
Suomi on Länsi-Euroopan väkivaltaisin maa 

Luin Helsingin Sanomien Kerava-keskustelusta edestakaista pal-
lottelua sen suhteen, kuinka väkivaltainen maa Suomi oikeastaan 
on. Esitettiin, että väite ”Suomi on Euroopan väkivaltaisin maa” on 
täyttää huuhaata. Koska olen itsekin joskus erehdyksessä esittänyt 
tämän väitteen, päätin etsiä asiaa koskevia tilastoja. 

Löysinkin melko nopeasti Tilastokeskuksen tekemän hyvän 
kahden artikkelin sarjan, joka on julkaistu lehdissä Tietoaika 
10/2001 ja Tietoaika 3/2002. Nämä artikkelit sisältävät hieman 
vanhentunutta tietoa, mutta ilmeisesti pääsuuntaviivat pitävät edel-
leen kutinsa. 

Tilastot on jaettu miehiin ja naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. 
Tämän lisäksi on erikseen kuolemaan johtanut väkivalta ja tätä lie-
vempi väkivalta (ryöstö, pahoinpitely, uhkailu miehillä ja fyysinen 
ja seksuaalinen väkivalta, väkivallalla uhkailu ja seksuaalisen ah-
distelun kohteeksi joutuminen naisilla). Kaikkiaan kategorioita on 
siis neljä erilaista. 

Miesten ja naisten väkivaltakuolemissa Suomi on Länsi-
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Euroopan johtava maa. Itä-Euroopan maita sen sijaan on montakin 
Suomen edellä. 

Poimintoja miehissä: Brasilia 48,2 kuolemaa/100 000 henkeä, 
Viro 27,5, Yhdysvallat 11,8, Suomi 4,6, Ruotsi 1,5. Poimintoja 
naisissa: Venäjä 10,1, Viro 6,3, Yhdysvallat 3,2, Suomi 1,9, Ruotsi 
0,8, Islanti 0. 

Kuolemaa lievemmissä väkivallanteoissa Suomi ei enää ole 
Länsi-Euroopan kärjessä. Englanti ja Wales sekä Skotlanti ovat 
miehissä Suomen edellä ja Englanti ja Wales naisissa. Mielenkiin-
toista on Englannin ja Walesin korkeat lievemmän väkivallan tilas-
tot, sillä kuolemaan johtavaa väkivaltaa Englannissa ja Walesissa 
on melkein vähiten maailmassa. 

Poimintoja miehissä: Brasilia 44 % vastanneista myönsi lie-
vemmän väkivallan, Viro 20 %, Englanti ja Wales 20 %, Skotlanti 
20 %, Suomi 18 %, Ruotsi 17 %, Japani 3 %. Poimintoja naisissa: 
Argentiina 35,5 %, Englanti ja Wales 17,4 %, Suomi 16,1 %, 
Ruotsi 15,1 %, Japani 4,7 %. 

Englannin ja Walesin korkeita lievemmän väkivallan lukuja ta-
sapainottavat kuitenkin erittäin alhaiset kuolemaan johtavan väki-
vallan luvut. Kun tämä otetaan huomioon, voidaan todeta, että 
Suomi on keskimäärin Länsi-Euroopan väkivaltaisin maa. 

Jos käsillä olisi aivan viimeisimmät tilastot, saattaisi tilanne 
luonnollisesti näyttää erilaiselta. 

 
Lähteet: 
http://www.stat.fi/tup/tietoaika/tilaajat/ta_03_02_brasilia.html 
http://www.stat.fi/tup/tietoaika/tilaajat/ta_10_01_naisvakiv.html 
 


