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RIKOS HISTORIASSA 

.Johdanto 

":- , riallinen kriminologia 1 on historiallisia alkuperäislähteitä ja 
':' · ·eteiden (sosiologia, kriminologia, antropologia jne.) teoriaa 

· ä ää tutkimusta, jonka keskeisenä tutkimuskohteena ovat ri
- ·a rikosmäärittelyt: miten elintärkeää rajanvetoa rikoksen, lain 

raalin välillä on kulloinkin käyty, ja mitkä ovat olleet syyt 
"......,.,,..=, ·....,uuteen tai rikolliseksi määriteltyyn käyttäytymiseen.2 Ennen 

- -o-lukua rikoksen historiaa oli historiantutkimuksessa systemaat
. tarkasteltu. lähinnä oikeushistorian tutkimusperinteessä. 3 

- ·- · lla eräät kriminologian uranuurtajat olivat olleet kiinnostu-
-::-:>: historiallisista kehityskuluista ja vertailuista.4 Nämä näkökul-
- · •bdistyivät historiallisessa kriminologiassa. Tutkimusalan vä-
- -· estä "institutionalisoitumisesta" kertovat useat tutkimus-
. ·, etta ja metodeja luotaavat artikkelit5

, helposti lähestyttävien
. ~...:�-.. itysten ilmestyminen6 ja viimeksi alan tutkijoiden ryhmitty
- · en oman "Crime, History & Societies" -aikakauslehden ympä-
- � 1997).

- 1 oriantutkimuksen kiinnostusten kohteita suuntaavat yleiset

. ....· kunnalliset virtaukset ja tieteellisten paradigmojen muutok
' fetodologisesti historiallisen kriminologian nousu Länsi-Eu

saja Yhdysvalloissa osuu yksiin yhteiskuntatieteiden ja kvan
�:...: ·· · sten menetelmien 1960-70-luvulla historiantutkimukselle 
"�"'�•·=·en haasteiden kanssa. Historiantutkimuksen lähde-empiris
. � e perinteelle7 ominaista sosiaalista antologiaa voi Christopher 

· tapaan luonnehtia behavioristiseksi individualismiksi.8 Yh
ta ja ihminen otetaan usein annettuna, sillä tutkijan luomat
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abstraktit käsitteet ja selittämisen apuvälineet kuten sosiaaliset, ta

loudelliset ja psyykkiset rakenteet, normit, symbolit, mentaliteetit 
jne. ymmänetään joskus jopa vaarallisiksi: selittämiseksi on riittä
nyt "lähteiden puhuminen" ja tarkemmin erittelemätön arkipäivän 
kokemuksen ihmiskäsitys. Kun yksilö eristetään atomistiseksi toi
mijaksi, voidaan rikosilmiötkin sivuuttaa pelkästään "poikkeus
tapauksina" tai yksilöiden patologioina.9 Ei liene sattumaa, että 
Suomessa ensimmäisiä rikosnäkökulman mahdollisuudet oival
taneita historiantutkijoita oli holistista metodologiaa kehitellyt Pentti 
Renvall, jolle rikos- ja oikeusanalyysistä tuli väline 15OO-luvun ih
misen psyykkisen rakenteen selvittämiseen.10

Kokonaisvaltaisen rakennetutkimuksen vaatimus ja "singu
larisoivan" historiantutkimuksen kritiikki kiteytyi Suomessa Ante
ro Heikkisen ja Heikki Ylikankaan vuonna 1971 Historiallisessa 
aikakauskirjassa käynnistämässä keskustelussa ns. "kahdesta his
toriasta."11 Ylikangas sovelsi oppejaan käytäntöön samana vuon
na julkaistussa tutkimuksessaan väkivaltarikollisuudesta Suomes
sa 15OO-luvulla.12 Sosiologinen teoria funktionalistisessa muodos
saan oli löytänyt tiensä vuonna 1976 ilmestyneen "Puukkojunkkarien 
esiinmarssin" tulkintoihin. 13 Ylikangas riisui Etelä-Pohjanmaan 
puukkojunkkareihin aiemmin liitetyn romantiikan ja käsitteli ilmi
ötä perimmältään taloudellisten suhdanteiden aiheuttamana rikolli
suutena. 

1970-luvulla julkaistujen tutkimusten kysymyksenasetteluissa 
olivat pinnalla makrotason taloudellisten ja sosiaalisten rakentei
den muutosten vaikutukset rikollisuuden rakenteeseen, olipa sitten 
kysymys keskiajasta tai "modernisaation" 18OO-luvusta.14 Marja
Taussi Sjöbergin mukaan Uumajan yliopiston rikoshistorian 
projektilla ja hänen vuonna 1981 julkaistulla väitöskirjallaan "Brott 

och straffi Västernorrland 1861-1890" oli alunperin neljä tavoitet
ta: 1) tutkia, kuinka yhteiskuntamuutokset kuten väestönkasvu, kau
pungistuminen ja teollistuminen vaikuttivat rikollisuuden määrään 
ja rakenteeseen 2) ketkä tekivät rikoksia 3) miksi yksittäiset ihmi
set tai ryhmät tekivät rikoksia 4) pyrkiä alueelliseen vertailuun. 
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RIKOS HISTORIASSA -------

--_.---�-,· a lisäsi heti perään, että työn edistyessä oli käynyt selväksi 
htia perusteellisemmin, kuinka yhteiskunnan sosiaalinen 

KJ::::::;::.olli li rakentunut ja miten se vaikutti rikollisuuteen. Taussi 
, � mukaan rakennetutkimusta oli jatkossa täydennettävä Ii

, mmalla yksilötason analyysillä. 15 

...._._..:,HJ,uuäisen aallon" historiallisen kriminologian ansiosta ri
.... -_-, T_� __ , . .:,n .... si legitiimiksi tutkimuskohteeksi, pitkän aikavälin kvantita

- : · rtailut antoivat aiempaa perustellumman kuvan suurista 
ja raja-aidat eri tieteenalojen välillä madaltuivat. Poikki

. 
nä alana historiallinen kriminologia on myöhemminkin 

al · euraamaan uusimpia virtauksia, kuten mikrohistoriaa ja 
::::::;:;;:.::ffa.'LU . .::, ta antropologiaa. 16 Kun Eric Monkkonen vuonna 1979 

h poteesien testaamisen" hengessä historiantutkijoiden 
·--r.�rntronta ja naiivia" teorian ja tilastollisten menetelmien ali
-1::.7,,�::.u,.17 saattoi historiallisen kriminologian tilaa Historian päi

nna 1985.a,fVioinut Tuija Hietaniemi esittää Howard Zehriin 
·n. että makrotason kvantifiontiin perustuva tutkimus näyt-

1ttaneen "oleellisimmat tuloksensa." 18 Keskustelu rikos
_......,�,_.;..1,s.::· '"n tilastollisista menetelmistä on tämän jälkeenkinjatku

. , 'aana19
, mutta samalla tutkimuksen painopiste on jonkin 

ääntynyt laadulliseen suuntaan. On myös tunnustettu, ettei 
__ ·.,..· ..... n käytös reagoi mekaanisesti esim. taloudellisiin suhdanne-
i::==.:::t� ....... iin. Kulttuurin vaikutukseen ja ihmisten tapaan jäsentää 

aan on mahdollista päästä kiinni laadullisen tapaustutki
..__...:..:::,c;u kautta. Kognitiivinen näkökulma rikokseen lieneekin jat

- , i keskeinen sosio-ekonomisen paradigman luomaa kuvaa 
__ .. ä tutkimusote . 

olii en toiminnan määrittelyssä erityisen huomion ja ristirii
hteena ovat kulloinkin yhteiskunnan toiminnalle tai valtaa

,,-;;,--,,,,.,,.. intresseille keskeisiksi ymmärretyt tekijät,joten rikos tavoit
jotain oleellista yhteiskunnan rakenteista ja arvostuksista . 
oi esimerkiksi pohtia, miten länsimaisen yhteiskunta

t:::::;;::::::-::i::· � peruskysymykset modernisoitumisesta (yhteisöstä yksilöön 
·saatioyhteiskuntaan, suullisesta kulttuurista ki1jalliseen jne.)
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heijastuvat teoksen artikkeleissa. Kaikissa ihmisyhteisöissä sank

tioidun henkirikoksen tausta ja tutkintatapa oikeudessa eri aikakau

sina (Lamberg, Karonen, Nygård) antavat tähän ongelmaan yhden 

vertailukohdan. Muiden aiheiden osalta myös arvioitavan teon rikos
leima on korostetun historiallinen. 1600-luvulla seksuaalisuus (Joki

aho ), suhde yli luonnolliseen (Eilola) ja loukkaava puhe (Vuorela, 

Vilkuna) olivat vaarallisia aiheita ja keskeisiä myös rikosmääritte

lyiden kohteena. Modernin yhteiskunnan toiminnan kipupisteitä ovat 

olleet mm. talouden säätelyyn liittyvät kysymykset ja kansalaisten 

luottamus julkiseen valtaan (Ojala, Eloranta) sekä yhteiskunnan 

kontrollitoimenpiteiden vaikutukset (Hämäläinen). 

Oikeuslähteissä on tarua ihmeellisemmän todellisuuden ja draa

man aineksia: koko historiantutkijan työtä on joskus ve1Tattu sala

poliisityöhön. Mikrohistorioitsijat Edward Muir ja Guido Ruggiero 

ovat leikitelleet myös vertauksella, jonka mukaan historiantutkija 

toimii kuin renessanssiajan haudanryöstäjä kaivaessaan ruumiin (läh

teet, menneisyyden tapahtumat) ylös myydäkseen sen anatomisia 

ruumiinavauksia (historiantutkimuksen analyysi) varten.20 Marko

Lamberg on artikkelissaan ottanut lähtökohdakseen draamavertauk

sen ja tarkastelee myöhäiskeskiaikaista, poikkeuksellisen persoo

nallisella tyylillä kirjoitettua Tukholman raadin pöytäkirjaa ja sen 

kertomaa kirjoittajansa, kirjuri Helmik van Nördenin näkökulmas

ta. Kuvaavasti nimettömäksi jäävän suomalaisyntyisen piikatytön 

epäselvä kuolemantapauksen tutkinta vie myöhäiskeskiaikaisen 

Tukholman todellisuuteen. 

Petri Karonen selvittelee Turussa vuonna 1643 käsiteltyä murha

oikeudenkäyntiä, jossa porvarinvaimo Margareta Kitt oli syytetty

nä miehensä surmaamisesta elohopealla. Rikostutkinta oli 1600-

luvulla vakiintumassa valtiollisen oikeudenkäytön uomiin, missä 

asianomaisen aseman, keskinäisten suhteiden ja korvausten ensi

sijaisuus sai vähitellen väistyä yksilön vastuun ja syyllisyyden sel

vittämisen tieltä. Karosen mukaan välähdykset 1640-luvun elämästä 

kertovat "modernisoitumisen" etenemisestä myös muilla elämän

alueilla (alkoholikulttuuri, kunnia- ja aikakäsitykset). 
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-------- RIKOS HISTORIASSA -------

n alkupuolisko oli Ruotsin valtakunnassa hallinnolli
'- - · tämisen aikaa. Jatkuvasti sotaa käyneen valtiovallan uu

=imukset loivat samalla uutta "rikollisuutta," joka liittyi esi-
- · enpiteiden vastustamiseen. Uhkaan valtarakennetta vas

itiin tarvittaessa ankarin rangaistuksin. Tukholmassa 1620-
den veron (pikkutullin) periminen aiheutti suoranaisia 

·-...... -....,-.,,.,-""-u.uksia. Piia Vuorela liittää tapahtumat kysymykseen siitä,
amaiset saattoivat vahvan hierarkkisessa järjestelmässä 

c:=�s:raia e ivallan toimenpiteitä: keinot ulottuivat arkipäivän pas
astarinnasta ja solvauksista suoranaiseen kapinointiin ja 

__. ............. =' -vk iin asti. 
· lii on ja seksuaalisuuden julkisessa rikosoikeudellisessa sää

tiin 1600-luvulla seuraavien vuosisatojen ns. luterilaista 
.;---.i..·'=illlttuuria leimannut seksuaalisuuden kontrolli. Vanhastaan 
_,,....,.,__,=L:)uus oli �filaisten tabusäännösten alainen, ja avioliitto

. a seksuaalisuuden säätely koskivat sama! la elintärkeitä 
· älisiä suhteita. Mika Jokiahon mukaan nämä vanhat

at olivat vielä 1600-luvulla voimakkaita. Yhteisöllinen
- ,_ · a kruunun ja kirkon tiukentunut kontrolli 1600-luvulla

:· · ittajan mukaan aina olleet toisilleen vastakkaisia ilmiöi
cumpikin osapuoli pyrki myös saman kosmisen järjestyk-

- itämiseen. Kulttuurihistoriallisesti seksuaalisuuden valvon
laajempaan kysymykseen ns. sivilisaatioprosessista ja

-llistyrnisestä; taloudelliset ja sosiaaliset muutokset johtivat
ttä monet normeja rikkoneet joutuivat kohtaamaan seura-

_· ·· enemmän yksilöinä. Oikeustapaukset paljastavat myös 
· .;;,: iä siitä, miten miehen ja naisen kunnia määriteltiin 1600-

itavainot on yksi tutkituimmista uuden ajan alun ilmiöitä. 
e ja huomiotaherättävien "vainojen" rinnalle uusin tutkimus 

==:::---"1..�.:c.. t arkisemmat noituus- ja taikuussyytökset, joita suomalai-

·- 0-1700-luvun oikeuslähteissäkin lienee tuhansia. Suomessa
�'.:;.:::.:::u'Tiäärän huippu osuu 1600-luvun jälkipuoliskolle.21 Noituus 

� ovat olleet osaltaan luomassa osin harhaanjohtavaa vas-
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takkainasettelua menneisyyden ihmisen ja "rationaaliseksi" ymmär
retyn nykyihmisen välille. Kysymys ihmisen persoonallisuuspiirtei
den historiallisuudesta on yleisemminkin mielenkiintoinen, sillä 
ihmisen käyttäytymistä määrittävät suhteellisen samankaltaisina 
pysyvät biologiset tekijät ja alati muuttuva kulttuuri. Jari Eilolan 

mukaan lapsenmurhasta syytettyjen naisten paholaisnäkyjen taus
talla oli nykyihmisellekin tuttu tunteiden dynamiikka (ahdistus, 
häpeä), mutta niiden ilmenemismuodot ja tekojen käsittely rikoksina 
saivat 1600-luvulle tyypillisiä muotoja. 

Kustaa HJ Vilkunan artikkeli 1600-1700-luvun huumorista ja 
kunnianloukkauksista tiivistää monta vanhan agraarin maailman 
ymmärtämiseksi keskeistä seikkaa. Yksi pisimmistä 1600-luvulta 
säilyneistä pilkkalaulun pätkistä ja sen päätyminen käräjille Poh
jois-Hämeen Ruovedellä vuonna 1681 antaa käsityksen siitä, mistä 
oli kyse: sanan mahdista ja puheen merkityksestä vielä suurimmak
si osaksi suulliselle kommunikaatiolle perustuvassa kulttuurissa. 
Sopimattomaksi ja rangaistavaksi tulkitun puheen kontekstin 

huomioimisen kautta päästään lähestymään keskeisiä arvostuksia. 
Kuten myöhemminkin, 1600-luvun kansanhuumorissa keskeisiä 
olivat seksuaalisuuteen, poikkeavuuteen ja hierarkkisiin valtasuhtei
siin liittyviä teemat. Näihin kipupisteisiin osuminen saattoi koitua 
kohtalokkaaksi yksilöiden välisissä suhteissa ( esim. henkirikokseen 
johtanut kunnianloukkaus) tai suhteissa yhteiskuntajärjestykseen 
(kuninkaan pilkka). 

Kirjan toisen osan artikkeleissa ollaan jo siirrytty askel kohti ny
kyaikaa. Toivo Nygårdin artikkeli palaa henkirikokseen 1800-lu
vun lopun näkökulmasta. Alajärvellä tapahtuneen tapon taustalta 
paljastuu valtaväestön ja etnisen vähemmistön rinnakkaiselon ja 
kirjoittamattomien lakien särkyminen. Tapauksen ja siihen suhtau
tumisen perusteella voi kysyä, kuinka hyvin virallinen oikeusjärjes
telmä ymmärsi tai edes halusi ymmärtää romanien perinnäistapoja. 

Jari Ojala ja Jari Eloranta tarkastelevat rikosta talouden näkö

kulmasta. Työvoiman liikkuvuus sekä työntekijän ja työnantajan 
väliset oikeudelliset suhteet ovat modernin talousjärjestelmän 
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ongelmakohtia. Jari Ojala analysoi merimiesten karkaamisia suo
malaisilta laivoilta 1700-1800-luvulla. Syyt karkaamisiin olivat 
usein taloudellisia, harvemmin kurjiin olosuhteisiin liittyviä. Me
renkulku oli taloudellista toimintaa, jonka onnistumisen ratkaisi 
varustajan, kapteenin ja merimiesten yhteistyön sujuvuus. Talou
dellisten intressien lisäksi merimiesten karkaamisten ja yritysten 
ehkäistä karkaamisia taustalla näkyivät vielä patriarkaalisen järjes
telmän ja merkantilismin ajan käytännöt: ongelma nähtiin pitkään 
nimenomaan varustajan oikeuksien turvaamisen näkökulmasta. 

Jari Elorannan esittämä kysymys yksityisen ja julkisen sektorin 
vuorovaikutuksesta, taloudellisista väärinkäytöksistä ja ns. korrup
tiivisen rajapinnan synnystä on tyypillinen modernien yhteiskuntien 
rikosmäärittelyihin liittyvä ongelma. Itsenäistymisen jälkeen Suo
men taloudelliset, sosiaaliset ja poliittiset rakenteet olivat käymis
tilassa, mikä loi edellytykset intressiryhmien vaikutusvallan kas
vuun. Suomen puolustusvoimien järjestelyn osalta lain ja moraalin 
rajanvetoa käytiin kysy.myksissä sotasaalismateriaalin käytöstä ja 
yhden sotiertv.älisen -ajan suurimman julkisen rakennushankkeen, 
linnoittamiseri toteuttamisesta. Julkisessa keskustelussa toimintaa 
pidettiin os�ksi epäeettisenä, mutta rikossyytteet jäivät yksittäisiksi. 
Mielenkiintoinen on tapausten luoma näkökulma siihen, mikä on 
"kollektiivitoimijoiden" kuten intressiryhmien kykenevyys moraali
ratkaisuihin. 22 Kirjoittajan mukaan tapahtumat puolustuslaitoksen 
ympärillä on ymmärrettävä pelkän henkilökohtaisen hyödyn tavoit
telun lisäksi myös osana aikakauden yleistä aatteellista isänmaalli
suutta ja Neuvosto-Venäjän luomaa uhan ilmapiiriä. 

Vuosien 1919-1932 kieltolaki on ollut monien viihteellisten ja 
romantisoivien näkemysten aiheena. Rikollisuuden tutkimuksessa 
sitä on pidetty esimerkkinä tilanteesta, jossa virallinen laki ei koh
taa kansan käyttäytymisnormistoa. Ristiriidan on katsottu johtaneen 
lainkunnioituksen vähenemiseen. Johanna Hämäläinen lähestyy 
ongelmaa vuonna 1928 Viitasaarellajulkisuutta saaneen auto-onnet
tomuuden kautta, missä pirtutrokarien auto suistui jarruvian vuoksi 
järveen. Kirjoittaja mm. kysyy, kertooko todistajien piittaamaton 
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valehtelu nimenomaan kieltolain myötä yleistyneestä ammatti

rikollisuudestaja lainkunnioituksen vähenemisestä. Mikrohistorialli

sen näkökulman mukainen taustoitus nostaa esille myös hieman 

yllättäen kysymykset naisemansipaatiosta, autoista ja modernisaa

tiosta. 

Tämän teoksen painottuminen ns. vanhempaan aikaan ja väki

valtaan ei ole pelkästään Jyväskylän yliopiston Historian laitoksen 
tutkimusprofiilin tuotetta, vaan yleisempikin kansainvälinen tilan

ne. Xavier Rousseauxin ja Luis Knaflan arvion (1996) mukaan 

modernia aikaa koskevien tieteellisiksi luettavien rikostutkimusten 

määrä on vielä vähäinen, vaikka luonnollisesti jo 1900-luvun osal
ta erilaisten lähteiden määrä antaisi innovatiiviselle tutkimukselle 

hyvinkin monipuolisia mahdollisuuksia.23 

Historiallisen kriminologian näkökulmilla on Suomessa tilaa, ja 
odotettavissa on myös tutkimuskentän laajeneminen ns. perintei

sen rikollisuuden ulkopuolelle. Lähitieteistä esim. oikeussosiologi

an ja ns. lakiantropologian historiantutkimukselle taijoamat näkö

kulmat ovat toistaiseksi jääneet Suomessa liki täysin pimentoon. 24 

Rikoksen historiasta on kuitenkin ollut kiinnostunut koko joukko 

nuorempaajatko-opiskelijasukupolvea, joten näkökulma on elänyt 

myös julkaisemattomien opinnäytteiden tasolla. 25
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