
KYSELYLOMAKE

Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa

FSD2053 Poliisin turvallisuusbarometri 2001

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

QUESTIONNAIRE

This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data
Archive:

FSD2053 Police Barometer 2001

If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged
by means of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/
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Liite 1: Haastattelulomake 
(muutokset  vuoteen 1999 merkitty tummennetulla tekstillä) 
 
 
POLIISI JA SUOMEN SISÄINEN TURVALLISUUS (osa 1) 
 
 
 
1. Miten tärkeänä pidätte seuraavien viranomaisten ja tahojen roolia (pois: poliisin ohella) rikostorjun-
nassa ja lähiyhteisönne turvallisuuden parantamisessa? KORTTI 7B (1015) 
ARVOTTU JÄRJESTYS 
 
   erittäin melko ei kovin ei lain-
kaan 
   tärkeä tärkeä tärkeä tärkeä 
vapaaehtoistoiminta (1016) 
kirkko ja seurakunnat (1017) 
palo- ja pelastustoimi (1018) 
yksityiset vartiointiliikkeet (1019) KORTILLE KYSYMYS: 
yrityselämän toimenpiteet (1020) Roolin tärkeys turvallisuuden 
terveydenhuolto (1021)  parantamisessa. 
rajavartiolaitos (1022) 
tulli (1023) 
puolustusvoimat (1024) 
koulut (1025) 
sosiaalitoimi (1026) 
poliisi 
 
2. Missä määrin poliisi mielestänne pystyy kantamaan vastuun yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ta-
kaamisessa Suomessa? LUETTELE 1-4 (1035) 
 
 1  kokonaan 
 2  pääosin 
 3  melko pieneltä osin 

4 ei juuri lainkaan 
5 ei osaa sanoa 

 
3. Mitkä tällä KORTILLA (7C) mainituista tehtävistä kuuluvat teidän arvionne mukaan poliisille? 
Sanokaa vain poliisille kuuluvien asioiden numerot. (1036) 
 
Lakien noudattamisen yleisvalvonta 
Järjestyksen valvonta yleisillä alueilla 
Pelastustoimien johtaminen onnettomuustapauksissa 
Päivystys- ja hälytystehtävät 
Rikosten tutkinta 
Päihtyneiden säilöönotto 
Liikennevalvonta 
Peltikolarien tutkinta 
Liikenneturvallisuustyö 
Huumeiden käyttäjien kontrolli 
Yksityisten ihmisten välisten ristiriitojen ratkaisu 
Esimerkiksi alkoholistien ja vankilakierteeseen joutuneiden auttaminen ja tukeminen 
Maan rajojen vartiointi 
Laittoman maahantulon estäminen 
Terroristien hyökkäysten torjunta 
Maahan saapuvien pakolaisten vastaanotto 
Yksityisten ihmisten omaisuuden vartiointi 
Turvapaikkatutkinta 
Passintarkastustehtävät 
Ulkomaalaisvalvonta 
Poliittisten ääriryhmien tarkkailu 
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Passien myöntäminen 
Ajokortin myöntäminen 
Ampuma-aseiden hallussapitoluvat 
Henkilöllisyystodistukset 
Elinkeinoelämän valvonta 
Järjestyksen valvonta maksullisissa huvitilaisuuksissa 
Metsästyksen ja kalastuksen valvonta 
Arpajaisten ja loton valvonta 
Pelastuspalvelut, etsinnät 
Syyttämistehtävät 
Vanginkuljetustehtävät 
Ulosottotehtävät 
Virka-aputehtävät 
Ennalta estävä tiedotus ja valistus 
laillisuus- ja liikennekasvatus kouluissa 
 
4. Onko teillä omakohtaisia kokemuksia kansainvälisestä rikollisuudesta lähiympäristöstänne tai kauem-
pana (esim. kv. huumekauppa, terrorismi, tietoverkkojen käyttäminen rikolliseen toimintaan)? (1037) 
 
 1  erittäin paljon 
 2  melko paljon 
 3  melko vähän 
 4  ei lainkaan  
 
5. Uhkaako kansainvälinen rikollisuus mielestänne Suomea …? (1038) 
 
 1  erittäin paljon 
 2  melko paljon 
 3  melko vähän 
 4  ei lainkaan  
 
POLIISIN TEHTÄVIEN TÄRKEYS (osa 2) 
 
6. Miten tärkeinä pidätte seuraavia asioita poliisin hoitaman yleisen järjestyksen ja turvallisuuden kannal-
ta …? KORTTI 7D (1039) ARVOTTU JÄRJESTYS. 
 
KORTILLE TEKSTI: Toimenpiteen tärkeys yleisen järjestyksen ja turvallisuuden kannalta: 
 
  erittäin melko ei kovin ei lainkaan 
  tärkeä tärkeä tärkeä tärkeä  
 
juopottelun kieltäminen julkisilla paikoilla (1040) 
julkisilla paikoilla ja rappukäytävissä virtsaamiseen puuttuminen (1041) 
prostituution täyskielto ja valvonnan lisääminen (1042) 
alkoholistien ja päihteiden väärinkäyttäjien hoitoon ohjaaminen ja työllistäminen (1043) 
huomion kiinnittäminen vanhempien käyttäytymisesimerkkeihin (1044) 
vaikuttaminen nuorten huumeiden käyttöä koskeviin asenteisiin (1045) 
työllisyyden parantuminen yleisesti (1046) 
nuorten vapaa-ajanviettomahdollisuuksien lisääminen (1047) 
kotien ja vanhemmuuden merkityksen lisääminen yhteiskuntapoliittisin toimin (1048) 
tietoisuuden lisääminen talousrikollisuuden yhteiskunnalle aiheuttamista vahingoista (1049) 
poliisin tehokkaampi puuttuminen pieniin rikoksiin ja rikkomuksiin (ns. nollatoleranssi) (1050) 
 
7. Pidättekö kansainvälisen poliisiyhteistyön antamia mahdollisuuksia rikollisuuden torjunnassa Suomes-
sa …? LUETTELE 1-4 KORTTI 7E (1060) 
 
 1  erittäin merkittävänä 
 2  melko merkittävänä 
 3  ei kovin merkittävänä 
 4  merkityksettömänä 
 4 eos 
 



 55

8. Miten tärkeänä pidätte seuraavia tehtäviä poliisin työssä? ARVOTTU JÄRJESTYS. KORTTI 7F 
(1060) 
 
KORTILLE KYSYMYS: Tehtävien tärkeys poliisin työssä 
 
  erittäin melko ei kovin ei lainkaan 
  tärkeä tärkeä tärkeä tärkeä 
 
autovarkauksien selvittäminen (1062) 
asuntomurtojen selvittäminen (1063) 
huumerikosten selvittäminen ja paljastaminen (1064) 
raharikosten selvittäminen (petokset, tunnuslukujen varastaminen yms.) (1065) 
poliisin partiointi ja muu näkyvä toiminta (1066) 
liikennevalvonta (1067) 
kiireellisiin hälytyksiin vastaaminen (1068) 
päihtyneiden huostaanotto (1069) 
väkivaltarikosten selvittäminen ja torjunta (1070) 
kotiväkivaltaan puuttuminen (1071) 
viranomais- ja muu rikollisuutta ennalta estävä yhteistyö (1072) 
talousrikostorjunta (1073) 
poliisin lupapalvelut (1074) 
rikosprosessin todistajana esiintyvän turvallisuudesta huolehtiminen 
rikosten ilmoittamisvelvollisuuden parantamiseen panostaminen 
 
9. Arvioikaa seuraavien valvontamuotojen merkitystä liikenneturvallisuuden kannalta. KORTTI. 
ARVOTTU JÄRJESTYS 
 
  erittäin melko melko           täysin 
  merkittävä merkittävä merkityksetön           merkityksetön 
 
nopeusvalvonta taajamissa 
nopeusvalvonta pääteillä   Kortille teksti: Merkitys liikenne- 
rattijuopumusvalvonta   turvallisuuden kannalta 
turvavöiden käytön valvonta 
muu ajotapavalvonta (esim. ohitukset, kaistan vaihdot) 
raskaan liikenteen valvonta (esim. kuorma-autot, yhdistelmät) 
kevyen liikenteen valvonta (esim. Polkupyörät ja mopot) 
risteysvalvonta taajamissa 
 
RIKOKSEN PELKO JA RIKOSRISKIT (osa 3) 
 
10. Mikä tai mitkä tällä kortilla mainituista asioista ovat sellaisia, joissa koette yksinolonne turvat-
tomaksi? Sanokaa sellaisten asioiden numerot kortilta. KORTTI 7G (1080) 
 
kotona päiväsaikaan (1081) 
kotona pimeän tultua (1082) 
kodin lähistöllä päiväsaikaan (1083) 
kodin lähistöllä pimeän tultua (1084) 
keskustassa päiväsaikaan (1085) 
keskustassa pimeän tultua (1086) 
päivisin autolla liikuttaessa (1087) 
öisin autolla liikuttaessa (1088) 
pankkiautomaatilla asioidessanne (1089) 
myöhään perjantai- ja lauantai-iltoina asuinalueellanne 
myöhään perjantai- ja lauantai-iltoina paikkakuntanne keskustassa 
 
11. Kuinka vakavana ongelmana pidätte rikollisuutta lähiympäristössänne, onko se …? LUETTELE 
1-4 (1090) 
 1  erittäin vakava 
 2  melko vakava 
 3  en kovin vakava 
 4  en lainkaan vakava ongelma 
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12. Missä määrin seuraavat asiat ja ilmiöt huolestuttavat Teitä …? KORTTI 7H (1091) ARVOTTU JÄR-
JESTYS 
 
   erittäin melko melko ei lain- 
   paljon paljon vähän kaan 
 
pahoinpitelyt (1092) 
seksuaalinen ahdistelu ja väkivalta (1093) 
asuntomurrot (1094) 
autovarkaudet (1095) 
ilkivalta ja vandalismi (1096) 
huumeiden käyttö ja myynti (1097) 
alaikäisten juopottelu (1098) 
nuorison kerääntyminen keskustoihin ja julkisiin paikkoihin (1099) 
ampuma-aseella tehty rikos (1100) 
rattijuoppous (1101) 
juopuneet julkisilla paikoilla 
tietoturvallisuus Internetissä 
 
13a. Oletteko joutunut jonkin seuraavien rikosten uhriksi tai kohteeksi …? KORTTI 7J. (1120) 
 
  tänä         viime     2-3 vuotta   yli 5 vuotta     ei              ei osaa sanoa 
  vuonna   vuonna   sitten           sitten               koskaan 
 
asuntomurto tai sen yritys (1121) 
omaisuuden varastaminen (1122) 
omaisuuden vahingoittaminen (1123) 
pahoinpitely (1124) 
autovarkaus tai sen yritys (1125) 
aseellinen uhkaus (1126) 
seksuaalinen ahdistelu tai väkivalta 
muu rikos tai haitanteko (1127) 
 
13 b.  Minkä tällä kortilla mainittujen rikosten silminnäkijäksi olette joutunut? KORTTI   
 
   Kyllä Ei 
asuntomurto tai sen yritys (1121) 
omaisuuden varastaminen (1122) 
omaisuuden vahingoittaminen (1123) 
pahoinpitely (1124) 
autovarkaus tai sen yritys (1125) 
aseellinen uhkaus (1126) 
seksuaalinen ahdistelu tai väkivalta 
muu rikos tai haitanteko (1127) 
 
13 c. Oletteko ollut todistajana tai asianomistajana rikosprosessissa? 
 
  1. kyllä 
  2. ei 
 
 13 d. JOS KYLLÄ: Oletteko kokenut uhkailua tai painostusta jonkun rikosprosessiin 
osallistuvan taholta? Jos olette niin kenen? 
 

1. Vastaajan (rikoksesta epäilty) 
2. Vastaajan asiamies 
3. Muu taho 
4. Ei ole kokenut uhkailua/painostusta 
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14a. NIISTÄ, JOIDEN UHRINA/KOHTEENA OLLUT KYS. 13: Ilmoititteko poliisille jouduttuanne 
viimeksi …:n kohteeksi? 
   Kyllä (1) ei (2) 
 
JOS K1121 = 1-4: asuntomurto tai sen yritys (1130) 
JOS K1122 = 1-4: omaisuuden varastaminen (1131) 
JOS K1123 = 1-4: omaisuuden vahingoittaminen (1132) 
JOS K1124 = 1-4: pahoinpitely (1133) 
JOS K1125 = 1-4: autovarkaus tai sen yritys (1134) 
JOS K1126 = 1-4: aseellinen uhkaus (1135) 
       seksuaalinen ahdistelu tai väkivalta 
JOS K1127 = 1-4: muu rikos tai haitanteko (1136) 
 
14b. NIISTÄ, JOISTA EI ILMOITTANUT POLIISILLE (JOS K1130-1136 = 2). Mistä syystä ette il-
moittanut poliisille …:sta? (vastaukset 1145-1151) 
 
1  en ajatellut rikoksen olevan kyllin vakava 
2  ajattelin poliisin olevan kykenemätön ratkaisemaan asian 
3  ajattelin, ettei poliisi ole kiinnostunut asiasta 
4  ajattelin, ettei se ole poliisiasia 
5  pidin asiaa yksityisenä 
6  raportoin asiasta muulle viranomaiselle 
7  en ilmoittanut muusta syystä, mistä? 
 
15. Mitä tällä KORTILLA (7K) olevista toimenpiteistä olette tehnyt rikosvaaran tai rikosriskin torjumi-
seksi? Sanokaa vain tekemienne toimenpiteiden numerot.(1155). 
 
1 käytän säännöllisesti turvalukitusta asunnossani 
2 asunnossani on hälytyslaitteet 
3 autossani on hälytyslaite ja murtosuojaus 
4 säilytän polkupyörääni turvalukitussa tilassa 
5 lukitsen polkupyöräni kiinni johonkin kiinteään kohteeseen 
6 olen hankkinut oman turvallisuuteni vuoksi sumuttimen tai vastaavan turvalaitteen 
7 varoitan naapureitani epämääräisistä liikkujista 
8 vältän liikkumasta yksin iltaisin keskustassa 
9 tyhjennän kesämökkini arvotavaroista talven ajaksi 
10 en lähetä henkilötietojani Internetissä 
11 ei mitään näistä/eos 
 
 
 
POLIISIPALVELUJEN SAATAVUUS JA LAATU (osa 4) 
 
16. Mihin puhelinnumeroon soittaisitte, jos tarvitsisitte poliisiapua? (1165) 
 
 1  10022 
 2  112 
 3  muu, mikä? 
 4  en osaa sanoa 
 
17. Jos olisitte kiireellisen poliisiavun tarpeessa, minkä ajan kuluttua yhteydenotosta uskoisitte poliisin 
olevan tapahtumapaikalla? (1166) 
 
 1  0-5 min. 
 2  6-10 min. 
 3  11-20 min. 
 4  21-30 min. 
 5  alle tunnin 
 6  yli tunnin 
 7  alle kaksi tuntia 
 8  yli kaksi tuntia 
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18. Kuinka usein olette nähneet poliisin partioivan asuinalueellanne? (1167) 
 
 1  päivittäin 
 2  viikoittain 
 3 kerran kuukaudessa 
 4  useamman kerran kuukaudessa 
 5  harvemmin 
 6  en koskaan  
 
19. Kuinka pitkä matka on kotoanne a) lähimmälle poliisiasemalle (1168), b) poliisin lupapalvelupisteelle 
(1169)? Arvioikaa matka puolen kilometrin tarkkuudella. 
 
20. Mitkä tällä kortilla olevista asioista toivoisitte hoidettavan mahdollisimman selväksi jo puhelimessa, 
sähköpostitse tai muulla vastaavalla tavalla? KORTTI 7L (1170). 
 
1  polkupyörävarkaus tai vastaava 
2  yleisneuvo poliisilta (jossain jokapäiväisessä asiassa) 
3  autokolari, ei loukkaantumisia (todiste vakuutusyhtiölle) 
4  vandalismi (esim. graffitit) 
5  neuvonta rikoksilta suojautumiseksi 
6  autovarkaus 
7  omaisuuden katoaminen 
8 ei mikään/eos 
 
21. Oletteko ollut yhteydessä (kontakti poliisin kanssa) poliisiin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana 
jossakin tällä kortilla mainituista asioista? KORTTI 7M (1180). 
 
1  rikoksen kohteena 
2  rikoksen todistajana tai silminnäkijänä 
3  järjestyshäiriön yhteydessä 
4  liikennevalvonnan, -rikkomuksen tai onnettomuuden yhteydessä 
5  lupa-asiassa 
6 poliisin yleisötilaisuudessa 
7 poliisin vierailun yhteydessä esim. asukasyhdistyksen tilaisuuteen 
8 tavatessanne poliisin virka-asioissa 
9  jonkin muun tapauksen tai asian yhteydessä, minkä? 
10  en ole ollut millään tavalla yhteydessä poliisiin 
 
 
22. JOS ON OLLUT YHTEYDESSÄ (JOS K1180=1-5): Kun viimeksi olitte  yhteydes-
sä poliisiin, niin mitkä tällä kortilla mainituista kohdista kuvaavat asianne hoita-
mista…? (1181-1190). 
 
      
  
oliko poliisin asennoituminen ymmärtäväistä ja asiallista (1182) 
käsittelikö poliisi asiaanne ripeästi (1183) 
selvittikö poliisi Teille tilanteenne ja mahdollisuutenne asiassanne (1184) 
oliko poliisi hienotunteinen Teitä ja asiaanne kohtaan (1185) 
oliko poliisi mielestänne puolueeton Teitä ja asiaanne kohtaan (1186) 
tunsitteko, että poliisi arvosti Teitä asiakkaana (1187) 
antoiko poliisi riittävästi tietoa asiaanne liittyen (1188) 
toimiko poliisi mielestänne huolellisesti ja virheettömästi (1189) 
toimiko poliisi ammattitaitoisesti arvostettavalla tavalla (1190) 
 
23. Oletteko tämän tai viime vuoden aikana tehnyt ilmoituksen poliisille havaitsemastanne häiriöstä tai 
epäkohdasta tai tehnyt rikosilmoituksen? (1206) 

1 kyllä 
2 ei 
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24. JOS 24a VASTAUS 1: Mitä tällä kortilla mainituista asioista koitte tapahtuneen viimeisimmässä 
asioinnissanne…? KORTTI    
 
ilmoittamanne epäkohta tai häiriö poistettiin melko välittömästi (1208) 
koitte ilmoituksenne johtaneen lähialueenne turvallisuuden paranemiseen (1209) 
tekemänne rikosilmoitus johti esitutkintaan (1210) 
rikosilmoitusasiassanne päästiin yhteisymmärrykseen (1211) 
poliisi ei saapunut ilmoittamallenne tapahtumapaikalle (1212 
poliisi ei kiinnittänyt tarpeeksi huomiota ilmoitukseenne (1213) 
 
25. Arveletteko poliisin Suomessa suhtautuvan eri kulttuureista ja roduista lähtöisin oleviin ihmisiin mui-
hin suomalaisiin verrattuna…? LUETTELE (1214) 
 
 1  tiukemmin 
 2  samalla tavoin 

3 löysemmin 
4 ei osaa sanoa 

 
26. Miten hyvin poliisi on mielestänne onnistunut seuraavissa tehtävissään? KORTTI. ARVOTTU 
JÄRJESTYS. 
 
  erittäin melko melko erittäin EOS 
  hyvin hyvin huonosti huonosti 
 
autovarkauksien selvittäminen (1062) 
asuntomurtojen selvittäminen (1063) 
huumerikosten selvittäminen ja paljastaminen (1064) 
raharikosten selvittäminen (petokset, tunnuslukujen varastaminen yms.) (1065) 
poliisin partiointi ja muu näkyvä toiminta (1066) 
liikennevalvonta (1067) 
kiireellisiin hälytyksiin vastaaminen (1068) 
päihtyneiden huostaanotto (1069) 
väkivaltarikosten selvittäminen ja torjunta (1070) 
kotiväkivaltaan puuttuminen (1071) 
viranomais- ja muu rikollisuutta ennalta estävä yhteistyö (1072) 
talousrikostorjunta (1073) 
poliisin lupapalvelut (1074) 
 
27. Missä määrin luotatte seuraavien viranomaisten tai tahojen toimintaan …? KORTTI (1223) 
ARVOTTU JÄRJESTYS 
 

 erittäin melko melko erittäin eos 
 paljon paljon vähän vähän 

poliisi 
palo- ja pelastustoimi 
yksityiset vartiointiliikkeet 
rajavartiolaitos 
tulli 
puolustusvoimat 
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TAUSTATIETOJA VASTAAJASTA  
 
28. Kuinka kauan olette asunut paikkakunnallanne? (alle 1 vuotta, 1-2 vuotta, 3-5 vuotta, 6-10 vuotta, 11-
15 vuotta, yli 15 vuotta) (1230) 
 
29. Kuinka usein Teillä on tapana matkustaa ulkomaille? (kerran vuodessa, useamman kerran vuodessa, 
satunnaisesti, ei koskaan) (1231) 
 
30. Miten usein liikutte a) asuinpaikkakuntanne keskusta-alueilla iltaisin tai öisin? 
 
päivittäin (1)  viikoittain (2)  satunnaisesti (3)  ei koskaan (4)   ei osaa sanoa (5) 
 
jalkaisin (1132) 
julkisella liikenteellä (1133) 
omalla autolla (1134) 
polkupyörällä (1135) 
 
b) muiden paikkakuntien keskusta-alueilla iltaisin tai öisin? 
 
päivittäin (1)  viikoittain (2)  satunnaisesti (3)  ei koskaan(4)   ei osaa sanoa (5) 
 
jalkaisin (1136) 
julkisella liikenteellä (1137) 
omalla autolla (1138) 
polkupyörällä (1139) 
 
31. Oletteko Te itse tai joku muu perheestänne tai lähisukulaisistanne poliisin tai poliisilaitoksen palve-
luksessa? (1245) 
 
1 kyllä 
2 ei 
 


