
Autismikirjon ja ADHD:n 
esiintyvyys rikostaustaisissa

Kriminologian ja rikosseuraamusalan tutkimuspäivät

28.11.-29.11.2018

Sanna Kara
projektipäällikkö
toimintaterapeutti (YAMK)
ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
psykoterapeuttikoulutettava



Sisältö
• Esittäytyminen

• Neurokirjon esiintyvyys rikostaustaisissa

• Autismikirjo ja rikollinen käyttäytyminen

• ADHD ja rikollinen käyttäytyminen

• Oikeusturva ja kuntoutus kuntoon 2020 –hanke



Neurokirjon esiintyvyys 
rikostaustaisissa



Neurokirjon esiintyvyydestä rikostaustaisissa (1/2)

• Rikosseuraamusasiakkailla elinaikainen psykiatrinen sairastavuus 90 %, 
(Rikosseuraamuslaitos, 2010), neurobiologinen tausta mahdollinen

• Tutkimusten mukaan rikostaustaisissa  neurokirjon henkilöiden esiintyvyys 
yleisempää kuin yleisväestössä
Autismikirjo vähintään 2,5% (PRISMA review: Allely, 2018) (yleisväestössä 1-1,5%) 
ADHD 25,5 % (meta-analyysi: Young ym., 2015) (yleisväestössä aikuisista 2,5-3,4%)

• Autismikirjo ei riski rikolliselle käyttäytymiselle, liitännäiset psykiatriset 
sairaudet kylläkin ja mahdollisesti myöhäinen diagnoosi (Archer ym., 2013; 
Helverschou ym., 2015)

• ADHD-piirteet suoremmin yhteydessä rikollisuuteen (Román-Ithier ym., 2016) 



Neurokirjon esiintyvyydestä rikostaustaisissa (2/2)

• Esiintyvyyslukujen valossa Suomen noin 3000 vangista
Vähintään 75 autismikirjon piirteitä omaavaa
750 ADHD piirteitä omaavaa

• Autismikirjon ja ADHD:n piirteet vaikeuttavat henkilön pärjäämistä myös
rikosoikeudellisen järjestelmän sisällä (Allely, 2018; Berryessa, 2017; Young ym., 
2018)

• Havaintoja perinteisten rikosoikeudellisten interventioiden 
soveltumattomuudesta sellaisinaan



Autismikirjo ja rikollinen käyttäytyminen

• Tutkimuksissa nousee esille rikostyypeistä:
Väkivaltainen käyttäytyminen
Seksuaalirikokset
Tuhopoltot
Pakonomainen häirintä / väijyntä
Tietokone- / cyberrikollisuus
(Allely 2018)



Autismikirjo ja rikollinen käyttäytyminen
• Häirintä / väijyntä - Sosiaalisten tilanteiden lukemisen vaikeus
• Epätyypillinen passiivisuus - Vedettävissä mukaan / hyväksikäytettävissä esim. 

jengirikollisuuteen tai huumausainerikoksiin
• Seksuaalirikokset - Sosiaalisten sääntöjen ja vihjeiden väärinymmärtäminen /-tulkinta 
• TV / videot – Kopioidaan malleja ymmärtämättä soveltumattomuus tosielämään
• Impulsiivisuus, väkivaltainen käyttäytyminen – Mahdollinen stressireaktio, joka 

tulkitaan uhkailuna
• Joustamattomuus ja sääntöjen kirjaimellinen noudattaminen – Vaatimus myös muille 
• Erityiset mielenkiinnonkohteet – Voivat johtaa pakonomaiseen käyttäytymiseen ja 

sopimattomiin toimintatapoihin

(Archer & Hurley 2013)



Autismikirjon henkilö vankilassa

• Mahdollisia vaikeuksia ja haasteita:
Sääntöjen noudattaminen, joita ei ole kerrottu
Omaksutuissa säännöissä pitäytyminen itsepintaisesti ja poikkeamia vaikea hyväksyä
Yllättävät muutokset
Pakonomainen käyttäytyminen, joustamattomuus toiminnassa ja ajattelussa
Muiden kanssa kommunikointi
Henkilökunnan kanssa toimeen tuleminen – jos ei ole ymmärrystä autismikirjon henkilön 

ajattelun lähtökohtaisesta erilaisuudesta
Riski hyväksikäyttöön ja kiusaamiseen – vaikeus ymmärtää toisten ihmisten toiminnan 

tarkoitusperiä
Sosiaalinen eristäytyneisyys
Vaikeus ymmärtää omaa etua
Paljon kielteisiä kokemuksia, mm. väärinymmärrykset, kiusaaminen



Rikoksen tehneet ADHD-henkilöt – tutkimuksen valossa

• Kolme piirrettä, jotka lisäävät riskiä rikolliseen käyttäytymiseen ja vaikeuttavat 
rangaistuksen suorittamista:

1. Toimintaa ohjaavat enneminkin välittömät palkkiot kuin viiveellä tulevat 
 Voi johtaa holtittomaan ja aistimushakuiseen käyttäytymiseen
 Vaikeus nähdä / motivoitua esimerkiksi pitkän tähtäimen hyödyistä ja sitoutua sovittuihin 

sääntöihin 
2. Heikko käyttäytymisen kontrollointi

 Impulsiivinen toiminta
 Voivat tehdä päätöksiä, jotka eivät ole oman edun mukaisia – esim. johtavat koevapauden, 

avolaitossijoituksen, yhdyskuntaseuraamuksen päättymiseen 
3. Tarkkaavuuden ongelmat ja häiriöherkkyys

 Pitkäjänteisyyden puute ja vaikeus pitää tarkkaavuus käsillä olevissa asioissa
 Vaikuttavat henkilön toimintakykyyn heikentävästi (mm. opiskeluissa ja työelämässä 

suoriutuminen)

(Colleen 2017; Young 2007; Barkley & Murphy 2006)



ADHD ja rikollinen käyttäytyminen

• ADHD:n yliedustavuus rikostilastoissa voi osittain selittyä sillä, että heidän tekemänsä 
rikokset ovat hetken mielijohteesta tehtyjä, tilanteiden mahdollistamia

• He myös jäävät näistä näin ollen todennäköisemmin kiinni

• Tutkimuksissa nousevat esille rikostyypeissä yleisimpinä:
Varkaus, näpistys
Pahoinpitely
Päihteisiin ja aseisiin liittyvät rikokset

• Yhtenä rikollisuutta ennustavana tekijänä varhainen antisosiaalinen käyttäytyminen

(Young 2007)

(Review, Mohr-Jensen & Steinhaus 2016 )



ADHD-henkilö vankilassa

• Mahdollisia vaikeuksia ja haasteita:
Ei noudata sovittuja suunnitelmia ja sääntöjä
Ei motivoidu tavoittelemaan pitkällä tähtäimellä saavutettavia hyötyjä
Tekee hetken mielijohteesta asioita
Puhuu toisten päälle
Keskusteluissa asioita menee ohitse
Ristiriitoja muiden työkavereiden tai henkilökunnan kanssa
Jatkuva ”säätäminen” – häiritsee muita levottomuudellaan
Tapaturma-alttius
Tekeminen lyhytjännitteistä



Oikeusturva ja kuntoutus 
kuntoon -2020 -hanke



Kohderyhmä

• Neurokirjon (autismikirjo, ADHD) piirteitä omaavat kiinniotetut, 
vankeusrangaistuksen saaneet ja vankilasta vapautuvat henkilöt 

• Julkiset laitokset: 
a) Rikosseuraamuslaitos
b) Poliisi 
c) Vankiterveydenhuolto

 
• Yhteiskunta ja kunnat  



Hankkeen tavoitteena ja tarkoituksena

1. Varmistaa neurokirjon erityispiirteitä omaavan henkilön oikeusturva 
kiinnioton, kuulusteluiden ja esitutkinnan aikana  

2. Tunnistaa, kuntouttaa ja tukea nivelvaiheissa neurokirjon erityispiirteitä 
omaavaa vankeusrangaistuksen saanutta tai vankilasta vapautuvaa henkilöä

 
Tuottaa tukimenetelmiä rikosoikeudellisen prosessin eri vaiheisiin:

1) Kiinniotetuksi tuleminen ja esitutkintavaihe 
2) Vankeusrangaistuksen suorittamisen vaihe 
3) Vankilasta vapautumisen nivelvaihe







Matalan kynnyksen kuntoutuksen 
kehittäminen vankiloihin
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• Hanke-tiimi
• Projektipäällikkö Sanna Kara
• Hanketyöntekijä Minna Holopainen
• Hanketyöntekijä, psykologi Juho Mertanen (50%)

• Yhteistyökumppaneina
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• Vankiterveydenhuollon yksikkö		
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• Itä-Suomen yliopisto	: Hanna Lahtinen ja Matti Tolvanen	
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