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Turvallisuustutkimus 2006
Vastatkaa kysymyksiin rastittamalla Teille sopivin vaihtoehto kussakin vastauskohdassa

9. Asuinalue

	 q	 Kunnan tai kaupungin keskusta
	 q	 Esikaupunki, lähiö tai muu taajama
	 q	 Haja-asutusalue

8. Asuntoni on

	 q	 Omistusasunto
	 q	 Yksityinen vuokra-asunto
	 q	 Kunnallinen vuokra-asunto
	 q	 Muu

7. Asuntotyyppi

	 q	 Kerrostalo
	 q	 Rivi/paritalo
	 q	 Omakotitalo
	 q	 Muu asumismuoto

6. Mikä on asemanne työmarkkinoilla tällä hetkellä?

	 q	 Vakituisessa työsuhteessa
	 q	 Määräaikaisesti työsuhteessa
	 q	 Työtön, alle vuoden
	 q	 Yli vuoden työttömänä
	 q	 Opiskelija
	 q	 Eläkeläinen
	 q	 Kotiäiti / -isä
	 q	 Yrittäjä

5. Koulutus (Valitkaa korkein vaihtoehto)

	 q	 Perus-, keski-, tai kansalaiskoulu
	 q	 Ylioppilas
	 q	 Ammattikoulututkinto
	 q	 Ammatillinen opisto- tai ammattikorkeakoulututkinto
	 q	 Korkeakoulututkinto

4. Asuuko perheessänne alle 18-vuotiaita lapsia

	 q	 Kyllä
	 q	 Ei

3. Perhesuhde

	 q	 Parisuhteessa asuva
	 q	 Vanhempien luona asuva
	 q	 Yksinhuoltaja
	 q	 Yksin asuva
	 q	 Muu

2. Syntymävuosi 

 19 |___|___|

1. Sukupuoli

	 q	 Mies
	 q	 Nainen

Vastaajan taustatiedot:

10. Mitä asioita pidätte omaa asuinviihtyvyyttänne häiritsevinä tekijöinä asuinkunnassanne?

 

 A. Huumeiden käyttäjät/huumekauppa .............q	 q	 q	 q	 q 
 B. Nuorison häiriökäyttäytyminen .....................q	 q	 q	 q	 q 
 C. Yleisten paikkojen epäsiisteys .....................q	 q	 q	 q	 q 
 D. Alkoholin juominen julkisella paikalla ...........q	 q	 q	 q	 q

 E. Ilkivalta (mm. töhriminen, rikkominen) ..........q	 q	 q	 q	 q

ei lainkaan
häiritsevä

hiukan
häiritsevä

melko
häiritsevä

erittäin
häiritsevä

en osaa
sanoa

11. Miten usein liikutte jalkaisin kuntanne keskusta-alueella iltaisin tai öisin?

	 q	 Päivittäin tai  q	 Viikoittain q	 Pari kertaa  q	 Harvoin q	 En juuri koskaan  
  lähes päivittäin    kuukaudessa

12. Kuinka turvalliseksi tunnette olonne seuraavissa paikoissa ?
 

 A. Kävellessänne yksin myöhään perjantai-
  ja lauantai-iltoina asuinalueellanne q	 q	 q	 q		 q	 q 
 B. Kävellessänne yksin myöhään perjantai- ja
	 	 lauantai-iltoina asuinkuntanne keskustassa q	 q	 q	 q		 q	 q 
 C. Ollessanne yksin kotona pimeällä q	 q	 q	 q	 	 q

turval-
liseksi

melko
turval-
liseksi

turvatto-
maksi

en uskalla
käydä yksin

ulkona
en osaa
sanoa

13.Miten turvallisuus yleisillä paikoilla on mielestänne muuttunut viimeisen kolmen (3) vuoden aikana 
 asuinpaikkakunnallanne?

	 q	 Parantunut q	 Parantunut q Pysynyt samana q	 Heikentynyt  q Heikentynyt  
  selvästi  jonkin verran    jonkin verran  selvästi

14. Kuinka vakava ongelma rikollisuus on mielestänne asuinalueellanne tai sen lähistöllä?

	 q	 Erittäin vakava q	 Melko vakava q	 Ei kovin vakava q Ei lainkaan vakava q	 En osaa sanoa

melko
turvatto-
maksi
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15.Onko Teille henkilökohtaisesti tapahtunut jokin seuraavista rikoksista viimeisen 3 vuoden aikana? 
 (Jos on, niin merkitkää kunkin rikoksen osalta viimeisin tapahtumapaikka (kohta A) ja –aika (kohta B).)

  A = Missä  B = Milloin
 
 

 A. Autoa vahingoitettu tai murtauduttu siihen .................. q	 q	 q		 q	 q	 q 
 B. Vahingoitettu muuta henkilökohtaista omaisuutta ....... q	 q	 q		 q	 q	 q 
 C. Auto- tai muu moottoriajoneuvo varastettu ................. q	 q	 q		 q	 q	 q 
 D. Asuntomurto tai sen yritys ........................................... q	 q	 q	 q	 q	 q

 E. Polkupyörävarkaus ...................................................... q	 q	 q		 q	 q	 q

 F. Varastettu muuta henkilökohtaista omaisuutta ............ q	 q	 q		 q	 q	 q 
 G. Väkivaltainen ryöstö tai sen yritys ............................... q	 q	 q		 q	 q	 q 
 H. Uhkailtu väkivallalla työpaikalla ................................... q	 q	 q		 q	 q	 q 
 I. Uhkailtu väkivallalla muutoin ....................................... q	 q	 q		 q	 q	 q

 J. Perheväkivalta ............................................................. q	 q	 q		 q	 q	 q

 K. Fyysinen väkivalta työpaikalla ..................................... q	 q	 q		 q	 q	 q

 L. Muu fyysinen väkivalta ................................................ q	 q	 q	 q	 q	 q

 M. Raiskaus tai sen yritys................................................. q	 q	 q		 q	 q	 q

viimeisten
12 kk:n 
aikana

1-3 vuotta
sittenmuualla

asuin-
kunnassaei ole

asuin-
alueella

17.Onko Teillä henkilökohtaisesti kokemuksia poliisin toiminnasta viimeisen kolmen vuoden aikana?

 A. Rikoksen kohteeksi joutumisen vuoksi ........................................q	 q 
 B. Rikoksen todistajana ...................................................................q	 q 
 C. Rikoksesta epäiltynä ...................................................................q	 q

 D. Lupa-asioissa (ajokortti, passi ym.) .............................................q	 q 
 E. Liikennevalvonnan yhteydessä ...................................................q	 q 
 F. Jossain muussa yhteydessä  ......................................................q	 q

Kyllä Ei

16. Miten huolestunut olette siitä, että joudutte seuraavan 12 kuukauden aikana seuraavien rikosten tai      
     tapahtumien kohteeksi asuinkunnassanne?

 A. Omaisuuttanne varastetaan tai vahingoitetaan ...........................q	 q	 q	 q		 q 
 B. Asuntoonne yritetään murtautua .................................................q	 q	 q	 q		 q 
 C. Asunnossanne syttyy tulipalo ......................................................q	 q	 q	 q		 q

 D. Joudutte liikenneonnettomuuden uhriksi .....................................q	 q	 q	 q		 q 
 E. Joudutte väkivallan tai väkivaltaisen uhkailun kohteeksi .............q	 q	 q	 q		 q 
 F. Joudutte seksuaalirikoksen (esim. raiskaus) uhriksi ...................q	 q	 q	 q		 q

 G. Teille kaupitellaan huumausaineita .............................................q	 q	 q	 q		 q 
 H. Joudutte seksuaalisen häirinnän kohteeksi .................................q	 q	 q	 q		 q 
 I. Joudutte muunlaisen häirinnän kohteeksi ...................................q	 q	 q	 q		 q

en lainkaan
huolestunut

hieman
huolestunut

melko
huolestunut

 
erittäin

huolestunut
en osaa
sanoa

18. Kuinka usein olette nähneet poliisin liikkuvan asuinalueellanne?

	 q	 Päivittäin q	 Viikoittain q	 Kerran tai pari q	 Muutaman kerran q	 En koskaan
      kuukaudessa  vuodessa

19.Kuinka hyvin arvioitte paikkakuntanne poliisin onnistuneen seuraavien tehtävien hoitamisessa ?      
     (Arvioikaa kouluarvosanalla 4 - 10)

 A. Autovarkauksien selvittäminen ..........................................q	 q	 q	 q		 q	 q	 q	 q 
 B. Asuntomurtojen selvittäminen ...........................................q	 q	 q	 q		 q q	 q	 q

 C. Huumerikosten selvittäminen ............................................q	 q	 q	 q		 q	 q	 q	 q

 D. Väkivaltarikosten selvittäminen .........................................q	 q	 q	 q		 q	 q	 q	 q 
 E. Perheväkivaltatilanteiden hoitaminen ................................q	 q	 q	 q		 q	 q	 q	 q 
 F. Poliisin näkyvä valvonta ja partiointi ..................................q	 q	 q	 q		 q	 q	 q	 q

 G. Kiireellisten hälytystehtävien hoitaminen ..........................q	 q	 q	 q		 q	 q	 q	 q 
 H. Liikennevalvonta ...............................................................q	 q	 q	 q		 q	 q	 q	 q 
 I. Rikosten ennalta estäminen ..............................................q	 q	 q	 q		 q	 q	 q	 q

 J. Poliisin toiminnasta tiedottaminen .....................................q	 q	 q	 q		 q	 q	 q	 q 
 K. Lupapalvelut  (passi, ajokortti ym.) ....................................q	 q	 q	 q		 q	 q	 q	 q 
 L. Poliisin toiminta kokonaisuudessaan ................................q	 q	 q	 q		 q	 q	 q	 q

4 5 6 7 8 9 10
en osaa
sanoa
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20. Kuinka tärkeänä pidätte seuraavia poliisin palveluja?

 A. Hälytyspartion nopea saapuminen ..............................................q	 q	 q	 q		 q 
 B. Poliisipartioiden hyvä näkyvyys ...................................................q	 q	 q	 q		 q 
 C. Rikosten nopea selvittäminen .....................................................q	 q	 q	 q		 q

 D. Lyhyt etäisyys poliisin palvelupisteeseen ....................................q	 q	 q	 q		 q 
 E. Lyhyt jonotusaika poliisin palvelupisteessä .................................q	 q	 q	 q		 q 
 F. Lupahakemusten nopea käsittelyaika  ........................................q	 q	 q	 q		 q

 G. Mahdollisuus jättää rikosilmoitus internetin kautta ......................q	 q	 q	 q		 q 
 H. Muut poliisin internet-palvelut ......................................................q	 q	 q	 q		 q 
 I. Neuvontapalvelujen saatavuus puhelimella ................................q	 q	 q	 q		 q

erittäin
tärkeä

melko
tärkeä

ei kovin
tärkeä

ei lainkaan
tärkeä

en osaa
sanoa

21. Mitkä asiat huolestuttavat Teitä tulevaisuudessa?

Omassa elämässänne
 A. Oma tai läheisen työttömyys tai sen uhka ...................................q	 q	 q	 q		 q 
 B. Oma tai läheisen päihteiden käytön lisääntyminen .....................q	 q	 q	 q		 q 
 C. Taloudellisten ongelmien lisääntyminen ......................................q	 q	 q	 q		 q

 D. Perheväkivalta .............................................................................q	 q	 q	 q		 q 
 E. Koulu- tai työpaikkakiusaaminen .................................................q	 q	 q	 q		 q 
 F. Yksinäisyys .................................................................................q	 q	 q	 q		 q

 G. Vakava sairastuminen .................................................................q	 q	 q	 q		 q 
 H. Kodin tietotekniikan tietoturvaongelmat ......................................q	 q	 q	 q		 q 
 I. Sähkön jakeluhäiriöt ....................................................................q	 q	 q	 q		 q

Asuinkunnassanne
 J. Sosiaalipalvelujen heikkeneminen ..............................................q	 q	 q	 q		 q 
 K. Terveyspalvelujen heikkeneminen ..............................................q	 q	 q	 q		 q 
 L. Perusopetuksen heikkeneminen .................................................q	 q	 q	 q		 q

 M. Katuväkivalta ...............................................................................q	 q	 q	 q		 q 
 N. Poliisipalvelujen heikkeneminen .................................................q	 q	 q	 q		 q 
 O. Palo- ja pelastustoimen palveluiden heikkeneminen  .................q	 q	 q	 q		 q

 P. Joukkoliikenteen matkustajaturvallisuus .....................................q	 q	 q	 q		 q

Yleensä
 Q. Huumausaineiden käyttö .............................................................q	 q	 q	 q		 q 
 R. Alkoholin kulutuksen yleinen kasvu .............................................q	 q	 q	 q		 q 
 S. Rikollisuuden lisääntyminen ........................................................q	 q	 q	 q		 q

 T. Ihmisten syrjäytyminen ................................................................q	 q	 q	 q		 q 
 U. Liikennekäyttäytyminen / holtittomat autoilijat .............................q	 q	 q	 q		 q 
 V. Työttömyyden lisääntyminen  ......................................................q	 q	 q	 q		 q

 X. Kansainvälinen terrorismi ............................................................q	 q	 q	 q		 q

	 Y.	 Maailmanlaajuiset	sairausepidemiat	(mm.	lintuinfluenssa) .........q	 q	 q	 q		 q 
 Z. Poliisin toimivaltuuksien lisääminen  ...........................................q	 q	 q	 q		 q

 Å. Rajavalvonnan heikkeneminen ...................................................q	 q	 q	 q		 q

ei 
huolestuta
lainkaan

huoles-
tuttaa
hiukan

huolestut-
taa melko 

paljon

huolestut-
taa erittäin 

paljon
en osaa
sanoa

22. Miten mielestänne seuraavat toimenpiteet parantaisivat asuinalueenne ja -kuntanne turvallisuutta 
      ja / tai viihtyvyyttä?

 A. Katuvalaistuksen lisääminen .......................................................q	 q	 q	 q		 q 
 B. Puistojen valaistuksen lisääminen ..............................................q	 q	 q	 q		 q 
 C. Nuorisolle tarkoitettavan toiminnan lisääminen ...........................q	 q	 q	 q		 q

 D. Poliisipartioiden näkyvyyden lisääminen .....................................q	 q	 q	 q		 q 
 E. Vartijoiden näkyvyyden lisääminen .............................................q	 q	 q	 q		 q 
 F. Liikennevalvonnan lisääminen  ...................................................q	 q	 q	 q		 q

 G. Kameravalvonta julkisilla paikoilla ...............................................q	 q	 q	 q		 q 
 H. Päihdevalistuksen lisääminen .....................................................q	 q	 q	 q		 q 
 I. Vapaaehtoispartiointi viikonloppuisin nuorten keskuudessa .......q	 q	 q	 q		 q

 J. Koulun ja vanhempien tiiviimpi yhteistyö .....................................q	 q	 q	 q		 q 
 K. Harrastusmahdollisuuksien lisääminen  ......................................q	 q	 q	 q		 q

 L. Liikenneympäristön turvallisuuden parantaminen .......................q	 q	 q	 q		 q 
 M. Joukkoliikenneasemien turvallisuuden parantaminen .................q	 q	 q	 q		 q 
 N. Yleinen turvallisuuskoulutus ja -valistus ......................................q	 q	 q	 q		 q

parantaisi
paljon

parantaisi
melko 
paljon

parantaisi
hiukan

ei paran-
taisi

lainkaan
en osaa
sanoa

ei 
huolestuta
lainkaan

huoles-
tuttaa
hiukan

huolestut-
taa melko 

paljon

huolestut-
taa erittäin 

paljon
en osaa
sanoa

ei 
huolestuta
lainkaan

huoles-
tuttaa
hiukan

huolestut-
taa melko 

paljon

huolestut-
taa erittäin 

paljon
en osaa
sanoa
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23. Miten hyvin seuraavat palvelut ovat mielestänne asuinkunnassanne järjestetty?                     
 (Arvioikaa kouluarvosanalla 4 - 10)

 A. Palo- ja pelastustoimi ........................................................q	 q	 q	 q		 q	 q	 q	 q 
 B. Alkoholiongelmaisten hoito ...............................................q	 q	 q	 q		 q q	 q	 q

 C. Huumeongelmaisten hoito ................................................q	 q	 q	 q		 q	 q	 q	 q

 D. Lastensuojelu ....................................................................q	 q	 q	 q		 q	 q	 q	 q 
 E. Nuorisolle järjestetty toiminta ............................................q	 q	 q	 q		 q	 q	 q	 q 
 F. Lasten päivähoito ..............................................................q	 q	 q	 q		 q	 q	 q	 q

 G. Teiden ja katujen kunnossapito .........................................q	 q	 q	 q		 q	 q	 q	 q 
 H. Kiireellinen sairaankuljetus ................................................q	 q	 q	 q		 q	 q	 q	 q 
 I. Puistojen ja muiden virkistysalueiden hoito .......................q	 q	 q	 q		 q	 q	 q	 q

 J. Väestönsuojelu poikkeusolojen varalta .............................q	 q	 q	 q		 q	 q	 q	 q 
 K. Ympäristöasioiden hoito ....................................................q	 q	 q	 q		 q	 q	 q	 q 
 L. Poliisipalvelut.....................................................................q	 q	 q	 q		 q	 q	 q	 q

4 5 6 7 8 9 10
en osaa
sanoa

24. Jos järjestettäisiin kilpailu siitä, missä kunnassa/kaupungissa on hyvä asua ja elää, niin miten 
 arvioisitte nykyisen asuinkuntanne sijoittuvan kilpailussa?

	 q Erittäin hyvin q	 Melko hyvin q	 Melko huonosti q	 Erittäin huonosti q En osaa sanoa

25. Kuinka tyytyväinen olette nykyiseen asuinalueeseenne? 

	 q	 Erittäin tyytyväinen q	 Melko tyytyväinen q	 Melko tyytymätön q	 Erittäin tyytymätön q	 En osaa sanoa

27. Sanoisitteko, että ihmisiin voi yleensä luottaa vai että yleensä kannattaa pitää varansa muiden ihmisten  
 kanssa? 

	 q Ihmisiin voi lähes q	 Useimmiten ihmi- q	 Use immi ten  q	 L ä h e s  a i n a  q	 En osaa sanoa
  aina luottaa  siin voi luottaa  kannattaa pitää  kannattaa pitää
      varansa muiden  varansa muiden
      ihmisten kanssa  ihmisten kanssa

26. Kuinka usein tapaatte ystäviänne, sukulaisianne tai työtovereitanne muuten kuin työasioissa?
 (Kaikki tapaamiset yhteensä. Saman kotitalouden jäseniä ei lasketa mukaan)

	 q	 Päivittäin q	 Viikoittain q	 Kuukausittain q Harvemmin

28. Valitkaa seuraavien järjestöjen ja yhdistysten kohdalla vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten 
 osallistumistanne niiden toimintaan viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana.

 
 A. Urheilu/liikuntajärjestö ................................................................................q	 q	 q		 q 
 B. Punainen risti, VPK tai vapaaehtoinen pelastuspalvelu .............................q	 q	 q		 q 
 C. Muu harrastus- tai vapaa-ajan yhdistys .....................................................q	 q	 q		 q

 D. Asuinalueyhdistys tai –seura ......................................................................q	 q	 q		 q 
 E. Muut yhdistykset tai ryhmät ........................................................................q	 q	 q		 q

olen 
osallistunut
useammin

kuin kahdesti

olen
osallistunut
kerran tai 

pari

kuulun, 
mutta en 

osallistu sen 
toimintaan

en kuulu
kyseiseen
järjestöön

KIITOS VASTAUKSESTANNE !


