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Nuorten rikoskäyttäytyminen ja uhrikokemukset 2012  

 
15–16-vuotiaiden nuorten kielletyistä ja rikollisista teoista yleisin on luvaton tiedostojen 
lataaminen internetistä. Kun nuoret joutuvat rikoksen uhriksi, kyse on useimmiten heidän 
omaisuuteensa kohdistuneesta vahingonteosta tai varkaudesta. Nämä tiedot käyvät ilmi 
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen seitsemännestä nuorisorikollisuuskyselystä, joka to-
teutettiin keväällä 2012. (Venla Salmi: Katsaus nuorten rikoskäyttäytymiseen ja uhriko-
kemuksiin 2012. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkokatsauksia 27/2012 ja Venla 
Salmi: Nuorten rikoskäyttäytyminen ja uhrikokemukset 2012. Oikeuspoliittisen tutkimus-
laitoksen tutkimustiedonantoja 113.) 
 
Luvaton verkkolataaminen nuorilla yleisempää kuin alkoholin humalajuominen  
tai luvaton poissaolo koulusta 
Tutkituista teoista selvästi yleisin 15–16-vuotiaiden nuorten parissa oli erityyppisten tie-
dostojen luvaton lataaminen internetistä; 71 prosenttia nuorista oli vuoden aikana ladannut 
internetistä musiikkia, ohjelmia tai pelejä luvattomasti (kuvio 1). Miltei kolmannes nuoris-
ta kertoi lataavansa luvattomasti verkosta vähintään kerran viikossa. Seuraavaksi yleisim-
piä nuorten tekemistä kielletyistä teoista olivat alkoholin humalajuominen (51 % tehnyt 
vuoden aikana) ja luvattomat poissaolot koulusta (40 %).  

Vakavat omaisuusrikokset ovat nuorille harvinaisia. Kolme prosenttia nuorista oli va-
rastanut toiselta henkilöltä omaisuutta uhkaamalla tai väkivaltaa käyttäen. Moottoriajoneu-
von varastaneita nuoria oli 2 prosenttia. 
 
Nuorten yleisimpiä uhrikokemuksia omaisuuteen kohdistuvat varkaudet ja  
vahingonteot 
Nuorista 23 prosenttia ilmoitti, että joku oli vahingoittanut heidän omaisuuttaan vuoden ai-
kana. Miltei yhtä monelta nuorelta (22 %) oli varastettu omaisuutta. Joka viides (19 %) oli 
kokenut väkivallalla uhkaamista ja joka kuudes (16 %) fyysistä väkivaltaa vuoden aikana. 
Nuoriin kohdistuva fyysinen väkivalta oli useimmin toisten nuorten tekemää. Tuttujen 
henkilöiden tekemä väkivalta oli selvästi yleisempää kuin tuntemattomien taholta tullut 
väkivalta. 
 
Alkoholi aiempaa harvemmin mukana nuorten teoissa 
Nuorten väkivalta- ja vahingontekotilanteisiin liittyvä alkoholin käyttö on vähentynyt 
viime vuosina. Samaan aikaan nuorten väkivaltatilanteissa ihmisille ja omaisuudelle ai-
heutetut vahingot ovat vähentyneet jonkin verran. Viimeisen neljän vuoden aikana vähe-
ni myös humalassa moottoriajoneuvolla ajaminen. 
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Rikoskäyttäytymisen kehityssuunnat 
Nuorten tekemät omaisuusrikokset (varastaminen ja vahingonteot) harvinaistuivat voimak-
kaasti 1990-luvun lopulla, jonka jälkeen taso on pysynyt melko vakaana 2000-luvun aikana. 
Vuonna 2012 vahingontekoja tehneitä ja koulusta varastaneita nuoria oli kuitenkin enemmän 
kuin neljä vuotta aiemmin. Väkivallantekojen yleisyys on pysynyt varsin tasaisena vuodesta 
1995 lähtien. Jaksolla 2004–2012 väkivalta on ollut hiukan harvinaisempaa kuin tätä edeltä-
vissä mittauksissa.  
 
Miksi nuorisorikollisuuskyselyjä tehdään 
Poliisin tietoon ja sitä kautta virallisiin tilastoihin tulee vain pieni osa rikoksista, ja erityi-
sesti ns. massarikollisuudessa piiloon jäävien tekojen osuus on suuri. Koska nuorten rikolli-
suuden määrästä, piirteistä ja kehityksestä halutaan muodostaa oikeasuhtainen kuva, tarvi-
taan viranomaistilastojen lisäksi kokonaisrikollisuutta mittaavia kyselyitä. 

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen nuorisorikollisuuskyselyissä oppilaat vastaavat ni-
mettömästi tekemiään ja kokemiaan rikoksia koskeviin kysymyksiin. Tutkimus on toistettu 
seitsemästi vuosina 1995–2012. Vuonna 2012 kyselyyn vastasi 4 855 yhdeksäsluokkalaista. 
Perusjoukkona ovat koko maan suomenkielisten yläasteiden yhdeksännen luokka-asteen 
oppilaat. 
 

Lisätietoja tutkija Venla Salmi, puh. 029 56 65350 
 
Tutkimus on 12.12.2012 OPTL:n kotisivuilla http://www.optula.om.fi 
Julkaisun voi tilata Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta puh. 029 566 5355 
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Kuvio 1  Kuluneen vuoden aikana teon ainakin kerran tehneitä, %  

 


