
KYSELYLOMAKE: FSD1140 NUORISORIKOLLISUUS 1996
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tutkimusaineistoa.
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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/



Ml Tapausnumero

M2 Taajamatyyppi

1 Kaupunkimainen kunta
2 Taajaan asuttu kunta
3 Maaseutumainen kunta

M3 Lääni

1 Pääkaupunkiseutu
2 Uusimaa
3 Turun ja Porin lääni
4 Hämeen lääni
5 Kymen lääni
6 Mikkelin lääni
7 Kuopion lääni
8 Pohjois-Karjalan lääni
9 Vaasan lääni
10 Keski-Suomen lääni
11 Oulun lääni
12 Lapin lääni

M4 Koulun tunniste [Arvontasolu]

1 pk-seutu , Hki
2 pk-seutu, Hki
3 pk-seutu, Espoo
4 pk-seutu, Vantaa

5 Uusimaa k
6 Uusimaa t
7 Uusimaa m

8 Turku.
9 T & P lääni k
10 T & P lääni t
11 T & P lääni m

12 Tampere
13 Häme k
14 Häme t
15 Häme m

16 Lappeenranta
17 Kymen k
18 Kymen t
19 Kymen m

20 Mikkelin
21 Mikkelin 1. k
22 Mikkelin 1. m

23 Joensuu.
24 P-Karj. t
25 P-Karj. m

26 Kuopio
27 Kuopion 1 k
28 Kuopion 1 t
29 Kuopion 1 m

30 Jyväskylä
31 K-Suomi 1 k
32 K-Suomi 1 t
33 K-Suomi 1 m

34 Vaasa
35 Vaasan 1 k
36 Vaasan 1 t
37 Vaasan 1 m



38 Oulun
39 Oulun 1 k
40 Oulun 1 t
41 Oulun 1 m

42 Rovaniemi
43 Lapin 1 k
44 Lapin 1 t
45 Lapin 1 m

k = kaupunkimaiset kunnat
t = taajaan asutut kunnat
m = maaseutumaiset kunnat

M5 Oliko koulu mukana FSRD-95-kierroksella?

1 oli
2 ei ollut

M6 Luokka

Kukin ryhmä, joka yhdessä täytti kyselylomakkeen, sai oman numeron.

M7 Luokkatyyppi

1 normaaliluokka
2 tarkkailu- tai muu erityisryhmä

Huom. joissakin kertamääriä koskevissa muuttujissa voi olla arvona -2, joka tarkoittaa, että vastaaja on vastannut esim.
useita kertoja", "pari kertaa" tms.



M8 Oletko tyttö vai poika?

1 tyttö
2 poika

M9 Kuinka vanha olet? ___ vuotta

M10  Käytkö työssä koulun ohessa?

1 en
2 kyllä,(noin) M11  tuntia viikossa koodaa Mll=0 , jos MIO=l

Ml2 Käytkö koulua mielelläsi?

1 aina
2 yleensä
3 joskus
4 en

M13 Onko mielestäsi tärkeää olla ahkera koulussa?

1 ei
2 kyllä

M14  Oletko joskus jäänyt luokallesi?

1 en
2 kyllä, montako kertaa?  M15  kertaa.

M16 Onko isäsi 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 muu tilanne, mikä: _____________________

M17 Missä työssä isäsi on tai oli kun hän viimeksi oli työssä? (Avovastaus, Tilastokeskuksen SES-89-vastaavuus])

[Vastaavat SES-89-luokat]

1 Yrittäjä 21-29
3 Ylempi toimihenk. 31-39
4 Alempi toimihenk. 41-49
5 Työntekijä 51-59
6 Opiskelija 60
7 Maanviljelijä tai emäntä* 11-12 (?)
9 SES tuntematon 99 (?)

*) Varo sekoittamasta SES-89 luokkiin 71-79, jotka on varattu eläkeläisille.

M18 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:________________________

M19 Missä työssä äitisi on tai oli kun hän viimeksi oli työssä? (Avovastaus, koodattu kuten M 17)

M20 Tuletko hyvin toimeen isäsi kanssa?

1 aina 2 yleensä 3 joskus 4 en koskaan

M21  Tuletko hyvin toimeen äitisi kanssa?

1 aina 2  yleensä 3 joskus 4 en koskaan

M22 Tietääkö isäsi kenen kanssa olet kun olet ulkona?

1 aina 2 yleensä 3 joskus 4 ei koskaan



M23  Tietääkö äitisi kenen kanssa olet kun olet ulkona?

1 aina 2 yleensä 3 joskus 4 ei koskaan

M24 Jos vanhempasi saavat tietää, että olet tehnyt jotain kiellettyä, saatko heiltä jonkun rangaistuksen'?

1 aina 2 yleensä 3 joskus 4 en koskaan

M25 Oletko koskaan saanut vanhemmiltasi seuraavia rangaistuksia? koodaa ainoa tai pienin luku

1 ruumiillinen kuritus
2 kotiaresti
3 viikko- tai muun rahan jättäminen antamatta
4 suullinen nuhtelu
5 en ole saanut mitään näistä rangaistuksista

M26 Vietätkö vapaa-aikaasi yksin?

1 aina 2 yleensä 3 joskus 4 en koskaan

M27 Keitä seuraavista henkilöistä asuu samassa asunnossa kanssasi'?

1 isä+äiti 5 yksihuoltajaäiti
2 isä+äiti+sisaruksia 6 yksinhuoltajaisä
3 yksinh.äiti+sisaruksia 7 muu perhemuoto
4 yksinh.isä+sisaruksia

M28 Paljonko tavallisesti käytät rahaa viikossa oman harkintasi mukaan?

___ markkaa viikossa

M29  Osallistutko ohjattuun urheilu- tai vapaa-ajan toimintaan?

1 en
2 kyllä, noin M30 tuntia viikossa koodaa M30=0, jos M29=1

M31 Onko Sinulla tällä hetkellä poikaystävää/tyttöystävää?

1 on 2 ei ole

M32 Kuinka usein juot alkoholia?

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

M33  Oletko koskaan juonut alkoholia niin, että tulit humalaan?

1 en ole
2 olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana noin M34 kertaa koodaa M34=0, jos M33=1

M35 Poltatko tupakkaa?

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



LUVATON POISSAOLO KOULUSTA

M36 Oletko koskaan elämäsi aikana jäänyt pois koulusta ainakin yhden koko päivän ajaksi
ilman hyväksyttävää syytä?

0 en ole ---> siirry seuraavalle sivulle
1 olen

JOS VASTASIT, että olet, niin

M37 Milloin teit näin ensimmäisen kerran?

1 tänä vuonna
2 vuonna 1995
3 vuonna 1994 tai aikaisemmin

M38 Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen?

koodaa ilmoitettu kertamäärä 0-999.

[epäselvät vastaukset (pari kertaa jne.) korvattu tunnetun jakauman moodilla Jos ilmoitti tehneensä
vuoden aikana muttei ilmoittanut kertaa, arvoksi annettu tunnetun jakauman moodi]

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

M39 Kun olit. viimeksi luvatta pois koulusta, montako päivää olit poissa

______________päivää

M40 Olitko silloin yksinäsi vai yhdessä muiden kanssa

koodiksi tilanteessa mukana olleiden kokonaismäärä

M41 Jäitkö kiinni tästä luvattomasta poissaolosta?

1 en jäänyt
2 jäin



KOTOA KARKAAMINEN

M42 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

M43 Milloin teit, näin ensimmäisen kerran?

1 tänä vuonna
2 vuonna 1995
3 vuonna 1994 tai aikaisemmin

M44 Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen?

koodaa ilmoitettu kertamäärä 0-999.

[epäselvät vastaukset pari kertaa jne.) korvattu tunnetun jakauman moodilla Jos ilmoitti tehneensä vuoden
aikana muttei ilmoittanut kertaa, arvoksi annettu tunnetun jakauman moodi]

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

M45 Kun viimeksi karkasit kotoa, montako yötä olit, poissa?

__________ yötä

M46 Missä silloin vietit enimmän osan aikaasi?

1 kaverin luona
2 sukulaisen luona
3
4 muualla

M47 Olitko silloin yksinäsi vai yhdessä muiden kanssa'

koodiksi tilanteessa mukana olleiden kokonaismäärä (-2, jos on koodannut 2 ilman lukumäärää)

M48 Ottiko joku Sinut kiinni ja toi Sinut takaisin kotiin?

1 ei
2 kyllä



MAKSAMATTA MATKUSTAMINEN

M49 Oletko koskaan elämäsi aikana matkustanut maksamatta jollakin julkisella
liikennevälineellä?

0 en ole --> siirry seuraavalle sivulle
1 olen

JOS VASTASIT, että olet, niin

M50 Milloin teit näin ensimmäisen kerran?

1 tänä vuonna
2 vuonna 1995
3 vuonna 1994 tai aikaisemmin

M51 Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen vuoden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen?

koodaa ilmoitettu kertamäärä 0-999.

[epäselvät vastaukset pari kertaa jne.) korvattu tunnetun jakauman moodilla. Jos ilmoitti tehneensä
vuoden aikana muttei ilmoittanut kertaa, arvoksi annettu tunnetun jakauman moodi]

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

M52 Kun viimeksi matkustit maksamatta, mikä olisi ollut matkan hinta?

_________ markkaa

M53 Mistä liikennevälineestä oli silloin kysymys?

1 bussi
2 juna
3 metro
4 raitiovaunu
5 edellisten yhdistelmä
6 muu

M54 Olitko silloin yksin vai yhdessä muiden kanssa?

koodiksi tilanteessa mukana olleiden kokonaismäärä

M55 Tapahtuiko se matkalla kodista kouluun tai koulusta kotiin?

1 ei
2 kyllä

M56 Jäitkö kiinni tästä maksamatta matkustamisesta?

1 en jäänyt
2 jäin



ILMAN AJOKORTTIA AJAMINEN

M57 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

M58 Milloin teit näin ensimmäisen kerran?

1 tänä vuonna
2 vuonna 1995
3 vuonna 1994 tai aikaisemmin

M59 Onko poliisi kertaakaan saanut tietää näistä ajamisistasi?
1 ei
2 kyllä
3 en tiedä

M60 Oletko tehnyt, niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen?

koodaa ilmoitettu kertamäärä 0-999.

[epäselvät, vastaukset pari kertaa jne.) korvattu tunnetun jakauman moodilla. Jos ilmoitti tehneensä
vuoden aikana muttei ilmoittanut kertaa, arvoksi annettu tunnetun jakauman moodi]

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

M61 Kun viimeksi teit niin, millä ajoit?

1 moottoripyörällä (tai skootterilla
2 autolla
3 moottoripyörä + auto 4 mopo 5 muu

M62 Olitko silloin yksinäsi vai yhdessä muiden kanssa

koodiksi tilanteessa mukana olleiden kokonaismäärä

M63 Jäitkö kiinni tästä luvattomasta ajamisesta?

1 en jäänyt
2 jäin



SEINIIN KIRJOITTELU JA PIIRTELY

M64 Oletko koskaan elämäsi aikana kirjoittanut tai maalannut kirjoituksia tai graffiteja seiniin,
busseihin, pysäkkikatoksiin, ikkunoihin tai muihin vastaaviin paikkoihin?

0 en ole -->  siirry seuraavalle sivulle
1 olen

JOS VASTASIT, että olet, niin

M65 Milloin teit näin ensimmäisen kerran?

1 tänä vuonna
2 vuonna 1995
3 vuonna 1994 tai aikaisemmin

M66 Onko poliisi kertaakaan saanut tietää että olet syyllistynyt tällaiseen?

1 ei
2 kyllä
3 en tiedä

M67 Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen?

koodaa ilmoitettu kertamäärä 0-999.

[epäselvät vastaukset (pari kertaa jne.) korvattu tunnetun jakauman moodilla Jos ilmoitti tehneensä
vuoden aikana muttei ilmoittanut kertaa, arvoksi annettu tunnetun jakauman moodi]

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

M68 Milloin se tapahtui?

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

M69 Teitkö tämän yksinäsi vai yhdessä muiden kanssa?

koodiksi tilanteessa mukana olleiden kokonaismäärä

M70 Jäitkö kiinni tästä kirjoittamisesta tai maalaamisesta?

1 en jäänyt
2 jäin



ILKIVALTA KOULUSSA

M71 Oletko koskaan elämäsi aikana tahallisesti vahingoittanut tai tuhonnut koulun omaisuutta
tai koulurakennusta?

0 en ole -- > siirry seuraavalle sivu
1 olen

JOS VASTASIT, että olet, niin

M72 Milloin teit näin ensimmäisen kerran?

1 tänä vuonna
2 vuonna 1995
3 vuonna 1994 tai aikaisemmin

M73 Onko poliisi kertaakaan saanut tietää että olet syyllistynyt tällaiseen?

1 ei
2 kyllä
3 en tiedä

M74 Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen?

koodaa ilmoitettu kertamäärä 0-999.
[epäselvät vastaukset (pari kertaa jne.) korvattu tunnetun jakauman moodilla. Jos ilmoitti tehneensä
vuoden aikana muttei ilmoittanut kertaa, arvoksi annettu tunnetun jakauman moodi]

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

M75 Kun viimeksi teit, niin, mikä oli kohteena
1 pulpetti 4 urheiluväline
2 seinä 5 vessa (alkaen tapaus 822)
3 ikkuna 6 muu

M76 Milloin ilkivalta tapahtui
1 koulumatkalla 4 arki -iltana koulukauden aikana
2 välitunnilla 5 viikonloppuna koulukauden aikana
3 koulutunnin aikana 6 loman aikana

M77 Teitkö tämän yksinäsi vai yhdessä muiden kanssa"

koodiksi tilanteessa mukana olleiden kokonaismäärä

M78 Jäitkö kiinni tästä vahingonteosta?

1 en jäänyt
2 jäin



ILKIVALTA KOULUN ULKOPUOLELLA

M79 Edellisen sivun kysymys koski koulun tai sen omaisuuden vahingoittamista. Oletko
koskaan tahallisesti vahingoittanut tai tuhonnut muuta kuin koululle kuuluvaan omaisuutta?

0 en ole ---> siirry seuraavalle sivulle
1 olen

JOS VASTASIT että olet, niin

M80 Milloin teit, näin ensimmäisen kerran?

1 tänä vuonna 2 vuonna 1995 3 vuonna 1994 tai

aikaisemmin

M81 Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet syyllistynyt tällaiseen'?

1 ei 2 kyllä 3 en tiedä

M82 Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana siis viime vuoden huhtikuun jälkeen'

koodaa ilmoitettu kertamäärä 0-999.

[epäselvät vastaukset (pari kertaa jne.) korvattu tunnetun jakauman moodilla, Jos ilmoitti tehneensä
vuoden aikana muttei ilmoittanut kertaa, arvoksi annettu tunnetun jakauman moodi]

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

M83 Kun viimeksi teit niin, niin mikä oli kohteena?

1 pysäkkikatos 5 katuvalot
2 bussin/junan penkki 6 ikkuna
3 polkupyörä 7 puut kasvi, kukat
4 muu 8 yhdistelmä

M84 Milloin ilkivalta tapahtui

1 koulumatkalla 4 arki-iltana koulukauden aikana
2 välitunnilla 5 viikonloppuna koulukauden aikana
3 koulutunnin aikana 6 loman aikana 7 yhdistelmä

M85 Kenelle tämä vahingoittamasi tai tuhoamasi kohde kuului?

1 kunnalle tai kaupungille 5 opettajalle
2 Valtion Rautateille 6 tuntemattomalle
3 muulle liikenneyritykselle 7 en tiedä

tai -laitokselle 8 yhdistelmä
4 muulle

M86 Teitkö tämän yksinäsi vai yhdessä muiden kanssa

koodiksi tilanteessa mukana olleiden kokonaismäärä

M87 Jäitkö kiinni tästä vahingonteosta

1 en jäänyt 2 jäin



KAUPASTA TAI KIOSKISTA VARASTAMINEN

M88 Oletko koskaan elämäsi aikana varastanut jotakin kaupasta tai kioskista?

0 en ole ----> siirry seuraavalle sivulle
1 olen

JOS VASTASIT, että olet,, niin

M89 Milloin, teit näin ensimmäisen kerran?

1 tänä vuonna 2 vuonna.1995 3 1994 tai
aikaisemmin

M90 Onko poliisi kertaakaan saanut tietää että olet syyllistynyt varkauteen?

1 ei
2 kyllä
3 en tiedä

M91 Oletko varastanut kaupasta viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana siis viime vuoden huhtikuun jälkeen?

koodaa ilmoitettu kertamäärä 0-999.

[epäselvät vastaukset pari kertaa jne. korvattu tunnetun jakauman moodilla Jos ilmoitti tehneensä
vuoden aikana muttei ilmoittanut kertaa, arvoksi annettu tunnetun jakauman moodi ]

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

M92 Kun viimeksi teit, niin, mistä silloin varastit? M93 Milloin varkaus tapahtui?

1 ruokakaupasta 1 koulumatkalla
2 kioskista 2 välitunnin aikana
3 tavaratalosta 3 arki-iltana koulukauden aikana
4 muu kauppa 4 viikonloppuna koulukauden aikana

5 loman aikana

M94 Mitä otit?

1 makeisia 7 harrastusvälineet
2 elintarvikkeita 8 elektroniikka
3 tupakkaa 9 lehdet & kirjat.
4 alkoholia 10 äänitteet (cd kasetti jne.)
5 meikit & korut, 11 muuta
6 vaatteet 12 edellisten yhdistelmä

M95 Mikä suunnilleen oli sillä kerralla ottamasi tavaran arvo? _________ markkaa

M96 Teitkö tämän yksinäsi vai yhdessä muiden kanssa?

koodiksi tilanteessa mukana olleiden kokonaismäärä

M97 Jäitkö kiinni tästä varkaudesta?

1 en jäänyt
2 jäin



VARASTAMISVAIHE

M98 Onko sinulla koskaan ollut sellaista vaihetta, jonka aikana varastelit kaupoista tai
kioskeista enemmän kuin tavallisesti?

0 ei ole ----> siirry seuraavalle sivulle
1 on

JOS VASTASIT. että olet, kokenut varasteluvaiheen niin

M99 Kuinka monta eri varasteluvaihetta olet kokenut

1 yhden vaiheen
2 kaksi vaihetta
3 kolme vaihetta tai enemmän

Seuraavat kysymykset koskevat kaikkein viimeisintä varasteluvaihettasi

M100 Kuinka vanha olit, kun vaihe alkoi? _____ vuotta.

MI0I Kuinka vanha olit, kun vaihe päättyi? _____ vuotta.

M102 Kuinka kauan varastamisvaiheesi kesti? ____ vuotta ______ kuukautta viikkoa. (Jos et
muista tarkkaan, arvioi aika suurin piirtein!)

M103 Kuinka monta kertaa varastit kyseisen vaiheen aikana?

noin _______ kertaa, (Jos et muista tarkkaan arvioi varkauksien määrä suurin piirtein!)

M104 Mitä tuotteita varastit eniten vaiheesi aikana?

1 makeisia 7 harrastusvälineet
2 elintarvikkeita 8 elektroniikka
3 tupakkaa 9 lehdet & kirjat
4 alkoholia 10 äänitteet (cd kasetti jne.)
5 meikit & korut 11 muuta
6 vaatteet 12 edellisten yhdistelmä

M105 Mikä sai sinut varastelemaan? Ympyröi vain yksi kohta eli tärkein syy)

1 rahan puute
2 varastamisen jännittävyys
3 kavereiden painostus
4 pakonomainen tarve varastaa
5 kokea jotain uutta
6 muu syy, mikä: _______________________________________
7 ympäröinyt useita

M106 Mikä aiheutti vaiheesi päättymisen? (Ympyröi vain yksi kohta)

1 kiinni jääminen varastamistilanteessa
2 vanhemmat. saivat selville varastelun
3 kyllästyminen varastamiseen
4 kielteinen suhtautuminen
5 muu syy, mikä: _________________________________________________
6 ympäröinyt useita
7 kaveri jäi kiinni (tai kaverit)
8 pelko kiinnijäämisestä( tap.822 alkaen)
9 viisastui, järkiintyi, henk. kyps. etc.(822 alkaen)



KOULUSTA VARASTAMINEN

M107 Oletko koskaan elämäsi aikana varastanut jotakin koulusta?

0 en ole ----> siirry seuraavalle sivulle
1 olen

JOS VASTASIT, että olet, niin

M108 Milloin teit näin ensimmäisen kerran?

1 tänä vuonna
2 vuonna 1995
3 vuonna 1994 tai aikaisemmin

M109 Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet syyllistynyt tällaiseen?

1 ei
2 kyllä
3 en tiedä

M110 Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen?

koodaa ilmoitettu kertamäärä 0-999.

[epäselvät vastaukset (pari kertaa jne.) korvattu tunnetun jakauman moodilla Jos ilmoitti tehneensä
vuoden aikana muttei ilmoittanut kertaa, arvoksi annettu tunnetun jakauman moodi]

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

M111 Kun viimeksi varastit jotakin koulusta, mitä otit?

1 kynät & kumit & vihot 6 rahaa
2 viivottimet, sakset, liimat 7 soittovälineet
3 kirjat & lehdet 8 muuta
4 elektroniikka (esim. video) 9 edellisten yhdistelmä
5 urheiluvälineet 10 makeisia

M112 Mikä suunnilleen oli sillä kerralla ottamasi tavaran arvo? ______ markkaa

M113 Kenelle tämä ottamasi omaisuus kuului?

1 koululle 4 tuntemattomalle
2 toiselle oppilaalle 5 muulle
3 opettajalle

M114 Teitkö tämän yksinäsi vai yhdessä muiden kanssa?

koodiksi tilanteessa mukana olleiden kokonaismäärä

M115 Jäitkö kiinni tästä varkaudesta?

1 en jäänyt 2 jäin



KOTOA VARASTAMINEN

Ml16 Oletko koskaan elämäsi aikana varastanut jotakin kotoasi tai paikasta jossa asut?

0 en ole -----> siirry seuraavalle sivulle
1 olen

JOS VASTASIT, että olet niin

M117 Milloin teit näin ensimmäisen kerran?

1 tänä vuonna
2 vuonna 1995
3 vuonna 1994 tai aikaisemmin

M118 Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen?

koodaa ilmoitettu kertamäärä 0-999.

[epäselvät vastaukset (pari kertaa jne.) korvattu tunnetun jakauman moodilla .Jos ilmoitti tehneensä
vuoden aikana muttei ilmoittanut kertaa, arvoksi annettu tunnetun jakauman moodi]

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

M119 Kun viimeksi varastit jotakin kotoasi, mitä otit?

1 rahaa 6 rahaa ja tupakkaa
2 tupakkaa 7 rahaa ja alkoholia
3 alkoholia 8 rahaa, tupakkaa, alkoholia
4 makeiset 9 muuta
5 elintarvikkeet 10 edellisten yhdistelmä 11 tupakkaa ja alkoholia

M120 Mikä suunnilleen oli ottamasi tavaran arvo?__________ markkaa

M121 Kenelle tämä ottamasi omaisuus kuului?

1 vanhemmille
2 isälle
3 äidille
4 siskolle tai veljelle
5 jollekin muulle

M122 Teitkö tämän yksinäsi vai yhdessä muiden kanssa?

koodiksi tilanteessa mukana olleiden kokonaismäärä

M123 Jäitkö kiinni tästä varkaudesta?

1 en jäänyt 2 jäin



VARASTETUN TAVARAN OSTAMINEN

M124 Oletko koskaan elämäsi aikana ostanut jotakin, minkä tiesit tai otaksuit varastetuksi?

0 en ole ---> siirry seuraavalle sivulle.
1 olen

JOS VASTASIT, että olet, niin

M125 Milloin teit näin ensimmäisen kerran?

1 tänä vuonna
2 vuonna 1995
3 vuonna 1994 tai aikaisemmin

M126 Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet syyllistynyt tällaiseen?

1 ei
2 kyllä
3 en tiedä

M127 Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana. siis viime vuoden huhtikuun jälkeen?

koodaa ilmoitettu kertamäärä 0 - 999.

[epäselvät vastaukset (pari kertaa jne.) korvattu tunnetun jakauman moodilla Jos ilmoitti tehneensä
vuoden aikana muttei ilmoittanut kertaa, arvoksi annettu tunnetun jakauman moodi]

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

M128 Kun viimeksi ostit jotakin, minkä tiesit tai otaksuit varastetuksi mitä se oli?

1 makeiset. 8 elektroniikka
2 elintarvikkeet 9 polkupyörä
3 tupakka 10 mopo tai mopon osia
4 alkoholi 11 äänitteet
5 meikki ja/tai korut 12 huumeet
6 vaatteet 13 muuta
7 harrastusvälineet 14 edellisten yhdistelmä

M129 Mitä maksoit siitä? _________________ markkaa

M130 Mikä oli suunnilleen tavaran todellinen arvo? __________ markkaa

M131 Teitkö tämän yksinäsi vai yhdessä muiden kanssa (jos tavaran myyjää ei lasketa)?

koodiksi tilanteessa mukana olleiden kokonaismäärä

M132 Jäitkö kiinni tästä teosta?

1 en jäänyt 2 jäin



AUTON VARASTAMINEN

M133 Oletko koskaan elämäsi aikana ottanut ilman lupaa käyttöön auton, jos vanhempien autoa ei
oteta huomioon?

0 en ole ---->siirry seuraavalle sivulle
1 olen

JOS VASTASIT, että olet, niin

M134 Milloin teit näin ensimmäisen kerran?

1 tänä vuonna
2 vuonna 1995
3 vuonna 1994 tai aikaisemmin

M135 Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet syyllistynyt tällaiseen?

1 ei
2 kyllä
3 en tiedä

M136 Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana siis viime vuoden huhtikuun jälkeen?

koodaa ilmoitettu kertamäärä 0-999.

[epäselvät vastaukset (pari kertaa jne.) korvattu tunnetun jakauman moodilla Jos ilmoitti tehneensä
vuoden aikana muttei ilmoittanut kertaa, arvoksi annettu tunnetun jakauman moodi

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

M137 Varastitko auton yksinäsi vai yhdessä muiden kanssa?

koodiksi tilanteessa mukana olleiden kokonaismäärä

M138 Jäitkö kiinni tästä varkaudesta?

1 en jäänyt
3 jäin



KIUSAAMINEN

M139 Oletko koskaan elämäsi aikana kiusannut koulussa tai koulumatkalla toista nuorta?

0 en ole --- > siirry seuraavalle sivulle
1 olen

JOS VASTASIT, että olet, niin

M140 Milloin teit näin ensimmäisen kerran?
1 tänä vuonna
2 vuonna 1995
3 vuonna 1994 tai aikaisemmin

M141 Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen?

koodaa ilmoitettu kertamäärä 0-999.

(epäselvät vastaukset (pari kertaa jne.) korvattu tunnetun jakauman moodilla. Jos ilmoitti tehneensä
vuoden aikana muttei ilmoittanut kertaa, arvoksi annettu tunnetun jakauman moodi

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

M142 Kun viimeksi kiusasit toista nuorta, niin oliko kiusaaminen

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

Mikä oli se kiusatun ominaisuus joka aiheutti kiusaamisen? Koodaa 1, jos kohta on ympäröity, 0, jos ei ymp.

M143 lihavuus M149 ulkomaalaisuus
M144 tyhmyys M150 uskonnolliset näkemykset,
M145 pukeutuminen M151 hyvä koulumenestys

M152 poliittinen kanta tai mielipide
M146 hyvät suhteet opettajiin
M147 puhevika tai puhetapa M153 ruumiillinen vamma
M148 olemuksen ärsyttävyys M154 muu syy

M155 Teitkö tämän yksinäsi vai yhdessä muiden kanssa?

koodiksi tilanteessa mukana olleiden kokonaismäärä

M156 Jäitkö kiinni tästä teosta?

1 en 2 kyllä

M157 Jos jää 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

7 yhdistelmä
M158 Saitko jonkin rangaistuksen?

1 en 2 kyllä 3 on mainittu rangaistus



OSALLISTUMINEN TAPPELUUN

M159 Oletko koskaan elämäsi aikana osallistunut tappeluun julkisella paikalla?

0 en ole ---> siirry seuraavalle sivulle
1 olen

(HUOM! Tässä ei tarkoiteta sitä, että on nähnyt tappelun tai 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

M160 Milloin teit näin ensimmäisen kerran?

1 tänä vuonna
2 vuonna 1995
3 vuonna 1991 tai aikaisemmin

M161 Onko poliisi kertaakaan saanut tietää että olet syyllistynyt tällaiseen?

1 ei
2 kyllä
3 en tiedä

M162 Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen?

koodaa ilmoitettu kertamäärä 0 - 999.

[epäselvät vastaukset pari kertaa jne.) korvattu tunnetun jakauman moodilla Jos ilmoitti tehneensä
vuoden aikana muttei ilmoittanut kertaa, arvoksi annettu tunnetun jakauman moodi]

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

M163 Aiheutitko vahinkoa omaisuudelle tai ihmisille'

1 en
2 kyllä, omaisuudelle
3 kyllä, ihmisille
4 kyllä, ihmisille ja omaisuudelle

M164 Montako henkilöä osallistui aktiivisesti tappeluun sinun lisäksesi? (suunnilleen)

_______________ muuta henkilöä

M165 Jäitkö kiinni tästä teosta?

1 en jäänyt
2 jäin



PAHOINPITELY

Ml66 Oletko koskaan elämäsi aikana hakannut jonkun?

0 en ole ---> siirry seuraavalle sivulle
1 olen

JOS VASTASIT, että olet niin:

M167 Milloin teit näin ensimmäisen kerran?

1 tänä vuonna
2 vuonna 1995
3 vuonna 1994 tai aikaisemmin

M168 Onko poliisi kertaakaan saanut tietää että olet syyllistynyt tällaiseen?

1 ei
2 kyllä
3 en tiedä

M169 Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden siis viime vuoden huhtikuun jälkeen?

koodaa ilmoitettu kertamäärä 0 - 999.

[epäselvät vastaukset (pari kertaa jne.) korvattu tunnetun jakauman moodilla. Jos ilmoitti tehneensä
vuoden aikana muttei ilmoittanut kertaa, arvoksi annettu tunnetun jakauman moodi]

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

M170 Kun viimeksi näin kävi tarvitsiko hakkaamasi henkilö hoitoa?

1 ei tarvinnut
2 kyllä mutta ensiapu riitti
3 hän sai ensiapua ja kävi myöhemmin lääkärintarkastuksessa
4 hän tarvitsi sairaalahoitoa
5 muuta
6 muuta + on kirjoitettu kommentti 7 useita ympäröity

M171 Kuka tämä hakkaamasi henkilö oli?

1 saman koulun oppilas
2 sisko tai veli
3 ystäväsi
4 opettaja
5 tuntematon henkilö
6 vanhemmat 7 muu sukulainen 8 muu henkilö

M172 Teitkö tämän yksinäsi vai yhdessä muiden kanssa

koodiksi tilanteessa mukana olleiden kokonaismäärä

M173 Jäitkö kiinni tästä teosta?

1 en jäänyt 2 jäin



MIEDON HUUMEEN KÄYTTÖ

Ml74 Oletko koskaan elämäsi aikana käyttänyt tai kokeillut marihuanaa tai hasista?

0 en ole ---> siirry seuraavalle sivulle
1 olen

JOS VASTASIT että olet, niin

M175 Milloin teit näin ensimmäisen kerran?

1 tänä vuonna
2 vuonna 1995
3 vuonna 1994 tai aikaisemmin

M176 Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet syyllistynyt tällaiseen?

1 ei
2 kyllä
3 en tiedä

M177 Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana siis viime vuoden huhtikuun jälkeen?

koodaa ilmoitettu kertamäärä 0 - 999.

[epäselvät vastaukset (pari kertaa jne.) korvattu tunnetun jakauman moodilla. Jos il moitti tehneensä
vuoden aikana muttei ilmoittanut kertaa arvoksi annettu tunnetun jakauman moodi]

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

M178 Kun viimeksi teit niin, montako sätkää tai annosta poltit?

___________ annosta

M179 Paljonko maksoit siitä?

___________ markkaa

M180 Teitkö tämän yksinäsi vai yhdessä muiden kanssa?

koodiksi tilanteessa mukana olleiden kokonaismäärä

M181 Jäitkö kiinni tästä teosta?

1 en jäänyt
2 jäin



PILLEREIDEN KÄYTTÖ

M182 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

M183 Milloin teit, näin ensimmäisen kerran?

1 tänä vuonna
2 vuonna 1995
3 vuonna 1994 tai aikaisemmin

M184 Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet syyllistynyt tällaiseen?

1 ei 2 kyllä 3 en tiedä

M185 Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana siis viime vuoden huhtikuun jälkeen?

koodaa ilmoitettu kertamäärä 0 - 999

[epäselvät vastaukset pari kertaa jne. korvattu tunnetun jakauman . Jos ilmoitti tehneensä vuoden
aikana muttei ilmoittanut kuka, arvoksi annettu tunnetun jakauman moodi]

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

M186 Kun viimeksi teit niin montako pilleriä otit?

______________ pilleriä

M187 Minkä nimistä lääkeainetta käytit?

1 Burana 8 unilääke
2 Asperin 9 kolmiolääke
3 Disperin 10 zyrtek
4 Keforin 11 anxidi
5 Diapam 12 temqesick
6 Xanor 13 muu
7 rauhoittava 14 edellisten yhdistelmä

M188 Paljonko maksoit siitä? ____________ markkaa

M189 Käytitkö aineen yksinäsi vai yhdessä muiden kanssa?

koodiksi tilanteessa mukana olleiden kokonaismäärää

M190 Jäitkö kiinni tästä teosta?

1 en jäänyt
2 jäin



HUMALASSA MOOTTORIAJONEUVOLLA AJAMINEN

Ml91 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

M192 Milloin teit näin ensimmäisen kerran?

1 tänä vuonna
2 vuonna 1995
3 vuonna 1994 tai aikaisemmin

M193 Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet syyllistynyt tällaiseen?

1 ei
2 kyllä
3 en tiedä

M194 Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen?

koodaa ilmoitettu kertamäärä 0 - 999.

[epäselvät vastaukset (pari kertaa jne.) korvattu tunnetun jakauman moodilla. Jos ilmoitti tehneensä
vuoden aikana muttei ilmoittanut kertaa, arvoksi annettu tunnetun jakauman moodi]

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

M195 Olitko silloin yksinäsi vai yhdessä muiden kanssa?

koodiksi tilanteessa mukana olleiden kokonaismäärä

M196 Jouduitko tuolloin liikenneonnettomuuteen?

1 en
2 kyllä
3 kyllä + kuvaili

M197 Jäitkö kiinni tästä teosta?

1 en jäänyt
2 jäin



Seuraavassa on joukko väitteitä. Oletko samaa vai eri mieltä? Lue väitteet huolellisesti ja vastaa
rengastamalla valitsemasi kohta.

M198 Kansalaistottelemattomuus (vallitsevan lainsäädännön vastainen toiminta) on
oikeutettua, jos siten voidaan suojella luontoa.

1) täysin samaa mieltä
2) jokseenkin samaa mieltä
3) vaikea sanoa
4) jokseenkin eri mieltä
5 täysin eri mieltä

M199 Murrosiän aikana nuorten ajoittainen lainvastainen toiminta on normaalia.

1) täysin samaa mieltä
2) jokseenkin samaa mieltä
3) vaikea sanoa
4) jokseenkin eri mieltä
5) täysin eri mieltä

M200 Ongelmakodista tuleva nuori on tehnyt rikoksen. Mielestäni häntä pitää rangaista
lievemmin kuin nuorta, jolla on paremmat kotiolot.

1) täysin samaa mieltä
2) jokseenkin samaa mieltä
3) vaikea sanoa
4) jokseenkin eri mieltä
5) täysin eri mieltä

M201 Itsensä toteuttaminen on tärkeämpi arvo kuin lain noudattaminen.

1) täysin samaa mieltä
2) jokseenkin samaa mieltä
3) vaikea sanoa
4) jokseenkin eri mieltä
5) täysin eri mieltä

M202 Nuorta, joka tekee rikoksen humalassa, on rangaistava lievemmin kuin nuorta,
joka tekee saman rikoksen selvin päin.

1) täysin samaa mieltä
2) jokseenkin samaa mieltä
3) vaikea sanoa
4) jokseenkin eri mieltä
5) täysin eri mieltä



M203 Lain rikkominen silloin tällöin kehittää persoonallisuutta.

1) täysin samaa mieltä
2) jokseenkin samaa mieltä
3) vaikea sanoa
4) jokseenkin eri mieltä
5) täysin eri mieltä

M204 On pikku juttu, jos koululainen näpistää suklaapatukan suurelta myymäläketjulta.

1) täysin samaa mieltä
2) jokseenkin samaa mieltä
3) vaikea sanoa
4) jokseenkin eri mieltä
5) täysin eri mieltä

M205 Nuorten tekemät rikokset johtuvat usein mielenterveyden häiriöistä.

1) täysin samaa mieltä
2) jokseenkin samaa mieltä
3) vaikea sanoa
4) jokseenkin eri mieltä
5) täysin eri mieltä

M206 Nuoret rikkoivat turkisliikkeen ikkunan, koska he halusivat puolustaa tarhakettujen
oikeuksia. Mielestäni nuoret tekivät oikein.

1) täysin samaa mieltä
2) jokseenkin samaa mieltä
3) vaikea sanoa
4) jokseenkin eri mieltä
5 täysin eri mieltä

M207 On ymmärrettävää, että nuorten luova toiminta johtaa joskus laittomuuksiin.

1) täysin samaa mieltä
2) jokseenkin samaa mieltä
3) vaikea sanoa
4) jokseenkin eri mieltä
5) täysin eri mieltä



M208 Ei näpistäminen ole iso asia - jokainenhan joskus niin tekee.

1) täysin samaa mieltä
2) jokseenkin samaa mieltä
3) vaikea sanoa
4) jokseenkin eri mieltä
5) täysin eri mieltä

M209 Lakia rikkova nuori viestittää pahaa oloaan.

1) täysin samaa mieltä
2) jokseenkin samaa mieltä
3) vaikea sanoa
4) jokseenkin eri mieltä
5) täysin eri mieltä

M210 Kerrostalon omistaja piti taloa tyhjänä. Asunnottomat nuoret valtasivat sen
käyttöönsä. Mielestäni nuoret tekivät väärin. He loukkasivat omistajan oikeutta.

1) täysin samaa mieltä
2) jokseenkin samaa mieltä
3) vaikea sanoa
4) jokseenkin eri mieltä
5) täysin eri mieltä

M211 Nuorten rikokset ovat mitättömiä verrattuna talousrikollisten ja keinottelijoiden tekoihin.

1) täysin samaa mieltä
2) jokseenkin samaa mieltä
3) vaikea sanoa
4) jokseenkin eri mieltä
5) täysin eri mieltä

M212 Suomeen tullut pakolainen teki rikoksen. Hänen entisessä kotimaassaan teko on
sallittu. Mielestäni häntä pitää rangaista lievemmin kuin saman teon tehnyttä suomalaista.

1) täysin samaa mieltä
2) jokseenkin samaa mieltä
3) vaikea sanoa
4) jokseenkin eri mieltä
5) täysin eri mieltä



M213 Runsaasti näpistelevän nuoren teot on ymmärrettävä aina myös hätähuutona.

1) täysin samaa mieltä
2) jokseenkin samaa mieltä
3) vaikea sanoa
4) jokseenkin eri mieltä
5) täysin eri mieltä

M214 Toiselta nuorelta näpistäminen on pahempi asia kuin suurelta yritykseltä näpistäminen.

1) täysin samaa mieltä
2) jokseenkin samaa mieltä
3) vaikea sanoa
4) jokseenkin eri mieltä
5) täysin eri mieltä

M215 Lain noudattaminen on tärkeämpää kuin luova toiminta.

1) täysin samaa mieltä
2) jokseenkin samaa mieltä
3) vaikea sanoa
4) jokseenkin eri mieltä
5) täysin eri mieltä

M216 A varasti kaupasta, mutta B ilmiantoi hänet poliisille. Kumpi heistä teki pahemman
teon?

1) A
2) Molemmat tekivät väärin
3) B

M217 Olet ostanut ruokakaupasta jotakin. Kotona huomaat, että olet saanut kassalla
liikaa rahaa takaisin. Miten menettelet?

1) palautan rahat kauppaan

2) pidän rahat itselläni

3) riippuu rahan määrästä. Jos olen saanut liikaa M218 markkaa tai enemmän,
vien rahat takaisin. Pienemmät summat pidän itse.



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

Koodaa "en tee"=0, ”kerran pari"=1,"useasti"=2.

en tee kerran pari useasti
M219 Luvaton poissaolo koulusta 0 1 2

M220 Maksamatta matkustaminen 0 1 2

M221 Kaupasta näpistäminen 0 1 2
(alle 50 mk arvosta
kerralla)

M222 Isompi varkaus (yli 0 1 2
50 mk arvosta kerralla)

M223 Lievä pahoinpitely 0 1 2

M224 Miedon huumeen käyttö 0 1 2
(esim. hasis)

M225 Onko mielestäsi normaalia, jos nuori rikkoo vanhempiensa määräämiä sääntöjä?

1 on
2 ei

M226 Onko mielestäsi normaalia, jos nuori rikkoo koulun sääntöjä?

1 on
2 ei

M227 Onko mielestäsi normaalia, jos nuori rikkoo lakia?

1 on
2 ei



Kuvittele, että olet varastanut kaupasta tavaran, jonka arvo on 20 markkaa. Asia tulee
kaveriesi ja vanhempiesi tietoon.

M228 Miten kaverisi suhtautuisivat siihen?

1 he hyväksyisivät sen
2 se on heille yhdentekevää
3 he suhtautuisivat siihen kielteisesti

M229 Miten vanhempasi suhtautuisivat siihen?

1 he hyväksyisivät sen
2 se on heille yhdentekevää
3 he suhtautuisivat siihen kielteisesti

Miten ankariksi kokisit erilaiset rangaistukset teostasi? Vastaa niin, että 1 = en kokisi
rangaistusta lainkaan pahana, 2= rangaistus olisi lievä, 3 = rangaistus olisi kohtuullinen, 4 =
rangaistus olisi ankara, 5 = rangaistus olisi erittäin ankara.

Lue kaikki vaihtoehdot läpi ennen kuin vastaat.

onko rangaistus ankara?

ei ... on

vanhemmat lopettavat viikko- tai tasku-
rahasi maksamisen määräajaksi 1 2 3 4 5 M230

opettaja nuhtelee sinua 1 2 3 4 5 M231

sinut erotetaan koulusta määräajaksi 1 2 3 4 5 M232

sinut lähetetään psykologin vastaanotolle 1 2 3 4 5 M233

asia siirretään poliisille 1 2 3 4 5 M234

asia viedään oikeuteen 1 2 3 4 5 M235

joudut maksamaan sakkoa 500 markkaa 1 2 3 4 5 M236

joudut vankilaan 1 2 3 4 5 M237



VASTASITKO KYSYMYKSIIN TOTUUDENMUKAISESTI, LIIOITELLEN TAI SALAILLEN?

HUOM! ÄLÄ MUUTA AIKAISEMPIIN KYSYMYKSIIN ANTAMIASI VASTAUKSIA!

M238 Miten vastasit kysymykseen, jossa kysyttiin, oletko koskaan ollut luvatta poissa koulusta?

1 vastasin totuudenmukaisesti
2 vastasin "en ole", vaikka olen ollut luvatta poissa
3 vastasin "olen", vaikka en ole ollut luvatta poissa

M239 Miten vastasit kysymykseen, jossa kysyttiin, oletko koskaan varastanut kaupasta tai
kioskista?

1 vastasin totuudenmukaisesti
2 vastasin "en ole", vaikka olen varastanut
3 vastasin "olen", vaikka en ole varastanut

M240 Miten vastasit kysymykseen, jossa kysyttiin, oletko koskaan hakannut jonkun?

1 vastasin totuudenmukaisesti
2 vastasin "en ole", vaikka olen hakannut jonkun
3 vastasin "olen", vaikka en ole hakannut ketään

M241 Miten vastasit kysymykseen, jossa kysyttiin, oletko koskaan käyttänyt marihuanaa tai hasista?

1 Vastasin totuudenmukaisesti
2 vastasin "en ole", vaikka olen käyttänyt
3 vastasin "olen", vaikka en ole käyttänyt

M242 Oletko koskaan antanut kavereidesi ymmärtää, että olet tehnyt jotakin lainvastaista, vaikka
et ollut tehnyt sitä?

1 en koskaan
2 harvoin
3 joskus
4 usein


