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NUORISOTUTKIMUS  
2008 

 
 
 
 
 

Tämän lomakkeen kysymyksiin vastanneet PYSYVÄT 
TUNTEMATTOMINA. 

 
 ÄLÄ kirjoita nimeäsi lomakkeeseen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                        
 
 

     Täytä lomake huolellisesti ja sulje se sitten oheiseen kuoreen.  

Koulussasi KUKAAN ei katso vastauksia. 
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►Vastaa kysymyksiin valitsemalla yksi vastausvaihtoehto (ympäröi numero), ellei 
kysymyksessä erikseen sanota että voit valita useita kohtia. 
 

YLEISIÄ KYSYMYKSIÄ  
 
 
1. Oletko tyttö vai poika?      1   tyttö          2   poika 
 
2. Kuinka vanha olet?                    vuotta 
 
3. Missä ammatissa isäsi on (tai oli kun hän viimeksi oli työssä)? _____________________________ 
 
 
4. Onko isäsi tällä hetkellä työssä? 
 

1   on  siirry kysymykseen 6   
 2   ei ole 
 3   en tiedä 
 
5. Jos isäsi ei ole tällä hetkellä työssä, niin miksi? (Muista: ympäröi vain yksi kohta!) 
 
 1   Hän on työtön/lomautettu  5   Hän opiskelee 
 2   Hän on sairaseläkkeellä/sairauslomalla/sairaalassa 6   Hän on kuollut 
 3   Hän on muuten eläkkeellä  7   En tiedä 
 4   Hän on koti-isä   8   Muu tilanne:_______________ 
 
 
6. Missä ammatissa äitisi on (tai oli kun hän viimeksi oli työssä)?______________________________ 
 
7. Onko äitisi tällä hetkellä työssä? 
 

1   on  siirry kysymykseen 9 
2   ei ole 

 3   en tiedä 
 
8. Jos äitisi ei ole tällä hetkellä työssä, niin miksi? (Muista: ympäröi vain yksi kohta!) 
 
 1   Hän on työtön/lomautettu  5   Hän opiskelee 
 2   Hän on sairaseläkkeellä/sairauslomalla/sairaalassa 6   Hän on kuollut 
   3   Hän on muuten eläkkeellä  7   En tiedä 
 4   Hän on kotiäiti   8   Muu tilanne________________ 
 
 
9. Keitä seuraavista henkilöistä asuu samassa asunnossa kanssasi? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.) 
 

1   isä  5   isäpuoli  
 2   äiti   6   äidin miesystävä 

3               siskoa  7   äitipuoli 
 4               veljeä 8   isän naisystävä 

  9   joku muu, kuka: _________________________________ 
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10. Oletko syntynyt Suomessa? 
 
              1 kyllä             2 en  kerro missä maassa synnyit:  __________________ 
 
11. Onko äitisi syntynyt Suomessa? 
 
 1 kyllä 2 ei  kerro missä maassa hän syntyi:  __________________  
 
12. Onko isäsi syntynyt Suomessa? 
 
 1 kyllä 2 ei  kerro missä maassa hän syntyi:  __________________ 
 
13. Mitä mieltä olet perheesi taloudellisesta tilanteesta? 
 
 1   erittäin hyvä    3   jonkin verran talousvaikeuksia 
 2   melko hyvä    4   paljon talousvaikeuksia 
 
 
14. Kuinka kauan olet asunut nykyisellä paikkakunnallasi?  Noin _____ vuotta. 
 
KYSYMYKSIÄ KOULUNKÄYNNISTÄ JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMISTASI  
 
15. Vastaa, pitävätkö seuraavat asiat paikkaansa kohdallasi? 
 
a. Olen ainakin kerran jäänyt luokalleni ………………………………….. 1  en  2  kyllä 
b. Olen saanut luki- tai tukiopetusta tämän lukuvuoden aikana …………. 1  en  2  kyllä 
c. Käyn koulua ainoastaan erityisopetusryhmässä ……………………….. 1  en  2  kyllä 
d. Olen osan tunneista erityisopetusryhmässä ja osan tavallisessa luokassa 1  en  2  kyllä 
e. Käyn koulua tavallisessa luokassa, mutta saan siellä erityisopetusta…... 1  en  2  kyllä 
f. Minulla on koulunkäyntiavustaja ………………………………………. 1  ei  2  kyllä 
 
 
16. Muistele viimeisintä todistusta, jonka olet saanut. Mikä numero sinulla oli seuraavissa 
      oppiaineissa? 
 
 Matematiikka: ______     Äidinkieli: _______     Englanti: _____ 
 
17. Mitä teet peruskoulun jälkeen? Mikä seuraavista tuntuu tällä hetkellä eniten sinulle sopivalta? 
 
 1   menen lukioon 
 2   menen ammattikouluun 
 3   menen suoraan työelämään 
 
 
18. Missä ammatissa haluaisit työskennellä aikuisena?  _________________________________ 
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Seuraavilla sivuilla kysytään kielletyistä teoista.   
 
 
► Jokainen sivu koskee yhtä tekotyyppiä.  
 
► Lue huolellisesti joka sivun alussa olevan laatikon sisällä  
 oleva kysymys.  
 
► Jos et ole koskaan tehnyt tekoa, ympäröi kohta ”en ole” ja  
 siirry sitten seuraavalla sivulle.  
 
► Jos olet tehnyt teon, ympäröi kohta ”olen” ja jatka sivun  
 täyttämistä.   
 
► Muista, että kysely on nimetön. Voit huoletta vastata  
 rehellisesti. 
 
► Vastaa kysymyksiin valitsemalla yksi vastausvaihtoehto  
 (ympäröi numero), ellei kysymyksessä erikseen sanota että  
 voit valita useita kohtia. 
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LUVATON POISSAOLO KOULUSTA 
 

5. Oletko koskaan elämäsi aikana jäänyt pois koulusta ainakin YHDEN KOKO PÄIVÄN ajaksi 
ilmankoulun hyväksymää syytä? 

 
 1  en ole   ---> siirry seuraavalle sivulle Λ 
 2  olen   ---> vastaa alla oleviin kysymyksiin 
 
 
    
 
 
JOS VASTASIT, että olet, niin 
 
20. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran?                       vuotta. 
 
21. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen? 
 

1   en ole   siirry seuraavalle sivulle 
 2   olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana                        kertaa. 
 
 
 
JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat  
vain kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi. 
 
 
 
22. Kun viimeksi olit luvatta pois koulusta ainakin yhden päivän, montako päivää olit poissa?  
 
 1   yhden päivän 
 2   kaksi päivää 
 3   kolme päivää    
 4   neljä päivää tai pidempään 
 
 
23. Oliko kukaan muu oppilas silloin sinun kanssasi luvattomasti pois koulusta? 
 
 1   ei 
 2   yksi muu oli luvatta pois koulusta kanssani 

3   useampia muita oli luvatta pois koulusta kanssani 
 
24. Vaikuttiko poissaoloosi se, että pelkäsit mennä kouluun? 
 
 1   ei   2   vaikutti hieman 3   vaikutti paljon 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Oletko koskaan elämäsi aikana jäänyt pois koulusta ainakin YHDEN KOKO PÄIVÄN  
  ajaksi ilman koulun hyväksymää syytä? 
 
  1   en ole    siirry seuraavalle sivulle  
  2   olen    vastaa alla oleviin kysymyksiin 
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KOTOA KARKAAMINEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOS VASTASIT, että olet, niin 
     
26. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran?                        vuotta. 
 
27. Oletko karannut kotoa viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen? 
 

1   en ole    siirry seuraavalle sivulle  
2   olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana                       kertaa. 

 
 
 
JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat  
vain kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi. 
 
 
28. Kun viimeksi karkasit kotoa, montako yötä olit poissa?  
 
 1   yhden yön 
 2   kaksi tai kolme yötä 
 3   pidempään kuin kolme yötä 
 
29. Karkasiko joku muu samalla kanssasi? 
 
 1   ei 
 2   yksi toinenkin henkilö karkasi kanssani  

3   useampia muita karkasi yhdessä kanssani 
 
 
30. Vaikuttiko karkaamiseesi se, että pelkäsit mennä kotiin? 
 
 1   ei   2   vaikutti hieman 3   vaikutti paljon 
 
 
31. Oliko karkaamisesi kosto jostain sinuun itseesi, ystävääsi tai läheiseesi aiemmin kohdistuneesta teosta? 
 
 1   ei 
 2   oli, selosta minkä vuoksi kostit: ______________________________________________ 
 
 
 
 
 

25. Oletko koskaan elämäsi aikana karannut kotoa niin että olet viipynyt AINAKIN YHDEN  
  YÖN poissa ilman vanhempiesi tai huoltajasi lupaa? 
 
  1   en ole    siirry seuraavalle sivulle 
  2   olen    vastaa alla oleviin kysymyksiin 
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ILMAN AJOKORTTIA AJAMINEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOS VASTASIT, että olet, niin 
 
33. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran?                        vuotta. 
 
34. Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet ajanut moottoriajoneuvoa ilman korttia yleisellä tiellä? 
 
 1   ei   2   kyllä 3   en tiedä 
 
35. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen? 
 

1   en ole    siirry seuraavalle sivulle  
2   olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana                        kertaa. 

 
 
 
JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat  
vain kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi. 
 
 
36. Kun viimeksi ajoit ilman ajokorttia, oliko ketään kyydissäsi? 
 
 1   ei 
 2   oli yksi henkilö  

3   oli useampia henkilöitä 
 
37. Olitko alkoholin vaikutuksen alainen kun ajoit ilman ajokorttia? 
 
 1   en   2   olin hieman           3   olin humalassa 
 
 
38. Saiko silloin joku seuraavista tietää, että ajoit ajokortitta? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.) 
 
 1   ystävät/kaverit 
 2   isä/äiti  
 3   opettaja(t) 
 4   poliisi 
 5   muu aikuinen 
 
 
 
 
 
 

32. Oletko koskaan elämäsi aikana ajanut yleisellä tiellä autoa tai moottoripyörää ilman  
  ajokorttia? 
 
  1   en ole    siirry seuraavalle sivulle 
  2   olen    vastaa alla oleviin kysymyksiin  
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SEINIIN KIRJOITTELU JA PIIRTELY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOS VASTASIT, että olet, niin 
 
40. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran?                         vuotta. 
 
41. Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet kirjoittanut tai piirtänyt seiniin? 
 
 1   ei   2   kyllä 3   en tiedä 
 
42. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen? 
 
 1   en ole    siirry seuraavalle sivulle  
 2   olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana                        kertaa. 
 
 
JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat  
vain kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi. 
 
43. Milloin se tapahtui? 
 
             1   koulumatkalla    4   arki-iltana koulukauden aikana 
             2   koulutunnin aikana   5   viikonloppuna koulukauden aikana 
             3   välitunnin aikana   6   loman aikana 
 
44. Kirjoittiko tai maalasiko joku muu kanssasi kirjoituksia tai graffiteja seiniin, busseihin, pysäkkikatoksiin, 
ikkunoihin tai muihin vastaaviin paikkoihin? 
 
 1   ei 
 2   yksi muu henkilö teki saman teon kanssani 

 3   useampia muita henkilöitä teki saman teon kanssani 
 
45. Olitko teon aikana alkoholin vaikutuksen alainen? 
 
 1   en   2   olin hieman           3   olin humalassa 
 
46. Saiko joku seuraavista tietää, että sinä teit tämän teon? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.) 
 
  1   ystävät/kaverit   4   poliisi 
  2   isä/äiti    5   muu aikuinen 
  3   opettaja(t) 
 
47. Oliko teko kosto jostain sinuun itseesi, ystävääsi tai läheiseesi aiemmin kohdistuneesta teosta? 
 
 1  ei 
 2  oli, selosta minkä vuoksi kostit: _______________________________ 

39. Oletko koskaan elämäsi aikana kirjoittanut tai maalannut kirjoituksia tai graffiteja seiniin,  
  busseihin, pysäkkikatoksiin, ikkunoihin tai muihin vastaaviin paikkoihin? 
 
 1   en ole    siirry seuraavalle sivulle  
 2   olen    vastaa alla oleviin kysymyksiin   
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KOULUN OMAISUUDEN VAHINGOITTAMINEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOS VASTASIT, että olet, niin 
 
49.  Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran?                        vuotta. 
 
50. Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet vahingoittanut koulun omaisuutta? 
 
 1   ei   2   kyllä 3   en tiedä 
 
51. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen? 
 
 1   en ole    siirry seuraavalle sivulle  
 2   olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana                         kertaa. 
 
 
JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat  
vain kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi. 
 
52. Milloin vahingonteko tapahtui? 
 
 1  koulumatkalla 4  arki-iltana koulukauden aikana 
 2  koulutunnin aikana 5  viikonloppuna koulukauden aikana 
 3  välitunnin aikana 6  loman aikana  
 
53. Vahingoittiko joku muu koulun omaisuutta kanssasi samassa tilanteessa? 
 
 1   ei 
 2   yksi muu henkilö vahingoitti koulun omaisuutta kanssani 

3   useampia muita henkilöitä vahingoitti koulun omaisuutta kanssani 
 
54. Olitko teon aikana alkoholin vaikutuksen alainen? 
 
 1   en   2   olin hieman           3   olin humalassa 
 
55. Saiko joku seuraavista tietää, että sinä teit tämän teon? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.) 
 
 1   ystävät/kaverit     4   poliisi 
 2   isä/äiti       5   muu aikuinen 
 3   opettaja(t) 
 
56. Oliko teko kosto jostain sinuun itseesi, ystävääsi tai läheiseesi aiemmin kohdistuneesta teosta? 
 
 1  ei 
 2  oli, selosta minkä vuoksi kostit: _______________________________ 
 

48. Oletko koskaan elämäsi aikana tahallisesti vahingoittanut tai tuhonnut koulun omaisuutta  
  tai koulurakennusta? 
 
 1   en ole    siirry seuraavalle sivulle  
 2   olen    vastaa alla oleviin kysymyksiin 
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MUU OMAISUUDEN VAHINGOITTAMINEN   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOS VASTASIT, että olet, niin 
 
58. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran?                         vuotta. 
 
59. Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet vahingoittanut omaisuutta? 
 
 1   ei   2   kyllä 3   en tiedä 
 
60. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen? 
 
 1   en ole    siirry seuraavalle sivulle  
 2   olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana                        kertaa. 
 
JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat  
vain kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi. 
  
61. Vahingoittiko joku muu omaisuutta kanssasi samassa tilanteessa? 
 
 1   ei 
 2   yksi muu henkilö vahingoitti omaisuutta kanssani 

3   useampia muita henkilöitä vahingoitti omaisuutta kanssani 
 
62. Olitko teon aikana alkoholin vaikutuksen alainen? 
 1   en   2   olin hieman           3   olin humalassa 
 
63. Saiko joku seuraavista tietää, että sinä teit tämän teon? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.) 
 1   ystävät/kaverit 4   poliisi 
 2   isä/äiti   5   muu aikuinen 
 3   opettaja(t) 
 
64. Halusitko tämän teon avulla ajaa jotain asiaa? 

 1   en   
 2   puolustaa eläinten oikeuksia 
 3   vastustaa ulkomaalaisia 
 4   vastustaa suuria yrityksiä 
 5   vastustaa rasismia 
 6   vastustaa uskontoa 
 7   teollani oli muu tavoite, mikä: _____________________________ 

 
65. Oliko teko kosto jostain sinuun itseesi, ystävääsi tai läheiseesi aiemmin kohdistuneesta teosta? 
 1   ei 
 2   oli, selosta minkä vuoksi kostit: _________________________________________ 

57. Edellisen sivun kysymys koski koulun tai sen omaisuuden vahingoittamista. Oletko koskaan  
  tahallisesti vahingoittanut tai tuhonnut muuta kuin koululle kuuluvaa omaisuutta?  
 
 1   en ole    siirry seuraavalle sivulle  
 2   olen    vastaa alla oleviin kysymyksiin 
 
 



12 

 

KAUPASTA TAI KIOSKISTA VARASTAMINEN 
   
 
 
 
 
 
 
 
JOS VASTASIT, että olet, niin  
   
67. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran?                        vuotta. 
 
68. Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet varastanut kaupasta tai kioskista? 
 
 1   ei   2   kyllä 3   en tiedä 
 
69. Oletko varastanut kaupasta tai kioskista viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden 
huhtikuun jälkeen? 
 1   en ole    siirry seuraavalla sivulle  
 2   olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana                        kertaa. 
 
JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat vain 
kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi. 
 
70. Kun viimeksi varastit, niin mistä silloin varastit?  

1   ruokakaupasta  4   vaatekaupasta 
2   kioskista  5   muusta kaupasta tai myyntipaikasta 

 3   tavaratalosta 6   erilaisista kaupoista 
 
71. Milloin tämä varkaus tapahtui? 
            1   koulumatkalla            4   arki-iltana koulukauden aikana 
            2   koulutunnin aikana           5   viikonloppuna koulukauden aikana 
            3   välitunnin aikana            6   loman aikana 
 
72. Mikä suunnilleen oli sillä kerralla varastamiesi tavaroiden arvo? Noin                                 euroa. 
 
73. Varastiko joku muu kanssasi samassa tilanteessa? 
 1   ei 
 2   yksi muu henkilö varasti kanssani 
 3   useampia muita henkilöitä varasti kanssani 
 
74. Olitko silloin alkoholin vaikutuksen alainen? 
 
 1   en   2   olin hieman           3   olin humalassa 
 
75. Saiko joku seuraavista tietää, että sinä teit tämän teon? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.) 
  1   ystävät/kaverit 4   toinen asiakas 7   poliisi 
  2   isä/äiti  5   myyjä  8   muu aikuinen 
  3   opettaja(t)           6   myymäläetsivä 
 
76. Oliko teko kosto jostain sinuun itseesi, ystävääsi tai läheiseesi aiemmin kohdistuneesta teosta? 
 1  ei 
 2  oli, selosta minkä vuoksi kostit: _______________________________ 

66. Oletko koskaan elämäsi aikana varastanut jotakin kaupasta tai kioskista? 
 
 1   en ole    siirry seuraavalle sivulle  
 2   olen    vastaa alla oleviin kysymyksiin 
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KOULUSTA VARASTAMINEN 
  
 
 
 
 
 
 
 
JOS VASTASIT, että olet, niin 
 
78.  Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran?                        vuotta. 
 
79. Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että varastit koulusta? 
 
 1   ei   2   kyllä 3   en tiedä 
 
80. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen? 
 
 1   en ole    siirry seuraavalle sivulle  
 2   olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana                        kertaa. 
 
 
JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat  
vain kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi. 
 
81. Mikä oli sillä kerralla varastamasi omaisuuden yhteisarvo? Noin                         euroa.  (Arvioi.) 
   
82. Kenen omaisuutta varastit? (Valitse vain yksi kohta – se,  jolta varastit eniten omaisuutta) 
 
 1   toisen oppilaan 4   oppilaiden yhteistä omaisuutta 
 2   opettajan  5   muun henkilön omaisuutta 
 3   koulun  6   en tiedä kenen omaisuutta se oli 
 
83. Varastiko joku muu koulusta kanssasi samassa tilanteessa? 
 
 1   ei 
 2   yksi muu henkilö varasti koulusta kanssani 

3   useampia muita henkilöitä varasti koulusta kanssani 
 
84. Olitko silloin alkoholin vaikutuksen alainen? 
 
 1   en   2   olin hieman           3   olin humalassa 
 
85. Saiko joku seuraavista tietää, että sinä teit tämän teon? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.) 
 
 1   ystävät/kaverit 4   poliisi 
 2   isä/äiti   5   muu aikuinen 
 3   opettaja(t) 
 
86. Oliko teko kosto jostain sinuun itseesi, ystävääsi tai läheiseesi aiemmin kohdistuneesta teosta? 
 
 1  ei 
 2  oli, selosta minkä vuoksi kostit: _______________________________ 

77. Oletko koskaan elämäsi aikana varastanut jotakin koulusta? 
 
 1   en ole    siirry seuraavalle sivulle  
 2   olen    vastaa alla oleviin kysymyksiin 
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KOTOA VARASTAMINEN 
   
 
 
 
 
 
 
 
JOS VASTASIT, että olet, niin 
 
88. Kuinka vanha olit, kun varastit kotoasi ensimmäisen kerran?                        vuotta. 
 
89. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen? 
 
 1   en ole    siirry seuraavalle sivulle  
 2   olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana                         kertaa. 
 
 
JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat  
vain kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi. 
 
 
90. Mikä suunnilleen oli varastamasi tavaran tai rahan arvo? Noin                       euroa.  
 
91. Kenelle tämä varastamasi omaisuus kuului? (Valitse vain yksi kohta – se, jolta varastit eniten omaisuutta.) 
 
 1   isälle   5   kotiin kutsutulle vieraalle 
 2   äidille   6   muulle henkilölle 
 3   molemmille vanhemmille  7   en tiedä kenelle se kuului 
 4   siskolle tai veljelle   
 
92. Varastiko joku muu kotoasi kanssasi samassa tilanteessa? 
 
 1   ei 
 2   yksi muu henkilö varasti kanssani 

3   useampia muita henkilöitä varasti kanssani 
 
93. Olitko silloin alkoholin vaikutuksen alainen? 
 
 1   en   2   olin hieman           3   olin humalassa 
 
94. Saiko joku seuraavista tietää, että sinä teit tämän teon? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.) 
 
 1   ystävät/kaverit 4   poliisi 
 2   isä/äiti   5   muu aikuinen 
 3   opettaja(t) 
 
95. Oliko teko kosto jostain sinuun itseesi, ystävääsi tai läheiseesi aiemmin kohdistuneesta teosta? 
 
 1  ei 
 2  oli, selosta minkä vuoksi kostit: _______________________________ 
 
 

87. Oletko koskaan elämäsi aikana varastanut jotakin kotoasi tai paikasta jossa asut? 
 
 1   en ole    siirry seuraavalle sivulle  
 2   olen    vastaa alla oleviin kysymyksiin 
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VARASTETUN TAVARAN OSTAMINEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOS VASTASIT, että olet, niin 
 
97. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran?                        vuotta. 
 
98. Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet ostanut varastettua tavaraa? 
 
 1   ei   2   kyllä 3   en tiedä 
 
99. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen? 
 
 1   en ole    siirry seuraavalle sivulle  

2   olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana                       kertaa. 
 
 
JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat  
vain kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi. 
 
100. Kun viimeksi ostit jotain, minkä tiesit tai oletit varastetuksi, mitä se oli? (Selosta lyhyesti.)  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
101. Mitä maksoit siitä?                             euroa 
 
102. Mikä oli suunnilleen tavaran todellinen arvo? Noin                           euroa. 
 
103. Ostiko joku muu varastettua tavaraa kanssasi samassa tilanteessa? 
 
 1   ei 
 2   yksi muukin henkilö osti kanssani 

3   useampia muita henkilöitä osti kanssani 
 
104. Olitko ostohetkellä alkoholin vaikutuksen alainen? 
 
 1   en   2   olin hieman           3   olin humalassa 
 
105. Saiko joku muu kuin tavaran myyjä tietää, että sinä teit tämän teon? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.) 
 
 1   ystävät/kaverit 4   poliisi 
 2   isä/äiti   5   muu aikuinen 
 3   opettaja(t) 
 
 

96. Oletko koskaan elämäsi aikana ostanut jotakin, minkä tiesit tai oletit varastetuksi? 
 
 1   en ole    siirry seuraavalle sivulle  
 2   olen    vastaa alla oleviin kysymyksiin 
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MURTAUTUMINEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOS VASTASIT, että olet, niin 
 
107. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran?                         vuotta. 
 
108. Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet murtautunut asuntoon, rakennukseen tai varastotilaan? 
 
 1   ei   2   kyllä 3   en tiedä 
 
109. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen? 
 
 1   en ole    siirry seuraavalle sivulle  
 2   olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana                        kertaa. 
 
JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat  
vain kaikkein VIIMEISINTÄ tapausta, jossa murtauduit asuntoon tai muuhun rakennukseen. 
 
110. Murtautuiko joku muu asuntoon, rakennukseen tai varastotilaan kanssasi? 
 1   ei 
 2   yksi muu henkilö murtautui kanssani 

3   useampia muita henkilöitä murtautui kanssani 
 
111. Olitko alkoholin vaikutuksen alainen, kun murtauduit rakennukseen? 
 
 1   en   2   olin hieman           3   olin humalassa 
 
112. Mihin murtauduit? (Ympäröi vain yksi kohta.) 
 1   autiotalo tai hylätty rakennus 
 2   koulu tai koulualueella oleva varasto 
 3   kellari, vintti, kellari- tai vinttikomero 
 4   pyörä- tai ulkoiluvälinevarasto 
 5   autotalli, autohalli tai vastaava pysäköintitila 
 6   myymälä, kioski tai muun yrityksen toimitila 
 7   rakenteilla oleva talo tai työmaavarasto 
 8   muu kohde, mikä: ___________________________________    
 
113. Saiko joku seuraavista tietää, että sinä teit tämän teon? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.) 
 1   ystävät/kaverit  4   asunnon/rakennuksen omistaja  
 2   isä/äiti    5   poliisi 
 3   opettaja(t)   6   muu aikuinen 
 
114. Oliko teko kosto jostain sinuun itseesi, ystävääsi tai läheiseesi aiemmin kohdistuneesta teosta? 
 
 1  ei 
 2  oli, selosta minkä vuoksi kostit: _______________________________ 
 

106. Oletko koskaan elämäsi aikana murtautunut sisään johonkin asuntoon, rakennukseen tai  
  varastotilaan? (Omaan kotiin ”murtautumista” ei lasketa.) 
 
 1   en ole    siirry seuraavalle sivulle  
 2   olen    vastaa alla oleviin kysymyksiin 
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AUTON VARASTAMINEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOS VASTASIT, että olet, niin 
 
116. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran?                         vuotta. 
 
117. Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet varastanut auton? 
 
 1   ei   2   kyllä 3   en tiedä 
 
118. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen? 
 
 1   en ole    siirry seuraavalle sivulle  
 2   olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana                        kertaa. 
 
JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat  
vain kaikkein VIIMEISINTÄ autovarkauttasi. 
 
119. Varastiko joku muu auton kanssasi? 
 
 1   ei 
 2   yksi muu henkilö varasti auton kanssani 

3   useampia muita henkilöitä varasti auton kanssani 
 
120. Olitko alkoholin vaikutuksen alainen, kun varastit auton tai osallistuit tekoon? 
 
 1   en   2   olin hieman           3   olin humalassa 
 
121. Mikä oli auton varastamisen tarkoitus? (Ympäröi vain yksi kohta eli tärkein syy.) 
 1   rahan saaminen  
 2   hauskanpito 
 3   jännitys 
 4   auton lyhytaikainen käyttö 
 5   auton ottaminen pysyvästi omaan käyttöön 
 6   auton rikkominen 
 7   muu syy/en osaa sanoa    
 
122. Saiko joku seuraavista tietää, että sinä teit tämän teon? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.) 
 
 1   ystävät/kaverit  4   auton omistaja   
 2   isä/äiti    5   poliisi 
 3   opettaja(t)   6   muu aikuinen 
  
123. Oliko teko kosto jostain sinuun itseesi, ystävääsi tai läheiseesi aiemmin kohdistuneesta teosta? 
 
 1  ei 
 2  oli, selosta minkä vuoksi kostit: _______________________________

115. Oletko koskaan elämäsi aikana varastanut auton, jos vanhempiesi autoa ei oteta  
  huomioon? 
 
 1   en ole    siirry seuraavalle sivulle 
 2   olen    vastaa alla oleviin kysymyksiin 
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KIUSAAMINEN 
   
 
 
 
 
 
 
 
JOS VASTASIT, että olet, niin 
 
125. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran?                         vuotta. 
 
126. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen? 
 
 1   en ole    siirry seuraavalle sivulle  
 2   olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana                        kertaa. 
 
JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat  
vain kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi. 
 
127. Kun viimeksi kiusasit toista nuorta, niin oliko kiusaaminen 
 
 1   henkistä (esim. pilkkaaminen, haukkuminen, syrjiminen) 
 2   ruumiillista (esim. töniminen) 
 3   henkistä ja ruumiillista 
 
128. Kiusasiko joku muu häntä kanssasi samassa tilanteessa? 
 
 1   ei 
 2   yksi muu henkilö kiusasi häntä samassa tilanteessa 

3   useampia muita henkilöitä kiusasi häntä samassa tilanteessa 
 
129. Olitko siinä tilanteessa alkoholin vaikutuksen alainen? 
 
 1   en   2   olin hieman           3   olin humalassa 
 
130. Jäitkö kiinni tästä teosta? 
 
 1   en 2   kyllä 
 
131. Saitko jonkin rangaistuksen tästä kiusaamisesta? 
 
 1   en 2   kyllä 
 
132. Oliko teko kosto jostain sinuun itseesi, ystävääsi tai läheiseesi aiemmin kohdistuneesta teosta? 
 
 1   ei 
 2   oli, selosta lyhyesti minkä vuoksi kostit: _______________________________ 
 
 
 
 
 

124. Oletko koskaan elämäsi aikana kiusannut koulussa tai koulumatkalla toista nuorta? 
 
 1   en ole    siirry seuraavalle sivulle 
 2   olen    vastaa alla oleviin kysymyksiin 
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OSALLISTUMINEN TAPPELUUN 
   
 
 
 
 
     
 
 
(HUOM! Tässä ei tarkoiteta sitä, että olet nähnyt tappelun tai olet ollut väkijoukossa, jossa joku tai jotkut muut 
ovat tapelleet! Vastaa "olen" vain, jos olet itse aktiivisesti ollut mukana julkisella paikalla käydyssä tappelussa. 
Julkisella paikalla tarkoitetaan muita paikkoja kuin yksityisiä asuntoja.) 
 
JOS VASTASIT, että olet joskus osallistunut tappeluun, niin 
 
134.  Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran?                         vuotta. 
 
135. Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet osallistunut tappeluun? 
 
 1   ei   2   kyllä 3   en tiedä 
 
136. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen? 
 
 1   en ole   siirry seuraavalle sivulle  
 2   olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana                        kertaa. 
 
JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat  
vain kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi. 
 
137. Aiheutitko vahinkoa omaisuudelle tai ihmisille? 
 1   en 
 2   kyllä ---------------------------------------> a   omaisuudelle 
 3   en tiedä   b   ihmisille 
    c   ihmisille ja omaisuudelle 
  
138. Montako henkilöä osallistui aktiivisesti tappeluun? (suunnilleen) 
 
  Minun lisäkseni noin                      henkilöä. 
 
139. Olitko silloin alkoholin vaikutuksen alainen? 
 
 1   en   2   olin hieman           3   olin humalassa 
 
140. Saiko joku seuraavista tietää, että sinä osallistuit tähän tappeluun? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.) 
 
 1   ystävät/kaverit 4   poliisi 
 2   isä/äiti   5   muu aikuinen 
 3   opettaja(t) 
 
141. Osallistuitko tappeluun, koska halusit kostaa jonkin sinuun itseesi, ystävääsi tai läheiseesi aiemmin 
kohdistuneen teon? 
 
 1  ei 
 2  oli, selosta minkä vuoksi kostit: _______________________________ 

133. Oletko koskaan elämäsi aikana osallistunut tappeluun julkisella paikalla? 
 
 1   en ole    siirry seuraavalle sivulle  
 2   olen    vastaa alla oleviin kysymyksiin 
 



20 

 

PAHOINPITELY 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOS VASTASIT, että olet, niin: 
 
143. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran?                         vuotta. 
    
144. Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet hakannut jonkun? 
 1   ei   2   kyllä 3   en tiedä 
 
145. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen? 
 
 1   en ole    siirry seuraavalle sivulle  
 2   olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana                   kertaa. 
 
JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat  
vain kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi. 
 
146. Mikä oli viimeksi hakkaamasi henkilön sukupuoli?       1   poika/mies      2   tyttö/nainen   
 
147. Kuinka vanha hakkaamasi henkilö oli? Hän oli noin                -vuotias. (Arvioi, jos et tiedä tarkkaan.) 
 
148. Missä hakkasit hänet?             1   koulussa          2   koulumatkalla      3   muualla 
 
149. Tarvitsiko hän hoitoa tekosi johdosta? 
 1   ei tarvinnut  3   hän joutui lääkäriin/sairaalaan 

2   kyllä, mutta ensiapu riitti 4   en tiedä, tarvitsiko hän hoitoa 
 
150. Hakkasiko joku muu häntä kanssasi samassa tilanteessa? 
 1   ei 
 2   yksi muu henkilö hakkasi häntä samassa tilanteessa 
 3   useampia muita henkilöitä hakkasi häntä samassa tilanteessa 
 
151. Olitko alkoholin vaikutuksen alainen kun hakkasit hänet? 
 1   en     2   olin hieman                3   olin humalassa 
 
152. Ketä hakkasit? (Ympäröi vain yksi vaihtoehto - kohta, joka parhaiten kuvaa uhriasi) 
 1   tyttöystävää  7    siskoa    13   tuntematonta nuorta 
 2   poikaystävää  8    saman koulun oppilasta 14   tuntematonta aikuista 
 3   entistä tyttöystävää 9    isää  15   ulkomaalaista 
 4   entistä poikaystävää             10  äitiä  16   rasistia 
 5   ystävää/kaveria                    11   äidin miestä  17   muuta, ketä:_______________ 
 6   veljeä                         12   äidin miesystävää 
 
153.  Saiko joku seuraavista tietää, että sinä teit tämän teon? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.) 
 1   ystävät/kaverit      2   isä/äiti       3   opettaja(t)       4   poliisi       5   muu aikuinen 
 
154. Oliko teko kosto jostain sinuun itseesi, ystävääsi tai läheiseesi aiemmin kohdistuneesta teosta? 
 1  ei 
 2  oli, selosta minkä vuoksi kostit: _______________________________ 

142. Oletko koskaan elämäsi aikana hakannut jonkun?  
 
 1   en ole    siirry seuraavalle sivulle  
 2   olen    vastaa alla oleviin kysymyksiin 
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UHKAAMINEN VARASTAMISTARKOITUKSESSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOS VASTASIT, että olet, niin: 
 
156. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran?                         vuotta. 
    
157. Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet varastanut tai yrittänyt varastaa uhkaamalla? 
 1   ei   2   kyllä 3   en tiedä 
 
158. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen? 
 
 1   en ole    siirry seuraavalle sivulle  
 2   olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana                   kertaa. 
 
JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat  
vain kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi. 
 
159. Mikä oli viimeksi sen henkilön sukupuoli, jolta varastit tai yritit varastaa uhkaamalla? 
 
 1   poika/mies         2    tyttö/nainen    
 
160. Missä tekosi tapahtui?             1   koulussa          2   koulumatkalla      3   muualla 
 
161. Minkä esineen varastit tai yritit varastaa uhkaamalla? _______________________ 
 
162. Varastiko tai yrittikö joku muu varastaa uhkaamalla kanssasi? 
 1   ei 
 2   yksi muu henkilö teki teon kanssani 

3   useampia muita henkilöitä teki teon kanssani 
 
163. Olitko alkoholin vaikutuksen alainen kun teit teon? 
 1   en     2   olin hieman                3   olin humalassa 
 
164. Kuinka hyvin tunsit sen jota uhkasit? (Ympäröi vain yksi vaihtoehto - kohta, joka parhaiten kuvaa  
 uhriasi) 
 1   hän oli tuntematon      2  hän oli puolituttu     3   tunsin hänet hyvin 
 
 
165.  Saiko joku seuraavista tietää, että sinä teit tämän teon? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.) 
 
 1   ystävät/kaverit      2   isä/äiti       3   opettaja(t)       4   poliisi       5   muu aikuinen 
 
166. Oliko teko kosto jostain sinuun itseesi, ystävääsi tai läheiseesi aiemmin kohdistuneesta teosta? 
 
 1  ei 
 2  oli, selosta minkä vuoksi kostit: _______________________________ 

155. Oletko koskaan elämäsi aikana uhannut jotain ihmistä hakkaamisella tai aseella, jotta  
  saisit häneltä rahaa tai jonkin arvokkaan esineen?  
 
 1   en ole    siirry seuraavalle sivulle  
 2   olen    vastaa alla oleviin kysymyksiin 
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MARIHUANAN TAI HASIKSEN KÄYTTÖ 
   
        
 
 
 
 
 
JOS VASTASIT, että olet, niin: 
168. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran?                         vuotta. 
 
169. Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet käyttänyt tai kokeillut marihuanaa tai hasista? 
 
 1   ei   2   kyllä 3   en tiedä 
 
170. Oletko käyttänyt tai kokeillut marihuanaa tai hasista viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis  
viime vuoden huhtikuun jälkeen? 
 
 1   en ole   siirry seuraavalle sivulle  
 2   olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana                        kertaa. 
 
JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat  
vain kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi. 
 
171. Kumpaa käytit? 1  marihuanaa  2  hasista  3  en tiedä 
 
172. Kun viimeksi käytit marihuanaa tai hasista, missä teit sen? (Ympäröi vain yksi kohta.) 
 1   kotona    4   ravintolassa tai kahvilassa  7   kadulla  
 2   koulussa    5   nuorisokerhossa tai –tilassa  8   ulkomaanmatkalla 
 3   työpaikalla 6   yksityisseurassa (esim. jonkun asunnossa) 9   muualla 
            
173. Käyttikö joku muu samassa tilanteessa marihuanaa tai hasista? 
 1   ei 2   yksi toinenkin käytti  3   useampi muukin käytti  
 
174. Paljonko viime kerralla itse käyttämäsi marihuana tai hasis maksoi? 

1   sain aineen ilmaiseksi 
2   maksoin aineesta (noin)                        euroa 
3   maksoin aineesta, mutta en osaa arvioida hintaa 
 

175. Miksi käytit marihuanaa tai hasista? (Ympäröi yksi kohta eli tärkein syy.) 
 
 1   huvin vuoksi  5   tunsin itseni masentuneeksi 
 2   halusin kokeilla ainetta 6   tunsin olevani riippuvainen aineesta 
 3   en kehdannut kieltäytyä kun tarjottiin 7   muu syy, mikä:________________________ 
 4   halusin unohtaa erään ikävän asian    
        
176. Saiko joku seuraavista tietää, että sinä teit tämän teon? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.) 
 
 1   ystävät/kaverit      2   isä/äiti       3   opettaja(t)       4   poliisi       5   muu aikuinen 
 
177. Oletko kuluneen 12 kuukauden aikana hankkinut rahaa laittomin keinoin siksi, että voisit ostaa  
marihuanaa tai hasista? 
 
 1   en ole 2   olen, myymällä huumeita 3   olen muulla tavalla, miten:___________________ 

167. Oletko koskaan elämäsi aikana käyttänyt tai kokeillut marihuanaa tai hasista? 
 
 1   en ole    siirry seuraavalle sivulle  
 2   olen    vastaa alla oleviin kysymyksiin 
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LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖ PÄIHTEENÄ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
JOS VASTASIT, että olet, niin: 
 
179. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran?                         vuotta. 
 
180. Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet tehnyt tällaista? 
 
 1   ei   2   kyllä          3   en tiedä 
 
181. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen? 
 
 1   en ole    siirry seuraavalle sivulle 
 2   olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana                        kertaa. 
 
JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat  
vain kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi. 
  
182. Käytitkö lääkettä silloin yhdessä alkoholin kanssa? 
  
 1   en  2   kyllä 
 
183. Mitä lääkeainetta tai -aineita silloin käytit?________________________________________________ 
 
184. Maksoitko lääkkeestä jotain? 
 
 1   en  2   kyllä,                        euroa 
 
185. Käyttikö joku muu samassa tilanteessa lääkkeitä päihtymistarkoituksessa? 
 
 1   ei 2   yksi toinenkin käytti               3   useampi muukin käytti  
 
186. Miksi halusit huumautua tai päihtyä? (Ympäröi yksi kohta eli tärkein syy.) 
 
 1   huvin vuoksi  5   tunsin itseni masentuneeksi 
 2   halusin kokeilla ainetta 6   tunsin olevani riippuvainen aineesta 
 3   en kehdannut kieltäytyä kun tarjottiin 7   muu syy, mikä:________________________ 
 4   halusin unohtaa erään ikävän asian    
        
 
187. Saiko joku seuraavista tietää, että sinä teit tämän teon? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.) 
 
 1   ystävät/kaverit      2   isä/äiti       3   opettaja(t)       4   poliisi       5   muu aikuinen  

178. Oletko koskaan elämäsi aikana käyttänyt tai kokeillut lääkeaineita siksi, että halusit huumautua  
  tai päihtyä? 
 
 1   en ole    siirry seuraavalle sivulle  
 2   olen    vastaa alla oleviin kysymyksiin 
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MUIDEN HUUMEIDEN KÄYTTÖ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
JOS VASTASIT, että olet, niin: 
  
189.  Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran?                        vuotta. 
 
190. Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet käyttänyt muita huumeita kuin marihuanaa tai hasista? 
 
 1   ei   2   kyllä 3   en tiedä 
 
191. Oletko käyttänyt niitä viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen? 
 

1   en ole    siirry seuraavalle sivulle  
2   olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana                        kertaa. 

 
JOS olet käyttänyt muita huumeita kuin marihuanaa, hasista tai lääkkeitä viimeisen 12 kuukauden aikana, 
vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat vain kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi. 
 
192. Kun viimeksi käytit muita huumeita, niin mistä huumeesta tai huumeista oli silloin kysymys?  
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
193. Käyttikö joku muu samassa tilanteessa samoja huumeita? 
 
 1   ei 2   yksi toinenkin käytti               3   useampi muukin käytti  
 
194. Mikä oli sillä kerralla itse käyttämiesi huumeiden hinta? 

1   sain aineet ilmaiseksi 
2   maksoin aineesta (noin)                        euroa  
3   maksoin aineesta, mutta en osaa arvioida hintaa 
 

195. Miksi käytit huumetta? (Ympäröi yksi kohta eli tärkein syy.) 
 
 1   huvin vuoksi  5   tunsin itseni masentuneeksi 
 2   halusin kokeilla ainetta 6   tunsin olevani riippuvainen aineesta 
 3   en kehdannut kieltäytyä kun tarjottiin 7   muu syy, mikä:________________________ 
 4   halusin unohtaa erään ikävän asian    
       
196. Saiko joku seuraavista tietää, että sinä teit tämän teon? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.) 
 
  1   ystävät/kaverit      2   isä/äiti       3   opettaja(t)       4   poliisi       5   muu aikuinen 
 
197. Oletko kuluneen 12 kuukauden aikana hankkinut rahaa laittomin keinoin siksi, että voisit käyttää  
muita huumeita? 
 
 1   en ole 2   olen, myymällä huumeita 3   olen muuten, miten:____________________ 

188.  Oletko koskaan elämäsi aikana käyttänyt MUITA kuin edellisillä sivuilla mainittuja huumeita  
  (muuta kuin marihuanaa, hasista, lääkeaineita)? 
 
 1   en ole    siirry seuraavalle sivulle  
 2   olen    vastaa alla oleviin kysymyksiin 
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HUMALASSA MOOTTORIAJONEUVOLLA AJAMINEN 
   
 
 
 
 
 
 
 
(HUOM! Kysymys ei koske polkupyörällä ajamista humalassa!) 
 
 
JOS VASTASIT, että olet, niin 
 
199. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran?                         vuotta. 
 
200. Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet ajanut humalassa moottoriajoneuvolla? 
 
 1   ei   2   kyllä 3   en tiedä 
 
201. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen? 
 
 1   en ole   siirry seuraavalle sivulle  
 2   olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana                        kertaa. 
 
 
 
JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat  
vain kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi. 
 
 
202. Kun viimeksi ajoit humalassa moottoriajoneuvolla, oliko ketään kyydissäsi? 
 
 1   ei 
 2   oli yksi henkilö  
 3   oli useampia henkilöitä 
 
 
203. Saiko joku seuraavista tietää, että sinä teit tämän teon? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.) 
 
 1   ystävät/kaverit 
 2   isä/äiti  
 3   opettaja(t) 
 4   poliisi 
 5   muu aikuinen 
 
 
 
 
 
 

198. Oletko koskaan elämäsi aikana ajanut humalassa autolla, moottoripyörällä tai mopolla? 
 
 1   en ole    siirry seuraavalle sivulle  
 2   olen    vastaa alla oleviin kysymyksiin 
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TEKIJÄNOIKEUDEN LOUKKAAMINEN INTERNETISSÄ 
   
 
 
 
 
 
 
 
JOS VASTASIT, että olet, niin 
 
205. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran?                         vuotta. 
 
206. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen? 
 
 1   en ole   siirry seuraavalle sivulle  
 2   olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana 
  1   Päivittäin tai lähes päivittäin   
  2   1-2 kertaa viikossa  
  3   1-2 kertaa kuukaudessa  
  4   Harvemmin  
 
JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin.  
 
207. Mitä tiedostoja yleensä lataat luvattomasti? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.) 
 
1   Elokuvia tai tv-sarjoja   3   Pelejä   
2   Musiikkia   4   Ohjelmistoja 5   Muuta, mitä: __________________________ 
     
208. Mitä vertaisverkko-ohjelmia yleensä käytät tiedostojen luvattomaan lataamiseen? (Ympäröi tarvittaessa 
useita kohtia.) 
 1   Bittorrent (BitComet, Azureus, µTorrent) 4   eMule 
 2   Kazaa   5   Limewire 
 3   DC++   6   Joku muu, mikä: ____________________ 

 
209. Käyttäessäsi näitä ohjelmia oletko estänyt muita lataamasta sinulta tiedostoja?  

1  kyllä 2  olen rajoittanut jakamisen niihin tiedostoihin, joita itse lataan 
3  en 4  en tiedä 

 
210. Kuinka paljon luvattomasti vertaisverkko-ohjelmilla ladattuja elokuva- tai musiikkitiedostoja / 
tietokonepelejä tai ohjelmia sinulla on tällä hetkellä hallussasi? 
 
 1   1-20 2   20-100   3   100-1000  4   1000-5000        5   yli 5000 
 
211. Tiedätkö, onko musiikin, elokuvien, TV-ohjelmien, pelien ja ohjelmien lataaminen vertaisverkosta (esim. 
Bittorrent, Kazaa, DC++, eMule, Limewire) vastoin Suomen lakia? 
 
 1   On laitonta 
 2   Ei ole laitonta 
 3   En tiedä 

204. Oletko koskaan elämäsi aikana luvattomasti ladannut internetistä tai vertaisverkosta  
  (esim. Bittorrent, Kazaa, DC++, eMule, Limewire) musiikkia, elokuvia, TV-ohjelmia,  
  pelejä tai ohjelmia? 
 1   en ole    siirry seuraavalle sivulle  
 2   olen    vastaa alla oleviin kysymyksiin 
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► Tästä alkaen vastaa kaikkiin kysymyksiin. Vastaa kysymyksiin  
 valitsemalla yksi vastausvaihtoehto (ympäröi numero). Voit valita  
 useita vaihtoehtoja vain, jos kysymyksen kohdalla niin sanotaan.  
 
 
OPETTAJIIN KOHDISTUNEET TEOT 
 
Muista, että koulussasi kukaan ei lue näitä lomakkeita. Vastauksesi pysyy salaisena. 

 
Oletko tehnyt seuraavia tekoja tämän lukuvuoden aikana, siis viime kesäloman jälkeen? 
 
 
212. Oletko viime kesäloman jälkeen tietoisesti  loukannut oman koulusi opettajaa esimerkiksi 
kiroilemalla, solvaamalla tai elehtimällä? 
 

1   en ole 
2   olen 

 
 
213. Oletko viime kesäloman jälkeen soittanut häirintäsoittoja oman koulusi opettajalle? 
 

1   en ole 
2   olen 

 
 
214. Oletko viime kesäloman jälkeen uhannut väkivallalla oman koulusi opettajaa? 
 

1   en ole 
2   olen 

 
 
215. Oletko viime kesäloman jälkeen lyönyt, potkinut, töninyt tai heittänyt jollain  
esineellä oman koulusi opettajaa? 
 

1   en ole 
2   olen 
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MIELIPITEET  
 
Seuraavassa on joukko mielipiteitä lain rikkomisesta. Oletko samaa vai eri mieltä?  
Lue väitteet huolellisesti ja vastaa ympäröimällä joka riviltä vain yksi kohta. 
 
    täysin jokseen-   vaikea     jokseen-  täysin 
    samaa       kin           sanoa      kin eri       eri 
    mieltä       samaa                    mieltä      mieltä 
     mieltä 
 
216. Nuorten rikokset ovat mitättömiä verrattuna  
talousrikollisten ja keinottelijoiden tekoihin...............  1 2   3   4         5 
 
217. Lakia voi rikkoa, jos tavoitteena on  
luonnon suojelu...........................................................  1 2   3   4         5 
 
218. Lakia rikkova nuori viestittää pahaa oloaan.......  1 2   3   4         5 
 
219. Ongelmakodista tuleva nuori on tehnyt rikoksen.  
Mielestäni häntä pitää rangaista lievemmin kuin 
nuorta, jolla on paremmat kotiolot.........................….  1 2   3   4         5 
 
220. Murrosiän aikana nuorten ajoittainen  
lainvastainen toiminta on normaalia ...........................  1 2    3   4         5 
 
221. Olen sitä mieltä, että suurilta firmoilta  
voi varastaa .................................................................  1 2    3   4         5 
 
222. Nuorta, joka tekee rikoksen humalassa, on  
rangaistava lievemmin kuin nuorta, joka tekee saman  
rikoksen selvin päin ....................................................    1 2    3   4         5 
 
223. Itsensä toteuttaminen on tärkeämpää kuin 
lain noudattaminen ......................................................   1 2    3   4         5 
 
224. Nuorten tekemät rikokset johtuvat usein 
mielenterveyden häiriöistä ..........................................   1 2    3   4         5 
 
225. Jos joku tönäisee sinua vahingossa eikä pyydä    
anteeksi, on oikein tönäistä takaisin.…........................   1 2    3   4         5 
 
226. Ihmisten välillä on joskus ongelmia, jotka 
voi ratkaista vain väkivallan avulla………………….  1 2    3   4         5 
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MIELIPITEET (JATKOA) 
 
Seuraavassa on joukko mielipiteitä lain rikkomisesta. Oletko samaa vai eri mieltä? Lue  
väitteet huolellisesti ja vastaa rengastamalla joka riviltä vain yksi kohta. 
 
    täysin jokseen-   vaikea     jokseen-  täysin 
    samaa       kin           sanoa      kin eri       eri 
    mieltä       samaa                    mieltä      mieltä 
     mieltä 
227. Nuoret rikkoivat turkisliikkeen ikkunan,  
koska he halusivat puolustaa tarhakettujen oikeuksia. 
Mielestäni nuoret tekivät oikein ……………………  1 2   3   4         5 
 
228. Kerrostalon omistaja piti taloa tyhjänä.  
Asunnottomat nuoret valtasivat sen käyttöönsä.  
Mielestäni nuoret tekivät väärin. He loukkasivat 
omistajan oikeutta ……………………………………  1 2   3   4         5 
 
229. Suomeen tullut pakolainen teki rikoksen.  
Hänen entisessä kotimaassaan teko on sallittu.  
Mielestäni häntä pitää rangaista lievemmin  
kuin saman teon tehnyttä suomalaista. ........................  1 2   3   4         5 
 
230. Tyttö, joka joutuu raiskatuksi kävellessään 
yksin pimeällä, saa syyttää ainakin osaksi itseään …..   1 2   3   4         5 
 
231. On hyväksyttävää kostaa sille, joka  
loukkaa ystävääni .........................................................  1 2    3   4         5 
 
232. Nuori latasi internetistä elokuvan ja jakoi sitä  
eteenpäin vertaisverkossa, jotta muutkin saisivat sen  
ilmaiseksi. Mielestäni nuori teki oikein………………  1 2    3   4         5  
 
233. Yritysten omaisuuden vahingoittaminen on  
mielenosoituksessa hyväksyttävää, jos teko liittyy 
mielenosoituksen aiheeseen............................................  1 2    3   4         5 
 
234. Mielenosoituksessa on mielestäni hyväksyttävää  
vastata poliisin voimatoimiin väkivaltaisesti..................  1 2    3   4         5 
 
235. Lakia on aina noudatettava ……………..……......   1 2    3   4         5 
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SINUUN ITSEESI KOHDISTUNEET TEOT 
Seuraavat kysymykset käsittelevät Sinuun itseesi kohdistuneita tekoja: 
 
 
 
 
236. Onko sinua kiusattu koulussa tai koulumatkalla? 
 
 - Viimeisten 12 kuukauden aikana? 1   kyllä  2   ei 
 - Aikaisemmin? 1   kyllä  2   ei 
 
 
237. Onko joku varastanut tai yrittänyt varastaa Sinulta jotain käyttämällä väkivaltaa  
tai uhkaamalla sillä? 
 
 - Viimeisten 12 kuukauden aikana?  1   kyllä  2   ei 
 - Aikaisemmin?  1   kyllä  2   ei 
 
 
238. Onko sinulta muuten varastettu jotain?  
 
 - Viimeisten 12 kuukauden aikana?  1   kyllä  2   ei 
 - Aikaisemmin?  1   kyllä  2   ei 
 
 
239. Onko joku uhannut vahingoittaa sinua fyysisesti? 
 
 - Viimeisten 12 kuukauden aikana?  1   kyllä 2   ei 
 - Aikaisemmin?  1   kyllä 2   ei 
 
 
240. Onko joku käynyt fyysisesti kimppuusi, kuten lyönyt, potkinut tai käyttänyt  
jotain asetta? 
 
 - Viimeisten 12 kuukauden aikana?  1   kyllä 2   ei 
 - Aikaisemmin?  1   kyllä 2   ei 
 
 
241. Onko joku käynyt fyysisesti kimppuusi, kuten lyönyt, potkinut tai käyttänyt  
jotain asetta, niin että sinun täytyi saamiesi vammojen vuoksi käydä terveydenhoitajan, lääkärin tai 
hammaslääkärin luona? 
 
 
 - Viimeisten 12 kuukauden aikana?  1   kyllä 2   ei 
 - Aikaisemmin?  1   kyllä 2   ei 
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 SEURUSTELU 
 
242. Onko sinulla koskaan ollut vakituista poika/tyttöystävää? 
 
  1   ei   siirry seuraavalle sivulle 
  2   on yksi 
  3   olen seurustellut useamman kuin yhden kanssa 
 
 
243. Kuinka vanha olit, kun aloit ensimmäisen kerran seurustella vakituisesti?  
  

                -vuotias. 
 
244. Onko sinulla tällä hetkellä vakituista poika/tyttöystävää? 

 1   ei   siirry suoraan seuraavalle sivulle 
  2   on   
 
 
245. Kuinka vanha nykyinen poika/tyttöystäväsi on?                   -vuotias. 
 
 
246. Seuraavassa on ominaisuuksia, joilla nuori voi kuvailla poika/tyttöystäväänsä. Kuvaavatko nämä 
ominaisuudet nykyistä poika/tyttöystävääsi? 
 
         Ei  Joskus Usein 
         koskaan 
 
a. Hän on mustasukkainen, eikä halua minun  
puhuvan muiden poikien/tyttöjen kanssa ………………..  1  2  3 
 
b. Hän on puhunut minusta loukkaavasti omille 
ystävilleen………………………………………………  1  2  3 
 
c. Hän nimittelee minua lannistaakseen tai  
nöyryyttääkseen minua…………………………………..  1  2  3 
 
 
247. Onko nykyinen poika/tyttöystäväsi käyttäytynyt väkivaltaisesti sinua kohtaan seurustelunne aikana, 
kuten: 
         Ei  Kerran Useammin 
         koskaan 

 
a. Uhkaillut sinua väkivallalla?      1  2  3 
b. Estänyt liikkumasta tai tarttunut kiinni?     1  2  3 
c. Läimäissyt?        1  2  3 
d. Heittänyt sinua jollakin esineellä?      1  2  3 
e. Lyönyt nyrkillä, kovalla esineellä tai potkinut?   1  2  3 
f. Käyttäytynyt väkivaltaisesti jollain muulla tavalla?  1  2  3 
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KYSYMYKSIÄ ALKOHOLIN KÄYTÖSTÄ 
 
248. Kuinka usein juot alkoholia?  
 1   ainakin kerran viikossa 3   harvemmin kuin kerran kuussa 
 2   1-2 kertaa kuukaudessa 4   en koskaan 
 
249. Kuinka usein juot itsesi tosihumalaan?  
 1   ainakin kerran viikossa 3   harvemmin kuin kerran kuussa 
 2   1-2 kertaa kuukaudessa 4   en koskaan 
 
 
250. Oletko juonut alkoholia viimeisen 12 kk aikana? 
  

1  en ole     siirry seuraavalla sivulle 
 2  olen   vastaa alla oleviin kysymyksiin 
 
251.  Arvioi oheisella asteikolla, kuinka humalassa olit viimeisellä juomakerralla 
 
Vain vähän ______________________________________ Tosi humalassa, tuskin pysyin pystyssä 
                   1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
 
 En ollut silloin humalassa 

 
252. Kun viimeksi joit jotakin alkoholijuomaa, mitä silloin joit? (Voit valita useita kohtia) 
 

1  olutta       
 2 muita mietoja alkoholijuomia (siiderit, long drink-juomat, muita mietoja juomia)  

3  viiniä        
4  väkeviä    

     
253. Kun viimeksi joit jotakin alkoholijuomaa, tapahtuiko sinulle jotakin seuraavista?  

(Voit valita useita kohtia)  
 
 1   join niin paljon, että tulin pahoinvoivaksi tai oksensin    
 2   join niin paljon, että sammuin     
 3   minulla oli krapula seuraavana aamuna 
    
 4   tein tai sanoin asioita, joita kaduin seuraavana päivänä   
 5   kadotin tai rikoin omaisuutta, kuten rahaa, vaatteita, esineitä, puhelimen tms. 
  
 6  jouduin riitaan ystävieni tai muiden ikätoverieni kanssa   
 7   jouduin vaikeuksiin tai riitatilanteeseen vanhempien kanssa   
 8   jouduin hankaluuksiin vartioiden tai poliisin kanssa 
    
 9   jouduin tappeluun      
 10   jouduin väkivallan tai kiusanteon uhriksi  
 11  tein jotain lainvastaista, kuten näpistys, vahingonteko, väkivalta tms.  
 12   suostuin sellaiseen seksiin, jota kaduin seuraavana päivänä   
 13   olin sukupuoliyhdynnässä ilman kondomia    
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KYSYMYKSIÄ KIELLETYISTÄ AINEISTA 
 
254. Oletko koskaan käyttänyt urheilussa kiellettyjä lääkeaineita eli dopingaineita (esimerkiksi 
hormoneja)?  
 
 1   en ole  siirry seuraavalle sivulle    
  2   olen   vastaa alla oleviin kysymyksiin 
 
 
255. Minkä ikäinen olit kun käytit ensimmäisen kerran urheilussa kiellettyjä lääkeaineita eli 
dopingaineita ensimmäisen kerran? 
 
 _____-vuotias 
 

 
256. Oletko tehnyt niin viimeisten 12 kuukauden aikana? 
 
 1   en ole 

2   olen 
 
 
257. Mitä ainetta/aineita käytit?________________________________________________________ 
 
 
258. Kerro lyhyesti, minkä vuoksi käytit ainetta/aineita:  
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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MILLAINEN OLET?  
 
Vastaa seuraaviin kohtiin sen mukaan, millaiseksi itse koet itsesi.  
Ympäröi joka riviltä vain yksi kohta.  
 
           
         täysin jokseen-   vaikea     jokseen-  täysin 
    samaa       kin           sanoa      kin eri       eri 
    mieltä       samaa                    mieltä      mieltä 
     mieltä 
259. Kannattaa elää ”tässä ja nyt”, tulevaisuudesta  
huolehtiminen on turhaa…………………................  1 2   3   4        5 
 
260. Jos minulla on ylimääräistä rahaa, käytän ne  
mieluummin heti kuin pistän säästöön…..................  1 2   3   4        5 
 
261. Otan mielelläni riskejä..……………………….  1 2   3   4        5 
 
262. Nautin enemmän jännityksestä kuin  
turvallisuudesta……………………………….....….  1 2   3   4        5 
 
263. En jaksa keskittyä hankaliin koulutehtäviin….  1 2   3   4        5 
 
 
 
KYSYMYKSIÄ PERHEESTÄ JA VAPAA-AJASTA 
 
Ympäröi joka riviltä vain yksi kohta.  
 
 ei koskaan harvoin joskus usein aina 

264. Vanhempani tietävät, kenen kanssa 
vietän vapaa-aikaani…………………..………… 1 2 3 4 5 

265. Vanhempani haluavat tutustua kavereihini… 1 2 3 4 5 

266. Tulen hyvin toimeen vanhempieni kanssa…. 1 2 3 4 5 

267. Vanhempani seuraavat koulumenestystäni… 1 2 3 4 5 

268. Vietän vapaa-aikaani vanhempien 
siskojeni/veljieni kanssa……………..…………..  1 2 3 4 5 

269. Vietän vapaa-aikaani muiden itseäni 
vanhempien nuorten kanssa…….…..……………  1 2 3 4 5 

270. Vietän vapaa-aikaani yksin………………… 1 2 3 4 5 
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KYSYMYKSIÄ ITSESTÄSI JA HYVINVOINNISTASI 
 
271. Kuinka pitkä olet?  noin_______cm    
 
272.  Paljonko painat?  noin_______kg 
 
273. Oletko oikea- vai vasenkätinen?    
 
 1  oikeakätinen  2  vasenkätinen   3  molempikätinen 
 
274. Millainen terveydentilasi on? 
 

1  erittäin hyvä 2  melko hyvä  3  keskinkertainen   4  melko tai erittäin huono 
 
275. Millainen fyysinen kuntosi on? 
 

1  erittäin hyvä 2  melko hyvä  3  keskinkertainen   4  melko tai erittäin huono 
 
276. Minkälainen on mielialasi? 
 
1  mielialani on melko valoisa ja hyvä  4  olen alakuloinen jatkuvasti enkä pääse siitä 
2  en ole alakuloinen tai surullinen   5  olen niin masentunut ja alavireinen, etten kestä enää 
3  tunnen itseni alakuloiseksi ja surulliseksi  
 
277. Oletko tyytyväinen itseesi? 
 
1  olen tyytyväinen itseeni ja suorituksiini  4  minua inhottaa oma itseni 
2  en ole pettynyt itseni suhteen    5  vihaan itseäni 
3  olen pettynyt itseni suhteen 
 
 
VÄKIVALLAN PELKO JA TURVALLISUUDEN TUNNE 
Väkivaltaa voi joskus kohdata erilaisissa tilanteissa tai olosuhteissa. Miten turvalliseksi tunnet 
olosi seuraavissa paikoissa? 

                Tunnen oloni… 
 hyvin   hyvin
 turvattomaksi turvattomaksi turvalliseksi turvalliseksi 
 
278. Iltaisin kotikuntani/kaupunkini  
keskustassa……………………..…. 1 2 3 4 
279. Alueella, jossa asun……………. 1 2 3 4 
280. Koulumatkalla………………… 1 2 3 4  
281. Koulun pihalla välitunnilla……. 1 2 3 4 
282. Illalla julkisissa liikennevälineissä, 
kuten junassa, bussissa tai metrossa 1 2 3 4 
283. Omassa kodissani……………. 1 2 3 4 
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 VÄKIVALTA  JULKISUUDESSA 
 
284. Television uutislähetyksissä on joskus väkivaltaisia uutisia. Kuinka usein olet kokenut seuraavaa 
tänä vuonna, siis viime uudenvuoden jälkeen: 
 
 en kertaakaan harvoin joskus usein aina 
a. Nähtyäni televisiouutisissa väkivaltaa 
olen tuntenut oloni pelokkaaksi.……..…… 1 2 3 4 5 
b. Televisiouutisissa näkemäni väkivalta on   
jäänyt ikävästi pyörimään mieleeni……… 1 2 3 4 5 
 
 
285. Myös televisioviihteessä, esimerkiksi tv-sarjoissa ja elokuvissa, on väkivaltaa. Kuinka usein olet 
kokenut seuraavaa tänä vuonna, siis viime uudenvuoden jälkeen: 
 
 en kertaakaan harvoin joskus usein aina 
a.  Katsottuani väkivaltaista TV-viihdettä 
olen tuntenut oloni pelokkaaksi.……..…… 1 2 3 4 5 
b.  TV-viihteessä näkemäni väkivalta on   
jäänyt ikävästi pyörimään mieleeni……… 1 2 3 4 5 
 
 
286. Julkisilla paikoilla, esimerkiksi kadulla ja kaupoissa, on usein näkyvillä iltapäivälehtien keltaisia 
mainosjulisteita ja etusivuja. Kuinka usein olet kokenut seuraavaa tänä vuonna, siis viime 
uudenvuoden jälkeen? 
 
 en kertaakaan harvoin joskus usein aina 
a.  Nähtyäni iltapäivälehden rikosotsikon 
olen tuntenut oloni pelokkaaksi….……..…. 1 2 3 4 5 
b.  Näkemäni iltapäivälehden rikosotsikko 
on jäänyt ikävästi pyörimään mieleeni……. 1 2 3 4 5 
 
 
287. Internetissä voi hakeutua tai vahingossa päätyä sivuille, joissa esitetään väkivaltaista sisältöä. 
Kuinka usein olet kokenut seuraavaa tänä vuonna, siis viime uudenvuoden jälkeen? 
 
 en kertaakaan harvoin joskus usein aina 
a.  Käytyäni väkivaltaa sisältävillä internet- 
sivuilla olen tuntenut oloni pelokkaaksi….… 1 2 3 4 5 
b.  Väkivaltaa esittävät internet-sivut 
ovat jääneet ikävästi pyörimään mieleeni….. 1 2 3 4 5 
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 KYSYMYKSIÄ RANGAISTUKSISTA 
 
288. Oletko koskaan elämäsi aikana saanut vanhemmiltasi seuraavia rangaistuksia? (Voit ympäröidä 
useampia kohtia.) 
 
 1   suullinen nuhtelu tai moittiminen  
 2   viikko- tai muun rahan antamatta jättäminen 
 3   kielto tavata jotain henkilöä 
 4   kotiaresti 
 5   omaan huoneeseen sulkeminen 
 
289. Oletko viimeksi kuluneen vuoden aikana saanut vanhemmiltasi seuraavia rangaistuksia? (Voit 
ympäröidä useampia kohtia.) 
 
 1   suullinen nuhtelu tai moittiminen 
 2   viikko- tai muun rahan antamatta jättäminen 
 3   kielto tavata jotain henkilöä 
 4   kotiaresti 
 5   omaan huoneeseen sulkeminen 
 
290. Ovatko vanhempasi (isä, äiti, isäpuoli tai äitipuoli) koskaan rankaisseet sinua ruumiillisesti 
kuten tukistamalla, piiskaamalla, läimäyttämällä tai muulla tavalla? 
 
 1   eivät ole  siirry seuraavalle sivulle 
     2   ovat 
 
291. Ovatko vanhempasi rankaisseet sinua ruumiillisesti kuluneen vuoden aikana, siis  
viime huhtikuun jälkeen? 
 

1   eivät ole 
2   ovat, noin _____ kertaa 
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 POLIISIN JA VARTIJOIDEN SINUUN KOHDISTAMAT TOIMENPITEET 
 
Tällä sivulla kysytään toimista, jotka suomalaiset poliisit ja vartijat ovat kohdistaneet sinuun 
Suomessa.  
 
 
292. Onko POLIISI tutkinut koskaan laukkuasi tai vaatteitasi? 
 
 - Viimeisten 12 kuukauden aikana? 1   kyllä  2   ei 
 - Aikaisemmin? 1   kyllä  2   ei 
 
293. Onko POLIISI kehottanut sinua poistumaan joltakin paikalta? 
 
 - Viimeisten 12 kuukauden aikana?  1   kyllä  2   ei 
 - Aikaisemmin?  1   kyllä  2   ei 
 
294. Onko POLIISI ottanut sinut kiinni esimerkiksi viemällä poliisiasemalle tai ottamalla 
poliisiautoon? 
 
 - Viimeisten 12 kuukauden aikana?  1   kyllä  2   ei 
 - Aikaisemmin?  1   kyllä  2   ei 
 
295. Jos POLIISI on ottanut sinut kiinni viimeisten 12 kuukauden aikana, selosta, mitä poliisit 
tekivät ja miksi he tekivät niin (jos näin on sattunut monesti vuoden aikana, kerro tuoreimmasta 
tilanteesta).  
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
296. Onko VARTIJA tutkinut laukkuasi tai vaatteitasi muussa tilanteessa kuin lentokentän 
turvatarkastuksessa tai konsertin/urheilutapahtuman sisääntulotarkastuksessa? 
 
 - Viimeisten 12 kuukauden aikana?  1   kyllä 2   ei 
 - Aikaisemmin?  1   kyllä 2   ei 
 
297. Onko VARTIJA kehottanut sinua poistumaan joltakin paikalta? 
 
 - Viimeisten 12 kuukauden aikana?  1   kyllä 2   ei 
 - Aikaisemmin?  1   kyllä 2   ei 
 
298. Onko VARTIJA ottanut sinut kiinni? 
 
 - Viimeisten 12 kuukauden aikana?  1   kyllä 2   ei 
 - Aikaisemmin?  1   kyllä 2   ei 
 
299. Jos VARTIJA on ottanut sinut kiinni viimeisten12 kuukauden aikana, selosta, mitä vartijat 
tekivät ja miksi he tekivät niin (jos näin on sattunut monesti vuoden aikana, kerro tuoreimmasta 
tilanteesta). 
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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KIITOS OSALLISTUMISESTASI! 
 

Sulje vastauksesi sinulle jaettuun kuoreen.  
Kukaan koulussa ei näe vastauksiasi. Vastaukset toimitetaan suoraan 

tutkijoille Helsinkiin. 
 
 

Jos jokin asia jäi vaivaamaan Sinua, kannattaa puhua asiasta 
esimerkiksi koulusi terveydenhoitajan tai muun aikuisen 

kanssa.  
 
 

Lisätietoa ja apua saat halutessasi myös seuraavilta tahoilta:  
 

►Mannerheimin lastensuojeluliitto, Lasten ja nuorten puhelin: 0800-120400 
(maksuton)  
(www.mll.fi) 

 
►Rikosuhripäivystys, Auttava puhelin: 0203-16116 (puhelun hinta 

lankapuhelimesta 0,08 €/puhelu+ 0,02 €/min. ja matkapuhelimesta 0,08 €/puhelu+ 
0,15 €/min.)  

(www.rikosuhripaivystys.fi) 
 

►Väestöliitto: Nuorten Avoimet Ovet, puh. (09) 644 066 (ppm) 
(www.seksuaaliterveys.org) 

 

http://www.mll.fi)/
http://www.rikosuhripaivystys.fi)/
http://www.seksuaaliterveys.org/

