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Venla Salmi

Katsaus nuorten rikoskäyttäytymiseen ja 
uhrikokemuksiin 2012

Tässä katsauksessa esitellään tiiviisti Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen 
seitsemännen, keväällä 2012 kerätyn nuorisorikollisuuskyselyn (NRK) 
päätuloksia. 

Tiivistelmä

Yleisimpiä yhdeksäsluokkalaisten tekemistä kielletyistä tai rikol- ●
lisista teoista olivat luvaton tiedostojen verkkolataaminen (71 % tehnyt 
teon kuluneen vuoden aikana), alkoholin humalajuominen (51 %), 
luvattomat poissaolot koulusta (40 %), koulukiusaaminen (21 %), 
vahingonteko koulun ulkopuolella (20 %) ja koulusta varastaminen 
(20 %). Harvinaisimpia tekoja olivat pahoinpitely (6 %), uhkaamalla 
varastaminen (3 %), muiden kuin mietojen huumeiden käyttö (2 %) ja 
moottoriajoneuvon varastaminen (2 %).

Nuorten tekemät omaisuusrikokset (varastaminen ja vahingon- ●
teot) harvinaistuivat voimakkaasti 1990-luvun lopulla, jonka jälkeen 
taso pysyi melko vakaana. Vuoden 2012 mittauksessa vahingonteot 
kuitenkin yleistyivät.

Väkivallan yleisyys on pysynyt varsin tasaisena koko kyselyjär- ●
jestelmän olemassa olon ajan. Jaksolla 2004–2012 väkivalta on ollut 
huikan harvinaisempaa kuin tätä edeltävissä mittauksissa. 

Marihuanan ja hasiksen käyttö yleistyi jonkin verran 2000-luvulle  ●
tultaessa, jonka jälkeen kehitys kääntyi laskuun. Vuoden 2012 kysel-
yssä mietojen huumeiden käyttö oli kuitenkin yleisempää kuin neljä 
vuotta aikaisemmin.

Yleisimpiä uhrikokemuksia nuorille olivat heidän omaisuuteensa  ●
kohdistuneet vahingonteot (23 % kokenut kuluneen vuoden aikana), 
varkaudet (22 %), väkivallalla uhkailu (19 %), sähköinen kiusaaminen 
ja uhkailu (16 %) sekä fyysinen väkivalta (16 %). Harvinaisimpia ky-
selyssä mitatuista uhrikokemuksista olivat uhkaamalla varastaminen 
(6 %) ja etnisyyteen tai mielipiteisiin perustuva uhkailu ja väkivalta 
(4 %).

Nuorten omaisuuteen kohdistuneet varkaudet ovat lisääntyneet  ●
jonkin verran 2000-luvulla. Uhkaamalla varastamisen kohteeksi 
joutumisen yleisyydessä ei ole merkittäviä muutoksia jaksolla 1998–
2012. 

Kiusaamisen ja fyysinen väkivallan kokemusten yleisyys on pysy- ●
tellyt vuodesta 1998 varsin vakaalla tasolla lukuun ottamatta vuoden 
2008 mittausta, jossa kokemukset olivat muihin mittauksiin verrattuna 
yleisempiä. Uhkailua kokeneiden osuus oli vuonna 2012 koko mittaus-
jakson alhaisimmalla tasolla.

Kaikki tässä esitetyt tiedot perustuvat nimettömään kyselyyn.  ●
Rikoskäyttäytymistä kuvaaviin lukuihin sisältyvät myös ne teot, jotka 
eivät ole tulleet poliisin tietoon ja tätä kautta viranomaistilastoihin.
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1   Nuorisorikollisuuskyselyt

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen vuonna 1995 aloit-
tamat nuorisorikollisuuskyselyt muodostavat nuorten 
kokonaisrikollisuuden osoitinjärjestelmän, joka tuottaa 
tietoa nuorten rikoskäyttäytymisen ja uhrikokemusten 
yleisyydestä sekä niissä tapahtuneista muutoksista 
(esim. Kivivuori & Salmi 2005; Salmi 2009; Salmi 
2012). Itse ilmoitetun rikollisuuden kyselyjä ja uhritut-
kimuksia tehdään, koska poliisin tietoon ja sitä kautta 
viranomaistilastoihin tulee vain pieni osa rikoksista. 
Kyselyillä voidaan tutkia myös viranomaisilta piiloon 
jäävää rikollisuutta (menetelmästä ks. Kivivuori 2011; 
Kivivuori & Bernburg 2011).

Seitsemäs valtakunnallinen nuorisorikollisuusky-
sely toteutettiin keväällä 2012. Tällä kyselykierroksella 
kyselyä uudistettiin aineistonkeruun, kohderyhmän 
ja tietosisällön osalta. Kyselyssä siirryttiin internet-
pohjaiseen aineistonkeruuseen ja kohderyhmää 
ulotettiin koskemaan myös kuudennen luokka-asteen 
oppilaita. Tämän lisäksi kyselyn tietosisältöjä laajen-
nettiin ja täsmennettiin (ks. tarkemmin Salmi 2012). 
Vuoden 2012 tutkimukseen osallistui 4 855 yhdeksän-
nen luokka-asteen oppilasta 51 yläasteelta ympäri 
Suomea.

Tässä verkkokatsauksessa esitellään lyhyesti 
kyselyn päätuloksia yhdeksännen luokka-asteen 
osalta. Tuloksia laajemmin käsittelevässä julkaisussa 
(Salmi 2012) esitellään muun muassa rikoskäyttäy-
tymisen tekokohtaisia trendejä, rikoskäyttäytymisen 
ja uhrikokemusten yleisyyttä sukupuolittain sekä 
rikoksiin ja uhrikokemuksiin liittyviä teonpiirteitä kuten 
rikoskäyttäytymisen alkoholisidonnaisuutta ja sitä, 
missä määrin nuoret ovat tulleet tekojensa johdosta 
poliisin tietoon.

2   Nuoret rikosten tekijöinä
 
Tekokohtainen tarkastelu. Vuoden 2012 nuorisorikol-
lisuuskysely sisälsi kysymyksiä 19 kielletystä tai rikol-
lisesta teosta. Kuviossa 1 on esitetty kuinka suuri osa 
kyselyyn vastanneista nuorista oli tehnyt kunkin teon 
vähintään kerran kyselyä edeltäneen vuoden aikana.

Varastaminen ja murtautuminen. Kyselyssä 
mitatuista teoista yleisin oli luvaton verkkolataaminen. 
Yhdeksäsluokkalaisista 71 prosenttia oli vuoden aika-
na ladannut internetistä musiikkia, ohjelmia tai pelejä 
luvattomasti. Seuraavaksi yleisin varastamisteko oli 
koulusta varastaminen, jonka oli tehnyt 20 prosenttia 
nuorista. Kaupasta tai kioskista vuoden aikana varas-
taneita nuoria oli 10 prosenttia. Kyselyssä mitatuista 
teoista harvinaisin oli moottoriajoneuvon varastaminen, 
jonka oli tehnyt 2 prosenttia nuorista. Edellä mainit-
tujen varkauksien lisäksi 7 prosenttia nuorista kertoi 
tehneensä jonkin muunlaisen varkauden vuoden ai-
kana. Niitä nuoria, jotka olivat murtautuneet asuntoon, 
rakennukseen tai varastotilaan vuoden aikana oli 7 
prosenttia. 

Vahingonteot. Yleisin vahingonteoista oli omai-
suuden tuhoaminen koulun ulkopuolella, jonka oli 
vuoden aikana tehnyt 20 prosenttia nuorista. Koulun 
omaisuutta vuoden aikana tuhonneita oli 15 prosenttia. 
Nuorista 16 prosenttia oli kirjoitellut tai piirrellyt seiniin, 
busseihin, pysäkkikatoksiin, ikkunoihin tai muihin vas-
taaviin paikkoihin. 

Kuvio 1 Kuluneen vuoden aikana teon ainakin kerran tehneitä, % 
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Väkivalta. Yleisin kysytyistä väkivaltateoista oli 
koulukiusaaminen, johon joka viides nuori (21 %) oli 
osallistunut vuoden aikana. Nuorista 11 prosenttia 
oli tapellut julkisella paikalla ja 6 prosenttia ilmoitti 
hakanneensa toisen henkilön. Ainakin kerran vuoden 
aikana jonkinlaista asetta tai aseeksi tarkoittamaansa 
esinettä mukana pitäneitä yhdeksäsluokkalaisia oli 
9 prosenttia. Suurimmassa osassa tapauksista ky-
seessä oli ollut teräase, kuten puukko tai linkkuveitsi. 
Yksi kyselyn harvinaisimmista teoista oli uhkaamalla 
varastaminen. Kolme prosenttia nuorista kertoi vuoden 
aikana uhanneensa toista ihmistä hakkaamisella tai 
aseella saadakseen tältä rahaa tai jonkin arvokkaan 
esineen.

Päihteisiin liittyvät teot. Yhdeksäsluokkalaisista 
nuorista puolet (51 %) oli vuoden aikana vähintään 
kerran juonut alkoholia niin, että koki olevansa huma-
lassa. Marihuanaa tai hasista vuoden aikana kokeilleita 
tai käyttäneitä nuoria oli 9 prosenttia. Kaksi prosenttia 
nuorista ilmoitti kokeilleensa muita huumeita. Kyselyä 
edeltäneen vuoden aikana humalassa moottoriajoneu-
voa ajaneita nuoria oli 13 prosenttia. 

1995 1996 1998 2001 2004 2008 2012**

varastaminen 38 35 28 26 23 22 24

omaisuuden vahingoittaminen 33 30 27 22 22 22 31*

väkivalta 15 16 14 16 13 13 13

marihuanan/hasiksen käyttö 4 7 7 9 8 6 9*

N 1 195 4 204 4 503 4 347 5 142 5 826 4 855

Luvaton poissaolo koulusta. Edellä mainittujen 
tekojen lisäksi tutkimuksessa kysyttiin, oliko nuori ollut 
poissa koulusta kokonaisen koulupäivän ajan ilman 
koulun hyväksymää syytä. Nuorista 40 prosenttia 
ilmoitti tehneensä näin kuluneen vuoden aikana. 

Keskeisten rikoslajien yleisyys 1995–2012. Seu-
raavassa tarkastellaan nuorten rikoskäyttäytymisen 
muutoksia keskeisten rikoslajien osalta (taulukko 1). 
Varastamistekoihin on laskettu mukaan kaupasta ja 
koulusta varastaminen. Omaisuuden vahingoittami-
seen kuuluvat seiniin piirtely ja kirjoittelu, vahingonte-
ko koulussa sekä vahingonteko koulun ulkopuolella. 
Väkivallanteoista tarkastelussa ovat mukana julkisella 
paikalla tappeluun osallistuminen ja pahoinpitely. Huu-
mausaineiden kohdalla mukaan on otettu marihuanan 
tai hasiksen käyttö.

Omaisuusrikokset (varastaminen ja vahingon-
teot) harvinaistuivat voimakkaasti 1990-luvun lopulla. 
Varastaminen harvinaistui aina vuoden 2008 mittauk-
seen asti. Vahingonteot taas vähenivät voimakkaasti 
kyselynjärjestelmän ensimmäisissä mittauksissa, jonka 
jälkeen taso pysyi vakaana vuoden 2008 kyselyyn asti. 
Vahingonteot ovat kuitenkin lisääntyneet viimeisen 
neljän vuoden aikana (vahingontekojen yleistymisestä 
ks. tarkemmin Salmi 2012, 11–15).

Taulukko 1 Kuluneen vuoden aikana tekotyyppeihin osallistuneita 1995–2012, % 

**) *=p<.05 (vuosien 2008 ja 2012 ero)

Väkivallan yleisyys on pysynyt kolme viimeistä mit-
tauskierrosta samalla tasolla, joka on jokin verran 
alhaisempi kuin näitä edeltävissä mittauksissa. Kun 
eri rikoslajeja vertaillaan toisiinsa, väkivallan taso on 
pysynyt suhteellisesti vakaimpana koko kyselyjärjes-
telmän olemassaolon ajan.

Marihuanan ja hasiksen käyttö lisääntyi 1990-luvun 
loppupuolella, jonka jälkeen kehitys kääntyi laskuun. 
Vuoden 2012 kysely osoittaa kuitenkin yleistymistä 
näiden mietojen huumeiden käytössä.

3   Nuoret rikosten uhreina  

Tekokohtainen tarkastelu. Vuoden 2012 nuorisorikol-
lisuuskyselyssä on mukana 10 erilaista uhrikokemusta 
vahingonteoista ja varastamisesta erityyppisiin väkival-
lan muotoihin. Kuviossa 2 on esitetty, kuinka suuri osa 
nuorista oli kokenut kukin uhrikokemuksen vähintään 
kerran kyselyä edeltäneen vuoden aikana. 

Varkaudet ja vahingonteot. Yleisimpiä uhrikoke-
muksia nuorille olivat heidän omaisuuteensa kohdis-
tuneet vahingonteot ja varkaudet. Viimeisen vuoden 
aikana 23 prosentilta nuorista oli tuhottu omaisuutta 
ja 22 prosentilta varastettu omaisuutta. Nuorista 
6 prosenttia ilmoitti, että vuoden aikana heiltä oli 
varastettu tai yritetty varastaa jotain käyttämällä tilan-
teessa väkivaltaa tai sillä uhkailua.
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Kuvio 2 Kuluneen vuoden aikana uhrikokemuksen ainakin kerran kokeneita, % 

Kiusaaminen ja uhkailu. Väkivaltaan liittyvistä uhriko-
kemuksista yleisin oli uhkailun kohteeksi joutuminen. 
Joka viidettä nuorta (19 %) oli vuoden aikana uhattu 
vahingoittaa fyysisesti. Koulukiusaamisen kohteeksi 
vuoden aikana joutuneita nuoria oli 13 prosenttia. Tut-
kimuksessa kartoitettiin myös sähköistä kiusaamista 
kysymällä, oliko joku uhkaillut tai tietoisesti loukannut 
nuorta sähköpostilla, tekstiviestillä tai internetin kes-
kustelupalstoilla. Nuorista 16 prosenttia ilmoitti tällai-
sesta kokemuksesta. 

Fyysinen väkivalta. Fyysistä väkivaltaa, jossa 
tekijä oli käynyt nuoren kimppuun esimerkiksi lyömäl-
lä, potkimalla tai jotakin asetta käyttäen, oli vuoden 
aikana kokenut 16 prosenttia yhdeksäsluokkalaisista. 
Viimeisen vuoden aikana vanhempien taholta tullutta 
kuritusväkivaltaa kokeneita nuoria oli 8 prosenttia. 

Etnisyyteen tai mielipiteisiin perustuva uhkailu 
ja väkivalta. Nuorista 4 prosenttia kertoi kyselyssä, 
että heitä oli uhkailtu tai heihin oli kohdistettu väki-
valtaa heidän kielensä, ihonvärinsä, uskontonsa tai 
yhteiskunnallisen mielipiteensä vuoksi.

Seksuaalinen häirintä. Nuorten kokemaa sek-
suaalista häirintää kartoitettiin kysymällä, oliko nuori 
kokenut sukupuolista lähentelyä tai kanssakäymistä 
aikuisen tai nuorta itseään vähintään viisi vuotta van-
hemman henkilön kanssa. Vuoden aikana seksuaalista 
häirintää kokeneita nuoria oli 9 prosenttia. 

Uhrikokemusten yleisyys 1998–2012. Nuorisori-
kollisuuskyselyissä on vuosien 1998–2012 ajalta viisi 
vertailukelpoista uhrikysymystä, joiden osalta voidaan 
tutkia nuorten uhrikokemusten yleisyyden kehitystä. 
Nämä ovat varkaus, uhkaamalla tai väkivallan avulla 
varastaminen, kiusaaminen, väkivallalla uhkaaminen ja 
fyysinen väkivalta. Taulukossa 2 tarkastellaan näiden 
tekojen yleisyyttä eri mittauksissa.

Varkauden kohteeksi joutuminen on yleistynyt vuo-
den 2004 jälkeen. Vuonna 2004 nuorista 16 prosenttia 
kertoi, että heiltä oli varastettu omaisuutta. Vastaava 
osuus vuoden 2012 kyselyssä oli 22 prosenttia. Uh-
kaamalla varastamisessa ei ole tapahtunut juurikaan 
muutoksia koko mittausjakson aikana vaan teon koke-
neiden osuus on pysytellyt 5–7 prosentissa. Myöskään 
viimeisimpien mittausten välillä ei ole muutosta.

Kiusaamisen, uhkailun ja väkivallan kokeminen 
on vähentynyt merkitsevästi viimeisen neljän vuoden 
aikana. Kiusaaminen ja fyysinen väkivalta yleistyivät 
jaksolla 2004–2008 ja viimeisimmässä, vuoden 2012 
kyselyssä näiden uhrikokemusten osalta on palattu 
lähelle vuoden 2004 tasoa. Näyttää siltä, että vuosi 
2008 muodostaa kiusaamisen ja fyysisen väkivallan 
osalta poikkeaman muuten melko tasaisena pysynee-
seen kehitykseen.

1998 2001 2004 2008 2012**

varkaus 18 17 16 20 22

uhkaamalla varastaminen 6 7 5 6 6

kiusaaminen 11 11 11 17 13*

väkivallalla uhkaaminen 20 23 22 24 19*

väkivalta 17 18 16 20 16*

N 4 503 4 347 5 142 5 826 4 855

Taulukko 2 Kuluneen vuoden aikana uhrikokemuksen kokeneita nuoria 1998–2012, %

**) *=p<.05 (vuosien 2008 ja 2012 ero)
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Kyselyn toteuttaminen 

Tutkimuksen perusjoukkona ovat koko maan suomen-
kielisten yläasteiden yhdeksännen luokan oppilaat. 
Otos muodostettiin siten, että arvontayksikkönä oli 
koulu. Otosta muodostettaessa varmistettiin eri kun-
tatyyppien riittävä edustus. Samoin otannassa huo-
mioitiin koulujen koko (probability proportional to size 
-otanta). Otannan ja valmiiden aineistojen painotuksen 
suoritti Tilastokeskus.

Yhdeksänsien luokkien aineisto kerättiin helmi–
huhtikuussa. Kysely tehtiin koulutuntien aikana, 
tietokoneluokassa, yhteysopettajan ohjeistaessa ja 
valvoessa tuntia. Yhteysopettajat oli perehdytetty kyse-
lyaineiston keräämiseen. Oppilaat vastasivat kyselyyn 
nimettömästi. Vastausprosentti oli 80 %. 

Raportissa esitetyt tiedot on laskettu painotetusta 
aineistosta. Painotus huomioi sekä otanta-asetelman 
että vastauskadon. Raportin merkitsevyystarkastelut 
on tehty khi2-testillä tai vastaavalla kahden riippumat-
toman otoksen suhteellisen osuuden testillä. Tämän 
lisäksi estimaattien luotettavuutta on parannettu huo-
mioimalla vastausten ryvästyminen koulutasolla.

Tutkimus on toteutettu Oikeuspoliittisessa tutki-
muslaitoksessa. Oikeusministeriö ja opetus- ja kult-
tuuriministeriö ovat rahoittaneet tutkimusta.


