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I
Menneen vuosikymmenen yksi suuria keskus-

telunaiheita sosiaalitieteilijöiden piirissä koski ky-
symystä ns. laadullisen tutkimuksen paikasta ja
merkityksestäi. Kenties kuitenkin vasta tulevat vuo-
sikymmenet kykenevät näyttämään, mitä tuosta
keskustelusta oikeastaan jäi jäljelle eli mitä uutta
laadullisen tutkimusotteen rynnistys jätti 1980-

luvulla sosiaalitutkimuksen historiaan.
Kysymys oli ainakin osittain muoti-ilmiöstä sii-

nä mielessä, että akateemisessa tutkimuksessa laa-

dullisten aineistojen käyttöön liittyi positiivisia ar-
volatauksia ja kvantitatiivisten aineistojen käyt-
töön negatiivisia. Viimeksi mainittuja aineistoja
vielä käyttäneet joutuivat kärsimään empiirisessä
tutkimuksessa ehkä eniten edellisen vuosikymme-
nen murskaavasta positivismikritiikistä, joka pyrki
rinnastamaan tilastollisen tutkimusotteen koko-
naan survey-tyyppiseen lomakesosiologiaan, jossa

tutkittava ilmiöalue usein jo kysymys- tai haastat-

telulomaketta laadittaessa rajataan niin kapeaksi
ja operationalisoidaan tutkijan oletuksille sopivik-
si, että tuloksistakin muodostuu helposti halutun
kaltainen, mutta kovin abstrakti, "elämälle vieras"
kokonaisuus, jonka sitovat yhteen ehkä vain jon-
kinlainen matemaattinen yhtälö ja parhaassa ta-
pauksessa kapea teoreettinen käsitteistö. Tämän-
kaltainen kritiikki oli toki osuvaa siinä mielessä,

että huomattava osa suomalaista l960luvun em-
piiristä sosiaalitutkimusta oli juuri sellaista, millai-
sena kritiikki sen esitti.

Nyt ollaan kuitenkin tilanteessa, jossa myös laa-

dullinen tutkimusote on menettämässä itseisarvo-
aan. Tilanne on aivan vastaava kuin se, jonka po-

sitivismi kohtasi 1960- ja 1970-luvun vaihteessa.

Enää ei riitä se, että julistaudutaan tilastollisten
menetelmien epäilijäksi ja laadullisen otteen kan-
nattajaksi. T[tkijan täytyy ehkä perustella valin-
tansa entisestä positivismikritiikistä eteenpäin
mennen.

Ei liene kovin vaikea ennustaa tulevaisuudelta

entistä suurempaa suvaitsevaisuutta keskusteltaes-

sa määrällisistä tutkimusaineistoista. Edelleen voi-
daan ennustaa, ett| saatetaan hyvinkin pian olla
tilanteessa, jossa pyritaan kehittämään rinnan sekä

kvalitatiivisiin että kvantitatiivisiin aineistoihin ja
menetelmiin nojaavia tutkimusasetelmia.

II
Ajatus tutkimusasetelmasta, jossa pyrittäisiin

yhdistämään laadullisia ja määrällisiä aineiston
keruu- ja analyysitekniikoita, ei tietenkään ole uu-
si. Käytännössä tällaisia tutkimuksia tekivät run-
saasti ainakin jo Chicagon kaupunki- ja poikke-
avuustutkijat. Heidän perillisenään hienon näytön
laadullisten ja määrällisten aineistojen rinnak-
kaiskäyön hyödyllisyydestä esitti Heikki Waris
(1932-34) väitöskirjassaan työläisyhdyskunnan
synnystä ja kehityksestä.

Juuri yhdyskuntatutkimuksen piirissä ajatus
kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten aineistojen rin-
nakkaisesta käytöstä onkin tuttu, erityisesti siinä
yhdyskuntatutkimuksen suuntauksessa, joka nä-
kee yhdyskuntatutkimuksen mahdollisuutena tar-
kastella yhteiskuntaa "pienoiskoossa'', yhtenä ko-
konaisuutena, jossa aidon sosiaalisen järjestelmän

toiminta pyritään kuvaamaan yhtä hyvin subjektin
kuin järjestelmänkin näkökulmasta (ks. esim.

Arensberg 1954 ja Stacey 1974). Pieni paikallinen
yhteiso saattaa kyetä tarjoamaan tähän mahdol-
lisuuden, mikäli sen elämää tarkastellaan huolel-
Iisesti ja monipuolisesti erilaisia menetelmiä hy-
väksi käyttäen, sanovat yhdyskuntatutkijat.

Olen itsekin pyrkinlt aikaisemmin nimenomaan
yhdyskuntatutkimuksessa soveltamaan menetel-
mällisen monipuolisuuden vaatimusta (Kääriäinen

1987) ja käsittääkseni saanut esiin mm. niita yh-
teyksiä, joita voi olla olemassa subjektiivisten yh-
teisökokemusten j a yhteisön fyysisen, demografi-
sen ja sosiaalisen rakenteen välillä. Ilman laadul-
lisen ja määrällisen havaintoaineiston keruuta rin-
nakkain tulokset olisivat jääneet vähäisiksi. Ym-
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märtääkseni on kuitenkin yleisemminkin kuin yh-
dyskuntatutkimuksen tapauksessa totta, että kan-
nattaa pyrkiä pikemmin mahdollisimman moni-
puoliseen ja kokonaisvaltaiseen tutkimusasetel-
maan kuin pidättä)tyä teoreettisesti ja metodisesti

liian tiukasti rajattuihin ratkaisuihin.

ilI
Nykyisessä tutkimusprojektissani on yleisenä

tavoitteena pyrkiä kuvaamaan moninkertaisten ri-
koksenuusijoiden elämää heidän omien kokemus-
tensa välittämänä kokonaisuutena sekä pyrkiä
suhteuttamaan nämä kokemukset heidän sosiaa-

lisen ympäristönsä toimintaperiaatteisiin. Tutki-
muksen eräs luonnostaan nouseva osakysymys
koskeekin sitä, mikä on rikoksen merkitys rikok-
senuusij an kokemusmaailmassa.

Tämän rikosta koskevan, rikoksenuusijan mie-
lessä hahmottuvan subjektiivisen merkitysainek-
sen esiin saamiseksi on tietenkin haastateltava ri-
koksenuusijoita. Näin on tutkimuksessa tehtykin,
on haastateltu varsin vapaamuotoisella tavalla, tee-

ma-alueita jatkuvasti muokaten, muutamia kym-
meniä entisiä ja nykyisia rikoksenuusijoita. Mutta
jos nuo kokemukset halutaan saattaa yleisempään

muotoon, järjestää jonkinlaiseksi rakenteellisek-
si kokonaisuudeksi ja ehka yhteyteen joidenkin ri-
koksenuusijan sosiaalisen ympäristön rakennetta
koskevien havaintojen kanssa, pelkkä laadullisen
haastatteluaineiston käyttö saattaa muodostua on-
gelmalliseksi, vaikka kuinka pyrkisi käyttämään
"sosiologista mielikuvitusta".

Ongelmaa voidaan havainnollistaa esimerkin
awlla. Keskusteltuamme rikoksenuusij oiden kans-

sa saatoimme monissa tapauksissa huomata, että
rikoksen tekemiseen liittyi päihdeongelma ainakin
kahdella tavalla:

l) Rikos saatettiin sanoa tehdyn päihteiden käy-

tön rahoittamiseksi, jolloin voitiin puhua rikok-
seen liittyvastä, priihteiden hankinnon hallitsemasta

rationoalisuudesta ja osin tietoisesta rikollisuuteen
suuntautumisesta.

2) Rikoksenteon hetkellä päihtyrnystilan sanot-

tiin usein olleen varsin vahva ja rikoksen impulsii-
vinen, jolloin rikosta oli pidettävä lähinnä elämän-
tavan kokonaisuuteen liittyvanä johdonmukaise-

na seurauksena, sen sivutuotteena.
Laadullisen ja määrältäänkin varsin huomatta-

vaksi paisuneen aineistomme pohjalta oli kuiten-
kin varsin vaikea tehdä johtopäätöksiä siitä, mil-

lainen oikeastaan on tyypillinen suomalaisen ri-
koksenuusijan rikos ja miten esimerkiksi alkoholin
ja muiden päihteiden käyttö liittyy rikosten teke-

miseen. Erityisen kiinnostava oli kysymys, miten
rikoksenuusijan rikos- ja päihdeurat kehittyvat ja
lomittuvat iän myötä. Koska aikaisempi empiiri-
nen tutkimus aihepiiristä on maassamme varsin
niukkaa, katsoinkin aiheelliseksi laatia aiheesta
pienen tilastollisen selvityksen suhteellisen laajan
laadullisen aineiston rinnalle. Selvitys rajattiin käy-

tännön syistä koskemaan helsinkiläisiä rikoksia,
joita se edustaneekin myös tilastollisessa mielessä

kohtuullisen hyvin.
Tilastollisen aineiston voi sanoa tässä tapauk-

sessa perustuvan laadulliseen aineistoon, koska se

kvantifioitiin kirjallisista dokumenteista, raastu-
vanoikeuden arkistossa olevista esitutkinnan, syyt-
täjälaitoksen ja oikeusistuimen tuottamista asia-

kirjoista.r Voi itse asiassa sanoa, että näin kerätty
tilastollinen aineisto edustaa tietyllä tavalla jäsen-

nettyä laadullista perusmateriaalia, laajasti käsiter
tynä näinhän on asianlaita survey-tutkimuksessa-
kin. Tässä erikoistapauksessa tilanne on kuitenkin
sikäli puhtaammin laadulliseen aineistoon rinnas-
tettavissa, että analyysi voidaan myöskin tarvit-
taessa aina palauttaa perustasolle hakemalla tietty
aineiston osa arkistosta, esimerkiksi sellaista rikos-
ta koskeva yksityiskohtainen kuvaus, joka osoit-
tautuu tilastollisen tutkimuksen valossa jollain ta-
voin kiinnostavaksi. Tällaisia voivat olla esimer-
kiksi sellaiset tapaukset, joiden pitaisi hyvin kau-
niilla tavalla edustaa havaittua tilastollista sään-

nönmukaisuutta, tai sellaiset, jotka selvimmin
poikkeavat siitä.

Voi tietysti sanoa, että laadullisen aineiston alus-

tava jäsennystapa on ollut tässä vaiheessa lähinnä
mielivaltainen, muuttujia muodostettaessa nimit-
täin kvantifioitiin suurin piirtein kaikki sg mikä oli
mahdollista ja järkeväntuntuista. Todennäköistä
on kuitenkin se, että mukana on ainakin joitakin

rselvitys toteutettiin seuraavasti: l) Keskusvankirekisteris-
tä otettiin 100:n sellaisen vangin satunnaisotos, jotka olivat
tehneet ainakin yhden rikoksen Helsingissä 1980-luvulla.
2) Helsingin raastuvanoikeuden arkistosta saaduista asiakir-
joista kerättiin heidän rikoksistaan kvantilioitavissa olleet
tiedot tilastolomakkeelle. Tässä esityksessä otetaan huo-
mioon vain omaisuusrikostapaukset, joita kertyi yhteensä

365. Täydellistä muuttujaluetteloa ei tässä esitetä.
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teoreettisessa mielessä järkeviä ja kiinnostavia
muuttujia. Yhtä totta on sekin, että muuttujia nu-

meeriseen muotoon koodattaessa on jouduttu
käyttämään tulkintasääntöjä, joita on eräissä ta-
pauksissa vaikea täysin aukottomasti esittää. Mai-
ninnan tasolle on tässä jätettävä sekin sinänsä mie-
lenkiintoinen ongelma, mitä muuta kuin rikoksiin
liittyviä "tosiasioitd' esimerkiksi esitutkintapöytä-
kirjat tarjoaisivat tutkimusaineistoksi (esimerkiksi
pöytäkirjan kirjoittajan intressit kertomuksen ra-

kenteessa jne.).

IV
Alkuperäsenä tarkoituksena oli käyttää kerätyn

tilastollisen aineiston analyysimenetelmänä vain

ristiintaulukointia. Ristiintaulukointihan on varsin
joustava ja "pehmeä" analyysitekniikka, joka jät-

tää kyllä "sosiologiselle mielikuvitukselle" yllin
kyllin tilaa, kunhan vain jaksaa tehdä kokeiluja
esimerkiksi erilaisilla muuttujien luokitteluilla ja
kontrollimuuttujien vaikutusten testaamisilla. Esi-

merkiksi Tapio Nummenmaa (1985) on osoittanut,
kuinka kiinnostavia tuloksia voi paljastaa suhteel-

lisen pieniinkin otosmääriin perustuvilla tilastol-
Iisilla aineistoilla, kunhan jaksaa huolellisesti ko-

Thulukko /. Faktorianalyysin tuloksetr

keilemalla tarkastella muuttujien välistä assosioi-

tumista.
Analyysien alkuvaiheissa varsin kiinnostavilta

näyttäneitä tuloksia saatiin kuitenkin usein kiviko-
vaksi menetelmäksi mielletyllä faktorianalyysillä.
Tässä tapauksessa sitä käytettiin jokseenkin peh-

meällä tavalla eli yksinomaan kokeilevalla otteel-
la ja nimenomaan tarkoituksessa, johon sen on
usein sanottu parhaiten sopivankin, eli ennestään

huonosti tunnetun ilmiömaailman ensimmäiseen
jäsentämiseen. Esimerkiksi muuttujien valinnas-

sa noudatettiin periaatetta, että ensin otetaan mu-
kaan kaikki mahdollinen, mikä ei sodi tilastotie-
teellisia sääntöjä vastaan. Sitten vähennettiin
muuttujajoukkoa pikkuhiljaa niin, etteivät mu-
kaan tulisi sellaiset muuttujat, jotka korreloivat
keskenään ilmeisen teknisistä syistä. Esimerkiksi
muuttujista "Tekijän ikä" ja "Rikosrekisterin pi-

tuus" valittiin vain ensiksi mainittu lopulliseen
analyysiin. Järkevältä tuntunutta faktorirakennetta
haettiin näin kokeilemalla eri muuttujakoostu-
muksia. On itse asiassa varsin vaikea antaa edes

yksityiskohtaista kuvausta jälkeenpäin niistä vai-

heista, joiden kautta lopullinen muuttujakoostu-
mus löydettiin, puhumattakaan siitä, että voitaisiin

antaa selviä teknisiä neuvoja asiassa. Samanhan
faktorianalyysiä koskevat metodikirj atki n toteavat.

Yhtä hankala on joskus päättää faktoreiden luku-
määrästä, tässä tapauksessa se ei tuottanut suuria
vaikeuksia. Oikeastaan voi sanoa, että on vain ko-

keiltava ja - kuten laadullisessa tutkimuksessa on
niin tavallista - luotettava kokemukselliseen ja
teoreettiseen intuitioon ja pyrittävä välttämään
jäämistä liiaksi tekniikan vangiksi. Pääsääntö on
kai se, että aito ja kiinnostava informaatio (vari-
anssi) olisi pyrittavä saarnaan epäoleellisen joukos-

ta ja takaa.
t opullinen faktorirakenne näy'tti suorakulmai-

sen rotaation jäljiltä taulukon I mukaiselta.
Faktorirakenteen perusteella saadaan selvästi

kuva rikollisuuden luonteen muuttumisesta teki-
jöiden iän ja siten useissa tapauksissa myös ran-
gaistuslaitoskertaisuuden kasvaessa. Ensimmäinen
faktori kuvastaa rikoksia, joissa tekijät ovat kes-

kimääräistä vanhempia, kiinni jaäminen on no-
peaa, suunnitelmallisuus vähäistä ja alkoholin
kä),11ö rikoksentekotilanteessa yleistä. Tämäntyyp-
pisiä rikoksia hallitsee selvästi ja välittomästi teki-
jän päihdeongelma, joka on niin suuri, ettei tekijä
kykene tai halua pitkäjänteisesti suunnitella te-
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l. Tekijän ika
2. Tekijöiden määrä
3. Teon rahallinen arvo
4. Kiinni jäämisen nopeus
5. Teon suunnitelmallisuus
6. Alkoholin osuus
7. Asianomistajien tuttuus
8. Asianomistajan yksityisyys
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I Lopullisessa faktorianalyysissä käytettiin seuraavia
muuttujia, jotka käsitettiin järjestysasteikoltisiksi:

l. Tekijan ikä: vuosina (luokiteltu 5-luokkaiseksi)
2. Tekijöiden määrä samassa rikoksessa: yksin, kaksin,
enemmän
3. Teon rahallinen arvo: markkoina (luokiteltu S-luokkai-
seksi)
4. Kiinni jäämisen nopeus: heti, samana päivänä, myö-
hemmin
5. Teon suunnitelmallisuus: ei lainkaan, jonkin verran,
paljon
6. Alkoholin osuus: selvänä, juovuksissa (tekohetkellä)
7. Asianomistajien tuttuus: tuttu, tuntematon
8. Asianomistajan yksityisyys: yksityinen, yritys, julkinen
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koaan tai edes välttää kiinnijäämistään. Nimetään
faktori ptiihdeongelmaisen elcimcintovan hallitse-

maksi rikollisuutta luonnehtivaksi ulottuvuudeksi.
Toisella faktorilla korostuvat sitten teon rahallinen

arvo, suunnitelmallisuus ja asianomistajan julki-
suus. Huomartavaa on, että ikä-muuttuja ei saa

minkäänlaista latausta; eli kysymys on rikosuran
keskivaiheilla olevista, noin 2O-3O-vuotiaista mie-

histä, jotka elävät tavallaan rikollisen uransa "par-
hainta" aikaa, jolloin kenties usko omiin kykyihin
poikkeavalla uralla on parhain ja jolloin jonkin-
lainen rikollisen identiteettikin on todennäköisim-
min vahvimmillaan. On myös kiinnostavaa havai-

ta, että alkoholin käyttö rikostilanteessa ei poikkea

keskimääräisestä. Nimetään faktori aktiivisen
poikkeavuuden ulottuvuutta heijastavaksi. Kolmas

faktori kuvastaa viimein nuorten rikoksentekijoi-
den rikosten luonnetta, joissa nousevat esiin teko-
jen ryhmäluonne ja hiukan yllattäen alkoholin
käyton keskimääräistä vähäisempi osuus. Nuorten
tekemiä rikoksia luonnehtisivat jo näiden viittei-
den perusteella lähinnä jengikäyttaytymisen mu-
kanaan tuoma jannitys ja viihteellisyys.

V
Kuten aiemmin todettiin, keräämämme tilastol-

linen aineisto on sellainen, että se mahdollistaa pa-

laamisen perustasolle, yksittäisten rikosten yksi-

tyiskohtaiseen kuvaukseen asti, jolloin määrällises-

tä analyysistä on mahdollista siirtyä takaisin laa-

dulliseen. Tämä on mahdollista erityisesti tämän
analyysin tapauksessa tehdä ensi vaiheessa aivan
mekaanisestikin, käyttaen apuna faktoripistemää-
riä, jotka osoittavat, minkä arvon kukin yksittai-

nen perusaineiston rikos saa niillä ulottuvuuksil-
la, joita faktorianalyysi tuotti. Millainen on esi-

merkiksi rikos, joka nousee esiin tyypillisenä
"päihdeongelmaisen elämäntavan" ulottuvuudel-
la. Voidaan ottaa esille esimerkiksi viiden korkeim-
pia (a myös matalimpia) pistemääriä saaneen ri-
kostapauksen asiakirjat ja lähteä tarkastelemaan
niiden sisältöä. Perusaineistoa huolellisesti luke-
malla voidaan sitten viedä tutkimusta eteenpäin
ainakin seuraavilla tavoilla:

- Voidaan tarkastella faktorin tulkinnan mie-

lekkyyttä ja tuoda siihen uusia piirteitä.

- Voidaan kehitellä ideoita siitä, miten tilas-
tollista aineistoa voitaisiin hyödyntää muuten
kuin faktorianalyysillä, esimerkiksi ristiintaulu-
koinnilla.

- Voidaan tuoda koko aineiston tulkintaan ai-
van uusia lisäpiirteitä laadullisella analyysillä ja
saada vihjeitä siitä, miten mahdollisia muita laa-
dullisia/määrällisiä aineistoj a olisi tutkittava.

Otan seuraavassa esimerkin vuoksi esille neljä
rikostapausta, jotka saivat korkean faktoripiste-
määrän "päihdeongelmaisuus'lulottuvuudella,
joissa tekijä on kaikissa sama ja jotka on lisäksi

tehty lyhyen ajan sisällä. Seuraavassa osia tutkinta-
asiakirjoista (ensin ote rikosilmoituksesta):

"Konstaapelien KP ja MK ollessa partioimassa asemahal-

lissa eräs mieshenkilö oli tullut kertomaan, että joku mies-

henkilö kauppaa miesten pikkutakkeja. Poliisipartio oli ta-
voittanut kaupustelijan, joka myöhemmin osoittautui
VV:ksi. VV oli pukenut ylleen neljä pikkutakkia, joissa oli
Pukevan hintalaput. Jokaisen takin hinta oli 598 mk. VV
tuotiin asemapoliisiin ja laitettiin selviämään päihtymyksen

vuoksi.
Anastettu:
1. Neljä miesten pikkutakkia, arvo ä 598 mk yht.

2398 mk
Täkit on saatu myyntikuntoisina poliisin haltuun, joka

luovutti ne takaisin omistajalleenl'

Pari päivää myöhemmin paljastui, että VV oli
tehnyt samanlaisia rikoksia ja samaan liikkee-
seen useampiakin, vielä jäätyään edellä kuvatus-
ta kiinni. Eräästä niistä epäilty kertoi kuuluste-
lussa:

"Kertoi seuraavaa:
Olin viime perjantaina (päiväys) vahvassa humalatilassa

nautittuani useammanlaista alkoholia.
Minulla oli myös kova rahapula.
Saadakseni rahaa myymällä anastettua omaisuutta menin

yksinäni otlen johonkin aikaan iltapäivällä Pukevan Kaivo-

kadun myymälään, josta anastin miesten vaatetusosastolta

3 kpl miesten pikkutakkia, pukemalla ne päällekkäin ytleni.

Veinkin takit tällä tavalla ulos myymälästä. Niissä ei ollut hä-

lytinlaitteita.
Kun sitten heti, aika lähellä Pukevan myrymälää, Kaivoka-

dulla yritin myyda niitä, tuli paikalle Pukevasta mies ja nai-

nen, jotka sanoivat, että sinä olet vienyt meiltä takkeja ja
pyysivät minua palaamaan takaisin.

Minä en kuitenkaan lähtenyt heidän mukaansa, vaan pois-

tuin paikalta. Mies ja nainen seurasivat minua vähän aikaa,
mutta kääntyivät sitten takaisin.

Myin sitten takit samana päivänä Helsingin rautatiease-

man vaiheilla tuntemattomille ohikulkijoille 100 markan

kappalehintaan. Saamani rahat menivät siten, että olin yö-

tä jossain matkustajakodissa ja loput rahat menivät alkoho-
lin ostamiseen. Alkoholin olen juonut.

Anastuksen tarkoitus oli ainoastaan saada rahaa myymäl-
lä takit:'
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Edellä mainittujen kahden rikoksen (ja muu-
tamien muiden, hyvin samantapaisten) tapahtu-
ma-aikoihin VV:lle sattui myös seuraavanlainen
tapaus:

"Todistajana kuultuna myymälävarkauteen kertoo MM
seuraavaa:

Olin töissä myyjänä Ruoka-Metrossa torstaina 29.1.1987

kun liikkeemme naismyyjät tulivat kertomaan minulle noin
klo 15.50 epäilyttävästä mieshenkilöstä, joka oli liikkeessä.

Seurasin miehen liikkeitä kassojen takaa ja näin kuinka
hän söi hyvällä ruokahalulla liikkeemme grillituotteita ja
silliä. Mies laittoi myös taskuunsa suklaalevyjä.

Tämän jälkeen mies käveli kassojen ohi maksamatta syö-

miään ja ottamiaan tavaroita. Pysäytin miehen kun hän oli
kulkenut kassojen ohitse. Vein miehen alakertaan ja otin
hänen henkilötietonsa ylös. Mies osoittautui VV:ksi ja jon-
kin ajan kuluttua hakivat poliisit hänet poisl'

Saman jutun yhteydessä paljastui myös toinen
rikos (ote rikosilmoituksesta):

"Kun VV tuotiin Ruoka-Metrosta Asemapoliisiin, niin
havaittiin hänellä yllään nahkatakki. Takissa oli hälyttimien
lisäksi poistamattomat Seppälän hintalaput. . ."

Keskeisimmät tekijät, jotka luonnehtivat VV:n
rikoksia, näyttäisivät todellakin faktorimatriisia
vivahteikkaammassa peruaineistossakin olevan
niitä, joita "päihdeongelmaisuus'lfaktori nosti
esiin. VV oli jo rikoksentekijöiden keski-iän ylit-
tänyt, 36-vuotias mies, joka teki lähinnä myymä-
lävarkauksia ja näpistyksiä. Tekojen suunnitel-
mallisuus jäi verrattain alhaiseksi ja toteutustapa
oli varsin tökerö. Kiinni jääminen olikin yleensä

varsin nopeaa; se tapahtui joko välittömästi itse
teossa tai viimeistään jonkin muun samantapai-
sen rikoksen yhteydessä. Tekijä tunnettiin varsin

Taulukko 2. Alkoholin osuus omaisuusrikostilanteissa
rikoksentekijöiden iän mukaan, 9o

ikä selvin
päin

juovuk-
sissa

hyvin sekä poliisin että myymäläetsivien ja myy-
jien keskuudessa. Tekojen huonoon suunnitel-
mallisuuteen ja nopeaan kiinni jäämiseen vai-
kuttivat varmasti myös tekijän huomattava hu-
malatila tekohetkellä.

"Päihdeongelmaisuus'lvaiheessa, ainakin
edellä kuvatuissa tapauksissa, sekoittuvat impul-
siivisuus ja alkoholin hankinnan pakottama ra-
tionaalisuus. Selvästi kuitenkin voi havaita, että
impulsiivisuus tai jonkinlainen lyhytjännittei-
syys, jolta se valtakulttuurimme näkökulmasta
näyttää, on hallitsevassa asemassa. Voisi jopa
puhua jonkinlaisesta tietoisesta irrationaalisuu-
desta tai aktiiviseen poikkeavuuteen nähden uu-
desta rationaalisuudesta, joka ilmenee jopa ha-

lusta jäädä rikoksesta kiinni. Mitä muuta osoit-
taa se, että kaveri kulkee julkisella paikalla täy-
sin tyynesti varastamassaan takissa, jossa on hä-
lytinlaitteet ja hintalaput paikoillaan, ja syö ruo-
kakaupassa avoimesti varastamaansa ruokaa vä-

littämättä edes mennä kaupan ulkopuolelle. Ai-
heeseen kannattanee palata toisessa yhteydessä

analysoitaessa vanhojen rikoksenuusijoiden tee-

mahaastatteluja.

l/I
Ristiintaulukoinnilla ryhmitellyn kvantifioi-

dun aineiston voisi ajatella sijoittuvan jonnekin
faktorianalyysin tuoman karkean yleiskuvauk-
sen ja laadullisen perusaineiston "välimaas-
toon". Sen avulla voidaan kenties yrittaa hieman
tarkentaa tai ainakin tilastollisessa mielessä var-

mentaa niitä havaintoja, joita perusaineistojen
lukeminen faktorianalyysin rinnalla on tuonut.
Yllä kuvattujen esimerkkien tapauksessa voi-
daan kysyä, mikä on tarkemmin ottaen esimer-
kiksi alkoholin käytön osuus rikostilanteissa eri
ikäryhmissä tai mihin ikävaiheisiin oikeastaan
kulminoituvat faktorianalyysin tuottamat eri
rikos- ja tekijätyypit. Täulukot2 Sa3 tuovat va-

Iaisua näihin kysymyksiin.
Täulukko 2 kertoo ensinnäkin, että alkoholin

käytön ja iän yhteys on tosiaankin varsin selvä,

mutta ei kuitenkaan aivan suoraviivainen, vaikka
esimerkiksi X2-riippumattomuustesti osoittaa
erittäin merkitsevän lineaarisen tilastollisen yh-
teyden. Kaikkein nuorimmat näyttävät tekevän
rikoksensa useimmiten selvin päin. Mutta heti
seuraava ikäluokka, Zl-24-vuotiaaq onkin
useimmiten (61 9o) ollut juovuksissa ja jopa sel-
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västi useammin kuin heistä seuraavaksi vanhin
ikäluokka, 25-29-vuotiaat. Yli 30-vuotiaat
ovatkin sitten rikosta tehdessään olleet juovuk-
sissa yli kolmessa tapauksessa neljästä.

Kiinnostavan poikkeuksen säännöstä muo-
dostivat säs 2l-24-vuotiaat. Jos muistelemme
nyt vielä faktorirakennetta, joka tuotti ikäraken-
teeseen suhteutuvan jaotuksen "viihteellisyys"

- "aktiivinen poikkeavss5" - "päihdeongel-
maisuus", tulee ensimmäisenä mieleen, että eh-
käpä ikäluo kassa Zl-Z4-vuotiaat tap ahtuu j uuri
siirtyminen "viihteellisyydestä" joko "aktiiviseen
poikkeavuuteen" tai "päihdeongelmaisuuteen".
Tätä vaihetta voisi kutsua elämäntapojen erkau-
tumisvaiheeksi, jossa kuitenkin alkoholilla ja
muilla päihteillä on suhteellisen hallitseva osuus
itse rikoksentekotilanteessa, koska rikoksista ei

ole monenkaan kohdalla vielä ehtinyt tulla kes-

keistä, siinä mielessä rationaalista aktiivisesti
poikkeavan elämäntavan sisältöä, kuin edellä on
esitetty. Seuraavaan ikäluokkaan mennessä tilan-
ne kuitenkin tässä suhteessa muuttuu: rikollisen
uran keskivaiheilla olevat pyrkivät usein jonkin-
laiseen suunnitelmallisuuteen ja systemaattisuu-
teen. Tällöin alkoholin nauttiminen on pidettävä
hallinnassa ainakin rikoksentekotilanteessa.
Myöhemmissä ikävaiheissa tähän itsekontrolliin
ei sitten enää kyetä.

Täulukko 3 kertoo samantapaisesta vaiheittai-
sesta suhteesta alkoholiin, nyt tekojen taloudel-
lisen arvon kautta.

Täloudellinen arvo ei ole suurimmillaan nuor-
ten kohdalla, mutta kaksinapaistuminen on jo
nuorimmassa ikäryhmässä näkyvissä. Selvim-
min tämä kuitenkin erottuu 25-29-vuotiaiden
ja 30-34-vuotiaiden ikäryhmissä, joissa talou-
dellisen arvon keskiarvo on suurin, samoin myös
hajonta: näihin ryhmiin ilmeisesti sisältyvät pää-

asiassa ns. "aktiiviset poikkeavat". Ikäryhmät
35-40-vuotiaat ja yli 4O-vuotiaat ovat jo homo-
geenisemmin pikkuvarkaita ja näpistelijöitä.

Vil
Oman tärkeän lisänsä edellä kuvattuun tutki-

musprosessiin ovat tuoneet rikoksentekijöiden
vapaamuotoiset haastattelut. On ollut kiinnos-
tavaa huomata, että asiakirjamateriaaleista pe-

räisin oleva ja faktorianalyysin avulla tuotettu ri-
kosuran vaiheistus tulee monimuotoisena esiin

Taulukko 3. Rikosten taloudellinen arvo omaisuusrikosta-
pauksissa rikoksentekijöiden iän mukaan, 9o

ikä taloudellinen arvo markkoina
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myös rikoksenuusijoiden haastatteluissa. Kylla
alan miehet näyttävät tietävän, mistä puhuvat, il-
man kouluja käyneiden hienoja analyysejäkin!

l,opuksi onkin mukava esittaä lyhyt keskuste-
lunpätkä, jossa eräs haastateltavamme toi esille
itse asiassa sellaisenaan koko tässä esitetyn me-

todisen harj oituksen tuottaman tutkimustulok-
sen (ote löytyi puretusta haastatteluaineistosta
vasta tilastollisen aineiston pyörittämisen j älkeen
ja löytö lämmitti tutkijan mielta kovasti):

"Nuorena tekee juttuja sen takia että se on hauskaa ja
siinon jännitystä ja näin poispäin. Sit toises vaihees tulee se,

että tota sä saat siitä helppoo rahaa, sä saat siit justiin sen

oman tyydytyksen ja näin pois päin ja sit taas yhes vaihees

tulee se taas kun ei oo oikeestaa enää mitää muuta vaih-
toehtoo koska ei oo mitää ammattii ja nii pois päini'
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English Summary

Juha Kääriäinen: Laadullisen ja mtiärtillisen ncikökul-
man yhdistriminen sosiaalitieteellisen havaintoaineiston kd-
sittelyssä (Combined use of the qualitative and the quanti-
tative perspective in analysing sociological data)

The article focuses on joint use of qualitative and
quantitative data in studies that aim to describe, among
other things, the significance of crime in recidivist case

histories.
The studied data mainly consist of pertinent inten'iews

with recidivists. In addition to this purely qualitative
material, numerical (quantitative) data was also gathered
from crime investigation reports (basic qualitative
material). This numerical data was analysed through lactor
analysis and by drafting correlation tables. It has been
possible to move back and forth between the qualitative
basic material and the derived numerical material whenever

the analysis has required.
The experiment has shown that applying statistical

methods in the analysis of qualitative basic materials is very

useful. Ultimately, however, the use of statistical methods

hinges upon the same basic strategies as the use of
qualitative ones: in both cases one must proceed by triat
and error, and trust one's power ol intuition.

A comparison between results obtained through
statistical analysis on the one hand, and pure qualitative
research and analysis on the other, also gives encouraging
results. Truth seemed to speak the same language in both
groups of data.

The actual result of the study was that crime involving
property can be divided into three groups according to the
stage of recidivism and alcoholism the olfender has

reached. Juvenile crime is committed to express rebellion
and in order to gain social status among peers. By contrast,
at least some ol those who have a long criminal history tend

to commit crimes in a relatively conscious and rational way,

even though their primary motive is to acquire money for
buying intoxicants. The third and largest group of crime
consists of acts committed by men suffering from chronic
alcoholism. Their crimes rarely go beyond the most
impulsive eflorts to find money for excessive drinking.
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