
Väkiuallasta ja
lt tc I s kanta ra ke nte e s ta

I Heikki Ylikankaan Puulckojunkkareitteu
esitnmersl on merkittävä tec.r Yllkangae
tunnetaaq paitsi väldvaltarikollisuutta kc-
kevista tutkimuksistaarr, mytis yrttyksistii
tuoda zuouralais.ksnsallista perintöä kcke-
vaan historiankirjoitukseen pcitlvistisen fi-
l,osofian trad,ition mukalsia rnetodologisiC
näkökulmia. Muutama vuosi sitten käydy**i
keskurstelussa "toigesta historiasta" Ylikangas
puhui siitä, miten historioitcija vol antaa pa-
noksensa ajasta ja paikasta rilppumattomien
yhteiskunnallieten üainalaisuu,ksien tutklmi-
seen. Ei ole Ylikankaan vikq että historian-
kirjoituksen piirissä kansallisen "idealisrnia"ja "positivisrnin" välistä kiistelyä käytün
vasta 1070-luvun alussa - noin 20 vuotta sen
jälkeen, kun keslruetelu oli systemrattisissa
yhtelskuntatieteissä rat&aistu "positivisrnin"
hyvälei, ja vaiheessa, jolloin systernaattisls-
sa yhteis,kuntatieteissä alkoi jälleen vtritä
"posltlvismilJ,e" vleras künnostus historiaan

Suomalaieet historiantutkljat ovat - val-
lankin toi*n maailmansodan jälkeen
yleensä välttäneet rnetodologista keskr.rstelua
tai paremminkin: he ovat luulleet keskute-
levansa metodologiasta, kun ovat puhuneet
pa\ion vaatirnattomammasta asiasta, nimit-
täin lähdekritiikistä eli siitä "käeityötaldm.
ta", joka on kaiken historlantutkimuksen pe-
rustana. Syvenrrmä,lle luotaava metodologinen
kesl(ustelu on ollut lähinnä soslologian sätti-
mistä ja "vapaan tahdon" puolustarnista;
poikkeuksena voldaan meinita Penrtti Rerr-
vallin pohdinnat rakennekokonaisuu,ksLlta.
Tästä syys,tä ftloeofleor ja yhteiskunüatietetü-
jöiden käymät metod,ologiset polemiikit
ovat tuUeet historiantutJdjolden tietoon
r Ylikangas, Helkkl: PuukkoJunkkarettten edin-
marssl. Väkivaltarlkollisuut Etell-Fohjanmealla
1790-1825. Otava, Keurtru 1O16.

MattiV iikari

suhteellioen myä,trään ja johtavassa ase-
masa olleet historioirtsijot ovat eysän-
neet metodologiset uuüuudet sy{ään his.
toriantutJrirnuksen "Iuonteelle" \rieraina.
Niinpä Y,llkaqgasldn jäi rnuutarnien hengen-
heimolaistensa kansea suhteellisen yksin
"toista historisa" koehevassa kirjoittelusea,
josl<aan torjunta e{ olltrt nün küvasta lndn
se ilmeisti vielä ioitakin rnrosia aikaisern-
min olisi ollul

Ylikankaan uudeesa teokseesa "poßitivismi"
nä§y lähinnä kahdella tavalla, toisaalta pyr-
kirnylcsenä rnahdo[isimman tiukkaan kvanti-
tatiivirseen eeitykseeq toisanlta yrityksinä
tehdä yleisüyksüi, jotka kuvaanat yhtä hryin
1500- kuin l90O-lurrunkin iJmüiitä. Kvantita-
tüvisr eineister analguissa Ylikangae on-
nirstuu itöyrtämään tärüreirttä yhteyksiä tu,tJ<i-
mumrjanjahonsa väkivaltarikollisutrdsta
Hänen konstruoirnaxrsa yleisüykset arrtavat
lryUä ajatteJrernisen aihetta, murtta nühin
suhtatr,tuu epäröiden-

II Ylikangas tu,tkii murhia, tappoja ja kuo-
lgmaan johtaneita pahoinpitelyitä. Hänen
tutkirnulseensa ei kuulu väkivalta, josta tu-
lolrs€na ei ole hengenmeno. Aineistona YIi-
kankaalla on oikeudenkäyntipöytäkirjat, lä-
hemmin ali,oikeuksien Vaasan hovioikeudelle
alistamün rikosasrioihin lütlyvät asiakirjaL
Lain mukaaa näet jokainen henkirikmjuttu
tuli aliStaa hovioikeudelle. Aineirstoon kuulu-
vat myäs *tiaiset tapauilcset, joissa ketään ei
kfetty asettamaan syyüteeseen. Sen sijaan
sütä puuttuvat sellaiset kuolleena löydetyt,
joissa esim. mätänermisen vuoksi ei enää voi-
tu hbvaita väkivallan rnerkkejä. Osa tapau}-
sia jiü lisäksi kokonaan oikeuskäei,ttclyn ul-
kopuolel,le. Kun henkirikmta oti suht€ellisen
valkea salat4 Ytikankaan aineieto lienee aika
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täydellrnen huolirnatta sütä, että juuri Poh-
janmaalla saatettün esim. terrorin pelosta
jättää henkirikos ilmoittamatta viranomai-
sille.

Ylikankaan,aineistoa ei väkivaltarikolli-
suutta koskevassa tutkfunulcsessa ole aikai-
semmin käytetty hyväksi. Veli Verkko ja
I-assi Huttunen, jotka ovat tehneet aiemmat
perusteellisemm,at selvitykset Etelä-Pohjan-
maan puukkojunkkarikaudestq ovat perus-
taneet tietonsa ku,olinsyytilastoihin, jotka on
laadittu pappien antamien tietojen nojallra
(Verld<o 1949; Huttunen 1958). Oikeuden-
käyntipöytäkirjojen läpikäyminen on rnah-
dolliistarnrt sen, että rikoksen tekijöiden
j,a uhriern sosiaaliset surr+tee! rikostilanne,
käytetyt aseet jne. on saatu analyysin koh-
teeksi. Tärrnä on sama,lla merkinn5r't aikai-
senarpien väkivaltarikollisuutta koskevien
olettamusten hylkäärnistä tai aismkin kor-
jaamüsta.

Puukkojunkkareitten aika on harvinaisen
pitkä, mutta vain yhtä Suomen rnaakuntaa
koskeva väkivaltarikollisuuden kausi, joka
alkaa 1700-Iuvun lopulla ja päättyy vasta
1800-luvun loppupuolella. TäItä pohjalta Yli-
kangas asettaa tutkirnustehtäväkseen, paitsi
väkiva,ltarikollisuurden tarkan ja lwantitatii-
visen kuvai,iun, rnyäs snnen muuta sen sel-
vittärrnirsen, missä suhteessa Etelä-Pohjarunaä
poikkesi muista Suiornen maakunnista. Ver-
tailu olisi ollut vielä lujernmalla porhjella, 16s
mukaan olisi otettu Ruotsi-Suom,en kaikki
maakunnat. Tällainen ver,tailu olisi oJJu,t myäs
sikäli luonnollinen, että vuoteen 1809 - siis
Ylikankaarn tutkimusjakson ensirnmäisen
puoliskon ajan - Suomi kuu.lui Ruotsin val-
takuntaan, ja vallankin Etelä-Pohjarrmaalla
oli silloin ja vielä vuoden 1809 jäkeenkin
erittäin künteät suhteet Ruotsiin. Toisaalta
tällaisen vertailun tekeminen olisi ollut käy-
tännössä varsin tyri,lästä sekä materiaalin
runsauden että sijainnin vuoksi.

Ylikankaan teoksessa ,on erittäin runsaasti
yksityiskohtia koskevia uusia tutkimtr,stulok-
sia. Süt'ä käy irJrni esirnerkiJ<si se - tosin jo
aiemrnin perirnätietona tunnettu - seikka,
että puukkojunkkarikauden alkuvaiheessa
puurkkroju:kkari-termi kuvasi aika huonosti
rikoksentekijöitä. Ylikangas sanoo: "Kauden
nimiaseen puukon rnerkitys on siis yIlättä-
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vän vähäinen.. . Puiukolla surmattün ainoas-
taan joka kuudes henkirikoksen uhri. Puu-
kon asema oscvittautuu kuitenkin toisssa
suhteessa ainoaLaatuiseksi. Puukko yleistyy
kaikkia,muita,rnurha-aseita ja surrnaamista-
poja nopeamrnin" (s. 108). Erilaiset puiset
tilapääaseet olivat Ylikankaan tutkirnalla
ajanjaksol,Ia paljon yleisempiä surnr,a,arnis-
välineitä kuin puukot.

Yli,kangas on selvittänyt erittäin perus-
teellisesti sekä surmraajien että uhrien so-
siaalista asemaa. Yleisenä tuloksena hän esit-
tää:'Tarkastelun tulokseksi kertyy toteamus,
jonka mukaan henki::ikosten osapuolet tun-
sivat statuksen rlaskun verrattomasti parem-
min kuin sen nousun. Toiseksi laskeva sääty-
kierto oli yleisempää syytettyjen kuin uhrien
keskuudessa" (s. 257). Samalla YJikangas ku-
moaa sen aiernmin varsin yleisesti hyväksy-
tyn käsityksen, että "väkivallan viljelyn
kannattajajoukon ytimen" rnuodostivat talol-
Iiset ja talollisten pojat. Hän ei ,kuitenkaan
unohda mainita, että ta,lollisten keskuudessa-
kin ilmeni runsaasti väkivaltaa.

Eräissä aiemmissa tutkimuksissa (esim.
Verkko 1949) on Suomen väkiva.ltari-
kollisuutta selitetty su,unalaisten kansanluon-
teella ja viitattu mm. siihen, että ruotsinkie-
tisellä Pohjanm,aalla ei väkivaltaa esüntynyt
lai,rrkaan sama,ssa mitassa kuin,suomenkieli-
sellä. YJ.ikangas pyrkü omittamaan, että vä-
kivaltarikollisuus lähti Iükkeelle ruotsinkie-
liseltä Pohjanmaalta ja sürtyi si,tten suomen-
kieiisille alueille. Syyksi Ylikangas esittää
sen, että eräät taloudellis-sosiaaliset muutok-
set, joiden avulla hän selittää väkivaltarikol-
lisuutta, tapahtuivat ensi}si ruotsinkielisellä
alueella ja vasta myöhemmin su-omea pulu-
vil1a seuduilla.

Ylikangas osoittaa vakuuttavasti, että hä-
jyjen ihannointi, josta kaikki tutkimu}set-
kaan eivät ole vapaat, perustuu erheellisille
tiedoille. "Sen (tuloksen) on katsottava mer-
kitsevän sitä, että puukkojunkkari ei ollut
ainoastaan tappelija... vaEm rnyäs varas ja
juoppo. .. Varsinkin tutkirnusajan IopuIIa il-
maantuvat.. . muut rikokset yhä useammin
mainetodistuksün" (ss. 188-189).

Useirnmat väkivallan tekijät olivat teon
hetkellä juovu}sissa. Ylikangas pohtii suh-
teellisen pitkään sitä mahdollisuutta, että vii-



nan käy,töllä ja saatavuudella voitaisün selit-
tää Etelä-Pohjanrnaan väkival,taril«ollisuus
Etelä-Pohjanmaa kuului l80GJuvu,lla ilmei-
sesti niihin aluei§in, joissa viinaa oli tarjolla
enemmän kuin Suomesa keskimääritL Täimä
käsitys vünan saatavuudesta ei perustu vii-
nan tuontanto- eikä kulutustilastoihin, joita
ei 1800-Iuvun alkupuolelta voida laatia, vaan
kuolinsyytilastoon. Siitä paljastunr, että Ete-
lä-Pohjanrnaa kuutrui nühin aluei§in, joissa
kuoltiin viinaan keskirnääräistä huomatta-
vasti enemmän. Päätelmiü hrkee lisäksi se
seikka, että Etelä-Pohjanmaa kuului viljan
ylitu,otantoaluei§in, siis alueisiin, joiden oli
ehkä vaikeata realisoida viljan arvoa rnuu-
toin kuin viinana. "Viina selittääkin kieltä-
mättä paljon. Edellähän todettün sen liitty-
vän useirnpiin henkirikoksiin Toisaalta vii-
na siivitti monia niistä käyttäytymismuodois-
ta, joiden havaittiin olennaisesti lüWvän ri-
kollisuuteen. Viinantarve sorrutti omaisuus-
rirkohsiin ja epäsäännölliseen elämään. Toi-
saalta talollisten pyrkimys,rnarkkinoida vil-
jansa viinana vesitti ne toimenpiteet, joiden
avu1la rikollisuutta vastaan taisteltiin', (s.
276). Yiikangas ei kuitenkaan pidä vi,inaa pe-
rustavim,pana väkivallan aallon s)rnnyn se-
littäjänä. Härnen mukaarua näet Suomessa oli
muitakin alueita, joilla käytettiin viljalti vii-
naa ja joiUa siitä hr.r,oli,rnatta ei olJut kovin
suurta herrkirikollisuutta. Ja Etelä-Pohjan-
m,aan eräillä alueilla väkiva,ltarikollisuus al-
koi su,h,teeliisern aikaisin taantua huolimaüta
siitä, etrtä virinan saanti ei supistunut.

Ylikangas analysoi myös rikollisuuden vas-
tu,sta,mista. Paljastuu, että vuoden 1809 jäf-
keen kyettiin selvittämään paljon vähemmän
henkirikoksia kuin Ruotsin vallan aikana,
vaikka tu:tkintarnenetelmät olivat etrkä ke-
hittyneempiä. Ylikankaan mukaan tämä joh-
tui lähinnä kahdesta seikasta. Toisaalta sel-
laiset väl<ivallranteot, joissa näytön saaminen
oli vaikeaa, nirnitkiin rnurha,t, Iisäänrtyivät
suhrtesssa äkkipikaistuksissa ja yleensä julki-
sella paikaüla tehtyihin tappoihi,n ja kuole-
maan j ohtaneirsiin pahoinpitetyirtrin. Toisaa,lta
toCistajia uhkaiütiin entistä enernmän. Se taas,
että todistajien uhkailu johti tuloksiin, pe-
rustui osaksi siihen, että väkival,tarikosten
oiJceudel,linen näyttö oli sidottu kankeisiin ja
tiukkoihin arruotoihin. Jotta henkirikoksessa

olisi voitu tuomita, 'tarvittün joko tehijän
tunnustus tai kahden jäävittömän todistajan
yhtäpitävä lausunto. Vala, jffi*ä pyhyyden
ku,nrnioitulcsen varaan tämärrlaatuisen näytön
vaatimus oli rakennettu, menetti rnerkitys-
tään, kun Etelä-Pohjanmaalla tapahtui talou-
dellis-sosiaalisen kehityksen rnyötä xnaslli5-
turnista. Väärän valan vannomisesta seuraa-
va ikuinen kadotus alkoi merkitä vähernmän
kuin puukkojunkkareitten maalliseen vael-
lukseen mahdollisesti syvälleürin vaikuttaaeet
terroriteot.

T'oisaalta Ylikangas kertoo siitä, että kun
tu,crmioistui,rnet eivät kyenneet saarnaan kün-
ni väkivaltarikollisia, kansa alkoi vähiteJ.len
ottaa oikeuden omiin käsünsä: tunnettuja vä-
kivallantekijöitä saatettiin §1än mimten yh-
teisestä sopimuksesta piestä, jopa tappaa.

III Teokseen sisäItyy varsin suurisuuntainen
Etelä-Pohjanmaan,taloudellis-sosiaalisista
oloista liikkeelle lähtevä väkivaltarikollisuu-
den ,selitysyritys, joota Ylikangas pyrkii ra-
kentelemaan kaikkia Suomen väkivaltarikol-
lisuuden nousun aikoja selittävän teorian.

Ylikankaan rnukaan tervanpolttokulttuuri
sai Etelä-Pohjanmaalla 1700Juvulla aikaan
irtautumisen perinteisestä arvojärjestelmils-
tä. Kun kaikilla yhtei;skuntaluokilla ja ryh-
millä oli tervanpolton kautta mahdoll-isuus
päästä käsiksi jonkinlaiseen varallisuuteen
ja rahatuloihin, syntyi ur:si muiden maakun-
tien arvoj äirj estelmdstä poiklreava arvoj ärj es-
te'Imä. "Tuon arvojärjestelrnän ydinoppina
oli ajatus, jonka rnukaan ,ihminen on oman
onmensa seppä. Toi§n s€uroen hänen menes-
tymistään ei ,määrää sääty, ei peritty varalli-
suus, ei suku eikä ylipäätään mikään tämän-
sen enempää kuin tuonpuoleinenkaan, vaan
hän itse, se missä määrin hän ahkeroi, uuras-
ti ja pyrki elämässään eteenpäin" (s. 286).
Syntyi ,toisin sa.noen maallistunut ja talou-
dellista ki:Ipai,Lua ylläpitävä arvojärjestelmä.
Tervanpolttoj ärj estelmä,kukois,ti Etelä-Poh-
janmaalla 1700-1uvun iopulla ja 1800-Iuvun
alussa. Krm tervanpolton merkitys mm. ison-
jaon johdosta alkoi taantua - suuret yhteis-
rnetsät, joiden haaskausta ei kukaan estäny,t,
Lolrpuivat -, kai[<kia yhteiskunrtalkerroksia
koslteütava talou:delilinen toimeliaisuus j atkui
kuitenkin kydönpolton muodossa. "Teryan-
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polton väistymfuren ei eiis sutnhaqn rnerkfur-
nyt yleisen vaura,trden vähemtymistä. Se pätn-
vastoin pakoüti asu,kkaat siirtymiiän maata-
louteen, joka kydönpolton süvittärnänä tttot-
tl rneaperän puoleota edufüsirrunilla alueilla
huonattavan vi,Ijan ylijäärnän ja l,oi perus-
tarr melkoise[e vauraudelle" (ss 27s..ln5\.
Kydänpolto,n ai§ joka Gasrsa rnaakurrtaa
a,tkoi 1780-luvulla, rnerkitsi kuitemkin, paiüsi
yleistä vaurashrmistq myris varalliflruserro-
jen syntyä.

Kun sitten 1800-luvulJ.a sitrryttitor perltovil-
jelyyn, ja väkiluku, joka katken aikaa olt
kasvanut, jatkot rhasvamistaan, alrkoi syntyä
vaikeuksia. Kilpailua koroetava arvojärj estel-
mä oli vallitsovana. Peltoviljely ei 'kuiten-
kaan §enny't antamaan ka:svava,lle väeställe
nii,tä taloudellisia pa,lkintoja, iotta anrojär-
j,estelmä edellyüti jokaisen meorestyväer mie
hen saavan. "Niukkuus nimtttäin tuli maata-
louteenkin. Sekin ,hdsui erurcn pitkää vai-
heeseen, jollofur kilpatluobjekti riitti yhä har-
vsmmiJ.le palkimoksi. Osalle se kultenkin
r:iltti ja juuri närnä ihm,iset piüvät huoleor
siitä, eti,ä vamha amojärjestelrnä pysyi edel-
leen heidän edukseen rroimassa... Koslia
maetelouden jälkeen ei ollut enää tarjotla
rnuuta taloudellista hyödyntärnisobj ekfiia, j o-
hon väotönkasvu ia ekspanstopyrkimys oll-
sivat voineet ohjaantua, ei syvenenää krüsiä
voi,tu olevisaa ,oloissa välttää. Näin eturivin
vi,ljapi'täjät luisuivat ensimmäisinä väkiva,l-
lan kierteeseen" (s. 288).

Ylikanhaan es§ksen rnukaan süs väkival-
tarikollisuus oli eräässä mielessä korrrike yh-
teiskunrnallie{aloudelliselle menestymiselle:
kun yhteislontarakenne salpan rnenestymi-
sen mahdol,lisuudet kasvavalta ihrnisonääräl-
tä, jota arrrot ja normit ajavat rneneofykseerl
hrlolcsesra ur voirnakas paine v§kivaltaan.

Mu,tta Ytrikangas ei tarkastele va,in väki-
valtaan työntüoiü yhteiskunna,llisia tekijöitä,
hän pyrkil s€lvtttälnään myö§, rni,tkä yhteis-
kunnallisat tekijät sallioat väkivallan syn-
nyn. Hänen mukaansa väkivaltarikolllsuuden
kasvun vaiheesa ns. epäviral,llnen,kontrolli
oli'suhtee[ieen vähäistä. Epävirallisella kont-
nolülla Yli'kangas tarkoittaa enn€n muuta
panemfinassa as€firassa olevan rmaalai,svä,estön

(tilallisten) mahdollisuulcia kontmlloida
humromrnassa esemassa olevia. Oli näet pu-
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Iaa työvofunasta. §övoimapul.an rnrol<si tt'lal-
Iiset taas jou,tuivat sietämään palkollieten ja
muun huonomrnassa asemassa olwan väem

val,lattomuut«sia.f l(un tyiS,rnolmapu,la 1800-lu-

vulüa altkoi kääntyä tyävoirnan ylitarJonnnk-
si, ti,lalliset saivat tilatrtoman väeetän kurttn
ja väldvaltarikollizuue alt«oi vähetä.
Jodkin Ylikankae,n esi§s slltä, miten väkival-

tari,kol,lisuus noußI, vailcuttaa hyvin peruetel-
lulta, hänen känitylcensä vätktvaltarikolllstru-
den väheneonisestä ei nojaa yhtä kilstämä,t-
tömää,n näyttäön. Veli Verlcon mukaan näet
Dtelä-Pohjanmaan väldvaltarlkol,lisuu§ saa-
vutti huipurn vasta nrosina 1801-187? (hE

Venltl«o 1949, o ?2). Sen djaan tyärrcirnen lti-
katarjur,taa oli jo vudkyrnmenüi eruren Ver-
kon huippukaudekst tluonnehtirnaa lS-vuoti,s-
jafl§ca. Tähän puJmEAn YJ.ikankaalla on
karhsi vaihtoetrtoista seli§rstä, jot&a poikhea-
vat'h;uomatta',rastt häneun kehtttelelnästätin
päädftyhestä ja jotka esütetään ohirnennen
käsittelemättä niiden suhdetta päärselityk-
seen. Toisaelta Y,ltkangas ,sanoo: '§linä va,l-
heessa, kun voimistuva työvoi.man lükatar-
jonta pakotti rauhattomat aitrekset palaa-
maan jfiestyneen yhteislrunnan pilrll.rn, mi-
käli rnieli turvata ,tärkefun eli jokapäiväi,sen

leivän'saanü, osa väklvallan harjoittajinta jäi
katken uürallaldn uskolliseM vanhoille tavoi,l-
leen. Ajan rni'ttaan hetdän tai useimpien heistÄ
oli ryh,tyminen arnmattinlkolllsikei..." (s.

283). Ylikangas selittää siis väkivallan jat-
kumista ja lisäiturtymistä touan käBitteellä,
mikä ei aivan helpmti sovi yhteen sen kans-
sa, että ,hän katkissa muissa yhteykstssä niin
painokkaasti puhuu yh'telsltunnalllslsta ra-
keruretekijöistä.

Toisaalta Ylikangas taas kertoo, että myti-
hemrnässä vaiheessa talollisten osuus kasrroi
sekä väkivrllan uhrien että tektjölden jou-
kossa. Talollisten väkival,lan nourma Ylilfii-
gas selittää ensinnäkin rsl,llä, että ,lrun titroja
jaettiin yhä enemrnän, talollisten pojat tuli-
* Puhe työvoimapulasta merkitsee itge asiacga si-
tä, että Ylikankaan pitäisl tarkentaa sanontojaan
taloudellisten menestymismahdolllsuuksien selpau-
tumisesta. Väkivaltarlkollisuuden nousun alkotna
oll mahdollisuus tokl menestyä taloudellisesti eil-
nä merkityksessä, että el tarvinnut nähdti puutet-
ta ja että sai työtä, sen sijaan itsenäisen taloudel-
lisen olemassaolon * tilan - perustamiseen ei
ehkä ollut mahdollisuuksia.



vat yhä oxuorernpina ieännikst. Isännä,t olivat
dis myöheunrnin nuorempae je slten hurja-
Iuontoiseonpaa väkeä. Tlästä Ylikamkaalla
on näyttöä. Toisehsi hän esittää, että isän-
tien "väkivaltaisuuden ltsääntyminear oli vain
suhteellista, sillä tiukentuva epävirallinen
kontrolli vähensi poikkeavaa käytirsüi ni-
menomaan alempien sosiaaliryhmienr keskuu-
dessa". ?ämä väite ei voi pitää paikkaansa,
sillä väkivaJ"ta kokonaisuudessaan oli nousu-
suunnassa. Jos isäntien osulrs nousevasüa vä-
kival'tarikollisur.rdesta kawoi, heidän väkival-
tansa lisääntyminen ei ollut vain suhteellista,
vallankin kun rnaalaiwäesrtön nruut ryhmät
kasvoivat vähintäänkin yhtii nopeasti rkuin
talolliset. Kolmanneksi Ylikangas viittaa sii-
hen, että isäntien joukosta nousivat ne, jotka
alkoivat taistella väkivaltaa vastaan ja sitä
kauüta joutuivat itse tekeonään väkivaltari-
koksia. Ja neljänneksi Ylikankaan mielertä
ta,lollüsteor väkivaltarikollisuuden nousussa oli
kyse talonpoikien rikastumisesta ja itsetun-
non kohoamisesta, siis eräänlaisesta henavi-
han purkauksesta olosuhteissa, joi-<s,a tätlai
nen purkaus oli rrahdollinen. (Aikaisemmin
talonpojat olivat olleet niin köyhiä, että he
eivät voineet esittää herrojen vasttieta pro-
'testia.)

Rikkaita ja itsetuntoisia väkiva,ltarikollisia
olivat erlnen muuta 1860-luvun kuuluisat
Härmän häjyt (esim. Isontalon Antti ja Ran-
nanjärvi). Kun lukee heidän toirnistaan Yli-
lrankaan toisesta teoksesta Härmän häjyt ja
Kau}avan herra (1974), tu.ntuu vetoarninen
hemavih,an kaütaisiin selitystekij öihin hierran
haetulta. Härmän isot häjyt terrorisoivat yrn-
päristöään lähes mafiapäälliköiden tapaan.
Kti§<yläisinä hejJ.trä oli tilatonta väkeä, §is §-
tä j oukkoa, johon epäviral.Iisen kontr,ollin otisi
Ylikankaan neukaan pitänyt purna. Onkin to-
dennäköistä, että selitys puukkojunlkariajan
huirppukauden väkivaltarikollisuudelle löy-
tyy tal'oudellisista ja sosiaalisista tekijöistä,
jotka saivat isot 'isännät ylläpitämään
asernaansa ry«istöjen ja terrorin avulla. Li-
sääntyvä irtain väeki ei taas tässä tilantees-
se ollut suinkaan ns. epävirallisen kontrollin
(Ylikankaan määritteleonässä menkitykses.*i)
helposti hallitseorra l,aurna, vaan halukas an-
saitsemaan isojen isäntien työrukkasina mhä
taloudellisia että sosiaalisia palkintoja.

T,untuukior siltä, että kun Ylikangas astuu
vareinaisen tutkimusaikaasa 179G,-1825 rajo-
jen ulkopuolelle, hän ei liiku yhtä pettämät-
titunällä pohjalla hnin l?0Gluvun loppua ja
1800-luvun alkua tarkastellessaan.

Mlikangas yrittää kehittää 1800-lurmn
väkivaltarikollisuudell,e antamastaan pääseli-
tyksestä teoriakatkelman, jolla hän haluaa
selittää rkaikki tärkeät väkivaltarikollisuuden
nousut Stromen historiassa, huolimaüta siitä,
että hän on jo 1800.luvun putilrkojunkkariecr
aikaa tarkastellessaan jouttrnur,t käyttämään
pääselityksen oheLla muita tarkemmin analy-
soirnattmnia selityksiil Tähän teoriakatkeil-
maan on varmasti saahr virikkeitä Mertonin
sosiologisisüa rihostutkirnulsista (Merton
1e5?).

Pääselltyksen mukaan süs väkivaltarikol-
lisuus kehittyy seuraavalla taval,la: Talou-
deUisissa ja soeiaalisissa oloissa tapahtuneet
muutokset saavat aikaan normipaineen, jo-
ka korostaa ylcsilöllistä taloudellista ja so-
siaalista kilpailua. Nün kauan kuin kilpailu-
tilaa ja palkintoja riittää, asiat kehittyvät
hyvim, mutta kun taloudelliset ja sosiaaliset
toiminta,lcanavat sulkeuhrvat, syntyy paine
kohti väkivaltarikollisuutta. Jollei ns. epä-
virallinen kontrolli asetu tätä painetta vas-
taan, väkivalta purkauhru mahdollisesti ra-
justikin.

Täsä teorirakatkelmassa on hankaluutena
Irun. eräiden käsiüteiden määrittelemättä-
myys. Ylikangas ei kemo oikeastaan missään,
mitä hän ns epävirallisella kontrollilla tar-
koittae. Lähinnä se kai on Ylikankaan
mukaan yhteisässä tai yhteiokunnassa hal-
litsevien rnahdollisuutta siiädelüi muilla
ku,in val'ti,ollisilla keinoilla (tuunioistui-
frBt, poliisi j'ne.) alemmissa sosiaaliryh-
misä tai luokissa elävien taloudellista ja so-
siaalista toimintaa sekä mahdollisuuksia. Jos
olen ynmärtänyt Ytikanka^an tarkoituksen
oikein, epävirallinen kontrolli on siinä suh-
teessa hankala käsite, että sen yhtemä ääri-
muotona on itse väkivaltarikollisuus. Voi-
daan esimenkiksi sanoa, että Isontalon Antin
epävirallinen kontrolli r.rlottui aika laajalle
ornassa ikotipitäj ässään.

Jos sitten katsoo, aniten Ylikangas kaaviol-
laan selittää muuta kuin l80Gluvun väkival-

20?



tarikollisuutta, voidaan ehkä yleisen epäröin-
nirn ]isäksi esi,ttää esi,rnerkiksi l92Gltrvun vä-
kival'tarikolJisuudesta rnrn. seuraavanl.aisia
huomautuksia. Voidaan ehkä pitää 'selvänä,
että 1920-lu'ru,Ila vatlitsi ankara normipaine,
joka suosi yksilöllistä,kilpailua - elettiinhän
toki kapirtalistisessa yhteiskulnassa. Voidaan
ehkä myäs pitää selvänä, että palkintoja ei
kansalaissodan jälkeen ollut kovin paljon.
Kyseenalairserrpaa sen sijaan on, oliko epä-
virallinen kontrolli niin löysäkätistä kuin
Ylikangas väiütää,sen olleen. Hän puhuu sii-
tä, että oti rnahdollisuus järjestää lakkoja,
mutta unohtaa, että tuskin koskaaar on Suo-
messa ollu,t niin voirnakkaiita lakonmurtaja-
järjesürjä. Y,Iikangas m,ainitsee, että ,oli rnah-
d,ollista harjoittaa työrmaaterroria työnanta-
jün,rnyötämielisesti suhtautuvi,a työläisiä
kohtaan, routta jäftiiä sanomatta, että työ-
maiüta rnyäs erotettün rhelposti. T,oisin sa-
noen: epävi::atlis€n kontrollin löyhyyttä ei
voida osoifüaa ,suoral'ta kädeltä ja syvällisem-
mässä tutkimutrrsessa se voi osoi(tau,tua har-
hakuval«si.

Ylipäätäär ylihistoriallisten teoriakatkel-
mien konstruoirninen Ylikankaan tapaan on
aika epäilyttävä tehtävä. Yrittäessääin s€lirt'tää

sa,rnatrla teoriakatkebrlalla niin 1500- kuin
lg0Gluvunkin väkivaltarikollisuutta Ylikan-
kaan ,on'pakko jä'ttää htlomiotta niin monia
tärkeitä yhteiskunnan rakennepiirrteirtä, että
voi §syä, rnitä teo,ri,akatkelma oikein selit-
tää. Eri yhteiskurr,tamuodosturrat toimivat
eri ,tavoin. Feodaalinen rosvoritari lähtee
liikkeelle aivan erilaisista ed:ellytyksistä
kuin 1900-luvun englaortilaiset pankkirosvot.
Rikollisuuden yhteisktrnnallinen paikka vaih-
telee. Serr sijaan, että lähdetään ri.kollisuus-
tutkimaksesto poimimaan abstrahoiderr urütä

tekijöirtä, jotka kaikJ<ina aikoina vaikuttavat
rikollisruteen, lienee hedelmältisernpää miet-
tiä erilaisten ghterskuntamuodostumien ja
aikalcaunm ooninairspiirteitä ja yrittää suh-
teuttaa rilcollisuus,näiden,kolronaisr,akentee-
seen. Täten etrkä ennusteet ja suosirtuksetkin
saadaa,n vähän komlaeetti,sernrnalle tasolle
kuin Ylikankaan suociituksia sisältävässä
loppuluvussa.

Ylikankaan rteolcsen vankka ja perusteltu
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anti sisä,Ityy sühen historial:liseen kuvaan,
jonka hän esi,ttää puukkojunkkarikauden
noususta. TätIä kuvauksella hän §kenee
kurnoarnaan koko jouko,n käsityksiä, joita
Etelä-Pohjanmaan väkiva,Itarikollisuudesta
on nähin ailkoihin saakka etäte1ty. Ensinnä-
kin Ylikangas osoi,ttaa vakuuttavasti, että vä-
kivaltarikollisuudessa käytetyn aseen ympä-
rille kudortut olettamukset väkivaltarikolli-
suuden synnystä ovat paikkalsapitämättd-
miä (esirn. erilaiset puukon leviämisestä ker-
tovat olettamunr.sot). Toiseksi,häin osoittaa,
että stim,r.rlarnsseiJ,l,a - vünalla - väkivarllan
aaltoa ei kyetä tyydyttävästi selittämään.
Kolmanneksi hän osoittaa epähistoriallisille
sosiologisille setr"itylciJ,le nüden paikan; Yli-
kangas on nähdäkseni oikeassa hytätessätin
smiologisen puh,een §Iäyhteis<ij en hajoarnis-
pr,osessista, joka esüntyy esimerkilcsi Elina
Haavi,o.Mannil:an sosiologisessa tutkimukses-
sa kylätappeluis,ta (1958). Ja neljännreksi Yli-
kangas - ehkä aiheeseen nähden lii"ankin
painolalraasti - hylkää kaiken puheen 'kan-

sanluonteesta.
Vaikka Ylikangas pääEy turtkimulcsessaan

mielestäni ornalaatuisün yleistyksün, hänen
arrsiol<soen voi lukea, että hän lähtee vertai-
levan sosiaa,lihistorial,lisen tutkirnuksen tiel-
le, rni,tä Suornessa on eni,rnrnäkseen kaihdet-
tu. Kyqrunys on lähinnä siitä, mi,tä vertail-
laan ja rnitä vertailun tulokseksi citetään
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