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NUORISOTUTKIMUS
1998

Tämän lomakkeen kysymyksiin vastanneet PYSYVÄT TUNTEMATTOMINA.
ÄLÄ kirjoita nimeäsi lomakkeeseen.

KOULUN NIMI:

____________________________________________________________________________________________

LUOKKA:

______________________________________

Koulussasi KUKAAN ei katso vastauksia. Lomakkeet postitetaan suoraan tutkijoille.
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YLEISIÄ KYSYMYKSIÄ

1. Oletko tyttö vai poika? 1 tyttö 2 poika

2. Kuinka vanha olet?_____________ vuotta

3. Käytkö työssä koulun ohessa? 1 en 2 kyllä. (noin) ______tuntia viikossa

4. Käytkö koulua mielelläsi? 1 aina 2 yleensä 3 joskus 4 en

5. Onko mielestäsi tärkeää olla ahkera koulussa?

1 ei 2 kyllä

6. Oletko joskus jäänyt luokallesi? 1 en 2 kyllä, montako kertaa? _____________kertaa.

7. Onko isäsi tällä hetkellä työssä?

1 on 4 ei. hän on kuollut
2 ei, hän oli työtön 5 ei, hän opiskelee
3 hän on eläkkeellä 6 muu tilanne, mikä:_______________________________

8. Missä työssä isäsi on tai oli kun hän viimeksi oli työssä?

_____________________________________________________________________________________________

9. Onko äitisi tällä hetkellä työssä?

1 on 4 ei. hän on kuollut
2 ei, hän on työtön 5 ei, hän opiskelee
3 ei, hän on eläkkeellä 6 ei. hän on kotirouva

7 muu tilanne, mikä:________________________________

10. Missä työssä äitisi on tai oli kun hän viimeksi oli työssä?

______________________________________________________________________________________________

11. Keitä seuraavista henkilöistä asuu samassa asunnossa kanssasi?

1 isä 5 poikaystävä
2 äiti 6 tyttöystävä
3 _____siskoa 7 joku muu, kuka:________________________________
4 _____veljeä

12. Kuinka pitkä matka kotoasi on lähimpään ruokakauppaan? Noin_________metriä tai _____________kilometriä.

13. Tuletko hyvin toimeen isäsi kanssa 1 aina 2 yleensä 3 joskus 4 en koskaan

14. Tuletko hyvin toimeen äitisi kanssa? 1 aina 2 yleensä 3 joskus 4 en koskaan
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15. Tietääkö isäsi kenen kanssa olet kun olet ulkona?

1 aina 2 yleensä 3 joskus 4 ei koskaan

16. Tietääkö äitisi kenen kanssa olet kun olet ulkona'?

1 aina 2 yleensä 3 joskus 4 ei koskaan

17. Jos vanhempasi saavat tietää, että olet tehnyt jotain kiellettyä. saatko heiltä jonkun rangaistuksen?

1 aina 2 yleensä 3 Joskus 4 en koskaan

18. Oletko koskaan saanut vanhemmiltasi seuraavia rangaistuksia (voit ympäröidä useampia kohtia):

1 ruumiillinen kuritus 3 viikko -  tai muun rahan jättäminen antamatta
2 kotiaresti 4 suullinen nuhtelu

5 en ole saanut mitään näistä rangaistuksista

19. Vietätkö vapaa-aikaasi yksin?

1 aina 2 yleensä 3 joskus 4 en koskaan

20. Paljonko tavallisesti käytät rahaa viikossa oman harkintasi mukaan?___________________ markkaa viikossa

21a. Osallistutko tällä hetkellä ohjattuun urheilu - tai vapaa-ajan toimintaan?

1 en 2 kyllä, noin__________________ tuntia viikossa

21b. Oletko koskaan harrastanut jotain itsepuolustuslajia (esimerkiksi karatea, judoa tai muuta)?

1 en ole 2 olen. mitä lajia:______________________________________________________

22. Onko Sinulla tällä hetkellä poikaystävää/tyttöystävää?

1 on 2 ei ole

23. Kuinka usein juot alkoholia ?

1 ainakin kerran viikossa 3 harvemmin kuin kerran kuussa
2 1- 2 kertaa kuukaudessa 4 en koskaan

24. Oletko koskaan juonut alkoholia niin, että tulit humalaan?

1 en ole
2 olen. viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen
noin _____________ kertaa

25. Poltatko tupakkaa?

1 ainakin kerran viikossa 3 harvemmin kuin kerran kuussa
2 1 - 2 kertaa kuukaudessa 4 en koskaan
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LUVATON POISSAOLO KOULUSTA
26. Oletko koskaan elämäsi aikana jäänyt pois koulusta ainakin yhden koko päivän ajaksi ilman hyväk-
syttävää syytä?

0 en ole ���� siirry kysymykseen 31
1 olen

_______________________________________________________________________________________________________

JOS VASTASIT, että olet, niin

27. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran? _________________________vuotta.

28. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen?

0 en ole -----> siirry kysymykseen 31
1 olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana __________ kertaa.

JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kk aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin:

29. Kun olit VIIIMEKSI luvatta pois koulusta, montako päivää olit poissa? _________________päivää

30. Jäitkö kiinni tästä luvattomasta poissaolosta? 1 en jäänyt 2 jäin

KOTOA KARKAAMINEN
31. Oletko koskaan elämäsi aikana karannut kotoa niin että olet viipynyt ainakin yhden yön poissa ilman

vanhempiesi tai holhoojasi lupaa?

0 en ole -> siirry seuraavalle sivulle
1 olen

_______________________________________________________________________________________________________

JOS VASTASIT, että olet, niin

32. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran? ___________vuotta.

33. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen?

0 en ole -> siirry seuraavalle sivulle
1 olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana_____________kertaa.

JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin:

34. Kun VIIMEKSI karkasit kotoa, montako yötä olit poissa? _______________ yötä

35. Ottiko joku Sinut kiinni ja toi Sinut takaisin kotiin? 1 ei 2 kyllä
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MAKSAMATTA MATKUSTAMINEN
_______________________________________________________________________________________________________

36. Oletko koskaan elämäsi aikana matkustanut maksamatta jollakin julkisella liikennevälineellä?

0 en ole -> siirry kysymykseen 41
1 olen

_______________________________________________________________________________________________________

JOS VASTASIT että olet niin

37. Kuinka vanha olit kun teit niin ensimmäinen kerran? _______________vuotta.

38. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana. viime vuoden huhtikuun jälkeen?

0 en ole� siirry kysymykseen 41
1 olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ___________kertaa.

JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana vastaa vielä seuraavaan kysymykseen:

39. Kun VIIMEKSI matkustit maksamatta, tapahtuiko se matkalla kodista kouluun tai koulusta
kotiin?

40. .Jäitkö silloin kiinni? 1 en jäänyt 2 jäin

ILMAN AJOKORTTIA AJAMINEN
_______________________________________________________________________________________________________

41. Oletko koskaan elämäsi aikana ajanut yleisellä tiellä autoa tai moottoripyörää ilman ajokorttia?

0 en ole � siirry seuraavalle sivulle
1 olen

_______________________________________________________________________________________________________

JOS VASTASIT, että olet, niin

42. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran?__________________vuotta.

43. Onko poliisi kertaakaan saanut tietää näistä ajamisistasi?

1 ei 2 kyllä 3 en tiedä

44. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ,siis viime vuoden jälkeen?

0 en ole � siirry seuraavalle sivulle
1 olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana___________kertaa.

JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana vastaa vielä seuraavaan kysymykseen:

45. Jäitkö silloin kiinni? 1 en jäänyt 2 jäin
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SEINIIN KIRJOITTELU JA PIIRTELY
___________________________________________________________________________________________________
46. Oletko koskaan elämäsi aikana kirjoittanut tai maalannut kirjoituksia tai graffitteja seiniin, busseihin,
pysäkkikatoksiin, ikkunoihin tai muihin vastaaviin paikkoihin?

0 en ole -> siirry seuraavalle sivulle
1 olen

___________________________________________________________________________________________________

JOS VASTASIT että olet, niin

47. Kuinka vanha olit. kun teit niin ensimmäisen kerran? ___________vuotta

48. Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet tehnyt tällaista?

1 ei
2 kyllä
3 en tiedä

49. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana. siis viime vuoden huhtikuun jälkeen?

0 en ole � siirry seuraavalle sivulle
1 olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana___________ kertaa.

JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana. vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin Ne koskevat vain
kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi.

50. Milloin se tapahtui?

1 koulumatkalla 4 arki-iltana koululukukauden aikana
2 koulutunnin aikana 5 viikonloppuna koululukukauden aikana
3 koulussa välitunnin aikana 6 loman aikana

51. Teitkö tämän yksinäsi vai yhdessä muiden kanssa?

1 yksin
2 muiden kanssa, suunnilleen kuinka monen:__________________

52. Jäitkö kiinni tästä kirjoittamisesta tai maalaamisesta?

1 en jäänyt
2 jäin
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KOULUN OMAISUUDEN VAHINGOITTAMINEN
______________________________________________________________________________________________________
53. Oletko koskaan elämäsi aikana tahallisesti vahingoittanut tai tuhonnut koulun omaisuutta tai koulu-
rakennusta?

0 en ole -> siirry seuraavalle sivulle
1 olen

______________________________________________________________________________________________________

JOS VASTASIT, että olet, niin

54. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran? ______________________________vuotta.

55. Onko poliisi kertaakaan saanut tietää. että olet vahingoittanut koulun omaisuutta?

1 ei
2 kyllä
3 en tiedä

56. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen?

0 en ole -----> siirry seuraavalle sivulle
1 olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana______________ kertaa.

JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat vain
kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi.

57. Kun viimeksi teit niin, mikä oli kohteena? _________________________________________________________________

58. Milloin vahingonteko tapahtui?

1 koulumatkalla 4 arki-iltana koulukauden aikana
2 välitunnilla 5 viikonloppuna koulukauden aikana
3 koulutunnin aikana 6 loman aikana

59. Oliko teollasi jokin poliittinen tai yhteiskunnallinen tavoite?

1 ei
2 kyllä. eläinten oikeuksien puolustaminen
3 kyllä, muu tavoite, mikä:_____________________________________________________________________

60. Teitkö tämän yksinäsi vai yhdessä muiden kanssa?

1 yksin
2 muiden kanssa , suunnilleen kuinka monen:_________________

61. Jäitkö kiinni tästä vahingonteosta?

1 en jäänyt
2 jäin
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OMAISUUDEN VAHINGOITTAMINEN
______________________________________________________________________________________________________
62. Edellisen sivun kysymys koski koulun tai sen omaisuuden vahingoittamista. Oletko koskaan tahallises-
ti vahingoittanut tai tuhonnut muuta kuin koululle kuuluvaa omaisuutta?

0 en ole -> siirry seuraavalle sivulle
1 olen

______________________________________________________________________________________________________

JOS VASTASIT, että olet, niin

63. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran?____________________ vuotta.

64. Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet vahingoittanut omaisuutta?

1 ei 2 kyllä 3 en tiedä

65. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen?

0 en ole  ----> siirry seuraavalle sivulle
1 olen. viimeksi kuluneen 12 kuukauden ______________ kertaa.

JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat vain
kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi.

66. Kun viimeksi teit niin, niin mikä oli kohteena?

1 pysäkkikatos 4 katuvalo(t)
2 bussin/junan penkki 5 ikkuna
3 polkupyörä 6 puut. kasvit, kukat

7 muu, mikä_____________________________________________

67. Oliko teollasi jokin poliittinen tai yhteiskunnallinen tavoite?

1 ei
2 kyllä, eläinten oikeuksien puolustaminen
3 kyllä, muu tavoite, mikä: _______________________________________________________________

68. Milloin vahingonteko tapahtui?

1 koulumatkalla 4 arki-iltana koulukauden aikana
2 välitunnilla 5 viikonloppuna koulukauden aikana
3 koulutunnin aikana 6 loman aikana

69. Kenelle tämä vahingoittamasi tai tuhoamasi kohde kuului?

1 kunnalle tai kaupungille 4 opettajalle
2 Valtion Rautateille 5 tuntemattomalle
3 muulle liikenneyritykselle 6 en tiedä

7 muulle, kenelle:___________________________________

70. Teitkö tämän yksinäsi vai yhdessä muiden kanssa?

1 yksin 2 muiden kanssa, suunnilleen kuinka monen: _______________________

71. Jäitkö kiinni tästä vahingonteosta? 1 en jäänyt 2 jäin
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KAUPASTA TAI KIOSKISTA VARASTAMINEN
______________________________________________________________________________________________________
472. Oletko koskaan elämäsi aikana varastanut jotakin kaupasta tai kioskista?

0 en ole ->siirry suoraan sivulle 10 (seuraavalla aukeamalla.)
1 olen

_____________________________________________________________________________________________________

JOS VASTASIT, että olet, niin

73. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran? ______________ vuotta.

74. Onko poliisi kertaakaan saanut tietää että olet varastanut kaupasta tai kioskista?

1 ei 2 kyllä 3 en tiedä

75. Oletko varastanut kaupasta viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana. siis viime vuoden huhtikuun jälkeen?

0 en ole -> hyppää seuraavan sivun yli, suoraan sivulle 10
1 olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana _________________ kertaa.

JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat vain
kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi Myös viereisen sivun kysymykset koskevat tätä viimeisintä tekoa

76. Olitko täyttänyt 15 vuotta, kun viimeksi varastit? 1 olin 2 en ollut

77. Kun viimeksi varastit. niin mistä silloin varastit?

1 ruokakaupasta 3 tavaratalosta
2 kioskista 4 muusta kaupasta, se oli _________________________ kauppa.

78. Milloin varkaus tapahtui?

1 koulumatkalla 4 viikonloppuna koulukauden aikana
2 välitunnin akana 5 loman aikana
3 arki-iltana koulukauden aikana

79. Varkaus tapahtui noin kello ___________________________

80. Varastitko kaupan/kioskin ollessa auki?

1 kyllä 2 ei, kauppa tai kioski oli kiinni

81. Mitä varastit? _________________________________________________________________

82. Mikä suunnilleen oli sillä kerralla varastamiesi tavaroiden arvo? _____________________________ markkaa

83. Varastitko yksinäsi vai yhdessä muiden kanssa?

1 yksin 2 yhdessä muiden kanssa, suunnilleen kuinka monen: ___________________

84. Olitko humalassa silloin kun varastit? 1 en ollut 2 olin
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JOS OLET VARASTANUT KAUPASTA TAI KIOSKISTA KULUNEEN VUODEN AIKANA, MUISTELE
EDELLEEN VIIMEISINTÄ TAPAUSTA NUOLIA SEURATEN!

HUOMASIKO TEKOTILANTEESSA JOKU,
ETTÄ VARASTIT?

Jäitkö myöhemmin kiinni tästä teosta?

1 KYLLÄ 2 EI ---------------------------���� 1 en -----------�siirry seuraavalle
sivulle

↓
2 kyllä, vanhempani huomasivat sen

Kuka huomasi tekosi 3 kyllä, kerroin vanhemmilleni
 tekotilanteessa? 4 kyllä, jäin muulla tavoin kiinni, miten:

1 kaupan henkilökunta
2 myymäläetsivä ↓
3 vartija
4 poliisi
5 asiakas
6 muu, kuka: _______________ ←
________________________________

↓ ↓ Saitko joltain muulta kun poliisilta tai oikeudesta
jonkun rangaistuksen?

Saiko poliisi tietää asiasta?
1 en
2 sain vanhemmilta

1 kyllä 2 ei → 3 sain joltain muulta, keneltä:
← ___________________________

↓ ↓

Menikö asia oikeuteen? 

1 kyllä 2 ei � siirry seuraavalle sivulle.
↓

Saitko rangaistuksen?
↓

1 kyllä 2 ei � siirry seuraavalle sivulle.

Minkälaisen rangaistuksen sait?

_______________________________________________
siirry seuraavalle sivulle
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VARASTAMISVAIHE
______________________________________________________________________________________________________
85. Onko Sinulla koskaan ollut sellaista vaihetta, jonka aikana varastelit kaupoista tai kioskeista enem-
män kuin tavallisesti?

0 ei ole ->  siirry seuraavalle sivulle
1 on

______________________________________________________________________________________________________

JOS VASTASIT , että olet kokenut varasteluvaiheen, niin

86. Kuinka monta eri varasteluvaihetta olet kokenut elämäsi aikana?

1 yhden vaiheen 2 kaksi vaihetta 3 kolme vaihetta tai enemmän

Seuraavat kysymykset koskevat kaikkein viimeisintä varasteluvaihettasi.

87 Kuinka vanha olit, kun vaihe alkoi? ___________ vuotta.

88. Kuinka vanha olit, km vaihe päättyi? _____________

89. Kuinka kauan varastamisvaiheesi kesti? _____ vuotta _______ kuukautta ________ viikkoa.
(Jos et muista tarkkaan arvioi aika suurin piirtein!)

90. Kuinka monta kertaa varastit kyseisen vaiheen aikana? noin ________ kertaa. (Jos et muista tarkkaan,
arvioi varkauksien määrä suurin piirtein!)

91. Varastitko sen vaiheen aikana useimmiten yksin vai ryhmässä?

1 yksin 2 kaksin 3 ryhmässä

92. Mitä tuotteita varastit eniten vaiheesi aikana? _______________________________________________________

93 Mikä sai sinut varastelemaan? (Ympäröi vain yksi kohta eli tärkein syy)

1 rahan puute 4 pakonomainen tarve varastaa
2 varastamisen jännitys 5 halu kokea jotain uutta
3 kavereiden painostus

6 muu syy, mikä: _____________________________________________________________________

94. Mikä aiheutti vaiheesi päättymisen? (Ympäröi vain yksi kohta eli tärkein syy )

1 pelkäsin kiinni jäämistä 5 kyllästyin varastamiseen
2 jäin kiinni varastamistilanteessa 6 täytin 15 vuotta
3 kaverini jäi kiinni 7 ystäväni piti varastamista tyhmänä
4 vanhemmat saivat selville varastelun 8 viisastuin

9.  muu syy, mikä: ______________________________________________________________________

95. Vaikuttiko kiinni jäämisen pelko lainkaan siihen, että lopetit varastamisen?

1 ei vaikuttanut 2 vaikutti jonkin verran 3 vaikutti paljon



11

KOULUSTA VARASTAMINEN
______________________________________________________________________________________________________
96. Oletko koskaan elämäsi aikana varastanut jotakin koulusta?

0 en ole -> siirry seuraavalle sivulle
1 olen

______________________________________________________________________________________________________

.JOS VASTASIT, että olet, niin

97 Kuinka vanha olit, km teit niin ensimmäisen kerran? ________________- vuotta.

98. Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että varastit koulusta?

1 ei
2 kyllä
3 en tiedä

99. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen?

0 en ole � siirry seuraavalle sivulle
1 olen., viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ______________ kertaa.

JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana. vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin Ne koskevat vain
kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi.

100. Kun viimeksi varastit jotakin koulusta ,mitä varastit? -______________________________________________

10I. Mikä suunnilleen oli sillä kerralla varastamasi tavaran arvo? __________________ markkaa

102. Kenelle varastamasi omaisuus kuului?

1 koululle
2 toiselle oppilaalle
3 opettajalle
4 tuntemattomalle
5 jollekin toiselle, kenelle _________________________________________________

103. Varastitko yksinäsi vai yhdessä muiden kanssa?

1 yksin
2 muiden kanssa, suunnilleen kuinka monen: _______________________

104. Jäitkö kiinni tästä varkaudesta?

1 en jäänyt 2 jäin
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KOTOA VARASTAMINEN
______________________________________________________________________________________________________
105. Oletko koskaan elämäsi aikana varastanut jotakin kotoasi tai paikasta jossa asut?

0 en ole -> siirry seuraavalle sivulle
1 olen

______________________________________________________________________________________________________

JOS VASTASIT, että olet, niin

106. Kuinka vanha olit, kun varastit kotoasi ensimmäisen kerran? ___________ vuotta.

107. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen?

0 en ole --> siirry seuraavalle sivulle
1 olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ______________________ kertaa.

JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana. vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin Ne koskevat vain
kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi

108. Kun viimeksi varastit jotakin kotoasi, mitä varastit? __________________________________________

109. Mikä suunnilleen oli varastamasi tavaran arvo? ___________________ markkaa

110. Kenelle tämä varastamasi omaisuus kuului?

1 vanhemmille
2 isälle
3 äidille
4 siskolle tai veljelle
5 jollekin muulle, kenelle _____________________________________________-

111. Varastitko yksinäsi vai yhdessä muiden kanssa?

1 yksin 2 muiden kanssa, suunnilleen kuinka monen: ____________________

112. Jäitkö kiinni tästä varkaudesta?

1 en jäänyt 2 jäin
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VARASTETUN TAVARAN OSTAMINEN
______________________________________________________________________________________________________
113. Oletko koskaan elämäsi aikana ostanut jotakin, minkä tiesit tai oletit varastetuksi?

0 en ole -> siirry seuraavalle sivulle
1 olen

______________________________________________________________________________________________________

JOS VASTASIT, että olet, niin

114. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran? ____________ vuotta.

115. Onko poliisi kertaakaan saanut tietää ,että olet ostanut varastettua tavaraa?

1 ei
2 kyllä
3 en tiedä

116  Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden jälkeen?

0 en ole � siirry seuraavalle sivulle
1 olen,  viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ___________ kertaa

JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat vain
kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi

117. Kun viimeksi ostit jotakin, minkä tiesit tai oletit varastetuksi mitä se oli? (selosta): ___________________

____________________________________________________________________________________________

118. Mitä maksoit siitä? _____________________ markkaa

119. Mikä oli suunnilleen tavaran todellinen arvo? ____________ markkaa

120. Ostitko varastettua tavaraa yksinäsi vai yhdessä muiden kanssa (jos tavaran myyjää ei lasketa)?

1 yksin
2 muiden kanssa , suunnilleen kuinka monen _______________

121. Jäitkö silloin kiinni?

1 en jäänyt 2 jäin
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AUTON VARASTAMINEN
______________________________________________________________________________________________________
122. Oletko koskaan elämäsi aikana varastanut auton, jos vanhempiesi autoa ei oteta huomioon?

0 en ole ���� siirry seuraavalle sivulle
1 olen

______________________________________________________________________________________________________

JOS VASTASIT, että olet, niin

123. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran? ____________ vuotta.

124. Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet varastanut auton?

1 ei
2 kyllä
3 en tiedä

125.  Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana. siis viime vuoden huhtikuun jälkeen?

0 en ole -> siirry seuraavalle sivulle
1 olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ___________ kertaa.

JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin Ne koskevat vain
kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi.

126. Varastitko silloin auton yksinäsi vai yhdessä muiden kanssa?

1 yksin
2 muiden kanssa, suunnilleen kuinka monen: ____________________

127. Mikä oli auton varastamisen tarkoitus? (Voit ympäröidä useita kohtia)

1 rahan saaminen myymällä auto tai sen osia
2 hauskanpito
3 auton lyhytaikainen käyttö
4 auton ottaminen pysyvästi omaan käyttöön
5 auton hajottaminen
6 muu, mikä: _____________________________________________________________

128. Jäitkö kiinni tästä varkaudesta?

1 en jäänyt 2 jäin
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KIUSAAMINEN
______________________________________________________________________________________________________
129. Oletko koskaan elämäsi aikana kiusannut koulussa tai koulumatkalla toista nuorta?

0 en ole -> siirry seuraavalle sivulle
1 olen

______________________________________________________________________________________________________

JOS VASTASIT että olet. niin

130. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran? ______________ vuotta

131. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana. siis viime vuoden huhtikuun jälkeen

0 en ole ----> siirry seuraavalle sivulle
1 olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana _______________ kertaa.

JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat vain
kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi

132. Kun viimeksi kiusasit toista nuorta, niin oliko kiusaaminen

1 henkistä (esim. pilkkaaminen, haukkuminen, syrjiminen)
2 ruumiillista
3 henkistä ja ruumiillista

133. Mikä oli se kiusatun ominaisuus, joka aiheutti kiusaamisen? (Voit ympäröidä useampia kohtia.)

1 lihavuus 7 ulkomaalaisuus
2 tyhmyys 8 uskonnolliset näkemykset
3 pukeutuminen 9 hyvä koulumenestys
4 hyvät suhteet opettajiin 10 poliittinen kanta tai mielipide
5 puhevika tai puhetapa 11 ruumiillinen vamma
6 olemuksen ärsyttävyys 12 huono maine

13 muu, mikä: ________________________________________________

134. Teitkö tämän yksinäsi vai yhdessä muiden kanssa?

1 yksin 2 muiden kanssa, suunnilleen kuinka monen: _________________

135. Jäitkö kiinni tästä teosta?

1 en 2 kyllä

136. Jos jäit kiinni, niin miten se tapahtui?

1 opettaja näki kiusaamisen 4 kiusattu kertoi vanhemmilleen
2 kiusattu kertoi opettajalle 5 toinen oppilas kertoi vanhemmilleen
3 toinen oppilas kertoi opettajalle 6 muuten, miten: ______________________________

137. Saitko jonkin rangaistuksen?

1 en 2 kyllä, se oli: ____________________________________________________
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OSALLISTUMINEN TAPPELUUN
__________________________________________________________________________________________________
138. Oletko koskaan elämäsi aikana osallistunut tappeluun julkisella paikalla?

0 en ole ���� siirry seuraavalle sivulle
1 olen

__________________________________________________________________________________________________

(HUOM! Tässä ei tarkoiteta sitä että olet nähnyt tappelun tai olet ollut väkijoukossa, jossa joku tai jotkut muut
ovat tapelleet! Vastaa "olen" vain, jos olet itse aktiivisesti ollut mukana julkisella paikalla käydyssä tappelussa.)

JOS VASTASIT että olet joskus osallistunut tappeluun, niin

139. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran? __________________ vuotta

140. Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet osallistunut tappeluun

1 ei
2 kyllä
3 en tiedä

141. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, viime vuoden huhtikuun jälkeen?

0 en ole � siirry seuraavalle sivulle
1 olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana _______________ kertaa.

JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat vain
kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi.

142. Aiheutitko vahinkoa omaisuudelle tai ihmisille?

1 en
2 kyllä � a omaisuudelle

b ihmisille
c ihmisille ja omaisuudelle

143.  Montako henkilöä osallistui aktiivisesti tappeluun sinun lisäksesi? (suunnilleen)

______ muuta henkilöä

144. Jäitkö kiinni tästä teosta?

1 en jäänyt
2 jäin
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PAHOINPITELY
___________________________________________________________________________________________________
145. Oletko koskaan elämäsi aikana hakannut jonkun?

0 en ole  -> siirry seuraavalle sivulle
1 olen

___________________________________________________________________________________________________

JOS VASTASIT, että olet, niin

146. Kuinka vanha olit,kun teit niin ensimmäisen kerran? ________________ vuotta

147. Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet hakannut jonkun?

1 ei
2 kyllä
3 en tiedä

148. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen?

0 en ole � siirry seuraavalle sivulle
1 olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ________ kertaa.

JOS olet tehnyt teon  viimeisen 12 kuukauden aikana vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin Ne koskevat vain
kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi.

149. Kun viimeksi näin kävi, tarvitsiko hakkaamasi henkilö hoitoa?

1 ei tarvinnut 3 hän joutui sairaalaan
2 kyllä, mutta ensiapu riitti 4 hän sai ensiapua ja kävi myöhemmin lääkärintarkastuksessa

5 muuta:___________________________________________________________________________

150. Kuka tämä hakkaamasi henkilö oli?

1 saman koulun oppilas 5 tuntematon aikuinen 9 äiti
2 opettaja 6 tyttö- tai poikaystäväsi 10 isä
3 ystävä tai kaveri 7 entinen tyttö- tai poikaystäväsi 11 sisko
4 tuntematon nuori 8 äidin mies tai miesystävä 12 veli

13 muu, kuka? ____________________________________________________________________

151. Miksi hakkasit hänet?

1 rahan tai omaisuuden saamiseksi
2 huvin vuoksi
3 muusta syystä, miksi? ____________________________________________________________

152. Hakkasitko hänet yksinäsi vai yhdessä muiden kanssa?

1 yksin 2 muiden kanssa, suunnilleen kuinka monen: ________________

153. Jäitkö kiinni tästä teosta? 1 en jäänyt 2 jäin
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MIEDON HUUMEEN KÄYTTÖ
___________________________________________________________________________________________________
154. Oletko koskaan elämäsi aikana käyttänyt tai kokeillut marihuanaa tai hasista?

0 en ole -> siirry seuraavalle sivulle
1 olen

___________________________________________________________________________________________________

JOS VASTASIT, että olet, niin

155. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran ? _________________ vuotta.

156. Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet käyttänyt tai kokeillut marihuanaa tai hasista?

1 ei
2 kyllä
3 en tiedä

157. Oletko käyttänyt tai kokeillut marihuanaa tai hasista viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime
vuoden huhtikuun jälkeen?

0 en ole � siirry seuraavalle sivulle
1 olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ________________ kertaa.

JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat vain
kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi.

158. Kun viimeksi käytit marihuanaa tai hasista, missä teit sen?

1 kotona 5 nuorisokerhossa tai -tilassa,
2 koulussa 6 yksityisseurassa (esim. jonkun asunnossa)
3 työpaikalla. 7 kadulla
4 ravintolassa tai kahvilassa 8 ulkomaanmatkalla

9 muualla; missä: __________________________________________________________________

159. Teitkö tämän yksinäsi vai yhdessä muiden kanssa?

1 yksin
2 muiden kanssa, suunnilleen kuinka monen: ________________________________

160. Mikä oli silloin käyttämäsi marihuanan tai hasiksen grammahinta?

1 sain käyttämäni aineen ilmaiseksi
2 maksoin aineesta (noin) ________markkaa grammalta
3 maksoin aineesta, mutta en osaa. arvioida grammahintaa

161. Jäitkö kiinni tästä teosta?

1 en jäänyt 2 jäin

162. Oletko kuluneen 12 kuukauden aikana hankkinut rahaa laittomin keinoin siksi, että voisit ostaa marihuanaa
tai hasista?

1 en ole 2 olen, millä tavalla: __________________________
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PILLEREIDEN KÄYTTÖ
___________________________________________________________________________________________________
163. Oletko koskaan elämäsi aikana käyttänyt tai kokeillut pillereitä (lääkeaineita) siksi, että halusit
huumautua tai päihtyä?

0 en ole -> siirry seuraavalle sivulle
1 olen

___________________________________________________________________________________________________

JOS VASTASIT, että olet, niin

164. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran? _____________ vuotta.

165. Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet tehnyt tällaista?

1 ei
2 kyllä
3 en tiedä

166. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen?

0 en ole  -> siirry seuraavalle sivulle
1 viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ____________ kertaa.

JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin Ne koskevat vain
kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi.

167. Minkä nimistä lääkeainetta käytit? ___________________________________________________________

168. Kun viimeksi teit niin, montako pilleriä olit? __________________ pilleriä

169. Miten sait lääkeaineen? ___________________________________________________________________

170. Maksoitko lääkkeestä jotain?

1 en 2 kyllä, _____________ markkaa

171. Miksi halusit huumautua tai päihtyä? ___________________________________________________________

172. Käytitkö aineen yksinäsi vai yhdessä muiden kanssa?

1 yksin
2 muiden kanssa., suunnilleen kuinka monen: ____________

173. Jäitkö kiinni tästä teosta?

1 en jäänyt 2 jäin
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HUMALASSA MOOTTORIAJONEUVOLLA AJAMINEN
___________________________________________________________________________________________________
174. Oletko koskaan elämäsi aikana ajanut humalassa autolla, moottoripyörällä tai mopolla?

0 en ole -> siirry seuraavalle sivulle
1 olen

___________________________________________________________________________________________________

(HUOM! Kysymys ei koske polkupyörällä ajamista humalassa!)

JOS VASTASIT ,että olet, niin

175. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran? _____________ vuotta

176.  Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet ajanut humalassa moottoriajoneuvolla?

1 ei
2 kyllä
3 en tiedä

177. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen?

0 en ole � siirry seuraavalla sivulle
1 olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana _________________kertaa.

JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat vain
kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi.

178. Olitko silloin yksinäsi vai yhdessä muiden kanssa?

1 yksin
2 muiden kanssa ,suunnilleen kuinka monen. ________________

179. Jouduitko tuolloin liikenneonnettomuuteen?

1 en
2 kyllä, kuvaile millaiseen: _______________________________________________________

180. Jäitkö kiinni tästä teosta?

1 en jäänyt
2 jäin
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Seuraavassa on joukko väitteitä. Oletko samaa vai eri mieltä? Lue väitteet huolellisesti ja
vastaa rengastamalla valitsemasi kohta.

täysin jokseenkin jokseenkin täysin
samaa samaa vaikea eri eri
mieltä mieltä sanoa mieltä mieltä

181. Kansalaistottelemattomuus (vallitsevan
lainsäädännön vastainen toiminta) on oikeutettua,
jos siten voidaan suojella luontoa……………………………………. 1 2 3 4 5

182. Murrosiän aikana nuorten ajoittainen lainvastainen
toiminta on normaalia………………………………………………… 1 2 3 4 5

183.  Ongelmakodista tuleva nuori on tehnyt rikoksen.
Mielestäni häntä pitää rangaista lievemmin kuin nuorta,
jolla on paremmat kotiolot …………………………………………… 1 2 3 4 5

184. Itsensä toteuttaminen on tärkeämpi arvo kuin
lain noudattaminen ……………………………………………………. 1 2 3 4 5

185. Minun ikäiseni nuoret tekevät yleensä enemmän
rikoksia kuin minä teen………………………………………………….. 1 2 3 4 5

186. Nuorta, joka tekee rikoksen humalassa, on
rangaistava lievemmin kuin nuorta, joka tekee
saman rikoksen selvin päin………………………………………………. 1 2 3 4 5

187.  Lain rikkominen silloin tällöin kehittää
persoonallisuutta………………………………………………………….. 1 2 3 4 5

188. On pikku juttu, jos koululainen näpistää
suklaapatukan suurelta myymäläketjulta……………………………… 1 2 3 4 5

189. Nuorten seurustelusuhteissa on tavallista, että poika
painostaa tyttöä sukupuoliyhteyteen……………………………………. 1 2 3 4 5

190. Nuorten tekemät rikokset, johtuvat usein
mielenterveyden häiriöistä………………………………………………. 1 2 3 4 5

191. Tyttö, joka joutuu raiskatuksi kävellessään
yksin pimeällä, saa syyttää ainakin osaksi itseään……………………… 1 2 3 4 5

192.  Raiskaus on vakavampi rikos kuin murha……………………….. 1 2 3 4 5

193 Nuoret rikkoivat turkisliikkeen ikkunan,
koska he halusivat puolustaa tarhakettujen oikeuksia.
Mielestäni nuoret tekivät oikein………………………………………… 1 2 3 4 5

194. On ymmärrettävää että nuorten luova toiminta
johtaa joskus laittomuuksiin…………………………………………….. 1 2 3 4 5
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täysin jokseenkin jokseenkin täysin
samaa samaa vaikea eri eri
mieltä mieltä sanoa mieltä mieltä

195. Ei näpistäminen ole iso asia -jokainenhan
joskus niin tekee…………………………………………………. 1 2 3 4 5

196. Lakia rikkova nuori viestittää pahaa oloaan ……………. 1 2 3 4 5

197. Rikon useammin koulun sääntöjä kuin muut oppilaat……. 1 2 3 4 5

198. Kerrostalon omistaja piti taloa tyhjänä.
Asunnottomat nuoret valtasivat sen käyttöönsä.
Mielestäni nuoret tekivät väärin. He loukkasivat
omistajan oikeutta………………………………………………….. 1 2 3 4 5

199. Nuorten rikokset ovat mitättömiä verrattuna
talousrikollisten ja keinottelijoiden tekoihin………………………. 1 2 3 4 5

200. Suomeen tullut pakolainen teki rikoksen.
Hänen entisessä kotimaassaan teko on sallittu.
Mielestäni häntä pitää rangaista lievemmin
kuin saman teon tehnyttä suomalaista……………………………… 1 2 3 4 5

201. Monilla miehillä on vaikeuksia hillitä
sukupuoliviettiään …………………………………………………. 1 2 3 4 5

202. Runsaasti näpistelevän nuoren teot on
ymmärrettävä aina myös hätähuutona……………………………. 1 2 3 4 5

203. Kun mies vaatii seksiä, naisen "ei” tarkoittaa "kyllä"……… 1 2 3 4 5

204. En uskalla tehdä yhtä paljon kiellettyjä asioita
kuin muut nuoret …………………………………………………… 1 2 3 4 5

205. Toiselta nuorelta näpistäminen on pahempi
asia kuin suurelta yritykseltä näpistäminen………………………. 1 2 3 4 5

206 .Mies, joka syyllistyy raiskaukseen, on usein
psyykkisesti sairas…………………………………………………… 1 2 3 4 5

207. Lain noudattaminen on tärkeämpää
kuin luova toiminta…………………………………………………. 1 2 3 4 5

208. Suuri osa raiskauksiin syyllistyneistä on ulkomaalaisia……. 1 2 3 4 5
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209 Kuvittele seuraava tilanne. Olet ostanut ruokakaupasta jotain. Kotona huomaat, että olet saanut
kassalla liikaa rahaa takaisin. Kauppaan on 500 metriä. Mitä teet?

1) Palautan rahat kauppaan.

2) Pidän rahat itselläni.

3) Pidän pienet summat itselläni, palautan isommat summat. (Jos olen saanut enemmän kuin _____________
markkaa liikaa, vien rahat takaisin.)

4) Teen jotain muuta, mitä: _______________________________________________________________

210. A varasti kaupasta, mutta B ilmiantoi hänet poliisille. Kumpi heistä teki mielestäsi pahemman teon?

1 A
2 B
3 Molemmat tekivät väärin

211. Oletko koskaan antanut kavereidesi ymmärtää, että olet tehnyt jotakin lainvastaista, vaikka et ollut
tehnyt sitä?

1 en koskaan -------------> siirry seuraavalle sivulle
2 olen

212. Kun viimeksi teit näin, mitä tekoa tarkoitit?
________________________________________________________________________________

213. Entä miksi teit niin?

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

---------------> siirry seuraavalle sivulle



24

Arvioi, tuletko tulevaisuudessa tekemään joitakin seuraavista kielletyistä teoista. Merkitse
rastilla ”en tee”, jos olet sitä mieltä, ettet tule koskaan tekemään kyseistä tekoa. Merkitse sa-
malla tavalla, jos arvioit tekeväsi teon ”kerran pari” tai ”useasti”. Vastaa mahdollisimman
totuudenmukaisesti!

en tee kerran pari useasti

214. Luvaton poissaolo koulusta ___ ___ ___

215. Maksamatta matkustaminen ___ ___ ___

216. Kaupasta näpistäminen
(alle 50 mk arvosta
kerralla) ___ ___ ___

217. Isompi varkaus (yli ___ ___ ___
50 mk arvosta kerralla)

218. Lievä pahoinpitely ___ ___ ___

219. Miedon huumeen käyttö
(esim. hasis) ___ ___ ___

220. Onko mielestäsi normaalia, jos nuori rikkoo vanhempiensa  määräämiä sääntöjä?

1 on 2 ei

221. Onko mielestäsi normaalia, jos nuori rikkoo koulun sääntöjä?

1 on 2 ei

222. Onko mielestäsi normaalia, jos nuori rikkoo lakia?

1 on 2 ei
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Seuraavat kysymykset käsittelevät Sinuun itseesi kohdistuneita tekoja:

223.  Onko Sinua kiusattu koulussa tai koulumatkalla?

- viimeisten 12 kuukauden aikana? 1 kyllä 2 ei
-aikaisemmin? 1 kyllä 2 ei

224. Onko joku varastanut tai yrittänyt varastaa Sinulta jotain käyttämällä väkivaltaa tai uhkaamalla sillä:

- viimeisten 12 kuukauden aikana? 1 kyllä 2 ei
- aikaisemmin? 1 kyllä 2 ei

225. Onko Sinulta muuten varastettu jotain:

- viimeisten 12 kuukauden aikana? 1 kyllä 2 ei
-  aikaisemmin? 1 kyllä 2 ei

226. Onko joku uhannut vahingoittaa Sinua fyysisesti:

-  viimeisten 12 kuukauden aikana? 1 kyllä 2 ei
- aikaisemmin? 1 kyllä 2 ei

227.  Onko joku käynyt fyysisesti kimppuusi, kuten lyönyt, potkinut tai käyttänyt jotain asetta:

- viimeisten 12 kuukauden aikana? 1 kyllä 2 ei
- aikaisemmin? 1 kyllä 2 ei

Seuraava kysymys on vain TYTÖILLE; pojat siirtyvät seuraavalle sivulle, kysymykseen 229:

228. Onko joku tuttu tai tuntematon mies/poika lähennellyt, koskettanut tai yrittänyt suudella Sinua tahtomattasi:

 -viimeisten 12 kuukauden aikana? 1 kyllä 2 ei
- aikaisemmin? 1 kyllä 2 ei

Jos Sinulle on sattunut jotain tällaista, kuvaile lyhyesti, mitä tapahtui (ÄLÄ kuitenkaan sano tekijän nimeä):
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

siirry seuraavalle sivulle
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229. Onko Sinulla viimeksi kuluneen vuoden aikana ollut jotakin seuraavista oireista ja kuinka usein?

harvoin noin noin lähes
tai ei kerran kerran joka
lainkaan kuussa viikossa päivä

Niska- tai hartiakipuja……………………………………………1 2 3 4

Selän alaosan kipuja……………………………........................ 1 2 3 4

Vatsakipuja……………………………………………………… 1 2 3 4

Jännittyneisyyttä tai
hermostuneisuutta ………………………………………………. 1 2 3 4

Ärtyneisyyttä tai kiukunpurkauksia………………………………1 2 3 4

Vaikeuksia päästä uneen tai
heräilemistä öisin ……………………………………………….. 1 2 3 4

Päänsärkyä ……………………………………………………… 1 2 3 4

Väsymystä tai heikotusta…………………………………………1 2 3 4

KIITOS, ETTÄ VASTASIT LOMAKKEESEEN!

TIEDOT OVAT NIMETTÖMIÄ JA LUOTTAMUKSELLISIA.

SULJE LOMAKE OHEISEEN KUOREEN.


