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Kriminologian alkeet ja syventävä oppimäärä 
yksissä kansissa

Kriminologian tuore oppikirja 
on laaja katsaus lähtien krimi-
nologian historiasta ja klassikois-
ta yhteiskunnallisesti uusimpiin 
ja tuoreimpiin tutkimusteemoi-
hin, kuten kyberrikollisuuteen 
ja terrorismiin. Teoreettisen ym-
märryksen ja tiedon lisäämisen 
ohella teos opastaa opiskelijaa tai 
tutkijaa omaksumaan krimino-
login ammatillisen tutkimusot-
teen erotuksena muiden tieteen-
alojen tutkijoista. Kirjassa ava-
taan useaan otteeseen krimino-
logian suhdetta muihin tieteen-
aloihin sekä sen omaa erityistä 
näkökulmaa. 

Teos on jo toinen vuoden si-
sällä kriminologian alalta jul-
kaistu yli 400-sivuinen tiilis-
kivi. Johanna Niemen, Heini 
Kainulaisen ja Päivi Honkatu-
kian toimittama Sukupuolistu-
nut väkivalta. Oikeudellinen ja 
sosiaalinen ongelma ilmestyi ke-
sällä 2017. Edellinen oppikir-
ja Rikollisuuden syyt  (2013) oli 
myös Janne Kivivuoren käsialaa. 
Tämä tuorein teos on aiheiltaan 
ja kirjoittajajoukoltaan edeltä-
jäänsä laajempi, sillä siinä on 
huomioitu rikoskäyttäytymisen 
lisäksi rikollisuuteen kohdistuvi-
en reaktioiden tutkimus.

Oppikirjan ensimmäinen luku 
johdattelee tulevan tai aloittelevan 
kriminologin tieteenalan peruskä-
sitteiden (mm. ilmi- ja piiloriko-
lisuus), rikollisuuden seurauk siin 
(mm. henkinen kärsimys, kustan-
nukset, uutisointi ja yhteiskunnan 
kiinteys) sekä muita tutkimuksen 
teossa ja julkaisemissa tarvittavia 
perusteiden lähteille.
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Toisessa luvussa on kiinnos-
tavasti luokiteltu kriminolo gian 
eri vaiheita Veli Verkon ajas-
ta kriminalipoliittisen vaiheen 
kautta nykyiseen pluralismin ai-
kaan. Kirjoittajien mukaan se-
littämisen malli on ollut erilai-
nen eri vaiheissa. Verkon kau-
della selittäminen nojasi tilas-
tollisen varianssin paikallistami-
seen, kriminaalipoliittinen kau-
si nosti esiin funktionaaliset se-
litykset ja nykyisin korostuu 
pyrkimys todeta kausaalisuhtei-
ta mahdollisimman laadukkain 
tutkimusasetelmin. Erityisesti 
tuoreimman aikakauden analyy-
si ja tulkintatavat ovat kiinnosta-
via. Teoksen mukaan Gottfred-
sonin ja Hirschin itsekontrolli-
teoria havahdutti tutkijat kiin-
nittämään huomiota siihen, et-
tä rikollisuuteen ajautumisen si-
jaan yksilöt voivat myös itse ha-
keutua aktiivisesti sosiaalisiin 
ympäristöihin, jotka rohkaise-
vat rikoksentekoon. Kirjoittaji-
en mukaan mennyttä historiaa 
on ajatus, jonka mukaan kont-
rollikoneisto mielivaltaisesti va-
litsisi keitä kontrolloidaan ja kei-
tä ei. Tämä on yksi teoksen koh-
dista, josta ei ilmene täyttä yk-
simielisyyttä tutkimuspiireis-
sä. Kontrollin kohdistumises-
ta ja sen valikoitumisesta tiettyi-
hin ryhmiin, kuten huumeiden 
käyttäjiin, maahanmuuttaja- tai 
jengitaustaisiin henkilöihin se-
kä nuorisoon, esiintyy empiiri-
siä havaintoja varsinkin laadul-
lisissa tutkimuksissa. Kirjoittaji-
en mukaan piilorikollisuustutki-
mus on osoittanut, että vahvin 

kiinnijäämistä selittää tekijä on 
yksilön rikosalttius. 

Kolmannessa luvussa tarjo-
taan opiskelijoille tuhti paket-
ti kriminologian tutkimusme-
netelmistä ja -aineistoista. Siinä 
opastetaan myös muun muas-
sa tutkimuskohteen valintaa se-
kä teorian ja empirian suhdetta. 
Erilaisten esimerkkien lisäksi eri-
tyisen havainnollinen on tauluk-
ko, joka käsittelee määrällisten 
aineistojen – kyselyiden ja 
rekisterien – vahvuuksia, rajoit-
teita, mahdollisuuksia ja uhkia. 
Luvussa perehdytään myös am-
mattieettisyyteen ja muistute-
taan objektiivisesta suhtautumi-
sesta tutkittaviinsa ilman, että 
tutkijan mielipiteet tai poliitti-
set kannat vaikuttavat tuloksiin 
tai valittuihin näkökulmiin. 

Opiskelijat ja myös tutkijat 
voivat saada ideoita tutkimusai-
heista, aineistojen analysointi- ja 
tematisointitavoista sekä teorioi-
den valinnasta myös monista op-
pikirjan muista luvuista. Rikol-
lisuuden rakennetta ja kehitys-
tä käsittelevässä luvussa virkistä-
vän lisän toi rikosten motiiveja ja 
merkityksiä käsittelevä kokonai-
suus. Luvussa viisi esitellään viisi 
rikollisuuden klassista selittämis-
tapaa: itsekontrolli-, paine-, op-
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pimis-, leimaamis- sekä sosiaali-
sen kontrollin teoria. Teoriat esi-
tetään monipuolisella ja kiinnos-
tavalla tavalla yksilöllisten, sosi-
aalisten ja rakenteellisten teki-
jöiden näkökulmista sekä käyt-
tämällä esimerkkeinä suomalai-
sista ja ulkomaisia tutkimuksia.  

Kuudennessa luvussa esitetään 
uudempia kriminologisia näkö-
kulmia, joissa ihmistä ei tarkas-
tella ”sosiaalisten voimien tuot-
tamana rakennelmana”, vaan ak-
tiivisena toimijana, jolla on omia 
preferenssejä ja joka tekee valin-
toja jossain määrin rationaali-
sesti olosuhteidensa puitteissa. 
Nousevina näkökulmina esitel-
lään rikosuratutkimus, alue- ja 
lähiyhteisönäkökulma sekä ri-
koksentekoon kytkeytyvää pää-
töksentekoa kuvaavat tilanne-
toiminta-, rationaalisen vallin-
nan ja rutiinitoimintojen teoriat. 
Edellisen luvun tavoin näitä nä-
kökulmia avataan sekä teoreetti-
sesti että empiiristen tutkimus-
tulosten avulla erittelemällä yk-
silöllisiä, yhteisöllisiä, sosiaalisia 
ja rakenteellisia tekijöitä, jotka 
vaikuttavat normien vastaiseen 
tekoon ryhtymiseen tai toisaalta 
rikosuran päättämiseen. 

Seitsemännessä luvussa käsi-
tellään rikollisuuteen kohdistu-
via reaktioita ihailusta pelkoon 
ja poliisikontrolliin ja rangais-
tuksiin. Kiinnostavana yhteis-
kunnallisena ilmiönä nostetaan 
esiin kontrollipoliittiset sosiaali-
set liikkeet raittiusliikkeestä di-
gitaaliseen aktivismiin sekä kri-
minologisen tutkimuksen sijoit-
tumiseen tällä kentällä. Tämän 
jälkeen seuraa kontrollin tut-
kimuksen esittely oppikirjassa 
kautta linjan kulkevalla otteel-
la: esittämällä erilaisia krimino-
logisia teorioita, klassikkoteok-
sia sekä tutkimuksia Suomes-
ta ja maailmalta. Rikollisuuden 
esiintyminen presidenttien uu-

denvuodenpuheissa sekä halli-
tusohjelmissa tarjoaa mielen-
kiintoista analyysia arkisten kan-
salaishavaintojen tueksi: rikolli-
suuden asema on noussut poli-
tiikan asialistalla rikollisuuden 
vähetessä. Tätä selitetään sillä, 
että muun muassa ”yhteiskun-
nallinen muutos, pidentyvä eli-
najanodote, vähenevä lapsikuol-
leisuus ja tehokas sairaanhoito 
ovat lisänneet objektiivista tur-
vallisuutta tavalla, joka kohden-
taa huomiota ’uusiin uhkiin’ ku-
ten rikollisuuteen”. 

Seuraavaksi teoksessa tarkas-
tellaan kriminaalipolitiikkaa jär-
jestelmänä, tutkimuskohtee-
na sekä sen suhdetta yhteiskun-
nallisiin, poliittis-ideologisiin 
ja rikollisuuden kehityssuun-
tiin. Kymmenes luku on omis-
tettu kriminologiselle arvioin-
titutkimukselle. Luvussa esitel-
lään arviointitutkimuksen peri-
aatteita sekä erilaisten rikoksen 
ehkäisyn vaikutuksia primääri-, 
sekundaari- ja tertiääritasoilla. 
Rikosten tilannetorjunnan osal-
ta esitetään 25 erilaista tekniik-
kaa, joilla voidaan vaikeuttaa ri-
koksentekoa, lisätä kiinnijäämis-
riskiä, vähentää rikoksen palkit-
sevuutta tai provokaatiota sekä 
poistaa rikokset syyt esimerkiksi 
kontrolloimalla päihteiden käyt-
töä tai herättämällä omatuntoa. 
Kirjoittajat toteavat, että kou-
lutuksen vaikutuksesta rikolli-
suuden vähentämiseen on va-
kuuttavaa tutkimusnäyttöä. So-
siaalipolitiikassa sen sijaan olen-
nainen kysymys on heidän mu-
kaansa se, millaisessa muodossa 
tuki tulisi antaa: tulonsiirrolla ja 
aktivoivalla työvoimapolitiikalla 
voi olla erilaiset vaikutukset riip-
puen yksilöllisistä, yhteisöllisistä 
tai muista tilannekohtaisista te-
kijöistä. Kirjoittajat toteavat, et-
tä osa hyvinvointivaltion viime-
aikaisista kehitysaloitteista (mm. 

oppivelvollisuusiän pidennys) 
perustuu siihen, että yksilöiden 
siteitä sosiaalisiin instituutioihin 
tuetaan säännöksin. 

Viimeisessä luvussa paneu-
dutaan viiteen kriminologi-
sen tutkimuksen ajankohtai-
seen osa-alueeseen: maahan-
muuton ja rikollisuuden yh-
teyteen, parisuhdeväkival-
taan, talousrikollisuuteen, ky-
berrikollisuuteen ja terroris-
miin. Näkökulmana on jälleen 
näiden rikoslajien selittäminen 
teorioiden kautta: esimerkiksi 
terrorismin kriminologisina 
selitysmalleina kirjoittajat esit-
tävät turhautumista yhteiskun-
nan kyvyttömyyteen tarjota työ-
tä Lähi -idässä sekä kokemuk-
sia rasismista (sosiaalisen pai-
neen teoria), heikkoja yhteisöl-
lisiä siteitä (sosiaalinen kontrol-
li), yksilökohtaisia tekijöitä, tar-
vetta saada arvostusta, ihailua ja 
palkinto saavutuksistaan (ratio-
naalisen valinnan teoria), veljey-
den ja altruismin tunnetta (op-
pimisteoria) sekä yhteiskunnan 
leimaavia reaktioita (kontrolli-
vaikutukset).

Laaja-alaisuudesta huolimatta 
teos edustaa pitkälti Kriminolo-
gian ja oikeuspolitiikan instituu-
tin (KRIMO) tutkimusperintei-
tä ja omaa koulukuntaansa, jos-
sa painottuu kvantitatiivinen 
tutkimusote sekä kausaalisuutta 
etsivän syytutkimuksen sekä toi-
saalta piilorikollisuustutkimuk-
sen traditiot. Useimmat koti-
maiset tutkimukset, joihin teok-
sessa viitataan ovat ymmärrettä-
västi tutkijaryhmän oman orga-
nisaation tuottamia. 

Kriminologinen tutkimus 
on niin laajaa, ettei pelikent-
tä helposti tyhjene yhteen op-
pikirjaan. Tässä teoksessa vä-
häisemmälle huomiolle jäivät 
haastatteluihin tai etnografi-
aan perustuvat laadulliset tutki-
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mukset. Vastaavasti päihde- tai 
päihderikollisuustutkimus tai 
sukupuolierojen esiintyminen 
rikoksenteossa tai uhriutumises-
sa eivät juuri päässeet näkyviin 
tässä teoksessa. Yhtenä rajauk-
sena – ei varsinaisesti puutteena 

– on ollut poliisiorganisaatiota 
koskevan tutkimuksen vähäinen 
edustavuus, vaikka kirjassa on 
käsitelty kontrollia rikoksenteki-
jän näkökulmasta tai yhteiskun-
nallisena voimana. Oppikirja he-
rättää todennäköisesti lukijois-

saan kipinän perehtyä tieteena-
laan vielä syvemmin, jolloin tä-
mä teos tulee osaltaan vahvista-
maan kotimaisen kriminologian 
olemassaoloa ja kriminologien 
määrää tulevaisuudessa.

Pohdintoja tulevaisuuden hyvinvointivaltiosta
LINA VAN AERSCHOT

Hyvinvointivaltion vastaiskun 
kirjoittajien mukaan hyvinvoin-
tivaltion kehitys Suomessa on 
pysähtynyt ja jopa taantunut. 
Politiikassa keskitytään näprää-
mään yksityiskohtia sen sijaan, 
että mietittäisiin, miten tulevai-
suudessa turvataan niiden kes-
keisen arvojen toteutuminen, 
joiden varaan hyvinvointivaltio 
on rakennettu.

Antti Jauhiainen ja Joona-
Hermanni Mäkinen keskuste-
levat kirjassaan ”yhdysvaltalais-
ten asiantuntijoiden kanssa sii-
tä, miten vapaus ja demokratia 
voivat kukoistaa tulevaisuuden 
Suomessa”. Kirjoittajien mu-
kaan suomalaisen hyvinvoin-
tivaltion luoma tasa-arvo, tur-
vallisuus sekä esimerkiksi pal-
velut kuten koulutus ja tervey-
denhuolto ovat maailman luo-
kan saavutuksia, joita Suomes-
sa ei osata kylliksi arvostaa. Tätä 
mieltä ovat myös haastateltaviksi 
valitut asiantuntijat. 

Hyvinvointivaltion vastaisku 
pureutuu erittäin tärkeisiin ky-
symyksiin ja nostaa esiin asioita, 
jotka ansaitsevat paljon nykyistä 
suurempaa huomiota niin pää-
töksenteossa, yhteiskunnallisessa 
keskustelussa kuin kansalaisten 
arjessa. Kirjassa nostetaan suo-
malaisen hyvinvointivaltion saa-

Antti Jauhiainen & Joona-
Hermanni Mäkinen 
Hyvinvointivaltion vastaisku 
Like-kustannus, 2017

vutusten rinnalle yhteiskunnalli-
set ongelmat, jotka kipeästi kai-
paavat ratkaisuja. Korkea työttö-
myys ja lapsiköyhyys näyttävät 
tulleen jäädäkseen, asenteet köy-
hiä ja työttömiä kohtaan ovat 
koventuneet ja kerskakulutus on 
ympäristön kannalta kestämä-
töntä. Monet ihmiset kokevat 
poliittisen päätöksenteon etäi-
seksi ja omat vaikuttamismah-
dollisuutensa olemattomiksi.

Jauhiainen ja Mäkinen ehdot-
tavat, että hyvinvointivaltion tu-
levaisuutta rakennetaan vapau-
den, kansalaisia paremmin osal-
listavan demokratian ja kaikil-
le turvattavan hyvinvoinnin va-
raan. Työtä jakamalla yhä useam-
pi pääsee töihin ja liian suurten 
työmäärien alle uupuu yhä har-
vempi. Demokraattista yritystoi-
mintaa pitää tukea rahoituksella 
ja kanavoimalla julkisia hankin-
toja. Päätöksenteon valtaa pitää 
siirtää kansalaisille yhdistämällä 
suoraa ja edustuksellista demo-
kratiaa. Kulutuksen, kehityksen 
ja yhteiskuntasuunnittelun tulee 
olla ekologisesti kestävää. Ilmas-
tonmuutosta vastaan pitää tais-
tella paljon nykyistä tehokkaam-
min. Sekä ympäristökysymys-
ten ratkaisuun että eriarvoisuu-
den poistamiseen tarvitaan laajaa 
kansalaisaktivismia. Kaikki Jau-

hiaisen ja Mäkisen esitykset ovat 
erittäin tärkeitä ja kannatettavia 
asioita. Miksi yhteiskunnassa ei 
sitten vain laiteta tapahtumaan? 

Hyvinvointivaltion vastaisku 
kutsuu lukijan pohtimaan ni-
menomaan ratkaisumalleja ja 
kehitysehdotuksia, joilla hy-
vinvointi ja vapaa yhteiskun-
ta voidaan tulevaisuudessa tur-
vata. Tämä on tervetullutta yh-
teiskuntatieteilijälle, joka usein 
keskittyy siihen, mikä on pie-
lessä ja mihin ongelmiin pitäi-
si puuttua. Ratkaisuja pohties-
sa mieleen nousee erityisesti ky-
symys ihmisten kiinnostukses-
ta, viitsimisestä ja halukkuudes-
ta tehdä jotain yhteisten asioiden 
eteen. Ovatko ihmiset valmiita 
luopumaan epäekologisesta ku-
luttamisesta? Voisivatko ihmiset 
suostua oman työnsä muutta-
miseen tai jakamiseen, jos se tar-
koittaa myös tulotason laskua? 
Ollaanko eriarvoisuuteen todel-
la valmiita puuttumaan, jos itse-
kin täytyy jostain tinkiä? Kirjas-
sa esitetyt ajatukset tulevaisuu-
den hyvinvointivaltiosta raken-


