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Mielentilatutkimus
Tuomioistuimen määräämä tutkimus, jossa otetaan kantaa

rikoksesta epäillyn tai syytetyn syyntakeisuuteen
rikoksen tekohetkellä sekä hänen hoidon tarpeeseensa
tutkimuksen päättyessä

Tuomioistuin lähettää tutkimuspyynnön Terveyden ja
hyvinvoinnin laitokselle

THL päättää mielentilatutkimuspaikan, joita ovat valtion
mielisairaalat ja eräiden sairaaloiden oikeuspsykiatriset
yksiköt

THL:n oikeuspsykiatristen asioiden lautakunta antaa
saamansa lausunnon perusteella tuomioistuimelle oman
lausuntonsa epäillyn tai syytetyn mielentilasta ja määrää
hänet tarvittaessa hoitoon

26.11.2017 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri2



Mielentilatutkimusten määrä
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Ø 2012 alkaen n 100 vuodessa



Tietoa tutkittavista ja tutkimuksista

Yleensä hyvin vakavia (väkivalta)rikoksia
Naisten osuus keskimäärin 17%
Alaikäisiä 2010-luvulla keskimäärin 3 / vuosi
Vuonna 2016 valtaosa tutkituista arvioitiin

syyntakeisiksi (55%)
Syyntakeettomiksi arvioitiin 37 % ja alentuneesti

syyntakeisiksi 8 %
Vuosikymmenien saatossa tutkimusten määrä ja

syyntakeisuusarvioiden jakauma ovat
vaihdelleet
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Nuorten rikollisuus ja mielenterveys

Jokin psykiatrinen häiriö on 70-90% rikoksista
tutkituilla / tuomituilla nuorilla

Käytöshäiriö, tarkkaavuus-yliaktiivisuushäiriö,
päihdehäiriö, traumaperäinen häiriö, masennus

Heikko kykyprofiili,oppimisen erityisvaikeudet
Traumatausta
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26.11.2017 Riittakerttu Kaltiala-Heino
vastuualuejohtaja, ylilääkäri

Mielenterveyden ongelmat tavallisimpia
nuorilla, joiden rikoskäyttäytyminen

Ø alkaa varhain
Ø tapahtuu yksin
Ø on väkivaltaista
Ø on pysyvää
ja joilla
Ø on traumahistoria (joka usein liittyy

vanhempien mielenterveys- ja
päihdeongelmiin)

Doreleijers ym 2000, Kataoka ym 2001, Vermeiren ym 2000,2002,
Ruchkin ym 2003, Teplin, Abram ym (2002-2004), Vermeiren et al. 2006,
Colins et al. 2010, Fazel et al. 2010



Nuoret henkirikolliset
Alle 18-vuotiaat ovat 2000-luvulla tehneet 0-4 henkirikosta /

vuosi
Pojat, 18-20-vuotiaat, ryhmässä tehdyt teot
Henkirikokset ja henkirikoksiin kuolleet lähisuvussa
Ongelmaperhetausta, vanhempien päihdekäyttö, isän

rikollisuus, perheväkivalta, huonot vanhempisuhteet
• Mutta: kolmanneksella ei

Lastensuojelutausta, rikoshistoria
• Mutta: pojista 30%, tytöistä 60% ei aiempaa

vihanhallintaongelmaa
Mielenterveysongelmat, itsetuhoisuus, varhainen

väkivaltakäyttäytyminen, kontaktit mt-palveluihin
• Mutta: kolmanneksella ei aiempaa mt-ongelmaa

Häkkänen ja Hagelstam 2003, Hagelstam
ja Häkkänen 2006, Lehti 2007, 2012
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… ymmärtämään tekonsa tosiasiallisen
ja oikeudenvastaisen luonteen
ja hallitsemaan käyttäytymistään…



Nuoret mielentilatutkittavat

Vuosina 1989-2010 mielentilatutkimukseen tulleista 15-19-
vuotiaista 93.4% oli syyllistynyt (päärikos)
väkivaltarikokseen ja 6.6% ei-väkivaltarikokseen

10.1% ennestään psykiatrinen diagnoosi
9.3% tyttöjä
Mielentilatutkimuksen päättyessä valtaosalle (>4/5) käytös-

tai persoonallisuushäiriödiagnoosi, yli puolella lisäksi
päihdehäiriö

Riski myöhempään skitsofreniadiagnoosiin lähes 17-
kertainen väestöön verrattuna
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Lindberg et al. 2017



Nuoren mielentilatutkimus (EVA-
yksikössä)

Tapahtuu sairaalassa, noin 2 kk
Laajat asiakirjatiedot
Tiedonkeruu tutkittavan elämään läheisesti liittyneiltä

henkilöiltä, vanhempien haastattelu (perhekartoitus)
Psykiatriset haastattelut: diagnostiikka, syytteenalainen

teko ja sen jäsentyminen tutkittavan elämänhistoriaan
Psykologin tutkimukset
Somaattiset tutkimukset
Observointi osastolla
Toimintaterapeutin arvio
Kotikäynti
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Hoitoon määrääminen

Tutkimus päättyy laajaan lausuntoon, jossa otetaan kantaa
syyntakeisuuteen ja hoitoon määräämisen tarpeeseen

Tutkittava voidaan määrätä tahdosta riippumattomaan
psykiatriseen hoitoon tai kehitysvammaisen
erityishuoltoon

Prosessi poikkeaa jnkv tavallisesta hoitoon määräämisestä
Säännölliset tarpeen jatkumisen arviot
Hoidot ovat yleensä pitkiä
Mahdollisuus THL:n määräämin yksilöllisin ehdoin päästä

sairaalasta valvonta-ajalle á 6 kk kerrallaan ennen
varsinaista trp hoidon päättämistä
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Vertailua

Suomessa mielentilatutkimukset tehdään
sairaalassa

Polikliininen mielentilatutkimus mahdollinen
joissakin maissa

Syyntakeisuuden (tai vastaavan) arvioimisen ja
hoitoon määräämisen lainsäädäntö vaihtelevat
paljon
Ø esim. Alankomaat
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