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Johdanto

Suomalainen nuorisorikollisuus on vähentynyt se-
kä kyselytutkimusten (Kaakinen & Näsi 2021a) 
että rikosilmoitustietojen (Haapakangas 2020b) 
perusteella varsinkin 2010-luvulla. Tämä laske-
van nuorisorikollisuuden ajanjakso liittyy laa-
jempaan rikollisuuden laskevaan trendiin (crime 
drop) monissa vertailukelpoisissa korkean tulota-
son maissa (Farrell ym. 2014). Crime drop -kir-
jallisuudessa – samoin kuin julkisessa keskustelus-
sa – on kuitenkin jo pidempään pohdittu sitä, on-
ko rikoksia tekevän nuorten joukon supistuessa ta-
pahtunut kasautumista tai polarisaatiota (Knaap-
pila ym. 2021; Sivertsson ym. 2021), jonka seu-
rauksena rikokset kasautuisivat yhä pienemmäl-
le moniongelmaiselle vähemmistölle, joka tekisi 
paitsi entistä enemmän myös mahdollisesti entis-
tä vakavampia rikoksia. Aivan viime vuosina on 
myös havaittu, että väkivaltarikollisuuden laske-
va trendi vaikuttaisi pysähtyneen ja näiden rikos-
ten määrät ovat jopa lievästi nousussa (Daniels-
son 2022). Erityisesti alle 15-vuotiaiden tekemik-
si epäiltyjen pahoinpitelyiden määrän kasvu viime 

vuosina (Danielsson 2022; Tilastokeskus 2022a) 
on herättänyt paljon keskustelua. 

Rikollisuuden kasautumisen muutoksista yksi-
lötasolla ei ole olemassa juurikaan kotimaista tut-
kimustietoa, mikä voi johtua siitä, että kasautu-
misen luotettava tutkiminen edellyttää laajoja ai-
neistoja ja samojen yksilöiden seuraamista pitkäl-
lä seuranta-ajalla. Vuonna 1981 syntyneitä mie-
hiä ja naisia seurannut tutkimus osoitti poliisin 
tietoon tulleiden rikosten keskittyvän varsin pie-
nelle vähemmistölle (Elonheimo ym. 2014), mut-
ta nuorempien kohorttien osalta asiaa ei ole tutkit-
tu. Aiempi suomalainen tutkimus nuorten rikolli-
suudesta ja sen kasautumisesta nojaa pitkälti poik-
kileikkauksina toteutettuihin kokonaisrikollisuut-
ta kartoittaviin kyselytutkimuksiin, kuten Nuori-
sorikollisuuskyselyyn (Kaakinen & Näsi 2021a) 
ja Kouluterveyskyselyyn (Knaappila ym. 2019). 
Tilastokeskus on puolestaan julkaissut äskettäin 
kaksi viranomaisrekistereihin perustuvaa selvitys-
tä poliisin tietoon tulleista rikoksista ja nuorille 
tuomituista rikosseuraamuksista (Haapakangas 
2020b; Tuominiemi 2021). Periodikohtaiset tar-
kastelut, kuten Tilastokeskuksen raportoimat vuo-
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sittaiset rikosten ja tekijöiden määrät ja poikkileik-
kauksina toteutetut kyselyt ovat kuitenkin alttiita 
satunnaisvaihtelulle, eikä vuosittainen raportointi 
mahdollista suoraa arviointia siitä, ovatko rikok-
sia tehneet tai rikoksista tuomitut henkilöt samo-
ja eri vuosina. Suomessa ei tietääksemme ole teh-
ty sellaisia pitkittäistutkimuksia, joissa seurattai-
siin syntymäkohorttien välisiä muutoksia rikos-
ten tekemisessä ja rikosten kasautumisessa yli ajan.

Tämän artikkelin tavoitteena on selvittää, on-
ko rikollisuuden kasautuminen samoille yksilöil-
le voimistunut viime vuosina. Seuraamme viran-
omaisrekistereitä hyödyntäen vuosina 1986–2000 
syntyneiden suomalaisnuorten tekemiä rikok-
sia heidän 15. ikävuodestaan eteenpäin vuoden 
2017 loppuun asti. Raportoimme syntymäkohor-
teittain, kuinka moni kohortin jäsenistä on ollut 
epäiltynä rikoksista yleisesti ja rikoslajikohtaisesti. 
Laskemme rikosten yhteismäärän ja erilaisia ka-
sautumisindikaattoreita, joiden perusteella tarkas-
telemme kasautumisen muutoksia kohorttien vä-
lillä. Tarkastelemme erikseen myös nuorten omai-
suusrikosten sekä henkeen ja terveyteen kohdistu-
neiden rikosten kasautumista, sillä ne ovat paitsi 
yleistä massarikollisuutta myös keskeisiä rikoslaje-
ja crime drop -ilmiön ympärillä käydyssä keskus-
telussa siitä, onko rikosten väheneminen yleistä 
(Farrell ym. 2014; Tonry 2014) vai nimenomaan 
näihin rikoslajeihin liittyvää (Aebi & Linde 2010). 

Tausta

Nuorisorikollisuuden määrällinen kehitys
Rikosten tekeminen on vahvassa yhteydessä nuo-
reen ikään. Useiden rikoslajien kohdalla ikä-rikos-
käyrä nousee jyrkästi teini-iässä, saavuttaa huip-
punsa ennen 20. ikävuotta ja alkaa tämän jälkeen 
laskea (Farrell ym. 2015; Loeber & Farrington 
2014). Myös Suomessa nuoruus on aktiivisinta 
rikosten teon aikaa: rikoksista epäiltyjen osuus on 
suurimmillaan 18–20-vuotiaana (Elonheimo ym. 
2014; Kaakinen & Näsi 2021b; Saarikkomäki & 
Tanskanen 2018). Useimmat nuoret kuitenkin lo-
pettavat rikosten teon iän myötä ja vain harva on 
rikosaktiivinen enää aikuisiässä (Elonheimo ym. 
2014; Moffitt 1993).

Viime vuosikymmeninä nuorten rikollisuus on 
vähentynyt huomattavasti useissa korkean tulota-
son maissa (Baumer ym. 2021; Farrell ym. 2014; 
Svensson & Oberwittler 2021), myös Suomessa 
(Elonheimo 2014; Haapakangas 2020b; 2020a; 

Kaakinen & Näsi 2021a; Näsi 2016) ja muissa 
Pohjoismaissa (Andersen ym. 2016; Kivivuori & 
Bernburg 2011; Svensson & Oberwittler 2021). 
Vuoden 1995 Nuorisorikollisuuskyselyn mukaan 
38 prosenttia yhdeksäsluokkalaisista nuorista oli 
kyselyä edeltävän vuoden aikana varastanut ja 15 
prosenttia osallistunut tappeluun, kun vastaavat 
osuudet olivat 16 ja 8 prosenttia vuonna 2020. 
Kannabiksen käyttö sen sijaan on lisääntynyt (4 % 
vs. 7 %) (Kaakinen & Näsi 2021a). Tulokset Kou-
luterveyskyselystä tukevat näitä havaintoja. Kyse-
lyn tulosten perusteella vuosina 2002–2015 nuor-
ten ongelmakäyttäytyminen, jota mitattiin kysy-
mällä vahingonteoista, varkauksista ja väkivallasta, 
oli matalammalla tasolla kuin vuosina 2000–2001 
(Knaappila ym. 2021). Myös alkoholin käyttö on 
Kouluterveyskyselyn mukaan vähentynyt selväs-
ti, mutta kannabiksen käyttö on jonkin verran li-
sääntynyt (Helakorpi & Kivimäki 2021).

Vastaavia havaintoja on nähtävissä myös Tilas-
tokeskuksen (Haapakangas 2020b) raportoimissa 
luvuissa, joiden perusteella sekä syylliseksi epäil-
tyjen nuorten määrä että nuorten osuus kaikis-
ta rikoslain rikoksiin syylliseksi epäillyistä on pie-
nentynyt 2010-luvun aikana. Aivan viime vuosi-
na lasku on kuitenkin tasaantunut (Haapakangas 
2020b). Myös tuomion saaneiden nuorten määrä 
sekä nuorten suhteellinen osuus kaikista tuomi-
tuista on pienentynyt (Tuominiemi 2021). Synty-
mäkohorttien 1987 ja 1997 vertailuun perustuva 
tutkimus (Ristikari ym. 2018) päätyi samansuun-
taisiin tuloksiin. Vuonna 1987 syntyneistä pojista 
12,5 prosenttia oli saanut tuomion tai rangaistus-
määräyksen ikävuosiin 17–18 mennessä, kun vas-
taava osuus kymmenen vuotta myöhemmin syn-
tyneillä pojilla oli 9,7 prosenttia. Tytöillä muutok-
set olivat vähäisempiä (2,6 % vs. 2,2 %).

Edellä mainitussa tutkimuksessa havaittu su-
kupuoliero on linjassa aiemman kriminologisen 
tutkimuksen kanssa. Miehet tekevät tyypillisesti 
enemmän rikoksia kuin naiset, tosin rikoskäyttäy-
tymisen sukupuolierot ovat pienimmillään nuo-
ruusiässä ja kasvavat iän myötä (Moffitt ym. 2001). 
Nuorisorikollisuuskyselyissä pojat näyttäytyvätkin 
vain hieman tyttöjä rikosaktiivisempina, kun tar-
kastellaan varkauksia, mutta väkivaltaisten teko-
jen kohdalla ero on suurempi (Kaakinen & Näsi 
2021a). Lisäksi ero on suurempi viranomaisten tie-
toon tulleessa kuin kyselyihin perustuvassa rikolli-
suudessa, mikä selittynee ainakin osittain sillä, että 
viranomaisrekisterit mittaavat vakavampaa rikolli-
suutta kuin kyselyt (Kivivuori ym. 2018).
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Nuorisorikollisuuden vähenemistä on tutkittu 
myös tarkastelemalla, selittyykö trendin muutos 
tekoon osallistuneiden nuorten osuuden (preva-
lenssi) vai tekomäärien (frekvenssi) muutoksel-
la. Rikostilastoja tarkastelemalla on havaittu, et-
tä aivan viime vuosina rikoksia tekevien nuorten 
osuuden laskiessa tämä aiempaa pienempi jouk-
ko tekee mahdollisesti aiempaa enemmän rikok-
sia ja osa heistä saattaa myös olla siirtynyt vaka-
vampiin rikoksiin (Haapakangas 2020b). Myös-
kään kokonaisrikollisuuden määrää mittaavan 
Nuoriso rikollisuuskyselyn mukaan rikoksia teke-
vien nuorten tekomäärät eivät vähentyneet vuo-
sina 1995–2020, vaikka tekoihin osallistuneiden 
nuorten määrä vähentyikin (Kaakinen & Nä-
si 2021a). Rikosaktiivisten nuorten keskuudes-
sa väkivaltarikosten tekomäärät olivat jopa hie-
man kasvaneet. Kokonaistekomäärien lasku se-
littyi siis nimenomaan prevalenssin, ei frekvens-
sin, muutoksilla. Vastaavia polarisaatiohavainto-
ja rikoksiin osallistuneiden määrän vähenemises-
tä mutta vähäisestä tekojen määrän muutokses-
ta on tehty myös Yhdysvalloissa (Berg ym. 2016) 
ja Pohjoismaista ainakin Tanskassa ja Ruotsissa. 
Tanskalaistutkimuksessa 15–17-vuotiaiden rikos-
ten prevalenssi laski selvästi vuosina 1996–2013, 
mutta tekomäärien osalta muutokset olivat vä-
häisiä (Andersen ym. 2016). Ruotsissa syntymä-
kohorttien 1960–1984 vertailu (Sivertsson ym. 
2021) puolestaan osoitti, että vanhemmissa ko-
horteissa sekä prevalenssi että frekvenssi väheni-
vät, kun taas 1970 -luvulla ja myöhemmin synty-
neillä miehillä prevalenssi jatkoi laskuaan, mutta 
tuomioiden määrä kasvoi hieman. Naisilla sekä 
rikollisuuden prevalenssi ja frekvenssi että näiden 
muutokset olivat pienempiä, mutta sekä tuomit-
tujen että annettujen tuomioiden määrät lisään-
tyivät myöhemmissä kohorteissa. 

Rikosten kasautuminen ja sen tutkimus
Huolimatta siitä, että suuri osa väestöstä syyllistyy 
ja tulee tuomituksi jostain rikoksesta vähintään 
kerran elämänsä aikana (Forslund ym. 2012), mo-
net rikoslajit ovat väestötasolla kohtalaisen harvi-
naisia, ja sen vuoksi osa rikollisuudesta on jo täs-
sä merkityksessä kasautunutta. Esimerkiksi Leah 
Richmond-Rakerdin ja kumppanien (2020) tut-
kimuksessa 11 prosenttia Uuden-Seelannin väes-
töstä vastasi kymmenen vuoden seurannan aika-
na kaikista tuomioista ja Tanskassa vastaava osuus 
oli 8 prosenttia. Väkivallan osalta jakautuminen 
näyttäisi olevan vielä epätasaisempaa: Örjan Fal-

kin ja kumppanien (2014) ruotsalaistutkimukses-
sa kaikki kolmikymmenenvuotisen seurannan ai-
kana annetut väkivaltatuomiot kasautuivat neljäl-
le prosentille väestöstä. 

Käytännössä rikollisuuden kasautumisen tutki-
muksessa tarkastellaan kuitenkin rikostekojen lu-
kumäärää ja jakaumaa yksilötason aineistolla, ja 
tutkimusta voidaan tehdä joko väestötasolla huo-
mioiden myös rikoksia tekemättömät henkilöt tai 
vaihtoehtoisesti pelkästään rikoksia tehneiden jou-
kossa. Monet kansainväliset tutkimukset (Marti-
nez ym. 2017) osoittavat, että väestötasolla tar-
kastellen suurin osa rikoksista on pienen rikosak-
tiivisen ryhmä tekemiä. Vuonna 1945 syntyneitä 
philadelphialaispoikia tarkastellut Marvin Wolf-
gangin ja kumppaneiden (1987) tutkimus on kes-
keinen virstanpylväs rikollisuuden kasautumisen 
analyysissa, ja sittemmin monissa tutkimuksissa 
kasautumista on havaittu tapahtuvan eri aikoina 
ja useissa eri konteksteissa (Kärrholm ym. 2020; 
Martinez ym. 2017; Richmond-Rakerd ym. 2020; 
Sherman 2007). Tutkimuskirjallisuuden perus-
teella on selvää, että rikollisuus kasautuu pienel-
le vähemmistölle paitsi väestötasolla myös rikok-
sia tehneiden joukossa, ja nämä löydökset toistu-
vat verrattain samanlaisena eri maiden ja aineisto-
jen välillä. Rikosten jakauman onkin sanottu nou-
dattavan Pareto-periaatteen kaltaista potenssilakia, 
jonka mukaan pieni joukko kaikista rikoksia teh-
neistä tekee valtaosan kaikista rikoksista (Martinez 
ym. 2017; Sherman 2007).

Kasautumisen voimakkuuden tutkimiseen on 
useita mahdollisia menetelmiä. Yksi tapa on laskea 
Gini-kerroin, joka kuvaa rikosten kokonaismää-
rän jakauman epätasaisuutta koko väestön tasolla 
(Bernasco & Steenbeek 2017; Richmond-Rakerd 
ym. 2020). Gini-kerroin on varsin tyypillinen 
mittari tuloerojen tarkastelussa. Kerroin voi saa-
da mitä tahansa arvoja väliltä 0 ja 1, ja se tiivistää 
yhteen lukuun jatkuvan muuttujan jakauman. Jos 
kerroin saa arvon 0, tarkasteltava muuttuja, esi-
merkiksi rikosten lukumäärä, on täysin tasaisesti 
jakautunut: jokainen tekee saman verran rikoksia. 
Jos kertoimen arvo on 1, yksi henkilö tekee kaikki 
rikokset. Rikollisuuden osalta kertoimet ovat tyy-
pillisesti lähellä yhtä: esimerkiksi Richmond-Ra-
kerdin ym. (2020) tutkimuksessa rikollisuuden 
Gini-kertoimet olivat 0,96 sekä Uudessa-Seelan-
nissa että Tanskassa. Gini-kerroin voidaan vastaa-
vasti laskea myös ainoastaan rikoksia tehneiden 
joukossa, jolloin se kuvaa rikosten jakauman epä-
tasaisuutta tässä osaryhmässä. 
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Toinen, huomattavasti yleisempi tapa tarkastel-
la kasautumista on ensin järjestää aineiston hen-
kilöt rikosten kokonaismäärän mukaan jonoon ja 
tämän jälkeen laskea, kuinka suuresta osasta kaik-
kia rikoksia aineiston korkein persentiili tai esi-
merkiksi ylimmät viisi persentiiliä vastaavat. Hen-
rik Elonheimon ja kumppaneiden (2014) vuon-
na 1981 Suomessa syntyneitä henkilöitä (n = 5 
405) ja ikävuosina 15–30 poliisiin tietoon tullei-
ta rikoksia tarkastelleessa tutkimuksessa korkein 
persentiili vastasi 42 prosentista kaikista rikoksis-
ta. Miehillä korkeimman persentiilin osuus oli 34 
prosenttia ja naisilla jopa 56 prosenttia. Ruotsa-
laistutkimuksen mukaan väkivaltaisin persentiili 
puolestaan teki 63 prosenttia kaikista väkivaltari-
koksista (Falk ym. 2014).

Aineisto

Tutkimus perustuu Tilastokeskukselta saatuun 
kokonaisaineistoon, jossa ovat mukana kaik-
ki vuonna 2000 Suomessa asuneet alle 15-vuoti-
aat (N = 936 333).1 Aineiston henkilöt ovat si-
ten syntyneet vuosina 1986–2000. Kaikille aineis-
toon kuuluville on yhdistetty Tilastokeskuksen 
(2022b) Folk-perustietomoduulista sosiodemogra-
fisia tietoja vuosille 1987–2017 sekä tietoja polii-
siin tietoon tulleesta rikollisuudesta (Tilastokeskus 
2022d) vuosilta 1996–2017. Lisäksi käytimme Ti-
lastokeskuksen tietoja henkilöiden kuolinpäivistä.

Rajasimme tarkastelumme niihin henkilöihin, 
jotka ovat syntyneet Suomessa (N= 917 122). Tä-
mä rajaus on välttämätön, sillä aineisto on poimit-
tu poikkileikkauksena vuonna 2000 ja siten eten-
kin nuoremmissa kohorteissa maahan muuttanei-
den osuus kohortista jää todellisuutta pienem-
mäksi, mikä vääristäisi kohorttien välistä vertai-
lua. Suomessa syntyneistä lapsista rajasimme tut-
kimusväestöksi ne lapset, jotka olivat väestössä si-
nä vuonna, kun he täyttivät 15. Väestöön ulko-
puolisiksi määriteltiin ne, joilla ei ollut kyseise-
nä vuonna merkintää Folk-moduulissa, kuolintie-
doissa tai rikostiedoissa. Yhteensä tutkimusväes-
tössä oli tämän rajauksen jälkeen 911 675 henki-
löä. Vastaavaa väestöön kuulumisen määritelmää 
käytettiin myös laskettaessa henkilövuosien mää-
riä aineistossa, jolloin kuolinvuonna tehdyt rikok-
set tulevat mukaan analyyseihin.

Menetelmät

Rikollisuus
Tutkimuksessa käytetty rikoskäyttäytymisen mit-
tari koostuu poliisin tietoon tulleesta rikollisuu-
desta ja sisältää ainoastaan selvitetyksi merkityt 
rikokset (Tilastokeskus 2022g). Aineistossa on 
raportoitu rikoksentekovuosi ja rikoksen tyyppi 
kolminumerotasolla (Tilastokeskus 2022f ), jo-
ka on koodattu edelleen kuuteen laajempaan ri-
kosluokkaan (Tilastokeskus 2022c). Teimme ri-
kosten luokitteluun ainoastaan pieniä muutok-
sia. Luokittelimme seksuaalirikokset ja virkamie-
hen väkivaltaisen vastustamisen henkeen ja ter-
veyteen kohdistuviin rikoksiin ja alkoholirikko-
mukset muihin rikoksiin. Käytimme analyyseis-
samme kaikkia poliisin tietoon tulleita rikoksia, 
lukuun ottamatta liikennerikkomuksia, jotka jä-
tettiin tarkastelun ulkopuolelle johtuen kiinnijää-
misriskin merkittävästä muutoksesta liikenteen 
automaattivalvonnan lisäännyttyä 2000-luvun 
kuluessa (ks. myös Elonheimo ym. 2014). Pää-
analyyseissa tarkastelimme kaikkia rikoksia yh-
dessä, mutta teimme myös lisäanalyysit, joissa tar-
kastelimme erikseen henkeen ja terveyteen koh-
distunutta rikollisuutta ja omaisuusrikollisuutta, 
sekä analyysin, jossa rikoksista otettiin samanai-
kaisesti mukaan henkeen ja terveyteen kohdistu-
neet, omaisuusrikokset ja alkoholi- ja huumaus-
ainerikokset.

Rikollisuuden kasautuminen
Summasimme rikosten määrät yhteen ikäväleillä 
15–17, 15–20 ja 15–25 vuotta. Rikoksia ennen 15 
ikävuotta ei huomioitu. Koska osa aineiston lap-
sista kuoli (0,5 %) seurannan aikana ja osa oles-
keli tilapäisesti tai pysyvästi Suomen ulkopuolel-
la (2,4 %), jaoimme ikävälillä tehtyjen rikosten lu-
kumäärän ikävälin henkilövuosien kokonaismääräl-
lä. Näistä rikoksia/henkilövuosi-luvuista laskettiin 
Gini-kertoimet. Gini-kerroin esitetään useimmiten 
ns. Lorenzin käyrän avulla. Lorenzin käyrä kuvaa 
rikoksiin sovellettuna x-akselilla henkilöiden pai-
kan rikosten määrän perusteella järjestetyssä jonos-
sa ja y-akselilla rikosten kumulatiivisen osuuden. 
45 asteen kulmassa oleva Lorenzin käyrä tarkoittaisi 
täydellistä tasa-arvoa, jossa kaikki tekisivät saman 
verran rikoksia. Gini-kerroin on tämän täydelli-
sen tasa-arvon ja havaitun Lorenzin käyrän välisen 
alueen pinta-alan suhde koko 45 asteen kulmassa 
olevan suoran janan alle jäävään alueeseen, eli 0, 
jos kaikki tekevät yhtä paljon rikoksia, ja 1, jos yk-

1 Tutkimusluvan diaarinumerot TK-53-1121-18 ja 
THL/2179/14.02.00/
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si henkilö tekee kaikki rikokset (Bernasco & Steen-
beek 2017). Laskimme rikosten Gini-kertoimet 
Stata-ohjelman paketilla ineqdeco0 (Jenkins 2021). 
Sen lisäksi, että laskimme Gini-kertoimet koko vä-
estössä, rajasimme tarkastelun myös pelkästään ri-
koksia tehneisiin henkilöihin, sillä Gini-kertoimen 
laskeminen jakaumasta, jossa on suuri määrä 0-ar-
voja, voi tuottaa yliarvioituja estimaatteja kasautu-
misesta (Bernasco ja Steenbeek 2017).

Kasautumisen tarkastelua varten laskettiin myös 
rikosaktiivisin viides, kolmas ja ensimmäinen per-
sentiili. Tilanteissa, joissa vastemuuttuja on vi-
nosti jakautunut ja lukumäärää kuvaava diskreet-
ti muuttuja voi saada arvokseen vain kokonaislu-
kuja, törmätään persentiilejä laskettaessa helposti 
tasapeliongelmaan. Tällöin persentiilin rajalla on 
lukuisia havaintoja, joilla vastemuuttuja, tässä ta-
pauksessa rikosten lukumäärä, saa tarkalleen sa-
man arvon. Tällaisessa tilantessa persentiilirajojen 
perusteella lasketut luokat ovat joko erikokoisia tai 
vaihtoehtoisesti saman määrän rikoksia tehneitä 
joudutaan sijoittamaan sattumanvaraisesti persen-
tiilien rajoilta ylempään tai alempaan persentiiliin.

Tässä tutkimuksessa pyrimme ratkaisemaan ta-
sapeliongelman hyödyntämällä Tilastokeskuksen 
rikoksille laatimaa prioriteettikoodistoa (Tilasto-
keskus 2020e), joka asettaa rikosnimikkeet tör-
keysjärjestykseen niiden rangaistusasteikkojen pe-
rusteella ja mittaa siten rikosten yhteiskunnallisia, 
yksilöllisiä ja sosiaalisia seurauksia. Tunnistimme 
jokaiselle henkilölle vakavimman rikoksen, jon-
ka he olivat tehneet eri ikäväleillä (15–17, 15–
20, 15–25 v.). Persentiilit laskettiin jokaiselle ikä-
välille järjestämällä koko aineisto sukupuolittain 
jonoon syntymävuoden, tehtyjen rikosten mää-
rän (painotettu henkilövuosilla) ja vakavimman ri-
koksen (pienimmän prioriteettikoodin) perusteel-
la. Rikoksen vakavuus erottelee siten saman ver-
ran rikoksia tehneet toisistaan. Jonoon järjestämi-
sen jälkeen laskimme syntymävuosittain jokaiselle 
henkilölle järjestysnumeron. Järjestysnumero jaet-
tiin persentiileihin, ja tunnistimme ne henkilöt, 
jotka kuuluivat rikosten määrän perusteella ylim-
pään, kolmeen ylimpään tai ylimpään viiteen per-
sentiiliin. Laskimme syntymävuosittain jokaiselle 
näistä persentiiliryhmistä tehtyjen rikosten yhteis-
määrän kussakin ikävälissä, jonka jälkeen jaoim-
me sen kaikkien saman syntymäkohortin jäsenten 
saman ikäisenä tekemien rikosten määrällä. Näin 
saadut tunnusluvut kuvaavat osuuksia, jotka kaik-
kein rikosaktiivisimmat ryhmät tekevät kaikista 
kohortin rikoksista tietyssä iässä. 

Rikollisuuden kasautumista kuvaavat mittarit 
ovat potentiaalisesti herkkiä seuratun ikävälin pi-
tuudelle. Lyhyt seuranta-aika saattaa aiheuttaa sa-
tunnaisuutta siihen, ketkä kohorttiin kuuluvista 
määrittyvät aktiviisiksi rikoksentekijöiksi, minkä 
lisäksi yleisesti käytetyt kasautumisen mittarit 
(rikosaktiivisin 1 %, rikosaktiivisin 5 %) ovat kri-
teereiltään turhan väljiä sisältäessään lyhyellä seu-
ranta-ajalla suurimman osan rikoksentekijöistä. 
Toisaalta pidempi seuranta-aika rajoittaa tutkitta-
vien kohorttien lukumäärää, ja voi myös olla, ettei 
pidemmän ikävälin seurannasta ole enää erityis-
tä hyötyä tietyn rajan jälkeen. Tarkastelemme tätä 
kysymystä empiirisesti vuosina 1986–1987 synty-
neiden kohorttien osalta liitekuvioissa 1 ja 2. Tar-
kastelu osoittaa, että kasautumista koskevat mit-
tarit muuttuvat selvästi, kun seuranta-aikaa veny-
tetään vuosi kerrallaan noin 20 ikävuoteen saak-
ka. Tämän jälkeen mittarista riippuen muutos vä-
henee ja loppuu kokonaan ikävuosien 15–25 seu-
rannassa, eikä kasautumisen tarkastelu tämän ana-
lyysin perusteella merkittävästi hyödy lisävuosista.

Tulokset

Rikoksista epäiltyjen ja rikosepäilyjen määrät
Taulukossa 1 on esitetty rikoksista epäiltyjen pre-
valenssi (rikoksia tehneiden osuus syntymäkohor-
tista), rikosten insidenssi (rikoksia 1 000 henkilö-
vuotta kohden) sekä rikosten frekvenssi (rikoksia 
tekijää kohden) syntymävuosittain ja sukupuolit-
tain eri ikäväleissä. Vastaavat tiedot on esitetty ri-
koslajikohtaisesti liitetaulukoissa 1–6 (ks. www.
julkari.fi).

Ikävälillä 15–17 rikoksista epäiltyjen kohortin 
jäsenten osuus kasvaa miehillä syntymäkohorttiin 
1994 ja naisilla syntymäkohorttiin 1995 saakka, 
minkä jälkeen prevalenssi lähtee jälleen vähene-
mään mutta on vuonna 2000 syntyneiden kohor-
tissa edelleen hieman vanhinta kohorttia suurem-
pi. Toisaalta samaan aikaan henkilövuosiin suh-
teutettu rikosepäilyjen määrä on laskenut nuorim-
massa kohortissa vertailun matalimmalle tasolle 
miehillä ja vanhimman kohortin tasolle naisilla. 
Rikosten frekvenssi tekijää kohden on vähentynyt 
sekä miehillä että naisilla läpi seuranta-ajan. 

Pidemmillä ikäväleillä kohorttien väliset erot ri-
kosepäilyjen prevalenssissa, insidenssissä ja frek-
venssissä ovat pienempiä. Ikävälissä 15–20 epäi-
lyjen prevalenssi pysyi käytännössä muuttumat-
tomana kohorteilla 1989–1994, tätä vanhemmil-
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Taulukko 1. Kaikkien rikosten prevalenssin (vähintään yhden rikoksen tehneiden osuus), insidenssin (rikoksia per 
1 000 henkilövuotta) ja frekvenssin (rikoksia/tekijä) muutokset syntymäkohorteissa 1986–2000

Miehet Naiset

N Prevalenssi Insidenssi Frekvenssi N Prevalenssi Insidenssi Frekvenssi

Rikokset 15–17-vuotiaana

1986 30 619 12 134 3,32 29 243 5 29 1,92

1987 30 124 13 132 3,16 28 741 5 31 2,00

1988 31 735 14 146 3,15 30 362 5 29 1,91

1989 31 792 17 161 2,78 30 396 6 37 1,79

1990 32 924 20 182 2,66 31 440 7 39 1,63

1991 32 652 21 182 2,59 31 512 7 39 1,59

1992 33 496 21 182 2,57 31 943 8 44 1,64

1993 32 349 22 192 2,61 31 201 9 47 1,63

1994 32 492 23 198 2,55 31 318 10 50 1,53

1995 31 594 21 174 2,44 30 241 10 53 1,60

1996 30 483 20 171 2,52 28 997 9 49 1,56

1997 29 550 19 150 2,35 28 534 8 42 1,60

1998 28 497 18 141 2,39 27 349 7 38 1,62

1999 28 827 17 127 2,29 27 618 6 36 1,72

2000 28 678 16 110 2,11 26 968 6 29 1,54

Rikokset 15–20-vuotiaana

1986 30 619 31 214 4,11 29 243 12 44 2,28

1987 30 124 35 236 4,04 28 741 13 50 2,28

1988 31 735 37 247 4,05 30 362 14 49 2,11

1989 31 792 38 247 3,91 30 396 15 56 2,19

1990 32 924 39 248 3,82 31 440 15 54 2,10

1991 32 652 39 242 3,75 31 512 16 53 2,02

1992 33 496 38 241 3,81 31 943 17 59 2,13

1993 32 349 38 250 3,91 31 201 17 59 2,12

1994 32 492 38 239 3,74 31 318 18 63 2,11

1995 31 594 36 212 3,56 30 241 17 60 2,13

1996 30 483 34 210 3,66 28 997 16 54 2,03

1997 29 550 32 185 3,43 28 534 14 45 1,98

Rikokset 15–25-vuotiaana

1986 30 619 49 250 5,56 29 243 20 54 2,97

1987 30 124 50 252 5,54 28 741 21 56 2,96

1988 31 735 50 254 5,54 30 362 21 53 2,75

1989 31 792 50 247 5,34 30 396 22 58 2,86

1990 32 924 51 246 5,32 31 440 23 56 2,72

1991 32 652 50 239 5,27 31 512 22 56 2,79

1992 33 496 48 226 5,19 31 943 22 58 2,78
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la ja nuoremmilla kohorteilla prevalenssi oli hie-
man matalampi. Rikosepäilyjen frekvenssi on kui-
tenkin pienentynyt. Jos seurantaa jatketaan aina 
25 ikävuoteen saakka, kohorttien väliset erot ri-
koksia tehneiden osuudessa katoavat käytännös-
sä kokonaan. Rikosten insidenssi näyttää sitä vas-
toin selvemmin laskevaa trendiä, mutta vain mies-
ten kohdalla.

Rikoslajikohtaisessa tarkastelussa liitetaulukos-
sa 1 havaitaan, että miehillä ikävälillä 15–17 hen-
keen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia tehnei-
den osuus pysyy melko tasaisena kohorttiin 1994 
asti, jonka jälkeen osuus alkaa laskea. Naisilla 
osuuden lasku alkaa hieman myöhemmin, mutta 
osuudet ovat läpi seuranta-ajan noin kolme ker-
taa pienempiä kuin miehillä. Rikosten insidenssi 
laskee molemmilla sukupuolilla kohortista 1997 
alkaen, mutta frekvenssi säilyy melko samansuu-
ruisena. Muilla ikäväleillä tulokset ovat saman-
suuntaisia. Liitetaulukossa 2 on käsitelty alkoho-
li- ja huumerikollisuutta, joka vaikuttaisi lisään-
tyvän ajan myötä. Muiden rikosten (liitetaulukko 
3), liikennerikosten (liitetaulukko 4) ja omaisuus-
rikosten (liitetaulukko 5) määrät vaikuttaisivat 
käyttäytyvän pitkälti samansuuntaisesti kuin kaik-
kien rikosten yhteenlaskettu määrä. Omaisuus-
rikoksissa miesten tekomäärät sekä insidenssin et-
tä frekvenssin perusteella vaikuttaisivat laskeneen 
selkeästi verrattaessa nuorinta kohorttia vanhem-
piin, vaikka etenkin ikävälillä 15–25 omaisuusri-
koksen tehneiden osuus on vähentynyt vain hie-
man. Rattijuopumukset ovat puolestaan selkeässä 
laskussa sekä prevalenssin että insidenssin perus-
teella miehillä, naisten osalta kehitys näyttää ta-
saisemmalta (liitetaulukko 6). (Kaikki liitetaulu-
kot, ks. www.julkari.fi.)

Rikosten kasautuminen
Kuviossa 1 on esitetty Gini-kertoimet sekä koko 
väestössä että vähintään yhden rikoksen tehnei-
den joukossa eri ikäväleillä. Kuviosta havaitaan, 
että kasautuminen on väestötasolla voimakkaam-
paa naisilla kuin miehillä, mutta rikoksia tehnei-
den joukossa se on vähäisempää kuin miehillä. 
Ikävälillä 15–17 kasautuminen väestötasolla vai-
kuttaisi aluksi heikentyneen ja olleen vähäisintä 
syntymäkohortissa 1994, jonka jälkeen kasautu-
minen on jälleen lisääntynyt. Kasautumisen kehi-
tys 15–20-vuotiailla muistuttaa tätä kehitystä. Ka-
sautumisen muutos kohorttien välillä on kuiten-
kin varsin vähäistä ja kasautuminen väestötasolla 
hyvin suurta, sillä Gini-kertoimet ovat yli 0,8 kai-

kissa tutkituissa ryhmissä. Ikävälillä 15–25 kasau-
tumisessa ei ole tapahtunut juuri muutoksia.

Väestötasolla kasautuminen oli suurinta ikäryh-
mässä 15–17. Rikoksia tehneiden joukossa ka-
sautuminen on puolestaan Gini-kertoimien pe-
rusteella suurinta ikäryhmässä 15–25, mikä liit-
tynee siihen, että seuranta-aikaa pidennettäes-
sä vähintään yhden rikoksen tehneiden joukos-
ta alkaa erottua rikosaktiivisempia henkilöitä. 
Tämä selittänee myös miesten suuremmat Gini-
kertoimet rikoksia tehneiden joukossa. Erityises-
ti ikäryhmässä 15–17 vaikuttaisi siltä, että kasau-
tuminen olisi rikoksia tehneiden joukossa vähen-
tynyt, mutta pisimmällä seuranta-ajalla kasautu-
misen kehitys vaikuttaisi melko tasaiselta. Kasau-
tumisen väheneminen on tulkittavissa siten, että 
rikoksia tehneiden joukossa rikosten kokonaisja-
kauma henkilöä kohden on aiempaa tasaisempi.

Kuviossa 2 on esitetty rikosten määrän osuus 
kaikista rikoksista ylimmässä viidennessä, kol-
mannessa ja ensimmäisessä persentiilissä. Jono-
järjestyksen laskennassa on käytetty henkilövuo-
silla painotettuja rikosten määriä, mutta tekijöi-
den osuudet on laskettu absoluuttisista määris-
tä. Kuten Gini-kertoimienkin kohdalla, myös täl-
lä kasautumismittarilla vaikuttaisi siltä, että ka-
sautuminen aluksi vähenee, mutta nuorimmissa 
kohorteissa kasautuminen lähtee jälleen lievään 
nousuun. Naisilla kasautuminen on vahvempaa 
ja muutos on huomattavasti selkeämpi kuin mie-
hillä. Pidemmillä ikäväleillä erot kohorttien vä-
lillä käytännössä häviävät. Myös ikävälillä 15–20 
kasautuminen on kuitenkin suurinta vanhimmis-
sa kohorteissa, ja naisilla rikosten kasautuminen 
on jälleen hieman voimakkaampaa kuin miehillä. 
Ikävälillä 15–25 kohorttien väliset erot ovat var-
sin pieniä, etenkin miehillä. Naisilla kasautumi-
nen vaikuttaisi tässä ikäryhmässä vähentyneen hie-
man. Kaiken kaikkiaan kasautuminen on varsin 
suurta myös tällä mittarilla: kohortista ja seuran-
ta-ajasta riippuen miesten ryhmässä ylin 5 pro-
senttia tekee noin 55–79 prosenttia kaikista rikok-
sista, ja naisilla vastaava osuus on 64–100 prosent-
tia. Ylimpään kolmeen persentiiliin kuuluvat te-
kevät 46–67 prosenttia kaikista miesten ja 53–82 
prosenttia kaikista naisten rikoksista, ja ylimpään 
persentiiliin kuuluvat 28–44 ja 30–54 prosent-
tia kaikista rikoksista. Kuviosta 2 nähdään myös 
näiden persentiiliryhmien teke mien rikosten ab-
soluuttisen määrän kasvu, kun seurattua ikäväliä 
pidennetään, sekä miesten suuremmat rikosmää-
rät näissä ryhmissä.
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Kuvio 1. Rikosten Gini-kertoimet laskettuna koko väestössä sekä vähintään yhden rikoksen tehneiden joukossa.

Rikoslajikohtaiset kasautumisanalyysit
Tekemissämme erillistarkasteluissa rikosten kasau-
tuminen noudattaa kohtalaisen hyvin kaikkien ri-
kosten kohdalla havaittua kaavaa. Kuviossa 3 on 
esitetty rikosaktiivisimpien persentiilien osuudet 
kaikista yhteenlasketuista henkeen ja terveyteen 
kohdistuneista rikoksista, omaisuusrikoksista ja 
alkoholi- ja huumausainerikoksista. Tällä vasteel-
la lasketut Gini-kertoimet löytyvät liitekuviosta 3. 
Kuviosta 3 havaitaan, että näiden kolmen rikosla-
jin yhteenlaskettu kasautuminen 15–17-vuotiaa-
na aluksi vähenee siirryttäessä vanhimmista ko-

horteista eteenpäin, minkä jälkeen kasautuminen 
jälleen kasvaa nuorimmissa kohorteissa. Erityisen 
selkeää tämä on naisilla, mikä liittynee alhaisem-
piin prevalensseihin. Seuranta-aikaa pidennettäes-
sä kohorttien väliset erot miehillä häviävät. Naisil-
la kasautuminen vaikuttaa kasvavan nuorimmissa 
kohorteissa myös 15–20-vuotiaiden tekemissä ri-
koksissa, mutta toisaalta laskevan pisimmällä seu-
ranta-ajalla (15–25-vuotiailla). Gini-kertoimissa 
eroja kohorttien välillä ei juuri ole, joskin nuo-
rimpien tekijöiden kohdalla Gini-kerroin vaikut-
taa laskeneen vanhempiin kohortteihin verrattu-



YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 87 (2022):5–6          483

Osuus kaikista 
rikoksista

15−17-v. 15−20-v. 15−25-v.

40

60

80

100

Miehet

Naiset

Persentiili
Ylin 5%
Ylin 3 %
Ylin 1 %

Rikosten määrä
10 000 20 000 30 000 40 000 50 000

1986 1990 1995 2000 1986 1990 1995 2000 1986 1990 1995 2000
Syntymävuosi

40

60

80

100

1986 1990 1995 2000 1986 1990 1995 2000 1986 1990 1995 2000

Syntymävuosi

15−17-v. 15−20-v. 15−25-v.

Kuvio 2. Ylimpien persentiilien osuudet kaikista rikoksista.

na (liitekuvio 3). Liitekuvioiden 4 ja 5 perusteella 
nämä tulokset selittyvät pitkälti muutoksilla omai-
suusrikollisuudessa.

Myös henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikok-
set (ml. seksuaalirikokset ja virkamiehen väkival-
tainen vastustaminen) vaikuttavat miehillä kasau-
tuneen enemmän nuorimmissa kohorteissa (liite-

kuviot 6 ja 7). Koska tämä vaste on samaan ai-
kaan harvinaistunut ajan kuluessa, ja myös teko-
määrät tekijää kohden ovat pienentyneet, tämäkin 
tulos selittynee pääasiassa prevalenssin pienemisel-
lä. Naisilla henkeen ja terveyteen kohdistuva rikol-
lisuus on varsin vähäistä, eikä sen kasautumisessa 
tunnu tapahtuneen juuri muutoksia.
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Kuvio 3. Ylimpien persentiilien osuudet kaikista alkoholi- ja huumausainerikoksista, henkeen ja terveyteen koh-
distuneista (ml. seksuaalirikokset ja virkavallan väkivaltainen vastustaminen) sekä omaisuusrikoksista.
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Johtopäätökset

Crime drop Suomessa
Eurooppalaisessa ja pohjoisamerikkalaisessa kri-
minologisessa tutkimuksessa on 1990-luvun alus-
ta lähtien havaittu useiden rikoslajien vähenty-
neen tasaisesti. Tähän ilmiöön viitataan usein 
crime drop -käsitteellä (Elonheimo 2014; Farrell 
ym. 2014; Kaakinen & Näsi 2021a). Tässä tutki-
muksessa tarkasteltiin nuorten rikosepäilyjä syn-
tymäkohorttinäkökulmasta, ja myös tämän tut-
kimuksen tulokset viittaavat rikosten vähenemi-
seen nuoremmissa kohorteissa. Rikosepäilyjen 
määrän väheneminen näkyy sekä miehillä että 
naisilla. Miehillä lasku on voimakkaampaa, mut-
ta rikollisuus selvästi yleisempää kuin naisilla ko-
ko ajanjakson ajan. Ilmiö ei kuitenkaan ole sel-
keästi laskusuuntainen, vaan kaikissa rikoksissa ri-
kollisuuden prevalenssi (rikoksia tehneiden osuus 
syntymäkohortista) 15–17 vuoden iässä vaikuttai-
si aluksi nousseen, ja lasku on alkanut vasta vuo-
den 1994 jälkeen syntyneillä. Nuorimmissa ko-
horteissa prevalenssi on kuitenkin edelleen kor-
keampi kuin vanhimmissa, 1980-luvun puolivä-
lin jälkeen syntyneissä kohorteissa. Myös rikosten 
kokonaismäärä henkilövuosiin suhteutettuna on 
kehittynyt samansuuntaisesti, joskin nuorimmis-
sa kohorteissa rikosepäilyjen kokonaismäärät ovat 
pienempiä kuin vanhemmissa. 

Kaikkien rikosten tarkastelu yhdessä ei kuiten-
kaan kerro koko tarinaa, sillä eri rikoslajit ovat 
voineet kehittyä eri suuntiin. Tässä tutkimuksessa 
nuorimmassa ikäryhmässä yleisimpiä rikoksia oli-
vat omaisuus- ja liikennerikokset miehillä ja omai-
suusrikokset ja muut rikokset naisilla. Näissä ri-
koslajeissa rikosten kehitys kohorttien välillä vai-
kuttaa samansuuntaiselta kuin kaikkien rikosten, 
ja nämä lienevätkin ne rikostyypit, jotka vaikut-
tavat eniten havaittujen trendimuutosten taustal-
la. Huomattavaa on, että omaisuusrikollisuudessa 
henkilövuosiin suhteutetut tekomäärät sekä teko-
määrät tekijää kohden vaikuttavat kuitenkin pie-
nentyneen hyvin selvästi. Henkeen ja terveyteen 
kohdistuneissa rikoksissa rikoksia tehneiden osuus 
on, hieman rikollisuuden kokonaismäärästä poi-
keten, pysynyt melko tasaisena syntymäkohorttiin 
1994 asti, jonka jälkeen sekä osuudet että henkilö-
vuosiin suhteutettu rikosepäilyjen määrä ovat las-
keneet selkeästi. Henkeen ja terveyteen kohdistu-
neiden rikosten määrä tekijää kohden vaikuttaisi 
säilyneen melko samalla tasolla tai mahdollisesti 
hieman laskeneen nuorimmissa kohorteissa.

Vaikka nuorisorikollisuuden vähenemisestä on 
verrattain vahva yksimielisyys, viimeaikainen ke-
hitys erityisesti väkivaltarikollisuudessa näyttäytyy 
epävarmempana. Tässä tutkimuksessa käytetty ai-
neisto päättyy vuoteen 2017 eikä siltä osin sovel-
lu viimeisempien vuosien kehityksen tarkaste-
luun. Tuoreessa viranomaisten tietoon tulleita vä-
kivaltarikoksia tarkastelleessa tutkimuksessa ala-
ikäisten rikosepäilyjen väestöön suhteutettu osuus 
kasvoi vuosina 2015–2021 sekä ikäryhmässä 15–
17 että ikäryhmässä 10–14. Erityisen selkeää vä-
kivallan lisääntyminen oli nuoremmassa ryhmäs-
sä (Danielsson 2022). Absoluuttisesti tarkasteltu-
na lisääntyivät eniten perusmuotoiset pahoinpi-
telyt, suhteellisesti tarkasteltuna harvinaisemmat 
tekomuodot, kuten törkeät ryöstöt sekä henkiri-
kokset ja niiden yritykset. Osa havaitusta kasvus-
ta saattaa selittyä muutoksilla ilmoitusalttiudes-
sa tai lainsäädännössä (Danielsson 2022). Toisaal-
ta nuorten tekemän väkivallan prevalenssin kas-
vu ei näkynyt viimeisimmässä Nuorisorikollisuus-
kyselyssä, mutta siinäkään laskusuuntainen kehi-
tys ei enää jatkunut, vaan väkivaltaa tehneiden 
nuorten osuus oli samalla tasolla kuin neljä vuot-
ta aiemmin (Kaakinen & Näsi 2021a). Lähtei-
den vertailussa on kuitenkin tärkeä muistaa, että 
rekisteripohjaisiin lähteisiin verrattuna kyselyissä 
painottuvat lievemmät teot (Kivivuori ym. 2018). 
On mahdollista, että lievien ja vakavien tekojen 
kehityskulut eroavat toisistaan.

Kasautuminen
Tämän artikkelin keskeisin kontribuutio on 
poliisin tietoon tulleen rikollisuuden kasautu-
misen muutosten tarkastelu väestötasolla. Tar-
kastelimme kasautumista erilaisilla aiemmassa 
tutkimuskirjallisuudessa käytetyillä indikaat-
toreilla. Näiden analyysien perusteella on sel-
keää, että nuorisorikollisuuden kasautuminen 
on väestötasolla varsin voimakasta kaikissa tar-
kastelluissa kohorteissa. Tämä löydös on linjas-
sa aiemman kansainvälisen kasautumiskirjalli-
suuden kanssa, jossa kasautuminen on toistu-
va löydös eri aikoina ja yhteiskunnallisissa kon-
teksteissa (esim. Martinez ym. 2017). Tulos-
temme perusteella väestötasolla tarkasteltuna 
kasautuminen on naisilla voimakkaampaa kuin 
miehillä, mikä selittyy osittain sillä, että nai-
sista pienempi osuus osallistuu rikoskäyttäyty-
miseen ylipäänsä. Sen sijaan rikoksia tehneiden 
joukossa kasautuminen on naisilla miehiä vä-
häisempää.
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Rikollisuuden kasautumisen ajallista muutosta 
koskevat tulokset voidaan kiteyttää kolmeen pää-
havaintoon. Ensimmäiseksi, suomalaisilla nuoril-
la rikosten kasautuminen vaikuttaa aluksi heiken-
tyvän mutta alkavan jälleen voimistua nuorimmis-
sa kohorteissa jääden kuitenkin alemmalle tasolle 
kuin aineiston vanhemmissa kohorteissa. Selkein-
tä tämä kehitys on ikävälillä 15–17, etenkin nai-
silla. Siten kasautumisen muutokset väestötasolla 
vaikuttavat seuraavan rikollisuuden prevalenssin 
kehitystä karkeasti peilikuvana: kun prevalenssi 
kasvaa, kasautuminen vähenee. Tällainen tulos on 
odotusten mukainen, sillä jos vähintään yhden ri-
koksen tekee aiempaa pienempi osuus kohortista, 
kasautuminen väestötasolla kasvaa. Väestötason 
tulokset olivat varsin samansuuntaiset käytetystä 
mittarista riippumatta. Verrattuna Tilastokeskuk-
sen vuositasoiseen tarkasteluun (Haapakangas 
2020b) tulokset kasautumisessa ovat myös mel-
ko samankaltaisia, vaikka rikosten ja kasautumi-
sen määrittelyssä onkin pieniä eroja. Gini-kertoi-
mien tarkempi tarkastelu rikoksia tehneiden jou-
kossa kuitenkin tuntuisi viittaavaan siihen, että ri-
koksia tehneiden joukossa rikosten kasautuminen 
olisi jopa vähentynyt, etenkin ikäryhmässä 15–17. 

Toiseksi, kun tarkasteluista jätettiin pois liiken-
nerikokset (ml. rattijuopumukset) sekä sekalai-
set muut rikokset, kasautumistulokset vaikutti-
vat melko samankaltaisilta kuin kaikkia rikoslaje-
ja koskevat tulokset, joskin kohorttien väliset erot 
tulivat selkeämmin esille. Nämä tulokset selittyi-
vät pitkälti muutoksilla omaisuusrikosten kasau-
tumisessa. Henkeen ja terveyteen kohdistuneissa 
rikoksissa oli viitteitä kasautumisen kasvusta nuo-
rimmissa kohorteissa, joskin valtaosa näistä muu-
toksista liittynee prevalenssin laskuun. 

Kolmas keskeinen havainto kasautumisen tar-
kastelusta on, että kasautumismittarit ovat varsin 
herkkiä seuranta-ajan pituudelle. Seurattua ikä-
väliä pidennettäessä erot kasautumisessa kohort-
tien välillä pienenevät. Tekemämme sensitiivisyys-
analyysin perusteella kohorttitason kasautumista 
olisi tulevissa tutkimuksissa hyvä seurata ainakin 
20-vuotiaaksi saakka, jolloin kasautumisindikaat-
torit vaikuttavat tasaantuvan. 

Kansainvälisesti tarkasteltuna vastaavanlaisia 
syntymäkohorttien välisiä kasautumisindikaatto-
rien vertailuja on varsin vähän, mikä hankaloittaa 
vertailujen tekemistä maiden välillä. Monet aiem-
mat tutkimukset ovat kuitenkin tarkastelleet ka-
sautumista epäsuorasti frekvenssin ja prevalenssin 
muutosten kautta. Esimerkiksi Ruotsissa 1960–

1984 syntymäkohortteja 30-vuo tiaaksi seuran-
neessa tutkimuksessa (Sivertsson ym. 2021) ha-
vaittiin, että frekvenssin noustessa lievästi nuo-
remmissa kohorteissa, prevalenssi on kuitenkin 
jatkuvasti laskenut. Tämä tarkoittaisi, että rikol-
lisuus nuoremmissa kohorteissa olisi aiempaa ka-
sautuneempaa (Sivertsson ym. 2021). Vuosina 
1986–2000 syntyneillä suomalaisnuorilla nämä 
trendit vaikuttavat hieman erilaisilta. Tulostem-
me perusteella prevalenssi aluksi nousi mutta al-
koi seurannan puolivälin tienoilla laskea. Rikos-
ten määrät tekijää kohden kuitenkin laskivat läpi 
seurannan. Tanskalaisten 15–17-vuotiaiden tuo-
mioiden trendit puolestaan muistuttavat hieman 
suomalaisella aineistolla tekemiämme havaintoja 
(Andersen ym. 2016). Vuosien 1996–2013 välillä 
prevalenssi Tanskassa aluksi nousee hieman mutta 
laskee 2000-luvun puolivälin jälkeen, ja tuomioi-
den frekvenssi aluksi laskee mutta jää paikoilleen 
samoihin aikoihin (Andersen ym. 2016).

Kaiken kaikkiaan nuorisorikollisuuden kasautu-
minen Suomessa vaikuttaa melko moniulotteisel-
ta ilmiöltä, johon vaikuttavat paitsi rikosten ylei-
syys ja tekomäärät, myös rikoslajikohtaiset muu-
tokset ja kasautumisen määrittely. Lisäksi kasautu-
misella voidaan viitata myös rikoskäyttäytymisen 
ja erilaisten sosiaalisten ongelmien yhä vahvem-
paan päällekkäisyyteen ja esiintymiseen samoilla 
henkilöillä. Jos kasautumista ajatellaan puhtaasti 
rikoksiin osallistuneiden määrän perusteella eikä 
kiinnitetä huomiota rikosten määrien muutoksiin, 
voidaan todeta, että nuorisorikollisuuden kasautu-
minen on aluksi Suomessa vähentynyt (suurem-
pi joukko tekee rikoksia) mutta sittemmin kään-
tynyt jälleen nousuun (pienempi joukko osallis-
tuu rikoksiin). 

Toisaalta kasautumisesta voidaan puhua myös 
silloin, kun rikoksiin osallistuneiden osuus laskee 
mutta tekojen määrä tekijää kohden säilyy saman-
kaltaisena tai kasvaa (Sivertsson ym. 2021; Kaaki-
nen & Näsi 2021a). Tässä mielessä kaikkien nuor-
ten tekemien rikosten kohdalla kasautumisen ke-
hityskulku ei ole Suomessa yksiselitteinen, sil-
lä osuuksien muutoksista huolimatta tekomäärät 
tekijää kohden ovat vähentyneet läpi seurannan. 
Siten myös käyttämillämme kasautumisindikaat-
toreilla saadut tulokset kasautumisen muutoksis-
ta tuntuvat selittyvän vahvasti prevalenssin muu-
toksilla. Toisaalta tässä kehityskulussa on selkei-
tä rikoslajikohtaisia eroja. Omaisuusrikosten ke-
hityskulku noudattelee kaikkien rikosten trende-
jä, mutta esimerkiksi henkeen ja terveyteen koh-
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distuneissa rikoksissa tekojen määrä tekijää koh-
den ei ole laskenut suuresti, jolloin voidaan tul-
kita henkeen ja terveyteen kohdistuneen rikolli-
suuden kasautumisen lisääntyneen nuoremmissa 
kohorteissa.

Kasautumismittareistamme rikosaktiivisimpien 
persentiiliryhmien tekemien rikosten kasvaneet 
osuudet kaikista henkeen ja terveyteen kohdis-
tuneista rikoksista tukevatkin tätä tulkintaa. Toi-
saalta Gini-kertoimien ja rikosten frekvenssin pe-
rusteella rikoksentekijöiden keskuudessa rikos-
ten jakaumassa ei ole tapahtunut muutoksia, jo-
ten ei vaikuta siltä, että pienempi joukko tekisi ai-
nakaan enemmän henkeen ja terveyteen kohdis-
tuvia rikoksia. Alkoholi- ja huumausainerikoksis-
ta epäiltyjen osuus on puolestaan kasvanut nuo-
remmissa kohorteissa, etenkin 15–20-vuotiailla 
miehillä, mutta tekomäärät tekijää kohden ovat 
säilyneet samankaltaisina. Tällöin voidaan jopa 
ajatella kasautumisen vähentyneen, sillä aiempaa 
isompi joukko syyllistyy näihin rikoksiin tehden 
kuitenkin saman verran rikoksia.

Nuorisorikollisuuden kasautuminen ei ha-
vaintojemme perusteella seuraa lineaarista tren-
diä, eikä tulostemme perusteella voida tode-
ta, että olisi syntynyt jonkinlainen pieni ryh-
mä erityisen paljon rikoksia tekeviä nuoria, ai-
nakaan näiden syntymäkohorttien ja seuranta-
vuosien puitteissa. Rikoksiin osallistuvien nuor-
ten osuuden pienentyessä voidaan toki ajatella, 
että jäljelle jäävä rikoksia tekevä ryhmä olisi jol-
lain tavalla valikoituneempi esimerkiksi perhe-
taustatekijöiden perusteella. Tällaisia havainto-
ja onkin tehty Suomessa (Knaappila ym. 2019) 
ja myös Ruotsissa (Nilsson ym. 2017). Näiden 
tutkimusten perusteella rikollisuus on vähentynyt 
enemmän paremmista sosioekonomisista 
lähtökohdista tulevilla kuin sosioekonomisesti 
huono-osaisten perheiden lapsilla. Lisäksi huono-
osaisuuden eri muotojen tiedetään kasautu-
van samoille henkilöille (Richmond-Rakerd ym. 
2020). Tällaiseen yleisempään kehityskulkuun 
liittyvään keskusteluun emme tämän tutkimuksen 
perusteella pysty osallistumaan, sillä emme 
tarkastelleet rikoksiin syyllistyneiden nuorten 
taustatekijöitä. On kuitenkin selvää, että 
esimerkiksi nuorisorikollisuuden kasautumisen 
ja vanhempien sosioekonomisen aseman välisen 
yhteyden ajallisia muutoksia olisi jatkossa tarpeen 
tutkia. 

Metodologisia mietintöjä
Gini-kertoimen kohdalla prevalenssia heijasteleva 
kasautumistulos väestötasolla kielii tietyistä kasau-
tumisindikaattoreiden rajoituksista. Kertoimen on 
todettu yliarvioivan kasautumista, jos jakaumas-
sa on paljon nolla-arvoja (Bernasco & Steenbeek 
2017). Tässäkin tutkimuksessa havaitsimme, että 
nolla-arvot muuttavat tulosten tulkintaa merkit-
tävästi: kun tarkastelimme Gini-kertoimia pelkäs-
tään rikoksista epäiltyjen joukossa, havaitsimme, 
että kasautuminen on itse asiassa lievästi laskus-
sa nuorimmassa ikäryhmässä. Tämä kertoo rikos-
ten tasaisemmasta jakaumasta rikoksia tehneiden 
joukossa. Väestötason Gini-kerrointa informatii-
visempia tuloksia saadaankin todennäköisesti eri-
laisilla persentiiliryhmien tarkasteluilla. 

Toisaalta myös jakaumapisteiden perusteella 
tehdyt tarkastelut saattavat olla herkkiä prevalens-
sin muutoksille, etenkin jos prevalenssi on mata-
laa ja rikoksia tekijää kohden on vähän. Tässä tut-
kimuksessa havaittiin esimerkiksi, että naisten te-
kemistä rikoksista ylin 5 prosenttia saattoi tehdä 
kohortista riippuen jopa 100 prosenttia rikoksista. 
Rikollisuus on siten väestötasolla hyvin keskitty-
nyttä, mutta tulos ei varsinaisesti kerro siitä, teke-
vätkö tämän ryhmän henkilöt aiempaa enemmän 
vain vähemmän rikoksia. Ongelma kuitenkin pie-
nenee, kun tarkastelemme ylintä ja kolmanneksi 
ylintä persentiiliä. 

Toinen persentiileihin liittyvä ongelma liittyy 
jakaumapisteiden laskemiseen. Tässä tutkimuk-
sessa järjestimme henkilöt jonoon rikosten lu-
kumäärän mukaan ja laskimme jonon järjestys-
numeron perusteella persentiilit. Tällainen tapa 
takaa, että ryhmät pysyvät suhteessa samansuu-
ruisina läpi kohorttien. Toinen tapa olisi laskea 
jakaumapisteet rikosten kokonaisjakaumasta ja 
luokitella henkilöt tämän perusteella eri ryhmiin. 
Tällöin ryhmät voivat kuitenkin olla varsin eriko-
koisia, ja ensimmäinen tapa on siten vertailevassa 
kontekstissa mahdollisesti parempi. On kuitenkin 
syytä pitää mielessä, että jos rikoksia tekee pieni 
osuus väestöstä ja niitä tehdään myös lukumääräl-
lisesti vähän, valitsemamme laskutapa laskee mu-
kaan myös varsin vähän rikoksia tehneitä. Vertai-
limme sensitiivisyysanalyysissa (tulokset saa pyy-
dettäessä kirjoittajilta) näitä persentiilien eri lasku-
tapoja ja havaitsimme, että käyttämillämme jonon 
järjestysnumeroista lasketuilla persentiileillä kukin 
tarkasteltu persentiiliryhmä on selvästi suurempi 
kuin jos persentiilit olisi määritelty tunnistamalla 
jakaumapisteet rikosten kokonaisjakaumasta las-
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ENGLISH SUMMARY
Joonas Pitkänen & Mikko Aaltonen & Karoliina 
Suonpää & Laura Heiskanen & Pekka Martikainen: 
Changes in prevalence and accumulation of 
youth crime in Finnish birth cohorts 1986–2000 
(Nuorisorikollisuuden esiintyvyyden ja kasautumisen 
muutokset syntymäkohorteissa 1986–2000)

The prevalence of youth crime in Finland has 
declined but the frequency of crime has not, prompting 
suggestions that crime has become increasingly 
accumulated. However, there is little evidence of such 
long-term accumulation. We examine police-reported 
crime in Finnish birth cohorts 1986–2000 cumulatively 
up to ages 17, 20 and 25 and calculate the prevalence, 
incidence and frequency of crime. We measure 
accumulation by the shares of crimes committed by the 
highest percentile groups and by the Gini-coefficient 
of crime. 

The prevalence and frequency of police-reported 
crimes first increased between cohorts, and then 

gradually declined after birth cohort 1994 among 
males and 1995 among females. The changes were most 
pronounced in age group 15–17. The results on the 
accumulation of crime suggest, first, that accumulation 
first declined and then increased in later-born cohorts. 
The accumulation of crime was high, as the most crime-
active five percentiles committed around 55–100% of 
all crimes, depending on birth cohort, age and gender. 
Second, the accumulation of violent and property crimes 
in the youngest cohorts was stronger than before, which 
is mostly explained by decreases in prevalence. Third, 
between-cohort differences in accumulation greatly 
diminished when longer age ranges were examined. 
Overall, our results suggest that the accumulation of 
crime among Finnish youth has slightly increased in the 
birth cohorts born after the mid-1990s.

Keywords: youth crime, accumulation of crime, 
long-term changes.
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