
KYSELYLOMAKE: FSD3209 NUORISORIKOLLISUUS 2016

QUESTIONNAIRE: FSD3209 FINNISH SELF-REPORT DELINQUENCY STUDY 2016

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



Lisätietoa tutkimuksesta 

Tämä kysely koskee Sinua ja ikätovereitasi ja se on kohdistettu yli 7500 suomalaiselle nuorelle 

satunnaisesti arvotuissa kouluissa eri puolilla maata. Tutkimuksen aiheena ovat nuorten elämään 

liittyvät asiat ja ongelmat kuten kielletyt teot sekä tilanteet, joissa joku on tehnyt kielletyn teon 

sinua kohtaan. Seuraavassa on kerrottu lisätietoa. 

1. Tutkimuksen vastuullinen tutkija: VTT Matti Näsi [yhteystiedot poistettu]

2. Tutkimusorganisaatio: Kriminologian ja Oikeuspolitiikan instituutti, Helsingin yliopisto

3. Tutkimuksen tarkoitus: Kartoittaa 15-16-vuotiaiden nuorten elämään liittyviä piirteitä ja

ongelmatilanteita (kiellettyjen tekojen tekeminen ja niiden kohteeksi joutuminen].

4. Tutkimukseen va staaminen tapahtuu täysin luottamuksellisesti. Vastaajien nimi- tai osoitetietoja ei

tulla keräämään missään vaiheessa. Aineisto on vain ja ainoastaan tutkijoiden käytössä. Kukaan

ulkopuolinen (opettajat, vanhemmat] ei tule näkemään vastauksia. Aineistoa käsitteleviä tutkijoita

sitoo aineiston käsittelyn vastuu, käyttöoikeudet ja aineiston sekä tutkimustulosten tekijyyden

periaatteet. Aineisto, josta ei voida tunnistaa yksilöitä tai kouluja, luovutetaan

Yhteiskuntatieteelliseen tieto arkistoon viimeistään 2 vuotta aineiston valmistumisen jälkeen.

Va staajien mitään tietoja tai vastauksia ei tulla käyttämään viranomaisten rekisteritiedoissa, eivätkä

ne tule muodostamaan rekisteritietoa.

Lomake sisältää kysymyksiä, jotka saattavat jäädä pyörimään mieleen. Jos jokin asia jää 

vaivaamaan sinua, kannattaa puhua asiasta esimerkiksi koulun terveydenhoitajan tai muun 

aikuisen kanssa. lisäksi apua saa myös auttavista puhelimista. 

Tutkija Matti Näsi 

yhteystiedot 

[yhteystiedot poistettu] 

.,.Mannerheimin lastensuojeluliitto, lasten ja nuorten puhelin: 116 111 (maksuton] 

(www.mll.fi] 

.,.Rikosuhripäivystys, Auttava puhelin: 020 316116 (puhelun hinta on lanka puhelimesta soitettuna 8,35 

snt /puhelu . + 7,02 snt / minuutti ja matkapuhelimesta soitettuna 8.35 snt /puhelu + 17,17 snt] 

(www.riku.fi] 

.,. Väestöliitto, Poikien puhelin: 0800 948 84 (maksuton] 

(http://www.vaestoliitto.fi/nuoret/J 

mailto:matti.j.nasi@helsinki.fi/0294120881
mailto:matti.j.nasi@helsinki.fi029 412%200881
mailto:matti.j.nasi@helsinki.fi029 412%200881


Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti 

NUORISOTUTKIMUS 2016 



Tämä kysely koskee Sinua ja ikätovereilasi. Haluamme tietää elämästänne, koulunkäynnistänne, vapaa
ajanvietostanne, ja siitä, millaisia ongelmia nuorilla saattaa olla. Lomakkeen kysymykset koskevat Sinun hen kilökoh
taisia/omia kokemuksiasi ja mielipitei täsi. Tutkimukseen vastaamiseen on varattuna kokonainen oppilunli (45min), 
mutta keskimääräinen vastausaika on n. 20-25 minuuttia. 

Kysely on nimetön eikä kukaan voi tunnistaa vastauksiasi. Myöskään kukaan ulkopuolinen (opettajat vanhemmat) ei 
lule näkemään vastauksia. Tutkimuksen toteuttaa Helsingin yliopisto , ja vain tutkijat käsittelevät tutkimusaineistoa. 
Tutkimusaineiston käyttötarkoilus on tieteellisen tutkimuksen tekeminen. Tutkimukseen vastaaminen on vapaaehtois
ta ja kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Jokaisen oppilaan vastaus on kuitenkin tärkeä, joten toivomme, että 
vastaat kyselyyn. 

Aloita lomakkeen täyttäminen ensimmäiseltä sivulta ja etene järjestyksissä. Vastaa kysymyksestä riippuen joko kir
joittamalla tai rasti ttamalla ruutu. Lue ohjeet huolella , ja vastaa kaikkiin kysymyksiin, paitsi niihin, joiden yli sinun käs
ketään ohjeissa hyppäämään. 

Jos et ymmärrä jotain kysymystä tai tarvitset apua lomakkeen kanssa, voit kysyä neuvoa lunnin valvojalta. 

Tutkija Matti Näsi 
yhteystiedot 
[yhteystiedot poistettu]
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Kirjoita aluksi koulusi nimi ja millä luokalla olet. 

Älä vastaa pelkästään 9 vaan kirjoita koko luokka tunnus, esimerkiksi 9a. 

Koulusi? 
--------

Luokkasi? 
-----

KYSYMYKSIÄ SINUSTA 

1. Oletko tyttö vai poika? D tyttö

2. Kuinka monta vuotta vanha olet?

D poika 

3. Kuinka monta vuotta olet asunut nykyisellä paikka kunnallasi? __

4. Oletko syntynyt Suomessa?

Dkyllä Den 

Jos et, missä maassa synnyit'? ______ _ 

KYSYMYKSIÄ KOULUNKÄYNNISTÄ JA SUUNNITELMISTASI 

5. Muistele viimeisintä todistusta, jonka olet saanut Mikä numero sinulla oli seuraavissa
oppiaineissa?

M atematiikka: __ Äidinkieli: 
--

Englanti: __ _ 

6. Oletko saanut luki- tai tukiopetusta tämän lukuvuoden aikana?

7. Oletko koskaan jäänyt luokallesi? Den ole D olen 

Den ole Dolen 

8. Mitä teet peruskoulun jälkeen? Mikä seuraavista tuntuu tällä hetkellä eniten sinulle sopivalta?

D menen lukioon 
D menen ammattikouluun 
D opiskelen kaksoistutkinnon (sekä lukio että ammattikoulu) 
D menen oppisopimuskoulutukseen 
D menen suoraan ty öelämään 
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KYSYMYKSIÄ PERHEESTÄ 

9. Kenen kanssa asut?

o yhdessä oman äiöni ja isäni kanssa
o osan aikaa äitini, osan aikaa isäni kanssa
D vain äiöni kanssa
o vain isäni kanssa
o äitini ja hänen kumppaninsa/isäpuoleni kanssa
o isäni ja hänen kumppaninsa/äitipuoleni kanssa
D muiden sukulaisten luona
o sijai sperheessä
o muissa oloissa

10. Asuuko samassa paikassa kanssasi sisaruksia?

oei asu 
o siskojasi, kuinka monta? __ _
oveljiäsi, kuinka monta? __ _
o sisarpuolia, kuinka monta? __ _
ovelipuolia, kuinka monta? __ _

11. Milä kiellä tai kieliä puhut vanhempiesi kanssa? (Voit valita useamman kohdan.)

osuomea 
o ruotsia
ovenäjää
Oviroa
D muuta kiellä tai kieliä, kerro mitä: ---------------

12. Käykö isäsi Iällä hetkellä töissä?

o kyllä, häneUä on työpaikka
o ei, hän on työtönAomautettu
o ei, hän on sairaseläkkeellä/sairauslomalla/sairaalassa
o ei, hän on muuten eläkkeellä
o ei, hän on koti-isä
o ei, hän opiskelee
o ei, hän on kuollut
Den öedä

4 



13. Onko isäsi syntynyt Suomessa?

okyllä oei 
Jos ei, missä maassa hän syntyi? ______ _ 

14 Käykö äitisi tällä hetkellä töissä? 

o kyllä, hänellä on työpaikka
o ei, hän on työtönAomautettu
o ei, hän on sairaseläkkeellä/sairauslomaUa/sairaalassa
o ei, hän on muuten eläkkeellä
o ei, hän on kotiäiti
o ei, hän opiskelee
o ei, hän on kuollut
oentiedä

15. Onko äitisi syntynyt Suomessa?

okyUä oei 
Jos ei, missä maassa hän syntyi? ______ _ 

16. Jos vertaat perheesi taloudellista tilannetta muihin tuntemiisi perheisiin, kuinka hyvä perheesi taloudellinen tilan
ne on?

D D D D D D D 

paljon 
huonompi 

vähän 
sama 

vähän 
parempi 

paljon 
huonomoi huonomoi oaremoi oaremoi 

17. Jos vertaat ilseäsi muihin saman ikäisiin nuoriin, onko sinulla itselläsi vähemmän, yhtä paljon, vai enemmän ra
haa käytettävänä?

D D D D D D D 

paljon 
vähemmän 

vähän 
yhtä pa\on 

vähän 
enemmän 

paljon enem-
vähemmän vähemmän enemmän män 
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Seuraavilla sivuilla kysytään kielletyistä teoista . 

..,. Jokainen sivu koskee yhtä tekotyyppiä . 

..,. Lue huolellisesti joka sivun alussa oleva kysymys . 

..,. Jos et ole koskaan tehnyt tekoa, rastita kohta "en ole" ja 
siirry sitten seuraavalla sivulle . 

..,. Jos olet tehnyt teon, rastita kohta "olen" ja jatka sivun 
täyttämistä . 

..,. Muista, että kysely on nimetön. Voit huoletta vastata 
rehellisesti. 

..,. Vastaa kysymyksiin valitsemalla yksi vastausvaihtoehto 
(rastittamalla ruutu), ellei kysymyksessä erikseen sanota, että 
voit valita useita kohtia. 
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LUVATON POISSAOLO KOULUSTA 

1 a. Oletko koskaan elämäsi aikana jäänyt pois koulusta ainakin 
yhden koko päivän ajaksi ilman koulun hyväksymää syytä? 
Den ole � siirry seuraavale sivule D olen � vastaa alla o/elAin kysymylcsiil 

JOS VASTASIT, että olet niin 

1 b. Oletko tehnyt nii n  viimeisen 12 kuukauden aikana? 
D en ole � siirry seuraavale sivule D olen� w�aa alla olevin kysym}lcsiil 

JOS olet tehnytteon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. 

1 c. Kuinka monta kertaa olet tehnyt niin viimeis en 12 kuukauden aikana? _____ _ 

Muistele nyt s ilä kertaa kun olit viimeksi luvatta poissa koulusta. 

1 d. Vaikuttiko poissaoloosi se, että pelkäsit mennä kouluun? 
Dei 
D vaikutti hieman 
D vaikutti paljon 
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SEINIIN KIRJOITTELU JA PIIRTELY 

2a. Oletko koskaan elämäsi a ikana kirjolttanut tai maalannut kirjoituksia tai graffiteja luvattomasti 
seiniin. busseihin. pysäkkikatoksiin. ikkunoihin tai muihin vastaaviin paikkoihin? (ei koske laillisia g raffiteja, 
esim. kaupungin tarjoama virallinen graffitiseinä) 
Den ole � siirry seuraavale sivule D olen � vastaa alla o/elAin kysymylcsiil 

JOS VASTASIT, että olet niin 

2b. Oletko tehnyt niin viimeisen 12 kuukauden aikana? 
O en ole � siirry seuraavale sivule O olen � w�aa alla olevin kys}fl1}4csin

JOS olet tehnytteon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. 

2c. Kuinka monta kertaa olet tehnyt niin viimeisen 12 kuukauden aikana? _____ _ 

2d. Halusitko teollasi loukata tai herjata jotakin ihmisr yhmää? 
o ei
O kyllä, mitä ryhmää: ___________ _
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KOULUN OMAISUUDEN VAHINGOITTAMINEN 

3a. Oletko koskaan elämäsi aikana tahallisesti vahingoittanut tai tuhonnut koulun 
omaisuutta tai koulurakennusta? 
Den ole � siirry seuraavale sivule D olen � vastaa alla o/elAin kysymylcsiil 

JOS VASTASIT, että olet niin 

3b. Oletko tehnyt niin viimeisen 12 kuukauden aikana? 
D en ole � siirry seuraavale sivule D olen � wstaa ala olevin kysymylcsin

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

3c. Kuinka monta kertaa olet tehnyt niin viimeisen 12 kuukauden aikana? _____ _ 
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Muu OMAISUUDEN VAHINGOITTAMINEN 

4a. Oletko koskaan elämäsi aikana tahallisest i  vahingoittanut tai tuhonnut muuta 
kuin koululle kuuluvaa omaisuutta? 
Den ole � siirry seuraavale sivule D olen � vastaa alla o/elAin kysymylcsiil 

JOS VASTASIT, että olet niin 

4b. Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet vahingoittanut muuta kuin koulun omaisuutta? 
D ei D kyllä D en tiedä 

4c. Oletko tahallisesti vahingoittanut tai tuhonnut muuta kuin 
koululle kuuluvaa omaisuutta viimeisen 12 kuukauden aikana? 
Den ole � siirryseuraavale sivule D olen� vastaa alla o/elAin kysymylcsiil 

JOS olet tehnytteon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. 

4d. Kuinka monta kertaa olet tehnyt niin viimeisen 12 kuukauden aikana? ___ _ 

Muistele nyt silä kertaa kun viimeksi vahingoilit omaisuutta. 

4e. Vahingoittiko joku muu omaisuutta kanssasi samassa tilanteessa? 

D ei 
D yksi muu henkilö vahingoitti omaisuutta kanssani 
D useampia muita henkilöitä vahingoitti omaisuutta kanssani 

4f. Olitko silloin alkoholin vaikutuksen alainen? 
D en D olin hieman D olin humalassa 

4g. Valitsitko tekosi kohteen sen omistajan jonkin ominaisuuden vuoksi? (Voit vastata tarvittaessa use
aan kohtaan) 

D hänen kielensä vuoksi 
D hänen ihonvärinsä vuoksi 
D hänen uskontonsa vuoksi 
D hänen kansallinen taustansa vuoksi (esim. maahanmuuttaja tai turvapaikanhakija) 
D hänen yhteiskunnallinen mielipiteensä vuoksi 
D hänen sukupuolensa vuoksi 
D hänen seksuaalinen suuntautumisensa vuoksi 
D muun ominaisuuteni vuoksi, minkä: : -------------
0 ei mikään näislä 
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KAUPASTA TAJ KIOSKISTA VARASTAMINEN 

Sa. Oletko koskaan elämäsi aikana varastanut jotakin kaupasta tai kioskista? 

Den ole � siirryseuraavale sivule D olen � vastaa alla o/elAin kysymylcsiil 

JOS VAST ASJT, että olet niin 

Sb. Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet varastanut jotain kaupasta tai kioskista? 
D ei D kyllä D en tiedä 

Se. Oletko tehnyt varastanut jotain kaupasta tai kioskista viimeisen 12 kuukauden aikana? 

D en ole � siirry seuraavale sivule D olen � vastaa ala o/eviil kysymylcsiil 

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

Sd. Kuinka monta kertaa olet tehnyt niin viimeisen 12 kuukauden aikana? _____ _ 

Muistele nyt sitä kertaa kun viimeksi varasti! kaupasta tai kioskista. 

Se. Kun viimeksi varastil niin mistä silloin varasti!? 
D ruokakaupasta D vaatekaupasta 

D kioskista D muusta kaupasta tai myyntipaikasta 

D tavaratalosta D erilaisista kaupoista 

Sf. Mikä suunnilleen oli sillä kerralla varastamiesi tavaroiden arvo euroina? ___ _ 

Sg. Varastiko joku muu kanssasi samassa tilanteessa? 

D ei 
D yksi muu henkilö varasti kanssani 

D useampia muita henkilöitä varasti kanssani 

Sh. O litko silloin alkoholin vaikub.Jksen alainen? 

D en D olin hieman D olin humalassa 
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KOULUSTA VARASTAMINEN 

6a. Oletko koskaan elämäsi aikana varastanut jotakin koulusta? 
Den ole � siirry seuraavale sivule D olen � vastaa alla o/elAin kysymylcsiil 

JOS VASTASIT, että olet niin 

6b. Oletko tehnyt niin viimeisen 12 kuukauden aikana? 
D en ole � siirry seuraavale sivule D olen � vastaa alla o/eviil kysymyksiin

JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, v astaa vielä seuraaviin kysym yksiin. 

6c. Kuinka monta kertaa ole t  tehnyt niin viimeisen 12 kuuka uden aikana? _____ _ 

Muistele nyt si tä  kertaa kun viimeksi varasti! koulusta. 

6d. Kenen omaisuutta varasti!? (Vali tse vain yksi kohta, se jolta varasti! eniten omaisuutta) 

D toisen oppilaan 
Dopettajan 
Dkoulun 
D oppilaiden yhteistä omaisuutta 
D muun henkilön omaisuutta 
Den tiedä kenen omaisuutta se oli 

12 



MOOTTORIAJONEUVON VARASTAMINEN 

7a. Oletko koskaan elämäsi aikana vara stanut moottoriajoneuvoa. kuten autoa. moottori
pyörää. mopoa. moottorikelkkaa tai mönkijää? 
Den ole � siirry seuraavale sivule 

JOS VASTASIT, että olet niin 

D olen � vastaa alla olel.iin kysymylcsiil 

7b. Oletko tehnyt niin viimeisen 12 kuukauden aikana? 
D en ole � siirry seuraavale sivule D olen � wstaa ala olevin kysymyksin 

JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyk siin. 

7c. Kuinka monta kertaa olet tehnyt niin viimeisen 12 kuukauden aikana? _____ _ 

Muistele ny t sitä kertaa kun viimeksi varasti! moottoriajoneuvon. 

7d. Minkä varasti!? 
D aulon 
D moottoripyörän 
Dmopon 
D moottori kelkan 
Dmönkijän 
D muun moottoriajoneuvon 

7e. Varastiko joku muu moottoriajoneuvon kanssasi? 
D ei 
D yksi muu henkilö varasti moottoriajoneuvon kanssani 
D useampia muita henkilöitä varasti moottoriajoneuvon kanssani 

7f. Olitko silloin alkoholin vaikutuksen alainen? 

D en D olin hieman D olin humalassa 
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MUU VARASTAMINEN 

Ba. Oletko koskaan tehnyt jonkun muun varkauden. mitä edellä ei kysytty? 
(Omasta kodista varastamista ei lasketa!) 

O en ole � siirry seuraavale sivule O olen � vastaa ala oleviin kysymyksiin 

JOS VASTASIT, että olet niin 

8b. Oletko tehnyt nii n  viimeisen 12 kk aikana? 
O en ole � siirry seuraavalle sivulle O olen � vastaa alla olevin kysym}4csiin 

JOS olet tehnytteon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. 

Se. Kuinka monta kertaa olet tehnyt niin viimeisen 12 kuukauden aikana? (Muista, että omasta kodista 
varastamista ei huomioida tässä) _____ _ 

Muistele nyt silä kertaa kun viimeksi teit lällaisen varkauden. 

8d. Mitä varasti!? 

D Rahaa 
D Polkupyörän 
O Tupakkaa 
OAlkoholi a  
O Muuta 

Se. Mikä suunnilleen oli sillä kerralla varastamiesi tavaroiden arvo euroina? ____ _ 

Sf. Kenen omaisuutta silloin varasti!? Valitse seuraavista vain yksi vaihtoehto, se joka parhaiten ku
vaa varastamasi omaisuuden omistajaa. 

O Tuntemani henkilön 
O Tuntemattoman henkilön 
D Yrityksen tai yhteisön 
D En tiedä 

89. Olitko silloin alkoholin vaikutuksen alainen?

D en D olin hieman D olin humalassa 
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MURTAUTUMINEN 

9a. Oletko koskaan elämäsi aikana murtautunut sisään johonkin asuntoon. rakennukseen 
tai varastotilaan? (Omaan kotiin "murtautumista· ei lasketa!) 

D en ole � siirry seu,aavale sivule D olen � vastaa ala oleviil kysymylcsiil 

JOS VASTASIT, että olet niin 

9b. Oletko tehnyt niin viimeisen 12 kuukauden aikana? 
D en ole � siirry seu,aavale sivule D olen � vastaa alla oleviil kysymyksiin 

JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraa viin kysymyksiin. 

9c. Kuinka monta kertaa olet tehnyt niin viimeisen 12 kuukauden aikana? _____ _ 

Muistele nyt silä kertaa kun viimeksi murtauduil johonkin asuntoon, rakennukseen tai varastolilaan. 

9d. Mihin murtauduit? (Valitse vain yksi kohta.joka p arhaiten kuvaa kohdetta.) 
D käytössä oleva asunto 
D autiotalo tai hylätty rakennus 
D myymälä, kioski tai muun yrityksen toimitila 
D koulu tai kouluun kuuluva rakennus 
D muu rakennus tai varasto 

9 e. Murtautuiko joku muu asuntoon, rakennukseen tai varastolilaan kanssasi? 
D ei 
D yksi muu henkilö murtautui kanssani 
D useampia muita henkilöitä murtautui kanssani 

9f. Olitko silloin alkoholin vaikutuksen alainen? 

D en D olin hieman D olin huma lassa 
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TEKIJÄNOIKEUKSIEN LOUKKAAMINEN INTERNETISSÄ 

10a. Oletko koskaan elämäsi aikana luvattomasti ladannut internetistä tai vertaisverkosta 
musiikkia. elokuvia. TV-ohjelmia. pelejä tai ohjelmia? 

D en ole � siirry seu,aavale sivule D olen � vastaa ala oleviil kysymylcsiil 

JOS VASTASIT, että olet niin 

1 Ob. Oletko tehnyt niin viimeisen 12 kuukauden aikana? 

D en ole � siirry seu,aavale sivule D olen � vastaa ala oleviil kysymylcsiil 

JOS olet tehnytteon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. 

1 Oc. Kuinka usein olet tehnyt niin viimeisen 12 kuukauden aikana? 

D Päivittäin tai lähes päivittäin 
D 1-2 kert aa viikossa 

D 1-2 kertaa kuukaudessa 
D Harvemmin 

1 Od. Kuinka b.Jomittavana tekona pidät tekijänoikeuksien loukkaamista? 

D Erittäin b.Jomittava teko 

D Jonkin verran tuomittava teko 

D Ei b.Jomittava eikä hyväksyttävä teko 

D Jonkin verran hyväksyttävä teko 
D Erittäin hyväksyttävä teko 
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KIUSAAMINEN 

11a. Oletko koskaan elämäsi aikana kiusannut koulussa tai koulumatkalla toista nuorta? 

D en ole � siirry seu,aavale sivule D olen � vastaa ala oleviil kysymylcsiil 

JOS VASTASIT, että olet niin 

11b. O letko tehnyt niin viimeisen 12 kuukauden aikana? 

D en ole � siirry seu,aavale sivule D olen � vastaa ala oleviil kysymylcsiil 

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

11c. Kuinka monta kertaa olet tehnyt niin viimeisen 12 kuukauden aikana? ____ _ 

Muistele nyt silä kertaa kun viimeksi kiusasit 

11d. Kun viimeksi kiusasi! toista nuorta, n iin oliko kiusaaminen 

D henkistä (esim. pilkkaaminen, haukkuminen, syrjiminen) 
D ruumiillista (esim. töniminen) 
D henkistä ja ruumiillista 

11e. Kiusasiko joku muu häntä kanssasi samassa tilanteessa? 

D ei 

D yksi muu henkilö kiusasi hänlä samassa tilanteessa 

D useampia muita henkilöitä kiusasi häntä samassa tilanteessa 

11f. Olitko silloin alkoholin vaikutuksen alainen? 

D en D olin hieman D olin humalassa 

11 g. Oliko tekosi syynä kiusahm henkilön kieli, ihonväri, uskonto tai vastaava syy? 

D hänen kielensä 
D hänen ihonvärinsä 

D hänen uskontonsa 

D hänen kansallinen taustansa (esim. maahanmuuttaja tai turvapaikanhakija) 

D hänen yhteiskunnallinen mielipiteensä 

D hänen sukupuolensa 

D hänen seksuaalinen suuntautumisensa 

D ei mikään näislä 
D hänen muu ominaisuutensa, mikä:-------------

17 



TAPPELUUN OSALLISTUMINEN 

12a. Oletko koskaan elämäsi aikana osallistunut tappeluun julk isella paikalla?
(Tappeluun osaUistumisella tarkoitetaan sitä, että olet itse aktiivisesti ollut mukana julkisella 
paikalla käydyssä tappelussa. Julkisella paikalla tarkoitetaan muita paikkoja kuin yksityisiä asuntoja.)
Den ole � siirry sivulle 20 D olen � wstaa alla olevin kysymyksin

JOS VASTASIT, että olet niin 

12b. Oletko tehnyt niin viimeisen 12 kuukauden aikana? 
D en ole � siirry sivulle 20 D olen � 10 /taa alla olevin kysym}l<sin

JOS olet tehnytteon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. 

12c. Kuinka monta kertaa olet tehnyt niin v iimeisen 12 kuukauden aikana? _____ _ 

Muistele nyt sitä kertaa kun viimeksi osallistuit tappeluun. 

12d. Aiheutitko vahinkoa omaisuudelle tai ihmisille? 
D en 
D kyllä, mutta vain omaisuudelle 
D kyllä, mutta vain ihmisille 
D kyllä, sekä omaisuudelle että ihmisille 
D en tiedä 

12e. Olitko silloin alkohol in vaikutuksen alainen? 

D en D olin hieman D olin humalassa 

12f. Missä tappelu tapahtui? 

D koulussa tai koulun pihalla 
D kaupungilla tai kunnan keskustassa 
D yksityisasunnossa (kotonasi, jonkun muun kotona)
D muualla 

12g. Ajattele henkilöä tai henkilöitä.jota vastaan tappelit Mikä oli hänen/heidän kansallinen taustansa?
(Jos tappeluun osallistui useampia henkilöitä, ajattele sitä, joka aktiivisimmin tappeli sinua vastaan.)

Den tiedä 
D suomalainen 
D muu kansallinen tausta, mikä: _______ _ 

Tappeluun osallistumiseen /iittyvätjatkokysymykset jatlwvat seuraavalla sivulla! 
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12h. Kuinka monta henkilöä osalli stui tappeluun? __ 

12i. Oliko kyseess äjoukkotappelu? 
D ei � sir,y kysymykseen 12k D kyllä � 10/itaa ensi! alla olevaan kysymykseen

Jos kyseessä oli joukkotappelu, vastaa seuraavaan kysymykseen:

12j. Oliko kyseessä ryhmien välinen joukkotappelu? 
Oei 
D kyllä, tappelu oli s ovittu etukäteen 
D kyllä, t appelua ei olb.J sovitb.J eb.Jkäteen 

12k. Oliko tappeluun osallistumisen syynä kieli, ihonväri, uskonto tai vastaava syy? 

D kieli 
D ihonväri 
D uskont o 
D kansallinen tausta 
D yhteiskunnalliset mielipiteet 
D sukupuoli 
D seksuaalinen suuntaub.Jminen 
D ei mikään näistä 
D muu s yy, mikä: ____________ _ 
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PAHOINPITELY 

13a. Oletko koskaan elämäsi aikana hakannut jonkun? 
Den ole � siirry sivulle 22 D olen � wstaa alla olevin kysymyksin 

JOS VASTASIT, että olet niin 

13b. Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet hakannut jonkun? 
D ei D kyllä D en tiedä 

13c. Oletko hakannut jonkun viimeisen 12 kuukauden aikana? 
D en ole � siirry sivulle 22 D olen � vastaa ala o/eviil kysymylcsiil 

JOS olet tehnytteon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. 

13d. Kuinka monta kertaa olet tehnyt ni in viimeisen 12 kuukauden aikana? _ _ _ _ _  _ 

Muistele nyt sitä kertaa kun viimeksi hakkasi! jonkun. 

13e. Mikä oli viimeksi hakkaamasi h enkilön sukupuoli? D poika/mies D tyttö/nainen 

13f. Kuinka monta vuotta vanha hakkaamasi henkilö oli? (Arvioi.jos et tiedä tarkkaan.) __ 

13g. Tarvitsiko hän hoitoa tekosi johdosta? 
D ei tarvinnut D hän joub.Ji lääkäriin/sairaalaan 
D kyllä, mutta ensiapu riitti Den tiedä, tarvitsiko hän hoitoa 

13h. Hakkasiko joku muu häntä kanssasi samassa tilanteessa? 
D ei 
D yksi muu henkilö hakkasi häntä samassa tilanteessa 
D useampia muita henkilöitä hakkasi häntä samassa tilanteessa 

13i. Olitko silloin alkoholin vaikutuksen alainen? 

D en D olin hieman D olin humalassa 

Hakkaamiseen liittyvät jatkokysymyksetjatkuvat seuraavalla sivulla! 
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13j. Missä hakkaaminen tapahtui? 

D ko ulussa tai koulun pihalla 

D kaupungilla tai kunnan keskustassa 

D yksity isasunnossa (kotonasi, jo nkun muun kotona) 

Dmuuana 

13k. Ketä hakkasir? (Valilse vaihtoehto.joka parhaiten kuvaa uhriasi) 
D tuntematon nuori 
D ystävä/kaveri 
D saman ko ulun o ppilas 
D veli tai sisko 
D entinen tai nykyinen tyttöystävä/poikaystävä 
D tuttu aikuinen 
D tuntematon aikuinen 
D ulkomaalainen tai maahanmuuttaja 
D rasisti 
D muu henkilö 

131. Oliko teko kosto jostain aiemmasta teosta.joka kohdistui sinuun tai läheiseesi?

D ei 
D oli kosto itseeni kohdistuneesta teosta 

D oli kosto ystävääni tai sukulaiseeni kohdistuneesta teosta 

13m. Oliko tekosi syynä hakkaamasi henkilön kieli, ihonväri, uskonto tai vastaava syy? 

D hänen kielensä 
D hänen ihonvärinsä 

D hänen uskonto nsa 

D hänen kansallinen taustansa 

D hänen yhteiskunnallinen mielipi teensä 
D hänen sukupuolensa 

D hänen seksuaalinen suuntautumisensa 

D ei mikään näistä 

D muu ominaisuus, mikä:- -- - - - - ---- --
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UHKAAMINEN VARASTAMISTARKOITUKSESSA 

14a. Oletko koskaan elämäsi aikana uhannut jotain ihmistä hakkaamisella tai aseella. jotta 
saisit häneltä rahaa tai jonkin arvokkaan e sineen? 

O en ole � siirry seuraavale sivule O olen � vastaa ala oleviin kysymyksiin 

JOS VASTASIT, että olet niin 

14b. Oletko tehnyt niin viimeisen 12 kuukauden aikana? 
O en ole � siirry seuraavale sivule O olen � vastaa ala oleviin kysymyksiin 

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

14c. Kuinka monta kertaa olet tehnyt niin viimeisen 12 kuukauden aikana? _____ _ 

Muistele nyt sitä kertaa kun viimeksi varasti! tai yritit varastaa uhkaamalla. 

14d. Missä uhkaaminen tapahb.Ji? 

O koulussa tai koulun pihalla 
D kaupung

i

lla tai kunnan keskustassa 
D yksityisasunnossa (kotonasi, jonkun muun kotona) 
D muualla 

148. Varastiko tai yrittikö joku muu varastaa uhkaamalla kanssasi?
o ei
D yksi muu henkilö teki teon kanssani
D useampia muita henkilöitä teki teon kanssani

14f. Olitko silloin alkoholin vaikutuksen alainen? 

D en D olin hieman D olin humalassa 

22 



ASEEN TAI ASEEKSI TARKOITETUN ESINEEN MUKANA PITÄMINEN 

15a. Oletko koskaan elämäsi aikana pit änyt mukanasi asetta tai aseeksi tarkoittamaasi 
välin että. kuten esimerkiksi veistä, ketjua tai ampuma-asetta? 
(Alä huomioi metsästykseen tai ampuma-,jousiammunta- tai vastaavaan harrastustoimintaan 
liittyvää aseen käyttöä tai siirtämistä.) 

Den ole � siirry sivulle 25 D olen � vastaa ala oleviil k�}fllylcsiin 

JOS VASTASIT, että olet niin 

1 Sb. Oletko tehnyt niin viimeisen 12 kuukauden aikana? 
Den ole � siirry sivulle 25 D olen� vastaa ala oleviil k�}fllylcsiin 

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

1 Sc. Kun ajattelet viimeksi kulunutta 12 kuukautta, niin kuinka monena päivänä vuodessa olet pitänyt 
mukanasi asetta tai aseeksi tarkoittamaasi esinettä? (Arvioi, jos et tiedä tarkkaan.) __ _ 

Muistele nyt sitä kertaa kun viimeksi pidit jotain asetta mukana. 

1 Sd. Mistä aseesta tai aseeksi tarkoittamastasi välineestä oli silloin kysymys? 

D ilmakivääri tai muu imanpaineella toirriva ase 
D ampuma-ase (tuliase) 
D puukko, linkkuveitsi tai muu teräase 
D tylppä esine (esim. keppi, vasara) 
D muu aseeksi tarkoittamasi esine, mikä: ________ _ 

1 Se. Miksi pidit silloin asetta tai aseeksi tarkoittamaasi välinettä mukanasi? 

D itsepuolustuksen vuoksi 
D käyttääkseni silä jotakin henkilöä tai ryhmää vastaan 

D muusta syystä 

Aseen tai aseeksi tarkoitetun esineen mukana pitämiseen liittyvätjatkokysymyksetjatkuvat 
seuraavalla sivulla! 
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1 Sf. Piditkö sillo in asetta mukanasi seuraavissa paikoissa? (Voit vastata useampaan kohtaan.)

D koulussa tai koulun pihalla kouluaikana 
D nuorisotalolla tai muussa paikassa, joka on tarkoitettu nuorille koulun jälkeen 
D julkisen li ikenteen li ikennevälineessä tai asemalla/pysäkillä 
D kauppa- tai ostoskeskuksessa 
D urheiluun tarkoitetussa paikassa 
D muulla julkisella paikalla kuten esimerkiksi kadulla tai puistossa 
D kotonasi 
D jonkun muun kodissa 
D muussa paikassa 

1 Sg. Toilko silloin kyseisen aseen kouluun koulupäivän aikana? 
D en D kyllä 

1 Sh. Piditkö silloin jotakin ihmisryhmää uhkana ilsellesi? 
Den 
D kyllä, mistä ryhmästä oli kyse? ____ _ 
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SÄHKÖINEN KIUSAAMINEN 

16a. Oletko �se koskaan tietoisesti uhkaillut, kiusannut tai muuten häiriköinyt jotain toista henkilöä sähköpos
tilla. tekstiviestillä. internetin keskustelupalstoilla tai muualla sosiaalisessa mediassa (esim. Facebook, You
Tube, Snapchat, lnstagram, Twitter, WhatsApp) 

D en ole � siirry sivulle 27 D olen � vastaa alla olevin kysymyksin 

JOS VAST ASIT, että olet, niin 

1 Gb. Oletko tehnyt niin viimeisen 12 kuukauden aikana? 

D en ole � siirry sivulle 27 D olen � vastaa alla olevin kysymyksin 

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

16c. Kuinka monia kertaa näin on tapahtunut viimeisen 12 kuukauden aika-

na? _____ _ 

Muistele nyt sitä kertaa, kun viimeksi kiusasi! jotain sähköisesti. 

16d. Mikä seuraavista oli käyttämäsi uhkailun, kiusaamisen tai häiriköinnin väline? 

D sähköposti � siirry seuraavale siwle 

D tekstiviesti� sirry seuraavalle sivulle 

D jokin sosiaalisen median väline� vastaa ensin kysymykseen 16e 

Jos viimeksi kiusatessasi sähköisesti käytit jotain sosiaalisen median välinettä, vastaa 
seuraavaan kysymykseen. 

16e. Mikä sosiaalisen median väline oli kyseessä? 
D Facebook (myös Facebook messenger) 

OYouTube 

OTwMer 

Olnstagram 

0Snapchat 

OWhatsApp 

0Skype 

OAsk.fm 

DVerkkoro olipelit (esim. World of Warcraft, Runescape) 

OJokin muu palvelu, mikä? _ _ _ _ _ _ _  _ 

Sähköiseen kiusaamiseen liittyvätjatkokysym yksetjatkuvat seuraavalla sivulla! 

D IRC-Galleria 

OMySpace 

ONing 

OMylife 

OTumblr 

D LiveJoumal 

0Blogit 

DGoogle+ 
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16f. Oliko kiusaamisen, uhkailun tai häiriköinnin kohde sinulle entuudestaan tuttu? 

0 kyllä Oei 

16g. Oliko tekosi syynä kiusatun henkilön kieli, ihonväri, uskonto tai vastaava syy? 

D hänen kielensä 

D hänen ihonvärinsä 

D hänen uskontonsa 
D hänen kansallinen taustansa 

D hänen yhteiskunnallinen mielipiteensä 

D hänen sukupuolensa 

D hänen seksuaalinen suuntautumisensa 

D ei mikään näistä 

O muu ominaisuus, mikä: ______ _ 

16h. Oletko levittänyt sosiaalisessa mediassa kuvia tai videoita ilman asianomaisten lupaa tai hy
väksyntää? 

Oolen Den ole 
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ALKOHOLIN JUOMINEN 

16a. Oletko koskaan elämäsi aikana juonut alkoholia niin, että koit olevasi humalassa? 
O en ole � siirry seuraavale sivule O olen � vastaa alla olevin kysymyksin 

JOS VASTASIT, että olet niin 

1 Gb Oletko tehnyt niin viimeisen 12 kuukauden aikana? 
O en ole � siirry seuraavale sivule O olen � vastaa alla olevin kysymyksin 

JOS olet tehnytteon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. 

16c. Kuinka usein juot a lkoholia? 
D ainakin kerran viikossa 
D 1-2 kertaa kuukaudessa 
O harvemmin kuin kerran kuussa 

16d. Olitko humalassa seuraavissa paikoissa? (Voit valita useampia.) 

O koulussa tai koulun pihalla 
D kaupungilla tai kunnan keskustassa 

D yksityisasunnossa (kotonasi, jonkun muun kotona) 
O muualla 
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HUMALASSA AJAMINEN 

17a. Oletko koskaan elämäsi a ikana ajanut humalassa autolla, moottoripyörällä tai mopolla? 
Kysymys ei koske polkupyörällä ajamista humalassa!) 

D en ole � siirry seu,aavale sivule D olen � vastaa alla olevin kysymyksin

JOS VASTASIT, että olet niin 

17b Oletko tehnyt niin viimeisen 12 kuukauden aikana? 
D en ole � siirry seu,aavale sivule D olen � vastaa alla olevin kysymyksin

JOS olet tehnytteon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraavaan kysymykseen. 

17c. Kuinka monta kertaa olet tehnyt niin viimeisen 12 kuukauden aikana? _____ _ 

28 



MARIHUANAN TAJ HASIKSEN KÄYTIÖ 

18a. Oletko koskaan elämäsi aikana käyttänyttai kokeillut marihuanaa tai has ista? 
O en ole � siirry seuraavale sivule O olen � vastaa alla olevin kysymyksin 

JOS VASTASIT, että olet niin 

18b. Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet käyttänyt tai kokeillut marihuanaa tai hasista? 
D ei D kyllä D en tiedä 

18c. Oletko käyttänyt tai kokeillut marihuanaa tai hasista viimeisen 12 kuukauden aikana? 
O en ole � siirry seuraavale sivule O olen � vastaa alla olevin kysymyksin 

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

18d. Kuinka monta kertaa olet tehnyt niin viimeisen 12 kuukauden aikana? _____ _ 

Muistele nyt sitä kertaa kun viimeksi käytit marihuanaa tai hasista. 

18e. Kumpaa käytit'? 
O marihuanaa D hasista D en tiedä 

18f. Käyttikö joku muu samassa tilanteessa marihuanaa tai hasista? 

o ei D yksi toinenkin käytti O useampi muukin käytti 

18g. Oletko käyttänyt tai kokeillut marihuanaa tai hasista seuraavissa paikoissa? (Voit valita use
ampia.) 

O koulussa tai koulun pihalla 

O kaupungilla tai kunnan keskustassa 
D yksityisasunnossa (kotonasi, jonkun muun kotona) 

O muualla 
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MUIDEN HUUMEIDEN KÄYTTÖ 

19a. Oletko koskaan elämäsi aikana käyttänyt MUITA huumeita kuin marihuanaa tai 
hasista? 

D en ole � siirry seu,aavale sivule D olen � vastaa alla olevin kysymyksin 

JOS VASTASIT, että olet niin 

19b. Oletko tehnyt niin viimeisen 12 kuukauden aikana? 

D en ole � siirry seu,aavale sivule D olen � vastaa alla olevin kysymyksin 

JOS olet t ehnyt teon viimeisen 12 kuukauden a ikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. 

19c. Kuinka monta kertaa olet tehnyt niin viimeisen 12 kuukauden aikana? _____ _ 

Muistele nyt sitä kertaa kun viimeksi käytit muuta huumetta kuin marihuanaa tai hasista. 

19d. Kun viimeksi käytit muita huumeita, niin mistä huumeesta tai huumeista oli silloin kysymys? 

19e. Käyttikö joku muu samassa tilanteessa samoja huumeita? 

D ei D yksi toinenkin käytti D useampi muukin käytti 

19f. Oletko käyttänyt muita huumeita kuin marihuanaa tai hasista seuraavissa paikoissa? (Voit 
valita useampia.) 

D koulussa tai koulun pihalla 

D kaupung
i

lla tai kunnan keskustassa 
D yksityisasunnossa (kotonasi, jonkun muun kotona) 

D muualla 
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Edellä kysyttiin sinun tekemistäsi teoista. 
Seuraavaksi kysytään, millaisia tekoja muut ovat tehneet sinulle. 
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VAHINGONTEKO 

1a. Onko kukaan koskaan tahallaan vahingoittanut esimerkiksi pyörääsi, mopoasi, 
vaatteitasi tai muuta sinulle kuuluvaa tavar aa ja omaisuutta? 

O ei ole � siirry seuraawle sivulle O on � w�aa ala oleviin kysymyksin 

JOS VASTASIT, että on, niin 

1 b. Onko sinulle tapahtunut näin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana? 
Oei ole Don 

Siirry seuraavalle sivulle. 

32 



UHKAAMALLA VARASTAMINEN 

2a. Onko kukaan koskaan varastanut tai yrittänyt varastaa Sinulta jotain 
käyttämällä v äkivaltaa tai uhkaamalla sillä? 

D ei ole � siirry seuraavalle sivulle Don � va/itaa ala oleviin kysymyksin

JOS VASTASIT, että on, niin 

2b. Onko sinulle tapahtunut näin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana? 
D ei ole � siir,y seuraavalle sivulle D on � va/itaa ala oleviin kysymyksin

JOS sinulle on tapahtunut näin viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysy
myksiin. 

2c. Kuinka monta kertaa näin on tapahtunut viimeisen 12 kuukauden aikana? _____ _ 

Muistele kertaa, kun sinulle viimeksi tapahtui näin. Jos tilanteessa tekijöitä oli monta, ajattele pääteki
jää. 

2d. Missä tämä tapahtui? 
D koulussa tai koulun pihalla 
D kaupungilla tai kunnan keskustassa 
D yksityisasunnossa (kotonasi, jonkun muun kotona) 
D muualla 

2e. Mikä oli tekijän sukupuoli? D poika/mies D tyttö/nainen 

2f. Kuinka monta vuotta vanha tekijä oli? (Arvioi, jos et tiedä tarkkaan) ___ _

2g. Mikä oli tekijän kansallinen tausta? 
D en tiedä 
D suomalainen 
D muu kansallinen tausta, mikä: _______ _ 

2h. Onnistuiko tekijä varastamaan sinulta jotakin? 
D ei 
D kyllä, tekijä varasti minulta omaisuutta, jonka arvo euroina oli noin: __ _ __
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MUU VARASTAMINEN 

3a. Onko sinulta koskaan muuten varastettu jotain? 
D ei ole � sirry seuraavalle sivulle D on � 10/itaa ala oleviin kysymyksiin

JOS VASTASIT, että on, niin 

3b. Onko sinulle tapahtunut näin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana? 
D ei ole � siir,y seuraavalle sivulle D on � 10/itaa ala oleviin kysymyksiin

JOS sinulle on tapahtunut näin viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysy
myksiin. 

3c. Kuinka monta kertaa näin on tapahtunut viimeisen 12 kuukauden aikana? _____ _ 

Muistele kertaa, kun sinulle viimeksi tapahtui nä in. 

3d. Missä tämä tapahtui? 
D koulussa tai koulun pihalla 
D kaupungilla tai kunnan keskustassa 
D yksityisasunnossa (kotonasi, jonkun muun kotona) 
D muualla 

3e. Mitä sinulta varastettiin sill oin? (Voit valita useampia kohtia ja ilmoittaa kaikki sillä keralla varastetut 
esineet.) 

D käteistä rahaa tai pankkikortti 
D p olkupyörä tai sen osia 
D mopo tai sen osia 
D matkapuhelin 
D muu laite, esimerkiksi kamera, iPod, tietokone tai vastaava 
D alkoholia tai tupakkaa 
D vaate, laukku, käsilaukku tai reppu 
D kosmetiikkaa, esimerkiksi hajuvesi, meikki tai vastaava 
Dmuuta, mitä: ________ _ 

3f. Ajattele omaisuutta, joka sinulta silloin varastettiin. 
Mikä suunnilleen oli sillä kerralla sinulta varastettujen tavaroiden arvo euroina? ____ _ 
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KIUSAAMINEN 

4a. Onko sinua koskaan kiusattu koulussa tai koulumatkalla? 
D ei ole � siirry seuraawlle sivulle D on � vastaa ala oleviin kysymyksiin 

JOS VASTASIT, että on, niin 

4b. Onko sinulle tapahtunut näin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana? 
D ei ole � siirry seuraawlle sivulle D on � vastaa ala oleviin kysymyksiin 

JOS sinulle o n  tapahtunut näin viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysy
myksiin. 

4c. Kuinka monta kertaa näin on tapahtunut viimeisen 12 kuukauden aikana? _____ _ 

Muistele nyt sitä kertaa, kun sinulle viimeksi tapahtui näin. Jos tilanteessa tekijöitä oli monta, ajattele 
päätekijää. 

4d. Mikä oli tekijän sukupuoli? D poika/mies D tyttö/nainen 

4e. Kuinka monta vuotta vanha tekijä oli? (Arvioi, jos et tiedä tarkkaan.) __ _ 

4f. Mikä oli tekijän kansallinen tausta? 

D en tiedä 
D suomalainen 
D muu kansallinen tausta, mikä: _______ _ 

4g. Oliko kiusaamisen syynä sinun kielesi, ihonvärisi, uskontosi tai vastaava syy? 

D kielesi 
D ihonvärisi 
D uskontosi 
D kansallinen taustasi 
D yhteiskunnalliset mielipiteesi 
D sukupuolesi 
D seksuaalinen suuntautuneisuutesi 

D ei mikään näistä 

D muu ominaisuus, mikä:-------------
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UHKAAMINEN 

Sa. Onko kukaan koskaan uhannut vahingoittaa sinua fyysisesti? 
D ei ole � siirry sivule 38 D on � vastaa alla oleviin kys}fllylcsiin 

JOS VASTASIT, että on, niin 

Sb. Onko sinulle tapahtunut näin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana? 
D ei ole � siirry sivule 38 D on � vastaa alla oleviin kys}fllylcsiin 

JOS sinulle on tapahtunut näin viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vi elä seuraaviin kysy
myksiin. 

Se. Kuinka monta kertaa näin on tapahtunut viimeisen 12 kuukauden aikana? _____ _ 

Muistele k ertaa, kun sinulle viimeksi tapahtui näin. Jos tilanteessa tekijöitä oli monta, ajattele pääteki
jää. 

Sd. Missä tämä tapahtui? 

D koulussa tai koulun pihalla 
D kaupungilla tai kunnan keskustassa 
D yksityisasunnossa (kotonasi, jonkun muun kotona) 
D muualla 

Se. Mikä oli tekijän sukupuoli? D poika/mies D tyttö/nainen 

Sf. Kuinka monta v uotta v anha tekijä oli? (Arvioi, jos et tiedä tarkkaan) _ __

Uhkaamisen kohteeksi joutumiseen liittyvätjatkokysymyksetjatkuvat seuraaval/a sivulla! 
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Sg. Mikä oli tekijän kansallinen tausta? 

Den tiedä 
D suomalainen 

D muu kansallinen tausta, mikä: _______ _ 

Sh. Kuinka vaaralliselta tilanne tunb.Ji? 

D ei lainkaan vaaral liselta 

D jonkin verran vaaralliselta 

D todella vaaralliselta 

Si. Johtuiko tilanne seuraavista syistä? 

D kielestäsi 

D ihonväristäsi 

D uskonnostasi 

D kansallisesta taustastasi 

D yhteiskunnallisista mielipiteistäsi 
D suku puolestasi 
D seksuaalisesta suuntautuneisuudestasi 
D ei mikään näistä 
D muusta ominaisuudestani, mistä:-------------
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VÄKIVALTA 

Sa. Onko kukaan koskaan käynytfyysisesti kimppuusi. kuten lyönyt. potkinut 
tai käyttänyt jotain asetta? 

D ei ole � siirry seuraawlle sivulle D on � vastaa ala oleviin kysymyksiin

JOS VASTASIT, että on, niin 

Sb Onko sinulle tapahtunut näin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana? 
D ei ole � siirry seuraawlle sivulle D on � vastaa ala oleviin kysymyksiin

JOS sinulle on tapahtunut näin viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysy
myksiin. 

Se. Kuinka monta kertaa näin on tapahtunut viimeisen 12 kuukauden aikana? _____ _ 

Muistele kertaa, kun sinulle viimeksi tapahtui näin. Jos tilanteessa tekijöitä oli monta, ajattele pääteki
jää. 

Sd. Missä tämä tapahtui? 
D koulussa tai koulun pihalla 
D yksityisasunnossa (kotonasi, jonkun muun kotona) 

D kaupungilla tai kunnan keskustassa 
D muualla 

Se. Mikä oli tekijän sukupuoli? D poika/mies D tyttö/nainen 

Sf. Kuinka monta vuotta vanha tekijä oli? (Arvioi, jos et tiedä tarkkaan) __ _ 

Sg. Mikä oli tekijän kansallinen tausta? 
Den tiedä 
D suomalainen 
D muu kansallinen tausta, mikä: _______ _ 

Sh. Olitko alkoholin vaikutuksen alainen kun tämä tapahtui sinulle? 
Den D olin hieman D olin selvästi 

Si. Oliko tekijä alkoholin vaikutuksen alainen tapahtumahetkellä? 
D ei D luultavasti D varmasti 

Sj. Saitko tapahtumassa fyysisiä vammoja (vähintäänkin mustelman, haavan tai ruhjeen) ja tarvitsiko 
niihin hoitoa? 

Den saanut vammoja 
D sain vammoja, mutta en tarvinnut niihin hoitoa 
D sain vammoja, ja sain niihin hoitoa terveydenhoitajalta, lääkäriltä, hammaslääkäriltä 
tai sairaalassa 
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VIHARIKOS 

6a. Onko kukaan koskaan tahallisesti uhkaillut sinua tai kohdistanut sinuun 
väkivaltaa kielesi. ihonvärisi. uskontosi tai yhteiskunnallisten mielipiteittesi 
vuoksi? 

D ei ole � siiry sivule 41 Don � wstaa alla oleviil kysym}4csiil 

JOS VASTASIT, että on, niin 

6b Onko sinulle tapahtunut näin viimeksi kuluneen 12 kuukauden a ikana? 
D ei ole � siiry sivule 41 Don � wstaa alla oleviil kysym}4csiil 

JOS sinulle on tapahtunut n äin viimeisen 12 kuukauden a ikana, vastaa vielä seuraaviin kysy
myksiin. 

6c. Kuinka monta kertaa näin on tapahtunut viimeisen 12 kuukauden aikana? _____ _ 

Muistele kertaa, kun sinulle viimeksi tapahtui näin. Jos tilanteessa tekijöitä oli monta, ajattele pääteki
jää. 

6d. Missä tämä tapahtui? 

D koulussa tai koulun pihalla 
D kaupungilla tai kunnan keskustassa 
D yksityisasunnossa (kotonasi, jonkun muun kotona) 
D muu alla 

Se. Mikä oli tekijän sukupuoli? D poika/mies D tyttö/nainen 

6f. Kuinka monta vuotta vanha tekijä oli? (Arvioi.jos et tiedä tarkkaan.) __ _

Viharikoksen uhriksi joutumiseen l iittyvätjatkokysymyksetjatkuvat seuraavalla sivulle! 
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69. Mikä ol i tekijän kansallinen tausta?

Den tiedä 
D suomalainen 
D muu kansallinen tausta, mikä: _______ _ 

6h. Mitä ominaisuuttasi tekijä käytti uhkailemisen tai väkivallan syynä? (Voit tarvittaessa valita useita 
kohtia.): 

D kielesi 
D ihonvärisi 

D uskontosi 

D kansallinen taustasi 

D yhteiskunnalliset mielipiteesi 

D sukupuolesi 

D seksuaalinen suuntautuneisuutesi 
D ei mikään näistä 

D muu ominaisuutesi, mikä:-------------

6i. Saitko tapahtumassa fyysisiä vammoja (vähintäänkin mustelman, haavan tai ruhjeen) ja tarvitsiko 
niihin hoitoa? 

Den saanut vammoja 
D sain vammoja, mutta en tarvinnut niihin hoitoa 
D sain vammoja, ja sain niihin hoitoa terveydenhoitajalta, lääkäriltä, hammaslääkäriltä 
tai sairaalassa 
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RUUMIILLINEN RANKAISEMINEN 

7a. Onko vanhempasi (ä iti, isä, äitipuoli, isäpuoli) koskaan ran kaissut sinua 
ruumiillisesti esimerkiksi tukistamalla. läimäyttämällä tai muulla tavalla? 

D ei ole � siirry seuraawlle sivulle D on � vastaa alla olel.iin kysymyksin 

JOS VASTASIT, että on, niin 

7b Onko sinulle tapahtunut näin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana? 
D ei ole � siirry seuraawlle sivulle D on � vastaa alla olel.iin kysymyksin 

JOS sinulle on tapahtunut näin viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysy
myksiin. 

7c. Kuinka monta kertaa näin on tapahtunut viimeisen 12 kuukauden aikana? _ _ _ _ _  _ 

Muistele kertaa, kun sinulle viimeksi tapahtui näin 

7d  Kuka rankaisi sinua silloin ruumiillisesti? 

Däiti 
Disä 
Däitipuoli 
Disäpuoli 

7e. Saitko silloin fyysisiä vammoja (vähintäänkin mustelman , haavan tai ruhjeen) ja tarvitsiko n iihin hoi
toa? 

Den saanut vammoja 
D sain vammoja, mutta en tarvinnut niihin hoitoa 
D sain vammoja, ja sain niih in hoitoa terveydenhoitajalta, lääkäriltä , hammaslääkäriltä 
tai sairaalassa 

41 



SÄHKÖINEN KIUSAAMINEN 

Ba. Onko kukaan koskaan uhkaillut tai tietoisesti loukannut sinua sähköpostilla. 
tekstiviestillä. internetin keskustelupalstoilla tai muuten sosiaalisessa mediassa? 

D ei ole � siirry sivule 44 D on � vastaa alla oleviin kysymyksin 

JOS VASTASIT, että on, niin 

Sb Onko sinulle tapahtunut näin viimeksi kuluneen 12 kuukauden a ikana, 
siis viime vuoden helmikuun jälkeen? 
D ei ole � siirry sivule 44 D on � vastaa alla oleviin kysymyksin 

JOS sinulle on t apahtunut näin viimeisen 12 kuukauden aikana, va staa vielä seuraaviin kysy
myksiin. 

Se. Kuinka monta kertaa näin on tapahtunut viimeisen 12 kuukauden aikana? _____ _ 

Muistele kertaa, kun sinulle viimeksi tapahtui näin. 

8d. Mikä seuraavista oli uhkailun, kiusaamisen tai hä iriköinnin väline? 

D sähköposti � siirry seuraavale siwle

D tekstiviesti� sirry seuraawlle sivulle 

D jokin sosiaalisen median väline� vastaa ensin kysymykseen 8e

Jos viimeksi sähköisen kiusaamisen kohteeksi joutuessasi välineenä toimi sosiaalinen 
media , vastaa seuraavaan kysymykseen. 

Se. Mikä sosiaalisen median väline oli kyseessä? 
D Facebook (myös Facebook messenger) 

DYouTube 

DTwitter 

Dlnstagram 

DSnapchat 

DWhatsApp 

DSkype 

DAsk.fm 

DVerkkoroolipelit (esim. World of Warcraft, Runescape) 

DJokin muu palvelu, mikä? _______ _ 

Sähköiseen kiusaamiseen liittyvätjatkokysymyksetjatlwvat se uraavalla sivulla! 

D IRC-Galleria 

DMySpace 

DNing 

DMylife 

DTumblr 

D LiveJoumal 

DBlogit 

DGoogle+ 
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Bf. Oliko sinua uhkaillut tai tietoisesti lo ukannut henkilö sinulle entuudestaan b.Jttu? OK yllä DEi 

89. Oliko sähköisen kiusaamisen syynä sinun k ielesi, ihonvärisi, uskontosi tai vastaava syy?

o k ielesi
D ihonvärisi
D uskontosi

D kansallinen taustasi

D yhteiskunnalliset mielipiteesi
D sukupuo lesi 

D seksuaalinen suuntautuneisuutesi
D ei mikään näistä

D muu ominaisuutesi, mikä:-------------

Bh. Onko sinusta levitetty sosiaalisessa mediassa kuvia ilman lupaasi tai hyväksyntääsi? 

D Kyllä DEi 
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AIKU !SEN TEKEMÄ SEKSUAALINEN HÄIRINTÄ 

9a. Oletko koskaan kokenut sukupuolista lähentelyä tai kanssakäymistä 
aikuisten tai tapahtumahetkellä vähintään 5 vuotta itseäsi vanhemman ihmisen 
kanssa? 

D ei ole � siiry sivule 46 Don � vastaa ala oleviil kysymyksiin

JOS VASTASIT, että on, niin 

9b Onko sinulle tapahtunut näin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, 
siis viime vuoden helmikuun jälkeen? 
D ei ole � siiry sivule 46 D on � w�aa ala oleviin kysymyksin

JOS sinulle on tapahtunut näin viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vi elä seuraaviin kysy
myksiin. 

9c. Kuinka monta kertaa näin on tapahtunut viimeisen 12 kuukauden aikana? _____ _ 

Muistele kertaa, kun sinulle viimeksi tapahtui näin. Jos tilante essa tekijöi tä oli monta, ajattele pääteki
jää. 

9 d. Missä tämä tapahtui? 

D koul ussa tai koulun pihalla 
D kaupungilla tai ku nnan keskustassa 
D yksityisasunnossa (kotonasi, jonkun muun kotona)
D muualla 

9e. Mikä oli tekijän sukupuoli? D mies D nainen 

9f. Kuinka monta vuotta v anha tekijä oli? (Arvioi.jos et tiedä tarkkaan.) ___ _

Aikuisen tekemään seksuaaliseen häirintään /iittyvä tjatkokysymyksetjatkuvat seuraavalla sivulla! 
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9g. Mikä oli tekijän kansallinen tausta? 

Den tiedä 
D suomalainen 
D muu kansallinen tausta, mikä: _______ _ 

9h. Liittyikö tapaukseen jotakin seuraavista (Voit valita useamman vaihtoehdon.): 

D tekijä suostutteli sinua seksuaaliseen kanssakäymiseen 

D tekijä uhkaili tai painosti sinua seksuaaliseen kanssakäymiseen 
D tekijä käytti fyysistä väkivaltaa (esim. esti sinua liikkumasta tai löi sinua) 
Dtekijä antoi sinulle rahaa tai muun palkkion 
D sait tapahtumasta fyysisen vamman (vähintäänkin mustelman, haavan tai ruhjeen) 
Dtekijä kosketteli sinua tavalla, joka tuntui sinusta häiritsevältä rpuristeiu·. "kouriminen·. 
"lääppiminen") 
D tekijä lähetteli ahdistelevia tai seksuaalisia viestejä, joko tekstiviestillä, sosiaalisessa 
mediassa tai muuten netissä 
D tekijä kommentoi ulkonäköäni/kehoani seksuaalissävytteisesti, siten että koin sen ah
distavana tai häiritsevänä 
D joku on levittänyt sinusta seksuaalissävytteisiä kuvia tai juoruja, jotka koit sinua hal
ventavina tai loukkaavina 
D e i  mitään näistä 
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TOISEN NUOREN TEKEMÄ SEKSUAALINEN HÄIRINTÄ 

10a. Onko kukaan nuori kohdistanut sinuun seksuaalista häirintää, ahdistelua tai väkivaltaa? 
D ei ole � siiry sivule 48 Don � vastaa ala oleviil kysymyksiin

JOS VASTASIT, että on, niin 

10b. Onko sinulle tapahtunut näin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana? 
D ei ole � siiry sivule 48 Don � vastaa ala oleviil kysymyksiin

JOS sinulle on tapahtunut näin viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysy
myksiin. 

1 Oc. Kuinka monta kertaa näin on tapahtunut viimeisen 12 kuukauden aikana? _____ _ 

Muistele kertaa, kun sinulle viimeksi tapahtui näin. Jos tilanteessa tekijöilä oli monta, ajattele päätekijää. 

1 Od. Missä lämä tapahtui? 
D koulussa tai koulun pihalla 
D kaupungilla tai kunnan keskustassa 
D yksityisasunnossa (kotonasi, jonkun muun kotona) 
D muualla 

1 Oe. Mikä oli tekijän sukupuoli? D poika D tyttö

10f. Kuinka monta vuotta vanha tekijä oli? (Arvioi.jos et tiedä tarkkaan) ___ _ 

10g. Mikä oli tekijän kansallinen tausta?

Den tiedä 
D suomalainen 
D muu kansallinen tausta, mikä: _______ _ 

Toisen nuoren seksuaaliseen häirintään liittyvätjatkokysymyksetjatkuvat seuraavalla sivulla! 
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1 Oh. Liittyikö tapaukseen jotakin seuraavista (Voit valita useamman vaihtoehdon.): 

D tekijä suostutteli s inua seksuaaliseen kanssakäymiseen 

D tekijä uhkaili tai painosti sinua seksuaaliseen kanssakäymiseen 

D tekijä käytti fyysistä väkivaltaa (esim. esti sinua liikkumasta tai löi sinua) 
D tekijä antoi sinulle rahaa tai muun palkkion 

D sait tapahtumasta fyysisen vamman (vähintäänkin mustelman, haavan tai ruhjeen) 

Dtekijä kosketteli sinua tavalla, joka tuntui sinusta häiritsevällä rpuristeiu·. "kouriminen·. 
"lääppiminen") 

D tekijä lähetteli ahdistelevia tai seksuaalisia viestejä, joko tekstiviestillä, sosiaalisessa 
mediassa tai muuten netissä 

D tekijä kommentoi ulkonäköäni/kehoani seksuaalissävytteisesti, siten että koin sen ah
distavana tai häiritsevänä 

D joku on levittänyt sinusta seksuaalissävytteisiä kuvia tai juoruja, jotka koit sinua hal
ventavina tai loukkaavina 

D ei mitään näistä 
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VÄKIVALLAN KOKEMINEN ERI TEKIJÖIDEN TAHOLTA 

Tästä eteenpäin vastaa kaikkiin kysymyksiin. 

Edellä kysyttiin yleisesti väkivallan kokemisesta. 

1. Kysymme vielä tarkemmin onko viimeisen 12 kk aikana kukaan seuraavista käynyt fyysisesti kimppuusi, kuten
lyönyt, potkinut tai käyttänyt jotakin asetta?

a.) Sisko tai veli D kyllä D ei 

b.) Siskopuoli tai velipuoli D kyllä D ei 

c.) Ystävä tai kaveri D kyllä D ei 

d.) Nykyinen tai entinen seurusteluku mppani D kyllä D ei 

e.) Joku muu tuttu nuori D kyllä D ei 

f.) Tuntematon nuori D kyllä D ei 

g.) Äiti D kyllä D ei 

h.) Isä D kyllä D ei 

i.) Äitipuoli D kyllä D ei 

j.) Isäpuoli D kyllä D ei 

k.) Opettaja D kyllä D ei 

1.) Urhe i lu-tai muun harrastustoiminnan ohjaaja tai valmentaja (aikuinen) D kyllä D ei 

m.) Joku muu tuttu aikuinen D kyllä D ei 

n.) Tuntematon aikuinen D kyllä D ei 
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PERHE-JA KOTIOLOT 

1. Kysymyksiä perheestäsi ja kolioloistasi. Kuinka usein seuraavat väi ttämät sopivat sinuun? Valitse joka riviltä
vain yksi kohta.

ei koskaan harvoin joskus usein aina 

a. Lähtiessäni illalla ulos kerron vanhemmilleni,
mihin olen menossa. D D D D D 

b. Lähtiessäni ulos vanhempani kysyvät,
keiden kanssa vietän aikaa. D D D D D 

c. Vanhempani tietävät, missä olen iltapäivisin
koulun jälkeen. D D D D D 

d. Vanhemmat seuraavat koulumenestystäni. D D D D D 

e. Tulen hyvin toimeen vanhempieni kanssa. D D D D D 

f. Vanhempani valvovat, että menen ajoissa
nukkumaan. D D D D D 

g. Syömme perheen kanssa yhdessä. D D D D D 

h. Olen nähnyt vanhempani humalassa. D D D D D 

i. Vanhempani riitelevät keskenään. D D D D D 
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ASUINYMPÄRISTÖ 

1. Kysymyksiä asuinympäristöstäsi. Valilse joka riviltä vain yksi koh ta.
todeOa 

ei koskaan harvoin joskus usein usein 

a. Asuinalueellani ihmiset auttavat mielellään
naapureitaan. 0 0 0 0 0 

b. Asuinalueellan i tunnetaan yhteen-
kuuluvaisuutta. 0 0 0 0 0 

c. Asuinalueellani tehdään g raffiteja. 0 0 0 0 0 

d. Asuinalueellani tuhotaan julkista omaisuutta
kuten pysäkkikatoksia tai roskiksia. 0 0 0 0 0 

KOULU 

1. Kysymyksiä k oulustasi. Valitse joka riviltä vain yksi kohta.
todeOa 

ei koskaan harvoin joskus usein usein 

e. Koulussani oppilaat auttavat mielellään

toisiaan. 0 0 0 0 0 

f. Koulussani tunnetaan yhteenkuuluvaisu utta. 0 0 0 0 0 

g. Koulussani tapellaan paljon. 0 0 0 0 0 

h. Koulussani tuhotaan tai rikotaan

paljon tavaroita. 0 0 0 0 0 
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VAPAA-AIKA 

1. Kysymyksiä vapaa-ajastasi. Valitse joka riviltä vain yksi kohta.

todeOa 
ei koskaan harvoin joskus usein usein 

a. Oleilen kaverieni kanssa julkisilla paikoilla

kello 21 jäl keen. D D D D D 

b. Tulen arki-iltoina kotiin vasta kymmenen

jälkeen. D D D D D 

c. Käyn nuorten järjestämissä juhlissa, joissa ei ole
aikuisia paikalla ja monet juovat alkoholia. D D D D D 

d. Vietän vapaa-aikaa itseäni vanhempien
kaverien kanssa (veljiä ja sisaria ei lasketa). D D D D D 

e. Oleskelen arki-i ltoina nuorisotalolla. D D D D D 

f. Vietän pitkiä aikoja internetissä. D D D D D 

g. Pel aan väkivaltaisia tietokonepelejä. D D D D D 

h. Katson väkivaltaisia e l okuvia. D D D D D 

2. Kuinka paljon vietät aikaa Internetissä päivittäin (tällä tarkoitetaan nettiselailua sekä intemetpohjaisten sovellusten
käyttöä)?

Den lainkaan D alle tunnin D 1-2 hmlia D 3-5 hmtia D yli 5 hmtia 

3. Onko sinulla tällä hetkellä vakib.Jista poikaltyttöystävää?
Dkyllä Dei 

4 Kuinka monta seurustelukumppania sinulla on ollut?: __ 
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USKONTO 

1. Mikä on uskontosi, tai mihin uskontokuntaan kuulut?

D En kuulu mihinkään uskontoon tai uskonnolliseen yhteisöön 
D Evankelis-luterilainen kirkko (tai muu luterilainen/protestanttinen yhteisö) 
D Ortodoksinen kirkko (tai muu ortodoksinen yhteisö) 
D Katolinen kirkko 
D Islam (shiialainen) 
D Islam (sunnalainen) 
D Islam (muu suuntaus tai en tiedä mikä) 
D Muu uskonto tai uskonnollinen suuntaus, mikä? _____________ _ 

2. Kuinka tärkeää uskonto on sinulle henkilökohtaisesti?

D Ei lainkaan tärkeää 
D Jonkin verran tärkeää 
D Melko tärkeää 
DTärkeää 
D Erittäin tärkeää 

KAVERIT 

1. Tiedätkö, onko joku ystävistäsi tehnyt seuraavia tekoja?

Ei kukaan 
Käyttänyt marihuanaa tai hasista 0 

Varastanut kauoasta tai kioskista 0 

Tapellut julkisella paikalla 0 

Yksi ystäväni Useampi ystäväni 
0 0 

0 0 

0 0 
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MILLAINEN OLET 

1. Vastaa v ielä, sopivatko nämä väitteet kuvaamaan sinua.

Täysin eri Jokseenkin Jokseenkin Täysin sa-
mieltä eri mieltä samaa mieltä maa mieltä 

a. Toimin usein hetken mielijohteesta. D D D D 

b. Teen mitä vain mikä tuottaa minulle mielihy-
vää silloinkin, jos se haittaa pitkän ajan tavoil- D D D D 

teiden saavuttamista.
c. Minua kiinnostaa enemmän se, mitä minulle
tapahtuu tässä ja nyt kuin se, mitä tapahb.Ju D D D D 

oitkällä tulevaisuudessa.
d. Testaan mielenäni itseäni silloin tällöin teke-

D D D D 
mällä iotain vähän vaarallista.
e. Otan joskus riskejä pelkän huvin vuoksi. D D D D 

f. Jännitys j a  seikkailu ovat minulle tärkeämpiä
D D D D 

kuin turvallisuus.
g. Huolehdin ensi sijassa omista eduistani sil-
loinkin.jos siitä b.Jlee vaikeuksia muille ihmisil- D D D D 

le.
h. Jos ihmiset hermostuvat siitä, mitä teen, se 

D D D D 
on heidän onaelmansa eikä minun.
i. Yritän saada mitä haluan silloinkin kun tie-

D D D D 
dän, että se aiheuttaa harmeia muille ihmisille.
j. Elämässä menestyäkseen ihminen tarvitsee

D D D D 
rahaa, ei ole niin väliä miten sitä hankkii.
k. Paras keino pärjätä elämässä on b.Jntea

D D D D 
oikeat ihmiset ia saada heidän suosionsa.
1. Tärkeintä el ämässä on voittaa, ei se, millä

D D D D keinoin voitat.
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VÄKIVALLAN PELKO JA TURVALLISUUDEN TUNNE 

1. Väkivaltaa.voi joskus kohdata erilaisissa tilanteissa tai olosuhteissa. Miten turvalliseksi tunnet olosi
seuraavissa pai koissa? 

Tunnen oloni ... 

hyvin hyvin 
turvattomaksi turvattomaksi turvalliseksi turvalliseksi 

a. Iltaisin kolikuntani/kaupunkini

keskustassa D D D D 

b. Alueella, jossa asun D D D D 

c. Koulumatkalla D D D D 

d. Koulun pihana välihmnilla D D D D 

e. Illalla julkisissa liikennevälineissä,

kuten junassa, bussissa tai metrossa D D D D 

f. Omassa kodissani D D D D 

2. Kuinka paljon koet epävarmuutta tai turvattomuutta seuraavien asioiden takia?

kes ki-
hyvin melko määräi- melko hyvin 
paljon paljon sesti vähän vähän 

a. Ympäristöuhat ja katastrofit D D D D D 

b. Terrorismi D D D D D 

c. Maahanmuuttajat ja huvapaikanhakijat D D D D D 

d. Rikollisuus D D D D D 

e. Uskonnollinen kiihkoilu D D D D D 

f. Internetin vihapuhe D D D D D 
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MIELIPITEET 

35. Seuraavassa on joukko mielipiteilä lain rikkomisesta. Oletko samaa vai eri miellä? Lue

v äitteet huolellisesti ja valitse joka riviltä vain yksi kohta.

a. Nuorten rikokset ovat mitättömiä verrattuna
talousrikollisten ja keinottelijoiden tekoihin.

b. Lakia rikkova nuori viestittää pahaa oloaan.

c Murrosiän aikana nuorten ajoi ttainen
lainvastainen toiminta on normaalia. 

d. Nuoret rikkoivat turkisliikkeen ikkunan,
koska he halusivat puoustaa tarhakettujen oikeuksia.
Mielestäni nuoret tekivät oikein. 

e. Kerrostalon omistaja piti taloa tyhjänä.
Asunnottomat nuoret valtasivat sen käyttöönsä.
Mielestäni nuoret tekivät väärin. He loukkasivat 
omistajan oikeutta. 

f. Suomeen tui lut pakolainen teki rikoksen.
Hänen entisessä kotimaassaan teko on sallittu.
Mielestäni häntä pitää rangaista I ievemmin
kuin saman teon tehnyttä suomalaista.

läysin jokseen- vaikea jokseen- täysin 
samaa kin sanoa kin eri eri 

mieltä samaa miellä miellä 
mieltä 

D D D D D 

D D D D D 

D D D D D 

D D D D D 

D D D D D 

D D D D D 

55 



MIELIPITEET, JATKOA 

36. Seuraavassa vielä lisää mielipideväittämiä. Oletko samaa vai eri mieltä? Lue
väitteet huolell i sesti ja valit se joka riviltä vain yksi kohta.

täysin jokseen- vaikea 

a. Yritysten omaisuuden vahingoittaminen on
mielenosoituksessa hyväksyttävää.jos teko liittyy
mielenosoituksen aiheeseen.

b. Mielenosoituksessa on mielestäni hyväksyttävää
vastata poliisin voimatoimiin väkivaltaisesti.

c. Mielestäni on hyväksyttävää levittää netissä
maahanmuuttajavastaista sanomaa.

d. Jos maahanmuutto tästä vielä lisääntyy, olisin valmis
lähtemään mielenosoitukseen sitä vastaan.

e. Jos ihmisen uskontoa loukataan, on
hyväksyttävää puolustautua väkivallalla.

f. Mielestäni monikulttuurisuus on uhka.

Jatkuu seuraavalla sivulla! 

samaa 

mieltä 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

kin sanoa 
samaa 

mieltä 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

jokseen- täysin 
kin eri eri 
mieltä mieltä 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 
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g. On hyvä, että Suomessa on monia eri kulttuureja.

h. On kahdenlaisia ihmisiä: heikkoja ja vahvoja.

i. Jokaiselle pitää sallia oma elämäntapa
ja oma seksuaalinen suuntautuminen.

j. Mielestäni ihmiset, jotka eivät kunnioita
perinteisiä arvojamme ansaitsevat rangaistuksen.

k. Hyväksyn ystäväkseni nuoren,
jonka uskonto on eri kuin minun.

1. En voi kuvitellakaan, että menisin aikuisena
naimisiin maahanmuuttajan kanssa.

täysin jokseen- vaikea jokseen- täysin 
samaa kin sanoa kin eri eri 
mieltä samaa mieltä mieltä 

mieltä 

D D D D D 

D D D D D 

D D D D D 

D D D D D 

D D D D D 

D D D D D 
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MIELIPITEET, JATKOA 

37. Vastaa vielä näihin väittämiin. Oletko samaa vai eri mieltä? Lue väitteet huolellisesti ja valitse joka riviltä vain
yksi kohta.

täysin jokseen- vaikea jokseen- täysin 
samaa kin sanoa kin eri eri 
mieltä samaa mieltä mieltä 

mieltä 

a. Minusta on tärkeää kostaa niil le, jotka ovat
satuttaneet minua. D D D D D 

b. Yritän antaa samalla mitalla takais in kenelle
tahansa, joka satuttaa minua. D D D D D 

c. On aina parempi olla hakematta kostoa. D D D D D 

d. En ainoastaan suutu, vaan tasaan myös tilit D D D D D 

e. Kosto on moraalisesti väärin. D D D D D 

f. On yleensä parempi osoittaa armoa kuin
vaatia kostoa. D D D D D 
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T ARKASTU STO IMEN PITEET 

1. Rehtorilla tai koulun opettajalla on oikeus ottaa haltuun vahingoittamiseen soveltuva esine tai aine, ja teh
dä tarkastuksia niiden löytämiseksi. Seuraavaksi kysymme, onko sinuun kohdistunut tällaista lukuvuonna
2015-2016, siis viime kesäloman jä lkeen.

2. Onko kukaan koulusi opettaja, rehtori tai muu koulun työntekijä lukuvuoden 2015--16 aikana kohdistanut sinuun
seuraavia toimia:

Ei Kyllä 
Tarkastanut re ppusi, laukkllli tai penaalisia sisällöä? D D 

Tarkastanut lokerosi tai pulpettisi sisällön? D D 
Tarkastanut taskujasi? D D 

Ottanut sinulta pois jonkin vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen? D D 
Ottanut sinulta haltuun alkoho lia tai huumausainetta? D D 

Jos vastasit kaikkiin kohtiin "ei", siirry sivulle 61. 

Jos vastasit yhteen tai useampaa kohtaan "kyllä", vastaa seuraaviin kysymyksiin. 

3. Kuinka monta eri kertaa sinuun on lukuvuoden 2015-16 aikana kohdistettu tällaisia toimia?
D Kerran D Useammin kuin kerran, __ kertaa. 

4. Kuka seuraavista on kohdistanut sinuun tällaisia toimia?
D rehtori 
D koulusi opettaja 
D kuraattori 
D kouluavustaja 
D joku muu koulun henkilökuntaan kuuluva, kuka: __________ _ 

Tarkastustoimenpiteitä koskevat kysymykset jatkuvat seuraavalla sivulla! 
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Seuraavat kysymykset koskevat tilannetta, jossa sinuun viimeksi kohdistettiin tällainen tarkastustoimi. 

5. Käyttikö opettaja, rehtori tai muu koulun työn tekijä voimakeinoja tarkasb.Jkseen? (Voimakeinoilla tarkoitetaan
esimerkiksi kiinni pitämistä, laskujen tunnustelua vasb.Jstamisestasi huolimatta, laukkusi tai reppusi ottamista
vaikka pidit siitä kiinni, tai vastaavaa.)

D Ei DKyllä 

6. Entä vasb.Jstitko itse tarkasb.Jsta esimerkiksi yrittämällä estää laskujen, repun, pulpetin tarkastamista, tai
poisb.Jmalla paikalta?

D Ei DKyllä 

7. Kuvaile viimeisin tapahtuma omin sanoin:
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KYSYMYKSIÄ SINUSTA 

1. Kuinka paljon arvosta! seuraavia henkilöitä?

Suosittu elokuvatähti 

Ansioitunut sotilas

Kansainvälinen huippumalli 

Menestyvä ja varakas yritysjohtaja 

Perheestään huolehtiva kotiäiti 

Arvostettu poli ittinen toimija

2. Ota kantaa seuraaviin väittämiin.

a. Haluaisin olla julkisuuden henkilö.

b. Minulle on tärkeää, että muut nuoret ihailevat minua.

c. Haaveilen suurista s aavutuksista.

d. Haluaisin olla koulun puheenaihe.

aMJstan 
erittäin 
paljon 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

täysin 
samaa 

mieltä 

D 

D 

D 

D 

aivostan vai<ea 
melko sanoa 
pajan 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

jokseen- vaikea 
kin sanoa 
samaa 

mieltä 

D D 

D D 

D D 

D D 

en aM>sta en aM>sta
ko\inkaan lailkaan 
pajon 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

jokseen- täysin 
kin eri eri 
mieltä mieltä 

D D 

D D 

D D 

D D 
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3 Mieti viimeisen kuuden kuukauden aikaa: sanoisitko, että olet sinä aikana ollut onnellinen? 

Suurimman osan siitä ajasta olen ollut ... 

D erittäin onnel-
Denemmän Denemmän 

D erittäin onne-
l inen 

D onnellinen onnellinen kuin onneton kuin Donneton 
ton 

onneton onnellinen 

4 Mieti viimeisen kuuden kuukauden aikaa: yleisesti ottaen, kuinka tyytyväinen olet elämääsi nykyisin? 

Suurimman osan siitä ajasta olen ollut ... 

D er ittäin tyyty-
Denemmän Denemmän 

D erittäin tyyty-
Dtyytyväinen tyytyväinen kuin tyytymälön kuin D tyytymätön 

väinen 
tyytymälön tyytyväinen 

mätön 
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KIITOS OSALLISTUMISESTASI! 

Jos jokin asia jäi vaivaamaan Sinua, kannattaa puhua asiasta esimerkik
si koulusi terveydenhoitajan tai muun aikuisen kanssa. 

Lisätietoa ja apua saat halutessasi myös seuraavilta tahoilta: 

111> Mannerheimin lastensuojeluliitto, Lasten ja nuorten puhelin: 116 111 (maksuton)
(www.mll.fi) 

111> Rikosuhripäivystys, Auttava puhelin: 020 316116 (puhelun hinta on lankapuhelimesta soi
tettuna 8,35 snt / puhelu .+ 7,02 snt / minuutti ja matkapuhelimesta soitettuna 8.35 snt / puhe

lu+ 17,17 snt) 
(www.riku.fi) 

111> Väestöliitto, Poikien puhelin: 0800 948 84 (maksuton)
(http://www.vaestoliitto.fi/n u oret/) 
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