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Esipuhe

Kansainvälisessä psykiatrian alan lehdessä ilmestyi vuonna 1969 kiinnostava, pie-
nimuotoinen seurantatutkimus (Silver, Dublin, & Lourie, 1969). Siinä oli mu-
kana ryhmä nuoria, joita oli lapsena perheessään pahoinpidelty. Neljän vuoden 
kuluttua usealla näistä nuorista oli rikollisia ja epäsosiaalisia oireita. Seurannan ly-
hyys merkitsi sitä, että kaikki oireet eivät välttämättä edes olleet tulleet vielä esiin. 
Tutkimuksessa oli mukana esimerkiksi 15-vuotias tyttö, jota isä oli hakannut joh-
dolla. Tytöllä oli ruhjeita ja piiskanjälkiä. Isä käytti runsaasti alkoholia ja oli ollut 
useissa psykiatrisissa hoidoissa, ja hän pahoinpiteli samoin kaikkia kahdeksaa las-
taan. Tyttö joutui rikoksista oikeuteen jo 17-vuotiaana. Toisessa esimerkkitapauk-
sessa äiti oli hakannut 13-vuotiasta poikaansa luudalla ja aiheuttanut useita ruhjei-
ta. Äiti oli pahoinpidellyt kaikkia seitsemää lastaan ja puukottanut aviomiestään. 
Poika oli 17-vuotiaana joutunut oikeuteen kontrolloimattoman käytöksen ja ko-
toa karkaamisen takia. Laiminlyödystä lapsesta oli esimerkkinä yksivuotias lapsi, 
joka löydettiin yksin likaisesta, sekaisin olevasta kodista. Lapsen äidin asiakirjatie-
dot paljastivat, että äiti oli itse lapsena joutunut pakenemaan kotoaan väkivaltai-
sen äitinsä takia. Hän oli ollut poliisin kanssa tekemisissä lapsesta asti varkauksien, 
järjestysrikkomusten ja väkivaltaisen käyttäytymisen takia. Äitinä hänen todettiin 
laiminlyöneen ja pahoinpidelleen kaikkia viittä lastaan.

Kuvattu tutkimus tiivistää tämän teoksen keskeisen punaisen langan: lapsuu-
den traumakokemukset ovat usein yhteydessä myöhempään krooniseen rikolli-
seen käyttäytymiseen. Vastaavasti monilla nuorilla ja aikuisilla rikoksentekijöillä 
on kokemuksia lapsuuden väkivallasta ja laiminlyönnistä. Traumakokemukset 
voivat olla lapseen kohdistuvaa fyysistä, psykologista ja seksuaalista väkivaltaa 
tai laiminlyöntiä. Lapsuuden kaltoinkohtelu tuottaa pahimmassa tapauksessa 
pitkäkestoisia ja vaikeita traumaperäisiä stressioireita, jotka voivat muuntua vä-
kivaltaiseksi ja rikolliseksi käyttäytymiseksi tai psyykkisiksi häiriöiksi. Psykologi 
Richard Kagan (2004) onkin todennut osuvasti, että ”ei-kenenkään-lapsesta voi 
tulla kaikkien painajainen”. Tässä kriminaalipsykologian (rikospsykologian) kir-
jassa esitellään rikollisen käyttäytymisen selitysmalleja ja rikollisen käyttäytymi-
sen ehkäisyä ja hoitoa koskevissa jaksoissa traumamalli, joka tarjoaa vastauksia 
kysymykseen rikollisen käyttäytymisen synnystä.

Suomessa kiinnostus kriminaalipsykologiaan on ollut idullaan 1980-luvulta 
lähtien. Jo aikaisemmin oli ilmestynyt joitakin alaan liittyviä yksittäisiä tutki-
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muksia ja kirjoituksia. Kiinnostus rikospsykologiaan voisi olla Suomessa luon-
nollista jo siitäkin syystä, että varsinkin henkirikosten määrä on Suomessa py-
sytellyt eurooppalaisittain korkeana. Kriminaalipsykologialla olisi voinut olla 
käyttöä erityisesti 1800-luvun puukkojunkkarikaudella, jolloin Suomessa teh-
tiin paljon henkirikoksia. Tunnetuimpiin suomalaisiin rikoksentekijöihin kuu-
luu Matti Haapoja, joka teki muiden rikostensa ohella 18 murhaa ja hirttäytyi 
Turun kuritushuoneessa vuonna 1895.

Rikoksentekijöiden mielentilatutkimuksiin liittyvä kliininen psykologitoi-
minta alkoi Suomessa 1960-luvulla, jolloin psykologeja tuli entistä enemmän 
myös muille sovellusalueille. Rikoksentekijöiden hoito-ohjelmat vankiloissa 
ovat varsinaisesti käynnistyneet vasta 1990-luvun loppupuolella. Ensimmäiset 
kriminaalipsykologian kurssit psykologian opiskelijoille järjestettiin niin ikään 
1990-luvulla. Aihe kiinnosti, ja kurssit täyttyivät ennätysajassa. Rikos kiehtoo 
mieltä, ja rikollinen mieli kiehtoo psykologeja. Rikospsykologista tietoa kaiva-
taan myös vankeinhoidon, oikeuslaitoksen, poliisin, rikosuhritoiminnan, alan 
järjestöjen ja eri alojen ammattilaisten piirissä.

Rikollista käyttäytymistä koskeva tieto on tutkimusten ja käytännön koke-
musten myötä ajan kuluessa muuttunut, ja samalla myös yhteiskunnan reaktiot 
rikoksiin ovat muuttuneet. Tämä näkyy hyvin rangaistuskäytännöissä. Ruotsin 
ja sen alaisen Suomen laki vuodelta 1743 määräsi vielä kuolemanrangaistuksen 
jopa lähes 70 eri rikoksesta (Pajuoja, 1986). Tällaisia tekoja olivat muun muas-
sa jumalanpilkka, noituus ja kolmin- ja nelinkertaiset varkaudet. Rangaistukset 
pantiin täytäntöön julkisesti mestaamalla tai hirttämällä. Kuninkaan armah-
dusmenettelyn avulla kuolemanrangaistusten täytäntöönpanoa voitiin rajoittaa, 
mutta armahdustenkin ulkopuolelle jäivät törkeimpinä pidetyt rikokset juma-
lanpilkasta eläimiin sekaantumiseen.

Myöhemmin ruumiinrangaistusten sijasta rangaistuksia ryhdyttiin kohdista-
maan mieleen ja vapauteen. Tuolloin rikoksista alettiin yhä useammin tuomita 
vankeusrangaistuksia. Nykyisin seuraamusjärjestelmä tarjoaa vaihtoehtoja myös 
vankeudelle ja sakolle: Suomessa yhdyskuntapalvelu ja nuorisorangaistus tulivat 
mukaan seuraamusvalikoimaan 1990-luvulla. Nuorisorangaistuslaki astui voi-
maan vuonna 2005. Lasten ja nuorten rikoksiin suhtaudutaan eri tavoin kuin 
aikuisten tekoihin, joskin Suomessakin on aika ajoin käyty keskustelua rikos-
vastuun ikärajan alentamisesta. Keskustelu huolesta, riskistä ja puuttumisesta on 
hallinnut keskustelua lasten ja nuorten rikollisesta käyttäytymisestä (Harrikari, 
2008). Edelleen kriminaalipolitiikassa taustalla on – ehkä sovittelua lukuun ot-
tamatta – ajatus rikoksen ja rangaistuksen kiinteästä liitosta. Olisiko seuraava 
askel kehityksessä se, että perinteisistä omaisuus-, päihde- ja väkivaltarikoksista 
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seuraisikin yhä useammin hoidollinen seuraamus? Jos rikoksen tausta on psy-
kologinen, myös seuraamuksen tulisi vaikuttaa taustalla oleviin psykologisiin 
tekijöihin.
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