
Koulutuspudokkuuden yhteys 
päihdeongelmaisten ihmisten 
vankeusriskiin orastavassa aikuisuudessa

5.12.2018

Teemu Kaskela & Tuuli Pitkänen

Kriminologian ja rikosseuraamusalan tutkimuspäivät 28.-29.11.2018



Taustaa

• Sekä päihdeongelmilla että matalalla koulutustasolla todettu yhteys 
rikollisuuteen ja vankeuteen.

• Ikä-rikos –kurvi: Rikollisuus keskittyy nuoruuteen sekä orastavaan aikuisuuteen, 
ja vähenee yleensä iän myötä.

• Sukupuolten välinen kuilu: Miehet tekevät suurimman osan rikoksista.

• Pieni vähemmistö, jossa erityisesti nuoria miehiä, tekee suurimman osan 
rikoksista.

• Koulutuksen yhteyttä päihdeongelmaisten nuorten vankeusriskiin ei ole tutkittu 
tässä mittakaavassa.
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Päihdeongelmat, rikollisuus ja koulutus

• Päihdeongelmat yleisimpiä syitä keskeyttää koulutus kaikilla koulutusasteilla.

• Rikollisuuden ja päihdeongelmien yhteys voi olla:

- Suora: (Joidenkin) päihteidenkäyttö määritelmällisesti rikollista

- Epäsuora: Rikollinen kulttuuri rohkaisee päihteidenkäyttöön tai rikoksia 
tehdään päihteidenkäytön vuoksi

- Molemmat liittyvät joihinkin muihin tekijöihin, esimerkiksi sosiaaliset ja 
taloudelliset ongelmat

• Suomen vangeista lähes 90 prosentilla ollut elämänsä aikana päihderiippuvuus.
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Aineisto

• Osa Rekisteri- ja hoitotietoihin perustuva seurantatutkimus päihdehuollon avo- ja 
laitospotilaiden elämänkulusta (RIPE) tutkimushanketta.

• Mukana henkilöt, jotka olivat hoidossa oman päihdeongelmansa vuoksi ennen
28 ikävuotta (N=2121).

• Kahden avohoitopaikan ja päihdehoitoon erikoistuneen sairaalan hoitotietoja
(1990-2009) yhdistetty eri rekistereihin.
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Tutkimuskysymys ja -menetelmät

• Onko toisen asteen koulutuksen puuttuminen yhteydessä päihdeongelmaisen riskiin tehdä 
vankeuteen johtava rikos 18 ja 28 ikävuoden välisenä aikana?

• Analyysimenetelmänä Coxin regressioanalyysi

• Oleellisimmat muuttujat:

- Vankilaan johtaneen rikoksen tekopäivä (VATI)

- Kuolinpäivämäärä (Tilastokeskus)

- Koulutustieto (vuodet 1993, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013; Tilastokeskus) 

- Ikä ja sukupuoli (Hetu)

- Tieto päihdehoidosta tietyillä A-klinikkasäätiön klinikoilla.

• Miehille ja naisille omat mallit, lisäksi yksi yhteinen malli sukupuolten välisen eron 
tarkastelemiseksi.
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Kuvaavia tietoja
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Miehet Naiset p

n 1424 697

Syntymäaika (keskiarvo) 1980 1981 *

Toinen aste suoritettu 22% 26% -

Alkoholi ainoana ongelmapäihteenä 4% 6% -

Ikä, ensimmäisellä tiedossa olleella päihdehoidolla (ka.) 22 v. 22 v. -

Kuoli ennen 28 ikävuotta 7% 5% -

Mielenterveysdiagnoosit sairaalajaksoilla (icd-9, 16-17 v.)

Jaksottaiset mielialahäiriöt tai depressio (296,  3004, 311) 2% 5% ***

Muut mielenterveydenhäiriöt (295x, 297x, 300, 301, 309) 2% 5% *

Seurantaaika Coxin regressioanalyysissa (0-10 v.)

Keskimääräinen seurannan pituus1 7 9 ***

Seurattiin rikokseen, kuolemaan tai 28 ikävuoteen 98% 96% *

Analyysissa käytetty Fisherin eksaktia 

testiä kategorisille muuttujille ja 

riippumattomien otosten t-testiä



Toisen asteen koulutuksen yhteys vankeuteen johtavaan 
rikollisuuteen 18-27 vuotiailla päihdeongelmaisilla
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[Julkaisematon taulukko ja kuviot poistettu esityksen nettiversiosta.]

• Miesten riski tehdä vankeuteen johtava rikos oli noin nelinkertainen 
naisiin verrattuna.

• Toisen asteen koulutus oli yhteydessä vähäisempään riskiin tehdä 
vankeuteen johtava rikos sekä miehillä että naisilla.

• Tulokset olivat myös tilastollisesti merkitsevät, kun analyysista filtteroitiin
pois ihmiset, joiden osalta ei tiedetty varmuudella, että päihdehoito edelsi 
vankeutta. 



Johtopäätökset

• Toisen asteen koulutuksen puuttumisella yhteys vankeusuraan.

• Sosiaalinen pääomaresurssi, rakenteellinen muutos ja/vai identiteetin muutos?

• Kuinka paljon kyse suorasta yhteydestä ja kuinka paljon samat tekijät taustalla 
molemmissa?

• Onko koulutuksen merkitys suurempi ”meritokraattisessa” pohjoismaisessa 
hyvinvointivaltiossa (Savolainen et al. 2013)?

• Mitä tehdä:
- Vaihtoehtoiset opintopolut, ihmisten pitäminen koulutuksen piirissä.
- Vankien koulutus ja päihdetyö.
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Kysymyksiä

• Milloin päihdeongelma alkaa?; Milloin hoito alkaa?

• Kaikki rikollisuus ei näy; kertoo vain vankeuteen joutumisesta.

• Tiedetään tekoajankohta vankeuteen tai yhdyskuntapalveluun johtaneelle 
rikokselle, mutta miten esimerkiksi aiemmat tuomiot vaikuttavat vankeus- ja 
yhteiskuntapalveluun johtavaan tuomioon?

• Ilmiö näkyy, mutta miten saada ajoitukset tarkoiksi ilmiöissä, joiden alkaminen ei 
ole yksiselitteistä.
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Lisätietoja: 
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