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1 JOHDANTO 

Nuorten tekemät rikokset nähdään usein kasvun, kehityksen, ajattelemattomuu-

den, epävakauden tai kapinoinnin aiheuttamina tekoina ja siksi niihin suhtaudu-

taan usein eri tavalla kuin aikuisten tekemiin rikoksiin. Nuorisorikollisuus on mo-

nimutkainen ja tunteita herättävä aihe, sillä nuorten syyllistyminen rikoksiin näh-

dään sekä normaalina nuoruuden ilmiönä, mutta toisaalta myös sairauden tai hen-

kisen pahoinvoinnin oireena, joka voi aiheuttaa nuorelle rikoskierteen tai syrjäyty-

misen riskin. Rikolliset urat saavat usein alkunsa jo nuoruudesta ja on todennä-

köistä, että aikuisena vakavaan rikollisuuteen syyllistyvä on aloittanut rikoskäyt-

täytymisen jo nuorena (Kivivuori 2008, 28). Nuorten tekemät rikokset nähdään yh-

teiskunnassa usein vakavampana verrattaessa tehtyä rikosta muuten samanlai-

seen, aikuisen tekemään rikokseen. (Honkatukia & Kivivuori 2006, 1–2.) 

Nuorten osuus kaikista rikoslakirikoksiin syylliseksi epäillyistä on pienentynyt vuo-

sien 2011–2019 välisenä aikana vajaasta 22 prosentista noin 18 prosenttiin (Haa-

pakangas 2020). Vaikka tilastojen mukaan rikoksiin syyllisiksi epäiltyjen nuorten 

määrä ja nuorten osuus tuomituista on vähentynyt koko 2010-luvun ajan, osa ri-

koksia tekevistä nuorista on siirtynyt vakavampiin rikoksiin, kuten vakavampaan 

väkivaltaan (Haapakangas 2020). Tämä voidaan nähdä myös Kaakisen ja Näsin 

(2020, 1) nuorisorikollisuuskyselyn tuloksista, jonka mukaan vuonna 2020 nuorten 

tekemissä pahoinpitelyissä 15 % tapauksista uhri tarvitsi lääkäri- tai sairaalahoitoa, 

kun vastaava osuus oli 9 % vuonna 2016. Haapakangas (2020) toteaa tiivistäen ti-

lastojen kuvaavan vain ilmiön yleistä luonnetta. Niistä voidaan silti päätellä, että 

vain pieni joukko nuorista tekee rikoksia, harva nuori rikoksentekijä syyllistyy use-

ampaan rikokseen ja rikoksentekijät tekevät entistä enemmän ja vakavampia ri-

koksia (Haapakangas 2020). 

Nuorten tekemät rikokset ovat yleensä vapaa-ajan viettoon, alkoholiin ja ikärajoja 

koskeviin säännöksiin liittyviä, vähäisinä pidettäviä omaisuusrikoksia (Niemi 2019, 

159). Vuosina 2006–2019 nuorten tyypillisin rikos on ollut näpistys (Haapakangas 
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2020). Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin nuorisorikollisuuskyselyssä 

otetaan huomioon myös rikokset, jotka eivät välttämättä päädy poliisin tietoon ja 

sitä kautta viranomaistilastoihin, eli niin kutsuttu itse ilmoitettu rikollisuus (Kaaki-

nen & Näsi 2020, 2). Sen tulosten mukaan yleisimpiä nuorten tekemiä kiellettyjä 

tai lainvastaisia tekoja olivat alkoholin humalajuominen, luvaton verkkolataami-

nen ja luvaton poissaolo koulusta (Kaakinen & Näsi 2020, 21). Seuraavaksi yleisim-

piä tekoja olivat koulusta varastaminen, sähköinen kiusaaminen ja vahingonteot 

(Kaakinen & Näsi 2020, 21). 

1.1 Tutkimuksen aihe ja tarkoitus 

Tutkimuksen aiheena ovat nuorten rikoksentekijöiden rikosprosessissa huomioi-

tavat lainsäädännölliset erityispiirteet. Suomessa rikosprosessi ja rikosseuraamus-

lajit ovat lähtökohtaisesti samanlaiset nuorilla ja aikuisilla, mutta nuoriin liittyy 

ikänsä puolesta paljon rikosoikeudellista erityissääntelyä rikosprosessin kaikissa 

vaiheissa aina esitutkinnasta rangaistuksen täytäntöönpanoon saakka. Nuoria ri-

koksentekijöitä koskevia säännöksiä löytyy useasta eri laista, kuten esimerkiksi ri-

koslaista, esitutkintalaista, tutkintavankeuslaista ja vankeuslaista. Lasten ja nuor-

ten rikosoikeudellisen erityiskohtelun taustalla vaikuttavat lapsen edun periaate 

ja lasten suojeleminen. 

Tutkimuksen hypoteesina on siis, että nuorten rikoksentekijöiden nuoresta iästä 

johtuvat, erityiset lainsäädännölliset seikat ovat läsnä rikosprosessin kaikissa vai-

heissa. Hypoteesi tarkoittaa tieteellistä olettamusta, jonka paikkaansa pitävyyttä 

tutkimuksessa yritetään selvittää (Tieteen termipankki 2016). Tutkimuksen tarkoi-

tuksena on kartoittaa ja koota yhteen nuorten rikosprosessissa ja rangaistuksissa 

huomioitavat erityiset lain säännökset. Tutkimus on hyödyllinen nuorten rikoksen-

tekijöiden kanssa työskenteleville tahoille sekä kaikille, jotka ovat kiinnostuneet 

nuorisorikollisuudesta ilmiönä ja haluavat perehtyä syvemmin nuorten rikoksen-

tekijöiden rangaistuskäytäntöön ja nuoria koskevaan rikosoikeudelliseen erityis-
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sääntelyyn. Tutkimus antaa myös itse nuorelle rikoksentekijälle tietoa hänen ri-

kosprosessissaan huomioon otettavista seikoista ja vahvistaa siten nuoren rikok-

sentekijän tietoisuutta hänen oikeuksistaan. 

Tutkimuksen aiheen valintaan vaikuttivat ajankohtaisuus ja tekijän oma mielen-

kiinto aihetta kohtaan. Nuorisorikollisuus koetaan Suomessa yhteiskunnallisena 

ongelmana ja se on ollut viimeaikaisessa uutisoinnissa esillä runsaasti erityisesti 

nuorien tekemien vakavien henkirikosten osalta. Esillä ovat olleet esimerkiksi Hel-

singin Koskelan kaupunginosassa joulukuun 2020 alussa tapahtunut 16-vuotiaan 

pojan henkirikos, jossa poliisi epäilee murhasta kolmea 16-vuotiasta poikaa (Kos-

kela 2020) sekä lokakuun 2020 lopussa Helsingin Vallilan kaupunginosassa tapah-

tunut 19-vuotiaan tappo, josta epäillään kahta 16-vuotiasta ja yhtä 14-vuotiasta 

(Kirsi 2020). Tekijän suuri kiinnostus rikosoikeuteen oikeudenalana sekä läheisen 

työskentely nuorten rikoksentekijöiden parissa loivat lisää syitä aiheen valintaan. 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet, tutkimuskysymykset ja tutkimusmenetelmät 

Tutkimusongelmana ovat nuorten henkilöiden rikosprosessissa huomioitavat lain-

säädännölliset erityispiirteet. Tutkimus aloitettiin hankkimalla taustatietoa ai-

heesta ja asettamalla tutkimuskysymykset. Tavoitteena on saada vastaukset seu-

raaviin tutkimuskysymyksiin: 

• Miten lainsäädäntö määrittelee nuoren rikoksentekijän? 

• Mihin seuraamuksiin nuori rikoksentekijä voidaan tuomita? 

• Mitä erityisiä lainsäädännöllisiä, nuoresta iästä johtuvia seikkoja tulee ot-

taa huomioon nuoren rikoksentekijän rikosprosessin eri vaiheissa ja seu-

raamusvalinnassa? 

Tutkimus toteutetaan oikeusdogmaattisena eli lainopillisena tutkimuksena. Oi-

keusdogmaattinen tutkimus pyrkii tutkimaan aihetta tulkitsemalla oikeussäännök-

siä, tarkastelemalla oikeusperiaatteita ja -käytäntöjä sekä selvittämällä voimassa 
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olevaa oikeutta (Pikkarainen 2020). Lainopin avulla pyritään tulkitsemaan, syste-

matisoimaan ja selvittämään voimassa olevien oikeusnormien sisältöä. Oikeusnor-

milla tarkoitetaan oikeusjärjestyksen tasolla olevaa sisältöä, lakikielen ilmaisua, il-

maisun sisältöä tai ilmaisun ja sisällön yhdistelmää. Kirjoitettu laki muodostuu oi-

keusnormilauseista, joilla annetaan kielellisessä muodossa informaatiota oikeus-

normeista. Lainopin tehtävänä on tulkita oikeusnormeja oikeusnormilauseista 

koostuvan materiaalin eli kirjoitetun lainsäädännön kautta. (Hirvonen 2011, 22–

24.) 

Tutkimuksen aineisto perustuu olemassa oleviin kirjallisiin lähteisiin, jonka vuoksi 

tutkimuksesta voidaan käyttää myös ”kirjoituspöytätutkimus”-nimitystä (Lämsä & 

Takala 2004). Nimitys viittaa aineiston hankintametodiin eli tutkimusta varten on 

kerätty kirjallista materiaalia, jota on jäsennelty tutkimusta varten (Lämsä & Ta-

kala 2004). Tutkimuksen aineistona on käytetty ajantasaista lainsäädäntöä, oi-

keuskirjallisuutta, lain esitöitä, aikaisempia tutkimuksia, katsauksia ja artikkeleita. 

1.3 Tutkimuksen rajaus ja aikaisemmat tutkimukset 

Tutkimus on rajattu käsittelemään alle 21-vuotiaiden nuorten rikosprosessissa ja 

seuraamuksissa huomioitavia, nimenomaisesti nuoresta iästä johtuvia erityisiä ri-

kosoikeudellisia säännöksiä. Lastensuojelu- ja sosiaalitoimen läsnäolo nuoren ri-

kosprosessissa on keskeistä, mutta lastensuojelun keinot rikosseuraamuksena ra-

jattiin tutkimuksen ulkopuolelle. Nuoria rikoksentekijöitä koskevien erityissäänte-

lyn olemassaolosta ollaan usein tietoisia, mutta siitä ei ole välttämättä saatu ko-

konaiskuvaa koko rikosprosessin osalta. 

Nuorisorikollisuus on Suomessa pysyvä ja jatkuvasti ajankohtainen ilmiö, jonka 

vuoksi nuorisorikollisuuden ilmiötä, syitä ja ehkäisyä sekä nuorten rikoskäyttäyty-

mistä on tutkittu paljon aikaisemmilla tutkimuksilla, Pro Gradu- ja maisteritutkiel-

missa sekä opinnäytetöissä. Myös nuorisorikollisuudesta kertovaa kirjallisuutta on 

saatavilla runsaasti. 
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Nuorten rikoksentekijöiden rangaistuskäytäntöä on tutkittu Myyryläisen (2016, 2) 

toimesta opinnäytetyössä, jonka tavoitteena oli selvittää nuorten rikoksentekijöi-

den rangaistuksia ja nuorena tehtyjen rikosten rangaistavuutta sekä vertailla Suo-

men lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä Texasin nuorisorikosoikeuteen. Tutkimuk-

sen keskeisin tulos oli se, että rikoksen tehnyt nuori voidaan tuomita sakkoihin, 

ehdolliseen vankeusrangaistukseen, nuorisorangaistukseen, yhdyskuntapalve-

luun, ehdottomaan vankeuteen tai erityisesti 15–17-vuotiaille tarkoitettuun nuo-

risorangaistukseen (Myyryläinen 2016, 39). Myyryläinen (2016, 42) totesi johto-

päätöksissään, että ilman lastensuojelua Suomessa olisi todennäköisesti huomat-

tavasti enemmän nuorisorikollisuutta ja alaikäisten rikostentekijöiden rankaisemi-

sessa pääpaino tulisi olla lastensuojelullisissa toimenpiteissä. Hyvin kehitetty las-

tensuojelutoimi ja lastensuojelulliset toimenpiteet rikosoikeudellisena seuraa-

muksena olivat myös syynä sille, että Myyryläinen (2016, 42) koki nuorisorikolli-

suuden ennaltaehkäisemisen näkökulmasta Suomen rangaistusjärjestelmän Texa-

sin rangaistusjärjestelmää tehokkaampana. 

Hietanen (2016, 3) tutki maisteritutkielmassaan nuoren asemaa ja oikeuksia rikos-

prosessissa nuoren ollessa rikoksentekijän asemassa sekä selvitti haastatteluilla 

koulukotiin sijoitettujen nuorten kokemuksia rikosprosessista. Tutkimuksen johto-

päätöksinä todettiin, että lapsen etu tulisi huomioida rikosprosessin johtavana pe-

riaatteena sekä seuraamusta määrättäessä. Lisäksi lapsen oikeus osallistua tulisi 

nähdä kiinteänä osana rikosprosessia yksittäiseen rikosprosessin vaiheeseen osal-

listumisen sijaan. Nuoren tulisi saada tietoa, tukea ja apua sekä hänen kuulluksi 

tulemisensa on varmistettava rikosprosessin kaikissa vaiheissa. (Hietanen 2016, 

63–65.) 

Kaakinen ja Näsi (2020) tutkivat nuorten rikoskäyttäytymistä ja uhrikokemuksia 

yhdeksäsluokkalaisille suunnatulla nuorisorikollisuuskyselyllä. Helsingin yliopiston 

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin järjestämä kysely on toteutettu sään-

nöllisesti vuodesta 1995 lähtien. Nuorisorikollisuuskyselyjen yksi tavoite on saada 

oikeasuhtainen kuva nuorten tekemän ja kokeman rikollisuuden määrästä, sillä 
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vain pieni osa rikoksista tulee poliisin tietoon ja viranomaistilastoihin. (Kaakinen & 

Näsi 2020, 1–2.) Tutkimuksen tuloksiin viitattiin aiemmin johdannon alussa. 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimuksen ensimmäinen luku, johdanto, esittelee tutkimuksen aiheen, tarkoi-

tuksen ja tavoitteet sekä tutkimuskysymykset ja -menetelmät. Johdannossa kerro-

taan myös aiheen rajauksesta ja siihen liittyvistä aikaisemmista tutkimuksista sekä 

tutkimuksen rakenteesta. 

Luvuissa 2–3 määritellään tutkimuksen keskeisimmät käsitteet. Luvussa 2 avataan 

rikoksen ja rangaistuksen käsitteitä sekä rikosprosessin kulkua yleisesti. Luvussa 3 

määritellään nuoren rikoksentekijän käsite. Luvussa 4 selvitetään nuorten rikok-

sentekijöiden rikosprosessia ja siinä huomioon otettavia, nuoresta iästä johtuvia 

erityisiä seikkoja. Luvussa 5 kerrotaan nuorelle rikoksentekijälle tuomittavista seu-

raamuksista ja niiden luonteesta. Lisäksi luvussa tutkitaan nuoresta iästä johtuvia, 

seuraamuksen valinnassa huomioon otettavia lainsäädännöllisiä seikkoja sekä 

seuraamuksien käyttöä nuorten rikoksentekijöiden kohdalla tilastojen näkökul-

masta. 

Työn viimeisessä, 6. luvussa tehdään yhteenveto tutkimuksesta sekä esitellään 

tutkimuksesta saadut tulokset. Johtopäätökset sisältävät lisäksi pohdintaa tutki-

muksen validiteetista ja reliabiliteetista, eli pätevyydestä ja luotettavuudesta. Joh-

topäätöksissä analysoidaan ja arvioidaan myös tutkimuksen eettisyyttä ja opin-

näytetyöprosessia kokonaisuudessaan, sekä pohditaan mahdollisia jatkotutkimus-

ehdotuksia. 
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2 RIKOSOIKEUS SUOMESSA 

Rikosoikeus kattaa rikoksia ja niistä määrättäviä seuraamuksia koskevan sääntelyn 

ja myös sääntelyyn liittyviä yleisiä periaatteita ja käsitteitä, kuten rikosoikeudelli-

sen laillisuusperiaatteen ja syyllisyysperiaatteen (Melander 2016, 5). Rikosoikeu-

dellisen laillisuusperiaatteen perussäännös löytyy Suomen perustuslain (L 

11.6.1999/731) 8 §:stä, jonka mukaan ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä 

tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei ole tekohetkellä sää-

detty laissa rangaistavaksi. Rikoksesta ei saa tuomita myöskään ankarampaa ran-

gaistusta kuin rikoksen tekohetkellä on laissa säädetty. (Melander 2016, 41.) 

Rikosoikeudessa tärkein sovellettava laki on rikoslaki (L 19.12.1889/39), joka voi-

daan jakaa yleiseen ja erityiseen osaan. Yleisen osan (luvut 1–10) muodostavat 

erilaiset säännökset, joilla määritetään esimerkiksi rikosvastuun edellytykset sekä 

rangaistukset ja rikoksen muut seuraamukset. Erityinen osa (luvut 11–51) koostuu 

niin kutsutusta rikoskatalogista. (Frände 2012, 4.) 

2.1 Rikos ja rikosoikeudellinen vastuu 

Rikokseksi määritellään teko tai laiminlyönti, joka on säädetty laissa rangaista-

vaksi. Rikoslain sisältämät rikossäännökset sisältävät rikoksen nimen eli otsikon, 

kuvauksen rangaistavasta menettelystä eli rikoksen tunnusmerkistön, sekä ran-

gaistussäännöksen, joka kertoo käytettävän rangaistuslajin ja -asteikon (Rantaes-

kola 2019, 49, 52). Suomalaisen rikosoikeustieteen perinteisimmän määritelmän 

mukaan rikos on tunnusmerkistönmukaisesti oikeudenvastainen tekijässään syyl-

lisyyttä osoittava inhimillinen teko (Melander 2016, 97). Tämän määritelmän 

avulla on johdettu kolmiportainen rikoksen rakenneopin malli, jossa tunnusmer-

kistönmukaisuus, oikeudenvastaisuus ja syyllisyys erotetaan omiksi tasoikseen 

(Melander 2016, 97). Vastuuedellytykset tutkitaan myös tässä järjestyksessä, eli 

ensin tutkitaan tunnusmerkistönmukaisuus, seuraavana oikeudenvastaisuus ja vii-
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meisenä syyllisyys (Frände 2012, 9). Syytetyn voidaan väittää tehneen rangaista-

van teon eli rikoksen, kun kaikki vastuuedellytykset on tutkittu ja niiden on todettu 

täyttyvän (Frände 2012, 10). 

Tunnusmerkistönmukaisuus edellyttää tietoista inhimillistä tekoa, oikeudellisesti 

suojatun edun loukkaamisen tai vaarantamisen seurauksen sekä teon ja seurauk-

sen välistä, rikosoikeudellisesti merkittävää syy-yhteyttä. Oikeudenvastaisuudella 

tarkoitetaan oikeusjärjestykseen sisältyvän kiellon tai käskyn vastaisuutta. Ainoas-

taan tunnusmerkistönmukainen, oikeudenvastainen teko on rangaistava. Syylli-

syyden käsite sisältää syyntakeisuuden ja syyksiluettavuuden. (Melander 2016, 

98.) 

Rikosoikeudellisen vastuun yleiset edellytykset on säädetty rikoslain (L 

19.12.1889/39) 3 luvussa ja niitä ovat laillisuusperiaate, ajallinen soveltuvuus, lai-

minlyönnin rangaistavuus, vastuuikäraja ja syyntakeisuus, syyksiluettavuus, tahal-

lisuus sekä tuottamus. Luvun 1 §:n on sisällytetty perustuslain rikosoikeudellista 

laillisuusperiaatetta vastaava säännös, jonka mukaan rikokseen saa katsoa syyl-

liseksi vain sellaisen teon perusteella, joka tekohetkellä on laissa nimenomaan sää-

detty rangaistavaksi ja rangaistuksen sekä muiden rikosoikeudellisten seuraamus-

ten on perustuttava lakiin (Melander 2016, 42). Ajallisen soveltuvuuden edellytyk-

sen mukaan rikokseen sovelletaan sitä lakia, joka oli voimassa rikoksentekohet-

kellä. Tuomittaessa voidaan soveltaa rikoksentekohetkellä voimassa olleen lain si-

jasta uutta, tuomiohetkellä voimassa olevaa lakia, jos sen soveltaminen johtaa lie-

vempään lopputulokseen. Laiminlyönti on rangaistavaa, mikäli rikoksen tunnus-

merkistössä määrätään niin tai jos tekijä on jättänyt estämättä tunnusmerkistön 

mukaisen seurauksen syntymisen erityisestä oikeudellisesta velvollisuudesta huo-

limatta. Velvollisuus voi perustua esimerkiksi virkaan, sopimukseen tai tekijän ja 

uhrin väliseen suhteeseen. (L 19.12.1889/39.) 

Rikosoikeudellinen vastuu edellyttää, että tekijä on täyttänyt teon hetkellä 15 

vuotta ja hän on syyntakeinen. Syyntakeeton henkilö ei tekohetkellä kykene ym-
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märtämään tekonsa tosiasiallista luonnetta tai oikeudenvastaisuutta mielisairau-

den, syvän vajaamielisyyden, vakavan mielenterveyden tai tajunnan häiriön 

vuoksi. Tekijä katsotaan syyntakeettomaksi myös, jos hänen kykynsä säädellä käyt-

täytymistään on edellä mainitusta syystä ratkaisevasti heikentynyt. Syyntakeisuus-

arvioinnissa ei oteta huomioon päihtymystä tai muuta tilapäistä tajunnan häiriötä 

kuin painavista syistä. Syyksiluettavuuden mukaan rangaistusvastuun edellytyk-

senä on tahallisuus tai tuottamus. Tekijän katsotaan aiheuttaneen tunnusmerkis-

tön mukaisen seurauksen tahallisesti, jos hän on tarkoittanut aiheuttaa seurauk-

sen, pitänyt seurauksen aiheutumista varmana tai varsin todennäköisenä, tai jos 

tekijä on pitänyt sitä tarkoittamaansa seuraukseen varmasti liittyvänä. Tuottamus 

tarkoittaa tilannetta, jossa tekijän huolimaton menettely rikkoo olosuhteiden 

edellyttämää ja häneltä vaadittavaa huolellisuusvelvollisuutta, vaikka hän olisi ky-

ennyt noudattamaan sitä. Huolimattomuuden törkeys ratkaistaan kokonaisarvos-

telulla, jossa huomioidaan rikotun huolellisuusvelvollisuuden merkittävyys, vaa-

rannettujen etujen tärkeys ja loukkauksen todennäköisyys, riskinoton tietoisuus 

sekä muut tekoon ja tekijään liittyvät olosuhteet. Mikäli teon katsotaan johtuneen 

tuottamusta todennäköisemmin tapaturmasta, teosta ei rangaista. (L 

19.12.1889/39.) 

Rikosoikeudellisesta vastuusta vapauttavat perusteet on säädetty rikoslain (L 

19.12.1889/39) 4 luvussa. Vastuuvapausperusteita ovat tunnusmerkistöerehdys, 

kieltoerehdys, vastuusta vapauttavaa seikkaa koskeva erehdys, hätävarjelu, pak-

kotila ja voimakeinojen käyttö. Vaikka tekijää ei vastuuvapausperusteiden perus-

teella vapautettaisikaan kokonaan rangaistusvastuusta, olosuhteet voidaan huo-

mioida rangaistusvastuuta lieventävinä seikkoina. Kyseessä on tunnusmerkistö-

erehdys ja teko katsotaan tahattomaksi, jos tekijä ei teon hetkellä ole selvillä kai-

kista niistä seikoista, joita rikoksen tunnusmerkistön toteutuminen edellyttää tai 

erehtyy sellaisesta seikasta. Jos tekijä erehtyy pitämään tekoaan sallittuna esimer-

kiksi lain sisällön erityisestä vaikeaselkoisuudesta tai viranomaisen virheellisestä 

neuvosta johtuen, tekijä on rangaistusvastuusta vapaa kieltoerehdyksen perus-

teella. (L 19.12.1889/39.) 
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Vastuusta vapauttavaa seikkaa koskevalla erehdyksellä tarkoitetaan tilannetta, 

jossa tekoon ei liity hätävarjelua, pakkotilaa tai voimakeinojen käyttöä, mutta te-

kotilanteeseen olisi tekijän perustellun käsityksen mukaan liittynyt tällainen pe-

ruste. Käytännössä siis tekijä esimerkiksi luulee teon aikana olevansa hätävarjelu-

tilanteessa, vaikka näin ei todellisuudessa olisi (Melander 2016, 236). Tällöin teki-

jää ei rangaista tahallisesta rikoksesta. Kysymykseen voi kuitenkin tulla vastuu 

tuottamuksellisesta rikoksesta tuottamuksen rangaistavuutta koskevien säännös-

ten mukaan. Hätävarjelu tarkoittaa tilannetta, jossa tekijä tekee rikoksen puolus-

taakseen itseään tai muita oikeudettomalta hyökkäykseltä, esimerkiksi puolustau-

tumalla pahoinpitelijää vastaan lievää väkivaltaa käyttäen (Melander 2016, 238). 

Pakkotilalla tarkoitetaan tilannetta, jossa välitön ja pakottava vaara uhkaa oikeu-

dellisesti suojattua etua ja edun pelastamiseksi on välttämätöntä uhrata toiselle 

kuuluva etu (Melander 2016, 258). Pakkotilalla perustellun teon tulee olla koko-

naisuutena arvioiden puolustettava huomioiden pelastettavan edun ja teolla ai-

heutetun vahingon ja haitan laatu ja suuruus, vaaran alkuperä sekä muut olosuh-

teet (Melander 2016, 258). Tietyillä yhteiskunnan viranomaisilla on oikeus käyttää 

virassaan voimakeinoja, jotka voisivat täyttää rikoksen tunnusmerkistön, mutta 

joita arvioidaan rikosoikeudellisesti toisin niiden liittyessä tiettyyn lakisääteiseen 

tehtävään (Melander 2016, 271). Voimakeinojen käyttöä vastuuvapausperus-

teena voidaan siis käyttää esimerkiksi tilanteessa, jossa poliisi käyttää voimakei-

noja ottaakseen rikoksesta epäillyn kiinni (Melander 2016, 271). Voimakeinoja 

käytettäessä saa turvautua vain tehtävän suorittamisen kannalta tarpeellisiin toi-

menpiteisiin, joita voidaan pitää kokonaisuutena arvioiden puolustettavina huo-

mioon ottaen tehtävän tärkeys ja kiireellisyys, vastarinnan vaarallisuus sekä ti-

lanne yleisesti. (L 19.12.1889/39.) 

2.2 Rangaistus 

Rikoksen tekemisestä seuraa rangaistus. Rangaistus voidaan nähdä rikoksen teki-

jän oikeuksiin kajoavana epämiellyttävänä seuraamuksena ja moitteena rikokseen 
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syyllistynyttä kohtaan. Rangaistuksen antamisen syynä on voimassa olevaan oi-

keuteen sisältyvän käyttäytymisnormin rikkominen, toisen henkilön perusoikeu-

den loukkaaminen, sekä kielletyn ja laissa rangaistavaksi säädetyn teon tekemi-

nen. Teon moitittavuuden mukaan mitatulla rangaistuksella pyritään takaamaan 

tekijän aito katumus ainakin rangaistuksen täytäntöönpanon ajan. (Tapani, Tolva-

nen & Hyttinen 2019, 9, 34.) 

Rikoslain 6 luvun 1 §:ssä määriteltyjä yleisiä rangaistuslajeja ovat rikesakko, sakko, 

ehdollinen vankeus, yhdyskuntapalvelu, valvontarangaistus sekä ehdoton van-

keus. Alle 18-vuotias rikoksentekijä voidaan tuomita erityisenä rangaistuksena 

myös nuorisorangaistukseen. Rikosoikeudelliset seuraamukset voidaan jakaa kar-

keasti vankeusrangaistuksiin ja vapaudessa suoritettaviin yhdyskuntaseuraamuk-

siin (Rikosseuraamuslaitos 2020c). Rangaistuksen lisäksi rikoksentekijälle voidaan 

määrätä menettämisseuraamus, jolla tarkoitetaan rikoksen tuottaman taloudelli-

sen hyödyn tai rikoksentekovälineen menettämistä valtiolle (L 19.12.1889/39). 

Menettämisseuraamus voidaan määrätä myös muusta rikoksella tuotetusta, val-

mistetusta, aikaansaadusta tai rikoksen kohteena olleesta omaisuudesta, jos sen 

hallussapito on rangaistavaa (L 19.12.1889/39). Rikoksentekijälle voi aiheutua ri-

koksesta myös muita seuraamuksia, kuten moraalista paheksuntaa tai työpaikan 

menetys. Nämä eivät kuitenkaan ole rikosoikeudellisia rangaistuksia. Rikosoikeu-

delliset rangaistukset pyritään erottamaan muista seuraamuksista neljällä tunnus-

merkillä. (Melander 2016, 2.) 

Ensimmäinen tunnusmerkki on rangaistuksen virallisluonne. Rangaistus on viralli-

nen oikeudellinen seuraamus, jonka määräämisestä ja täytäntöönpanosta valtion 

oikeudelliset viranomaiset päättävät lainsäädännön nojalla. Toiseksi rangaistus on 

seuraus lain rikkomisesta ja sen perusteena tulee aina olla jo tehty rikos. Kolmas 

tunnusmerkki on rikosoikeudellisen rangaistuksen sisältämä moitearvostelu, 

jonka perusteena on rikokseksi katsottu teko. Neljäntenä tunnusmerkkinä on epä-

miellyttävän ja kielteisen kokemuksen tarkoituksellinen langettaminen rikoksen-



17 

 

tekijälle, jolla puututaan aina merkityksellisesti henkilön oikeudellisesti suojattui-

hin perusoikeuksiin. Esimerkiksi vankeusrangaistuksella kajotaan tuomitun henki-

lökohtaiseen vapauteen ja sakkorangaistuksella tuomitun omaisuuteen. (Melan-

der 2016, 2–3.) 

Rikoslain 6 luvun 3 §:n nojalla rangaistusta määrättäessä on huomioitava kaikki 

lain mukaan rangaistuksen määrään ja lajiin vaikuttavat perusteet sekä rangaistus-

käytännön yhtenäisyys. 6 luvun 4 §:n mukaan rangaistuksen ja sen pituuden tulee 

olla oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen, 

teon vaikuttimiin sekä rikoksesta ilmenevään muuhun tekijän syyllisyyteen näh-

den. Rangaistusta määrättäessä noudatetaan rikoksesta säädettyä rangaistusas-

teikkoa, josta voidaan poiketa lievennetyn rangaistusasteikon käytöstä säädetyin 

edellytyksin. Näitä ovat esimerkiksi tekijän alaikäisyys, rikoksen jääminen yrityk-

sen tasolle ja tekijän myötävaikutus rikoksensa selvittämiseen. (L 19.12.1889/39.) 

Rangaistusta voidaan myös koventaa, lieventää tai kohtuullistaa tietyin edellytyk-

sin. Rangaistuksen koventamisperusteet on määritelty rikoslain 6 luvun 5 §:ssä ja 

niitä ovat rikoksen toiminnan suunnitelmallisuus, rikoksen tekeminen osana jär-

jestäytyneen rikollisryhmän toimintaa, rikoksen tekeminen palkkiota vastaan, ri-

koksen tekeminen rotuun, ihonväriin, syntyperään, kansalliseen tai etniseen alku-

perään, uskontoon tai vakaumukseen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai vam-

maisuuteen perustuvasta vaikuttimesta taikka niihin rinnastettavasta muusta vai-

kuttimesta sekä tekijän aikaisempi samankaltainen rikollisuus, joka osoittaa teki-

jässä ilmeistä piittaamattomuutta lain kielloista ja käskyistä. Lievennysperusteista 

on säädetty rikoslain 6 luvun 6 §:ssä. Rangaistusta voidaan lieventää, jos rikoksen 

tekemiseen on vaikuttanut huomattava painostus, uhka tai muu sen kaltainen 

seikka tai jos rikokseen on johtanut voimakas inhimillinen myötätunto, poikkeuk-

sellinen ja äkkiarvaamaton houkutus, asianomistajan poikkeuksellisen suuri myö-

tävaikutus tai muu vastaava seikka, joka on ollut omiaan heikentämään tekijän ky-

kyä noudattaa lakia. Lisäksi lieventämisperusteita ovat tekijän ja asianomistajan 
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välillä saavutettu sovinto, tekijän muu pyrkimys estää tai poistaa rikoksensa vaiku-

tuksia tai edistää rikoksensa selvittämistä, sekä lievennetyn rangaistusasteikon 

käytöstä 8 §:ssä mainitut perusteet. Kohtuullistamisperusteista on säädetty 6 lu-

vun 7 §:ssä, jonka mukaan lieventämisperusteiden lisäksi on huomioitava rangais-

tusta lieventävänä seikkana tekijälle rikoksesta johtunut tai hänelle tuomiosta ai-

heutuva muu seuraus, tekijän korkea ikä, heikko terveydentila tai muut henkilö-

kohtaiset olot sekä rikoksen tekemisestä kulunut huomattavan pitkä aika. Rangais-

tuksen kohtuullistamisperusteita voidaan soveltaa, jos vakiintuneen käytännön 

mukainen rangaistus johtaisi edellä mainituista syistä kohtuuttomaan tai poik-

keuksellisen haitalliseen lopputulokseen. (L 19.12.1889/39.) 

Rangaistusten voidaan nähdä vaikuttavan yhteiskuntaan kahdella tavalla. Yleises-

tävä vaikutuksella, eli yleispreventiolla tarkoitetaan jonkun henkilön rankaisemi-

sesta kansalaisille seuraavaa yleistä pelotevaikutusta sekä yleistä moraalia ja lain-

kuuliaisuutta luovaa vaikutusta. Erityisestävyys, eli erityispreventio tarkoittaa yk-

sittäiseen rikolliseen vaikuttamista, jolla pyritään estämään esimerkiksi uusintari-

kollisuus. (Laine 2007, 194.) 

2.3 Rikosprosessi yleisesti 

Rikosoikeudellinen järjestelmä on tehokas vain, jos rikosoikeudellinen vastuu voi-

daan toteuttaa käytännössä. Rikosoikeudelliset sanktiot eivät olisi tarkoituksen-

mukaisia, mikäli niitä ei voisi rikosprosessissa määrätä normeja rikkoneille yksi-

löille tai yhteisöille. Rikosprosessin tavoitteena on rikosoikeudellisen vastuun te-

hokas toteuttaminen sekä oikeusturvan tasavertainen takaaminen uhrille ja rikok-

sen tekijälle. (Tapani ym. 2019, 22–23.) 

Kun teon epäillään täyttävän rikoksen tunnusmerkistön, rikosta aletaan selvittä-

mään rikosprosessissa. Rikosprosessin vaiheita ovat esitutkinta, syyteharkinta, 

tuomioistuinkäsittely ja rangaistuksen täytäntöönpano. Rikosprosessi pyritään te-

kemään tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. (Rantaeskola 2019, 16–17.) 
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Tärkeimpiä rikosprosessia säänteleviä lakeja ovat oikeudenkäynnistä rikosasioissa 

annettu laki, oikeudenkäymiskaari, esitutkintalaki ja pakkokeinolaki sekä tietenkin 

rikoslaki. Menettelyn perustan luovat Suomen perustuslaki ja kansainväliset sopi-

mukset. EU:n jäsenmaan tulee myös noudattaa sopimusmaita velvoittavia asetuk-

sia ja direktiivejä. EU:n rikosprosessia koskevat direktiivit, kuten suojelu-, uhri- ja 

lapsidirektiivit velvoittavat jäsenmaita toimimaan rikosprosessissa tietyllä tavalla. 

(Rantaeskola 2019, 19–20.) 

Rikosprosessin perustana ovat perus- ja ihmisoikeudet, joiden lähtökohtana rikos-

asioissa on oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteuttaminen. Velvollisuus kos-

kee myös oikeudenkäynnin lisäksi esitutkintaa ja syyteharkintaa. Rikosprosessissa 

asian käsittely tulee myös toteuttaa yhdenvertaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että 

lopputuloksen tulee olla riippumaton siitä, kenen asiasta tai keneen kohdistuvasta 

vaatimuksesta on kysymys. Perustuslain (L 11.6.1999/731) 6 §:n ja Euroopan ih-

misoikeussopimuksen (European Court of Human Rights & Council of Europe 

1950, 13) 14 artiklan mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Julkisen val-

lan tehtäviin kuuluu turvata näiden perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. (Ran-

taeskola 2019, 21–22.) 

Prosessiperiaatteet pyrkivät ohjaamaan rikosprosessia menettelyllisesti sekä saa-

vuttamaan sen tavoitteet, kuten oikeusvarmuuden, nopeuden ja edullisuuden. 

Tärkeimpiä prosessiperiaatteita ovat oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyn-

tiin, asianosaisten kuulemisen periaate, suullisuusperiaate ja välittömyysperiaate. 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen (European Court of Human Rights & Council of 

Europe 1950, 9–10) 6 artiklan mukainen oikeus oikeudenmukaiseen oikeuden-

käyntiin sisältää suullisen ja julkisen käsittelyn asianosaisen näkökulmasta, syyttö-

myysolettaman, oikeuden olla myötävaikuttamatta syyllisyytensä selvittämiseen 

eli itsekriminointisuojan, oikeuden avustajaan, oikeuden tulla kuulluksi, oikeuden 

tehdä kysymyksiä vastapuolelle, yhtäläiset oikeudet asianosaisten kesken, oikeu-

den saada perusteltu päätös, muutoksenhakuoikeuden sekä oikeuden saada asia 

ratkaistuksi ilman aiheetonta viivytystä. Asianosaisen kuulemisen periaatteella 



20 

 

tarkoitetaan sitä, että asianosaisen pitää saada kertoa mielipiteensä esitetystä 

näytöstä asian ratkaisemisesta päättäville tahoille. Asianosaiselle tulee myös va-

rata tilaisuus esittää kysymyksiä vastapuolelle tai tämän nimeämälle todistajalle. 

Lausumat esitetään tuomioistuimessa pääsääntöisesti suullisesti eli suullisuuspe-

riaatteen mukaisesti. Suullisuudella edistetään aineellisen totuuden selvittämistä 

ja pyritään varmistamaan se, ettei rikoksesta tuomita syytöntä henkilöä. Välittö-

myysperiaatteella tarkoitetaan oikeudenkäyntiaineiston pääsääntöistä esittä-

mistä asian ratkaiseville tuomareille ja asian ratkaisua ainoastaan tähän materiaa-

liin vedoten. Tuomion on perustuttava oikeudenkäynnissä tehtyihin havaintoihin, 

jonka vuoksi asian ratkaiseva kokoonpano ei voi vaihtua. (Rantaeskola 2019, 24–

25.) 

Kun henkilön epäillään syyllistyneen rikokseen, häntä kutsutaan rikoksesta epäil-

lyksi. Epäillyn saadessa syyttäjän laatiman haastehakemuksen tietoonsa, häntä 

kutsutaan vastaajaksi (Elfgren, Juntunen & Norppa 2007, 77). Hänestä tulee syy-

tetty silloin, kun häntä syytetään tuomioistuimessa rikoksesta. Henkilöä kutsutaan 

syyttömyysolettaman mukaan rikoksen tekijäksi vasta kun tuomioistuin on toden-

nut hänet syylliseksi ja antanut rikoksesta tuomion. Syyttömyysolettamalla tarkoi-

tetaan sitä, että henkilö on syytön siihen saakka, kunnes tuomioistuin toteaa hä-

net syylliseksi. (Elfgren ym. 2007, 65.) 

2.3.1 Esitutkinta 

Epäillyn rikoksen selvittäminen aloitetaan esitutkinnalla. Esitutkintaa ohjaa esitut-

kintalaki (L 22.7.2011/805), pakkokeinolaki (L 22.7.2011/806) sekä valtioneuvos-

ton asetus esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta (A 

13.2.2014/122). Esitutkintaviranomaisia ovat poliisi, sekä rajavartio-, tulli- ja soti-

lasviranomaiset. Myös syyttäjä osallistuu esitutkintaan. Asian käsittelyllä on mah-

dollisuus päättyä esitutkintaan, mikäli esitutkinta päätetään jättää aloittamatta, jo 

aloitettu esitutkinta lopetetaan tai esitutkintaa rajoitetaan. Poliisi voi keskeyttää 

esitutkinnan, jos rikos ei selviä tai rikoksesta ei voida asettaa ketään syytteeseen, 
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esimerkiksi tilanteessa, jossa epäilty on menehtynyt tai hän on alle 15-vuotias (Elf-

gren ym. 2007, 73). Esitutkinta voidaan jättää kokonaan suorittamatta, jos rikos 

on vähäinen ja sen seuraamuksena ei ole muuta kuin sakkoa tai jos asianomista-

jalla ei ole vaatimuksia (Elfgren ym. 2007, 73). Rikokseen syyllistyneelle voidaan 

antaa tällöin poliisin toimesta huomautus (Marttunen 2002, 89). (Rantaeskola 

2019, 16–18.) 

Esitutkinnan tavoitteena on selvittää rikos ja kerätä kaikki se aineisto, mitä tarvi-

taan asian tutkimiseksi tuomioistuimessa. Esitutkinnassa siis selvitetään mitä on 

tapahtunut, kuka tai ketkä ovat olleet rikoksessa osallisina, missä olosuhteissa ri-

kos on tehty ja mitä vahinkoa rikoksella on mahdollisesti aiheutunut. Todisteet, 

asianosaisten kuulustelut sekä muu rikokseen liittyvä aineisto kootaan syyttäjälle 

annettavaan esitutkintapöytäkirjaan. Esitutkinnan tärkeimmän tavoitteen eli ai-

neellisen totuuden selvittämisen toteutumiseksi esitutkintaviranomaisilla on oi-

keus selvittää rikosta pakkokeinojen, kuten esimerkiksi kiinniottamisen, pidättä-

misen tai kotietsinnän, avulla. (Elfgren ym. 2007, 71–72.) 

2.3.2 Tutkintavankeus ja muut pakkokeinot 

Esitutkinnan ja oikeudenkäynnin aikana voidaan käyttää pakkokeinolaissa (L 

22.7.2011/806) määriteltyjä pakkokeinoja, joilla turvataan rikoksen esitutkinta, 

tuomioistuinkäsittely ja rangaistuksen täytäntöönpano. Pakkokeinoja ovat esimer-

kiksi kiinniottaminen, pidättäminen, takavarikko ja kotietsintä. Osa pakkokeinoasi-

oista, kuten vangitseminen, vangitsemisen sijasta määrättävä matkustuskielto, 

hukkaamiskielto sekä telekuuntelua, televalvontaa ja teknistä tarkkailua koskevat 

luvat, käsitellään käräjäoikeudessa. (Tuomioistuinlaitos 2021b.) Tutkimuksen kan-

nalta oleellisin pakkokeino on tutkintavankeus, jonka vuoksi siihen perehdytään 

lähemmin. 

Tutkintavankeutta ja muita pakkokeinoja ohjaavia lakeja ovat pakkokeinolaki (L 

22.7.2011/806), tutkintavankeuslaki (L 23.9.2005/768), laki poliisin säilyttämien 
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henkilöiden kohtelusta (L 29.9.2006/841) ja valtioneuvoston asetus tutkintavan-

keudesta (L 30.4.2015/549). Tutkintavankeudella turvataan rikoksen esitutkinta, 

tuomioistuinkäsittely ja rangaistuksen täytäntöönpano sekä pyritään estämään 

epäillyn pakeneminen, asian selvittämisen vaikeuttaminen ja rikollisen toiminnan 

jatkaminen (Rikosseuraamuslaitos 2017, 6). Epäilty voidaan vangita tutkintavan-

keuteen käräjäoikeuden päätöksellä tilanteessa, jossa henkilöä epäillään vaka-

vasta rikoksesta ja poliisi haluaa pitää epäiltyä kiinni yli neljä päivää. (Rikosseuraa-

muslaitos 2020b.) 

Tutkintavangin oikeuksia ei saa rajoittaa enempää kuin tutkintavankeuden tarkoi-

tus, tutkintavankeudessa pitämisen varmuus ja vankilan järjestyksen säilyttämi-

nen huomioon ottaen on välttämätöntä. Tuomioistuin tekee päätöksen vangitse-

misesta sekä tutkintavangin sijoittamisesta. Tutkintavanki sijoitetaan tutkintavan-

keuden ajaksi vankilaan tai poliisivankilaan. Pääsääntöinen sijoitusajan enimmäis-

määrä poliisivankilassa on 30 vuorokautta. Tutkintavankeuden toimeenpanevia vi-

ranomaisia ovat Rikosseuraamuslaitos ja poliisi. (Rikosseuraamuslaitos 2020b.) 

2.3.3 Syyteharkinta 

Esitutkinnasta asia siirtyy syyteharkintaan. Syyteharkintaa ja syyttäjän toimintaa 

rikosasioissa ohjaavat laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa (L 11.7.1997/689) ja 

laki Syyttäjälaitoksesta (L 11.1.2019/32). Syyttäjän tavoitteena on vastata käsitel-

tävänä olevan asian rikosoikeudellisen vastuun toteutumisesta tasapuolisesti, jou-

tuisasti ja taloudellisesti huomioiden asianosaisten oikeusturva ja yleinen etu. 

Syyttäjä on riippumaton ja itsenäinen, joten hän ei yksittäisessä asiassa saa ottaa 

keneltäkään vastaan ohjeita ja määräyksiä (Elfgren ym. 2007, 74). Käytännössä siis 

esimerkiksi poliisin kanta rikokseen syyllistyneestä ei sido syyttäjää (Elfgren ym. 

2007, 74). Jos syyttäjä päättää nostaa syyteharkinnassa asiasta syytteen, asia siir-

tyy tuomioistuimelle. Syyttäjän tulee nosta syyte epäillystä rikoksesta, jos hän kat-

soo, että se on laissa säädetty rangaistavaksi, sen syyteoikeus ei ole vanhentunut 

ja on olemassa todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi (L 

11.7.1997/689). (Rantaeskola 2019, 17–18, 22–23.) 
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Syyttäjä voi jättää syytteen myös nostamatta ja tehdä syyttämättäjättämispäätök-

sen, jos asiassa ei ole todennäköisiä syitä epäillyn syyllisyydestä, syyteoikeus on 

lain mukaan vanhentunut tai vaikka rikoksentekijä olisi selvillä, mutta rikos on vä-

häinen (Elfgren ym. 2007, 75). Asianomistajalla on oikeus nostaa syyte ja viedä asia 

tuomioistuimen käsiteltäväksi, vaikka syyttäjä olisi tehnyt syyttämättäjättämis-

päätöksen (Elfgren ym. 2007, 75). Syyttämättä jättämistä avataan lisää luvussa 5.2. 

Rikosasia tulee vireille tuomioistuimessa syyttäjän laatiman haastehakemuksen 

saapuessa tuomioistuimen kansliaan, josta se toimitetaan haastemiehen toimesta 

edelleen rikoksesta epäillylle. Haastehakemuksen ohessa epäillylle toimitetaan 

kutsu oikeudenistunnosta. Vastaaja kutsutaan istuntoon joko henkilökohtaisesti, 

jolloin asiaa ei voida ratkaista, ellei vastaaja saavu paikalle, tai vaihtoehtoisesti rat-

kaisun uhalla, jolloin asia voidaan ratkaista ilman vastaajan läsnäoloa. (Elfgren ym. 

2007, 77.) 

2.3.4 Tuomioistuinkäsittely 

Tuomioistuimet ovat riippumattomia, eli niitä sitoo ainoastaan voimassa oleva oi-

keus ja ulkopuoliset tahot eivät voi puuttua niiden ratkaisuihin (Elfgren ym. 2007, 

75–76). Tuomioistuimet ratkaisevat, mikä yksittäisessä asiassa on lainmukaista ja 

oikein (Elfgren ym. 2007, 75). Tätä kutsutaan tuomiovallan käyttämiseksi (Elfgren 

ym. 2007, 75). Rikosasian tuomioistuinkäsittelyä säänteleviä lakeja ovat oikeuden-

käymiskaari (L 1.1.1734/4), laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa (L 11.7.1997/689) 

sekä rikoslaki (L 19.12.1889/39). 

Rikosasiassa tuomioistuimia on pääasiassa kolme: käräjäoikeus, hovioikeus ja Kor-

kein oikeus. Asian käsittely alkaa käräjäoikeudessa ja etenee mahdollisen valitus-

menettelyn myötä ylempiin oikeusasteisiin. Tuomioistuinkäsittely voidaan toimit-

taa suullisena pääkäsittelynä tai kirjallisena menettelynä, jonka jälkeen tuomiois-

tuin tekee ratkaisuharkinnan ja antaa ratkaisun. Kaikilla osapuolilla tulee olla tilai-

suus esittää rikosasian oikeudenkäynnissä näkemyksensä ja sekä uhrin että syyte-

tyn perusoikeuksien toteutuminen tulee turvata menettelyssä (Tapani ym. 2019, 
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24). Ratkaisu, eli tuomio vapauttaa vastaajan syytteistä tai tuomitsee hänet syyl-

liseksi. Jos tuomioistuin toteaa vastaajan syylliseksi, hänen syyllisyydestään ei jää 

järkevää epäilystä (Rantaeskola 2019, 23). Mikäli vastaajan syyllisyydestä jää tuo-

mioistuimelle epäilys, syytetty todetaan syyttömäksi ja syyte hylätään (Rantaes-

kola 2019, 23). Tuomioistuinkäsittelyn suorittavaan kokoonpanoon kuuluu vähin-

tään yksi tuomari. (Rantaeskola 2019, 18.) 

Rikoksesta epäillystä henkilöstä laaditaan ennen yhdyskuntaseuraamukseen tuo-

mitsemista Rikosseuraamuslaitoksen toimesta seuraamusselvitys, jonka tarkoituk-

sena on arvioida rikoksesta epäillyn edellytyksiä ja valmiuksia suoriutua yhdyskun-

taseuraamuksesta. Selvitys tehdään huomioon ottaen rikoksesta epäillyn aiempi 

rikollisuus, päihteiden käyttö, henkilökohtaiset ja sosiaaliset olosuhteet, sekä hen-

kilön tarve valvontaan ja rikoksettoman elämän tukemiseen. Rikosseuraamuslai-

toksen todetessa rikoksesta epäillyn soveltuvaksi suorittamaan yhdyskuntaseu-

raamusta, seuraamusselvitykseen liitetään rangaistusajan suunnitelma. Se voi-

daan liittää seuraamusselvitykseen myös syyttäjän tai tuomioistuimen pyynnöstä. 

(Rikosseuraamuslaitos 2017, 6.) 

2.3.5 Rangaistuksen täytäntöönpano 

Kun tuomioistuimen ratkaisu on saanut lainvoiman, eli siitä ei ole valitettu tai siitä 

ei pystytä enää valittamaan, ratkaisu laitetaan täytäntöön. Käytännössä siis tällöin 

esimerkiksi ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomittu alkaa suorittamaan 

vankeusrangaistustaan tai sakkorangaistukseen tuomitulta peritään sakko. Tuomi-

tun maksettavaksi voi tulla myös rikosuhrimaksu, joka on rikoksen tekijöiltä perit-

tävä maksu, jolla rahoitetaan rikoksen uhrien tukipalveluita (Rikosuhripäivystys 

2019a). Rangaistuksen täytäntöönpanoviranomaisia ovat Oikeusrekisterikeskuk-

sen, Ulosottolaitoksen ja Rikosseuraamuslaitoksen viranomaiset. Mahdollisten va-

hingonkorvausten täytäntöönpano edellyttää asianomistajan aktiivisia toimenpi-

teitä. (Rantaeskola 2019, 18.) 



25 

 

Rangaistuksen täytäntöönpanoa ja seuraamuksia säätelevää lainsäädäntöä ovat 

rikoslaki (L 19.12.1889/39), vankeuslaki (L 23.9.2005/767), laki yhdyskuntaseuraa-

musten täytäntöönpanosta (L 10.4.2015/400), laki yhdistelmärangaistuksen täy-

täntöönpanosta (L 1.12.2017/801), valtioneuvoston asetus vankeudesta (A 

30.4.2015/548), valtio-neuvoston asetus yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpa-

nosta (A 30.4.2015/551) ja valtioneuvoston asetus yhdistelmärangaistukseen kuu-

luvan valvonta-ajan täytäntöönpanosta (A 15.2.2018/140). 
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3 NUORI RIKOKSENTEKIJÄ 

Suomen seuraamusjärjestelmässä voidaan tehdä jako rikoksesta epäillyn iän pe-

rusteella neljään eri ryhmään: alle 15-vuotiaisiin lapsiin, 15–17-vuotiaisiin nuoriin 

henkilöihin, 18–20-vuotiaisiin nuoriin aikuisiin sekä vähintään 21-vuotiaisiin aikui-

siin. Hetki, jolloin rikos tehdään, määrittää rikoksentekijän iän. Nuoren rikoksesta 

epäillyn tilanteen selvittämisestä annetussa laissa (L 24.6.2010/633) tarkoitetaan 

nuorella rikoksesta epäillyllä henkilöä, jonka epäillään syyllistyneen rikokseen 15–

20-vuotiaana ja nuoren rikoksella rikosta, jonka tekijäksi epäilty tai rikokseen syyl-

liseksi todettu on tekohetkellä ollut 15–20-vuotias. (Niemi 2019, 147.) 

Nuorten rikosasiat tulee käsitellä aina kiireellisesti. Mikäli rikoksesta on aiheutu-

nut vahinkoa, on rikoksentekijällä iästä huolimatta vahingonkorvausvelvollisuus 

riippumatta siitä, onko häntä tuomittu rangaistukseen. Lapsen vahingonkorvaus-

velvollisuudelle ei ole laissa määriteltyä alaikärajaa, mutta käytännössä vau-

vaikäisten ja pienimpien lapsien ei yleensä katsota ymmärtäneen tekoaan (Elfgren 

ym. 2007, 89). Vahingonkorvausvelvollisuutta on mahdollisuus kuitenkin kohtuul-

listaa alaikäisen lapsen hyväksi. (Oikeuslaitos 2019.) 

3.1 Alle 15-vuotias henkilö 

Alle 15-vuotiaista rikokseen syyllistyneistä voidaan myös puhua nuorina rikoksen-

tekijöinä, mutta he eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa. Suomessa rikosoikeu-

dellinen vastuuikäraja on 15 vuotta ja se on yksi rangaistusvastuun edellytyksistä 

(L 19.12.1889/39). Alle 15-vuotiaan tekemää rikosta ei siis käsitellä oikeudessa, 

eikä häntä voida rangaista rikoksen tekemisestä sakolla, vankeudella tai muulla 

rikosoikeudellisella rangaistuksella. Alle 15-vuotiaana tehdystä rikollisesta teosta 

epäiltyä ei saa pidättää, vangita tai määrätä matkustuskieltoon (L 22.7.2011/806). 

Alle 15-vuotiaasta rikoksentekijästä tehdään lastensuojeluilmoitus ja häneen voi-

daan kohdistaa myös lastensuojelullisia toimenpiteitä. Alle 15-vuotiaan tekemä ri-

kos ja hänen muu elämäntilanteensa käsitellään sosiaaliviranomaisten kanssa. 

(Elfgren ym. 2007, 84–85; Oikeuslaitos 2019.) 
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Mikäli alle 15-vuotias aiheuttaa tekemällään rikoksella vahinkoa, on hän vahingon-

korvausvelvollinen. Alle 15-vuotiaan maksettavaksi tulevan vahingonkorvauksen 

määrä on usein soviteltu alemmaksi kuin täysi korvaus olisi ollut (Elfgren ym. 2007, 

90). Lapsen vanhemmat voivat joutua vahingonkorvausvelvollisiksi, mikäli heidän 

katsotaan laiminlyöneen lapsen valvonnan tai kasvatuksen. Alle 15-vuotiaalle ran-

gaistavaksi säädetyn teon tekijälle voidaan määrätä myös menettämisseuraamus 

(L 19.12.1889/39). (Elfgren ym. 2007, 84, 89.) 

3.2 15–17-vuotias henkilö 

Suurin osa rikosoikeudellisista lievennyksistä koskee 15–17-vuotiaita nuoria 

(Niemi 2019, 147). Alle 18-vuotiaan tekemään rikokseen sovelletaan lievennettyä 

rangaistusasteikkoa, jonka pääsäännön mukaan nuorelle tuomittava rangaistus on 

enintään ¾ täysi-ikäiselle tuomittavasta rangaistuksesta. Jos siis esimerkiksi rikok-

sesta säädetty enimmäisrangaistus täysi-ikäiselle on neljä vuotta vankeutta, nuo-

relle rikoksentekijälle tuomittava vankeusrangaistuksen enimmäismäärä on kolme 

vuotta. Tilanteessa, jossa 15–17-vuotiaan tekemää rikosta ei voi katsoa vähäiseksi 

ja nuoren edun katsotaan vaativan sitä, rikoksentekijään voidaan kohdistaa tuo-

mioistuimen määräämän rangaistuksen lisäksi myös lastensuojelullinen toimen-

pide, kuten esimerkiksi huostaanotto tai sijaishuoltoon sijoittaminen. (Elfgren ym. 

2007, 85, 88; Oikeuslaitos 2019.) 

Alle 18-vuotias voidaan tuomita erityiseen nuorisorangaistukseen. Nuorisoran-

gaistuksella pyritään edistämään nuoren rikoksentekijän sosiaalista selviytymistä 

sekä ehkäisemään uusien rikoksien tekeminen. Nuorisorangaistuksessa rikoksen-

tekijä suorittaa rangaistuslaitoksessa olemisen sijaan valvonnan alaisena sosiaa-

lista toimintakykyä edistäviä tehtäviä ja ohjelmia, sekä saa niiden yhteydessä eri-

laista tukea ja ohjausta. Nuorisorangaistus sisältää myös nuoren päihteidenkäytön 

valvontaa. Nuorisorangaistukseen tuomitun rikkoessa rangaistuksensa määräyk-

siä tai tuomitun tehdessä uuden rikoksen nuorisorangaistuksensa aikana, hänet 

voidaan tuomita muuhun rangaistukseen, kuten ehdottomaan vankeuteen. (Oi-

keuslaitos 2019.) 
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15–17-vuotias rikoksentekijä tuomitaan harvoin ehdottomaan vankeusrangaistuk-

seen (Oikeuslaitos 2019). Rangaistus voidaan jättää myös tuomitsematta koko-

naan, mikäli teon katsotaan olleen harkitsemattomuutta tai ymmärtämättömyyttä 

(Oikeuslaitos 2019). 15-vuotta täyttänyt joutuu yleensä korvaamaan rikoksella ai-

heutuneen vahingon täysimääräisenä (Elfgren ym. 2007, 90). 

3.3 18–20-vuotias henkilö 

18–20-vuotias rikoksentekijä kattaa nuoren rikoksentekijän määritelmän täysi-

ikäisyydestä huolimatta, sillä osaa poikkeussäännöistä ja esimerkiksi lakia nuoren 

rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä (L 24.6.2010/633) sovelletaan 15–20-

vuotiaisiin. 18–20-vuotias nuori aikuinen voidaan tuomita valvontaan 15 kuukau-

den ajaksi ehdollisen vankeuden tehosteena. 18–20-vuotiaana tuomitut voivat 

päästä aikuisia vankeja aikaisemmin ehdonalaiseen vapauteen suoritettuaan tuo-

miostaan puolet tai ensikertalaisena yhden kolmasosan. Nuorten aikuisten rikos-

oikeudelliset seuraamukset voidaan sijoittaa 15–17-vuotiaiden nuorten ja van-

hempien aikuisten välimaastoon. (Niemi 2019, 148.) 
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4 NUOREN RIKOKSENTEKIJÄN RIKOSPROSESSI JA SEN ERITYISPIIR-

TEET 

Lapsia, nuoria ja nuoria aikuisia koskevien rikosoikeudellisten säännösten ja käy-

täntöjen kokonaisuutta voidaan kutsua nuorisorikosoikeudeksi (Marttunen 2002, 

13). Kansainvälisestä tavasta eroten Suomessa ei kuitenkaan ole erillisiä nuoriso-

tuomioistuimia eivätkä nuoriso-oikeus tai nuorisorikosoikeus ole vakiintuneita, 

erillisiä oikeudenaloja (Marttunen 2008, 10). Nuorten erityiskohtelu on siitä huo-

limatta läsnä myös kaikissa Suomen rikosoikeusjärjestelmän tasoissa (Marttunen 

2008, 94). Lasten ja 15–20-vuotiaitten nuorten lievempi rikosoikeudellinen koh-

telu johtuu osaltaan lasten ja nuorten kypsymättömyydestä, harkintakyvyn kehit-

tymättömyydestä ja nuoruuteen liittyvän häiriökäyttäytymisen todennäköisestä 

ohimenevyydestä (Niemi 2019, 147). Aikuisille säädettyjen rangaistusten katso-

taan aiheuttavan haitallisia vaikutuksia, jonka vuoksi ne eivät sellaisenaan sovellu 

lasten ja nuorten tekemien rikosten seuraamuksiksi (Niemi 2019, 147). Tässä lu-

vussa perehdytään tarkemmin nuoren rikoksentekijän rikosprosessin kulkuun ja 

sen erityispiirteisiin. 

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 3 artiklan 1 kohdan mukaan kaikissa lapsia kos-

kevissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomais-

ten tai lainsäädäntöelimien toimissa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen 

etu (United Nations 1989, 33). Myös lastensuojelulain (L 13.4.2007/417) 4 §:n mu-

kaan lasten suojelun tarvetta arvioitaessa ja lastensuojelua toteutettaessa on en-

sisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Lapsia koskevassa päätöksenteossa tu-

lisi pohtia sitä, miten erilaiset ratkaisu- ja toimintavaihtoehdot turvaisivat parhai-

ten esimerkiksi lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin sekä turvallisen 

kasvuympäristön. Lapsen edun aktiviinen harkitseminen päätöksenteon yhtey-

dessä tulee käydä ilmi dokumentoinnilla ja perusteluilla. Kiteytettynä lapsen edun 

arvioinnin tulisi olla aktiivista, laaja-alaista ja kokonaisvaltaista toimintaa, johon 

lapsella on ollut oikeus osallistua. (Hakalehto 2016, 42–43.) 
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Viranomaisten, kuten poliisin, tulee kiinnittää erityistä huomiota kohdatessaan ri-

koksesta tai rikollisesta teosta epäillyn lapsen. EU:n uhri- ja lapsidirektiivit edellyt-

tävät noudattamaan lapsen kohtaamisen periaatteita kaikessa lapsen kohtaami-

sessa. Lapsidirektiivin mukaan rikoksesta tai rikollisesta teosta epäillyllä lapsella 

on oltava läsnä joku aikuinen huolehtimassa lapsen oikeuksista. Lisäksi Euroopan 

neuvoston lapsiystävällisen oikeuden suuntaviivat antavat suosituksia lapsen edun 

mukaisesta oikeusprosessista. Ohjeistus suosittelee muun muassa lapsen kontak-

tien rajaamista oikeusprosessin aikana. Lapsen ei tulisi joutua selittämään samoja 

asioita useasti eri viranomaisille, koska se yleensä lisää tilanteen stressaavuutta ja 

saa lapsen kokemaan, etteivät viranomaiset välttämättä usko hänen kertomaansa. 

(Poliisihallitus 2019, 6.) 

4.1 Esitutkinta 

Esitutkintalain 3 luvun 11 §:n mukaan esitutkinta on toimitettava kiireellisesti, jos 

rikoksesta epäilty on alle 18-vuotias. Kiireellisyyden perusteluna on se, että lap-

seen kohdistuvassa rikosepäilyssä lapsen kertomus on usein keskeinen ja ehkä ai-

noa näyttö, jonka kuulemisen pitkittäminen voi heikentää lapsen kertomuksen 

laatua ja luotettavuutta epäillystä tapahtumasta (Poliisihallitus 2019, 15). Lasten 

kohtelusta esitutkinnassa säädetään esitutkintalain 4 luvun 7 §:ssä, jonka mukaan 

alle 18-vuotiasta on kohdeltava esitutkinnassa hänen ikänsä ja kehitystasonsa 

edellyttämällä tavalla. Tutkintatoimenpiteet eivät saa aiheuttaa rikoksesta epäil-

lylle tarpeetonta haittaa koulussa, työpaikalla tai muussa hänelle tärkeässä ympä-

ristössä. Esitutkintaviranomaisen tulee tarvittaessa neuvotella lääkärin tai muun 

asiantuntijan kanssa tutkintatoimenpiteiden kohdistamisesta alle 18-vuotiaaseen. 

Tutkintatoimenpiteet on myös mahdollisuuksien mukaan suoritettava tähän teh-

tävään erityisesti perehtyneiden tutkijoiden toimesta. (L 22.7.2011/805.) 

Esitutkintalain 4 luvun 8 §:n mukaan alle 18-vuotiaalle on määrättävä esitutkintaa 

varten edunvalvoja tuomioistuimen määräyksestä, mikäli on perusteltua syytä 

olettaa, että huoltaja, edunvalvoja tai muu laillinen edustaja ei pysty puolueetto-
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masti valvoa asianosaisen etua asiassa ja jos edunvalvojan määrääminen ei ole sel-

västi tarpeetonta. Tutkinnanjohtaja, syyttäjä, holhousviranomainen tai sosiaalivi-

ranomainen tekee tarvittaessa hakemuksen tuomioistuimelle edunvalvojan mää-

räämisestä. (L 22.7.2011/805.) 

Rikosasioiden oikeudenkäynnistä annetun lain (L 11.7.1997/689) 2 luvun 1 §:n mu-

kaan rikoksesta epäillyllä on oikeus huolehtia itse puolustuksestaan esitutkinnassa 

ja oikeudenkäynnissä. Alle 18-vuotiaalle epäillylle on kuitenkin määrättävä puolus-

taja viran puolesta, jollei ole ilmeistä, ettei hän tarvitse puolustajaa (L 

11.7.1997/689). Lastensuojelulain (L 13.4.2007/417) 4 luvun 24 §:n nojalla sosiaa-

lihuollosta vastaavan toimielimen tulee olla edustettuna lapsen tekemäksi ilmoi-

tetun rangaistavan teon esitutkinnassa ja tuomioistuinkäsittelyssä, jollei sosiaali-

huollosta vastaava toimielin arvioi läsnäolon olevan ilmeisen tarpeetonta. 

Rikoksesta epäillylle on viipymättä ja viimeistään ennen hänen kuulemistaan il-

moitettava esitutkintalain 4 luvun 16 §:n mukaan hänen oikeuksistaan koskien 

avustajaa, puolustajaa, maksutonta oikeusapua, rikosepäilyyn liittyviä tietoja ja 

muutoksia, tulkkausta, asiakirjojen kääntämistä, vaikenemista ja rikoksen selvityk-

sen myötävaikuttamista. Alle 18-vuotiaalle rikoksesta epäillylle on edellä mainit-

tujen lisäksi kerrottava viipymättä mahdollisuuksien mukaan asian käsittelyn seu-

raavista vaiheista sekä käsittelyyn osallistuvien viranomaisten roolista. Alaikäiselle 

rikoksesta epäillylle on viipymättä annettava myös tieto siitä, että alle 18-vuotiaan 

huoltajaa, edunvalvojaa tai muuta laillista edustajaa informoidaan epäillyn oikeuk-

sista ja hänellä on oikeus olla läsnä kuulustelussa. Alle 18-vuotiaalle rikoksesta 

epäillylle on annettava myös tarvittaessa tieto siitä, että tiedon antamista kuva- ja 

äänitallenteesta voidaan rajoittaa yksityisyyden suojaamiseksi sekä siitä, että asia 

voidaan käsitellä tuomioistuimessa yleisön läsnä olematta. (L 22.7.2011/805.) 

Mikäli rikoksesta epäilty menettää esitutkinnan aikana vapautensa, eli hänet ote-

taan kiinni, pidätetään tai vangitaan, hänelle on esitutkintalain 4 luvun 17 §:n mu-

kaan viipymättä ilmoitettava edellä mainitut 16 §:n oikeudet, esitutkintalain 15 §:n 

mukainen tiedonsaantioikeus sekä oikeudesta siihen, että vapaudenmenetyksestä 
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ilmoitetaan hänen läheiselleen tai muulle henkilölle poliisin säilyttämien henkilöi-

den kohtelusta annetun lain mukaisesti. Rikoksesta epäillylle tulee ilmoittaa myös 

viipymättä oikeudesta poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain ja 

tutkintavankeuslain mukaisesta terveyden- ja sairaanhoidosta, sekä oikeudesta 

vangitsemisasian käsittelyyn tuomioistuimessa pakkokeinolaissa säädetyssä mää-

räajassa ja vangitun oikeudesta pakkokeinolaissa tarkoitettuun vangitsemisasian 

uudelleen käsittelyyn. Edellä mainittujen oikeuksien ilmoittamisen lisäksi alle 18-

vuotiaalle vapautensa menettäneelle tulee ilmoittaa siitä, että häntä ei saa vangita 

tai määrätä pidettäväksi edelleen vangittuna, elleivät painavat syyt sitä vaadi sekä 

käytettävissä olevista tutkintavankeuden vaihtoehdoista. Tiedot näistä kaikista oi-

keuksista tulee antaa vapautensa menettäneelle alle 18-vuotiaalle kirjallisesti. (L 

22.7.2011/805.) 

Esitutkintalain 7 luvun 11 §:n mukaan kuulusteltavan pyynnöstä kuulustelussa tu-

lee olla läsnä luotettava sekä oikeustoimen ja toimituksen todistajan esteellisyy-

destä annetun lain (L 12.6.2015/734) 1 §:n mukainen esteetön todistaja. Kuulus-

telu voidaan suorittaa ilman todistajaa kuulusteltavan pyynnöstä huolimatta, jos 

kuulustelua ei voida viivyttää tutkintaa vaarantamatta. Alle 18-vuotiasta rikok-

sesta epäiltyä saa kuitenkin kuulustella ilman kuulustelutodistajaa ainoastaan ti-

lanteessa, jossa kuulustelussa on läsnä hänen avustajansa, laillinen edustajansa tai 

sosiaaliviranomaisen edustaja. Kuulustelutodistajan käyttö on mahdollista korvata 

kuulustelutilaisuuden tallentamisella ääni- tai kuvatallenteelle. (L 22.7.2011/805.) 

15-vuotta täyttäneen, vajaavaltaisen epäillyn laillisella edustajalla on oikeus olla 

läsnä kuulustelussa, jos edustajalla on oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 1 tai 2 §:n 

mukainen oikeus käyttää puhevaltaa vajaavaltaisen sijasta tai ohella. Vajaavaltai-

sella tarkoitetaan alaikäistä eli alle 18-vuotiasta henkilöä sekä sellaista 18 vuotta 

täyttänyttä täysi-ikäistä henkilöä, joka on julistettu vajaavaltaiseksi (L 

1.4.1999/442). Tutkija voi kieltää vajaavaltaisen henkilön laillisen edustajan läsnä-

olon kuulustelussa esitutkintalain 7 luvun 14 §:n nojalla, jos tätä epäillään tutkit-

tavana olevasta rikoksesta tai jos läsnäolon voidaan muuten olettaa vaikeuttavan 
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rikoksen selvittämistä. Tällöin alle 18-vuotiaalla vajaavaltaisella rikoksesta epäi-

lyllä saa olla läsnä kuulustelussa muu hänelle läheinen aikuinen, jos läsnäolo on 

epäillyn edun mukaista. Läsnäolo ei saa vaikeuttaa rikoksen selvittämistä tai vaa-

rantaa salassapitovelvollisuutta. Esitutkintalain 7 luvun 16 §:ssä määrätään, että 

kun alle 18-vuotiasta epäillään rikoksesta tai rikollisesta teosta, sosiaaliviranomai-

selle on ilmoitettava teosta ja varattava tilaisuus lähettää edustajansa kuuluste-

luun, ellei tämä ole selvästi tarpeetonta. (L 22.7.2011/805.) 

Vaikka alle 15-vuotiaat lapset eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa, heidän te-

kemistään teoista voidaan kuitenkin suorittaa esitutkinta (Niemi 2019, 147). Esi-

tutkinta voidaan toimittaa esimerkiksi 15-vuotta täyttäneen osallisuuden selvittä-

miseksi teossa, menettämisseuraamuksen edellytyksien selvittämiseksi tai epäil-

tyyn kohdistettavien lastensuojelutoimenpiteiden tai muun epäillyn etuun liitty-

vän selvittämistarpeen vuoksi (Poliisihallitus 2019, 3–4). Jos alle 15-vuotiaan teke-

mästä rikollisesta teosta suoritetaan esitutkinta, se tulee suorittaa kiireellisesti. 

Esitutkintalain 6 luvun 5 §:ssä säädetään, että ketään ei saa pitää esitutkinnassa 

kauempaa kuin on välttämätöntä. Alle 15-vuotiaana tehdystä rikollisesta teosta 

epäilty voidaan velvoittaa vain erittäin painavista syistä olemaan läsnä esitutkin-

nassa kerrallaan yli 12 tuntia ja enintään 24 tuntia. Lain 7 luvun 14 §:n mukaan alle 

15-vuotiaan huoltajalla, edunvalvojalla tai muulla laillisella edustajalla on oikeus 

olla läsnä kuulustelussa. (L 22.7.2011/805.) 

Kun nuorta koskeva esitutkinta on valmistunut, esitutkintaviranomaisen tulee il-

moittaa rikos syyttäjälle, sosiaaliviranomaiselle ja Rikosseuraamuslaitokselle 14 

vuorokauden kuluessa. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä tilanteessa, jossa esitutkinta on 

lopetettu tai jos asiassa käytetään sakon ja rikesakon määräämisestä annetussa 

laissa säädettyä menettelyä tai sotilaskurinpitomenettelyä. (L 24.6.2010/633.) 

4.2 Tutkintavankeus ja muut pakkokeinot 

Pakkokeinolain (L 22.7.2011/806) 2 luvun 11 §:n nojalla, kun henkilöä on syytä 

epäillä rikoksesta, hänet voidaan vangita ilman todennäköisiä syitä epäilyyn, jos 
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kuitenkin vangitsemiseen säädetyt edellytykset täyttyvät ja vangitseminen on 

odotettavissa olevan lisäselvityksen vuoksi erittäin tärkeää. Alle 18-vuotiasta 

epäiltyä ei kuitenkaan saa vangita tai määrätä pidettäväksi edelleen vangittuna, 

elleivät painavat syyt sitä vaadi (L 22.7.2011/806). Lain esitöissä (HE 177/2018 vp, 

42) todetaan, että painavan syyn olemassaoloa harkittaessa tulisi erityisesti huo-

mioida rikoksen vakavuus ja epäillyn ikä, sekä vangitseminen ainoana tosiasialli-

sena keinona katkaista lapsen rikoskierre tilanteessa, jossa lastensuojelun keinot 

eivät ole riittäviä. 

Pakkokeinolain (L 22.7.2011/806) 2 luvun 12 §:n mukaan tuomioistuin saa syyttä-

jän tai vastaajalle rangaistusta vaatineen asianomistajan vaatimuksesta määrätä 

ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomitun vangittavaksi tai pidettäväksi 

edelleen vangittuna, jos tuomittu rangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta. 

Tuomitun rangaistuksen ollessa vähemmän kuin kaksi vuotta vankeutta, tuomittu 

voidaan määrätä vangittavaksi tai pidettäväksi edelleen vangittuna tietyin perus-

tein, esimerkiksi jos tuomittu todennäköisesti jatkaa rikollista toimintaa, lähtee 

pakoon tai muuten karttaa rangaistuksen täytäntöönpanoa. Alle 18-vuotiaan tuo-

mitun saa vangita tai määrätä pidettäväksi edelleen vangittuna ainoastaan paina-

vista syistä. Lain esitöissä (HE 177/2018 vp, 42) tuomitun vangitsemisen edellytyk-

sen painavilla syillä viitataan pakkokeinolain 2 luvun 11 §:n vangitsemisen edelly-

tyksien perusteluihin, eli painavan syyn olemassaolon harkitsemisessa huomioi-

daan rikoksen vakavuus, tuomitun ikä sekä vangitseminen ainoana tosiasiallisena 

keinona rikoskierteen katkaisussa. (L 22.7.2011/806.) 

Pakkokeinolain 3 luvun 7 §:ssä määrätään, että jos vangittavaksi vaadittu on alle 

18-vuotias, tuomioistuimen on varattava hänen huoltajalleen, edunvalvojalleen 

tai muulle lailliselle edustajalleen sekä sosiaalihuoltolain mukaisen toimielimen 

edustajalle tilaisuus tulla kuulluksi vangitsemisasian käsittelyn yhteydessä. Jos 

edustajaa ei tavoiteta tai jos tilaisuuden varaamatta jättämiseen on kysymyksessä 

olevaan rikosasiaan liittyviä painavia syitä, kuulemistilaisuuden varaamisesta voi-

daan poiketa. (L 22.7.2011/806.) 
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Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain (L 29.9.2006/841) 1 lu-

vun 4 §:n mukaan alle 21-vuotiaana rikoksen tehneen tai muusta syystä kuin ri-

koksen johdosta alle 21-vuotiaana kiinni otetun vapautensa menettäneen koh-

dalla on kiinnitettävä erityistä huomiota vapautensa menettäneen iästä ja kehitys-

vaiheesta johtuviin tarpeisiin. Lain esitöissä (HE 90/2005 vp, 65) todetaan, että po-

liisin tulisi mahdollisuuksien mukaan järjestää nuorille vapautensa menettäneille 

tukea ja apua yhteistyössä sosiaaliviranomaisten kanssa, mikäli poliisilla ei ole 

mahdollisuutta tarjota nuorelle vapautensa menettäneelle hänen tarpeidensa 

mukaista tukea ja apua. Lain 2 luvun 2 §:n nojalla alle 18-vuotiaan vapaudenme-

netyksestä tulee ilmoittaa ilman aiheetonta viivästystä sosiaaliviranomaiselle ja 

alaikäisen huoltajalle, jollei se ole lapsen edun vastaista. 2 luvun 3 §:ssä säädetään, 

että vapautensa menettäneelle on viipymättä hänen saavuttuaan säilytystilaan 

tiedotettava sen oloista sekä vapautensa menettäneiden oikeuksista ja velvolli-

suuksista. Tiedot tulee olla saatavana yleisimmin käytetyillä kielillä säilytystilassa 

olevien vapautensa menettäneiden tarpeiden mukaan. Alle 18-vuotiaalle vapau-

tensa menettäneelle on annettava edellä mainitut tiedot kirjallisesti hänen omalla 

kielellään sen ollessa suomi tai ruotsi ja muussa tapauksessa hänen ymmärtämäl-

lään kielellä. (L 29.9.2006/841.) 

Lisäksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain (L 29.9.2006/841) 

3 luvun 1 §:n mukaan alle 18-vuotias vapautensa menettänyt on pidettävä erillään 

muista vapautensa menettäneistä, ellei hänen etunsa vaadi muuta. Lain 14 luvun 

3 §:n nojalla alle 18-vuotias tulee pitää erillään aikuisista vapautensa menettä-

neistä myös kuljetustilanteessa, jollei hänen etunsa mukaista ole menetellä toisin. 

Vapautensa menettäneellä on lain 5 luvun 1 §:n nojalla oikeus hänen lääketieteel-

listen tarpeidensa mukaiseen terveyden- ja sairaanhoitoon. Tämän lisäksi alle 18-

vuotiaalle vapautensa menettäneelle on hänen pyynnöstään tehtävä lääkärin tai 

muun terveydenhuollon ammattihenkilön tarkastus hänen terveydentilansa sel-

vittämiseksi ilman aiheetonta viivästystä, jollei tarkastus ole ilmeisen tarpeeton. 

(L 29.9.2006/841.) 
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Tutkintavankeuslain 1 luvun 5 §:ssä säädetään, että tutkintavankeja on kohdeltava 

oikeudenmukaisesti ja heidän ihmisarvoaan kunnioittaen sekä lisäksi alle 21-vuo-

tiaina rikoksensa tehneiden nuorten tutkintavankeutta toimeenpantaessa on kiin-

nitettävä erityistä huomiota vangin iästä ja kehitysvaiheesta johtuviin tarpeisiin. 

Tutkintavankeuslain 2 luvun 2 §:n nojalla tutkintavangille tulee antaa tiedot van-

kilan oloista sekä tutkintavankeuksien oikeuksista ja velvollisuuksista hänen saa-

vuttuaan vankilaan. Nämä tiedot tulee olla saatavilla yleisimmin käytetyillä kielillä 

vankilassa olevien tutkintavankien tarpeiden mukaan. Pykälän mukaan alle 18-

vuotiaalle tutkintavangille on annettava edellä mainitut tiedot kirjallisesti hänen 

omalla kielellään sen ollessa suomi tai ruotsi ja muussa tapauksessa hänen ym-

märtämällään kielellä. (L 23.9.2005/768.) 

Alle 18-vuotias tutkintavanki tulee pitää erillään aikuisista tutkintavangeista sekä 

itse tutkintavankeudessa että kuljetuksen aikana, jollei hänen etunsa muuta vaadi. 

Tutkintavanki, joka on täyttänyt 18 vuotta tutkintavankeuden aikana, voidaan 

edelleen pitää erillään aikuisista tutkintavangeista, mikäli se on perusteltua hänen 

olosuhteensa huomioon ottaen ja häntä voidaan pitää samoissa tiloissa alle 18-

vuotiaan tutkintavangin kanssa vain, ellei se ole alle 18-vuotiaan tutkintavangin 

edun vastaista. (L 23.9.2005/768.) 

Vankiterveydenhuollon yksikkö vastaa tutkintavangin lääketieteellisten tarpeiden 

mukaisen terveyden- ja sairaanhoidon sekä lääkinnällisen kuntoutuksen järjestä-

misestä ja Rikosseuraamuslaitoksen velvollisuutena on turvata tutkintavangin 

pääsy hoitoon tai kuntoutukseen. Alle 18-vuotiaalle tutkintavangille on hänen 

pyynnöstään lisäksi tehtävä lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön 

tarkastus terveydentilan selvittämiseksi ilman aiheetonta viivästystä, ellei tarkas-

tuksen tekeminen ole ilmeisen tarpeetonta. (L 23.9.2005/768.) 

4.3 Syyteharkinta 

Rikoksesta epäillyn ollessa alle 18-vuotias syyttäjän tulee kiireellisesti ratkaista, 

nostaako hän syytteen. Syyte on myös nostettava ilman viivytystä. Kun syyttäjä 
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toteaa, että epäillystä rikoksesta voidaan tehdä tuomioesitys, hänen tulee neuvo-

tella rikoksesta epäillyn kanssa sen tekemisestä. Epäillylle määrätään neuvottelua 

varten avustaja tai epäilty voi huolehtia myös itse puolustuksestaan. Alle 18-vuo-

tiaalle epäillylle on määrättävä avustaja siitä huolimatta, että hän haluaisi puolus-

taa itse itseään. (L 11.7.1997/689.) 

Kun syyttäjä saa poliisilta tiedon nuoren tekemästä rikoksesta ja tehdystä rikok-

sesta on luvassa sakkoa ankarampi rangaistus, syyttäjän tulee pyytää 14 vuorokau-

den kuluessa Rikosseuraamuslaitosta laatimaan nuoren seuraamusselvitys (L 

24.6.2010/633). Jos nuori voidaan mahdollisesti tuomita valvontarangaistukseen, 

syyttäjä pyytää Rikosseuraamuslaitokselta etukäteen valvontarangaistusselvityk-

sen, jossa kartoitetaan rikoksesta epäillyn elämäntilannetta, henkilökohtaisia olo-

suhteita ja muita valvontarangaistuksen edellytyksiä (Rikosseuraamuslaitos 

2015d). 

4.4 Nuoren tilanteen selvittäminen 

Kun 15–20-vuotiaan rikoksentekijän tekemästä rikoksesta on odotettavissa anka-

rampi rangaistus kuin sakko, nuoren tilanteesta on tehtävä selvitys. Nuoren seu-

raamusselvityksessä on tarkoituksena kartoittaa nuoren sosiaalista tilannetta, 

sekä rikokseen syyllistymiseen vaikuttaneita syitä. Nuoren seuraamusselvityksen 

laatijana toimii Rikosseuraamuslaitos, joka toimii oikeusministeriön alaisuudessa 

vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomai-

sena ja jonka tavoitteena on uusintarikollisuuden ehkäiseminen ja yhteiskunnan 

turvallisuuden lisääminen. (Rikosseuraamuslaitos 2015a.) 

Nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä annetun lain 7 §:n nojalla Ri-

kosseuraamuslaitoksen on 30 vuorokauden kuluessa syyttäjän pyynnöstä tehtävä 

arviointi käytettävissään olevien tietojen perusteella siitä, miten seuraamusvalin-

nalla ja seuraamuksen täytäntöönpanolla voidaan edistää nuoren rikoksesta epäil-

lyn sosiaalista selviytymistä ja estää häntä syyllistymästä rikoksiin uudestaan. Ri-

kosseuraamuslaitos hankkii ja kokoaa sosiaaliviranomaisen kanssa yhteistyössä 
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tietoja nuoren rikoksesta epäillyn elinolosuhteista, erityisesti päihteiden käytöstä, 

päihdekuntoutuksesta, mielenterveydestä ja mielenterveyspalvelujen käytöstä, 

muiden palveluiden ja tukitoimien tarpeesta sekä muista olennaisesti hänen sosi-

aaliseen tilanteeseensa liittyvistä seikoista. Rikosseuraamuslaitos hankkii seuraa-

musselvitystä varten tarpeellisia tietoja epäillyn sosiaalisesta tilanteesta myös 

muilta viranomaisilta sekä yksityisiltä yhteisöiltä ja henkilöiltä. Nuoren rikoksesta 

epäillyn tilanteen selvittämisestä säädetyn lain 9 §:n nojalla Rikosseuraamuslaitok-

sella ja sosiaaliviranomaisilla on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada 

seuraamusselvityksen kannalta tarpeellisia tietoja selvityksen laatimista varten (L 

24.6.2010/633.)  

Laissa nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä 7 §:ssä säädetään, että 

seuraamusselvityksen yhteydessä epäillylle tulee varata mahdollisuus tulla kuul-

luksi. Seuraamusselvitys voidaan laatia epäiltyä kuulematta tilanteessa, jossa kuu-

leminen on ilmeisen tarpeetonta, nuori on kieltäytynyt kuulemisesta tai häntä ei 

ole tavoitettu. Myös alle 18-vuotiaan epäillyn huoltajalle, edunvalvojalle, muulle 

lailliselle edustajalle tai muulle epäillyn hoidosta ja kasvatuksesta vastaavalle hen-

kilölle, tulee varata tilaisuus tulla kuulluksi asiassa. Selvittämisen yhteydessä on 

lisäksi kuultava tarvittavia viranomaisia ja asiantuntijoita. (L 24.6.2010/633.) 

Rikosseuraamuslaitos laatii tekemänsä arvioinnin perusteella kirjallisen seuraa-

musselvityksen, johon sisällytetään nuoren rikoksesta epäillyn sosiaalista tilan-

netta koskevat olennaiset tiedot (L 24.6.2010/633). Sekä syyttäjä että tuomiois-

tuin ottavat selvitykseen kootut tiedot huomioon syyteharkinnassa ja rangaistuk-

sen määräämisessä. Seuraamusselvitys voi vaikuttaa myös rangaistuksen sisäl-

töön. Seuraamusselvitykseen sisältyy rangaistusajan suunnitelma, jossa arvioi-

daan nuorelle tuomittavan seuraamuksen tarkoituksenmukaisuutta. Lisäksi seu-

raamusselvitykseen sisällytetään tarvittaessa syyttäjän pyytämä, yhdyskuntaseu-

raamukseen tuomitsemista varten tehty selvitys tai lausunto (L 24.6.2010/633). 

(Rikosseuraamuslaitos 2015a.) 
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Nuoresta, jonka epäillään tehneen rikoksia sekä alle 21-vuotiaana että 21 vuotta 

täytettyään, tehdään seuraamusselvitys. Seuraamusselvitystä ei tehdä, jos pääosa 

tutkittavina olevista rikoksista tai päärikos on tehty rikoksista epäillyn täytettyä 21 

vuotta tai jos seuraamusselvityksen tekeminen on ilmeisen tarpeetonta. (L 

24.6.2010/633.) 

4.5 Tuomioistuinkäsittely 

Vastaajan ollessa alle 18-vuotias ei voida käyttää kirjallista menettelyä. Kirjallisella 

menettelyllä tarkoitetaan tilannetta, jossa asia ratkaistaan toimittamatta suullista 

pääkäsittelyä. Pääkäsittelykutsun yhteydessä alle 18-vuotiasta vastaajaa on infor-

moitava hänen oikeudestaan olla henkilökohtaisesti läsnä asian suullisessa käsit-

telyssä tuomioistuimessa, jollei häntä määrätä saapumaan käsittelyyn henkilökoh-

taisesti, sekä huoltajan, edunvalvojan tai muun laillisen edustajan oikeudesta olla 

läsnä asian suullisessa käsittelyssä tuomioistuimessa. Alle 18-vuotiaalle vastaajaa 

on lisäksi informoitava siitä, että tiedon antamista kuva- ja äänitallenteesta voi-

daan rajoittaa yksityisyyden suojaamiseksi ja että asia voidaan käsitellä tuomiois-

tuimessa yleisön läsnä olematta siten kuin oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä 

tuomioistuimissa annetussa laissa säädetään. Nuorelle vastaajalle on annettava 

myös tieto siitä, että hänestä laaditaan nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvit-

tämisestä annetussa laissa säädettyjen edellytyksien mukainen seuraamusselvi-

tys. (L 11.7.1997/689.) 

Pääkäsittely on pidettävä viimeistään 30 päivän kuluessa rikosasian vireille tulosta 

alle 18-vuotiaan vastaajan ollessa syytettynä rikoksesta, josta syytteessä mainittu-

jen seikkojen vallitessa on säädetty kuuden kuukauden vankeusrangaistusta anka-

rampi rangaistus. Mikäli pääkäsittely joudutaan peruuttamaan, uusi pääkäsittely 

on pidettävä 30 päivän kuluessa alkuperäisestä pääkäsittelypäivästä. (L 

11.7.1997/689.) 

Tuomioistuimen tulee varmistaa, että seuraamusselvitys on käytettävissä nuoren 

rikosta koskevassa tuomioistuinkäsittelyssä. Tuomioistuimen tulee myös varata 
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nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen tuntevalle sosiaaliviranomaiselle sekä seuraa-

musselvityksen laatineelle Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehelle tai hänen apu-

naan toimivalle henkilölle tilaisuus tulla kuulluksi nuoren rikosasian tuomioistuin-

käsittelyssä. (L 24.6.2010/633.) 

Oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 2 §:n mukaan vajaavaltainen käyttää vastaajana 

rikosasiassa itse puhevaltaansa, jos hän on syyntakeinen. Alaikäisen ohella puhe-

valtaa käyttää itsenäisesti myös alaikäisen vastaajan edunvalvoja, huoltaja tai muu 

laillinen edustaja. Vastaajan ollessa vajaavaltainen, 18-vuotta täyttänyt ja syynta-

keeton, puhevaltaa käyttää edunvalvoja tai muu laillinen edustaja. (L 1.1.1734/4.) 

Alle 18-vuotiasta vastaajaa ei voida tuomita vankeusrangaistukseen, ellei häntä 

ole henkilökohtaisesti kuultu pääkäsittelyssä (L 11.7.1997/689). Kun rikoksentekijä 

on tehnyt rikoksen alle 18-vuotiaana, sovelletaan rangaistuksen määräämiseen ri-

koslain 6 luvun 8 §:n nojalla lievennettyä rangaistusasteikkoa, jolloin tekijälle saa 

tuomita enintään kolme neljännestä rikoksesta säädetyn vankeus- tai sakkoran-

gaistuksen enimmäismäärästä ja vähintään rikoksesta säädetyn rangaistuslajin vä-

himmäismäärän (L 19.12.1889/39). Lisäksi jos rikoksesta on säädetty ankarim-

maksi rangaistukseksi vankeutta määräajaksi, tuomioistuin voi alle 18-vuotiaan te-

kijän kohdalla määrätä rangaistukseksi vankeuden sijasta sakkoa, jos siihen on eri-

tyisen painavia syitä (L 19.12.1889/39). 

Rikoslain (L 19.12.1889/39) 6 luvun 9 §:n mukaan alle 18-vuotiaana tehdystä ri-

koksesta ei saa tuomita ehdottomaan vankeusrangaistukseen, elleivät painavat 

syyt sitä vaadi. Painavat syyt on käytävä ilmi tuomion perusteluista (Tapani & Tol-

vanen 2016, 154). Nuorisorikostoimikunnan mietinnön (2003, 54) mukaan tällai-

sen painava syyn kohdalla nuorten tekemä rikos on yleensä vakava ja siitä on seu-

rauksena kahdeksaa kuukautta pidempi vankeus. Painavana syynä voidaan tulkita 

myös nuoren syyllistyminen toistuvasti uusiin rikoksiin lyhyen ajan sisällä (Tapani 

& Tolvanen 2016, 153). 15–17-vuotiaita on tuomittu ehdottomaan vankeuteen 

yleensä vain niissä tilanteissa, jossa rikoksesta määrätty rangaistus on pidempi 
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kuin kaksi vuotta vankeutta (Niemi 2019, 148). Painavan syyn merkitystä harkitta-

essa on huomioitava rikoksentekijän sijoitus lastensuojelulain mukaiseen lasten-

suojelulaitokseen (L 19.12.1889/39). Lain esitöissä todetaan, että lastensuojelulai-

tossijoitus tulisi ottaa huomioon ehdolliseen vankeuteen tuomitsemista puolta-

vana tekijänä. Säännöksen pyrkimyksenä on välttää ehdottoman vankeuden käyt-

töä nuorten rangaistuksena ja ohjata seuraamusvalintaa toimivaksi todettuun ja 

tehokkaaseen lastensuojelun ja ehdollisen vankeuden valvonnan keinojen yhteis-

järjestelyyn, joka saa aikaan vaikuttavan kontrollin ja tuen kokonaisuuden. (HE 

215/2014 vp, 88–89.) 

Oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 3 luvun 9 

§:ssä säädetään, että oikeudenkäyntiasiakirja on pidettävä salassa siltä osin kuin 

se sisältää tietoja nuoresta rikoksesta epäillystä laaditusta seuraamusselvityk-

sestä, nuorisorangaistuksen rangaistusajan suunnitelmasta sekä yhdyskuntapalve-

lun, valvontarangaistuksen tai 21 vuotta täytettyään rikoksen tehneen ehdollisen 

vankeuden valvonnan seuraamusselvityksestä. Tuomioistuin voi kuitenkin asiaan 

liittyvän painavan yleisen tai yksityisen edun vuoksi tai sen pyynnöstä, jota tieto 

koskee, päättää, että edellä mainitut salassa pidettäviksi säädetyt oikeudenkäyn-

tiasiakirjat ovat julkisia osaksi tai kokonaan. Lain 4 luvun 15 §:n nojalla tuomiois-

tuin voi asiaan osallisen pyynnöstä tai erityisestä syystä muutoinkin päättää, että 

suullinen käsittely toimitetaan kokonaan tai tarpeellisin osin yleisön läsnä ole-

matta, jos rikoksesta syytteessä oleva on alle 18-vuotias ja suljettu käsittely ei olisi 

vastoin erittäin tärkeää yleistä etua. (L 30.3.2007/370.) 

4.6 Rangaistuksen täytäntöönpano 

Rikosuhrimaksun on velvollinen suorittamaan rikosuhrimaksulain (L 

22.5.2015/669) 2 §:n mukaan se, joka tuomitaan rangaistukseen rikoksesta, josta 

säädetty ankarin rangaistus on vankeutta. Rikosuhrimaksun määrä on 40 euroa 

maksimirangaistuksen ollessa kuusi kuukautta vankeutta ja tätä vakavammista ri-
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koksista maksettava määrä on 80 euroa (Rikosuhripäivystys 2019a). Rikoksenteko-

hetkellä alle 18-vuotiaalla tekijällä ei kuitenkaan ole velvollisuutta maksaa rikos-

uhrimaksua (L 22.5.2015/669). 

Laissa yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta 1 luvun 4 §:ssä säädetään, 

että alle 21-vuotiaana rikoksen tehneille nuorille tuomittua yhdyskuntaseuraa-

musta täytäntöön pantaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota tuomitun iästä ja 

kehitysvaiheesta johtuviin tarpeisiin (L 10.4.2015/400). Lain esitöiden mukaan 

tämä edellyttää viranomaisilta erityistä tarkkaavaisuutta ja hienotunteisuutta, 

koska yhdyskuntaseuraamus sisältää valvontatoimenpiteitä ja se pannaan täytän-

töön nimenomaan tuomitun omassa yhteisössä. Valvontatoimenpiteiden suorit-

taminen tulisi suorittaa niin, etteivät ne kiinnitä ympäristön huomiota ja paljasta 

yhdyskuntaseuraamuksen suorittamista ulkopuolisille henkilöille. (HE 215/2014 

vp, 54–55.)  

Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoa koskevan lain 4 luvun 17 §:ssä sääde-

tään, että yhdyskuntapalvelun, valvontarangaistuksen, ehdollisen vankeuden, 

jonka tehosteeksi on tuomittu valvontaan, ja nuorisorangaistuksen täytäntöön-

pano on aloitettava ilman aiheetonta viivytystä ja seuraamus on suoritettava lop-

puun yhden vuoden ja kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun tuomio on tullut täy-

täntöönpanokelpoiseksi. Lain 4 luvun 18 §:n mukaan alle 21-vuotiaan rikoksente-

kijän yhdyskuntapalvelun, valvontarangaistuksen ja nuorisorangaistuksen täytän-

töönpano voidaan lykätä tai keskeyttää sillä perusteella, että häntä ei tavata tai 

hänen olinpaikkaansa ei ole voitu saada selville. (L 10.4.2015/400.) 

Vankeuslain 1 luvun 5 §:n mukaan alle 21-vuotiaina rikoksensa tehneille nuorille 

tuomittua vankeutta täytäntöön pantaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota 

vangin iästä ja kehitysvaiheesta johtuviin tarpeisiin. Rikosseuraamuslaitoksen oh-

jeessa on linjattu, että alaikäisen vankeuden aikana on palveltava alaikäisen etua 

mahdollistamalla perhe- ja ystävyyssuhteiden ylläpitäminen, turvaamalla oppivel-

vollisuuden toteutuminen ja opiskelumahdollisuudet sekä huomioimalla alaikäi-

sen kielellinen, kulttuurinen ja uskonnollinen tausta (Vesterbacka & Hannula 
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2017). Lain 4 luvun 8 §:ssä säädetään, että sijoitettaessa vankeja vankilaan tulee 

ottaa huomioon rangaistusajan suunnitelman mukaisesti vangin kotipaikka, yh-

teyksien säilyminen lähiomaisiin tai muihin läheisiin, ikä, sukupuoli, terveydentila, 

rangaistuskertaisuus, vangin aikaisempi rikollisuus ja vangin oma toivomus sekä 

mahdollisuudet sijoittua rangaistusajan suunnitelman edellyttämään toimintaan. 

Saman pykälän mukaan alle 18-vuotias tulee sijoittaa sellaiseen vankilaan, jossa 

hänet voidaan pitää erillään aikuisista vangeista, jollei hänen etunsa muuta vaadi. 

Lain esitöissä (HE 263/2004 vp, 68) todetaan, että alle 21-vuotiaat, joita ei ole si-

joitettu avolaitokseen, olisi sijoitettava ensisijaisesti laitokseen, jossa on erityistä 

toimintaa nuorille vangeille. Lisäksi vankeuslain 5 luvun 2 §:ssä säädetään, että alle 

18-vuotias vanki on pidettävä erillään aikuisista vangeista, jollei hänen etunsa 

muuta vaadi. (L 23.9.2005/767.) 

Vangille voidaan myöntää hänen hakemuksestaan poistumislupa, jolla vangille an-

netaan lyhyeksi ajaksi lupa poistua vankilasta. Poistumisluvalla pyritään tukemaan 

vangin yhteyksien säilymistä ja sijoittumista yhteiskuntaan sekä vähentämään va-

paudenmenetyksestä aiheutuvia haittoja. Poistumislupa voidaan myöntää ran-

gaistusajan pituuden perusteella, kun rangaistusajasta vangin ehdonalaiseen va-

pauteen päästämiseen tai yhdistelmärangaistukseen kuuluvan vankeuden osuu-

desta eli vankilassaoloajasta, on suoritettu kaksi kolmasosaa ja vähintään kaksi 

kuukautta. Elinkautista vankeusrangaistusta suorittavan vangin mahdollisuus pois-

tumislupaan määräytyy 12 vuoden vankilassaoloajan mukaan ja alle 21-vuotiaana 

tehdystä rikoksesta elinkautiseen vankeuteen tuomitun vangin poistumislupa 

määräytyy 10 vuoden vankilassaoloajan mukaan. (L 23.9.2005/767.) 
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5 NUOREN RIKOKSENTEKIJÄN SEURAAMUKSET JA NIIDEN ERITYIS-

PIIRTEET 

Nuorten rikosoikeudelliset sanktiot on porrastettu rikoksen vakavuuden mukaan 

ja niitä on enemmän kuin aikuisilla (Niemi 2019, 147). Lasten ja nuorten rankaise-

minen on lähtökohtaisesti lievempää ja rankaisemisella pyritään edistämään kas-

vatuksellisia, koulutuksellisia ja sosiaalistavia päämääriä (Marttunen 2008, 95). 

Lievennykset näkyvät tuomituissa rangaistuslajeissa sekä rangaistusten pituuk-

sissa ja määrissä (Niemi 2019, 159). Nuorille määrättyjä lievempiä rangaistuksia 

selittää osakseen myös se seikka, että nuorten eivät syyllisty yleensä niin vakaviin 

rikoksiin kuin aikuiset (Niemi 2019, 148). Osalle nuorista rikosoikeusjärjestelmän 

reagointi rikokseen voi antaa niin kutsutun pysäytysvaikutuksen, mutta joidenkin 

nuorten kohdalla se ei yksin riitä ehkäisemään uusintarikollisuutta (Tapani & Tol-

vanen 2016, 289). Nuorten rankaisemisessa pyritään oleellisesti parantamaan 

nuoren rikoksentekijän rikoksettoman elämän valmiuksia (Tapani & Tolvanen 

2016, 289). 

15–17-vuotiaiden seuraamuksista 85–90 % ja 18–20-vuotiaiden seuraamuksista 

80–85 % määrätään tuomioistuimen ulkopuolella, kuten rikesakko- tai rangaistus-

määräysmenettelyssä. Lievin mahdollinen nuoren rikosseuraamus on poliisin huo-

mautus (Marttunen 2008, 152). Nuorten tekemistä rikoksista vain vähäinen osa 

etenee tuomioistuimiin ja vieläkin vähäisempi osa vapausrangaistusten täytän-

töönpanoon. Nuorten tekemien rikosten ensisijaisia käsittelyviranomaisia ovatkin 

poliisi, lastensuojelu- ja sosiaaliviranomaiset sekä rikosten sovittelutoimi. (Niemi 

2019, 149–150, 159.) 

Lasten ja nuorten tekemiin rikoksiin voidaan siis puuttua myös rinnakkaisilla tai 

vaihtoehtoisilla keinoilla, kuten lastensuojelun toimenpiteillä tai sovittelulla 

(Niemi 2019, 147). Alaikäisen rikollinen toiminta voi aiheuttaa lastensuojelutoi-

menpiteenä kiireellisen sijoituksen sijaishuoltoon tai huostaanoton, mikäli nuoren 

edun katsotaan vaativan sitä (Elfgren ym. 2007, 88; Rikosuhripäivystys 2019b). 
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Tässä luvussa käsitellään tarkemmin nuorten rikoksentekijöiden seuraamuslajeja 

ja niiden erityispiirteitä. 

5.1 Sovittelu 

Sovittelusta säädetään laissa rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta (L 

9.12.2005/1015). Sovittelulla tarkoitetaan vapaaehtoiseen suostumukseen perus-

tuvaa maksutonta palvelua, jossa rikoksesta epäillylle ja rikoksen uhrille järjeste-

tään mahdollisuus puolueettoman sovittelijan välityksellä kohdata toisensa luot-

tamuksellisesti, käsitellä rikoksesta sen uhrille aiheutuneita henkisiä ja aineellisia 

haittoja sekä pyrkiä omatoimisesti sopimaan toimenpiteistä niiden hyvittämiseksi 

(L 9.12.2005/1015). Alaikäisen henkilön osallistuminen sovitteluun edellyttää hä-

nen henkilökohtaista suostumustaan sekä myös hänen huoltajansa tai muun lailli-

sen edustajansa suostumusta (L 9.12.2005/1015).  

Aloitteen sovitteluun ryhtymisestä voi tehdä rikoksesta epäilty, rikoksen uhri, po-

liisi- tai syyttäjäviranomainen tai muu viranomainen sekä huoltaja tai muu laillinen 

edustaja tilanteessa, jossa rikoksesta epäilty tai rikoksen uhri on alaikäinen (L 

9.12.2005/1015). Alaikäisen henkilön huoltajan tai muun laillisen edustajan läsnä-

olo sovittelutapaamisessa voidaan kieltää vain sen ollessa selvästi alaikäisen osa-

puolen edun vastaista (L 9.12.2005/1015). Myös alle 15-vuotiaiden tekemien ri-

kosten sovittelu on mahdollista (Niemi 2019, 147). Alle 15-vuotiaan osapuolen 

huoltajaa tai muuta laillista edustajaa ei saa kieltää osallistumasta sovittelutapaa-

miseen (L 9.12.2005/1015). 

Sovittelu on täysimittaista oikeudenkäyntiä halvempi ja joustavampi menettely, 

jossa 70–80 % tapauksista tuloksena on sovinto (Tuomioistuinlaitos 2021a). Sovit-

telu voi johtaa lievempien rikoksien kohdalla syyttämättäjättämispäätökseen, jol-

loin asian käsittely päättyy ja oikeudenkäyntiä ei tule. Sovittelun tuloksena voi olla 

myös tuomitsematta jättäminen tai lievempi rangaistus. Jos sovittelussa ei päästä 

sovintoon tai vaikka sovinto olisi saavutettukin, syyttäjä voi syyttää rikoksesta 
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epäiltyä ja nostaa syytteen, jolloin asian käsittely siirtyy oikeudenkäyntiin. (Rikos-

uhripäivystys 2019c.) 

Vuonna 2018 alle 15-vuotiaan tekemäksi epäillyistä, poliisin selvittämistä muista 

kuin liikennerikoksista 18 % tuli soviteltavaksi. 15–17-vuotiaiden rikoksista 16 % ja 

18–20-vuotiaiden rikoksista 7 % tuli käsiteltäväksi sovitteluun. Sovitteluun ohja-

tuista rikoksista 30 % oli alle 21-vuotiaiden tekemiä, mikä kertoo sovittelun kes-

keisyydestä lasten ja nuorten tekemien rikosten kohdalla. (Niemi 2019, 157–158.) 

5.2 Syyttämättä jättäminen 

Syyttäjä saa jättää syytteen nostamatta niin kutsutulla vähäisyysperusteella, jos 

epäillystä rikoksesta ei olisi odotettavissa ankarampaa rangaistusta kuin sakko ja 

rikosta pidetään sen haitallisuus tai siitä ilmenevä rikoksesta epäillyn syyllisyys 

huomioon ottaen kokonaisuutena arvostellen vähäisenä. Syyttäjä voi jättää syyt-

teen nostamatta myös nuoruusperusteella, jos epäilty on tekohetkellä ollut alle 

18-vuotias ja rikoksesta olisi odotettavissa enintään sakkorangaistus tai kuuden 

kuukauden vankeusrangaistus, sekä rikoksen katsotaan johtuneen pikemmin ym-

märtämättömyydestä tai harkitsemattomuudesta kuin piittaamattomuudesta lain 

kieltoja ja käskyjä kohtaan. (L 11.7.1997/689; Niemi 2019, 149–150.) 

Jollei tärkeä yleinen tai yksityinen etu muuta vaadi, syyttäjä voi jättää syytteen 

nostamatta myös kohtuusperusteella, jos oikeudenkäyntiä ja rangaistusta olisi pi-

dettävä kohtuuttomina tai tarkoituksettomina huomioiden rikoksesta epäillyn ja 

asianomistajan välillä saavutettu sovinto tai muu epäillyn toiminta tekonsa vaiku-

tusten estämiseksi tai poistamiseksi, hänen henkilökohtaiset olonsa, teosta hä-

nelle aiheutuvat muut seuraukset, sosiaali- ja terveydenhuollon toimet tai muut 

seikat. Syyttämättäjättämispäätös kohtuusperusteella voidaan tehdä, jos epäilty 

rikos ei yhteisen rangaistuksen määräämistä tai aikaisemmin tuomitun rangaistuk-

sen huomioon ottamista koskevien säännösten johdosta olennaisesti vaikuttaisi 

kokonaisrangaistuksen määrään tai asian käsittelyn jatkamisesta aiheutuvat kus-
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tannukset olisivat selvästi epäsuhtaiset asian laatuun ja siitä mahdollisesti odotet-

tavissa olevaan seuraamukseen nähden. Kohtuusperuste on tullut käytettäväksi 

siis esimerkiksi tilanteessa, jossa rikos on soviteltu tekijän ja uhrin kesken. Jos syyt-

täjä jättää syytteen nostamatta, on tehtävä syyttämättäjättämispäätös, jonka pe-

rusteluista ilmenee ne seikat ja todisteet sekä näytön arviointi ja oikeudellinen 

päättely, joihin päätös perustuu. Mikäli syyttäjä jättää syytteen nostamatta vähäi-

syys-, nuoruus- tai kohtuusperusteella eikä yleinen etu vaadi muuta, syyttäjä saa 

jättää myös menettämisvaatimuksen esittämättä samoin perustein kuin syyttä-

mättäjättämispäätöksen. (L 11.7.1997/689; Niemi 2019, 149–150.) 

Syyttämättä jättäminen on 15–17-vuotiaiden ikäryhmässä lähes neljä kertaa ylei-

sempää kuin muissa ikäryhmissä. Yleisimmät rikokset, joista tehdään syyttämättä-

jättämispäätös, ovat lievä varkaus, lievä vahingonteko ja lievä pahoinpitely. Syyt-

tämättäjättämispäätöksissä vain noin kolmanneksessa perusteena on nuoruus ja 

huomattava osuus nuorten rikoksista jätetään syyttämättä kohtuus- tai vähäisyys-

perusteella. Nuoruus tosin saattaa vaikuttaa syyttämättä jättämiseen myös koh-

tuus- ja vähäisyysperustetta sovellettaessa. (Niemi 2019, 149–150.) 

5.3 Tuomitsematta jättäminen 

Tuomitsematta jättäminen on tuomioistuimessa määrättävä ratkaisu, joka vahvis-

taa rikokseen syyllistymisen (Niemi 2019, 150). Tuomioistuin saa jättää rangaistuk-

sen tuomitsematta rikoslain 6 luvun 12 §:n nojalla, jos tekijä on tehnyt rikoksensa 

alle 18-vuotiaana, teon katsotaan johtuneen ymmärtämättömyydestä tai harkit-

semattomuudesta ja rikoksentekijän katsotaan ottavan opikseen ilman rangaistus-

takin (L 19.12.1889/39; Elfgren ym. 2007, 80). 

Vuonna 2018 tuomitsematta jättäminen määrättiin rangaistuslajina 3,1 %:lle 15–

17-vuotiaista, 0,3 %:lle 18–20-vuotiaista ja 0,6 %:lle yli 21-vuotiaista rikoksenteki-

jöistä. Tästä voidaan havaita, että tuomitsematta jättäminen seuraamuksena on 

selvästi yleisempää alle 18-vuotiaiden ikäryhmässä kuin sitä vanhemmissa ikäryh-

missä. (Niemi 2019, 149–150.) 
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5.4 Sakkorangaistus 

Sakkorangaistusta ohjaa laki sakon ja rikesakon määräämisestä (L 27.8.2010/754). 

Rikoksesta oikeudessa tuomittava sakko tuomitaan päiväsakkoina, jotka muodos-

tavat sakon kokonaissumman. Esimerkiksi 20 päiväsakkoa, jotka ovat kukin arvol-

taan 10 euroa, muodostavat kokonaisuudessaan 200 euron sakon. Päiväsakkojen 

lukumäärä on sitä suurempi, mitä moitittavampi teko on kyseessä, kuitenkin enin-

tään 120. Yhden päiväsakon suuruuteen vaikuttavat tuomitun tulot ja varat. Sak-

korangaistuksen tarkoituksena on vaikuttaa henkilön taloudelliseen asemaan aina 

samalla tavoin varallisuudesta riippumatta, jonka vuoksi varakkaan henkilön päi-

väsakko on vähävaraisen päiväsakkoa suurempi. (Elfgren ym. 2007, 82.) 

Sakkomenettely on tuomioistuimen ulkopuolella tapahtuva kirjallinen sakkoasian 

käsittely ja ratkaisu. Rikesakon tai sakkorangaistuksen määrääjänä on tapauksesta 

riippuen poliisi tai syyttäjä. Sakkomenettelyn käyttöön tarvitaan asianomistajan ja 

rikkomuksesta epäillyn suostumus. Suostumuksen antamisella asianosaiset suos-

tuvat sakkomenettelyyn ja luopuvat samalla oikeudesta asian suulliseen käsitte-

lyyn käräjäoikeudessa (Poliisi 2020). Sakkomenettelyssä voidaan antaa rikesakko-

määräys, sakkomääräys tai rangaistusmääräys sellaisesta teosta, josta on säädetty 

rangaistuksena enintään kuuden kuukauden vankeus. Sakon oheisseuraamuksena 

voidaan määrätä tilanteesta riippuen myös enintään 1000 euron menettämisseu-

raamus ja 40 euron rikosuhrimaksu. (Syyttäjälaitos 2021a.) 

Rikesakko on lievistä rikkeistä määrättävä sakkorangaistus (Elfgren ym. 2007, 82). 

Se on rahamäärältään kiinteä 20–200 euron summa ja siten sakotetun tuloilla tai 

varallisuudella ei ole vaikutusta sen määrään (Elfgren ym. 2007, 82; Poliisi 2020). 

Rikesakko määrätään laissa rikesakkorikkomuksista (L 18.11.2016/986) määritel-

lyistä rikkomuksista, kuten esimerkiksi yleisestä järjestyksen häiritsemisestä, päih-

dyttävän aineen nauttimisesta julkisella paikalla, sekä alkoholijuoman hallussa pi-

tämisestä alle 18-vuotiaana tai väkevän alkoholijuoman hallussapidosta 18–19-

vuotiaana (Poliisi 2020). Rikesakkomääräys ei etene syyttäjän ratkaistavaksi (Poliisi 

2020). 
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Sakkomääräys tarkoittaa poliisin, tullimiehen, rajavartijan tai erätarkastajan mää-

räämää sakkorangaistusta, joka ei myöskään etene enää syyttäjän ratkaistavaksi 

ja jota käytetään tyypillisesti liikennerikoksissa ja näpistyksissä. Sakkomääräyk-

sellä voidaan määrätä rikkomuskohtaisesti enintään 20 päiväsakon suuruinen 

sakko tai yhteinen sakkorangaistus useammasta rikkomuksesta, sekä lisäksi sakon 

tai yhteisen sakon korotukset, menettämisseuraamus ja rikosuhrimaksu, jotka 

pannaan täytäntöön kuin lainvoimainen tuomio. (Oikeusrekisterikeskus 2017; Po-

liisi 2020.) 

Jos suostumusta sakkomenettelyyn ei ole joltain osin tai lainkaan tai asiaan tarvi-

taan syyttäjän ratkaisu, käytetään sakko- ja rangaistusvaatimusta. Sakkovaati-

musta voidaan käyttää esimerkiksi tilanteessa, jossa epäillyn päiväsakkoihin vai-

kuttavat tulot ovat muuttuneet verotiedoista oleellisesti ja epäillylle annetaan 

mahdollisuus toimittaa muuttuneet tulotiedot syyttäjälle. Rangaistusmääräys on 

poliisin antamaan sakkovaatimukseen perustuva syyttäjän määräämä sakko. Ran-

gaistusvaatimus otetaan käyttöön tilanteessa, jossa epäilty ei suostu sakkomenet-

telyyn, mutta hänelle varataan 30 päivän harkinta-aika suostumuksen antamiseen 

jälkikäteen. Sakotettava ei voi kieltäytymisen jälkeen ilmoittaa suullisesti suostu-

mustaan, vaan hän voi maksaa harkinta-aikana osan sakosta tai koko sakon ja näin 

osoittaa suostuvansa sakkomenettelyyn (Syyttäjälaitos 2021b). Jos sakkoa ei ole 

rangaistusvaatimusasiassa maksettu määräajassa, sakkoasia siirtyy rikosprosessiin 

eli esitutkintaan ja siitä syyteharkintaan sekä mahdolliseen oikeudenkäyntiin 

(Syyttäjälaitos 2021b). (Poliisi 2020.) 

Rikoslain 2 a luvun 4 §:n mukaan sakkoon tuomitulle, jolta ei ole saatu sakkoa pe-

rityksi, on maksamatta olevan sakon sijasta määrättävä muuntorangaistuksena 

vankeutta. Sakon muuntorangaistusta ei voida kuitenkaan määrätä, jos sakkoon 

johtanut rikos on tehty alle 18-vuotiaana. (L 19.12.1889/39.) 

Erilaiset sakkorangaistukset ovat selvästi yleisin seuraamus sekä 15–17-vuotiai-

den, että 18–20-vuotiaiden ikäryhmässä. Vuonna 2018 tuomioistuimissa rangais-

tuksena tuomittiin sakkoa 15–17-vuotiaista noin 78 %:lle ja 18–20-vuotiaista noin 
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69 %:lle. Keskimääräinen oikeudenkäynnissä tuomittujen päiväsakkojen luku-

määrä vuonna 2018 oli 15–17-vuotiaiden ikäryhmässä 32 ja kaikissa ikäryhmissä 

39. 15–17-vuotiaille tuomitun yhden päiväsakon arvo oli keskimääräisesti 6,60 eu-

roa ja muiden ikäryhmien 12 euroa. Vuonna 2018 tuomioistuimissa tuomitut sakot 

olivat 15–17-vuotiaiden ikäryhmässä kokonaisrahamäärältään noin 220 euroa ja 

muissa ikäryhmissä tuomitut sakot 475 euroa. Nuorille tuomioistuimessa määrätyt 

sakot ovat noin kolme kertaa suurempia kuin rangaistus- ja sakkomääräysmenet-

telyssä saadut sakot. (Niemi 2019, 149, 151.) 

Yleisin nuoriin kohdistettava rikosoikeudellinen rangaistus on rangaistus- tai sak-

komääräysmenettelysakko. Vuonna 2018 keskimääräinen 15–17-vuotiaiden ran-

gaistusmääräyssakko on 62 euroa ja sakkomääräyssakko 83 euroa. Rangaistus- ja 

sakkomääräysmenettelyssä annettujen päiväsakkojen lukumäärä on yleensä ma-

tala, kuten 10 päiväsakkoa. Alaikäisille nuorille määrättävät sakkorangaistukset 

ovat siis lähtökohtaisesti lievempiä ja niihin vaikuttavat myös sakkojen rahamää-

rää korottavien nettotulojen puuttuminen. (Niemi 2019, 149, 151.) 

5.5 Ehdollinen vankeusrangaistus 

Ehdollisen vankeusrangaistuksen pituus on enintään kaksi vuotta (Rikosseuraa-

muslaitos 2017, 6). Rikoslain (L 19.12.1889/39) 6 luvun 9 §:n nojalla määräaikai-

nen, enintään kahden vuoden vankeusrangaistus voidaan määrätä ehdolliseksi, 

jollei rikoksen vakavuus, rikoksesta ilmenevä tekijän syyllisyys tai tekijän aikai-

sempi rikollisuus edellytä ehdottomaan vankeuteen tuomitsemista. Ehdollisessa 

vankeusrangaistuksessa vankeuden täytäntöönpanoa lykätään vähintään vuoden 

ja enintään kolmen vuoden koeajaksi. Kun tuomio julistetaan tai annetaan, koe-

aika alkaa (L 19.12.1889/39). Tuomioistuin voi määrätä ehdollisen vankeuden täy-

täntöönpantavaksi, jos ehdolliseen vankeuteen tuomittu tämän koeajan aikana te-

kee uuden rikoksen, josta olisi tuomittava ehdotonta vankeutta. Tällaisessa tilan-

teessa täytäntöönpantavasta rangaistuksesta ja koeajalla tehdystä rikoksesta tuo-

mittavasta rangaistuksesta määrätään yhteinen ehdoton vankeusrangaistus tai 

yhdistelmärangaistus (L 19.12.1889/39). Ehdollinen vankeusrangaistus voidaan 
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myös määrätä täytäntöönpantavaksi vain osaksi, jolloin loppuosa rangaistuksesta 

jää ehdolliseksi entisin koeajoin. (Rikosseuraamuslaitos 2020.) 

Ehdollinen vankeusrangaistus oli vuonna 2018 toiseksi yleisin nuorille rikoksente-

kijöille tuomittu rangaistus (Niemi 2019, 159). 15–17-vuotiaille vuonna 2018 tuo-

mituista vankeusrangaistuksista 87 % oli ehdollisia. Vastaava luku 18–20-vuotiai-

den ikäryhmässä oli 77 %. Aikuisten vankeustuomioista ehdollisia oli 63 %. Tuo-

mioistuimessa käsiteltävien rikosasioiden 15–17-vuotiaista vastaajista vajaa vii-

desosa tuomitaan ehdolliseen vankeuteen. Viime vuosina vain muutamassa ta-

pauksessa nuoren ehdollinen vankeustuomio on laitettu täytäntöön ja nuori on 

joutunut vankilaan. (Niemi 2019, 151, 156.) 

Ehdollisen vankeuden tehosteena voidaan tuomita valvontaa, oheissakkoa tai 14–

120 tuntia yhdyskuntapalvelua. Yhdyskuntapalvelu voidaan määrätä ehdollisen 

vankeuden tehosteeksi, jos ehdollisen vankeuden pituus on kahdeksan kuukautta 

tai enemmän. Vuonna 2018 15–17-vuotiaiden ehdollisista vankeusrangaistuksista 

49 %:ssa käytettiin tehosteena valvontaa. 18–20-vuotiaiden ehdollisen vankeuden 

tehosteena oli 29 %:ssa oheissakko, 37 %:ssa valvonta ja 22 %:ssa yhdyskuntapal-

velu. (Niemi 2019, 151; Rikosseuraamuslaitos 2020.) 

5.5.1 Ehdollisesti rangaistun nuoren valvonta 

Ehdolliseen vankeuteen tuomitulle alle 21-vuotiaalle henkilölle voidaan tuomita 

oheisrangaistuksena 15 kuukauden pituinen valvonta. Valvonnan kautta pyritään 

vähentämään uusiin rikoksiin syyllistymistä, tukemaan nuoren pyrkimyksiä rikok-

settomaan elämään ja vahvistamaan nuoren mahdollisuuksia kiinnittyä yhteiskun-

taan. Nuoren valvojana toimii Rikosseuraamuslaitoksen työntekijä (Rikosseuraa-

muslaitos 2015b). Valvonta sisältää valvottavan ja valvojan välisiä tapaamisia sekä 

mahdollisesti yhteistyötä valvottavan läheisten tai eri viranomaisten kanssa. (Ri-

kosseuraamuslaitos 2015a.) 
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Valvottavan nuoren tulee suorittaa valvontatapaamiset säännöllisesti ennalta so-

vittuina aikoina ja päihteettömänä. Tapaamisissa valvottava keskustelee valvojan 

kanssa rikokseen tekemiseen johtaneista syistä sekä myös esimerkiksi raha-asi-

oista, ihmissuhteista ja työelämästä. Valvottavan tekemään rikokseen liittyvät kes-

kustelut kuuluvat aina valvonnan sisältöön ja niiden tarkoituksena on saada val-

vottava ymmärtämään omaa käyttäytymistään eri tilanteissa. Valvojalta saa myös 

kannustusta, neuvoja ja apua viranomaisten kanssa toimimiseen. Valvonnan si-

sältö suunnitellaan yhdessä valvottavan nuoren kanssa. (Rikosseuraamuslaitos 

2015b.) 

Mikäli valvontaan tuomittu nuori ei noudata valvonnan sääntöjä, mahdollinen 

tehty rikkomus selvitetään ja valvottava voi saada huomautuksen tai kirjallisen va-

roituksen. Poliisi voi tarvittaessa noutaa valvottavan valvontatapaamiseen. Valvot-

tavan rikkoessa valvonnan sääntöjä Rikosseuraamuslaitos voi myös esittää syyttä-

jälle ehdotuksen valvonta-ajan pidentämisestä tai olla tarvittaessa yhteydessä 

muihin viranomaisiin valvonnan toteutumisen turvaamiseksi. (Rikosseuraamuslai-

tos 2015b.) 

Jos valvontaa käytetään nuorille rikoksentekijöille ehdollisen vankeuden tehos-

teena ja sitä pidetään perusteltuna rikoksentekijän sosiaalisen selviytymisen edis-

tämiseksi ja uusien rikosten ehkäisemiseksi, tulee siitä tehdä erillinen päätös tuo-

mioistuimessa. Aiemmin nuori rikoksentekijä oli automaattisesti valvonnassa ja oi-

keuden tuli erikseen määrätä, ettei valvonnan tarvetta ole. Tuomioistuimen teke-

män erillisen päätöksen vuoksi valvonnan käyttö on vähentynyt. Aiemmin vuosina 

1999–2000 valvonta liitettiin ehdollisesti rangaistulle sekä 15–17-vuotiaiden että 

18–20-vuotiaiden ikäryhmässä noin 85 %:ssa tapauksista. Nykyisin ehdollisen van-

keuden oheisseuraamuksena määrätään valvonta 15–17-vuotiaille noin joka toi-

sessa tapauksessa ja 18–20-vuotiaille noin vajaassa puolessa tapauksista. (Niemi 

2019, 155.) 
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5.6 Nuorisorangaistus 

Rikoksissa, joissa sakko koetaan liian lievänä ja ehdoton vankeus liian ankarana 

seuraamuksena, 15–17-vuotias rikoksentekijä voidaan tuomita nuorisorangaistuk-

seen. 18–20-vuotias rikoksentekijä voidaan samassa tilanteessa tuomita ehdotto-

maan vankeuteen sellaisenaan tai muunnettuna yhdyskuntapalveluksi tai valvon-

tarangaistukseksi. (Rikosseuraamuslaitos 2015a; Niemi 2019, 152.) 

Nuorisorangaistus on pituudeltaan 4–12 kuukautta ja sen pyrkimyksenä on vähen-

tää nuoren rikoksiin syyllistymistä. Nuorisorangaistukseen tuomitun nuoren 

kanssa työskennellään tiiviisti säännöllisten valvontatapaamisten, sosiaalista toi-

mintakykyä edistävien tehtävien ja ohjelmien, sekä työelämään ja työhön pereh-

tymisen kautta. Nuorisorangaistukseen liittyvä valvonta on ajallisesti intensiivi-

sempää ja sisällöllisesti laajempaa verrattuna ehdolliseen vankeuteen liittyvään 

valvontaan (Niemi 2019, 156). Valvottava saa tehdä nuorisorangaistukseen kuulu-

via asioita enintään 8 tuntia viikossa (Rikosseuraamuslaitos 2015c). Nuori on vel-

vollinen suorittamaan nuorisorangaistusta etukäteen vahvistetun aikataulun mu-

kaisesti. (Rikosseuraamuslaitos 2015a.) 

Nuorisorangaistukseen kuuluvia valvontatapaamisia koskevat samat periaatteet ja 

säännöt kuin ehdollisesti rangaistun nuoren valvontatapaamisiakin. Jos tuomittu 

nuori jättää nuorisorangaistuksen suorittamisen aloittamatta, kesken tai mahdol-

lisen annetun varoituksen huomioimatta, Rikosseuraamuslaitos välittää asian 

syyttäjälle jatkotoimia varten (Rikosseuraamuslaitos 2015c). Tuomioistuin voi 

määrätä ehdotonta vankeutta suorittamatta jääneen nuorisorangaistuksen tilalle 

(Rikosseuraamuslaitos 2015c).  

Nuorisorangaistuksen käyttö on ollut harvinaista ja huomattavasti vähäisempää 

kuin lakia säädettäessä tavoiteltiin. Rangaistuksen kokeiluvaiheessa vuosina 

1997–2004 nuorisorangaistukseen tuomittiin vuosittain keskimäärin 40 ja enim-

millään 100 nuorta. Valtakunnallisen käyttöönoton jälkeen vuosina 2005–2011 

nuorisorangaistustuomioita määrättiin vuosittain keskimäärin 20 kappaletta ja 
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vuosina 2021–2018 nuorisorangaistukseen tuomittiin vuosittain vain 5–10 nuorta. 

Vuonna 2018 nuorisorangaistukseen tuomittiin vain 0,4 % nuorista rikoksenteki-

jöistä. (Niemi 2019, 152, 156.) 

Rikosseuraamuslaitos suosittaa vain noin puolessa antamistaan toimeenpano-

suunnitelmalausunnoistaan nuorisorangaistuksen käyttöä ja tuomioistuimet saat-

tavat tuomita nuorisorangaistuksen sijasta oheissakkoa tai valvonnalla tehostetun 

ehdollisen vankeuden. Näiden nähdään olevan syitä nuorisorangaistuksen vähäi-

sen käytön takana. Nuorten keskivakavassa rikollisuudessa nuorisorangaistusta 

selvästi yleisempi seuraamus on valvonnalla tehostettu ehdollinen vankeus. 

(Niemi 2019, 156.) 

5.7 Yhdyskuntapalvelu 

Yhdyskuntapalvelu on ehdottoman vankeuden sijasta määrättävä vaihtoehtoinen 

rangaistus, jossa tuomittu tekee vapaa-ajallaan palkatonta työtä sovitun aikatau-

lun mukaisesti (Rikosseuraamuslaitos 2015e). Enintään kahdeksan kuukauden eh-

doton vankeus voidaan muuntaa tietyin edellytyksin 14–240 tunnin yhdyskunta-

palveluksi (Rikosseuraamuslaitos 2017, 8).  

Yhdyskuntapalvelupaikkana voi olla esimerkiksi kunnan, seurakunnan, yhdistyksen 

tai urheiluseuran tarjoama paikka. Yksi tehty yhdyskuntapalvelutunti vastaa yhden 

päivän vankeutta. Tuomittu suorittaa yhdyskuntapalvelua yleensä kaksi kertaa vii-

kossa ja enintään neljään tuntia kerrallaan. (Rikosseuraamuslaitos 2015e.) Käytän-

nössä siis yhdyskuntapalveluun tuomittu suorittaa viikossa enimmillään kahdek-

san päivän edestä vankeutta.  

Yhdyskuntapalvelurangaistusta voidaan suorittaa myös enintään 30 tunnin edestä 

osallistumalla Rikosseuraamuslaitoksen järjestämään tai hyväksymään toimintaan 

taikka sosiaali- ja terveydenhuollon julkisen tai yksityisen palveluntuottajan järjes-

tämään avohoitoon. Toiminnalla tai hoidolla pyritään vähentämään tuomitun uu-

sintarikollisuuden riskiä tai päihdeongelmia sekä lisäämään tuomitun edellytyksiä 
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suorittaa yhdyskuntapalvelurangaistus. Vähintään puolet tuomitusta rangaistuk-

sesta tulee kuitenkin suorittaa työllä. Alle 21-vuotiaalle rikoksentekijälle tuomit-

tuun yhdyskuntapalveluun voidaan sisällyttää lisäksi erityisesti nuorille suunnat-

tuja sosiaalista toimintakykyä edistäviä tehtäviä ja ohjelmia sekä niiden yhtey-

dessä annettavaa tukea ja ohjausta. Tällaisessa tilanteessa voidaan poiketa myös 

edellä mainituista, toiminnan määrää koskevista rajoituksista. (L 10.4.2015/400.) 

Yhdyskuntapalveluun tuomittu osallistuu rangaistusajan suunnitelman laatimi-

seen ja sitoutuu tulemaan sovittuihin tapaamisiin ajoissa ja päihteettömänä. Tuo-

mitun tulee suorittaa annetut yhdyskuntapalvelutehtävät huolellisesti ja moit-

teetta, sekä käyttäytyä asiallisesti. Häntä velvoittaa myös salassapitovelvollisuus 

koskien palvelupaikan asioita. Mikäli tuomitulle tulee este saapua yhdyskuntapal-

veluun, on hänen toimitettava valvojalleen viipymättä tästä selvitys. Tuomitulla on 

velvollisuus osallistua puhalluskokeeseen tai sylki- tai virtsanäytteen antamiseen 

epäiltäessä hänen päihteettömyyttään. Tuomitun tulee ilmoittaa valvojalleen 

myös elämäntilanteen muutoksista, kuten muuttuneesta osoitteesta. Yhdyskun-

tapalveluun voi sisältyä työpalvelun lisäksi yhdyskuntapalvelun suorittamista tu-

kevia, kurssiin rinnastettavia tunteja, jotka luetaan myös ehdottoman vankeuden 

suorittamiseksi. (Rikosseuraamuslaitos 2015e.) 

Jos yhdyskuntapalveluun tuomittu ei noudata yhdyskuntapalvelun sääntöjä, hä-

nelle voidaan antaa huomautus tai kirjallinen varoitus. Törkeästä rikkomuksesta 

yhdyskuntapalvelu määrätään keskeytettäväksi ja siitä tehdään ilmoitus myös 

syyttäjälle. Yhdyskuntapalvelu voidaan tuomioistuimen päätöksellä muuntaa ta-

kaisin vankeudeksi. (Rikosseuraamuslaitos 2015e.) 

15–17-vuotiaita tuomitaan ehdottoman vankeuden sijaan vain harvoin yhdyskun-

tapalveluun. Syynä tähän on painavien syiden vaatimus tuomittaessa 15–17-vuo-

tiasta enintään kahden vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Yhdyskun-

tapalvelu onkin yleisempi seuraamus 18–20-vuotiaille, mutta heilläkin seuraamuk-

sen käyttö on selvästi aikuisia vähäisempää. (Niemi 2019, 151). 
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5.8 Valvontarangaistus 

Valvontarangaistus on sähköisesti valvottava rangaistuslaji, joka suoritetaan 

omassa asunnossa ja sovituissa toimintapaikoissa. Se on pituudeltaan vähintään 

14 vuorokautta ja enintään kuusi kuukautta (Rikosseuraamuslaitos 2017, 8). Ly-

hyet, enintään kuuden kuukauden mittaiset ehdottomat vankeusrangaistukset 

voidaan tuomita valvontarangaistuksena (Rikosseuraamuslaitos 2017, 8). Sähköi-

nen valvonta suoritetaan kiinnittämällä valvontarangaistusta suorittavan nilkkaan 

seurantapanta, joka on yhteydessä tuomitun asuntoon sijoitettuun seurantalait-

teeseen ja siten valvotaan tuomitun liikkumista asunnolta toimintapaikoille teh-

dyn suunnitelman mukaisesti. Valvontarangaistus voidaan tuomita ehdottoman 

vankeusrangaistuksen sijaan tilanteessa, jossa yhdyskuntapalvelu ei tule kysee-

seen rangaistuslajina. Valvontarangaistuksen tuomitsemisen esteenä voivat olla 

aiemmat ehdottomat vankeus- ja valvontarangaistukset sekä rikoksen laatu. (Ri-

kosseuraamuslaitos 2015d.) 

Valvontarangaistukseen voidaan tuomita yleensä rattijuopumukseen ja omaisuus-

rikoksiin syyllistyneet sekä lieviin pahoinpitelyrikoksiin syyllistyneet tilanteessa, 

jossa rikos ei ole kohdistunut rikoksentekijän asuinkumppaniin tai lähiomaiseen. 

Valvontarangaistuksen täytäntöönpano edellyttää tuomitulta siihen soveltuvaa 

asuntoa, suostumuksen muilta samassa asunnossa asuvilta henkilöiltä sekä ehdo-

tonta päihteettömyyttä. Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehen tulee valvontaran-

gaistuksen täytäntöönpanossa olla tarvittaessa yhteydessä tuomitun kanssa sa-

massa asunnossa asuviin ja alle 18-vuotiaan tuomitun huoltajaan, edunvalvojaan 

tai muuhun lailliseen edustajaan sekä muun tuomitulle määrätyn paikan yhteys-

henkilöön (L 10.4.2015/400). (Rikosseuraamuslaitos 2015d.) 

Valvontarangaistusta varten tulee laatia suunnitelma, josta käy ilmi tuomitun päi-

väkohtainen aikataulu sekä tiedot toiminnasta, johon tuomitun on osallistuttava. 

Toiminta voi olla työtä, koulutusta, kuntoutusta tai muuta toimintaa vähintään 10 

tuntia viikossa ja enintään 40 tuntia viikossa. Valvontarangaistukseen tuomittu saa 

poistua asunnostaan vain hyväksytyn syyn vuoksi. Päiväohjelma määrittää missä 
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tuomitun tulee minäkin aikana olla, kuten myös esimerkiksi kaupassa asioinnin ja 

harrastuksien ajankohdat. Tuomitun tukena rangaistuksen suorittamisessa ovat 

ohjaajat ja yhdyskuntaseuraamustoimiston valvoja. (Rikosseuraamuslaitos 

2015d.) 

Valvontarangaistuksen suorittamista seurataan tekemällä ennalta ilmoittamatto-

mia tarkastuskäyntejä valvottavan asuntoon ja toimintapaikalle. Tuki- ja valvonta-

partiot varmistavat valvottavan päihteettömyyden ja muiden velvollisuuksien 

noudattamisen. Jos valvontarangaistukseen tuomittu rikkoo rangaistuksen ehtoja 

toistuvasti tai vakavasti, esimerkiksi käyttämällä päihteitä, rangaistus muunnetaan 

pääsääntöisesti ehdottomaksi vankeudeksi. (Rikosseuraamuslaitos 2015d.) 

Valvontarangaistus koskee sekä 15–17-vuotiaita, että 18–20-vuotiaita nuoria ri-

koksentekijöitä (Niemi 2019, 155). 15–17-vuotiaita nuoria tuomitaan hyvin har-

voin ehdottoman vankeuden sijaan valvontarangaistukseen. Kuten yhdyskunta-

palvelunkin kohdalla syynä tähän on se, että 15–17-vuotiaalle määrättävään, enin-

tään kahden vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen tulee olla painavat 

syyt. Valvontarangaistusta käytetään useammin 18–20-vuotiailla, mutta heidänkin 

ikäryhmässään selvästi vähemmän kuin aikuisilla. (Niemi 2019, 151.) 

5.9  Ehdoton vankeusrangaistus 

Ehdoton vankeusrangaistus määrätään määräaikaisena tai elinkautisena.  Määrä-

aikaisen vankeusrangaistuksen kesto voi olla vähintään 14 vuorokautta ja enintään 

12 vuotta. Vain harvoista rikoksista voidaan tuomita elinkautista vankeutta, josta 

voidaan siis vapautua aikaisintaan 12 vankilassaolovuoden jälkeen. Elinkautiseen 

vankeuteen tuomittu vanki voi myös vapautua tuomiostaan, mikäli tasavallan pre-

sidentti armahtaa hänet. (Rikosseuraamuslaitos 2020a.)  

Ehkä merkittävimpänä nuorten rikosoikeudellisena lievennyksenä nähdään 15–

17-vuotiaiden tuomitseminen ehdottomaan vankeuteen ainoastaan silloin, mikäli 
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siihen on painavat syyt. Tuomioistuimet ovat olleet pidättyväisiä tulkitsemaan pai-

navien syiden vaatimusta ja nuori rikoksentekijä on voitu tuomita ehdolliseen van-

keusrangaistukseen vakavistakin väkivaltarikoksista. Painavien syiden vaatimus ei 

koske 18–20-vuotiaita rikoksentekijöitä, joiden vankeusrangaistuksista noin vii-

dennes on ehdottomia. Alle 18-vuotiaita nuoria ei voi myöskään tuomita elinkauti-

seen vankeuteen. Rikoslain (L 19.12.1889/39) 6 luvun 8 §:n alle 18-vuotiaisiin so-

vellettavan lievennetyn rangaistusasteikon nojalla enimmäisrangaistus elinkauti-

sen vankeuden sijasta on kaksitoista vuotta vankeutta ja vähimmäisrangaistus 

kaksi vuotta vankeutta. 18–20-vuotias rikoksentekijä voidaan tuomita myös elin-

kautiseen vankeuteen ja hänet voidaan päästää ehdonalaiseen vapauteen aikai-

sintaan 10 vankilassaolovuoden jälkeen (Rikosseuraamuslaitos 2020). (Niemi 

2019, 147–148, 153.) 

Vuonna 2018 15–17-vuotiaista rikoksentekijöistä tuomittiin vankilaan 0,6 %, 18–

20-vuotiaista rikoksentekijöistä 5,5 % ja yli 21-vuotiaista rikoksentekijöistä 10,5 %. 

Vankilarangaistukseen johtaneissa rikoksissa rikoksentekijä on usein rikoksente-

kohetkellä lähestynyt täysi-ikäisyyttä, jolloin valtaosa 15–17-vuotiaista vankeus-

rangaistukseen tuomituista on tuomitsemishetkellä jo saavuttanut täysi-ikäisyy-

den. 15–17-vuotiaiden nuorisovankien osuus oli 0,1–0,3 % ja 18–20-vuotiaiden 

nuorisovankien osuus oli 2,7 % kaikista vankeus- ja tutkintavangeista vuonna 2018. 

Nuorisovankien määrää tarkastellessa tulee kuitenkin ottaa huomioon myös las-

tensuojelun laitossijoitukseen johtavien pakkotoimien rikosperusteisuus, sillä esi-

merkiksi vuoden 2005 arvion mukaan 150 alle 18-vuotiasta nuorta oli tahdonvas-

taisesti huostaan otettuna osaksi nuoren rikoskäyttäytymisestä johtuen. Suo-

messa siis lastensuojeluviranomaiset kantavat päävastuun rikoksilla oirehtivien 

nuorten kohtelusta vankeinhoitoviranomaisten sijaan. (Niemi 2019, 151, 158–

159.) 

Ehdottomaan vankeuteen tuomittu ei välttämättä suorita vankeusrangaistustaan 

fyysisesti vankilassa, vaan vanki voidaan sijoittaa myös ulkopuoliseen laitokseen. 

Esimerkiksi päihdeongelmainen, luotettavaksi katsottava vanki voidaan sijoittaa 
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määräajaksi vankilan ulkopuoliseen laitokseen, jossa hän osallistuu päihdehoi-

toon. Vangin sijoittamisesta ulkopuoliseen laitokseen laaditaan vankilan, sijoitus-

laitoksen, vangin kotikunnan ja vangin välinen sopimus (Knuuti 2007, 2). Sijoitus-

paikan edellytykset on säädetty valtioneuvoston asetuksessa vankeudesta 4 luvun 

21 §:ssä, jonka mukaan sijoituspaikan tulee olla valtion, kunnan, kuntayhtymän tai 

muun julkisyhteisön ylläpitämä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tuottava yk-

sikkö taikka vastaava yksityinen yksikkö, jonka toiminta on järjestetty yksityisistä 

sosiaalipalveluista annetun lain tai yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 

mukaisesti, taikka yksikkö, jota ylläpitää rikosseuraamusalalla toimiva yhdistys tai 

säätiö, jonka Rikosseuraamuslaitos on hyväksynyt sijoituspaikaksi (A 

30.4.2015/548). Sijoitettaessa alaikäistä vankia ulkopuoliseen laitokseen, sijoitus-

sopimus tulee olla tehty kirjallisesti vankilan, sijoituspaikan, vangin ja lastensuoje-

lun välisenä sopimuksena. (Vesterbacka & Knuuti 2016) 

5.9.1 Ehdonalainen vapaus ja valvonta 

Ehdonalainen vapaus tarkoittaa tilannetta, jossa ehdottomaan vankeusrangais-

tukseen tuomittu vanki päästetään suorittamaan loppuosa rangaistuksesta vapau-

teen. Vanki päästetään ehdonalaiseen vapauteen lähes poikkeuksetta hänen suo-

ritettuaan vankeusrangaistuksesta määräajan vankilassa. Helsingin hovioikeus 

päättää ehdonalaista vapautta koskevat asiat tuomitun anomuksesta (Rikosseu-

raamuslaitos 2017, 6). (Rikosseuraamuslaitos 2019a; Rikosseuraamuslaitos 

2020a.) 

Ennen ehdonalaista vapauttamista vanki voidaan päästää valvottuun koevapau-

teen, jolla pyritään ylläpitämään ja edistämään vangin valmiuksia sijoittua yhteis-

kuntaan suunnitelmallisella ja asteittaisella vapauttamisella (Rikosseuraamuslai-

tos 2017, 19). Vangilta edellytetään koevapauden aikana päihteettömyyttä ja mui-

den ehtojen noudattamista, joita valvotaan esimerkiksi ennalta ilmoittamattomin 

kotikäynnein ja sähköisellä valvontatekniikalla (Rikosseuraamuslaitos 2017, 19). 

Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehen tulee tarvittaessa olla yhteydessä alle 18-

vuotiaan koevapauteen sijoitetun henkilön huoltajaan, edunvalvojaan tai muuhun 
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lailliseen edustajaan (L 23.8.2013/629). Elinkautiseen vankeuteen tuomittu vanki 

voidaan määrätä valvottuun koevapauteen ennen ehdonalaiseen vapauteen pääs-

tämistä (Rikosseuraamuslaitos 2020a). 

Alle 21-vuotiaana tehdystä rikoksesta johtuvaa määräaikaista vankeusrangais-

tusta suorittava vanki päästetään ehdonalaiseen vapauteen pääsäännön mukaan 

silloin, kun hän on suorittanut rangaistuksestaan puolet. Alle 21-vuotiaana rikok-

sen tehnyt vanki, joka ei ole rikosta edeltäneiden kolmen vuoden aikana suoritta-

nut vankeusrangaistusta vankilassa, päästetään ehdonalaiseen vapauteen hänen 

suoritettuaan rangaistuksesta yhden kolmasosan. Ehdonalaista vapauttamista voi-

daan lykätä vangin suostumuksella, jos vangille on tulossa täytäntöönpantavaksi 

uusia vankeusrangaistuksia tai sakon muuntorangaistuksia, tai jos vanki haluaa 

muusta perustellusta syystä vapauttamisensa lykkäämistä. Ehdonalaisen vapau-

den lykkäys voidaan tehdä myös ilman vangin suostumusta tilanteessa, jossa van-

gin käyttäytymisen tai hänen esittämiensä uhkausten perusteella voidaan arvioida 

olevan ilmeinen vaara, että vanki vapauduttuaan syyllistyy henkeä, terveyttä tai 

vapautta törkeästi loukkaavaan rikokseen ja vapauttamisen lykkääminen on siten 

perusteltua rikoksen estämiseksi. (L 19.12.1889/39.) 

Jos rikos on tehty alle 21-vuotiaana, määrätään ehdonalaisen vapauden yhteyteen 

aina valvonta. Valvonta määrätään myös, kun jäännösrangaistus on yli vuoden ja 

kuuden kuukauden mittainen tai jos tuomittu pyytää sitä itse. Valvonnan pituus 

on jäännösrangaistuksen mittainen ja pisimmillään kolme vuotta. Ehdonalaisen 

vapauden yhteyteen määrätyssä valvonnassa tuomittu tapaa valvojana toimivaa 

Rikosseuraamuslaitoksen työntekijää säännöllisesti ennalta sovittuina aikoina, 

jotka on määritelty rangaistusajan suunnitelmassa. Valvonnan sisältö suunnitel-

laan yhdessä tuomitun kanssa. Myös apuvalvojaksi nimetty yksityishenkilö voi tar-

vittaessa hoitaa valvontaa. (Rikosseuraamuslaitos 2015f; Rikosseuraamuslaitos 

2019a.) 
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Tuomitun rikkoessa ehdonalaisen vapauden ja valvonnan sääntöjä, hänelle voi-

daan antaa huomautus tai varoitus. Poliisi voi tarvittaessa noutaa tuomitun val-

vontatapaamiseen. 4–14 vuorokautta jäännösrangaistuksesta voidaan muuntaa 

rikkomuksen tapahtuessa vankeudeksi Rikosseuraamuslaitoksen ilmoituksesta 

syyttäjälle. (Rikosseuraamuslaitos 2015f.) 

5.10  Yhdistelmärangaistus 

Yhdistelmärangaistus on vankeusajasta ja yhden vuoden mittaisesta valvonta-

ajasta koostuva rangaistus. Siitä säädetään rikoslain (L 19.12.1889/39) 2 c luvun 

11 §:ssä ja laissa yhdistelmärangaistuksen täytäntöönpanosta (L 1.12.2017/801) 

sekä valtioneuvoston asetuksella yhdistelmärangaistukseen kuuluvan valvonta-

ajan täytäntöönpanosta (A 15.2.2018/140). Yhdistelmärangaistukseen voidaan 

tuomita sellainen rikoksentekijä, joka on uusinut vakavan rikoksen ja jota pidetään 

erittäin vaarallisena toisen hengelle, terveydelle tai vapaudelle.  Valvonta toteute-

taan välittömästi vankilassa suoritetun rangaistuksen loputtua. Valvonnan sisältö 

määritellään yksilöllisesti, mutta yleensä valvottavaa velvoitetaan pysymään asun-

nossa määrättyinä aikoina, päihteettömyyteen valvonta-aikaan liittyvissä tilai-

suuksissa, osallistumaan kuntoutukseen tai muuhun toimintaan sekä sitoutumaan 

sähköiseen valvontaan kuten jalkapantaan. Valvonnan tarkoituksena on vähentää 

vakavien rikosten uusimisen riskiä sekä suunnitelmallisella ja asteittaisella vapaut-

tamisella ylläpitää ja edistää valvottavan valmiuksia sijoittua yhteiskuntaan. (L 

1.12.2017/801; Rikosseuraamuslaitos 2019b.) 

Jos valvottava rikkoo törkeästi velvollisuuksiaan valvonnan aikana, hänet voidaan 

tuomita suorittamaan jäljellä oleva valvonta-aika ehdottomana vankeutena. Yh-

distelmärangaistusta suorittavan ei ole mahdollista päästä ehdonalaiseen vapau-

teen tai valvottuun koevapauteen rangaistukseen kuuluvasta valvonta-ajasta joh-

tuen. Yhdistelmärangaistusta koskeva laki tuli voimaan tammikuussa 2018 ja se 

korvasi vakavien rikosten uusijoille tarkoitetun vankeusrangaistuksen, joka suori-

tetaan kokonaisuudessaan vankilassa. (Rikosseuraamuslaitos 2019b.) 
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Yhdistelmärangaistus on siis melko uusi rangaistuslaji ja tämän vuoksi sitä on käy-

tetty vasta vähän. Yhdistelmärangaistusta käytettiin rangaistuksena neljälle hen-

kilölle vuonna 2018. Tilastokeskuksen (2021) tilastotietokannan mukaan vuosina 

2018–2019 yhdistelmärangaistukseen ei ole tuomittu alle 21-vuotiaita. (Tilasto-

keskus 2019.) 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää nuorten rikoksentekijöiden rikosprosessissa 

huomioitavat lainsäädännölliset erityispiirteet. Ajantasaisesta lainsäädännöstä py-

rittiin keräämään ja kokoamaan yhteen nimenomaisesti nuoresta iästä johtuvat 

erityiset lain säännökset. Näitä säännöksiä myös pyrittiin analysoimaan ja tulkitse-

maan esimerkiksi lain esitöiden ja oikeuskirjallisuuden avulla. Tässä luvussa käsi-

tellään tutkimuksen tuloksia ja niistä tehtyjä johtopäätöksiä, sekä pohditaan tutki-

muksen luotettavuutta, pätevyyttä ja eettisyyttä sekä mahdollisia jatkotutkimus-

ehdotuksia. Viimeiseksi analysoidaan ja arvioidaan opinnäytetyöprosessia koko-

naisuudessaan. 

6.1 Yhteenveto tutkimuksen tuloksista 

Tutkimuksen hypoteesina oli se, että nuorten rikoksentekijöiden nuoresta iästä 

johtuvat, erityiset lainsäädännölliset seikat ovat läsnä rikosprosessin kaikissa vai-

heissa. Ajantasainen lainsäädäntö tuki tätä hypoteesia, sillä nuoria koskevia erityi-

siä lain säännöksiä ilmeni esitutkinnan, syyteharkinnan, tuomioistuinkäsittelyn, 

rangaistuksen määräämisen sekä rangaistuksen täytäntöönpanon osalta. Tutki-

muksen pyrkimyksenä olikin perehtyä näihin lievennyksiin ja saada niistä kattava 

kokonaiskuva koko rikosprosessin ajalta. Aineistoa analysoitaessa todettiin, että 

nuoret rikoksentekijät ovat huomioitu moniulotteisesti rikosprosessiin liittyvässä 

lainsäädännössä. Tutkimusongelmiin löydettiin vastaukset, joita käsitellään seu-

raavaksi. 

Tutkimuksen ensimmäinen tutkimusongelma oli se, miten lainsäädäntö määritte-

lee nuoren rikoksentekijän. Nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä 

annetun lain määritelmän mukaan nuorella rikoksesta epäillyllä tarkoitetaan hen-

kilöä, jonka epäillään syyllistyneen rikokseen 15–20-vuotiaana ja nuoren rikoksella 

tarkoitetaan rikosta, jonka tekijäksi epäilty tai rikokseen syylliseksi todettu on te-

kohetkellä ollut 15–20-vuotias. Rikoksentekohetki siis määrittää rikoksentekijän 

iän. Käytännössä jos tällä hetkellä 22-vuotiaan epäillään syyllistyneen kolme 
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vuotta sitten rikokseen hänen ollessaan 19-vuotias, häntä kohdellaan kyseisen ri-

koksen kohdalla nuorena rikoksentekijänä. 15–20-vuotiaat jaetaan yleisesti vielä 

15–17-vuotiaisiin nuoriin henkilöihin ja 18–20-vuotiaisiin nuoriin aikuisiin. Tämän 

jaon voi huomata myös lain säännöksistä, sillä ne on yleensä säädetty koskemaan 

joko alaikäisiä ja alle 18-vuotiaita tai alle 21-vuotiaita. 

Alle 15-vuotiaasta rikokseen syyllistyneestä voidaan käyttää sinänsä harhaanjoh-

tavaa nuoren rikoksentekijän termiä, koska he eivät ole ikänsä vuoksi rikosoikeu-

dellisessa vastuussa. Heidän tekemiään rikoksia ei käsitellä oikeudessa tai heitä ei 

voida rangaista rikoksen tekemisestä rikosoikeudellisella rangaistuksella. Lainsää-

dännössä alle 15-vuotiaista rikokseen syyllistyneistä käytetään useimmin nimi-

tystä ”alle 15-vuotiaana tehdystä rikollisesta teosta epäilty” tai ”alle 15-vuotias 

rangaistavaksi säädetyn teon tekijä”. Tutkimuksen perusteella alle 15-vuotiaat on 

kuitenkin huomioitu tietyissä rikosprosessiin liittyvissä lain säännöksissä rikosoi-

keudellisen vastuun puuttumisesta huolimatta, esimerkiksi esitutkinnan ja pakko-

keinojen käytön osalta. 

Toisena tutkimuskysymyksenä oli, että mihin seuraamuksiin nuori rikoksentekijä 

voidaan tuomita. Nuoren rikosoikeudellisena seuraamuksena voi olla syyttämättä 

jättäminen, tuomitsematta jättäminen, sakkorangaistus, ehdollinen vankeus, nuo-

risorangaistus, yhdyskuntapalvelu, valvontarangaistus, ehdoton vankeus tai yhdis-

telmärangaistus. Ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksena voidaan määrätä li-

säksi valvontaa, oheissakkoa tai yhdyskuntapalvelua. Ehdottomasta vankeudesta 

pääsee ehdonalaiseen vapauteen ja valvontaan, kun rangaistuksesta on suoritettu 

tietty määräaika. Rikoksesta aiheutunut vahingonkorvausvelvollisuus koskee ri-

koksentekijää iästä riippumatta. Nuorelle voi seurata rikoksesta myös erilaisia las-

tensuojelullisia toimenpiteitä, mutta ne rajattiin tämän tutkimuksen ulkopuolelle. 

Sovittelu ei ole sinänsä rikosoikeudellinen seuraamus, vaan vaihtoehtoinen rikok-

sen selvittelykeino, jota käytetään hyvin paljon nuorten henkilöiden tekemien ri-

kosten kohdalla. Tämän vuoksi sen käsittely tutkimuksessa on perusteltua, sillä 

myös sovittelusta on havaittavissa alaikäisiä koskevia erityispiirteitä. Alaikäisen 
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nuoren sovitteluun tarvitaan henkilökohtainen suostumus sekä alaikäiseltä itsel-

tään, että hänen huoltajaltaan tai lailliselta edustajaltaan. Alle 15-vuotiaan huol-

tajaa ei saa kieltää osallistumasta sovitteluun ja alle 18-vuotiaan huoltajaa tai 

muuta laillista edustajaa voidaan kieltää osallistumasta sovitteluun vain, jos osal-

listumisen katsotaan olevan alaikäisen edun vastaista. Tutkimuksen perusteella 

voidaan todeta, että tämänhetkisessä seuraamusjärjestelmässä on nuorille rikok-

sentekijöille monipuolisesti erilaisia seuraamusvaihtoehtoja. Tämä tukee myös 

Niemen (2019, 147) toteamusta siitä, että nuorille on olemassa määrällisesti aikui-

sia enemmän rikosoikeudellisia sanktioita. 

Nuoren rikoksentekijän yleisin rangaistus on sakkorangaistus ja toiseksi yleisin on 

ehdollinen vankeus. Valvonta määrätään tehosteeksi lähes puolessa kaikista 15–

20-vuotiaiden ehdollisista vankeusrangaistuksista. Nämä kertovat osaltaan siitä, 

että nuoren rankaiseminen pyritään aloittamaan yleensä mahdollisimman lievästä 

seuraamuksesta. Ehdollisen vankeuden tehosteena olevan valvonnan yleistä käyt-

töä voidaan selittää sillä, että nuorten nähdään yleisesti olevan vaikutusalttiimpia, 

jonka vuoksi heihin pyritään vaikuttamaan myös rangaistuksissa ensisijaisesti so-

siaalistavilla, kasvatuksellisilla ja koulutuksellisilla vaikuttimilla. Tutkimuksessa ilmi 

käynyt nuorisorangaistuksen vähäinen käyttö yllätti. Tutkimuksen perusteella voi-

daan tulkita ehdottoman vankeuden olevan nuorten, erityisesti 15–17-vuotiaiden, 

rankaisussa viimesijaisia keinoja, mikä tukee myös Marttusen (2008, 336) yhteen-

vetoa Suomessa vallitsevasta yhteisymmärryksestä, jonka mukaan lapset ja nuoret 

tulee tuomita vankeuteen vain ääritilanteissa. 

Kolmas tutkimusongelma oli, että mitä erityisiä lainsäädännöllisiä, nuoresta iästä 

johtuvia seikkoja tulee ottaa huomioon nuoren rikoksentekijän rikosprosessin eri 

vaiheissa ja seuraamusvalinnassa. Epäiltyä on kohdeltava esitutkinnassa ikänsä ja 

kehitystasonsa edellyttämällä tavalla ja tutkintatoimenpiteet eivät saa aiheuttaa 

alaikäiselle tarpeetonta haittaa. Esitutkintaviranomaisen tulee tarvittaessa konsul-

toida lääkäriä tai muuta asiantuntijaa tutkintatoimenpiteiden kohdistamisesta ala-

ikäistä kohtaan. Alle 18-vuotiaalle epäillylle on myös tarvittaessa määrättävä 
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edunvalvoja ja puolustaja. Alaikäiselle on ilmoitettava epäillyn yleisien oikeuksien 

lisäksi käsittelyn seuraavista vaiheista ja viranomaisten roolista. Hänelle on lisäksi 

annettava tieto huoltajan, edunvalvojan tai muun laillisen edustajan informoimi-

sesta epäillyn oikeuksiin liittyen ja heidän läsnäolo-oikeudestaan kuulustelussa.  

Alle 18-vuotiasta ei saa kuulustella ilman esteetöntä kuulustelutodistajaa, avusta-

jaa, laillista edustajaa, sosiaaliviranomaisen edustajaa tai kuulustelutilaisuuden 

tallentamista. Alle 15-vuotiaan epäillyn huoltajalla, edunvalvojalla tai laillisella 

edustajalla on oikeus olla läsnä kuulustelussa. Jos laillisella edustajalla ei ole oi-

keutta vajaavaltaisen puhevallan käyttöön hänen sijallaan tai ohellaan, alle 18-

vuotiaalla saa olla kuulustelussa muu hänelle läheinen aikuinen. Alle 15-vuotiaan 

kohdalla on määrätty lisäksi erittäin painavien syiden vaatimus pidettäessä häntä 

esitutkinnassa kerrallaan yli 12 tuntia ja enintään 24 tuntia. Alaikäistä epäiltyä kos-

keva esitutkinta tulee suorittaa kiireellisesti ja esitutkinnan valmistuttua rikos tu-

lee ilmoittaa 14 vuorokauden kuluessa syyttäjälle, sosiaaliviranomaiselle ja Rikos-

seuraamuslaitokselle.  

Tutkimuksen perusteella esitutkinnan yhtenä keskeisimpänä erityispiirteenä voi-

daan siis nähdä alaikäisten kohdalla kiireellisyys ja nuoren iän huomioiva kohtelu. 

Toisekseen on tärkeää huomioida lain velvoittamat vaatimukset alaikäisen laajem-

masta tiedottamisesta sekä tarvittaessa edunvalvojan ja puolustajan määräämi-

sestä. Sosiaalitoimen ja huoltajan, edunvalvojan tai muun laillisen edustajan on 

oltava nuoren epäillyn ohella läsnä esitutkinnan aikana. 

Erityispiirteitä huomattiin myös tarkasteltaessa pakkokeinojen käyttöä nuorten ri-

koksesta epäiltyjen osalta. Alle 18-vuotiaalle tulee ilmoittaa kirjallisena tieto hä-

nen oikeuksistaan, tutkintavankeuden vaihtoehdoista sekä tieto siitä, että hänet 

saa vangita tai määrätä pidettäväksi edelleen vangittuna vain painavista syistä hä-

nen menettäessään esitutkinnan aikana vapautensa. Alle 18-vuotiaan rikoksesta 

epäillyn tai tuomitun vangitsemiseen ja edelleen vangittuna pitämiseen tulee olla 

painavat syyt. Harkittaessa painavien syiden vaatimuksia huomioidaan rikoksen 
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vakavuus, epäillyn ikä ja vangitseminen ainoana tosiasiallisena keinona rikoskier-

teen katkaisemisessa, mikäli lastensuojelun keinot eivät ole riittäviä. Vaadittaessa 

alle 18-vuotiasta vangittavaksi on kuultava hänen huoltajaansa, edunvalvojaansa 

tai muuta laillista edustajaa sekä sosiaalihuollon edustajaa. Kuulemisesta voidaan 

poiketa vain painavilla syillä. Alle 15-vuotiasta ei saa pidättää, vangita tai määrätä 

matkustuskieltoon. 

Alaikäisen vapaudenmenetyksestä tulee ilmoittaa ilman aiheetonta viivästystä so-

siaaliviranomaiselle ja alaikäisen huoltajalle, jollei se ole lapsen edun vastaista. 

Alle 21-vuotiaana rikoksen tehneen tai muusta syystä kuin rikoksen johdosta alle 

21-vuotiaana kiinni otetun vapautensa menettäneen kohdalla on kiinnitettävä eri-

tyistä huomiota vapautensa menettäneen iästä ja kehitysvaiheesta johtuviin tar-

peisiin. Tällä tarkoitettiin lain esitöiden (HE 90/2005 vp, 65) mukaan poliisin vel-

vollisuutta järjestää tarvittaessa sosiaaliviranomaisen yhteistyön avulla vapau-

tensa menettäneelle tukea ja apua. Vapautensa menettänyttä alle 18-vuotiasta 

tulee informoida säilytystilan oloista sekä hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksis-

taan kirjallisesti hänen ymmärtämällään kielellä. 

Myös alle 18-vuotiaan tutkintavangin kohdalla tulee huomioida vangin iästä ja ke-

hitysvaiheesta johtuvat tarpeet ja hänelle on annettava tiedot vankilan oloista 

sekä vangin oikeuksista ja velvollisuuksista kirjallisesti hänen ymmärtämällään kie-

lellä. Alle 18-vuotias tutkintavanki tulee pitää erillään aikuisista vangeista, ellei hä-

nen etunsa muuta vaadi. Lisäksi alaikäisen terveydentila tulee selvittää hänen 

pyynnöstään ilman aiheetonta viivästystä. Merkityksellisimpiä tutkimuksessa 

esille nousseita erityispiirteitä pakkokeinojen osalta ovat painavien syiden vaati-

mus, jota vaaditaan sekä vangittaessa että määrättäessä alle 18-vuotias edelleen 

pidettäväksi vangittuna sekä iästä ja kehitysvaiheesta johtuvien tarpeiden huomi-

oiminen alle 18-vuotiaan tutkintavangin ja vapautensa menettäneen kohdalla. Ku-

ten esitutkinnassakin, myös pakkokeinojen kohdalla alle 18-vuotiaan huoltajan, 

edunvalvojan, muun laillisen edustajan sekä sosiaalihuollon edustajan kuuleminen 

on oleellisessa asemassa. 
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Alle 18-vuotiaan epäillyn rikosasiassa syyttäjän tulee päättää syytteen nostosta kii-

reellisesti ja syyte on nostettava ilman viivytystä. Alle 18-vuotiaalle on määrättävä 

tuomioesitysneuvotteluun avustaja, vaikka hän ei sitä itse haluaisi. Syyttäjän on 

tehtävä seuraamusselvityspyyntö Rikosseuraamuslaitokselle 14 vuorokauden ku-

luessa siitä hetkestä, kun hän saa tiedon 15–20-vuotiaan tekemästä rikoksesta, 

jonka seuraamus on todennäköisesti sakkoa ankarampi. Nuorta koskevassa syyte-

harkinnassa siis korostuu tutkimuksen mukaan erityisesti kiireellisyys syytteennos-

topäätöksen, syytteen nostamisen ja syyttäjän tekemän seuraamusselvityspyyn-

nön osalta. Jos alle 18-vuotiaan epäillyn tekemän rikoksen katsotaan johtuneen 

ymmärtämättömyydestä tai harkitsemattomuudesta ja siitä on odotettavissa 

enintään sakkoa tai kuuden kuukauden vankeusrangaistus, henkilö voidaan jättää 

syyttämättä nuoruusperusteella. Tällöin syytettä ei nosteta. 

Yksi tutkimuksesta ilmenneistä keskeisimmistä eroavaisuuksista aikuisen rikospro-

sessiin on 15–20-vuotiasta koskeva nuoren tilanteen selvittäminen, kun nuoren 

rikoksesta on odotettavissa sakkoa ankarampi rangaistus. Rikosseuraamuslaitok-

sen on tehtävä nuorta koskeva seuraamusselvitys 30 vuorokauden kuluessa syyt-

täjän pyynnöstä. Koska nuorisorikollisuuden taustalla vaikuttavat usein nuorten 

kypsymättömyys ja harkintakyvyn kehittymättömyys sekä todennäköisesti ohime-

nevä nuoruuteen liittyvä häiriökäyttäytyminen, on rikosprosessissa tärkeää huo-

mioida kokonaisvaltaisesti nuoren elämäntilanne ja sen vaikutukset rikoksen teke-

miseen sekä mahdolliseen uusintarikollisuuteen. Seuraamusselvitystä laadittaessa 

15–20-vuotiaalle nuorelle itselleen ja alle 18-vuotiaan tapauksessa myös huolta-

jalle, edunvalvojalle tai muulle lailliselle edustajalle sekä tarvittaville viranomaisille 

ja asiantuntijoille on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Nuorta tulisi pyrkiä johdat-

tamaan välittömästi rikollisuuden ilmetessä oikeasuuntaisen ohjauksen ja rikok-

settomaan elämäntapaan kannustavan vaikuttamisen piiriin uusintarikollisuuden 

ehkäisemiseksi, jonka vuoksi nuoren seuraamusselvitys huomioidaan perusteelli-

sesti syyttäjän ja tuomioistuimen toimesta syyteharkinnassa ja rangaistuksen mää-

räämisessä. 
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Rikosasian ratkaisemisessa ei voida käyttää kirjallista menettelyä vastaajan ollessa 

alaikäinen. Alle 18-vuotiasta on tiedotettava pääkäsittelykutsun yhteydessä hänen 

oikeudestaan olla läsnä suullisessa käsittelyssä, ellei häntä määrätä saapumaan 

henkilökohtaisesti. Lisäksi häntä on tiedotettava huoltajan, edunvalvojan tai lailli-

sen edustajan oikeudesta olla läsnä käsittelyssä, kuva- ja äänitallenteesta annet-

tavan tiedon rajoituksista, mahdollisuudesta asian käsittelyyn yleisön läsnä ole-

matta sekä seuraamusselvityksen laatimisesta. Pääkäsittely tulee pitää 30 vuoro-

kauden kuluessa rikosasian vireille tulosta, jos alle 18-vuotias on syytettynä rikok-

sesta, josta syytteessä mainittujen seikkojen vallitessa on säädetty kuuden kuu-

kauden vankeusrangaistusta ankarampi rangaistus ja pääkäsittelyn peruuntuessa 

uusi käsittely tulee järjestää 30 vuorokauden kuluessa alkuperäisestä käsittelypäi-

västä. Rikoksesta syytteessä olevan ollessa alle 18-vuotias ja ellei se ole vastoin 

erittäin tärkeää yleistä etua, tuomioistuin voi tehdä päätöksen kokonaan tai osit-

tain suljetusta käsittelystä. 

Lisäksi tutkimuksessa huomioitiin nuorten tuomioistuinkäsittelyyn liittyen seuraa-

via erityisiä seikkoja. Nuoren seuraamusselvityksen tulee olla käytettävissä pää-

käsittelyssä ja nuoren tilanteen tuntevalle sosiaaliviranomaiselle ja seuraamussel-

vityksen laatineelle Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehelle tulee varata kuulemis-

tilaisuus. Alle 18-vuotias syyntakeinen henkilö käyttää puhevaltaansa itse edun-

valvojan, huoltajan tai muun laillisen edustajan ohella. Vajaavaltaiseksi julistetun 

ja syyntakeettoman 18-vuotta täyttäneen puhevaltaa käyttää edunvalvoja tai muu 

laillinen edustaja. Oikeudenkäyntiasiakirjat on pidettävä salassa alle 18-vuotiaiden 

nuoren seuraamusselvityksen, nuorisorangaistuksen rangaistusajan suunnitelman 

sekä yhdyskuntaseuraamusselvityksen osalta ja tästä voidaan poiketa vain tuo-

mioistuimen päätöksellä. 

Rangaistuksen määräämistä koskevia merkityksellisimpiä erityispiirteitä alle 18-

vuotiaan rikoksentekijän rikosprosessissa ovat tutkimuksen mukaan lievennetyn 

rangaistusasteikon soveltaminen, vankeuden sijaan painavista syistä määrättävä 

sakkorangaistus sekä ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomitseminen vain 
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painavista syistä. Painavana syynä voidaan nähdä vakava rikos ja kahdeksaa kuu-

kautta pidempi vankeus. Alaikäistä ei voi myöskään tuomita vankeusrangaistuk-

seen, ellei häntä ole kuultu henkilökohtaisesti pääkäsittelyssä. Tuomitsematta jät-

täminen on mahdollista sen perusteella, että rikos on tehty alle 18-vuotiaana ja 

sen katsotaan johtuneen ymmärtämättömyydestä ja harkitsemattomuudesta 

sekä tekijän todetaan ottavan opiksi ilman rangaistustakin. 

Erilaiset sakkorangaistukset ovat 15–20-vuotiaiden nuorten rikoksentekijöiden 

yleisin seuraamus. Alle 18-vuotiaana tehdystä sakkoon johtaneesta rikoksesta ei 

voida määrätä sakon muuntorangaistusta, jossa maksamaton sakko muunnetaan 

vankeudeksi. Tutkimuksen perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että alle 18-

vuotiaiden sakot ovat pienempiä yhden päiväsakon euromäärältään, päiväsakko-

jen lukumäärältään sekä kokonaisrahamäärältään. Vaikka alaikäisiä sakotetaan 

muutenkin lähtökohtaisesti lievemmin kuin aikuisia, myös nettotulojen puuttumi-

sella on vaikutusta lievempiin sakkoihin. 

Nuorisorangaistus voidaan tuomita vain 15–17-vuotiaalle sakon ollessa liian lievä 

ja ehdottoman vankeuden liian ankara rangaistuslaji. Samankaltaisessa tilanteessa 

18–20-vuotias voidaan tuomita ehdottomaan vankeuteen, yhdyskuntapalveluun 

tai valvontarangaistukseen. Nuorisorangaistus on tutkimuksen mukaan vastaa-

vuudeltaan hyvin lähellä valvonnan sisältävää ehdollista vankeutta, mutta nuori-

sorangaistus on sisällöllisesti laajempaa ja ajallisesti intensiivisempää sekä työhön 

perehtymistä. Nuorisorangaistukseen tuomitulle nuorelle voidaan määrätä ehdo-

tonta vankeutta hänen jättäessään nuorisorangaistuksen suorittamatta. Nuoriso-

rangaistuksen käyttö on harvinaista ja 15–17-vuotiaita rangaistaan mieluummin 

ehdollisella vankeudella ja valvonnalla. 

Alle 21-vuotiaalle yhdyskuntapalveluun tuomitulle voidaan sisällyttää rangaistuk-

seen nuorille suunnattuja sosiaalista toimintakykyä edistäviä ohjelmia, jolloin 

myös toiminnan määrää koskevista rajoituksista, kuten rangaistuksen työllä suori-

tettavan osuuden määrästä, voidaan poiketa. Jos alle 18-vuotias on tuomittu val-

vontarangaistukseen, Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehen tulee tarvittaessa 
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olla yhteydessä myös tuomitun huoltajaan, edunvalvojaan tai muuhun lailliseen 

edustajaan. Yhdyskuntapalvelu- tai valvontarangaistustuomio on harvinaista 15–

17-vuotiaiden ikäryhmässä, koska ne ovat ehdottoman vankeuden sijaan tuomit-

tavia rangaistuksia ja siten 15–17-vuotiaiden tuomitsemiseen vaaditaan painavat 

syyt. 

Kuten jo edellä todettiinkin, 15–17-vuotiaan ehdottomaan vankeuteen tuomitse-

mista koskee painavien syiden vaatimus. Alaikäisiä on tuomittu vakavistakin väki-

valtarikoksista vain ehdolliseen vankeuteen ja käytännössä 15–17-vuotiaita tuo-

mitaan ehdottomaan vankeuteen yleensä vain, jos rikoksesta määrätty vankeus-

rangaistus on pidempi kuin kaksi vuotta. Painavien syiden vaatimus ei koske 18–

20-vuotiaiden ikäryhmää. Alle 18-vuotiasta ei voida tuomita elinkautiseen vankeu-

teen, vaan elinkautisen sijaan heidän kohdallaan sovelletaan lievennettyä rangais-

tusasteikkoa, jolloin vankeusrangaistus on vähintään kahden vuoden ja enintään 

12 vuoden mittainen. 18–20-vuotias rikoksentekijä voidaan tuomita elinkautiseen 

vankeuteen ja tuomitulla on mahdollisuus ehdonalaiseen vapauteen aikaisintaan 

10 vuoden jälkeen. Sijoitettaessa alle 18-vuotiasta ulkopuoliseen laitokseen suo-

rittamaan vankeusrangaistustaan tulee vankilan, sijoituspaikan, vangin ja lasten-

suojelun kesken tehdä kirjallinen sopimus. 

Rikosseuraamuslaitoksen tulee tarvittaessa pitää yhteyttä alle 18-vuotiaan tuomi-

tun huoltajaan, edunvalvojaan tai muuhun lailliseen edustajaan ehdonalaista va-

pautta koskevan koevapauden aikana. Pääsääntöisesti 15–20-vuotiaana tehdystä 

rikoksesta rangaistusta suorittava vanki päästetään ehdottomasta vankeudesta 

ehdonalaiseen vapauteen hänen suoritettuaan rangaistuksestaan puolet. Jos ri-

koksen alle 21-vuotiaana tehnyt vanki ei ole rikosta edeltäneiden kolmen vuoden 

aikana suorittanut vankeusrangaistusta vankilassa, hänet voidaan vapauttaa eh-

donalaiseen vapauteen hänen suoritettuaan rangaistuksestaan yhden kolmas-

osan. Käytännössä vankilaan joutuvat alle 21-vuotiaat nuoret suorittavat ensiker-

talaisina vankeusrangaistuksestaan kolmasosan. Alle 21-vuotiaana rikoksen teh-

neille määrätään aina ehdonalaisen vapauden yhteyteen valvonta. 
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Tutkimustuloksista voidaan havainnoida useita erityispiirteitä rangaistuksen täy-

täntöönpanoon liittyen. Sekä yhdyskuntaseuraamuksen, että vankeusrangaistuk-

sen täytäntöönpanossa on huomioitava alle 18-vuotiaan iästä ja kehitysvaiheesta 

johtuvat tarpeet. Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoa koskevan lain esi-

töissä (HE 215/2014 vp, 54–55.) tämän todettiin tarkoittavan viranomaisten eri-

tyistä hienotunteisuutta ja tarkkaavaisuutta valvontatoimenpiteissä ja seuraa-

muksen täytäntöönpanossa, etenkin sen vuoksi koska seuraamus pannaan täytän-

töön tuomitun omassa yhteisössä. Vankeuslain esitöistä ei vastaavaa selvitystä 

löytynyt, mutta Rikosseuraamuslaitoksen ohjeen (Vesterbacka & Hannula 2017) 

perusteella tämän voidaan tulkita tarkoittavan käytännössä perhe- ja ystävyyssuh-

teiden ylläpitoa, oppivelvollisuuden turvaamista sekä kielellisen, kulttuurisen ja 

uskonnollisen taustan huomioimista. Yhdyskuntaseuraamukset on laitettava täy-

täntöön ilman aiheetonta viivytystä ja ne on suoritettava loppuun vuoden ja kol-

men kuukauden kuluessa täytäntöönpanokelpoisesta tuomiosta. Alle 18-vuotias 

vanki on sijoitettava sellaiseen vankilaan, jossa hänet voidaan pitää erillään aikui-

sista vangeista, ellei hänen etunsa muuta vaadi. Alaikäisen etuna voidaan nähdä 

esimerkiksi mieluummin aikuisten vankien läsnäolo kuin yksinolo hänen ollessaan 

ainut alaikäinen vankilassa, koska yksinäisyysrangaistus on yksi vankilan kurinpito-

toimista. Alle 18-vuotiaalla ei ole velvollisuutta maksaa rikosuhrimaksua, joka pe-

ritään rikoksen tekijältä. 

Tutkimustulosten yhteenvetona nuoren rikosprosessista voidaan nostaa esille 

muutama keskeisin, iästä johtuva lainsäädännöllinen erityispiirre, jotka erottavat 

sen aikuisen rikosprosessista. Ensimmäisenä on rikosprosessin suorittamisen kii-

reellisyys. Laissa säädetyillä kiireellisyysvaatimuksilla sekä määräajoilla pyritään 

varmistamaan nuoren rikosprosessin sujuva ja viivästyksetön käsittely. Kiireelli-

syyttä korostetaan lähes kaikissa rikosprosessin vaiheissa. 

Toiseksi viranomaisten velvollisuutena on nuoren aktiivinen ja jatkuva tiedottami-

nen ja kuuleminen, sekä sosiaalitoimen edustajan ja huoltajan, edunvalvojan tai 

muun laillisen edustajan läsnäolon, kuulemisen ja informoimisen varmistaminen 
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nuoren rikosprosessin kaikissa eri vaiheissa. Lapsen edun toteutuminen taataan 

koko rikosprosessin ajan turvaamalla, että nuorta ei jätetä missään vaiheessa yksin 

ilman aikuista tiedotettavaksi, kuultavaksi tai yleensäkään läsnä olevaksi. Lapsen 

edun määrittämisessä tarvitaan tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kesken, mutta 

lastensuojelu toimii viime kädessä päätöksentekijänä alaikäistä koskevissa asi-

oissa. Tutkimustulokset olivat tämän osalta yhteneväiset myös Hietasen (2016) 

tutkimuksen kanssa. 

Yhtenä oleellisena erityispiirteenä on lievennetyn rangaistusasteikon käyttö ran-

gaistusta määrättäessä. Tutkimustuloksista voidaan havaita myös muita nuoriin 

liittyviä määrällisiä lievennyksiä, kuten esimerkiksi ehdonalaiseen vapauteen pääs-

täminen, kun vankeusrangaistuksesta on suoritettu puolet tai ensikertalaisena kol-

masosa. Aikuisella vastaavassa tilanteessa tulee vankeusrangaistuksesta olla suo-

ritettuna kaksi kolmasosaa tai ensikertalaisena puolet. 

Nuoria rikoksentekijöitä koskevissa lain säännöksissä toistuvat usein termit ”aino-

astaan painavista syistä”, ”ikä ja kehitystarpeet huomioiden” sekä ”jollei hänen 

etunsa muuta vaadi”, joilla painotetaan erilaisten nuoren rikokseen ja sen tekijään 

liittyvien seikkojen huolellista, painavaa ja yksilöllistä punnitsemista sekä lapsen 

edun ensisijaisuuden toteutumisen varmistamista nuorten rikoksentekijöiden kai-

kissa rikosprosessin eri vaiheissa. Tutkimustulos tukee Niemen (2019, 147–148) 

toteamaa siitä, että painavien syiden vaatimus lienee nuorten lievennyksistä ehkä 

merkittävin. Heti esitutkinnasta lähtien alaikäisten rikoksentekijöiden kohtelussa 

korostuu erityinen hienotunteisuuden ja varovaisuuden huomiointi viranomaisten 

toimesta, joka jatkuu siihen saakka, että nuori on saanut rangaistuksensa suorite-

tuksi. 

Tutkimuksesta saadut tulokset noudattavat tutkimushypoteesia, etenkin proses-

sin kiireellisyyden, painavien syiden vaatimusten, lasten hienotunteisemman koh-

telun sekä huoltajan, edunvalvojan tai muun laillisen edustajan tiedottamisen ja 

kuulemisen osalta. Yllättävää oli se, että lainsäädännössä ei juurikaan ole erikseen 

säädetty lievennyksiä alaikäisiä rikoksentekijöitä kohtaan vankilan turvaamis- ja 
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kurinpitotoimenpiteiden sekä virkamiesten voimakeinojen käytön osalta. Tutki-

mustulosten perusteella voidaan kuitenkin yhteenvetona todeta, että tämänhet-

kisellä lainsäädännöllä taataan nuoren rikosprosessissa kattavasti ja kokonaisval-

taisesti hänen etunsa ja nuoresta iästä johtuvat erityistarpeensa. 

6.2 Tutkimuksen pätevyys, luotettavuus ja eettisyys 

Tutkimuksen luotettavuuden arviointi tulisi pyrkiä toteuttamaan kaikissa tutki-

muksissa. Luotettavuutta voidaan arvioida validiteetin ja reliabiliteetin avulla. Tut-

kimuksen validiteetti eli pätevyys tarkoittaa tutkimusmenetelmän kykyä mitata 

sitä, mitä on tarkoituskin mitata. Tutkimuksen reliabiliteetti, eli luotettavuus tar-

koittaa tutkimustulosten toistettavuutta. Jos tutkimus on reliaabeli, tutkimuksen 

tulokset ovat toistettavissa samankaltaisina ja tutkimus ei anna sattumanvaraisia 

tuloksia. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2015, 231.) 

Tutkimus voidaan arvioida validiksi eli päteväksi, sillä sen tavoitteena olleen nuo-

ren rikoksentekijän rikosprosessin lainsäädännöllisten erityispiirteiden selvittämi-

sessä onnistuttiin valittua tutkimusmenetelmää käyttämällä. Tutkimuskysymyk-

siin saatiin vastaukset oikeusdogmaattisella tutkimuksella, joten menetelmän voi-

daan todeta olleen oikein valittu. Nuoriin rikoksentekijöihin liittyvät ajantasaiset 

lain säännökset saatiin selvitettyä ja systematisoitua. Oikeusnormien sisältöä saa-

tiin tulkittua onnistuneesti lain esitöiden avulla. Tutkimuksen voidaan todeta ole-

van myös reliaabeli, sillä tutkimustulokset voidaan toistaa samanlaisina käytettä-

essä samaa tutkimusmenetelmää. Tämän tutkimuksen reliabiliteetti voi kuitenkin 

heikentyä mahdollisten lainsäädännön muutosten vuoksi. 

Eettisesti hyvässä tutkimuksessa edellytetään hyvän tieteellisen käytännön nou-

dattamista. Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu muun muassa rehellisyyden, 

yleisen huolellisuuden ja tarkkuuden noudattaminen tutkimustyössä, tieteellisen 

tutkimuksen kriteerien mukaisen ja eettisesti kestävien tiedonhankinta-, tutki-

mus- ja arviointimenetelmien soveltaminen sekä muiden tutkijoiden työn huomi-

oon ottaminen asianmukaisella tavalla. Kirjallinen tutkimusaineisto tulee valita 
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harkiten eli käyttämällä lähdekritiikkiä. Lähteen valinnassa tulisi käyttää arviointi-

perusteena esimerkiksi kirjoittajan tunnettuutta ja arvostettavuutta, lähteen ikää 

ja lähdetiedon alkuperää sekä lähteen uskottavuutta, totuudellisuutta ja puolu-

eettomuutta. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 23–24, 113.) 

Tehdyssä tutkimuksessa on noudatettu hyvää tieteellistä käytäntöä. Tutkimustyö 

on tehty huolellisesti ja tarkkuutta noudattaen. Käytetyt tutkimusmenetelmät ja -

aineistot on kerrottu avoimesti. Tutkimuksessa on käytetty monipuolisesti erilaisia 

lähteitä, sillä aineistona on ajantasaista lainsäädäntöä, oikeuskirjallisuutta, lain 

esitöitä, aikaisempia tutkimuksia, katsauksia ja artikkeleita. Tutkimuksessa läh-

teenä käytetyt aikaisemmat tutkimukset on suoritettu aiheen piirissä tunnettujen 

tutkijoiden toimesta. Käytetyt lähteet ovat tutkimuksen kannalta relevantteja, ne 

on valittu lähdekriittisesti ja ne pohjautuvat luotettavaan alkuperään. Kirjalliseen 

aineistoon on viitattu asianmukaisella viittaustekniikalla, jolla huomioidaan ja kun-

nioitetaan oikeudenmukaisesti muiden, aihetta aikaisemmin tutkineiden tutkijoi-

den työtä. 

6.3 Jatkotutkimusehdotukset 

Yhtenä jatkotutkimusehdotuksena voisi olla lastensuojelun toimenpiteiden tarkas-

telu nuorten rikosoikeudellisena seuraamuksena. Lastensuojelu- ja sosiaalitoimi 

ovat selkeästi olennainen osa alaikäisten rikosprosessia, mutta aiheen laajuuden 

vuoksi ne rajattiin tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Tutkimuksessa kävi ilmi esi-

merkiksi se seikka, että nuorisovankien määrä ei kerro koko totuutta, sillä lasten-

suojelun laitossijoituksessa voi olla useita alle 18-vuotiaita tahdonvastaisesti huos-

taanotettuna rikosperusteisesti. Jatkotutkimuksessa voisi tarkastella esimerkiksi 

määrällisellä tutkimuksella rikosperusteisten lastensuojelun toimenpiteiden käyt-

töä nuorten rikoksentekijöiden seuraamuksena. Laadullisella tutkimuksella voitai-

siin tutkia esimerkiksi lastensuojelun rikosperusteisten toimenpiteiden toimi-

vuutta nuorten uusintarikollisuuden ehkäisyssä. 
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Jatkotutkimusehdotuksena voisi ajatella myös nuorisorangaistuksen ja valvonnalla 

tehostetun ehdollisen vankeuden vaikutusten tarkastelua nuorten uusintarikolli-

suuden näkökulmasta. Tutkimuksessa kävi ilmi, että nuorisorangaistuksen käyttö 

on ollut hyvin vähäistä ja nuorten rangaistuksena suositaan huomattavasti ylei-

semmin valvonnalla tehostettua ehdollista vankeutta. Jatkotutkimuksella voitai-

siin selvittää, onko nuorisorangaistuksen vaikutuksilla merkittävää eroa nuorten 

uusintarikollisuuteen verrattuna valvonnalla tehostetun ehdollisen vankeuden 

vaikutuksiin. Samalla voitaisiin mahdollisesti arvioida nuorisorangaistuksen tar-

peellisuutta. 

Haapakangas (2020) totesi koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen näkyvän 

tulevissa nuorisorikollisuustilastoissa, jonka vuoksi myös koronaviruksen vaikutuk-

set nuorisorikollisuuteen voisivat olla oleellinen jatkotutkimusehdotus. Tutkimuk-

sen voisi toteuttaa määrällisenä tutkimuksena vertailemalla korona-ajan nuoriso-

rikollisuustilastoja niin kutsutun normaaliajan tilastoihin esimerkiksi tietyn rikosla-

jin osalta. 

6.4 Opinnäytetyöprosessin analysointi ja arviointi 

Idea opinnäytetyön aiheeseen tuli rikosoikeuden kurssin aikana, sillä kurssilla otet-

tiin monesti esille nuorten erityiskohtelu rikosprosessin eri vaiheissa kuitenkaan 

saamatta nuoria rikoksentekijöitä koskevista erityissäännöksistä varsinaista koko-

naiskuvaa koko rikosprosessin ajalta. Mielenkiintoni aihetta kohtaan heräsi ja ha-

lusin saada opinnäytetyölläni luotua selkeän ja kattavan kokonaisuuden nuoria ri-

koksentekijöitä koskevista erityisistä lain säännöksistä koko rikosprosessin ajalta. 

Opinnäytetyöprosessi alkoi marraskuussa 2020 aineiston keruulla. Aihe oli laaja ja 

siihen liittyvää lainsäädäntöä ja kirjallisuutta oli saatavilla runsaasti. Aineiston ke-

rääminen oli melko helppoa kattavasta tarjonnasta johtuen, joka kuitenkin toi si-

nällään myös haastetta juuri tämän tutkimuksen kannalta relevantin tiedon löytä-

miseen. Mielestäni onnistuin kuitenkin löytämään monipuolisesti hyviä, olennaisia 

ja luotettavia lähteitä. 
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Tutustuttuani kerättyyn aineistoon, aloin jäsentelemään aiheeseen liittyvää tietoa 

ja suunnittelemaan opinnäytetyön rakennetta ja aikataulua. Tein alustavan ja 

melko löyhän aikataulun, jota muokkasin opinnäytetyön edetessä tarpeen mu-

kaan tiukemmaksi. Pysyin suunnittelemassani aikataulussa hyvin lukuun otta-

matta opinnäytetyön kirjoittamisen loppuvaiheessa tullutta viime hetken kiirettä. 

Aikataulutukseen liittyen minun olisi ehkä kannattanut pohtia ja täydentää tutki-

muksen tuloksia ja johtopäätöksiä aina yhden opinnäytetyön alaluvun osalta saa-

tuani sen kirjoittamisen valmiiksi. Tällöin tulosten analysointi ja johtopäätösten te-

keminen olisi jakautunut pienempiin osiin, joka olisi ollut helpompaa verrattuna 

viimeisen luvun kirjoittamiseen kerralla. 

Oikeusdogmaattisen tutkimuksen pyrkimyksenä on oikeusnormien selvittäminen, 

systematisoiminen ja tulkitseminen ajantasaisen lainsäädännön eli tämän tutki-

muksen tärkeimmän aineiston kautta. Tutkimusmenetelmä koettiin tarkoituksen-

mukaiseksi ja onnistuneeksi, sillä tutkimuskysymyksiin löydettiin kattavat vastauk-

set ja nuoria rikoksentekijöitä koskevia oikeusnormeja saatiin tulkittua lain esitöi-

den ja oikeuskirjallisuuden avulla. Vaihtoehtoisena menetelmänä olisi voinut käyt-

tää esimerkiksi kvalitatiivista tutkimusta ja haastattelua, jolloin tutkimusaineisto 

olisi kerätty haastattelemalla nuorien rikoksentekijöiden parissa työskenteleviä vi-

ranomaisia. Pohdin tämän menetelmän käyttöä opinnäytetyötä aloitettaessa, 

mutta päädyin oikeusdogmaattiseen tutkimukseen aikataulullisista syistä sekä 

siksi, että ajantasaista lainsäädäntöä tarkastelemalla saadaan haastattelua toden-

näköisemmin tarkemmat ja perusteellisemmat tulokset. 

Aihe rajattiin käsittelemään nuoren rikoksentekijän rikosprosessin ja rikosoikeu-

dellisien seuraamuksien lainsäädännöllisiä erityispiirteitä. Rajauksen ulkopuolelle 

jätettiin lastensuojelun keinot nuoren seuraamuksena. Aiheen laajuuden ja moni-

puolisuuden vuoksi rajauksen tekeminen oli tärkeää, mutta sen mielenkiintoisuu-

desta johtuen myös haastavaa. Myös työn kannalta oleellisten rikosoikeuden kä-



78 

 

sitteiden hahmottaminen oli välillä pulmallista oikeudenalan monialaisuuden ta-

kia. Koin, että aihepiirin parissa työskentelyä olisi voinut jatkaa edelleen, sillä uutta 

ja kiinnostavaa tietoa ilmaantui jatkuvasti lisää. 

Kokonaisuudessaan koin opinnäytetyön todella tehokkaaksi oppimisprosessiksi. 

Aiheen valinnan ja kirjoitustyön aloittamisen jälkeen prosessi eteni yllättävän su-

juvasti. Vaikka aihe oli laaja ja monitahoinen, sain todella perusteellisen ja koko-

naisvaltaisen kuvan nuorten rikoksentekijöiden rikosprosessista.  Opintoihini sisäl-

tyneet rikos- ja prosessioikeuden kurssit sekä opinnäytetyön tekemiseen valmen-

tavat kurssit tukivat valitsemaani aihepiiriä ja kirjoitusprosessia. Haastavinta opin-

näytetyössä olivat tutkimusmenetelmien ja -metodien hahmottaminen ja sovelta-

minen sekä kirjoitustyön aloittaminen. Aiheeseen perehtyminen sai minut kiinnos-

tumaan enemmän myös kriminologiasta, rikollisuuden kehityksestä sekä rikolli-

suuteen vaikuttavista tekijöistä ja syistä sekä harkitsemaan mahdollisia tulevaisuu-

den opintoja esimerkiksi avoimessa yliopistossa kriminologian parissa. 
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