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Suomalaisten rangaistusasenteet
JUHA KÄÄRIÄINEN 

Viime vuosina on käyty keskustelua tuomioistuimissa annettujen rangaistusten oi-
keasta tasosta. Arvostelun kohteena ovat yleensä liian lievinä pidetyt rangaistukset. 
Mutta mitä suomalaiset oikeastaan ajattelevat rangaistusten tasosta ja missä määrin 
rangaistusasenteet vaihtelevat väestöryhmittäin? Artikkelissa tätä tarkastellaan 
vuonna 2010 kerätyn European Social Survey -tutkimusaineiston avulla.

ARTIKKELIT

Suomalaisten rangaistusasenteista on toistaisek-
si julkaistu varsin vähän tutkittua tietoa (ks. kui-
tenkin esim. Balvig & al. 2015). Tässä artikke-
lissa tarkastellaan suomalaisten rangaistusasen-
teita vuonna 2010 kerätyn European Social Sur-
vey (ESS) -aineiston avulla. Väestöllä ei ole välttä-
mättä yhtä yleistä mielipidettä siitä, miten anka-
ria rangaistuksia rikoksiin syyllistyneille tulisi an-
taa vaan mielipiteet vaihtelevat. Miten ne vaihte-
levat ja miten tuota vaihtelua voidaan selittää, on 
tämän tutkimuksen peruskysymys.

Artikkelissa analysoidaan rangaistusasentei-
den vaihtelua viidestä näkökulmasta. Ensinnäkin 
katsotaan, miten eräät keskeisimmät sosioekono-
miset taustatekijät, kuten vastaajan ikä, sukupuoli 
ja koulutus, selittävät rangaistusasenteiden vaihte-
lua. Toiseksi tarkastellaan, kuinka rangaistusasen-
teet liittyvät luottamukseen oikeuslaitosta koh-
taan. Kolmanneksi tarkastellaan rangaistusasen-
teiden yhteyttä koettuun turvattomuuteen ja ri-
kosten uhriksi joutumiseen ja neljänneksi sitä, mi-
ten rangaistusasenteet kytkeytyvät vastaajan arvo-
maailmaan. Viime mainitussa tapauksessa käyte-
tään Shalom Schwartzin (2012) arvotypologiaa. 
Lopuksi tarkastellaan puoluepoliitti sen kannatuk-
sen yhteyttä rangaistusasenteisiin.

Edellä kuvatut viisi tekijää rangaistusasenteiden 
vaihtelun selittämiseksi on valittu aiemman tutki-
muksen perusteella (esim. Gelb 2006; Hough & 
al. 2013; Maruna & King 2009; Spiranovic & al. 
2012; Roberts & Indermaur 2007; Roberts & al. 
2012) ja toisaalta niin, että käytettävissä oleva ai-

neisto mahdollistaa näiden näkökulmien empiiri-
sen tarkastelun. 

Rangaistusasenteet tutkimuksen  
kohteena 

Asenne voidaan nähdä taipumuksena suhtautua 
johonkin konkreettiseen asiaan tai ilmiöön posi-
tiivisesti tai negatiivisesti. Väestötason asenteita 
tutkitaan tavallisesti mielipidetutkimusten avul-
la, jolloin vastaajat ottavat kantaa johonkin varsin 
konkreettiseen väitteeseen. Tällaista väitettä voi-
daan pitää asenteen kielellisenä mittarina ja siitä 
saatua vastausta (mielipidettä) asenteen ilmaisu-
na. (Mielikäinen & Palander 2002.) Esimerkiksi 
tässä tutkimuksessa käytetyssä ESS-haastattelus-
sa vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa rankaisu-
asenteen kielelliseen mittariin ”Rikollisille pitäi-
si antaa paljon nykyistä kovempia rangaistuksia”.

Yllä kuvatun mittarin voi sanoa mittaavan jon-
kinlaista yleistä tai abstraktia punitiivisuusasen-
netta eli sitä, suhtautuuko vastaaja myönteisesti 
vai kielteisesti rangaistusten koventamiseen. Puni-
tiivisuutta voitaisiin mitata myös muista näkökul-
mista käsin (Adriaenssen & Aertsen 2015). Ensin-
näkin voidaan kysyä väestön mielipiteitä rankaise-
misen tavoitteista: pitäisikö rangaistuksilla tavoi-
tella pelotevaikutusta, kostoa, yhteisön suojaamis-
ta, hyvitystä vai rikollisen kuntoutusta ja palautta-
mista takaisin yhteisöön. Toiseksi voidaan mitata 
väestön asenteita eri rangaistuslajeihin, suositaan-
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ko esimerkiksi ehdotonta vankeusrangaistusta vai 
joitakin muita seuraamuksia. Kolmanneksi mitta-
uksen kohteena voi olla rangaistuksen intensiteetti 
(esimerkiksi pitkien vankeusrangaistusten tai ko-
vien sakkojen suosiminen) tai rangaistusolosuh-
teiden ankaruus.

Punitiivisten asenteiden voidaan ajatella vaikut-
tavan rangaistuskäytäntöihin kolmella tasolla (Ku-
ry & al. 2009; Adriaenssen & Aertsen 2015). En-
sinnäkin voidaan puhua punitiivisuudesta mak-
rotasolla, joka viittaa asenteisiin mediassa, poliit-
tisessa keskustelussa ja muussa yhteiskunnallises-
sa debatissa. Rikos ja rangaistukset ovat teemo-
ja, joista media on kiinnostunut, sillä ne herättä-
vät ihmisissä voimakkaita tunteita. Media nostaa 
mielellään esiin erityisesti poikkeuksellisia rikok-
sia tai niistä annettuja poikkeuksellisia rangaistuk-
sia ja tulee samalla synnyttäneeksi pelon ja epävar-
muuden tunteita, jotka voivat olla sopivaa poltto-
ainetta poliittiseen keskusteluun (Snacken 2015, 
401). Tämä taso on tietysti tärkeä, kun ajattelem-
me lainsäädännön kehittämistä. Mesotason puni-
tiivisuusasenteet tulevat esille rikosoikeusjärjestel-
män, esimerkiksi poliisin tai tuomioistuinten toi-
minnassa. Vaikka ideaalina pidetään, että virka-
mies toimii vain lainsäädännön ja muiden julkis-
ten normien ohjaamana, tosiasia lienee kuitenkin, 
että asenteet ohjaavat myös heidän toimintaan-
sa. Mikrotason punitiivisuus tulee esille yksittäis-
ten kansalaisten mielipiteissä ja toiminnassa. Tässä 
tutkimuksessa keskitytään juuri mikrotason puni-
tiivisuuteen. Mikrotason punitiivisuusasenteiden 
mittaamista voidaan pitää tärkeänä muun muas-
sa siksi, että voimme arvioida lainsäädännön ja oi-
keuskäytännön legitiimisyyttä väestön keskuudes-
sa (Roberts & Hough 2011, 182–183). 

Sosioekonomiset taustatekijät 

Miten väestön yleiset punitiivisuusasenteet sitten 
vaihtelevat keskeisten väestöllisten taustatekijöi-
den mukaan? Sukupuolen, iän ja tulotason suh-
teen tulokset ovat ristiriitaisia, ja silloinkin kun 
yhteyksiä näiden muuttujien välillä on löydetty, 
ne ovat olleet melko löyhiä (ks. esim. Roberts & 
Indermaur 2007; Maruna & King 2009). Sen si-
jaan alhainen koulutustaso näyttää selittävän ran-
gaistushalukkuutta; tulos näyttää toistuvan sään-
nönmukaisesti tutkimuksista toisiin (ks. esim. Ro-
berts & Indermaur 2007; Maruna & King 2009; 

Roberts & al. 2012). Koulutuksen vaikutus pu-
nitiivisuuden vähentäjänä saattaa liittyä siihen, 
että ihmisillä on ylipäätään varsin heikot tiedot 
rikollisuudesta ja rikosoikeusjärjestelmän toimin-
nasta (Hough & al. 2013). Useissa tutkimuksis-
sa on osoitettu, että väestön rangaistushalukkuus 
vähenee, jos ihmisille tarjotaan tietoa rikollisuu-
desta, rikosoikeusjärjestelmän toiminnasta ja ran-
gaistusvaihtoehdoista (Gelb 2006; Roberts & al. 
2012; Balvig & al. 2015). 

Lisäksi koulutuksen alhaisuuden yhteys punitii-
visuuteen saattaa liittyä henkilön epävakaaseen so-
siaaliseen asemaan, jota leimaa taloudellinen tur-
vattomuus. Vaikka tulotason vaikutuksesta puni-
tiivisiin asenteisiin ei ole näyttöä, on havaittu, et-
tä rangaistushalukkuus on muita korkeampi niil-
lä, jotka kokevat taloudellisen ja sosiaalisen ase-
mansa epävarmaksi. Michael Costelloe ja kump-
panit (2009) ovat huomauttaneet, että tulotaso ta-
loudellisen turvattomuuden mittarina ei ole paras 
mahdollinen. Pienituloisillakin voi olla vakaa ta-
loudellinen tilanne, jos perhe on pieni ja säästöjä 
on kertynyt. Toisaalta suurituloisilla voi olla huo-
mattavia taloudellisia vastuita, ja jos säästöjä on 
vähän, tulevaisuus voi olla varsin epävarma. Talou-
dellista turvattomuutta olisikin heidän mukaansa 
parempi mitata pyytämällä vastaajilta näkemys-
tä tulojen riittävyydestä. Omassa tutkimuksessaan 
Costelloe kumppaneineen (mt.) puhuu ”vihaisis-
ta valkoisista miehistä”, jotka katsovat jääneen-
sä viime vuosikymmenten taloudellisten muutos-
ten uhreiksi ja jotka etsivät epävarmuutta tuovaan 
ympäristöönsä järjestystä vaatimalla kovaa kuria 
ja ankaria rangaistuksia. Tässä ajattelussa rikolli-
suus yhdistetään voimakkaasti afrikkalais- ja la-
tinotaustaisiin henkilöihin, joiden katsotaan elä-
vän joutilaina rikollisuuden ja sosiaalitukien varas-
sa samalla kun ahkerat ja rehelliset joutuvat pon-
nistelemaan yhä kovemmin elättääkseen itsensä ja 
perheensä rehellisellä työllä (ks. myös Hogan & 
al. 2005). Suomessa ja Euroopassa vastaava ilmiö 
heijastunee populististen, oikeistolaisten poliittis-
ten liikkeiden nousuna, johon yhdistyy taloudel-
linen epävarmuus ja voimakas perinteisten arvo-
jen korostaminen ja erilaisuuden vieroksuminen.

Taustamuuttujien osalta voimme siis lähinnä 
odottaa, että Suomessakin hyvä koulutuksen ta-
so vähentää rangaistushalukkuutta. Sen lisäksi on 
mahdollista, että toimeentulovaikeuksina ilmene-
vä taloudellinen turvattomuus lisää punitiivisten 
asenteiden todennäköisyyttä.
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Luottamus oikeuslaitokseen 

Luottamusta oikeusjärjestelmän toimintaan voi-
daan arvioida kahdesta näkökulmasta (Jackson & 
al. 2011b; Sunshine & Tyler 2003). Ensinnäkin 
voidaan puhua instrumentaalisesta lähestymista-
vasta. Tällöin voidaan puhua järjestelmän kyvystä 
täyttää perustehtävänsä: luottavatko kansalaiset 
siihen, että oikeuslaitos kykenee saattamaan 
rikosoikeudelliseen vastuuseen ne, jotka ovat lakia 
rikkoneet. Kysymys voi olla esimerkiksi poliisin 
kyvystä tutkia epäiltyjä rikoksia tai tuomioistui-
men kyvystä tuomita rangaistuksia niille, jotka 
ovat lakia rikkoneet. Toimiiko järjestelmä tehok-
kaasti ja virheettömästi? Tähän voi liittyä myös se, 
miten tuomioistuimet mittaavat rangaistuksia ja 
ovatko rangaistukset oikeassa suhteessa teon moi-
tittavuuteen.

Toiseksi voidaan puhua oikeusjärjestelmän ky-
vystä toimia puolueettomasti ja tasapuolisesti riip-
pumatta rikoksesta epäillyn tai asianosaisten yh-
teiskunnallisesta asemasta. Tällöin puhutaan luot-
tamuksen proseduraalisesta puolesta: luottavatko 
kansalaiset oikeuslaitoksen kykyyn ja haluun tut-
kia rikoksia ja määrätä rangaistuksia tasapuolises-
ti ja oikeudenmukaisesti. Rangaistusten mittaami-
sen kohdalla tämä voi tarkoittaa kysymystä, onko 
tuomioistuin rangaissut samasta teosta samalla ta-
valla esimerkiksi köyhää ja rikasta, miestä ja naista 
tai maahanmuuttajaa ja kantasuomalaista (ks. Ki-
vivuori & al. 2016). 

Kansalaisten luottamus instituutioihin raken-
tuu varsin pitkälle mielikuvien varaan. Melko 
harvalla on tuoreita omakohtaisia kokemuksia 
poliisin, syyttäjän tai tuomioistuimen toiminnas-
ta. Kuten jo todettiin, kansalaiset tuntevat varsin 
huonosti tosiasioita rikollisuudesta tai oikeusjär-
jestelmän toiminnasta (Hough & al. 2013). Mie-
likuvat rakentunevatkin pitkälle median antaman 
kuvan perusteella yksittäisten rikostapausten uu-
tisoinnin kautta (Gelb 2006). Viime aikoina on 
Suomessakin uutisoitu yksittäisistä rikoksista, esi-
merkiksi raiskaustapauksista ja keskusteltu kriitti-
seen sävyyn niistä annettujen tuomioiden tasosta.

Luottamuksen ja rangaistusasenteiden väli-
nen kausaalisuhde ei ole helposti määriteltävissä. 
Kumpi on syy ja kumpi seuraus? Yhtäältä voimme 
ajatella, että luottamus oikeuslaitokseen vähentää 
rangaistushalukkuutta: jos ihmiset ajattelevat, et-
tä oikeuslaitos kykenee tehokkaasti ja puolueet-
tomasti saattamaan rikoksiin syyllistyneet vastuu-
seen teostaan ei ole syytä vaatia kovempia rangais-

tuksia tai kritisoida annettuja tuomioita ylipää-
tään. Toisaalta voimme hyvin ajatella, että epä-
luottamus on seurausta oikeuskäytännön ja oi-
keustajun epätasapainosta: jos esimerkiksi rangais-
tukset koetaan liian lievinä, seurauksena on epä-
luottamus oikeuslaitosta kohtaan. Voimme joka 
tapauksessa muotoilla hypoteesin: rangaistusasen-
teet ja luottamus oikeuslaitokseen ovat yhteydessä toi-
siinsa niin, että luottamuksen vähenemiseen liittyy 
rangaistusasenteiden koveneminen.

Turvattomuus ja huolestuneisuus  
rikollisuudesta 

Monica Gerber ja Jonathan Jackson (2015) ovat 
tarkastelleet punitiivisten asenteiden vaihtelua 
kahdesta vaihtoehtoisesta näkökulmasta. Ensim-
mäistä he nimittävät välineelliseksi. Sen mukaan 
kovat rangaistukset olisivat keino suojella itseä ja 
muita rikoksen aiheuttamilta vahingoilta. Kovat 
rangaistukset ennalta ehkäisisivät rikollisuutta ja 
pitäisivät rikolliset vankiloissa. Tämän mukaan 
olisi loogista ajatella, että rangaistuksia vaatisivat 
ihmiset, jotka ovat itse joutuneet rikosten uhreiksi 
tai jotka kokevat ympäristössään pelkoa tai huol-
ta rikollisuudesta. 

Ensinnäkin näyttää siltä, että rikosten uhriksi 
joutumisella ja rangaistusasenteilla ei ole yhteyt-
tä (Gelb 2006; Costelloe & al. 2009; Hogan & 
al. 2005; Gerber & Jackson 2015; King & Maru-
na 2009). Tulos on yllättävä, mutta kirjallisuudes-
ta on vaikea löytää sille selitystä; lähinnä tyydytään 
toteamaan empiirinen havainto ja se, että muut te-
kijät kuin uhrikokemukset selittävät punitiivisia 
asenteita. Yksi mahdollinen selitys voi kuitenkin 
olla siinä, että esimerkiksi väkivaltarikosten uhrit 
ja tekijät ovat usein toisilleen tuttuja, jopa lähei-
siä (Danielsson & Kääriäinen 2016), jolloin kovi-
en rangaistusten vaatiminen ei ehkä ole ensimmäi-
nen reaktio. Lisäksi tulee muistaa, että väkivalta-
tilanteet ovat vuorovaikutustilanteita, joissa sekä 
uhrilla että tekijällä saattaa olla aktiivinen osuu-
tensa. Rikosten tekijät ja uhrit ovatkin usein, eri-
tyisesti kun tarkastellaan väkivaltarikoksia, samaa 
joukkoa, jossa uhrin ja tekijän roolit menevät lo-
mittain (Aaltonen 2016; Jennings & al. 2012). 
Kun on tarkasteltu uhrien halukkuutta ilmoittaa 
kokemastaan rikoksesta poliisille, on havaittu, että 
ilmoitushalukkuutta vähentää, jos tekijä on uhril-
le tuttu. Ilmoittamishalukkuutta vähentää myös, 
jos uhri on omalla toiminnallaan vaikuttanut vä-
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kivaltaisen tilanteen syntymiseen. (Ks. esim. Tar-
ling & Morris 2010.)

Toiseksi kun turvattomuutta tarkastellaan ri-
koksiin liittyvien pelkojen tai konkreettisen tur-
vattomuuden tunteen avulla, kuva muuttuu epä-
varmemmaksi. Joissakin tutkimuksissa raportoi-
daan, että rikospelot tai turvattomuuden tunne ja 
rangaistushalukkuus olisivat yhteydessä keskenään 
(esim. Gelb 2006; Costelloe & al. 2009; Johnson 
2001; Maruna & King 2009), joissakin tätä yh-
teyttä ei ole havaittu (esim. Cochran & Piquero 
2011; Kleck & Jackson 2016).

Kolmanneksi rikollisuutta koskeva huoli on toi-
senlainen ilmiö kuin uhrikokemukset tai pelot. 
Huoli rikollisuudesta saattaa syntyä, vaikka hen-
kilöllä ei olisi lainkaan omakohtaisia kokemuksia 
rikoksista. Keskeinen huolen aiheuttaja on luul-
tavasti uutismedia ja viihteellinen media, joiden 
keskeistä aineistoa rikollisuus on. Onkin huomat-
tu, että iltapäivälehtien ja tv:n sensaatiohakuiset 
rikos uutiset muodostavat keskeisen tietolähteen, 
jonka pohjalta useimmat, etenkin vähän koulu-
tetut, muodostavat käsityksensä rikollisuudesta ja 
sen kontrollista ja että näiden tuotteiden kulutta-
minen lisää rikollisuutta koskevaa pelkoa ja huo-
lestuneisuutta (Callanan 2012) ja rangaistusha-
lukkuutta (Roberts & Dood 1990; Kleck & Jack-
son 2016). On myös näyttöä, että nimenomaan 
rikoksiin liittyvä huoli lisää rangaistushalukkuutta 
(Costelloe & al. 2009; Hogan & al. 2005). 

Yllä esitettyjen havaintojen perusteella voimme 
siten olettaa, että rankaisevia asenteita eivät seli-
tä kokemukset rikosten uhriksi joutumisesta tai ri-
kollisuuteen liittyvät konkreettiset pelot vaan lähin-
nä edellisiä epämääräisemmät rikollisuuteen liitty-
vät huolet. 

Arvot ja rangaistusasenteet 

Huoli rikollisuuden lisääntymisestä saattaa sisältää 
myös käsityksen yhteisön moraalisesta hajoamises-
ta, ellei rikollisuuteen puututa kovalla kädellä. Tä-
hän liittyykin Gerberin ja Jacksonin vaihtoehtoi-
nen selitys rangaistushalukkuudelle. Erityisesti ih-
miset, joiden yhteiskunnallinen asema on epäva-
kaa, saattavat nähdä ympärillään perinteisten sosi-
aalisten siteiden ja informaalin kontrollin muoto-
jen hajoavan (ks. myös Costelloe & al. 2009). Sen 
seurauksena he odottavat muodollisten kontrolli-
instituutioiden selventävän ja palauttavan kovem-
milla rangaistuksilla oikean ja väärän väliset rajat. 

Gerberin ja Jacksonin mukaan tällainen usko auk-
toriteetteihin ja kiinnittyminen perinteisiin, yhte-
näisiin arvoihin voi tulla esille esimerkiksi äärioi-
keistolaisessa ajattelussa, jossa monenlainen erilai-
suus ja vieraus nähdään uhkana (ks. myös Hogan 
& al. 2005). 

Voimme kuitenkin kysyä, millaiseen 
käsitteelliseen kokonaisuuteen Gerberin ja Jack-
sonin mainitsemat tekijät liittyvät. Millai-
siin laajempiin arvoulottuvuuksiin auktori-
teettiusko tai perinteisiin sitoutuminen liitty-
vät? Tässä tutkimuksessa sovelletaan Schwartzin 
arvotutkimuksen käsitteitä ja niiden pohjalta 
laadittuja arvomittareita (Schwartz 2012; 
Schwartz & al. 2012). Schwartz lienee tällä hetkel-
lä tunnetuin ja viitatuin arvotutkija maailmassa.

Arvot voidaan määritellä ”yleisluontoisiksi ta-
voiteltaviksi asiaintiloiksi, jotka yksilö voi pan-
na henkilökohtaiseen tärkeysjärjestykseen ja jotka 
ohjaavat hänen valintojaan” (Helkama & Seppälä 
2004). Schwartz (2012) korostaa, että arvot ovat 
subjektiivisia uskomuksia, jotka vaikuttavat asen-
teisiimme, valintoihimme ja käyttäytymiseemme. 
Arvot viittaavat myös tavoitteisiin, jotka motivoi-
vat toimintaamme. Henkilöt, joille esimerkiksi so-
siaalinen järjestys, oikeudenmukaisuus ja avuliai-

Taulukko 1. Schwartzin perusarvot ja niihin liit-
tyvät päämäärät

Arvo Tavoiteltava asia

Itseohjautuvuus Riippumaton ajattelu ja 
toiminta, luovuus, uteliaisuus

Virikkeisyys Jännittävä, monipuolinen, haas-
teellinen elämä

Hedonismi Mielihyvä, elämästä 
nauttiminen

Suoriutuminen Henkilökohtainen menestys, ky-
vykkyyden osoittaminen

Valta Sosiaalinen asema ja 
kunnioitus, asioiden ja ihmisten 
hallinta ja kontrolli

Turvallisuus Tasapaino, harmonia ja 
turvallisuus

Yhdenmukaisuus Sosiaalisten normien kunnioit-
taminen, kohteliaisuus, itsekuri

Perinteet Perinteisten tapojen tai 
uskontojen kunnioittaminen

Hyväntahtoisuus Läheisten hyvinvoinnista 
huolehtiminen

Universalismi Yleinen ihmisten ja luonnon hy-
vinvoinnista huolehtiminen
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suus ovat tärkeitä arvoja, haluavat toiminnallaan 
saavuttaa näitä päämääriä. Schwartz määrittelee 
kaikkiaan 10 perusarvoa, joiden merkitys ihmis-
ten välillä vaihtelee (taulukko 1). 

Yllä kuvatut arvot voidaan Shwartzin mukaan 
sijoittaa yleisempään nelikenttään, jonka ulottu-
vuuksina ovat itsensä ylittäminen – itsensä koros-
taminen ja muutosvalmius – säilyttäminen (ku-
vio 1). Tämän nelikentän tai pikemminkin arvo-
ympyrän vastakkaisilla puolilla on toistensa kans-
sa ristiriidassa olevia arvoja, jotka ovat kuitenkin 
Schwartzin mukaan kaikki välttämättömiä yh-
teisöjen perustarpeiden näkökulmasta: yhteisöt 
tarvitsevat yhtäältä sekä säilyttäviä että uudista-
via tavoitteita ja toisaalta sekä yhteisön että yksi-
lön tarpeita korostavia tavoitteita (Schwartz 2012; 
Schwartz & al. 2012). 

Arvotutkimuksen perusoletus siis on, että ar-
vot ohjaavat ihmisten asenteita. Voimme siis ky-
syä, selittävätkö jotkin arvot – ja tässä tapaukses-
sa erityisesti jotkin Schwartzin määrittelemistä ar-
voista – nimenomaan rankaisuasenteita. Aiem-
pi empiirinen tutkimus tällä alueella on niukkaa. 
Näyttää kuitenkin siltä, että rankaisevat asenteet 
liittyisivät lähinnä perinteitä, yhdenmukaisuut-
ta, turvallisuutta ja valtaa korostaviin arvoihin: 
normien rikkojia halutaan rangaista, jotta yhtei-
sö säilyy vakaana ja turvallisena. Toisaalta näyttää 
myös siltä, että universalismia ja hyväntahtoisuut-
ta (McKee & Feather 2008; Strelam & al. 2011) 
ja Ralph Sundbergin (2014) mukaan myös itseoh-
jautuvuutta korostavat henkilöt suhtautuvat kiel-
teisesti rangaistusten koventamisen vaatimuksiin. 
Universalismia koskeva havainto on looginen, sil-
lä Schwartz korostaa universalismiin liittyvää to-
leranssia erilaisten väestöryhmien välillä (Schwartz 
& al. 2012). Voimme siis olettaa, että rankaisevia 
asenteita positiivisesti selittävät lähinnä yhdenmu-
kaisuuteen, turvallisuuteen ja valtaan liittyvät arvot 
ja negatiivisesti itseohjautuvuuteen, universalismiin 
ja hyväntahtoisuuteen liittyvät arvot.

Puoluepoliittinen samaistuminen ja 
rangaistusasenteet 

Kansainvälisen kirjallisuuden perusteella mel-
ko vakiintunut tulos näyttää olevan, että rankai-
suhalukkuus liittyy siihen, miten ihmiset näke-
vät yksilön ja yhteiskunnan vastuun rikollisuus-
ongelman ja eräiden muidenkin yhteiskunnallis-
ten ongelmien ratkaisemisessa (Gideon & Sher-

man-Oren 2014; Hogan & al. 2005). Poliittiseen 
konservatiivisuuteen kuuluu vahvasti näkemys yk-
silön vastuusta, ja siten myös rikos nähdään yksi-
lön tietoisena toimintana. Näin ollen on luonnol-
lista korostaa kovia rangaistuksia sekä ennaltaehkäi-
syn että seuraamuksen näkökulmasta. Poliittiseen 
liberalismiin taas kuuluu ajatus rikollisuudesta 
yhteiskunnallisena ongelmana, johon vaikuttavat 
ennen muuta ympäristö ja olosuhteet, joissa rikoksia 
tehdään. Näin ollen poliittiseen liberalismiin 
kuuluu pikemminkin ajatus rikoksentekijöiden 
kuntoutuksesta ja rikollisuudelle altistavien raken-
teellisten tekijöiden parantamisesta kuin kovista 
rangaistuksista. Henkilön rangaistusasenteita selit-
täisi siis lähinnä poliittinen suuntautuminen oikeis-
to–vasemmisto-akselilla.

Tilanne Suomessa voi kuitenkin olla monimut-
kaisempi kuin niissä maissa, joissa edellä mainittu-
ja tutkimuksia on tehty. Ensinnäkin on huomatta-
va, että meillä poliittinen järjestelmä on huomatta-
vasti monisyisempi kuin esimerkiksi Yhdysvallois-
sa tai Britanniassa, joissa valtaosa punitiivisuuden 
ja poliittisen kannatuksen välisiä suhteita kuvaa-
vista tutkimuksista on tehty. Kuten Tapio Lappi-
Seppälä (2011) on todennut, rankaisevat asenteet 
ja ankara rangaistuspolitiikka ovat tyypillisiä mais-
sa, joissa poliittinen järjestelmä on kaksinapainen 
ja joissa poliittista keskustelua käydään akselilla 
konservatiivisuus–liberaalisuus. Näissä maissa ri-
kollisuudesta ja sen kontrollista on tullut vakiintu-
nut osa poliittista väittelyä, jossa ”liian” liberaalis-
ta kriminaalipoliittisesta linjasta saattaa tulla ideo-
loginen painolasti. Suomi ja muut Pohjoismaat 

Kuvio 1. Arvojen väliset suhteet Schwartzin ar-
voteoriassa (Schwartz 2012).
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ovat sen sijaan korporatiivisia yhteiskuntia, joissa 
poliittinen päätöksenteko tapahtuu enemmänkin 
sovittelemalla erilaisia intressejä lukuisten eturyh-
mien välillä ja tekemällä asiakohtaisia kompromis-
seja kuin järjestämällä näyttäviä ideologisia kam-
panjoita yksinkertaistavien vaihtoehtojen välille. 
Näyttää siltä, että näissä olosuhteissa rikoksesta ei 
muodostu poliittisesti kovin kiinnostavaa aihet-
ta, rikos ei ole minkään eturyhmän erityisen kiin-
nostuksen kohteena. Rikollisuuden kontrolli on-
kin jäänyt maassamme pikemmin asiantuntijoi-
den kuin poliitikkojen huoleksi (Törnudd 1993), 
ainakin toistaiseksi. Siten voi olettaa, että rangais-
tushalukkuus ei Suomessa liity voimakkaasti puolue-
kannatukseen.

Toisaalta politiikan kenttä on muuttunut viime 
vuosina voimakkaasti. Niin meillä kuin monissa 
muissakin Euroopan maissa on noussut esiin uu-
sia poliittisia ryhmittymiä, jotka ovat koonneet 
kannatuksensa perinteisiltä puolueilta ja joita voi-
daan pitää uudenlaisina protestiliikkeinä. Tyypil-
listä näille liikkeille on ollut yhtäältä vähäväkis-
ten, tavallisten ihmisten oikeuksien puolustami-
nen, mutta toisaalta myös monien yhteiskunnal-
listen muutosten, kuten maahanmuuton tai eri-
laisten vähemmistöjen oikeuksien, vastustaminen. 
Usein näiden ryhmien poliittiseen agendaan on 
kuulunut voimakas EU-vastaisuus. Suomessa täl-
laisia liikkeitä edustaa perussuomalaiset. Heidän 
kannattajakuntansa koostuu valtaosin työnteki-
jöistä, jopa selvemmin kuin perinteisissä työvä-
enpuolueissa. Puolueen kannattajista valtaosa on 
miehiä. (Koivula & al. 2015) Perussuomalaisten 
arvomaailma poikkeaa kuitenkin melko selvästi 
siitä, mitä työväenpuolueet ovat tarjonneet. Arvo-
maamaailmassa korostuu arvokonservatismi (Rah-
konen 2011) eli pitäytyminen perinteisissä arvois-
sa, mitä tulee esimerkiksi naisten asemaan tai eri-
laisten vähemmistöjen oikeuksiin. 

Monissa maissa näihin uusiin protestiliikkeisiin 
on yhdistetty äärioikeistolaisuus. Perussuomalai-
set ei ole äärioikeistolainen puolue. Mutta Suo-
messakin perussuomalaisten kannatus on osittain 
perustunut retoriikkaan, jossa maan taloudellisiin 
ja sosiaalisiin ongelmiin haetaan vastauksia syyl-
listämällä erilaisia vähemmistöryhmiä ja vaati-
malla valtiovallalta kovempia keinoja, joilla turva-
taan pikemminkin tavallisten suomalaisten kuin 
vähemmistöjen oikeuksien toteutuminen. Tässä 
mielessä on mahdollista, että perussuomalaisten kan-
natukseen yhdistyy vaatimus kovemmista keinoista 
rikollisten rankaisemiseksi. 

Aineisto ja menetelmät 

Tutkimusaineistona on European Social Surveyn 
(ESS) 2010 Suomen aineisto (European Social 
Survey 2010, 2011). Aineiston keruu on kuvattu 
yksityiskohtaisesti Yhteiskuntatieteelliseen tietoar-
kistoon tallennetussa koodikirjassa (European So-
cial Survey 2010, 2016). Aineiston keruumenetel-
mänä on tietokoneavusteinen kasvokkainen haas-
tattelu (CAPI tai CAMI) sekä itsetäytettävä pape-
rinen lomake. Kohdehenkilöille lähetettiin etukä-
teen kirje ja tutkimuksesta kertova esite, ja heihin 
otettiin yhteyttä puhelimitse.

Otantamenetelmänä käytettiin yksinkertaista 
satunnaisotantaa. Otokseen poimittiin Tilastokes-
kuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta 3 
200 Suomessa asuvaa 15 vuotta täyttänyttä henki-
löä. Ylipeittoon kuuluivat kuolleet sekä kenttätyö-
jakson ajan laitoksissa tai ulkomailla asuneet, netto-
otos oli 3 152. Perusjoukko lajiteltiin asuinpaikan, 
sukupuolen ja iän suhteen. Jokaiseen ei-tavattuun 
kohdehenkilöön otettiin yhteyttä vähintään neljä 
kertaa ennen kuin tapaus luokiteltiin puuttuvaksi. 
Käyntikyselyn vastausprosentti oli 57,8.

Aineisto analysoitiin regressioanalyysia käyttä-
en. Riippuvana muuttujana oli kysymys: ”Missä 
määrin olette samaa tai eri mieltä seuraavien väit-
tämien kanssa: Rikollisille pitäisi antaa paljon ny-
kyistä kovempia rangaistuksia?” Vastausvaihtoeh-
dot olivat 1 = täysin samaa mieltä, 2 = samaa miel-
tä, 3 = ei samaa eikä eri mieltä, 4 = eri mieltä ja 5 
= täysin eri mieltä. Analyyseja varten vaihtoehdot 
4 ja 5 yhdistettiin.

Muuttujien kuvaukset on esitetty liitetaulu-
kossa (ks. www.julkari.fi). Arvomuuttujat lasket-
tiin keskitettyinä summamuuttujina alkuperäisis-
tä osioista siten kuin Schwartz on ohjeistanut, val-
miita SPSS-syntakseja käyttäen (ks. http://essedu-
net.nsd.uib.no/cms/topics/1/4/).

Mallien rakentaminen aloitettiin tuomalla selit-
täjiksi taustamuuttujat. Tässä vaiheessa kokeiltiin 
sukupuolen, iän ja koulutustason lisäksi kotitalou-
den nettotuloja kuvaavaa muuttujaa. Tuloksena 
oli, että tulotaso ei selitä punitiivisuuden vaihte-
lua. Tämän vuoksi valittiin jatkoanalyyseihin toi-
meentulovaikeuksia kuvaava muuttuja, jonka seli-
tysvoima näyttikin olevan huomattavasti parempi.

Tämän jälkeen mallit rakennettiin viidessä vai-
heessa. Ensimmäisessä mallissa selittävinä muut-
tujina oli neljä taustamuuttujaa: vastaajan suku-
puoli, ikä, koulutustaso ja toimeentulovaikeudet. 
Toisessa mallissa lisättiin kaksi muuttujaa, jotka 
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kuvaavat vastaajan luottamusta oikeuslaitokseen. 
Kolmannessa mallissa lisättiin turvattomuutta ku-
vaavat neljä muuttujaa. Neljännessä mallissa lisät-
tiin arvomuuttujat. Osa arvomuuttujista korreloi 
melko voimakkaasti keskenään. Kollineaarisuu-
den vähentämiseksi toimittiin seuraavasti: ensin 
etsittiin arvomuuttujista se, jolla on korkein kor-
relaatio selitettävään muuttujaan. Näitä oli kaksi: 
turvallisuus ja itseohjautuvuus (molemmissa r = 
,104). Turvallisuuden kanssa korreloi voimakaan 
negatiivisesti virikkeisyys (r = -,456) ja suoriutu-
minen (-,339), jotka sen vuoksi poistettiin jatko-
analyyseista. Viidenteen malliin lisättiin vielä po-
liittista samaistumista kuvaavat dummy-muuttu-
jat. Ensimmäiseksi laitettiin muuttuja, joka kuvaa, 

onko vastaaja ylipäätään samaistunut mihinkään 
puolueeseen, ja sen jälkeen, onko hän samaistu-
nut johonkin seuraavista puolueista: kokoomus, 
RKP, keskusta, perussuomalaiset, kristilliset, vih-
reät, SDP ja vasemmistoliitto.

Malleihin sisällytettyjen muuttujien perustun-
nusluvut käyvät ilmi taulukosta 2. 

Tulokset 

Edellä kuvatulla tavalla laskettujen regressio-
analyysien tulokset on koottu taulukkoon 3. 

Ensimmäisessä mallissa laskettiin taustamuut-
tujien yhteys rangaistusasenteisiin. Silmiinpistä-

Taulukko 2. Muuttujien perustunnusluvut

Muuttuja N Minimi Maksimi Keskiarvo

Rangaistus (riippuva muuttuja) 1867 1 5 3,95

Ikä 1878 15 95 47,50

Sukupuoli (mies=1) 1878 0 1 0,50

Kouluvuosien määrä 1872 0 24 12,6

Toimeentulovaikeudet 1861 1 4 1,98

Tuomioistuinten virheet 1844 1 10 4,11

Tuomioistuinten tasapuolisuus 1838 1 10 7,39

Rikoksen uhri 1876 0 1 0,28

Turvattomuuden tunne 1867 0 1 0.09

Huolestunut: murto 1877 0 1 0,28

Huolestunut: väkivalta 1877 0 1 0,14

Valta 1635 -4,00 2,86 -1,12

Mielihyvä 1635 -3,50 2,29 -0,18

Itseohjautuvuus 1635 -2,55 3,33 0,43

Universalismi 1635 -2,27 2,48 0,67

Hyväntahtoisuus 1635 -2,19 2,71 0,75

Perinteet 1635 -3,29 2,56 -0,19

Yhdenmukaisuus 1635 -3,71 3,05 -0,02

Turvallisuus 1635 -4,00 2,50 0,42

Puolue läheinen 1875 0 1 0,51

Kokoomus 1863 0 1 0,11

RKP 1863 0 1 0,02

Keskusta 1863 0 1 0,09

Perussuomalaiset 1863 0 1 0,07

Kristilliset 1863 0 1 0,02

Vihreät 1863 0 1 0,06

SDP 1863 0 1 0,08

Vasemmistoliitto 1863 0 1 0,02
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vin havainto on vastaajan koulutustason vaiku-
tus rangaistushalukkuuteen, joka vähenee selväs-
ti koulutusvuosien kasvaessa. Tulos on yhdenmu-
kainen muissa maissa aiemmin tehtyjen havain-
tojen kanssa. Nuoret näyttävät olevan jonkin ver-
ran rankaisuhalukkaampia kuin vanhat, ja ehkä 

hiukan yllättäen naiset ovat punitiivisempia kuin 
miehet. Lisäksi havaittiin, että toimeentulovaikeu-
det selittävät myös huomattavan hyvin rankaisevia 
asenteita: henkilöt, joilla on toimeentulovaikeuksia, 
ovat muita punitiivisempia. Tulos näyttää vahvista-
van Costelloen ja kumppaneiden (2009) havaintoa.

Muuttuja Malli 1 Malli 2 Malli 3 Malli 4 Malli 5

Taustamuuttujat

Ikä -0,062* -0,060* -0,070 ** -0,070* -0,072*

Sukupuoli (mies=1) -0,055* -0,048* -0,039 -0,041 -0,059*

Koulutusvuosien määrä -0,178*** -0,151*** -0,150 *** -0,114*** -0,115***

Toimeentulovaikeudet 0,098*** 0,081*** 0,082 ** 0,078** 0,073**

Luottamus tuomioistuimiin

Tuomioistuinten virheet 0,156*** 0,152 *** 0,155*** 0,146***

Tuomioistuinten tasapuolisuus -0,067* -0,066 * -0,065* -0,068**

Turvattomuus

Rikoksen uhri -0,018 -0,007 -0,007

Turvattomuuden tunne 0,014 0,011 0,010

Huolestunut: murto 0,089 *** 0,073** 0,065**

Huolestunut: väkivalta 0,007 0,010 0,010

Arvot

Valta -0,041 -0,036

Mielihyvä -0,028 -0,021

Itseohjautuvuus -0,066* -0,066*

Universalismi -0,118*** -0,093**

Hyväntahtoisuus 0,023 0,020

Perinteet 0,018 0,010

Yhdenmukaisuus -0,003 -0,001

Turvallisuus 0,067* 0,052

Puoluesamaistuminen

Mikään puolue ei läheinen -0,044

Kokoomus 0,055

RKP -0,027

Keskusta 0,041

Perussuomalaiset 0,147***

Kristillisdemokraatit 0,021

Vihreät -0,033

SDP 0,054

Vasemmistoliitto -0,036

R2 (sovitettu) 0,041 0,075 0,083 0,098 0,1

N 1 600 1 581 1 578 1 578 1 578

Taulukko 3. Rangaistusasenteita selittävät regressiomallit, beta-kertoimet ja niiden merkitsevyydet  
(p ≤ 0,001 = ***; p ≤ 0,01= **; p ≤ 0,05 = *)
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Kuvio 2. Schwartzin arvojen yhteydet rangaistushalukkuuteen, korrelaatiokertoimet (** = p < 0,01).
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Toisessa mallissa tuodaan mukaan luottamus-
ta oikeuslaitokseen kuvaavat muuttujat. Tulokse-
na havaitsemme, että erityisesti luottamuksen vä-
lineellinen puoli on selvässä yhteydessä rangais-
tushalukkuuteen. Ne, jotka näkevät, että tuomio-
istuimet eivät kykene saattamaan tehokkaasti ri-
kollisia vastuuseen teoistaan, ovat muita rangais-
tushalukkaampia. Myös näkemys tuomioistuinten 
tasapuolisuudesta näyttää jossain määrin liittyvän 
rankaisuhalukkuuteen: ne, jotka näkevät tuomio-
istuinten toimivan tasapuolisesti, ovat vähemmän 
rankaisukeskeisiä kuin ne, jotka näkevät tuomio-
istuinten toimivan puolueellisesti.

Kolmannessa mallissa lisättiin muuttujia, jot-
ka kuvaavat kokemuksia rikoksen uhriksi joutu-
misesta, turvattomuuden tunteesta omalla asuin-
alueella ja huolestuneisuudesta omaisuusrikok-
sista tai väkivaltarikoksista. Oletusten mukaisesti 
uhrikokemukset tai turvattomuuden tunne omal-
la asuinalueella eivät selittäneet rangaistushaluk-
kuutta. Sen sijaan kun kysymme hiukan epämää-
räisemmistä rikoksiin kohdistuvista huolista, ha-
vaitsemme, että huoli asuntomurroista lisää ran-
kaisevien asenteiden todennäköisyyttä. 

Neljännessä mallissa tuotiin mukaan kahdek-
san Schwartzin arvomuuttujaa. Ennen kuin tar-
kastelemme näin laskettua mallia, kannattaa tar-
kastella arvomuuttujien ja rangaistushalukkuut-
ta kuvaavan muuttujan välisiä korrelaatiokertoi-
mia kuviossa 2.

Havaitsemme, että positiivisesti rangaistusha-
lukkuuden kanssa korreloi kolme arvoa: turval-
lisuus, perinteet ja yhdenmukaisuus. Negatiisesti 
puolestaan korreloi kaksi arvoa: itseohjautuvuus 
ja universalismi. Tässä mielessä tulos vastaa varsin 
hyvin aiempia havaintoja.

Regressiomallissa näistä jäi esiin kolme arvoa, 
jotka selittivät rangaistusasenteen vaihtelua muis-
ta mallissa olevista muuttujista riippumatta. Vah-
vin näistä oli universalismi. Kuten Schwartz olet-
taa, universalismiin näyttää tosiaan liittyvän to-
leranssi poikkeavuutta kohtaan, tässä tapauksessa 
myös toleranssi rikoksentekijöitä kohtaan. Toisek-
si itseohjautuvuus näytti selittävän negatiivisesti 
rangaistushalukkuutta. Tämä selittynee sillä, että 
itseohjautuvuus on Schwarzin arvoympyrässä tur-
vallisuuden ja yhdenmukaisuuden vastinpari. Si-
ten on luonnollista, että nämä kaikki eivät voi ol-
la lopullisessa mallissa mukana. 

Viimeiseen malliin lisättiin suurimpiin poliitti-
siin puolueisiin samaistumista kuvaavat muuttu-
jat. Keskeinen havainto on oletuksemme suuntai-
nen, toisin sanoen se, että Suomessa rangaistusha-
lukkuus ei juurikaan noudata poliittisen kentän 
oikeisto–vasemmisto-jakaumaa ja että kysymys ri-
kollisten rankaisemisesta ei ole Suomessa poliit-
tisesti kovin keskeinen. Yksi puolue näyttää kui-
tenkin poikkeavan muista: perussuomalaisiin sa-
maistuvat vastaajat ovat muita selvästi rangaistus-
halukkaampia. Tällä ei näytä olevan suurta vaiku-
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tusta mallin muihin kertoimiin. Kuitenkin arvo-
muuttujista universalismin merkitys hiukan las-
kee, mikä viittaa siihen, että universalistisilla ar-
voilla, kuten toleranssilla poikkeavuutta kohtaan, 
ei ole suurta kannatusta perussuomalaisten jou-
kossa. 

Yhteenveto ja keskustelu 

Tämän artikkelin tarkoituksena on ollut tarkastel-
la suomalaisten rangaistusasenteita ja selittää tilas-
tollisesti niiden vaihtelua. Nyt tiedämme hiukan 
enemmän siitä, millaiset suomalaiset ovat mui-
ta halukkaimpia kovempiin rangaistuksiin. Tu-
lokset perustuvat vuonna 2010 kerättyyn aineis-
toon, mutta ei ole mitään erityistä syytä olettaa, 
että havainnot olisivat vielä vanhentuneita. Tätä 
kirjoitettaessa suunnitellaan uutta, suomalaisten 
”oikeustajua” koskevaa tutkimusta, joten tulosten 
pohtimiseen on aivan erityinen syy.

Monet tuloksista ovat samansuuntaisia havain-
tojen kanssa, joita on tehty muualla maailmassa. 
Tosin on huomattava, että valtaosa tämänkin alan 
tutkimuksesta on peräisin joko Yhdysvalloista tai 
läntisestä Euroopasta, lähinnä Isosta-Britanniasta. 

Tutkimuksen päätulokset voi tiivistää seuraavasti:
• Nuoret ovat jonkin verran rangaistushaluk-

kaampia kuin vanhat.
• Naiset ovat jonkin verran rangaistushaluk-

kaampia kuin miehet.
• Alhainen koulutustaso lisää rangaistushaluk-

kuutta.
• Toimeentulovaikeudet lisäävät rangaistusha-

lukkuutta.
• Luottamus oikeuslaitoksen tehokkuuteen vä-

hentää rangaistushalukkuutta.
• Vastaajan omat kokemukset rikosten uhriksi 

joutumisesta tai konkreettiset rikollisuuteen 
liittyvät pelot eivät vaikuta rangaistushaluk-
kuuteen, mutta subjektiivinen huoli rikolli-
suudesta lisää rangaistushalukkuutta.

•  Rangaistushalukkuutta vähentävät universalis-
tiset, yhteisöllisyyttä korostavat arvot, ja nii-
tä lisäävät yhdenmukaisuutta ja perinteitä pai-
nottavat arvot.

• Rangaistushalukkuus ei Suomessa liity poliitti-
seen oikeisto–vasemmisto-jakoon vaan pikem-
minkin poliittiseen protesti-ilmiöön, jota Suo-
messa edustaa perussuomalaiset.

Kuten jo kirjallisuuskatsauksen yhteydessä to-
dettiin, iän ja sukupuolen yhteys rangaistuhaluk-
kuuteen tuntuu vaihtelevan eri maissa ja eri tut-
kimusten välillä. Suomessa punitiivisuuden yhte-
ys näihin tekijöihin on suhteellisen heikko vaikka-
kin tilastollisesti merkitsevä: nuoret ja naiset ovat 
jonkin verran muita punitiivisempia. Viime aiko-
jen julkinen keskustelu rangaistuksista on liitty-
nyt melko vahvasti seksuaalirikollisuuteen, ja tämä 
saattaa lisätä erityisesti naisten punitiivisia asen-
teita. Luultavasti rangaistushalukkuuden yhtey-
det ikään ja sukupuoleen vaihtelevat esimerkiksi 
rikostyypeittäin. Jatkotutkimuksissa tulee kiinnit-
tää tähän huomiota. 

Toisena havaintona voimme nostaa esiin vas-
taajan koulutustason merkityksen: vaatimuk-
set kovemmista rangaistuksista liittyvät selvästi 
alhaiseen koulutustasoon. Tulos sopii hyvin yh-
teen muualla tehtyjen havaintojen kanssa ja liitty-
nee läheisesti myös tutkimustuloksiin, joiden mu-
kaan rankaisevat asenteet muuttuvat sitä realisti-
semmiksi, mitä paremmin ihmiset tuntevat rikol-
lisuutta ja oikeusjärjestelmän toimintaa. Alan asi-
antuntijat eivät yleensä vaadi kovia rangaistuksia, 
sillä he tuntevat tutkimukseen ja ammattikäytän-
töön perustuvia tosiasioita, joista maallikoilla saat-
taa olla hatara käsitys. Asiantuntijat saattavat esi-
merkiksi tietää, että yhdyskuntaseuraamukset ovat 
vankiloita tehokkaampi ja kustannuksiltaan edul-
lisempi tapa koettaa palauttaa rangaistukseen tuo-
mittu yhteiskuntaan (ks. esim. Tyni 2015). 

Koulutustason ja rangaistusasenteiden välinen 
yhteys heijastaa myös sitä, että alhainen koulutus-
taso liittyy yleensä epävarmaan sosiaaliseen ja ta-
loudelliseen asemaan yhteiskunnassa, joka puo-
lestaan saattaa lisätä henkilön todennäköisyyt-
tä kiinnittyä perinteisiin ja autoritatiivisiin arvoi-
hin. Tässäkin tutkimuksessa toimeentulovaikeu-
det näyttivät yhdistyvän keskimääräistä korkeam-
paan rangaistushaluisuuteen. Jatkotutkimuksissa 
on kuitenkin syytä entistä tarkemmin tarkastella 
näiden tekijöiden välisiä yhteyksiä.

Väestön oikeustajun tai rangaistushalukkuuden 
mittaamista ja huomioimista oikeuskäytännössä 
on pidetty tärkeänä oikeuslaitoksen nauttiman le-
gitimiteetin kannalta. Ajatuksena on, että jos oi-
keuskäytäntö ei vastaa väestön käsityksiä laittomi-
en tekojen tuomittavuudesta, luottamus ja legi-
timiteetti oikeuslaitosta kohtaan murtuvat. Suo-
messa ei ole tässä suhteessa suurta ongelmaa: väes-
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tö luottaa oikeuslaitokseen pääsääntöisesti enem-
män kuin useimmissa muissa Euroopan maissa. 
Luottamus oikeuslaitokseen ja rangaistushaluk-
kuus olivat odotetulla tavalla yhteydessä toisiin-
sa: luottamus tuomioistuinten kykyyn tuottaa vir-
heettömiä ja tasapuolisia päätöksiä oli yhteydessä 
keskimääräistä vähäisempään rangaistushalukkuu-
teen. Jatkotutkimuksissa täytyy kuitenkin huomi-
oida se tosiasia, että varsin pienellä osalla väestöstä 
on omakohtaisia kokemuksia oikeuslaitoksen toi-
minnasta ja suurimmaksi osaksi kysymys on mie-
likuvista, joita todennäköisesti lähinnä media ja 
mahdollisesti sosiaalisessa mediassa leviävät hu-
hut ruokkivat.

Mitä tulee rangaistushalukkuuden ja turvatto-
muuskokemusten yhteyteen, tulokset noudatte-
livat pääosin muualla saatuja havaintoja. Uhriko-
kemukset tai rikollisuuden pelkoon liittyvät ko-
kemukset eivät selittäneet rangaistushalukkuut-
ta. Sen sijaan epämääräisempi huoli rikollisuudes-
ta näytti olevan yhteydessä punitiivisuuteen. Täs-
säkin korostuu luultavasti median rooli: yleinen 
huoli rikollisuuden vaaroista saattaa olla yhteydes-
sä siihen, kuinka aktiivisesti henkilö seuraa uu-
tisointia poikkeuksellisista rikostapahtumista tai 
viime aikoina yleistyneistä terrori-iskuista. Tule-
vissa tutkimuksissa on varmasti syytä ottaa huo-
mioon median kulutuksen yhteydet rangaistusha-
lukkuuteen. 

Suomi ja muut Pohjoismaat tunnetaan yhteisöl-
lisyyttä ja koko väestön hyvinvointia korostavina 
yhteiskuntina. Tämä näkyy monenlaisissa vertaile-
vissa tutkimuksissa, joissa tarkastellaan hyvinvoin-
tipolitiikkaa ja sen tuloksia. Sama havainto tun-
tuu toistuvan myös arvotutkimuksissa, joissa on 
havaittu, että näissä maissa väestön arvoissa ko-
rostuvat pikemminkin yhteisvastuu, yksilöllisyys, 
suvaitsevaisuus ja rationaalisuus kuin perinteet 
tai yhdenmukaisuus (Schwartz 2012; Inglehard 
2006). Voi sanoa, että väestön arvomaailma tukee 
harjoitettua hyvinvointipolitiikkaa. Tämän tutki-

muksen havainnot viittaavat siihen, että saman-
laiset arvot näyttävät tukevan myös Pohjoismaissa 
harjoitettua kriminaalipolitiikkaa, johon on kuu-
lunut ehdottomien vankeusrangaistusten välttä-
minen ja vastaavasti yhteisörangaistusten ja kun-
touttavien toimien kehittäminen. Väestön arvoja 
kartoittavat kysymykset on siten tärkeää sisällyttää 
oikeustajua tarkasteleviin tutkimuksiin.

Rikollisuudesta ja sen kontrollista ei ole muo-
dostunut Suomessa kovin merkittävää poliitti-
sen keskustelun aihetta. Asia tulee esiin tämänkin 
tutkimuksen havainnoissa: vaatimukset rangaistus-
ten koventamisesta eivät jakaudu esimerkiksi po-
liittisen kannatuksen oikeisto–vasemmisto-akse-
lilla, eikä puoluekannatuksella ylipäätään näytä 
olevan suurta merkitystä rangaistusasenteiden 
muodostumisessa. Yksi poikkeus säännöstä näyt-
tää kuitenkin olevan: perussuomalaisten kannatus, 
joka oli alhaisen koulutustason ohella yksi mer-
kittävimmistä kovia rangaistusasenteita selittävis-
tä tekijöistä.

Tässä tutkimuksessa rangaistusasenteita on tar-
kasteltu mittarilla, joka tavoittaa asenteiden vaih-
telun hyvin yleisellä tasolla. Voi sanoa, että käytet-
ty mittari kuvastaa abstraktin oikeustajun vaihte-
lua. Jatkossa tutkimusta onkin vietävä informoi-
dun oikeustajun suuntaan: on mitattava rangais-
tushalukkuutta tilanteissa, joissa vastaajille anne-
taan konkreettista tietoa ainakin tapahtuneen ri-
koksen laadusta ja kerrotaan rangaistusvaihtoeh-
doista. Jo näiden hyvin yksinkertaisten perustie-
tojen tarjoaminen tuo rankaisuhalukkuuteen hy-
vin todennäköisesti paljon lisävaihtelua ja – ku-
ten aiemmat tutkimukset osoittavat (ks. esim. 
Balvig & al. 2015) – maltillisuutta rangaistus-
vaatimuksiin. Lisäksi jatkotutkimuksissa kannat-
tanee tarkastella väestön käsityksiä rikosseuraa-
musten ja koko kriminaalipolitiikan tavoitteista, 
suositeltavista keinoista ja kustannuksista. Näillä 
tekijöillä saattaa olla huomattavaakin merkitystä 
rangaistusasenteiden muodostumisessa. 

Saapunut 24.2.2016 
Hyväksytty 20.6.2016
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ENGLISH SUMMARY
Juha Kääriäinen: Punitive attitudes of the Finnish 
public (Suomalaisten rangaistusasenteet)

This study explores the punitive attitudes of Finnish 
adults from five points of view. First, it looks at how 
some key socio-economic background factors are related 
to attitudes towards punishment. Second, it explores 
punitive attitudes in relation to people’s trust in the 
legal system. The third focus is on penal attitudes and 
experiences of insecurity and criminal victimization. 
Fourth, the article looks at how penal attitudes are 
linked to respondents’ basic values. Fifth and finally, 
the article discusses the connections between political 

orientation and penal attitudes. The research material 
consists of the Finnish data for the European Social 
Survey 2010. The main tool used in regression analysis.

The results show correlations between hard punitive 
attitudes and some of the factors mentioned above. 
The best predictors of hard punitive attitudes are a low 
level of education, financial difficulties, distrust in the 
legal system, voting for the Finns Party and support for 
traditional basic values.

Keywords: penal attitudes, Finns, European Social 
Survey.
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