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TUTKIMUKSEN TAUSTA
• Syyntakeettomuuden ratkaisujen muutokset viimeisen 30 vuoden aikana

→ Mielentilatutkimusten määrän väheneminen neljännekseen 1990-luvun 
alkutilanteesta
→ Tuomionsa keskeyttäneiden ja psykiatriseen hoitoon ohjautuneiden vankien 
määrä on ollut nousussa
→ Vaikutus mielenterveyden häiriöistä kärsivien rikoksentekijöiden inhimilliseen 
kohteluun, oikeusturvaan ja hyvinvointiin?

• Vuosien 2004 ja 2006 rikoslain muutokset vedenjakajana 
→ Syyntakeettomuuden määrittelyn muutokset
→ Pitemmällä aikavälillä lääketieteellisen tiedon näkökulmasta tuomitsematta 
jättämisen syyksi luettu ihmistä kokonaisvaltaisesti määrittävä ’hulluus’ onkin 
muuttunut  kuntoutusta vaativaksi sekä moninaisia variaatioita sisältäväksi 
’mielenhäiriöksi’



TULOKULMAT

• Oikeuspsykiatrisesta tulokulmasta olemme kiinnostuneet 
mielentilatutkimuksen vaikutukseen/vaikuttavuuteen (onko nykyisessä 
mielentilatutkimusprosessissa kehittämisen varaa alentuneesti syyntakeisiksi 
arvioitujen henkilöiden suhteen, eli onko ko. ryhmän ”käsittely” 
lääketieteellisesti mielekästä)

• Sosiologisesti mielenkiinto kohdistuu arvioinnin sosiaalisiin seurauksiin; 
leimautumiseen ja mahdolliseen negatiivisesti värittyneeseen erityisasemaan 
vankilahierarkiassa. 



TUTKIMUSONGELMA
• Tutkimuksen pääkysymys:

Mitä alentunut syyntakeisuus merkitsee arvion saaneen vangin 
rikosseuraamusajan sekä vankilainstituution toiminnan ja tehtävien kannalta?

, ja se jakautuu edelleen kolmeen alakysymykseen:
1. Mitä alentuneen syyntakeisuuden arvio merkitsee vankilaan päätyvälle 
rikoksentekijälle itselleen? 
2. Mitä alentuneen syyntakeisuuden kategoria merkitsee vankilan 
henkilökunnalle? 
3. Miten alentuneesti syyntakeiset näyttäytyvät kuntoutuksen ja kontrollin 
keinojen suhteen? 



AINEISTO JA MENETELMÄT
Tutkimuskysymykset Aineisto Menetelmät
Mitä alentuneen syyntakeisuuden 
arvio merkitsee vankilaan päätyvälle 
rikoksentekijälle itselleen? 

AS-vankien 
haastattelut (n=20)

Teemahaastattelu

Mitä alentuneen syyntakeisuuden 
kategoria merkitsee vankilan 
henkilökunnalle? 

Vankilahenkilökunnan 
haastattelut (n=20)

Teemahaastattelu

Miten alentuneesti syyntakeiset 
erottautuvat muista vangeista 
kuntoutuksen ja kontrollin keinojen 
suhteen? 

Rekisteritieto 
VATI (n=200+200)
VTH (n=200[+200])

Logistinen 
regressioanalyysi + 
Average Marginal
Effects

(+WATTU IV- tutkimus)



TULOKSET

• Miten AS-vangit eroaa muista vangeista
→ subjektiivinen ja henkilökunnan näkökulma
→ hoito- ja kontrollikeinojen käytön suhteen
• Teoreettinen ymmärrys alentuneen syyntakeisuuden sosiaalisista seurauksista
→ poikkeavuus (primäärinen ja sekundäärinen)
• Syventää yhteistyötä
• Auttaa arvioimaan AS-vankien hyvinvointia ja antaa välineitä keskusteluun
→ miten ko. kategoria ’toimii’ käytännössä
→ onko ko. kategoria tässä ajassa tarkoituksenmukainen tai määrittelyltään 
mielekäs



HAASTEET

• Alentuneen syyntakeisuuden arvio ei kulkeudu vankilatietokantaan
→ alentuneesti syyntakeisten vankien kokonaislukumäärä ei ole kootusti 
tiedossa
→ millä aikavälillä ja millä resursseilla tutkimuksen teko on mahdollista
• Osa arvioista tehdään mielentilatutkimuksen perusteella, osa 

tuomioistuimessa ilman lääketieteellistä konsultaatiota
• Haastateltavien rekrytointi
• Vankilayksiköiden valinta


