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Tiivistelmä
Tutkimus käsittää kaikki vuosina 1993-1999 ehdottoman vankeusrangaistuksen saaneet ja vankilasta
vapautuneet. Rikosseuraamusviraston keskusvankirekisteristä poimittu aineisto käsittää laajimmillaan
100 000 vankilakautta ja 30 000 henkilöä.

Vankilasta vuosina 1993-1997 vapautuneista ensikertalaisista uuden ehdottoman vankeustuomion sai
40 prosenttia. Neljännes heistä palasi vankilaan ilman uutta rikosta suorittamaan tuomiota, joka ei ole
ollut lainvoimainen vankeusaikana. Uuden vankeustuomion saaneiden osuudet eivät viiden seurantavuoden
jälkeen juuri kasvaneet, vaikka seuranta-aikaa jatkettiin lähes kymmenen vuoden mittaiseksi.

Miehet uusivat naisia ja nuoret vanhoja useammin. Ensi kertaa vankilassa olleet uusivat harvemmin kuin
vankilatuomion jo vähintään kaksi kertaa saaneet. Alle 18-vuotiaina vapautuneista vankilaan joutui
uudestaan 85-95 prosenttia. Tämän ikäryhmän koko on kuitenkin pieni, keskimäärin 27 vapautunutta
vuositasolla. Vanhimmassa ikäryhmässä uusijoita oli 20-30 prosenttia. Myös tämän ryhmän koko on
suhteellisen pieni, keskimäärin noin 280 vapautunutta vuodessa. Korkein uusimisriski oli ryöstöistä ja
omaisuusrikoksista tuomituilla ja alhaisin henki- ja seksuaalirikoksista tuomituilla. Uusijoiden osuus kasvaa
vankilakertaisuuden myötä. Vankilakierteeseen joutuneista noin kaksi kolmesta palaa takaisin vankilaan
kolmen vuoden sisällä vapautumisestaan.

Vankilakierteeseen joutuu sadasta vankilasta vapautuneesta ensikertalaisesta muutama. Yleinen käsitys
vankilakierteeseen joutumisen suuresta todennäköisyydestä on väärä ja perustuu siihen, että vankiloissa
olevista vangeista suurin osa on monta kertaa vankilaan palanneita. Vankilaan uudestaan joutumisen
todennäköisyydestä saa todellista suuremman ja virheellisen käsityksen, jos uusiminen lasketaan vain
niistä, jotka ovat tietyllä hetkellä vankilassa.

Vankilakierteeseen jääneet vangit ovat erityinen haaste sekä rikosseuraamusvirastolle että laajemmin
yhteiskunnalle: he ovat aikuisväestömme sairain, köyhin ja syrjäytynein väestönosa. Heistäkin silti noin
joka kolmas jää jokaisella uudella vankilajaksollaan pysyvästi vapauteen. Vapaudessa pysymisen
todennäköisyys on erityisen suuri niiden kohdalla, jotka pysyttäytyvät irti päihteistä. Vapautuneiden vankien
muuta väestöä huomattavasti korkeampi kuolleisuusaste selittää vankilakierteen katkeamisen vain osittain.
Keskusvankirekisterin mukaan vuoden 1991 jälkeen vankilatuomion oli Suomessa suorittanut 13 340
sellaista henkilöä, jotka olivat väestörekisterin verrannusajon aikaan 1.3.2002 elossa ja jotka ovat olleet
vapaudessa jo vähintään viisi vuotta, eivätkä siksi enää todennäköisesti palaa enää vankilaan.

Vuoden 1999 jälkeen vapautuneiden kohdalla seuranta-aika on vielä liian lyhyt, joten viime vuosina
vankiloihin tulleiden ensikertalaisten lopullisia uusimislukuja ei voi vielä tietää.
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Presentationsblad

Sammanfattning
Undersökningen omfattar samtliga personer som dömts till ovillkorligt fängelse och som frigivits under
perioden 1993-1999. Materialet som samlats från brottspåföljdsverkets centrala fångregister täcker
maximalt 100.000 intagningar och 30.000 personer.

Fyrtio procent av de förstagångsintagna som frigavs under perioden 1993-1997 dömdes ovillkorligt på
nytt till fängelse. En fjärdedel av dem återvände till fängelset utan att ha begått något nytt brott för att
avtjäna ett straff som inte vunnit laga kraft under den första fängelsetiden. Andelen fångar som dömts till
ett nytt fängelsestraff växte knappast efter fem uppföljningsår, även om uppföljningstiden ökades till
nästan tio år.

Män och unga återföll i brott oftare än kvinnor och gamla. Förstagångsintagna återföll mera sällan än de
som minst två gånger dömts till fängelse. Mellan 85 och 95 procent av de frigivna som inte fyllt 18 intogs
på nytt. Denna åldersgrupp är emellertid liten, det gäller i medeltal 27 frigivna per år. Andelen
återfallsbrottslingar var mellan 20 och 30 procent i den äldsta åldersgruppen. Även denna grupp är
relativt liten till storleken, det gäller i medeltal ca 280 frigivna per år. De som dömts för rån och
egendomsbrott uppvisade den största återfallsrisken, och de som dömts för brott mot liv och sexbrott
- den lägsta. Andelen återfallsbrottslingar ökar, när antalet intagningar stiger. Ca två tredjedelar av dem
som råkat in i en ond cirkel av intagningar återvänder till fängelse inom tre år efter frigivningen.
Några få av hundra frigivna förstagångsintagna råkar i in en ond cirkel av intagningar. Den allmänna
uppfattningen om att det finns en stor sannolikhet för en sådan ond cirkel är felaktig och grundar sig på
att den största delen av de intagna många gånger återvänt till fängelset. Man får en alltför stor och
felaktig uppfattning om sannolikheten för nya intagningar än vad som överensstämmer med verkligheten,
om antalet återfall endast beräknas utifrån dem som vid en bestämd tidpunkt befinner sig i fängelse.

De fångar som råkat in i en ond cirkel av intagningar medför en speciell utmaning för brottspåföljdsverket
och för samhället i vidare mening: de utgör den sjukaste, fattigaste och mest utslagna delen av den vuxna
befolkningen. Men också av dem stannar ca var tredje permanent i friheten efter varje ny intagning
Sannolikheten för att förbli fri är särskilt stor när det gäller dem som kan undvika rusmedel. Den
avsevärt högre dödlighetsgraden hos frigivna fångar jämfört med  befolkningen i övrigt förklarar endast
delvis varför den onda cirkeln av intagningar bryts. Enligt det centrala fångregistret fanns det efter 1991
i Finland 13.340 personer som avtjänat fängelsestraff och som vid befolkningsregistrets jämförelsetidpunkt
den 1 mars 2002 var vid liv och som dessutom befunnit sig minst fem år i frihet och därför sannolikt inte
längre återvänder till fängelse.

När det gäller före detta intagna som frigivits efter 1999, är uppföljningstiden ännu alltför kort, varför
det inte ännu finns någon information om de definitiva återfallssiffrorna hos de  förstagångsintagna som
under de senaste åren anlänt till fängelserna.
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1. JOHDANTO

Tutkimuksessa selvitetään kuinka moni vankilasta vapautunut palaa takaisin uudelleen
vankilaan. Vankilaan takaisin palanneita tarkastellaan suhteessa palanneiden ikään,
vankilakertalaisuuteen, sukupuoleen ja vapautumisvuoteen. Tutkimuskysymykset kos-
kevat vankeusrangaistuksen uusijoiden määriä ja niiden mahdollisia muutoksia vuo-
desta 1993 lähtien. Kuinka moni vankilasta vapautunut joutuu sinne uudestaan? Kuin-
ka nopeasti uusi vankeusrangaistus seuraa edellistä? Miten ikä, sukupuoli, vankila-
kertalaisuus ja tuomion pituus vaikuttavat uusijoiden osuuksiin vapautuneista? Samal-
la selvitetään kuinka paljon vankilaan takaisin palaamista vähentää vankien muuta vas-
taavaa väestönosaa suurempi kuolleisuus?

Tutkimuksen aineistona on Rikosseuraamusviraston keskusvankirekisterin vankeus-
vankeja koskeva kokonaisaineisto vuodesta 1993 lähtien. Aineisto käsittää laajimmil-
laan 100 000 vankilakautta ja 30 000 eri henkilöä.

Vapautuneiden vankien uusintarikollisuudella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa vain
ilmitullutta ja tilastoitua ehdottomaan vankeustuomioon johtanutta rikollisuutta.
Ehdottomat vankeusrangaistukset ovat pieni, mutta merkittävä osa kaikesta uusinta-
rikollisuudesta. Tutkimus on osa hanketta, jonka tavoitteena on arvioida
vankeinhoitolaitoksen mahdollisuuksia “vaikuttaa osaltaan uusintarikollisuuden vähen-
tämiseen”.1 Tässä asetelmassa vankeinhoidon vaikuttavuutta ei ole vielä mahdollista
tutkia. Vankeusrangaistuksen uusimista koskeva perustutkimus on kuitenkin välttämä-
tön, jotta vaikuttavuutta voidaan myöhemmin selvittää. Tutkimusta varten poimittua ja
muokattua seuranta-aineistoa voidaan käyttää vaikuttavuustutkimuksissa apuna.

Ikä, vankilakertaisuus, tuomion pituus ja vapautumisvuosi ovat kaikki staattisia
kriminogeenisiä tekijöitä. Kriminogeenisellä tekijällä tarkoitetaan sitä, että asia aiheut-
taa rikollista käyttäytymistä, vaikuttaa siihen tai ylläpitää sitä. Staattinen tarkoittaa sitä,
että tekijöihin ei voida enää jälkikäteen vaikuttaa - tapahtuma on ohi ja muuttunut
historiatiedoksi. Dynaamiset kriminogeeniset tekijät ovat puolestaan asioita, joihin
voidaan vaikuttaa esimerkiksi vankeuden ajan suunnittelussa ja joihin vaikuttaminen
vähentää tai estää uusintarikollisuutta. (What works 2003, Zamble 1997; Bonta 1997;
Andrews & Bonta 1994). Tässä tutkimuksessa tarkastellaan vain staattisia krimino-
geenisiä tekijöitä: ikä ensimmäisen vankeusrangaistuksen alkaessa, sukupuoli, päärikos,
tuomion pituus, vapautumisvuosi ja vankilakertaisuus.

Vankeusrangaistusten uusimisen selvittäminen olisi menetelmällisesti suhteellisen help-
poa, mikäli vankeusrangaistuksen uusimisen määrittävistä käsitteistä löytyisi yksimie-
lisyys. Tavallisesti uusimisprosentti lasketaan suhdelukuna sellaisista vapautuneista hen-
kilöistä, joilla on mahdollisuus syyllistyä rikoksiin. Seuranta-aikana kuolleet, ulkomaille
siirtyneet ja rangaistuslaitoksissa olevat jätetään pois kokonaisluvusta.

1 Kriminaalihuoltoyhdistyksessä 7.12.1998 ja oikeusministeriössä 22.12.1998 hyväksytyssä periaate-
ohjelmassa asetettiin Vankeinhoitolaitoksen ja Kriminaalihuoltoyhdistyksen työn tavoitteeksi “huolehtia
osaltaan yhteiskunnan turvallisuudesta pitämällä yllä laillista ja turvallista täytäntöönpanojärjestelmää” ja
“myötävaikuttaa uusintarikollisuuden vähentämiseen ja rikollisuutta ylläpitävän syrjäytymiskehityksen
katkaisemiseen” (Vankeinhoitolaitoksen ja Kriminaalihuoltoyhdistyksen periaateohjelma sekä lähiajan
toimintalinjat 1999 s. 3).
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Vaikka periaatteellisella tasolla vallitsee yksimielisyys, uusintarikollisuutta - ja vanki-
laan uudestaan palanneita - koskevissa selvityksissä jää tilaa tulkinnoille. Vapautumisen
jälkeisen uuden rikoksen vakavuusaste arvioidaan oikeudessa. Rikoksenuusijoiden
saamat tuomiot ovat ankarammat kuin ensikertaisten. Osa vapautuneista vangeista
voi saada tuomion rikoksesta, jonka he ovat tehneet ennen jo suorittamaansa vankila-
tuomiota - tällöin ei katsota olevan kyse todellisesta rikoksen uusimisesta. Vakavien
rikosten uusiminen on harvinaisempaa kuin lievien rikosten tai rikkomusten uusimi-
nen. (Bonta & al. 2003, s. 2-6; Smith & al. 2002, s. 9-11)

Uusimiseen vaikuttaa lainsäädäntö- ja tuomiokäytännön lisäksi seuranta-aikojen pi-
tuus. Mitä kauemmin vapautuneita vankeja seurataan, sitä suurempi osa heistä syyllis-
tyy uusiin rikoksiin. Seuranta-ajan pidentyessä kuolleiden määrä samalla kasvaa, mikä
tulee ottaa huomioon. Osa vapautuneista jää seurannan ulkopuolelle maastamuuton
takia. Osalla ei ole vapautumismaan kansalaisuutta, ja heidät voidaan karkottaa koti-
maahansa vapautumisen jälkeen. Osa vapautuneista voi olla laitoshoidossa, jolloin ri-
koksen uusimisen todennäköisyys voi olla pienempi.

Kaikki edellä mainitut tekijät vaikuttavat siihen, kuinka suuri osuus vapautuneista van-
geista määritellään vankilaan uudestaan palanneiksi. Tämän tutkimuksen vertailtavuutta
on lisätty ottamalla huomioon eripituiset seuranta-ajat, seurannan aikana kuolleet ja
ulkomaiden kansalaiset. Vapautumisen jälkeen rikoksen tehneitä vankilaan uudelleen
joutuneita ei rikosrekisteritietojen puuttumisen vuoksi voitu erottaa niistä uuden
vankilarangaistuksen saaneista, jotka saivat uuden tuomion ennen aikaisempaa vanke-
utta tehdyistä rikoksista. Tätä puutetta korvataan erillisellä keskusvankirekisteristä
tehdyllä otoksella.
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2. AINEISTO

2.1. Keskusvankirekisterin käyttöönotto vuosina
1991-1992

Rikosseuraamusviraston keskusvankirekisteri säilyttää ja arkistoi vapautuneiden van-
kien asiakirjoja. Rekisterin asiakirjojen hakemistona toimii täytäntöönpanon atk-
pohjainen keskusrekisteri, johon on kertynyt tietoja vangeista vuodesta 1991 lähtien.
Keskusvankirekisterin tuomiotiedot koostuvat useista erilaisista seuraamuksista.
Keskusvankirekisteri otettiin käyttöön vuosien 1991 ja 1992 aikana. Käyttöönoton
aikataulu vaihteli vankiloittain.

Järjestelmä oli käytössä kaikissa laitoksissa vuoden 1993 alussa, jonka jälkeen kaikki
laitoskaudet ja uudet seuraamukset ovat rekisterissä. Rekisterin vankeustuomioita
koskevaan osaan vietiin järjestelmää käynnistettäessä pääsääntöisesti vain uuden vankila-
kauden aloittaneet henkilöt. Useissa laitoksissa rekisteriin päivitettiin uuden
seuraamuksen yhteydessä myös kyseisen henkilön mahdollisten aikaisempien
vankilakausien tietoja. Joissain laitoksissa rekisteriin tallennettiin myös vanhaa
asiakirjapohjaista kortistoa, vaikka henkilö ei olisikaan aloittanut uutta vankilakautta.
Järjestelmän ajassa taaksepäin tapahtunut osittainen päivitys aiheuttaa tutkimuksessa
sen, että ennen vuotta 1993 aloitettuja laitoskausia ei voi ryhmätasolla käyttää van-
keusrangaistuksen uusimista laskettaessa: uusijoiden suhteelliset osuudet muodostu-
vat sitä suuremmiksi, mitä kauemmas taaksepäin ajassa mennään.

Esimerkkinä tästä on seuraava yksityiskohta: Vanhin keskusvankirekisterissä
oleva merkintä on vuodelta 1937 - kyseinen henkilö sai seuraavan ehdotto-
man tuomion vuonna 1991. Vuonna 1937 vapautuneiden uusimisprosentti
olisi 100 prosenttia, koska järjestelmään ei ole kirjattu niitä vankeja, jotka
vapautuivat kyseisenä vuonna, eivätkä ole joutuneet uudelleen vankilaan (vuo-
den 1991 jälkeen). Kaikki ennen vuotta 1991 rekisterissä olevat vankilakaudet
kuuluvat lähes 100-prosenttisesti uusijoille, koska muuten kyseisiä vankila-
kausia ei löydy rekisteristä.

2.2. Poiminta keskusvankirekisteristä

Tilastoyksikkönä rekisterissä on vankilakausi, joka tarkoittaa yhtenäistä laitosjaksoa.
Vankilakausi voi koostua useasta tuomiosta. Yhdellä henkilöllä voi olla useita vankila-
kausia, jotka eivät voi olla ajallisesti päällekkäisiä. Vankilakauden ensimmäistä päivää
sanotaan tuomion arvopäiväksi, josta lasketaan vapautumispäivä vankilajin, tuomion
pituuden ja vankeinhoidollisen vankilakertaisuuden ollessa tiedossa. Rekisterissä on
joitain tietoja myös muissa Pohjoismaissa suoritetuista tuomioista, jos tuomioiden
täytäntöönpano on siirretty Suomeen. Nämä täytäntöönpanon siirrot on otettu huo-
mioon.
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Rikosseuraamusviraston täytäntöönpanorekisteristä poimittiin 1.7.2001 kaikki vankila-
kaudet, jotka koskivat vankeusvankien lisäksi nuorisovankeja, elinkautisvankeja ja pakko-
laitokseen eristettyjä. Poimintakriteerinä oli, että kyseessä oli oltava lainvoiman saa-
nut ehdoton vankeusrangaistus, jonka suorittaminen oli keskusvankirekisterin mu-
kaan päättynyt tai joka oli täytäntöönpanossa poimintahetkellä. Tutkintavankeuksia ja
sakon muuntorangaistuksia ei otettu mukaan poimintaan, kuten ei myöskään
yhdyskuntaseuraamuksia. Poiminta päivitettiin 3.7.2002. Poimittuja ja päivitettyjä laitos-
kausia oli rekisterissä kaikkiaan 96 503 ja ne liittyivät 29 551:een eri henkilöön (tau-
lukko 1).

Yhdyskuntapalvelua suorittaneiden rikosten uusimisesta on olemassa erillisselvitys
(Muilu 1999). Sakon muuntorangaistukset jätettiin selvityksen ulkopuolelle rikosten
moitittavuuden vähäisyyden vuoksi - vangitsemista ei tapahtuisi, mikäli tuomitut olisi-
vat maksaneet sakkonsa. Sakon muuntorangaistuksia suorittaneiden uusimista on sel-
vittänyt Kuivajärvi (2003) ja heistä on valmistunut myös pro gradu -tutkielma (Kilpe-
läinen 2003). Tutkintavangit ovat syytteenalaisen teon takia vangittuina oikeudenkäyn-
nin ja mahdollisen esitutkinnan ollessa kesken, eikä tuomio ole lainvoimainen.
Nuorisorangaistukseen tuomittujen uusimista ovat selvittäneet Marttunen ja Takala
(2002). Ehdollisten tuomioiden kasautuvuutta ja uusimista on selvittänyt Lappi-Sep-
pälä (1999).

2.2.1. Poimitun aineiston tarkistus ja muokkaus
tutkimusaineistoksi

Poimitussa ja päivitetyssä aineistossa oli 96 503 vankilakautta, joiden tuomion netto-
pituuden keskiarvo oli 227 päivää eli runsaat seitsemän kuukautta. Pisin vankilakausi
oli kestänyt 7 307 päivää eli vajaa 20 vuotta. Kyseessä oli useampi tuomio, jotka olivat
johtaneet yhteen pitkään vankilakauteen. Yhdestä teosta voidaan tuomita enintään 12

28566
750
107
97
29
1
1

Taulukko 1.
Aineistoon kuuluminen ja viimeinen keskusvankirekisterissä poimintahetkellä 1.7.2002 ollut vankilaji

Aineistossa Vankilaji 1.7.2002 Lukumäärä

On Vankeusvanki
On Nuorisovanki
On Vankeusvanki + tutkintavanki
On Elinkautisvanki
On Pakkolaitokseen eristetty
On  Vankeusvanki + ulkomaalaistutkittava
On Nuorisovanki + tutkintavanki
Ei  Yhdyskuntapalvelu
Ei  Sakkovanki
Ei Tutkintavanki
Ei Ulkomaalaistutkittava
Ei Nuorisorangaistus

Yhteensä 29551
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vuotta ja useammasta teosta enintään 15 vuotta. Kuitenkin esimerkiksi henkirikoksesta
tuomitun vankeusaikana tekemä uusi henkirikos voi johtaa aina 20 vuoden pituiseen
yhtämittaiseen vankilakauteen.

Lyhin tuomion nettokesto oli yksi päivä - aineistossa oli noin sata vankilakautta (pro-
mille kaikista vankilakausista), joissa rangaistuksen arvopäivä ja vapautumispäivä oli
sama. Tuomion laskennallinen pituus oli siis yksi päivä - tai oikeammin nolla päivää.
Kyseisen mittaisia vankilakausia voi muodostua useilla tavoilla. Rangaistus voi tulla
osittain suoritetuksi esitutkintaan liittyvässä tutkintavankeudessa poliisivankilassa tai
aikaisemman tuomion yhteydessä. Alioikeus voi kohtuullistaa tuomiota. Tuomiosta osa
voidaan suorittaa muussa Pohjoismaassa. Vanhojen vankilakausien tarkastaminen asia-
kirjoista on työlästä, joten kyseiset kaudet korjattiin tutkimusrekisteriin vain, mikäli
rekisteristä löytyi kausia koskeva nimilehti ja siltä selitys lyhyeen vankilakauteen. Useim-
missa korjauksissa muutettiin kauden arvopäivää tai vapautumispäivää siten, että tuo-
mio muodosti yhden yhtäjaksoisen vankilakauden. Muutosten määrä oli aineiston
kokoon nähden vähäinen: korjauksia tehtiin noin tuhanteen vankilakauteen, mikä on
noin prosentti aineiston kaikista vankilakausista.

2.3. Tutkimusaineistona ovat kaikki 1.1.1993-
31.12.2001 suoritetut vankilakaudet

Varsinaiseen seuranta-aineistoon jätettiin vain 1.1.1993-31.12.2001 suoritetut vankila-
kaudet. Aineistossa ovat mukana kaikki ne, jotka ovat vapautuneet 1.1.1993 jälkeen
mutta kuitenkin ennen 31.12.2001. (Kuva 1, ryhmät A-D). Lopullisessa seuranta-ai-
neistossa on 40 096 vankilakautta. (liite 1).

Pieni osa keskusvankirekisteristä poimituista oli koko seuranta-ajan 1993-2001 van-
keudessa ja suurempi osa aloitti tuomionsa seuranta-aikana, mutta ei seurannan kulu-
essa vielä vapautunut. (Kuva 1, ryhmät E, F ja G). Seuranta-aineistossa ei ole myöskään
niitä vankilaan palanneita, jotka olivat tutkintavankeina poimintahetkellä (Kuva 1, ryh-
mä I). Vuonna 1996 vapautuneiden osajoukossa erotettiin asiakirjatietojen avulla ns.
aidot uusijat niistä, jotka ovat palanneet vankilaan suorittamaan vasta vapautumisen
jälkeen lainvoimaiseksi tullutta tuomiota (Kuva 1, ryhmät J ja K).

Aineistosta poistettiin ulkomaalaiset, joilla ei ollut suomalaista henkilötunnusta (N=263).
Heistä osa ilmeisesti karkotettiin vapautumisen jälkeen maasta, koska heistä vain viisi
on seurannan aikana palannut vankilaan. Teknisen henkilötunnuksen takia asiaa on
kuitenkin vaikea varmistaa, eikä Rikosseuraamusvirastolla ole karkotuksista tietoja.2

Vankilat ovat velvoitettuja ilmoittamaan vapautuneista muiden maiden kansalaisista
ulkomaalaisvirastolle. Ulkomaan kansalaiset, joilla oli suomalainen henkilötunnus, ovat
mukana aineistossa, vaikka karkotus- ja käännytyspäätökset saattoivat koskea myös
heitä.

2 Ulkomaalaisviraston selvityksen mukaan vuosina 1995-2001 tehtiin yhteensä 1052 maasta karkottamista
koskevaa ratkaisua, joista 526 johti karkotukseen. Poliisin, rajavalvontaviranomaisten ja ulkomaalaisviraston
tekemiä maahan saapuvien käännyttämispäätöksiä oli vuonna 6638. (Rikosseuraamusvirastolle 2.5.2003
toimitettu tilasto).
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tilastojen väliset erot ovat alle prosentin luokkaa (taulukko 2).

Rikosseuraamusviraston vuositilaston ja poiminta-aineiston mukaan vapautuneet vankeusvangit ja
aineistojen välinen ero (%). Seuranta-aineistosta on poistettu ulkomaalaiset vangit. Yksikkönä taulukossa
on vankilakausi ja siksi samat henkilöt esiintyvät luvuissa useammin kuin kerran.

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
A Aineistossa: vapautunut, ei uusinut
B Aineistossa: uusinut kerran
C Aineistossa: uusinut kolme kertaa
D Aineistossa: 2-kertainen,

ei uusinut seuranta-aikana
E Ei aineistossa: ei vapautunut seuranta-aikana
F Ei aineistossa: ei vapautunut seuranta-aikana
G Ei aineistossa: aloittanut seuranta-ajan jälkeen
H Ei aineistossa: ei kausia seuranta-aikana
I Ei aineistossa: tutkintavanki
J Aineistossa: aito uusija
K Aineistossa: 2. rikos ennen vapautumista

Kuva 1.
Seuranta-aineisto

tutkintavanki
1. rikos 1. tuomio 2. rikos 2. tuomio
1. rikos 1. tuomio2. rikos 2. tuomio

Taulukko 2.
 Vuosina 1993-2001 vapautuneet vangit Rikosseuraamusviraston vuositilasto ja poiminta- sekä seuranta-
aineistot.

Vuosi Seuranta Poiminta Ulkomaalaiset Vuositilasto Ero (%)
1993 6042 6060 18 5999
1994 5557 5586 29 5544
1995 4686 4706 20 4687
1996 4413 4433 20 4455
1997 3843 3872 29 3856
1998 3884 3923 39 3898
1999 3829 3868 39 3859
2000 3881 3950 69 3984
2001 3961 4031 67 4086

Yhteensä

0,010
0,008
0,004

-0,005
0,004
0,006
0,002

-0,009
-0,013

0,002403684042940096 330
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Laskettaessa uusijoiden osuuksia vapautuneista otetaan huomioon seurannan kulues-
sa kuolleet henkilöt. Kuolintiedot saatiin väestörekisterikeskuksessa 7.4.2002 tehdys-
tä vertailuajosta. Seurannan aikana kuolleita vankeja oli 2 397. Heistä 47 (2 %) kuoli
vankeusaikana. Vankeusaikana vuosina 1991-2001 kuoli yhteensä 157 vankia, osa heis-
tä vankilan ulkopuolella poistumisluvalla ollessaan. Suurin osa näistä kuolleista ei
tutkintavankeutta tai sakon muuntorangaistusta suorittaneina kuulunut seuranta-ai-
neistoon, koska he eivät seurannan aikana olleet kertaakaan vuosina 1993-2001
vankeusvankeja.

Poiminta kattaa keskusvankirekisterin kaikki tiedot vuosilta 1991-2001. Koska ei ollut
täyttä varmuutta siitä, olivatko atk-kannan rekisteritiedot vuosilta 1991-1992 täydel-
lisiä, varsinainen seuranta-aineisto rajattiin vuosiin 1993-2001. Vuonna 1996 vapautu-
neet käytiin lävitse manuaalisesti asiakirjoista todellisten uusijoiden erottamiseksi niistä,
jotka suorittivat vanhaa tuomiota. Päärikos tiedetään vain niistä, jotka olivat vankilassa
vankirakennekartoituspäivänä (1.5.) vuosina 1998-2001. Nämä erikseen kerätyt tie-
dot yhdistettiin seuranta-aineistoon (kuva 2.).

Poiminta keskusvankirekisteristä

Varsinainen seuranta-aineisto

Päärikos (osa-aineisto)

Todelliset uusijat (osa-aineisto)

Kuva 2.
Poiminta, tutkimusaineistot ja seuranta-aika

91  92   93   94   95   96   97   98   99   00   01   02
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3. EHDOTON VANKEUSRANGAISTUS SEURAAMUS-
JÄRJESTELMÄSSÄ

Uusintarikollisuudesta puhuttaessa tehdään ero ilmitulleen, tilastoidun rikollisuuden
ja piilorikollisuuden välillä. Tämän tutkimuksen aineisto, kuten myös Tilastokeskuksen
(SVT 1995) kartoittama uusintarikollisuus, käsittää vain tilastoidun ja ilmitulleen rikol-
lisuuden. Kokonaisrikollisuudesta osa jää kokonaan tulematta ilmi. Esimerkiksi
ympäristörikokset, joissa ei rikosten uhrina ole luonnollinen henkilö, jäävät usein
piilorikoksiksi. Osa ilmitulleista rikoksista jää ilmoittamatta viranomaisille. Esimerkiksi
perheväkivallan ja seksuaalirikosten ilmoituskynnys on korkea. Osa ilmoitetusta rikol-
lisuudesta jää selvittämättä.

Rikollisuustaso oli haastattelututkimusten mukaan Suomessa vuonna 1999 Euroopan
keskimäärää alhaisempi, vaikka väestön joutuminen rikosten kohteeksi oli hieman
lisääntynyt vuodesta 1996. Viiden vuoden aikana oli 46 prosenttia haastatelluista tai
heidän perheenjäsenistään joutunut jonkin rikoksen kohteeksi. Joka viides 15 vuotta
täyttänyt oli joko henkilökohtaisesti tai perhepiirissään kokenut jonkin rikoksen vuo-
den 1999 aikana. Rikosten ilmoittaminen poliisille vaihteli rikostyypeittäin: moottori-
pyörä- ja autovarkaudet ilmoitettiin lähes poikkeuksetta, asuntomurroista 70 pro-
senttia, mutta väkivallasta 26 prosenttia ja naisten seksuaalisesta ahdistelusta vajaa
prosentti. Kansainvälinen rikosuhritutkimus ei kata kaikkia väestön tai kotitalouksien
rikoksen kohteeksi joutumisia. Tutkimus ei kata petoksia eikä muita vahingontekoja
kuin ne, jotka kohdistuvat autoihin. Yrityksiä tai muita yhteisöjä koskevia tietoja ei
tutkimuksessa esitetä (Aromaa, Heiskanen, 2000, s. 1-3.)

Rikosten selvittämisprosentti tarkoittaa selvitettyjen ja ilmoitettujen rikosten suh-
detta. Koska rikosten ilmoittaminen ei aina osu samalle vuodelle kuin niiden selvittä-
minen, on tilastoissa kahdella eri tavalla laskettuja selvitysprosenttilukuja. Tavallisinta
on suhteuttaa vuoden aikana ilmoitetut rikokset kyseisenä vuonna selvitettyihin ri-
koksiin. Tällöin lukuun sisältyy myös kyseistä vuotta aikaisemmin tehtyjä rikoksia. Ri-
kosten selvitysprosentti vaihtelee rikostyyppien mukaan.

Rikosten selvitysprosentti on toisaalta keinotekoinen mittari, koska osa rikoksista
tulee poliisin tietoon poliisin oman valvonnan kautta. Siksi esimerkiksi liikennerikosten
selvitysprosentti on korkea, vaikka piilorikollisuuden määrä on rikostyypissä suuri.
Samoin esimerkiksi näpistysrikokset ilmoitetaan tavallisesti vain silloin, kun tekijä jää
kiinni. Varkausrikoksista selvitettiin vuonna 2000 joka kolmas - mutta jos
näpistysrikokset jätetään pois, oli selvitysprosentti vain 16. Rikosten selvitysprosentti
on lähes kaikissa rikostyypeissä laskenut vuosien 1988 ja 2000 välillä kaikissa
rikostyypeissä keskimäärin 10-20 prosenttia. Rikosten selvitysaste on Suomessa ollut
perinteisesti korkeampi kuin muissa Pohjoismaissa, mutta ero on kaventunut. (Lappi-
Seppälä 2000, 177-184.)
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Selvitetystä rikollisuudesta puolestaan vain osa etenee syyteharkintaan. Syyttäjä voi
jättää syyttämättä neljällä eri perusteella: vähäisyysperusteella, nuoruusperusteella,
kohtuusperusteella ja konkurrenssiperusteella (Lappi-Seppälä 2000a, s. 164; Lappi-
Seppälä 2000b, 1-2.) Osa rikokseen syyllistyneistä voidaan jättää tuomitsematta van-
keuteen syyntakeettomuuden vuoksi.

Valtaosa kaikista langettavista päätöksistä johtaa joko rikesakkoon, sakkoon, ehdolli-
seen vankeuteen, yhdyskuntapalveluun ja vain alle 10 prosenttia ehdottomaan van-
keuteen. Nuorisorangaistuskokeilu jatkuu määräaikaisena vuoden 2004 loppuun.
Kontrolliviranomaisten toiminnan kokonaisvirta on liitteessä 7.

Ehdoton vankeusrangaistus voi olla joko elinkautinen tai määräaikainen. Määräajaksi
tuomittu vankeusrangaistus on vähintään 14 päivää ja yhdestä teosta enintään 12
vuotta. Määräaikaisten vankeusrangaistusten yhteenlaskettu aika ei saa olla pitempi
kuin 20 vuotta. Vankeusrangaistus on aina ehdoton tuomitun vankeusrangaistuksen
pituuden ollessa yli kaksi vuotta. Alle 18-vuotiaalle ei ehdotonta vankeutta tuomita
kuin poikkeustapauksissa. Määräaikaiseen vankeusrangaistukseen tuomittu voidaan
päästää vapauteen, kun hän on suorittanut rangaistuksestaan kaksi kolmasosaa tai
puolet (ensikertalaiset). Elinkautinen vankeus päättyy, jos tasavallan presidentti ar-
mahtaa tuomitun.
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4. TUTKIMUSKYSYMYKSET

Osa ehdottoman vankeusrangaistuksen saaneista ei joudu uudestaan vankilaan, osa
joutuu muutaman vapautumista seuraavan vuoden aikana ja pieni osa vasta hyvin pit-
kän vapausjakson jälkeen. Tutkimuskysymykset ovat:

• Kuinka moni vankeusrangaistusta suorittavista palaa takaisin vankilaan,
• kuinka nopeasti vapautumisen jälkeen uusi vankeusrangaistus alkaa,
• kuinka moni ensi kertaa vankilasta vapautuneista palaa vankilaan,
• vaihteleeko uusiminen iän, sukupuolen tai vastaavien tekijöiden mukaan ja
• onko eri rikostyyppien välillä eroja uusimisessa,
• miten vankilakertalaisuus kasautuu eri henkilöille ja
• onko uusiminen yleisempää Suomessa kuin muissa Pohjoismaissa?

Vankeusrangaistuksen uusijoiden lukumäärään vaikuttavat lainsäädäntö, tehtyjen ilmi-
tulleiden rikosten määrä ja niiden selvitysosuus. Vankilaan uudelleen joutuneiden ko-
konaismäärä ja heidän suhteellinen osuutensa vapautuneista riippuvat seuraavista kri-
teereistä:

• Onko rikos tapahtunut ennen muusta rikoksesta saatua vankeusrangaistusta,
• mikä on seuranta-ajan pituus,
• otetaanko seuranta-aikana kuolleet huomioon,
• poistetaanko ulkomaille karkotetut tai muuttaneet seurannasta ja
• otetaanko huomioon vankilassa tai muissa laitoksissa olevat (syyntakeettomat)?

Uusijoiden lukumäärä ja uusimista kuvaava suhdeluku kasvavat, jos seuranta-aikaa pi-
dennetään. Uusijoiden lukumäärä ja uusimista kuvaava suhdeluku laskevat, jos uusijoiksi
katsotaan vain ne, jotka ovat tehneet uuden rikoksen vapautumisen jälkeen. Uusi-
joiden lukumäärä ja uusimista kuvaava suhdeluku nousevat, jos uusijoiksi katsotaan
myös ne, jotka suorittavat uutta tuomiota ennen vapautumista tehdystä rikoksesta.

Uusijoiden lukumäärä ei lisäänny, vaikka seuranta-aikana kuolleet poistetaan aineis-
tosta. Uusimista kuvaavat prosenttiset suhdeluvut kasvavat silloinkin, koska seuranta-
aikana kuolleet voivat kuulua vain ei-uusijoiden ryhmään. Uusijoiden määrä ei lisäänny,
jos ulkomaille karkotetut otetaan huomioon. Silti uusijoiden suhteellinen osuus kas-
vaa, jos ulkomaille karkotetut poistetaan seuranta-aineistosta.

Tuomitsematta jätettyjen (syyntakeettomien) määrä on vähäinen, mutta heidän
ottamisensa huomioon joko lisää tai vähentää hieman sekä uusijoiden määrää että
suhdelukua riippuen siitä, katsotaanko heidät rikoksen uusijoiksi. Vankeusaikana teh-
dyistä rikoksista saadut tuomiot voivat yhdistyä suoritettavaan vankilakauteen. Tutkimus-
kysymyksiin liittyvien valintojen vaikutuksia uusimisen mittalukuihin käsitellään luvus-
sa 5.
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5. UUSIMISEN MÄÄRITTELYTAPA VAIKUTTAA
UUSIMISLUKUIHIN

5.1. Ensikertalainen, vankeinhoidollisesti
ensikertalainen vai uusija?

Vankilaan ensimmäistä kertaa tuomitut on lainsäädännössä erotettu niistä, jotka tuo-
mitaan ehdottomaan vankeuteen uudestaan. Vankilakertalaisuus on termi, jonka avulla
vankilakaudet erotetaan toisistaan. Rangaistuskerraksi ei lueta ehdonalaisen vapau-
den menettämistä, siviilipalvelusrikosta eikä sakon muuntorangaistusta.

Vankeinhoidollisesti ensikertaisena pidetään vankia, joka rikoksen tekopäivää edeltä-
neiden kolmen vuoden aikana ei ole Suomessa eikä muussa Pohjoismaassa suoritta-
nut vankeusrangaistusta eikä ole sanottuna aikana ollut pakkolaitoksessa (Oikeusmi-
nisteriön määräys 7/011/94)3. Vankeinhoidollisesti ensikertainen vapautuu suoritettu-
aan tuomiosta puolet. Rikoksen uusinut suorittaa vankeustuomiostaan kaksi kolmas-
osaa. Tässä tutkimuksessa ei käytetä käsitettä vankeinhoidollisesti ensikertainen, kos-
ka se rajaisi seuranta-ajan pituudeksi kolme vuotta. Tämän ajan jälkeen uusinut olisi
määritelmän mukaan ensikertalainen (ei-uusija).

Suomen kieleen ei ole vakiintunut termiä, joka yksiselitteisesti tarkoittaisi vapautuneiden
vankien sellaista uusintarikollisuutta, joka on johtanut uuteen ehdottomaan
vankeusrangaistukseen. Uusimista tarkoittava sana residivismi viittaa laajasti ja väljästi
uusintarikollisuuteen. Vankeusrangaistuksen uusimisen sijasta käytetty käsite “uudel-
leen vankilaan joutuneet” (Hypén 2001) on ongelmallinen korostaessaan passiivista
“joutumista”. Näkökulman vaihtaminen helpottaisi ongelmaa: järkevää olisi käyttää
käsitettä uudelleen [eri seuraamuksiin] tuomitut (Lappi-Seppälä 1999, 3-6). Tässä tut-
kimuksessa tiedot ovat kuitenkin peräisin keskusvankirekisteristä eivätkä tuomio-
rekisteristä, joten uuden vankeusrangaistuksen aloittamispäivä oli ainoa mahdollinen
käytettävissä ollut uusimisen kriteeri.

Kuivajärvi (2003) on käyttänyt käsitettä vankilauusiminen. Kuure ja Haapasalo ovat
puolestaan käyttäneet hieman pidempää käsitettä “vankilarangaistuksen uusiminen”
(2000), joka ainakin asiayhteydestä irrotettuna voi antaa virheellisen vaikutelman lain-
säädännön uusiutumisesta. Samassa artikkelissa Kuure ja Haapasalo ovat käyttäneet
myös käsitettä vankeusrangaistuksen uusija, jota termin lyhyyden vuoksi käytetään
jatkossa tarkoittamaan vapautunutta vankia, joka on tuomittu uudelleen ehdotto-
maan vankeusrangaistukseen ja on myös aloittanut rangaistuksen suorittamisen.

3 Laki laajennettiin 1.8.2001 koskemaan myös muitakin kuin vain Pohjoismaissa suoritettuja
vankeusrangaistuksia. Tämän tutkimuksen aineistoon lain muutos ei vaikuta.
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Vankeusrangaistuksen uusijalla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa henkilöä, jolla on keskus-
vankirekisterissä vuosina 1993-2001 vähintään kaksi rangaistuslaitoskautta. Uusija on siis
vapautunut 31.12.1992 jälkeen ehdottomasta vankeudesta ja aloittanut toisen ehdottoman
tuomion suorittamisen ennen vuotta 2002.

Määritelmä rajaa aineistoa seuraavasti:
1) Osa uusijoista pakoilee täytäntöönpanoa, eikä heitä siksi ole aineistossa laskettu
uusijoiksi lainvoimaisesta tuomiosta huolimatta. Heitä ei voitu ottaa mukaan, koska
Rikosseuraamusviraston käytössä olevista tuomiolausetiedoista ei voi poimia kyseisiä
tuomiorekisteriin kuuluvia tietoja.

2) Vankeusrangaistuksen uusijaksi katsotaan uuden vankeusrangaistuksen saanut, vaikka
rikos olisi tapahtunut ennen vapautumista. Rikosseuraamusviraston omista rekistereistä
ei voi koneellisesti poimia rikoksen ajankohtaa. Oikeusrekisterien pitämisestä vastaa
Oikeusrekisterikeskus.

3) Määrittely sulkee pois vangit, jotka ovat vapautumistaan seuraavalla vankilakaudella
vielä tutkintavankeja. Heidän oikeuskäsittelynsä on kesken, eikä heitä otettu mukaan
poimintaan.

Rajaukset jakavat aineiston kahteen suureen ryhmään: ensikertalaisiin ja uusijoihin.
Uusijoiksi katsotaan kansainvälisen käytännön mukaan tavallisesti henkilöt, jotka on
tuomittu vähintään kahteen (ehdottomaan) vapausrangaistukseen. (KVS 1990; SVT
1995, Kristofferesen 1997; Kershaw et al. 1999; KVS 1999; Ash et al 2001; Peersen
2001; Bonta 2003)

Tutkimuksessa käytetty seuranta-aika on vuonna 1993 vapautuneilla vähintään kah-
deksan vuotta ja vuonna 2000 vapautuneilla vähintään vuosi. Uusiminen on laskettu
kalenteripäivän tarkkuudella vapautumispäivästä seuraavan tuomion arvopäivään.
Uusijoiden määrä ilmoitetaan suhdelukuna niihin, joilla olisi ollut mahdollisuus uusia.
Seuranta-aikana kuolleet ja ulkomaalaiset on poistettu aineistosta laskettaessa uusi-
joiden suhdelukua ei-uusineisiin.

5.2. Onko vankilaan uudestaan joutuva tehnyt uuden
rikoksen?

Uusintarikollisuutta koskevissa selvityksissä on korostettu, että todellinen uusiminen
tulisi erottaa sellaisesta uusimisesta, jossa rikos on tehty jo ennen vapausrangaistusta.
(KVS 2001, s. 12-13, Kielstrup 2002, s 1). Vankeusrangaistuksen suorittamisen jälkei-
sen rikoksen tehneitä on tutkimuksissa kutsuttu ‘todellisiksi uusijoiksi’ erotuksena
niistä, jotka ovat tehneet vankeusrangaistukseen johtaneen rikoksen ennen tuomiota.
Todellisesta uusimisesta on siten kyse vain, jos uusi rikos on tehty seuraamuksen
suorittamisen jälkeen.
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Alioikeuden päätöksestä on mahdollista valittaa, jolloin rangaistus ei tule välttämättä
täytäntöön pantavaksi. Lievemmissä rikoksissa on oikeuden päätöstä mahdollista odot-
taa vapaudessa. Seuraamuksen odottamisen aikana voi syyllistyä rikokseen, josta seu-
raa välitön (tutkinta)vankeus. Tästä vankeudesta vapautuva voi saada vapautumisensa
aikana keskeneräisestä oikeusasiasta uuden ehdottoman seuraamuksen vasta vapau-
tumisen jälkeen. Kyse ei tällöin ole vankeusrangaistuksen jälkeisestä rikoksen uusimi-
sesta.

Lainvoimaisen tuomion täytäntöönpano voi viivästyä. Täytäntöönpanon aloittamiseen
voi anoa lykkäystä. Suomessa ei ole kasvaneista vankiluvuista ja vähäisistä vankipaikoista
huolimatta ollut samaa käytäntöä kuin esimerkiksi Norjassa, jossa vankilapaikkoja on
ollut viime vuosina vähemmän kuin vankilaan määrättyjä, ja vankilaan tuomitut ovat
joutuneet jonottamaan täytäntöönpanon alkua parikin vuotta. Esitutkinnan kesto,
oikeudenkäyntiprosessin pituus tai täytäntöönpanon viivästyminen voivat aiheuttaa
sen, että ensimmäisestä rikoksesta saatu tuomio pannaan täytäntöön viimeisenä ja
viimeisestä rikoksesta saatu tuomio ensimmäisenä.

Käsite ‘todellinen uusija’ on ongelmallinen. Kaksi ajallisesti peräkkäistä ja erillistä ri-
kosta tehnyt henkilö on loogisessa merkityksessä rikoksen uusija riippumatta siitä,
milloin tuomio on saanut lainvoiman tai milloin se on pantu täytäntöön. Toisaalta
yhdeksi rikokseksi voidaan oikeudessa katsoa teko, joka on ajallisesti kestänyt jopa
vuosia. Tuomiovirhe kuitenkin on, jos yhdestä rikoksesta tuomitaan kahteen erilliseen
vankilakauteen johtava rangaistus.

Aineistoon liittyvässä, aikaisemmin julkaistussa erillisessä artikkelissa arvioitiin ennen
vapautumista tehtyjen ja uuteen vankeusrangaistukseen johtaneitten rikosten määrä
todellista alhaisemmaksi (Hypén 2001). Tutkimusaineistoa on siksi täydennetty käymällä
läpi kaikkien vuonna 1996 vapautuneiden ja vankilaan uudestaan joutuneiden nimi-
lehtitiedot läpi todellisten uusijoiden osuuden selvittämiseksi.

5.3. Eteenpäin vai taaksepäin? Seurataanko tuomioita
vai henkilöitä?

Vankilaan palaamisen kasautuvuutta voidaan tarkastella henkilötasolla ottamalla huo-
mioon kaikki henkilön aikaisemmat vankeusrangaistukset. Ajassa taaksepäin etenevä
tarkastelutapa ei ole kovin kiinnostava, koska siten voidaan eritellä vain urautuneita
uusijoita. Vankeusrangaistuksen uusimista tutkittaessa hyödyllisempi on lähtökohta,
jossa uuden vankeusrangaistuksen todennäköisyyttä seurataan eri ryhmissä määrätty
aika (vrt. Lappi-Seppälä 1999, s. 11-12). Vankeusrangaistuksen uusineita voidaan tar-
kastella omana ryhmänään tai heitä voidaan verrata ensikertalaisiin. Uusijoita voidaan
tarkastella myös suhdelukuina: miten moni jonain vuonna tuomituista uusii tietyn ajan
kuluessa? (SVT Oikeus 1995:8, s. 23)

Uusintarikollisuuden eteenpäin katsova tarkastelutapa perustuu saksalaisen Köbnerin
menetelmään, jonka hän esitti Pariisissa yli sata vuotta sitten, vuonna 1893 pidetyssä
kansainvälisessä kriminalistiyhdistyksen kokouksessa. Menetelmän mukaan uusimispro-
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sentti lasketaan suhdelukuna sellaisista uusimiskykyisistä henkilöistä, joilla on mahdol-
lisuus syyllistyä rikoksiin. Seuranta-aikana kuolleet, ulkomaille siirtyneet ja rangaistus-
laitoksissa olevat jätetään pois kokonaisluvusta (SVT Oikeus 1995:8, s. 23). Tilastokes-
kuksen aineistossa Köbnerin mallia sovellettiin seuraavasti: Tietyn vuoden ensikerta-
laisia olivat henkilöt, jotka oli tuomittu varsinaisessa oikeudenkäynnissä ja joilla ei
ollut tuomiota viiteen vuoteen. Jos heidät oli tuomittu uudelleen viiden seuraavan
vuoden aikana, heidät katsottiin uusijoiksi. (SVT Oikeus 1995:8, s. 24)

Tässä tutkimuksessa käytetään Köbnerin mallia, mutta seurantaa jatketaan viittä vuotta
pidemmälle eli ajan, minkä seuranta-aika kunkin kohortin kohdalla mahdollistaa. Seu-
ranta-aika on vuonna 1993 vapautuneen kohortin kohdalla noin yhdeksän vuotta ja
myöhemmin vapautuneiden kohdalla vähemmän, mutta kuitenkin vähintään vuosi.
Seurannan aikana kuolleet poistetaan aineistosta samoin kuin ne ulkomaan kansalai-
set, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta.

5.4. Seuranta: mistä alkaa, kauanko jatkaa ja milloin
lopettaa?

Seurannan kestoon liittyy kolme kysymystä: mistä seuranta-aika tulisi aloittaa, kuinka
kauan tulisi seurata ja jollei kriteeri tunnu täyttyvän, milloin seuranta tulisi lopettaa?

Rikoksentekopäivä on luonnollinen ajankohta, josta uusintarikollisuutta koskevan voi-
si ajatella alkavan ja johon sen voisi päättää. Rikoksentekopäivä ei ole kuitenkaan aina
yksiselitteinen käsite. Osa rikoksista tehdään pitkän ajan kuluessa. Joissain rikoksissa
tekohetki ei ole edes tekijän itsensä tiedossa. Osa rikoksista katsotaan oikeudessa
erillisiksi teoiksi, ja osan kohdalla katsotaan, että kyse on kokonaisuudesta, joka on
yksin teoin tehty, vaikka rikokset ovat eri aikoina tapahtuneita ja mahdollisesti eri-
tyyppisiä. Rikoksentekopäivä ei ole hyvä uusimiseen liittyvän seurannan aloitusajankohta
ehdotonta vankeusrangaistusta suorittavien kohdalla, koska vankeusrangaistuksella on
estävä vaikutus rikoksiin ainakin joidenkin rikostyyppien kohdalla. Seurannan luonnol-
linen aloitusajankohta on vapautumispäivä.

Seurannan voi lopettaa vankeuteen tuomittujen kohdalla kriteerin täyttyessä kolmeen
eri ajankohtaan: rikoksen tekopäivään, tuomion antamispäivään tai rangaistuksen arvo-
päivään, joka tarkoittaa rangaistuksen alkamispäivää. Seuraamukseen liittyvän
lainvoimaisen tuomion julistamispäivä on yksiselitteisempi käsite kuin rikoksen teko-
päivä. Siksi langettavan tuomion määräämispäivä on perusteltu seurannan
lopettamispäivä.

Tässä aineistossa uusimisnopeus lasketaan uuden ehdottoman tuomion arvopäivästä.
Arvopäivällä tarkoitetaan kalenteripäivää, josta rangaistuksen suorittamisen katso-
taan alkaneen. Rangaistus voi alkaa kolmella tavalla. Poliisi voi ottaa henkilön kiinni
rangaistuksen suorittamista varten. Rangaistus voi alkaa vankilassa kun tuomio on
tullut täytäntöönpanokelpoiseksi ja tällöin rangaistusta suorittanut on tavallisesti ol-
lut tutkintavanki. Rangaistus voi alkaa myös siirrolla muusta maasta, jolloin rangaistuk-
sen suorittamisen katsotaan alkaneen jo ennen siirtoa.
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Koska uusimisnopeus lasketaan arvopäivästä, kuvaa uusimisnopeus rikoksen ilmituloon,
esitutkintaan ja oikeusprosessiin kuluvaa aikaa. Arvopäivä on sama kuin rikoksen teko-
päivä vain silloin, kun rikos on johtanut jo tekopäivänä pidätykseen ja tutkintavankeuteen.
Tämä lienee suhteellisen harvinaista. Rikoksen esilletulo ja esitutkinta ottavat aikansa.
Lisäksi lainvoimaisesta tuomiosta voidaan valittaa ylempiin oikeusasteisiin, jotka voi-
vat muuttaa tuomiota tai purkaa sen kokonaan.

Tuomion lainvoimaisuuskaan ei tarkoita kaikkien ehdottomaan vankeuteen tuomittu-
jen kohdalla rangaistuksen alkamisaikaa, vaikka “vankeusrangaistukseen tai sakon
muuntorangaistukseen tuomittu on tuomion saatua lainvoiman viipymättä toimitetta-
va suorittamaan rangaistustaan”. Tuomitut, joita ei tuomitsemisen yhteydessä ole
määrätty samalla vangittaviksi ja joita ei pidetä vankilassa tutkinta- tai vankeusvankeina
muista rikoksista, odottavat vapaudessa, kunnes Rikosseuraamusvirasto toteaa tuo-
miot täytäntöönpanokelpoisiksi ja lähettää täytäntöönpanomääräyksen tuomitun
kotipaikkakunnan alitäytäntöönpanijalle.

Vankeusrangaistuksen alkamiseen voi saada lykkäystä sairauden, raskauden tai talou-
dellisen syyn perusteella. Näitä lykkäyshakemuksia Rikosseuraamusvirastoon on tul-
lut vuosittain vajaat tuhat, joista noin viidesosassa lykkäystä on myönnetty (KM 2001:6,
s. 22-24). Mahdollisuus syyllistyä uuteen rikokseen on suurempi ennen tuomion aloit-
tamista kuin seuraamuksen aikana.

5.5. Seurannan aikana kuolevat vain ne, jotka eivät
palaa vankilaan?

Mitä pidemmälle seurantaa jatketaan, sitä useampia uusijoita saadaan. Uusijoiden mää-
rää kuvaava suhdeluku kasvaa nopeammin kuin uusijoiden absoluuttinen lukumäärä,
mikäli seurannan aikana kuolleet ei-uusijat poistetaan vertailujoukosta. Seuranta-ai-
neistoon jäävät tällöin jäljelle vain kriteeriin tulleet eli vankilaan uudestaan joutuvat.
Heidän suhteellinen osuutensa lisääntyy verrattuna elossa oleviin vankilaan uudes-
taan palaamattomiin. Riittävän pitkän seurannan lopussa vankilaan uudestaan joutu-
neita on täydet 100 prosenttia, koska kuolleet poistetaan vain vankilaan palaamattomien
ryhmästä.

Tilastokeskuksen vuoden 1995 selvityksessä todetaan: “Rikoksista tuomittujen kuol-
leisuus on suurempi muuhun vastaavanikäiseen väestöön verrattuna ja kuolleisuus
näyttää vuodesta toiseen lisääntyvän. Mikäli uusimisprosentti lasketaan elossa olevas-
ta perusjoukosta, saadaan kautta linjan paria prosentin kymmenystä korkeammat lu-
vut.” Kuolleita ei otettu huomioon uusintarikollisten suhteellisia osuuksia laskettaes-
sa, koska kuolleisuuden vaikutus arvioitiin suhteellisen vähäiseksi. Kuolleiden määrät
raportoitiin silti, koska: “kuolema on merkittävä jatkuvan uusimisen katkaiseva tekijä”.
(SVT Oikeus 1995:8, s. 23)
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KUVA TAITETAAN PAINOSSA

Tutkimusaineistoa muodostettaessa verrannettiin kaikki keskusvankirekisterissä
15.2.2002 olleet henkilöt väestörekisterikeskuksen tietoihin 25.3.2002 kuolintietojen
saamiseksi. Keskusvankirekisterin henkilöistä jäi identifioitumatta 2 028 henkilöä tek-
nisen henkilötunnuksen omannutta henkilöä. Rekisteristä yhdistyi 51 025 eri henki-
löä, joista kuolleita oli 7 422. Tässä luvussa on mukana myös varsinaisen seuranta-
aineiston ulkopuolelle jätetyt ryhmät (mm. sakon muuntorangaistusta, yhdyskunta-
palvelua suorittaneet ja siviilipalvelusrikoksista tuomitut).

Väestörekisterikeskuksen vertailuajossa oli kuolleita henkilöitä 7 422. Vuonna 1991
kuolleiden vajaan neljänsadan henkilön keskimääräinen kuolinikä oli alle 40 vuotta ja
kaikkien kuolleiden keskimääräinen kuolinikä oli 45 vuotta. (Kuva 3). Kuolleita oli
suhteellisesti vähemmän seuranta-aineistossa, jotka suorittivat pelkästään ehdotonta
vankeusrangaistusta. Seuranta-aineistossa oli yhteensä 20 316 eri henkilöä, joista enim-
millään yhdeksän vuoden pituisen seurannan aikana kuoli 2 465, mikä merkitsee 12
prosentin kuolleisuusastetta. (Liite 1)

Kuva 3.
Keskusvankirekisteristä poimittujen henkilöiden (N=51 025) keskimääräinen kuolinikä (N=7 422) vuosina
1991-2001. Väestörekisterin ja keskusvankirekisterin vertailuajo suoritettiin 25.3.2002.
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Tulokset vastaavat Muilun (1999) saamia kuolleisuuslukuja. Muilun yhdyskuntapalveluun
tuomittujen uusintarikollisuutta koskevassa tutkimuksessa yhdyskuntapalveluun osal-
listuneista oli seitsemän vuoden seurannan aikana kuollut 11 prosenttia ja vertailu-
ryhmään kuuluneista, vankeuteen tuomituista 14 prosenttia. Kuuren ja Haapasalon
aineistossa vapautuneiden vankien kuolintiedot tarkistettiin vain sakkorekisterin osalta,
minkä vuoksi kuolemantapauksia ei sattunut 282 vangin otokseen lainkaan. (Kuure ja
Haapasalo 2001, s. 64). Sakkovankien vankilauusimista koskevassa seurantatutkimuksessa
Kuivajärvi piti sakkovankien suurta kuolleisuutta ja alhaista keskimääräistä kuolinikää
merkittävimpänä tutkimustuloksena: “Lähes puolet (45 %) sakkovangeista oli kuollut
10-11 vuoden sisällä sakkovankeusajankohdasta. Heidän keskimääräinen kuolinikänsä
oli 54 vuotta”. (Kuivajärvi 2003, s. 104)

Kuten tilastokeskuksen tutkimuksessa todettiin, vankien ikävakioitu kuolleisuus on
suurempaa kuin muussa väestössä samana aikana. Kuolleisuuden vaikutus vankeus-
rangaistuksen uusijoiden laskennalliseen osuuteen vapautuneista on jo viiden vuoden
mittaisessa seurannassa merkittävä ja siksi se tulee ottaa huomioon ainakin pidemmissä
seuranta-ajoissa.

5.5.1. Kuolema vankeusaikana

Suomen vankiloissa kuolleiden vankien vuosittainen määrä on tiedossa vuodesta 1882
lähtien. Joukamaa (1995) on selvittänyt vuosina 1969-1992 tapahtunutta yhteensä
384 vangin kuolemaa. Naisia kuolleista oli kahdeksan. Kuolemista oli luonnollisia kuo-
lemia 152, itsemurhia 184, tapaturmaisia 25 ja väkivaltaisia 12. Yleisin itsemurhatapa
oli hirttäytyminen. Suurin osa itsemurhista tapahtui yöllä joko yksin sellissä tai
eristyksessä. Itsemurhan tehneiden keski-ikä kuollessa oli 32 vuotta, väkivaltaisesti
kuolleilla 34 vuotta ja luonnollisesti kuolleilla 48 vuotta.

Yli puolet vankilassa itsemurhan tehneistä oli itsemurhaa edeltäneen viikon aikana
käynyt vankilan lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolla mielenterveyden ongelmien
vuoksi. Luonnolliset kuolemat kasautuivat vanhempiin vankeihin, ja yli puolet luonnol-
lisista kuolemista tapahtui sairaalassa vankilan ulkopuolella. Yleisimpiä kuolinsyitä oli-
vat sydän- ja verisuonisairaudet, joiden osuus oli 64 prosenttia.

Joukamaan mukaan vankikuolemien määrä suhteutettuna kulloiseenkin vankilukuun
on vähentynyt sadan vuoden aikana aina 1970-luvulle asti - poikkeuksena kuitenkin
sisällissodan ja jatkosodan ajanjaksot. Vankikuolemien vähenemiseen Joukamaa arvioi
vaikuttaneen lääketieteen kehittymisen ja terveydenhuolto-olojen parantumisen niin
vankilassa kuin vankilan ulkopuolellakin. Sen sijaan Joukamaa piti erikoisena sitä, että
1970-luvulta alkaen vankien kuolleisuus on jonkin verran lisääntynyt. Tutkimuksen
ajanjaksolla voitiin todeta erityisesti vankien itsemurhien lisääntyneen. Luonnollisten
kuolemien yleisyydessä ei ollut tapahtunut muutoksia. Koko tarkastelujakson aikana
itsemurhat olivat vangeilla kolme kertaa yleisempiä kuin 15 vuotta täyttäneillä suoma-
laisilla miehillä (Joukamaa 1995, s. 34).
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Muissa Pohjoismaissa vankien itsemurhat ovat maiden vankilukuun suhteutettuna Tans-
kaa lukuun ottamatta hieman harvinaisempia kuin Suomessa (Nordisk Statistik 2001,
s. 11, 19). Kantaluvut ovat pieniä, joten maiden väliset erot voivat johtua vuosittaisesta
satunnaisvaihtelusta. Useimmissa maissa, joissa on selvitetty vankien ja tavallisen väes-
tön itsemurhien yleisyyden suhdetta, suhdeluku on ollut suurempi kuin Joukamaan
tutkimuksessa. Eroja selittää suomalaisten kansainvälisesti suuri itsemurhakuolleisuus.
Joukamaan tutkimuksen jälkeen, vuodesta 1993 vuoteen 2001, ei vankikuolemissa
tapahtuneita mahdollisia muutoksia ole selvitetty. Vankeinhoidon vuosikertomuksista
tosin käy ilmi vankilakauden aikana kuolleiden määrät myös vuoden 1993 jälkeiseltä
ajalta.

5.5.2. Vapaa, mutta kuollut

Joukamaa toteaa: “Olisi mielenkiintoista verrata vankien kuolleisuutta tavallisen väes-
tön kuolleisuuteen. Luonnollisten kuolemien osalta se on vaikeaa, oikeastaan käytän-
nössä mahdotonta, koska ne jakautuvat kovin monien sairauksien kesken ja vankien
ikärakenne poikkeaa selvästi väestön ikärakenteesta: tarvittaisiin paljon vakiointeja,
minkä jo kuolemien absoluuttisen määrän pienuus tämän tutkimuksen aineistossa
tekee mahdottomaksi”. (Joukamaa 1995, s. 32)

Alioikeudessa tuomittujen avulla voidaan selvittää eri rikostyyppejä tehneiden kuol-
leisuutta. Tilastokeskuksen tauluista voi yhdistelemällä laskea kolmen seurantavuoden
aikana uusintarikoksiin tuomittujen kuolleiden osuuksia tuomittujen päärikoksen
mukaan (SVT Oikeus 1995:8, taulut D14). Vuosina 1977-1988 alioikeuksissa tuomit-
tiin rikoksista yhteensä 747 918 henkilöä, joista tuomiota seuranneen kolmen vuoden
aikana kuoli 17 899 (2,4 %).

Eri vuosikohorteilla ei kuolleisuudessa ollut eroa, mutta rikostyypit erosivat toisis-
taan (Taulukko 3.). Korkein kuolleisuusaste oli alkoholirikoksesta (4,7 %) tai henki-
rikoksesta tuomituilla (3,8 %) ja alhaisin väkisinmakaamisesta (1,5 %), tieliikenne-
rikoksesta (1,6 %) tai sotilaan kurinpitorikoksista tuomituilla (1,2 %). Kuolleisuusaste
vaihteli myös seuraamuksen mukaan: ehdoton vankeus (3,8 %), ehdollinen vankeus
(2,6 %) ja sakko (2,1 %).

Taulukko 3. Vuosina 1977-1988 alioikeuksissa tuomittujen henkilöiden päärikos, hen-
kilöiden määrä (N=74 795) ja kuolleisuus (%) rikoksen ja seuraamuksen laadun mu-
kaan. Seuranta-aika kolme vuotta tuomion julistamispäivästä laskien. Taulukko on jär-
jestetty alenevasti kuolleisuusasteen perusteella.

Kuolleisuuden ja rikostyypin välinen riippuvuus voi selittyä ryhmien välisillä ikäeroilla,
ja ikävakiointi olisi välttämätön tehdä. Tilastokeskuksen tauluista eri ryhmissä olevien
ikää ei voitu vakioida eikä kuolleisuutta siksi suhteuttaa myöskään vastaavan ikäiseen
rikoksia tekemättömään väestönosaan. Alkoholirikoksista, henkirikoksista,
rattijuopumuksista ja ryöstörikoksista tuomittujen muita rikosryhmiä korkeammalle
kuolleisuusasteelle voisi löytyä selitys kyseisiin rikosluokkiin tyypillisesti liittyvästä,
kuolemanriskille altistavasta elämäntavasta. Tilastokeskuksen selvitys yltää vuoteen
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1991, josta tämän selvityksen aineisto alkaa. Tilastokeskuksen liitetaulukoista ei voinut
päätellä, paljonko vankeusrangaistuksiin tuomittujen kuolleisuus on mahdollisesti li-
sääntynyt.

Englannissa ja Walesissa 1996-1997 yhdyskuntaseuraamuksessa olleilla oli suurempi
kuolleisuusriski kuin samanikäisessä väestössä, mutta myös suurempi kuolleisuusriski
kuin vankeusrangaistusta suorittavilla. Lääkkeiden ja alkoholin väärinkäyttö oli suurin
yksittäinen kuoleman aiheuttaja yhdyskuntaseuraamusta suorittaneilla (46 %). Englan-
nin ja Walesin vankiloissa olleiden yleisin kuolemansyy oli itsemurhat: joka toinen
vankilakuolema oli itsemurha (47 %). Vankilassa olleiden kuolema aiheutui huumeista
tai alkoholista vain kolmella prosentilla (Sattar 2001b, s. 27-31). Sattarin mukaan van-
kien kuolemansyitä ei ole mielekästä suhteuttaa muuhun väestöön, koska vangit ovat
pääasiassa nuoria miehiä ja sosiaalisilta taustoiltaan keskiväestöstä merkittävästi poik-
keavia. Vangit ovat fyysisesti ja psyykkisesti huonokuntoisempia kuin vastaava saman-
ikäinen väestö. (Sattar 2001a, s. 10-12)

Ruotsin kriminaalihuollon selvityksen mukaan kriminaalihuollon asiakaskunnan
kuolleisuusriski on viisi kertaa vastaavaa muuta väestöä suurempi. Naisten kohdalla
ero on vielä suurempi: riski on seitsemänkertainen. Kriminaalihuollon asiakkaiden
kuolleisuusriski on erityisen suuri 25-29 ja 30-34 -vuotiaiden ikäryhmissä. Naisten
kohdalla 30-34 -vuotiaiden kuolleisuusriski oli noin 40-kertainen vastaavaan muuhun
väestöön nähden. (KVS 1999, s 18)

Taulukko 3.
Vuosina 1977-1988 alioikeuksissa tuomittujen henkilöiden päärikos, henkilöiden määrä (N=74 795) ja
kuolleisuus (%) rikoksen ja seuraamuksen laadun mukaan. Seuranta-aika kolme vuotta tuomion
julistamispäivästä laskien. Taulukko on järjestetty alenevasti kuolleisuusasteen perusteella.

Alkoholirikos 4,70
Henkirikos 3,81
Rattijuopumus 2,85
Ryöstörikos 2,80
Asiakirjan väärentäminen 2,60
Varkausrikos 2,53
Petos- tai kavallusrikos 2,52
Muu rikoslakirikos 2,48
Väkivalta tai haitanteko 2,38
Pahoinpitelyrikos 2,37
Kätkemisrikos 2,33
Vahingonteko 2,27
Luvaton käyttö 2,08
Mikä tahansa muu rikos 1,90
Vero-, kirjapito- tai muu talousrikos 1,89
Huumausainerikos 1,89
Tieliikennerikos 1,55
Kuoleman- tai ruumiinvamman tuottamus 1,51
Väkisinmakaaminen 1,23

Kaikki rikokset yhteensä 2,39

Primaarilähde SVT Oikeus 1995:8 D14

18771
1734

180235
9013
1744

89493
24522
65956
14843
69332
21759
17011
24273
28613
21879
6842

98887
36445

896

747945
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Vapautuneiden vankien seuranta-aikana tapahtunut kuolleisuus on vastaavan ikäistä
suomalaista aikuisväestöä suurempi, ja vahvistaa näin sekä aikaisempien suomalaisten
ja myös kansainvälisten tutkimusten näkemykset vankien muuta väestöä suuremmas-
ta kuolemanriskistä. Erojen tarkempi selvittäminen, kuten myös kuolemansyiden
kartoittaminen vaatii erillisen tutkimuksen. Tässä yhteydessä riittää, että seuranta-
aineistosta poistetaan seurannan aikana kuolleet, jotta heitä ei tulkittaisi ei-uusijoiksi
(vrt. KVS 2001, s. 15-16; Bonta & al. 2003, s. 3-4).

5.6. Onko henkirikoksesta vapautunut näpistäjä
rikoksen uusija?

Rikostyypin luonne liittyy uusimislukuihin kiinteästi. Osa rikoksia tehneistä on
kiinnittynyt tiettyihin rikostyyppeihin. Esimerkkinä urautuneesta rikollisuudesta voi-
daan pitää ainakin osaa omaisuus- ja talousrikoksista. Myös seksuaalirikosten kohdalla
voidaan puhua urautumisesta tiettyyn rikostyyppiin (ks. Koikkalainen 1998, s. 2-6).
Tällaista erikoistumista voi esiintyä muissakin rikostyypeissä (Lattimore et al. 1994).

Uudelleen vankilaan tuomittujen rikoshistoriaa arvioitaessa on varottava kehäpäätelmiä.
Kaikki vankilaan uudelleen joutuneet eivät ehkä ole rikostyyppiin kiinnittyneitä, vaik-
ka tietty rikostyyppi toistuisikin heidän rikoshistoriassaan. On muistettava, että vanki-
laan uudelleen päätymiseen liittyvät myös yhteiskunnalliset muutokset ja muutokset
lainsäädännössä. Esimerkiksi 1980-luvulla alkanut vankiluvun alentuminen koski lähin-
nä varkaita ja rattijuoppoja. Vastaavasti huumausainerikoksista ja väkivaltarikoksista
tuomittujen sekä määrät että suhteelliset osuudet ovat kasvaneet viimeisten kymme-
nen vuoden aikana:

“Vankien väheneminen on kohdistunut lähinnä varkaisiin ja rattijuoppoihin.
Varkausrikoksia koskevaa lainsäädäntöä uudistettiin jo vuonna 1972. Tämän
jälkeen oikeuskäytäntö alkoi vähitellen muuttua. Ehdottomien tuomioiden osuus
näissä rikoksissa pieneni aina 1990-luvun lopulle saakka. Vuosituhannen tait-
teessa on kuitenkin tapahtunut muutos. Ehdottomien rangaistusten osuus
varkausrikoksissa aleni lakiuudistusten jälkeisestä lähes 60 prosentista puo-
leen 1990-luvun puoleen väliin mennessä. Tällä hetkellä noin 40 prosenttia
tuomituista varkaista saa ehdottoman rangaistuksen.” (KM 2001:6, 17)

“Rattijuopumusta koskeva lainsäädäntö uudistettiin vuonna 1977. Voimaan
tuli niin kutsuttu ‘promillelaki’, jossa rikoksen törkeys määriteltiin veren alkoho-
lipitoisuuden perusteella. Törkeän rattijuopumuksen rajaksi tuli 1.5 promillea.
Vankeuteen johtavat rattijuopumukset ylittävät lähes aina tämän rajan. Törke-
än rattijuopumuksen rajaa alennettiin 1.2 promilleen vuonna 1994.” (KM
2001:6, 18)

Tilastokeskuksen aineistossa 1995 ei tarkasteltu samankaltaisten rikosten uusimista.
Rikoksen uusijaa kuvattiin päärikoksella. Uusijana aineistossa pidettiin henkilöä, joka
tuomittiin uudelleen riippumatta siitä, mistä rikoksesta hänet tuomittiin edellisen ker-
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ran. Tilastokeskuksen mukaan rikoskohtainen tarkastelu nostaisi eräiden lievien ri-
kosten kuten esimerkiksi rattijuopumuksen uusintaprosenttia, kun taas kaikkein
törkeimpien rikosten, kuten henkirikosten tai ryöstörikosten uusiminen olisi vastaa-
vasti hyvin harvinaista. (SVT Oikeus 1995:8)

5.7. Voiko ulkomaille karkotettu uusia rikoksen?

Tilastokeskuksen (1995) aineistoa ei korjattu siten, että siinä olisi otettu huomioon
ulkomaalaisten tekemiä rikoksia tai muuttoliikettä. Tilastokeskuksen mukaan kyseis-
ten tekijöiden vaikutus pysyi Suomessa seurannan aikana muuttumattomana, eikä nii-
den oletettu vaikuttaneen tulokseen. Tilastokeskuksen aineistossa ei otettu huomi-
oon myöskään vankilassaoloaikaa: rangaistuslaitoksessa olo ja sen vaikutus rikosten
uusimiseen olisi edellyttänyt tilastokeskuksen käyttämän aineiston uudelleen-
muokkausta.

Väestömuutostilastojen mukaan Suomeen on vuosien 1980-1999 aikana muuttanut
ulkomailta yhteensä runsaat 250 000 henkilöä. Väestörakennekartoituksessa
ulkomaalaisuus voidaan luokittaa kansalaisuuden, synnyinmaan tai käytetyn kielen
mukaan. Vuonna 1999 Suomessa oli yhteensä 91 000 ulkomaan kansalaista ja noin sata
tuhatta vieraskielistä ulkomaalaista. Vuoden 1999 lopussa Suomessa ilmoitti asuvansa
vakinaisesti 87 680 ulkomaan kansalaista.

Keskusvankirekisterissä henkilötunnuksen tunnusosa muodostetaan teknisesti etu-
ja sukunimen alkukirjainten perusteella silloin, kun vangilla ei ole suomalaista henkilö-
tunnusta. Aineistosta poistettiin 263 ulkomaalaista vankia. Ulkomaalaisten saamien
tuomioiden nettopituudet olivat tilastollisesti merkitsevästi kaikkein pisimpiä. Ulko-
maalaisten tuomioiden keskipituus oli 392 päivää, kun suomalaisten miesten tuomioi-
den nettopituudet olivat 223 päivää. Ulkomaalaiset vangit on tuomittu pääsääntöises-
ti huumerikoksista, joista annetut tuomiot ovat pitkiä. Aineiston jatkokäsittelyssä ul-
komaalaiset vangit jätettiin tarkastelun ulkopuolelle, koska ainoastaan viisi teknisen
henkilötunnuksen saanutta vankia uusi vankeusrangaistuksen ja esiintyi aineistossa
useammin kuin kerran.

Ulkomaalaisten poistamisen vaikutus uusijoiden ja ei-uusijoiden suhdelukuun
(uusimisprosenttiin) on alle prosentin, koska poistettujen määrä oli pieni. Ulkomaa-
laisten osuus vankiloissa alkoi nousta merkittävästi vasta 1990-luvun lopulla. Mikäli
aineistosta olisi poistettu myös ne ulkomaalaiset, joilla on suomalaisen henkilötunnuksen
lisäksi myös jonkin muun maan kansalaisuus (N=2 456), poisto olisi lisännyt uusi-
joiden määriä ikäryhmästä ja vapautumisvuodesta riippuen noin 2-3 prosenttia. Vanki-
laan uudestaan joutuneiden suhdelukuun tämäkään poisto ei olisi aineiston koon vuoksi
juuri vaikuttanut.
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6. AIKAISEMPIA TUTKIMUSTULOKSIA

Suomi
Tilastokeskuksen (SVT 1995) tekemässä, uusintarikollisuutta vuosina 1981-1991 kos-
kevassa tutkimuksessa uusimisen kriteerinä käytettiin alioikeuksissa saatuja tuomioi-
ta. Tätä perusteltiin sillä, ettei useampikertaisellekaan rikoksen uusijalle tuomittu ran-
gaistus ole välttämättä ehdoton vankeus. Tutkimus sisälsi vähintään kaksi kertaa tuo-
mittuja koskevia tietoja. Tilastokeskuksen selvityksestä käy vain osittain ilmi vankeus-
rangaistuksen uusiminen tutkimuksen keskittyessä laajemmin rikosten uusimiseen
yleensä.

Tilastokeskuksen seurannassa ensikertalaiseksi katsottiin henkilö, jota ei ollut tuo-
mittu seurantaa edeltäneen viiden vuoden aikana varsinaisessa oikeudenkäynnissä.
Ensikertalaisista oli näin määritellen mahdollista saada vakioituja ja vertailukelpoisia
tietoja vuodesta 1981 lähtien. Rangaistuslajin ensikertalainen määriteltiin samalla lail-
la. Rangaistuslajeista tarkasteltiin sakkoa, ehdollista vankeutta ja ehdotonta vankeutta.
Mikäli henkilöllä ei esimerkiksi ollut ehdollista vankeutta viitenä seurantaa edeltänee-
nä vuotena, hänet katsottiin ‘ehdollisesti’ ensikertalaiseksi. Ensikertalaisten määrä osoit-
taa, kuinka monta uutta henkilöä tulee oikeusjärjestelmän piiriin, mihin rikokseen he
syyllistyvät ja minkä rangaistuksen he saavat.

Tilastokeskuksen mukaan rikosten uusiminen johtaa rangaistuslajin ankaroitumiseen.
Vain vakavissa rikoksissa ensimmäinen tuomio on ehdoton vankeus. Esimerkiksi vuonna
1991 tuomittiin ensikertalaisille vain 400 ehdotonta vankeusrangaistusta. Keskimäärin
vasta neljäs tuomio oli ehdoton vankeus. Varkausrikoksista ensimmäisen ehdottoman
tuomion saaneella oli vuonna 1991 keskimäärin viisi tuomiota takanaan, mikä oli kaksi
tuomiota enemmän kuin vuonna 1981. Ehdottoman vankeusrangaistuksen jälkeen
uusittiin keskimääräistä nopeammin kuin ehdollisen vankeusrangaistuksen jälkeen.
Ehdollisen tai ehdottoman vankeusrangaistuksen pituudella ei ollut vaikutusta
uusimisnopeuteen.

Tilastokeskuksen aineistosta ei poistettu ulkomaalaisten tekemiä rikoksia eikä otettu
huomioon muuttoliikettä. Raportissa todetaan näiden olleen virhetekijöitä, joiden osalta
Suomen tilanne oli tarkasteluaikana pysynyt muuttumattomana, eikä kyseisten teki-
jöiden voitu olettaa vaikuttaneen merkittävästi tuloksiin. Suurempana ongelmana ra-
portissa pidettiin sitä, ettei vankilassaoloaikaa voitu ottaa huomioon, koska kyseisenä
aikana henkilö on osaksi estynyt tekemästä rikoksia. Rangaistuslaitoksessa oloaikana
uusintarikollisuuden todennäköisyys on pienempi kuin vapaudessa. Silti vankilat teki-
vät vuonna 2001 yhteensä 300 rikosilmoitusta poliisille. Rikosilmoituksista 176 koski
huumausainerikosta, 29 karkaamista, 8 virkamiehen väkivaltaista vastustamista ja 45
vankien keskinäistä väkivaltaa (Rikosseuraamusviraston vuosikertomus 2001, s. 45).
Jos kyseiset rikokset jakautuisivat tasaisesti vankiloissa olevien vankien kesken, tekisi
noin joka 20. vanki vankeusaikanaan yhden viranomaisten tietoon tulleen ja poliisille
ilmoitetun rikoksen vuodessa.
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Ruotsi
Ruotsin kriminaalihuolto on selvittänyt pitkäaikaisvankien vankilauusimista. Aineistoon
valittiin kaikki sellaiset vuonna 1994 vapautuneet miesvangit, joiden yhteenlaskettu
ehdoton tuomio joko yhdestä tai useammasta rikoksesta oli yli viisi vuotta vankeutta.
Aineiston alkuperäinen koko oli 168 tuomittua. Seitsemää naisvankia ei otettu analyy-
siin mukaan osajoukon pienen koon vuoksi. Aineistoon jääneistä 161 vangista 49 joko
muutti maasta seurannan aikana tai heidät karkotettiin vapautumisen jälkeen maasta.
Yksitoista aineistoon kuulunutta kuoli nelivuotisen seurannan aikana. Lopulliseen seu-
ranta-aineistoon jäi 101 vapautunutta pitkäaikaisvankia.

Aineistosta puolet oli suorittanut tuomiotaan viidestä seitsemään vuotta. He olivat
kaikki seurannan loputtua yli 30-vuotiaita ja ikäjakauman moodi oli 40-49 vuotta.
Päärikoksena heillä oli useimmiten huumausainerikoksia tai erilaisia väkivaltarikoksia.
Hieman yli puolella heistä ei ollut aikaisempia seuraamuksia. Kaksi kolmasosaa oli
Ruotsin kansalaisia. Valtaosan arvioitiin olleen päihteiden väärinkäyttäjiä ennen tuomi-
on alkua ja noin joka neljäs oli ollut päihdeongelmien takia jossain päihdehoidossa
joko laitoksessa tai polikliinisesti. Noin puolella arvioitiin olleen vankeusjakson aikana
psyykkisiä ongelmia, vajaa puolet ei käyttänyt vankeusjakson aikana mielen-
terveyspalveluja. Vankeusaikana noin kaksi kolmasosaa osallistui johonkin vapauteen
valmentavaan toimintaan. Kurinpitotoimia määrättiin vankeusaikana kahdelle kolmas-
osalle. Vapautumishetkellä noin puolet sai toimeentulonsa työstä, johon luokitettiin
myös opiskelu, ja kymmenellä prosentilla oli eläke.

Aineiston 101 vangista 62 ei saanut uutta rangaistusseuraamusta neljän vuoden seu-
ranta-aikana. Suurin osa uuteen seuraamukseen tuomituista 38 vapautuneesta teki
rikoksen heti vapautumisen jälkeisenä vuonna. Uuteen seuraamukseen tuomituista
33 sai ehdottoman vankeustuomion ja muut viisi tuomittiin muihin seuraamusmuotoihin.
Uudet tuomiot olivat keskimäärin aikaisempaa lyhyempiä. Valtaosa uusista rikoksista
oli huumausainerikoksia. Väkivaltarikoksien suhteellinen osuus oli pienempi kuin alku-
peräisessä otoksessa. (KVS 1999)

Pitkäaikaisvankeja koskevan seurantatutkimuksen tulokset vastasivat Ruotsin kriminaali-
huollon (KVS 1990:3) aikaisempia tutkimustuloksia: uusiminen tapahtuu pääsääntöi-
sesti suhteellisen nopeasti, ja siksi sekä tukea että valvontaa tulisi keskittää vapautumis-
vuoteen.

Norja
Norjan kriminaalihuoltolaitoksen julkaisussa 1/1997 on selvitetty rikoksesta vuonna
1991 tuomittujen rikoksen uusimista kolmen ja viiden seurantavuoden aikana. Aineis-
ton kuvauksesta ei käy yksiselitteisesti ilmi, onko kyse tuomioista lasketuista uusimisista
vai henkilöperusteisesta tilastosta. Aineistosta ei poistettu seurannan aikana kuolleita,
eikä ulkomaille mahdollisesti karkotettuja eritelty. Vuonna 1987 ehdottomaan
vankeusrangaistukseen tuomituista 4 065 vangista uuden ehdottoman tuomion sai
kolmen vuoden seurannan aikana 1 521 (37 %) ja viiden vuoden seurannan aikana 1
773 (44 %). (Kristoffersen 1997, s. 9, 11-12)
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Suurin uusimisen todennäköisyys oli niillä, jotka vuonna 1991 oli tuomittu omaisuus-
rikoksista (52 %) tai huumausainerikoksista (51 %). Vähiten uusijoita oli niiden joukos-
sa, jotka oli tuomittu talous- (20 %) tai siveellisyysrikoksista (20 %). Norjan uusijoissa
ei ole useimmille muille maille tyypillistä ikäkausiefektiä. Kaikkein nuorimmassa ryh-
mässä uusijoita oli vähiten (35 %), eikä ikävuosien 18-39 välisissä ryhmissä ollut mer-
kitsevää keskinäistä eroa (49 % ja 47 %). Yli 40-vuotiaiden ryhmässä uusijoita oli kui-
tenkin kaikkein vähiten (20 %). (Kristoffersen 1997, s. 13)

Yhdyskuntaseuraamuksen vuonna 1992 suorittaneista (N=628) teki uuden rikoksen
kolmen seurantavuoden aikana 73 prosenttia, mikä on merkittävästi suurempi osa
kuin vankilarangaistuksen suorittaneista. Uusijoiden osuus oli suurin väkivaltarikoksista
yhdyskuntapalveluun tuomittujen joukossa. Heistä 81 prosenttia teki uuteen tuomi-
oon johtaneen rikoksen. (Kristoffersen 1997, s. 5)

Tanska
Tanskan kriminaalihuollon rikosten uusimista koskevissa selvityksissä seuranta-aika
on kaksi vuotta. Seuranta-aika alkaa ehdottomien tuomioiden kohdalla vapautumises-
ta ja muiden lievempien seuraamusten (ehdollinen tuomio, yhdyskuntapalvelu) koh-
dalla tuomion julistamisesta. Uusijaksi katsotaan henkilöt, jotka kahden seuranta-vuo-
den aikana ovat syyllistyneet rikokseen, josta seuraa sakkorangaistusta ankarampi
seuraamus. Huomioon otetaan vain ensimmäinen rikos, joka ylittää kriteerin. Vain
aidot uusijat otetaan huomioon, ennen seuranta-ajan alkamista tehtyjä rikoksia ei
huomioida, vaikka ne tulisivat tietoon vasta myöhemmin ja johtaisivat sakkorangaistusta
ankarampaan seuraamukseen. Tanska käyttää yksinomaan poliisin rekistereitä, jossa
on myös tiedot tuomioista ja vankeusrangaistusten päättymisistä. Käytetty tietokanta
mahdollistaisi luonnollisen henkilön käyttämistä tilastoyksikkönä, mutta toistaiseksi
raporteissa on käytetty tilastoyksikkönä tuomiota tai vankilakautta. (KRS 2002, KRS
2003)

Vuonna 1996-2000 vapautuneista ehdottomaan vankeustuomioon tuomituista sai
uuden tuomion keskimäärin 35 prosenttia. Yhdyskuntapalveluun tuomituista uuden
tuomion vastaavan kahden vuoden seuranta-aikana sai 20 prosenttia ja ehdollisen
tuomion saaneista 24 prosenttia. Luvut ovat neljän erillisen seurantavuoden keski-
arvoja. Uusimisprosentit ovat Tanskassa kasvaneet vuodesta 1996 hieman kaikissa
ryhmissä ehdollisia tuomioita lukuun ottamatta. Ehdollisten tuomioiden muita ryhmiä
suurempi lukumäärä aiheuttaa kuitenkin sen, että Tanskan raporteissa uusinta-
rikollisuutta kuvaava kokonaisluku on vajaan prosentin alhaisempi vuoden 2000 ai-
neistossa kuin vuoden 1996 aineistossa. (katso myös liite 9).

Islanti
Peersen (2001) selvitti staattisten, rikoshistoriaan liittyvien tekijöiden lisäksi psykolo-
gisten tekijöiden ja päihderiippuvuuden yhteyttä rikosten uusimiseen. Hänen
aineistossaan oli 461 Islannin vankiloista vuoden 1996 jälkeen vapautunutta vankia:
433 miestä (94%) ja 28 naista. Kaksikymmentä tapausta poistettiin analyyseistä: kaksi
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oli koko seurannan ajan vankilassa ja 18 kuoli seurannan aikana. Seuranta-aika oli viisi
vuotta. Uusimisen kriteerinä pidettiin rikoslakirikoksesta saatua ehdollista tai ehdo-
tonta tuomiota.

Vapautuneista 48 prosenttia tuomittiin uudestaan viiden seurantavuoden aikana.
Omaisuusrikoksista tuomitut uusivat useammin (58 %) kuin väkivaltarikoksista (29
%) tai huumerikoksista (21 %) tuomitut. Staattiset, rikoshistoriaan liittyvät tekijät oli-
vat yleisempiä uusijoilla kuin uusimattomilla. Rikoksen uusijat olivat olleet rikosta
uusimattomia nuorempia ensimmäisen rikoksensa tekemisen aikaan. Lisäksi heillä oli
enemmän ehdollisia tuomioita ja ehdottomia vankilakausia kuten vankeuspäiviäkin.
Rikoksen uusijat olivat edellisellä tuomiolla saaneet korkeammat pisteet psykoottisia
piirteitä, neuroottisuutta ja päihderiippuvuutta mittaavilla testiasteikoilla kuin ryhmä,
joka ei ollut saanut uutta tuomiota. Rikoshistoria, antisosiaalinen persoonallisuus,
päihderiippuvuus ja itsearvostuksen vähäisyys ennustivat voimakkaimmin uusimista.

Englanti ja Wales
Englannissa ja Walesissa rikosten uusimista on selvitetty säännöllisesti vuodesta 1987.
Selvityksiä tehdään kaikista seuraamuksista (vankeus, yhdyskuntapalvelu ja sakot). Seu-
ranta-aika on vakiintunut kahdeksi vuodeksi, mutta pidempiäkin seuranta-aikoja on
käytetty. Uusimisen kriteerinä käytetään standardia rikosnimikelistaa, joka sisältää kaikki
rikokset, joista on mahdollista nostaa syyte. Lista vahvistetaan vuosittain. Vankilatuo-
mioita ja yhdyskuntaseuraamuksia vertailtaessa otetaan huomioon myös näennäisuusi-
minen eli se, että mahdollinen tuomioon johtanut uusi rikos on tehty jo ennen vapau-
tumista tai ennen yhdyskuntapalvelua. Vapautetuista otetaan huomioon kotimaahan
palautetut. Kriminaalipotilaista otetaan huomioon sairaalahoitoon vapauttamispää-
töksen jälkeen ilman uutta rikosta palautetut.

Vuonna 1995 vapautuneista vangeista 58 prosenttia tuomittiin uudesta rikoksesta
kahden vuoden seurannan aikana. Yhdyskuntaseuraamuksen vuonna 1995 suoritta-
neista rikoksen uusi vastaavasti 56 prosenttia. Näennäisuusimisen vakioinnin jälkeen
yhdyskuntaseuraamuksen ja vankilatuomion välillä ei ollut eroa. Elinkautisvankien ja
kriminaalipotilaiden (66 § Mental Health Act 1959; 42 § ja 73 § Mental Health Act
1983) rikosten uusiminen oli vähäisempää vaihdellen eri vapautumisvuosina 9 ja 13
prosentin välillä. Näiden kahden ryhmän kohdalla on huomattava ryhmien korkeampi
keski-ikä ja aikaisempien tuomioiden vähäisempi lukumäärä.

Ehdolliseen seuraamukseen tuomituista rikoksen uusi 44 prosenttia ja sakkoon tuo-
mituista rikoksen uusineita oli 43 prosenttia. Kaikissa alaryhmissä seuranta-aika oli
sama kaksi vuotta ja rikoksen kriteereinä käytettiin samoja vahvistetun luettelon
mukaisia standardeja rikosnimikkeitä. Listalla olevien rikosten tyypilliset seuraamuk-
set vaihtelevat sakoista ehdottomaan vankeuteen.

Rikosten uusiminen vaihteli rikostyypeittäin. Esimerkiksi murtovarkaudesta tuomituilla
oli keskimääräistä korkeampi uusimisen todennäköisyys (77 ja 69 %). Keskimääräistä
alhaisempi uusimisen todennäköisyys oli seksuaalirikoksista (18 %), petoksista (29 %)
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ja huumerikoksista tuomituilla (33 %). Nuorilla uusiminen oli todennäköisempää (77
%) kuin vanhoilla (53 %). Uusiminen ei tietyn rikoksen suhteen ollut pysyvää: esimer-
kiksi seksuaalirikoksista tuomitut tuomitaan useimmiten uudelleen omaisuusrikoksista,
joka oli yleisin rikosluokka.

Skotlanti
Skotlannin vankeinhoito on selvittänyt tutkimusjulkaisuissaan vankeusrangaistuksen
uusimista Skotlannissa (SPS Research Bulletin 3/2001). Vuonna 1998 Skotlannin vanki-
loista vapautui 6 884 eri henkilöä, jotka olivat otoksen kriteerien mukaisia ja vapautuivat
ehdottoman tuomion suoritettuaan. Aineistossa oli 6 576 miestä ja 308 naista. Aineis-
toon ei otettu tuomion keskeyttämisiä, ei ulkomaiden kansalaisia eikä sairaaloihin
siirrettyjä. Näennäisuusijat koitettiin tutkimuksellisesti minimoida poistamalla aineis-
tosta henkilöt, jotka oli otettu vapautumispäivänä uudelle tuomiolle. Seurannan aika-
na kuolleita ei ole huomioitu.

Kahden seurantavuoden aikana vankeusrangaistuksen uusi 3 296 eri henkilöä (48 %).
Uusijoista oli miehiä 3 169 (48 %) ja naisia 127 (41 %). Iän yhteys uusimiseen oli
voimakas: alle 19-vuotiaina tuomion saaneet nuoret uusivat useammin (67 %) kuin yli
60-vuotiaana tuomion saaneet (30 %). Uusimisen todennäköisyys vaihteli rikostyyppien
välillä: esimerkiksi petostyyppisistä rikoksista tuomituista nuorista miehistä 75 pro-
senttia palasi vankilaan kahden vuoden sisällä. Rikostyyppien pysyvyyttä ei otoksen
pienuuden vuoksi ollut mielekästä selvittää. Elinkautisen rangaistuksen suorittaneiden
kohdalla uusiminen oli alhaisempaa kuin lyhyemmän tuomion suorittaneiden uusimi-
nen. Elinkautisvankien määrittelyyn ja vapautumisen jälkeiseen uusimiseen liittyi kui-
tenkin raportin mukaan metodisia ongelmia siinä määrin, että tulokseen on suhtau-
duttava varoen. Uudelleen vangituiksi joutuneista yli puolet oli tehnyt uuden rikoksen
alle kuuden kuukauden kuluessa vapautumisesta. Vankeusrangaistuksen uusiminen oli
noussut kaksi prosenttia vuonna 1997 vapautuneisiin verrattuna (SPS Research Bulletin
1/2001).
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7. TULOKSET

Noin 60 prosenttia kaikista seurannan aikana vankilasta vapautuneista palasi viiden
seurantavuoden kuluessa vankilaan. Koko aineistoa koskevia tarkkoja prosenttilukuja
ei kannata esittää, koska uusijoiden osuudet ja seurannan aikana kuolleiden määrä
kasvoivat seurannan pidentyessä. Noin viiden vuoden seurannan jälkeen takaisin
palanneiden määrä ei enää merkittävästi noussut (luku 7.1). Vapautumisvuoteen liittyi
tilastollisesti merkittävää vaihtelua: vankilaan palanneiden osuudet kasvoivat viimeisi-
nä seurantavuosina. Tämä voi johtua uusien seuraamusmuotojen käyttöönotosta (luku
7.2).

Voimakkaimmin uusimista ennusti vankilakertalaisuus. Ensimmäistä kertaa vankilassa
olleista suurin osa ei palannut vankilaan takaisin. Uusijoiden osuudet kasvoivat tasai-
sesti vankilakertaisuuden myötä (luku 7.3). Nuoret uusivat useammin ja nopeammin
kuin vanhat. Miehet uusivat useammin ja nopeammin kuin naiset (luku 7.4). Omaisuus-
rikoksista tuomitut uusivat useammin kuin henki- tai seksuaalirikoksista tuomitut.
Pakkolaitokseen tuomitut ja elinkautisvangit uusivat harvemmin kuin nuorisovangit.
Tuomion pituudella ei ollut merkitystä, kun rikostyyppi ja vankilaji vakioitiin (luku 7.5).

Noin neljännes vankilasta vuonna 1996 vapautuneista ja ennen seurannan loppua van-
kilaan takaisin palanneista ei tehnyt [rikosseuraamusviraston rekisterin mukaan] ri-
kosta vapautumisen jälkeen. He palasivat suorittamaan vasta vapautumisen jälkeen
lainvoimaiseksi tullutta tuomiota ennen vapautumista tehdystä rikoksesta. Jos tämä
seikka otetaan huomioon uusijoiden osuuksia laskettaessa ja samalla tarkastellaan
vain ensimmäistä kertaa vankilassa olleita, saadaan kaikkein alhaisimmat uusijoiden
osuudet: noin 20 prosenttia vapautuneista ensikertalaisista palaa kahden vuoden ku-
luessa vapautumisestaan takaisin vankilaan. Näitä kriteereitä käytettäessä uusijoiden
osuudet vastaavat muissa Pohjoismaissa samalla mittaustavalla saatuja tuloksia. Kan-
sainvälinen vertailu on kuitenkin hankalaa (luku 7.6).

Uusimista tarkastellaan lopuksi prosessina, jossa seurantaa jatketaan yksilötasolla yli
useiden vankilakausien. Tulokset osoittavat, että vankilakierteeseen jääminen on Suo-
messa ollut hyvin epätodennäköistä (luku 7.7).

Tulososan liitetaulukko-osassa on kaikkien alaryhmien tulokset (kertalaisuus, ikä, su-
kupuoli, vapautumisvuosi, päärikos) viitenä eri pituisena seuranta-aikana ja seuranta-
aikana kuolleiden määrä jokaisessa alaryhmässä.

7.1. Seuranta-aika. Yli puolet vapautuneista palaa
takaisin vankilaan - joskus.

Vuosina 1993-2000 vapautui yhteensä 40 099 vankia. Heille uusi vankeustuomio an-
nettiin vuoden 2001 loppuun mennessä yhteensä 22 295 kertaa. Tämän perusteella
laskettu vankilakausiin perustuva vankeusrangaistuksen uusimisprosentti oli 55,6. Ky-
seinen tulos saadaan, jos vankilaan uudestaan palanneiden määrä lasketaan siitä, “kuin-
ka monen lähtijän kohdalla paluuovi on käynyt”.
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Noin joka toinen vapautuneista palasi vankilaan vapautumista seuranneiden viiden
vuoden aikana ainakin kerran. Monet heistä suorittivat enimmillään yhdeksän vuoden
mittaisen seurannan aikana useampia vankeusrangaistuksia. Vankiloissa olevien vankeus-
vankien keskimääräinen vankilakertalaisuus on vuosina 1991-2000 ollut hieman yli
kolmen. Tämä tarkoittaa, että käytettäessä vankilakausia tilastoyksikkönä
uusimisprosenttia laskettaessa useampikertaiset tulevat lasketuiksi mukaan useam-
min kuin kerran, mikä kasvattaa uusijoiden määriä. Uusimista onkin perustellumpaa
tarkastella yksilötasolla kuin tuomiotasolla.

Aineistossa oli yhteensä 40 099 vankilasta vapautumista. Yksilötasolla tämä tarkoitti
koko seuranta-aikana 11 385 vapautunutta ensi kertaa vankilassa ollutta. Vankeustuo-
mion vähintään kerran uusineita oli heistä 4 474, joten ensi kertaa vankilassa olleista
palasi seurannan kuluessa vankilaan 39 prosenttia ainakin kerran (taulukko 4).

Vapautumisvuosi ja seuranta-aika Ensikertalaiset

Vapautumis-
vuosi

Seurannan
 kesto
vuosina

Seuranta-
aikana

kuolleita
Lukumäärä Uusijoita % Lukumäärä Uusijoita %

Keskimäärin 60 prosenttia kaikista vankilasta vapautuneista palasi takaisin vankilaan
viiden vuoden kuluessa vapautumisesta. Ensi kertaa vankilassa olleista samassa ajassa
vankilaan palasi takaisin noin 40 prosenttia. Seurannan pituus vaikuttaa merkittävästi
uusijoiden osuuteen. Mitä kauemmin seurataan, sitä useampi vapautuneista palaa ta-
kaisin vankilaan. Vapautumista seuranneiden 12 kuukauden aikana takaisin vankilaan
palasi noin joka viides. Uusijoiden osuuksien kasvu hidastui kolmen vuoden seuran-
nan jälkeen. Vapaudessa kuolleiden määrä on laskeva, koska seuranta-aika lyhenee
noin yhdeksästä vuodesta noin yhteen vuoteen.

Taulukon 4 luvuissa ovat mukana kaikki kyseisinä vuosina vapautuneet vangit ja kaikki
ensi kertaa vankilassa olleet. Vankilasta vapautuvien joukossa on ollut noin kolmannes
ensikertalaisia ja saman verran on niitä, jotka ovat olleet vankilassa yli viisi kertaa.

Taulukko 4.
Vuosina 1993-2001 vapautuneet, seuranta-aika, seurannan aikana kuolleet ja vankilaan uudestaan
palanneiden osuus (%) vapautuneista.

2001 1 3964 22 1119 16
2000 2 3881 45 1045 33
1999 3 3829 56 1044 37
1998 4 3884 61 1069 45
1997 5 3843 61 1021 41
1996 6 4413 61 1162 43
1995 7 4686 61 1273 45
1994 8 5557 62 1612 45
1993 9 6042 63 2041 44

Kaikki 1-9 56 39

Kaikki
vapautuneet

68
123
164
224
257
296
341
465
528

2466 40099 11385
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Koska uusimisen todennäköisyys kasvaa kertalaisuuden myötä, ensikertalaisia on syy-
tä tarkastella omana ryhmänään. Vankiloissa olevat vangit eivät muodosta muuten-
kaan erityisen yhtenäistä ryhmää. Uusimisen todennäköisyys vaihtelee voimakkaasti
kertalaisuuden lisäksi myös iän ja sukupuolen mukaan. Noin viisi prosenttia vangeista
on naisia ja saman verran on alle 20-vuotiaita. Suurin vankiryhmä rikostaustan mu-
kaan koostuu törkeistä väkivaltarikoksista tuomituista: heitä on noin joka kolmas.
Ryhmien koot ovat muuttuneet tutkimuksen seuranta-vuosien aikana: esimerkiksi
huumausainerikoksista tuomittujen osuus on kasvanut. Kaikki tämä vaikuttaa uusi-
mista koskeviin lukuihin, koska lähes jokaisessa osaryhmässä ryhmäkohtainen uusimi-
sen todennäköisyys on erilainen.

Mikä on voimakkain tekijä ennustamaan uusimista: ikä, vankilakertalaisuus vai suku-
puoli? Toistettujen mittausten varianssianalyysissä asetettiin riippumattomaksi muuttu-
jaksi kaikki kuusi seuranta-aikaa ja luokitteleviksi tekijöiksi ikä vapautumishetkellä,
sukupuoli ja vankilakertalaisuus. Näistä kertalaisuus ja ikä vapautumishetkellä ennusti-
vat uusimista voimakkaimmin ja sukupuoli heikoimmin. Myös vapautumisvuoteen liit-
tyi vaihtelua: uusijoiden osuudet ovat kasvaneet viimeisinä seurantavuosina
vapautuneiden kohdalla.

Riippuvuuden voimakkuus vaihteli seurannan pituuden mukaan. Mitä pidempi seuran-
ta-aika, sitä merkitsevämmät yhteydet olivat. Kuitenkin vasta kahden vuoden seuran-
nan jälkeen yhteydet olivat tilastollisesti erittäin merkittävät. Lyhyissä seuranta-ajois-
sa vaihtelua voi syntyä siksi, että uusimisen kriteerinä on käytetty uuden vankila-
kauden arvopäivää eikä rikoksentekopäivää.

Koko aineiston tasolla tapahtuva tarkastelu ei ole kovin mielekästä, koska uusijoiden
osuus riippuu seuranta-ajasta. Eri maiden vankeinhoitolaitosten selvityksissä uusimis-
ta seurataan tavallisesti vain kaksi (Englanti ja Wales, Skotlanti, Tanska) tai kolme vuot-
ta (Ruotsi, Norja). Lyhyet seuranta-ajat vaikeuttavat tulosten vertailuja, jollei tutki-
muksista ilmene, mikä on seurannan lopettamisen kriteeri: rikoksen tekopäivä, tuomi-
on julistamispäivä vai tuomion suorittamisen aloitus. (Bonta & al. 2003, s. 3-4). Suo-
messa rikosten uusimista tulisi seurata tällä hetkellä vähintään kolme ja mielellään viisi
vuotta. Kahden vuoden seuranta-aika on liian lyhyt, varsinkin jos kriteerinä käytetään
tuomion julistamista. Viiden seurantavuoden jälkeen uusia tapauksia kertyy enää vain
muutama prosentti.

7.2. Vapautumisvuosi. Ovatko uusijoiden osuudet
kasvussa?

Vuosina 1993-2001 vapautuneista vangeista palasi takaisin vankilaan 23-66 prosenttia
seuranta-ajasta riippuen. Yhden vuoden pituisen seurannan aikana vankilaan palasi
vuosina 1993-2001 vapautuneista noin neljännes, kahden vuoden aikana vajaa puolet,
kolmen vuoden aikana runsas 50 prosenttia ja viiden vuoden aikana vajaa 60 prosent-
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tia. Täsmällisiä prosenttilukuja ei kannata antaa, koska uusijoiden suhteellinen osuus
kasvaa nopeasti seuranta-ajan pidentyessä ja koska myös vapautumisvuosiin liittyi vaih-
telua (kuva 4, liite 1).

Kuva 4.
Vapautumisvuosi. Vankilaan takaisin palanneiden osuus (%) kaikista vuonna 1993-2001 vapautuneista
(N=40 099).
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Vuodesta 1993 lähtien uusijoiden osuudet ovat seuranta-ajasta riippumatta kasva-
neet. Vuonna 1993 vankilaan takaisin palasi vuoden sisällä vapautumisesta joka viides
ja viidessä vuodessa 57 prosenttia. Vuonna 1998 vapautuneista palasi vuoden sisällä
vankilaan joka neljäs ja viiden vuoden aikana yli 65 prosenttia. Uusijoiden osuuden
tasainen kasvu on jatkunut myös 2000-luvulla: vuonna 2001 vapautuneista yli 30 pro-
senttia palasi vankilaan vapautumista seuranneen vuoden aikana.

Vuonna 1995 vapautuneista vangeista palasi vankilaan neljän vuoden seurannan aikana
54 prosenttia. Tulokset vastaavat Kuuren ja Haapasalon (2001) otoksen perusteella
saamia tuloksia hyvin. Kuuren ja Haapasalon otoksessa maaliskuussa 1995 vapautuneiden
uusimisprosentiksi saatiin hieman suurempi osuus, 59 prosenttia.

Kuure ja Haapasalo (2001) tutkivat vankilauusimisen määrää ja
uusimisnopeutta 1995 vapautuneista vankeusvangeista poimitulla 300 van-
gin edustavalla otoksella. Tuomioistuinlauselmatietoja puuttui 18:lta otokseen
poimitulta, joten lopulliseen otokseen jäi 282 vankia, joista 11 oli naisia. Tutki-
muksen kriteerinä pidettiin uutta vankilatuomiota. Otosta seurattiin eri rekisteri-
tietojen avulla vuoden 1999 loppuun eli noin 3 vuotta 11 kuukautta. Rekisteri-
tietojen mukaan 159 (59 %) otoksen 271 miehestä teki uuteen vankilatuomioon
johtaneen rikoksen seurannan aikana. Vankilatuomion uusijoista 47 prosenttia
kärsi seuranta-aikana myös vanhaa tuomiota. Myös niistä, jotka eivät uusineet
rikosta, vanhaa tuomiota suoritti seurannan aikana kymmenen prosenttia.
Pelkästään uuden sakkotuomion sai 26 prosenttia miehistä. Otoksesta 15
prosenttia ei uusinut rikosta seuranta-aikana lainkaan.

Tuloksia ei voi verrata Muilun (1999) saamiin tuloksiin, koska Muilun tutkimuksessa
uusimisen kriteerinä käytettiin rikoksia, joista on seurannut ehdollinen tai ehdoton
vankeustuomio tai yhdyskuntapalvelutuomio. Tiukemman uusimiskriteerin vuoksi Muilu
sai viiden vuoden pituisessa seurannassa vuosina 1991 ja 1992 vapautuneille
uusimisprosentiksi 66, joka on suurempi kuin tässä tutkimuksessa on saatu vuonna
1993 vapautuneille. Tämä aineisto ei kata Muilun tutkimuksen vuosia 1991 ja 1992,
koska keskusrekisteri otettiin täysimääräisesti käyttöön vasta vuonna 1993.

Muilun (1999) tutkittavien ryhmän muodostivat yhdyskuntapalveluun vuosi-
na 1991 ja 1992 tuomitut henkilöt (N=342). Vertailuryhmä muodostettiin
enintään kahdeksan kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen vuon-
na 1992 tuomituista henkilöistä (N=342). Vertailuryhmä muodostettiin siten,
että vankeuteen tuomittujen sukupuoli, ikä, vankilakertaisuus ja rangaistuksen
pituus oli jakaumatasolla samanlainen sekä vankeuteen tuomituilla että
yhdyskuntapalveluun tuomituilla. Yhdyskuntapalveluun ja vankeuteen tuomit-
tujen uusintarikollisuuden välillä ei ollut tilastollisesti merkittäviä eroja.
Yhdyskuntapalvelutuomion jälkeen seuraava rangaistus oli 55 prosentilla
yhdyskuntapalvelu, 39 prosentilla vankeusrangaistus ja kuudella prosentilla
ehdollinen rangaistus. Yhdyskuntapalveluun tuomituista uusiin rikoksiin syyllis-
tyi viiden vuoden aikana 60 prosenttia ja vankeuteen tuomituista 66 prosent-
tia. Ainoastaan henkilöt, joilla ei ollut alkoholiongelmaa, selvisivät yhdyskunta-
palvelun jälkeen ilman uusia rikoksia tilastollisesti lähes merkitsevästi useam-
min kuin vankilatuomioon tuomitut.
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Kuvassa 4 olevat erot eri vapautumisvuosien välillä eivät vaikuta suurilta, vaikka ne ovat
tilastollisesti erittäin merkitsevät. Kuitenkin viiden prosentin lisäys uusijoiden osuuksissa
merkitsee suurin piirtein saman suuruista lisäystä keskivankiluvussa. Vuoden 2002 keski-
vankiluku oli 2766 rangaistusvankia, joista vajaa kaksi tuhatta oli uusineita. Vuonna 2002
kyseisen viiden prosentin kokoinen vähennys uusineiden vankien määrässä olisi vastannut
noin 100 vankia päivittäin. Jos uusijoita olisi noin viisi prosenttia vähemmän, esimerkiksi
vuonna 2002 vankeuspäiviä olisi ollut siten yli 50 000 vähemmän.4

Uusijoiden suhteellinen osuus kasvoi vuonna 2001 vapautuneita lukuun ottamatta tilas-
tollisesti merkittävästi vuosi vuodelta. Kasvun havaitsee parhaiten lyhyistä, alle kolmen
vuoden seuranta-ajoista. Varsinkin vuosina 1998, 1999 ja 2000 vapautuneista vangeista
palasi alle kolmen vuoden pituisen seurannan aikana vankilaan suurempi osa kuin aikai-
sempina vuosina vapautuneista vastaavan pituisen seurannan aikana. Vuonna 1999
vapautuneista oli kolmen vuoden seurannan aikana uusijoita 58 prosenttia, kun vuonna
1994 vapautuneista saman pituisen seuranta-ajan kuluessa vankilaan palanneita oli kym-
menen prosenttia vähemmän. Vuonna 2000 vapautuneista vankeusvangeista yhden vuo-
den aikana uusi yli 30 prosenttia, kun vuonna 1993 vapautuneista yhtä pitkän seurannan
kuluessa uusi 23 prosenttia. Uusijoiden osuuden lisääntyminen on kertalaisuudesta riip-
pumatonta. Myös ensikertaisten uusiminen on vuodesta 1997 hieman nopeutunut - tai
ryhmän kokonaisuusiminen kasvanut. Vain aineiston viimeisenä vuotena, vuonna 2001, kasvu
ei ole enää jatkunut  (kuva 5, liite 2).

Uusijoiden osuuden kasvua voi selittää nopeiden uusijoiden määrän kasvulla (vrt. Kuure ja
Haapasalo 2001, s. 66-69), oikeusprosessien nopeutumisella tai uusintarikollisuuden tosi-
asiallisella kasvulla. Kyseiset syyt eivät sulje toisiaan pois. Uusijoiden osuuden kasvu voi
johtua joko vain siitä, että ns. nopeiden uusijoiden määrä on kasvanut tai siitä, että myös
uusijoiden osuus on kasvanut. Nopeiden uusijoiden osuuden kasvu voi johtua myös
oikeudenkäyntiprosessien tai esitutkinnan nopeutumisesta. Ilmeisesti tästä ei ole kuiten-
kaan kysymys kuin ehkä nuorten kohdalla. Uusijoiden suhteellisen osuuden lisäys voisi
johtua myös rikoslakia vastaan tehtyjen rikosten lisääntymisestä, koska selvitettyjen rikos-
ten osuus ilmoitetuista rikoksista on alentunut etenkin vähäisemmissä rikostyypeissä.

Yksi selitys uusijoiden osuuden kasvulle tai uusimisen nopeutumiselle on yhdyskunta-
palvelun asteittainen käyttöönotto, joka on voinut vähentää vankiloista vähemmän
syrjäytyneitä ja vähemmän päihdeongelmaisia sekä ei-väkivaltaisia suhteellisen lyhyen tuo-
mion saaneita vankeja. Vankiloihin on ehkä jäänyt suhteellisesti aikaisempaa enemmän
rikoksiin kiinnittyneitä vankeja. Ruotsissa vuodesta 1996 alkaneen vastaavan uusijoiden
osuuden lisääntymisen tulkittiin Ruotsin kriminaalihuollon selvityksessä johtuvan uusien

4 Viiden prosentin suuruinen vähennys uusijoiden määrässä on vaikutuksiltaan niin suuri, että esimerkiksi
Ruotsin kriminaalihuolto on ottanut sen seuraavien viiden vuoden visiokseen (Ruotsin kriminaalihuollon
esitys Helsingissä CEP -kongressissa 16.10.2002;  katso myös Justitiedepartmenten 2003, s. 6, 13).
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seuraamusmuotojen käyttöön ottamisesta. Lainsäädännön muutosten ja avoseuraamusten
lisääntymisen jälkeen vankiloihin jääneet vangit arvioitiin aikaisempaa moniongel-
maisemmiksi. (Kriminalvården 2000, s. 18.)5

Oli selitys mikä tahansa, silti jo olemassa olevan tiedon perusteella voi väittää, että vuosina
2000-2001 vapautuneista tulee vankilaan palaamaan vuoteen 2005 mennessä useampi
kuin vuosina 1993-1998 vapautuneista vastaavan pituisen seurannan aikana.

7.3. Vankilakertalaisuus. Ensi kertaa vankilassa olleista
suurin osa ei uusi.

Vankilakertalaisuus on voimakkain yksittäinen vankilaan palaamista ennustava tekijä (kuva
5). Ehdottoman vankeusrangaistuksen kerran saaneet syyllistyvät vapauduttuaan harvem-
min uuteen vankeusrangaistukseen johtavaan rikokseen kuin useamman kerran ehdotto-
man vankeusrangaistuksen saaneet.

Tästä syystä ensikertaiset erotetaan uusimista koskevissa tutkimuksissa lähes poikkeuk-
setta omaksi ryhmäkseen (Kristofferesen 1997; Kershaw et al. 1999; KVS 2001: 4693).
Myös vankeinhoidon vuosikertomuksissa ensikertaisia vankeja koskevat tiedot on tavalli-
sesti ilmoitettu erikseen omassa ryhmässään. Kertalaisuus ennustaa uusimista tässä ai-
neistossa voimakkaammin kuin ikä tai päärikostyyppi. Vankilakertalaisuus on merkittävä
uusimisen ennustamisen lisäksi myös siksi, että vankiloissa olevista vangeista enemmistö
on useampikertaisia. Noin puolet vangeista on ollut vankilassa neljä kertaa tai useammin
ja yli kahdeksan kertaa vankilassa on vangeista ollut joka viides.

Aineistossa oli yhteensä 11 385 vankia, jotka esiintyivät tiedostossa ainakin kerran. Yli
95 prosenttia heistä oli käytännössä myös ensikertaisia.6 Heistä vankilaan palasi va-
pautumista seuranneiden kolmen vuoden aikana 33 prosenttia ja viiden vuoden seu-
rannan aikana 37 prosenttia. Uusijoiden suhteellinen osuus kasvoi kolmessa muussa
ryhmässä voimakkaammin seurannan pidentyessä kuin ensikertaisten ryhmässä. Yli
yhdeksän kertaa vankilassa olleista vankilaan palasi viidessä vuodessa 70 prosenttia
(kuva 5.).

5 Vankirakenteessa tapahtuneita muutoksia on käytetty usein perusteena vankeinhoitotyön koetulle
vaikeutumiselle. Esimerkiksi Inkeri Anttila kuvaa ‘Vankeinhoidon perusteet’ -kirjassaan muutoksia seuraavasti:
“Mitä pidemmälle kriminaalihuoltotyömme on edistynyt, sitä enemmän vankiloihin joutuva aines on
muuttunut yhdenmukaiseksi ja ikään kuin laadullisesti kaventunut. Ehdollisen tuomion käyttäminen ja
työsiirtolat ovat vähentäneet siitä parasta ainesta, pakkolaitos taas huonointa. Tavallisiin vankiloihin on
jäänyt ikään kuin keskiaines. [—] Nämä seikat tulee ottaa huomioon järjestettäessä nykyistä
vankilakasvatusta. [—] Aineksen laatu varottaa tähtäämästä liian korkealle ja odottamasta liian hyviä
tuloksia.” (Anttila 1954, s. 61-63)
6 Koska aineisto on rekisteristä poimittu kokonaisaineisto, aineistossa on mukana alle sata vapautunutta,
jotka olisivat uusijoita keskusvankirekisterin vankilakertaisuuden perusteella, vaikka he esiintyvätkin
rekisterissä ensimmäistä kertaa. Heidän aikaisempien vankilakausiensa tiedot eivät olleet poimittavassa
muodossa rekisterissä. Tässä tutkimuksessa kertalaisuus määrittyy sen mukaan, kuinka monta vankilakautta
henkilöllä poimitussa aineistossa oli. Luokituserojen vaikutus uusijoiden osuuteen oli vähäinen, alle prosentin
luokkaa.
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Kuva 5.
Vankilaan takaisin palanneiden osuus (%) kaikista vapautuneista neljässä eri vankilakerta-laisuus -ryhmässä
(N=40 099).

KUVA TAITETAAN PAINOSSA

Eri vuosikohorteissa uusijoiden osuudet vaihtelevat eri ryhmissä tilastollisesti mer-
kittävästi myös seuranta-ajasta riippumatta. Vankilaan palanneiden osuudet ovat kas-
vaneet vuonna 1994 vapautuneista lähtien kaikissa ryhmissä. (Liite 2)

Tulokset vastaavat aikaisempia tutkimuksia. Staattista uusimisriskiä laskettaessa
vankilakertalaisuus on yleensä erilaisissa uusimisriskiä koskevissa indekseissä voimak-
kain tai iän ohella toiseksi voimakkain uusimisen ennustaja (Zamble 1997, s. 70-72;
128-129). Ikä ja vankilakertalaisuus ovat teknisessä riippuvuussuhteessa: mitä van-
hempi vapautuva vanki on, sitä useampikertainen hän yleensä myös on. Ikä
(vapautumishetkellä), vankilakertalaisuus ja vapausrangaistuksien yhteenlaskettu pi-
tuus muodostavat toisistaan riippuvan kokonaisuuden, joista yhtä analysoitaessa kaksi
muuta tulee vakioida.
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7.4. Ikä vapautumishetkellä7. Useimmat nuoret
palaavat vankilaan ainakin kerran.

Iällä oli voimakkaampi omavaikutus uusimiseen kuin sukupuolella, mutta ei yhtä voi-
makas kuin kertalaisuudella. Ensi kertaa vankilasta vapautuneet uusivat harvemmin
kuin urautuneet uusijat ja vanhat uusivat nuoria harvemmin. Riippuvuus oli sama ensi-
ja useampikertaisten alaryhmissäkin: nuoret ensikertalaiset uusivat harvemmin kuin
nuoret useampikertaiset. Samoin vanhemmissa ikäryhmissä ensikertaisten uusineiden
suhteellinen osuus oli pienin. Nuorimmassa ikäryhmässä myös ensikertaisten
uusimisriski oli korkea. (Liite 7)

Kuvassa 6 on esitetty kaikki ensikertalaiset vuosina 1993-2001 vapautuneiden kuu-
dessa ikäryhmässä. Ensikertaisiksi on katsottu ne, jotka esiintyvät aineistossa ensim-
mäistä kertaa (katso viite 5). Kun kaikista vapautumisvuonna alle 18-vuotiaista nuoris-
ta uusi ensimmäisen vuoden aikana 70 prosenttia, niin ensikertalaisista samanikäisistä
nuorista uusi kymmenen prosenttia vähemmän.

Vapautumishetkellä alle 18- ja alle 21-vuotiaat erottuvat omaksi korkeariskiseksi ryh-
mäkseen myös ensikertalaisten joukossa. Alle 21-vuotiaana vapautuneista vankilaan
palasi viiden seurantavuoden kuluessa lähes 80 prosenttia ja alle 18-vuotiaina
vapautuneista samassa ajassa yli 90 prosenttia. Alle 18-vuotiaiden määrät ovat vuosi-
tasolla pienet. Alle 18-vuotiaina vapautuneita ensi kertaa vankilassa olleita eri henki-
löitä oli vuosina 1993-2001 yhteensä 88. He suorittivat alle 18-vuotiaina koko seuran-
nan aikana yhteensä 125 vankilatuomiota ja heistä vain yksi oli nainen.8 Vuosina 1999-
2001 alle 18-vuotiaina vapautuneita oli 4-8 (liitteet 1 ja 5).

Nuorten korkea uusimisriski on ollut tiedossa kauan. Esimerkiksi Aho totesi vuonna
1991, että “lähes kaikista nuorista ensikertaisista vangeista tulee toiskertaisia ja toi-
saalta juuri kukaan yli 30-vuotias ensikertainen ei joudu toista kertaa rangaistus-
laitokseen.” (Aho 1991, s. 24)

Vankilassa ensi kertaa olleista palasi takaisin vankilaan kaikissa kolmessa vanhimmassa
ikäryhmässä viiden vuoden kuluessa vapautumisesta korkeintaan joka viides. Tämä
vasta yli 40-vuotiaana ensimmäisen ehdottoman tuomion saaneiden alhainen
uusimisprosentti vähentää kaikkien vankilaan palanneiden kokonaislukuja olennaises-
ti, koska joka kolmas vankilasta ensimmäistä kertaa vapautuneista kuului yli 40-
vuotiaiden ryhmään (liite 6).

7 Analyyseissä on käytetty ikää vapautumishetkellä, ei ikää rangaistuksen alkamishetkellä, koska jälkimmäisellä
tavalla nuorimpaan ikäluokkiin tulisi hyvin vähän havaintoja. Lisäksi ikä tuomion alkamishetkellä on
ongelmallinen, koska tuomioiden pituudet vaihtelevat paljon.
8 Suurin osa heistä siirtyi seuraavalla vankilatuomiollaan myös seuraavaan ikäryhmään. Tästä syystä heille
alle 18-vuotiaana tulleita vankilakausia oli vain 125, vaikka uusimisprosentti oli korkea. Seurannan viimeisenä
päivityspäivänä 1.7.2002 vankilassa oli yksi alle 18-vuotias vankeusvanki.
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Kuva 6.
Ensikertalaiset. Vankilaan palanneiden osuus vuosina 1993-2001 vapautuneista (%) ensi kertaa vankilassa
olleiden kuudessa ikäryhmässä (N=11 385).

KUVA TAITETAAN PAINOSSA
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Iän ja kertalaisuuden yhdysvaikutus kasvoi aina 40-vuotiaiden ryhmään saakka: van-
hemmissa ikäryhmissä vankilakertalaisuus laski uusimisprosenttia ikäryhmä ikäryhmältä
yhä voimakkaammin. Yli 50-vuotiaiden ryhmissä erot kaventuivat uudelleen. Vanhem-
missa ikäryhmissä oli nuorempia ikäryhmiä alhaisempi kokonaisuusimisprosentti, joka
ei voinut laskea absoluuttisissa luvuissa yhtä paljon. Kaikki kertalaisuutta ja ikää koske-
vat yksityiskohtaiset tulokset löytyvät liitetaulukosta 6.

7.4. Sukupuoli ja ikä. Vanhoilla ensikertalaisilla naisilla
vankilatuomio jää ainoaksi.

Vuosina 1993-1999 vankiloista vapautui yhteensä 38 586 miestä ja 1 510 naista.
Vapautuneista miehistä uuden vankeusrangaistuksen sai merkitsevästi useampi kuin
naisista. Ero kasvoi kolmen ensimmäisen seurantavuoden aikana, mikä tarkoittanee
sitä, että miehet uusivat todennäköisesti myös nopeammin kuin naiset. Kolmen vuo-
den aikana miehistä uusi 53 prosenttia ja naisista 40 prosenttia. Viiden vuoden seuran-
nan aikana miehistä palasi vankilaan 59 prosenttia ja naisista 45 prosenttia. Ensi kertaa
vankilassa olleista miehistä viiden vuoden aikana vankilaan palasi 42 ja naisista 31
prosenttia (liite 1).

Naisten ryhmä on pieni, ja siksi satunnaisvaihtelu on naisten eri ikäryhmissä suurem-
paa kuin miesten ikäryhmissä. Alle 18-vuotiaina vapautuneita naisia oli vuosina 1993-
1999 vain yksi ja 18-21 -vuotiaina vapautuneita yhteensä 33. Iän ja sukupuolen
yhdysvaikutus oli tilastollisesti erittäin merkitsevä. Naisilla oli kaikissa ikäryhmissä
seurannan pituudesta riippumatta 5-30 prosenttia pienemmät uusijoiden osuudet.
Vapautumishetkellä 50-60 -vuotiasta naisista palasi vankilaan takaisin viiden seuranta-
vuoden kuluessa alle kymmenen prosenttia (liite 1).

Seurannan kestäessä miehistä kuoli 2 341 (6,7%) ja naisista 56 (4,2 %). Ryhmien ko-
koon suhteutettu standardoitu kuolemanriski (koko aineisto on 100) oli suurin van-
himmassa ikäryhmässä (102,3) ja laski nuoremmissa ikäryhmissä. Toiseksi nuorimmassa
ikäryhmässä, 18-21 -vuotiaissa, maksimiajan mittaisen seurannan aikana kuoli suh-
teessa vähemmän henkilöitä (99,3) kuin vanhemmissa ikäryhmissä.9 Erot eivät olleet
suuret, mutta tilastollisesti merkitsevät.

Uusimisnopeutta ei voi luvuista varmuudella päätellä, koska kriteerinä on uuden tuo-
mion arvopäivä eikä rikoksen tekopäivä. Liitetaulukoissa on esitetty sukupuoli- ja
ikäryhmäkohtaiset tulokset kaikissa kohorteissa 1-5(-9) seurantavuoden aikana. Tau-
lukoissa on myös kumulatiivinen kuolleiden määrä vankeusrangaistusta uusimattomien
ryhmässä.

9 Seurannan edetessä vankilasta nuorina vapautuneet siirtyvät uudella tuomiolla vanhempaan ikäryhmään
ja korkeampaan kertalaisuuteen, jossa myös kuolemanriski seurannan aikana kasvaa. Seurannan aikana
kuolleet poistetaan vain ei-uusineiden ryhmästä.
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7.5. Päärikos. Henki- ja siveellisyysrikoksista tuomitut
uusivat muita harvemmin

Päärikokseksi nimitetään rikosta, josta on annettu suurin tuomio. Päärikos voi olla
käsitteenä juridisesti mielekäs, mutta rikosprosessin ymmärtämisen kannalta se on
ongelmallinen, kuten Mohell on osoittanut. Jos tutkitaan vain päärikosta, esimerkiksi
raiskaukset peittyvät henkirikoksen alle ja tuomion pituudesta riippuen joko ryöstöt
huumausainerikosten alle tai päinvastoin. Mitä lähempänä rikosnimikkeiden maksimi-
rangaistukset ovat toisiaan, sitä vaikeammaksi päärikoksen määrittely muodostuu.
Päärikos ei myöskään anna määrällisesti oikeasuhteista kuvaa niistä rikoksista, joista
vanki suorittaa vankeusrangaistusta. (Mohell  2000, s. 107-108)

Keskusvankirekisteristä ei voi poimia rikoksen tekopäivää, rikosnimikkeitä eikä pää-
rikosta. Tämän vuoksi tutkimusaineistoon yhdistettiin vuosittain tehtyjen
vankirakennekartoitusten tiedot. Näiden tietojen joukossa on myös päärikos, joka
arvioidaan vankiloissa laskentapäivänä viimeisen päivitetyn nimilehdissä olevan tiedon
perusteella. Vankirakennekartoituksessa sosiaaliturvatunnus on ollut mukana vuodes-
ta 1998. Tästä syystä päärikosta voidaan tarkastella vain vuosina 1998-2001
vapautuneilta. Vankirakennekartoitus on tehty kerran vuodessa. Siksi kaikki alle vuo-
den mittaisen tuomion saaneet ovat aliedustettuina päärikosta koskevissa tuloksissa.

Aikaisempien vuosien kartoituksissa olevia yritettiin identifioida muodostamalla tek-
ninen muuttuja, joka ottaa huomioon iän, tuomion pituuden, kertalaisuuden ja suku-
puolen. Tämä ei onnistunut tyydyttävästi, koska vankirakennekartoitus poikkileikka-
uksena ei tarjonnut luotettavan yksiselitteisesti mahdollisuutta yhdistää tietoja seu-
ranta-aineistoon. Tuomioiden pituudet muuttuivat vankilakauden aikana, koska kes-
keneräisiä oikeudenkäyntejä oli paljon. Myös tuomion arvopäiväykseen oli tehty
päivityksiä poikkileikkausajankohdan jälkeen. Samoin vankilakertalaisuus saattoi muuttua.

Vuosina 1998-2000 vapautuneista vangeista saatiin vankirakennekartoitukseen
yhdistetyksi 4 223 vankia. Heistä yhden vuoden seurannan aikana uusineita oli 26 %,
kahden vuoden aikana 42 % ja kolmen vuoden aikana 47 %. Kokonaisaineistossa vas-
taavat uusimisprosentit olivat 24, 42 ja 51. Yhdistyneet tapaukset vastaavat suhteelli-
sen hyvin kokonaisaineistoa.

Henki- ja siveellisyysrikoksista päärikoksenaan tuomitut saivat seuranta-aikana uuden
tuomion muita ryhmiä harvemmin: heistä noin joka viides sai kolmen vuoden seuran-
ta-aikana uuden ehdottoman tuomion. Varkausrikoksista päärikoksena tuomituista
vastaavasti 60 % sai uuden tuomion kolmen vuoden seurannan aikana. (Taulukko 5)
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Taulukko 5.
Vuosina 1998-2000 vapautuneiden rangaistusvankien (N=4 223) päärikos, vapautuneista vapautumisen jälkeen uuden vankeustuomion saaneet
(N), uusijoiden osuus vapautuneista (%) eri seuranta-aikoina (1-3 vuotta) ja vastaavan seuranta-ajan kuluessa kuolleet (N).

Uusijoiden osuus % Seuranta-aikana kuolleet N
Seuranta-aika

Päärikos N 1 vuosi 2 vuotta 3 vuotta 1 vuosi  2 vuotta 3 vuotta

Henkirikos
Siveellisyysrikos
Muu omaisuusrikos
Huumausainerikos
Muut rikoslakirikkomukset
Muu väkivaltarikos
Ryöstö
Muut rikokset
Liikennejuopumus
Varkausrikos

Kaikki yhteensä

Seuranta-aika

17,5 18,2
15,9 18,2
35,5 39,3
36,9 41,5
38,5 42,5
37,6 44,1
41,8 46,2
45,5 46,8
41,8 47,7
53,8 60,2

41,7 47,1

60
90

412
488
178
692
246
79

1005
973

4223

10,3
6,7

21,0
25,5
25,9
23,3
24,6
32,5
23,4
36,6

26,2

2
1
7

10
4

10
6
2

25
13

80

3
2
9

11
4

19
7
2

34
19

110

5
2

10
11
4

23
10
2

37
23

127
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Uusimista ei kannata tarkastella tässä aineistossa rikostyypeittäin. Esimerkiksi henki-
rikoksista tuomittujen uusin päärikos olisi melko todennäköisesti jokin muu kuin henki-
rikos. Rekisteristä poimituista tiedoista ei voi päätellä uuden tuomion päärikosta, eikä
myöskään vankirakennekartoituksesta ole tässä suhteessa apua, koska uusi tuomio
voi olla vuotta lyhyempi, jolloin tapaukset eivät näy aineistossa.

Rikostyypin mahdollista pysyvyyttä vankilakausien yli tulisi tarkastella erikseen tätä
tarkoitusta varten rakennetusta seuranta-aineistosta, jossa olisi mukana kaikki rikos-
rekisteritiedot. Liitetaulukoissa on esitetty uuden tuomion saaneiden osuudet pää-
rikoksen osalta myös sukupuolen (liite 8.), iän (liite 9.) ja kertalaisuuden suhteen (liite
10.).

Svensson (2002) on selvittänyt rikosten uusimisriskiin liittyviä tekijöitä ruotsalaisella
aineistolla. Svenssonin aineisto on mittava: aineistona ovat kaikki ikäkohorteissa 1960,
1965, 1970 ja 1975 olleet henkilöt, jotka on Ruotsissa tuomittu vähintään yhdestä
rikoslakirikoksesta. Svenssonin mukaan ajoneuvovarkauksista tuomituilla oli suurin
riski jatkaa rikollista uraa. Rikoskierteen alkamista ennustivat myös ensimmäisissä
tuomioissa mukana olleet omaisuusrikokset, väkivaltaiset ryöstöt ja pahoinpitelyt. Kaikki
kyseisen tapaiset rikokset olivat yleisempiä rikosuran varhaisvaiheessa niillä, joille ke-
hittyi pitkä ja vakavia rikoksia sisältävä rikosura. Kroonisen rikosuran alkaminen oli
epätodennäköisempää silloin, kun ensimmäiset rikokset sisälsivät vähäisempiä omaisuus-
rikoksia - kuten tavaratalossa tehtyjä näpistyksiä - tai liikennerikkomuksia, joihin kuu-
lui myös liikennejuopumus. Mikäli uusintarikoksia pyritään alentamaan yksilöön
kohdistuvin interventioin, toimenpiteet tulisi Svenssonin mukaan kohdistaa ensisijai-
sesti niihin, joilla on korkea uusintariski.

Norjassa kolmen vuoden mittaisessa seurannassa vankeusrangaistuksen uusi-
vat useimmiten omaisuusrikoksista (52 %) ja huumausainerikoksista (51 %)
tuomitut. Alhaisin uusimisprosentti oli talous- ja siveellisyysrikoksista tuomituilla
(20 %). Omaisuusrikoksista ja huumausainerikoksista tuomittujen uusi rikos
oli kummassakin ryhmässä yli puolella sama päärikostyyppi. Muissa
rikostyypeissä uusi rikos oli tyypiltään jokin muu kuin aikaisempi rikos.
(Kristofferesen 1997, s. 5, 13.)

7.6. Aidot uusijat. Joka neljännes vankilaan palaava ei
ole tehnyt uutta rikosta?

Kaikkien vuonna 1996 vapautuneiden ja vankilaan uudestaan palanneiden nimilehdet
käytiin läpi, koska keskusvankirekisteristä ei voi poimia rikoksentekopäivää. Vuosi 1996
valittiin otosvuodeksi, koska kyseisenä vuonna vapautuneita voidaan seurata täydet
viisi vuotta. Nimilehdet käytiin läpi noin kahden kuukauden aikana. Työ oli hidasta,
koska vankilassa olleiden nimilehdet oli poimittava vankilan rekistereistä.
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Vuonna 1996 vapautui 4 413 vankia. Heistä vankilaan palasi viiden vuoden seurannan
aikana kaikkiaan ainakin kerran yhteensä 2 655. Kun seurannan aikana kuolleet ja
ulkomaalaiset poistettiin aineistosta, uusijoiden osuudeksi saatiin 60,1 prosenttia, minkä
myös liitteestä 1 voi todeta.

Vankilaan uudelleen palanneista 625 henkilöä10 (24 %) palasi vankilaan suorittamaan
ennen edellistä vankeuskautta tehtyä rikosta. Nimilehtien selvittelyaikana nimilehdiltä
ei löytynyt mainintoja edellisen vankeusrangaistuksen arvopäivän jälkeisistä rikoksista.
Vankilaan uudelleen joutuneista 415 henkilöä (16 %) suoritti uutta tuomiota sekä
ennen vapautumista tehdyistä (vanhoista) rikoksista että vapautumisen jälkeen teh-
dyistä (uusista) rikoksista. Yhteensä 1 541 henkilöä (58 %) vankilaan uudestaan
palanneista oli suorittamassa tuomiota vain vapautumisen jälkeen tehdyistä rikoksista.
Loppujen kahden prosentin kohdalla nimilehtitiedoista ei voinut päätellä, suorittivatko
he uutta vai vanhaa tuomiota: nimilehtitiedot olivat puutteelliset esimerkiksi siksi,
että edellinen tuomio oli aloitettu tai päätetty jossain muussa Pohjoismaassa.

Tulokset ovat lähellä Kuuren ja Haapasalon saamia lukuja. Kuuren ja Haapasalon (2001)
vuonna 1995 vapautuneista tehdyn otoksen uusijoista 47 prosenttia suoritti myös
vanhaa tuomiota. Tässä aineistossa vanhaa tuomiota suoritti 40 prosenttia uusijoista.11

Jos vuoden 1996 osa-aineistosta poistetaan vain vanhaa tuomiota vankilaan uudes-
taan suorittamaan tulleet, kyseisenä vuonna vapautuneiden uusijoiden määrä vähenee
625 henkilöllä ja 733 vankilakaudella. Vankilaan uudelleen joutuneiden määrät ovat
yhtä suuria, mutta aitojen uusijoiden osuus on siis pienempi. Tämä koskee luonnolli-
sesti myös lähes kaikkia ikä- ja vankilakertalaisuus -ryhmiä (Taulukko 6 ja liite 1).

Uusijoiksi katsottavien prosentuaalinen osuus putoaa 60 prosentista 52 prosenttiin
viiden vuoden seurannassa ja kymmenellä prosentilla 42 prosenttiin kolmen vuoden
seurannassa. Ensimmäistä kertaa vankilaan joutuneista vapautumisen jälkeisen, vanki-
laan takaisin johtaneen rikoksen teki vuonna 1996 kahden vuoden seurannan aikana
19 % vapautuneista. Tätä voi pitää keskeisenä arvona vertailtaessa tuloksia kansainvä-
lisissä tutkimuksissa esitettyihin uusimislukuihin. Joka viides vuonna 1996 vapautuneista
ensikertaa vankilassa olleista palasi vankilaan vain uudesta rikoksesta, joka oli tehty
kahden vuoden kuluessa vapautumisesta. (taulukko 6.).

Liitteissä 10. ja 11.  on vuonna 1996 vapautuneiden ja vankilaan takaisin vapautumisen
jälkeisestä rikoksesta tuomittujen osuudet eri ikä- ja kertalaisuusryhmissä. Tulokset
vastaavat aikaisempia ja eroavat vain siinä, että kyseisissä alaryhmissä uusijoiden osuu-
det olivat kauttaaltaan hieman alhaisempia.

10 Taulukon 6. luvut koskevat vankilakausia, jonka vuoksi kantaluvut poikkeavat sadalla.
11 Vaikka suurella osalla vankilaan uudestaan joutuneita oli myös vanhoja rikoksia, ei ole varmaa, olisivatko
vanhat rikokset yksinomaan riittäneet uuteen ehdottomaan vankilatuomioon myös niiden kohdalla, joilla
oli sekä uusia että vanhoja rikoksia. Tulkinnallisen ongelman aiheuttavat puolestaan ne, jotka suorittavat
vain ehdonalaisen vapauden menetystä, jota ei lueta rangaistuslaitoskerraksi.
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Kertaisuudella ei ollut yhteyttä siihen kuinka suuri osuus vankilaan palanneista palasi
suorittamaan vain vanhaa tuomioita. Naisista suhteellisesti suurempi osa kuin miehis-
tä suoritti joko vain vanhaa tai vain uutta tuomiota. Tämä johtunee siitä, että miehillä
rikosten kokonaismäärä oli suurempi kuin naisilla. Mahdollisesti sen vuoksi miehistä
suurempi osa oli uutta vankeusrangaistusta aloittaessaan tehnyt rikoksia sekä ennen
edellistä tuomiota että sen jälkeen. Iän suhteen yhteys oli samanlainen kuin sukupuo-
len: nuorimmissa ikäryhmissä oli eniten suhteessa niitä, joilla oli sekä ennen edellistä
vapautumista että sen jälkeen tehtyjä rikoksia. Nuorista ei kuitenkaan suorittanut
pelkästään vanhoista rikoksista tuomiota sen useampi kuin muistakaan ikäryhmistä.

Mikäli keskusvankirekisterissä olisi käytössä rikoksentekopäivä, aineistoa olisi syytä
täydentää ottamalla huomioon ns. aidot uusijat. Heidän poistamisensa seurannasta
on perusteltua siksi, että kansainvälisissä tutkimuksissa he eivät yleensä ole mukana -
tai ovat omana ryhmänään. Vain vanhaa tuomiota suorittaneiden osuutta on aineis-
tossa pidettävä korkeana: joka kuudes vankilasta vuonna 1996 vapautunut palasi van-
kilaan takaisin ilman uutta (viranomaisten tiedossa ollutta) rikosta.

Vapausjakson pituus - aika uuden vankeusrangaistuksen alkamiseen
Kuvassa 7 on kaikkien vuonna 1996 vapautuneiden ja vankilaan takaisin palanneiden
(N=2 654) vapausjakson kesto päivissä edellä kuvattujen kolmen erillisen osaryhmän
kohdalla. Koska kaikki tapaukset ovat uusijoita, tulokset kuvaavat tietyssä ajassa uu-
den vankeustuomion aloittaneiden osuutta kaikista uusineista. Rikosten tekemättö-
myys ja tehtyjen rikosten esitutkinta, oikeusprosessi ja myös mahdollinen täytän-
töönpanon lykkäys pidensivät vapausjaksoa vain uuden tuomion saaneiden kohdalla.
Osin näiden syiden takia vain uutta tuomiota saaneiden vapausjakson pituus oli mer-
kitsevästi pidempi kuin myös vanhasta tai pelkästään vanhasta rikoksesta saatua tuo-
miota suorittamaan tulleiden vapausjakson pituus.

Vankeuden jälkeinen vapauden kesto oli kuitenkin varsin pitkä myös niillä, jotka tuli-
vat suorittamaan vain vanhaa tuomiota. Heidän kohdallaan vankeuden jälkeisen va-
pauden kestoa ei ole pidettävä yhtä positiivisena asiana, koska uuden vankeustuo-
mion tiedossa oleminen alentanee mahdollisuuksia suunnitella elämää vapaudessa. Yli

Taulukko 6.
Vain vapautumisen jälkeen tehdystä rikoksesta uudestaan vankilaan tuomitut. Vuonna 1996 vapautuneet:
kertalaisuus ja sukupuoli. Vankilaan uudestaan palanneiden osuus (%) kuutena eri pituisena seuranta-
aikana (vuosi) neljässä eri ryhmässä.

Kerta N 1 2 3 4  5 6
Kaikki 52,2 55,3

1 Mies 35,3 37,5
1 Nainen 31,0 31,0
2 Mies 50,2 53,5
2 Nainen 44,4 44,4
3-9 Mies 60,4 63,6
3-9 Nainen 47,5 52,5
10- Mies 69,0 73,4
10- Nainen 33,3 66,7

3680
969
76

564
28

1589
41

410
3

15,1
8,2
8,2

13,9
17,9
18,1
7,5

23,4
0,0

32,1
19,2
18,1
29,0
32,1
38,3
25,0
47,7
0,0

42,1
27,0
23,9
37,5
40,7
49,8
37,5
58,9
0,0

48,2
32,1
29,6
44,0
40,7
56,8
40,0
64,6
33,3
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puolet vain vanhaa tuomiota suorittaneista oli ollut vapaudessa ilman uutta rikosta yli
kahdeksan kuukautta (yli 237 päivää). Lisäksi kymmenen prosenttia heistä oli odotta-
nut uuden tuomion saamista lähes puolitoista vuotta (yli 537 päivää) ja muutamat
jopa lähes viisi vuotta. Vanhaa ja uutta tuomiota saaneiden kohdalla uuden tuomion
alkamiseen kuluva aika oli kestoltaan lähes samanlainen kuin vain vanhaa tuomiota
suorittamaan tulleiden. (Kuva 7)

Kuva 7.
Aikaisempaa, uutta tai sekä aikaisempaa että uutta tuomioita vuonna 1996 suorittamaan tulleiden (N=2
654) edellisen vapausjakson pituus. Kertymäfunktio: vapausaika päivissä ja palanneiden osuus (%).
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Vaikka todennäköisyys uusia
monta kertaa on pieni, muodostavat nämä moninkertaisesti uusineet
henkilöt vankilassa suuriman ryhmän - heitä on vankeusvangeista yli
puolet.

7.7. Vankilakierteeseen joutuu alle 10 sadasta
ensikertaa vankilaan tulevasta

Mikäli seurantaa tehdään yksilökohtaisesti, saadaan tässä esityksessä käytettyjä tunnus-
lukuja, jolloin vankeusrangaistuksen uusijoita on alle 60 prosenttia. Jos uusijat ryhmi-
tellään kolmeen ryhmään: ‘ensikertalaisiin’, ‘uusijoihin’ ja ‘urautuneisiin uusijoihin’, saa-
daan pienempiä uusimislukuja. Ensikertalaisista vankilasta vapautuneista palaa vanki-
laan viiden vuoden aikana noin 40 prosenttia ja joistain ensikertalaisten alaryhmistä
alle kymmenen sadasta. Todennäköisyys palata takaisin vankilaan kasvaa vankilaker-
taisuuksien myötä. Yli 10 kertaa vankilassa olleista kolme neljästä palaa vankilaan vii-
den seurantavuoden aikana.

Kuva 8.
Vankilaan uudestaan joutumisen tilastollinen todennäköisyys

100 VANKILAAN TULLUTTA ENSIKERTALAISTA

38 VANKILAAN UUDESTAAN TULEVAA UUSIJAA (UUSIJOITA 38-40%)

19 VANKILAAN KOLMATTA KERTAA TULEVAA (UUSIJOITA n. 50%)

11 VANKILAAN NELJÄNNEN KERRAN TULEVAA (UUSIJOITA n. 60%)

7 VANKILAAN VIIDENNEN KERRAN TULEVAA (UUSIJOITA n. 65%)

5 VANKILAAN KUUDENNEN KERRAN TULEVAA (UUSIJOITA n. 70%)
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Vankilaan ensi kertaa tuleva voi huolestuneena kysyä: “Kuinka suuri todennäköisyys
on, että joudun vielä viisi kertaa vankilaan?” Todennäköisyys uusia vankeusrangaistus
viisi kertaa on pieni. Ainoastaan noin neljä sadasta vankilaan tulevasta päätyy vankilaan
kuudesti. Yleistetty laskukaava on 0,40 * 0,554 eli 0,04. Lisäksi kysyjälle voi sanoa, että
kyseinen todennäköisyys on häviävän pieni, ehkä yksi tuhannesta, jos vankilaan tulijalla
ei ole päihdeongelmaa - tai jos hän haluaa vankeusaikanaan kuntoutua mahdollisesta
päihdeongelmastaan.12

Kuviossa 8 on esitetty teoreettinen tilastollinen malli vankilakierteeseen joutumisen
todennäköisyydestä. Kuviossa on yhdistetty kaikista vapautumisvuosista saatu tieto.
Sadasta ensikertalaisesta vankilaan palaa viiden vuoden sisällä noin 40. Palaamatta
jääneistä 60 vapautuneesta ei viiden vuoden vapaudessa olon jälkeen vankilaan joudu
vankilaan todennäköisesti enää juuri kukaan. Toista kertaa vankilassa olevista uusii
noin puolet, ja tämän jälkeen uusijoiden osuus kasvaa kerta kerralta (kuva 8.).

Vaikka monta kertaa vankilaan uudelleen joutumisen todennäköisyys on erittäin pie-
ni, vankiloissa on monikertaisia vankeusrangaistuksen uusijoita kuitenkin noin puolet
vankeusvangeista. Tämä johtuu siitä, että vuodesta 1991 lähtien vankilaan on tullut
noin 30 000 eri henkilöä, ja yhteensä 30 viime vuoden aikana mahdollisesti lähes 100
000 eri henkilöä. Kun sadasta ensikertalaisesta noin 40 uusii vankeusrangaistuksen,
vuosikymmenten aikana jatkuva ensikertalaisten virta tuottaa sen, että pienestä to-
dennäköisyydestä huolimatta jotkut joutuvat vankilakierteeseen.

Kuvan 8 uusimisen tilastolliseen todennäköisyyteen perustuvan yleistetyn mallin mu-
kainen prosessi on hidas. Yli kuusi kertaa uusineeksi vangiksi päätyminen kestänee
kymmenestä kahteenkymmeneen vuoteen. Ahon (1991, s. 22) mukaan rangaistus-
laitoksiin tulevien vankien keskimääräinen vankeusaika oli 1990-luvun alussa noin kuusi
kuukautta ja rangaistuslaitoskertaisuuden lisääntyminen yhdellä kestää vajaat kolme
vuotta. Tämän prosessin kestoon ei kymmenessä vuodessa ole tullut merkittävää
muutosta. Siksi aineiston pisinkään seuranta-aika ei riitä täysin kuvamaan prosessia,
vaikka vuonna 1993 vapautuneita vankeja seurattaisiin asetelman mahdollistama kah-
deksan vuotta. Urautuneet moninkertaiset vankeusrangaistuksen uusijat ovat proses-
sin lopussa keskimäärin 40-50 -vuotiaita kun he vankilaan ensi kertaa tullessaan olivat
alle 30-vuotiaita.

12 Ennakkotietoja ns. dynaamisia tekijöistä käsittelevästä erillisestä artikkelista. Artikkelissa tarkastellaan
päihderiippuvuuden sekä työ- ja toimintakyvyn yhteyttä vankilaan uudelleen joutumiseen. Arvioinnit
perustuvat vankiloissa vuodesta 1997 käytössä olleeseen arviointimenetelmään (Hypén 2001).
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Kuva 9.
Vuonna 1993 vapautuneiden ensi kertaa vankilassa olleiden kokonaisuusimista koskeva prosessikaavio.
Kaikki viimeiseen seurantapäivään (31.12.2002) mennessä tiedossa olleet vankilakaudet, vankilassa tai
vapaudessa kyseisenä päivänä olleiden kumulatiiviset määrät ja seurannan aikana kuolleiden
alaryhmäkohtainen määrä.

K
uvassa 9 on esitetty kaikkien vuonna 1993 vankilasta vapautuneiden ensikertalaisten

vankilaan uudestaan palaam
ista kuvaava prosessikaavio. Vuonna 1993 vankilasta va-

pautui yhteensä 2041 ensikertaa vankilassa ollutta vankia. H
eistä 835 palasi vankilaan

jossain kohtaa seurannan aikana ja seurannan kestäessä heistä kuoli 200. Vankilaan
uudestaan joutuneista 809 toista kertaa olleista vastaavasti 431 palasi vankilaan kol-
m

annen kerran ja kuolleita tässä kerran vankilaan palanneiden ryhm
ässä oli 41. K

ah-
deksan vuoden seurannan aikana vankilaan 9 kertaa palanneita, eli 10. kertaisia oli yksi.
Seurannan päättyessä vankilassa vuonna 1993 vapautuneista ensikertalaisista oli siten
yhteensä 49.
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Vuonna 1993 vapautuneista kuoli seurannan aikana kuoli yhteensä 268. Heistä suurin
osa kuuluu ryhmään, joka ei palannut vankilaan ensimmäisen vapautumisen jälkeen.
Ryhmän koko on suurin siksi, että seuranta-aika viimeisestä vapautumisesta heillä on
kaikkein pisin.

Aikaisemmin kuvassa 8. esitetty teoreettinen tilastollinen kokonaisuusimista kuvaava
malli pitää hyvin paikkansa vuonna 1993 vapautuneiden ensi kertaa vankilassa olleiden
kohdalla. Myös vuosina 1994 ja 1995 vuosina vapautuneita ja monta kertaa uusineita
oli vankilassa seurannan loppuessa vain muutama prosentti kaikista kyseisinä vuosina
ensi kertaa vapautuneista. Suurin osa heistä oli jäänyt seurannan jossain vaiheessa
vapauteen ja heilläkin todennäköisyys palata vankilaan laski nopeasti vapaudessa vie-
tetyn ajan kuluessa. Viiden vapausvuoden jälkeen todennäköisyys palata vankilaan ta-
kaisin oli hyvin pieni. Kuitenkin kuvion 9 osalta luvut muuttuvat seuraavien viiden
vuoden aikana hieman: vankilaan saapunee vuoden 2002 jälkeenkin vielä muutama
myös vuonna 1993 ensi kertaa vankilassa olleiden ryhmästä.

Vapautuneiden vankien korkea kuolleisuusaste selittää vain osan vankilakierteen kat-
keamisesta. Keskusvankirekisterin kokonaisaineistosta voidaan todeta, että vuoden
1991 jälkeen vankilatuomion on Suomessa suorittanut 13 340 sellaista henkilöä, jotka
ovat olleet jo vapaudessa vähintään viisi vuotta, jotka olivat väestörekisterin
verrannusajon aikaan 1.3.2002 elossa ja jotka eivät todennäköisesti palaa enää vanki-
laan. Heistä osa on myös moninkertaisia vankilarangaistuksen uusijoita.

Uusimista koskevia lukuja voi samasta aineistosta saada useita erilaisia. Voidaan sanoa,
että 54 prosenttia kaikista vapautuneista palasi vankilaan. Perustellumpaa on todeta,
että noin puolet vankeustuomion saaneista eri henkilöistä palasi vankilaan vähintään
kerran. Tätä voidaan täsmentää sanomalla, että noin 40 prosenttia ehdottoman van-
keustuomion saaneista ensikertalaisista vapautuneista on palannut takaisin vankilaan
kolmen vapautumisvuotta seuraavan vuoden aikana. Yksiselitteisintä olisi todeta, että
esimerkiksi kolmannes (34 %) vuonna 1997 vapautuneista ensikertalaisista vangeista
on aloittanut uuden ehdottoman vankeusrangaistuksen kolmen vuoden kuluessa
vapautumisestaan. Kaikista mainituista luvuista on poistettu seurannan aikana kuol-
leet ja henkilöt, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta.

Kaikilla edellä mainituilla tavoilla ilmaisten vankeusrangaistuksen uusiminen on Suo-
messa alhaisempaa, kuin esimerkiksi mediassa on aika ajoin esitetty. Lehdistössä esiin-
tyvät uusintarikollisuutta ja vankeusrangaistuksen uusimista koskevat luvut ovat usein
todellista suurempia. Aho arvioi vuonna 1991 julkaistussa tutkimuksessa vankilaan
uudestaan palaajien osuudeksi 77 prosenttia vapautuneista. Luku oli kuitenkin estimaatti,
joka oli saatu laskemalla uusijoiden osuus vankeusrangaistusta suorittavien
vankilakertalaisuuden perusteella. (Aho 1991, s. 12-15)

Näiden tulosten perusteella ei voida sanoa, kuinka moni parhaillaan vankilassa olevis-
ta tulee palaamaan vankilaan. Todennäköistä kasvavien vankilukujen vuosina on se,
että uusijoiden suhteellinen osuus pikemminkin kasvaa kuin laskee.
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8. VANKILAKIERTEESEEN JOUTUNEIDEN
VALIKOITUNEISUUS13

Koska monta kertaa vankilaan joutuminen on erittäin epätodennäköistä, on vankilaan
uudelleen joutuminen prosessi, jolla on voimakas syrjäyttävä vaikutus sen piirin joutu-
neiden keskuudessa. Kuntouttavassa työssä kuten myös uusintarikollisuuteen
vaikuttavassa työssä on tärkeää erottaa moninkertaiset uusijat omaksi ryhmäkseen,
koska tämän ryhmän kohdalla tehtävä työ on eniten resursseja kuluttavaa ja koska
tavoitteenasettelussa on oltava erityisen realistinen. Virheellinen käsitys siitä, että
“mikään ei kuntoutuksessa toimi” rakentuu helposti.

Vankeja koskevissa tutkimuksissa erilaisiin otoksiin satunnaisesti joutuva vanki on to-
dennäköisesti vankeusrangaistuksen uusija - koska vankiloissa tiettynä hetkenä ole-
vaista vangeista noin 70 prosenttia on uusijoita. Tästä syystä myös vankeusvankeja
koskevassa tutkimuksessa tulisikin ensikertalaisia tarkastella omana ryhmänään. Ensi
kertaa vankilassa olevat poikkeavat monilta ominaisuuksiltaan erittäin merkitsevästi
niistä, jotka ovat useatta kertaa vankilassa. Seuraavassa kuvataan vain niitä, jota ovat
joutuneet vankilakierteeseen ja ovat vankilassa vähintään kolmatta kertaa.

Vankilakierteeseen joutuneet monta kertaa vankeusrangaistuksen uusineet vangit

• ovat Suomen aikuisväestön sairain yhtenäinen väestönosa
• ovat Suomen aikuisväestön syrjäytynein yhtenäinen väestönosa14

• ovat Suomen aikuisväestön köyhin yhtenäinen väestönosa

Urautuneet vangit ovat Suomen aikuisväestön sairain yhtenäinen
väestönosa
Vankien terveydentilasta on tehty viimeinen laaja ja systemaattinen selvitys vuonna
1985 (Joukamaa 1991). Tämän ajankohdan jälkeen vankeinhoidolla ei ole ollut mah-
dollisuutta resurssien puutteen vuoksi tehdä kokonaisvaltaista vankien terveydenti-
lan kartoitusta kuin terveydenhuollon asiakirjojen perusteella. Miten sitten on perus-
teltavissa väite, että urautuneet vangit ovat sairain yhtenäinen väestönosa? Eivätkö
vanhukset, eläkeläiset yleensä tai syrjäytyneet ole sairaampia?

Vertailua esimerkiksi eläkeläisten terveyteen ei voida tehdä, koska vangit eivät juuri
elä eläkeikään asti.  Vapautuneiden vankien keskimääräinen kuolinikä on ollut 45 vuot-
ta. Huumeiden käyttö on yleistä erityisesti urautuneiden useampikertaisten vankien
parissa. Suomessa 1990-luvun puolessavälissä alkanut ja nopeasti laajentunut suonens-

13 Luvun tiedot perustuvat Rikosseuraamusvirastossa tehtyihin erillisselvityksiin, ja ovat osaksi myös
ennakkotietoja raportin jatkotutkimuksesta, jossa tarkastellaan dynaamisten tekijöiden (työkyky,
päihderiippuvuus, jne.) yhteyttä vankilaan uudelleen joutumiseen.
14 Sosiaalibarometrin (2003) tulokset osoittavat, että syrjäytymisriski on suurin vapautuneiden vankien,
pitkäaikaistyöttömien, päihde- ja huume- sekä mielenterveysongelmaisten kohdalla. Näiden ryhmien tilanne
on ollut huono yleensä pitkään. Urautuneista vangeista valtaosa on pitkäaikaistyöttömiä ja suuri osa
lisäksi päihde-, huume- ja mielenterveysongelmaisia.
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isäisten huumeiden käyttö on todennäköisesti suurin yksittäinen kuoleman riskiä vii-
me vuosikymmeninä nostanut tekijä. Suonensisäisten huumeiden käyttäjät kuuluvat
elämäntavoiltaan muutenkin riskikäyttäytyvien ryhmään. On mahdollista, että vuo-
teen 2005 mennessä vapautuneiden vankien kuolleisuusaste nousee vielä nykyisestä
ja samalla keskimääräinen kuolinikä laskee.

Vankien terveydenhuollon kehittämistä selvittänyt työryhmä kartoitti syksyllä 2002
vankien terveydentilaa. Resurssipulan vuoksi arviointi oli tehtävä otoksella ja vain
asiakirjatietojen perusteella. Varsinaisia diagnooseja ei vuoden 1985 tutkimuksen
tasoisesti voitu asettaa. Terveyskartoituksen tulokset olivat karuja: vangeista huume-
riippuvaisia oli 46 prosenttia, alkoholiriippuvaisia 39 prosenttia ja psykiatrisesti
häiriytyneitä saman verran, 39 prosenttia. Noin viidennes vangeista, joiden keski-ikä
on noin 35 vuotta, oli työkyvyttömiä. Alentuneesti työkyvyttömiä oli 40 prosenttia
vangeista. (VTHK 2003 s. 8-10)

Urautuneet vangit ovat Suomen aikuisväestön syrjäytynein yhtenäinen
väestönosa
Kansalaiset pitävät väestökyselyssä vuodesta toiseen tärkeimpänä arvona terveyttä ja
työkykyä. Vangeilla ei ensikertalaisia ja nuoria vankeja lukuun ottamatta tätä terveys-
arvoa ole. Kansalaiset arvostavat myös hyvin palkattua työtä, asumista, mahdollisuutta
koulutukseen ja perhe-elämää, johon kuuluvat lapset ja niistä huolehtiminen sekä
omaiset.

Vankien koulutus poikkeaa merkittävästi vastaavanikäisen väestön koulutuksesta. Suo-
men aikuisväestöstä on iästä riippuen keski- tai korkea-asteen tutkinnon suorittanei-
ta 70-83 prosenttia (SVT 2002, taulu 490). Vangeista keski-asteen tutkinnon suoritta-
neita on muutama prosentti. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet ovat vankilassa
poikkeuksia ja pääsääntöisesti ensikertaisia, koska he eivät juurikaan uusi vankeus-
rangaistustaan. Koulutusta saaneiden osuus on kaikkein alhaisin urautuneiden vankien
keskuudessa. Heistä suurimmalla osalla ainoana koulutuksena on perus- tai kansakou-
lu ja mahdollisesti vankiloissa suoritetut ammattikurssit.

Valtaosa väestöstä siirtyy tutkinnon suoritettuaan työelämään. Noin 80 prosenttia
useampikertaisista vankeusrangaistuksen uusijoista on joko kokonaan vailla työhistoriaa,
tai työhistoria on vankila-aika huomioidenkin katkonaista. Viimeisestä verokirjalla teh-
dystä työstä heillä on tavallisesti jo vuosia. Harmaata työtä heistä on vielä mahdolli-
sesti aika ajoin tehnyt vajaa neljännes. Vankilaan kerta kerran jälkeen palanneista yhä
useampi ilmoittaa tulleensa toimeen peruspäivärahalla ja rikoksilla - lähinnä varkauksilla
ja päivittäisellä näpistelyllä. Näpistelyn kohteena ovat heillä yhä useammin elintarvik-
keet.

Vapautuneet vangit on yksi asunnottomien huono-osaisin ryhmä. Vankien asunnot-
tomuuteen liittyy tavallisesti muita kasautuneita ongelmia: työmarkkinoiden
ulkopuolisuus, päihteidenkäyttö, köyhyys ja velkaantuminen. Vankien asunnottomuudesta
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on vaikea saada tarkkaa tietoa, mutta on arvioitu, että vuosina 1996-2000 on asunn-
ottomiksi vapautunut vuosittain noin 400-500 vankia. (KM 2001:2, s. 33; Granfelt 2003,
s. 7-10).

Vapautuneista vangeista paras asumistilanne on ensikertalaisilla ja naisvangeilla. On
poikkeuksellista, jos urautuneella, päihdeongelmaisella ja peruspäivärahalla vuosikym-
meniä toimeen tulleella vangilla on vapauduttuaan itse hankkimansa vuokra-asunto.
Rikosseuraamusviraston selvitysten mukaan omistusasunto on vangeista noin pro-
sentilla, ja jonkinlaisessa vuokrasuhteessa heistä asuu vapauduttuaan runsas kolman-
nes. Useat vapautuneista asuvat ilman vakinaista osoitetta satunnaisasunnoissa tai asu-
miseen kelpaamattomissa tilapäissuojissa. (Granfelt 2003, s. 39-41). Erityisesti talvella
osa asunnottomista turvautuu rikoksiin saadakseen asunnon ja ruokaa. Jotkut talvi-
aikana 2/3 -rangaistuksella vapautuvista vangeista jäisivät, jos mahdollista, vankilaan
suorittamaan ns. jäännösrangaistustaan, koska heillä ei ole tiedossa asuntoa.

Urautuneet vangit ovat Suomen aikuisväestön köyhin yhtenäinen
väestönosa
Vapautuneilla vangeilla on harvoin varaa vapailta markkinoilta saatavissa oleviin vuok-
ra-asuntoihin tai edes terveydenhuoltoon. Vapautuneilla vangeilla ei tavallisesti ole
työtuloja.

Vapautuneilla päihderiippuvaisilla vangeilla rahat kuluvat päihteisiin. Useimmilla
vapautuneista on velkoja. (Kilpeläinen 2003, Mellais 1991). Euromääräisesti suurim-
mat velat ovat korvausvelkoja. Nämä voivat nousta kymmeniin tuhansiin euroihin, ja
vuosikorkojenkin maksaminen on useimmille ylivoimaista. Seuraavaksi suurimmat ve-
lat ovat elatusmaksuja ja rahoituslaitoksille olevia velkoja. Kulutusluottoja ja osamaksu-
velkoja on voitu periä vuosia, ja niiden todelliset määrät ovat vaikeasti arvioitavia,
koska vain suhteellisen harvat urautuneista vangeista ovat niistä enää tietoisia.

Kiusallisia ovat myös sakot, koska ne vievät takaisin vankilaan ja syventävät siten jo
ennestään sakkovangeille tyypillistä syrjäytyneisyyttä. Kaikkein ikävimpiä ovat kuiten-
kin epäviralliset velat, koska niiden perintä on väkivaltaista, ja perintätoimien
pelkääminen vie monet uusiin, entistä suurempiin ja epätoivoisempiin rikoksiin.
Pienimpänä ongelmana on toimeentulon saaminen harmaan talouden alueelta. Tämä
puolestaan johtaa siihen, ettei työeläkettä kartu - tosin suurin osa ryhmästä ei elä
eläkeikään asti.

Vankeinhoidon vaikuttavuus
Uusintarikollisuuden vähentäminen on useiden maiden vankeinhoidon virallisissa ta-
voitteissa keskeisenä vankeinhoidon tehtävänä. Tavoitteen saavuttamisen mittarina
käytetään seurantatietoa rikoksen uusijoista. Vankeinhoidon tulostavoitteena uusijoiden
osuus ei kuitenkaan ole välttämättä kovin hyvä mittari. Useat tutkijat ovat suhteutuneet
varsin kriittisesti vankiloista vapautuneiden ja vankilaan takaisin palanneiden osuuksi-
en käyttämistä vankeinhoidon laadun tai vaikuttavuuden mittarina. (Krantz 2000, s.
11-13; Kristofferesen 1997, s. 24; McGuire 2003; KVS 1999, s. 34; Kielstrup 2002, s. 2).
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Syyt tähän ovat moninaiset. Ensinnäkin vankeinhoitolaitoksien mahdollisuudet järjes-
tää vapautuneiden vankien jatkokuntoutusta ovat varsin rajalliset, eikä [vapautuneiden]
vankien kuntoutuksen ole yksiselitteisesti katsottu kuuluneen edes vankeinhoidon
perustehtäviin (Laine 1994, 2002). Toiseksi rikosten uusimiseen liittyvät dynaamiset
tekijät riippuvat vapautuneiden vankien elämäntilanteista ja yhteiskuntapoliittiset rat-
kaisut vaikuttavat voimakkaammin heihin kuin vähemmän marginalisoituneeseen
väestönosaan. (Bonta & al. 2003, s. 16) Vankiloissa tehtävällä ja uusintarikollisuuteen
vaikuttamiseen tarkoitetuksi ajatellulla työllä ei myöskään välttämättä ole käytettävis-
sä tehtävän vaativuuden mukaisia resursseja. Uusimista koskevia lukuja ei tässä tutki-
muksessa ole sidottu vielä uusijoiden dynaamisiin ominaisuuksiin (esimerkiksi
päihdeongelmat ja muut kriminogeeniset tekijät), eikä siksi voida myöskään osoittaa
sitä, miten eri toimintamuodot ja niihin kiinnitetyt resurssit ovat mahdollisesti vaikut-
taneet.

Rangaistuslaitoksen olot on normaalisuusperiaatteen mukaan järjestettävä vastaamaan
yhteiskunnassa vallitsevia elinoloja: rangaistuslaitoksissa on järjestettävä sopivaa am-
mattikoulutusta ja muutakin tarpeelliseksi katsottavaa opetusta. Vangeille on järjestet-
tävä mahdollisuus tehdä työtä, joka mielekästä ja vastaa yhteiskunnassa tehtävää työ-
tä. Vangin terveydestä on pidettävä huolta ja sairasta tai vammautunutta vankia on
asianmukaisesti hoidettava ja kuntoutettava. (Hartoneva 2002)

Normaalisuusperiaatteen mukaisia toimintoja ja palveluita on järjestettävä riippumat-
ta siitä ajatellaanko olevan kyse uusintarikollisuuteen vaikuttamisesta. Vankilassa
tapahtuvalla terveydenhuollolla, opiskelulla ja työnteolla voidaan on perinteisesti aja-
teltu olevan merkitystä syrjäytymisen katkaisemisessa, vaikka sitä onkin tilastollisesti
ja tutkimuksellisesti vaikea osoittaa.15

Uusintarikollisuuteen vaikuttamisessa on kyse on pitkäjänteisestä työstä. Raportin
kirjoittamisvuonna vankilat kamppailevat nopean vankiluvun kasvun aiheuttamissa
ongelmissa. Uusintarikollisuuteen vaikuttaviin ohjelmiin halukkaita vankeja olisi tällä
hetkellä enemmän kuin niihin kyetään ottamaan. Kuntoutusprosessia pitäisi jatkaa
vapautumisen jälkeen. Varsinaiset ensimmäiset mahdolliset tulokset esimerkiksi kulu-
vana vuonna 2003 tehdystä työstä näkyvät mahdollisten uusijoiden määrissä vasta
vuosina 2005-2007. Mikäli tässä raportissa esitetyt - kohtuullisen alhaisiksi kansainvä-
lisessä vertailussa katsottavat - vankilaan uudestaan palanneiden osuudet ovat seura-
usta vankeinhoidon vaikuttavuudesta, perustuvat ne pääasiassa alentuvien vankilukujen
vuosina 1993-1997 tehdylle ja nykyiseen tilanteeseen verraten suhteellisen hyvin
resurssoidulle vankeinhoidolle.

15 Lappi-Seppälä on kuvannut vaikuttavuustutkimuksiin liittyviä metodisia ongelmia, ja todennut, että
Suomessa ei vaikuttavuustutkimuksia ole juuri tehty mutta aihetta käsittelevien kansainvälisten julkaisujen
määrä liikkuu tuhansissa (Lappi-Seppälä 1999, s 3-11). Vankeinhoidon vaikuttavuuden selvittämis-
mahdollisuuksia rajoittaa Rikosseuraamusvirastossa täytäntöönpanon keskusvankirekisterin rakenne ja
erityisesti vankien toimintoja kuvaavan tietojärjestelmän puuttuminen. Vankiloissa ei ennen vuotta 1997
ole kerätty systemaattisesti tietoja, joita voitaisiin käyttää vaikuttavuustutkimuksen aineistona. Tilanne on
sijoittajayksiköiden tekemien ns. riski- ja tarvearvioiden myötä parantunut, ja vuonna 2005 on käytettävissä
riittävästi  tietoja, joita voi hyödyntää vaikuttavuustutkimuksissa.
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Vankiloissa tehtävän työn vaikutuksia rikosten uusimisriskiin on vaikea arvioida. Mitä
urautuneemmasta vangista on kyse, sitä konkreettisempia tavoitteiden on oltava. Van-
kiloissa tehtävällä päihdetyöllä näyttää alustavien selvitysten perusteella olevan rikos-
ten uusimisriskiä vähentävä vaikutus. Myös rikolliseen käyttäytymiseen vaikuttavilla
ohjelmilla voi olla rikoksia ehkäisevä ja parhaimmillaan jopa niitä estävä vaikutus. En-
simmäiset seurantatulokset näistä vankiloissa toimivista ohjelmista saadaan vuonna
2005.
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8. JATKOTUTKIMUSTARPEET

Vankilaan uudelleen palanneiden määrästä voi saada useita erilaisia uusimislukuja.
Korkeimmat luvut saadaan jos uusijoiden osuuksia tarkastellaan vain vankilassa ole-
vista. Tämä taaksepäin katsova tarkastelutapa johtaa helposti virheellisiin uusimislukuihin,
koska se sopii parhaiten vain kuvaamaan vankeusrangaistusten kasautumista samoille
henkilöille.

Eteenpäin katsova todellinen seuranta antaa pienempiä uusijoiden osuuksia. Noin
puolet Suomessa vuosina 1993-2001 vapautuneista vangeista on palannut vankilaan
vähintään kerran. Koska palanneiden osuus kasvaa nopeasti seurannan myötä on tär-
keää ilmoittaa täsmällisesti seuranta-aika ja myös se, onko aineistosta seurannan aika-
na kuolleet poistettu. Erityisesti tärkeää kuolleiden poistaminen on yli kolme vuotta
kestävissä seurannoissa, koska vapautuneiden vankien kuolleisuusriski on moninker-
tainen vastaavaan saman ikäiseen väestöosaan verrattuna.

Vankilaan uudestaan palanneista on tärkeää erottaa ensimmäistä kertaa vankilassa
olijat useampikertaisista, koska ensimmäistä kertaa vankilassa olevien riski palata van-
kilaan on merkittävästi pienempi kuin urautuneiden uusijoiden. Vajaa 40 prosenttia
ehdottoman vankeustuomion saaneista ensikertalaisista vapautuneista palasi takaisin
vankilaan kolmen vapautumisvuotta seuraavan vuoden aikana. Useamman kerran van-
kilassa olleiden riski palata vankilaan takaisin kasvoi tasaisesti vankeuskertojen myötä.
Yli kymmenen kertaa vankeusrangaistuksen saaneista palasi 70 prosenttia takaisin
vankilaan kolmen seurantavuoden aikana. Korkea uusimisen riski on myös nuorilla.
Alle 18-vuotiaina vapautuneista vankilaan palasi kolmen seurantavuoden aikana yli 90
prosenttia.

Uusijoiden suhteelliset osuudet ja määrät pienenevät, jos uusijoiksi katsotaan vain ns.
aidot uusijat. Näillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat palanneet vankilaan tehtyään
vapautumisen jälkeen uuden rikoksen. Vuonna 1996 vapautuneista vankeusvangeista
neljännes palasi takaisin vankilaan suorittamaan ennen edellistä vankeuskautta tehtyä
rikosta. Vain vapautumisen jälkeen (uuden) rikoksen tehneistä, vuonna 1996 ensikertaa
vankilassa olleista palasi vankilaan kahden seurantavuoden aikana 32 prosenttia ja
kolmen seurantavuoden aikana 43 prosenttia.

Kansainvälisissä tutkimuksissa käytetään usein kahden tai kolmen vuoden seurantaa
ja vain aitoja uusijoita. Näin vertailtuna Suomen 30-40 prosentin suuruinen, ensikertaa
vankilassa olleiden ja vain vapautumisen jälkeen uuden ehdottomaan
vankeusrangaistukseen johtaneen rikoksen tehneiden osuus ei ole erityisen korkea.

Monta kertaa vankilaan uudelleen joutumisen todennäköisyys on erittäin pieni: alle
kymmenen sadasta ensikertaa vankilassa olevasta palaa vankilaan yli kuusi kertaa. Van-
kiloissa on kuitenkin monikertaisia vankeusrangaistuksen uusijoita noin puolet vankeus-
vangeista. Tämä johtuu siitä, että vuodesta 1991 lähtien vankilaan on tullut noin 30
000 eri henkilöä, ja yhteensä 30 viime vuoden aikana noin 100 000 eri henkilöä.
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Kun sadasta ensikertalaisesta noin 40 uusii vankeusrangaistuksen, vuosikymmenten
aikana jatkuva ensikertalaisten virta tuottaa sen, että pienestä todennäköisyydestä
huolimatta jotkut joutuvat vankilakierteeseen: tämän vuoksi vankilakierre on voimak-
kaasti valikoiva prosessi. Valikoituminen aiheuttaa sen, että vankilakierteeseen joutu-
neet vangit ovat Suomen aikuisväestön syrjäytynein, köyhin ja sairain väestönosa.

Tässä tutkimuksessa on selvitetty vain staattisten tekijöiden (ikä, sukupuoli ja
vankilakertaisuus) yhteys uusimistasoon. Jatkossa olisi tärkeää selvittää dynaamisten
tekijöiden (koulutus, terveys, työkyky, päihdeongelmat, jne.) yhteyttä vankilaan takai-
sin palaamiseen. Rikosseuraamusvirasto on aloittanut dynaamisia tekijöitä koskevien
tietojen keruun, ja ensimmäiset ennakkotiedot viittaavat mm. siihen, että vankilassa
tapahtuva päihdekuntoutus alentaa tilastollisesti merkitsevästi vankilaan uudelleen
joutumisen riskiä.

Rikoksentekopäivä ja päärikoksen lisäksi myös sivurikoksia koskevat tiedot ovat seu-
rannan ja jatkotutkimusten kannalta tärkeitä. Rikosseuraamusviraston tulevaa vanki-
tietojärjestelmää kehitettäessä tulisi pyrkiä siihen, että kaikkia rikoksia koskevat tie-
dot rikoksen tekopäivä mukaan luettuna olisivat myös viraston käytössä. Vankien muita
väestönosaa suurempi kuolemanriski on ilmeinen. Tämä riski tulisi kartoittaa ja samal-
la selvittää kuolemansyyt.
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SUMMARY

The released from prison in Finland 1993-2001 and the re-entered
The research examines how great a share of the sentenced prisoners start to serve
a new unconditional sentence within five years of their release.

By the recidivism of released prisoners is meant in this research only discovered and
registered criminality that has led to an unconditional prison sentence. Unconditional
prison sentences constitute a small, but remarkable part of all recidivism. The research
looks into how many released prisoners return back to prison.  The returned are
examined in relation to their age, times in prison, sex and year of release. The number
of those receiving a new prison sentence is influenced by legislation, the number of
discovered crimes and their share of detection. Recidivism in case of serious crimes
is more rare than in case of slight crimes or petty offences.

The total number of those returned to prison and their proportional share of the
released depend on the following criteria:

• Has the crime been committed already before prison sentence or after release,
• what is the length of the follow-up time,
• are the dead during the follow-up time taken into account,
• are the deported or emigrated eliminated from the follow-up and
• are the persons in prisons or other institutions (irresponsible) taken into account?

Recidivism is influenced, besides legislation and court praxis, by the length of the
follow-up times. The longer the released prisoners are followed, the bigger share of
them commit a new crime. As the follow-up time increases, the number of the dead
increases at the same time. The life expectancy of persons having served prison
sentences is considerably shorter than the one of the rest of the population. This
must be taken into consideration when calculating the risk of re-offending. A part of
the released are left outside the follow-up because of emigration. A part have not the
nationality of the country of release, and they can be deported to their native count-
ry after release. A part of the released may be in institutional care when the likelihood
of recidivism may be smaller.

The number of recidivists and the ratio describing recidivism increase if the follow-up
time is lengthened. The number of recidivists and the ratio describing recidivism
decrease if those who have committed a new crime after release are considered as
recidivists. The number of recidivists and the ratio describing recidivism increase if
those who are serving a new sentence imposed for a crime committed before release
are considered as recidivists.

The number of recidivists does not increase even if the dead during the follow-up
time are eliminated from the data. The percent ratios concerning recidivism increase
also because the dead during the follow-up time can belong to the group of non-
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recidivists only. The number of recidivists does not increase if the deported abroad
are taken into account. However, the proportional share of the recidivists increases if
the deported are eliminated from the follow-up data.

The number of those whose sentence has been waived (irresponsible) is small but if
they are taken into account, it either somewhat increases or decreases the number
of recidivists or the ratio depending whether they are considered to be recidivists.
Sentences imposed for crimes committed during imprisonment may be combined to
the prison term being served.

Research issues
1 How many of those serving a prison sentence return to prison,
2  how soon after release does a new prison sentence start,
3 how many of the released serving their first prison sentence return to prison,
4 does re-offending vary according to age, sex or corresponding factors and
5 are there differences between various types of crimes in re-offending,
6 how do times in prison cumulate to different persons
7 is recidivism more common in Finland than in other Nordic countries?

Data
The total data collected from the central prisoner register in 1993-2002 include
30.000 separate persons and their 100.000 prison terms. Foreigners and the dead
during the follow-up time have been taken into account when calculating the share of
the recidivists.

By the recidivism of released prisoners is meant in this research only discovered and
registered crime that has led to an unconditional prison sentence. The research data
are the total data of the central prisoner register of the Criminal Sanctions Agency
on the sentenced prisoners since 1993. The data include at the largest 100.000 prison
terms and 30.000 separate persons.

By a recidivist of a prison sentence is meant in this research a person who in 1993-
2001 has served at least two prison terms. Thus a recidivist has been released after
31.12.1992 from unconditional imprisonment and started to serve a new prison
sentence before the year 2002. The follow-up time is from the release to the starting
of a new prison sentence. The date of committing a crime could not have been used
as a criterion because it cannot be collected from the central prisoner register.

The definition restricts the data as follows:
1. A part of the recidivists evade the enforcement, and therefore they have not been
counted as recidivists despite a legally force punishment. They could not have been
taken into account as such data cannot be collected from the information on statements
of judgement available in the Criminal Sanctions Agency.
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2. A person who has been sentenced to a new prison sentence is considered as a
recidivist even if the crime has been committed before release. From the Criminal
Sanctions Agency’s own registers it is not possible to collect automatically the date of
the crime. The Legal Registers Centre is responsible for keeping of legal registers.

3. The definition excludes the prisoners who during the next prison term after their
release are still remand prisoners. Their court proceedings are unfinished, and they
were not included in the data.

The restrictions divide the data into two big groups: the first-timers and the recidivists.
According to the international praxis, persons who have been sentenced at least to
two unconditional prison sentences are usually considered as recidivists.

Methods
The accumulation of returning to prison can be examined on the personal level by
taking into account the person’s all previous prison sentences. A retrospective way of
study is not very interesting as thus only rutted recidivists can be analysed. A more
useful starting point to examine recidivism of prison sentence is monitoring the
likelihood of a new prison sentence in different groups for a certain period.

This forward-looking way of examination of recidivism is based on the method of
German Köbner which he presented in Paris over a hundred years ago, in 1893 in a
conference held by an international criminologist society. According to the method,
recidivism percentage is calculated as a ratio on such persons able to re-offend who
have a possibility to commit crimes. The dead, the migrated abroad and the ones in
penal institutions during the follow-up time are eliminated from the total number.

The Köbler model is used in this research, but the follow-up is continued longer than
five years, i.e. for the time that the follow-up time enables in case of each cohort. The
follow-up time is some nine years in the cohort of the released in 1993, and less in
the case of those released later, but at least a year. The dead during the follow-up time
are eliminated from the data, as well as the citizens of foreign countries without
Finnish identity number. In the research the recidivists of a new prison sentence are
examined as ratios: how many of the released in a certain year have re-offended
within a certain time. he recidivism has been calculated at the accuracy of a calendar
day from the day of release to the value day of the next sentence.

Results
1 Follow-up time: Over a half of all the released returned to prison
2 Year of release: The share of recidivists is increasing in Finland
3  Times in prison: The majority of those for the first time in prison did not return to

prison
4 Age: 80-90 percent of the young offenders returned to prison at least once
5 Sex: Men re-offend more often than women
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6 Type of crime: Persons sentenced for homicides and sexual offences re-offend
more rarely than others

7 Fictitious recidivism: One in four of those returned to prison did not commit a
new crime after release

8 Process: Under 10 out of 100 of the first-timers ended up in prison vortex
9 Vortex: The persons in prison vortex are the most socially excluded part of the

Finnish adult population.

Over a half of all the released returned to prison during five years after release. The
majority of those for the first time in prison did not return to prison. 80-90 percent
of the young offenders returned to prison at least once. Men re-offend more often
than women. Persons sentenced for homicides and sexual offences re-offend more
rarely than others. One in four of those returned to prison did not commit a new
crime after release. The share of recidivists is increasing in Finland. Under 10 out of
100 of the first-timers ended up in prison vortex and they are the most socially
excluded part of the Finnish adult population.

Of the first-timers released in 1993-1997, 40 percent started to serve a new
unconditional prison sentence during five years after release. The share of offenders
receiving a new prison sentence barely increased after five follow-up years even if the
follow-up time was continued to last nearly ten years at most. A quarter of the
released returned to prison without a new crime after release. They returned to
prison to serve a sentence which was not legally valid before release. 35 percent of
the first-timers and those released in 1996 were genuine recidivists.

Men re-offend more often than women and the young more often than the old. First-
time prisoners re-offend less frequently than those having served a prison sentence
at least twice. 85-95 percent of the ones released at under 18 years of age re-entered
prison. The size of this age group is small, annually 27 released on the average. In the
eldest age group, re-offenders constitute 20-30 percent. Also the size of this group is
relatively small, annually some 280 released on the average. The highest risk of recidivism
is among the ones sentenced for robbery and property offences and the lowest
among those sentences for homicides and sexual offences. The share of recidivists
increased along with times in prison. Four out of five ending up in prison vortex
returned to prison within five years of their release.

However, only a few out of a hundred released first-timers end up in prison vortex.
The general idea of a great probability of ending up in prison vortex is false, and it is
based on the fact that most prisoners are recidivists. When 40 of a hundred first-
timers return to prison, the flow of thousands of first-timers that has continued for
decades has caused that despite a small probability some offenders have ended up in
prison vortex. Since 1991, 30.000 separate persons have been sentenced to
unconditional imprisonment, and all in all during the past 30 years some 100.000
separate persons.
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The prisoners caught in the prison vortex are a challenge both to the Criminal Sanctions
Agency and to the society at large: they are the sickest, poorest and socially most
excluded part of our adult population. Even though, one third of them will after their
each prison term remain permanently at liberty. The likelihood of staying at liberty is
the greatest among those who are able to keep away from intoxicants. The considerably
higher mortality rate than that of the rest of the population only partly explains the
breaking off of the prison vortex. According to the central prisoner register, since
1991 in Finland prison sentence was served by 13 340 such persons who at the time
of the comparison run of the population register 1.3.2002 were alive and who had
been at liberty at the end of the follow-up at least for five years and therefore not
likely to return to prison any more.

The follow-up time of those released after 1999 is yet too short, so the observed
increase in the share of recidivists is only so far a prognosis based on the time series
of the data.

Discussion
Several various recidivism figures may be attained on the numbers of those returned
to prison in relation to the released. The highest figures are obtained if the shares are
examined only concerning the ones in prison. This retrospective way of examination
easily leads to erroneous figures of recidivism because it is best suited to describe
the accumulation of prison sentences on the same persons.

The forward-looking genuine follow-up gives smaller shares of recidivists. The
proportional shares and numbers of recidivists are reduced if only so called genuine
recidivists are considered as recidivists. By these are meant persons who have returned
to prison after committing a new crime after release. It is important to separate the
person in prison for the first time from those in prison for several times because the
risk of the first-timers to return to prison is considerably smaller than that of the
rutted recidivists.

As the share of the returned increases rapidly along with the follow-up, it is important
to notify exactly the follow-up time and also whether the dead during the follow-up
have been eliminated. It is especially important to eliminate the dead during the
follow-up lasting over three years because the mortality rate of the released prisoners
is manifold compared to the rest of the population of the same age. In international
research, often only the follow-up of two or three years and genuine recidivists are
used. In this comparison, Finland’s 30-40 percent share of first-timers who have
committed only one crime leading to a new unconditional prison sentence is not
especially high.

The probability of re-entering prison many times is extremely small: under ten in a
hundred of the first-timers return to prison over six times. In prisons there are,
however, manifold recidivists, about a half of the sentenced prisoners. During decades,
the continuous flow of first-timers brings about that despite a small probability some
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end up in prison vortex: that is why the prison vortex is a strongly selective process.
This recruitment causes that the prisoners caught up in the prison vortex are the
most socially excluded, poorest and sickest part of the population.

This research has examined only the association of static factors (age, sex and times
in prison) with the level of recidivism. Later on it is important to clarify the associa-
tion of dynamic factors (education, health, ability to work, intoxicant problems etc.)
with the return to prison. The Criminal Sanctions Agency has started to collect data
on dynamic factors, and the first preliminary data indicate that intoxicant rehabilitation
provided in prison considerably lowers the statistical risk of ending up in prison again.
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Liitetaulukoiden selitteet

Aineistona on kaikki vuosina 1993-2001 vapautuneet vankeusvangit N=40096. Ai-
neistosta on poistettu henkilöt, joilla ei ollut suomalaista henkilötunnusta. Samana
vuonna mahdollisesti useamman kerran vapautuneet ovat mukana aineistossa -  myös
mahdollisissa alaryhmissä - niin monta kertaa kuin vapautumisia on ollut. Seuranta-
aika aloitetaan tällöin uudestaan. Ruotsin ja Tanskan vankeinhoito käyttää samaa me-
todia seurannoissaan.

Uusimisprosentin laskukaava: U% = (Uusineet aikana T / (N-Kuolleet aikana T)) * 100.
Taulukoissa on kuolleiden määrät eri seuranta-aikoina ei-uusineiden ryhmässä. Taulu-
koissa uusijoiden määriä koskevissa luvuissa tilastoyksikkönä on vankilakausi, ei siis
luonnollinen henkilö: tästä syystä kuolleisuuslukuja ei voi laskea taulukoista.

Liitteet on ryhmitelty seuraavien pääkomponenttien mukaan
• Ikä vapautumishetkellä luokitettuna
• Sukupuoli
• Vapautumisvuosi
• Kertalaisuus luokitettuna
• Päärikos (vasta vuodesta 1998 lähtien)
• Aidot uusijat, joilla ei rikosta vapautumisen jälkeen (vain vuoden 1996 osa-aineis-

to)

Pääkomponenttien jälkeen on kahden, kolmen ja neljän tason yhdys-
vaikutukset:
• Ikä * sukupuoli / ikä * kertalaisuus jne.
• Ikä * sukupuoli * vapautumisvuosi jne.
• Ikä * sukupuoli * vapautumisvuosi * kertalaisuus

Ryhmään kuuluneiden koko seurantaaikana tai kyseisenä vapautumisvuonna vapautu-
neet = N. Vankilaan uudestaan joutuneiden osuus eri pituisina seuranta-aikoina = % 1
vuotta, 2 vuotta, …, 5 vuotta ja mahdollinen maksimi, 8 vuotta = MAX. Mikäli seuran-
ta-aika ei riitä on taulukossa merkintänä piste.


