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ESIPUHE 

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen (OPTL) kriminologinen yksikko 
kaynnisti vuonna 1995 nuorten rikollisuutta mittaavat kyselytutkimukset. 
Ne ovatkohdistuneet suomenkielisten peruskoulujen yhdeksansien luokki
en oppilaisiin, siis 15-16-vuotiaisiin nuoriin. 

Kyselytutkimukset ovat tarkea valine nuorisorikollisuuden mittaa
misessa. Ne taydentavat, ja monesti myos oikaisevat, poliisitilaston seka 
yksittaisten rikostapausten pohjalta muodostuvaa kuvaa nuorten rikolli
suuden laadusta, maarastaja suunnasta. 

Suuri osa nuorten rikosten kohteista- uhreista- on myos nuoria, ja 
nuoret voivatjoutua myos aikuisten rikosten uhreiksi. Tassa raportissa on 
kiinnitetty huomiota myos tahan puoleen. 

Raportti nojautuu paaosin vuosien 1995-2001 nuorisorikollisuus

kyselyihin, mutta sisaltaa tietoja myos Helsingissa ja Turussa tehdyista 
paikallisista kyselyista. Eri kirjoittajien laatimat luvut ovat itsenaisia 
artikkeleita. 

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos kiittaa tutkimukseen osallistunei

den koul uj en oppilaita, opettaj ia j a rehtoreita hyvin suj uneesta yhteistyosta. 
Vuoden 2001 kyselyn aineiston kokoamista koordinoi OPTL:ssa Kirsi 
Eraranta. Kyselyn toteuttamiseen saatiin osarahoitus opetusministeriOlta. 

Helsingissa 15. paivana toukokuuta 2002 

Tapia Lappi-Seppala 
Johtaja 
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1 
PIILORIKOLLISUUDEN 

TUTKIMUS 
Janne Kivivuori 

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 

1.1 Nuoruus "rikollisena eHimanvaiheena" 

Nuorten rikokset saivat vuonna 2001 runsaasti huomiota julkisuudessa. 
Syyna olivat eraat vakavat vakivallanteot, erityisesti Keravalla sattuneet 
henkirikokset seka ns. Heinojen tapaus, jossa ryhma eri ikaisia nuoria 
surmasi kaksi aikuista. 

Tilastojen pohjalta tiedetaan, etta 15-17-vuotiaiden tekemat tapot, 
murhat ja surmat Iisaantyivat 1990-luvun jalkimmaisella puoliskolla. 
Ikaryhman henkirikostiheys nousi Iahelle aikuisten tasoa, ja ainakin 
toistaiseksi taso on pysynyt uudella korkeammalla tasolla. Aivan viime 
vuosina on ollut viitteita siita, etta myos aile 15-vuotiaiden henkirikokset 
saattavat olla lisaantymassa (Kivivuori & Aromaa 2002). 

Mutta kuinka moni nuori sitten syyllistyy henkirikokseen? Vuoden 
2001 poliisitilastoon kirjautui kuusi 15-17-vuotiasta nuorta tappoon tai 
murhaan syylliseksi epailtyna. Ikaryhmaan kuului saman vuoden aikana 
kaikkiaan 193 192 nuorta, eli 100 000 nuorta kohden henkirikoksesta 
epailtyja oli 3, 1. 

Nuoruus on elamankaaren "rikollisinta" aikaa-ainakinjos tarkastel
laan yleisimpia omaisuus- ja vakivaltarikollisuuden lajeja. Kuviossa 1 on 
esitetty vuonna 2001 varkaus- tai pahoinpitelyrikoksesta epailtyjen ikaryh
man kokoon suhteutetut maarat. Kuvio perustuu niin sanottuun nettotilas
toon,jossa henkilo voi esiintya vain kerran. Jos henkilo on ollut syylliseksi 
epailtyna useisiin selvitettyihin rikoksiin, han tilastoituu t6rkeimman 
rikoksensa mukaan. 
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Varkaus- ja pahoinpitelyrikoksesta poliisin tietoon tulleita ian mukaan 
200 I . Laskettu Tilastokeskuksen luvuista. 

Eri ikaryhmista 15-vuotiaat osallistuivat eniten varkauksi in. Pahoinpitelyyn 

osallistumisen huippu oli 18-vuotiaana1
• Kuvion 1 suhdeluvut on laskettu 

ikaryhman tuhatta henkea kohden. 15-vuotiaiden varastamishuipun luke rna 

13,3 vastaa prosentteina sita, etta 1,3 prosenttia 15-vuotiaista teki poliisin 

kirjaaman varkauden. Vastaavasti 0,9 prosenttia 18-vuotiaista teki poliisin 

ki1jaaman pahoinpitelyn. 

Kuviossa 1 esitetyt tiedot perustuvat siis poliisin tietoon tulleisiin 

selvitettyihin rikoksiin. Mutta voidaanko viranomaistilastoihin nojautua, 

jos halutaan selvittaa nuorten rikollisuuden todellista maaraaja kehitysta? 

1.2 Ongelmana piilorikollisuus 

Rikollisuutta kuvaavat viranomaistilastot eivat sisalla tekoja, jotka eivat 

syysta tai toisesta ole tulleet poliisin tietoon. Niin sanottu piiloon jaava 

rikollisuus puuttuu niista kokonaan. Tekijoiden ( epailtyjen) osaltamyt:is se, 

ettei rikosta voida selvittaa, vahentaa tilaston luotettavuutta. 

Poliisin tietoon tulleen rikollisuuden tasossa ilmenevat muutokset 

voivat johtua muista seikoista kuin rikollisen kayttaytymisen yleisyyden 

muutoksesta. Tarkeimpia poliisitilastoon vaikuttavia muita tekijoita ovat: 

(1) rikoslain muutokset, (2) uhrien ja muiden alttius ilmoittaa rikoksista 

poliisille, (3) rikosten kontrollin tehokkuus ja kohdentaminen; ja 

(4) mahdolliset muutokset ilmi tulleiden tekojen rekisteroinnissa, kirjaa

misalttiudessaja laskennassa (Ruther 2001, 297, ks. myos kuvio 2). 

1 Monissa muissa rikos laje issa, esimerkiksi petos- j a kavall usri ko llisuudessa seka 
talousrikol lisuuden eri muodoissa, ikahuippu aj oittuu aikuisryhmiin . 
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Kuinka merkitUiva vir he syntyy,jos rikoksia tekevien maaria arvioi
daan viranomaistilaston perusteella? Tamii riippuu paljolti siita, mista 
rikoslajista on kysymys. Esimerkiksi kuolemaan johtaneen vakivallan 
maiirasta saadaan verraten luotettava kuva poliisi- jakuolemansyytilastojen 
avulla. Mutta heti kun siirrytaan tarkastelemaan muuta rikollisuutta, 
viranomaistilastojen kiiyttOarvo laskee. 

I Rikoskayttaytyminen I ,.. 
Tilastoitujen 

I llmoittamisalttius I ,.. rikosten ja 
tekijoiden 

I Kirjaamisalttius I ,.. maara (kuvaa 
myos 

I Poliisikontrollin I sosiaalista 

kohdistaminen I kontrollia, ei 

I I 
vain rikoksia) 

Lainmuutokset 
,.. 

Kuvio 2 Tilastoidun rikollisuuden miHiriHin vaikuttavia tekijoita 

Piilorikollisuuden ongelmaa voidaan havainnollistaa vertailemalla vuoden 
2001 poliisitilastoa ja vuoden 2001 nuorisorikollisuuskyselyn tuloksia. 
Vertailut ovat useista syista johtuen karkeita ja viitteellisia. Ensinnakin 
nettotilastossa tekijat kirjautuvat vain tarkeimman rikoksensa tekijana. 
Nettotilastoa on kuitenkin syyta kayttaa, koska bruttotilastossa (Statfin) 
sama henkil6 voi esiintya useita kertoja. Toiseksi tilastoissa kaytettavat, 
lakiin perustuvat rikosluokitukset eivat tasmiilleen vastaa kyselyssa esitet
tyja kysymyksia. Kolmanneksi tilastovuosi vastaa kalenterivuotta, mutta 
kysely viittaa kyselyhetkeii (toukokuu 2001) edeltaneeseen vuoteen. 
Neljanneksi kyselyssii olivat mukana vain suomenkielisia oppilaitoksia 
kayvat nuoret; seuraavassa laskelmassa on oletettu, etta koko ikaryhmiin 
osallistumisprosentti on sama. 

Vuoden 2001 kyselyaineistossa noin kaksi kolmasosaa vastanneista 
oli 15-vuotiaitaja loput 16-vuotiaita. Kun poliisitilastossa rikosten tekijoi
den ika on ilmoitettu ikavuoden tarkkuudella, sen pohjalta on arvioitu 
vastaavan sekaryhman tekemien rikosten maara. Vuoden 2001 aikana 
15-16-vuotiaistanuorista 796 syyllistyi poliisin tietoon tulleeseen varkaus
rikokseen2. Kyselyaineiston perusteella voidaan arvioida, etta 7 420 vas-

2 Varkauden kohteesta ei ole tietoa iki:ivakioidussa tilastotarkastelussa. Ti:issi:i vertailussa 
on oletettu, etta poliisin tilastoimat 15-16-vuotiaiden varkausrikokset kohdistuvat 
erilaisiin myymi:i!Oihinja kauppoihin. 
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taavan ikaista nuorta oli varastanut myymalasta vuoden 2001 toukokuuta 
edeltaneen vuoden aikana. Karkea laskelma viittaa siis siihen, etta noin 11 
prosenttia varastaneista nuoristajai teostaan kiinni ja rekisteroityi poliisin 
rikosilmoitusjarjestelmaan. Pahoinpitelyrikosten osalta vastaavat luvut 
olivat 448 (poliisitilasto) ja 5 030 (kyselyyn perustuva arvio), eli noin 
yhdeksan prosenttia toisen henkilon vuoden aikana hakanneista rekisteroi

tyi rikosilmoitusjarjestelmaan.-Viitteellisen laskelman perusteella no in 90 
prosenttia varastaneista ja vakivaltaa harjoittaneista nuorista ei tilastoidu 
rikostilastoon. 

koulusta varas tam in en 

graffitien tms. teko 

laakkeen paihdekaytto 

varastetun tavaran oslo 

marihuanan tai hasiksen kaytto 

vahingonteko koulussa 

hum alas sa a jam in en 

muun huumeen kaytto 

ilm an ajokorttia a jam in en 

vahingonteko 

osallistuminen tappeluun 

kaupasta varas tam in en 

pahoinpitely 

aut on varas tam in en 

% 0 

~4,7 

5 

6 

6,4 

10 

11 ,2 

12,2 

14 

14,4 

16 ,~ 

1 5 20 

21' 

25 

Kuvio 3 Poliisin tietoon teon johdosta tulleita nuoria (%), niista jotka ovat 
tehneet teon ainakin kerran elamansa aikana, NRK-2001 

Toinen tapa arvioida asiaa on kysya nuorilta suoraan kyselyssa, ovatko he 
tulleet poliisin tietoon rikostensa johdosta. Kuten kuvio 3 osoittaa, verraten 

pieni osa rikoksia tehneista nuorista on tullut poliisin tietoon. Myymalavar
kauden tehneista 14,4 prosenttia oli tullut teon johdosta poliisin tietoon 
joskus elamassaan; pahoinpitelyn kohdalla vastaava osuus o1i 16,7 prosent
tia. Osuudet ovat siis hivenen korkeampia kuin edella tehdyssa viitteelli
sessa laskelmassa. Ero selittyy silla, etta kuvion 3 tarkastelu viittaa koko 
elaman aikaiseen kokemukseen. Lisaksi kyselyssa kysyttiin poliisin tietoon 
tulemista, ei rikosilmoitusjarjestelmaan kirjautumista. Nuoret voivat tulia 
tekojensajohdosta poliisin tietoon ilman etta heista tehdaan rikosilmoitus. 
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Piilorikollisuus on siis laajaa. On hyvin mahdollista, etta muutokset 

tilastoidun rikollisuuden tasossa johtuvat ilmi tulemiseen vaikuttavista 

tekijoista (kuvio 2) eivatka siten liity rikollisuuden maaraan. Siksi piilori

kollisuuden ongelma on merkittava myos yhteiskuntapoliittisesta nii.kokul
masta. Ongelman korjaamiseksi kriminologiassa on kehitetty taydentavia 
menetelmia, joilla voidaan selvittaa rikoskayttaytymisen todellista tasoaja 

sen mahdollisia muutoksia. Esittelen ens in muut menetelmat lyhyestij a sen 
jalkeen hieman perusteellisemmin itse ilmoitetun rikollisuuden menetel

man. Suurin osa tassii. julkaisussa esitettavista tiedoista perustuu itse 

ilmoitetun rikollisuuden menetelmaan. 

1.3 Taydentavia tietolahteita 

Tilastojen lahdekritiikki 

Yleisin ja halvin tapa selvittaa todellista rikollisuustasoa lienee viran

omaistilastojen lahdekriittinen analyysi. Normien, viranomaistoiminnanja 

ilmoittamisalttiuden vaikutuksen pohtiminen ja huomioiminen rikostilasto
ja tulkittaessa on jo itsessaan viranomaistilaston lahdekriittista analyysia. 

Jos naita vaikutuksia ei huomioida, tilastoidun rikostason muutoksia 

voidaan tulkita virheellisesti . 
Eri tilastojen vertailu on keino arvioida niiden luotettavuutta. Mah

dollisuuksia tarjoavat esimerkiksi vakuutustilastot. Vakivallan osalta 

voidaan yrittaa kayttaa myos sairaaloiden hoitotietoja. Nama menetelmat 

eivat ratkaise piilorikollisuuden ongelmaa, vaikka niiden avulla voidaan 
epasuorasti arvioida- tai arvailla - , minkalaiset teot ehka jaavat muita 

herkemmin piilorikollisuudeksi eri lahteissa. 

Kokeellinen menetelmd 

Harvinainenja aarimmainen menetelma tutkia piilorikollisuutta on tarkas

tella kokeellisesti kiinni jaamisen todennakoisyytta. Tii.ma voidaan toteut
taa esimerkiksi niin, etta tutkimusavustajat varastavat omistajan luvalla 

kaupasta ilman etta kaupan henkilOkunta tietaa kokeesta (Schneider 1987, 
191 ). Kokeellisen menetelman kayttOa rajoittavat eettiset syyt. Ei tieten

kaii.n kay painsa, etta tutkijat tekisivat esimerkiksi vakivalta- tai talousri

koksia selvittaakseen kiinni jaamisen todennakoisyytta ja sita kautta 

piilorikollisuuden laajuutta. 



6 

Sijais- ja jasenarviot 

Jasenarviomenetelmassa ihmisia pyydetaan arvioimaan ystaviensa, tutta
viensa tai saman toimintaymparist6n pi iris sa toimivien henkiiOiden rikolli
suutta. Menetelma ei ole kiteytynyt tutkimusperinteeksi samalla tavalla 

kuin jaljempana esiteltavat uhritutkimus ja itse ilmoitetun rikollisuuden 
tutkimus. Tata kuvaa sekin, ettei sille ole vakiintunutta nimea. 

Englannin kielessa on kaytetty ainakin nimityksia proxy reporting 
(Junger-Tas & Marshall 1999, 351 ), collateral reports (Hi bell ym. 2000, 
33) ja bystander reporting (Bergqvist 2001 ). Saksan kielessa menetelmasta 
kaytetaan termia Informantenbefragung (Schneider 1987, 191). Kyse on 
siis tosiaankin informanttien kaytosta hieman samassa mielessa kuin 
antropologisessa tutkimuksessa kaytetaan niin sanottuja avaintiedott~ia, 
jotka tuntevat kuvattavan kulttuurimuodon tai elamantavan hyvin (Gron
fors 1985, 112-118). Eras saksankielinen kirjoittaja on kayttanytjasenar
vioiden antajista ilmausta Mitwisser (Ruckert 2000, 21 ). Ilmaisu on osuva, 
koska useimmiten kyse on sosiaaliseen verkostoon tai jaettuun kokemuk
seen nojaavasta "yhdessa tietamisesta". 

Sijais- jajasenarvioita pyydetaan lahes aina henkiiOilta,joiden suhde 
arvioitaviin ei ole sattumanvarainen, vaan perustuu johonkin sosiaaliseen 
siteeseen tai yhteiseen kokemukseen. Esimerkiksi yleinen kysymys, "onko 
rikollisuus mielestanne lisaantynyt", on niin kohdentumaton, ettei sita voi 

pitaa sijais- tai jasenarviona tai ylipaataan piilorikollisuuden mittaamisena. 
Kyse on silloin pikemminkin tutkitun ryhman rikollisuussuhteen tai -pelon 

selvittamisesta. 
Suomessajasenarviomenetelmaaon kaytetty ainakin perhevakivallan 

(Peltoniemi 1982), huumeiden kayt6n (Kontula 1986) ja talousrikollisuu
den (Kivivuori & Vuorinen 2001) tutkimuksessa. 

Jasenarvioita on kaytetty hyvin nuorten lasten tutkimukseen, jolloin 
arvioita voidaan pyytaa esimerkiksi vanhemmilta, opettajilta tai muilta 
lapsilta (Gottfredson 2001, 27-28). Niita on kaytetty myos itse ilmoitetun 
rikollisuuden tutkimusmenetelman luotettavuuden arvioinnissa. On tarkas
teltu, antavatko eri tietolahteet samanlaisen kuvan nuorten rikoskayttayty
misesta kuin nuoret itse. Tulokset ovat yleensa tukeneet itse ilmoitetun 
rikollisuuden menetelman luotettavuutta (Junger-Tas & Marshall 1999, 
350-351), mutta niiden voidaan sanoa tukevan myos jasenarvioiden 
luotettavuutta. 

Jasenarvioasetelmissa arvioidun ja arvioivan henkiiOn valilla on 
joskus myos kontrolli- ja valtasuhde. Se ei valttamatta ole arvioiden 
luotettavuutta heikentava tekija. Sen sijaan nuorten kayttaminen toistensa 
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tekojen asiantuntijoina voi olla ongelmallista. Nuorilla on tunnetusti 
illuusioita siita, kuinka yleista nuorten rikoskayttaytyminen on (Hauge 
1971). He saattavat jopa liioitella rikollisuuttaan ollakseen mahdollisim
man "normaaleja" nuoria. Vuoden 2001 nuorisorikollisuuskyselyssa 8,0 
prosenttia tytoista ja 15,0 prosenttia pojista myonsi joskus "vahiin liioitel
leensa" kavereilleen "rikoksiaan". Ilmio heikentiiii jonkin verran jiisenar

vioiden kiiyttokelpoisuutta nuorten rikollisuuden tutkimuksessa. On 
parempi kysya nuorelta hiinen omista teoistaan, tai hiineen kohdistuneista 
teoista, kuin hanen kaveriensa teoista. 

Toisen tyyppisestii metodologisesta kiiytosta on kyse, jos jiisenar
viomenetelmiilla paikataan kyselyissii aina ilmenevaii puuttuvien tietojen 
ongelmaa. Esimerkiksi OPTL:n nuorisorikollisuuskyselyissa hankittujen 
tietojen laatua kontrolloidaan siten, etta tutkimustuntien pitajiit arvioivat 
tunnilta poissa olevien oppilaiden taipumusta rikkoa normeja. Nain voi
daan arvioida ulkoisen kadon vaikutusta varsinaisen kyselyn tuloksiin 
(Liite 1). 

Uhritutkimus 

Piilorikollisuuden tutkimuksessa ehka eniten kaytetty menetelmii on 
uhritutkimus, jossa vastaajilta kysytiian, ovatko he joutuneet rikosten 
uhriksi. 

Suomessa on tehty edustaviin otoksiin perustuvia kansallisia uhri
haastatteluja vuodesta 1970 (Aromaa 1971; ks. myos Heiskanen 2002), ja 
Suomi on ollut mukana kansainvalisessii uhritutkimuksessa (ICVS) sen 
alusta eli vuodesta 1989 alkaen (Aromaa & Heiskanen 2000). Nuorisori

kollisuuskyselyissa on vuosina 1998 ja 2001 ollut kysymyksiii myos 
rikosten uhriksi j outumisesta (kohta 2. 5). Uhrikyselyissii rikoksen kohteek
si joutumista voidaan kysyii paitsi yksityishenkiloilta myos yrityksiltii ja 
yhteisoilta (Aromaa & Laitinen 1994; Aromaa & Lehti 2001). 

Menetelman yhtena etuna on mahdollisuus kysyii yksityishenkiloilta 
ja yrityksiltii, ilmoitettiinko vastaajaan kohdistunut teko poliisille. Jos 
tekoa ei ilmoitettu, voidaan kysya, miksi nain meneteltiin . 

Uhritutkimusmenetelma saattaa olla sop iva menetelma sellaistenkin 
tekojen tutkimuksessa, jotka ovat niin arkaluontoisia, ettei niista voida 
saada tietoa itse ilmoitetun rikollisuuden tai sijaisarvioiden avulla. Mene
telman rajoitteena voidaan pitaa ainakin sita, etta sen avulla ei voida tutkia 
niin kutsuttuja uhrittomia rikoksia kuten huumeiden kiiyttoa. 
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Itse ilmoitetun rikollisuuden tutkimus 

ltse ilmoitetun rikollisuuden tutkimuksessa vastaaj ia pyydetaan kertomaan, 
mita rikoksia he itse ovat tehneet esimerkiksi kuluneen vuoden aikana. 
Yleensa kysymyksiin vastataan nimettomasti, ellei tutkimusasetelma, 
esimerkiksi samojen henki!Oiden tutkiminen myohemmin uudestaan, 
edellyta henki!Otiedon keraamista. 

Ensimmainen suomalainen itse ilmoitetun rikollisuuden tutkimus 
tehtiin vuonna 1962, jolloin Helsingissaja Rovaniemella armeijan kutsun
toihin tulleet miehet vastasivat nimettomasti omaa rikollisuuttaan koske
viin kysymyksiin (ks. esim. Jaakkola 1965). Vuonna 1992 Suomi osallistui 

kansainvaliseen vertailevaan kyselyhankkeeseen (ISRD) nayttee11a, johon 
kuului Helsingin perus- ja ammattikouluja (Aromaa 1994). Oikeuspoliitti
nen tutkimuslaitos on tehnyt vuodesta 1995 alkaen 15-16-vuotiaisiin nuo
riin kohdistuvia itse ilmoitetun rikollisuuden mittauksia (tassa raportissa 
naista kaytetaan lyhennysta NRK). 

Itse ilmoitetun rikollisuuden tutkimuksen katsotaan soveltuvan 
parhaiten nuorten rikoskayttaytymisen tutkimuksiin. Vastaaminen omia 
rikkeita ja rikoksia koskeviin kysymyksiin sisaltaa vahemman riskeja 

nuorten kuin aikuisten silmissa. Aikuisten on todettu mukauttavan vastauk
siaan sosiaalisiin odotuksiin, mika voi rikollisuuden kohdalla johtaa 

salaamiseen (Junger-Tas & Marshal11999, 330). 
Metoditutkimusten perusteella menetelmaa voidaan pitaa luotettava

na, jos kysely on nimetOn ja oppilaat saavat itse sulkea vastauksensa 
kirjekuoreen. Luotettavuus on osoittautunut korkeaksi mm. tutkimuksissa, 
joissa on kysytty huumeiden kaytosta ja arvioitu sen jalkeen vastausten 
rehellisyytta kudosnaytteiden avulla (Bjarnason 1995; menetelmatutkimuk
sesta ks. myos esim. Honkatukia 1995, Kivivuori 1997, 2-4 ). 

Luottamus tutkimusmenetelmaa kohtaan lisaantyy,jos eri seuranta

hankkeet tuottavat samansuuntaisia tuloksia. Eurooppalaisessa alkoholi- ja 
huumetutkimushankkeessa (ESPAD) on kysytty vuosina 1995 ja 1999 
suomalaisilta yhdeksannen luokan oppilailta, ovatko he kayttaneet elaman
sa aikana marihuanaa tai hasista (Hibell ym. 2000). Vastaava kysymys on 

ollut myos suomalaisissanuorisorikollisuuskyselyissa. Eri mittausjarjestel
mat antavat samansuuntaisen kuvan nuorten huumeiden kayton yleisyydes
ta (kuvio 4). Myos Turussa vuosina 1992ja 2001 tehdyt paikalliset nuorten 
itse ilmoitetun rikollisuuden kyselyt antavat eri rikoslajien kehityksesta 
paaosin samansuuntaisen kuvan kuin kansalliset kyselyt (ks. Elonheimo, 
tamajulkaisu). Eri hankkeita vertailtaessa on kuitenkin syyta huomioida, 

etta kyselymenetelma on herkka paitsi kysymysten sanamuodon myos 
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kysymyskontekstin muutoksille. Tasmalleen samanakin pysyva kysymys 
voi tuottaa erilaisen vastauksen, jos edeltavia kysymyksia muutetaan 
(Kivivuori ym. 2001). 

14 
12 •·· 
10 - 6 

8 -. • • 
% 6 . ~-

4 

2 
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1994 1996 1998 2000 2002 

Kuvio 4 Marihuanaa tai hasista eliimansa aikana kayttaneita (%) 15-16-vuo
tiaista suomalaisista, NRK- ja ESP AD-tutkimukset 

Itse ilmoitetun rikollisuuden tutkimuksessa mitataan kayttaytymista, joka 

on lain mukaan rangaistavaa j a yleensa sosiaalisesti j a moraalisesti pahek

suttua (Junger-Tas & Marshal1199, 291). Nuorten kohdalla on kuitenkin 

huomioitava, etteivat nuoret valttamatta pida lain ja muiden normien 

rikkomista yksiselitteisen paheksuttavana. Kuten edella totesin, nuorten 

parissa on yleista ajatella, etta normien vastainen toiminta, ja myos lain 
rikkominen, on nuoruusian aikana seka tilastollisesti etta psykologisesti 

"normaalia" tai jopa "tervetta". Myos moderni kulttuurinen konteksti voi 

johtaa siihen, etta nuoret liioittelevat osallistumistaan rikoskayttaytymi

seen. 

Eras tapa tutkia liioittelun yleisyytta on kysya vastaajilta, ovatko he 

kayttaneet huumetta,jota ei ole olemassa. Vuoden 1999 ESPAD-tutkimuk

sessa vain 0,1 prosenttia suomalaisista vastaajista ilmoitti kayttaneensa 

tutkijoiden keksimaa "Relevin"-huumetta. Luku ali eurooppalaista keski
tasoa alhaisempi (Hibell ym. 2000, 39, 41 ). Liioittelu ei nayttaisi uhkaavan 

merkittavasti menetelman luotettavuutta. Vaikka nuoret liioittelevat "rikol
lisuuttaan" toisilleen, tama motiivi ei ehka johda ainakaan yhta yleiseen 

liioitteluun nimettomassa kyselytilanteessa. 

Kun tehdaanja luetaan itse ilmoitettua kiellettyajarikollista toimin

taa koskevia tutkimuksia, on paikallaan pitaa mielessa se, mitd ja missd 

mitataan. Tutkittavat rikkomukset ovat paasaant6isesti lievia. Nyrkkisaan

t6na on, ettei kovin vakavista teoista ole mielekasta kysya. Mita vakavampi 

teko, sita suurempi on vastaajan motiivi salata se. On kyseenalaista, onko 

luotettavaa tutkia vaikkapa laittoman kuolinavun antamista nimett6man 

kyselyn avulla (Maisch 1997, 188-231 ). Voidaan myos olettaa, etta mita 
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vakavampi teko, sita luotettavampiaovat viranomaistilastot,jolloin tayden
tavia piilorikollisuustutkimuksia ei tarvita. Tama koskee varsinkin kuole
maanjohtanutta vakivaltaa (ks. kohta 1.1). 

Nuorten rikoskayttaytymista selvittavat tutkimukset tehdaan usein 
kouluissa. Koulussa tehtava tutkimus jattaa ulkopuolelle henki!Ot, jotka 
ovatjoko pysyvasti tai aineiston keraamisen hetkella pois koulusta. Tutki

muspaivana poissa olleet oppilaat eivat ole mittauksen luotettavuutta 
merkittavasti alentava tekija (Liite 1 ). Sen sijaan ne nuoret, jotka eivat kay 
tavallista koulua ollenkaan, ovat eri asia. Kaikkein vakavimman rikollisuu
den tekijat voivat lukeutuajuuri tahan ryhmaan. 

Toisaalta ei ole syyta liioitella koulussa tehtavan tutkimuksen 
rajoituksia. Ainakin Suomessa peruskoulu sisallyttaa piiriinsa myos 
oppilaat,jotka on siirretty erityisopetusryhmiin kaytOsongelmienjohdosta. 
Suomalainen koulu ei ole "kunnollisten" ja "kilttien" oppilaiden saareke, 
joka on erossa muusta yhteiskunnastaja sen ongelmista. 

1.4 Taman raportin osat 

Tama raportti koostuu kuudesta luvusta, jotka ovat luonteeltaan itsenaisia 
artikkeleita. Lukuja yhdistaa yhteinen aihe: numien rikoskayttaytymisen 

tutkimus. Myos pddasiallinen tutkimusmenetelmd on yhteinen: artikkelit 
perustuvat nuorten itse ilmoittaman rikollisuuden kyselyihin, joissa on 
tosin ollut mukana myos nuorten uhrikokemuksia koskevia kysymyksia. 

Toisessa luvussa kuvataan nuorten rikoskayttaytymisen kehitys 
vuosien 1995-2001 kansallisten kyselyjen valossa. Luku sisaltaa tietoja 
myos nuoriin kohdistuneista rikoksista (2.5), nuorten todennakoisyydesta 
tulla poliisin tietoon rikosten yhteydessa (2.6) ja nuorten suhtautumisesta 
nuorten rikoksiin (2.7). Uutena nakokulmana on erikseen tarkasteltu 
nuorten opettajiin kohdistamaa hairintaa ja vakivaltaa (2.4). Vuosien 
1995-2001 selvimmiksi kehityssuunniksi nousevat omaisuuteen kohdistu

van rikollisuuden vaheneminen, taysin kilttien nuorten osuuden kasvu ja 
nuoriin kohdistuvan valvonnan tehostuminen. Luku paattyy pohdintoihin 
siita, mitka yhteiskunnalliset tekijat jakavat nuorisoa kasvavaan lainkuu
liaiseen enemmistOon ja pieneen vahemmistOon, joka syyllistyy vakaviin
kin rikoksiin. 

Kolmannessa luvussa Paivi Honkatukia tarkastelee nuoriin kohdis
tunutta seksuaalista hairintaaja ahdistelua. Artikkelin teoreettisena viiteke
hyksena on kriminologinen konstruktionismi. Honkatukia kuvaa tapoja, 
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joilla nuoret itse kokevat ja tulkitsevat itseensa kohdistuvaa seksuaalista 
hairintaa ja ahdistelua. Tilanteet koetaan paasaantOisesti epamiellyttavina 
ja niiden seuraukset kielteisina, mutta osa nuorista tulkitsee tilanteita 
myonteisemmassakin valossa. 

Neljannessa luvussa Anne Kouvonen aloittaa tarkastelunsa siita 
perinteisesta kasityksesta, etta ahkera tyonteko ja toimeliaisuus pitaa 
nuoret kaidalla tiella ja poissa rikosten poluilta. Kouvosen tutkimus 
osoittaa, ettei asia ole nain yksinkertainen. Painvastoin etenkin runsas 
tyonteko koulun ohella on yhteydessa rikoskayttaytymiseen. 

Venia Salmi vertailee viidennessa luvussa Helsingin kuudes- ja 
yhdeksasl uokkalaisten osallistumista erilaisiin rikoskayttaytymisen muotoi
hin. Ehka hieman yllattavastikin osallistuminen useisiin tekolajeihin 
paljastuu yleisemmaksi 12-13-vuotiaiden parissa kuin 15-16-vuotiaiden 
parissa. Salmi osoittaa myos, etta rikoskayttaytymisen yhteys ryhmatoimin
taan on 12-13-vuotiailla selvasti voimakkaampi kuin kolme vuotta van
hemmilla nuorilla. Han tulkitsee havaintojaan Moffitin ja Harrisin ryh
masosialisaatioteorioiden nakokulmasta. 

Henrik Elonheimo tarkastelee Turun nuorten rikoskayttaytymista 
vuosina 1992 ja 2001 tehtyjen kyselyjen val ossa. Kuten edella on todettu, 
useiden tekojen kohdalla Turun kehitys muistuttaa kansallista kehitysta. 
Elonheimo vertailee myos Turun nuoria muiden suurten kaupunkien 
nuoriin vuoden 2001 kyselyjen valossa. Tassakin vertailussa huomio 

kiinnittyy ensin siihen, etta monien tekolajien kohdalla rikoksiin osallistu

minen on saman tasoista. Turkulaiset nuoret nayttaisivat kuitenkin olevan 
mainettaan kiltimpia, j a kiltimpia kuin muitten suurten kaupunkien nuoret. 
Elonheimo nakee nuorten rikoskayttaytymisen keskeisena piirteena pola
risaation, johon on vastattu kontrollin tehostamisella. 
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2 
NUORET RIKOSTEN TEKIJOINA, 

UHREINA JA KONTROLLIN 
KOHTEINA 1995-2001 

Janne Kivivuori 
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos kaynnisti nuorten rikoskaytUiytymisen 

seurannan vuonna 1995. Menetelmana kaytettiin itse ilmoitetun rikollisuu

den kyselya. Vastaava kysely on sen jalkeen toistettu vuosina 1996, 1998 
ja 2001. Menetelmaa on esitelty tarkemmin edellisessa luvussa. 

Tassa luvussa esitellaan tietoja nuorten rikoskayttaytymisen 

yleisyydestajamuutoksista vuosina 1995-2001. Luku sisaltaa tietoja myos 

nuorten joutumisesta rikosten uhreiksi seka nuoriin kohdistuvasta 

poI i isikontro llista. 

Kyselyt on kohdistettu yhdeksannen luokan oppilaisiin,jotka ovat 
vastaushetkella 15- tai 16-vuotiaita. He ovat siis rikosoikeudelli
sesti vastuussa teoistaan. Yhdeksas luokkataso on valittu tutki
musten kohteeksi siksi, etta silloin koko ikaluokka on viimeista 
kertaa tavoitettavissa samassa instituutiossa. Peruskoulunjalkeen 
nuorten tiet hajoavat lukioon, ammattikouluihin ja tyoelamaan. 
Muiden tutkimusten perusteella tiedetaan, etta esimerkiksi 
ammattikoulujen oppilaiden rikostaso on korkeampi kuin 
lukiolaisten (Kivivuori ym. 2001).Tyoelamaan siirtyneiden 
rikostasoista ei ole tietoa. Peruskoulun viimeisella luokalla eri 
ryhmat ovat kuitenkin viela yhdessa,joten ko. ajankohtaa voidaan 
pitaa optimaalisena koko ikaryhman tutkimisen kannalta. 

Vuoden 2001 kysely toteutettiin kevaalla 2001 ja siihen vastasi 4 347 

peruskoulun yhdeksannen luokan nuorta. Kuten ennenkin, tutkimus rajattiin 

suomenkielisiin, kunnan yllapitamiin oppilaitoksiin. Menetelmatutkimuk

sen perusteella tama rajaus ei esta tulosten yleistamista kaikkiin suomenkie

listen oppilaitosten yhdeksannen luokkatason oppilaisiin (Kivivuori ym. 
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2001a). Sen sijaan ruotsinkielisiin oppilaitoksiin tuloksia ei voi yleistaa. 
Niiden oppilailla on eraiden hajatietojen perusteella todennakoisesti 
alhaisempi rikostaso kuin suomenkielisella puolella (sama), joskin tama 
edellyttaisi tarkempaa tutkimusta. 

Vuoden 2001 nuorisorikollisuuskyselyn toteuttamistiedot on esitetty 
liitteessa 1, jossa on tietoja mm. vastausprosentista ja puuttuvien tietojen 
kasittelysta. Seuraavia tietoja arvioitaessa on myos huomattava, etta kyse 
on koko maan yhdeksasluokkalaisista yhtena ryhmana (tai sukupuolista 
erikseen). Paikallisesti voi esiintya rikoskayttaytymisen tasoeroja, joita 
yleiskuvaus ei rekisteroi. 

Kysymysten vertailtavuus 1995-2001 

Kiellettya ja rikollista toimintaa koskevat kysymykset on paasaantOisesti 

pidetty sanamuodoiltaan identtisina, eika niiden esittamisjarjestysta ole 
muutettu. 

Vuonna 1996 lisattiin auton varastamista koskeva kysymys. 
Ajokortitta ajamisen sanamuotoa muutettiin siten, etta kysymys tarkoitti 
vain yleisia teita. Jalkimmainen muutos aiheuttikin huomattavan prevalens
sin laskun (taulukko 1). 

Luvatonta koulusta poissaoloa koskevaa kysymysta muutettiin 
vuoden 2001 kyse lyssa. Aiemmin kaytettiin sanamuotoa "ilman hyvaksytta
vaa syyta", nyt sanamuotoa "ilman koulun hyvaksymaa syyta". Muutoksen 
vaikutussuunta ei ole ilmeinen. Aiempi muotoilu on mahdollistanut 

tilanteen, jossa vastaaja ei ilmoita luvatonta poissaoloa, koska on pitanyt 
sen perustetta omasta mielestaan hyvaksyttavana. 

Lisaksi vuoden 2001 kyselyssa on uutena kysymyksena muiden 
huumeiden kuin hasiksen, marihuanan tai laakkeiden kayttoa koskeva 
kysymys. Muut huumeet ovat paaasiassa niin kutsuttuja kovia huumausai
neita. 

2.1 Elaman aikainen osallistuminen tekoihin 

Taulukossa 1 on esitetty tiedot siita, kuinka suuri osa kyselyihin vastanneis
ta on tehnyt teon ainakin kerran koko elamansa aikana. 

Elaman aikaista osallistumista kuvaavat luvut heijastavat ensisijaises
ti eri nuorisokohorttien valisia eroja, eivat kyselyvuosien valisia eroja. 
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Esimerkiksi vuoden 1995 kyselyn vastaajat syntyivat 1979-1980,ja vuoden 
2001 vastaajat syntyivat 1985-1986. 

Kuitenkin tiedetaan, etta osallistuminen useimpiin tekoihin kiihtyy 
vasta murrosiassa. Esimerkiksi vakivallan ja huumeiden kayton osalta 
elamanaikainen osallistuminen viittaa lahes taysin kyselya edeltaneen 
kahden tai kolmen vuoden aikaiseen toimintaan (Kivivuori 1999, 30-39). 

Mita tuoreemmasta mittauksesta on kyse, sita pienempi osa 
vastaajista on osallistunut elamansa aikana luvattomaan poissaoloon, 
vahingontekoihin ja erilaisiin varkauksiin. Myos koulukiusaamiseen 
osallistuminen on tasaisesti harvinaistunut. 

T I kk 1 El au u 0 a · k' k amansa a1 ana teon ama m h . erran te netUl, prosenttema 

1995 1996 1998 2001 pe 

luvaton poissaolo koulusta [62,7 55,6 55, 1] 50,6 *** 
kotoa karkaaminen 12,5 10,4 11,2 12,8 * 

aj okortitta aj o [50,8] 32,5 27,2 31,7 *** 
seiniin piirtely 32,6 33,7 31,2 27,4 *** 

vahingonteko koulussa 25,0 22,7 22,3 18,3 *** 
vahingonteko muualla 36,2 30,2 27,7 25,9 

kaupastab varastaminen 57,4 56,3 49,7 46,2 ** 
koulusta varastaminen 52,4 49,3 44,2 43,9 

kotoa varastaminen 35,3 35,3 35,5 31,5 *** 
varastetun tavaran osto 15,8 18,1 13,0 12,3 

auton varastaminen .. 2,3 1,7 1,6 

koulukiusaaminen 56,6 53,0 45,4 42,8 * 
osallistuminen tappe1uun 24,8 24,8 24,3 28,0 *** 

pahoinpitely 13,1 11,6 10,6 13,8 *** 
marih. tai hasiksen kaytto 6,1 8,0 8,8 11,6 *** 
laakkeen kaytto paihteena 12,9 12,2 10,4 13,8 *** 

muun huumeen kayttoc .. .. .. 2,4 .. 
humalassa ajod 21,5 20,8 20,7 18,9 

Ne 1 195 4 204 4 503 4 347 

a) Kysymysten vertailtavuudesta ks. kohta "kysymysten vertailukelp01suus 1995-2001 ". 
b) Kaupasta tai kioskista varastaminen. c) Mittaa paaasiassa ns. kovien huumeiden 
kayttoa. d) Moottoriajoneuvolla. e) Vuosien 1998 ja 2001 valisen eron merkitsevyys. 
* = p<.05, ** = p<.01 ja *** = p<.OOl. e) Otoksen vastaajamaara. 

Tappeluun osallistuneiden ja toisen henki\on hakanneiden osuus nousi 
vuoden 2001 mittauksessa, joskin jalkimmaisen teon osalta kyse on 
paluusta vuoden 1995 tasolle. Myos marihuanan ja hasiksen kaytto seka 
laakkeiden kaytto paihteena nayttaa yleistyneen ainakin kertaluontoisena 
kokeiluna. Nama teot ovatjuuri niita, jotka yleensa tehdaan ensimmaisen 
kerran verraten Iabella vastaushetken ikaa, tyypillisesti 13-14-vuotiaana. 
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Varastamisvaiheet. Nuorilta kysyttiin myos, olivatko he koskaan 
elamansii aikana kokeneet vaihetta, jonka aikana he varastelivat kaupoista 
tai kioskeista "enemman kuin tavallisesti". Tallaisen vaiheen kokeneita oli 
26, 21, 19 ja 18 prosenttia vuosien 1995-2001 kyselyissa. 

2.2 Kuluneen vuoden aikainen osallistuminen 
tekoihin 

Yleiskuva 

Taulukossa 2 on esitetty tiedot siita, kuinka suuri osa kyselyihin vastanneis
ta nuorista teki teon ainakin kerran kuluneen vuoden aikana. Nama luvut 

kuvaavat edellista taulukkoa paremmin sita, onko 15-16-vuotiaiden 
nuorten rikoskayttaytyminen lisaantynyt tai vahentynyt. 

Taulukko 2 Kuluneen vuoden aikana teon ainakin kerran tehneitll, proscnLtcina 

1995 1996 1998 2001 p' 

luvaton poissaolo koulusta [45,8 42,2 43,4] 38,8 *** 
kotoa karkaaminen 8,4 7,3 7,1 6,4 

ajokortitta ajo [35,9] 24,8 19,9 21,7 * 
seiniin piirtely 18,6 18,2 16,1 13, I *** 

vahingonteko koulussa 13,7 12,9 11,3 8,6 ** 
vahingonteko muualla 19,9 15,9 13,5 10,2 *** 

kaupastab varastaminen 15,4 19,0 15,2 11,9 *** 
koulusta varastaminen 30,1 27,2 20,5 19,2 

kotoa varastaminen 20,2 21,0 20,9 16,7 *** 
varastetun tavaran osto 9,0 10,5 7,5 5,9 

auton varastaminen .. 1,4 1,1 0,8 

koulukiusaaminen 24,9 21,6 20,3 14,6 *** 
osallistuminen tappeluun 13,3 13,6 12,6 13,8 

pahoinpitely 7,5 7,3 5,9 8,0 * 
marih. tai hasiksen kii.yttO 4,4 6,7 7,0 8,5 
1aakkeen kaytto paihteena 8,7 7,8 5,8 7,8 ** 

muun huumeen kayttOc " .. .. 1,6 
humalassa ajod 16,2 16,2 16,3 12,6 *** 

N' 1195 4204 4503 4347 

a) Kysymysten vertailtavuudesta ks. kohta "kysymysten vertadukelpoisuus 1995-2001 ". 
b) Kaupasta tai kioskista varastaminen. c) Mittaa paaasiassa ns. kovien huumeiden 
kayttoa. d) Moottoriajoneuvolla. e) Vuosien 1998 ja 200 I valisen eron merkitsevyys. 
* = p<.05, ** = p<.OJ ja *** = p<.OOI. e) Otoksen vastaajamaara. 

Luvaton poissaolo on edelliseen mittaukseen verrattuna vahentynyt, mikii 
voi selittya myos kysymyksen sanamuodon pienella muutoksella. Kotoa 
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karkaaminen nayttiiii pysyneen varsin vakaana. Ajokortitta ajo on hieman 
yleistynyt, mutta ei ole kuitenkaan yhHi korkealla tasolla kuin I 996. 

Kaikkiin kysyttyihin vahingonteon muotoihin osallistuminen on 
harvinaistunut koko tutkimusjakson 1995-2001 ajan. 

Kaupasta ja kioskista varastaminen oli korkeimmillaan 1996, jonka 
jalkeen on tultu alas. Koulusta varastaminen viihentyi 1995-1998, muttei 
eniiii vuoden I 998 jiilkeen. Kotoa varastaminen on viihentynyt vuoden 1998 
jalkeen. Osallistuminen varastetun tavaran ostoon tai auton varastamiseen 

ei ole viihentynyt vuoden 1998 jalkeen tilastollisesti merkitsevalla1 tavalla. 
Kuitenkin myos naissa teoissa tuoreimman mittauksen tulos on merkitse
viisti alhaisempi kuin vuoden 1996 taso. 

Osallistuminen koulukiusaamiseen on harvinaistunut. 
Tappeluun osallistumisessa vuoden 2001 lukema on sarjan korkein, 

muttei kuitenkaan eroa merkitsevasti muista luvuista. Onkin parasta todeta, 
etta tappeluun osallistuminen eroaa yleisesta rikoskaytUiytymisen linjasta 
siina, ettei se ole vahentynyt, vaan pysynyt vakaana. 

Toisen henki!On hakkaaminen oli 2001 yleisempaa kuin kolme vuotta 
aiemmin. Vuoden 2001 havainto on sarjan korkein, muttei eroa merkitse
vasti vuosien 1995-I 996 tasosta ( ero vuoden 1998 tasoon on merkitseva). 

Marihuanan tai hasiksen kaytto tai kokeilu on tasaisesti yleistynyt 
Vuosien 1998ja2001 valinen ero ei ole merkitseva, mutta vuoden 2001 ero 
vuosiin 1996 ja 1995 on merkitseva. 

Laakkeiden kayttO on palannut vuosien 1995-1996 tasolle oltuaan 
valilla alemmalla tasolla. 

Muiden -lahinna niin sanottujen kovien- huumeiden kaytosta ei ole 
vertailutietoja aiemmilta vuosilta, mutta 2001 vastaajista 1,6 prosenttia 
ilmoitti kayttaneensa kyseisia aineita vuoden aikana. Moottoriajoneuvon 
kuljettaminen humalassa on harvinaistunut vuoden 1998 jalkeen. 

Seuraavassa eri tekoja tarkastellaan hieman tarkemminja siten, etta 
tyttojen ja poikien rikoskiiyttaytyminen on eritelty. Sukupuolen mukaan 

tehdyt erittelyt on esitetty kuvioissa 3-19. Joidenkin tekojen kohdalla 
esitellaan enemman teonpiirteita kuvaavia tietoja. Kohdassa 2. 8 on esitetty 
yleinen yhteenveto numien rikoskayttaytymisesta (ks. myos kuvio 32). 

1 Huom. kaikki merkitsevyystestit viittaavat vuosien 1998 ja 2001 mittausten eroon. 
Kiitan Reina Sirenia, jonka laatimalla kaavalla merkitsevyytta on testattu. 
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Luvaton poissaolo, kotoa karkaaminen ja ajokortitta ajo 

Luvattomalla poissaololla tarkoitettiin vahintaan yhden paivan kestavaa 
poissaoloa, jolla ei ollut koulun hyvaksymaa syyta. Seka tyttOjen etta 
poikien osalta tama teko on vahentynyt viimeisen kuuden vuoden aikana, 
vaikka se on edelleen yleinen (kuvio 3). 

Vuoden 2001 kyselyssa 89 prosenttia kuluneen vuoden poissaoloista 
kesti vain yhden paivan. 72 prosenttia teki teon yksin. Vain joka viides 
luvaton poissaolo tuli opettajien tietoon, mika merkinnee sita, etta oppilas 
oli keksinyt jonkin luvallisen syyn ollakseen poissa koulusta. Vuoden 
aikana luvatta poissa olleista oppilaista nelja prosenttia ilmoitti, etta he 
olivat viimeksi luvatta poissa, koska pelkasivat menna kouluun. 

Kotoa karkaamisellaviitattiin tilanteisiin,joissa vastaaja oli viipynyt 
ainakin yhden yon poissa kotoa ilman vanhempien tai huoltajan lupaa. Seka 
tyttojen etta poikien keskuudessa kotoa karkaaminen on jonkin verran 
harvinaistunut edelliseen mittaukseen nahden (kuvio 4). Varsinkin pojilla 
laskeva kehityssuunta nayttaa verraten tasaiselta. 

Ajokortitta ajolla tarkoitettiin moottoriajoneuvon ajamista yleisella 
tiella ilman ajokorttia. Pojilla teko yleistyi hieman edelliseen kyselyyn 
verrattuna, mutta ei saavuttanut vuoden 1996 korkeaa tasoa (kuvio 5). 

Vahingonteot 

Seiniin kirjoittelulla ja piirtelylla tarkoitettiin "kirjoitusten tai graffitien" 
kirjoittamista seiniin, busseihin, ikkunoihin tai muihin vastaaviin paikkoi
hin. Tahan tekoon osallistuminen on molemmilla sukupuolilla vahentynyt, 
mutta varsinkin tytoilla tekoon osallistuminen on harvinaistunut voimak
kaasti (kuvio 6). 

Koulun omaisuuden vahingoittamisella tarkoitettiin koulun 
omaisuuden tai koulurakennuksen "tahallista vahingoittamista tai tuhoamis
ta". Tiimakin teko on harvinaistunut seka tyttojen etta poikien rikoskayttay

tymisen muotona. Pojilla lasku on ollut verraten tasaista koko jakson 
1995-2001 ajan (kuvio 7). 

Myos muun kuin koulun omaisuuden tahallisessa vahingoittamisessa 
huomio kiinnittyy teon harvinaistumiseen varsinkin poikien keskuudessa. 
Edella todettu vahingontekojen harvinaistuminen koskee molempia 
sukupuolia. Poikien osallistuminen vahingontekoihin on vahentynyt 
erityisen selvasti (kuvio 8). 
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Kaupasta tai kioskista varastaminen 

Kaupasta tai kioskista varastaminen on harvinaistunut vuoden 1996 jalkeen 

seka poikien etta tyttojen tekomuotona. Osallistuminen tahan tekomuotoon 

on yleisempaa tyttojen kuin poikien parissa (kuvio 9). 

Niita vastaajia, jotka olivat varastaneet kuluneen vuoden aikana, 

pyydettiin kuvaamaan viimeisinta varkauttaan. Vuonna 1998 naista teoista 

39 prosenttia kohdistui ruokakauppaan, kun vastaava osuus oli 2001 

laskenut 35 prosenttiin. Kioskien osuus nuorten varkauksista nousi 

vastaavasti 10 prosentista 14 prosenttiin. Tama voi heijastaa kaupan alan 

rakennemuutosta, siis pienten ruokakauppojen vahenemista ja kioskien 

lisaantymista. 

On mahdollista, etta kaupan rakennemuutos selittaa ainakin osin 

myos sita, miksi nuot1en myymalavarkaudet ovat kaiken kaikkiaan 
vahentyneet. Vaikutus voi olla tama, jos kauppa keskittyy suuriin market

teihin,joista on vaikeampi varastaa kuin lahikaupoista aikaisemmin. Myos 

nuorten kulutusrakenteen muutos- siirtyminen tavaroiden kuluttamisesta 

immateriaalipalvelujen kuten gsm- jainternet-palvelujen kayttoon-saattaa 

olla kehityksen taustalla. 

Koulumatkalla tai koulun valitunnin aikana varastaminen on 

vahentynyt ja vastaavasti lomien aikana varastami nen lisaantynyt. 
Sarnalla kun varastamiseen osallistuminen on harvinaistunut, 

varastetun tavaran tyypillinen arvo on noussut. Vuonna 1998 varkauksista 

36 prosenttia kohdistui yli 50 markan arvoisiin ja 7 prosenttia yli 250 

markan arvoisiin tuotteisiin. Vuonna2001 vastaavat osuudet olivat44 ja 12 

prosenttia. Varastamisen yleinen laskujohtuu siis satunnaisten makeis- ja 

muiden pikkuvarkauksien harvinaistumisesta, minka seurauksena 

varastettujen tavaroiden arvorakenne on muuttunut. 

Tama tukee tulkintaa, jonka mukaan varastamisen lasku heijastaa 

kaupan rakennemuutoksen aiheuttamaa tilaisuusrakenteen muutosta. Kun 

tilaisuusrakenne muuttuu varastamista vaikeuttavaan suuntaan, jaljelle 
jaavat teot, joissa yksilon rikosmotivaation osuus on voimakkaampi. 

Varastamisen sosiaalisuudessa ei ole tapahtunut merkittavia 

muutoksia. Vuonna 1998 yksin varastaneiden osuus oli 41 prosenttia, 

kolme vuotta myohemmin 42 prosenttia. Enemmisto teoista tehdaan siis 

ainakin yhden kaverin kanssa. 
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Muut varkaudet 

Koulusta varastaminen vaheni 1995-1998, mutta on sen jalkeen pysynyt 

verraten vakaana. Tyttojen kohdalla lasku on jatkunut (kuvio 1 0). 

Kotoa varastaminen harvinaistui edelliseen mittaukseen verrattuna, 
varsinkin pojilla taman teon tekeminen harvinaistui selvasti (kuvio 11). 

Varastetun tavaran ostamisella tarkoitettiin jonkin sellaisen 
ostamista, jonka "ties it tai oletit varastetuksi". Muiden varastamistekojen 
tapaan myos varastetun tavaran ostaminen on nyt harvinaisempaa kuin 

vuosina 1995-1996 (kuvio 12). Varsinkin tytOilla tekomuoto on harvinais

tumassa. 

Auton varastamista kysyttiin ensimmaisen kerran vuonna 1996. 

Kysymys on muotoiltu siten, ettei omien vanhempien autoa oteta huo

mioon. Teko on harvinainen. Varastamistekojen harvinaistuminen nakyy 

silti tassakin teossa (kuvio 13). 

Kiusaaminen 

Kiusaamisella tarkoitettiin toisen nuoren kiusaamista koulussa tai 

koulumatkalla. Tekoon osallistuminen on vahentynyt (kuvio 14). Kehitys 

voi olla seurausta siita, etta tahan ongelmaan on kiinnitetty huomiota ja 

kiusaamista on pyritty aktiivisesti vahentamaan kouluissa. Eras ilmaus 

naista pyrkimyksista oli 1.1.1999 voimaan tullut perusopetuslaki, jossa 

turvallisuus maariteltiin oppilaiden oikeudeksi (HE 8611997). Kiusaamisen 
vaheneminen voi oil a eras taman lain vaikutus, tai mahdollisesti ongelmaan 

kiinnitetty huomio selittaa seka ongelman vahenemistaetta lain saatamista. 
Lisaksi kiusaamista vastaan suunnatut torjuntahankkeet ovat voineet olla 

tuloksellisia. 

Vuonna 1998 kuluneen vuoden tuoreimmista tapauksista 24 

prosenttia sisalsi myos ruumiillista kiusaamista. Vuonna 2001 vastaava 

osuus oli 32 prosenttia. Suunta on sama molemmilla sukupuolilla. 

Poikien osalta kyse on siita, etta henkinen kiusaaminen on vahenty

nyt nopeammin kuin ruumiillinen kiusaaminen. Tyttojen kohdalla 
ruumiillinen kiusaaminen on absoluuttisesti lisaantynyt henkisen kiusaami

sen vahetessa. 

Havainnot muistuttavatjossain maarin varastamisen vahenemista eli 
muutos johtuu lievien tekojen karsiutumisesta. Ilmeisesti rikoskayttaytymi

sen tasossa tapahtuvat muutoksetjohtuvat ensisijaisesti lievien tekomuoto

jen muutoksesta. Tama voijohtua siita, etta lievien tekojen kohdalla yksiiOn 
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rikosmotivaation rooli on vahiiisempi kuin vakavissa teoissa. Tilaisuusra
kenteen muutokset ja asennekasvatus saattavat siten vaikuttaa enemman 

lieviin tekomuotoihin (tai henkiloihin, jotka ovat osallistuneet rikoslajiin 
tekemalla lievia tekoja). 2 

Tappelu julkisella paikalla 

Tappelusta kysyttiin, "oletko osallistunut tappeluun julkisella paikalla?". 

Kysymyksessa korostettiin, etta kyse on omasta aktiivisesta osallistumisesta 
tappeluun, ei esimerkiksi tappelun seuraamisesta vakijoukossa. 

Julkisella paikalla tappelu on poikien keskuudessa lisaantynyt 
vuoden 1998 jalkeen, mutta kyse on oikeastaan paluusta vuosien 

1995-1996 tasolle. Tyttojen osa1ta voidaan havaita lievaiijulkisella paikalla 

tappelemisen yleistymistii (kuvio 15). 

Niitii, jotka olivat tapelleet julkisella paikalla vuoden aikana, on 

pyydetty kuvailemaan eriiita tuoreimman teon piirteita - useimmissa 

tapauksissa tuorein teko on vuoden ainoa teko. Vastausten perusteella 
voidaan mm. todeta, etta ihmisille vahinkoa aiheuttaneiden osuudet olivat 

45, 47,46 ja 45 prosenttia vuosien 1995-2001 neljassakyselyssa (prosentit 
on siis laskettu niista, jotka ilmoittivat tapelleensa julkisella paikalla 
vuoden aikana). Ei siis voida sanoa, etta vakivaltakayttaytyminen o1isi 

kyselyjen valossa vakavoitunut, jos vakavuudella viitataan vahinkojen 

aiheuttamiseen ihmisille. 

Pahoinpitely 

Hakkaamista koskevakysymys kuului, "oletko hakannutjonkun?". Sivu oli 
otsikoitu sanalla "pahoinpitely". Talla otsikoinnilla on haluttu vaikuttaa 

siten, etta kysymys keraisi nimenomaan vakavampia tekoja, sellaisia, joita 
nuoret itse hahmottavat pahoinpitelyiksi. 

Seka poikien etta tyttojen osallistuminen toisen henkilon hakkaami

seen on yleistynyt vuoden 1998 jalkeen (kuvio 16). Tassakin teossa poikien 

kohdalla kyse on paluusta vuosien 1995-1996 tasolle. Tytoilla sen sijaan 

vuoden 200 1 I ukema on sarj an korkein. 

2 Kiusaamista koskeva kysymys on selvasti abstraktimpi kuin esimerkiksi kouluterveys
kyselyissa kaytetty kysymys. 
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Taulukko 3 Kuluneen vuoden aikaiset hakkaamiset: teonpiirteita' 1995-2001, 
proscntlcina 

1995 1996 1998 2001 

Uhritarvitsiensiapua 17,0 14,9 15,7 10,7 

Uhrijoutui sairaalaan tai laiikariin 19,8 12,4 11,5 10,9 

Teko tehtiin ryhmassa 31,5 21,8 17,7 17,5 

a) Kuluneen vuoden tuoreimpien tekojenjoukko. N otoksessa: 99, 313, 279, 331. 

Hakkaamisen vakavuus nayttaa hieman lieventyneen. Aiempaa harvempi 

uhri on tekijan tiedon mukaan tarvinnut ensiapua tai liiakiirin hoitoa 

(taulukko 3). Teonpiirteita koskevat tiedot perustuvat kuitenkin varsinkin 

vuoden 1995 osalta hyvin pieneen tekomaariian. 

Hakkaamisen eraita teonpiirteita on seuraavassa tarkasteltu vuoden 

2001 kyselyn avulla. 

poika-poika 

58% 

poika-tytto 
3 % tytto-poika 

19% 

Kuvio 1 Kuluneen vuoden tuoreimmat hakkaamistilanteet tekija-uhriparien 
mukaan (%), NRK 2001 

Suurin osa nuorten ilmoittamisista hakkaamisista on poikien valisia. 

Tyttojen harjoittama hakkaaminen kohdistuu varsin tasaisesti toisiin 

tyttoihinja poikiin (kuvio 1). 
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Kuvio 2 Hakattujen henkiloiden ikajakauma (%) tekijan sukupuolen mukaan. 
Uhrin ikatieto on tekijan ilmoittama. Kuluneen vuoden tuoreimmat 
hakkaamistilanteet. NRK 2001. 
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Seka tyttOjen etta poikien hakkaamisista noinjoka kolmas kohdistui saman 
ikaiseen nuoreen, siis 15-16-vuotiaaseen (kuvio 2). Muuten vakivallan 
kohdistuminen eroaa sukupuolen mukaan: tyttojen vakivallasta suurehko 
osa kohdistuu heita itseaan nuorempiin henkiloihin, pojilla sen sijaan 
hakkaajaa vanhempiin henkiloihin. Kaiken kaikkiaan 15-16-vuotiaiden 
vuoden aikaisista tuoreimmista vakivallanteoista 86 prosenttia kohdistui 
aile 20-vuotiaisiin. 

Vainjoka kymmenes hakkaaminen tapahtui koulussa tai koulumat
kalla. 

Huume- ja paihdeteot 

Marihuanan tai hasiksen kaytdlla tarkoitettiin naiden huumeiden "kayttoa 
tai kokeilua" kuluneen vuoden aikana. Seka poikien etta tyttOjen osallistu
minen tahan tekoon on lahes kaksinkertaistunutjaksolla 1995-2001 tason 
noustua no in viidesta Iabelle kymmenta prosenttia (kuvio 17). 

Laakkeiden kaytto paihtymistarkoituksessa on tyttOjen parissa 
selvasti yleisempi kuin poikien parissa (kuvio 18). Vuoden 2001 kyselyssa 
tyttojen laakkeiden kaytto paihtymystarkoituksessa oli 1isaantynyt vuoteen 
1998 nahden, mutta kyse oli paluusta vuosien 1995-1996 tasolle. Poikien 
osallistuminen tahan tekoon on pysynyt samalla tasolla 1998-2001. 

Muiden huumeiden kaytolla tarkoitettiin mita tahansa muuta 

huumaavaa aineitta kuin marihuanaa, hasista tai paihteena kaytettya 
laaketta. Kysymys esitettiin ensimmaisen kerran 2001,joten vertailutietoa 

aiempiin vuosiin ei ole. Tytoista 1,9 prosenttia ja pojista 1,2 prosenttia 
i1moitti kayttaneensa muuta huumetta. Sukupuolten ero ei ole tilastollisesti 
merkitseva. Kuluneen vuoden viimeista kayttOti1annetta koskeneen 
jatkokysymyksen perusteella kaytetty huume oli tyypillisesti LSD tai ns. 
"ekstaasi". 

Humalassa ajamista koskevakysymys on rajattu moottoriajoneuvon 
kuljettamiseen humalassa. Ajoneuvo voi siis olla auto, moottoripyora, 

traktori tai mopo. Tahan tekoon osallistuminen on varsinkin poikien 
kohdalla harvinaistunut (kuvio 19). Enaa vain joka viides poika ilmoittaa 
ajaneensa moottoriajoneuvolla humalassa kuluneen vuoden aikana. 

Osallistuminen erilaisiin paihdetekoihin vaihtelee verraten selvasti 
sen mukaan, minka tyyppisesta kunnasta on kysymys. Esimerkiksi 
kaupunkimaisten kuntien oppilaista 11,3 prosenttia oli kayttanyt tai 
kokeillutkannabishuumeitakuluneen vuoden aikana. Helsingissa noinjoka 
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viides ylaastetta kayva 15-16-vuotias oli vuoden aikana kayttanyt 

marihuanaa tai hasista. 3 

Mari huanaa tai hasista vuoden aikana kayttanei Ita kysyttiin, o I i vatko 

he rahoittaneet huumeiden kayttoa laittomin keinoin. Kaikista vuoden 

aikana marihuanaa tai hasista kayttaneista 8,5 prosenttia4 oli rahoittanut 

kayttoaan laittomin keinoin. Naista noin puolet oli hankkinut rahaa 

myymalla huumeita, noin viidennes varastamallaja loput eri tavoilla. 
Niista, jotka olivat kayttaneet kannabishuumeita vuoden aikana 

vahintaan viisi kertaa, joka viides oli rahoittanut kayttOaan laittomin 

keinoin. Runsas kannabishuumeiden kayttO nayttaa siis verraten usein 

liittyvan laittomiin tapoihin hankkia rahaa huumeisiin, ainakin 15-16-

vuotiaiden kohdalla. 

Edell a mainittu suhdeluku- 8,8 prosenttia- oli siis laskettu niista, 

jotka olivat vuoden aikana kayttaneet marihuanaa tai hasista. Kaikista 
nuorista vain 0,7 prosenttia oli kuluneen vuoden aikana rahoittanut 

marihuanan tai hasiksen kayttoa laittomin keinoin. 
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437~41,6 
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40.5 43,7 36 

%30 · 
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Kuvio 3 Vuoden aikana vahintaan kerran koulusta luvatta pois olleita 
oppilaita (%) sukupuolen mukaan 1995-2001 

3 Ks. myos Liite 2, jossa on esitetty erikseen tiedot vahinUUi.n 100 000 asukkaan 
kaupungeista ja muista kaupunkimaisista kunnista. 

4 Luvusta on poistettu kaksi poikaa, jotka ilmoittivat rahoittaneensa huumeiden kayttoa 
tekemalla henkirikoksia. Luvussa on mukanakaksi tyttoa,jotka ilmoittivat rahoittaneen
sa huumeita "myymalla itseaan". 
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Kuvio 4 Vuoden aikana kotoa viihintiiiin vuorokauden ajaksi karanneita 
(%), sukupuolen mukaan 1995-2001 
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Kuvio 5 Vuoden aikana moottoriajoneuvoa ilman ajokorttia ajaneita (%), 
sukupuolen mukaan 1995-2001 
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Kuvio 6 Vuoden aikana seiniin kirjoitelleita tai piirrelleitii (%), sukupuolen 
mukaan 1995-2001 
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Kuvio 7 Vuoden aikana koulun omaisuutta tai koulurakennusta tahallisesti 
vahingoittaneita (%), sukupuolen mukaan 1995-2001 
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Kuvio 8 Vuoden aikana muuta kuin koulun omaisuutta tahallisesti tuhon
neita (%), sukupuolen mukaan 1995-2001 
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Kuvio 9 Vuoden aikana kaupasta tai kioskista varastaneita (% ), sukupuolen 
mukaan 1995-2001 
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Kuvio 10 Vuoden aikanaainakin kerran koulusta varastaneita (%), sukupuolen 
mukaan 1995-2001 
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Kuvio 11 Vuoden aikana ainakin kerran kotoa varastaneita (%), sukupuolen 
mukaan 1995-2001 
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Kuvio 12 Vuoden aikana ainakin kerran varastettua tavaraa ostaneita (%), 
sukupuolen mukaan 1995-2001 
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Kuvio 13 Vuoden aikana ainakin kerran auton varastaneita (%), sukupuolen 
mukaan 1995-2001 

40 .--------------------------. 
32,8 

30 . 26,8 

%20 
17,9 

10 
1~ w •u," ·-· -~ 11,,1 

0 ~~--~--~--~----~--~~ 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Kuvio 14 Vuoden aikana ainakin kerran toista oppilasta kiusanneita (%), 
sukupuolen mukaan 1995-2001 
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Kuvio 15 Vuoden aikana ainakin kerran julkisella paikalla tappeluun 
osallistuneita (%), sukupuolen mukaan 1995-2001 
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Kuvio 16 Vuoden aikana ainakin kerran toisen henkilon hakanneita (%), 
sukupuolen mukaan 1995-2001 
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Kuvio 17 Vuoden aikana marihuana a tai hasista kiiyttiineitii (%), sukupuolen 
mukaan 1995-2001 

40 ~--------------------------~ 

30 

%20 

13,4 .. 123 

~· 10 

4,6 . 4~ 3 . 3,3 
• 

0 ~--~~--~------~--------~ 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Kuvio 18 Vuoden aikana liiiikkeitii piiihtymistarkoituksessa kiiyttiineitii (%), 
sukupuolen mukaan 1995-2001 
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Kuvio 19 Vuoden aikana moottoriajoneuvoa humalassa ajaneita (%), 
sukupuolen mukaan 1995-2001 

2. 3 Rikoskayttaytymisen moninkertaisuus j a 
monimuotoisuus 

Edella esitetyt tiedot kuvaavat sita, onko vastaaja tehnyt teon edes kerran 
elamansa aikana tai kuluneen vuoden aikana. Tassa jaksossa esitetaan 
tietoja siita, kuinka suuri osa vastaajista on tehnyt teon vahintaan viidesti 
kuluneen vuoden aikana. Tieto tekojen maarasta perustuu vastaajan 
ilmoitukseen. Tekokertojen maaraa (insidenssia) kysyttiin ilman valmiita 
( strukturoituj a) vastausvaihtoehtoj a. 

Viimeaikaisen metoditutkimuksen perusteella vastaajien arvio 
tekojen maarasta ei ole yhta luotettava tieto kuin tieto siita, onko 
vastaaja ylipaataan tehnyt teon jonakin aikana vai ei (Hilton ym. 
1998). Siksi tassa on tyydytty tarkastelemaan yhtena ryhmana 
niita, jotka ilmoittivat tehneensa teon vahintaan viidesti. Periaat
teessa tama ryhma sisaltaa seka niita, jotka ovat tehneet teon 
viidesti, etta niita, jotka ovat tehneet teon vie Ia paljon useammin. 
Liitteessa 3 on esitetty myos kuluneen vuoden aikaisten tekokerto
jen keskiarvot. Ainoa tekotyyppi, jossa tekokertojen keskiarvo 
nousi vuoden 1998 jalkeen, oli marihuanan tai hasiksen kaytto. 
Muilta osin tilanne nayttaa vakaalta. 

Toinen nakokulma rikoskayttaytymiseen, joka ei nojaa metodisesti 
ongelmalliseen tekokertojen maaraan, on rikollisuuteen osallistumisen 
laaja-alaisuus tai monimuotoisuus. Ta1Ia tarkoitetaan sita, kuinka moneen 
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erilaiseen rikosmuotoon vastaaja on osallistunut esimerkiksi kuluneen 

vuoden aikana. 

Tekoja vahintadn viidesti tehneet 

Useimpien tekojen kohdalla moninkertainen rikoskayttiiytyminen on 

harvinaistunut (taulukko 4 ). Nain on esimerkiksi kaikkien vahingontekojen 

ja - mahdollisesti autovarkautta lukuun ottamatta - varastamistekojen 

kohdalla. 

Vakivaltalohkon teoista vain moninkertainen koulukiusaaminen on 
harvinaistunut, tappelu ja pahoinpitely ovat pysyneet samalla tasolla 

vuosina 1995-2001. Vakivallan kohdalla ei siis ole havaittavissa saman

laista myonteista kehitysta kuin eraiden muiden tekojen kohdalla. 

T I kk 4 K I d 'k a · k' .. · k au u 0 u uneen vuo en at ana teon ama m VllSI ertaa te lnctt!l, prosen!tcma 

1995 1996 1998 2001 p• 

luvaton poissaolo koulusta [13,4 11,2 14,0] 11' 1 *** 
kotoa karkaaminen I, I 1,2 1,0 1,1 

ajokortitta ajo [13 ,5] 8,6 6,8 6,4 

seiniin piirtely 5,4 5,3 4,3 3,2 ** 
vahingonteko koulussa 3,1 2,6 3,3 1,4 *** 
vahingonteko muualla 2,6 2,8 2,5 1,6 ** 

kaupastab varastaminen 3,6 5,4 4,0 2,5 *** 
kou1usta varastaminen 5,1 5,0 4,3 2,5 *** 

kotoa varastaminen 5,4 6,6 6,8 4,2 *** 
varastetun tavaran osto I, I 1,2 1,0 0,4 ** 

auton varastaminen .. 0,5 0,2 0,1 

koulukiusaaminen 8,0 5,6 6,7 4,0 *** 
osallistuminen tappeluun 1,3 1,4 1,5 1,5 

pahoinpitely 0,6 0,6 0,9 0,8 

marih. tai hasiksen kfiytto 0,9 1,7 1,6 2,2 * 
laakkeen kayttO paihteena 1,1 1,3 1,2 0,8 

muun huumeen kayttOc .. .. .. 0,3 
humalassa ajoct 2,6 3,2 3,4 1,8 *** 

N" I 195 4 204 4 503 4 347 

a) Kysymysten vertmltavuudesta ks. kohta "kysymysten vertatlukelpmsuus 1995-2001 ". 
b) Kaupasta tai kioskista varastaminen. c) Mittaa paaasiassa ns. kovien huumeiden 
kayttoa. d) Moottoriajoneuvolla. e) Vuosien 1998 ja 2001 valisen eron merkitsevyys. 
* = p<.05, ** = p<.01 ja *** = p<.OOI. e) Otoksen vastaajamaara. Prosentit on laskettu 
painotetusta aineistosta. 
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Moninkertainen marihuanan tai hasiksen kaytto on yleistynyt edelliseen 

mittaukseen verrattuna. Se onkin ainoa moninkertaisen rikoskayttaytymisen 

muoto, joka on yleistynyt tilastollisesti merkitsevasti. 

Tama nakyy myos tekokertojen maarassa. Perusjoukon tasolle 

korotetut arviot 15-16-vuotiaiden vuotuisista kayttOkerroista ovat 9 900, 

26 000,24 500 ja40 000 vuosien 1995-2001 neljassakyselyssa. Kayttoker

tojen maara on I isaantynyt selvasti nopeammin kuin huumetta kayttaneiden 

nuorten maara- varsinkin jaksolla 1998-2001, mika nakyy myos tekokes

kiarvojen tarkastelussa (Liite 3). Laittomilla huumemarkkinoilla nuorten 

kayttajien maaran kasvu saattaa olla taittumassa, mutta kulutuksen kasvulle 

ei nay rajoja. 

Rikoskdyttdytymisen monimuotoisuus 

Eras tapa mitata nuorten rikoskayttaytymisen kehitysta on kysya, kuinka 

moneen eri tekolajiin nuoret osallistuivat kuluneen vuoden aikana. 

Rikoskayttaytymisen monimuotoisuutta (versatility) mittaavaa muuttujaa 

kutsutaan englanninkielisessa tutkimuskirjallisuudessa usein myos variety

muuttujaksi. 

Monimuotoisuutta mitattaessa on huomioitava kolme seikkaa. 
Ensinntikin mittarin tekovalikoiman ja kysymysten sanamuodon 
tulee olla tasmalleen samoja eri mittauksissa. Seuraavassa 
analyysissa ovat mukana ne 14 tekoa, jotka vuosien 1995-2001 
mittauksissa on kysytty identtisella tavalla. Ne ovat: kotoa 
karkaaminen (1 ), seiniin piirtely (2), vahingonteko koulussa (3) ja 
muualla ( 4), kaupasta (5), koulusta (6) ja kotoa (7) varastaminen, 
varastetun tavaran osto (8), koulukiusaaminen (9), osallistuminen 
tappeluun (1 0), pahoinpitely (11 ), marihuanan/hasiksen kaytto 
(12), laakkeen kaytto paihteena (13) seka humalassa moottoriajo
neuvolla ajaminen (14). Kun naihin tekoihin osallistumisesta 
muodostetaan rikoskayttaytymisen monimuotoisuutta kuvaava 
summamuuttuja, se saa arvoja nollanja 14:n valilta. 

Toiseksi on huomioitava, etta tallainen mittari ei kata kaikkea lain 
tai muiden normien vastaista toimintaa. Kaytetyt 14 tekoa 
operationalisoivat ttissti rikoskayttaytymisen monimuotoisuuden 
astetta. Kaytannossa ne viipaloivat piiriinsa vain osan kaikista 
nuorten norminrikkomuksista. Periaatteessa on mahdollista, etta 
nuoret keksivat aivan uusia rikoskayttaytymisen muotoja,joita ei 
ole mukana kyselylomakkeessa. Monimuotoisuuden mittaaminen 
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edellyttaisikin mittarien jatkuvaa kehittamista mm. laadullisten 
tutkimusten avulla. 

Kolmanneksi on muistettava, ettei monimuotoisuutta mittaavan 
muuttujan arvo kerro, mita tekoja henkili:i on tehnyt. Vastaaja, 
joka saa talla muuttujalla arvon 2, on voinut piirtaa kerran vuoden 
aikana seinaan ja ostaa yhden varastetuksi tietamansa tavaran. 
Toinen vastaaja, joka on varastanut kaupasta 10 kertaaja pahoin
pidellytjonkun 10 kertaa, saa myi:is arvon 2, jos han on osallistu
nut vain naihin kahteen tekotyyppiin vuoden aikana. Monimuotoi
suutta kuvaava muuttuja ei siis mittaa tekokertoja, vaan sita, 
kuinka moneen erilaiseen tekotyyppiin vastaaja on osallistunut 
ainakin kerran vuoden aikana. Luonnollisesti ne vastaajat, jotka 
eivat ole osallistuneet yhteenkaan tekotyyppiin, eivat ole tehneet 
myi:iskaan yhtaan tekoa. 

• osallistui yli 5 
tekotyyppiin 

§ osallistui 3-5 
tekotyyppiin 

rlil osallistui 1-2 
tekotyyppiin 

43,3 42,9 45,9 49,8 o ei osallistunut 
mihinkaan tekoon 

1995 1996 1998 2001 

Kuvio 20 Tytttijen rikoskayttaytymisen monimuotoisuus 1995-2001. 14 teon 
summamuuttuja. Prosentteina. 

Niiden tyttojen osuus, jotka eivat tehneet yhtakaan 14 teosta, on kasvanut 
ainakin vuodesta 1996 lahtien (kuvio 20). Useisiin eri tekomuotoihin 

osallistuvien tytt6jen osuus on samalla vahentynyt. 
Pojilla havaitaan samankaltainen kehitys (kuvio 21). Kaikista 14 

teosta pidattyneiden osuus on kasvanut tasaisesti vuodesta 1995 alkaen. 

Vahintaan kolme erilaista tekoa vuoden aikana tehneiden poikien osuus oli 

viela 1995 noin kolmannes, kun se 2001 oli enaa neljannes. 
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Kuvio 21 Poikien rikoskaytUiytymisen monimuotoisuus 1995-2001. 14 teon 
summamuuttuja. Prosentteina. 

RikoskayWiytymisesta pidattyvien "kilttien" osuus on siis edelleen 
kasvanut. Niiden nuorten osuus, jotka osallistuvat laajasti erilaisiin 
rikosmuotoihin, on pienentynyt. 

2.4 Opettajiin lukuvuonna2000-2001 kohdistuneet 
teot 

Vuoden 2001 nuorisorikollisuuskyselyssa kysyttiin ensimmaista kertaa, 
oliko vastaaja kohdistanut oman koulunsa opettajiin erilaisia hairintatyyppi
sia tai vakivaltaisia tekoja. Muista teko- ja uhrikysymyksista poiketen 
naiden kysymysten muisteluvali oli kulunut lukuvuosi , siis lukuvuosi,joka 
alkoi elokuussa 2000 ja oli juuri paattymassa kyselyhetkella toukokuussa 
2001. Koska vastaavia kysymyksia ei ole esitetty aiemmin, tilanteen 
kehitysta kuvaavia vertailutietoja ei ole. 

Naiden kysymysten taus tall a olivat tutkimukset, j oissa opettajilta on 
kysytty oppilaiden heihin kohdistamasta vakivallasta ja hairinnasta ( esim. 
Kivivuori ym. 1999). Opettajien uhrikyselyissa ongelmana on, etta sama 
oppilas voi aiheuttaa monelle opettajalle hairinta- tai vakivaltakokemuksia. 
Siksi hairintaa tai vakivaltaa kokeneiden opettajien maarasta tai osuudesta 
ei voida paatella, kuinka suuri osa oppilaista on kohdistanut opettajiinsa 
hairintaa tai vakivaltaa. Taman tiedon saamiseksi vuoden 2001 nuorisori

kollisuuskyselyyn liitettiin kysymyksia opettajiin kohdistuneista teoista. 
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Vastaavasti on mahdollista, etta eri oppilaiden ilmoittamat teot 
kohdistuvat harvoihin opettajiin. Siksi oppilaskyselyt eivat voi 
taysin korvata opettajien uhrikyselyja koulujen turvallisuustilan
teen tutkimuksessa ja seurannassa. 

Ensimmainen kysymys koski opettajan tietoista loukkaamista esimerkiksi 

kiroilemalla, solvaamalla tai elehtimalla. Kaikista oppilaista 43,2 prosenttia 

oli lukuvuoden 2000-2001 aikana tietoisesti loukannut oman koulunsa 

opettajaa. Tytoilla osuus oli 36,9 prosenttiaja pojilla 48,2 prosenttia. Naita 

lukuja voi pitaa ehka yllattavankin korkeina, koska kyse on opettajan 

tietoisesta loukkaamisesta. Aiemmat, opettajien uhrikyselyissa ilmenneet 

korkeat lukemat heijastavat siis tietoista loukkaavaa kielenkayttoa, eivat 

vain sita etta nuorten ja aikuisten kasitykset sopivasta kielenkaytosta ovat 

erilaiset. 

Soittanut 
hairintasoiton 

Ulan nut 
vakivallalla 
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vawa~aa 
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Kuvio 22 Oppilaita (%), jotka kohdistivat teon opettajaan lukuvuoden 
2000-2001 aikana 

Muihin opettajiin kohdistuneisiin tekoihin on sen sijaan osallistunut pieni 

osa oppilaista. Kuvion 22 tekotyyppi "kaytti vakivaltaa" tarkoittaa niita 

oppilaita, jotka olivat lukuvuoden aikana "lyoneet, potkineet, t:Onineet tai 

heittaneet jollain esineella" opettajaa. Kysymyksen muotoilu perustui 

opettajien uhrikyselyissa antamiin tilannekuvauksiin. 

Oppilaita pyydettiin kuvailemaan tuoreinta tapausta, jossa he 
olivat kohdistaneet vakivaltaa opettajaan. Kuvausten perusteella 
no in 10-15 % tapauksista oli tilanteita, joissa oppilas heitti 
opettajaa pyyhekumilla. Tama on esimerkki ns. "tyyny vai tiili" 
-ongelmasta eli siita, etta kysymykset eivat aina pysty erottele
maan vakivallan vakavuuden astetta (Heiskanen 2002). Avovas
tauksen kaytto oli tassa tapauksessa ilmeisen tarpeellista. 
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A vovastauksista kay myos ilmi, etta nuorilla on vaikeuksia pukea 

toimintansamotiiveja sanoiksi. Yleinen perustelu opettajaan kohdistuvalle 
aggressiolle oli "vitutus". Jotkut oppilaat viittasivat siihen, etta opettaja oli 
"arsyttava", "tyhma" tai "homo". Eraattotesivat, etta heilta "meni hermot". 

"Amma ei uskonut kun kaskin pitaa turpansa kiinni". Osa oppilaista koki, 

etta opettajan toiminta oli provosoinut tilanteen. "Se pilkkasi ja vittuili 

minulle". "Opettaja haukkui minua tyhmaksi". "Opettaja kavi kasiksi". 

Eras oppilas - tytto - suuttui vakivaltaisesti, kun opettaja oli "kertonut 

minun asiat koko meidan luokalle". 

Osa tapauksista naytti liittyvan siihen, etta opettaja yritti valvoa 
koulun normeja. Eras poika heitti opettajan sivuun, kun tama yritti puuttua 
oppilaiden valiseen tappeluun. Kurinpitotilanteesta- musiikin kuuntelusta 

oppitunnilla -lienee ollut kysymys myos tilanteessa, joss a "se amma yritti 

ottaa bakkarit pois multa ja rna lapsasin sita. Se otti pultit ja rna haukuin 
sita huoraxi. Se ei saa koskea ... ja multa ei vieda BSB:ta". Myos tupakan 

polttoon liittyvat saannot j a niiden valvominen nayttavat eraissa tapauksissa 

johtaneen vakivaltaan. "En saanut aamurookia". Eras oppilas heitti 

opettajaajollain esineella, koska opettaja "tuli tupakkapaikalle ja uhkaili 

jalki-istunnolla". 

Opettaj an uhkaaminen vakivallalla, tai sen harj oittaminen, on poikien 
keskuudessa yleisempaa kuin tyttojen keskuudessa. Opettajan hairitseminen 

pilasoitoin on sen sijaan melkein yhtayleista tyttojenja poikien keskuudes
sa.5 

Opettajien uhrikyselyissa on todettu, etta erityisopetusryhmien 

opettajilla on huomattavasti muita opettajia suurempi riski joutua oppilai

den hairinnan tai vakivallan kohteeksi (Kivivuori ym. 1999). Nyt tehdyn 

kyselyn perusteella saatiin epasuoraa vahvistusta talle havainnolle. Kaikki 

opettajiin kohdistuvat hairinta- ja vakivaltateot olivat merkitsevasti 
yleisempia niiden oppilaiden keskuudessa, jotka olivat vastaushetkella 

erityisopetusryhmassa. Ero oli selvin vakivallan kohdalla. Erityisopetusryh

mien oppilaista 14,0 prosenttia oli uhannut opettajaa vakivallalla ja 14,1 
prosenttia oli lyonyt, potkinut, tOninyt tai heittanyt opettajaa esineella 

kuluneen lukuvuoden aikana. Muilla oppilailla vastaavat osuudet olivat 2,5 

ja 3,4 prosenttia. Vaikka tassa ei tiedeta, kohdistuiko vakivalta juuri 

erityisopetusryhman omaan opettajaan, havainto liittynee edella todettuun 

erityisopettajien korkeaan vakivaltariskiin. 

5 Tama heijastaa ehka sita, etta tyttajen aggressiosta suurempi osa kanavoituu ns. 
epasuoriin muotoihin (Lagerspetz 1989). 
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Havainto osoittaa myos, etta kouluissa tehtiivii nuorisorikollisuus
kysely ei rajaudu vain ongelmattomaanja kilttiin perusnuorisoon. 
Suomalainen peruskoulujarjestelmii on inklusiivinen, se ei siis 
kovin herkasti sulje ongelmakiiyttiiytymiseen osallistuvia nuoria 
ulkopuolelleen. 

2.5 Nuoret rikosten kohteina 1998 ja 2001 

Vuonna 1998 nuorisorikollisuuskyselyn vastaaj ilta kysyttiin ensi kertaa, 
ovatko he itse joutuneet rikoskayttaytymisen kohteeksi. Samat kysymykset 

esitettiin myos vuonna 2001. 

Edella kuvattujen, nuorten omaa kayttaytymista koskevien tietojen 

ja tassa esitettavien, nuoriin kohdistuneita tekoja koskevien tietojen eras 
keskeinen ero on siina, etta nuoriin kohdistuvia tekoja voivat tehda myos 

muun ikaiset kuin 15-16-vuotiaat, siis myos esimerkiksi aikuiset. Siksi 

omaa rikollisuuttaja itseen kohdistunutta rikollisuutta kuvaavat osoittimet 
eivat valttamatta kehity samalla tavalla. 

TytCit ilmoittivat merkitsevi:isti useammin kokeneensa vakivallan 

uhkaa kuin kolme vuotta aikaisemmin (kuvio 23). Muiden tekojen osalta 

muutokset eivat olleet tilastollisesti merkitsevia. 

0 5 10 15 20 
% tytoista 

Kuvio 23 Kuluneen vuoden aikana uhrikokemuksen kokeneita (%) tyttoja 
* = p<.05 

Myos aikaisempaa useampi poika ilmoitti kokeneensa vakivallan uhkaa 
kuluneen vuoden aikana (kuvio 24 ). Poikienjoutuminen varkauden uhriksi 

harvinaistui merkitsevasti. Muiden tekojen uhriksi joutuminen ni:iyttai:i 

pysyneen verraten vakaalla tasolla. 

Havainto, etta sekii. tytot etta pojat kokevat yhi:i enemmi:in vakivallan 

uhkaa, sopii yhteen nuorten omaa kayttaytymista koskevan havainnon 
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kanssa. Vakivallan harjoittaminen lisaantyi vuosien 1998 ja 2001 valilla. 
Kun tiedetaan, etta no in kolmannes nuorten hakkaamisista kohdistuu saman 
ikaisiin6

, on odotettavissa, etta vakivallan lisaantyminen nakyy jonkin 
verran myos vakivallan uhriksi joutumista mitattaessa . 

. . 
1/) 
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fll 
~ 

~ 
0 10 20 30 

% pojista 

Kuvio 24 Kuluneen vuoden aikana uhrikokemuksen kokeneita (%) poikia, 
* = p<.OS ja ** = p<.Ol 

Kansallisten uhrikyselyj en perusteella tiedetaan, etta 1990-luvulla nuorten 7 

naisten keskuudessa vakivallan tai sen uhan kohteeksi joutuneiden osuus 
lisaantyi, mutta vammaan johtanut vakivalta harvinaistui (Aromaa & 

Heiskanen 2000, 124-125). Ero voi johtua esimerkiksi siita, etta herkkyys 
tulkita tilanteita uhkaaviksi on lisaantynyt. 

Vakivallan uhan kokeminen voi ilmentaa turvattomuutta, ei 

pelkastaan itseen kohdistuneita tai itse havaittuja vakivallantekoja. Tassa 
yhteydessa lienee syyta huomioida, etta NRK -2001 toteutettiin kevaalla 
2001, siis ennen syksylla 2001 New Yorkissa tapahtuneita terrori-iskuja. 
Myos kesan 2001 suurta huomiota saaneet nuorten kotimaiset vakivallan
teot tapahtuivat kyselyn jalkeen8

• 

Kiusaamista koskeva havainto on yllattava, koska nuorten itse 
ilmoittama oma kiusaaminen vii.heni 1998 ja 2001 valisena aikana. Samana 
aikana niiden osuus, jotka ilmoittivat tulleensa kiusatuksi, on pysynyt 
kaytannossa samana. On toki mahdollista, etta muun ikaisten tahan 
ikaryhmaan kohdistama kiusaaminen on lisaantynyt. Myos kiusaamisen 

6 Talla tarkoitetaan siis niita 15-16-vuotiaiden tekoja, jotka kohdistuvat 15-16-
vuotiaisiin. 

7 Kyselyjen raportoinnissa on kaytetty ikajaotteluita 15-19 ja 15-24. 

8 Ns. Eveliinan surma tapahtui kuitenkin syksylla 2000, siis ennen tassa raportoitua 
kyselya. 
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vastainen asennekasvatus voi selittaa havaintoa. Kiusaamisen vastaisissa 

toimissahan nuorten tietamys kiusaamisesta ilmiona lisaantyy, mika voi 

seka vahentaa muihin kohdistuvaa kiusaamista etta lisata tilanteiden 

maarittelemista itseen kohdistuvaksi kiusaamiseksi. 

2.6 Poliisin tietoon tuleminen 1995-2001 

Nuorilta on vuosien 1995-2001 kyselyissa kysytty 12 teon osalta, ovatko 

he tulleet teonjohdosta poliisin tietoonjoskus elamansa aikana. Vastaus

vaihtoehtoja oli kolme: "en ole", "olen" ja "en tieda". Seuraavassa esitetyt 

prosentit kuvaavat niiden osuutta,jotka vastasivat "olen". Tallainen vastaus 

ei valttamatta merkitse, etta poliisi on kirjannut nuoren syylliseksi epailtyna 

rikosilmoitusjarjestelmaan. Poliisin tietoon tulon luonteesta on tiedossa 

vain, etta se tapahtui nuoren tekeman rikoksen seurauksena. 

Havaintoja arvioitaessa on syyta muistaa, etta kysymyksen muistelu

vali oli vastaajan koko elama. Luvut eivat heijasta vain kyselyvuoden tai 

kyselyajuuri edeltaneen vuoden kontrollitilannetta. Toisaalta tiedetaan, etta 

rikoskayttaytyminen yleistyy murrosiassa. Eraissa teoissa, varsinkin 

vakivallassa, osallistuminen yleistyy Iabella 15-16 vuoden ikavaihetta 

(Kivivuori 1999). Valtaosa poliisin tietoon tulemisista lieneekin tapahtunut 

kyselya edeltaneiden yhden tai kahden vuoden aikana. Vuosien 1995-2001 
valinen aikasarja kuvaa siksi verraten hyvin myos sita, onko nuorten 

todennakoisyys tulia viranomaiskontrollin piiriin muuttunut viime vuosina. 

Poliisin tietoon tulleita 

Taulukossa 5 on esitetty poliisin tietoon tulleiden osuus kaikista vastaajista. 

Tama prosenttiluku kuvaa sita, kuinka suureen osaan kaikista nuorista 

poliisin kontrolli kohdistuu. 

Vii den teon kohdalla poliisin tietoon tulleiden nuorten osuus kaikista 

nuorista on merkitsevasti kohonnut: ajokortitta ajo, koulun omaisuuden 

vahingoittaminen, osallistuminen tappeluun, pahoinpitely ja laakkeen 

kayttO paihteena (taulukko 5). Yhdenkaan teon kohdalla poliisin tietoon 

tulleiden osuus ei ole merkitsevasti laskenut. 
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T I kk 5 T . hd au u 0 eon1o osta po 11· .. II . (o/c) k 'k' !Sill t1etoon tu e1ta 0 aJ 1sta vastanne1sta 

1995 1996 1998 2001 pe 

ajokortitta ajo [3,4] 2,4 2,0 3,6 *** 
seiniin piirtely 0,4 0,6 0,6 0,5 

vahingonteko koulussa 0,2 0,4 0,4 0,8 * 
vahingonteko muualla 2,6 2,5 3,1 3,1 

kaupasta• varastaminen 5,8 5,7 5,0 6,6 
koulusta varastaminen 0,2 0,1 0,2 0,2 

varastetun tavaran osto 0,1 0,3 0,3 0,3 
auton varastaminen .. 0,3 0,2 0,4 

osallistuminen tappeluun 1,7 1,7 1,9 3,9 *** 
pahoinpitely 1,1 0,4 0,9 2,3 *** 

marih. tai hasiksen k1iytto 0,3 0,2 0,2 0,3 
laakkeen kaytto paihteen1!. 0,2 0,1 0,1 0,3 * 

muun huumeen kayttOb .. .. .. 0,2 
humalassa ajod 1,3 1,0 1,1 I, 1 

N 1 195 4 205 4 503 4 347 

a) Kaupasta ta1 kwsk1sta varastammen. b) M1ttaa paaas1assa ns. kovien huumeiden 
kayttoa. c) Moottoriajoneuvolla. e) Vuosien 1998 ja 2001 valisen eron merkitsevyys. 
* = p<.05, ** = p<.01 ja *** = p<.OOl. 

Johtuuko poliisin tietoon tulleiden osuuden nousu siita, etta aiempaa 
us earn pi nuori on tehnyt naita tekoja? Edella esitettyjen tietojen perusteella 

monissa teoissa osallistuminen Iaski, muttajoissakin ilmeni myos nousua. 

Siksi teon tekeminen on syyta vakioida tarkasteltaessa poliisin tietoon 

tuloa. Tama voidaan tehda laskemalla poliisin tietoon tulleiden osuudet 

vain niista nuorista, jotka ovat elamansa aikana tehneet teon. 

Poliisin tietoon tulon todennakoisyys 

Seuraavassa on tarkasteltu poliisin tietoon tulleiden osuutta teon tehneista 

erikseen kunkin teon kohdalla. Luvut kuvaavat nain oil en poliisin tietoon 

tulon todenniikoisyyttd ja sita kautta poliisikontrollin tehokkuutta. 
Poliisin nuoriin kohdistuva kontrolli nayttaa tehostuneen tarkasteltu

na aj anj aksona. Varsinkin vuosien 1998 j a 2001 mittausten valilla on use an 

teon kohdalla selkea muutos (taulukko 6). 

Taulukkoa tarkasteltaessa on syyta huomioida, etta prosentit on 

laskettu teon elamansa aikana tehneista. Esimerkiksi vuoden 1998 
otoksessa 78 oppilasta ilmoitti varastaneensa elamansa aikana auton, kun 

vastaava maara kolme vuotta myohemmin oli 67 oppilasta. Koska 

perusl uvut ovat tass a teossa alhaisia, no in seitseman prosenttiyksikon nousu 
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poliisiin tietoon tulleiden osuudessa ei ole tilastollisesti merkitsevao Muissa 
teoissa perusluvut- siis teon joskus elamansa aikana tehneiden maarat
ovat korkeampia vaihdellen noin 400:sta yli 2000:eeno 

Poliisin tietoon tul\eiden osuuden nousu ei johdu siita, etta nuoret 
olisivat aiempaa suuremminjoukoin tehneet tekojao Eraiden tekojen osalta 
poliisin tietoon tulon todennakoisyys on kasvanut eli poliisiin nuoriin 
kohdistuva kontrolli on tehostunuto Kehityksen taus tall a ei ole vain poliisin 
oma toiminta, vaan varsin todenniikoisesti myos ilmoitusalttiuden nousuo 
Pohdin kehitykseen vaikuttaneita tekijoita tarkemmin jaljempana (kohta 
208)0 

Taulukko 6 Teon johdosta poliisin tietoon tulleita (%) niista, jotka ovat elamansa 
aikana tehneet teon 

1995 1996 1998 2001 p• 

ajokortitta ajo [6,7] 7,5 7,4 11,2 *** 
seiniin piirte1y 1' 1 1,8 1,8 2,0 

vahingonteko kou1ussa 0,8 1,9 1,8 4,6 ** 
vahingonteko muualla 7,2 8,4 11,3 12,1 

kaupasta• varastaminen 10, 1 10,3 10,3 14,4 *** 
koulusta varastaminen 0,4 0,3 0,4 0,4 

varastetun tavaran osto 0,9 1,7 2,5 2,2 
auton varastaminen 00 13,6 14,8 21,5 

osallistuminen tappeluun 6,7 7,0 8,0 13,8 *** 
pahoinpitely 8,7 3,7 8,7 16,6 *** 

mariho tai hasiksen kaytto 5,8 2,7 2,4 3,0 
laakkeen kayttti paihteena 1,4 0,5 0,8 2,0 

muun huumeen kayttob oo 00 00 6, I 
humalassa ajod 5,9 4,7 5,4 6,0 

a) Kaupasta tat kwsktsta varastammeno b) Mtttaa paaastassa ns. kovten huumetden 
kayttoa. c) Moottoriajoneuvollao e) Vuosien 1998 ja 2001 valisen eron merkitsevyys. 
* = p<.OS, ** = p<.01 ja *** = p<oOO I. Huom. jokaisessa solussa eri perusluku (=teon 
tehneet). 

Ilman ajokorttia ajaneiden todennakoisyys tulia poliisin tietoon on noussut. 
Myos koulun omaisuutta vahingoittaneista aiempaa suurempi osa on tullut 
poliisin tietoono Mahdollisesti koulut ilmoittavat oppilaidensa rikoksia 
aiempaa herkemmin poliisilleo Muiden vahingontekojen todennakoisyys 
tulia poliisin tietoon ei ole kohonnut vuosien 1998 ja 2001 valilla, mutta 

koko jaksolla 1995-2001 nuorten todennakoisyys tulla poliisin tietoon 
tastakin teosta on lahes kaksinkertaistunuto 

Vuoden 2001 kyselyn vastaajat, jotka olivat varastaneet kaupasta, 
olivat aiempia ikaluokkia todenniikoisemmin tulleet poliisin tietoon tasta 
teostao Kontrollin tehostuminen on tapahtunut vuosien 1998 ja 200 I valillao 
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Kyse voi olla tehostuneesta teknisesta tarkkailusta, joka yhdistyy kiinni 

jaaneiden ilmoittamiseen poliisille. Myos erilaiset paikalliset rikoksentor

juntahankkeet ovat voineet vaikuttaa asiaan. 
Koulusta varastamisen kohdalla muutoksia ei ole havaittavissa, 

luultavasti siksi, etta kyse on useimmiten kynien, vihkojen jne. varastami
sesta. Varastetun tavaran ostamisen kohdalla ei voida havaita selkeaa 

muutostrendia. Autovarkaus nayttaa aiempaa todenniikoisemminjohtavan 
poliisin tietoon tuloon, mutta ero ei ole merkitseva teon harvinaisuuden 

vuoksi. 

Vakivallasta poliisin tietoon tulon todenndkoisyys 

Huomattavin muutos on tapahtunut vakivaltaisten tekojen, tappeluun 

osallistumisenja toisen henkilOn hakkaamisen, kohdalla. Todennakoisyys 
tulla poliisin tietoon naista teoista lisaantyi selvasti vuosien 1998 ja 2001 
valilla. Vaikka kysymysten muistelujakso oli koko elama, vakivaltaisessa 

kayttaytymisessa tallainen muisteluvali keraa paaosin kyselya edeltaneen 

2-3 vuoden aikana tapahtuvia tapauksia, painottaen siis juuri kyselya 

edeltavaa aikaa (Kivivuori 1999, 35). Tarkastelen seuraavaksi sita, miten 

hakkaamisesta poliisin tietoon tulon todennakoisyys on muuttunut. 

%10 

15 - 13,1 116 
D · 10,6 
·· ·· ·o·· ·-- ······ ·····--
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Kuvio 25 EHimansa aikana toisen henkilon hakanneita (%) ja heista (%) poliisin 
tietoon hakkaamisen johdosta tulleita 1995-2001. Katkoviiva = 
prevalenssin trendiviiva. Yhtenainen viiva = poliisin tietoon tulon 
trendiviiva. 

Vuonna 2001 kyselyyn vastannut ikaluokka oli elamansa aikana osallistu

nut enemman toisen henkilon hakkaamiseen kuin samanikaiset vuonna 
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1998. Poliisin tietoon tulon todennakoisyys kasvoi kuitenkin voimakkaam

min kuin osallistuminen hakkaamiseen. Muutosten voimakkuutta on 

vertailtu trendiviivoin9 kuviossa 25. 

Vuoden 1995 aineistossa oli vain 1 195 vastaajaa, joten sen osalta 

ristiintaulukoinnit johtavat alhaisiin solufrekvensseihin seka - korkeaan 

painokertoimeen yhdistyessaan -epaluotettaviin arvioihin. Siksi seuraavis

sa tarkasteluissa ovat mukana vain vuodet 1996-2001. 

20 
18,5 

15 

% 10 

5 

4 
0 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

1--pojat ---tr- tytot I 
Kuvio 26 Elamansa aikana toisen henkilon hakkaamisesta poliisin tietoon 

tulleita (%), niista jotka a/ivai tehneet leon, sukupuolen mukaan 
1996-2001 

Seka poikien etta tyttojen todennakoisyys tulia hakkaamisen johdosta 

poliisin tietoon on lisaantynyt, mutta vuosien 1998 ja 2001 val ilia poikien 

todennakoisyys nousi enemman kuin tyttOjen (kuvio 26). Poikien todenna

koisyys tulla poliisiin tietoon kasvoi kolmen vuoden aikana 122 prosenttia, 

tyttOjen 31 prosenttia. 

Kaikissa kuntatyypeissa todennakoisyys tulia hakkaamisen johdosta 

poliisin tietoon nousi vuosien 1996 ja 2001 val ilia (kuvio 27). Nousu alkoi 

kaupunkimaisissa kunnissa. Taajaan asutut ja maaseutumaiset kunnat 

tulivat kunnolla mukaan nousukehitykseen vasta vuoden 1998 jalkeen, 

jolloin ne myos ottivat kaupungit kiinni tassa suhteessa. 

Vakivallasta poliisin tietoon tulon todennakoisyys ei talla hetkella 

nayta eroavan sen mukaan, minka tyyppisessa kunnassa nuori asuu. Selkein 

nousu on tapahtunut maaseutumaisissa kunnissa, jossa 15-16-vuotiaan 

nuoren todennakoisyys tulia poliisin tietoon hakkaamisesta on noussut 

lahes nollasta 17 prosenttiin 

9 Huom. yksituiiset havainnot vaikuttavat voimakkaasti trendiviivaan. 
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Kuvio 27 EHimansa aikana hakkaamisesta poliisin tietoon tulleita (%), niistt.i 
jotka olivat tehneet teon, kunnan taajama-asteen mukaan 1996-2001 

Koska kyselyt eivat viittaa siihen, etta nuorten hakkaamisten luonne, laatu 
tai maara olisi vakavoitunut, muutokset poliisin tietoon tulon todennakoi
syydessa heijastavat ilmoitusalttiuden voimakasta nousua (tulkinnoista 

tarkemmin j alj empana). 

Yleisosoitin 

Poliisin tietoon tulon todennakoisyyden muutosta voidaan havainnollistaa 
kayttamalla yleisempaa osoitinta. Kaikkiaan 11 teon osalta koko elaman 
aikaista osallistumista ja koko elaman aikaista poliisin tietoon tulemista 
koskevat kysymykset on esitetty vuosina 1995-2001 tasmalleen samalla 
tavalla (taulukon 6 teot lukuun ottamatta ajokortitta ajoa, jota koskevaa 

kysymysta muutettiin 1996). 
Naista 11 teosta on seuraavissa tarkasteluissa muodostettu kaksi 

summamuuttu jaa. Toinen kuvaa niiden osuutta, j otka ovat elamansa aikana 
tehneet ainakin yhden 11 :sta tekotyypista. Toinen kuvaa sita, kuinka moni 
naista ainakin yhden teon tehneista on elamansa aikana tullut poliisin 
tietoon jonkin teon johdosta. Koska poliisin tietoon tulleiden osuus on 
laskettu teon tehneista, luku kuvaa kontrollin, ei rikoskayttaytymisen 
yleisyyden, muutoksia. 

Niiden poikien osuus, jotka ovat elamansa aikana tehneet ainakin 
yhden 11 teosta, on laskenut kaikilla mittauskerroilla (kuvio 28). Samaan 

aikaan poikien todennakoisyys tulla poliisin tietoon on noussut. 
Havainto voidaan pelkistaa siten, etta pojat ovat tulleet kiltimmiksi 

samalla kun heihin kohdistuva virallinen kontrolli on tehostunut. Kontrollin 
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tehostumista ei kyselytietojen perusteella voi selittaa tekojen laadun 

vakavoitumisella. 

On periaatteessa mahdollista, etta kiristyva kontrolli on ollut 

tuloksellista eli aiheuttanut sen, etta yha useampi poika pidattyy normien 

rikkomisesta. Jos nain on, on kiinnostavaa todeta, etta kiristyva kontrolli 

ehkii Iisaa taysin "kilttien" maaraa, mutta ei ole onnistunut vahentamaan 

vakivaltaa tai estamaan huumeiden kayton yleistymista. "Nollatolerantti

sen" kontrollin mahdollinen pelotevaikutus saattaa kohdistua vakavan 

rikoskayttaytymisen kannalta toissijaisiin ryhmiin. 
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Kuvio 28 Ainakin yhteen tekotyyppiin eUimansa aikana osallistuneita (%) ja 
osallistuneista poliisin tietoon tulleita (%) poikia . ll teon laajuus
muuttuja, dikotomisoitu. 

Toinen tulkintamahdollisuus on, etta "kilttien" maaran lisaantymisen ja 

poliisin tietoon tulon todennakoisyyden val ilia ei ole suoraa yhteytta. Jokin 

kolmas tekija on voinut aiheuttaa molemmat. Jos nuoret esimerkiksi 

kokevat, etta yhteiskunnal linen kilpailu vi:ihista resursseista on tiukentunut, 

yha useampi poika pidi:ittyy kaikista rikkeista varmistaakseen sen, ettei saa 

"luuserin" leimaa. 

Naiden tulkintojen esitti:iminen ei tarkoita, etta poliisin tietoon tulon 

todennakoisyyden nousu olisi kielteinen ilmio. Painvastoin on tietenkin 
hyva, etta vakivallasta ilmoitetaan poliisille, joka siten voi puuttua 

vakivaltaisiin tilanteisiin ja muihin rikoksiin. Puuttumisella voi myos olla 

erityisestiiva vaikutus kiinni ji:ianeisiin nuoriin,joskaan se!laista vaikutusta 

ei voida olettaa ilman tutkimusta. 

Tyttoihin kohdistuva kontrolli tehostui huomattavasti vuosien 1998 

ja 2001 valilla (kuvio 29). Yli viiden prosenttiyksikon muutosta poliisin 

tietoon tulemisen todennakoisyydessi:i voidaan pitaii suurena. 

Kaikissa mittauksissa poikien todennakoisyys tulia poliisin tietoon 

on ollut suurempi kun tyttojen. Koska prosentit on Iaskettu tekoihin 
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osallistuneista, eroa ei voi mekaanisesti selittaa poikien korkeammalla 
rikostasolla. Erossa lienee kysymys kahdesta seikasta. Ensinnakin poikien 
rikollisen toiminnan laatu ja luonne voi olla vakavampi, mika selittaa 
suuremman todennakoisyyden tulia poliisin tietoon. Toiseksi poikien 
teoista saatetaan ilmoittaa poliisille herkemmin, j a samoinjulkisten tilojen 

valvonta saattaa kohdistua poikiin voimakkaammin kuin tyttoihin. 
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Kuvio 29 Ainakin yhteen tekotyyppiin eHimansa aikana osallistuneita (%) ja 
osallistuneista poliisin tietoon tulleita (%) tyttojli. 11 teon laajuus
muuttuja, dikotomisoitu. 

Toisaalta kontrolli nayttaa tarkastelujaksolla jonkin verran tasa-arvoistu
neen. Ero tyttojenja poikien valilla poliisin tietoon tulon todennakoisyydes
sa on kaventunut varsinkin vuoden 2001 mittauksessa. 

2. 7 Nuorten suhtautuminen nuorten rikoksiin 

Nuorten suhtautumista nuorten rikoksiin on nuorisorikollisuuskyselyissa 
mitattu vaittamin, jotka on alun perin muotoiltu niin kutsutun neutralisaa
tioteorian pohjalta. Neutralisaatioilla tarkoitetaan kulttuurisesti vaihtelevia 
tapoja,joilla omia tai muiden rikoksia selitellaanja "ymmarretaan" (Sykes 
& Matza 1957; Kivivuori 1993). 

NRK-2001 toteutettiin huhti-toukokuussa 2001, joten kesan 2001 

poikkeukselliset teot- Keravan j a Lopen murhat, j oissa nuoret surmasivat 
aikuisia- eivat ole voineet vaikuttaa tuloksiin. Myoskaan syyskuussa 2001 
tapahtuneet terrori-iskut New Yorkiin eivat nain ollen ole vaikuttaneet 
nuorten vastauksiin. Sen sijaan syksylla 2000 tapahtunut (ja kyselyhetkella 
selvittamatta ollut) ns. Eveliinan tapaus edelsi kyselya, joskin siitakin oli 
kyselyhetkella kulunut useita kuukausia. 
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Taulukko 7 Ta.ysin tai jokseenkin samaa mielta olleita (%) kysclyyn vastanneista 

1995 1996 1998 2001 

1. lakia voi rikkoa, jos tytOt [50,5 47,3 42,5] 30,3 
tavoitteena on luonnon suojelu" pojat [39,6 35,3 31,0] 17,5 

2. lain rikk<>minen kehltlllli tyttlt ,20,7 1 2~2 11,4 12.6 
per oo.nalli uurta poja~ 29.8 7/2,7 20.9 24,7 

3. mltrfo i·I!J, aikana lain,yastain n lytt)t 61'.0• 59,5 54,4 4Ul 
t0imint:t OJl ~orm11alla pojat 65.5 63,9 58~8 4'l.O 

4. itsensl1 toteuL on ttirkellmpilll tyttlt 14J4 14, 1 14,5 12,6 
kuin lain nQuCJ.atraminen pajat 23,1 21,7 20.0 )9.$ 

5. lakia rikkova nuori viestitUi.a tyttit 73,5 64,0 62,0 63,1 
pahaa oloaan pojat 60,1 48,8 43,5 41.4 

6. Lkotih}usLa. on hyvliksyu:tvll tyttil 20.9 21,1 l4,6 15,8 
Jicvenrlivlinll seikkanajb P,Ojat 26,2 22,3 21,5 18.8 

7. [humala(ila on hyvllk.sytt:ivli tyHj t 185 19.4 18,6 18.1 
I ieventtlvlln!l seikkanalb pojat 26,7 25.5 27,8 23.-6 

8. nuorten rikoksetjohtuvat usein tyttit 14,8 10,7 9,5 16,6 
mielenterveyden hairioista pojat 16,9 10,8 12,8 15,2 

9. nuorten rikokset. .. mitattomia tytbt [66,5] 55,1 44,3 28,7 
verrattuna [talousrikoksiin]c pojat [75,9] 64,6 55,4 43,2 

a) Vuosina 199 5-1998: "Vallitsevan lainsaadannon vastainen toiminta on oikeutettua, 
jos siten voidaan suojella luontoa". Osio muutettiin yksinkertaisemmaksi, mutta samalla 
sen savy muuttui. b) Koko osio, ks. Liite 5. c) Pieni ero muotoilussa 1995. e) Vuosien 
1998 ja 2001 valisen eron merkitsevyys. * = p<.05, ** = p<.01 ja *** = p<.OO J. 
Tummennetut osiot ks. teksti . 

Useimmissa asennevaittamissa rikollisuuden "ymmartaminen" on 

vahentynyt eli aiempaa useampi nuori torjuu siis rikollisuuden "selittelyt". 

Nuorten suhtautuminen nuorten rikoksiin on ankaroitunut vuosina 
1995-2001. Kaksi osiota nayttaa poikkeavaa kehityssuuntaa: aikaisempaa 

suurempi osa hyvaksyy ajatuksen, etta lain rikkominen kehittaa persoonalli

suutta, ja kausaalivaitteen, etta nuorten rikokset johtuvat usein mielenter

veysongelmista. 

Neutralisaatioiden hyvaksyntaa mittaavista osioista muodostettiin 

yleisosoitin. Sen kehittamisen ensimmaisessa vaiheessa poistettiin osio 1, 

josta ei ole vertailukelpoista sarjaa. Vuosi 1995 poistettiin analyysista,jotta 
osio 9 voitaisiin sisallyttaa analyysiin. 

Osioista 2-9 etsittiin yhdistelma, jonka reliabiliteetti summamuuttu
jana oli korkein. Optimaalinen reliabiliteetti saavutettiin asteikolla, johon 

kuuluu viisi osiota (tummennetulla pohjalla taulukossa 7). Tama mittari 

mittaa siis sita, hyvaksyyko vai torjuuko vastaaja erilaisia kulttuurimme 

tarjoamia keinoja selitella rikoksia. Asteikko nayttaisi kattavan verraten 

hyvin erilaiset modemit retoriikat, joiden avulla on mahdollista selitella 
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rikosten tekemista: persoonallisuuden kehitys, murrosika ja itsensa 
toteuttaminen ovat mukana, samoin osiot, j oissa kotitaustaa tai humalatilaa 
pidetalin rangaistusta lieventavana seikkana. 

Summamuuttujan osiot operationaalistavat latentin muuttuj an,jonka 
ajatellaan aiheuttavan osioiden korrelaation skaalan kanssa,jajota voidaan 
kutsua vaikkapa "selittelyjen torjunnaksi". Osiot- ja summamuuttuja- on 
pisteytetty siten, etta suuret arvot kuvaavat torjuvaa suhtautumista rikosten 
selittelyyn. Mita korkeamman arvon yksilo saa tall a summa-asteikolla, sita 
ankarammin ja tiukemmin han suhtautuu nuorten tekemiin lainrikkomuk
siin. Korkean lukeman saaja ei hyvaksy "ymmartavia" selittelyja ja 
perusteluja. 

Taulukko 8 Rikosten selittelyjen torjunta sukupuo1en mukaan. Asteikon keskiarvot 
1996-2001 

1996" 1998b 2001c F p 
Tytot 3,38 3,42 3,57 21,2 .000 
Pojat 3,08 3,11 3,23 41,0 .000 

.. 
a) alfa=.60. b) alfa=.66. c) alfa=.70. Huom. aste1kon rehab1hteettJ optimahsmtu vuoden 
2001 aineistossa. Huom. summa-asteikon arvot onjaettu viidellii.ja vaihteluvii.li siten 
1-5. 

Seka tytti:ijen etta poikien talla asteikolla saamat keskiarvot ovat ajan 
kuluessa kohonneet (taulukko 8). Asenteet ovat tulleet ankarammiksi. 
Merkitseva asenteiden ankaroituminen on tapahtunut vuoden 1998 jalkeen. 

Keskiarvot eivat ole yksin riittava tapa tarkastella asenteiden 
kehitysta, koska ne eivat anna informaatiota jakauman muodosta. Siksi 
seuraavassa on verrattu kuvion avulla viiden osion selittelyjen hyviiksy
misasteikon tuottamia vastausjakaumia vuosina 1998 ja 2001 (vuoden 1996 
jakauma on hyvin 1ahella vuoden 1998 jakaumaa). 

Jakauma on siirtynyt oikealle eli aikaisempaa suurempi osa on 
hylannyt se1itte1yt (kuvio 30). Vastaavasti keskimaaraisesti tai hieman 
ymmartaen selittelyihin suhtautuvien osuus on pienentynyt. Varauksetto
masti selittelyja hyvaksyvien osuus on pysynyt suhteellisen samalla tasolla 
viimeisen kolmen vuoden ajan. Kaiken kaikkiaan vastausten hajonta on 
1isaantynytja voidaan ehka puhuarikollisuuteen suhtautumisen polarisoitu
misesta eli eriytymisesta. 
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Kuvio 30 Nuorten suhtautuminen nuorten rikollisuuteen, viiden osion summa
muuttuja: vastausten jakaumat 1998 ja 2001 

Muutosta voidaan havainnollistaa myos tarkastelemalla niiden nuorten 

osuutta, jotka hylkasivat kaikki viisi edella kuvatun asteikon sisaltamaa 

vaittamaa. Tallaistenjohdonmukaisen ankarien nuorten osuus on tasaisesti 

noussut (kuvio 31 ). 
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Kuvio 31 Nuoria, jotka eiviit hyviiksyneet yhtiikiiiin viidesta rikollisuuden 
"selittelytavasta" (%), oman kuluneen vuoden rikoskayttaytymisen 
laaja-alaisuuden mukaan (14 teon summamuuttuja) 

Eras tekija, joka voi selittaa asenteiden ankaroitumista, on rikoksista 

pidattyvien nuorten osuuden nousu. Jos nama "taysin kiltit" nuoret eivat 

hyvaksy rikosten selittelyja, kilttien osuuden nousu heijastuu koko 

nuorisopopulaation rikosasenteiden ankaroitumisena. 
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Nayttaisi kuitenkin silta, ettakaikki selittelyt torjuvien nuorten osuus 
on noussut riippumatta oman rikoskayttaytymisen laajuudesta (kuvio 31 ). 
Tilanne on samankaltainen seka tytOilla etta pojilla. 

2.8 Yhteenveto 

Keskeiset muutokset 

Se, onko nuorten osallistuminen rikoskayttaytymiseen lisaantynyt vm 
vahentynyt, ri ippuu tekotyypista. 15-16-vuotiaiden osallistuminen 
vahingontekoihinja omaisuusrikoksiin on viihentynytjaksolla 1995-2001. 
Vakivaltaan osallistuminen on yleistynyt vuoden 1998 jalkeen. Vaikka 
vuoden 2001 taso ei eroa merkitsevasti vuosien 1995-1996 tasosta, ovat 

vuoden 2001 lukemat sarjan korkeimmat seka tappeluun osallistumisessa 
etta pahoinpitelyssa. 

Omaisuusrikostenja vakivallan erilaista kehitysta on havainnollistet
tu kuviossa 32. Siina omaisuuden tuhoaminen tai varastaminen viittaa 
niiden nuorten osuuteen, jotka tekivat vuoden aikana ainakin yhden 
seuraavista teoista: koulun tai muun omaisuuden vahingoittaminen tai 
varastaminen kaupasta, kioskista tai koulusta. Vakivaltaan osallistuneiksi 
on laskettu ne, jotka ilmoittivat vuoden aikana hakanneensa jonkun 

(pahoinpitely) tai osallistuneensa tappeluun julkisella paikalla. 

% 

50 ,----1-D- Omaisuuden tuhoaminen tai varastaminen 
- Pahoinpitelytai tappeluun osallistuminen 
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Kuvio 32 Vuoden aikana omaisuutta tuhonneita tai varastaneita (%) ja vakival
taan osallistuneita (%) nuoria. 
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Marihuanan tai hasiksen kayttO on lisaantynyt tasaisesti koko 
tarkastellulla jaksolla. 

Moninkertainen rikoskayttaytyminen ei yleistynyt. Poikkeuksena on 
marihuanan tai hasiksen kaytto, jossa seka moninkertaiseen kayttoon 
osallistuminen etta keskimaaraiset vuotuiset kayttokerrat ovat I isaantyneet. 
Muut kyselytutkimukset osoittavat, etta 15-16-vuotiaiden altistuminen 
huumeille lisaantyi 1996-2000 (Virtanen 2001, 30). 

N uorten rikoskayttaytymisen teonpiirteisiin nayttaisi pate van saantO, 
etta tasonmuutoksettapahtuvat lievien tekomuotojen kautta. Jos tekomuoto 
harvinaistuu, kuten esimerkiksi varastaminen, tamajohtuu lievien tekojen 
karsiutumisesta. Jos tekomuoto yleistyy, kuten vakivalta vuoden 1998 
jalkeen, tamajohtuu lievien tekojen yleistymisesta. Vakavaan rikoskayttay
tymiseen osallistuvien osuus ei siten nayta vaihtelevan yhta paljon kuin 
lievaan rikoskayttaytymiseen osallistuminen 10

• 

15-16-vuotiaiden rikoskayttaytymisen koostumuksessa on tapahtunut 
painopisteen sii1tyma omaisuuteen kohdistuvasta rikollisuudesta muihin 
henki!Oihin (vakivalta) ja itseen11 (huumeet) kohdistuvaan rikoskayttayty
miseen. Muutos heijastaa paaosin varastamisen vahenemistajahuumeiden 
kayton lisaantymista. 

Rikoskayttaytymisen eriytyminen 

Rikoskayttaytymisen eriytymisesta (tai polarisaatiosta) voidaan puhua, jos 
yha useampi nuori pidattyy- pienistakin ja satunnaisistakin- rikoksista 
kokonaan, mutta samallajokin pieni ryhma tekee yha enemman rikollisia 
tekoja. Talloin voi syntya paradoksaalinen tilanne, etta rikollisuuteen 
osallistuvien nuorten henkiloiden osuus laskee, vaikka nuorten rikolliset 
teat lisaantyvat tai pysyvat entisella tasollaan. 

Term ina polarisaatio on sikali osuva, etta se painottaa eriytymisen 
olevan juuri jatkumon aaripaiden painottumista keskiosien 

111 Kansallisissa uhrikyselyissa on havaittu vastaava ilmio ainakin vakivallan kokemisen 
kohdalla: vamman aiheuttaneen vakivallan taso kehittyy eri tavallaja stabiilimmin kuin 
indikaattori, joka sisaltaa myiis uhkailut (Heiskanen 2002). 

11 Nuoret eivat luultavasti hahmota marihuanan tai hasiksen kayttiia tai kokeilua "itseen 
kohdistuvaksi rikokseksi". Huom. koostumuksen muutoshavainto nojaa vahvasti 
kysyttyyn tekovalikoimaan. 
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kustannuksella. KayUin kuitenkin suomenkielista ilmaisua 
eriytyminen, jolla tassa tarkoitan polarisoivaa eriytymista. 

Vuoden 2001 nuorisorikollisuuskyselyssa ei voitu havaita keskimaaraisten 
tekokertojen lisaantymista (paitsi marihuanan tai hasiksen kaytossa), joten 
kyselyn sisaisissa havainnoissa ei voida havaita kiihtyvaa tekijakohtaisten 
tekomaarien kasvua. Voidaan ehka sanoa, etta polarisaation kahdesta 
elementista vain toinen on selkeasti havaittavissa: kokonaan rikoksista 
pidattyvien osuus kasvaa. 

Rikoskayttaytymisen eriytymista tarkasteltaessa on syyta huomioida 
myos kuva, jonka kontrollitilastot antavat nuorten rikoksista. Esimerkiksi 
nuorten tilastoitujen pahoinpitelyrikosten maara lisaantyi 1990-luvun 
puolivalinjalkeen. Lisaantyminenjohtui ennen muuta tilastoitujen tekojen 
kasvusta, ei niinkaan tilastoitujen tekijoiden maaran kasvusta (Kivivuori 
ym. 2001). 12 

1990-luvun puolivalinjalkeen voidaan siis havaita ainakin seuraavat 
trendit: (1) rikoskayttaytymisesta kokonaan pidattyvien "kilttien" nuorten 
osuus on kasvanut, (2) kontrollitilastoon kirjattujen vakivallantekojen 
maara on lisaantynyt (3) kontrollitilastoon kirjatut nuoret ovat tehneet 
enemman vakivallantekoj a kuin aiemmin, j a ( 4) 15-17 -vuotiaiden tekemat 
henkirikokset ovat lisaantyneet. 

Eriytymisen keskeinen osatekija on varastamisen vaheneminen. 
Myymalavarkauksien osalta tama seikka heijastanee osin yksilOiden 
rikosmotivaatiosta riippumatonta tilaisuusrakenteen muutosta eli kaupan 
rakennemuutosta. Myos nuorten kulutusrakenne ja -tyyli on muuttunut 
siten, etta kasipuhelimiinja internetiin liittyvat immateriaalipalvelut ovat 

vallanneet alaa perinteisilta tavaroilta (Wilska 2001 ). Kannykkalaskuihin 
liittyvat maksuhairiOt ovatkin ehka tavaroiden varastamisen vahenemisen 
kaant6puoli . Ne saattavat nykyaan muodostaa sen osan nuorten kulutuk
sesta, johon heilla ei ole varaa. Yleisemminkin nuorten 13 kulutusta 
koskevat tiedot viittaavat siihen, etta nuoret ovat eriytyneet taloudellisesti 
entista selkeammin erilaisiin ryhmiin (mt., 58). 

Varastamisen vahenemiseen ovat voineet vaikuttaa myos monilia 
paikkakunnilla toteutetut myymiiliivarkauksien vastaiset torjuntahankkeet 

12 Epailtya kohden lasketun tekomaaran kasvu voi johtua myos rikoslaskennan ja 
kirj aamiskaytannon tehostamisesta. 

13 Wilskan (200 I) esittamat tiedot perustuvat osin niinkin suureen ryhmaan kuin aile 30-
vuotiaisiin. 15-16-vuotiaiden tilanne riippuu voimakkaamrriin heidan vanhempiensa 
tilanteesta. 
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("Nappis", "Nappari", "Nappihaukka" jne. ). Hankkeille on tyypillista, etta 

napistyksesta kiinni joutunut nuori joutuu sosiaalityontekijan ja poliisin 

puhutteluun,ja myos vanhempiin otetaan yhteytta. Samaan aikaan Kaupan 

Keskusliitto on ollut mukana kehittamassa myymalavarkauksien vahenta

miseen tahtaavia toimia. 14 

Asenteiden ankaroituminen 

Vuosina 1995-2001 nuorten suhtautuminen rikollisuuteen ankaroitui. 

Nuoret torjuivat entista voimakkaammin rikollisuutta "ymmartavia" 

selittelytapoja. Kehitys ilmeni seka tytoilla etta pojilla. Asenteiden 

kiristyminen ei nayttanyt riippuvan siita, kuinka monimuotoisesti itse 

osallistuu rikoskayttaytymisen eri muotoihin. Myos ne,jotka itse osallistui

vat laajahkosti rikoskayttaytymisen muotoihin, suhtautuivat entista 

ankarammin rikollisuuteen. 

Asenteiden kiristyminen ei nayttaisi olevan mekaaninen seuraus 

kayttaytymisen muutoksesta. Kyse on yleisesta asenteiden tiukkenemisesta 

niita kohtaan,jotka rikkovat normeja. Normien rikkojia ei hal uta "ymmar

taa" olosuhteiden, taustojen tai modernin psykoretoriikan kautta, vaikka 

itse rikottaisiin normeja. Tama saattaa kertoajonkinlaisesta armottomuu

desta seka muita etta itsea kohtaan. 

Kontrollin tehostuminen 

Nykyisten 15-16-vuotiaiden todennakoisyydessa tulia eraista rikoksista 

poliisin tietoon on suurempi kuin samanikaisilla aiemmin. Ajokortitta ajo, 

myymalavarkaus seka vakivaltainen kayttaytyminen tuli aiempaa todenna

koisemmin poliisin tietoon. Ajokortitta ajossa lienee kyse kontrollin 

tehostumisesta, myymalavarkauksienja koulun omaisuuden vahingoittami

sen kohdalla kyse lienee valvonnan tehostumisesta ja siita, etta koulut ja 

myymalat ilmoittavat tekoja aiempaa herkemmin poliisille. Mutta mista 

vakivallan aiempaa suurempi todennakoisyys tulla poliisin tietoonjohtuu? 
Luettelen seuraavassa tekijoita, jotka ovat todennakoisesti vaikuttaneet 

asiaan. 

14 Rikoksentorjuntahankkeita koskevat tiedot perustuvat Rikoksentorjuntaneuvoston 
paasihteerin Hannu Takalan antamiin tietoihin. 
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1. Nuoriin kohdistuva yleinen sosiaalinen kontrolli on voinut 
kiristyaja ilmeta mm. lisaantyvana alttiutena ilmaittaa nuarten 
toiminnasta poliisille. Seka ne, joihin teat kahdistuvat, etta 
sivulliset saattavat olla valppaampia saattamaan nuoria poliisin 
tietoon. Myos koulujen ilmaitusalttius on naussut. 

2. Tekojen luanne tai vakavuuden aste. Jas teat ovat tulleet 
vakavammiksi, ne saattavat tulia herkemmin paliisin tietoon. 
Kyselytiedot vakivallan aiheuttamista vammoista eivat viittaa 
siihen, etta tekojen luanne alisi muuttunut ainakaan vakavampaan 
suuntaan. Taisaalta vakavimpaan vakivaltaan syyllistyvia ei ehka 
tavoiteta kyselyjen avulla. 

3. V akivaltakiiyttdytymisen eriytymisen sivuvaikutus. On 
mahdollista, etta nuorten parissa on osaryhma, joka tekee 
aiempaa enemman vakivaltaisia tekoja ja mahdallisesti myos 
entista vakavampia tekoja. Taman osaryhman toiminta on voinut 
johtaa kaikkien nuarten lisaantyvaan kantrolliin. Tassa tutkimuk
sessa havaittu poliisikontrallin tehastuminen kohdistui koulua 
kayvaan normaaliin nuorisoan. 

4. Mediahuomiolla lienee vaikutusta siihen, kuinka herkasti 
esimerkiksi sivulliset ilmoittavat nuorten valisia tappeluita ja 
konflikteja poliisin tietaon. Viime aikoina median huomio 
nuorten rikaksiin on lisaantynyt. Rikosjulkisuuden maaran 
kehitysta selvitetaan erillisella tutkimuksella. 

5. Rikoksentorjuntahankkeet, joihin liittyy usein eri tahojen 
kuten sosiaalitaimen, koulun, kunnan ja liike-elaman yhteistyo 
poliisin kanssa, voivat selittaa nuorten lisaantynytta todennakoi
syytta tulia poliisin tietoon. Vaikutukset tapahtuvat luultavasti 
ilmaituskayttaytymisen kautta. 

6. Poliisin kontrollisuuntaukset )a -kampanjat. Naista 
tunnetuin esimerkki on niin kutsuttu nollataleranssi ja yleensa 
tehostuva julkisten tilajen valvonta (Aromaa 1998). Poliisin 
tavoitteeksi on maaritelty mm. ihmisten kutsuminen mukaan 
paikallistasan turvallisuusprasesseihinja turvallisuus- ja riskitie
touden lisaaminen (Virta 2002). On mahdallista, etta tallainen 
"vastuullistava" taiminta lisaa kansalaisten alttiutta ilmoittaa 
hairio- ja rikollista kayttaytymista poliisille. 

Edellii havaittiin, etta nuorten todennakoisyys tulia poliisin tietoon rikosten 
yhteydessa on lisaantynyt voimakkaimmin maaseutukunnissa. Ehka juuri 
niissa nuorten hairiokayttaytymiseen vaikutettiin ennen epavirallisen 
sosiaalisen kontrollin avulla, ja nyt poliisille on annettu tehtavaksi 
kontrolloida nuoria. Poliisin tietoon tulon todennakoisyys kohosi ensin 
kaupungeissa, sitten muualla; tama voi heijastaa uuden kontrolliajattelun 
leviamista yhteiskunnan keskeisalueilta sen periferioihin. Ehka voidaan 
erottaa jopa kaksiportainen diffuusiomalli: kontrolliajattelu siirtyy ensin 
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globaaleista keskeisalueista (USA) perifeerisiin maihin (Suomi) ja sitten 
perifeeristen maiden sisalla kaupungeista maaseudulle. 

Huume- ja paihdeteoissa ei voida havaita poliisikontrollin selkeaa 
tehostumista. Havaintoa voidaan pitaa yllattavana, koska ainakin julkisuu
den perusteella naihin tekoihin kohdistuvat kontrollitavoitteet on asetettu 
korkealle. Ehka marihuanan tai hasiksen kaytto, tai laakkeiden kaytto 
paihteena, on lisaantynyt niin nopeasti ettei kontrolli yksinkertaisesti pysy 
perassa. Suuri osa marihuananja kannabiksen kaytosta tapahtuu yksityisis
saasunnoissa,joten poliisinjulkiseen tilaan kohdistama kontrolli ei ilmene 
kyseisten huumeiden kayton lisaantyvana todennakoisyytena tulia poliisin 
tietoon. 

Sosiaalisen kontrollin tehossaja muodossa tapahtuvien muutosten 
kuvaaminen ei tarkoita kontrollin paheksumista. Nuoren tulo poliisin 
tietoon voi yksittaisissa tapauksissa oil a erityisestavaa eli johtaa siihen, etta 
kyseinen nuori lopettaa rikoskayttaytymisen tai vahentaa sita. Tasta 
keskusteleminen edellyttaisi kuitenkin kiinni jaamisen vaikutusten 
tutkimista. Olemassa olevan tutkimuksen valossa ei ole itsestaan selvaa, 
etta nuorten tekojen lisaantyva saattaminen poliisin tietoon vahentaa 
rikoskayttaytymista. On mahdollista, etta virallisen kontrollin pnnm 
joutuminen sysaa nuoren rikosuralle leimautumisvaikutuksen kautta 
(Stewart ym. 2002). 

Mutta onko tehostuneella kontrollilla ollut yleisestavaa pelotevaiku
tusta,joka olisijohtanut rikoskayttaytymisen vahenemiseen? Sellaisesta ei 
ole merkkeja ainakaan vakivaltaisen kayttaytymisen kohdalla. Myymala
varkauksissa on havaittavissa seka kontrollin tehostuminen etta tekoon 
osallistuneiden maaran lasku, mika voi viitata pelotevaikutukseen. 
Esimerkiksi edella mainittuihin rikoksentorjuntahankkeisiin liittyy usein 
yhteyden ottaminen kiinni jaaneen nuoren vanhempiin, mita nuoret 
saattavat pitaa jopa ankarampana seuraamuksena kuin teon saattamista 
poliisin tietoon (Honkatukia 1998, 183-185). 

Kontrollin tehostuminen }a poliisitilasto. Viranomaistilastoissa 
on havaittu nuorten pahoinpitelyrikosten lislHintyminen 1990-
luvun lopulla (Kivivuori ym. 2001 ). Seka rikosten etta rikoksista 
epailtyjen henkili:iiden malirli on kasvanut aile 18-vuotiaiden 
ryhmassa. Nyttehdyt havainnot poliisin tietoon tulon todennaki:ii
syydesta viittaavat siihen, etta nuorten tilastoidun pahoinpitelyri
kol/isuuden kasvu johtuu osin - jopa suurelta osin - nuoriin 
kohdistuvan kontrollin tehostumisesta. Kontrollin tehostuminen 
on siina maarin voimakasta, etta sen vaikutus poliisitilaston 
nousevaan trendiin on ilmeinen. 
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Havainto vahvistaa sen yleisesti tunnetun tosiseikan, ettei 
tilastoitua rikollisuutta voida pitaa tosiasiallisen rikoskayttayty
misen adekvaattina tai yksinomaisena osoittimena. Poliisin 
tietoon tulo luo tilastot, joita nain ollen on syyta nimittaa 
kontrollitilastoiksi (Korander 1998). Tilastot kuvaavat keskeisesti 
eri ryhmiin kohdistuvan kontrollin tehokkuuttaja sen vaihtelua. 

Huumeita kayttaneiden tai kokeilleiden verraten vakaana 
pysynyt todennakoisyys tulla poliisin tietoon viittaa siihen, etta 
niiden osalta tilastoitujen tekojen kehitys heijastaa todellista 
rikoskayttaytymisen lisaantymista. 

Jos viranomaisten kontrollitoiminta- sen teho ja suunta
tulevaisuudessa heijastaa yhii enemman erilaisia vaihtuvia 
kontrollisuuntauksia, kontrollitilastojen kayttokelpoisuus sosiaali
indikaattoreina heikkenee entisestaan. Viranomaisten tyotilastoil
la voi luonnollisesti olla muita kayttoja, esimerkiksi osana niiden 
tulosohjausta. 

Suomi ja Ruotsi 

Ruotsissa on tehty vuosina 1995, 1997 ja 1999 nuorten itse ilmoittaman 
rikollisuuden kyselyja (Ring 2000). Kohteena ovat olleet sikiiliiiset 
yhdeksannen luokan oppilaat, siis saman ikiiiset nuoret kuin Suomen 
kyselyissii. Myos aineiston keriiiimisen tapa on ollut sama. Sen sijaan 
kysymyksissa on eroavuuksia. Kysymysten erojen vuoksi on jarkeviiii 
kommentoida lyhyesti pikemminkin tasonmuutoksia kuin maiden viilisiii 

tasoeroja. 
Nuorten osallistuminen myymalavarkauksiinjakoulusta varastami

seen on Ruotsissa viihentynyt, samoin omaisuuden vahingoittaminen. 
Kehitys on siis ollut samansuuntaista kuin Suomessa. Varastetun tavaran 
ostaminen on viihentynyt Suomessa, mutta pysynyt Ruotsissa samalla 
tasolla. Suomen tapaan myos Ruotsissa tiiysin "kilttien" - kaikista 
kysytyista teoista pidiittyneiden- osuus on noussut (Ring 2000, 50). 

Ruotsissa kysyttyjen tekojen valikoima on erilainen ja laajempi 
kuin Suomen kyselyissa. Tama tuntuisi tukevan sita, etta Suo
menkin vastaava havainto - "kilttien" osuuden kasvu - kuvaa 
kayttaytymisen muutosta eika johdu kyselyn tekovalikoiman 
vanhentumisesta. 

Ruotsin kyselyissii on kysytty, onko vastaaja "lyonyt jotakuta" (slagit 
niigon), joka ei ole perheenjiisen, siten etta uhri tarvitsi sairaanhoitoa. 
Suomessa on kysytty ilman uhriaja vammoja koskevia lisiimaareitii, onko 
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vastaaja "hakannutjonkun"15
• Naihin tekoihin osallistuminen on molem

pien maiden sarjoissa vaihdellut kuuden ja kahdeksan prosentin valilla 
ilman selkeaa trendia. 

Ruotsissa on myos kysytty nuorten suhtautumisesta nuorten 
rikoksiin. Siella ei voida havaita samanlaista asenteiden ankaroitumista 
kuin Suo mess a. Ero voi to sin johtua siita, etta Ruotsissa suhtautuminen on 
kytketty vastaajan kaverien tekoihin, Suomessa yleensa nuoriin. Yleiset 
asenteet saattavat vaihdella herkemmin kuin suhtautuminen omien 
kaverien tekoihin. 

Ruotsin kyselyissa ei ole raportoitu tietoja poliisin tietoon tulon 
todennakoisyydesta. 

Eraiden keskeisten trendien samansuuntaisuus Suomessa ja 
Ruotsissa viittaa siihen, etta selityksia on etsittava maiden yhteiskunnalli
sen kehityksen yhtenevista piirteista. Tallaisia voivat olla esimerkiksi 
kaupan rakennemuutos, teknisen valvonnan tehostuminen, panostukset 
paikalliseen rikoksentorjuntaan seka nuorten kulutuskayttaytymisen 
muutokset. Asiaa olisi perusteltua tutkia tarkemmin erikseen, varsinkinjos 
Ruotsissa vuonna 2001 tehdyn kyselyn myohemminjulkaistavat tulokset 
osoittaa samansuuntaisen kehityksenjatkuneen. 

Nuorten vakivalta ja perhetilanne 

Viranomaistilastojen pohjalta tiedetaan, etta 15-17-vuotiaiden tekemat 
henkirikokset lisaantyi vat S uomessa 1990-1 uvun j alkimmaisella puolisko 1-
la. Vuosina 2000 ja 2001 tapahtui eraita laajaa huomiota herattaneita 
nuorten tekemia henkirikoksia. 16 Julkisuudessa oli tietoja, etta osa 
tekijoista oli "hyvista perheista". Esitettiin, ettanuorten vakivaltaa ei voida 
- ainakaan enaa- selittaa sosiaalisilla ja syrjaytymiseen liittyvilla syilla. 

Tarkastelen seuraavaksi lyhyesti vuoden 2001 nuorisorikollisuus
kyselyn aineiston avulla, onko nuorten vakivaltaisuus yhteydessa perheen 
sosiaalis-taloudelliseen tilanteeseen. Tarkastelu rajoittuu luonnollisesti 
henkirikoksia selvasti lievempaan vakivaltaan. Siina ovat mukana myos 
teat, jotka eivat ole tulleet poliisin tietoon. 

15 Suomen kyse1yissa hakkaamista koskeva sivu on otsikoitu sanalla "pahoinpite1y". 
Noin 10% pahoinpite1yista kohdistui siskoon, ve1jeen, isaan tai aitiin. 

16 Aile 18-vuotiaiden osuus tappoon, murhaan tai surmaan syylliseksi epaillyista oli 
kyseisina vuosina 4,5 ja 5,4 prosenttia. 
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Perheen sosiaalis-taloudellisen til an teen tarkastelu perustuu neljaan 
muuttujaan: siihen, onko isa tyoelaman ulkopuolella 17

; siihen, asuuko isa 
muualla kuin nuoren kotona; siihen, asuuko aiti muualla kuin nuoren 
kotona; seka siihen, onko perheessa talousvaikeuksia. Kuviossa 33 on 
esitetty vakivaltaan osallistumisen yleisyys neljassa eri ryhmassa. 
Ensimmaiseen ryhmaan kuuluvat ne nuoret, joiden perhetilannetta ei 
luonnehdi yksikaan edella mainituista seikoista (N=2 270). Toiseen 
ryhmaan kuuluvat ne nuoret, joiden perheessa esiintyy yksi mainituista 
neljasta asiantilasta (N=l 173); kolmanteen ryhmaan kuuluvat ne, joiden 
perheessa esiintyy kaksi neljasta tekijasta (N=652);ja viimeiseen ryhmaan 
kuuluvat ne, joiden perhetilannetta luonnehtii ainakin kolme edella 
mainituista neljasta tekijasta (N=233). 

Tyottomyys ja talousvaikeudet liittyvat suoraan perinteisiin sosiaalis
taloudellisiin selitystekijoihin. Myos yksinhuoltajuus liittyy usein 
taloudelliseen niukkuuteen,joskin silla voi ollamyos taloudestariippumat
tomia vaikutuksia nuorten kayttaytymiseen. 

15 ,----------------------, 

10 

% 
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0 2 3+ 
perhetilanteen riskitekijoita 

Ohakkasi 
kerran 

• hakkasi 
useita kertoja 

Kuvio 33 Vakivallan harjoittaminen kuluneen vuoden aikana (%) perhetilan
teen riskitekijoiden (ty6tt6myys, isanja/tai aidin asuminen muualla, 
perheen talousvaikeudet) mukaan, NRK-2001 

Mita enemman perhetilanteeseen liittyvia riskitekijoita on, sita yleisempaa 

on vakivaltaan osallistuminen ja myos moninkertainen vakivaltaisuus 
(kuvio 3 3 ). Vastaava yhteys ilmenee myos, j os riskiteki j at ristiintaulukoi
daan erikseen vakivaltakayttaytymisen kanssa. On kuitenkin tarkeaii 
huomioida, etta mikiian mainituista riskitekijoista ei yksin kovinkaan 

17 Yleisimmat syyt: tyottomyys, sairaselake, kuolema. Aidin tyottomyytta ei sisallytetty 
riskitekijoiden summamuuttujaan, koska se naytti olevan pikemminkin vakivallalta 
suojaava tekija. 
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paljon nosta vakivallan esiintyvyytta, jos muut asiat ovat kunnossa. Kun 

ongelmat kasaantuvat, vakivalta kasvaa. 

Kuviota 33 arvioitaessa on syyta huomioida, etta tekomii.ii.rii.t 

kasaantuvat aktiivisille rikoskayttaytyjille. Vain viisi prosenttia nuorista 

kuului ryhmaan, jossa oli eniten perhetilanteen ongelmia, mutta tama 

ryhma teki 16 prosenttia kaikista ilmoitetuista teoista. 18 

Nuoret, joiden perheissa on use ita sosiaalis-taloudellisia riskitekijoi

ta, nayttaisivat harjoittavan muita nuoria vakavampaa (vammoja aiheutta

vaa) vakivaltaa, ja vii.kivalta kohdistuu useammin tekijaa vanhempiin 

henkiloihin ja/tai tuntemattomiin aikuisiin. 19 

Noin kuusi prosenttia nuorista, joiden perheissa ei ollut sosiaalis

taloudellisia riskitekijoita, osallistui vakivaltaan vuoden aikana. Valtaosa 

nuorista, joiden perheissa oli riskitekijoita, ei osallistunut vakivaltaan 

vuoden aikana. Silti perhetilanteen sosiaalis-taloudelliset rasitteet ovat 

altistavia riskitekijoita, joilla on yhteys nuorten vakivaltaan. Yhteys ei 

valttamatta ole kausaalinen eika varmaankaan valitykseti:in. Silti sen 

tunteminen osoittaa suunnan, jossa erilaiset tuki- ja preventiotoimet 

todennaki:iisesti olisivat tarkoituksenmukaisia. 

Tassa on kasitelty vain perheen sosioekonomisia oloja, koska vii me 

aikoina on esitetty, etta niilla ei ole merkitysta. Sinansa ajatus, etta eri 
tekijoiden merkitys muuttuu ajan kuluessa, on jarkeva ja sita kannattaa 

tutkia tarkemmin. 

Eriytymiskeskustelun havainnot ja tulkinnat 

Jos nuoret jakaantuvat entista selvemmin yha kiltimpaan enemmisti:ion ja 

henkilomaaraltaan vakaaseen vahemmisti:ii:in, joka tekee vakavia tekoja, 

niin mista tii.llainen kehitys johtuu? 

Tass a on mahdoll ista esittaa vain eraita keskustelussa esilla olleita 

teemoja. Eri sii.ikeet on yritetty koota yhteen kuviossa 34. Siina on 

graafisin keinoin korostettu havaintojenja tulkintojen valistii. tarke~a eroa: 

yhtenaisella viivalla rajatut ilmii:it ovat tutkimustuloksia, katkoviivalla 

rajatut tekijat seka nuolet ovat tulkintahypoteeseja. 

18 Arvio, jossa 50 tekoa ylittiivat ilmoitukset saavat arvon 50. Jos aktiivisimmat 
rikosbiyttiiytyjat ovat kokonaan koulun ulkopuolella, kasaantuminen on todellisuudessa 
tatakin voimakkaampaa . 

19 Pienten tapausmaarienjohdosta erot eivat ole tilastollisesti merkitsevia. 
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Kuvio 34 Nuorten rikoskayttaytymisen eriytyminen: havainnotja tulkintahypo
teesi niiden valisista yhteyksista 

Rikoskayttaytymisen eriytyminen on tapahtunut eriytyvassa yhteiskunnas
sa, jossa Iapsiperheiden taloudellinen asema on vaikeutunut. 1990-luvulla 
lapsiperheita vajosi tulojakauman keskelta alempituloisiin tuloluokkiin. 
Sauli (200 1, 153, 159) on kuvannut kehitysta toimeentulon polarisaatioksi, 
joka ilmenee aikaisemmin vahvojen keskikerrosten ohenemisena. 

Rikoskayttaytymisen polarisaation eli eriytymisen nakokulmasta 
merkitysta on paitsi tulo- ja toimeentulokehityksella myos kulttuurisella 
muutokseiia. Blom (200 1, 189-190) on puhunut yksilollisyysretoriikasta 
ja postmodemista vetoamisesta yksilOon ja kilpailuun, mika on hanen 
mukaansa johtanut elaman epavarmuuden Iisaantymiseen. Yhteiskunta 
ehka todella koetaan enemman pelitilanteeksi, joka jakautuu voittajiin ja 
haviajiin (James 1995). 

Kyselytutkimusten mukaan suuri osa nuorista kokee tuloerojen 
kasvavan ja sosiaalisen eriarvoisuuden Iisaantyvan suomalaisessa 
yhteiskunnassa. Eraassa kyselyssa 70 prosenttia 15-19-vuotiaista arvioi, 
etta alkaneella vuosituhanneiia tuloerot kasvavat (Saarela 2000, 8). 
Taiiaisessa tilanteessa voi olla mielekasta valttaa kaikenlaisia stigmojaja 
"tahroja", jotka voivat suistaa nuoren keskiluokkaan johtavilta portailta. 
Seurauksena voi olla, etta kaikista norminrikkomuksista pidattyvien 
nuorten maara lisaantyy. Puhe "luusereista" voi myos ilmaista ja tukea 
kokemusta, etta moitteettomuus on keino kilpailla yha niukemmista 
paasylipuista keskiluokkaan. 
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Yhteiskunnan eriytymisen ja rikoskayttaytymisen eriytymisen valista 
yhteytta ei tietaakseni ole tutkimuksessa suoraan testattu. Tulkinta perustuu 
lahinna siihen, etta tietyt kehityskulut- kilttien nuorten osuuden kasvu ja 
yhteiskunnalliset eriytymisprosessit - ovat tapahtuneet samanaikaisesti. 
Tulkinta houkuttelee ehka myos siksi, etta sama tekija, yhteiskunnan 

sosiaalinenja taloudellinen eriytyminen, selittaa seka kilttien lisaantynytta 
osuutta etta pienen vahemmistOn vakavia kayttaytymisongelmia. 

Tulkinta, joka yhdistaa nuorten rikoskayttaytymisen muutokset 
yhteiskunnan sosiaalis-taloudelliseen polarisaatioon, vetoaa tutkijoihin 
ehka siksikin, etta sen avulla on mahdollista kritisoida vallitsevia 
yhteiskunnallisia oloja. Tallainen motiivi ei sinansa vahenna itse tulkinnan 
mahdollista totuusarvoa. 

Rikoskayttaytymisen polarisaatioon ovat voineet vaikuttaa myos 

tekijat, joiden taustalta ei loydy uusliberalismia tai muuta taloudelliseen 
kehitykseen liittyvaa lahdetta. Esimerkiksi tilaisuusrakenteen muutos voi 

selittaa eriytymista: valvonta, lisaantynyt kiinni jaamisen riski ja kaupan 
keskittyminen karsivat massanapistyksia ja johtavat sita kautta nuorison 
suuren enemmistOn rikoskayttaytymisen vahenemiseen. Myos puhtaasti 
kulttuuriset muutokset, jotka eivat palaudu talouteen, ovat mahdollisia ja 
niita olisi syyta tutkia tarkemmin. 
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ALLOTTA V AA! 

Nuorten tulkintoja kokemastaan 
seksuaalisesta hairinnasta 

j a ahdistelusta 
Paivi Honkatukia 

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 

Nuorten suhde seksuaalisuuteen on heraWinyt huolta viimeaikaisissa 
julkisissakeskusteluissa. Nuorille tarjottavaaseksuaalivalistusta on pidetty 
riittamattomana lapiseksualisoituneeksi arvioidussa kulttuurisessa ilmapii
rissa. Sukupuolikulttuurin kovenemisen on uskottu altistavan varsinkin 
tytot erilaisille riskeille ja vaaroille, kuten ei-toivotuille raskauksille ja 
seksuaaliselle vakivallalle. Tallaisia nakemyksia ovat esittaneet Hihinna 
kasvatusalan asiantuntijat (ks. esim. Cacciatore 2002). Analysoin tassa 
artikkelissa nuorten omia kuvauksia tapauksista, joissa he ovat joutuneet 
ei-toivotun seksuaalisen huomion kohteeksi. Millaisena ilmiona he tulkit
sevat naita kokemuksiaan? Ovatko ne heidan mielestaan normaalia vuoro
vaikutusta vaijotakin ikavaaja ongelmallista? 

Teoreettisesti lahestyn ilmiota konstruktionistisesta viitekehyksesta. 
Tama tarkoittaa sita, etta tutkimuskohteena on, miten nuoret ymmartavat 
omat kokemuksensaja millaisia merkityksia he niille antavat1 (ks. Kitzin
ger & Thomas 1995; Eyre 2000). Objektivistisissa lahestymistavoissa 
tutkija maarittelee sosiaalisen ongelman, minka jalkeen han arvioi sen 
laajuutta ja luonnetta mittaamalla sita, esimerkiksi kysymalla erilaisten 
kokemusten yleisyytta kyselylomakkeessa. Konstruktionistisen lahestymis
tavan perusoletuksena taas on, ettei mikaan asiantila sina!laan ole sosiaali
nen ongelma, vaan se muodostuu sellaiseksi erilaisissa maarittelyproses
seissa, joissa eri toimijat vaativat toimenpiteita esiin nostetun ongelman 

1 Uihestymistapani edustaa kontekstuaalista konstruktionismia, jossa tehdaan paatelmia 
myos objektiivista olosuhteista, vaikka keskitytaankin maarittelyprosesseihin (ks. esim. 
Takala 1994). 
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poistamiseksi (Goode & Ben-Yehuda 1994). Esimerkiksi seksuaalinen tai 
sukupuolinen hairintaja ahdistelu,Z joiksi tassa tutkitut nuorten kokemuk
set voisi maaritella, tematisoitiin sosiaaliseksi ongelmaksi ensimmaisen 
kerran 1970-luvulla, jolloin ne tulkittiin ensisijaisesti tyoelaman sukupuo
lisyrjintaan kytkeytyvaksi ilmiOksi (Cohen 1999, 446-447; Eyre 2000, 
295-296). 

Sukupuoleen liittyvat merkitykset ovattarkeita tulkittaessa seksuaa
liseen hairintaan ja ahdisteluun liittyvia kokemuksia, silla usein naille 
kokemuksille on leimallista sukupuolten valinen kontlikti ja sukupuolittu
neiden valtasuhteiden valinen epatasapaino (ks. esim. Aaltonen 2001, 1 07). 
Naisten ja tyttojen kokemuksia on kuvattu kayttamalla seksuaalisen 
vakivallan jatkumo -kasitetta, vaikka kaikki ruumiillisen koskemattomuu
tensa loukkauksia kokeneet naiset ja tytot eivat valttamatta miella koke
muksiaan vakivallaksi (Kelly 1988). Jatkumo viittaa siihen, etta kokemuk
silla on yhteisia piirteita, kuten se, etta ne yleensa kohdistuvat naisiin tai 
tyttoihin tai se, etta niita pidetaan use in yksityisasioina. Jatkumon kasitetta 
seuraten ajatellaan, etta eri tyyppisissa kokemuksissa on samantyyppisia 
piirteita, eika talloin voida tehda selkeaa eroa vakivallan uhrienja muiden 
naisten tai tyttojen valille. Jatkumon kasite viittaa myos siihen, etta tapah
tumasarjoissa on vaikea erottaa eri osatekoja toisistaan, esimerkiksi sita, 
milloin kysymyksessa on vapaaehtoinen yhdynta, milloin raiskaus. 

Nuorten kuvaukset sisaltavat mm. tulkintoja tekijoiden motiiveista 
ja selityksia tapahtuneelle. SamaHa niihin sisaltyy ajatuksia sukupuolten 
valisista suhteista, kuten sukupuolittuneista oikeuksista j a velvollisuuksista 
seksuaalisissa suhteissa. Nuoret ammentavat naita jasennystapoja ympa
roivasta kulttuurista. Samalla he uusintavat ja kyseenalaistavat niita omilla 
tulkinnoillaan. Nama merkitykset ovat osa todellisuutta, joiden kautta 
ihmiset tekevat asioita ymmarrettaviksi seka itselleen etta muille. Ne 
vaikuttavat myos siihen, miten traumaattisina nuoret kokevat tapauksetja 
missa maarin he kertovat niista ulkopuolisille. 

Menetelmallisesti tama artikkeli liittyy uhritutkimuksen kenttaan, 
joka on osa laajempaa piilorikollisuuden tutkimustraditiota. Oikeuspoliitti
sen tutkimuslaitoksen nuorisorikollisuuskyselyihin liitettiin vuonna 1998 

2 Suomalaisessa keskustelussa on kaytetty tasta ilmiokentasta laajempaa kasitetta 
"sukupuolinen hairintaja ahdistelu". Kasitteella pyriUHin osoittamaan, etta kysymys on 
vall an vaarinkaytosta ja seksuaalisuus toimii vallan valineena (Varsa 2002, 74). Tassii 
artikkelissa kaytan kuitenkin kasitettii "seksuaalinen hairinta ja ahdistelu", koska 
nuorilta kysyttiin nimenomaan seksuaalisesta hairinnastiija ahdistelusta. Yritanjaljittiia 
tapoja,joilla nuoret merkityksellistivat naita tilanteita,ja kaikkia tapauksia ei valttamattii 
tulkittu vallan vaarinkaytoksi. 
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eraita uhrikokemuksia koskevia kysymyksia. Kaytan tassa aineistona 

vuoden 2001 kyselyn vastauksia (kyselysta, ks. Liite 5). 
Seksuaalisia hairintakokemuksia tulkitaan usein eri tavoin eri 

elamanvaiheissa. Aikuisena muisteltuina ne voivat tuntua joko vakavam
milta tai lievemmilta kuin silloin kun ne tapahtuivat (Kuusi & Korhonen 
2001; Aaltonen 2001; Kitzinger & Thomas 1995, 36; Holland ym. 1992). 

Vuoden 2001 nuorisorikollisuuskyselyssa hairintakokemuksista 
kysyttiin paitsi tytoilta myos pojilta, vaikka monesti hairintii ja ahdistelu 
kohdistuu tyttoihin ja naisiin ja tekijoinii on ollut miehiii. Miesten ja 
naisten on sanottu tulkitsevan naisiin kohdistuvaa seksuaalista hiiirintaa ja 
ahdistelua toisistaan poikkeavin tavoin ( esim. Kitzinger ja Thomas 1995; 
White 1998, 9-10), mutta myos tyttOjenja poikien kokemusten seksuaali
sen hairinnan j a ahdistelun kohteena on todettu eroavan toisistaan (Mum en 

& Smolak 2000, 1-3). Sukupuoliryhmienkin sisalla saattaa olla eroja: se, 
mika on jollekin ei-toivottua lahentelya, saattaa olla toiselle normaalia 
seksuaalista vuorovaikutusta. Edelleen, tulkinnat ovat tilannesidonnaisia: 
tietyissa tilanteissa tapahtuneita ruumiillisen koskemattomuuden loukkauksia 

ei tulkita yhta herkiisti ahdisteluksi kuin toisissa tilanteissa tapahtuneita. 
(Varsa 1994, 99.) 

Aloitan kuvaamalla lyhyesti, kuinka suuri osa 15-16-vuotiaista 
nuorista kertoi tulleensa seksuaalisesti hairityiksi. Senjalkeen esitan muuta
mia yleisia tietoja naiden tilanteiden piirteista, lahinna siita, minka ikainen 
tekija oli ollutja kuinka laheinen oli ollut osapuolten valinen suhde. Taman 
jalkeen siirryn artikkelin varsinaiseen aiheeseen, eli tarkastelen tapoja,joilla 

nuoret itse kuvaavat kokemuksiaan. Millaisia tunteita tapauksiin oli liittynyt 
ja millaisiksi nuoret itse arvioivat kokemustensa seuraukset? 

3.1 Hairinta- ja ahdistelukokemusten piirteita 

Vuoden 2001 nuorisorikollisuuskyselyyn vastanneilta nuorilta kysyttiin: 
"Onko kukaan koskaan lahennellyt, koskettanut tai yrittiinyt suudella sinua 
vasto in sinun tahtoasi?" Kysymyssivun otsikko oli "Seksuaalinen hairinta" ja 

kysymysta edelsi lyhytjohdatus teemaan (ks. myos Aaltonen 2001 ). Johdan
nossa oli myos toivomus, etta nuori vastaisi kysymyksiin, vaikka asian 

muisteleminen saattaisi tuntua ikavaltii. Lisaksi lomakkeessaannettiin tietoja 

erilaisista auttavista tahoista. 
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Myonteisesti tahan kysymykseen vastasi 28 % nuorista.3 Tytot 
kertoivat kokemuksista useammin kuin pojat: vastausten mukaan 41 %:a 
tytoista, mutta ainoastaan 15 %:a poj ista oli kokenut vastentahtoista lahente
lya, koskettelua tai suuteluyrityksia.4 Koko tutkimuksen perusjoukon tasolle 
yleistettyna nama tulokset merkitsevat, ettanoin 12 000 yhdeksas-luokkalais
ta tyttoa ja 4 000 poikaa on j oskus kokenut jonkinasteista seksuaalissavytteis
ta hairintaa tai ahdistelua. Sukupuolten valiset erot ovat samansuuntaisia 
kansainvalisissa tutkimuksissa saatujen tulosten kanssa (ks. esim. Mum en & 
Smolak 2000, 1-2; Gibbs & Sinclair 2000, 251). 

Nuoria pyydettiin muistelemaan tapausta,joka oli jaanyt voimakkaim
min heidan mieleensa. Siita esitettiin seka strukturoituja kysymyksia etta 
kysymyksia,joihin pyydettiin vastaamaan omin sanoin (lomake 1iitteena 5). 
Monille kokemus oli sattunut hiljattain: puolet vastanneista kertoi olleensa 
15-vuotiaitajaneljannes 14-vuotiaita, kunkyseinen tapaus oli sattunut(kuvio 
1). 

aile 10 11 12 13 14 

• tytot (N=845) 0 pojat (N=320) 

15 16 tai 

vanhefllli 

Kuvio 1 Ikii voimakkaimminmieleenjiiiineen seksuaalisen hiiirintiikokemuksen 
aikana, sukupuolen mukaan (%) 

Noin kaksi kolmasosaa hairityista nuorista (65% tytoistaja 64% pojista) 
ilmoitti, etta he ita oli koskettu fyysisesti taman tapauksen yhteydessa. 5 Suurin 

3 70% vastanneista ilmoitti, ettei ollut koskaan kokenut tallaistaja 2% jatti vastaamatta 
kysymykseen. 

4 Ero oli tilastollisesti merkitseva: X2=335, df=l, p=.OOO. Hairintaa tai ahdisteluajoskus 
elamassaan kokeneiden tyttojen osuus oli sama kuin vuonna 1998 tehdyssa kyselyssa 
( 41 %, ks. Honkatukia 2000). 

5 Kysymykseen vastasi 1 174 nuorta. 
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osa (73 % tytoista ja 58 % pojista6
) oli kertonut tapauksesta jollekulle, 

yleisimmin yhdelle tai useammalle ystavalle (83% tyti:iistaja 75% pojista7
). 

Sen sijaan vain muutama sanoi kertoneensaasiasta opettajille, muulle koulun 

henkili:ikunnalle8 tai viranomaisille, kuten poliisille tai lastensuojeluvi
ranomaisille.9 

Julkisissa keskusteluissa on oltu huolissaan kaupallisen seksin vaiku
tuksista nuoriin, varsinkin tytti:iihin. Tyti:iilta on sanottu vaadittavan seksik
kyyttaja seksuaalista aktiivisuutta entistanuorempina, minka on mm. pel arty 
Iisanneen tytti:ijen riskia kokea hairintaa ja ahdistelua. Kyselyvastauksia 
analysoimalla ei ole mahdollista todentaa tal laisia arvioita. Niista kay kuiten
kin ilmi, etta hairityksi tai ahdistelluksi tuleminen on vahvasti tilastollisessa 
yhteydessa siihen, seurusteliko vastaaja kyselyhetkella. 58% seurustelevista 
tyti:iistakertoi kokeneensa tallaista, kun taas niista tyti:iista,jotkaeivat seurus

telleet, vastaava osuus oli ainoastaan 21 %. Pojilla yhteys oli samansuuntai
nen: seurustelevista pojista 30% mutta vain 5% niista,jotka eivat seurustel

leet, kertoi tulleensajoskus hairityiksi. 10 Taman voimakkaan yhteyden takaa 
voi li:iytya monia tekiji:iita varhaisesta fyysisesta kypsymisesta vapaa-ajan
viettotapoihin,joiden analysointijaa kuitenkin taman artikkelin ulkopuolelle 
(ks. kuitenkin Honkatukia 2000, 51-56). 

Nuoria pyydettiin kertomaan tarkemmin omin sanoin, mita voimak
kaimmin mieleen jaaneessa tapauksessa oli tapahtunut. Hairityiksi tulleista 

70% nimesi kokemuksenjollakin tavalla. He kuvasivat erilaisia kokemuksi

aan seksuaalisen vakivallanjatkumolla (Kelly l988),joka ulottuu suhteelli
sen lievana pidetysta hairinnasta, rivoista eleistaja sopimattomista ehdotuk-

6 7I2 tyttoaja 277 poikaa vastasi Uihan kysymykseen. Ero on tilastollisesti merkitseva: 
X2=2I, df"=I, p=.OOO. 

' X2=5, df"= l, p=.002. Tytot sanoivat puhuneensa asiasta moiemmille tai jommallekum
malle vanhemmista useammin kuin pojat (14% tytoisHija I% pojista; X2=21, df=I, 
p=.OOO). 

H 2% tytoistaja 3% pojista. 

9 3% tytoistaja I% pojista. Lisaksi 12% asiastajollekin kertoneista tyttiistaja 20% 
poj ista sanoi taman henkiltin olleen joku muu, esimerkiksi sisarus tai joku sukulainen. 
Jotkut sanoivat kertoneensa "kaikille" tai etta muut olivat nahneet tilanteen. Muutamat 
kertoivat kertoneensa asiasta lemmikkielaimelleen, yleensa koiralle. 

10 Ero on tilastollisesti merkitseva seka tyttiilla etta poj ilia (tyttit: X 2=188, df= I, p=.OOO; 
pojat: X 2=I47, df=I, p=.OOO). Sen sijaan vastanneiden ilmoittama seurustelun aioitta
misika ei ollut kovin suoraviivaisessa yhteydessa siihen, olivatko he kokeneet seksuaa
Iista hairintaa tai ahdisteiua vai ei. Eniten hairintaaja ahdistelua ilmoittivat kokeneensa 
ne nuoret, jotka kertoivat seurustelleensa ensimmaisen kerran I 0-vuotiaina tai jopa tala 
nuorempina (64% tytoistaja 36% pojista). 
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sista aina raiskauksiin ja seksuaaliseen hyvaksikayttoon asti. Taulukossa 1 
tilanteita on tyypitelty nuorten kuvausten perusteella. 

Taulukko 1 Voimakkaimrnin mieleenjaaneen seksuaalisen h1lirinUikokemuksen luonneh-
dinta sukupuolen mukaan' (%} 

Tytot Pojat Kaikki 
Koskettelu, suuteleminen tai yritys 36,9 27,9 34,4 
Ehdotukset, 11\hentely 12,0 10,3 11,5 
Seksuaalinen v1lkivalta tai yritys 8,0 6,5 7,6 
Vaikeasti tulkittava vastaus 14,2 21,2 16,2 
Kokemusta ei nimetty 28,8 34,1 30,3 
Yhteensa 100,0 100,0 100,0 
(N) (885) (340) (I 225) 

a) ;(~17, df=4, p=.002. 

Tyypillisimmin nuoret kertoivat eriasteisesta ei-toivotusta koskettelusta; 
"laappimisesta", "hiplaamisesta", kiinnipitamisestii, vastentahtoisista suutelu
yrityksista tai vakisin suutelemisesta. Joskus tahan kerrottiin sisaltyneen 
vakavaa vakivaltaa. Muutamat esimerkiksi mainitsivat, etta heita ahdistellut 
henkiiO oli yrittanyt kuristaa, potkaissut tai purrut heita. 

Runs as kymmenesosa hairi tyista kerto i eri lais ista ri voista ehdotuksis
ta, seurailusta, "sairaiden puheluiden" soittamisista, lahentelysta tai "liian 
lahelle" tulemisesta tapauksena,joka oli jaanyt vahvimminheidan mieleensa. 

V aj aa kymmenesosa kertoi tapauksis ta, j atka o I en tulkinnut seksuaal i
seksi vakivallaksi. Talloin tapahtumien kulkua luonnehdittiin termeilla 
"raiskaus", "raiskausyritys", "hyvaksikaytto" tai sen yritys, tai kerrottiin, etta 
tekija oli esimerkiksi pakottanut koskettelemaan sukupuolielimiaan. 

J oka viidennen ahdistelua kokeneen poj an j a j oka seitsemannen tyton 
kuvaus tapahtumien kulustajaijossain maarin eplimaaraiseksi tai vaikeatul
kintaiseksi. Olen tulkinnut osan vastauksista pilailuksi, kuten "i was kicken 
by nuts",jasijoittanut ne siksi tlihan kategoriaan. Kuitenkin varsinkin tyttojen 
vastauksissa oli myos seuraavanlaisia luonnehdintoja tapahtumien kulusta, 
jotka luultavasti ilmentavat heidan vaikeuksiaan tulkita kokemuksiaan, 
erityisesti silloin, jos he olivat olleet itse humalassa: 

"Humalassa festareilla sita sattuu. En halunnuttilannetta enka ollut 
seksia ennen harrastanut, muttei minua siihen pakotettu." (tytto) 

"Oitiin kaverillajajuttu meni vahan liian pitkalle! J a silleen aamul
la herasin ilman vaatteita." (tytto) 

Joka kolmas hairityista pojista (34 %)ja llihes yhta moni tytoista (29 %)jatti 
kokemuksensa nimelimatta tai kertoi monesta eri tapauksesta. Osa tyytyi 
kuvaamaan omaa toimintaansa tyyliin "heitin muijan helevettiin" tai "rna 
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torjuin sen". Muutamat taas totesivat painokkaasti, etteivat he halua kertoa 

asiasta enempaa ja jotkut olivat jattaneet vastaamatta kysymykseen. Nama 
reaktiot voivat olla osoituksia paitsi kokemuksen traumaattisuudesta ja 

hapeall isyydesta, myos seksuaalisen hairinnan ja ahdistelun tabuluonteesta ja 
siita, ettei ole olemassa kasitteita, joilla kertoa siita (ks. esim. Reavey & 
Cough 2000, 327). Toisaalta ne voivat kertoa siita, etta nuori on pitanyt 
ilmoittamaansa kokemusta niin mitattomana, ettei han ole katsonut tarpeelli
seksi kertoa siita enempaa. 

3.2 Tuttujajatkia, vanhoja ukkoja, rumia ammia 

Suurin osa hairityista (76 % pojista ja 62 % tytoista) kertoi tunteneensa 

tekijan entuudestaan. 11 Seksuaalista vakivaltaa kokeneet tytot kertoivat 
tekijan aileen jollakin tavalla tuttu (76 %) useammin kuin muun tyyppista 

hairintaa kokeneet tyt6t. 12 Pojilla erityyppiset kokemukset eivat eronneet 
toisistaan tassa suhteessa. 

Nuoriltakysyttiin strukturoitujen kysymysten avulla, mikaoli tekUoi
den sukupuolija ika(ks. Liite 5, kysymys 251 ja kysymys 252). Lahes kaikki 

tytoista (94 %) sanoivatjoutuneensa yhden miehen tai pojan ahdistelemaksi 
ja valtaosa pojista (79 %) ilmoitti tekijan aileen tytto tai nainen. 13 Poikia 
ahdistelleet henkilOt olivat tyypillisesti samanikaisia tai hieman nuorempia 

kuin he itse, tyttoja ahdistelleet taas joko samanikaisia tai vanhempia (kuvio 
2). 

11 Koskee siis voimakkaimmin mieleen jiUinyttii tapausta. 694 tyttOii ja 257 poikaa 
vastasi tiihiin kysymykseen. Ero oli tilastollisesti merkitsevii: x2=18, df=2, p=. OOO. 

12 Ei-toivottua koskettelua kokeneet: 59 %, ehdotuksia ja liihentelyjii kokeneet: 36 %; 
epiimiiiiriiisesti tapausta kuvanneet tytot: 65 %; tytot, jotka eiviit nimenneet kokemus
taan: 72%. Ero niiiden eri tyttoryhmien viililla ali tilastallisesti merkitsevii: X2=41, df=8, 
p=.OOO. 

13 5 %:a tytoistii ali ahdistellut usea mies tai paikaja 1 % ahdistelluista tytoistii kertai, 
ettii tekijiinii ali allut yksi tai useampi naispualinen henkilo tai etta tekijiit alivat alleet 
kumpaakin sukupualta. 9 % pajista sanai tekijiin aileen paika tai mies. 8 % pajista ali 
jautunut useiden naispualisten henkilbiden ahdistelemaksi , 4 % kertai tekijiiiden aileen 
useita miespuolisia henkiloitii ja 2% sanai jautuneensa useiden eri sukupualta a Ievien 
henkiloiden ahdistelemaksi. 
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Kuvio 2 Ahdistelijan ika uhrin sukupuolen mukaan, voimakkaimmin mieleen 
jaaneetseksuaalisethairintatilanteet(%, X~17,6, df=2, p=.OOO ). Usean 
tekijan tapauksessa aktiivisimman tekijan ika. 

Kuvatessaan tapausta omin sanoin nuoret toivat usein esiin, kuka kyseinen 
henkilo oli ollut. Tekijan kerrottiin olleen esimerkiksi poika, jatka, kundi, 
mies, aija tai ukko,ja vastaavasti naispuolisista tekijoista kaytettiin nimityk
sia tytto, muija, nainen tai likka. Tutuista ahdistelijoista mainittiin poika- ja 
tyttoystavat, perheenjasenetja sukulaiset, tuttavat, luokkatoveritja opettajat. 
Osassa vastauksia ahdistelijasta piirrettiin kuvaa jollakin tavalla normaali
vaestOsta poikkeavana tai han en mielentilansa kuvattiin poikenneen normaa
lista. Tekijan mainittiin olleen mm. humalassa, "ulkomaalainen", "hullu", 
vanha tai (ulkonaoltaan) vastenmielinen, kuten "rumajatka", "keski-ikainen 
allottava ukko", "ruma eukko" tai "Iaski vosu". 

3.3 Tapahtumapaikka 

Runsas neljasosa hairityiksi tulleista kertoi mieleensa parhaiten jaaneen 
tapauksen sattuneen j ulkisessa paikassa, kuten esimerkiksi kadulla, ulkona, 
kaupunginkeskustassa, puistossa, rannalla, kirjastossa, uimahallissa, kaupas
sa tai linja-autoasemalla. Vaj aa viidesosa sanoi sen tapahtuneen" bileissa" tai 
diskossa ja lahes yhta moni omassa kodissaan tai jonkun muun luona. 
Harvemmin mainittuj a tapahtumapaikkoj a olivat koulu, lomamatka (yleensa 
ulkomailla) tai harrastukset ja auto. Neljannes naista nuorista ei vastannut 
kysymykseen tapahtumapaikasta (taulukko ~). 
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Taulukko 2 Seksuaalisen hairinnan tai ahdistelun kokemisen tapahtumapaikat sukupuo-
len• mukaan (%) 

Tytot Pojat Kaikki 
Julkinen paikka 26,6 27,9 26,9 
Jonkun koti 19,9 9,4 17,0 
Bileet tai disko 16,0 22,6 17,9 
Lorna tai harrastus 5,5 2,4 4,7 
Koulu 4,5 10,6 6,2 
Auto 1,5 0,3 1,1 
Ei kertonut 26,0 26,8 26,2 
Yhteensa 100,0 100,0 100,0 
(N) (885) (340) (1 225) 

a) X 2=44, df=6, p=.OOO 

Tytot kertoivat poikia useammin tulleensa hairityiksi omassa kodissaan, 
jonkun muun kodissa, lomamatkalla tai jonkin harrastuksen parissa. Pojat 

mainitsivat erilaiset juhlat- "bailut" tai "pippalot"- ja diskon sekii koulun 
useammin kuin tytot. Tyttojenja poikien valiset erot olivat suurimmat, kun 
nuoret kertoivat ei-toivotusta koskettelusta14 tai seksuaalisesta vakivallasta. 15 

Sen sijaan tytotja pojat kertoivat kuulleensa rivoja ehdotuksia tai kokeneensa 
liihentelya hyvin samantyyppisissa tilanteissa, yleisimmin julkisilla paikoil
la.I6 

14 Tytot ilmoittivat kokeneensa koskettelua jonkun kotona useammin kuin pojat (tytot 
17 %, pojat 6 %), pojat taas diskoissa tai bileissa (31 %) hieman useammin kuin tytot 
(21 %). Lisaksi 30 % koskettelua kokeneista pojista ja 26 % tytoista ilmoitti nain 
tapahtuneen julkisessa tilassa. Lomalla tai vapaa-aikanaan tallaista oli kokenut 8 % 
tyt6istaja 2% pojista. Koulu tapahtumien kontekstina esiintyi 17 %:1la pojistaja 5 %:11a 
tytoista. 

15 Yli 40% naista tytoista kertoi taman tapahtuneen heidan omassa kodissaan taijonkun 
muun luana, pojista vain 23 %. Edelleen, vain tytOt mainitsivat jonkin julkisen paikan 
tai lomamatkan kokemansa seksuaa1isen vakivallan tapahtumapaikkana (7 % tytOista). 
Pojat taas ilmoittivat kokeneensa seksuaalista vakivaltaa yleisemmin bileissa, diskossa 
tai ravintolassa (27 %) seka koulussa (14 %), jotka olivat tytoilla harvoin mainittuja 
raiskausten, raiskausyritysten tai seksuaalisen hyvaksikayton tapahtumapaikkoja 
(molemmissa vain 1 % tytoista). 

16 Kaksi viidesta naista vastanneista kertoi, etta tapaus oli sattunut jossakin julkisessa 
tilassa. Vajaa viidennes oli kokenut tallaista bileissa tai diskossa, yhta moni lomamatkal
la, ulkomailla tai harrastuksen parissa, kymmenesosajonkun kotona. 
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3 .4 Kokemuksiin liittyneet tun teet 

Seksuaalisiin hiiirintiikokemuksiin liittyy usein vahvoja tunteita,jotka kerto
vat sosiaalisista normeistaja koko yhteiskunnallisestajiirjestyksesta. Niissa 
heijastuvat ja niiden kautta valittyvat keskeiset yhteiskunnalliset arvot. 
Esimerkiksi maininnat hapeasta ja syyllisyydesta ovat yleisia seksuaalista 
vakivaltaa lapsena tai nuorena kokeneiden naisten kertomuksissa (Reavey & 
Cough 2000, 331 ). Ne ovat myos keskeisia moraalisia tunteita. Syyllisyytta 
tunteva henkilO haluaa hyvittaa vaarin tekemansa teon, kun taas hapeaa 
tunteva henkilo kokee olevansa jossakin suhteessa vaara, jollakin tavalla 
yhteisesti jaettujen normien vastainen (Ronkainen 1999). 

Taulukko 3 Milta voimakkaimmin mieleenjaanyt seksuaalinen hairintatapaus oli tuntu-
nul, sukupuolcn mukaan• (%) 

Tytiit Pojat Kaikki ahdistelua 
kokeneet 

Epamiellyttavalta 52,7 23,2 44,5 
Ristiriitaisia tunteita 8,0 8,5 8,2 
Ei miltaan 5,0 3,8 4,7 
Miellyttaviilta 1,7 27,1 8,7 
Ei kertonut 32,7 37,4 34,0 

Yhteensii 100,0 100,0 100,0 
(N) (885) (340) (1 225) 

a) t=231, df=4, p=.OOO. 

Vuoden 2001 tutkimuksessa nuoria pyydettiin kertomaan, miltii heistii oli 
tuntunut tilanteessa tai tapauksessa,joka oli j aanyt parhaiten heidan mieleen
sii. Tyttojen ja poikien omasanaiset vastaukset on ryhmitelty taulukossa 3 
vii teen eri ryhmaan, joita tarkastelen seuraavaksi tarkemmin. 

Kielteiset kokemukset 

Kyselyyn vastanneet tytot kertoivat useammin kuin pojat, etta voimakkaim
min mieleen jaanyt tapa us oli ollut kielteinen kokemus. 17 Hairinta ja ahdistelu 
onkin usein maaritelty niin, etta se on kohteelle ei-toivottuaja epamiellytta
vaa (ks. esim. White 1998, 14). Lisaksi sen on nahty olevan kohteen ruumiin 
seksualisointia tavalla,jonka tiimii kokee kiusalliseksi tai havettavaksi (Kuusi 
& Korhonen 2001 ). Tytoista kielteisista tunteistaan kertoivat erityisesti ne, 
joillaoli kokemuksia rivoistaehdotuksista tai lahentelyistii (69% )ja seksuaa-

17 Samanlaisia tuloksia on saatu myiis aiemmin tehdyissii tutkimuksissa (ks. esim. 
Murnen & Smolak 2000, 2). 
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lisesta vakivallasta (65 %) seka ne, joita oli ahdistellut heita vanhempi 
henkil0. 18 

Kielteisten tunteiden kirjo oli laaja. Monet kertoivat, miten heita 
"inhotti", "yokotti", "oksetti", "iljetti" tai miten tilanne oli tuntunut "kauheal
ta" tai "allottavalta". Muutamat pojatmainitsivat ahdistelijan vastenmielisen 
ulkonaon syyna inhon tunteilleen esimerkiksi seuraavaan tapaan: "[Se tuntui] 
kauhealta, koska se oli lihavajaruma tytto" (ks. myos Aaltonen 2001, 109). 
Tyttojen vastauksissa viittaukset ulkonakoon eivat olleet yhta suoria, mutta 
jotkut kertoivat tunteneensa "kuvotusta" heita ahdistellutta miesta kohtaan 
esimerkiksi siksi, etta tama oli ollut niin vanha. 

Osa tytoista kertoi havenneensa tai tunteneensa itsensa "halvaksi", 
"likaiseksi" tai "seksiobjektiksi". Sen sijaan pojista varsin harvat kuvasivat 
kokemustaan nain. Hapean tunteet saattavat liittya ruumiin seksualisointiin. 
Tyttoj en kuvaukset muistuttavatkin tapoja, j oilla j otkut tutkijat ovat kuvan
neet naisiin ja tyttoihin kohdistuvaa ahdistelua tapauksena, jossa naisen 
yksilOilisyys on korvattu han en sukupuoleensa liittyvalla kielteisella, seksu
aalisella ja esineellistavalla stereotypialla. Samalla taman stereotypian on 
nii.hty heijastavan sukupuolten valista rakenteellista epatasa-arvoa. On 
vaitetty, etta poikienja miesten halventaminen vastaavalla tavalla ei ole yhta 
tehokasta, silla poikien ja miesten kokema ahdistelu ei kytkeydy heidan 
sukupuolensa alisteisuuteen samalla tavalla kuin naistenja tyttojen kokema 
ahdistelu. (Dalmiya 1999, 53-58.) 

Hapean tunteelle on sanottu olevan ominaista itsensa tarkkaileminen 
ulkopuolisen silmin seka se, etta hi:i.peaa tunteva kokee poikenneensa ympa
ristOn vaatimuksista (Ronkainen 1999, 135-138). Nama piirteet ni:i.kyivat 
tyttojen vastauksissa. Eras tytto kirjoitti pelanneensa, "etta muut nakevat", 
toinen taas oli kokenut tehneensa "jotain vai:i.rin". Osa tytoista oli ollut 
huolissaansiita, ettaahdistelun kohteenaoleminen voi pilataheidanmaineen
sa. Vastaukset heijastelevat nakemysta, jonka mukaan tyton on toimittava 
erai:i.nlaisina miehisen seksuaalisuuden portinvartijoina, kun taas miehet ja 
pojat samalla vapautuvat vastuusta (Saarikoski 1998; Reaveay & Cough 
2000, 329-331 ). 

Osalle vastanneista tapaus oli ollut selvasti traumaattinen. Hekertoivat 
olleensa ahdistuneita, pelanneensa, tunteneensa voimattomuutta tai pako
kauhua, vaikka naita tunteita ei eritelty kovin tarkasti. Myos fyysisista kivun 
tuntemuksista kerrottiin. Lisaksi monet pitivat tilannetta epaoikeutettuna, 
jolloin kuvattiin arsyyntymisen, vihanja raivon tunteita esimerkiksi tyyliin: 

JR 77 % tytoista, jotka kertoivat ahdistelijan olleen yli 20-vuotias, oli pitanyt tilannetta 
epamiellyttavana, mutta vain 61 % niista tytoistii, joita ahdistellut henkilo oli ollut 
korkeintaan 20-vuotias. Ero on tilastollisesti merkitseva: X 2=27, df=4, p=.OOO. 
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"Olisi tehnyt mieli lyoda sita kusipaata" tai "Halusin lahtea ja hakata sen 
jatkan". 

Jotkut varsinkin tytoista kirjoittivat, etta tapauksella oli ollut heille 
paitsi tilanteeseen liittyvia myos pidempiaikaisia kielteisia seurauksia: "Sat
tui, itkin, huusin, pelkasin, halusin kuolla ja silloin yritinkin itsemurhaa". 
Joistakin vastauksista valittyi nuoren ahdistus tapauksen vuoksi. 19 Tallaisten 
tunteiden on tulkittu liittyvan luottamuksen pettamiseen, jolla varsinkin 
laheissuhteiden kontekstissa voi olla tuhoisat ja pitkaaikaiset seuraukset 
(Nare 2000, 89; White 1999, 15). 

No in joka kymmenes vastaajakuvaili ristiriitaisia tunteita. Esimerkik
si kokemuksen kerrottiin tuntuneen "oudolta", "sekavalta" tai yhta aikaa 
"jannittavaltaja pelottavalta" tai "toisaalta ihanalta mutta kuitenkin hakellytta
valta". Osa vastanneista kuvasi, miten aluksi epamiellyttavalta tuntunut 
tilanne oli muuttunut myonteiseksi kokemukseksi. 

"Ens in se sattui, mutta sitten rupesin nauttimaan ja sain orgasmin." 
(tytto) 

"Ei [tuntunut] juuri miltaan. Ei minua tavallaan pakotettu, tilanne 
oli lopulta miellyttava." (tytto) 

"[Tuntui] aika pahalta, vaikka senjalkeen olen vain nauranut koko 
jutulle." (tytto) 

Muutamat totesivat, etta asia on "puhuttu ja sovittu", tai ettei siita "jaanyt 
traumoja". Painvastoin kuin edelliset vastaajat, osa kertoi myonteisessa 
ilmapiirissa alkaneen tilanteen riistaytyneen kasista j a j otkut sanoivat, etta he 
olivat vasta myohemmin tajunneet tilanteen vakavuuden ( esimerkiksi koska 
he olivat olleet niin humalassa), kuten seuraava tytto: "[s]illoin en tajunnut 
asiaa, mutta nyt tuntuu, etta voisin tappaa hanet!" 

Kielteisten tunteiden tavoin myos ristiriitaiset tunteet voivat liittya 
kokemukseen oman ruumiin seksualisoinnista; toisaalta voi tuntua hyvalta 
olla seksikas ja haluttu, mutta toisaalta se voi olla jossain maarin myos 
havettavaa,jopa pelottavaa. Seksuaalista vakivaltaalapsuudessaan kokeneet 
naiset ovat kertoneet olleensa hammentyneita j a syyttaneensa itseaan varsin
kin, jos he olivat kokeneet tapauksesta seksuaalista mielihyvaa (Reavey & 
Cough 2000, 330--331). 

19 Tatii varten lomakkeen lopussa ali tietoa erilaisista tahoista, joihin nuori voi halutes
saan ottaa yhteytta. 
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Myonteiset kokemukset 

Kymmenesosa hairityista kertoi kokemuksen olleen myonteinen. He sanoivat 
tapauksen tuntuneen mm. "hyvalta", "ihanalta", "mahtavalta" tai "hienolta". 
Nama vastaajat olivat lahes yksinomaan poikia: useampi kuin joka neljas 
hairitty poika piti kokemustaan miellyttavana, tytoista ainoastaan vajaat kaksi 
prosenttia. Onjossain maarin hammentavaa, etta lahes puolet poj ista, joiden 

kuvaus tapahtumista antaa olettaa, etta he olivat kokeneet seksuaalista 
vakivaltaa (46 %, n=lO), kertoi tapauksen olleen myonteinen kokemus. Ei

toivottua koskettelua kokeneista pojista vastaava osuus oli 28% (n=27) ja 
ehdotuksiakuulleista ll% (n=4).20Tytoilla tapauksen myonteisena kokenei

den osuus pysyi muutamassa prosentissa kaikissa kokemustyypeissa. 
Monet pojista tuntuivat pitaneen kokemaansa ei-toivottua lahentelya 

normaalina seksuaalisena vuorovaikutuksena. He kuvasivat seksuaalista 
kiihottuneisuuttaan tai ymmarsivat kokemansa lahentelyn osoitukseksi 

tekijan seksuaalisesta ki innostuksestaheihin. Samalla tavalla kokemustaan ei
toivottujen lahentelyjen kohteena arvioi osa Murnenin ja Smolakin (2000) 
haastattelemista amerikkalaispoj ista. Osa pojista, mutta muutamattytoistakin, 
kertoivat olleensa imarreltuja tai positiivisesti yllattyneita saamastaan huo

miosta, kuten esimerkiksi seuraavat vastaajat: 

"HyviilHi, harvoin ne eukot suutelee (ja hyviinniikoset)." (poika) 

"Kiehtovaa, etta sam an sukupuolen edustaja on kiinnostunut minus
ta." (tytto) 

Poikien tapakuvata omia kokemuksiaan saattaa kertoa samanlaisesta puheta
vasta kuin minka Daniel Wight ( 1996) !Oysi haastatellessaan skotlantilaisia 
tyovaenluokkaisia poikia ja nuoria miehia. Nuorimpien haastateltujen 
(14-16-vuotiaiden) puheissa perinteinen stereotypia aktiivisesta miehisesta 
seksuaalisuudesta oli yleinen. Pojat korostivat seksuaalikumppaneiden 
lukumaaraa ja omaa seksuaalista kyvykkyyttaan. Toisaalta hairinnan tai 

ahdistelun myonteisena kokeminen voi olla myos osoitus toisenlaisesta 

Wightin kuvaamasta nuorten miesten puhetavasta,jonka avulla pojat nakivat 

seksinja seksuaalisen nautinnon arvokkaana paamaarana sinansaja arvosti
vat sita, etta tytot tekevat aloitteita. Samalla he haastoivat perinteista nake

mysta tytoistaja naisista passiivisina miehisen seksuaalisen halun kohteina 

211 Vaikeatulkintaisia vastauksia antaneet pojat: 33 %, n=24, tapauksen nimeamatta 
jattaneet: 23 %, n=27. 
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(ks. myos Steward 1999, 277, 279-281 ). 21 Tosin suomalaispoikien vastauk

sissa nayttaii elavan nakemys, jonka mukaan seksuaalinen aloitteellisuus on 
sallittua ainoastaan tietyn nakoisille tytoille, silla muutamat pojat toivat 
vastauksissaan esiin heita ahdistelleen tyton ulkonaon tapauksen arvioinnin 
kriteerina: "Toisaalta ihanjees, mutta tytto ei ollut tarpeeksi vetavan nakoi
nen". 

Viisi prosenttia hairintaa tai ahdistelua kokeneista kiisti tunteneensa 
tilanteessamitaan erityista. Osa sanoi nain kayneen siksi, etta he olivat olleet 
humalassa. K ysymykseen vastaamatta jattaneita oli suhteellisen palj on, perati 
joka kolmas hairityista. Tama voi kertoa paitsi siita, etta kokemukseen ei 
liittynyt erityisia tunteita, myos siita, etta ei ole olemassa sanoja, jolla kuvata 
omaa mahdollisesti traumaattista kokemusta. 22 

3.5 Hairinnanja ahdistelun seuraukset 

Edella tarkastellut kokemukset perustuvat siihen, milta nuorista tuntui 

hairintatapahtuman aikana. Heilta kysyttiin taman lisaksi myos sellaisista 
hairintakokemuksen seurauksista, j otka ilmenivat til an teen j alkeen. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, etta seksuaalisella hairin
nalla j a ahdistelulla on yleensa kielteisempia seurauksia tytoille kuin poj ille 
( esim. Murnen & Smolak 2000). Erityisesti psykologisessa tutkimuksessa 
seksuaalisen hyvaksikayton kohteena olemisen on todettu aiheuttavan paitsi 
itsesyytoksiaja itsetunto-ongelmia, myos voivanjohtaa kaytoshairioihin tai 
taipumukseenjoutuasamantyyppisiin tilanteisiin uudestaan (ks. esim. Reavey 

& Cough 2000, 341 ). Fyysiset oireet ovat yksi varsin yleinen vakivaltakoke

musten seuraus.23 

Myos vuoden 2001 kyselyyn vastanneet tytot kertoivat hieman 
useammin kuin pojat, etta tapauksella oli ollut kielteisia vaikutuksia heidan 

21 Nama eivat kuitenkaan olleet ainoita puhetapoja, vaan joskus Wightin haastattelemat 
pojat maarittelivat seksuaalisuuden sellaiseksi elaman osa-alueiksi, joka ei kiinnosta 
heita, toisinaan he taas korostivat romanttisen rakkauden ja parisuhteen merkitysta. 

22 Parisuhdevakivallan uhreja haastatellut Minna Lahti (2001, 219) toteaa, ettajoskus 
naiset olivat hiljaaja toisinaan taas heidan tarinassaan ei ollutjarkea. Han tulkitsee, etta 
vakivalta oli rikkonut naiden naisten yhteyden kieleen. 

23 Kivivuori (2000, 129) toteaa seksuaalisen hairinnan olevan yhteydessa tyttojen 
kuormitusoireisiin (psychosomatic symptoms) silloinkin kun mm. muiden rikosuhriko
kemusten vaikutus oli vakioitu. 
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elamiUinsa. Tyti:iista lahes puolet (47 %) ja 30 % pojista24 ilmoitti, etta 

tapauksesta oli aiheutunut heille pelkoa, hapeaa, vihaa, masennusta, uni
vaikeuksia tai painaj aisia, keskittymisvaikeuksia tai vaikeuksia ihmissuhteis

sa. Valtaosa (72 %) ilmoitti kokeneensa korkeintaan kahta edella mainituista 
oireista tapauksen vuoksi. Yleisimmin mainittiin viha (26 %), pelko (16 %) 
ja hapea (14 %). Tyti:it mainitsivat vihan ja pelon useammin kuin pojat,25 

mutta muissa seurauksissa ei ollut suuria sukupuolten valisia eroja. 
1980-luvun lopulla tekemassaan tutkimuksessaKauko Aromaa (1990) 

haastatteli kymmenta pahoinpitelyn uhriaja totesi yllatyksekseen, ettamonet 

haastatelluista puhuivat paitsi uhrikokemustensa kielteisista myi:is niiden 
myi:inteisista puo 1 ista. Vuoden 2001 kyselyssa nuorille annettiin mahdoll isuus 
kuvata uhrikokemustensa mahdollisia myi:inteisia seurauksia. 14% tyti:iista 
ja36% pojistakertoi, etta tapauksestaoli seurannutjotainmyi:inteista.26 Vain 
osa naista nuorista vastasi kysymykseen myi:inteisten seurausten laadusta, 
mutta naissakin vastauksissa sukupuolten valiset erot olivat selvia (taulukko 
4). 

Taulukko 4 Seksuaalisen hairintakokemuksen myonteiset seuraukset sukupuolen 
mukaan' (%) 

Tytot Pojat Kaikki 
vastanneet 

Ei mitaan 35,5 18,1 27,5 

Tapaus ali opettavainen 22,7 1,1 12,7 

Tilanne toi hauskuutta elamaan 18,2 10,6 14,7 

Itsetunto kohosi 13,6 37,2 24,5 
Seksuaalinen nautinto 3,6 9,6 6,4 

Muu seuraus 1,8 8,5 4,9 

Ei kertonut 4,5 15,9 9,3 

Yhteensa 100,0 100,0 100,0 

(N) (II 0) (94) (204) , 
a) Era on tiiastolhsestJ merkltseva x -=51, df=7, p=.OOO 

Hieman ristiriitaisesti kolmasosa kysymykseen vastanneista tyti:iista kertoi, 

ettei tapauksella ollut erityisia vaikutuksia, korkeintaan siita seurasi "saalia 
hairikkoa kohtaan". Pojista nain vastasi harvempi kuin joka vi ides. 

24 Era on tilastollisesti merkitseva: X2=32, df=l, p=.OOO. 

25 31 % tytoista mainitsi tunteneensa vihaa tapauksen jalkeen, pojista ainoastaan 12 % 
(X2=46, df= 1, p=.OOO). 20 % tytoista mainitsi seurauksena pel on, poj ista ainoastaan 6 % 
(X2=34, df=1, p=.OOO). 

26 Era on tilastollisesti merkitseva X2=76, df=1, p=.OOO. 



79 

Lahes yksinomaan tytot kertoivat, etta kokemus oli ollut heille jollakin 
tavalla opettavainen: 

"Opin, ettei kenen kanssa tahansa kannata li:ihteii. Minulla oli on
nea." (tytto) 

"Opin torjumaan ihmisen kohteliaasti." (tytto) 

"Pystyin toimimaan varmemmin vastaavanlaisissa tilanteissa." 
(tytto) 

Tyttojen kuvausten voi tulkita ilmentavan sosialisaatiota varovaisuuteen ja 
valppauteen kohdata mahdollista seksuaalista vakivaltaa (Stanko 1995, 48). 
Ne muistuttavat myos jossain maarin tapoja, joilla jotkut Janet Hollandin 
ym:n ( 1992) haastattelemat aile 20-vuotiaat naiset kertoivat kokemuksistaan 
seksuaalisen painostuksen kohteina. He tarkastelivat kriittisesti omaa toimin
taansa naissa tilanteissa ja painottivat, etteivat he enaa koskaan suostuisi 
samaan uudestaan. Lisaksi he suunnittelivat, miten toimisivat seuraavalla 
kerralla. 27 Samanlaisesta j i:isennystavasta kertovat myos australialaistutkimuk
sessa haastatellut nuoret naiset, esimerkiksi Rae, joka uskoi olleensa aikai
semmin "heikko" seksuaalisissa suhteissaan poikiin, mutta oli nyt paattanyt 
seuraavassa suhteessaan tehda selvaksi mita itse haluaa (Steward 1999, 285). 

Tyttojen vastauksissa oli lisaksi samantyyppisia aineksia kuin mita 
Kuusi j a Korhonen (200 1) paikantavat aikuisten naisten tavoissa puhua 
omista kokemuksistaan hairinnanja ahdistelun kohteena teini-ikaisena: osa 
naisista koki, etta vaikeiden kokemusten ja tunteiden lapikaynti oli ollut 
karaiseva kokemus - se oli tehnyt heidat henkisesti voimakkaammiksi ja 
vahvemmiksi. Kyselyyn vastanneet tytot luonnehtivat kokemuksensa hyvia 
puolia mm. nain: 

"Opin selviytymiiiin." (tytto) 

"[Kokemus] kasvattaa luonnetta." (tytto) 

"Opin tuntemaan itseni paremmin." (tytto) 

Nama tyttojen esiin tuomat asiat saattavat olla helpoimmin kommunikoitavis
sa muille tapauksista, joista osaa voi pitaa myos vakivaltana (Lahti 2001, 

27 Holland ym. ( 1992) kutsuvat tata omista kokemuksistaan oppimista intellektuaaliseksi 
vahvistamiseksi (intellectual empowerment). 
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63). 28 Parisuhdevakivaltaa kokeneita naisia haastatelleen Sirpa Miettisen 
(200 1) mukaan naiset korostivat voimakkaasti vakivallasta selviamista, 
omien voimavarojen tunnistamistaseka henkisen vahvuuden kasvua. Mietti
nen arvioi, etta vahvuuden korostaminen voi olla myos yksi selviytymiskeino 
vakivaltaisessa suhteessa, silla suomalaisessa selviytymista korostavassa 
ilmapiirissa on helpompi puhua vahvuuden tunteista kuin heikkouden 
hetkista. (Miettinen 2001, 467.) 

Viidesosa myonteisista seurauksista kertoneista tytoista ja kym
menesosa pojista piti tilannetta huvittavana, hauskana tai jollakin tavalla 
piristavana (ks. myos Aromaa 1990, 15). He kertoivat saaneensa "hyvat 
naurut" tekij an kustannuksella: "Nauroin ukkelille selan takana makeasti" tai 
"Nauroimme kavereiden kanssa, kuinka epatoivoinen tytto oli". Eraat painot
tivat tapauksen olleen pelkastaan leikkia. 

Osa varsinkin pojista kertoi itsetuntonsa kasvaneen tai tunteneensa 
olleensa "haluttu". Pojatkuvasivattyttoja useammin seksuaalista kiihottunei
suuttaan. Tahan saattoi joskus liittya ironisointia ja pilailuakin, kun pojat 
kuvasivat miten "periskooppi nousi pystyyn" tai miten heilla oli ollut "jarje
tOn stondis". Muutamat vastanneista kertoivat tapauksella olleen myonteisia 
vaikutuksia heidan ihmissuhteisiinsa, esimerkiksi: "sain uusia kavereita" tai 
etta tapauksesta oli syntynyt "suhde". Lisaksi muutamat vastanneista kertoi
vat tapauksen vaikuttaneen heidan seksuaaliseen suuntautumiseensa: "en 
ikina halua olla lesbo" tai "musta tuli hintti". 

3.6 Hairityksi tulemisen sukupuolittuneet 
kokemukset j a tulkinnat 

Kyselyvastausten perusteella nuoret kertovat varsin sukupuolispesifeilla 
tavoilla kokemuksista, jotka voidaan tulkita seksuaaliseksi hairinnaksi tai 
vakivallaksi. Ensinnakin nama kokemukset ovat yleisempia tytoille kuin 
pojille. Toiseksi vastauksissa esiin tuodut nuorten suhteettekijoihin, tapahtu
mien kontekstit seka heidan kuvauksensa omista reaktioistaan viittaavat 
siihen, etta tyttojen kokemuksiin liittyy yleisemmin valtasuhteiden epatasa-

28 Parisuhdevakivaltaa vaitOskirjassaan tutkinut Minna Lahti paatyi tahan johtopaatok
seen analysoituaan vakivaltaa kokeneille naisille j arjestetyn kirj oituskilpailuun "Vakival
lasta vapaaksi" osallistuneiden naisten kirjoituksia. Hanen mukaansa tarinoissa tuotetaan 
aina uudelleen eraanlainen metatarina "sankariuhrista", vahvasta selviytyjasta, joka 
toteaa kyynisesti "se joka ei tapa vahvistaa" (mt., 91). Suomalaisen naiseuden 
idealisoidut muodot, kuten selviytymisen eetos, vahvuus, kestavyys, voima ja itsenai
syys, nakyvat tassa tarinassa, mutta heikkouden hetket ovat poissa. (Mt., 67-92) 
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paino kuin poikien kokemuksiin. Tyttoja hairitsevatja ahdistelevat yleensa 
heita vanhemmat pojat tai miehet, poikia heidan kanssaan samanikaiset tai 
hieman nuoremmat tytot. Poikien tyypillisesti mainitsemia tilanteita olivat 
"bileet", diskot, baarit tai ravinto1at, kun taas tyttoihin kohdistui useammin 
hairintaa yksityisissa tiloissa. Tytoille kokemukset olivat olleet usein kieltei
sempia kuin poj ill e. Jotkut tytoista kuvasivat kokemukseensa liittyvia vahvo
jakielteisia tunteitaan, kuten ahdistustaja pelkoa. Monet pojista taas tulkitsi
vat tilanteita myonteisina ja osana normaalia seksuaalista vuorovaikutusta. 
Tytoille oli myos tavanomaisempaa kertoa kokemuksestaan opettavaisena tai 
j o llakin tavalla karaisevana tapahtumasarj ana, milia lienee juurensa suomalai
sessa parjaamista ja naisen vahvuutta korostavassa eetoksessa. 

Tyttojen ja poikien kuvauksissa kokemuksistaan oli samojakin 
piirteita. Osa pojistakin kertoi tunteneensa inhoa tai hapeaa tai pelanneensa 
ahdistelutilanteessa ja sen jalkeen. Uhriksi joutumisen esiin tuominen on 
varmasti vaikeaa naisille ja tytoille, muttaniin se on myos pojille ja miehille, 
joilla tallaisista kokemuksista puhumista estavat mm. homofobiset asenteet 
ja itsestaan selvyytena pidetty odotus kyvykkyydesta puolustaa itseaan 
(Newburn & Stanko 1994, 161-162). Kysely nayttaa siis tehneenjoillekin 
pojista mahdolliseksi kertoa traumaattisista kokemuksistaan. Vastaavasti 
myos osa tytoista - vaikkakin selkea vahemmist6 - piti kokemaansa ei
toivottua lahentelya hauskana, imartelevana tai arjen harmautta piristaneena 

tapauksena. 
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4 
NUORTEN TYOSSAKA YNTI 

JA RIKOLLISUUS 
Anne Kouvonen 

Helsingin yliopisto, Sosiologian laitos 

4.1 Johdanto 

Niin maallikot kuin kriminologitkin ovat toisinaan ajatelleet, etta tyossa
kaynti on pelkastaan hyvaksi kouluikaisille nuorille, ja etta ahkera tyonte
ko vahentaa kaikenlaista rotOstelya. Voidaan esimerkiksi ajatella, etta 
tyolla on "moralisoiva" vaikutus nuoriin ja etta se sosiaalistaa nuoria 
aikuismaailman myonteisiin arvoihin. Tyon voidaan ajatella antavan 
nuorille arvokasta "tosielaman" kokemusta, mahdollisuuden osoittaa 
vastuullisuutta ja autonomisuutta seka saavuttaa taloudellista ja emotio

naalista itsenaisyytta suhteessa vanhempiin. 
Tyossa kayvien nuorten muita oletettua vahaisempaa rikollisuutta 

on selitetty myos sill a, etta tyo pitaa nuoret kiireisina, poissa joutilaisuu
desta, ongelmista ja kaduilta. (VIi. esim. Kouvonen 2001; Mortimer & 
Johnson 1998; Mihalic & Elliott 1997; Bachman & Schulenberg 1993; 
Greenberger & Steinberg 1986.) Jotkut kriminologit ovat myos argumen
toineet, etta koska tyo parantaa ihmisten elinoloja, se vahentaa rikolliseen 
toimintaan osallistumista (Cullen ym. 1997). Vastaavasti tyottomyys ja 
koyhyys on nahty merkittavina rikollisuuden syina tai ainakin korrelaattei
na (Mihalic and Elliott 1997; Williams et al. 1996). 

Toinen vaihtoehto on, etta nuorten tyossakaynti on yhteydessa 
rikolliseen kayttaytymiseen - tai jopa lisaa sita. Tama kasitys on saanut 

tukea asiaa selvittaneista amerikkalaistutkimuksista1
: niissa on toistuvasti 

havaittu, ettei tyossakaynti ainakaan vahenna rikollisuutta tai paihteiden 
kayttoa. Painvastoin useissa tutkimuksissa on loydetty yhteys runsaan 

1 L!insi-Euroopassa ei valitettavasti ole vastaavaa nuorten tyossiikiiynnin vaikutuksia 
kartoittavaa tutkimusperinnetta, vaikka aihetta onkin viime vuosina kasitelty joissain 
brittitutkimuksissa (Heptinstall 1998). 
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viikoittaisen tyossakaynninja ongelmakayttaytymisen eri muotojen valilla 
(esim. Mortimer and Johnson 1998; Steinberg and Avenevoli 1998; 
Mihalic and Elliott 1997; Ploeger 1997; Steinberg eta!. 1993; Steinberg et 
a!. 1982). Voimakkain yhteys on ollut paihteiden kayton kohdalla (Ploeger 
1997; McMorris & U ggen 2000), mutta myos erilaisten rikollisten tekojen 
ja uhrikokemusten on havaittu korreloivan runsaan tyossakiiynnin kanssa. 
Tutkimusten perusteella olennaista nayttaisi olevan se, kuinka paljon 
tyotuntej a nuori tekee viikossa, ei siis tyonteko sinansa ( esim. Steinberg 
ym. 1993). Tyossakaynnin haitat, tai kielteiset korrelaatit, kasaantuvat 
viikoittain paljon tyoskenteleville nuorille. Sen sijaan vahan tyoskentelevat 
eivat juurikaan eroa tyossa kaymattomista. Vahainen tyossakaynti saattaa 
olla hyodyllistakin (Steinberg and Cauffman 1995). 

Aiheeseen liittyva tutkimus on ollut empiirisesti suuntautunutta, 
mutta myos kriminologisia teorioita on yritetty soveltaa tahan ongelmaan. 
Osa teorioista ennustaa tyossakayvien nuorten tekevan vahemman rikok
sia, osa enemman. Muutamat keskeiset teoriat, kuten kontrolliteoria, 
strain-teoria ja oppimisteoriat, ovat tass a suhteessa jossain maarin ambiva
lentteja. Niiden pohjalta voidaan toisin sanoen tehdajopa aivan painvastai
sia ennusteita siita, miten tyossakaynti vaikuttaa, tai liittyy, nuorten rikos
kayttaytymiseen. 

Kontrolliteorian pohjalta voidaan ajatella, etta nuorten tyossakaynti 
vahentaa rikollisuutta, koska tyossa kayvilla nuorilla uskotaan olevan 
vahvemmat siteet konventionaalisiin instituutioihin kuten tyohOn, perhee
seen ja kouluun (Williams ym. 1996). Toisaalta voidaan ajatella, etta jos 
nuori kiinnittyy ajallisesti ja muutenkin hyvin vahvasti tyoelamaan ja 
hankkii omaa rahaa saavuttaen jopa jonkinasteisen taloudellisen itsenai

syyden, hiinen siteensa kouluun ja erityisesti perheeseen (vanhempiin) 
voivat heikentya, mika voi puolestaan johtaa lisaantyvaan rikollisuuteen 
(vrt. Steinberg & Avenevoli 1998; Hirschi 1983). 

Strain-teoriaan (esim. Agnew 1992; Agnew 2001) nojautuen 
voidaan puolestaan esittaa, etta koska tyossa kayvalla nuorella on laillisia 
keinoja hankkia rahaa, hiinen ei tarvitse kayttaa vaihtoehtoisia rikollisia 
keinoja taloudellisten tarpeidensa tyydyttamiseen. Nain tyossakaynti 
vahentaisi rikoskayttaytymista. Toisaalta tyo voi kuitenkin aiheuttaa 
nuorelle muunlaisia paine ita ja stressia, joita nuori saattaa pyrkia lievitta
maan rikollisella toiminnalla ja paihteidenkaytolla. Talloin tyonteko 
lisaisikin rikollisen kiiyttaytymisen todennakoisyytta. 

Sosiaalista vuorovaikutusta korostavien oppimisterioiden ( esim. 
Sutherland & Cressey 1978; Burgess & Akers 1968) mukaan rikoskayttay-
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tyminen opitaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Tyossakaynnin ja 
rikoskayttaytymisen yhteytta voidaan selittaa silla, etta tyossa nuori tutus
tuu uusiin ihmisiin (nuoriinja/tai aikuisiin),jotka voivat vahvistaa rikollis
ta kayttaytymista, "johdattaa" rikolliseen kayttaytymiseen tai paihteiden
kaytt6on, toimia roolimalleina tai hankkia nuorelle paihteita. Oppimisteo
rioiden kannalta tyo ja tyopaikka sinansa ovat kuitenkin kriminogeenisesti 
neutraaleja; olennaista on, millaisia ihmisia nuori tyossaan tapaa, ja mil
laisten ihmisten kanssa han muuten on tekemisissa. 

Tarkastelen tassa artikkelissa suomalaisnuorten tyossakaynnin ja 
sen intensiteetin (viikoittaisten tyotuntien maaran) yhteytta rikolliseen ja 
kiellettyyn toimintaan. Kiinnostuksen kohteena on nimenomaan lukukau
den aikainen, koulun ohessa tapahtuva tyossakaynti, ei siis loma-aikojen 
tyonteko. Rikoskayttaytymisella tarkoitan yleensa rikoslain ja eraiden 
alempien normien vastaisia tekoja; kyse ei siis ole teoista, jotka ovat 
loogisesti yhteydessa tyon tekemiseen (esim. tyopaikalta varastaminen). 

4.2 Tyossakaynnin yleisyys, tyotuntien maara ja 
tyotyypit 

Vuoden 2001 nuorisorikollisuuskyselyssa tyossakaynti maariteltiin koulun 
ohessa tapahtuvaksi, kodinja perheyrityksen ulkopuoliseksi (raha-)palkal
liseksi tyoksi. Aineiston vastaajista 13% ilmoitti kayvansa kyselyhetkella 
tyossa. 15 % vastasi, ettei kay juuri nyt tyossa, mutta on joskus aiemmin 
tyoskennellyt koulun ohessa. Lopuilla 72 %:1la ei ollut kokemusta koulun 
ohessa tyoskentelysta. Aiemmasta tutkimuksesta tiedetaan, etta vajaa 
puolet oppilaista hankkii palkkatyokokemusta kouluaikoina ja/tai lomilla 
ennen peruskoulun paattamista (laskettu Kouluterveys 2000 -kyselysta). 
Kun tyossakaynnin yleisyytta verrataan vuoden 1998 kyselyn tulokseen, 
havaitaan, ettei yhdeksasluokkalaisten koulun ohessa tapahtuva tyossa
kaynti ole yleistynyt. Tyossakaynti nayttaa kuitenkin lisaantyneen 1990-
luvunjalkipuoliskolla ainakin tyttOjen keskuudessa (kuvio 1). 
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Kuvio 1 Kyselyhetkella tyossa koulun ohessa kayneita (%) yhdeksannen 
luokan oppilaita, sukupuolen mukaan, NRK 1995- 2001 

Viikoittaisten tyotuntien keskiarvoksi tuli aineistossa noin kahdeksan 

tuntia. Tama voi vaikuttaa vahaiselta, mutta toisaalta on muistettava, etta 

nama nuoret tyoskentelevat nimenomaan koulun ohessa. Kahdeksan 

tyotuntia vastaa yhta kokonaista tyopaivaa. Joka neljas tyossa kayvista 

tyoskenteli viikossa 10 tuntia tai enemman. Koska yhdeksasluokkalaisilla 

on viikossa noin 30 koulutuntia, tama tarkoittaa, etta osa nuorista tekee 

pitempaa tyoviikkoa kuin suuri osa aikuisista (Low Pay Unit, 1985, ref. 

Mizen, 1992: 12). Tyotuntien mediaani oli viisi ja moodi kaksi tuntia. 

Tyossakaynti oli hieman yleisempaa tytt6jen (15 %) kuin poikien 

(11 %) keskuudessa, mutta tyossa kayvat pojat tekivat tilastollisesi merkit

sevasti enemman tyotunteja. Viikoittaisten tyotuntien keskiarvo oli tytoilla 

kuusi ja pojilla kymmenen tuntia. 

Nuoret tekevat monentyyppisia tO ita. Yleisimmin mainitut tyotyypit 

olivat kuitenkin harrastuksiin liittyva palkkatyo (22 % tyossa kayvista), 

mainosten ja ilmaisjakelulehtien jakelu (15 %) ja siivous (13 %). Tyot 

eriytyivat sukupuolen mukaan: tytoille tyypillisia t6ita olivat lastenhoito, 

siivous ja harrastustyot, pojat taas jakoivat mainoksia, tekivat pakkaus- ja 

varastotoita, ja tyoskentelivat maa- ja metsataloust6issaja rakennustoissa 

tyttoja yleisemmin. Myos aiemmissa suomalaisissa (Kouvonen 2000; 

Kouvonen & Lintonen 2002) seka ulkomaisissa (esim. Nordisk Minister

reid 1999) tutkimuksissa on havaittu nuorten Widen jakautumista sukupuo

len mukaan niin kotona kuin kodin ulkopuolisessa palkkatyossa. Tyttojen 

ja poikien ensimmaiset tyokokemukset peilaavat selvasti aikuisten tyoela

man segregaatiota (Greenberger & Steinberg 1986). 
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4.3 Tyossakaynti ja rikoskayttaytyminen 

Taulukossa 1 on esitetty kuluneen vuoden aikana rikollisen tai kielletyn 

teon ainakin kerran tehneet viikoittaisten tytituntien mukaan. Tytissakay

vien ryhma on jaettu kahtia viikoittaisten tytituntien mukaan, koska aiempi 

tutkimus on johdonmukaisesti ja toistuvasti osoittanut, etta ongelmakayt
taytymisen todennakoisyys on suurintanimenomaan paljon tytiskentelevii

Ja. Taulukko osoittaa, etta paljon (vahintaan 10 tuntia vi ikossa) tytiskente

levilla osallistuminen tekoihin oli tilastoll isesti merkitsevasti ja systemaat

tisesti yleisempaa kuin vahemman tytiskentelevillaja tyossa kaymattomilla 

nuorilla. Ainoastaan koulukiusaamisessa ja kotoa varastamisessa ei ollut 

merkitsevia eroja ryhmien valilla. Suurimmat erot ilmenivat seuraavien 

tekojen kohdalla: ajokortitta ajo, kotoa karkaaminen ja pahoinpitely. 

Tulokset ovat perussuunnaltaan yhtapitavia vuoden 1998 kyselyn tulosten 

kanssa: mytis tuolloin useimmat tutkitut rikolliset ja kielletyt teot olivat 

paljon tytiskentelevilla nuorilla systemaattisesti yleisempia kuin muilla 
(Kouvonen 2001). 

Taulukko 1 Kuluneen vuoden aikana teon ainakin kerran tehneita, viikoittaisten 
LyoLunLien mukaan (%). NRK-2001. 

Ei tyossa 1-9 h/vko 10- h/vko Kaikki p (X2 
-test) 

Luvaton poissaolo koulusta 38 45 56 39 .000 
Kotoa karkaaminen 6 9 17 7 .000 
Ajokortitta ajo 20 24 45 21 .000 

Seiniin piirtely 14 18 21 14 .003 
Vahingonteko koulussa 8 12 17 9 .000 
Vahingonteko muualla 10 15 19 11 .000 

Kaupasta varastaminen II 19 18 12 .000 
Koulusta varastaminen 19 23 29 20 .011 
Kotoa varastaminen 18 22 22 18 .053 
Varastetun tavaran osto 6 6 19 7 .000 
Auton varastaminen 1 1 5 1 .000 

Koulukiusaaminen 14 15 21 14 .053 
Osallistuminen tappeluun 12 14 27 13 .000 
Pahoinpitely 7 10 24 8 .000 

Kannabiksen kaytto 8 12 18 10 .001 
Laakkeen kayttO paihteena 8 7 16 8 .005 
Muun huumeen kayttO 2 3 4 2 .004 
Humalassa aio II II 26 12 .000 
N 3 799 413 135 4 347 
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4.4 J ohtopaatoksia j a pohdintaa 

Havainnot vahvistavat aiempien tutkimusten tuloksia: runsaat viikoittaiset 
tyotunnit ovat yhdeksasluokkalaisilla nuorilla yhteydessa yleisempaan 

rikollisuuteen. 
Mutta miten tuloksia tulisi tulkita? Kausaalisuhteiden maarittami

nen on mahdotonta poikittaisaineistossa -emme esimerkiksi tieda, tekivat
ko runsaasti tyossa kayvat nuoret enemman rikoksiajo ennen tyoelamaan 
siirtymistaan. Tasta syysta mahdolliset tulkinnat ovat alustavia. Erityisesti 
tama korostuu, jos tyossakaynnin ja rikollisuuden suhdetta tarkastellaan 
vakioimatta taustamuuttujia ja kriminologisesti keskeisia muuttujia. 

Tutkimuksessa (Kouvonen 2001) on nimittain todettu, etta intensiivisen 
tyossakaynninja rikollisuuden yhteydet pienenevat, kun taustatekijoitaja 
tyypillisia kriminologisia muuttujia vakioidaan. Ne eivat kuitenkaan taysin 

havia. Mahdollisia tulkintamalleja voidaan kuitenkin esittaa. Osa niista on 
samoja kuin edella kuvatuissa kriminologisissa teorioissa - nyt vain 
vaikutuksen suunta on tasmentynyt empiirisen tutkimuksen ansiosta: 

1. Paljon tyossa kayvat nuoret ovat voineet ominaisuuksiltaan poiketa 
muista nuoristajo ennen tyossakaynnin aloittamista. He ovat esimer
kiksi saattaneet alun perin olla vahemman kiinnostuneita koulun
kaynnista, kayttaneet enemman paihteita ja osallistuneet useammin 
rikollisten j a kiellettyj en tekoj en tekemiseen. Tallo in runsaasti tyossa 

kayvien j a muiden nuorten valiset erot eivat johtuisikaan tyossakayn
nista vaan sosiaalisesta valikoitumisesta (ks. Steinberg ym. 1993). 
Runsaasti tyossa kayvat nuoret nayttavat olevan muita "kypsempia" 
tai ainakin "pseudokypsempia" (Bachman & Schulenberg 1993): 
paitsi etta he ovat mukana tyoelamassa, he kayttavat muita enemman 
paihteita, seurustelevat todennakoisemmin ja heilla on useammin 

itseaan vanhempia kavereita. 
2. Tyossakaynti voi olla stressaavaa ja stressia voidaan yrittaa helpottaa 

rikollisella toiminnalla tai paihteidenkaytolla (vrt. Agnew 1992). 
3. Vanhempien kontrollimahdollisuudet vahenevat, kun tyossa kayva 

nuori on kotona ( entista) vahemman. Lisaksi nuoren itsensa ansaitse
ma raha vahentaa hanen riippuvuuttaan vanhemmista ja heikentaa 

vanhempien kontrollimahdollisuuksia (Hirschi 1983). 
4. Tyopaikalla nuoret tutustuvat usein uusiin ihmisiin - aikuisiin tai 

ennestaan tuntemattomiin nuoriin-jotka voivat toimia roolimalleina 
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j a rohkaista riko II iseen toimintaan j a paihteidenkayttoon ( vrt. Suther
land & Cressey 1978; Burgess & Akers 1968). 

5. Tyossakaynti mahdollistaa joitakin tekoja, esimerkiksi tyopaikalta 
varastamisen (Clinard & Quinney 1973). 

6. Palj on tyossa kayvilla nuorilla on keskimaarin enemman kayttorahaa 
kuin muilla nuorilla. Koska itse ansaittu raha on tavallisesti vanhem
pien maaraysvallan ulkopuolella (vrt. Kouvonen 2000), omaa rahaa 
on helpompi kayttaa esimerkiksi paihteiden hankkimiseen. 

Taman ja aiemman NRK-aineiston pohjalta tehdyn tutkimuksen (Kouvo
nen 2001) perusteella ei voida vaittaa, etta tyossakaynti olisi ainaja kaikil
le nuorille haitallista, tai etta se olisi nuorten rikoskayttaytymisen syy. 
Tutkimukset kuitenkin viittaavat siihen, etta runsas tyossakaynti voi olla 
haitallista. Sen sijaan vahan - aile 10 viikkotuntia - tyoskentelevilla 
rikolliset teot olivat vain hieman yleisempia kuin ei-tyossakayvilla. Aiem
mat tutkimukset (Kouvonen 2001; Kouvonen & Kivivuori 2002) ovat 

myos osoittaneet, etta vahan tyossa kayvienja tyossa kaymattomien valiset 
erot rikollisuuden yleisyydessa paaosin katoavat, kun muita muuttujia 
vakioidaan. Voidaankin paatella, etta tyossakaynti ei ole koululaisille 
haitallista, jos se on valvottua ja kouluviikon aikainen tyotuntimaara on 
rajattu suhteellisen alhaiseksi (vrt. Cullen ym. 1997). 

Nuoria tyontekijoita koskevan lain (998/1993) mukaan oppivelvolli
suusikaiset nuoret saavat lukukausien aikana tyoskennella enintaan 12 
tuntia viikossa. NRK-2001 -aineisto kuitenkin osoittaa, etta 13,6% tyossa 
kayvista nuorista, eli 1,6% kaikista nuorista, tyoskentelee yli 12 tuntia 
viikossa. Perusjoukon tasolle korotettunaarviona tama tarkoittaisi sita, etta 
lukuvuoden 2000-2001 aikana no in 870 yhdeksasluokkalaista tyoskenteli 
liian paljon viikoittain. Todellisuudessa laittomia tuntimaaria tekevia on 
enemman, koska oppivelvollisuusikainen ei esimerkiksi saisi tyoskennella 
lauantaisin ja sunnuntaisin yli seitsemaa tuntia paivassa, ja koulupaivina 
tyo- ja oppituntien yhteenlaskettu maara ei saisi ylittaa kahdeksaa tuntia. 
Naiden saantojen rikkomisen yleisyytta ei kuitenkaan tassa aineistossa 
voitu tutkia. Tutkimuksen perusteella voidaan myos esittaa kysymys, onko 
12 viikoittaisen tyotunnin raja ehka liian korkea. Kun otetaan huomioon 
koulutunnit, se tarkoittaa 14-16-vuotiailla peruskoululaisilla yhteensa yli 
40 tunnin tyoviikkoa. 

Yhteenvetona taman ja aiempien tutkimusten perusteella voidaan 
sanoa, etta peruskouluikaisten nuorten kohdalla runsas tyossakaynti ei 
ainakaan esta rikollisuutta tai paihteiden kayttoa. Runsas tyossakaynti ei 
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siis ainakaan pida nuoria pois "pahanteosta" ja "kaduilta". (vrt. Bachman 

& Schulenberg 1993.) Varttuneempien nuorten ja aikuisten kohdalla 

yhteys voi kuitenkin olla toisenlainen. Tarkasteltaessa eri tekijoiden 

suhdetta tai vaikutusta rikollisuuteen seka tulkintoja eri teorioiden pohjalta 

onkin syyta tarkentaa, mista ikaryhmasta kulloinkin puhutaan. Sarna tekija, 
esimerkiksi osa-aikainen tyo, merkinnee eri asioita oppivelvollisuusikai

selle ja vaikkapa 20-vuotiaalle nuorelle aikuiselle. Vaikutukset eri ikaryh

missa voivat ollajopa painvastaisia. Tyo voi olla kriminogeenistajossain 

iassa ja rikoksia vahentavaa toisessa iassa (Williams ym. 1996). Cullen 

ym. (1997, 131-132) ovatkin sita mielta, etta "kriminologinen teoria ja 

tutkimus saattaisivat hyotya systemaattisesta huomion kiinnittamisesta 

siihen, kuinka tyokokemukset vaikuttavat rikoskayttaytymiseen elamanku

lun eri vaiheissa". 
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HELSINGIN KUUDES- JA 

YHDEKSASLUOKKALAISTEN 
RIKOSKA YTTA YTYMISEN 

VERTAILUA 
Venia Salmi 

Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos 

Jos satunnaisia edeltajia ei oteta huomioon, itse ilmoitetun rikollisuuden 
tutkimus alkoi 1950-luvulla Yhdysvalloissa, kun ihmisia pyydettiin 
nimettomasti kertomaan tekemistaan rikoksista ja luvattomista teoista. 
Menetelmalla on siita lahtien keratty tietoa, joka taydentaa viranomaislah
teiden rikollisuudesta antamaa kuvaa. Suomessa menetelmaa kaytettiin 
ensi kerran 1962, jolloin kyselytutkimus kohdistui kutsuntaikaisiin miehiin 
(Jaakkola 1965). Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos on vuodesta 1995lahtien 
tehnyt itse ilmoitetun rikollisuuden kyselyita yhdeksasluokkalaisten 
oppilaiden, siis 15-16-vuotiaiden nuorten, keskuudessa. 

Tuorein kansallinen nuorisorikollisuuskysely toteutettiin kevaalla 
2001 (NRK-2001). 1 Samaan aikaan- kevaalla 2001- kerasin Helsingin 
kuudennen luokan oppilaiden keskuudessa nuorten itse ilmoittamaa 
rikollisuutta mittaavan kyselyaineiston2

. Kyselyyni vastanneet nuoret 
olivat 12-13-vuotiaita. Tarkastelen tassa artikkelissa heidan osallistumis
taan rikoskayttaytymiseenja vertailen heita tassa suhteessa yhdeksasluok
kalaisiin. Artikkelillani on kolme tarkastelutasoa. Aluksi vertailen rikos
kayttaytymisen yleisyytta seka eraiden tekojen osalta myos teonpiirteita ja 
erityisesti tekojen yhteytta ryhmakayttaytymiseen. Pohdin lyhyesti myos 
menetelman nakokulmasta sita, voidaanko kuudennen ja yhdeksannen 
luokan oppilaille esittaa samoja rikoskysymyksia niin, etta tulokset ovat 

1 Kansallisesta kyselysta ks. taman julkaisun 1. luku seka liitteet 1 ja 5. 

2 Aineisto on osa kasvatustieteen alaan kuuluvaa vaitOskirjatyotani. Tassa esitellyn 
aineiston lisaksi tutkimukseni kasittelee mm. nuorten suhdetta rikoksiin, paihteiden 
kayttOonja oikeuskasvatukseen. Merkittavan osan tutkimuksen empiirisesta materiaalis
ta muodostaa ko. teemoihin liittyva kvalitatiivinen teemahaastatte1uaineisto. 
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vertailukelpoisia. Lopuksi keskustelen havainnoista suhteuttaen niita 

eraisiin nuorten sosiaalistumista ja rikoskayttaytymista koskeviin teorioi
hin, joista on kayty viime vuosina vilkasta kansainvalista keskustelua 
(Moffit 1993; Harris 1995; 1998). 

5.1 Aineistot ja niiden kedUiminen 

Artikkelissa esitelty aineisto on peraisin kahdesta itse ilmoitetun rikollisuu

den kyselysta. Yhdeksasluokkalaisia koskeva nayte perustuu OPTL:n 
vuoden 2001 nuorisorikollisuuskyselyyn ja sisaltaa kuusi ko. kyselyssa 
mukana ollutta helsinkilaista ylaastetta3

• Tassa naytteessa on mukana 504 

oppilasta. Kuudesluokkalaisia koskeva nayte on tehty siten, ettajokaisesta 
Helsingin koulualueen seitsemasta suurpiirista on arvottu mukaan yksi 
koulu. Naytteeseen arvotuissa kouluissa kyselyyn osallistuivat kaikki 
paikalla olleet kuudesluokkalaiset, yhteensa 431 oppilasta. Lomakkeita 
hylattiin 44

• Vastausprosentiksi muodostui 92 %. 
Kuudes- ja yhdeksasluokkalaisten aineistot on keratty eri tavoin. 

Kuudensille luokille suunnatun kyselyn suoritti tutkija itse. Yhdeksannen 

luokan aineistot kerasivat tehtavaan koulutetut yhteysopettajat, siis koulun 
omat tyontekijat. Molemmissa tapauksissa kysely oli nimetanja oppilaille 

painotettiin, ettei kukaan koulussa katso heidan vastauksiaan. 

3 Huom. NRK-2001 :n paaotokseen kuuluu 4 helsinkilaista koulua. Vuodesta 1995 
seurattuihin ns. alkuperaisiin pilottikouluihin kuului 2 helsinkilaiskoulua. Nama 
yhdistettiin taman tarkastelun vertailumateriaaliksi. Naytetta ei voi pitaa satunnaisotok
sena. 

4 Kaksi lomaketta ali selvtisti taytetty piloillaan ja vastaukset olivat epaasiallisia. 
Kahden lomakkeen kohdalla todettiin, etta vastaaja ei ollut ymmartanyt kyselya 
tarpeeksi hyvin; vastaukset olivat ristiriitaisiaja taysin epaloogisia. 
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5.2 Rikoskayttaytyminen elaman aikana 

Taulukossa 1 on esitetty kuudes- ja yhdeksasluokkalaisten osallistuminen 
rikolliseen ja kiellettyyn toimintaan5

. Taulukossa nakyy vahintaan kerran 
elamansa aikana teon tehneiden oppilaiden osuus. Teat on jarjestetty 
yleisimmiistii harvinaisimpaan kuudesluokkalaisten osallistuneiden mu
kaan. Yleisin teko kuudesluokkalaisilla on kiusaaminen ( 44,8 %) ja 
yhdeksasluokkalaisilla luvaton poissaolo koulusta (56,9 %). Seuraavaksi 
yleisimmat teot ovat kaupasta ja kotoa varas tam in en molemmilla ryhmilla. 

Useimpien tekojen kohdalla yhdeksasluokkalaisten luvut ovat 
suuremmat. Luvaton poissaolo koulusta, kotoa karkaaminen, koulun 
omaisuuden vahingoittaminen, kaupasta varastaminen ja varastetun 
tavaran ostaminen ovat tekoja, joiden kohdalla ero on merkitseva. On 
luonnollista, etta yhdeksiisluokkalaisten prevalenssit ovat korkeampia, 
koska heilla on ikansa johdosta ollut kolme vuotta enemman aikaan 
osallistua rikoskiiyttiiytymiseen. Viikivaltaisten tekojen (kiusaaminen, 
tappeluun osallistuminenja pahoinpitely) sekiikotoajakoulusta varastami
sen ja seiniin piirtelyn kohdalla ero ei kuitenkaan ole merkitseva. Niiita 
tekoja tehneiden osuus kuudesluokkalaisten kohdalla niiyttiiisi siis olevan 
samaa tasoa kuin yhdeksasluokkalaisilla, mitii voidaan pitiiiijossain maiirin 
y lliittavana. 

Tyttojiija poikia vertailtaessa pojat ovat niin kuudes- kuin yhdek
siisluokkalaisissa merkitseviisti enemmiin osallistuneet omaisuuden vahin
goittamiseen, varastetun tavaran ostamiseen ja viikivallantekoihin, tosin 
naistii kiusaamisen kohdalla ei yhdeksiinnen luokan pojilla ja tytoillii ole 
merkitseviiii eroa. Ainoa teko, j oka tytoillii on merkitseviisti yleisempi kuin 
pojilla, on yhdeksiisluokkalaisten tyttojen kotoa varastaminen. 

5 H.ssa artikkelissa on esi!HJ. vain ne 12 tekotyyppia, jotka seka kuudes- etta yhdeksas
luokkalaisille tehdyissa kyselyissa esiintyvat tasmalleen samalla tavoin muotoiltuina. 
Kuudesluokkalaisille suunnatussa kyselyssa oli lisaksi mukana kaksi muuta tekoa: ilman 
ajokorttia aj am in en ja muun aineen kuin tupakan ja alkoholin kayttaminen paihtymistar
koituksessa. Kyseisia tekoja tarkastellaan vaitaskirjatutkimuksessani. 
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Taulukko 1 VahinUian keiTan elamansa aikana teon tehneiden osuus sukupuolittain 
prosentteina (painotettu6

) 

tytbt pojat yhteensa 
6.lk 9.lk 6Jk 9.lk 6.1k 9.1k 

kiusaaminen 39,5 37,6 49,7 44,1 44,8 40,8 
kaupasta varastaminen 40,1 52,1 47,1 54,2 43,7 53,1 
kou1usta varastaminen 32,9 43,0 42,9 42,7 38,0 42,9 
koloa varastaminen 38,8 41,0 34,4 29,0 36,5 35,2 
luvaton poissaolo koulusta 34,5 58,9 37,3 54,7 35,9 56,9 
seiniin piirtely ja kirjoittaminen 21,7 31,0 38,1 33,3 30,2 32,1 
tappeluun osallistuminen 12,8 20,9 40,5 44,3 27,1 32,3 
koulun omaisuuden vahingoittaminen 12,3 21 ,5 25,1 31,3 18,9 26,3 

omaisuuden vahingoittaminen 8,0 20,9 28,7 39,0 18,7 29,7 

pahoinpitely 4,6 8,3 12,0 20,7 8,4 14,4 

koloa karkaaminen 8,0 16,6 6,5 13,0 7,3 14,8 

ei ole telmyt em. tekoja koskaan 33,0 20,6 16,3 12,1 24,8 16,5 

N 218 257 209 247 427 504 

5.3 Rikoskayttaytyminen kuluneen vuoden aikana 

Taulukossa 2 on esitetty kyselya edeltaneen vuoden aikana teon tehneiden 
oppilaiden osuus. Verrattuna taulukkoon 1 on asetelma muuttunut. Useim

pien tekojen kohdalla kuudesluokkalaisten osallistumisprosentit ovat 

suurempia. Kiusaaminen, koulustaja kaupasta varastaminen ovatmerkitse
vasti yleisempia kuin yhdeksasluokkalaisilla. Vain luvaton poissaolo 
koulusta ja kotoa karkaaminen olivat tekoja, joissa yhdeksasluokkalaisten 
osallistumisprosentti kyselya edeltaneen vuoden aikana oli merkitsevasti 
suurempi. 

Sukupuolten valisia eroja tutkittaessa tulos on samansuuntainen 
kuin taulukossa 1. Vakivaltaiset teot ovat pojilla yleisempia, samoin 
omaisuuden vahingoittaminen ja varastetun tavaran ostaminen. Myos 

kuluneen vuoden aikana yhdeksasluokkalaiset tytot ovat varastaneet kotoa 
merkitsevasti enemman kuin pojat ja luvaton poissaolo koulusta ja kotoa 

karkaaminen oli heilla yleisempaa. 
Vaikka kuudesluokkalaisten kuluneen vuoden aikainen osallistu

misprosentti on useiden tekojen kohdalla korkeampi kuin yhdeksasluokka-

6 Taulukoissa I ja 2 on esitetty painotetut luvut. Kuudesluokkalaisia koskevassa 
aineistossa kukin koulu sai oman painokertoimen, joka on laskettu jakamalla suurpiirin 
kuudesluokkalaisten maara samassa suurpiirissa kyselyyn vastanneiden kuudesluokka
laisten maaralla. Yhdeksasluokkalaisia koskevassa aineistossa, jota voi luonnehtia 
pikemminkin naytteeksi kuin otokseksi, painotuksella on korjattu kouluittain vaihteleva 
vastausprosentti. 
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1aisten, niiden oppilaiden miiiira kuudes1uokka1aisissa o1i suurempi, jotka 
eivat olleet osallistuneet yhteenkaan tekoon ku1uneen vuoden aikana. 
Tulokseen vaikuttanee kaksi seikkaa. Yhdeksasluokka1aisilla on 1uvatto
masti kou1usta poissao1oon osallistuneita huomattavan suuri mi:ii:ira. Jos 
tami:i teko poistetaan tarkaste1usta ero tasoittuu.Toinen merkitti:iva seikka 
on kuudes1uokka1aisten tyttojenja poikien suuret prevalenssierot. Kuudes-
1uokkalaiset pojat osallistuvat ti:issi:i tutkittuihin tekoihin huomattavasti 
tyttoji:i enemmi:in. Yhdeksi:is1uokkalaisilla vastaavaa eroa ei ilmene. Kuu
desluokkalaisista pojissa oli myos muita ryhmia enemmi:in niiti:i oppilaita, 
jotka o1ivat osallistuneet useisiin eri tekotyyppeihin kuluneen vuoden 
aikana. Kuudes1uokkalaisten tyttojen kohdalla taas niiden oppi1aiden 
maara,jotka eivi:it osallistuneen mihinki:ii:in tekotyyppiin oli huomattavasti 
muita ryhmia suurempi.7 

Taulukko 2 Kuudes- ja yhdeksasluokkalaisten osallistuminen kiellettyihin ja rikolli
siin tekoihin viimeksi kuluneen vuoden aikana sukupuolittain prosenttei-
na (painotettu) 

tyttit pojat yhteensii a1oitus-

6Jk 9.lk 6.lk 9.1k 6.1k 9.1k ika* 
kiusaaminen 21,8 8,1 32,8 13,1 27,5 10,5 10 

koulusta varastaminen 23,4 16,0 30,9 21,7 27,2 18,8 10 
luvaton poissaolo koulusta 26,5 49,8 27,1 39,5 26,8 44,8 13 
kotoa varastaminen 27,3 28,4 24,1 11, I 25,7 19,9 13 
kaupasta varastaminen 19,0 16,5 25,3 11 ,7 22,2 14,1 13 
seiniin piirte1y ja kirjoittaminen 14,1 18,3 25,8 13,9 20,2 16,1 13 
koulun omaisuuden vahingoitt. 10,4 10,3 16,9 13,3 13,7 11,8 14 
tappe1uun osallistuminen 6,2 8,2 21,3 15,5 14,0 11,8 15 

omaisuuden vahingoittaminen 3,9 10,2 19,7 16,2 12,1 13,2 14 

pahoinpitely 7,7 5,2 14,4 9,5 11,1 7,3 15 
varastetun tavaran ostaminen 4,5 5,2 8,1 10,2 6,3 7,6 14 

kotoa karkaaminen 5,8 11 ,9 57 5,7 5,7 8,9 14 

ei ole tehnyt em. tekoja koskaan 54,1 35,4 35 ,9 34,4 45,2 34,9 

N 218 257 209 247 427 504 .. 
*) Alottustan moodt (yletsm havamto), koko maan 9-1uokkalmset. NRK-2001, 

Vuoden 1998 nuorisorikollisuuskyselyssi:i tekojen tyypillinen aloittamisika 
oli 11-13-vuoden ii:issi:i (Kivivuori 1999a, 26), siis juuri kuudennen luok
katason tietamilla ja naytti:iisi, etta 15-16-vuotiailla ko. tekoihin osallistu
minen olisi jo harvinaistumassa. Taulukossa 2- joka siis kuvaa kuluneen 
vuoden aikaista osallistumista - on vertailun vuoksi esitetty myos teon 

7 Tassa artikkelissa paapaino on kuudes- ja yhdeksasluokkalaisten rikoskayttaytymisen 
vertailussa. Kuudennen luokan oppilaiden tuloksissa esiintyvien sukupuolierojen 
mahdollisiin tulkintoihin paneudutaan vaitiiskirjatyossani. 
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tyypillinen aloittamisika (NRK-2001). Mita korkeampi kuudennen luokan 
osallistumisprosentti on, sita varhaisemmin aloitettava teko on kyseessa. 

a 
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Tyypillinen aloitusika 

Kuvio 1 Kuudes- ja yhdeksasluokkalaisten kuluneen vuoden osallistumis
prosentin erotus teon tyypillisen aloittamisian (moodi) mukaan, 
"Graffiti" tarkoittaa seiniin kirjoittelua ja piirtelya 

Varhain aloitettavissa teoissa yhdeksasluokkalaisten kuluneen vuoden 
aikainen osallistumisprosentti on selvasti alempi kuin kuudesluokkalaisten, 
kuten kuvio 1 havainnollistaa. Kuvion pystyakselin arvot on saatu vahenUi
malla kuudennen luokan prevalenssi yhdeksannen luokan prevalenssista. 
Esimerkiksi yhdeksasluokkalaisten kiusaamiseen osallistumisen aste oli 
10,5 prosenttia ja kuudennen luokan oppi1aiden 27,5 prosenttia, joten 
kiusaaminen tekona saa kuvion 1 pystyakselilla arvon 10,5-27,5 = -17. 
Nollatason alapuolella o1evissa teoissa kuudesluokka1aisten osallistumis
prosentti oli siis korkeampi kuin yhdeksasluokkaisten . Nollatason ylapuo
lella nakyva teot, joissa yhdeksasluokkalaisten prevalenssi oli korkeampi. 
Vaaka-akseli osoittaa teon tyypillisen aloittamisian (NRK-2001). 

Tulokset ovat paasaantoisesti sopusoinnussa aiempaan tutkimuk
seen nahden. Yllattavana tuloksena voidaan kuitenkin pitaa vakivallante-
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kojen osallistumisen kohdalla kuudesluokkalaisten suurta osuutta. Vakival
lanja koulun omaisuuden tuhoamisen kohdalla tyypillinen aloittamisika on 
14-15-vuotiaana, mutta silti Helsingin kuudesluokkalaisten prevalenssi on 
hieman korkeampi kuin Helsingin yhdeksasluokkalaisten (kuvio 1). 
Aiempien havaintojen (Kivivuori 1999a) perusteella olisi voinut siis 
odottaa, etta naissa teoissa yhdeksasluokkalaisten kuluneen vuoden aikai
nen osallistumisprosentti olisi ollut korkeampi kuin kuudesluokkalaisten. 
Tassa aineistossa kuudesluokka1aisten ilmoittama yleisin aloittamisika 
vakivallantekojen kohdalla oli 10-12 vuotta. Ristiriita on kuitenkin naen
nainenjajohtuu paaosin vakivaltailmion laadullisista eroista eri ikakausina 
(tasta enemmanjaljempana). 

Joka neljas kuudesluokkalainen ilmoitti osallistuneensa ainakin 
yhteen kysyttyyn varastamismuotoon kuluneen vuoden aikana. Kotoa, 
koulusta ja kaupasta varastaminen on ollut kuluneen vuoden aikana 
selvasti yleisempaa kuudes- kuin yhdeksasluokkalaisilla. Aiempien ha
vaintojen mukaan (Kivivuori 1999a) koulusta varastaminen aloitetaan 
useimmiten kymmenen vuoden iassajakotoajakaupasta varastaminen 13-
vuotiaana. Tulokset ovat siten toisiaan vastaavia- varastamiskayttaytymi
sen luanne ei muutu vakivallan tavoin murrosian kuluessa. Erojen suuruus 
kuudes- ja yhdeksasluokkalaisten varastamista vertailtaessa antaa kuiten
kin aihetta tarkastella myos varastamisen teonpiirteita hieman tarkemmin 
ja tutkia tarjoavatko ne viitteita toisenlaiselle tulkinnalle. 

5.4 Ertiiden teonpiirteiden vertailua 

Kaikki seuraavat teonpiirteiden tarkastelut perustuvat kuluneen vuoden 
aikaisten tuoreimpien tekojen joukkoon. Tarkasteluissa on painotettu 
vakivaltatekoj a, koska niiden kohdalla kysymysten erilaisen tulkinnan riski 
nayttaa ilmeisimmalta. 

Kiusaaminen. Kuudes- ja yhdeksasluokkalaiset eivat juuri eronneet 
toisistaan senmukaan, oliko kiusaaminen paasaant6isesti henkista, fyysista 
vai molempia. Sen sijaan tytot ilmoittivat odotetusti poikia enemman 
henkista kiusaamista, siis haukkumista, pilkkaamista j a syrjimista, j a poj at 
vastaavasti enemman suoraa fyysista kiusaamista. Havainto vastaa aiempia 
tuloksia tyttojen aggression ns. epasuorasta luonteesta (Lagerspetz 1989). 
Sarna ero on havaittavissa seka kuudennen etta yhdeksannen luokan 
vastaajien parissa. Siirryttaessa kuudennelta yhdeksannelle luokalle 
tyttojen kiusaamisen epasuoruus korostuu ja fyysisyys vahentyy (kuvio 2). 
Poikien kiusaamiskayttaytyminen on yhta fyysista kuudennellaja yhdek-



100 

sannella luokalla. Toisaalta voidaan korostaa sitakin, etta myos poikien 
ilmoittamista kiusaamistilanteista yli puolet koostuu pelkasta "henkisesta" 
kiusaamisesta. 
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25 

%20 
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5 
0 

tytot (6) tytot (9) pojat (6) pojat (9) 

Kuvio 2 Fyysista kiusaamista sisaltaneita tapauksia (%) kuluneen vuoden 
tuoreimmista kiusaamistilanteista. Suluissa oleva luku viittaa luokka
tasoon, (N=43,22,67,36) 

Kiusaaminen on luontee!taan ryhmakayttaytymista (Salmivalli 1998). 
Teon tekeminen ryhmassa olijonkin verran yleisempaa kuudennen luokan 
tyttojen (90 %) parissa kuin yhdeksannen luokan tyttojen (73 %) parissa. 
Pojilla vastaavat osuudet olivat 68% ja 56%. 

Kuudesluokkalaiset jaivat useammin kiinni kiusaamisesta (30 % 
tapauksista) kun taas yhdeksasluokkalaisten kohdalla kiinni jai vain joka 
vi ides. Molemmilla luokkatasoilla rangaistuksen saaminen oli yhta toden
nakoista- tai epatodennakoista- kiinni jaamisen jalkeen. Vain noin joka 
kuudes kiinni jaaneista ilmoitti saaneensa rangaistuksen. 

Toisen henkilon hakkaaminen. Joka kymmenes (11,1 %,) kuudes
luokkalainen ilmoitti "hakanneensa" jonkun kuluneen vuoden aikana, kun 
vastaava osuus yhdeksannen luokan oppilaista ali 7,3 %. Teonpiirteiden 
tarkastelu voi tarjota viitteita tasoeron syista. Kuudesluokkalaisista suu
rempi osa totesi tietavansa, ettei hakkaaminen aiheuttanut uhrissa hoidon 
tarvetta, mika viittaa Iievempaan vakivaltaan. Sen sijaan yhdeksasluokka
laisten uhreista suurempi osa tarvitsi laakarin hoitoa teon jalkeen. Yhdek
sasluokkalaiset ilmoittivat myos useammin, etteivat he tieda, oliko uhrilla 
hoidon tarvetta teonjalkeen, mika viittaa etaisempaan suhteeseen tekijan 
ja uhrin valilla. 

Puolet kuudesluokkalaisten ilmoittamista hakkaamisista tapahtui 
koulussa tai koulumatkalla. Sen sijaan lahes kaikki yhdeksasluokkalaisten 
suorittamat pahoinpitelyt tapahtuivatjossain muualla kuin kouluymparis
tossa. Kuudesluokkalaisista 45 prosenttia ja yhdeksasluokkalaisista seitse
man prosenttia ilmoitti hakanneensa saman koulun oppilasta. Kuudesluok-
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kalaisten vakivalta tuntuisi liittyvan voimakkaammin - ja oikeastaan 
odotetusti- koulukontekstiin kuin yhdeksannen luokan oppilailla. Samaan 
viittaisi myos se, etta kuudesluokkalaisten uhreista 54 prosenttia oli saman 
ikaisia kuin vastaaja itse; yhdeksasluokkalaisilla vain joka neljas teko 
(26 %) kohdistui saman ikaiseen nuoreen. Yhdeksasluokkalaisten uhreista 
61 prosenttia oli ialtaan vanhempia kuin tekija (kuudesluokkalaisten 
uhreista vastaava osuus 19 %). 

Hakkaaminen tehtiin useammin yksin kuin kiusaaminen. Kuudes
luokkalaisista teon tehneista kaksi kolmasosaa ja yhdeksasluokkalaisista 
76 % oli tehnyt teon yksin (taulukko 3). Sukupuolten rajan ylittava vaki
valta lisaantyy siirryttaessa kuudennelta yhdeksannelle luokalle. Kuudes
luokkalaisten teoista yhdeksan prosenttia kohdistui vastakkaiseen sukupuo
leen, kun vastaava osuus yhdeksasluokkalaisten hakkaamisista oli 26 
prosenttia. 

Varastaminen. Varastamisen teonpiirteet olivat melko samanlaisia 
kuudes- ja yhdeksasluokkalaisilla. Kaupasta varastetaan useimmiten arki
iltaisin koulukauden aikana. Nain on seka kuudes- etta yhdeksasluokka
laisten keskuudessa. Siina, mista varastettiin, olijoitakin eroja. Yhdeksas
luokkalaisten varkauksista useampi kuinjoka vii des tapahtui tavaratalossa, 
kuudesluokkalaisilla no in joka kymmenes. Ehka selkein ja kiinnostavin ero 
eri ikaryhmien varastamiskayttaytymisessa oli se, etta yhdeksasluokkalai
silla yksin varastaminen oli selvasti yleisempaa. Kuudesluokkalaisten 
varkauksista 72 prosenttia tehtiin vahintaan yhden kaverin kanssa, kun 
vastaava osuus yhdeksasluokkalaisilla oli 49 prosenttia. Varastamisen 
ryhmaluonne heikkenee ian myota. Seuraavaksi vertaan kaikkien tutkimie
ni tekojen sidosta ryhmatoimintaan kummallakin Juokka-asteella. 

Tekojen tekeminen ryhmdssd. Taulukossa 3 on esitetty kuluneen 
vuoden aikana tehtyjen tuoreimpien tekojen kohdalta vahintaan yhden 
muun henkilon kanssa tehtyjen tekojen osuus. Seiniin piirtely ja kirjoittelu 
seka omaisuuden vahingoittaminen ovat yleisimmin ryhmassa tehtavia 
tekoja. Kuten jo aiemmin todettiin myos kiusaamisessa on vahvasti kysy
mys ryhmailmiosta. Ainoastaan kotoa varastaminen, jo olosuhteistakin 
johtuen, on teko, joka lahes aina tehdaan yksin. 
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Taulukko 3 Ryhmassa (kaksi tai useampia tekijoita) teon tehneiden osuus (%) suku-
1 . 1 kk k puo en1a uo atason mu aan 

tytot pojat yhteensa 
6.lk 9.lk 6.lk 9.lk 6.lk 9.lk 

seiniin piirtely ja kirjoittaminen 97,0 61,2 79,5 79,4 87,0 68,7 
omaisuuden vahingoittaminen 75,0 57,2 77,1 70,8 76,7 65,2 
kiusaaminen 90,2 72,7 68,2 55,6 76,7 62,1 
kaupasta varastaminen 90,0 50,0 57,5 47,2 72,4 48,8 
koulusta varastaminen 65,9 30,3 51,7 30,9 58,0 30,6 
koulun omaisuuden vahingoittaminen 47,0 34,5 58,8 51,3 54,9 44,0 
varastetun tavaran ostaminen 62,5 46,6 39,9 38,4 46,1 41,5 
pahoinpite1y 41,7 28,5 37,0 23,1 38,5 25,0 

kotoa karkaaminen 44,4 28,2 20,0 50,0 31,6 35,4 
luvaton poissaolo koulusta 27,6 28,3 32,7 29,2 30,4 28,7 

kotoa varastaminen 5,4 2,6 3,9 3,2 4,7 2,7 

RikoskaytUiytymisen sosiaalisuus nakyy voimakkaanakuudesluokkalaisil
la.lan myota tekojen ryhmiiluonne heikkenee selviisti. Erityisesti kaupasta 
ja koulusta varastamisen ja kiusaamisen kohdalla ero on suuri verrattuna 
yhdeksiisluokkalaisiin. 

On periaatteessa mahdo llista, etta nyt tutkittuj en kuudes- j a yhdeksiis
luokkalaisten viiliset erot ovat kohorttien viilisia. Tama tarkoittaisi siUi, etta 
esimerkiksi nykyisten kuudesluokkalaisten rikoskiiyttaytymisen taso ja 
luonne olisi myos 15-16-vuotiaana samanlaista - vaikkapa yhta ryh
masidonnaista. Pidan kuitenkin todenniikoisempana, etta ikaryhmien 
valiset erot heijastavat ensisijaisesti ian myota muuttuvaa kayttaytymista 
eika kohorttien pysyvia eroja. 

5.5 Menetelmaan liittyvia nakokohtia 

Tiissa esilla olevia kuudes- ja yhdeksasluokkalaisten tuloksia vertailtaessa 
taytyy ottaa huomioon eraita tuloksiin mahdollisesti vaikuttaneita, aineis
ton keraamiseen liittyneita seikkoja. 

Alue-erot. Koska aineistot ovat kahdesta eri tutkimuksesta, kouluja ei 
ole voitu valita niin etta mukana olisi saman alueen ala- ja yla-aste. Siksi 
mahdollinen alueellinen vaihtelu tulee ottaa huomioon tuloksia tarkastel
taessa. Toisaalta Helsingissa on nykyaan harvoin ala- ja yliiastetta samassa 
koulurakennuksessa eika oppilasaines eniia muutenkaan siirry ala-asteelta 
lahimmalle ylii-asteelle. Etenkin yla-asteelle voi oppilaita tulla laajaltakin 
alueelta, koska y\aaste valitaan usein valinnaisaineiden tarjonnan mukaan 
eika koulun laheisen sijainnin vuoksi. Siksi kouluittain tehtavassa tutki-
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muksessa on mahdotonta saada asetelmaa, jossa ala- ja ylaasteen alueelli
nen vaihtelu pystyttaisiin taysin kontrolloimaan. 

Aineiston kerddjd. Kuudesluokkalaisten aineiston kerasi ulkopuoli
nen tutkija, yhdeksasluokkalaisten kysely toteutettiin yhteysopettajien 
avulla. Talla on voinut olla vaikutusta vastaamiseen. 

Ika ja kehitysvaihe. Tuloksia tarkasteltaessa taytyy myos ottaa 
huomioon kuudes- jayhdeksasluokkalaisten nuorten erilainen kehitysvaihe 
ja siita mahdollisesti johtuvat tulkintaerot kyselyyn vastatessa. Kysymys
ten sanamuodot ovat peraisin yhdeksasluokkalaisille tarkoitetusta lomak
keesta, ja vertailtavuuden vuoksi ne haluttiin mahdollisuuksien mukaan 
pitaa samoina.8 Lomakkeen kysymykset on pyritty muotoilemaan niin, 
ettei vastaajalle jaisi epaselvyytta misti:i teoista on kysymys. Useimpien 
tekojen kohdalla kysymyksen muoto maarittelee selvasti misti:i on kysymys 
("Oletko koskaan elamasi aikana karannut kotoa niin, etta olet viipynyt 
ainakin yhden yon poissa ilman vanhempiesi tai holhoojasi lupaa?") ja 
osassa teoista ei itsessaan ole paljon tulkinnan varaa (esim. "kaupasta tai 
kioskista varastaminen"). Kaikkien tekojen kohdalla tilanne ei ole nain 
selkei:i. Tappeluun osallistuminen ja hakkaaminen saattavat olla tekoja, 
jotka mieltyvat erilaisiksi kuudes- ja yhdeksi:isluokkalaisen vastaajan 
tulkinnassa. Kuudesluokkalainen saattaa katsoa osallistuneensa tappeluun 
julkisella paikalla, jos han on ysti:ivansi:i kanssa paininut tai "nahistellut" 
koulun pihalla. Yhdeksasluokkalainen ei valttamatta sellaista ilmoittaisi 
samassa kohdassa. Toisaalta 15-16-vuotiaat eivat ti:illaiseen "koulunahiste
luun" ehka enaa juuri osallistukaan, eli havaitut erot heijastavat myos 
tosiasiallisen kayttaytymisen eroa. Vaikka vakivaltakysymysten tuloksia 
vertailtaessa on syyta tiedostaa tulkintaerot, tuloksia ei voi kokonaan pitaa 
metodiongelmien ilmentymina. 

Vakivallan teonpiirteiden muuttumista koskeva havainto on olennai
nen aloittamisian tutkimuksen metodologian kannalta. On tutkimuksia, 
joissa tietyn ikiiisilti:i vastaajilta kysytiian retrospektiivisesti esimerkiksi 
juuri viikivallan aloittamisikaa (esim. Kivivuori 1999a). Vastatessaan 
tallaiseen kysymykseen nuoret kertovat, milloin he aloittivat sen tyyppisen 
vakivallan, joka on heidan iassaan tyypillista. Jos tutkimusasetelmaan sen 
sijaan sisaltyy - kuten tassa artikkelissa - kahden eri ikaisen ryhman 
osallistumistason vertailu, ei voida odottaa, etta tulokset olisivat taysin 

8 Lomakkeessa esiintyvien kysymysten ymmartamista testattiin kuudesluokkalaisilla 
vastaajilla kvalitatiivisten haastattelujen yhteydessa (30 kpl) niin, etta haastateltava 
kommentoi kyselya tayttaessatin sita. Kysymykset ymmii.rrettiin hyvin eika vaikeuksia 
lomakkeen tayttamisessa ilmennyt. 
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johdonmukaisia suhteessa aloittamisikaa koskeviin retrospektiivisiin 

kyselyihin. 

5.6 Yhteenvetoa 

Keskeiset havainnot 

Osallistuminen useisiin lievan rikoskayttaytymisen muotoihin on 12-13-

vuotiailla yleisempaa kuin 15-16-vuotiailla. Poikkeuksia olivat luvaton 

poissaolo koulusta seka kotoa karkaaminen, joiden tekeminen on 15-16-

vuotiailla yleisempaa. Ero ikaryhmien osallistumisprosenteissa on sita 

suurempi kuudesluokkalaisten "hyvaksi", mita varhempi on tekolajin 

tyypillinen aloitusika. 
Vakivaltailmion luonne oli erilainen nyt tutkituissa ikaryhmissa. 

Kuudesluokkalaisten vakivaltana ilmoittama toiminta tuotti vahemman 

hoitoa vaativia vammoja, tapahtui useammin koulukontekstissaja kohdis

tui tyypillisesti saman ikaisiin nuoriin. Aiemmassa tutkimuksessa on 

havaittu, etta opettajiin oppilaiden taholta kohdistuva vakivalta on erilaista 

ala- ja ylaasteilla (Kivivuori 1999b, 19-23). Nyt tehdyt havainnot ovat 

samansuuntaisia. Myos oppilaiden keskinaisen vakivallan luonne ja piirteet 

muuttuvat murrosian kuluessa. 

Varastamisen teonpiirteet eivat eronneet yhta paljon eri ikaryhmissa. 

Ainoana merkittavana erona oli varastamisen ryhmal uonteen vaheneminen 

siirryttaessa ala-asteelta ylaasteelle. 

Kaikkien kysyttyjen tekojen sidonnaisuus ryhmakayttaytymiseen 
vaheni ian myota. Kuten edella totesin, erot voivat periaatteessa johtua 

kohorttien pysyvista eroista. On silti todennakoisempaa, etta kyse on ian 

my6ta muuttuvasta rikoskayttaytymisesta. 

Moffit in ja Harris in teorioista 

Ovatko prevalenssin lasku ja tekojen ryhmasidonnaisuuden vaheneminen 
yhteydessa toisiinsa? Tai onko ryhmasidonnaisuuden lasku jopa tekija, 

joka selittaa prevalenssin laskua? Pohdin naita kysymyksia lopuksi lyhyes
ti Terrie Moffitin ja Judith Rich Harrisin9 nakemysten valossa. 

9 Harrisin teoria on herattanyt myos kritiikkia (ks. esim. Maccoby 2000; Yandell 2000; 
Sinkkonen 2001), jota kasittelen tilasyista tarkemmin toisessa yhteydessa. 
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Moffitjulkaisi vuonna 1993 runsaasti huomiota herattaneen artikke
lin nuorten rikoskayttaytymisenja ian suhteesta. Han katsoi, etta rikoskayt
taytymiseen osallistumisessa on kaksi perustyyppia: nuoruusikaan rajoittu
va rikoskayttaytyminen (adolescence-limited delinquency) ja elamanikai
nen rikoskayttaytyminen (life-course-persistent delinquency). Murrosian 
aikana osallistuminen rikollisiin tekoihin yleistyy ja verrattain suuri osa 
koko ikaluokasta on mukana jonkinlaisessa normienvastaisessa toiminnas
sa. Suurimmalla osalla rikoskayttaytymiseen osallistuminen kuitenkin 
rajoittuu murrosikaan. Vain pieni vahemmistO rekrytoituu varsinaisille 
rikollisille urille. (Moffit 1993.) 

Nuoret pyrkivat normienvastaisella kaytoksellaan saavuttamaan 
tavoittelemisen arvoisia voimavaroja, valtaa ja etuoikeuksia (Moffit 1993, 
686). Paihteiden kaytolla ja omaisuusrikoksilla haetaan itsenaisempaa ja 
aikuisempaa elamantyylia. Tallaisen tyylin ihailujohtaa monilla aikaisem
min lakia noudattaneilla nuorilla rikosten tekemiseen. Mallia otetaan 
"elamanikaisten" rikoskayttaytyjien toiminnasta. Moffit kayttaa ilmiOsta 
ilmausta "social mimicry". 

Harris on rakentanut oman nakokulmansa nuorten rikoskayttaytymi
seen pitkalti Moffitin tarkastelujen pohjalta, mutta on tehnyt myos eraita 
tarkennuksia. Erityisesti Harris (1995, 471; 1998, 264) arvostelee nake
mysta, etta nuoret tavoittelisivat aikuista statusta, tai etta he haluaisivat oil a 
kuten aikuiset. Han en mukaansa nuoret pain vasto in pyrkivat mahdollisim
man selkeasti erottautumaan aikuisten elamantyylista. He haluavat olla 
menestyksekkaita nuoria, eivat menestyksekkaita aikuisia. On kuitenkin 
tulkintakysymys, missa maarin Moffit painotti aikuisuutta rikoskayttayty
misen tavoitteena tai merkityksena (ks. Moffit 1993, 686,jossa han kayttaa 
ilmausta "mature status"). Han katsoi, etta "tavallisten" nuorten rikospiikki 
johtuu "elamanikaisten" rikoskayttaytymisen matkimisesta. Eli kopioinnin 
kohteena olivat toiset nuoret, eivat aikuiset. 

Harrisin (1995; 1998) mukaan sosiaalistuminen on prosessi, jossa 
lapsi sopeuttaa kayttaytymisensa omaan sosiaaliseen kategoriaan kuulu
vien ihmisten eli toisten lasten kayttaytymiseen. Lapset samastuvat ryh
maan j a omaksuvat sen asenteita, kayttaytymistapoj a, pub etta j a pukeutu
mistyyleja. Kulttuuri valittyy lapsille keskeisesti vertaisryhman kautta. 
Siksi on olennaista, mita nuoret pitavat "normaalina" itsensa ikaisille 
nuorille. 

Jos tarkastellaan nuorten rikollista toimintaa, Harrisin teoria on itse 
asiassa varsin Iabella Edwin Sutherlandin jo 1930-luvulla kehittelemaa 
differentiaalisen assosiaation teoriaa (ks. Sutherland & Cressey 1978). Sen 
mukaan nuoret oppivat rikosten tekemisen tekniikat ja rikollisuudelle 
suotuisat maaritelmat mm. juuri vertaisryhmissa. Myohemmin varsinkin 
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Ronald Akers (2000, 88-97) on nahnyt oppimisen,ja varsinkin vertaisryh
missa tapahtuvan oppimisen, keskeisena rikoskayttaytymista selittavana 
tekijana. Voidaankin ehka sanoa, etta Harrisin teoria ei kriminologian 
nakokulmasta ole tuonut varsinaisesti mitaan uutta nuorisorikollisuuden 
tulkintaan. Toisaalta kriminologinen tutkimus tukee monia Harrisin 
nakemyksia, vaikka han ei itse juurikaan viittaa alan teoriaperinteeseen. 

Taman artikkelin asetelma ei mahdollista Moffitinja HaiTisin teoreet
tisten synteesien testaamista, mutta havainnot eivat ole ainakaan ristiriidas
sa niiden ja kriminologisten oppimisteorioiden yhtenevien piirteiden 
kanssa. Nuorten rikoskayttaytymisen sosiaalinen luonne nakyy tuloksissa 
ja ilmio on voimakkaampi kuudesluokkalaisten keskuudessa. Tekoihin 
osallistuminen laskee kun ryhmasidonnaisuus laskee. Jatkossa on syyta 
selvittaa kuinka "normaalina" ja hyviiksyttavana nuoret nakevat rikoskayt
taytymisensaja millaisia merkityksia nuoret antavat rikolliselle toiminnal
leen. 
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6 
TURUN NUORTEN RIKOLLISUUS 

KYSEL YJEN V ALOSSA 
Henrik Elonheimo 

Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta 

Kauko Aromaa ja Ahti Laitinen jarjestivat vuonna 1992 Turun y1aasteilla 

kyse1yn, jossa nuoret vastasivat nimett6masti omaa rikollisuuttaan koske

viin kysymyksiin . Ajatuksena o1i jo tuolloin, etta kyse1y voitaisiin myo

hemmin uusia. (Aromaa & Laitinen 1993.) Turun kaupungin a1oitteesta 

jarjestin Matti Gronroosin kanssa uuden kyse1yn kevaalla 2001. Nyt on 

tutkimustietoa siita, miten nuorisorikollisuus on Turussa muuttunut vuo

desta 1992. 1 

Tarkastelen tassa artikke1issa ensin Turun nuorten rikoskayttaytymi
sen muutoksia vuosi en 1992 j a 2001 valilla. Sen j a1keen vertai1en 1yhyesti 

nuorisorikollisuutta Turussaja muissa suurissa kaupungeissa. Vertai1u on 

mahdollinen, koska Oikeuspo1iittinen tutkimuslaitos toteutti kansallisen 

nuorisorikollisuuskyse1yn samaan aikaan kun Turussa tehtiin paikallinen 

tutkimus. Lopuksi pohdin tuloksia erityisesti ajankohtaisen po1arisaa

tiokeskuste1un kanna1ta. 

6.1 Tutkimuksen toteuttaminen 

Tutkimusmetodologiamme perustuu ns. itse i1moitetun rikollisuuden 

tutkimukseen. Menete1maii on esite1ty tarkemmin taman teoksen ensim

maisessa 1uvussa, joten kuvaan tassa vain Turun kyse1yjen metodo1ogisia 

erityispiirteita. 

Otos. Aikaisempi kyse1y tehtiin maa1is-huhtikuussa 1992. Otoksena 

o1i yksi 8. ja yksi 9. 1uokkajokaise1ta Turun 14 y1iiastee1ta. Vastauksia 

1 Olen jo aikaisemmin julkaissut Matti Gronroosin kanssa osan tassii artikkelissa 
esitetyistii tuloksista (Eionheimo & Gronroos 200 I) . Gronroos on vastannut myos 
taman artikkelin tilastotaistii. 
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saatiin yhteensa 526 oppilaalta. Kysely uusittiin huhtikuussa 2001. Otokse
na oli yksi 8. ja yksi 9. luokkajokaiselta Turun 14 ylaasteelta. Vastauksia 
saatiin yhteensa 526 oppilaalta. Kokonaiskuvan saamiseksi otokseen 
otettiin myos erityisopetuksessa olevatja Steiner-koululaiset, mutta heita 
ei huomioida tassa vertailussa, koska he puuttuivat vuoden 1992 tutkimuk
sesta. Vertailussa on mukana siis 11 ylaastetta, joista kustakin on satunnai
sesti valittu yksi 8. ja yksi 9. luokka. Vertailuotoksen koko on 426 oppilas
ta. 

Satunnaisuus toteutettiin siten, etta luokkien erikoistuminenjohonkin 
aineeseen otettiin huomioon. Useimmissa otoksen kouluista on joitakin 
luokkia, joiden opetuksessa painotetaan tiettyja aineita. Jotta otoksesta 
olisi saatu mahdollisimman edustava, mukaan pyrittiin saamaan suhteelli
sesti yhta paljon painopisteluokkia kuin niita on perusjoukossa. Niinpa nyt 
vertailun kohteena olevaan otokseen valittiin kolme kieliluokkaa, yksi 
musiikkiluokka, yksi liikuntaluokka, yksi teknologiapainotteinen luokkaja 
16 "normaalia" luokkaa. Painotusluokkien huomioiminen on tarkeaa siksi, 
etta niille saattaa valikoitua rikollisen kayttaytymisen suhteen tietynlaisia 
oppilaita. Onhan rikollisuus yhdistetty esim. kielellisen kehityksen puuttei

siin (ks. esim. Hamalainen & Haapasalo 1994; Wilson & Herrnstein 1985) 
ja heikkoon koulumenestykseen (ks. esim. Rantakallio ym. 1992; Sipila 
1982), ja painopisteluokille on usein karsintaa. Vuoden 1992 satunnais
otannan toteuttamisesta ei ole tarkempaa tietoa. 

Vuonna 1992 kyselyyn vastanneiden sukupuolijakauma oli tasainen 
(tyttoja 49,6% ja poikia 50,4 %). Viime kevaan kyselyssa poikien osuus 
oli hiukan suurempi (tyttOja 44,6% ja poikia 55,4 %). Poikien osuuden 
kasvu voi periaatteessa lisata pojille tyypillisten tekojen esiintyvyytta. 
Kuitenkaan aikaisemmassa kyselyssa tyttovaltaisiksi havaittujen tekojen 

(kotoa karkaaminen, kotoa varastaminen ja laakkeiden vaarinkaytto) 
esiintyvyys ei ole laskenut, kun taas muiden tekojen enemmisto on pikem
minkin harvinaistunut kuin yleistynyt. Sukupuolijakauman hienoinen ero 
tuskin vaaristaa vertailua tilastollisesti merkitsevasti muuttuneiden tekojen 
kohdalla. 

Kyselyn toteuttaminen. Vuonna 1992 kyselyn toimittivat tutkijoiden 
edustajat, eivatka opettajat olleet lasna kyselya taytettaessa. Viime kevaan 
kyselyn taas toimittivat opettajat, joille oli annettu sita varten kirjalliset 
ohjeet. Oppilaat vastasivat kysymyksiin nimettOmasti. Luottamuksellisuu

den korostamiseksi oppilaille jaettiin kevaan 2001 kyselyn yhteydessa 
Turun yliopiston kirjekuori, johon he saivat itse sulkea vastauksensa. 
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Taman vuoksi ei ole syyta epailla taman metodisen eron vaikuttavan 
vertailun tuloksiin (ks. myos Kivivuori 1997, 9). 

Kato. Vuoden 1992 kyselyssa kato saatiin selville ainoastaan 25 

luokan osalta, ja se oli vain noin kaksi prosenttia Vuoden 2001 vertai

luotoksessa kato oli noin 12 %. Viime kevaan kyselyn yhteydessa opettajia 
pyydettiin arvioimaan poissa olleita oppilaita erillisella arviointilomak

keella. Keskimaaraista hairitsevampia ja kiltimpia oppilaita oli poissa yhta 
paljon, joten kato ei nayttaisi vaikuttavan tulosten luotettavuuteen. 

Lomake. Vuoden 2001 lomaketta tehtaessa apuna olivat seka aikai
semman Turun kyselyn etta OPTL:n kansallisten kyselyjen lomakkeet 

(NRK-2001, Liite 5). Niiden Iahtokohtana on puolestaan ollut kansainvali
sessa nuorisotutkimuksessa kehitetty Iomake (ISRD, ks. Junger-Tas ym. 

1994). 

Vuonna 1992 lomakkeessa oli 46 sivua, viime kevaana taas 30 sivua. 

Lomakkeen alussa oli taustakysymyksia, jotka koskivat esimerkiksi perhet
taja sosiaalisia suhteita. Senjalkeen seurasi kysymyksia erilaisista luvatto

mista teoista ja rikoksista. Useimpien sivujen yli sai hypata, ellei ollut 
tehnyt siina kohdassa mainittua tekoa. Tama on tietysti siina mielessa 

paradoksaalista, etta henkilOt, joilta voisi vahiten odottaa pitkajanteisyytta 
ja yhteistyohalua, joutuvat vastaamaan useampiin kysymyksiin kuin muut 

ja kayttamaan eniten aikaa lomakkeen tayttamiseen. Tama onkin kysely
metodin ongelma. Sisaista katoa pyrittiin vahentamaan muun muassa 

karsimalla epaolennaisia kysymyksia ja varaamalla lomakkeen tayttami

seen aikaa kokonainen koulutunti. Jotta paljon tekoja raportoivat eivat 

erottuisi joukosta, sijoitettiin lisaksi nopeiden vastaajien varalle lomakkeen 

loppuun muutama yleisluontoinen avoin kysymys. 

Kysymykset. Vuoden 2001 kysymykset eivat kaikilta osin ole samoja 
vuoden 1992 kysymyksiin, koska halusimme vertailtavuutta myos vuoden 

2001 kansalliseen nuorisorikollisuuskyselyyn. Viitta tekoa koskevat 
kysymykset ovat samoja vuosien 1992 ja 2001 kyselyissa: kotoa karkaami

nen, koulusta ja kotoa varastaminen, varastetun tavaran ostaminen ja 

kannabiksen kayttO. Myos luvattomia koulusta poissaoloja, graffiteja ja 

laakkeiden paihdekayttoa koskevat kysymykset olivat hyvin lahella vuoden 

1992 kysymyksia (Liite 4). 



6.2 Nuorisorikollisuuden muutokset Turussa 
1992-2001 

Ill 

Seuraavaksi vertailen Turun nuorten rikoskayttaytymista vuosina 1992 ja 
2001. Esitan tietoja siita, kuinka suuri osa oppilaista ilmoitti tehneensa 
teon ainakin kerran elamansa aikana. Lisaksi tarkastelen kuluneen vuoden 
aikaisten tekomaarien muutoksia. 

Tekoihin osallistuminen 

Koulusta luvatta poissa olleiden osuus on pysynyt lahes tiismiilleen samalla 
tasolla kuin 1992. Myoskaan kotoa karkaamisen yleisyys ei ole muuttunut 
(ks. taulukko I). 

Taulukko 1 Tekoihin osallistuminen eHi.miin aikanaa (%) sekii tekojen miiiirii tekijiiii 
kohden kuluneen vuoden aikanab 

Teko Teon joskus tehneita Tekojen mailrii/ hen kilo/ 
(%) vuosi 

1992 2001 1992 2001 
Koulupinnaus 52,3 52,4 5,4 6,0 
Koloa karkaaminen 10,3 10,3 2,2 3,2 
Vahingonteko kou1ussa 24,9 20,5 ? 7,9 

Vahingonteko U 53,8 31,7 5,2 9,9 

Graffitit tms. U 33,3 20,6 6,5 7,6 

Myymalavarkaus 48,7 45,9 3,9 5,2 
Varastaminen koulusta 35,2 33,5 2,8 2,5 
Varastaminen kotoa 24,0 28,3 6,6 4,9 

Varastetun tavaran ostaminen U 27,6 12,4 2,7 3,9 

Autovarkaus 2,7 1,2 2,3 5,2 

Tappelu julkisella paikalla (I 18,6 24,1 2,2 2,9 

Teriiaseen kanto fl 19,6 33,6 ? ? 
Terliaseella pahoinpitely 3,8 4,1 ? ? 
Liilikkeiden piiihdekiiytto 9,5 9,5 2,7 2,7 

Kannabiksen kliytto fl 2,5 7,7 2,1 3,2 

Kovien huumeiden kliytto fl 0,2 1,7 2 1,3 

Ajokortitta ajaminen U 32,5 22,7 ? 7,7 
Ratti j uopumus 11,8 12,6 4,3 2,3 

.. a. Tilasto1hsestl merkttsevat muutokset teon yletsyydessii on 1ihavoJtu, Ja muutoksen suunta on 
osoitettu nuolin. Osallistumisasteen muutosta testattiin tekemiilla frekvensseistii nelikenttl!. 
Testisuure on khiin ne1io , tai pienten frekvenssien osalta Fisherin nelikenttlitesti. 

b. Tekojen miiliriin muuttumisen merkitsevyyttli ei ole testattu, koska vuoden 1992 aineistosta 
oli kaytossa vain keskiarvotiedot. Keskiarvojen tallennuksessa on kiiytetty ns. pakotettua 
maksimia: yli 99 teon menneet ilmoitukset on tallennettu arvolla 99. Tieto tekomaaristfi 
puuttuu joidenkin tekojen kohdalla. 
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Osallistuminen erilaisiin vahingontekoihin ja graffitien piirtelyyn on 
viihentynyt. Myos koulun omaisuuden vahingoittaminen on harvinaistunut, 
varsinkin kun otetaan huomioon, etta vuoden 200 I kysymys ali laajempi 
(ks. Liite 4). 

Myymiiliivarkaudet niiyttiiviit hieman harvinaistuneen, varsinkin 
kun vuoden 2001 kysymys ali laajempi: siinii kysyttiin myos kioskista 
varastamista. Myos koulusta varastaminen niiyttiia hieman harvinaistu
neen, kotoa varastaminen taas yleistyneen. Nama muutokset eivat kuiten
kaan ole tilastollisesti merkitsevia. Myos autovarkaudet nayttavat har
vinaistuneen. Tamakaan muutos ei ole tilastollisesti merkitseva, ja sen 

merkitysta vahentiiii myos se, etta vuoden 1992 kysymys ali laajempi (Liite 
4). Ainoa tilastollisesti merkitseva muutos varkausrikoksissa on se, etta 

varastetun tavaran ostaminen on harvinaistunut. 
Tappeleminen on yleistynyt tilastollisesti merkitsevasti. Kasvun 

merkitysta lisannee myos se, etta vuoden 2001 kysymys ali rajattu "aktiivi
seen" tappelemiseen (ks. Liite 4). Myos aseen mukana pitaminen on 
yleistynyt tilastollisesti merkitsevasti. Tulokseen vaikuttaa todennakoisesti 
se, etta vuoden 1992 kysymys rajattiin koskemaan vakivallan tekemiseen 
tarkoitettuja aseita, kun taas uudemmassa kyselyssa tiedusteltiin teriiaseen 
kantamista riippumatta siita, mika on ollut sen kantamisen tarkoitus 2

• 

Teraaseen kayttaminen pahoinpitelyyn ei ole juuri yleistynyt, mutta muu
tosta korostaa se, etta vuoden 1992 kysymys oli laajempi: se koski kaikkia 
aseita (Liite 4). 

Laiikkeiden vaarinkayton yleisyys ei ole muuttunut. Sen sijaan seka 
kannabiksen etta niin sanottujen kovien huumeiden kaytto on yleistynyt 
ti lastollisesti merkitsevasti. 

Ilman ajokorttia ajaminen on harvinaistunut tilastollisesti merkitse
vasti, joskin vuoden 2001 kysymys rajattiin koskemaan vain yleisia teita. 
Rattijuopumuksen hienoinen lisays ei ole tilastollisesti merkitseva. 

JohtopaatOs tekojen yleisyyden muutoksista on, etta osallistuminen 

vahingontekoihin ja eraisiin varkausrikoksiin on vahentynyt. Erilaisten 
lievempien tekojen ja omaisuuteen kohdistuvien rikosten kehitys on ollut 
suotuisaa. Kaiken kaikkiaan nuorten osallistuminen rikoksiin on pikem
minkin harvinaistunut kuin yleistynyt. Huolestuttavaa sen sijaan on, etta 
vakivaltaan ja huumeisin liittyvat teot ovat selvasti yleistyneet. 

2 Vuoden 200 I luvussa saattavat nakya sellaiset linkkuveitset, j otka ovat pikemminkin 
monitoimityokaluja kuin puukkoja. Joka tapauksessa myos ne ovat potentiaalisia aseita. 
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Tekojen mddrd tekijdd kohden vuoden aikana 

Kun tarkastellaan henkilokohtaisia tekomi:Uiria, paljastuu etta nuorisorikol
lisuuden intensiteetti on kasvanut: tekojen maara tekijaa kohden on nous
sut yhdeksassa tekomuodossaja laskenut vain neljassa. Tulokset kertovat
kin Turun nuorisorikollisuuden polarisaatiosta: yha harvemmat nuoret 
tekevat rikoksia, mutta nuo harvat tekevat niita yha enemman. 

6.3 Turunja muiden kaupunkien vertailua 

Nuorten osallistuminen rikollisuuteen on erilaista kaupungeissa, taajamis
sa ja maaseudulla (Liite 2). Siksi Turkua ei ole mielekasta vertailla koko 
maahan, vaan muihin suuriin kaupunkeihin. Seuraavassa Turun nuoria 

verrataan muiden suurten, yli 100 000 asukkaan kaupunkien nuoriin. Naita 
ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere ja Oulu. 

Vuoden 2001 kansallisen nuorisorikollisuuskyselyn otannan perus
joukkona olivat koko maan suomenkielisten ylaasteiden 9. luokan oppi
laat, joten otimme tahan vertailuun mukaan Turun 9-luokkalaiset. Vertai
luotos koostuu 12 ylaasteestaja 223 oppilaasta. Mukana on myos Steiner
kou1u. Muista kaupungeista mukana on kahdeksan ylaastettaja 658 oppi
lasta- Helsingista nelja koulua, Vantaalta, Tampereeltaja Oulusta kusta
kin yksi. 

Turun yhdeksasluokkalaisista 2,3 % ilmoitti olevansa kyselyhetkel

la erityisopetuksessa, kun muissa kaupungeissa vastaava osuus oli 7,3 
prosenttia. Jos ero heijastaa oppilasryhmien eika opetustoimien eroja, se 
voi hieman kaunistaa Turun lukuja. On nimittain perusteita olettaa, etta 
erityisopetukseen osallistuvat tekevat keskimaaraista enemman rikoksia 
(Liite 1). 

Kysymykset olivat paasaantOisesti samoja Turussaja kansallisessa 
kyselyssa. Niin sanottujen kovien huumeiden kayttoa koskeva kysymys oli 
erilainen. Kansallisessa kyselyssa kysyttiin muiden huumeiden kuin mari
huanan tai hasiksen kayttoa; Turussa kysyttiin niin sanottujen kovien 
huumeiden kayttOa. Vaikka kansallisen kyselyn vastaukset viittasivat 
paaasiassa koviin huumeisiin, mukana oli jonkin verran myos liimojen ja 
kaasujen imppaamista. 

Useissa teoissa Turunja muiden kaupunkien nuorten elaman aikais
ta osallistumista kuvaavat prosentit ovat varsin lahella toisiaan (taulukko 
2). Tilastollisesti merkitsevia eroja oli vain viidessa teossa 18:sta. Turun 
nuoret osallistuivat muita merkitsevasti vahemman neljaan tekoon: graffi-



114 

tien tai muiden seinakirjoitusten tekoon, vahingontekoon muualla kuin 

koulussa, koulukiusaamiseen seka kannabiksen kayttOon tai kokeiluun. 

Ainoa teko, joka oli Turussa merkitsevasti yleisempi kuin muualla, oli 
rattijuopumus. Kokonaisvertailussa Turun luvut ovat muuta maata alhai
sempia. 

Taulukko 2 EHimansa aikana teon ainakin kerran tehneita (%) Turussaja muissa yli 
100 000 asukkaan kaupungeissa 2001. Yhdeksannen luokan oppilaat. 

Turku Muut suuret kaupungit" 

Koulupinnaus 61, I 53,6 
Kotoa karkaaminen 12,2 13,1 

Vahingonteko koulussa 21,6 20,7 
Vahingonteko muualla 21,1 28,4 
Graffitit tms. 21,9 30,4 
Myymalavarkaus 46,2 53,2 
Varastaminen koulusta 34,4 40,1 
Varastaminen kotoa 30,3 30,9 
Varastetun tavaran ostaminen 15,5 14,6 
Autovarkaus 0,5 2,6 
Kiusaaminen 29,4 41,2 
Tappelu julkisella paikalla 29,1 30,4 

Pahoinpitely 17,4 18,5 

Uiakkeiden paihdekaytto 13,7 13 ,1 

Kannabiksen kaytto 11,5 20,7 
Muiden/kovien huumeiden kayttob 1,8 4,4 

Ajokortitta ajaminen 25,1 22,0 

Rallijuopunms 16,4 9, 1 

_frl) (223) _(658) 
a) Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu. Lahde: NRK-2001. Tilastollisesti merkitseva ero 

on osoitettu lihavoimalla korkeampi osallistumisprosentti. 
b) Kysymykset eivl:it ole Uiysin vertailukelpoisia, ks . teksti. 

Graffitien piirtely ja ilkivalta olivatkin Turussa selvasti vahentyneet vuo

desta 1992 (taulukko 1 ). Vaikka huumeiden kaytto oli selvasti yleistynyt, 

muiden kaupunkien til anne nayttaa tassa suhteessa viela pahemmalta. 

Tama on yllattavaa siina mielessa, etta Turulla on ainakin jossain maarin 
ollut "huumekaupungin" Ieima. Vakivaltakaan ei ylita muiden kaupunkien 

lukuja, vaikka sekin on Turussa lisaantynyt viimeisen kymmenen vuoden 

aikana. 
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6.4 Yhteenvetoa ja tulkintaa 

Turun kyselytutkimukset antavat samansuuntaisen kuvan nuorisorikolli
suuden kehityksesta kuin muut tietolahteet. Kansallisten nuorisorikolli
suuskyselyjen tuottama tieto eri rikoslajien yleisyyden muutoksista vastaa 
paasaantOisesti Turussa saatuja tuloksia: vahingonteot ja varkaudet ovat 
harvinaistuneet samaan aikaan kun vakivaltaja varsinkin huumeiden 
kaytto ovat yleistyneet (vrt. kohta 2.1, taulukko 1 ). 

Stakesin kouluterveyskyselyjen mukaan ylaasteen oppilaiden 
huumekokeilut lisaantyivat selvasti vuosina 1996-2000. Lisays koski niin 
laakkeiden paihdekayttoa, imppaamista kuin seka mietojen etta vahvojen 
huumeiden kokeilua. Samalla nuorten asenteet muuttuivat huumemyontei
semmiksi, ja huumeiden saatavuus helpottui. (Luopa ym. 2000.) 

Myos poliisitilastojen mukaan nuorisorikollisuus on kokonaisuute
na harvinaistunut 1990-luvun alkuun verrattuna. Etenkin varkausrikokset 
ovat vahentyneet. Sen sijaan nuorten tekemat tilastoidut pahoinpitelyrikok
set seka henkirikokset j a niiden yritykset ovat yleistyneet. Vakivallan 
kasvu nakyy erityisesti 1990-luvun toisella puoliskolla (Kivivuori ym. 
2001; Kivivuori & Aromaa 2001; Kuure 2001). Poliisitilastojen mukaan 
myos nuorten huumerikollisuus on kasvanut selvasti (Rikollisuustilanne 
2000, 297-300). Turkua koskevista tuloksista poiketen virallistilastoissa 
myos nuorten vahingonteot ovat lisaantyneet (Kivivuori ym. 2001). Muis
takin lansimaista on havaintoja siita, etta vaikka nuorisorikollisuus pysyy 
vakaana tai vahenee, vakivalta yleistyy (ks. esim. Cook & Laub 1998; 
Kyvsgaard 1991; Pfeiffer 1998). 

Nuorisorikollisuuden polarisoituminen 

Eri tietolahteet tukevat myos tulkintaa nuorisorikollisuuden polarisaatios

ta. Yha suurempi osa nuorista pidattyy niin pienista kuin suuristakin 
rikkomuksista. 3 Samalla on poliisitilaston pohjalta voitu todeta, etta 
pahoinpitelyrikoksissa tekojen maara tekijaa kohden nousi vuosina 1996-
2000 (Kivivuori ym. 2001). Lisays oli suurin alle 15-vuotiailla, ja pienin 
yli 20-vuotiailla. Erityisesti nuorimmat rikoksentekijat nayttavat siis 
poikkeavan muusta yhteiskunnasta yha enemman. 

3 Kokonaan norminrikkomisesta pidattaytyneiden nuorten osuuden on havaittu kasva
neen selvasti myiis esim. Tanskassa 1979-89 (Kyvsgaard 1991 ). 
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Nuorisorikollisten marginalisoitumisesta kertoo myos Tapia Kuu
ren (1997) tutkimus 15-17 -vuotiaiden tuomioista Tampereen karajaoikeu
dessa vuosina 1990-95. Tuona aikana rangaistavaksi valikoitui yha pie
nempi, vaikeammin syrjaytynytjoukko. 

Polarisaatio nakyy myos kouluissa: esim. OAJ:n apulaisosastopaal
likko Markku Poutalan mukaan yha harvempi lapsi hairitsee koulussa, 
mutta hairikot syyllistyvat entista vakavampiin ja useampiin tekoihin (Talli 
2002c ). Oppilasaines on muutenkin entista heterogeenisempaa, ja monion
gelmaisten oppilaiden maara on lisaantynyt (Talli 2002a). Pahaenteista 

kehityksessa on se, etta oppilaiden ongelmat ovat lisaantyneet erityisesti 
ala-asteella (Olkinuora & Mattila 2001). 

Yhteiskunnan polarisoituminen 

Nuorisorikollisuuden polarisaatio on tapahtunut yhteiskunnallisessa 
tilanteessa, jossa tuloerot kasvavat ja seka hyva- etta huono-osaisuus 
kasautuvat (Arola 2001; Tuohi 2001 ). Lapsiperheiden toimeentulo heiken
tyi 1990-luvulla muihin kotitalouksiin verrattuna. Vanhempien tyosidon
naisuus on myos kasvanut: heidan viikoittainen tyoaikansa on pidempi 
kuin lapsettomien pari en, ja pi en ten lasten is at tekevat ylitoita jopa useam

min kuin muut miehet. Myos las ten ja nuorten peruspalveluj a leikattiin 
1990-luvulla. (Bardy ym. 2001.) 

Samaan aikaan kun osa lapsista voi entista paremmin, osa karsii 
vaikeiden ongelmien kasaantumisesta (Bardy ym. 2001 ). Toisaalta tiede
taan, etta rikollisuus on yhteydessa juuri ongelmien kasaantumiseen, ei 
niinkaan yksittaisiin riskitekijoihin.4 Vaikka taloudellinen tilanne ei deter
minoi rikollista kayttaytymista, pienet tulot aiheuttavat ongelmia "kautta 
linjan" (Arola 2001). Onkin viitteita siita, etta kotitaustaja vanhempien 

sosioekonominen asema korreloivat yha selvemmin lasten ongelmien 
kanssa (Olkinuora & Mattila 2001, 75-77; Sourander 2002; ks. myos Talli 
2002b). 

Kuten Nils Christie (1983) on todennut, kasvava sosiaalinen etai
syys eri yhteiskuntaryhmien valilla helpottaa repressiivisen kontrollin 
kayttOa. Havainto tuntuisi ennustavan, etta eriytyvassa yhteiskunnassa 
sosiaalisesta integraatiosta yritetaan huolehtia tehostamalla kontrollia. 
Nain nayttaakin tapahtuneen: viime vuosina yhteiskunnan kontrolli-ilma-

4 Ongelmien kasaantumisesta ks. Patterson ym. ( 1989) ja Ronkii (1999). Nuorten 
perhetaustan yhteydestii vakivaltaan, ks. tiimiijulkaisu kohta 2.8, kuvio 33. 
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piiri on kiristynyt niin Suomessa kuin muuallakin (ks. esim. Aho 2002; 
Pratt 2001; Ruggiero 1997). Jatkossa olisi syyta tutkia tarkemmin, onko 
tehostunut kontrolli johtanut kiihtyvaan syrjaytymiseen ja sita kautta 
pikemminkin pahentanut kuin parantanut nuorisorikollisuustilannetta. 
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LIITE 1 

Vuoden 2001 nuorisorikollisuuskysely (Janne Kivivuori) 

Kysely toteutettiin huhti-toukokuussa 2001. Siihen vastasi 4 347 oppilasta 48 

koulusta. 

Tutkimuskoulujen valinta ja tietojen kerddminen 

Kaikilla NRK-kierroksilla otokset on muodostettu siten, etta arvontayksikkona 
on koulu. Otokseen tulleet koulut on arvottu listasta, jossa olivat mukana kaikki 
suomenkieliset, kunnan yllapitamat koulut ja Helsingissa myos yksityisen 
yllapitamatkoulut. Oppilaiden maara perusjoukossa,jotaotos edustaa, oli 57 920. 
Rotatoivan otoksen takia vuoden 2001 kouluista kolmannes on arvottu 1996, 
kolmannes 1998 ja kolmannes 2001. Osittaisen kierratyksen taustalla on se, etta 
koulut on helpompi suostutella mukaan tutkimukseen jos kyse ei ole vain 
kertaluontoisesta "vierailusta". 

Ositusperusteina olivat vanha Hiiinijako ja kunnan taajama-aste. Lisiiksi 
kunkin vanhan laiinin suurin kaupunki oli erotettu omaksi arvontasolukseen. Siten 
esimerkiksi vanhan Hiimeen laanin alueelta on arvottu nelja koulua: yksi 
Tampereelta, yksi muista kaupunkimaisista kunnista, yksi taajaan asutuista 
kunnistaja yksi maaseutumaisista kunnista. Paakaupunkiseutu oli erikseenjaettu 
neljaan ositteeseen: Espoo (1), Vantaa (1), Helsingin kunnan yllapitamat koulut 
(2) ja Helsingin yksityisen yllapitamat koulut (2). 

Helsingin yksityisten koulujen sisiillyttiiminen (2 koulua) oli vuoden 2001 
kyselyssii muutos edeltiiviin vuosiin. Koulut sisallytettiin, koska Helsinki on 
ainoa kunta, jossa suurehko osa oppilaista kay yksityisen ylliipitiimiia koulua. 
Muutoksella ei ole vaikutusta koko maatakoskevien trendien suuntiin. Kyseisten 
koulujen sisallyttaminen saattaa kiirjistaa marihuanan tai hasiksen kayton 
kasvavaa trendiii (ks. taulukko A). Teon trendi 1995-2001 on kuitenkin nouseva 
myos ilman ko. kouluja. 

Nuorisorikollisuuskyselyt on kohdistettu peruskoulun yhdeksiinsien 
luokkien oppilaille, koska yhdeksiinnella luokalla melkein koko ikiiryhmii on 
viimeistii kertaa kokonaisuudessaan tavoitettavissa samassa instituutiossa. 

Kouluissa nuoret vastasivat nimettomasti kyselylomakkeeseen (liite 5) ja 
sulkivat itse lomakkeen kuoreen. Tutkimustunteja valvoivat opettajat, joita oli 
kirjallisesti ja puhelimitse perehdytetty kyselyaineiston keraiimiseen. Tietojen 
keraaminen on suoritettu samalla tavalla vuosina 1996-2001. Vuoden 1995 
pilottitutkimuksessa aineiston kerasiviit ulkopuoliset tutkijat. 

Erityisopetusryhmdt 
Koulujen erityisopetusryhmat ovat kaikkina vuosina olleet mukana tutkimukses
sa. Vuoden 2001 kyselyyn vastanneista pojista 8,1 prosenttia oli vastaushetkella 
erityisopetusryhmassa. Tytoista vastaava osuus oli 4,0 prosenttia. Erityisopetus-
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ryhmien oppilaiden osallistuminen eri tekoihin oli muita oppilaita korkeampaa 

kaikissa muissa teoissa paitsi koulusta varastamisessa. Ei siis voida sanoa, etta 

tutkimukseen sisaltyisi vain "kunnollinen" nuoriso. 

Taulukko A Kuluneen vuoden aikana teon tehneita (A), prevalenssin luottamusva1i 
(B) seka preva1enssin muutos %-yksikkoina, jos se 1asketaan ilman 
Hclsi ngi n yksiLyisi:i kou1uja (C). NRK-2001. 

Teko A. Teon B. 95% C. Prevalenssin (A-
tehneita,% 1uottamus- sarake) muutos (%-
(N=4347) va1i A:lle yksikkoa),jos He1-

singin yksityiset 
kou1ut poistetaan• 

Luvaton poissaolo koulusta 38,8 ±1,4 -0,4 
Kotoa karkaaminen 6,4 ±0,7 0 

Aiokortitta aio 21.7 ±12 +0.3 
Seiniin kirjoitte1uja piirte1y 13,1 ±1,0 -0,1 

Vahingonteko koulussa 8,6 ±0,8 -0,1 
Vahingonteko muualla 10.2 ±0 9 -0.2 
Kaupasta varastaminen 11,9 ±1,0 -0,1 
Kou1usta varastaminen 19,2 ±1,2 +0,1 

Kotoa varastaminen 16,7 ±1,1 -0,2 
Varastetun tavaran osto 5,9 ±0,7 0 

Auton varastaminen 0.8 ±0,3 0 
Koulukiusaaminen 14,6 ±1,0 +0,1 

Tappelu julkisella paikalla 13,8 ±1,0 +0,2 
Pahoinpite1y 8,0 ±0,8 0 

Marihuanan tai hasiksen ... 8,5 ±0,8 -0,4 
Laakkeen kaytto paihteena 7,8 ±0,8 -0,1 

Muun huumeen kayttO 1,6 ±0,4 -0,1 
Huma1assa ajaminen 12,6 ±] 0 +0.3 

a) Eslmerkkl: myyma1avarkauteen osalhstune1den osuus oh 11,9% (sarake A). Jos 
He1singin yksityisia kouluja ei sisallyteta ana1yysiin, osuus muuttuisi sarakkeen C 
mukaisesti II ,9-0, I= 11 ,8%. 

Tutkittu toiminta ja koulu 

Nuorisorikollisuuskyselyissa tutkittavaa ilmiopiiria ei ole rajattu koulussa 

tapahtuviin asioihin. Lomakkeen kysymyksista neljassa (luvaton poissaolo 

koulusta, koulun omaisuuden vahingoittaminen, koulusta varastaminen ja 

koulukiusaaminen) sanamuoto rajaa huomion koulumaailmaan. Kaikissa muissa 

tapauksissa teat ovat voineet tapahtua muissa paikoissa ja muuna aikana kuin 

koulussa. 

Eraiden tekojen kohdalla kysyttiin kuluneen vuoden aikana teon tehneilta, 

missa tuorein teko oli tapahtunut. Tuoreimmista pahoinpitelyista I 0,8 prosenttia 

tapahtui koulussa tai koulumatkalla. Marihuanan tai hasiksen kaytoista 3,4 

prosenttia tapahtui koulussa. Myymalavarkauksista 17 prosenttia tapahtui 
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koulumatkalla tai koulupaivan aikana. Valtaosa teoista nayttaisi siis tapahtuvan 
koulunkaynnin ulkopuolella. 

Kyselyjen laadun seuranta 

Nuorisorikollisuuskyselyjen laatua on seurattu kolmella tavalla: seuraamalla, 
kuinka suuri osa tutkimuskoulujen yhdeksannen luokan oppilaista kyselylla 
tavoitetaan; tutkimalla, minkalaisen ryhman poissa olevat oppilaat muodostavat; 
ja selvittamalla, minkalaisissa olosuhteissa oppilaat ovat tayttaneet kyselylomak
keen. 

Nuorisorikollisuuskyselyilla on jatkuvasti tavoitettu noin yhdeksan 
kymmenesta tutkimuskoulujen oppilaasta (taulukko B). 

Taulukko B Kyselyyn vastanneita oppilaita (%) tutkimuskoulujen yhdeksansien 
luokk1en oooi laista 1995-19 98 

1995 1996 1998 2001 
Vastanneita 1 195 4 204 4 503 4 347 

Vastausnrosentti 88 8% 90 5% 88.3% 88.7% 

Poissa olleiden oppilaiden poissaolojen syista,ja naiden oppilaiden piirteista, on 
keratty tietoa vuodesta 1996 (taulukko C). Tiedon lahteena on luokan tunteva 

opettaja, jota on pyydetty arvioimaan poissa olon syyta seka sita, onko oppilas 
normeja noudattava vai niita rikkova. Opettajat eivat arvioissaan nimea oppilaita. 

Suuri osa opettajistaei tutkimustunnin aikana osaa arvioida poissa olevien 

oppilaiden syytaolla pais tutkimustunnilta. Arvioimattajaaneiden poissaolleiden 
oppilaiden osuus on kuitenkin vahentynyt 52 prosentista (1996) 45 prosenttiin 

(1998)ja 37 prosenttiin (2001). Tama saattaa heijastaa sita, ettamoni yhteysopet
taja oli toista tai kolmatta kertaa mukana tutkimuksessa, ja mahdolliset epailyt 
tietojen luottamuksellisuudesta ovat voineet halveta. 

Taulukko C Poissa olleiden oppilaiden poissa o1on syy (%) opettajien arvioiden 
mukaan• 

1996 1998 2001 

luvallinen poissaolo 31,0 39,9 36,9 
sairaana tai laakarissa 44,8 38,4 50,0 

luvaton poissaolo 24,3 21,8 13,1 
vhteensa 100,1 100,1 100,0 

arvioituia oooilaita 210 331 350 
a) X2=18,7; df=4, p=.OOl. 

Poissa olon syiden muutoksessa huomio kiinnittyy sairauspoissaolojen lisaanty
miseen. Luvattomina pidettyjen poissaolojen osuus on sen sijaan laskenut. Lahes 

kaikkien poissa olleiden oppilaiden normisuhteesta saatiin opettajan arvio 
(taulukko D). Arviot ovat tarkeita, koska kyselyssa mitataan juuri oppilaiden 
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normien vastaista kayttaytymista. "Kilteiksi" arvioitujen osuus poissa olleista 
nayttaa hivenen laskeneen. Hairitseviksi arvioitujen osuus nousi 2001, muttei 
kuitenkaan yltanyt vuoden 1996 tasolle. 

Tutkimustunnit pitaneita opettajia pyydettiin myos arvioimaan, esiintyiko 
tunneilla keskittymisvaikeuksia. Tilanne on tassa suhteessa pysynyt melko 
vakaana (taulukko E). No in kaksi kolmasosaa tutkimustunneista on pidetty ilman 
keskittymisvaikeuksia. Tunteja, joissa opettaja havainnoi paljon keskittymis
vaikeuksia, on kolmessa mittauksessa ollut 4, 5 ja 6. 

Taulukko D Poissa olleiden oppilaiden normisuhde (%) opettajien arvioiden 
mukaan" 

1996 1998 2001 

"kiltti" 41,5 45,0 38,4 
kesk:im!Hirainen 43,1 41,4 47,1 

hairitseva 15,4 13,6 14,5 
yhteensa 100,0 100,0 100,0 

arvioituia oppi\aita 434 589 531 
a) t=5,6; df=4, p=.230. 

T I kk E T k' au u 0 ut tmustuntten onmstummen (o/c) o opcttapen arvton mu k a an 

1996 1998 2001 

ei keskittymisvaikeuksia 69,1 64,4 65,0 
hieman keskittymisvaikeuksia 20,2 26,8 28,9 

valtaosa keskittyi, muutama hairitsi 9,0 6,8 3,7 
pal jon keskittymisvaikeuksia 1,7 2,0 2,4 

yhteensa 100,0 100,0 100,0 
arvioituia tutkimustunteja 233 250 246 

a) t=IO,O; df=6, p=.l23 . 

Puuttuvat tie dot ja painokertoimet 

Tekokysymyksissa puuttuvat tiedot on paasaantOna maaritelty "en ole tehnyt" 
-vastauksiksi. Lomakkeen rakenne, joka perustuu suoraan seuraavalle sivulle 
siirtymiseen aina jos ei ole tehnyt sivulla kysyttya tekoa, houkuttelee vastaajat 
hyppaamaan suoraan sivulle,jossa kasitellaan tekoa, jonka he ovat tehneet. Siksi 

puuttuvien tietojen kasittely "en ole tehnyt"-vastauksinajohtaa luotettavampaan 
kuvaan kuin jos ne jatettaisiin tekokohtaisesti analyysin ulkopuolelle. Muiden 
kuin tekojen yleisyytta koskevien analyysien kohdalla on noudatettu kaytantaa, 
jonka mukaan vain siihen kysymykseen vastanneet ovat mukana analyysissa. 
Puuttuvien tietojen kasittely on sama eri vuosina. 

Luvun 2 kaikki tiedot on laskettu painotetusta aineistosta ( ei kuitenkaan 
taulukon 8 ja kuvioiden 30 ja 33 analyyseja). Koulun painokerroin on saatu 
jakamalla ositteen perusjoukon koko sita edustavassa koulussa kyselyyn 
vastanneiden maaralla. Perusjoukon koko on saatu Tilastokeskuksen oppilaitos
rekisteristaja viittaa yhdeksasluokkalaisten maaraan. Pienin painokerroin oli 1,1 
ja suurin 54,5. Painokertoimien keskiarvo oli 13,3 ja mediaani 10,5. 



Rikosten tekeminenja niiden uhriksijoutuminen 
kuntatyypeittain 2001 (Janne Kivivuori) 

Tekojen tekeminen 

LIITE 2 

Taulukossa A on esitetty tekoihin osallistuneiden osuus (%) eri kuntatyypeissa. 

Suuret kaupungit tarkoittavat kaupunkeja,joissa oli yli 100 000 asukasta vuonna 

2000: Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Turku ja Oulu. Muuten jaottelu 

noudattaa Tilastokeskuksen kuntatyyppijaottelua. 

Taulukko A Kuluneen vuoden aikana teon tehneiti:i (%) kuntatyypin mukaan.• 
Vuoden 2001 kyseJy .. 

Teko Suuret Muut Taajaan Maaseu- p (X2)c 
kaupun- kaupun- asutut tumaiset 

gitb kimaiset kunnat kunnat 
kunnat 

Luvaton poissaolo 39,5 40,5 35,2 38,6 .023 
Kotoa karkaaminen 6,7 6,0 5,2 7,5 ns 

Aiokortitta aio 16,1 18.8 27.0 26 6 .000 
Seiniin kirj. j a piirt. 12,6 13,8 11,8 13,6 ns 

Vahingonteko koulussa 8,8 6,2 10,0 10,7 .011 
V ahing,onteko muualla 11.2 109 9.7 8.8 ns 
Kaupasta varastaminen 13,7 10,6 10,3 13,5 .Oil 
Koulusta varastaminen 15,8 18,6 17,0 24,4 .001 

Kotoa varastaminen 15,7 16,5 18,9 16,1 ns 
Varastetun tavaran osto 7,9 6,8 5,3 3,6 .002 

Auton varastaminen 1,1 1, I 0,5 0,2 ns 
Koulukiusaaminen 12,7 12,3 14,8 19,2 .001 

Tappelu julkisella paikalla 12,4 14,8 11,8 15,4 ns 
Pahoinpitely 9,0 8,2 7,2 7,5 ns 

Marihuanan tai hasiksen ... 13,2 10,1 7,0 3,3 .000 
LiHikkeen kiiyttti piiihteenii 7,2 8,5 7,9 7,2 ns 

Muun huumeen kiiytto 2,9 1,7 1,6 0,4 .001 
Humalassa ajaminen 5,8 12,2 13,5 18,3 .000 

N 735 I 807 I 223 582 
.. 

a) Korkem osallJstumisprosenttl hhav01tu teOissa,Joissa ero on merk1tseva b) Helsmk1, 
Espoo, Tampere, Vantaa, Turku j a Oulu. Huom. mukana myos turkulainen koulu, j oka 
ei ole mukana luvun 6 taulukossa 2. c) ns. = ei merkitsevii. 

Huumeisiin liittyvat teat ovat sita yleisempia mita urbaanimmasta kunnasta on 

kysymys. 13,2 prosenttia suurten kaupunkien 15-16-vuotiaista nuorista oli 

kayttanyt marihuanaa tai hasista kuluneen vuoden aikana. No in kolme prosenttia 

heista oli kayttanyt muita huumeita, jotka viittaavat paaasiassa ns. koviin 

huumeisiin. Myos varastetun tavaran ostaminen liittyy verraten lineaarisesti 

urbaanisuuteen. Humalassa ajamisen korkea prevalenssi maaseutukunnissa 

liittynee tilaisuusrakenteeseen ja valvonnan vahyyteen. 

Vahingonteko koulussajakoulusta varastaminen nayttaisi a levan yleisinta 

maaseutukouluissa. Nain on myos koulukiusaamisen kohdalla. Kiusaamista 
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koskeva havainto on jossain maarin ylliittava. Ei ole viitteita siita, etta maaseu
tunuoret tulkitsisivat kiusaamisen valjemmin ja sisallyttaisivat siten lievempia 
tekoja tahan kategoriaan. Ruumiillista kiusaamista sisaltaneiden tapausten 
osuudet olivat- urbaaneista maaseutumaisiin kuntiin edeten- 27, 25, 36 ja 38 
prosenttia (kuluneen vuoden tuoreimpien tapausten joukko). Ero voi syntyii 
siitakin, etta maaseudulla kiusaamiseen sisallytetiian myos vakavampia tekoja, 
joita muualla ilmoitetaan hakkaamisena. 

Maaseudun nuorten rikoskayttaytyminen keskittyy tai kanavoituu ehkii 
tilaisuusrakenteen vuoksi enemmiin koulun puitteisiin; kaupungeissa muita 
rikostilaisuuksia saattaa olla enemman. Myos ika-rikoskayrien mahdolliset erot 
eri kuntatyypeissii voivat vaikuttaa asiaan. Kaupungeissa asuvat 15-16-vuotiaat 

voivat oil a ovat "vanhempia" kuin maaseudulla asuvat 15-16-vuotiaat, mika voi 

koulusidonnaisten tekojen kohdallajohtaakorkeampiin osallistumisprosentteihin 
maaseudulla (vrt. luku 4). Tata olisi syyta tutkia tarkemmin. 

Tekojen kohteeksijoutuminen 

Taulukossa B on esitetty eri tekojen uhriksi joutuneiden oppilaiden osuus eri 
kuntatyypeissa. 

Taulukko B Kuluneen vuoden aikana teon kohteeksi joutuneita (%) kuntatyypin 
mukaan.• Vuoden 2001 kysely. 

Teko Suuret Muut Taajaan Maaseu- P (X2t 
kaupun- kaupun- asutut tumaiset 

gitb kimaiset kunnat kunnat 
kunnat 

Koulukiusaaminen 8,6 9,3 12,1 16,3 .000 
Varkaus 18,1 18,3 14,9 14,4 .034 
Ryostod 12,9 6,6 4,5 5,2 .000 

Vakivallan uhka 23 ,7 24,3 19,5 21 ,3 ns 
Vakivalta 18,9 18,0 16,2 19.6 ns 

N 712 1 742 1 178 573 . . 
a) Korkem prosentt1 1Ihav01tu te01ssa, JOissa ero on merk1tseva b) Helsmki, Espoo, 
Tampere, Vantaa, Turku ja Oulu. c) ns = ei merkitseva. d) Varastaminen vakivallalla 
uhkaamalla. 

Omaisuusrikosten uhriksijoutuneita oli eniten suurissa kaupungeissa. Varkauk
sien kohdalla yli 100 000 asukkaan kaupungit eivat erotu omaksi ryhmiikseen, 
mutta ryostan uhriksi joutumisen riski nayttaisi selvasti liittyviin suuriin 
kaupunkeihin. 

Koulukiusaamisen uhriksi kuluneen vuoden aikanajoutuneita oli eniten 
maaseutumaisissa kunnissa. Uhrikysymys vahvistaa siis tekokysymyksen 
kohdalla tehdyn havainnon. Viikivaltaa tai sen uhkaa kokeneiden osuudet eiviit 
vaihdelleet kuntatyypin mukaan. Vakivallan piirteissii ei ollut juurikaan eroja, 
ainoa ero oli, etta maaseutu-ja taajamakoulujen oppilaiden uhrikokemukset olivat 
muita useammin sattuneet koulussa. 



LIITE 3 
Vuotuisten tekomiHirien keskiarvot 1995-2001" 

1995 1996 1998 2001 

1uvaton poissao1o kou1usta 5,9 6,3 6,3 5,5 
pojat 6,1 6,7 6,5 6,2 
tytOt 5,6 5,9 6,2 5,0 

kotoa karkaaminen 3,1 4,6 3,8 3,9 
pojat 3,2 6,6 4,0 4,7 
tyti:it 3,0 3,2 3,7 3,4 

seiniin piirte1y 6,9 6,3 7,4 6,8 
pojat 10,9 8,4 10,6 9,6 
tytOt 4,1 5,1 5,4 4,9 

vahingonteko kou1ussa 6,3 4,1 6,0 5,1 
pojat 6,5 4,0 6,3 5,9 
tytot 5,8 4,1 5,5 3,4 

vahingonteko muualla 3,3 3,9 4,4 3,5 
pojat 3,5 4,3 4,9 4,3 
tytOt 2,8 3,0 3,5 2,1 

kaupasta tai kioskista varastaminen 6,2 6,9 6,1 5,7 
pojat 5,9 7,7 7,2 7,5 
tytOt 6,6 6,3 5,3 4,1 

kou1usta varastaminen 3,1 3,5 3,7 2,9 
pojat 3,1 3,9 3,9 3,6 
tytot 3,1 3,1 3,6 2,2 

kotoa varastaminen 5,1 6,2 6,3 7,0 
pojat 5,1 6,7 6,7 8,4 
tytOt 5,2 5,7 5,8 6,0 

varastetun tavaran ostaminen 2,6 2,6 3,5 2,8 
pojat 2,6 2,9 3,9 3,3 
tytOt 2,8 2,0 2,0 1,7 

auton varastaminen .. 7,1 5,1 4,6 
pojat .. 7,8 6,0 5,2 
tytOt .. 4,3 1,4 1,6 

kou1ukiusaaminen 7,1 6,4 8,1 7,9 
pojat 6,2 7,5 8,8 8,5 
tytOt 9,0 4,7 6,8 7,0 

osallistuminen tappe1uun 2,2 2,9 3,5 2,8 
pojat 2,3 3,3 4,1 3,3 
tytOt 1,9 2,1 2,1 1,9 

pahoinpite1y 2,2 2,1 3,9 2,7 
pojat 2,0 2,3 3,7 3,2 
tytOt 2,6 1,8 4,1 1,9 

mietojen huumeiden kaytto 5,3 6,2 5,8 9,0 
pojat 6,9 7,1 8,0 12,3 
tytOt 3,8 5,5 3,8 5,7 

laakkeiden kaytta 3,5 4,2 4,5 2,8 
pojat 6,2 4,5 4,9 3,6 
tytCit 2,5 4,1 4,0 2,6 

muiden huumeiden kayttob .. .. .. 4,7 
pojat .. .. .. 6,7 
tytOt .. .. .. 3,0 

humalassa ajo 3,3 3,5 3,4 3,0 
pojat 3,6 3,8 3,8 3,2 
tytot 1,8 2,4 1,9 2,3 

a) Laskettu teon tehne1sta oppllaJsta eh msJdenssJmuuttuJan arvon 0 saaneet e1vat 

vaikuta keskiarvoon. b) Viittaa 1ahinna ns. koviin huumeisiin. Painottamaton aineisto. 



LIITE 4 

Muuttuneet sanamuodot Turussa vuosina 1992 ja 2001 tehdyissa 
nuorisorikollisuuskyselyissa• 
Teko Kysymys 1992 Kysymys 2001 
Luvaton poissao1o .. . ainakin yhden koko paivan ... ainakin YHDEN PAIVAN ajaksi 
koulusta ajaksi ilman hyvaksyttilvaa syy- ilman koulun hyvaksymaa syyta? 

ta? 
Vahingonteko Oletko joskus tahallisesti va- Oletko koskaan elamasi aikana tahal-
koulussa hingoittanut tai tuhonnut kou- Iisesti vahingoittanut tai tuhonnut 

lun omaisuutta? koulun omaisuutta tai 
koulurakennusta? 

Vahingonteko Vahingontekoja kysyttiin mah- Edellinen kysymys seka "Oletko 
dollisten rikoskohteiden luette- koskaan tahallisesti vahingoittanut 
Ion avulla. Luetteloon sisaltyi- tai tuhonnut rnuuta kuin koululle 
vat rnytis "koulun kalusteita" kuuluvaa ornaisuutta? 
seka "jotakin rnuuta Ioiselle 
kuuluvaa" 

Seiniin kirjoittelu ja .. . kirjoittanut tai rnaalarumt .. . tehnyt kirjoituksia tai graffiteja 
piirtely ( esim. spray-maalilla, tussilla julkisiin rakennuksiin, tunneleihin, 

trns.) kirjoituksia tai graffiteja juniin, pystikkikatoksiin tai muihin 
seiniin, busseihin, pysakkika- vastaaviin paikkoihin? 
toksiin, ikkunoihin trns.? 

Myyrnllltivarkaus Oletko varastanut jotakin kau- Oletko koskaan elamasi aikana va-
pasta? rastanut jotakin kaupasta tai kioskis-

ta? 
Autovarkaus Oletko ottanut luvatta auton? Oletko koskaan elamasi aikana va-

rastanut auton (jos vanhernpiesi au-
toa ei oteta huomioon)? 

Tappelu Oletko ollut mukana tappelussa Oletko koskaan elamasi aikana 
julkisella paikalla tai rauhattomuuksissa ryhmassa osallistunut tappeluunjulkisella pai-

julkisella paikalla? kalla? (Tarkenne ks. liite 1) 
Teraaseen kanto Oletko pitllnyt mukanasi vaki- Oletko koskaan pitanyt koulussa mu-

vallan tekemiseen tarkoitettua kanasi teraasetta? I Oletko koskaan 
as etta? pitanyt teraasetta rnukanasi kaupun-

gill a? 
Teraaseella Oletko satuttanutjotakuta veit- Oletko koskaan satuttanut ketaan 
pahoinpitel y sella tai jollakin muulla aseel- teraaseella? 

Ia? 
Laiikkeiden Oletko kayttanyt tai kokeillut Oletko koskaan elamasi aikana kayt-
paihdekaytto pillereita (laakeaineita) tanyt tai kokeillut laakeaineita tai 

huumaus- tai paihdyttll.mistar- pillereita siksi, etta halusit huumau-
koituksessa? tua tai paihtyii? 

Kovien Oletko kiiyttanyt tai kokeillut Oletko koskaan elamasi aikana 
huurneiden kayttti kovia huurneita kuten heroiinia, kiiyttanyt ns. KOVIA HUUMEIT A 

kokaiinia, LSD:ta tai amfeta- (eli esim. amfetamiinia, kokaiinia, 
miinia? heroiinia tai LSD:ta?) 

Ajokortitta Oletko ajanut autoa tai moot- Oletko koskaan elamasi aikana aja-
ajaminen toripytirall ilman ajolupaa nut yleisellii tiella autoa tai moottori-

_(_korttia)? • pytirall ilman alokorttia? 
Rattijuopumus Oletko koskaan ajanut huma- Oletko koskaan elamasi aikana aja-

lass a tai jonkin huumaavan ai- nut humalassa auto !Ia, moottori-
neen vaikutuksen alaisena pytiralla tai mopolla? 
moottoriajoneuvolla (autolla, 
moott.pyoralla, mopolla)? 

" a) Muut teot kysytty samail a tavalla, ks. lute 5. 



NUORISOTUTKIMUS 
2001 

Taman lomakkeen kysymyksiin vastanneet PYSYVAT 
TUNTEMATTOMINA. 

ALA kirjoita nimeasi lomakkeeseen. 

KOULUN NIMJ: 

Koulussasi KUKAAN ei katso vasta .. ksia. 

KITTOS! 



YLEISIA KYSYMYKSIA 

1. Oletko tytto vai poika? tytto 2 poika 

2. Kuinka vanha olet? _____ vuotta 

3. Mita kielta osaat parhaiten? 1 suomea 2 ruotsia 3 muuta kielta 

4. Missa tyossa isasi on (tai oli kun han viimeksi oli tyossa)? 

5. Onko isasi tana hetkella tyossa? 

I on ---->siirry ky;y mykseen 7 

2 ei ole 
3 en tieda 

6. Jos isasi ei ole Hilla hetkella tyossa, ni in miksi? (Ymparoi vain yksi kohta) 

I Han on tyotOn!pakkolomalla/lomautettu 
2 Han on sairaseliikkeellii/sairaslomalla/sairaalassa 
3 Han on muuten eliikkeella 
4 Han on koti-isa 

7. Missa tyossa aitisi on (tai oli kun han viimeksi oli tyossa)? 

8. Onko aitisi talla hetkella tyossa? 

1 on ----> siirry ky;ymyk.\·een 10 
2 ei ole 
3 en tieda 

5 Han opiskelee 
6 Han on kuollut 
7 En tieda 
8 Muu tilanne: _____ _ 

9. Jos aitisi ei ole talla hetkella tyossa, niin miksi? (Ymparoi vain yksi kohta) 

I Han on tyot6n/pakkolomalla/lomautettu 
2 Han on sairaselakkeellii/sairaslomalla/sairaalassa 
3 Han on muuten elakkeella 
4 Han on kotiaiti 

5 Han opiskelee 
6 Han on kuollut 
7 En tieda 
8 Muu tilanne: _____ _ 

10. Keita seuraavista henki!Oista asuu samassa asunnossa kanssasi? (Ymparoi tarvittaessa useita 
kohtia) 

1 is a 5 isapuoli 
2 aiti 6 aidin miesystava 
3 siskoa 7 aitipuoli 
4 ___ veljea 8 isan naisystava 

9 joku muu, kuka: 
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11. Mita mielta olet perheesi taloudellisesta tilanteesta? 

1 erittain hyva 
2 melko hyva 
3 jonkin verran talousvaikeuksia 
4 paljon talousvaikeuksia 

12. Kaytko koulua mielellasi? aina 

13. Oletko joskus jaanyt luokallesi? 1 en 

14. Oletko koskaan saanut luki- tai tukiopetusta? 

15. Oletko Hilla hetkella erityisopetusryhmassa? 

2 yleensa 

2 kylla 

en 

en 

3 joskus 4 en 

2 kylla 

2 kylla 

16. Kaytko talla hetkella tyossa koulun ohessa? (Tyolla tarkoitetaan kodin ulkopuolella tapahtuvaa 
toimintaa, josta saa rahapalkkaa.) 

1 en, enka ole aiemminkaan tyoskennellyt koulun ohessa ----> siirry suoraan kysymykseen 18 

2 en, mutta olen aiemmin tyoskennellyt koulun ohessa ----> siirry suoraan kysymykseen 18 

3 kylla, tyoskentelen (noin) tuntia viikossa 

17a. Kuinka monta eri tyopaikkaa sinulla on tall a hetkella koulun ohessa? ___ tyopaikkaa. 

17b. Ajattele tyota, jota teet talla hetkella eniten. Millaista se paaasiassa on? (Valitse vain yksi 
kohta.) 

1 ilmaislehtien tai mainostenjakelua 
2 lastenhoitoa 
3 siivousta 
4 ravintola- tai kahvilatyota 

5 harrastuksiin liittyva tyota, josta saa palkkaa 
6 myyntityotii/tyota kaupassa 
7 pakkaus- tai varastotyota 

8 muuta, mita: ------------

18. Paljonko tavallisesti kaytat viikossa rahaa oman harkintasi mukaan? 

1 0-25 mk 2 26-50 mk 3 51-100 mk 4 yli 100 mk 

19. Vietatko vapaa-aikaasi yksin? 

1 aina 2 yleensa 3 joskus 4 en koskaan 

20. Kuuluuko vapaa-ajan kaveriesi joukkoon itseas i vanhempia poikia? (Velj ia j a sukulaisia ei !ask eta.) 

1 aina 2 yleensa 3 joskus 4 ei koskaan 

21. Kuuluuko vapaa-ajan kaveriesi joukkoon itseasi nuorempia poikia? (Veljiaja sukulaisia ei lasketa.) 

1 aina 2 yleensa 3 joskus 4 ei koskaan 

22. Kuuluuko vapaa-ajan kaveriesi joukkoon itseasi vanhempia tyttoja? (Siskojaja sukulaisia ei lasketa.) 

1 aina 2 yleensa 3 joskus 4 ei koskaan 
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23. Kuuluuko vapaa-ajan kaveriesi joukkoon itsedsi nuorempia tyttoja? (Siskojaja sukulaisia ei lasketa.) 

I aina 2 yleensa 3 joskus 4 ei koskaan 

24. Onko sinulla koskaan ollut poika/tyttoystavaa? 

I on 2 ei ----> siirry suoraan kysymykseen 28 

25. Kuinka vanha olit, kun aloit ensimmaisen kerran seurustella? ____ -vuotias. 

26. Onko sinulla tall a hetkella poika/tyttoystavaa, jonka kanssa seurustelet? 

I on 2 ei ----> siirry suoraan kysymykseen 28 

27. Kuinka vanha nykyinen poika/tyttoystavasi on? ____ -vuotias. 

28. Tuletko hyvin toimeen isiisi kanssa? 
I aina 2 yleensa 3 joskus 4 en koskaan 

29. Tuletko hyvin toimeen iiitisi kanssa? 
I aina 2 yleensa 3 joskus 4 en koskaan 

30. Tietaako isiisi kenen kanssa olet kun olet ulkona? 
I aina 2 yleensa 3 joskus 4 ei koskaan 

31. Tietaako iiitisi kenen kanssa olet kun olet ulkona? 
I aina 2 yleensa 3 joskus 4 ei koskaan 

32. Oletko koskaan saanut vanhemmiltasi seuraavia rangaistuksia (voit ymparoida useampia 
kohtia): 

ruumiillinen kuritus 
2 kotiaresti 
3 suullinen nuhtelu 

33. Kuinka use in juot alkoholia? 

I ainakin kerran viikossa 
2 I-2 kertaa kuukaudessa 

34. Kuinka usein poltat tupakkaa? 

I ainakin kerran viikossa 
2 I-2 kertaa kuukaudessa 

4 viikko- tai muun rahanjattaminen antamatta 
5 kielto tavatajotain henkiloa 
6 omaan huoneeseen sulkeminen 

3 harvemmin kuin kerran kuussa 
4 en koskaan 

3 harvemmin kuin kerran kuussa 
4 en koskaan 
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LUVATON POISSAOLO KOULUSTA 

35. Oletko koskaan eliimasi aikana jiiiinyt pois koulusta ainakin YHDEN KOKO PAIV AN ajaksi 
ilman koulun hyviiksymiiii syytii? 

1 en ole ---> siirry seuraavalle sivulle ~ 

2 olen ---> vastaa alia oleviin kysymyksiin 

JOS VAST ASIT, etta olet, niin 

36. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmaisen kerran? _ ___ vuotta. 

37. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuunjalkeen? 

en ole ---> siirry seuraavalle sivulle ~ 
2 olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana _ ____ kertaa. 

JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa viela seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat 
vain kaikkein VIIMEISINT A tekoasi. 

38. Kun viimeksi olit luvatta pois koulusta ainakin yhden paivan, montako paivaa olit poissa? 

I yhden paivan 
2 kaksi paivaa 
3 kolme paivaa 
4 nelja paivaa tai pidempaan 

39. Oliko kukaan muu oppilas silloin sinun kanssasi luvattomasti pois koulusta? 

I ei 
2 yksi muu teki teon kanssani 
3 useampi muu teki teon kanssani 

40. Saiko joku seuraavista tietaa, etta olit silloin luvattomasti poissa koulusta? (Valitse tarvittaessa useita 
kohtia.) 

I ystavat/kaverit 
2 isa/aiti 
3 opettaja(t) 
4 poliisi 
5 muu aikuinen 

41. Vaikuttiko poissaoloosi se, ettapelkdsit menna kouluun? 

ei 

2 vaikutti, kerro lyhyesti mita silloin pelkasit: -------------- --
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KOTOA KARKAAMINEN 

42. Oletko koskaan ellimlisi aikana karannut kotoa niin etta olet viipynyt AINAKIN YHDEN 
YON poissa ilman vanhempiesi tai huoltajasi lupaa? 

1 en ole ---> siirry seuraavalle sivulle lJJF 

2 olen ---> vastaa alia oleviin kysymyksiin 

JOS VAST ASIT, etta olet, niin 

43. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmaisen kerran? _____ vuotta. 

44. Oletko karannut kotoa viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuunjalkeen? 

en ole ---> siirry seuraavalle sivulle lJJF 

2 olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ____ kertaa. 

JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa viela seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat 
vain kaikkein VIIMEISINT A tekoasi. 

45. Kun viimeksi karkasit kotoa, montako yota olit poissa? 

1 yhden yon 
2 kaksi tai kolme yotii 
3 pidempiiiin kuin kolme yotii 

46. Kun teit taman teon, karkasiko joku muu samalla? 

1 ei 
2 yksi toinenkin henki!O karkasi kanssani 
3 useampia muita karkasi yhdessa kanssani 

47. Ottiko joku sinut silloin kiinni ja toi takaisin kotiin? 

1 e1 

2 kylla 

48. Ilmoittivatko vanhempasilhuoltajasi poliisille karkaamisestasi? 

ei 
2 ilmoitti(vat) 

49. Osaatko sanoa, miksi karkasit silloin kotoa? ----------------------
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ILMAN AJOKORTTIA AJAMINEN 

50. Oletko koskaan eliimiisi aikana ajanut yleisellii tiellli autoa tai moottoripyiiriiii ilman 
ajokorttia? 

1 en ole ---> siirry seuraavalle sivulle trF 

2 olen ---> vastaa alta oleviin kysymyksiin 

JOS VAST ASIT, etta olet, niin 

51. Kuinka vanha alit, kun teit niin ensimmaisen kerran? _____ vuotta. 

52. Onko poliisi kertaakaan saanut tietaa, etta olet ajanut moottori~oneuvoa ilman korttia yleisella tiella? 

1 ei 2 ky!Hi. 3 en tieda 

53 . Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis vii me vuoden huhtikuun jalkeen? 

en ole ---> siirry seuraavalle sivulle trF 
2 olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana _ ____ kertaa. 

JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa viela seuraavaan kysymykseen : 

54.Kun viimeksi ajoit ilman ajokorttia, oliko keHi.an kyydissasi? 

ei 
2 oli yksi henkilo 
3 oli useampia henkiloita 

55. Saiko silloinjoku seuraavista tietiiii, etta sinii teit niin? (Ympartii tarvittaessa useita kohtia.) 

I ystaviit/kaverit 
2 isiilaiti 
3 opettaja(t) 
4 poliisi 
5 muu aikuinen 
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SEINIIN KIRJOITTELU JA PIIRTELY 

56. Oletko koskaan ellimlisi aikana kirjoittanut tai maalannut kirjoituksia tai graffiteja seiniin, 
busseihin, pysiikkikatoksiin, ikkunoihin tai muihin vastaaviin paikkoihin? 

1 en ole ---> siirry seuraavalle sivulle !@' 

2 olen ---> vast a a all a oleviin kysymyksiin 

JOS VAST ASIT, etta olet, niin 

57. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmaisen kerran? _____ vuotta. 

58. Onko poliisi kertaakaan saanut tietlili, etta olet kirjoittanut tai piirtlinyt seiniin? 

1 ei 
2 kylHi 
3 en tiedli 

59. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuunjiilkeen? 

en ole ---> siirry seuraavalle sivulle !@' 

2 olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana _____ kertaa. 

JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa viela seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat 
vain kaikkein VIIMEISINT A tekoasi. 

60. Milloin se tapahtui? 

1 koulumatkalla 
2 koulutunnin aikana 
3 koulussa valitunnin aikana 

4 arki-iltana koulukauden aikana 
5 viikonloppuna koulukauden aikana 
6 loman aikana 

61. Kun teit taman teon, tekiko joku muu kanssasi saman teon? 

1 ei, tein sen yksin 
2 yksi muu henkilo teki saman teon kanssani 
3 useampia muita henkiloita teki saman teon kanssani 

62. Saiko joku seuraavista tietaa, etta sina teit taman teon? (Ymparoi tarvittaessa useita kohtia.) 

1 ystlivlit/kaverit 
2 islilaiti 
3 opettaja(t) 

4 poliisi 
5 muu aikuinen 
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KOULUN OMAISUUDEN VAHINGOITTAMINEN 

63. Oletko koskaan eliimiisi aikana tahallisesti vahingoittanut tai tuhonnut koulun omaisuutta tai 
koulurakennusta? 

1 en ole ---> siirry seuraavalle sivulle W 

2 olen ---> vastaa alia oleviin kysymyksiin 

JOS VASTASIT, etta olet, niin 

64. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmaisen kerran? ____ vuotta. 

65 . Onko poliisi kertaakaan saanut tietaa, etta olet vahingoittanut koulun omaisuutta? 

1 ei 2 kylla 3 en tieda 

66. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jalkeen? 

en ole ---> siirry seuraavalle sivulle W 
2 olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana _____ kertaa. 

JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa viela seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat 
vain kaikkein VIIMEISINT A tekoasi. 

67. Halusitko taman teon avulla ajaajotain asiaa? (Jos teollasi oli useita tavoitteita, ymparoi tarkein) 

1 en 
2 kylla, puolustaa elainten oikeuksia 
3 kylla, vastustaa ulkomaalaisia 
4 kylla, vastustaa suuria yrityksia 
5 kylla, vastustaa rasismia 
6 ky lla, vastustaa uskontoa 

7 kylla, teollani oli muu tavoite, mika: -------------------

68. Milloin vahingonteko tapahtui? 

1 kou1umatkalla 
2 valitunnilla 
3 koulutunnin aikana 

4 arki-iltana koulukauden aikana 
5 viikonloppuna koulukauden aikana 
6 loman aikana 

69. Kun teit taman teon, tekiko joku muu kanssasi saman teon? 

l ei, tein sen yksin 
2 yksi muu hen kilO teki saman teon kanssani 
3 useampia muita henkiloita teki saman teon kanssani 

70. Saiko joku seuraavista tietaa, etta sina teit taman teon? (Ymparoi tarvittaessa useita kohtia.) 

ystavat/kaverit 
2 isii/aiti 
3 opettaja(t) 

4 poliisi 
5 muu aikuinen 
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OMAISUUDEN VAHINGOITTAMINEN 

71. 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 II$' 

2 olen ---> vastaa alta oleviin kysymyksiin 

JOS VAST ASIT, eWi olet, niin 

72. Kuinka vanha alit, kun teit niin ensimmaisen kerran? _ ____ vuotta. 

73. Onko poliisi kertaakaan saanut tietaa, etta olet vahingoittanut omaisuutta? 

I ei 2 kylla 3 en tieda 

74. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis vii me vuoden huhtikuun jalkeen? 

I en ole ---> siirry seuraavalle sivulle II$' 

2 olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ____ kertaa. 

JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa viela seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat 
vain kaikkein VIIMEISINT A tekoasi. 

75 . Halusitko taman teon avulla qjaajotain asiaa? (Jos teollasi oli useita tavoitteita, ymparoi tiirkein) 

I en 
2 kylla, puolustaa elainten oikeuksia 
3 kylla, vastustaa ulkomaalaisia 
4 kylla, vastustaa suuria yrityksia 
5 kylla, vastustaa rasismia 
6 kylla, vastustaa uskontoa 

7 kylla, teollani oli muu tavoite, mika: ---- ---------------

76. Milloin vahingonteko tapahtui? 

I koulumatkalla 
2 valitunnilla 
3 koulutunnin aikana 

4 arki-iltana koulukauden aikana 
5 viikonloppuna koulukauden aikana 
6 loman aikana 

77. Kun teit taman teon, tekiko joku muu kanssasi saman teon? 

I ei, tein sen yksin 
2 yksi muu hen kilo teki saman teon kanssani 
3 useampia muita henki!Oita teki saman teon kanssani 

78. Saiko joku seuraavista tietaa, etta sina teit taman teon? (Ymparoi tarvittaessa useita kohtia.) 

1 ystavat/kaverit 
2 isalaiti 
3 opettaj a(t) 

4 poliisi 
5 muu aikuinen 
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KAUPASTA TAl KIOSKISTA VARASTAMJNEN 

79. Oletko koskaan eliimiisi aikana varastanut jotakin kaupasta tai kioskista? 

1 en ole ---> siirry seuraavalle sivulle lkW 

2 olen ---> vastaa alta oleviin kysymyksiin 

JOS VASTASIT, etta olet, niin 

80. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmaisen kerran? _____ vuotta. 

81. Onko poliisi kertaakaan saanut tietaa, etta olet varastanut kaupasta tai kioskista? 

l ei 2 kylla 3 en tieda 

82. Oletko varastanut kaupasta tai kioskista viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden 
huhtikuun jalkeen? 

1 en ole ---> siirry seuraavalla sivulle lkW 
2 olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana kertaa. 

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

83. Kun viimeksi varastit, niin mista silloin varastit? 
l ruokakaupasta 4 vaatekaupasta 
2 kioskista 5 muusta kaupasta tai myyntipaikasta 
3 tavaratalosta 6 erilaisista kaupoista 

84. Milloin tama varkaus tapahtui? 

I koulumatkalla 
2 valitunnilla 

4 arki-iltana koulukauden aikana 

3 koulutunnin aikana 
5 viikonloppuna koulukauden aikana 
6 loman aikana 

85. Mita varastit? 

86. Mika suunnilleen ali silla kerralla varastamiesi tavaroiden arvo? _______ markkaa 

87. Kun teit taman teon, varastiko silloin joku muu kanssasi? 

varastin yksin 
2 yksi muu henkilo varasti silloin kanssani 
3 useampia muita henki!Oita varasti silloin kanssani 

88. Olitko humalassa silloin kun varastit? I en ollut 2 olin 

89. Saiko joku seuraavista tietaa, etta sina teit taman teon? (Ymparoi tarvittaessa useita kohtia.) 

I ystavat/kaverit 
2 isii/aiti 
3 opettaj a( t) 

4 toinen asiakas 
5 myyja 
6 myymalaetsiva 

7 poliisi 
8 muu aikuinen 
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V ARASTAMISV AIHE 

90. Onko Sinulla koskaan ollut sellaista vaihetta, jonka aikana varastelit kaupoista tai kioskeista 
enemmlin kuin tavallisesti? 

1 en ole ---> siirry seuraavalfe sivulle fkiF 

2 olen ---> vastaa alia oleviin kysymyksiin 

JOS V ASTASIT, etta olet kokenut varasteluvaiheen, niin 

91. Kuinka monta eri varasteluvaihetta olet kokenut elamasi aikana? 

I yhden vaiheen 2 kaksi vaihetta 3 kolme vaihetta tai enemman 

Seuraavat kysymykset koskevat kaikkein viimeisintli varasteluvaihettasi. 

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

93. Kuinka vanha olit, kun vaihe paattyi? _____ vuotta. 

94. Kuinka kauan varastamisvaiheesi kesti? _____ vuotta ____ kuukautta ____ viikkoa. 

(Jos et muista tarkkaan, arvioi aika suurin piirtein!) 

95. Kuinka manta kertaa varastit kyseisen vaiheen aikana? noin 
arvioi varkauksien maara suurin piirtein!) 

_____ kertaa. (Jos et muista tarkkaan, 

96. Varastitko sen vaiheen aikana useimmiten yksin vai ryhmassa? 

I yksin 2 kaksin 3 ryhmassa 

97. Mita tuotteita varastit eniten vaiheesi aikana? ---------------------
98. Mika sai Sinut varastelemaan? (Ympari:ii vain yksi kohta eli tiirkein syy) 

I rahan puute 
2 varastamisen janniWivyys 
3 halu kokeajotain uutta 

4 pakonomainen tarve varastaa 
5 en kehdannut kieltaytya kun kaverit 

ehdottivat varastamista 
6 muusyy,mika: ________________________ _ _ _ 

99. Mika aiheutti vaiheesi paattymisen? (Ympari:ii vain yksi kohta eli tiirkein syy) 

pelkasin kiinni jaamista 
2 jain kiinni varastamistilanteessa 
3 kaverini jai kiinni 
4 vanhemmat saivat selville varastelun 

5 kyllastyin varastamiseen 
6 taytin 15 vuotta 
7 ystiivani piti varastamista tyhmanii 
8 viisastuin 

9 muu syy, mika: -----------

100. Vaikuttiko kiinni jaamisen pelko siihen, etta lopetit varastamisen? 

1 ei vaikuttanut 2 vaikutti j onkin verran 3 vaikutti palj on 
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KOULUSTA VARASTAMINEN 

101. Oletko koskaan elamiisi aikana varastanut jotakin koulusta? 

1 en ole ---> siirry seuraavalle sivulle lk?f' 

2 olen ---> vastaa alta oleviin kysymyksiin 

JOS V ASTASIT, etta olet, niin 

102. Kuinka vanha alit, kun teit niin ensimmaisen kerran? _____ vuotta. 

103. Onko poliisi kertaakaan saanut tietaa, etta varastit koulusta? 

1 ei 
2 kylla 
3 en tieda 

104. Oletko tehnyt niin viimeksi ku1uneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuunjalkeen? 

en ole ---> siirry seuraavalle sivulle lk?f' 

2 olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana _____ kertaa. 

JOS olet tehnytteon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vie1a seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat vain 
kaikkein VIIMEISINT A tekoasi. 

I 05. Kun viimeksi varastit jotakin kou1usta, millaista omaisuutta varastit? (Voit valita molemmat kohdat.) 

1 kirjoitus- ja piirtamisvalineita (esim. kyna, kumi, vihko, viivotin jne.) 
2 muuta, mita: 

106. Mika oli silla kerralla varastamasi omaisuuden yhteisarvo? Noin _____ markkaa 

107. Ken en omaisuutta varastit? (Valitse vain yksi kohta- se, j olta varas tit eniten omaisuutta) 

1 toisen oppilaan 
2 opettajan 
3 koulun 

4 oppilaiden yhteista omaisuutta 
5 muun henki!On omaisuutta 
6 en tieda kenen omaisuutta se oli 

I 08. Kun teit taman teon, tekiko joku muu kanssasi saman teon? 

1 ei, tein sen yksin 
2 yksi muu henki!O teki saman teon kanssani 
3 useampia muita henki!Oita teki saman teon kanssani 

109. Saiko joku seuraavista tietaa, etta sina teit taman teon? (Ymparoi tarvittaessa use ita kohtia.) 

I ystavat/kaverit 
2 isa/aiti 
3 opettaja(t) 

4 poliisi 
5 muu aikuinen 
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KOTOA V ARASTAMINEN 

110. Oletko koskaan ellimlisi aikana varastanut jotakin kotoasi tai paikasta joss a asut? 

1 en ole ---> siirry seuraavalle sivulle trW 

2 olen ---> vastaa alia oleviin kysymyksiin 

JOS VAST ASIT, etta olet, niin 

111. Kuinka vanha olit, kun varastit kotoasi ensirnrnaisen kerran? _ ___ vuotta. 

112. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuunjalkeen? 

en ole ---> siirry seuraavalle sivulle trW 
2 olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana _____ kertaa. 

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

113. Kun viimeksi varastitjotakin kotoasi, mita varastit? 

114. Mika suunnilleen oli varastamasi tavaran tai rahan arvo? ______ markkaa 

115. Kenelle tama varastamasi omaisuus kuului? 

1 isalle 
2 aidille 
3 molemmille vanhemmille 
4 siskolle tai velj elle 

5 kotiin kutsutulle vieraal!e 
6 muulle henkiliille 
7 en tieda kenelle se kuului 

116. Kun teit taman teon, varastiko joku muu kodistasi samalla? 

1 ei, varastin yksin 
2 yksi muu henkilii varasti kanssani 
3 useampia muita henkiliiita varasti kanssani 

117. Saiko joku seuraavista tietaa, etta sina teit taman teon? (Ympariii tarvittaessa useita kohtia.) 

1 ystavat/kaverit 
2 isa/aiti 
3 opettaja(t) 
4 poliisi 
5 muu aikuinen 
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VARA~TETUN TAVARAN OSTAMINEN 

118. Oletko koskaan elamasi aikana ostanut jotakin, minka ties it tai oletit varastetuksi? 

1 en ole ---> siirry seuraavalle sivulle I@' 

2 olen ---> vastaa alia oleviin kysymyksiin 

JOS VAST ASIT, etta olet, niin 

119. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmaisen kerran? _____ vuotta. 

120. Onko poliisi kertaakaan saanut tietaa, etta olet ostanut varastettua tavaraa? 

1 ei 
2 kylla 
3 en tieda 

121. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuunjalkeen? 

en ole ---> siirry seuraavalle sivutle I@' 

2 olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ____ _ kertaa. 

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

122. Kun viimeksi ostitjotakin, minka tiesit tai oletit varastetuksi, mita se oli? (selosta) : 

123 . Mita maksoit siita? ______ markkaa 

124. Mika oli suunnilleen tavaran todellinen arvo? ------markkaa 

125. Ostiko sinun lisaksesijoku muukin varastettua tavaraa siina tilanteessa? 

l ei 
2 yksi muukin henkil<l osti 
3 useampia muita henkiWita osti 

126. Saiko joku muu kuin tavaran myyja tietaa, etta sina teit taman teon? (Ympar<li tarvittaessa use ita kohtia .) 

l ystavat/kaverit 
2 isa/aiti 
3 opettaja(t) 
4 poliisi 
5 muu aikuinen 
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AUTON V ARASTAMINEN 

127. Oletko koskaan eliimiisi aikana varastanut auton, jos vanhempiesi autoa ei oteta huomioon? 

1 en ole ---> siirry seuraavalle sivulle rrif' 

2 olen ---> vastaa alia oleviin k:ysymyksiin 

JOS V ASTASIT, etta olet, niin 

128. Kuinka vanha alit, kun teit niin ensimmaisen kerran? _____ vuotta. 

129. Onko poliisi kertaakaan saanut tietaa, etta olet varastanut auton? 

I ei 
2 kylla 
3 en tieda 

130. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuunjalkeen? 

en ole ---> siirry seuraavalle sivulle rrif' 
2 olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana _____ kertaa. 

JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa viela seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat vain 
kaikkein VIIMEISINT A autovarkauttasi. 

131 . Kun teit taman teon, olitko yksinasi vai yhdessa muiden kanssa? 

tein teon yksin 
2 yksi muu henkilo ali silloin kanssani 
3 useampia muita henki!Oita oli silloin kanssani 

132. Mika oli auton varastamisen tarkoitus? (Ymparoi vain ykg kohta eli tarkein syy.) 

rahan saaminen 
2 hauskanpito 
3 jannitys 
4 auton lyhytaikainen kaytto 
5 auton ottaminen pysyvasti omaan kayttoon 
6 auton rikkominen 
7 muu syy/en osaa sanoa 

133. Saiko joku seuraavista tietaa, etta sina teit taman teon? (Ymparoi tarvittaessa useita kohtia.) 

1 ystavat/kaverit 
2 isii/aiti 
3 opettaja(t) 
4 auton omistaja 
5 poliisi 
6 muu aikuinen 
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KIUSAAMINEN 

134. Oletko koskaan ellimlisi aikana kiusannut koulussa tai koulumatkalla toista nuorta? 

1 en ole ---> siirry seuraavalle sivulle ~ 

2 olen ---> vastaa alta oleviin kysymyksiin 

JOS VAST AS IT, etta olet, niin 

135. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmaisen kerran? - ---- vuotta. 

136. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuunjalkeen? 

en ole ---> siirry seuraavalle sivulle ~ 
2 olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana _ ____ kertaa. 

JOS olettehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vie! a seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat vain 
kaikkein VIIMEISINT A tekoasi. 

137. Kun viimeksi kiusasit toista nuorta, niin oliko kiusaaminen 

1 henkista (esim. pilkkaaminen, haukkuminen, syrjiminen) 
2 ruumiillista (esim. toniminen) 
3 henkistaja ruumiillista 

138. Mika oli se kiusatun ominaisuus, joka aiheutti kiusaamisen? (Voit ymparoida useampia kohtia.) 

lihavuus 
2 tyhmyys 
3 pukeutuminen 
4 hyvat suhteet opettaj iin 
5 puhevika tai puhetapa 
6 olemuksen arsyttavyys 

7 ulkomaalaisuus 
8 uskonnolliset nakemykset 
9 hyva koulumenestys 
10 poliittinen kanta tai mielipide 
11 ruumiillinen vamma 
12 huono maine 
13 muu,mika: ___ ______ ______ __ 

139. Kiusasiko joku muu sinun kanssasi hanta siina tilanteessa? 

1 ei 
2 yksi toinenkin kiusasi hiinta siina tilanteessa 
3 useampi muu henkilo kiusasi hanta samassa tilanteessa 

140. Jaitko kiinni tasta teosta? 
1 en 2 kylla 

141. Jos jait kiinni, niin miten se tapahtui? 

1 opettaja naki kiusaamisen 
2 kiusattu kertoi opettajalle 
3 toinen oppilas kertoi opettaj aile 

142. Saitko jonkin rangaistuksen tasta kiusaamisesta? 

4 kiusattu kertoi vanhemmilleen 
5 toinen oppilas kertoi vanhemmilleen 
6 muuten, miten: _ ____ _ 

I en 2 kylla, se oli: ----------- ---------
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OSALLISTUMINEN TAPPELUUN 

143. Oletko koskaan eliimiisi aikana osallistunut tappeluun julkisella paikalla? 

1 en ole ---> siirry seuraavalle sivulle ®" 

2 olen ---> vastaa alia oleviin kysymyksiin 

(HUOM! Tassa ei tarkoiteta sita, etta olet nahnyt tappelun tai olet ollut vakijoukossa,jossajoku tai jotkut muut 
ovat tapelleet! Vastaa "olen" vain,jos olet itse aktiivisesti ollut mukana julkisella paikalla kaydyssa tappelussa. 
Julkisella paikalla tarkoitetaan muita paikkoja kuin yksityisia asuntoja.) 

JOS V ASTASIT, etta olet joskus osallistunut tappeluun, niin 

144. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmaisen kerran? _____ vuotta. 

145. Onko poliisi kertaakaan saanut tietaa, etta olet osallistunut tappeluun? 

I ei 
2 kylla 
3 en tieda 

146. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuunjalkeen? 

en ole ---> siirry seuraavalle sivulle ®" 

2 olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana _____ kertaa. 

JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa viela seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat vain 
kaikkein VIIMEISINT A tekoasi. 

147. Aiheutitko vahinkoa omaisuudelle tai ihmisille? 

I en 
2 kylla -------------------------------> 
3 en tieda 

a omaisuudelle 
b ihmisille 
c ihmisil!e ja omaisuudelle 

148. Milia paikalla tama tappelu tapahtui? ----------------- - - -

149. Montako henkiloa osallistui aktiivisesti tappeluun? (suunnilleen) 

Minun lisakseni no in _____ henkiloa. 

150. Saiko joku seuraavista tietaa, etta sina osallistuit tahiin tappeluun? (Ympiiroi tarvittaessa useita kohtia.) 

1 ystavat/kaverit 
2 isa/aiti 
3 opettaja(t) 

4 poliisi 
5 muu aikuinen 
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PAHOINPITELY 

151. Oletko koskaan elamasi aikana hakannut jonkun? 

1 en ole ---> siirry seuraavalle sivulle trW 

2 olen ---> vastaa alia oleviin kysymyksiin 

JOS V ASTASIT, etta olet, niin: 

152. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmaisen kerran? _____ vuotta. 

153. Onko poliisi kertaakaan saanut tietaii, etta olet hakannut jonkun? 
1 ei 2 kylla 3 en tieda 

154. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuunjalkeen? 

en ole ----> siirry seuraavalle sivulle trW 
2 olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ____ kertaa. 

JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa viela seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat vain 
kaikkein VIIMEISINT A tekoasi. 

155. Mika oli viimeksi hakkaamasi henkilon sukupuoli? 

1 poika/mies 2 tyttii/nainen 

156. Kuinka vanha hakkaamasi hen kilO oli? Han oli no in ___ -vuotias. (Arvioi, jos et tieda tarkkaan!) 

157. Miss a hakkasit hanet? 1 koulussa 2 koulumatkalla 3 muualla 

158. Tarvitsiko hiin hoitoa tekosi johdosta? 

I ei tarvinnut 
2 kylla, mutta ensiapu riitti 

3 han joutui laakariin/sairaalaan 
4 en tieda, tarvitsiko han hoitoa 

159. Hakkasitko hanta yksin vai oliko hakkaajia monta? 

1 tem teon yksin 
2 yksi muu henkilti hakkasi hfinta kanssani 
3 useampi henkilti hakkasi hanta kanssani 

160. Ketti hakkasit? (Ymparoi vain yksi vaihtoehto- kohta, joka parhaiten kuvaa uhriasi) 

1 tyttoystavaa 
2 poikaystaviH\ 
3 entista tytttiystavaa 
4 entista poikaystavaa 
5 ystavaa/kaveria 
6 veljea 

7 siskoa 
8 saman koulun oppilasta 
9 isaa 
10 aitia 
11 aidin miesta 
12 aidin miesystavaa 

13 tuntematonta nuorta 
14 tuntematonta aikuista 
15 ulkomaalaista 
16 rasistia 
17 muuta, ketii: --- ----

161. Saiko j oku seuraavista tietaa, etta sin a teit tam lin teon? (Ymparoi tarvittaessa useita kohtia.) 

1 ystavat/kaverit 2 isa/aiti 3 opettaja(t) 4 poliisi 5 muu aikuinen 
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MARIHUANAN TAl HASIKSEN KA YTTQ 

162. Oletko koskaan eHimiisi aikana kiiyttiinyt tai kokeillut marihuanaa tai hasista? 

1 en ole ---> siir~y seuraavalle sivulle l(l!f' 

2 olen ---> vastaa alia oleviin kysymyksiin 

JOS VAST ASIT, etta olet, niin: 

163 . Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmaisen kerran? _____ vuotta. 

164. Onko poliisi kertaakaan saanut tietaa, etta olet kayttanyt tai kokeillut marihuanaa tai hasista? 

1 ei 2 kylla 3 en tieda 

165. Oletko kayttanyttai kokeillutmarihuanaa tai hasista viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime 
vuoden huhtikuunjalkeen? 

en ole ---> siirry seuraavalle sivulle l(l!f' 

2 olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana _____ kertaa. 

JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana , vastaa viela seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat vain 
kaikkein VIIMEISINT A tekoasi. 

166. Kun viimeksi kaytit marihuanaa tai hasista, missa teit sen? (Ymparoi vain yksi kohta) 
1 kotona 5 nuorisokerhossa tai -tilassa 
2 koulussa 6 yksityisseurassa (esim. jonkun asunnossa) 
3 tyopaikalla 7 kadulla 
4 ravintolassa tai kahvilassa 8 ulkomaanmatkalla 
9 muualla; missa: 

167. Kayttiko joku muu samassa tilanteessa marihuanaa tai hasista? 

I ei kayttanyt 
2 yksi toinenkin kaytti 
3 useampi muukin kaytti 

168. Mika oli silloin itse kayttamasi marihuanan tai hasiksen grammahinta? 
1 sain aineen ilmaiseksi 
2 maksoin aineesta (noin) markkaa grammalta 
3 maksoin aineesta, mutta en osaa arvioida grammahintaa 

169. Saiko joku seuraavista tietaa, etta sina teit taman teon? (Ymparoi tarvittaessa useita kohtia.) 

1 ystavat/kaverit 2 isa/aiti 3 opettaja(t) 4 poliisi 5 muu aikuinen 

170. 0 letko kul uneen 12 kuukauden aikana hankkinut rahaa laittomin keinoin siksi, etta voisit ostaa marihuanaa 
tai hasista? 

1 en ole 
2 olen, myymalla huumeita 
3 olen muulla tavalla, miten: 
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LAAKKEIDEN KA YTTO PAIHTEENA 

171. Oletko koskaan eliimiisi aikana kiiyttiinyttai kokeillut liiiikeaineita siksi, ettii halusit huumautua 
tai piiihtyii? 

I en ole ---> siirry seuraavalle sivulle W 

2 olen ---> vastaa all a oleviin kysyrnyksiin 

JOS VAST ASIT, etta olet, niin 

172. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmiiisen kerran? _____ vuotta. 

173. Onko poliisi kertaakaan saanut tietiiii, ettii olet tehnyt tiillaista? 

I ei 2 kyllii 3 en tiedii 

174. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jiilkeen? 

en ole ---> siirry seuraavalle sivulle W 
2 olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana _ ____ kertaa. 

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

175. Kaytitko liiiikettii silloin yhdessii alkoholin kanssa? 

I en 2 kyllii 

176. Mitii liiiikeainetta tai -aineita silloin kiiytit? ---------------------

177. Mistii sait liiiikeaineen? (Ympiiroi vain yksi kohta) 

I kotoa 4 apteekista 
2 kaverilta 
3 kaverin kotoa 

5 muualta, mistii: .-------------- -
6 eri paikoista, mistii: - -------------

178. Maksoitko liiiikkeestii jotain? 

I en 2 kyllii, ____ markkaa. 

179. Kiiyttiko joku muu samassa tilanteessa liiakkeitii paihtymistarkoituksessa? 

I ei kiiyttiinyt 2 yksi toinenkin kaytti 3 usearnpi muukin kiiytti 

180. Miksi halusit huumautua tai paihtyii? (Ympiiroi yksi kohta eli tarkein syy) 

huvin vuoksi 
2 halusin kokeilla ainetta 
3 en kehdannut kieltaytya 
kun tarjottiin 

4 halusin unohtaa eriian ikiiviin asian 
5 tunsin itseni masentuneeksi 
6 muu syy, mikii: ----------

181. Saiko joku seuraavista tietiia, etta sinii teit taman teon? (Ympiiroi tarvittaessa use ita kohtia.) 

1 ystavat/kaverit 2 isa/iiiti 3 opettaja(t) 4 poliisi 5 muu aikuinen 
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MUIDEN HUUMEIDEN KA YTTO 

182. Oletko koskaan eliimiisi aikana kiiyttiinyt MUITA kuin edellisillii sivuilla mainittuja huumeita 
(muuta kuin marihuanaa, hasista, liiiikeaineita)? 

1 en ole ---> siirry seuraavalle sivulle liE 

2 olen ---> vastaa alta oleviin kysymyksiin 

JOS VAST ASIT, etta olet, niin 

183. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmaisen kerran? ____ _ vuotta. 

184. Onko poliisi kertaakaan saanut tietaa, etta olet kayttanyt muita huumeita kuin marihuanaa tai hasista? 

1 ei 2 kylla 3 en tieda 

185. Oletko kayttanyt niita viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuunjalkeen? 

en ole ---> siirry seuraavalle sivulle liE 

2 olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana _____ kertaa. 

JOS olet kayttanyt muita huumeita kuin marihuanaa, hasista tai laakkeita viimeisen 12 ku u kauden aikana, vastaa 
viela seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat vain kaikkein VIIMEISINTA tekoasi. 

186. Kun viimeksi kaytit muita huumeita, niin mista huumeesta tai huumeista oli silloin kysymys? ___ _ 

187. Missa kaytit (otit) huumeet? ------------------------

188. Kayttiko joku muu samassa tilanteessa samoja huumeita? 

1 ei kayttanyt 
2 yksi toinenkin kaytti 
3 useampi muukin kaytti 

189. Mika oli silla kerralla itse kayttamiesi huumeiden hinta? 
I sain aineet ilmaiseksi 
2 maksoin aineesta (noin) markkaa 
3 maksoin aineesta, mutta en osaa arvioida hintaa 

190. Saiko joku seuraavista tietaa, etta sina teit taman teon? (Ymparoi tarvittaessa useita kohtia.) 

I ystavat/kaverit 2 isa/aiti 3 opettaja(t) 4 poliisi 5 muu aikuinen 

191. Oletko kuluneen 12 kuukauden aikana hankkinut rahaa laittomin keinoin siksi, etta voisit kayttaa muita 
huumeita? 

I en ole 
2 olen, myymalla huumeita 

3 olen muuten, miten: -------------------------
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HUMALASSA MOOTTOR1AJONEUVOLLA AJAMINEN 

192. Oletko koskaan eliimiisi aikana ajanut humalassa autolla, moottoripyiiriillii tai mopolla? 

1 en ole ---> siirry seuraavalle sivulle trW 

2 olen ---> vastaa alia oleviin kysymyksiin 

(HUOM! Kysymys ei koske polkupyiirallii ajamista humalassa!) 

JOS VAST ASIT, etta olet, niin 

193. Kuinka vanha alit, kun teit niin ensimmiiisen kerran? _____ vuotta. 

194. Onko poliisi kertaakaan saanut tietaa, etui olet ajanut humalassa moottoriajoneuvolla? 

ei 
2 kyllii 
3 en tieda 

195. Oletko tehnyt niin viirneksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuunjalkeen? 

en ole ---> siirry seuraava/le sivulle trW 
2 olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ____ kertaa. 

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

196. Kun viimeksi ajoithumalassa, oliko ketaan kyydissiisi? 

I ei 
2 ali yksi henkilii 
3 ali useampia henkiliiitli. 

197. J ouduitko tuolloin liikenneonnettomuuteen? 

I en 

2 kyllii, millaiseen: -------------------- ----

198. Saiko joku seuraavista tietiiii, etta sinii teit tiimiin teon? (Ympariii tarvittaessa useita kohtia.) 

1 ystavat/kaverit 
2 isii/aiti 
3 opettaja(t) 
4 poliisi 
5 muu aikuinen 
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0PETT AJIIN KOHDISTUNEET TEOT 

Muista, etta koulussasi kukaan ei lue niiitii lomakkeita. Vastauksesi pysyy salaisena. 

Oletko tehnyt seuraavia tekoja taman lukuvuoden aikana, siis viime kesaloman jalkeen? 

199. Oletko viime kesalomanjalkeen tietoisesti loukannut oman koulusi opettajaa esimerkiksi 
kiroilemalla, solvaamalla tai elehtimalla? 

1 en ole 
2 olen 

200. Oletko viimekesalomanjalkeen soittanut hairintasoittoja oman koulusi opettajankotiin? 

1 en ole 
2 olen 

201. Oletko viime kesalomanjalkeen uhannut vakivallalla oman koulusi opettajaa? 

1 en ole 
2 olen 

202. Oletko viime kesalomanjalkeen lyonyt, potkinut, toninyt tai heittanyt jollain esineellii 
oman koulusi opettajaa? 

1 en ole ---> siirry suoraan seuraavalle sivulle I&' 

2 olen 

203. Kun viimeksi !Oit, potkit, tonit tai heitit esineella opettaj aa, niin miksi teit niin? Selita omin 
sano1n: __________________________________________________________ __ 
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MIELIPITEET 

Seuraavassa onjoukko mielipiteita lain rikkomisesta. Oletko samaa vai eri mielta? Lue 
vaitteet huolellisesti ja vastaa rengastamalla valitsemasi kohta. 

taysin 
samaa 
mielta 

204. Lain rikkominen silloin talloin kehittaa 
persoonall is uutta ....................................................... .. 

205. Nuorten rikokset ovat mitattomia verrattuna 
talousrikollisten ja keinottelijoiden tekoihin ............... I 

206. Lakia voi rikkoa, jos tavoitteena on 
luonnon suojelu .............. ...... ..... ....... ........ .. .. ...... .. .. .. .. .. 1 

207. Lakia rikkova nuori viestittaa pahaa oloaan ......... I 

208. Ongelmakodista tuleva nuori on tehnyt rikoksen. 

Mielestani hanta pitaa rangaista lievemmin kuin 
nuorta, jolla on paremmat kotiolot... ............................ 1 

209. Murrosian aikana nuorten ajoittainen 
lainvastainen toiminta on normaalia ....... .. .. .... .......... ... I 

210. Olen sita mielta, etta suurilta firmoilta 
voi varastaa .................................................................. 1 

211. Saant6jen pikkutarkka noudattaminen voi tehda 

ihmisen hulluksi ..... ..... ............ ......... .... ...................... . 

212. Nuorta, joka tekee rikoksen humalassa, on 
rangaistava lievemmin kuin nuorta, joka tekee saman 
rikoksen selvin pain ................ ......... ..... .. .. .... ....... ..... .. 

213. Lain rikkominen vahentaa stressia ...................... 1 

214. Itsensa toteuttaminen on tarkeampaa kuin 
lain noudattaminen ......................................... .. ......... . 

215. Nuorten tekemat rikokset johtuvat usein 
mielenterveyden hairioista ................ ...... ... ................. 1 

216. Olenjoskus ehka vahiin liioitellut "rikoksiani" 
kavereilleni ....................... ............................. .. ......... ... 1 

jokseen-
kin 
samaa 
mielta 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

vaikea jokseen- taysin 
sanoa kin eri eri 

mielta mielta 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 
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Seuraavassa on ajatuksia ihmisten valisista suhteista. Oletko samaa vai eri mie!Hi? Lue 

vaitteet huolellisesti ja vastaa rengastamalla valitsemasi kohta. 

tiiysin jokseen- vaikea jokseen- tiiysin 
samaa kin sanoa kin eri eri 
mieltii sam a a mieltii mieltii 

mieltii 

217. Kukaan ei valita paljoakaan siita, 
mita toiselle tapahtuu ..... ............. ... .. .... .. .... ............ .... .. 1 2 3 4 5 

218. On paras olla luottamatta kehenkaan ...... ........ ..... 1 2 3 4 5 

219. Olen sita mielta, etta useimmat ihmiset ovat 

valmiita valehtelemaan oman etunsa vuoksi ......... .. ... .. 1 2 3 4 5 

220. Useimmat ihmiset eivat oikeastaan haluaisi 
nahda vaivaa auttaakseen toisia .. .. ... .. ..... ... ....... .. ... .. .... 1 2 3 4 5 

221. Useimmat ihmiset ovat etuja saadakseen 
valmiita kayttamaan eparehellisiakin keinoja, 
elleivat rehelliset a uta ........... .. ......... .. .... .. .......... .. ....... 1 2 3 4 5 

222. Useimmat ihmiset ovat rehellisia paaasiassa 
kiinni joutumisen pelosta .. ...... ................ .................... 1 2 3 4 5 

223. Mietin usein, mitka voisivat olla ne todelliset 
syyt, jotka saavat toiset tekemaan 

jotain hyvakseni .. .. ..... ...... ........... .. .......... .. .... .. .. ...... .. .. 1 2 3 4 5 

224. Useimmat ihmiset hankkivat ystavia siksi, etta 

naista on todennakoisesti heille hyotya ..................... .. 1 2 3 4 5 

225. Onko mielestasi normaalia, jos nuori rikkoo lakia? 

1 ei ----> siirry suoraan seuraaval/e sivulle llr 

2on 

226. Mitenjatkaisit loppuun seuraavan lauseen? 

Lain rikkominen nuorena on normaalia, koska 



YLEISIA KYSYMYKSIA V ARAST AMISESTA JA 

HUUMEISTA 

227. Kuinka moni ystavistasi tai kavereista
si on varastanut kaupasta tai kioskista? 

l ei yksikaan 
2 pieni osa 

3 suuri osa 
4 kaikki 

228. Kuinkamoni ystavistasi tai kavereista
si on kayttanyt marihuanaa tai hasista? 

1 ei yksikaan 
2 pieni osa 

3 suuri osa 
4 kaikki 

229. Jos itseasi ei lasketa, kuinka monta 
sellaistahenkiloa tunnet,jokaon varastanut 
kaupasta tai kioskista? 

Noin henkiloa 

230. Jos itseasi ei lasketa, kuinka monta 
sellaista henkiloa tunnet, joka on jaanyt 
kiinnivarastettuaan kaupasta tai kioskista? 

Noin henki!Oa 

000 

Ihmiset voivat tehda kiellettyja tekoja 
tulevaisuudessa, vaikka he eivat talla 
hetkella hyvaksyisi sellaista. Mieti, miten 
sina tulet tulevaisuudessa toimimaan: 

231. Tuletko koskaan tulevaisuudessa 
varastamaan kaupasta tai kioskista? 

l en 
2 mahdollisesti 
3 melko varmasti 

232. Tuletko koskaan tulevaisuudessa 
kayttamaan tai kokeilemaan marihuanaa tai 
hasista? 

1 en 
2 mahdollisesti 
3 melko varmasti 
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Mieti, miten luultavasti kavisi, jos sinii. 
tekisit seuraavia tekoja: 

233. Jos varastaisit kaupasta tai kioskista 
suklaalevyn, jaisitko kiinni? 

en 
2 enpa usko 
3 saattaisinjaada 
4 kiinni jaaminen olisi aika luultavaa 
5 melko varmasti 

234. Jos kayttaisit kotipaikkakuntasi kes
kustassa marihuanaa tai hasista, huomaisiko 
poliisi sen? 

I ei 
2 saattaisi huomata 
3 melko varmasti huomaisi 

000 

Mita tiedat kiinnijoutumisen seurauksista 
Suomessa? 

235. 15-vuotias nuori on varastanut kaupas
ta s uklaal evyn j a asia tulee po li is in tietoon. 
Mita seuraavista asioista hanelle tapahtuu? 
(Voit valita useita kohtia) 

I poliisi antaa hanelle huomautuksen 
2 asiasta ilmoitetaan hanen kotiinsa 
3 han saa rangaistuksen vanhemmiltaan 
4 asiasta ilmoitetaan sosiaalivirastoon 
5 syyttaja nostaa syytteen 
6 hanelle tuomitaan sakkoa 
7 hanet tuomitaan yhdyskuntapalveluun 
8 hanet tuomitaan nuorisorangaistukseen 
9 hanet tuomitaan ehdolliseen vankeuteen 

236. 15-vuotias nuori on kayttanyt marihua
naa tai hasistaja asia tulee poliisin tietoon. 
Mita seuraavista asioistahanelle tapahtuu? 
(Voit valita useita kohtia) 

I poliisi antaa hanelle huomautuksen 
2 asiasta ilmoitetaan hanen kotiinsa 
3 han saa rangaistuksen vanhemmiltaan 
4 asiasta ilmoitetaan sosiaalivirastoon 
5 syyttaj a nostaa syytteen 
6 hanelle tuomitaan sakkoa 
7 hanet tuomitaan yhdyskuntapalveluun 
8 hanet tuomitaan nuorisorangaistukseen 
9 hanet tuomitaan ehdolliseen vankeuteen 
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SINUUN ITSEESI KOHDISTUNEET TEOT 

Seuraavat kysymykset kasittelevat Sinuun itseesi kohdistuneita tekoja: 

237. Onko Sinua kiusattu koulussa tai koulumatkalla? 

- viimeisten 12 kuukauden aikana? 
- aikaisemmin? 

kyllii 2 ei 
kyllii 2 ei 

238. Onkojoku varastanut tai yrittiinyt varastaa Sinu1tajotain kiiyttiimiillii viikivaltaa tai uhkaamalla sillii: 

- viimeisten 12 kuukauden aikana? kyllii 2 ei 
- aikaisemmin? kyllii 2 ei 

239. Onko Sinulta muuten varastettujotain: 

- viimeisten 12 kuukauden aikana? kyllii 2 ei 
- aikaisemmin? kyllii 2 ei 

240. Onko joku uhannut vahingoittaa Sinua fyysisesti : 

- viimeisten 12 kuukauden aikana? kyllii 2 ei 
- aikaisemmin? kyllii 2 ei 

241. Onko joku kiiynyt fyysisesti kimppuusi, kuten lyonyt, potkinut tai kiiyttiinyt jotain asetta: 

- viimeisten 12 kuukauden aikana? 
- aikaisemmin? 

kyllii 2 e1 
ky!Hi 2 ei 

Jos vastasit, ettajoku on kaynyt kimppuusi viimeisten 12 kuukauden aikana, vastaa myos seuraaviin 
kysymyksiin. (Jos kimppuusi ~ole kayty viimeisen 12 kuukauden aikana, siirry suoraan seuraavalle 
sivulle.JJ.W) 

242. Kun viimeksi joku kiivi kimppuusi, kyseinen henkilo oli 1 poika/mies 2 tytto/nainen 

243. Hanen ikiinsii oli noin ___ vuotta. (Jos et tiedii tarkasti, arvioi) 

244. Missii kimppuusi silloin kaytiin? l koulussa 2 kou1umatkalla 3 muualla 

245. Hakkasitko kimppuusi hyokanneen henki!On siind tilanteessa? 1 en 2 hakkasin 
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SEKSUAALINEN HAIRINT A 
Seuraavassaon kysymyksia kayttaytymisesta,jonka voi tulkita seksuaaliseksi hairinnaksi tai ahdisteluksi. Hairinta 
vai kahdistua paitsi tyttoihin myos paikiin. Taivomme, etta vastaatnaihin kysymyksiin, vaikk:aasian muisteleminen 
saattaa tuntua sinusta ikavalta. 

246. Onko kukaan koskaan Hihennellyt, koskettanut tai yrittlinyt suudella sinua vasto in sinun tahtoasi? 

ei ----> siirry suoraan seuraavalle sivulle u:Ir 

2 kylla 

247. Onka nain tapahtunut kuluneen vuaden aikana, siis vii me huhtikuun jalkeen? 

I ei 2 kylla 

Seuraavat kysymykset koskevat voimakkaimmin mieleesi jaanytta kakemusta. 

248. Kuinka vanha sina alit kun tapa us sattui? ___ -vuatias. 

249. Kaskettiinko sinuun fyysisesti taman tapauksen yhteydessa? 

1 kylla 2 ei koskettu 

250. Mita tapahtui? ------------ ---------- - --------

251. Mika oli tekijan (tai tekijoiden) sukupuali? 

paika/ mies 
2 tytto/nainen 

3 useita paikia/miehia, kuinka manta _____ _ 
4 useita tyttoja/naisia, kuinka manta _____ _ 
5 use ita, kumpaankin sukupuolta, kuinka manta _____ _ 

(Jas tekijoita oli useita, vastaa seuraaviin kysymyksiin ajatellen henkiloa, jaka ali mielestasi aktiivisin tekija.) 

252. Kuinka vanha han ali? Nain ___ vuatta (Jas et tieda, niin arviai suunnilleen.) 

253. Tunsitko hanet entuudestaan? 1 en lainkaan 2 jan kin verran 3 hyvin 

254. Missa teko tapahtui (esim. kotona, kadulla, koulussa, laivalla)? --------------

255. Kuvaile muutamalla sanalla, milta sinusta tuntui: ------ ------------- -

256. Kerroitko asiasta kenellekaan? 1 en 2 kylla, kenelle: ----- --------

257. Aiheuttiko tama kokemus sinulle seuraavia asioita? (Voit valita useita kahtia.) 

1 pelkoa 
2 hapeaa 
3 vihaa 

4 masennusta 
5 univaikeuksia/painajaisia 
6 keskittymisvaikeuksia 

7 vaikeuksia ihmissuhteissa 
8 myonteisia asioita, mita: 



29 

KIITOS OSALLISTUMISESTASI! 

Muista, etta kukaan koulussa ei nae vastauksiasi. 

Jos haluat antaa palautetta tasta tutkimuksesta, voit kirjoittaa ajatuksiasi talle 
sivulle. 

Jos jokin asia jlii vaivaamaan Sinua, kannattaa puhua asiasta esimerkiksi 
koulusi terveydenhoitajan taijonkun muun aikuisen kanssa. Lislitietoaja apua 
saat halutessasi myos seuraavilta tahoilta: 

• Mannerheimin Iastensuojeluliitto (www.mll.fi): Lasten ja nuorten 
puhelin: 0800-120400 (maksutta koko maasta). 

a Vliestiiliitto: Nuorten Avoimet Ovet, puh. (09) 644 066, slihkopostiosoi
te: open.house@lvacstoliitto.fi (palvelut maksuttomia aile 18-vuotiaille) 

a Raiskauskriisikeskus Tukinainen (www.tukinainen. til: maksuton 
kriispuhelin 0800-97899, slihkoposti: office(a)tukinainen.fi 

• Rikosuhripliivystys (www.rikosnhrip!iivystys.ti): Auttava puhelin: 
0600-16116, puhelun hinta 62 p +ppm. 
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TRENDS AND PATTERNS OF SELF-REPORTED 
JUVENILE DELINQUENCY IN FINLAND 

The report includes chapters by five authors. All contributions are based 
on self-report surveys of juvenile delinquency. Chapters 2-4 are based on 
the fourth sweep (200 1) of the Finnish Self-Report Delinquency Study 
(FSRD). The previous sweeps were carried out in 1995, 1996 and 1998. 
The FSRD indicator system targets ninth-grade ( 15-16-year-old) students 
in Finnish-language schools. Chapters 5 and 6 utilize local self-report 
studies conducted in the cities of Helsinki and Turku. 

1 Methods of measuring crime Janne Kivivuori 

This introductory chapter examines the problem of undetected crime, 
which makes official statistics an inadequate source of information about 
the extent and patterns of delinquency. Critical analysis of official 
statistics, experimental designs, proxy reports, victim reports and self
reports are briefly discussed as options to overcome the problem of 
undetected crime. 

2 Trends and patterns of delinquency, 1995-2001 
Janne Kivivuori 

Sample, administration and questionnaire. The FSRD schools were 
randomly selected from a register of Finnish-language municipal schools 
with geographical area and community type (urban, semiurban and rural) 
as stratification criteria. In each year, all ninth-grade pupils of the selected 
schools comprised the target population, including those placed in special 
education classes because of disciplinary or learning problems. To ensure 
confidentiality, the respondents sealed the anonymously completed 
questionnaires into envelopes. In the 2001 sweep, 4,347 students in 48 
schools participated in the study. 
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The FSRD questionnaire was originally developed on the basis of 
the questionnaire used in the International Self-Repmt Delinquency Study 

(see Junger-Tas et al. 1994). Table I shows the 18 offenses covered by the 
present questionnaire, 14 of which have been used in all four sweeps. 

Participation in offenses 1995-2001. Participation in the 
destruction of property in and outside the school has decreased. 
Participation in various thefts has also decreased, the most marked drop 
taking place in the prevalence of shoplifting. Participation in violence

related offenses has been more stable. The 2001 sweep indicated slightly 
higher levels of participation in fighting in public places and beating up 
somebody than in 1998 (the present level is roughly the same as in 
1995-1996). Participation in bullying at school has decreased after 1998. 

Table 1 The percentage of 15-16-year-old adolescents who committed the offense•, 
1995-2001 

1995 1996 1998 2001 pi 
Truancy [45.8 42.2 43.4]b 38.8 *** 

Running away from home 8.4 7.3 7.1 6.4 
Driving without a license [35.9] 24.8 19.9 2!.7 * 
Graffiti writing/drawing 18.6 18.2 16.1 13.1 *** 

Vandalism at school 13.7 12.9 11.3 8.6 ** 
Vandalism outside school 19.9 15.9 13.5 10.2 *** 

Shopliftingc 15.4 19.0 15 .2 11.9 *** 
Stealing at school 30.1 27.2 20.5 19.2 
Stealing at home 20.2 2!.0 20.9 16.7 *** 

Buying stolen goods 9.0 10.5 7.5 5.9 
Auto theftd .. 1.4 1.1 0.8 

Bullying at school 24.9 2!.6 20.3 14.6 *** 
Taking part in a fighte 13.3 13.6 12.6 13.8 
Beating up somebody 7.5 7.3 5.9 8.0 * 

Use of marih. or hashish 4.4 6.7 7.0 8.5 
Misuse of legal medicinef 8.7 7.8 5.8 7.8 * 

Use of hard drugs8 .. .. .. !.6 
Drunken drivingh 16.2 16.2 16.3 12.6 *** 

N' 1,195 4,204 4,503 4,347 

.. =the questwn was not asked. a) During the last year. b) Brackets mdtcate that the 
wording of the question was changed. c) Stealing from shops or kiosks. d) Excludes 
stealing or taking the parents' car without permission. e) Taking part in a fight in a 
public place. f) Use of legal medicine in order to become intoxicated. g) Typically 
exstacy, heroin, etc. h) In a motor vehicle. i) The number of students who responded. 
j) * = p<.OS, ** p<.01, *** = p<.OOI. The statistical significance refers to the 
difference between the findings of 1998 and 200 I. 
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Use of marihuana or hashish has steadily increased, a trend that has 
corroborated in other youth surveys also. 

Increasing conformity. Questions about 14 offenses have been 
identical in all four FSRD sweeps. The percentage of pupils who had not 
committed any of these 14 offenses has been steadily rising during the 
period 1995-2001 (Figure 1 ). 

60~------------------------------------~ 
49,8 

50 

40 - 4M 

%30 

20 . -28,2 .. _, ... .. .................................... . ,----------~ ! 
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Figure 1 The proportion of adolescents who did not commit any of the 14 
offenses, 1995-2001 (%) 

Of course, it cannot be ascertained that the abstaining respondents abstain 
from all forms of crime and deviance. The observation is dependent on the 
repertory of offenses included in the questionnaire. 

Crime-related attitudes. In the FSRD, crime-related attitudes are 
measured by items that have been developed on the basis of neutralization 
theory. The acceptance of neutralizing statements (excuses and 
justifications of juvenile crime) by Finnish ninth graders has decreased 
from 1995 to 2001. Juveniles have become more punitive and less tolerant 
of juvenile crime. Interestingly, this is not a function of decreasing 
participation in delinquency. Even those adolescents who participate in 
offenses have become less tolerant. 

Likelihood of police contact. Over the period 1995-2001, the 
likelihood of adolescents becoming known to the police has increased in 
the context of violent offenses, shoplifting and destruction of school 
property. The most important factor explaining this trend is probably the 
increasing propensity of bystanders, victims and others to report juvenile 
misbehavior to the police. Changing control practices of the police, for 
example a zero tolerance ideology, may also have contributed to this trend. 
Regarding shoplifting, increased likelihood of police contact probably 
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reflects improving technical surveillance and the rising propensity of store 
owners and shopkeepers to report shoplifters to the police. School 
authorities are also more likely to report student offenses to the police. It 
is suggested that the increase of recorded assault offenses by juveniles in 
official statistics during the late 1990s results, to a significant extent, from 
the increasing, and more effective, efforts to control adolescent behavior. 

The interpretation which best describes the Finnish delinquency and 
youth crime scene is polarization. Increasing proportions of youth refrain 
from even petty crime and norm-breaking behaviour. However, the self
report surveys of 1995-2001 cannot detect significant changes in the other 
end of the delinquent continuum: the group of active delinquents does not 
seem to be growing, nor becoming more delinquent than it used to be. 
However, it should be noted that the school-based survey probably 
excludes some of the most active offenders and the most serious offenses. 

Finland and Sweden. Self-report surveys targeting ninth-grade 
students have been conducted in Sweden in 1995, 1997 and 1999 (Ring 
2000). The questions are not identical in the Swedish and Finnish surveys, 
but both have been developed on the basis of the ISRD (see Junger-Tas et 
al. 1994) and many of the questions are close enough to warrant 
comparison. Interestingly, the two countries seem to share some basic 

trends in adolescent delinquency. For example, participation in shoplifting, 
stealing at school and destroying property seem to have decreased in both 
countries, while participation in violence has been comparatively stable. 
The percentage of adolescents refraining from all offenses has been 
increasing in both countries. This convergent finding is especially 
interesting because the Swedish studies have used a different selection of 
offenses. 



3 Disgusting! 
Young people's interpretations of sexual 
harassment experiences Paivi Honkatukia 
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The 2001 sweep of the FSRD included questions on the respondents' 
experiences as targets of sexual harassment. The article explores these 
experiences mainly from the constructionist framework, by examining the 
meanings and interpretations the victims attach to such experiences. 

Forty-two per cent of females and sixteen per cent of males 
admitted having experienced unwanted advances, touches or kissing 
attempts (lifetime prevalence). The respondents were asked follow-up 
questions on the most intense experience of this sort they recalled. 

Incident descriptions reveal a continuum of sexual violence ranging 
from unwanted advances to rape and sexual abuse. Female respondents 
had been typically harassed by older males while males reported having 
been harassed by females of the same age (or by younger females, see 
Figure 2). Males often mentioned parties or discos as sites where they had 
been harassed, while females typically experienced harassment in their 
own, or somebody else's, home. Females typically reported negative 
emotions (like anguish, fear or shame) because of the harassment, while 
many male respondents reported having been pleased by the incident. 

Some of the females reported that they had learned something from the 
experience, for example how to avoid certain situations, how to be tough 
or how to say 'no' more firmly. 
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Figure 2 Age of the person who harassed sexually, by sex of victim. The 
experience the victim recalls most intensely. In multiple-perpetrator 
situations, the age of the most active offender. 
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There were also similar features in female and male descriptions of sexual 
harassment experiences. Some males revealed that they had felt disgust, 
shame or fear. A small minority of females described the occurrence as 
funny, flattering or stimulating. 

4 Delinquency and part-time work Anne Kouvonen 

The 2001 sweep of the FSRD included questions about part-time work 
during the school year. The data shows that intensive (10 hours or more 
per week) part-time work is moderately associated with an increased 
likelihood of delinquent acts. Intensive work during the school year does 
not keep adolescents 'out of trouble' , and at a general level intensive work 
cannot be used as a means of preventing juvenile delinquency. This 
research does not claim that adolescent work causes delinquency, or that 
work is always bad for adolescents. However, under certain conditions 
work during the school year may be harmful. 

5 Comparing the Delinquency of Sixth and Ninth 
Grade Students Venia Salmi 

In the spring 2001, a local self-report study of Helsinki sixth-grade 
students was conducted. The respondents (N=427) were 12 to 13 years 
old. Since most of the delinquency questions were adopted from the 
FSRD, it was possible to compare the delinquent participation of Helsinki 
sixth and ninth graders. In many offense types the younger group reported 
higher levels of participation (Table 2). This seems to reflect the typical 
onset of delinquency types. The earlier the typical onset, the bigger the 
difference in last year prevalence between 12-13-year-olds and 15-16-
year-olds. 



165 

Table 2 Last year prevalence and the percentage of offenders who committed the 
most recent offense in group, by age in Helsinki, 2001. The offenses are in 
the order of"socia li ty" among sixth-_grade students. Higher ftgt1re boldfaced. 

Last year prevalence Offense committed in 
(%)" group (%)b 

Age Age 
12-13 15-16 12-13 15-16 

Graffiti writing/drawing 20,2 16,1 87,0 68,7 
Vandalism 12,1 13,2 76,7 65,2 
Bullying at school 27,5 10,5 76,7 62,1 
Shoplifting 22,2 14,1 72,4 48,8 
Stealing at school 27,2 18,8 58,0 30,6 
Vandalism at school 13,7 11,8 54,9 44,0 
Buying stolen property 6,3 7,6 46,1 41,5 
Beating up somebody 11,1 7,3 38,5 25,0 
Running away from home 5,7 8,9 31,6 35,4 
Truancy 26,8 44,8 30,4 28,7 
Stealing at home 25,7 19,9 47 2,7 
(N) 427 504 

a) Percentage of respondents who committed the offense dunng the last year. b) The 
most recent offense during the last year. The number of offenders varies in each cell. 

In all offense types, 12-13-year-olds were more likely to have committed 
their offenses in groups, that is, with at least one other person actively 
involved (running away from home is the exception). The article 
concludes by discussing the interrelationship between decreasing 
prevalence and decreasing "sociality" of delinquency from the point of 
view of group socialization theory and criminological learning theories. 

6 Local self-report study in the city of Turku, 
Finland Henrik Elonheimo 

Local self-report studies have been conducted in 1992 and 2001 in the city 
of Turku (population approximately 17 4,000). 

Participation in theft and destruction of property has decreased 
while the incidence of (especially violent) offenses has increased. The 
Turku findings, contrasting the years 1992 and 2001, are generally 
consistent with the national series between 1995 and 2001. The findings 
support the polarization hypothesis in the more radical sense that the 
participation rates decrease while the average number of offenses 
increases: fewer adolescents participate in delinquency, but those who do 
participate are more intensely delinquent than delinquents used to be. It is 
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possible that developments such as this take place in specific local 
(perhaps urban) areas, while nationally aggregated trends are different. 

When the ninth graders ofTurku are compared .with ninth graders 
of other large cities (with a population of at least I 00,000), participation 
rates are "normal" or somewhat lower than in other cities. 
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