössä on suuria aluetoimistokohtaisia eroja100. Tampereen 
aluetoimistossa yksityisvalvontojen osuus on lähes puolet. Myös Jyväskylän 
ja Kuopion aluetoimistoissa yksityisvalvontojen osuus on verrattain korkea. 
helsingin ja Vantaan aluetoimistoissa yksityisvalvojat vastasivat vain neljästä 
prosentista valvonnoista ja Kaakkois-Suomen aluetoimistossakin osuus jää 
alle kymmenyksen.

Ehdollisvalvojista 84 prosenttia oli naisia. Naisvalvojien osuudessa oli 
kriminaalihuoltoaluekohtaisia eroja101. Eteläisellä kriminaalihuoltoalueella 
naisten osuus ehdollisvalvojista oli peräti 91, Länsi-Kaakon 86 ja Itä-Pohjoi-
sen alueella enää vain 76 prosenttia. Valvojien sukupuolijakaumassa oli 
myös aluetoimistokohtaisia eroja102. Joensuussa miespuolisten hoitamien 
ehdollisvalvontojen osuus oli 57, Turussa 34 ja Jyväskylässä 32 prosenttia. 
Miespuolisten osuus jäi matalaksi Mikkelissä (2%) sekä Vantaalla (1 %), 
mutta myös kahdessa muussa pääkaupunkiseudun toimistoissa (5 %).

Valvontojen jakautuminen Kriminaalihuoltotyöntekijöiden ja yksityisvalvojien 
välillä selittää jossain määrin sukupuolijakaumia (Liite 4.). Yksityisvalvojien 
sukupuolirakenne oli jonkin verran miespainotteisempi: yksityisvalvojista 68 
prosenttia ja kriminaalihuollon valvojista 89 prosenttia oli naisia103. Eteläisim-
mällä kriminaalihuoltoalueella miespuolisten kriminaalihuoltotyöntekijöiden 
hoitamien ehdollisvalvontojen osuus oli vain 4 prosenttia ja Itä-Pohjoisen 
alueella viidennes. Espoossa, Kuopiossa, Mikkelissä, Tampereella ja Van-
taalla kaikki Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijöiden valvonnat olivat naispuo-
listen hoitamia. Vastaavasti Joensuussa (58 %) ja Turussa (38 %) miespuolis-
ten osuus oli verrattain suuri. Yksityisvalvojien aluetoimistokohtaiset jakaumat 
olivat puolestaan selvästi tasaisemmin jakautuneita, mutta toisaalta frekvens-
sit varsin pieniä. Yli 20 yksityisvalvonnan toimistoista Jyväskylässä miespuo-
listen yksityisvalvojien osuus oli 52, Kuopiossa 41 ja Tampereella 34 prosent-
tia.

YKSITYISVALVOJIA KOSKEVIA 
KYSYmYKSIÄ

Seuraavassa tarkastellaan joitain ehdollisvalvontoja yksityishenkilöinä 
hoitavien valvojien piirteitä. Edellä tarkasteltiin jo yksityisvalvojien sukupuoli-
jakaumaa. Tässä luvussa käsitellään lyhyesti yksityisvalvojien ikää, ammatil-
lista taustaa, koulutustasoa ja ammattiasemaa.
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Yksityisvalvojista 57 prosenttia toimi päätyössään sosiaali- ja terveydenhuol-
lon ja 21 prosenttia nuoriso- ja vapaa-aikatoimen ammatillisen työn sektorilla. 
Muiden ammattialojen osuudet jäivät muutamaan prosenttiin104. Valvojista 47 
prosentilla oli opisto- tai ammattikorkeakoulutasoinen perustutkinto, 41 
prosentilla korkea-asteen tutkinto ja vajaalla 12 prosentilla perusasteen 
ammatillinen tutkinto105. Yksityisvalvojista 49 prosentin toimenkuva liittyi 
suorittavaan tai asiantuntijatyöhön, 44 prosentin vaativiin asiantuntijatehtäviin 
ja 7 prosentin esimiestehtäviin.

Eri ammattisektoreilta tulevien yksityisvalvojien koulutustasossa on eroja106. 
Kuviossa 2. tarkastellaan yksityisvalvojien koulutustasoa ammattialan luokis-
sa. Sosiaali- ja terveystoimesta rekrytoituneiden yksityisvalvojien kolmen 
koulutustason välinen jakauma on tasaisin. Valvojista löytyy niin lähihoitajia, 
ammattikorkeakoulukoulutettuja sosionomeja kuin yliopistokoulutettuja 
sosiaalityöntekijöitä. Nuoriso- ja vapaa-aikatoimen ammattialarakenteessa 
painottuvat opisto- tai amk-tasoisen nuorisotyöntekijän koulutuksen omaavat 
valvojat. Samoin on kirkon ja muun kolmannen sektorin osalta. Siellä nuoriso-
työntekijöiden lisäksi valvojina toimivat myös diakonit, joissain tapauksissa 
myös papit. Koulutuksen ja opetuksen sektorilta tulee vanhamuotoisen 
lastentarhaopettajakoulutuksen saaneita sekä kasvatustieteen maisterin 
tutkinnon suorittaneita opettajia. Yleisen järjestyksenpidon piiristä rekrytoitu-
neet ovat lähinnä poliisin perustutkinnon suorittaneita henkilöitä.

Kuvio 1. Yksityishenkilöiden hoitamien ehdollisvalvontojen osuus (%) aluetoi-
mistoittain
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Kuviossa 3. puolestaan vertaillaan yksityisvalvojien ammattialaa, koulutusta-
soa ja ammattiasemaa järjestysasteikollisina muuttujina kriminaalihuolto-
alueittain. Kuvio osoittaa, että eri kriminaalihuoltoalueilla toimivat yksityisval-
vojat ovat ammattialaltaan keskimäärin samanlaisia, jos siirrytään asteittain 
julkisen sektorin ”kovasta ytimestä” yleisestä järjestyksenpidosta kohti 
vapaaehtoistyötä ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita107. Eteläisimmän alueen 
yksityisvalvojarakenne on jonkin verran viranomaisvaltaisempi, mutta erot 
eivät ole tilastollisesti merkitseviä. Koulutustasossa108 ja ammattiasemassa109 
on eroja. Länsi-Kaakon kriminaalihuoltoalueen yksityisvalvojien koulutustaso 
on korkein ja Eteläisen alueen matalin. Samoin on ammattiaseman suhteen, 
Itä-Pohjoisen asettuessa lähelle Länsi-Kaakon keskiarvoa.

Kuvio 2. Yksityisvalvojien koulutustaso (%) ammattialan mukaan

Kuvio 3. Yksityisvalvojien ammattiala-, koulutustaso- ja ammattiasemamuut-
tujien keskiarvot kriminaalihuoltoalueittain (***=p<.001, Kruskall-Wallis χ² )
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Yksityisvalvojien perusrungon ammattisektorinäkökulmasta muodostavat siis 
sosiaali- ja terveystoimen sekä nuoriso- ja vapaa-aikatoimen ammattilaiset, 
lähinnä sosiaali- ja nuorisotyöntekijät. Näiltä aloilta rekrytoituneiden yksityis-
valvojien ammattirakenteessa on merkittäviä toimistokohtaisia eroja110 (Liite 
5.). Tarkasteltaessa asiaa toimistoittain, tuli ilmi, että helsingin, Kaakkois-
Suomen aluetoimiston ja Mikkelin yksityisvalvojarakenteessa on ainoastaan 
kyseisiltä ammattialoilta tulevia ehdollisvalvojia. helsingissä ja Porissa 
sosiaali- ja terveydenhuollon valvojat olivat suhteellisesti vahvimmin edustet-
tuina ja nuoriso- ja vapaa-aikatoimen edustajat Mikkelissä. Tampereen 
aluetoimisto poikkesi selvimmin näistä toimistoista. Siellä vain hieman reilut 
puolet yksityisvalvojista tuli mainituilta ammattialoilta. 

Yksityisvalvojien valvontapalkkion maksaminen. 71 prosentille 273 yksityis-
valvojasta maksettiin valvontapalkkio. Valvontapalkkion maksaminen oli 
tilastollisessa yhteydessä valvottavan ikään. Niistä valvojista, joilla oli valvot-
tavana 18–20-vuotias nuoria, maksettiin 83 prosentille valvontapalkkio111. 
Kun valvottavan ikä vakioitiin edelleen valvojan ammattialalla, tilastollisesti 
merkitsevät erot esiintyivät kahdessa ammattiryhmässä. Valvontapalkkio 
maksettiin useammin niille sosiaali- ja terveydenhuollon tai nuoriso- ja 
vapaa-aikatoimen yksityisvalvojille, joiden valvottava oli iältään 18–20-vuo-
tias112. Maksamisen rationaliteettia voi tulkita siten, että moni 15–17-vuotias 
valvottava saattaa vielä olla lastensuojelutoimenpiteiden kohteena, jolloin 
sosiaalityöntekijä hoitaa valvontatyötä oman perustyönsä ohessa ”luonnolli-
sessa ympäristössä”.

VALVOTTAVIEN VALIKOITUmINEN 
VALVOJILLE

Keskeinen ja kiinnostava kysymys valvontatyön järjestämisen näkökulmasta 
on, millaisin perustein ja millaisten prosessien kautta valvottavat valikoituvat 
valvojille. Sitä tarkastellaan seuraavaksi valvonnan organisatoristen järjeste-
lyjen eli kriminaalihuoltoalueiden, valvojatyypin, valvojan sukupuolen, iän ja 
ammattialan sekä valvottaviin liittyvien demografisten muuttujien ja valvon-
taan johtavan rikoslajin valossa. Taulukossa 5. on ristiintaulukoitu näitä 
valvojiin ja valvottaviin liittyviä tekijöitä.

Valvonnan organisatoristen järjestelyjen näkökulmasta voi todeta, että 
kriminaalihuoltoalueiden välillä ei ole valvottavien sukupuoli- tai ikärakentee-
seen liittyviä tilastollisesti merkitseviä eroja (Taulukko 5.). Naisvalvottavien 
osuus on keskimäärin 13 prosenttia, mutta toimistokohtaisessa tarkastelussa 
naisvalvottavien osuudet nousevat Jyväskylässä 21 ja Kuopiossakin 20 
prosenttiin. Miesvaltaisimmat valvontapopulaatiot löytyivät Joensuusta ja 
Mikkelistä, joissa miesvalvottavien osuus oli 91 prosenttia. Matalin valvotta-
vien keski-ikä oli Turussa ja korkein Pohjanmaan aluetoimistossa, mutta erot 
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ovat vain muutaman kuukauden sisällä. Ikäjakaumien tarkastelussa 
18–20-vuotiaiden ikäryhmä on keskeinen vedenjakaja. Sen osuus aineistos-
sa on keskimäärin 64 prosenttia. Aluetoimistokohtaiset jakaumat myötäilivät 
tätä pienin variaatioin. Turussa oli suhteellisesti suurin 15–17-vuotiaiden 
osuus (38 %) ja Pohjanmaan toimistossa matalin (20 %). Vastaavasti suurim-
mat osuudet yli 21-vuotiaiden valvottavien ryhmissä oli Pohjanmaan (17 %) 
ja Joensuun aluetoimistoissa (16 %). Erot eivät ole tilastollisesti merkitseviä.

Kansalaisuuden ja tuomioon johtavan rikoslajin osalta merkitseviä eroja 
esiintyy. Ulkomaalaistaustaiset valvottavat ovat selvästi useammin eteläisen 
kriminaalihuoltoalueen, erityisesti helsingin, Vantaan ja Espoon aluetoimisto-
jen problematiikkaa (Taulukko 5.). Ulkomaalaisten valvottavien osuus oli koko 
aineistossa vajaa kolme prosenttia. Eteläisellä kriminaalihuoltoalueella osuus 
on vajaa 6 prosenttia, kahdella muulla alueella noin puolitoista prosenttia113. 
helsingissä, Vantaalla ja Espoossa aluetoimistoissa osuus on jokaisessa 
noin 8 prosenttia. Suhteessa eniten Suomen lähialueilta peräisin olevia 
valvottavia oli Espoon ja Kaakkois-Suomen toimistoissa. Espoossa nämä 
valvottavat olivat lähinnä Ruotsista ja Virosta, Kaakkois-Suomen toimistossa 
ymmärrettävästi Virosta ja Venäjältä. Entisen Jugoslavian alueilta suhteelli-
sesti eniten valvottavia oli Espoon ja Vantaan toimistoissa. helsingin aluetoi-
mistossa oli suhteellisesti eniten valvottavia Afrikan maista, joista Somaliasta 
eniten.

Länsi-Kaakon alueella korostuvat omaisuus- ja huumausainerikoksista 
tuomittujen osuudet. Kun omaisuusrikosten osuus koko aineistossa on 34 ja 
huumausainerikosten 8 prosenttia, Länsi-Kaakon alueella omaisuusrikokses-
ta tuomittujen osuus on 40 ja huumausainerikoksesta tuomittujen 10 prosent-
tia. Itä-Pohjoisen alueella puolestaan liikennejuopumusten suhteellinen 
osuus on korkea kahteen muuhun alueeseen verrattuna.114 (Taulukko 5.)

Valvojatyypin tarkastelu taulukossa 5. osoittaa, että nuorimman ikäluokan 
valvottavista selvästi suurempi osa valikoituu yksityisvalvojille115. Valikoitumi-
nen tulee sikäli ymmärrettäväksi, että sosiaalitoimi vastaa yleensä alle 
18-vuotiaiden valvontatehtävistä ja yli 18-vuotiaat ovat Kriminaalihuoltolaitok-
sen työsarkaa. huumausainerikoksesta tuomitut asetetaan merkitsevästi 
useammin asiakastyöntekijän välittömään valvontaan ja liikennejuopumuk-
sesta tuomitut yksityisvalvojan116. huumausainerikoksesta tuomittujen 
valvonnoista kolme prosenttia oli annettu yksityisvalvojille, asiakastyöntekijöi-
den osuuden ollessa noin 10 prosenttia. (Taulukko 5.) 

Demografisten muuttujien tarkastelu puolestaan tuo esiin sen, että naisval-
vottavat valikoituvat keskimääräistä useammin naispuolisille valvojille (ks. 
taulukko 5). Valvojista kaikkiaan 16 prosenttia on miehiä, mutta naisvalvotta-
vien valvojista vain seitsemän prosenttia117. Ilmiö korostui alle 18-vuotiaiden 
valvottavien ikäryhmässä, jossa vain viisi prosenttia naispuolisista valvotta-
vista asetetaan valvontaan miespuoliselle valvojalle. 18–20-vuotiaiden 
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ikäryhmässä vastaava osuus oli 9 ja yli 21-vuotiaiden ikäryhmässä 11 
prosenttia. Ilmiö tuli erityisen näkyväksi myös silloin kun on kyse yksityisval-
vonnasta: miespuolisille yksityisvalvojille valikoitui vain vähän naispuolisia 
ehdollisvalvottavia ja alle 18-vuotiaat naispuoliset valvottavat ohjautuivat 
järjestäen naispuolisille yksityisvalvojille.

Alle 18-vuotiaiden valvojista merkitsevästi suurempi osuus on miehiä118 
(Taulukko 5.), mikä selittynee ainakin osaltaan yksityisvalvojien KhL:n 
henkilöstöä miesvaltaisemmalla sukupuolirakenteella. Samoin huumausaine-
rikoksesta tuomittujen valikoitumiseen jonkin verran enemmän naispuolisille 
valvojille saattaa vaikuttaa KhL:n asiakastyöntekijöiden naisvaltainen raken-
ne. Rikoslajien ja valvojatyypin välisen yhteyden ikäryhmittäisessä tarkaste-
lussa korostuvat erityisesti kaksi ryhmää, jotka pidetään vahvasti Kriminaali-
huoltolaitoksen välittömässä valvonnassa. huumausainerikoksesta 
tuomituista 18–20-vuotiaista ehdollisvalvottavista 95 prosenttia ja väkivaltari-
koksesta tuomituista yli 21-vuotiaista 91 prosenttia on kriminaalihuoltotyönte-
kijän valvonnassa119.

Taulukossa 5. on lisäksi tarkasteltu yksityisvalvojien iän ja ammattialan 
yhteyksiä valvottavien ominaisuuksiin. Alle 30-vuotiaiden valvottavissa yli 
puolet on alle 18-vuotiaita120. Kansalaisuutta koskevassa tarkastelussa tulee 
esiin se, että yksityisvalvonnassa olevien ulkomaalaistaustaisten valvottavien 
valvojat ovat keskimääräistä useammin alle 60-vuotiaita ja elinkeinoelämän 
piirissä työskenteleviä henkilöitä121. Kun ulkomaalaistaustaisten osuus on 
koko aineistossa 3 prosenttia, yksityisvalvonnassa olevien ulkomaalaistaus-
taisten valvottavien osuus, joiden valvoja oli rekrytoitunut valvojaksi elinkei-
noelämästä, oli suhteessa kuusinkertainen.

Taulukossa 6. on puolestaan tarkasteltu samaisten organisatoristen tekijöi-
den ja valvojien ominaisuuksiin liittyvien muuttujien valossa valvottavien 
kriminogeenisiä tekijöitä jälleen standardisoiduin summamuuttujittain. 
Itä-Pohjoisen kriminaalihuoltoalueella valvottavien rikosalttiutta lisäävien 
kognitioiden summamuuttuja on merkitsevästi korkeampi kuin kahdella 
muulla alueella122. Myös elämäntilanne- ja tuomiohistoriasummamuuttujan 
saamat arvot Itä-Pohjoisen alueella ovat kahta muuta aluetta korkeampia, 
mutta eivät tilastollisesti merkitseviä. Prosenttijakaumien tarkastelu kuitenkin 
osoitti, että kriminaalihuoltoalueiden välillä esiintyy eroja valvottavien elämän-
tilanteeseen liittyvissä seikoissa. Länsi-Kaakon alueella lähes 28 prosenttia 
valvottavista oli saanut peruskoulun jälkeistä ammattikoulutusta ja vajaa neljä 
prosenttia ei ollut saanut peruskoulua päätökseen. heikoin tilanne tältä osin 
oli eteläisellä alueella, missä peruskoulun jälkeistä koulutusta omasi vain 
vajaa viidennes valvottavista ja viisi prosenttia ei ollut saanut peruskouluaan 
suoritettua.123. Itä-Pohjoisen alueelta tulevien valvottavien työ- ja toimeentulo-
tilanne oli alueista selvästi heikoin. Siellä puolet valvottavista oli työttöminä ja 
62 prosenttia valvottavista sai toimeentulonsa joko työttömyyspäivärahasta, 
toimeentulotuesta tai toimeentulon lähde oli määrittämätön124.
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 Yksittäisistä summamuuttujista valvottavan rikosalttiuteen kytkeytyvillä 
päihteidenkäytöllä125, päihdehaitoilla126 sekä asenteilla ja ajatuksilla127 oli 
yhteys valvojatyypin valintaan (Taulukko 6.). Mitä vaikeampia näillä alueilla 
esiintyvät ehdollisvalvottavan ongelmat ovat, sitä todennäköisemmin valvot-
tava asetetaan yksityishenkilön sijasta kriminaalihuoltotyöntekijän valvontaan. 
Myös elämäntilanteen, tuomiohistorian sekä sosiaalisten sidosten ja ajankäy-
tön summamuuttujien osalta kriminaalihuoltotyöntekijän valvontaan asetettu-
jen ehdollisvalvottavien saamat arvot ovat korkeampia kuin yksityisvalvojien 
valvontaan asetettujen, mutta erot eivät ole tilastollisesti merkitseviä. Pidem-
män tuomiohistorian omaavat valvottavat sijoitetaan useammin miespuolisten 
valvojien valvontaan.

Lisäksi taulukossa 6. on esitetty summamuuttujien yhteydet suhteessa 
yksityisvalvojien ikään ja ammattialaan. Erot eivät ole tilastollisesti merkitse-
viä, joten tulkintoihin on suhtauduttava varauksellisesti. Iältään nuoremmille 
yksityisvalvojille valikoituu kautta linjan vähemmän ongelmaisia valvottavia ja 
vanhemmille ongelmallisempia, erityisesti sellaisia, joilla on jo jonkin verran 
tuomiohistoriaa ja rikosalttiutta lisääviä kognitioita. Ammattialan tarkastelu 
puolestaan kertoo siitä, että kirkon ja kolmannen sektorin piiristä rekrytoituvil-
le yksityisvalvojille valikoituu keskimäärin vaikeampaa valvonta-ainesta kuin 
muilta ammattialoilta tuleville.

YHTEENVETO: VALVONNAN 
ORgANISATORISET JÄRJESTELYT, 
VALVOJAAINES JA VALVONTAAN 
VALIKOITUmISEN mEKANISmIT

Valvonnan organisatoristen järjestelyjen, valvojien tunnusomaisten piirteiden 
sekä valvojan ja valvottavan leikkauspisteen tarkastelun perustalta voidaan 
yhteenvetona esittää seuraavaa. Organisatoristen järjestelyjen näkökulmasta 
tutkimusaineisto jakautui tasaisesti kriminaalihuoltoalueittain. Jokaisen 
kolmen kriminaalihuoltoalueen osuus oli noin kolmannes aineistosta. Eteläi-
sellä alueella pääkaupunkiseudun osuus on keskeinen. helsingin aluetoimis-
ton osuus valvonnoista on kolmannes ja yhdessä Espoon sekä Vantaan 
kanssa helsingin osuus on kaksi kolmannesta alueen valvonnoista. Kri-
minaalihuoltolaitoksen asiakastyöntekijöiden vastaamista valvonnoista 11 
prosenttia oli merkitty hoidetuksi erillisissä nuorisotiimeissä, 35 prosenttia 
valvontatiimeissä ja lisäksi prosentin verran valvontoja muissa erikoistuneis-
sa tiimeissä.

Yksityishenkilöiden hoitamien ehdollisvalvontojen osuus valvonnoista oli 24 
prosenttia. Pohjoista kohti siirryttäessä yksityishenkilöiden käyttö lisääntyi ja 
yksityisvalvojien käytössä oli suuria aluetoimistokohtaisia eroja. Tampereen 
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aluetoimistossa yksityisvalvontojen osuus oli lähes puolet kun taas helsingin 
ja Vantaan aluetoimistoissa yksityisvalvojat vastasivat vain neljästä prosentis-
ta valvonnoista. Ehdollisvalvojista 84 prosenttia oli naisia, mutta yksityisval-
vojien sukupuolirakenne oli jonkin verran miespainotteisempi. Eteläisimmällä 
kriminaalihuoltoalueella miespuolisten kriminaalihuoltotyöntekijöiden hoita-
mien ehdollisvalvontojen osuus oli vain 4 prosenttia ja Itä-Pohjoisen alueella 
jo viidennes. 

Yksityisvalvojista 57 prosenttia toimi päätyössään sosiaali- ja terveydenhuol-
lon ja 21 prosenttia nuoriso- ja vapaa-aikatoimen ammatillisen työn sektorilla. 
Eri kriminaalihuoltoalueilla toimivat yksityisvalvojat olivat ammattialaltaan 
keskimäärin samanlaisia, vaikka eteläisimmän alueen yksityisvalvojarakenne 
oli hieman viranomaisvaltaisempi. Länsi-Kaakon kriminaalihuoltoalueen 
yksityisvalvojien koulutustaso oli korkein. 71 prosentille yksityisvalvojista 
maksettiin valvontapalkkio. Mitä vanhempi valvottava, sitä todennäköisem-
min palkkio maksettiin. Syynä on todennäköisesti se, että moni alle 18-vuo-
tias valvottava on vielä lastensuojelutoimenpiteiden kohteena, jolloin sosiaali-
työntekijä hoitaa valvontatyötä oman perustyönsä ohessa.

Valvottavien valikoitumisessa valvojille ei esiintynyt kriminaalihuoltoalueiden 
välillä valvottavien sukupuoli- tai ikärakenteeseen kytkeytyviä eroja. Ulko-
maalaistaustaiset valvottavat olivat selvästi useammin eteläisen kriminaali-
huoltoalueen, erityisesti helsingin, Vantaan ja Espoon aluetoimistojen 
problematiikkaa. Suhteessa eniten Suomen lähialueilta peräisin olevia 
ulkomaalaistaustaisia valvottavia oli Espoon ja Kaakkois-Suomen toimistois-
sa. Alueiden rikoslajirakenteessa oli sikäli eroja, että Länsi-Kaakon alueella 
korostuivat omaisuus- ja huumausainerikokset ja Itä-Pohjoisen alueella 
puolestaan liikennejuopumukset. Itä-Pohjoisen alueelta tulevien valvottavien 
työ- ja toimeentulotilanne oli alueista selvästi heikoin.

Nuorimman ikäluokan valvottavista selvästi suurempi osa valikoitui yksityis-
valvojille. Valikoituminen tulee sikäli ymmärrettäväksi, että sosiaalitoimi 
vastaa yleensä alle 18-vuotiaiden valvontatehtävistä ja yli 18-vuotiaat ovat 
Kriminaalihuoltolaitoksen työsarkaa. huumausainerikoksesta tuomitut 
asetetaan useammin kriminaalihuollon asiakastyöntekijän välittömään 
valvontaan ja liikennejuopumuksesta tuomitut yksityisvalvojille. Naisvalvotta-
vat valikoituivat keskimääräistä useammin naispuolisille valvojille. Miespuoli-
sille yksityisvalvojille valikoitui vain vähän naispuolisia ehdollisvalvottavia ja 
alle 18-vuotiaat naispuoliset valvottavat ohjautuivat järjestäen naispuolisille 
yksityisvalvojille. Alle 18-vuotiaiden valvojista selvästi suurempi osuus oli 
miehiä, mikä selittynee ainakin osaltaan yksityisvalvojien KhL:n henkilöstöä 
miesvaltaisemmalla sukupuolirakenteella. Alle 18-vuotiaiden valvojista reilusti 
yli puolet oli alle 30-vuotiaita. Yksityisvalvonnassa olevien ulkomaalaistaus-
taisten valvottavien osuus, joiden valvoja oli rekrytoitunut valvojaksi elinkei-
noelämästä, oli suhteessa koko aineistoon kuusinkertainen. Dynaamisten 
tekijöiden summamuuttuja-analyysi osoitti, että valvottavan rikosalttiuteen 



68 69

kytkeytyvillä päihteidenkäytöllä, päihdehaitoilla sekä asenteilla ja ajatuksilla 
oli yhteys valvojatyypin valintaan. Mitä vaikeampia näillä alueilla esiintyvät 
ehdollisvalvottavan ongelmat olivat, sitä useammin valvottava asetettiin 
yksityishenkilön sijasta kriminaalihuoltotyöntekijän valvontaan.
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VALVONTAPROSESSI JA 
VALVONNAN SISÄLLÖT
Edellä on käsitelty ehdollisvalvottavien, valvoja-aineksen ja valvonnan 
organisatoristen tekijöiden tunnusomaisia piirteitä. Seuraavassa analysoi-
daan tarkemmin varsinaisia ehdollisvalvontaprosesseja ja valvonnan sisältö-
jä. Ensin kuvataan muutamia valvontaprosessia luonnehtivia tunnuslukuja, 
joita tarkastellaan valvottavien ja valvojien tunnusomaisten piirteiden sekä 
organisatoristen tekijöiden luokissa. Tunnuslukuja ovat valvottavalle asetettu 
ehdollisen vankeuden koeajan pituus, valvonnan reaalikesto, valvonnan 
alkuun saattamisen prosessuaaliset aikajänteet ja valvonnan päättymissyy. 
Tämän jälkeen tarkastellaan valvonnan toteuttamisen konteksteja, valvonnan 
tavoitteita, valvontatapaamisten sisältöjä ja valvonnan tuloksia.

VALVONNAN KESTO TUOmITSEmISESTA 
KOEAJAN PÄÄTTYmISEEN JA VALVONNAN 
REAALINEN KESTO

Tuomioistuimen asettaman koeajan pituuteen vaikuttavat sekä moitittavuus- 
että tarkoituksenmukaisuusarviointi. Liikkeelle lähdetään valvottavien rikostie-
doista eli rikoslajista ja tuomiohistoriasta, josta edetään valvottavien demo-
grafisiin tekijöihin.

Tuomioistuimen asettaman koeajan pituus oli keskimäärin 644 vuorokautta  
(1 v/9 kk/6 pv). Koeajan pituuksia on eritelty valvontasegmenteittäin kuvios-
sa 4. Kuviosta käy ilmi, että väkivalta-,omaisuus- ja seksuaalirikoksesta 
tuomittujen koeajan pituudet ovat jonkin verran muista rikoksista tuomittuja 
pidempiä128. Niiden valvottavien koeajat, joilla on tuomiohistoriaa, ovat 
pidemmät kuin niiden, joilla historiaa ei ole. Vailla tuomiohistoriaa olevien 
valvottavien koeajan keskipituus on keskimäärin 635 (1 v/8 kk/27 pv), 
aiemmin sakkoihin tuomittujen 647 (1 v/9 kk/3 pv) ja rikosrekisterimerkinnän 
omaavien valvottavien 661 vuorokautta (1 v/9 kk/17 pv). Kun koeajan pituus 
vakioidaan sekä rikoslajilla että tuomiohistorialla, tulee esiin, että koeajan 
pituus on tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä rikosrekisterimerkintöihin129, 
mutta ei sakkotuomioihin. Niiden omaisuus- ja väkivaltarikoksesta sekä 
liikennejuopumuksesta tuomittujen koeaika, joilla oli aiempi rekisterimerkintä, 
on merkitsevästi pidempi kuin niiden, joilla merkintää ei ole.

Naisten ja miesten keskimääräiset koeajat ovat koko aineistossa yhtä pitkät 
(Kuvio 4.). Koeaika on lyhyin nuorimmassa (627 vrk, 1 v/8 kk /13 pv) ja pisin 
vanhimmassa ikäryhmässä (663 vrk, 1 v/9 kk/19 pv)130. Alle 18-vuotiaiden 
ikäryhmässä miesvalvottavien koeaika (631 vrk, 1 v/8 kk/24 pv) on naisia 40 
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vuorokautta pidempi, mutta vanhimmassa ikäryhmässä osat kääntyvät 
päinvastaisiksi: yli 21-vuotiaiden naisvalvottavien koeaika (685 vrk, 1 v/ 
10 kk/11 pv) on keskimäärin 25 vuorokautta miehiä pidempi. Myös aiempi 
rikosrekisterimerkintä kasvattaa koeajan pituutta parillakymmenellä vuoro-
kaudella mies- ja naisvalvottavien välillä: rikosrekisterimerkinnän omaavien 
naisvalvottavien koeajat (684 vrk, 1 v/10 kk/10 pv) ovat keskimäärin pidem-
piä kuin aiemman merkinnän saaneiden miesten (658 vrk, 1 v/9 kk/14 pv). 

Kuviossa 4. on edelleen tarkennettu sukupuoli- ja ikäryhmäkohtaisia eroja 
rikos- ja tuomiohistorian valossa. Kaikissa rikosten luokissa – seksuaalirikok-
sia lukuun ottamatta – rikosrekisterimerkintä kasvattaa koeajan pituutta. 
Naisvalvottavien koeaika pitenee kahden rikoslajin kohdalla. Ensinnäkin 
aiemman rikosrekisterimerkinnän omaavien, väkivaltarikoksesta tuomittujen 
naisvalvottavien koeaika (759 vrk, 2 v/29 pv) on lähes 100 vuorokautta 
pidempi kuin vastaavalla rikos- ja tuomiotaustalla valvontaan tulevien mies-
ten. Myös aiemman rikosrekisterimerkinnän omaavien huumausainerikokses-
ta (730 vrk, 2 v) ja liikennejuopumuksesta (1 v/11 kk/29 pv) tuomittujen alle 
18-vuotiaiden naisvalvottavien koeajat ovat verrattain pitkiä. (Kuvio 4.)

Kansalaisuudella näyttäisi olevan samankaltainen tendenssi suhteessa 
koeajan pituuteen kuin sukupuolella. Suomalais- ja ulkomaalaistaustaisten 
koeajat ovat keskimäärin yhtä pitkät ja suomalaistaustaisten (637 vrk, 1 v/ 
8 kk/29 pv)) valvottavien koeajat ovat ulkomaalaistaustaisia (599 vrk, 1 v/ 
7 kk/22 pv) pidempiä ryhmässä, jossa ei ole aiempia rikosrekisterimerkintöjä. 
Merkinnän omaavien valvottavien ryhmässä osat kääntyvät selvästi päinvas-
taisiksi: rikosrekisterimerkinnän omaavien ulkomaalaistaustaisten valvotta-
vien koeajan pituus (699 vrk, 1 v/10 kk/29 pv) on merkitsevästi pidempi kuin 
suomalaistaustaisten (659 vrk, 1 v/9 kk/15 pv)131.

Valvonnan reaalikeston keskipituus sen alkamisesta päättymiseen oli 548 
vuorokautta (1 v/6 kk)132. Tuomioistuimen asettaman koeajan ja valvonnan 
reaalipituuden välinen erotus on siten keskimäärin 96 vuorokautta (3 kk/ 
6 pv). Reaalipituuteen vaikuttavien seikkojen tarkastelu tarvitsee kuitenkin 
koeaikaa huolellisemman erittelyn, koska pituuksiin vaikuttavat eri tekijät. 
Koeajan määrää tuomioistuin, joka perustaa harkintansa muun muassa 
nuoren teon moitittavuuteen, aiempaan rikollisuuteen ja valvonnan tarkoituk-
senmukaisuuteen. Valvonnan reaalikestoon vaikuttavat tekijät ovat tavalli-
semmin valvonnan sisäisiin prosesseihin perustuvia syitä.

Yksi keskeinen vedenjakaja valvonnan keston määrittämisessä on valvonnan 
päättymissyy. Kestot ovat päättymissyyn luokissa hyvin erilaisia. Lakkautettu-
jen valvontojen ryhmässä valvonnan keskipituus oli 360 (11 kk/25 pv), 
koeajan loppuun kuluneissa valvonnoissa 595 (1 v/9 kk/19 pv) ja täytäntöön 
pannuissa valvonnoissa 393 (1 v 28 pv) vuorokautta. ”Muuhun syyhyn” 
päättyneissä valvonnoissa kesto oli 151 vuorokautta (5 kk/1 pv) ja 334 
vuorokautta (11 kk/4 pv) niissä valvonnoissa, joissa valvottava oli kuollut 
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Kuvio 4. Koeajan pituuksia (vrk) valvottavien staattisten tekijöiden mukaan
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valvonta-aikana. Kolmen viimeisen luokan keskiarvo oli 320 vuorokautta (10 
kk/20 pv). Valvottavien vanhimman ikäryhmän valvonnat (9 kk/19 pv) lakkau-
tetaan nuorempia (1 v/16 pv) aiemmin ja ulkomaalaistaustaisten (1 v/7 pv) 
suomalaistaustaisia (11 kk/25 pv) hieman myöhemmin. Koeajan päättymis-
ryhmässä ei esiintynyt eroja ja sen osalta voi lähinnä mainita, että vanhempi-
en ikäryhmien ja ulkomaalaistaustaisten valvottavien valvonnan kestot olivat 
jonkin verran nuorempia ikäryhmiä ja suomalaistaustaisia pidempiä. 

”Muuhun syyhyn” päättyneissä valvonnoissa oli selkeämpiä eroja kuin 
koeajan päättymiseen tai lakkautetuissa valvonnoissa (ks. Liite 7.). Naisten 
valvonnat olivat tässä ryhmässä pituudeltaan (5 kk/9 pv) vain puolet miesten 
(11 kk/18 pv) vastaavista. Lisäksi nuorimman ikäryhmän valvonnat (7 kk/ 
25 pv) päättyivät vanhempia ikäryhmiä (1 v/7 pv) tuntuvasti nopeammin. 
Suomalaistaustaisten valvottavien valvonta kesti tässä ryhmässä lähes viisi 
kertaa pidempään kuin ulkomaalaistaustaisten.

Kuviossa 5. on kuvattu koeajan pituuden ja valvonnan reaalikeston välinen 
erotus elämäntilanteeseen, päihteiden käyttöön ja valvottavan kognitioihin 
suhteutettuna. Kysymys on siis siitä, kuinka paljon aikaisemmin valvonta on 
lakannut tai lakkautettu ennen koeajan päättymistä. Varsinaiseen päättymis-
syyhyn ei sinänsä oteta kantaa. Mitä korkeampi muuttujan saama arvo on, 
sitä varhaisemmin valvonta on lakannut tai lakkautettu ennen koeajan 
päättymistä. Kuvio 5. kertoo yleisesti siitä seikasta, että mitä parempi valvot-
tavan elämäntilanne on, sitä todennäköisemmin valvonta päättyy ennen 
koeajan loppuun kulumista. Niiden valvottavien valvonnat päättyvät aiemmin, 
joilla on peruskoulun jälkeisiä ammatillisia opintoja (142 vrk), ovat työelämäs-
sä tai opiskelevat (125 vrk), käyttävät vain vähän tai eivät ollenkaan päihteitä 
ja hallitsevat päihteiden käyttönsä. Koeajan pituutta lähestyvä valvonnan 
reaalipituus kytkeytyy voimakkaimmin valvottavan ongelmalliseen päihteiden 
käyttöön ja niistä seuraaviin haittoihin. Nähtävissä on se kiinnostava seikka, 
että päihteiden käytön osalta kaikkein heikoimmassa tilanteessa olevien 
valvottavien valvonnat eivät kestä pisimpään vaan niiden, joilla on nähtävissä 
”orastavaa”, erityisesti huumeiden tai lääkkeiden käyttöä. Tämä kertonee 
valvojien pyrkimyksestä seurata valvottavan päihteiden käytön muutoksia ja 
tukea häntä päihteettömyydessä tai käytön hallinnassa. Päihteiden käyttöä 
koskevien muuttujien lisäksi koeajan ja reaalikeston pituuden erotus on 
verrattain pieni laitoksessa tai asuntolassa asuvilla (77 vrk), niillä, joilla 
peruskoulu on kesken (84 vrk) ja työttömillä (90 vrk).
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Kuvio 5. Koeajan pituuden ja valvonnan reaalikeston erotus (vrk) dynaamis-
ten muuttujien mukaan
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TOImEENPANON ALOITTAmINEN TUOmION 
JÄLKEEN: TOImEENPANOTIETOJEN 
SAAPUmINEN, VALVONNAN JÄRJESTELY JA 
ENSImmÄINEN YHTEYDENOTTO

Seuraavassa tarkastellaan muutamin tunnusluvuin ehdollisvalvonnan toi-
meenpanon aloittamisen prosessia. Prosessi menee niin, että tuomioistuin 
ilmoittaa tuomiotiedot Rikosseuraamusvirastolle, joka puolestaan toimittaa 
Kriminaalihuoltolaitokselle valvonnan järjestelypyynnön. Järjestelypyynnöstä 
ilmenevien tietojen perusteella Kriminaalihuoltolaitos laatii toimeenpanokir-
jan. Kriminaalihuoltolaitos kutsuu valvottavan toimistolleen, järjestää valvojan 
ja merkitsee valvonnan alkaneeksi.

Toimeenpanon aloittamisprosessi tuomioistuimesta valvonnan alkamiseen 
kesti keskimäärin 52 vuorokautta. Kuviossa 6. on tarkasteltu kestoa kriminaa-
lihuoltoalueittain ja aluetoimistoittain. Kriminaalihuoltoalueiden tai aluetoimis-
tojen välillä ei ole aloittamisen kokonaiskestossa merkitseviä eroja. Lyhyin 
aloittamisaika on Itä-Pohjoisen alueella (49 vrk) ja aluetoimistoista Kaakkois-
Suomen aluetoimistossa (43 vrk). Toimeenpanotietojen saapuminen tuomio-
istuimesta Kriminaalihuoltolaitokseen täytäntöönpanoa varten kesti puoles-
taan keskimäärin 41 vuorokautta. Kriminaalihuoltoalueista Itä-Pohjoisen 
alueelle toimeenpanot saapuivat tuomioistuimista nopeiten eli keskimäärin 
38 vuorokaudessa. Yksittäisistä aluetoimistoista pisimpään valvonnan 
toimeenpanotietojen saapuminen vei helsingissä, Tampereella ja hämeenlin-
nassa, joissa kesto oli 50 vuorokauden tuntumassa. Lyhyimmät saapumisajat 
olivat Lahdessa ja Joensuussa, joissa kesto on keskimäärin parisenkymmen-
tä vuorokautta lyhyempi.

Toinen ja Kriminaalihuoltolaitoksen toiminnan näkökulmasta olennaisempi 
tekijä on valvojan järjestäminen sen jälkeen kun Kriminaalihuoltolaitoksen 
aluetoimisto on saanut ehdollisvalvontaa koskevan järjestelypyynnön. 
Keskimäärin tämä prosessi vei koko maassa aikaa 11 vuorokautta. Eteläisel-
lä alueella prosessi vei aikaa vain vajaa yhdeksän vuorokautta, mutta Länsi-
Kaakon alueella peräti 14 vuorokautta133 (ks. Kuvio 6). Aluetoimistoista 
helsingin, Kaakkois-Suomen ja Mikkelin toimistoissa valvonnat alkoivat 
lyhyimmässä ajassa134. Asiakastyöntekijöiden ja yksityishenkilöiden hoita-
mien valvontojen välillä valvonnan aloittamisessa oli selkeä kuuden vuoro-
kauden ero135. Ero oli suurimmillaan eteläisen alueen asiakastyöntekijöiden ja 
Länsi-Kaakon yksityisvalvontojen välillä. Edellisten vastaamat valvonnat 
alkoivat keskimäärin vajaan kahdeksan ja jälkimmäiset 19 vuorokauden 
kuluessa valvonnan tultua toimeenpantavaksi.

Kolmas kiinnostava toimeenpanon aloittamiseen liittyvä tunnusluku on 
ensimmäisen yhteydenpidon ajankohta asiakastyöntekijän ja valvottavan 
välillä sen jälkeen kun valvonnan järjestelvpyyntö on saapunut Kriminaali-
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huoltolaitoksen aluetoimistoon136. Keskimäärin ensimmäisen kerran yhteyttä 
pidettiin 32 vuorokauden kuluessa. Kuviossa 7. yhteydenpidon ajankohtaa 
on tarkasteltu jälleen kriminaalihuoltoalueittain ja aluetoimistoittain. Kriminaa-
lihuoltoalueiden välillä ensimmäisen yhteydenpidon pituudessa ei ollut eroja, 
mutta aluetoimistojen välillä puolestaan on137. Yhteydenpidon pituus vaihte-
lee aluetoimistoittain 15 ja 54 vuorokauden välillä. Lyhyimmät aikajänteet 
ensimmäiseen yhteydenpitoon ovat Porin, Jyväskylän ja Pohjanmaan aluetoi-
mistoissa, joissa kaikissa yhteydenpito oli tapahtunut keskimäärin alle 20 
vuorokaudessa. Pisin aikajänne oli selvästi Turun aluetoimistossa, jossa 
aikajänne suhteessa Poriin on moninkertainen. Myös helsingissä ensimmäi-
nen yhteydenpito tapahtui tuntuvasti keskimääräistä myöhemmin. Yksityis-
valvonnoissa aikajänne oli asiakastyöntekijöiden hoitamia valvontoja pidem-
pi, mutta ero ei ole tilastollisesti merkitsevä.

Valvonnan aloittamisen prosessuaaliset tunnusluvut eivät heijastele pelkäs-
tään sitä, kuinka ripeästi tai tehokkaasti asiakastyöntekijät hoitavat aluetoi-
mistoissa valvonnan toimeenpanoa. On selvää, että myös valvottavilla ja 
heidän toiminnallaan on osuutensa toimeenpanon aloittamisessa. Tunnuslu-

Kuvio 6. Valvonnan saapuminen (vrk) tuomioistuimesta toimeenpantavaksi 
ja saapumisesta toimeenpantavaksi valvonnan alkamiseen aluetoimistoittain 
kriminaalihuoltoalueen mukaan

vrk
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Kuvio 7. Ensimmäinen yhteydenotto asiakastyöntekijän ja valvottavan välillä 
(vrk) aluetoimistoittain kriminaalihuoltoalueen mukaan

kuihin vaikuttavat sellaiset seikat kuin valvottavan tavoitettavuus ja kyky pitää 
kiinni sovituista tapaamisista, joihin taas puolestaan saattavat vaikuttaa 
valvottavan elämäntilanne ja päihteiden käytön tilanne.

Tarkasteltaessa toimeenpanon aloittamisen kestoa suhteessa staattisiin ja 
dynaamisiin kriminogeenisiin tekijöihin, voimakkain tilastollinen yhteys esiintyi 
suhteessa valvottavan ikään (ks. Liite 8.). Alle 18-vuotiaiden valvottavien 
toimeenpanon aloitus kesti merkitsevästi pitempään kuin muiden ikäryhmien. 
Näyttäisi siten siltä, että alle 18-vuotiailla on useimmiten valvojana yksityis-
henkilö, heillä on keskimääräistä useammin peruskoulu kesken ja sosiaalis-
ten suhteiden ymmärretään altistavan heitä rikoksen uusimiseen vanhempia 
ikäryhmiä useammin. Tätä kautta tulee ymmärrettäväksi esimerkiksi Tampe-
reen aluetoimiston verrattain pitkät valvonnan järjestämisen prosessit. Siellä 
yksityisvalvojien käyttö on selvästi yleisempää kuin missään muualla. Muista 
valvonnan keskimääräistä pidempään järjestämisaikaan tilastollisessa 
yhteydessä olevista tekijöistä voi mainita muun muassa valvottavan aiemmat 
rikosrekisterimerkinnät ja selvän huumausaineiden käytön, jotka näyttäisivät 
ennustavan aloituksen pitkää kestoa. Lisäksi naisvalvottavien valvonnat 
alkoivat miehiä nopeammin.
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Ensimmäiseen yhteydenpitoon ja sen pituuteen tilastollisessa yhteydessä 
olevat tekijät olivat jonkin verran toisenlaisia kuin toimeenpanon aloittami-
seen yhteydessä olevat seikat. Voimakkaimmassa tilastollisessa yhteydessä 
ensimmäiseen yhteydenpitoon oli valvottavan rikoslaji (ks. Liite 8). ”Muusta 
rikoksesta” tai omaisuusrikoksesta tuomituilla valvottavilla yhteydenpito kesti 
merkitsevästi kauemmin kuin muista rikoksista tuomituilla. Yhteydenpito kesti 
kauemmin myös silloin, jos valvottava oli työmarkkinoiden tai opiskelujen 
ulkopuolella, hänellä esiintyi selvää huumausaineiden käyttöä sekä ajattelun, 
ajankäytön ja sosiaalisten sidosten oli arvioitu altistavan rikosten uusimiseen.

VALVONNAN PÄÄTTYmISEN SYYT

Toimeenpanon päättyminen ja siihen liittyvät erilaiset syyt tulevat vastaan 
valvontaprosessin kronologisen jatkumon toisessa päässä. Tässä yhteydes-
sä valvonnan päättymissyitä tarkastellaan kolmijakoisena luokituksena niihin 
valvontoihin, jotka 1) lakkautettiin, 2) päättyivät koeajan kulumiseen loppuun 
tai 3) päättyivät jonkin muun syyn johdosta. Seuraavassa erilaisia valvottaviin 
ja valvonnan organisatorisiin järjestelyihin kytkeytyviä muuttujia tarkastellaan 
päättymissyiden mukaisessa luokituksessa.

Taulukossa 7. valvonnan päättymissyy on vakioitu staattisilla ja dynaamisilla 
kriminogeenisillä tekijöillä. Demografisten muuttujien tarkastelu viittaa siihen, 
että ulkomaalaistaustaisten valvottavien valvontoja lakkautetaan suhteessa 
harvemmin kuin suomalaistaustaisten ja heidän valvontansa päättyy suoma-
laistaustaisia useammin muuhun syyhyn138 (Taulukko 7). Rikosmuuttujien 
osalta voi todeta, että aiemmin tuomituilla valvonnat päättyvät harvemmin 
sen lakkauttamiseen ja suhteellinen osuus valvonnoista, jotka ovat päätty-
neet muuhun syyhyn kuin lakkauttamiseen tai koeajan päättymiseen, on 
suurempi kuin niillä, joilla tuomiohistoriaa ei ole139. Omaisuusrikoksista 
tuomittujen valvontoja lakkautetaan suhteessa vähemmän kuin muista 
rikoksista tuomittujen valvontoja140. Suhteellisesti eniten lakkautetaan liiken-
nejuopumuksesta ja seksuaalirikoksesta tuomittujen valvontoja. Väkivaltari-
koksesta tuomittujen valvonnat päättyvät useammin muuhun syyhyn kuin 
valvonnan lakkauttamiseen tai koeajan päättymiseen.

Taulukossa 7. on esitetty myös elämäntilanteeseen, päihteiden käyttöön, 
sosiaalisiin verkostoihin ja valvottavan kognitioihin liittyvät muuttujat päätty-
missyittäin. Yleisesti ottaen valvontoja lakkautetaan silloin kun valvottavan 
elämäntilanne on osoittanut kiinnittymistä elämänvaiheeseen kuuluviin 
instituutioihin, päihteiden käyttö on vähäistä ja se on hallinnassa eri elämän-
alueilla, eivätkä valvottavan lähiympäristön sosiaaliset suhteet ja arkipäivän 
ajankäyttö ei altista rikoksen uusimiseen. Vastaavasti elämäntilanteen 
epävakaus, kiinnittymättömyys elämänvaiheen normatiivisiin instituutioihin, 
päihteiden huolestuttava ja ongelmallinen käyttö ennakoivat valvonnan 
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päättymistä muuhun syyhyn. Kun täytäntöön pantujen ehdollisten vankeuk-
sien osuus koko aineistossa on 1,9 prosenttia, peruskoulun kesken jättänei-
den keskuudessa osuus on 4,3141, vailla asuinpaikkaa elävien osalta 8,5142, 
työttömillä 4,0143 prosenttia ja huolestuttavasti alkoholia käyttävillä valvottavil-
la 9,0 prosenttia. Valvonta-aikana kuolleiden valvottavien profiili muistuttaa 
edellistä, mutta tilastolliset yhteydet eivät ole aivan yhtä voimakkaita. Voimak-
kaimmat tilastolliset yhteydet näistä tekijöistä suhteessa valvonnan päätty-
missyihin olivat valvottavan alkoholin käytöllä144 ja heidän työ- ja opiskeluti-
lanteellaan (ks. edellä).

Päättymissyitä alueellisten ja organisatoristen tekijöiden näkökulmasta 
tarkasteltaessa kävi ilmi, että Länsi-Kaakon kriminaalihuoltoalueella lakkaute-
taan suhteessa enemmän valvontoja ja muuhun syyhyn päättyvien valvonto-
jen osuus on hieman korkeampi kuin kahdella muulla alueella (Liite 6.). Kun 
muuhun syyhyn päättyneitä valvontoja tarkennettiin edelleen alueellisesta 
näkökulmasta, tuli esiin, kuinka Länsi-Kaakon alueella täytäntöönpantujen 
ehdollisten vankeuksien osuus oli 2,5 prosenttia, mikä oli muun muassa 
Itä-Pohjoisen suhteelliseen osuuteen nähden yli kaksinkertainen. Valvonta-
aikana kuolleiden osuuksissa kyseisten kriminaalihuoltoalueiden suhteet 
kääntyvät verrattain päinvastaisiksi: Itä-Pohjoisen alueella valvonta-aikana 
kuolleiden osuus oli 2,4, Länsi-Kaakossa 1,6 ja eteläisellä alueella 0,7 
prosenttia145. (Liite 6.)

Valvonnan päättymissyyt eivät välttämättä ainoastaan kytkeydy valvottaviin 
liittyviin seikkoihin vaan esimerkiksi lakkauttamista koskevat päätösesitykset. 
Siirryttäessä hallintotasoilla aluetoimistotasoiseen vertailuun, esiin tulivat 
aktiivisesti valvontojaan lakkauttavat aluetoimistot146 (ks. Liite 6.). Tällaisia 
toimistoja olivat Kuopion, Pohjanmaan ja Turun aluetoimistot, joista kahdessa 
ensimmäisessä lähes neljännes valvonnoista päättyi lakkauttamiseen. 
Suhteessa vähän valvontojaan lakkauttavia toimistoja olivat Lahti (2 %) ja 
Vantaa (4 %). Näissä vähän valvontojaan lakkauttavissa toimistoissa muuhun 
syyhyn päättyvien valvontojen osuus ei ole keskimääräistä korkeampi, joten 
kysymys on lähinnä lakkauttamisen ja valvonnan jatkamisen välisestä 
dynamiikasta. Suhteellisesti eniten muuhun syyhyn päättyneitä valvontoja oli 
Jyväskylän ja Kaakkois-Suomen aluetoimistoissa (8 %). Kun muuhun syyhyn 
päättyneitä valvontoja tarkennettiin edelleen aluetoimistotasolla, tuli esiin, 
kuinka valvonta-aikana kuolleiden osuus oli Jyväskylässä 4,5 prosenttia ja 
Kaakkois-Suomen aluetoimistossa 3,6 prosenttia. Edellistä lähelle tuli Porin 
aluetoimisto, jossa valvottavan kuolemaan päättyneiden valvontojen osuus 
oli 3,4 prosenttia. Täytäntöönpantujen ehdollisten vankeuksien korkeimmat 
suhteelliset osuudet olivat Tampereen (3,6 %), Kaakkois-Suomen (3,6 %) ja 
Lahden aluetoimistoissa (3,5 %).

Kaiken edellisen valossa herää kysymys, missä määrin eri tavoin päättyvissä 
valvonnoissa ja niiden jakaumissa kriminaalihuoltoalueiden ja aluetoimistojen 
välillä on kysymys myös valvottaviin ja heidän ominaispiirteisiin ja missä 
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määrin valvonnan organisatorisiin tekijöihin kytkeytyvästä problematiikasta. 
Kun tarkasteltiin demografisia muuttujia kriminaalihuoltoalueiden ja aluetoi-
mistojen valossa, ainoastaan kansalaisuutta koskevat jakaumat erosivat 
merkitsevästi alueiden ja toimistojen välillä, kuten aiemmin on jo todettu. 

Taulukko 7. Valvonnan päättymissyy (%) staattisten ja dynaamisten kri-
minogeenisten tekijöiden mukaan

MUUTTUJA- 
RYhMÄ

MUUTTUJA LUOKKA Lak-
kautet-

tu

Koeaika 
päätty-

nyt

Täytän-
töönpantu, 
kuollut tai 
muu syy

Demo- Sukupuoli Mies 13 82 5

grafiset Nainen 12 84 4

Ikä 15–17 14 83 4
18–20 12 84 5

21-v. 14 82 4

Kansalaisuus Suomalainen 13 83 4
Ulkomaalainen 3 89 8

Rikos- ja Rikoslaji Väkivaltarikos 12 80 8
tuomiotiedot Omaisuusrikos 8 88 4

huumausainerikos 13 83 4
Seksuaalirikos 15 85 –
Liikennejuopumus 18 79 3
Muu rikos 8 89 3

Sakkotuomiot Ei sakkotuomioita 27 72 1
Sakkotuomioita 6 88 7

Rikosrekisteri Ei rikosrekisteriä 16 81 3
Rikosrekisterimerkintä 7 88 5

Elämän- Koulutustaso Peruskoulu kesken 2 94 4
tilanne Peruskoulu suoritettu 9 86 5

Ammatillisia opintoja 27 72 1

Asumistilanne Vakinainen 14 82 4
Tilapäinen 5 89 7
Laitos tai asuntola 3 93 5
Ei asuinpaikkaa – 89 11

Työ- ja Työ/opiskelu 20 79 2
opiskelu Leg. työvoim. 

ulkopuolella
9 91 –

Työtön 5 88 8

Päihteiden Alkoholi Ei käyttöä tai vähäistä 18 79 3
käyttö Melko runsasta 4 91 4

huolest. ong. käyttö – 86 14
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huumeet Ei käyttöä 18 80 3

Vähäistä käyttöä 1 92 7
Runsas tai ong. käyttö 1 88 11

Lääkkeet Ei käyttöä 19 78 3
Vähäinen tai ajoitt. 
käyttö

1 95 4

Selvä käyttö – 86 14

Päihdehaitat Terveys Ei haittoja 18 78 4
Jonkin verran haittoja 2 95 4
Suuria haittoja 4 89 8

Työ Ei haittoja 20 77 3
Jonkin verran haittoja 5 92 4
Suuria haittoja 3 91 6

Läheissuhteet Ei haittoja 20 77 3
Jonkin verran haittoja 4 91 4
Suuria haittoja 3 89 9

Sosiaaliset Sos. sidokset eivät altista uusimiseen 19 79 2
verkostot altistavat uusimiseen 2 91 8

Ajankäyttö ei altista uusimiseen 17 80 3
altistaa uusimiseen 3 89 8

Kognitiot Asenteet eivät altista uusimiseen 16 81 3
altistavat uusimiseen 4 88 8

Ajattelu ei altista uusimiseen 17 80 3
altistaa uusimiseen 3 88 3

Koko  
aineisto Yhteensä 12 83 4

Alueiden välisissä rikoslajijakaumissa oli niin ikään eroavuuksia. Itä-Pohjoi-
sen alueella liikennejuopumusten osuus rikoslajirakenteessa oli selvästi 
muita alueita korkeampi. Länsi-Kaakon alueella painottuvat omaisuusrikokset 
ja eteläisimmällä alueella seksuaalirikosten osuus kahteen muuhun aluee-
seen verrattuna oli suhteessa kaksinkertainen.147

Aluetoimistojen rikoslajirakenteissa oli huomattavan kiinnostavia eroja148 (Liite 
9.). Väkivaltarikoksesta tuomittujen osuus aineistossa oli keskimäärin 21 
prosenttia, mutta Kuopion, Lahden ja Joensuun toimistoissa osuus nousi 
noin kolmannekseen. Turun toimistossa puolestaan omaisuusrikoksesta 
tuomittujen osuus oli yli puolet, maan keskitason jäädessä 34 prosenttiin. 
helsingin ja Kaakkois-Suomen toimistoissa huumausainerikoksesta tuomittu-
jen osuus oli suhteessa yli kaksinkertainen ja Jyväskylän toimistossa sek-
suaalirikoksesta tuomittujen osuus kolminkertainen maan keskitasoon 
nähden. Kuopion ja Pohjois-Suomen toimistoissa liikennejuopumusten osuus 
oli reilut 10 prosenttia maan keskitason yläpuolella.149
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Valvottavien ongelmien, valvonnan organisatoristen järjestelyjen ja valvonnan 
päättymissyiden välistä dynamiikkaa on edelleen pyritty tarkentamaan 
taulukossa 8., jossa kriminogeenisiä summamuuttujia tarkastellaan kriminaa-
lihuoltoalue- ja aluetoimistotasoilla150. Kriminaalihuoltoaluetasolla tarkasteltu-
na Itä-Pohjoisen alueen valvottavien elämäntilanne on ongelmallisempi kuin 
kahden muun alueen valvottavien ja heillä on myös enemmän aiempaa 
tuomiohistoriaa. Tilastollisesti merkitsevä eroavuus kriminaalihuoltoalueiden 
välille muodostuu kuitenkin ainoastaan asenteiden ja ajatusten summamuut-
tujan osalta151. Toisin sanoen, Itä-Pohjoisen alueella valvottavien rikosalttiu-
teen kytkeytyviä asenteita ja ajatuksia pidettiin merkitsevästi ongelmallisem-
pina kuin kahdella muulla alueella. Yksittäisistä Itä-Pohjoisen aluetoimistoista 
erottuvat korkeilla asenteita ja ajatuksia koskevan summamuuttujan arvoilla 
Pohjois-Suomen ja Joensuun aluetoimistot.

Varsinaisessa aluetoimistojen välisessä vertailussa summamuuttujissa 
esiintyy useita tilastollisesti merkitseviä eroja. Voimakkaimmat tilastolliset 
yhteydet suhteessa aluetoimistojen välisiin eroihin on kognitioiden152 ja 
elämäntilanteen153 summamuuttujissa. Myös tuomiohistoriaa154 ja päihdehait-
tojen155 summamuuttujia koskevat tilastolliset testit osoittavat merkitseviä 
arvoja. Taulukko 8. kertoo siitä, että Jyväskylän aluetoimistossa päihteiden 
käytön ja päihdehaittojen summamuuttujat ovat korkeita, mikä osaltaan 
saattaa selittää ”muuhun syyhyn” päättyneiden valvontojen korkeaa suhteel-
lista osuutta. Tuomiohistorian summamuuttuja on Vantaan aluetoimistossa 
huomattavan korkea verrattuna muihin toimistoihin. Tämä seikka puolestaan 
saattaa selittää sitä, että Vantaalla lakkautetaan valvontoja suhteellisesti 
hyvin vähän. Tämä puolestaan luo mielenkiintoisen kontrastin siihen, että 
kahdessa muussa pääkaupunkiseudun toimistossa eli helsingissä ja Van-
taalla aiemman tuomiohistorian summamuuttujan arvot ovat aluetoimistoista 
matalimmat. hämeenlinnan, Jyväskylän ja Porin aluetoimistojen valvottavien 
saamat arvot ovat kautta linjan korkeita. Pohjois-Suomen aluetoimiston 
alueen valvottavilla puolestaan elämäntilanne on heikko ja heillä on myös 
paljon tuomiohistoriaa. Espoossa summamuuttujien arvot ovat johdonmukai-
sesti alle keskitason. Espoon toimiston saamat arvot ovat kautta linjan 
keskimääräistä matalampia.

VALVONTAPROSESSI: YHTEENVETO

Valvontaprosessin ja valvonnan määräaikojen tarkastelun perustalta voi 
lausua seuraavaa. Tuomioistuimen asettaman koeajan pituus oli keskimäärin 
1 v 9 kk 6 pv). Koeajan pituus oli yhteydessä rikosrekisterimerkintöihin, mutta 
ei sakkotuomioihin. Koeaika on lyhyin nuorimmassa ja pisin vanhimmassa 
ikäryhmässä. Alle 18-vuotiaiden ikäryhmässä miesvalvottavien koeaika oli 
naisia 40 vuorokautta pidempi, mutta vanhimmassa ikäryhmässä osat 
kääntyvät päinvastaisiksi: yli 21-vuotiaiden naisvalvottavien koeaika oli 
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keskimäärin 25 vuorokautta miehiä pidempi. Kaikissa rikoslajeissa, seksuaa-
lirikoksia lukuun ottamatta, rikosrekisterimerkintä kasvatti koeajan pituutta. 
Rikosrekisterimerkinnän omaavien ulkomaalaistaustaisten valvottavien 
koeajan pituus oli merkitsevästi pidempi kuin suomalaistaustaisten.

Valvonnan reaalikeston keskipituus oli 1 v 6 kk. Lakkautettujen valvontojen 
ryhmässä valvonnan keskipituus oli hieman vajaa vuosi, koeajan loppuun 
kuluneissa valvonnoissa 1 v 9 kk 19 pv ja täytäntöön pannuissa valvonnoissa 
vajaa kuukausi yli vuoden. ”Muuhun syyhyn” päättyneissä valvonnoissa 
kesto oli keskimäärin noin viisi kuukautta ja muutaman päivän yli 11 kuukaut-
ta niissä valvonnoissa, joissa valvottava oli kuollut valvonta-aikana. Vanhem-
pien valvottavien valvonnat lakkautettiin nuorempia aiemmin sekä ulkomaa-
laistaustaisten suomalaistaustaisia myöhemmin. Yleisesti voi todeta sen 
itsestäänselvyyden, että mitä parempana valvottavan elämäntilannetta 
pidettiin, sitä todennäköisemmin valvonta lakkautettiin ennen koeajan 
loppumista.

Toimeenpanon aloittamisprosessi tuomioistuimesta valvonnan alkamiseen 
kesti keskimäärin 52 vuorokautta. Toimeenpanon saattaminen alkuun sen 
jälkeen kun ehdollisvalvonta oli saapunut toimeenpantavaksi vei keskimäärin 
aikaa 11 vuorokautta. Asiakastyöntekijöiden ja yksityishenkilöiden hoitamien 
valvontojen välillä valvonnan aloittamisessa oli kuuden vuorokauden ero. 
Toimeenpanon keskimääräistä pidempi aloittamisaika kytkeytyy ennen 
kaikkea valvojan valintaan. ”Muusta rikoksesta” tai omaisuusrikoksesta 
tuomituilla valvottavilla yhteydenpito kesti merkitsevästi kauemmin kuin 
muista rikoksista tuomituilla. Yhteydenpito kesti kauemmin myös silloin, jos 
valvottava oli työmarkkinoiden tai opiskelujen ulkopuolella, hänellä esiintyi 
selvää huumausaineiden käyttöä sekä sosiaalisten verkostojen ja kognitioi-
den oli arvioitu altistavan rikosten uusimiseen.

Ulkomaalaistaustaisten valvottavien valvontoja lakkautettiin suhteessa 
harvemmin kuin suomalaistaustaisten ja heidän valvontansa päättyi suoma-
laistaustaisia useammin ”muuhun syyhyn”. Omaisuusrikoksista tuomittujen 
valvontoja lakkautettiin suhteessa vähemmän kuin kaikista muista rikoksista 
tuomittujen valvontoja ja suhteellisesti eniten lakkautettiin liikennejuopumuk-
sesta ja seksuaalirikoksesta tuomittujen valvontoja. Väkivaltarikoksesta 
tuomittujen valvonnat päättyivät useammin muuhun syyhyn kuin valvonnan 
lakkauttamiseen tai koeajan päättymiseen. Yleisesti ottaen valvontoja lakkau-
tetaan silloin kun valvottavan elämäntilanne on osoittanut kiinnittymistä 
elämänvaiheeseen kuuluviin instituutioihin, päihteiden käyttö on vähäistä ja 
se on hallinnassa eri elämänalueilla, eivätkä valvottavan lähiympäristön 
sosiaaliset suhteet ja arkipäivän ajankäyttö altista rikoksen uusimiseen. 
Vastaavasti elämäntilanteen epävakaus, kiinnittymättömyys elämänvaiheen 
normatiivisiin instituutioihin, päihteiden huolestuttava ja ongelmallinen käyttö 
ennakoivat valvonnan päättymistä muuhun syyhyn. Voimakkaimmat tilastolli-
set yhteydet näistä tekijöistä suhteessa valvonnan päättymissyihin olivat 
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valvottavan alkoholin käytöllä ja heidän rikosalttiuteensa vaikuttavilla sosiaali-
silla sidoksillaan. Länsi-Kaakon kriminaalihuoltoalueella lakkautettiin suhtees-
sa enemmän valvontoja ja ”muuhun syyhyn” päättyvien valvontojen osuus oli 
hieman korkeampi kuin kahdella muulla alueella.

Lopuksi tarkasteltiin sitä, voisivatko valvottavien ominaisuudet jollain tapaa 
selittää valvonnan päättymissyiden erilaisia alueellisia ja toimistokohtaisia 
jakaumia. Analyysi osoitti, että Itä-Pohjoisen alueella liikennejuopumusten 
osuus rikoslajirakenteessa on selvästi muita alueita korkeampi. Länsi-Kaakon 
alueella painottuivat omaisuusrikokset ja eteläisimmällä alueella seksuaaliri-
kosten osuus kahteen muuhun alueeseen verrattuna oli suhteellisesti kaksin-
kertainen. Kriminaalihuoltoaluetasolla tarkasteltuna Itä-Pohjoisen alueen 
valvottavien elämäntilanne oli ongelmallisempi kuin kahden muun alueen 
valvottavien ja heillä oli myös enemmän tuomiohistoriaa. Itä-Pohjoisen 
alueella valvottavien rikosalttiuteen kytkeytyviä kognitioita pidettiin ongelmal-
lisempina kuin kahdella muulla alueella. Varsinaisessa aluetoimistojen 
välisessä vertailussa kriminogeenisissä summamuuttujissa esiintyi useita 
tilastollisesti merkitseviä eroja. Voimakkaimmat tilastolliset yhteydet suhtees-
sa aluetoimistojen välisiin eroihin olivat kognitioiden ja elämäntilanteen 
summamuuttujissa.

TAPAAmISTIHEYS, YHTEYDENPIDON TAVAT, 
TAPAAmISPAIKAT JA KONTEKSTIT SEKÄ 
TAPAAmISTEN SISÄLLÖT

Seuraavassa siirrytään valvonnan prosessuaalisista tekijöistä valvonnan 
sisällöllisiin seikkoihin. Tarkastelussa ovat 1) valvontatapaamisten tiheys 
valvonta-aikana, 2) valvontatapaamiset, niiden järjestelyt ja muut yhteydenpi-
don tavat, 3) tapaamisten sisällöt sekä 4) valvonnalle asetetut tavoitteet ja 
niiden toteutuminen.

Tapaamistiheys. Tapaamistiheyden arvioimiseksi valvonnan reaalikesto eli 
valvontavuorokaudet jaettiin valvontatapaamisten määrällä. Näin saatiin esiin 
se, kuinka monen vuorokauden välein valvottavaa oli keskimäärin valvonta-
aikana tavattu. Kriminaalihuoltolaitos on ohjeistanut tapaamaan valvottavia 
ensimmäisen kolmen kuukauden aikana kahden viikon eli 14 vuorokauden 
välein. Tässä aineistossa valvontapäivien ja -tapaamisten välisen erotuksen 
keskiarvo oli 27 ja mediaani 21 vuorokautta. Aineiston jakauma on oikealle 
vino156, toisin sanoen, valvottavia tavataan tiheämmin valvonnan alkutaipa-
leella ja lyhytkestoisissa valvonnoissa valvottavia tavataan tiheämmin kuin 
pidemmissä valvonnoissa. Alle seitsemän kuukauden mittaisissa valvonnois-
sa tapaamistiheys oli 23 vuorokautta, reilun vuoden mittaisissa 27 vuorokaut-
ta ja sitä pidemmissä 31 vuorokautta. 
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Millaiset seikat sitten vaikuttavat valvontatapaamisten tiheyteen? Kun tapaa-
mistiheyttä vertaillaan valvottaviin liittyvien staattisten ja dynaamisten muuttu-
jien luokissa, tilastollisesti merkitseviä eroja esiintyy vähän. Vertailu osoitti, 
että valvontatiheydellä on yhteys vain valvottavan asumistilanteeseen ja 
huumeiden käyttöön. Vakinaisesti asuvia (26 vrk) tavattiin tiheämmin ja 
asuntolassa tai laitoksessa asuvia harvemmin (47 vrk) kuin tilapäisesti asuvia 
tai vailla asuinpaikkaa eläviä157. Niitä, joilla esiintyi selvää ja huolestuttavaa 
huumeiden käyttöä (24 vrk) tavattiin useammin kuin niitä, joilla käyttöä ei 
esiintynyt lainkaan (25 vrk) tai esiintyi vähäistä ja ajoittaista käyttöä (31 
vrk)158. Organisatoristen tekijöiden näkökulmasta tarkasteltuna tapaamistihe-
yden keskiarvoissa oli aluetoimistokohtaisia eroja. Vantaalla (18 vrk), Joen-
suussa (20 vrk) ja Jyväskylässä (20) tapaamistiheys oli vain kaksi kolman-
nesta verrattuna hämeenlinnan (35 vrk), Pohjois-Suomen (32 vrk) ja Turun 
(32 vrk) aluetoimistoihin. Yksityisvalvojat (31 vrk) tapasivat valvottaviaan 
keskimäärin harvemmin kuin asiakastyöntekijät (26 vrk)159.

Valvonnan aikana oli merkitty keskimäärin 14 erimuotoista tapaamista ja 14 
muunlaista yhteydenpitoa. Tavallisin yhteydenpito oli valvottavan yksilötapaa-
minen, joita valvonnan aikana oli keskimäärin 13 kertaa. Muita tapaamisia oli 
vain murto-osa yksilötapaamisiin verrattuna. Korkeimman keskiarvon muista 
tapaamiskonteksteista saivat viranomaistapaamiset, joita oli keskimäärin 0,7 
valvontaa kohden. Yksilötapaamisten jälkeen tavallisin yhteydenpidon tapa oli 
puhelinyhteys soittamalla. Soittoja valvojan ja valvottavan välillä oli keskimää-
rin 10 valvontaa kohden. Tämän lisäksi valvontaan tapasi sisältyä keskimäärin 
kaksi valvottavalle lähetettyä kutsukirjettä ja yksi tekstiviesti. 

Kuviossa 8. on kuvattu keskeisiä valvonnanaikaista yhteydenpitoa, tapaamis-
paikkaa ja tapaamisten sisältöä keskeisesti luonnehtivia muuttujia. Ensinnä-

Kuvio 8. Keskeiset yhteydenpidon tapaa, tapaamispaikkaa ja tapaamisten 
sisältöjä koskevat tunnusluvut



86 87

kin – kun lähdetään lukemaan kuviota alhaalta päin – kasvokkain tapaamis-
ten osuus kaikista valvojan ja valvottavan välisistä yhteydenpidoista on 
hieman yli puolet ja erilaisten välillisten yhteydenpitojen, kuten soittojen, 
puhelinkeskustelujen, tekstiviestien, sähköpostien ja kirjeiden osuus 47 
prosenttia. Soittojen ja puhelinkeskustelujen osuus välillisistä yhteydenpi-
doista oli 67, kirjallisten kutsujen 19 ja tekstiviestien 7 prosenttia. Toiseksi, 
tapaamisten peruselementti on valvojan ja valvottavan tapaaminen kahden 
kesken (yksilötapaaminen). Viranomaistapaamisten (esim. verkostopalave-
rien) osuus oli 5 prosenttia sekä perhe- ja asiakasryhmätapaamisten parisen 
prosenttia kaikista kasvokkain kohtaamisista. Kolmanneksi, ja yksilötapaami-
sia heijastellen, vajaa kaksi kolmasosaa valvontatapaamisista toteutui 
toimisto-olosuhteissa, kolmannes jossain ”muussa määrittämättömässä 
paikassa” ja neljä prosenttia valvottavan kotiolosuhteissa. Palvelupaikka- ja 
vankilatapaamisten osuus oli vajaan prosentin verran. Neljänneksi, 71 
prosenttia tapaamisten sisällöistä oli merkitty ”perusvalvontatapaamisiksi”. 
Tuen ja palveluohjauksen osuus oli 11, päihdekeskustelujen 6 sekä erilaisten 
ohjelmien ja tehtävien 4 prosenttia tapaamisten sisällöistä.

Välillinen yhteydenpito. Yli puolet yhteydenpidoista oli valvojan ja valvotta-
van kasvokkain kohtaamisia, mutta välillisten yhteydenpitojen suhteellinen 
osuus kasvoi, jos valvottavalla oli merkittäviä päihteiden käytön ongelmia tai 
elämäntilanne oli muutoin heikko (ks. Liite 10.). Yksittäisistä valvottavaan 
liittyvistä tekijöistä huumausainerikoksesta tullut tuomio, huumeiden huoles-
tuttava käyttö ja sen kautta merkittävät haitat terveydelle näyttäisivät kytkey-
tyvän välillisten yhteydenpitojen yleisyyteen. Välillisen yhteydenpidon 
suhteellinen osuus saattaa olla myös organisaatiokulttuuriin tai merkitsemis-
käytäntöihin liittyvä tekijä. Länsi-Kaakon alueella (44 %) oli vähemmän 
välillisiä yhteydenpitoja valvottavien kanssa kuin kahdella muulla kriminaali-
huoltoalueella160. Aluetoimistoista Vantaan aluetoimistossa välillisten yhtey-
denpitojen osuus kaikista yhteydenpidoista oli 60 prosenttia kun taas Tampe-
reella osuus oli vajaa 40 prosenttia. Erot toimistojen välillä saattavat osaltaan 
selittyä yksityisvalvojien käytöstä. Vantaalla yli 90 prosenttia valvottavista oli 
asiakastyöntekijän välittömässä valvonnassa, jolloin erilaiset välilliset yhtey-
denpidot todennäköisemmin kirjataan asiakastietojärjestelmään. Yksityisval-
vojille merkityistä yhteydenpidoista vain 29 prosenttia oli merkitty välillisiksi 
yhteydenpidoiksi kun asiakastyöntekijöillä osuus oli yli puolet.

Taulukossa 9. on esitetty sellaisia muuttujia, jotka olivat tilastollisesti merkit-
sevässä yhteydessä välillisen yhteydenpidon lajeihin. Ensinnäkin valvojat 
pitävät yhteyttä naisvalvottaviinsa useammin tekstiviestein161. ”Tekstiviesti-
kulttuuriin” oli selvimmin ryhdytty yli 21-vuotiaiden naisvalvottavien kanssa. 
Taulukko kertoo myös siitä, että niihin, joilla ei ole aiempaa sakkotuomiohisto-
riaa162, on peruskoulun jälkeistä ammattikoulutusta163 tai asuvat laitokses-
sa164, saadaan yhteyttä paremmin puhelimitse soittamalla kuin niihin, joilla jo 
on tuomioita tai ei ole peruskoulun jälkeistä ammattikoulutusta tai elävät 
vailla asuinpaikkaa. Vailla asuinpaikkaa eläviä joudutaan erityisesti tavoittele-
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maan erilaisilla kutsukirjeillä. Välillisessä yhteydenpidossa on eroja myös 
organisatoristen tekijöiden osalta. Toimistojen yhteydenpidon tavoissa 
saattaa olla hyvinkin erilaisia jakaumia, joista taulukossa 11. on esitetty 
kolme varsin erilaista esimerkkiä. Myös yksityisvalvojien ja asiakastyöntekijöi-
den jakaumat erosivat toisistaan: yksityisvalvojille oli merkitty asiakastieto-
kantaan suhteellisesti enemmän puheluita ja sähköposteja sekä vähemmän 
tekstiviestejä ja kutsuja kuin Kriminaalihuoltolaitoksen asiakastyöntekijöille.

Tapaamispaikat ja kontekstit. Yksilötapaaminen on valvontatyön perusra-
kenne. 92 prosenttia tapaamisista on yksilötapaamisia. Tapaamisrakenteiden 
suhteen esiintyy joitain pieniä asiakasryhmäkohtaisia variaatioita, joita on 
esitelty taulukossa 10. Yksilötapaamisia ja keskimäärin vähemmän kaikkia 
muita tapaamisia on seksuaalirikoksesta tuomituilla. Legitimoidusti työmark-
kinoiden ulkopuolella olevilla165, jotka yleensä ovat naisvalvottavia, alle 
18-vuotiailla166 ja peruskoulu kesken -statuksella olevilla167 on suhteellisesti 
enemmän perhetapaamisia kuin muilla. Päihteiden käytön ongelmat ja 
laitossijoitus ennustavat ennen kaikkea viranomaistapaamisten suhteellisen 
osuuden kasvua. Espoon ja eteläisen kriminaalihuoltoalueen korkea asiakas-
ryhmätapaamisten suhteellinen osuus heijastanevat yksinkertaisesti tarjolla 
olevia asiakasryhmiä, joita muualla maassa ei välttämättä ole tarjolla samas-
sa määrin. Muillakin alueilla on tunnusomaiset piirteensä: Länsi-Kaakon 
alueella perhetapaamisten ja Itä-Pohjoisen alueella viranomaistapaamisten 
osuudet ovat korkeampia kuin kahdella muulla alueella. Länsi-Kaakon 
alueen korkeaa osuutta selittävät Tampereen ja Turun aluetoimistojen perhe-
tapaamisten osuudet, jotka nousivat 3,5 prosenttiin. Itä-Pohjoisen alueella 
viranomaistapaamiset olivat jakautuneet toimistojen välillä tasaisemmin. 
Tapaamisten osalta oli eroavuuksia yksityisvalvojien ja asiakastyöntekijöiden 
välillä: viranomaistapaamisten osuus oli selvästi korkeampi yksityisvalvojien 
hoitamissa valvonnoissa.

Taulukko 9. Välillisten yhteydenpidon jakauma (%) staattisten, dynaamisten 
ja organisatoristen muuttujien mukaan, jos p<.05

MUUTTUJA LUOKKA Soitot Teksti-
viestit

Sähkö-
postit

Muut 
kirjeet

Kutsu-
kirjeet

Demografiset Nainen 63 10 1 6 18
21-v. 67 8 2 6 17

Rikostuomiot Ei sakkotuomioita 70 8 6 14
Ei rikosrekisteriä 66 7 2 7 19

Koulutustaso Ammattikoulutusta 69 9 1 6 15

Asuinpaikka Laitos tai asuntola 82 4 1 7 5
Vailla asuinpaikkaa 68 4 – 8 20

Työ- ja opiskelu-
tilanne

Leg. työmarkk. 
ulkop.

68 8 1 9 14
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Sos. sidokset ja 
ajankäyttö

Ajankäyttö ei altista 67 7 2 6 18

KhL-alue Itä-Pohjoinen 67 6 2 8 17

Aluetoimisto Joensuu 78 10 2 5 5
Lahti 69 6 6 7 12
Mikkeli 60 5 – 18 17
Pohjanmaa 59 7 – 10 25

Valvojatyyppi Yksityisvalvoja 73 2 4 8 13

Koko aineisto Yhteensä 67 7 – 7 19

Taulukko 10. Tapaamispaikka (%) joidenkin valvottavien staattisten ja dy-
naamisten tekijöiden sekä organisatoristen tekijöiden mukaan

MUUTTUJA LUOKKA Yk-
silö

Per-
he

Asia-
kas-
ryh-
mä

Viran-
omais

Pal-
velu-
paik-

ka

Demografiset 15–17-v. 87 3 2 8 –

Rikoslaji Seksuaalirikos 95 2 – 3 –

Muu rikos 88 2 1 9 –

Tuomiohistoria Rikosrekisterimerkintä 89 2 2 6 –

Koulutustaso Peruskoulu kesken 83 6 2 9 –

Asumistilanne Laitos tai asuntola 83 2 – 15 –
Vailla asuinpaikkaa 90 1 1 8 –

Työ- ja opiskelutilanne Legitimoidusti työvoiman ulkopuolella 90 6 1 3 –

Päihteet Alkoholin. huolestuttavan runsasta 87 2 2 9 –
huumeiden selvää ja huolestuttavaa 
käyttöä

89 2 1 8 –

Lääkkeiden huolestuttavaa käyttöä 87 1 1 11 –

Päihdehaitat Suuria haittoja terveyteen 86 2 1 11 –
Suuria haittoja työhön 89 2 1 7 –
Suuria haittoja läheissuhteisiin 87 2 2 9 –

Sosiaaliset sidokset Sos. Sidokset altistavat uusimiseen 89 3 2 7 –
ja ajankäyttö Ajankäyttö altistaa uusimiseen 89 2 1 7 –

Asenteet Asenteet altistavat uusimiseen 90 2 2 6 –
ja ajattelu Ajattelu altistaa uusimiseen 88 3 2 7 –

KhL-alue Etelä 93 1 3 3 –

Aluetoimisto Espoo 89 1 6 3 –
Kaakkois-Suomi 97 1 – 2 –
Pohjanmaa 86 2 2 10 –

Valvojatyyppi Yksityisvalvoja 89 2 1 8 –

Koko aineisto Yhteensä 92 2 1 5 –
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Tapaamisen sisällöt. ”Perusvalvontatapaaminen” valvontatapaamisen 
sisältönä on valvontatyön perusrakenne. Perusvalvontatapaamiseksi luokitel-
tuja tapaamisia oli kaikista tapaamisista 71 prosenttia. Tapaamisten sisällöis-
sä oli muuttujakohtaisia variaatioita, mutta yleisesti kuitenkin voidaan todeta, 
että perusvalvontatapaamisten suhteellinen osuus on sitä pienempi, mitä 
vakavammista ongelmista valvottavan kohdalla on kysymys. Toisaalta 
tapaamissisältöjen jakaumiin saattaa vaikuttaa tarjolla olevat mahdollisuudet 
käyttää paikallisia palveluita. Eri puolella Suomea on erilaiset mahdollisuudet 
osallistua paikallisten joko kriminaalihuollon tai jonkun muun toimijan organi-
soimien asiakasryhmien toimintaan. Yksilötasolla puolestaan saattaa olla 
kysymys siitä, onko valvottavalla esimerkiksi hoitosuhde johonkin muuhun 
tahoon. Esimerkiksi päihdekeskustelujen osuus valvontatapaamisten sisäl-
löstä saattaa olla pienempi, jos valvottavan päihdehoito on järjestynyt jollain 
muulla tavalla.

Tarkasteltaessa staattisia, dynaamisia ja organisatorisia muuttujia koskevia 
jakaumia suhteessa tapaamisten sisältöön, kävi ilmi, että naisvalvottavilla168 
ja heikoissa elämäntilanteessa elävillä valvottavilla tuen ja palveluohjauksen 
osuus on hieman keskimääräistä suurempi (ks. Liite 11.). Peruskoulu kesken 
-statuksella merkityillä169 ja laitosmaisissa olosuhteissa asuvilla lähes neljän-
nes valvontatapaamisten sisällöistä oli merkitty tuen ja palveluohjauksen 
antamiseksi. Päihdekeskustelut kytkeytyivät ymmärrettävästi valvottavien 
päihdeongelmiin, erityisesti huumeiden käytön ja päihteistä seuraavien 
terveyshaittojen ja läheissuhteisiin kohdistuvien haittojen kanssa työskente-
lyyn. Niillä, joilla oli arvioitu päihteiden käytöstä seuraavan suuria haittoja 
terveyteen, päihdekeskustelujen osuus tapaamissisällöistä oli viidennes170. 
Tapaamissisällöt eivät selity pelkästään valvottavista ja heidän tarpeistaan 
käsin: tapaamissisällöissä oli alue- ja toimistokohtaisia eroja. Länsi-Kaakon 
alueella perusvalvontatapaamisten osuus oli yli 10 prosenttia suurempi 
verrattuna Itä-Pohjoisen alueeseen171, missä puolestaan tuen ja palveluohja-
uksen osuus oli jonkin verran kahta muuta aluetta korkeampi172. helsingin 
aluetoimistossa seitsemän prosenttia eli keskimääräiseen verrattuna yli 
kaksinkertainen osuus tapaamisista kohdentui ohjelmien ja tehtävien työstä-
miseen. Lahden aluetoimistossa päihdekeskustelujen suhteellinen osuus oli 
keskimääräiseen verrattuna lähes kolminkertainen ja Pohjois-Suomen 
aluetoimistossa tuen ja palveluohjauksen osuus yli kaksinkertainen. Keski-
määräistä suurempi osuus yksityisvalvojien tapaamisista oli määritelty 
perusvalvontatapaamisiksi.

VALVONNALLE ASETETUT TAVOITTEET JA 
NIIDEN TOTEUTUmINEN

Valvojat olivat merkinneet tietokantaan valvonnalle asetetut keskeiset tavoit-
teet ja niiden toteutumisen. Tavoitteita saattoi olla kolme tai neljä, joita 
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arvioitiin asteikolla ”ei toteutunut”, ”toteutunut osittain” ja ”toteutunut koko-
naan”. Ensisijaisista muutostavoitteista rikosten kanssa työskentelyn osuus 
oli 28 prosenttia, elämäntilannetekijöiden eli toimeentulon, työn ja koulutuk-
sen kanssa työskentely 16 prosenttia sekä päihteidenkäytön kanssa työsken-
tely 15 prosenttia. Toiseksi tärkeimmistä muutostavoitteista tärkeimmäksi oli 
asetettu työskentely elämäntilannetekijöiden kanssa (32 %). Tämän jälkeen 
tulivat päihteidenkäytön (22 %) ja rikosten käsittely (18 %).

Kun tarkasteltiin valvonnan tavoitteiden saavuttamista prosenttijakaumien 
perusteella, 49 prosentissa valvonnoista oli arvion mukaan kokonaisuudes-
saan päästy tavoitteen mukaiseen päämäärään. 35 prosentissa tavoite oli 
toteutunut osittain ja 17 prosentissa tavoite ei ollut asiakastyöntekijän mu-
kaan toteutunut edes osittain. Parhaiten valvonnan tavoitteet oli arvioitu 
saavutetun asumista ja rikoksia koskevan työskentelyn alueella. Asumista 
koskevassa tavoitteen asettelussa 67 prosenttia valvonnoista oli päättynyt 
tavoitteen saavuttamiseen kokonaan ja 21 prosenttia osittain. 59 prosenttia 
rikoksen käsittelyyn kohdistuneista tavoitteista oli toteutunut kokonaan ja 27 
prosenttia osittain. harvemmin oli onnistuttu päihteiden käytön vähentämi-
sessä, yhteistyön rakentamisessa sekä rikoksia vähentävien kognitioiden 
kanssa työskentelyssä.173

Tavoitteenasettamisen muuttujakohtainen vertailu viittaa siihen, että miesval-
vottavien kanssa on naisvalvottavia jonkin verran useammin tavoitteeksi 
asetettu rikosten käsittely (ks. Taulukko 11.). Naisvalvottavien kanssa työs-
kentelyn tavoitteeksi on puolestaan suhteellisesti useammin asetettu sosiaa-
lista verkostoa, terveyttä ja elämäntilannetta koskevat kysymykset174. Ulko-
maalaistaustaisten valvottavien kanssa valvonnan ensisijaiseksi tavoitteeksi 
on suomalaistaustaisia selvästi useammin asetettu asumistilanteen paranta-
minen ja rikosten käsitteleminen175. Seksuaalirikoksesta tuomittujen jakauma 
muistuttaa ulkomaalaistaustaisten vastaavaa, mutta rikosten käsittely on 
sisällöissä vielä korostuneemmassa asemassa176. Seksuaalirikoksesta 
tuomituista puolella valvonnan ensisijainen tavoite kytkeytyy rikoksen käsitte-
lyyn. huumausainerikoksesta ja liikennejuopumuksesta tuomituilla puoles-
taan päihdeasioiden käsittely valvonnan tavoitteena korostuu, mutta huu-
mausainerikoksesta tuomituilla pelkkä toimeenpanon läpivieminen on 
asetettu tavoitteeksi selvästi muita useammin. Aiempia tuomioita omaavien 
kanssa oli keskimääräistä jonkin verran useammin asetettu valvonnan 
tavoitteeksi rikoksen käsittely177.

Dynaamisia muuttujia koskeva vertailu suhteessa valvonnan tavoitteisiin 
viittaa edellisenkaltaiseen tavoitteenasettelun dynamiikkaan (ks. Taulukko 
11.). Päihdemuuttujat viittaavat siihen, että mitä selkeämmin kysymys on 
ongelmallisesta päihteidenkäytöstä, sitä terhakkaammin asiakastyöntekijät 
asettavat päihteidenkäytön prosessoinnin valvonnan ensisijaiseksi tavoit-
teeksi. Yleisesti voikin sanoa, että mitä vaikeampia valvottavan päihdeongel-
mat ovat, sitä enemmän valvonnan sisällöissä keskitytään niihin ja jos 
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päihdeongelmat ovat vähäisempiä, rikoskeskustelut saavat enemmän alaa. 
Mitä vähemmän sosiaalisten verkostojen ja valvottavan kognitioiden näh-
dään altistavan rikoksen uusimiselle, sitä enemmän valvonnan tavoitteet 
kääntyvät kohti elämäntilannetekijöitä eli toimeentuloa, koulutusta ja asumis-
ta. Päihteidenkäytön käsittelyyn kohdistuvat tavoitteenasettelut ovat ongel-
mallisimmin päihteitä käyttävien osalta suhteessa kaksinkertaisia ja päihde-
asioiden käsittely valvonnan ensisijaisena tavoitteena selvästi yleisempää 
kuin muissa segmenteissä. Rikosten käsittelyn asettaminen peruskoulun 
kesken jättäneiden ryhmässä tavoitteeksi on yleisempää, mikä osaltaan saat-
taa selittyä sillä, että ryhmä on vielä keskimääräistä nuorempaa ja päihdeon-
gelmat vähäisempiä. Vailla asuinpaikkaa elävien valvonnan tavoitteeksi on 
keskimääräistä useammin asetettu toimeenpanon suorittaminen. Yli neljän-
neksellä tähän ryhmään kuuluvista valvonnan loppuunsaattaminen on asetet-
tu valvonnan ensisijaiseksi tavoitteeksi. (Taulukko 11.)

Valvonnalle asetetut tavoitteet toteutuivat parhaiten vähiten ongelmallisissa 
valvontasegmenteissä (ks. Liite 12.)178. Tavoitteisiin oli päästy keskimääräistä 
useammin elämänvaiheen normatiivisiin instituutioihin kuten työelämään tai 
opiskeluun kiinnittyneiden kanssa sekä niiden kohdalla, joilla ei ole aiempia 
sakkotuomioita. Sakkoihin aiemmin tuomitsemattomien, seksuaalirikoksesta 
tuomittujen sekä työ- ja opiskelutilanteessa parhaimmassa tilanteessa 
olleiden kanssa tavoitteeksi keskimääristä useammin oli asetettu rikosten 
käsittely, jossa siis oli arvioitu parhaiten onnistutun. Tavoitteeseen pääsemi-
nen oli vastaavasti arvioitu sitä vaikeammaksi mitä vaikeampana valvottavan 
ongelmia pidettiin.

YHTEENVETO: VALVONTATAPAAmISTEN 
TIHEYS, TAPAAmISKONTEKSTIT, SISÄLLÖT, 
TAVOITTEET JA TULOKSET

Ehdollisvalvottavia tavattiin keskimäärin joka 27. päivä (md=21). Valvottavia 
tavattiin tiheämmin valvonnan alkutaipaleella ja lyhyissä valvonnoissa 
valvottavia tavattiin tiheämmin kuin pidemmissä valvonnoissa. Valvontata-
paamisten tiheydellä oli yhteys vain valvottavan asumistilanteeseen ja 
huumeiden käyttöön. heikossa asuntotilanteessa olevia ja vakavista päihde-
ongelmista kärsiviä tavattiin harvemmin. Yksityisvalvojat tapasivat valvotta-
viaan keskimäärin harvemmin kuin kriminaalihuollon asiakastyöntekijät. 
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Asiakastyöntekijät olivat tehneet merkinnän keskimäärin 14 erimuotoisesta 
tapaamista ja 14 muusta välillisestä yhteydenpidosta. Tavallisin yhteydenpi-
don toteuttamisen tapa oli valvottavan yksilötapaaminen. Näiden henkilökoh-
taisten tapaamisten osuus kaikista valvojan ja valvottavan välisistä yhteyden-
pidoista oli hieman yli puolet. Vajaa kaksi kolmasosaa valvontatapaamisista 
toteutui toimisto-olosuhteissa. 70 prosenttia tapaamisten sisällöistä oli 
merkitty ”perusvalvontatapaamisiksi”. Välillisten yhteydenpitojen suhteellinen 
osuus kasvoi, jos valvottavalla oli merkittäviä päihteiden käytön ongelmia tai 
elämäntilanne oli muutoin heikko.

Länsi-Kaakon alueella (44 %) oli vähemmän välillisiä yhteydenpitoja valvotta-
vien kanssa kuin kahdella muulla kriminaalihuoltoalueella. Aluetoimistoista 
Vantaan aluetoimistossa välillisten yhteydenpitojen osuus kaikista yhteyden-
pidoista on 60 prosenttia kun taas Tampereella osuus on vajaa 40 prosenttia. 
Erot toimistojen välillä saattavat osaltaan selittyä yksityisvalvojien käytöstä. 
Valvojat pitivät yhteyttä naisvalvottaviinsa useammin tekstiviestein179. ”Teksti-
viestikulttuuriin” oli selvimmin ryhdytty vanhimman ikäryhmän naisvalvotta-
vien kanssa.

henkilökohtainen yksilötapaaminen valvottavan kanssa kahden on valvonta-
työn perusrakenne. Enemmän yksilötapaamisia ja keskimäärin vähemmän 
kaikkia muita tapaamisia oli seksuaalirikoksesta tuomituilla. Legitimoidusti 
työmarkkinoiden ulkopuolella olevilla (yleensä naisvalvottavia), alle 18-vuo-
tiailla ja niillä, joilla oli peruskoulunsa kesken esiintyi suhteellisesti enemmän 
perhetapaamisia kuin muilla. Päihteiden käytön ongelmat ja laitossijoitus 
ennustavat ennen kaikkea viranomaistapaamisten suhteellisen osuuden 
kasvua. Korkea asiakasryhmätapaamisten suhteellinen osuus heijastellee 
enemmänkin mahdollisuutta osallistua tarjolla oleviin asiakasryhmiin kuin 
valvottavista lähtevää asiakasryhmiin osallistumisen tarvetta, jälkimmäistä 
luonnollisesti pois sulkematta.

”Perusvalvontatapaaminen” valvontatapaamisen sisältönä on niin ikään 
valvontatyön perusrakenne. Perusvalvontatapaamiseksi luokiteltuja tapaami-
sia oli kaikista tapaamisista 71 prosenttia. Perusvalvontatapaamisten osuus 
valvontatapaamisten sisällöistä on sitä pienempi, mitä vakavammista ongel-
mista valvottavan kohdalla on kysymys. Naisvalvottavilla ja heikoissa elä-
mäntilanteessa elävillä valvottavilla tuen ja palveluohjauksen osuus tapaa-
missisällöistä oli keskimääräistä suurempi. Päihdekeskustelut kytkeytyivät 
ymmärrettävästi valvottavien päihdeongelmiin, erityisesti huumeiden käytön 
ja päihteistä seuraavien terveyshaittojen ja läheissuhteisiin kohdistuvien 
haittojen kanssa työskentelyyn. Ohjelmien ja tehtävien kanssa työskentelyä 
oli tehty keskimäärin ongelmattomampien valvottavien kanssa. Esimerkiksi 
seksuaalirikoksesta tuomittujen tapaamissisällöistä ohjelmien ja tehtävien 
suorittaminen oli keskimääräiseen verrattuna lähes kolminkertainen. Tapaa-
missisällöissä oli myös alue- ja toimistokohtaisia eroja. Länsi-Kaakon alueella 
perusvalvontatapaamisten osuus on yli 10 prosenttia suurempi verrattuna 



96 97

Itä-Pohjoisen alueeseen, missä puolestaan tuen ja palveluohjauksen osuus 
on jonkin verran kahta muuta aluetta korkeampi.

Valvontatyöskentelyn ensisijaisista muutostavoitteista rikosten käsittelyn 
osuus oli 28 prosenttia, elämäntilannetekijöiden eli toimeentulon, työn ja 
koulutuksen kanssa työskentely 16 prosenttia sekä päihteidenkäytön kanssa 
työskentely 15 prosenttia. Vajaassa puolessa valvonnoista oli arvion mukaan 
kokonaisuudessaan päästy tavoitteen mukaiseen päämäärään. 35 prosentis-
sa tavoite oli toteutunut osittain ja 17 prosentissa tavoite ei ollut asiakastyön-
tekijän arvion mukaan toteutunut edes osittain. Parhaiten valvonnan tavoit-
teet oli arvioitu saavutetun asumista ja rikoksia koskevan työskentelyn 
alueella. harvemmin oli onnistuttu päihteiden käytön vähentämisessä, 
yhteistyön rakentamisessa sekä rikoksia vähentävien kognitioiden kanssa 
työskentelyssä.

Valvonnan tavoitteissa esiintyi joitain staattisiin ja dynaamisiin muuttujiin 
kytkeytyviä eroja. Miesvalvottavien kanssa oli naisvalvottavia jonkin verran 
useammin tavoitteeksi asetettu rikosten käsitteleminen. Vastaavasti naisval-
vottavien kanssa työskentelyn tavoitteeksi on suhteellisesti useammin 
asetettu sosiaalista verkostoa, terveyttä ja elämäntilannetta koskevat tavoit-
teet. Ulkomaalaistaustaisten valvottavien kanssa valvonnan ensisijaiseksi 
tavoitteeksi oli suomalaistaustaisia selvästi useammin asetettu asumistilan-
teen parantaminen ja rikosten käsitteleminen. huumausainerikoksesta ja 
liikennejuopumuksesta tuomituilla puolestaan päihdeasioiden käsittely 
valvonnan tavoitteena korostui, mutta huumausainerikoksesta tuomituilla (ja 
myös vailla asuinpaikkaa elävillä) pelkkä toimeenpanon läpivieminen oli 
asetettu tavoitteeksi selvästi useammin. 

Valvonnalle asetetut tavoitteet olivat toteutuneet parhaiten vähiten ongelmalli-
sissa valvontasegmenteissä. Tavoitteisiin oli päästy keskimääräistä useam-
min elämänvaiheen normatiivisiin instituutioihin, kuten työelämään tai opiske-
luun, kiinnittyneiden kanssa sekä niiden kohdalla, joilla ei ollut aiempia 
sakkotuomioita. heikoimmin valvonnan aikaiseen ensisijaiseen tavoitteeseen 
oli päästy päihteitä ongelmallisimmin käyttävän valvontasegmentin kanssa. 
Mitä vaikeampia valvottavan päihdeongelmat olivat, sitä enemmän valvon-
nan sisällöissä keskityttiin niihin, ja jos päihdeongelmat olivat vähäisempiä, 
rikoskeskustelut saivat enemmän alaa. Mitä vähemmän sosiaalisten verkos-
tojen ja valvottavan kognitioiden nähtiin altistavan rikoksen uusimiselle, sitä 
enemmän valvonnan tavoitteet kääntyivät kohti elämäntilannetekijöitä.
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EHDOLLISVALVONTATYÖ JA 
UUSImISRISKI
Viimeisessä luvussa paneudutaan kahden lyhyen esimerkin avulla valvotta-
vien uusimisriskiin ja toimenpiteisiin, jotka tähdätään vaikuttamaan sen 
pienenemiseen. Uusimisriski ja yhdyskuntaseuraamusten – tässä yhteydes-
sä valvontatyön – vaikuttavuus ovat kaikkea muuta kuin yksiselitteisiä käsit-
teitä, vaikka yhdyskuntaseuraamuksia koskevassa kirjallisuudessa ne ovat 
kestoaihe. Anthony Bottoms (2001) erottelee neljä näkökulmaa siihen, miten 
arvioida uusimisriskin vähentämistä yhdyskuntaseuraamuksilla. Bottomsin 
mukaan yhdyskuntaseuraamusta voidaan pitää vaikuttavana, (1) jos se 
poistaa tuomitun uusintarikollisuuden kokonaan tietyksi ajaksi, (2) jos se 
poistaa uusintarikollisuuden kokonaan tietyksi ajaksi, ja toisenlaisessa 
rangaistusmuodossa tuomitun riski uusintarikollisuudelle olisi ollut suurempi, 
(3) jos tuomittu suorittaa yhdyskuntaseuraamuksen kokonaisuudessaan 
ilman määräysten rikkomista tai se on osittain vaikuttava tai (4) jos jokin 
välitavoite toimeenpanon aikana saavutetaan. (Bottoms 2001, 87–88).

Tässä tutkimuksessa uusimisriskiä ja ehdollisvalvonnan vaikuttavuutta 
tarkastellaan kahden lyhyen analyysin kautta. Ensinnäkin analysoidaan sitä, 
millaiset tekijät selittävät koko valvontapopulaation tasolla valvonnan keskey-
tymisriskiä sekä vertaillaan sitä, miten keskeytymissyytä selittävät tekijät 
suhteutuvat siihen, millaisiin seikkoihin asiakastyöntekijät perustavat asiak-
kaidensa valvonta-aikaisen tilanteen muutosta koskevan arvionsa.

Toiseksi vertaillaan sellaisia asiakassegmenttejä, joiden voi perustellusti 
väittää olevan kiinnostavia valvontatyön sisältöjen näkökulmasta. Tarkaste-
luun nostetaan kolme asiakassegmenttiä valvonnan päättymissyihin ja 
asiakastyöntekijöiden riskiarviointeihin180 nojautuen. Ensimmäinen niistä on 
korkean uusimisriskin valvottavat, joiden valvonta ei keskeytynyt vaan päättyi 
siihen, että koeaika kului loppuun. Ryhmän koko on 93 valvottavaa. Toinen 
segmentti on valvonta-aikana kuolleet valvottavat, joita aineistossa oli 20. 
Kolmas ovat ne 23 valvottavaa, joiden valvonta on keskeytynyt ehdollisen 
vankeuden täytäntöönpanon vuoksi. Ensimmäistä ryhmää voi asiakastyönte-
kijöiden arvion perusteella pitää korkean uusimisriskin segmenttinä ja kahta 
jälkimmäistä valvonnan päättymissyyn perusteella. Kiinnostavaa on se, onko 
näiden ryhmien ominaisuuksissa ja valvontakäytännöissä sellaisia elementte-
jä, jotka voisivat selittää sitä, miksi korkeasta uusimisriskistä huolimatta 
ensimmäisen ryhmän valvonta on saatu vietyä päätökseen ja miksi kahdella 
jälkimmäisellä valvonta on keskeytynyt.
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VALVONNAN KESKEYTYmISSYIDEN JA 
ASIAKASTYÖNTEKIJÖIDEN ARVIOIDEN 
VERTAILU

Tässä osiossa tarkastellaan sitä, millaiset seikat ovat riski ehdollisvalvonnan 
keskeytymiselle. Multinomistisen logistisen regression keinoin pyritään 
rakentamaan keskeytymistä selittävää mallia, jossa eri tekijöiden väliset 
vaikutussuhteet ilmaistaan riskikertoimin. Keskeytymistä koskevaa mallia 
verrataan toiseen valvonnan vaikuttavuutta koskevaan kriteeriin, eli siihen, 
miten asiakastyöntekijät ovat arvioineet valvonnan sujuneen. Valvonnan 
keskeytymisen sijaan kriteeriksi nostetaan asiakkaan tilanteen muutos 
valvonta-aikana ja rakennetaan mallia siitä, mitkä tekijät asiakastyöntekijöi-
den arvioiden mukaan selittävät valvottavan tilanteen heikentymistä valvonta-
aikana.

Taulukossa 12. on esitetty valvonnan keskeytymistä selittävä malli ja taulu-
kossa 13. vastaaviin muuttujiin perustuva malli, joka perustuu kriminaalihuol-
lon asiakastyöntekijöiden esittämään arvioon siitä, että valvottavan tilanne on 
heikentynyt valvonta-aikana. Kummankin mallin taustana on näkemys siitä, 
että valvonnalla ei ole kyetty syystä tai toisesta riittävästi vaikuttamaan 
valvottavan elämäntilanteeseen. Malleja tulee tulkita siten, että jokaisella 
muuttujalla on viiteryhmänsä, joka saa arvon 1. Muut muuttujan arvot suhteu-
tuvat viiteryhmän arvoon. Taulukossa 12. muiden muuttujien saamat arvot 
ilmaisevat, kuinka suuri keskeytymisriski muuttujan muissa luokissa viiteryh-
män arvoon (1) suhteutettuna on. Taulukossa 13. muuttujien arvot ja niiden 
väliset riskisuhteet ilmaisevat, kuinka merkittävänä asiakastyöntekijä pitää 
kyseistä tekijää valvottavan tilanteen heikentymisessä. Esitetyn mallin 
lähtökohtana on uuden kriminologisen paradigman näkemys siitä, että 
valvottavan heikot kognitiiviset taidot sekä rikosmyönteinen ajattelu ja 
yhteiskunnan vastaiset asenteet olisivat keskeiset rikosalttiuteen vaikuttavat 
tekijät. Kognitiomuuttujan jälkeen malliin lisätään demografisia tekijöitä, 
rikosmuuttujia, elämäntilannetekijöitä ja valvottavan päihteiden käyttöä 
koskevia tietoja.

Taulukon 12. ensimmäisessä mallissa on esitetty valvottavan rikosmyönteis-
ten asenteiden yhteys täytäntöönpanon keskeytymiseen. Riskisuhteen 
tarkastelu osoittaa, että rikosalttiita asenteita omaavilla valvottavilla on 
nelinkertainen riski täytäntöönpanon keskeytymiseen. Paradigman esittämä 
näkemys vaikuttaisi siten perustellulta. On kuitenkin syytä edelleen vakioida 
muita tekijöitä ja tarkastella, voisiko rikosalttiin ajattelun ja keskeytymisen 
välinen yhteys selittyä joillain muilla tekijöillä. Näin tehdään lisäämällä toiseen 
malliin demografisia tekijöitä eli ikä, sukupuoli ja kansalaisuus. Näyttää siltä, 
ettei sukupuolella, iällä tai kansalaisuudella ole tilastollista yhteyttä valvonnan 
keskeytymiseen ja rikosmyönteisen ajattelun yhteys täytäntöönpanon kes-
keytymiseen säilyy edelleen nelinkertaisena.
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Kolmanteen malliin taulukossa 12. on lisätty valvottavaa koskevia staattisia 
muuttujia eli tuomiohistoriaa ja valvontaan johtavaa rikoslajia koskevat tiedot. 
Tarkastelu osoittaa, että aiemmin sakkoihin tuomituilla valvottavilla on lähes 
kymmenkertainen valvonnan keskeytymisriski verrattuna niihin, joilla aiempia 
sakkotuomioita ei ole. Myös rikosmyönteisten asenteiden yhteys keskeytymi-
seen pysyttäytyy verrattain korkeana tässäkin mallissa. Neljänteen malliin on 
lisätty kolme valvottavan elämäntilannetta kuvaavaa muuttujaa eli koulutusta-
so, asumistilanne sekä työ- ja opiskelutilanne. Tässä mallissa sakkotaustan 
tilastollisesti merkitsevä yhteys häviää, vaikka sakkoihin tuomittujen riski 
keskeytymiseen on edelleen lähes kuusinkertainen. Rikosmyönteisten 
asenteiden tilastollinen yhteys suhteessa keskeytymisriskiin heikentyy. Se on 
enää 2.4-kertainen verrattuna niihin, joilla ei ole arvioitu olevan rikosmyöntei-
siä asenteita. Voimakkaimmin neljännessä, elämäntilannetekijät huomioon 
ottavassa mallissa keskeytymistä selittää valvottavan työ- ja opiskelutilanne. 
Niillä, jotka eivät kiinnittyneet työelämään tai opiskeluun, on lähes kymmen-
kertainen riski keskeytymiseen. Viimeiseen eli viidenteen malliin on lisätty 
vielä valvottavan alkoholin käyttöä koskevat tiedot. Alkoholin käytön lisäämi-
sen myötä rikosmyönteisen ajattelun tilastollinen yhteys valvonnan keskeyty-
miseen häviää. Keskeytymistä selittävät enää valvottavan heikko työ- ja 
opiskelutilanne ja vakava alkoholin käyttö.

Taulukossa 13. on puolestaan esitetty samoihin muuttujiin perustuva mallinta-
minen suhteessa asiakastyöntekijöiden arvioon siitä, että valvottavan tilanne 
on muuttunut valvonnan aikana huonompaan suuntaan. Kysytään siis: mikä 
selittää asiakastyöntekijän arviota valvottavan tilanteen heikentymisestä 
valvonta-aikana. Ensinnäkin on todettava, että kaikissa asiakastyöntekijän 
arviota selittävissä malleissa rikosmyönteisten asenteiden yhteys valvottavan 
tilanteen heikentymiseen on huomattavasti voimakkaampi kuin valvonnan 
keskeytymistä selittävässä mallissa. Elämäntilannetekijöistä asumistilanteen 
väliaikaisuus ja kiinnittymättömyys työhön tai opiskeluun sekä alkoholin 
käyttö ovat merkitsevässä yhteydessä asiakastyöntekijän arvioon. 

Malleja vertailtaessa on tärkeää huomata, että asiakastyöntekijöiden arviot 
kiinnittyvät pitkälti samoihin seikkoihin – joskaan eivät samalla painoarvolla 
– kuin mihin päättymissyytä koskevan mallintamisen perusteella tulisi kiinnit-
tää huomiota. Toisaalta mallit eivät mittaa sinänsä samaa kohdetta, mutta silti 
mallien väliset erot herättävät kiinnostavia kysymyksiä. Rikosmyönteisiä 
asenteita koskevat erot johtavat kysymään, antavatko työntekijät enemmän 
painoa asiakkaan kognitiivisten prosessien arvioinnille kuin päättymissyyn 
perustalta olisi tarpeen ja jättävät esimerkiksi valvottavan elämäntilanteeseen 
kytkeytyvät seikat vähemmälle? Ja jos, niin miksi? Toisaalta taas työntekijöi-
den arvioita selittävässä mallissa nousee esiin valvottavan asumistilanteen 
väliaikaisuus, joka päättymissyytä koskevassa mallissa jää näkymättömiin. 
Voidaan kysyä, miksi asumistilanteen väliaikaisuuden arvioidaan olevan 
merkittävä riskitekijä?
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Taulukko 12. Multinomistinen logistinen regressio, selitettävänä valvonnan 
keskeytyminen (riskikertoimet, OR*=p<.05, **=p<.01, ***p<.001)

MUUTTUJA-
RYhMÄ

MUUT-
TUJA

LUOKKA Malli1 Malli2 Malli3 Malli4 Malli5

Kognitiot Rikosalttiit ei altista 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
asenteet altistavat 4.00*** 4.01*** 3.80** 2.40* 1.82

Sukupuoli Mies 1.00 1.00 1.00 1.00
Demografia Nainen .68 .57 .59 .83

Ikä –18 1.00 1.00 1.00 1.00
18–20 1.59 1.56 1.35 1.08
21– 1.43 1.34 1.23 1.08

Kansa- Suomi 1.00 1.00 1.00 1.00
laisuus Muu .74 1.04 .98 1.67

Sakko- Ei 1.00 1.00 1.00
Tuomio- tuomiot Kyllä 9.48* 5.88 5.49
historia ja Rikoslaji Omaisuus 1.00 1.00 1.00
rikostiedot Väkivalta 1.64 1.76 1.98

Liikennejuopumus 1.06 1.08 1.22
huumausaine 1.37 1.46 2.15
Muu 1.36 1.05 1.10

Koulutus- Ammattikoulutusta 1.00 1.00
Elämän- taso Perusk. suoritettu 1.97 2.05
tilanne Peruskoulu kesken 2.60 3.40

Asumis - Vakinainen 1.00 1.00
tilanne Väliaikainen 1.62 1.10

Vailla asuinpaikkaa 1.29 1.12
Työ- ja Kiinnittynyt 1.00 1.00
opiskelu Ei kiinnittynyt 9.73** 8.46**

Päihteet Alkoholi Ei ongelmaa 1.00
Vähäistä 1.23
Vakavia ongelmia 4.98**

R²=6.6 R²=6.6 R²=13.8 R²=22.4 R²=27.6
N=1171 N=1171 N=757 N=743 N=729
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Taulukko 13. Multinomistinen logistinen regressio, selitettävänä asiakastyön-
tekijän arvio valvottavan valvonnanaikaisen tilanteen heikkeneminen (riski-
kertoimet, OR, *=p<.05, **=p<.01, ***p<.001)

MUUTTUJA-
RYhMÄ

MUUT-
TUJA

LUOKKA Malli1 Malli2 Malli3 Malli4 Malli5

Kogniot Rikosalttiit ei altista 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
asenteet altistavat 11.64*** 11.76*** 8.01*** 5.12*** 4.39**

Sukupuoli Mies 1.00 1.00 1.00 1.00
Demografia Nainen .99 .56 .71 .91

Ikä –18 1.00 1.00 1.00 1.00
18–20 .99 .93 .79 .57
21– 1.22 1.16 .88 .87

Kansa- Suomi 1.00 1.00 1.00 1.00
laisuus Muu 1.00 1.00 1.00 1.00

Sakko- Ei 1.00 1.00 1.00
Tuomio- tuomiot Kyllä 2.06 2.13 1.32
historia ja Rikoslaji Omaisuus 1.00 1.00 1.00
rikostiedot Väkivalta .50 .50 .68

Liikennejuopumus 1.04 1.10 1.06
huumausaine 1.87 2.37 3.92
Muu 1.07 .78 .83

Koulutus- Ammattikoulutusta 1.00 1.00
Elämän-
tilanne

taso Peruskoulu 
suoritettu

3.11 3.84

Peruskoulu kesken 1.00 1.00
Asumis- Vakinainen 1.00 1.00
tilanne Väliaikainen 3.66** 3.49*

Vailla asuinpaikkaa 1.49 1.79
Työ- ja Kiinnittynyt 1.00 1.00
opiskelu Ei kiinnittynyt 3.72* 3.36*

Alkoholi Ei ongelmaa 1.00
Päihteet Vähäistä 3.53*

Vakavia ongelmia 5.26*

R²=19.0 R²=19.3 R²=21.4 R²=31.9 R²=38.3
N=683 N=683 N=472 N=466 N=455
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KOLmEN ASIAKASSEgmENTIN VERTAILU

Tutkimuksen empiirisen osuuden lopuksi vertaillaan kolmen eri perustein 
valvonnan riskiryhmäksi luettavan asiakassegmentin ominaisuuksia, jotka 
voisivat selittää toisistaan poikkeavia valvonnan päättymissyitä. Liikkeelle 
lähdetään jälleen staattisista tekijöistä eli demografisista muuttujista ja 
rikoslajista. Tämän jälkeen vertaillaan edellä esitettyjen summamuuttujien 
valossa segmenttien tuomiohistoriaa, elämäntilannetta, päihteiden käyttöä, 
sosiaalisia verkostoja sekä rikosalttiuteen kytkeytyviä kognitioita. Valvottavia 
koskevista tiedoista edetään valvonnan organisatorisiin ja prosessuaalisiin 
elementteihin ja edelleen siihen, esiintyykö valvonnanaikaisissa toimenpiteis-
sä ryhmien välillä eroja. Yksinkertaisuuden vuoksi kutsun ”KAP-ryhmäksi” 
korkean uusimisriskin ryhmää, jolla valvonta loppui koeajan päättymiseen ja 
vastaavasti ”TP-ryhmäksi” asiakassegmenttiä, jonka valvonta päättyi ehdolli-
sen vankeuden täytäntöönpanoon. Lisäksi vertailussa ovat siis valvonta-
aikana kuolleet. Näihin kolmeen ryhmää kuuluvien valvottavien osuus koko 
aineistosta oli pyöreästi 11 prosenttia.

Demografiset tekijät ja rikoslaji. Kolmen segmentin välillä ei demografisis-
sa muuttujissa esiintynyt juuri eroja. KAP-ryhmässä naisvalvottavien osuus oli 
13 prosenttia ja TP-ryhmässä vajaa 9 prosenttia. Ulkomaalaistaustaisten 
valvottavien osuus valvonta-aikana kuolleiden keskuudessa oli kaksinkertai-
nen kahteen muuhun ryhmään verrattuna, mutta ero ei ole tilastollisesti 
merkitsevä. Rikoslajirakenteen osalta segmentit erosivat tilastollisesti merkit-
sevästi (ks. Liite 13.). Väkivaltarikoksesta tuomittujen osuus oli valvonta-aika-
na kuolleiden ryhmässä 40 prosenttia ja TP-ryhmässä 26 prosenttia181. Tämä 
saattaa kertoa siitä aiemmissa tutkimuksissa havaitusta seikasta, että 
väkivallan tekijät ovat usein myös väkivallan uhreja. TP-ryhmässä liikennejuo-
pumuksesta tuomittujen suhteellinen osuus oli kahta muuta ryhmää selvästi 
korkeampi, mutta se ei ole poikkeuksellisen korkea suhteutettuna koko 
aineistoon. KAP-ryhmässä omaisuus- ja huumausainerikosten suhteellinen 
osuus rikoslajirakenteessa oli korkea kahteen muuhun ryhmään verrattuna. 
Koko aineistoonkin suhteutettuna KAP-ryhmän omaisuus- ja huumausaineri-
kollisuus oli selvästi yleisempää.

Staattiset ja dynaamiset tekijät. Kuviossa 10. on vertailtu kolmen segmen-
tin kriminogeenisten summamuuttujien välisiä eroja. Kuviosta voi lukea esiin 
sen, että KAP-ryhmä on monessa suhteessa arvioitu olevan heikommassa 
tilanteessa ja ”korkeammassa uusimisriskissä” kuin TP-ryhmä tai valvonta-
aikana kuolleet. KAP-ryhmän päihteiden käytön tilanne ja päihteiden käytös-
tä seuraavat haitat on arvioitu selvästi ongelmallisimmaksi. Tämä saattaa 
viitata edellä esitettyyn havaintoon ryhmän huumausainerikospainotteisuu-
desta. KAP-ryhmän tuomiohistoria on kuormittuneempaa182 ja sosiaaliset 
verkostot sekä kognitiot merkitsevästi rikosalttiimpia kuin kahdella muulla 
segmentillä. Ainoastaan elämäntilanteen summamuuttujan arvo on
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TP-ryhmässä korkeampi kuin KAP-ryhmässä. Tämä nostaa toistamiseen 
esiin edellä esitettyihin mallintamisiin perustuneen kysymyksen valvottavan 
verrattain näkymättömistä elämäntilannetta ja uusimisriskiä ehdollistavista 
tekijöistä. Samalla voidaan kysyä, onko TP-ryhmää selvästi ongelmallisem-
paan KAP-ryhmään sovellettu valvonta-aikana toimenpiteitä, jotka ovat 
mahdollistaneet heidän valvontansa jatkumisen koeajan loppuun? Valvonta-
aikana kuolleiden ryhmässä päihteiden käytön tilanne on yhtä ongelmallinen 
kuin TP-ryhmässä, mutta kuolleiden päihteiden käytöstä seuraavat haitat on 
arvioitu huomattavan mataliksi. Onko niin, että kuolleet ovat verrattain 
väkivaltaisessa ympäristössä elävien ja paljon päihteitä käyttävien, mutta 
”hiljaa hukkuvien” valvottavien segmentti?

Valvonnan organisatoriset ja prosessuaaliset tekijät. Valvonnan organisa-
torisista muuttujista alueellisten jakaumien tarkastelun pohjalta voi nostaa 
esiin kaksi seikkaa. Itä-Pohjoisen alueen suhteellinen osuus oli valvonta-
aikana kuolleiden ryhmässä 19 prosenttia keskimääräistä suurempi. TP-ryh-
mässä puolestaan Länsi-Kaakon kriminaalihuoltoalue sai hallitsevan roolin. 
Alueen osuus oli 20 prosenttia keskimääräistä suurempi. Valvojatyypin 
valinnassa ryhmien välillä puolestaan tuli esiin se, että riskiryhmät oli kyetty 

Kuvio 10. Kriminogeenisten summamuuttujien keskiarvot kolmessa segmen-
tissä
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tunnistamaan verrattain hyvin. Kaikissa segmenteissä yksityisvalvojien käyttö 
oli huomattavasti keskimääräistä vähäisempää. TP-ryhmässä vain viisi 
prosenttia valvonnoista oli annettu yksityisvalvojalle hoidettavaksi. (ks. Liite 
14.). Prosessuaalisista tekijöistä voi mainita sen verran, että TP-ryhmässä 
koeajan pituus oli selvästi pidempi kuin kahdessa muussa ryhmässä. Pituus 
oli KAP-ryhmässä 638, kuolleiden ryhmässä 657 ja TP-ryhmässä 718 vuoro-
kautta. KAP-ryhmän tapaamistiheys oli 27, kuolleiden 17 ja TP-ryhmän 31 
päivää.

Kuvio 11. Keskeiset yhteydenpidon tapaa, tapaamispaikkaa ja tapaamisten 
sisältöjä koskevat tunnusluvut kolmessa segmentissä
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Kuvio 12. Ehdollisvalvontaa koskevien tavoitteiden jakauma (%) kolmessa 
segmentissä

Kuvio 13. Valvonnan sisältöjen jakauma (%) kolmessa segmentissä
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Yhteydenpidon tavat, tapaamispaikat ja kontekstit sekä tapaamisten 
sisällöt. Kuviossa 11. on esitetty segmenttien vastaavat indikaattorit kuin 
koko aineistosta kuviossa 8. Tapaamisten osuus kaikista yhteydenpidoista on 
kaikissa ryhmissä pienempi kuin aineistossa keskimäärin. Osuus on pienem-
pi TP-ryhmässä ja selvästi pienempi KAP-ryhmässä, jossa välillisiä yhtey-
denpitoja on jo lähes 60 prosenttia yhteydenpidoista. Yksilötapaamisten 
osuus tapaamisista on verrattain sama kaikissa ryhmissä. Muista tapaamisis-
ta KAP-ryhmässä oli perhetapaamisia kolme ja viranomaistapaamisia 
seitsemän prosenttia, joista kumpikin on prosentin verran korkeampi kuin 
niiden osuus kokonaisaineistossa. Soittojen osuus välillisistä yhteydenpidois-
ta kaikissa ryhmissä on verrattain sama ja vastaa suurin piirtein aineiston 
keskitasoa. Toimisto-olosuhteissa toteutuneiden tapaamisten osuuden 
tarkastelu osoittaa, että ryhmien välillä on kiinnostavia eroja. KAP-ryhmässä 
ja erityisesti valvonta-aikana kuolleiden ryhmässä toimistotapaamisten osuus 
on keskimääräistä korkeampi, mutta TP-ryhmän tapaamisista vain puolet oli 
toteutunut toimisto-olosuhteissa. Vankilatapaamisten osuus TP-ryhmässä oli 
kahdeksan ja KAP-ryhmässä viisi prosenttia.

Valvonnanaikainen tavoitteenasettelu. Kuviossa 12 on esitetty valvonnalle 
asetetut ensisijaiset työskentelyn tavoitealueet. KAP- ja TP-ryhmissä päih-
teidenkäyttöön kohdistuva tavoitteenasettelu on selvästi keskimääräistä 
voimallisempaa. Valvonta-aikana kuolleiden segmentissä toimeentuloa, työtä 
ja koulutusta sekä asumista koskevien valvonnanaikaisten tavoitteenasette-
luiden osuudet ovat saaneet keskimääräistä suuremman osan. TP-ryhmässä 
pelkkä toimeenpanon läpivieminen ja saattaminen loppuun on selvästi 
keskimääräistä yleisempää ja ryhmää koskevista ensisijaisista tavoitteen-
asetteluista sen osuus on lähes kolmannes. TP-ryhmän suhteen asiakastyön-
tekijät ovat siten jo valmiiksi laskeneet valvontaa koskevan tavoitteenasette-
lun matalalle.

Tapaamisten sisällöt. Koko aineistossa perusvalvontatapaamisiksi merkitty-
jen tapaamiskertojen osuus on 70 prosenttia (Kuvio 13). Prosenttiosuudessa 
on segmenttien välillä selkeitä eroja. TP-ryhmässä perusvalvontatapaamisten 
osuus on 73 prosenttia ja ”muuksi sisällöksi” merkittyjä tapaamisiakin 
selvästi enemmän kuin aineistossa keskimäärin tai kahdessa muussa 
segmentissä. Strukturoidun toiminnan osuudet valvontatapaamisissa ovat 
merkittävästi suurempia KAP-ryhmässä ja valvonta-aikana kuolleiden ryh-
mässä. KAP-ryhmässä, jossa summamuuttujien vertailu osoitti olevan 
enemmän päihdeongelmia ja niistä koituvia haittoja, on ryhdytty, tai päästy 
työstämään päihteiden käyttöä päihdekeskusteluilla valvottavan kanssa. 
Valvonta-aikana kuolleiden ryhmässä tuen ja palveluohjauksen osuus on 
koko aineistoon nähden yli kaksinkertainen.

Valvonnalle asetettujen ensisijaisten tavoitteiden toteutuminen on kuvatuissa 
kolmessa segmentissä selvästi vähäisempää kuin aineistossa keskimäärin. 
Parhaiten valvonnalle asetettu ensisijainen tavoite oli toteutunut valvonta-
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aikana kuolleiden ryhmässä, tämän jälkeen KAP-ryhmässä ja heikoin tulos oli 
TP-ryhmässä. (ks. Liite 15.)

YHTEENVETO

Luvussa tarkasteltiin valvontatyön tavoitteenasettelua ja toimenpiteitä kahden 
pienen tapausanalyysin kautta. Ensinnäkin analysoitiin sitä, millaiset tekijät 
selittävät koko valvontapopulaation tasolla valvonnan keskeytymisriskiä ja 
vertaillaan sitä, miten keskeytymissyytä selittävät tekijät suhteutuvat siihen, 
millaisiin seikkoihin asiakastyöntekijät perustavat asiakkaidensa valvonta-
aikaisen tilanteen muutosta koskevan arvionsa. Keskeytymistä selittävää 
mallia rakennettiin logistisen regressioanalyysin keinoin. Toiseksi tarkaste-
luun nostettiin kolme asiakassegmenttiä valvonnan päättymissyihin ja 
asiakastyöntekijöiden riskiarviointeihin perustuen ja vertailtiin, onko näiden 
ryhmien ominaisuuksissa ja valvontakäytännöissä sellaisia elementtejä, jotka 
voisivat selittää sitä, miksi korkeasta uusimisriskistä huolimatta ensimmäisen 
ryhmän valvonta on saatu vietyä päätökseen ja miksi kahdella jälkimmäisellä 
valvonta oli keskeytynyt.

Keskeytymistä selittävän mallin tarkastelu osoitti, että rikosalttiita asenteita 
omaavilla valvottavilla on nelinkertainen riski täytäntöönpanon keskeytymi-
seen. Elämäntilannetta ja päihteiden käyttöä koskevien muuttujien lisäämi-
sestä malliin seurasi rikosmyönteisten asenteiden ja valvonnan keskeytymi-
sen tilastollisen yhteyden häviäminen. Keskeytymistä selittivät enää 
valvottavan heikko työ- ja opiskelutilanne ja vakava alkoholin käyttö. Keskey-
tymisen mallia vertailtiin malliin, jossa asiakastyöntekijät olivat arvioineet 
asiakkaansa tilanteen heikentymisen syitä valvonta-aikana. Analyysi osoitti, 
että asiakastyöntekijöiden arviot kiinnittyvät pitkälti samoihin seikkoihin, 
joskaan eivät samalla painoarvolla. Rikosmyönteisten asenteiden yhteys 
valvottavan tilanteen heikentymiseen oli huomattavasti voimakkaampi kuin 
valvonnan keskeytymistä selittävässä mallissa.

Keskeytymisriskin ja asiakastyöntekijöiden arvioiden lisäksi vertailtiin kolmea 
asiakassegmenttiä, joista ensimmäinen oli korkean uusimisriskin valvottavat, 
joiden valvonta oli viety onnistuneesti loppuun (KAP-ryhmä). Toinen ryhmä 
olivat valvonta-aikana kuolleet ja kolmas ne valvottavat, joiden valvonta oli 
keskeytynyt ehdollisen vankeuden täytäntöönpanon vuoksi (TP-ryhmä).

Analyysi osoitti, että kuolleiden ryhmässä ja TP-ryhmässä väkivaltarikoksista 
tuomittujen osuudet olivat korkeita. TP-ryhmässä liikennejuopumuksesta 
tuomittujen suhteellinen osuus oli kahta muuta ryhmää selvästi korkeampi. 
Koko aineistoonkin suhteutettuna KAP-ryhmän omaisuus- ja huumausaineri-
kollisuus oli selvästi yleisempää. KAP-ryhmä oli monessa suhteessa arvioitu 
olevan heikommassa tilanteessa ja ”korkeammassa uusimisriskissä” kuin 
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TP-ryhmä tai valvonta-aikana kuolleet. KAP-ryhmän päihteiden käytön tilanne 
ja päihteiden käytöstä seuraavat haitat oli arvioitu selvästi ongelmallisimmak-
si. heidän tuomiohistoriansa oli kuormittuneempi ja sosiaaliset verkostot 
sekä kognitiot rikosalttiimpia kuin kahdella muulla segmentillä. Ainoastaan 
elämäntilanteen summamuuttujan arvo oli TP-ryhmässä korkeampi kuin 
KAP-ryhmän. Valvonnan alueellisten ja organisatoristen tekijöiden vertailu 
osoitti, että Itä-Pohjoisen alueella kuolleiden osuus oli suhteellisesti suurempi 
ja keskeytyneiden valvontojen Länsi-Kaakon alueella. Yksityisvalvojien käyttö 
oli kaikissa segmenteissä huomattavasti keskimääräistä vähäisempää.

Valvonnan prosessuaalisten ja sisällöllisten tekijöiden tarkastelu kertoi siitä, 
että tapaamisten osuus kaikista yhteydenpidoista oli kaikissa ryhmissä 
pienempi kuin aineistossa keskimäärin. KAP-ryhmässä ja erityisesti valvonta-
aikana kuolleiden ryhmässä toimistotapaamisten osuus oli keskimääräistä 
korkeampi, mutta TP-ryhmän tapaamisista vain puolet oli toteutunut toimisto-
olosuhteissa. Vankilatapaamisten osuus TP-ryhmässä oli kahdeksan ja 
KAP-ryhmässä viisi prosenttia. KAP- ja TP-ryhmissä päihteidenkäyttöön 
kohdistuva tavoitteenasettelu oli selvästi keskimääräistä voimallisempaa. 
Valvonta-aikana kuolleiden segmentissä toimeentuloa, työtä ja koulutusta 
sekä asumista koskevien valvonnanaikaisten tavoitteenasetteluiden osuudet 
olivat saaneet keskimääräistä suuremman osan. TP-ryhmässä pelkkä 
toimeenpanon läpivieminen ja saattaminen loppuun oli yleisempää ja 
ryhmää koskevista ensisijaisista tavoitteenasetteluista sen osuus oli lähes 
kolmannes. TP-ryhmässä perusvalvontatapaamisten osuus oli 73 prosenttia 
ja ”muuksi sisällöksi” merkittyjä tapaamisiakin selvästi enemmän kuin 
aineistossa keskimäärin tai kahdessa muussa segmentissä. Strukturoidun 
toiminnan osuudet valvontatapaamisissa olivat suurempia KAP-ryhmässä ja 
valvonta-aikana kuolleiden ryhmässä. Parhaiten valvonnalle asetettu ensisi-
jainen tavoite oli toteutunut valvonta-aikana kuolleiden ryhmässä, tämän 
jälkeen KAP-ryhmässä ja heikoin tulos oli TP-ryhmässä.
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NUORTEN EHDOLLIS
VALVONTA: JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 
JA POHDINTAA
Yleistä. Tutkimuksessa on tarkasteltu ehdollisesti rangaistujen nuorten 
valvontaa. Ehdollinen vankeusrangaistus ja siihen liitetty valvonta ovat niin 
määrällisesti kuin laadullisestikin merkittävä osa nuorten rikosoikeudellista 
seuraamusjärjestelmää. Sen volyymi yhdyskuntaseuraamusten joukossa on 
merkittävä. Tutkimuksen näkökulma on ollut enemmän eksploratiivinen ja 
kuvaileva kuin selittävä. On haluttu tietää, keitä valvontaan tulevat nuoret 
ovat, millaista rikoshistoriaa heillä on, millaisia ovat heidän rikoksensa ja 
millaisessa elämäntilanteessa he elävät. Samantyyppisiä kysymyksiä on 
esitetty koskien valvojina toimivia henkilöitä sekä valvonnan organisatorisia ja 
alueellisia järjestelyjä.

Valvontaan tulevat nuoret ovat elämänkaarellaan monella tapaa nuoruuden 
kriittisessä pisteessä, jossa kiinnittyminen aikuiselämän normatiivisiin insti-
tuutioihin on käsillä. Ikäkauteen kuuluu peruskoulun saattaminen loppuun ja 
kiinnittyminen opiskeluun tai työelämään. Siihen voi kuulua parisuhteen 
muodostamista, jopa mahdollinen perheen perustaminen. Valvontatyön 
keskeinen tehtävä on ikäkauteen kytkeytyviin instituutioihin kiinnittymisen 
edistäminen ja tukeminen sekä niistä syrjäytymisen ehkäiseminen. Syrjäyty-
mistä on monella sektorilla pidetty merkittävimpänä rikollisuuteen vaikuttava-
na tekijänä.

Valvontaan tulevien nuorten elämäntilanne leikkaa ikä-rikos-käyrän kaksi 
trendiä ja niiden rajapinnan. Valvonnassa on nuoria, joiden teot vaikuttavat 
ainutkertaisilta ja heidän elämäntilanteensa on verrattain hyvä. Tästä kertoo 
se, että runsaat 12 prosenttia valvonnoista lakkautetaan ennen koeajan 
päättymistä. Valvontoja lakkautetaan valvottavaan liittyvin syin silloin kun 
valvottava osoittaa kiinnittymistä elämänvaiheensa normatiivisiin instituutioi-
hin, päihteidenkäyttö on verrattain vähäistä ja pysyy hallinnassa.

84 prosenttia valvonnoista päättyi koeajan kuluttua loppuun. Vain vajaa kaksi 
prosenttia valvonnoista päättyi, koska tuomioistuin muunsi ehdollisen van-
keuden ehdottomaksi ja suhteellisesti saman verran valvottavia kuolee 
valvonta-aikana. Valvonnat päättyvät todennäköisemmin toimeenpanon 
keskeytymiseen uuden rikoksen vuoksi tai valvottavan kuolemaan, jos 
valvottava elää vailla asuinpaikkaa, on työttömänä ja hänellä esiintyy päihtei-
den ongelmakäyttöä. Valvontaan johtaneen rikoksen näkökulmasta ”riskiryh-
mään” kuuluvat ennen kaikkea väkivaltarikoksesta tai ”muusta rikoksesta” 
tuomitut. Elämäntilanteen yleinen epävakaus, kiinnittymättömyys tai vaikeus 
kiinnittyä ikäkauden normatiivisiin instituutioihin ja päihdeongelmat johtavat 
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siihen, ettei valvontaa lakkauteta. Sitä jatketaan tai se saattaa päättyä jopa 
keskeytymiseen. Alle 18-vuotiaiden kohdalla tärkeä arviointikriteeri on myös 
rikosalttiuteen kytkeytyvät sosiaaliset sidokset.

Moninaiset valvottavien sosiaaliset ja henkilökohtaiset ongelmat kytkeytyvät 
yhteen. Jos valvottavalla on peruskoulu saattamatta loppuun, on todennä-
köistä, että myös hänen asumistilanteensa ja työ-/opiskelutilanteensa on 
heikko, ja taas päinvastoin (ks. Keinänen 2008). Jos ongelmien ilmenemistä 
valvonnassa lähdettäisiin jollain kriteerillä ennakoimaan, voisi valvontaan 
johtavan rikoksen näkökulmasta nostaa kokonaisaineistosta esiin omaisuus- 
ja huumausainerikoksesta tuomitut, joista kummankin ryhmän elämäntilan-
teessa moninaiset ”syrjäytymisen riskitekijät” kytkeytyvät yhteen. huumausai-
nerikoksesta tuomituilla painottuivat edelleen erilaiset päihteidenkäytön 
ongelmat, kun asiaa tarkennettiin summamuuttujien vertailulla. Omaisuusri-
koksiin syyllistyvien taustaan näyttäisi liittyvän tuomiorasitteen kasautumista 
ja monenlaisia elämänhallinnan ongelmia, joka muistuttaa Juha Kääriäisen 
formuloimaa ”nuorten seikkailijoiden” ryhmää (Kääriäinen 1994, 43–66). 

Vaikka valvottavien rikosalttiuteen vaikuttaa monenlaisia sosiaalisiin suhtei-
siin, työ- ja opiskelutilanteeseen ja asenteisiin liittyviä tekijöitä, tekijöistä 
päällimmäiseksi nousee valvottavan päihteidenkäytön tilanne. Alkoholin 
käyttöön liittyvä rikollisuus, joka tutkimuksen valossa on ennen kaikkea 
suomalaiseen kulttuuriin ja maskuliinisuuteen liittyvä piirre, näyttäisi olevan 
valvontapopulaation perusproblematiikkaa. Sekakäyttö ja huumausaineet 
tuovat mukanaan lähinnä ongelmien kärjistymistä. Tämä näkyi muun muassa 
viimeisen luvun vertailuissa. Koeajan loppuun jatkaneen riskiryhmän kanssa 
oli päästy suhteellisesti enemmän asiakaskontaktiin, työskentelyn kohteena 
olivat päihteiden käytön ongelmat ja valvonta saatiin vietyä loppuun. Niiden 
valvottavien ryhmässä, joiden valvonta oli keskeytynyt, tapaamisten suhteel-
linen osuus oli selvästi pienempi ja valvonnan tavoitteeksi oli useammin 
asetettu ainoastaan toimeenpanon loppuun saattaminen. Ongelmat olivat 
laadullisesti verrattain samankaltaisia, mutta niiden intensiteetissä on eroja. 
Ryhmiä viime kädessä erottavien mekanismien identifioiminen on vaikeaa ja 
käsillä olevan aineiston valossa lähes mahdotonta. 

Rikoslajeja koskevista analyyseista nousi esiin myös ryhmä, jonka kanssa 
valvonta oli toistuvasti saatu vietyä mutkattomasti läpi. Seksuaalirikoksesta 
tuomitut näyttäisivät olevan tässä suhteessa oma lukunsa. heillä on vähän 
aiempaa tuomiorasitusta, elämäntilanne on verrattain kunnossa ja heidän 
kanssaan oli päästy hyvin asiakaskontaktiin, jossa ennen kaikkea oli työsken-
nelty rikosten uusimista vähentävien ohjelmien ja tehtävien parissa. 

Kaksi valvontasegmenttiä. Staattisten kriminogeenisten tekijöiden analyy-
sin perustalta voi nostaa esiin kaksi valvontatyön arjessa helposti tunnistetta-
vaa segmenttiä, joiden kanssa työskentelyyn tulisi vastaisuudessa kiinnittää 
huomiota. Ensinnäkin on syytä nostaa esiin valvontaan tulevat nuoret naiset. 
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Tulokset viittaavat siihen, että naisvalvottavat ovat monella tapaa heikom-
massa tilanteessa kuin miesvalvottavat. heillä on suhteellisesti useammin 
peruskoulu saattamatta loppuun ja työttömyys yleisempää. Naisvalvottavilla 
oli miehiä suhteellisesti enemmän sakkotuomiohistoriaa ja heidän valvontaan 
johtava tekonsa oli suhteellisesti enemmän väkivaltarikollisuutta. Mitä van-
hemmasta naisvalvottavasta on kyse, sitä vaikeammassa tilanteessa seka-
käytön ja laittomien päihteiden suhteen naisvalvottavat ovat. Yksittäisistä 
ikäryhmistä heikoimmassa asemassa olivat 18–20-vuotiaat naisvalvottavat eli 
se ryhmä, jolla esimerkiksi lastensuojelutoimien kautta järjestynyt voimakas 
tuki saattaa olla heikentymässä.

Valvontaan tulevat nuoret naiset vaikuttavat melko valikoituneelta ryhmältä, 
jonka kanssa työskentelyllä on joitain tunnusomaisia piirteitä. Naisvalvottavia 
sijoitetaan valvontaan ennen kaikkea naisvalvojille ja erityisesti alle 18-vuo-
tiaiden tyttöjen valvojiksi määrätään miehiä vain vähän. Naisvalvottavien 
kanssa yhteydenpito on miehiä enemmän ”tekstiviestikulttuuria”. Institutio-
naalisen elämänkulun näkökulmasta naisvalvottavat ovat miehiä useammin 
erilaisilla hoitovapailla ja heitä tavataan suhteellisesti enemmän kotioloissa. 
Jos ongelmallista päihteidenkäyttöä esiintyi, niitä koskevat haitat liitettiin 
miehiä useammin suhteessa terveyteen ja läheissuhteisiin kuin työelämään. 
Valvonnanaikainen tavoitteenasettelu liittyy rikosten käsittelyn tai päihdeon-
gelmien työstämisen sijasta sosiaalisten sidosten, terveyden ja arkipäivän 
elämäntilanteen työstämiseen.

Toinen helposti tunnistettava segmentti ovat ulkomaalaistaustaiset valvotta-
vat. Tällä ryhmällä on suomalaistaustaisia merkittävämpi valvontaa edeltävä 
tuomiorasite ja heidän valvontaan johtava rikoksensa on suhteellisesti 
enemmän omaisuus- tai seksuaalirikollisuutta. Ulkomaalaistaustaisilla 
valvottavilla ei ollut merkittävästi pidempiä koeaikoja, mutta heitä valvotaan 
suomalaistaustaisia pidempään ja heidän valvontojaan lakkautetaan suhteel-
lisesti vähemmän, mitä tuomiorasite saattaa mahdollisesti selittää. Ulkomaa-
laistaustaiset valvottavat ovat kiinnittyneet työhön tai opiskeluun verrattain 
hyvin, mutta asumistilanne on usein epävakaa. Asumistilanteen heikkous 
näkyi valvonnalle asetetuissa tavoitteissa, joissa asumistilanteen parantami-
nen ja rikosten käsittely olivat tunnusomaisia ulkomaalaistaustaisten kanssa 
työskenneltäessä. Rikosten käsittelyyn panostaminen ulkomaalaistaustaisten 
valvottavien kanssa saattaa merkitä mahdollisuutta etnisesti sensitiiviseen 
rikosten käsittelyyn, jota Päivi honkatukia ja Leena Suurpää (2007) pitivät 
tutkimuksessaan suotavana. Alueellinen vertailu osoitti, että ulkomaalaistaus-
taiset nuoret ovat ennen kaikkea eteläisen Suomen problematiikkaa.

Valvonnan alueelliset ja organisatoriset järjestelyt. Valvontaa analysoitiin 
myös alueellisten ja organisatoristen näkökulmasta. Joitain valvottavien 
alueellisia ominaispiirteitä nousi analyyseissa esiin. Itä-Pohjoisen alueen 
valvottavien elämäntilanne oli monessa suhteessa heikoin. heillä oli suhteelli-
sesti enemmän tuomiorasitetta ja työ-/opiskelutilanne heikompi kuin kahdella 
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muulla alueella. Tunnusomainen valvontaan johtanut rikos oli liikennejuopu-
mus ja päihteiden – erityisesti alkoholin – käyttö ongelmallisempaa kuin 
muualla maassa. Alueen toimistoissa useammin kuin muualla maassa 
tulkittiin, että valvottavilla on rikosalttiita kognitioita. Itä-Pohjoisen valvottavien 
heikompaa tilannetta ei välttämättä voida selittää valvonta-aikaisesta asia-
kastyöstä ja siinä toteutetuista toimenpiteistä käsin. Erot saattavat selittyä 
sillä, että työllisyys- ja opiskelutilanne on yleisesti heikompi maan pohjoisilla 
ja itäisillä alueilla.

Valvontojen järjestämisessä alueiden ja toimistojen välillä esiintyi verrattain 
paljon eroja, jotka eivät palaudu valvottavien ominaisuuksiin. Tästä kertovat 
esimerkiksi valvontojen lakkauttamisprosentit tai yksityisvalvojien käytön 
alueelliset erot. Kriminaalihuollon asiakastyöntekijät hoitavat ehdollisvalvon-
noista merkittävän osan, mutta yksityisvalvojien käyttö lisääntyy siirryttäessä 
etelästä kohti pohjoista. Taustalla saattavat vaikuttaa paikallinen toimintakult-
tuuri, jossa yksityisvalvojia käytetään enemmän, yksityisvalvojien tarjonta on 
erilainen tai sitten asiaan vaikuttaa välimatkojen ehdollistama pakko, jonka 
vuoksi valvottavalle pyritään löytämään valvoja hänen läheltään ja luonnolli-
sesta ympäristöstään.

Valvottavaan liittyvistä seikoista valvojan valintaan asiakastyöntekijän ja 
yksityisvalvojan välillä vaikuttivat valvottavan rikoslaji, sukupuoli ja ikä. 
Nuorimman ikäluokan valvottavat valikoituivat keskimääräistä useammin 
yksityisvalvojille ja huumausainerikoksesta tuomitut sijoitettiin useammin 
asiakastyöntekijöiden välittömään valvontaan. Mitä enemmän valvottavalla 
esiintyi päihteiden ongelmakäyttöä ja niistä seuraavia haittoja sekä rikosalttii-
na pidettyjä kognitioita, sitä todennäköisemmin hänet asetettiin kriminaali-
huollon asiakastyöntekijän välittömään valvontaan. Kiinnostava, ja ehkä 
verrattain näkymätön valvontatyön rakenne on valvottavien valikoituminen 
valvojalle sukupuolen mukaan. Mitä nuoremmasta naisvalvottavasta on 
kysymys, sitä todennäköisemmin hänet asetetaan valvontaan naispuoliselle 
valvojalle, oli kysymys sitten asiakastyöntekijästä tai yksityisvalvojasta.

Ehdollisvalvontaa toteuttavien yksityisvalvojien ammatillinen status ja koulu-
tustaso ovat verrattain korkeita. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja nuoriso- ja 
vapaa-aikasektorin ammattilaisina toimivat henkilöt, jotka pääasiallisesti 
vastaavat nuorten yksityisvalvonnoista, tekevät paljon arvokasta ja ilmaista 
valvontatyötä oman leipätyönsä ohessa. Sen lisäksi, että yksityisvalvontojen 
osuus lisääntyy pohjoiseen siirryttäessä, myös yksityisvalvojien viranomais-
valtaisuus vähenee: yksityisvalvojana toimii pohjoista kohti mentäessä 
vähemmän virkatyön ohessa valvontaa hoitavia henkilöitä. Oma mielenkiin-
toinen ”laboratorionsa” yksityisvalvojien käytössä on Tampereen aluetoimis-
to, missä yli puolet alueen ehdollisvalvonnoista oli annettu yksityisvalvojille. 
Kriminaalihuollon kentällä työskentelevälle asiassa ei sinänsä ole mitään 
uutta, mutta yksityisvalvojien rekrytoinnin näkökulmasta tamperelaisten 
kokemukset ja työtavat saattaisivat olla ”benchmarking’n” arvoisia.
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Valvonnan prosessuaaliset seikat. Valvonnan prosessuaalisten seikkojen 
osalta on lähinnä toteavaa lausuttavaa. Valvottavia tavattiin keskimäärin 
hieman useammin kuin kerran kuukaudessa, mikä vastaa aiempia havaintoja 
valvottavien tapaamistiheydestä. Valvonnan alussa valvottavia tavattiin 
tiheämmin. Valvonnan aloittamisen prosessien osalta tärkein havainto oli, 
että määräpituuksia ja tavoitteiden toteutumista selittää voimakkaimmin 
valvontatyypin valinta eli se, hoidetaanko ehdollisvalvonta kriminaalihuollon 
asiakastyöntekijöiden toimesta vai annetaanko valvonta hoidettavaksi 
yksityishenkilölle. Pituuksia selittivät jonkin verran myös valvottavan työmark-
kinatilanne ja päihteiden käyttö: ensimmäisen yhteydenpidon aikajänne oli 
sitä pidempi, mitä heikompi valvottavan työmarkkina-asema oli ja mitä 
selvempää oli huumausaineiden käyttö.

Valvonnan päättymissyitä valvontapopulaation näkökulmasta on käsitelty jo 
aiemmin, mutta tässä yhteydessä on paikallaan vielä pari sanaa alueellisesta 
ja organisatorisesta näkökulmasta. Aluetoimistoissa esiintyy valvonnan 
kestoon vaikuttavia käytäntöjä, jotka eivät ole palautettavissa puhtaasti 
valvottavien problematiikkaan eli siihen, kuinka hyvä tai huono valvottavan 
elämäntilanne on. Vaikka valvottavien elämäntilanne Itä-pohjoisen alueella 
olikin heikompi, siellä valvontoja ei esimerkiksi päättynyt sen enempää 
muuntoon. Päinvastoin: Länsi-Kaakon alueella lakkautettujen ja ehdottomaksi 
vankeudeksi muunnettujen valvontojen osuudet olivat kahta muuta aluetta 
korkeammat. Valvonnan päättymissyiden toimistokohtainenkin tarkastelu 
kertoi huomattavista eroista niiden välillä; ilmiöstä, joka tuskin selittyy valvot-
tavista käsin vaan tekijöitä tulisi etsiä ehkä toimiston historiasta, toimintakult-
tuurista ja tavoitteenasettelusta. Tosiseikka esimerkiksi on, että toiset toimis-
tot lakkauttavat valvontojaan toisia toimistoja huomattavasti aktiivisemmin.

Valvonnan toteuttamisen kontekstit ja sisällöt. Valvottaviin pidettiin 
yhteyttä heitä tapaamalla tai välillisesti, esimerkiksi puhelimella. Yleisin 
yhteydenpito on tapaaminen kahden kesken toimistolla, missä pohditaan 
yleisiä valvottavan elämäntilanteeseen liittyviä asioita (”perusvalvontatapaa-
minen”). Muissa konteksteissa tai olosuhteissa tapaaminen on verrattain 
vähäistä. Välillisten yhteydenpitojen osuus kasvaa, jos valvottavalla esiintyy 
päihteiden käytön ongelmia tai hänen elämäntilanteensa on muutoin heikko. 
Välillisten yhteydenpitojen kasvu ja luvattomat vailla ilmoitusta olevat poissa-
olot valvontatapaamisista ovat valvonnan onnistumisen keskeisiä riskitekijöi-
tä, jotka kertovat siitä, ettei nuori ole kiinnittynyt valvontaan. Kiinnittymättö-
myys elämänvaiheen muihinkin normatiivisiin instituutioihin mitä ilmeisimmin 
antaa olettaa vaikeuksia myös valvontaan kiinnittymisessä. Välilliset yhtey-
denpidot eivät valvonnan päättymissyiden tavoin ole pelkästään valvottavien 
kiinnittymisestä kertova elementti vaan välillisesti tapahtuvien yhteydenpidon 
osuudet vaihtelivat toimistoittain. Yksi niiden osuuteen epäsuorasti vaikuttava 
tekijä on valvojatyyppi: jos valvontaa hoitaa yksityisvalvoja, välillisten yhtey-
denpitojen osuus on pienempi. Asiaa voisi tulkita niin, että yksityisvalvojat 
tapaavat valvottaviaan asiakastyöntekijöitä enemmän henkilökohtaisesti, 
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mutta erossa saattaa olla kyse myös kirjaamiskäytännöistä. Asiakastyönteki-
jät kirjaavat ylös kaikki yhteydenpidot valvottavansa kanssa, mutta yksityis-
valvojat ilmoittavat valvontaa koordinoivalle asiakastyöntekijälle lähinnä vain 
tapaamiset, jotka asiakastyöntekijä puolestaan kirjaa asiakastietojärjestel-
mään.

Valvonnan tavoitteet, sisällöt ja tulokset ovat yleisesti ottaen linjakkaita ja 
tulkinnallisesti ymmärrettäviä. Kun valvottavan rikosproblematiikassa näh-
dään jokin sitä tuottava tai ylläpitävä mekanismi, valvonnalle asetetaan sen 
työstämistä koskeva tavoite, valitaan rikosalttiuden vähentämiseen tähtääviä 
valvonnan sisältöjä ja saadaan niillä valvontaan tulevien ongelmiin suhteutu-
via, vaihtelevia tuloksia. Vähemmän ongelmallisissa valvontasegmenteissä 
päästään valvontatyöskentelyyn, tavoitteet asetetaan, keinot valitaan ja 
tuloksiinkin uskotaan päästyn, jos asiakastyöntekijöiden arvioihin nojaudu-
taan. Valvottavilla, joilla monet elämäntilanteeseen kytkeytyvät sosiaaliset ja 
yksilötason ongelmat kietoutuivat tiiviiksi kimpuksi, tavoitteellisen valvonta-
prosessin läpivieminen on huomattavasti epävakaampaa ja -varmempaa. 
Ensimmäinen kysymys, jonka valvoja kohtaa, on kontaktin syntymättömyys 
valvottavan kanssa. Esiintyy välillistä yhteydenpitoa, luvattomia poissaoloja 
valvontatapaamisista tai viimetipan peruutuksia erinäisillä enemmän tai 
vähemmän pätevillä syillä. Tällainen seikka ei ole ollut toistaiseksi valvonnan 
lainsäädännöllisillä tai organisatorisilla järjestelyillä hallittavissa.

Valvonnan sisältöjen analyysin perustalta on nähtävissä valvonnan sisältö-
alueiden ”nokkimisjärjestyksiä”, jotka ovat monessa suhteessa hyvin ymmär-
rettäviä. Keskeinen tekijä valvonnan sisältöjen rakentumisessa on valvotta-
van päihteiden käyttö. Mitä vaikeampia valvottavan päihdeongelmat ovat, 
sitä enemmän valvonnan sisällöissä keskitytään niihin. Jos päihteiden käyttö 
ei nouse erityiseksi ongelmaksi, valvonnan sisällöissä rikoskeskustelut 
saavat alaa. Lisäksi mitä vähemmän sosiaalisten verkostojen ja kognitioiden 
nähtiin altistavan rikoksen uusimiselle, sitä enemmän valvonnan tavoitteet 
kääntyivät kohti elämäntilannetekijöitä, eli toimeentuloa, työtä ja opiskelua.

Edellisiä havaintoja tukee myös viimeisen empiirisen luvun mallintaminen, 
jossa vertailtiin valvottavien rikosalttiuteen kytkeytyvien tekijöiden välisiä 
painokertoimia. Keskeytymissyyhyn perustuneessa mallinnuksessa rikosalt-
tiilla asenteilla oli oma merkityksensä, mutta niitä voimakkaammin keskeyty-
missyytä selittivät valvottavan kiinnittymättömyys työhön tai opiskeluun ja 
hänen alkoholin käyttönsä. Asiakastyöntekijät puolestaan olivat taipuvaisia 
arvioimaan valvottavan tilanteen heikkenemistä huomattavasti voimallisem-
min valvottavan rikosalttiin ajattelun näkökulmasta, vaikka elämäntilantee-
seen ja päihteidenkäyttöön liittyviä tekijöitä otettiin huomioon. Kriminaalihuol-
totyötä koskevan tavoitteenasettelun näkökulmasta valvontatyön logiikan voi 
sanoa olevan verrattain kohdallaan: valvonnassa pyritään ensisijaisesti 
rikosten käsittelyyn ja rikosalttiuteen kytköksissä olevien kognitiivisten 
prosessien muuttamiseen, jos valvottavan päihteiden käyttö sen sallii. 
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Toisaalta voidaan kysyä valvonnan keskeytymistä koskevaan malliin nojau-
tuen, että leikkaako rikosten käsittely ja uskomukset rikosalttiutta lisäävistä 
asenteista ja ajattelusta ehkä suuremman osan valvontatyöstä kuin olisi 
tarpeen? Keskeytymismallin näkökulmasta voimavaroja kun tulisi kohdistaa 
nuoren päihteiden käytön hallintaan ja kiinnittymiseen elämänvaiheen 
normatiivisiin instituutioihin eli työelämään ja opiskeluun, joiden suhteen rikol-
lisuus onkin ehkä vain sivutuote tai valvottavan laajemman elämänkentän 
heijaste.

huumausainerikoksista tuomituilla, joilla päihdeongelma saattaa aiheuttaa 
huomattavaa arkipäivän epävakautta, vain pelkkä toimeenpanon suorittami-
nen oli asetettu tavoitteeksi selvästi useammin kuin muista rikoslajeista 
tuomituilla. Toinen staattisiin muuttujiin liittyvä kiinnostava yksittäinen seikka 
ovat todennäköisesti sukupuolinormeihin kytkeytyvistä kulttuurisista määreis-
tä nousevat erot mies- ja naisvalvottavia koskevien valvonnan tavoitteenaset-
telujen eroavuudet. Kun edellisten valvonta-aikaiset tavoitteenasettelut 
liittyivät rikosten työstämiseen ja käsittelyyn, jälkimmäisten tavoitteet liittyivät 
suhteellisesti enemmän sosiaalisiin sidoksiin, terveyteen ja elämäntilantee-
seen. Onko siis niin, että staattiset muuttujat eivät olekaan niin staattisia kuin 
”mikä toimii” -tutkimus antaa ymmärtää vaan niitä tutkittaessa on otettava 
huomioon monenlaiset sukupuoleen liittyvät kulttuuriset määreet? Samankal-
tainen ilmiöhän tulee esille etnisiin vähemmistöihin lukeutuvien nuorten 
rikollisuuden ymmärtämisessä. heidän rikollisuutensa ei selity niinkään 
”maahanmuuttajuudesta” vaan sitä kautta kasautuvista elämänolosuhteista 
ja sosiaalisista sidoksista, jopa kansalaisten rasistisista reaktioista.

Uusimisriskistä. Tutkimuksen viimeisessä osassa suoritettiin joitain muuttu-
jakohtaisia ja asiakassegmentteihin liittyviä vertailuja valvottavien uusimisris-
kin näkökulmasta. Vertailuja tehtiin kahden tilastollisen mallin välillä, jossa 
selitettäviksi tekijöiksi otettiin valvonnan keskeytyminen ja asiakastyöntekijän 
laatima arvio asiakkaan tilanteen heikentymisestä valvonta-aikana. Vertailu 
osoitti, että valvonnan keskeytymistä selittivät ensisijaisesti valvottavan 
heikko työ- tai opiskelutilanne ja alkoholin käyttö. Asiakastyöntekijöiden 
tilannearviota selittivät samat tekijät, mutta ensisijaisesti valvottavan rikoksiin 
altistava ”huono ajattelu”. Tuloksia on esitelty ja pohdittu jo aiemmin, joten en 
käsittele asiaa tässä yhteydessä sen enempää.

Kolmen asiakassegmentin vertailu oli eräänlainen siirtymä valvontapopulaa-
tion ryhmien sisälle ja fokusoituun analyysiin. ”Riskiryhmät” erosivat jossain 
suhteessa toisistaan. Täytäntöönpantujen valvontojen ryhmä oli ainoastaan 
elämäntilannetekijöiden osalta heikommassa tilanteessa kuin vertailuryhmät. 
Lisäksi tuomio oli keskimääräistä useammin tullut väkivaltarikoksesta, mutta 
tässä suhteessa valvonta-aikana kuolleiden, ”hiljaa väkivaltaan hukkuneiden” 
ryhmä oli omaa luokkaansa. Valvonnanaikaisissa käytännöissä ”TP-ryhmä” 
erottui siitä, että se tuli huonosti kontaktiin. Välillisten yhteydenpitojen osuus 
oli korkeampi kuin vertailuryhmillä ja valvonnalle oli jo valmiiksi asetettu 
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”rimaahipova” tavoite saattaa vain toimeenpano loppuun. Strukturoidun 
valvontatoiminnan osuus oli keskeytyneiden ryhmässä pienempi kuin vertai-
luryhmissä. Vertailu osoitti, että TP-ryhmässä valvonta-aikaiset tavoitteen-
asettelut olivat toteutuneet kaikkein heikoimmin.

Ei ole perusteltua väittää, että kolme valittua segmenttiä olisivat mitenkään 
edustavia. Niidenkin suhteen olisi voitu ryhtyä riskisuhteiden laskentaan, 
mutta segmenttitapausten vähäinen määrä asetti sellaiselle rajoitteen. 
Toiseksi saattaa viime kädessä olla niin, etteivät valvonnan käytäntömuutok-
set ole tilastotutkimuksen keinoin tai kalkyloivuudella määritettävissä tai 
ratkaistavissa. Siksi on tutkimuksen lopuksi syytä painottaa, ehkä hieman 
uskaliaastikin, että tavallisesti vähänkään pidempään valvontatyötä tehnyt 
kykenee praktisen tietonsa kautta tiedostamaan monia tässä tutkimuksessa 
esille nousseita seikkoja, jotka aiheuttavat valvontaan tulleiden nuorten 
elämäntilanteissa ongelmia. Näiden tekijöiden tilastollinen kalkylointi on 
lähinnä hienosäätöä, jonka kautta valvontatyön välineiksi voi olla vaikea 
löytää jotain kovin uutta ja perustavaa.
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Liite 3. Aluetoimistojen osuudet (%) ehdollisvalvonnoista 
kriminaalihuolto alueittain

Liite 4. Miesten osuus (%) ehdollisvalvojista kriminaalihuoltoalueit-
tain valvojatyypin mukaan
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Liite 5. Sosiaali- ja terveys- sekä nuoriso- ja vapaa-alan tehtävissä 
toimivien osuudet (%) yksityisvalvojista aluetoimistoittain

Liite 6. Valvonnan päättymissyy (%) aluetoimistoittain kriminaalihuol-
toalueen mukaan
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Liite 7. Valvonnan kesto (vrk) päättymissyyryhmittäin ja staattis-
ten tekijöiden mukaan

Liite 8. Toimeenpanon aloittamisen ja ensimmäisen yhteyden-
pidon aikajänteet (vrk) staattisten ja dynaamisten muuttujien 
mukaan, jos p<.05 (*=p<.05, **=p<.01, ***=p<.001)
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Liite 9. Ehdollisvalvottavien rikoslajirakenne (%) aluetoimistoittain

Liite 10. Välillisten yhteydenpitojen osuus (%) kaikista yhteydenpidoista 
joidenkin staattisten ja dynaamisten muuttujien luokissa
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Liite 11. Valvonnan sisältö (%) joidenkin valvottavien staattisten ja dynaamis-
ten tekijöiden sekä organisatoristen muuttujien mukaan 

MUUTTUJA LUOKKA Perus-
val-

vonta-
tapaa-
minen

Tuki ja 
palve-
luoh-
jaus

Päih-
dekes-
kuste-

lut

Ohjelmat 
ja tehtä-

vät

Demografinen Nainen 64 14 19 3
18–20-v. 70 11 16 3
Ulkomaan kansallisuus 75 14 7 4

Rikoslaji huumausainerikos 67 12 13 4
Seksuaalirikos 79 4 9 8

Tuomiohistoria Ei sakkotuomioita 75 8 12 5
Rikosrekisteri 66 11 20 3

Koulutustaso Peruskoulu päättämättä 58 23 18 1

Asuinpaikka Laitos tai asuntola 56 22 20 2
Vailla asuinpaikkaa 62 14 23 1

Työ- ja
opiskelutilanne

Legit. työmarkkinoiden  
ulkopuolella

61 16 23 –

Työtön 64 14 19 3

Päihteet Alkoholink. huolestuttavan 
runsasta

64 10 23 3

huumeidenk. selvää ja  
huolestuttavaa

60 9 27 4

Lääkkeidenk. huolestuttavan 
runsasta

60 13 23 4

Päihdehaitat Suuria haittoja terveyteen 47 14 35 4
Suuria haittoja työhön 55 16 27 2
Suuria haittoja läheissuhteisiin 63 11 22 4

Sos. sidokset ja
ajankäyttö

Sosiaaliset sidokset altistavat 
uusimiseen

68 11 18 3

Ajankäyttö altistaa uusimiseen 65 13 19 3

Asenteet ja 
ajattelu

Ajattelu altistaa uusimiseen 66 14 17 3

KhL-alue Etelä 73 10 14 3
Länsi-Kaakko 76 9 11 4
Itä-Pohjoinen 64 13 21 2

Aluetoimisto helsinki 62 16 15 7
Joensuu 52 9 38 1
Lahti 69 8 22 1
Pohjois-Suomi 58 23 17 2

Valvojatyyppi Yksityisvalvoja 78 10 11 1

Koko aineisto Yhteensä 71 11 15 3
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Liite 12. Valvonnalle asetettujen ensisijaisten tavoitteiden toteutumisen keski-
arvot valvottavien staattisten ja dynaamisten tekijöiden mukaan



130 131

Liite 13. Rikoslajirakenne (%) kolmessa segmentissä 

Liite 14. Yksityisvalvojien käyttö (%) kolmessa segmentissä
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Liite 15. Valvonnalle asetettujen tavoitteiden  toteutuminen kolmessa seg-
mentissä
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LÄHDEVIITTEET
1 Kriittinen realismin lähtökohtana on käsitys todellisuudesta ihmismielestä 

riippumattomana (ontologinen realismi), kolmesta alasta (reaalinen, aktuaalinen 
ja empiirinen) koostuvana ulkoisena maailmana (Bhaskar 1978). Todellisuutta 
koskevat havainnot ja tulkinnat kuitenkin voivat olla virheellisiä ja tietoa todel-
lisuuden empiiriseltä alalta uskotaan voitavan saada monenlaisia menetelmiä 
käyttäen. Sosiaalista toimintaa, kuten ehdollisvalvontatyötä tarkastellaan 
avoimena järjestelmänä, jossa kausaalisuhteet ymmärretään tendenssinomai-
sina ja toiminnan seuraukset kontingentteina, luonnontieteelle tunnusomaisten 
syy-seuraus-suhteiden sijaan.

2 Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen peruskoulun yhdeksäsluokkalaisille neljän 
vuoden välein suorittamat piilorikollisuustutkimukset kertovat varkausrikollisuu-
den ja vahingontekojen johdonmukaisesta vähentymisestä vuosina 1995–2004. 
Nuorten massarikollisuuden vähentyminen on merkinnyt rikoksista pidättyvien 
nuorten osuuden selvää kasvua. Väkivaltarikollisuuden osalta samankaltaisia 
selviä trendejä ei ole havaittavissa suuntaan eikä toiseen. 2000-luvun alkupuo-
lella piilorikollisuuden piiriin jäävän väkivaltarikollisuuden määrä kuitenkin jonkin 
verran vähentyi. (Kivivuori 2006, 18–22).

3 Poliisitilastojen antama kuva nuorisorikollisuuden muutoksesta on piilori-
kollisuustutkimuksiin verrattuna jonkin verran erilainen. Nuorten ikäryhmien 
osuus rikoslakirikoksiin epäillyistä on hieman laskenut 2000-luvulla. Erityisesti 
15–17-vuotiaiden osuus laski vuoteen 2005 tultaessa.

4 Nuorten osalta keskeinen vedenjakaja on 15 vuoden rikosvastuuikäraja, jota 
nuoremmat henkilöt voivat määritelmällisesti tehdä rikoksen tunnusmerkistön 
täyttävän teon, mutta eivät täytä muita rikoksen kokonaisrakenteen osate-
kijöiden tunnusmerkistöjä. Valvontatyön näkökulmasta tämä tarkoittaa, ettei 
viittätoista vuotta nuorempaa henkilöä voida tuomita ehdolliseen vankeuteen ja 
asettaa valvontaan.

5 Vankeusyhdistys muutti nimensä Kriminaalihuolto ry.:ksi vuonna 1966. 
Vuonna 1975 Kriminaalihuolto ry:stä tehtiin julkisoikeudellinen yhdistys, 
Kriminaalihuoltoyhdistys, joka vuonna 2001 valtiollistettiin Oikeusministeriön 
alaiseksi Kriminaalihuoltolaitokseksi. Kriminaalihuoltolaitos vastaa ns. yhdyskun-
taseuraamusten toimeenpanosta.

6 hallitus antanee syksyllä 2009 eduskunnalle esityksen nuorten ehdollis-
valvontaa koskevasta laista (Rikosseuraamusviraston ylitarkastaja heimo 
Kangaspunta, suullinen tiedonanto 18.6.2009). Lainsäädännön tarkoitus on 
viedä useita viranomaisissa sovellettuja käytäntöjä lainsäädäntötasolle.

7 Don Andrews, James Bonta, Paul Gendreau ja Frank Porporino vain muutamia 
mainitakseni.

8 Määrittely on kyseenalainen, koska myös sosiaalityön käytäntöihin liittyy pakon 
käyttömahdollisuus (esim. huostaanotto lastensuojelussa) 

9 Valvottavan kansalaisuuden ymmärtäminen pysyvänä ominaisuutena, johon 
ei voida vaikuttaa, on monessa suhteessa kyseenalainen. Kansalaisuus voi 
muuttua hallinnollisella päätöksellä, mutta tässä yhteydessä sitä tarkastellaan 
yksinkertaisen vakaana poikkileikkausmuuttujana, jossa valvottavat jaotellaan 
suomalaistaustaisiin ja muun kansalaisuuden omaaviin valvottaviin. 

10 Valvottava kirjautuu tietokantaan automaattisesti Suomen kansalaiseksi, jollei 
asiakastyöntekijä tee kansalaisuuskohtaan muutosta.

11 χ²=21.06, p<..01
12 χ²=41.35, p<.001
13 χ²=26.16, p<.001
14 P=ns
15 P=ns
16 χ²=9.41, p<.01
17 χ²=7.26, p<.01
18 P=ns
19 χ²=28.41, p<.001
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20 χ²=26.29, p<.001
21 χ²=9.70, p<.01
22 P=ns
23 χ²=59.71, p<.001
24 χ²=62.48, p<.001
25 χ²=26.95, p<.001
26 χ²=34.34, p<.001
27 P=ns
28 Sakot χ²=30.28, p<.001; rikosrekisteri χ²=44.16, p<.001
29 P=ns
30 Asiakastietojärjestelmän luokituksessa koululaiset, opiskelijat ja työlliset ovat 

erotetut toisistaan. Legitimoidusti työvoiman ulkopuolella olevien ryhmään 
kuuluvat erilaisilla vanhempainvapailla olevat ja asevelvollisuutta suorittavat 
valvottavat.

31 χ²=29.82, p<.001
32 χ²=10.81, p<.01
33 P=ns
34 χ²=22.28, p<.01
35 Sakot χ²=57.74, p<.001; rikosrekisteri χ²=79.18, p<.001
36 χ²=16.66, p<.001
37 χ²=9.00, p<.05
38 χ²=11.12, p<.01
39 χ²=24.15, p<.01
40 Sakot χ²=29.43, p<.001; rikosrekisteri χ²=35.18, p<.001
41 χ²=12.68, p<.05
42 χ²=66.97, p<.001
43 χ²=119.54, p<.001
44 P=ns
45 χ²=9.00, p<.05
46 χ²=11.83, p<.05
47 χ²=31.80, p<.001
48 χ²=29.31, p<.001
49 χ²=31.05, p<.001
50 χ²=28.72, p<.001
51 χ²=65.10, p<.001
52 χ²=146.10, p<.001
53 P=ns
54 χ²=11.83, p<.05
55 χ²=97.17, p<.001
56 χ²=42.79, p<.001
57 χ²=53.13, p<.001
58 χ²=61.63, p<.001
59 χ²=154.71, p<.001
60 Terveys-työ: t=10.1, p<.001; Terveys-läheissuhteet: t=7.77, p<.001, Työ-

läheissuhteet: t=2.55, p<.05
61 Kruskall Wallis χ²=7.08, p<.05
62 Kruskall Wallis χ²=4.90, p<.05
63 Kruskall Wallis χ²=10.80, p<.01
64 P=ns
65 Kruskall Wallis χ²=13.66, p<.05
66 Kruskall Wallis χ²=29.31, p<.001
67 Terveys Kruskall Wallis χ²=18.76, p<.001; työ Kruskall Wallis χ²=23.66, p<.001; 

läheissuhteet Kruskall Wallis χ²=19.68, p<.001
68 Terveys Kruskall Wallis χ²=26.32, p<.001; työ F= Kruskall Wallis χ²=30.13, 

p<.001; läheissuhteet Kruskall Wallis χ²=23.06, p<.001
69 Kruskall Wallis χ²=26.16, p<.001
70 χ²=215.79, p<.001
71 χ²=7.79, p<.01
72 χ²=17.34, p<.001
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73 χ²=11.20, p<.01
74 χ²=91.84, p<.001
75 χ²=15.18, p<.001
76 P=ns
77 χ²=9.29, p<.05
78 χ==17.16, p<.001
79 P=ns
80 Esimerkiksi alkoholin käytön tilanne χ²=54.60, p<.001
81 χ²=9.45, p<.01
82 P=ns
83 χ²=6.76, p<.05
84 χ²=8.74, p<.05
85 χ²=4,77, p<.05
86 P=ns
87 P=ns
88 Esimerkiksi sakkotuomioiden ja sosiaalisten sidosten välinen yhteys χ²=48.38, 

p<.001 
89 χ²=31.08, p<.001
90 Esimerkiksi työ- /opiskelutilanteen ja sosiaalisten sidosten välinen yhteys 

χ²=111.81, p<.001 
91 Esim. alkoholin käytön ja sosiaalisten sidosten välinen yhteys χ²=208.65, 

p<.001
92 Esim. 
93 Cronbach α=.78
94 F=3.57, p<.05
95 F=3.50. p<.05
96 F=6.80, p<.01
97 F=4.18, p<.05
98 Päihde F=5.93, p<.001; Päihdehaitta F=4.53, p<.001; Elämäntilanne F=6.17, 

p<.001; Tuomiohistoria 5.46, p<.001; Sosiaaliset sidokset ja ajankäyttö F=6.34, 
p<.001; Asenteet ja ajattelu F= 3.84, p<.01. 

99 χ²=28.28, p<.001
100 χ²=140.38, p<.001
101 χ²=35.19, p<.001
102 χ²=158.40,p<.001
103 χ²=74.44, p<.001
104 Valvojat jaoteltiin yleisen järjestyksen (mm. poliisi, tuomari), sosiaali- ja terve-

ydenhuollon (sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja), koulutuksen ja opetuksen 
(opettaja, lastentarhaopettaja), nuoriso- ja vapaa-ajan (nuorisotyöntekijä), 
kirkon ja kolmannen sektorin (diakoni, pappi), elinkeinoelämän (toimitusjohtaja) 
sektoreihin. 

105 Koulutustaso ja ammattiasema pääteltiin yksityisvalvojan ammattinimikkeeseen 
vaativan koulutuksen mukaan, jos koulutusta ei ollut asiakastietojärjestelmään 
kirjattuna.

106 χ²=146.52, p<.001
107 P=ns
108 Kruskall–Wallis χ²=13.83, p<.01
109 Kruskall–Wallis χ²=18.98, p<.001
110 χ²=125.00, p<.001
111 χ²=20.1, p<.001
112 χ²=21.14, p<.001
113 χ²=17.91, p<.001
114 χ²=34.29, p<.001
115 χ²=78.86, p<.001
116 χ²=20.57, p<.01
117 χ²=9.19, p<.01
118 χ²=9.48, p<.01
119 χ²=19.31, p<.01
120 P=ns
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121 χ²=22.05, p<.01
122 F=3.45, p<.05
123 χ²=10.3, p<.05
124 χ²=9.6, p<.05
125 F=7.88, p<.01
126 F=7.04, p<.01
127 F=5.34, p<.05
128 F=3.00, p<.01
129 F=2.65, p<.05
130 F=3.61, p<.05
131 F=7.67, p<.01
132 Tähän tarkasteluun otettiin mukaan vain sellaiset valvonnat, joissa koeajan 

pituus oli merkitty valvonnan reaalista kesto pidemmäksi. Tietojärjestelmästä 
löytyi useita sellaisia valvontoja, jossa reaalikesto oli merkitty koeaikaa huomat-
tavasti pidemmäksi. Kysymys on ns. liittyvistä tuomioista, jossa valvottavalla on 
ollut myös aiempi valvontasuhde. 

133 F=11.65, p<.001
134 F=9.60, p<.001
135 F=31.16, p<.001
136 Toimeenpanon alkamisen ja ensimmäisen yhteydenpidon aikajänteiden 

laskutapa on tarkistettu Rikosseuraamusviraston suunnittelija Taina Alakahrilta 
(suullinen tiedonanto 15.10.2009).

137 F=1.77, p<.05
138 p=ns
139 Sakot χ²=81.38, p<.001; Rikosrekisteri χ²=19.59, p<.001
140 χ²=32.65, p<.001
141 χ²=80.87, p<.001
142 χ²=44.16, p<.001
143 χ²=92.19, p<.001
144 χ²=102.26, p<.001
145 χ²=20.27, p<.01
146 χ²=78.01, p<.05
147 χ²=34.29, p<.001
148 χ²=141.69, p<.001
149 χ²=141.69, p<.001
150 Kaikki summamuuttujien saamat arvot päättymissyyn mukaisessa luokituksessa 

olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä. Jos tarkastellaan päättymissyiden ja 
summamuuttujien välistä riippuvuutta Spearmanin korrelaatiokertoimella, 
summamuuttujat saavat seuraavat arvot: päihdeongelma r=.32, päihdehaitat 
r=.25, elämäntilanne r=.31, tuomiohistoria r=.29, sosiaaliset sidokset ja ajan-
käyttö r=.27 ja ajatukset ja asenteet r=.22.

151 F=3.45, p<.05
152 F=2.41, p<.01
153 F=2.28, p<.01
154 F=2.08, p<.05
155 F=1.80, p<.05
156 Vinouskerroin=6.92
157 F=5,71, p<.01
158 F=3.83, p<.05
159 F=6.08, p<.05
160 F=4.93, p<.01
161 F=13.31, p<.001
162 P=ns
163 P=ns
164 F=3.73, p<.05
165 F=7.83, p<.001
166 F=10.25, p<.001
167 F=7.96.p<.001
168 P=ns
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169 F=4.79, p<.001
170 F=19.35, p<.001
171 F=7.32, p<.001
172 P=ns
173 χ²=33,1, p<.01
174 P=ns
175 χ²=18.06, p<.05
176 χ²=85.36, p<.001
177 Sakot ja rikosrekisteri p=ns
178 Valvojien kolmiportaisesta tavoitteen toteutumista koskevista arvioista muodos-

tettiin järjestysasteikollinen muuttuja, jonka keskiarvojen eroavuuksia on testattu 
epäparametrisella testillä. Muuttuja sai luokassaan sitä korkeamman arvon, mitä 
heikommin valvonnanaikaiseen tavoitteeseen on päästy

179 F=13.31, p<.001
180 Asiakastyöntekijät olivat arvioineet valvottaviensa kokonaisuusimisriskiä. 

Valvottavista 10 prosentilla kokonaisuusimisriskiä pidettiin huomattavana ja 31 
prosentilla kohtalaisena. 58 prosenttia valvottavista oli sellaisia, joilla uusimisris-
kiä pidettiin vähäisenä.

181 χ²=19.69, p<.05
182 Frekvenssijakaumien tarkastelusta tulee esiin, että kolmea ryhmää ei erottele 

aiemmat sakkotuomiot, mutta rikosrekisterimerkinnät tekevät niiden välille eron. 
Koeajan päättymisen korkean riskin KAP-ryhmässä aiempia rikosrekisterimer-
kintöjä on suhteellisesti enemmän kuin kahdessa muussa ryhmässä.
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