
KYSELYLOMAKE: FSD3381 KANSALAISTURVALLISUUS 2017

QUESTIONNAIRE: FSD3381 CITIZEN SAFETY AND SECURITY 2017

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

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

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.



 

 

Kansalaiskysely 2017 
Liite1. Kyselylomake 

HENKILÖKOHTAINEN HYVINVOINTI JA VOIMAVARAT 

1. Miten seuraavat henkilökohtaiseen hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittymät väittämät vastaavat 

mielipidettäsi. Käytä arvioinnissasi asteikkoa 5-1, jossa 5=täysin samaa mieltä ja 1=täysin eri mieltä. 

 

1.1 Saan läheisiltäni tarvittaessa taloudellista apua 

1.2 Saan läheisiltäni tarvittaessa käytännön arkista apua esimerkiksi sairastapauksessa 

1.3 Saan läheisiltäni tukea, jos kohtaan jonkin vaikean henkilökohtaisen kriisin 

 

VARAUTUMINEN ERILAISIIN UHKIIN JA HÄIRIÖTILANTEISTA SELVIYTYMINEN 

2. Kuinka monta päivää taloutenne selviytyisi tällä hetkellä: 

a) Ilman sähköä?   (alle vuorokauden, 1-2 vrk, 3-4 vrk, 5-7 vrk, yli viikon, pidempään) 

b) Ilman juoksevaa vettä?   (alle vuorokauden, 1-2 vrk, 3-4 vrk, 5-7 vrk, yli viikon, pidempään) 

c) Ilman julkista liikennettä?   (alle vuorokauden, 1-2 vrk, 3-4 vrk, 5-7 vrk, yli viikon, pidempään) 

d) Ilman ruokakaupassa käyntiä?  (alle vuorokauden, 1-2 vrk, 3-4 vrk, 5-7 vrk, yli viikon, pidempään) 

e) Ilman apteekissa käyntiä?  (alle vuorokauden, 1-2 vrk, 3-4 vrk, 5-7 vrk, yli viikon, pidempään) 

f) Ilman puhelinyhteyttä?   (alle vuorokauden, 1-2 vrk, 3-4 vrk, 5-7 vrk, yli viikon, pidempään) 

g) Ilman Internet-yhteyttä?   (alle vuorokauden, 1-2 vrk, 3-4 vrk, 5-7 vrk, yli viikon, pidempään) 

h) Ilman käteistä rahaa, jos sähköisten  (alle vuorokauden, 1-2 vrk, 3-4 vrk, 5-7 vrk, yli viikon, pidempään) 

maksujärjestelmien käyttö ei  

ole mahdollista? 

 

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUS JA OIKEUDENMUKAISUUS  
 

3. Kuinka todennäköisenä pidät Suomen joutumista seuraavien kolmen vuoden aikana: 

(5=Erittäin todennäköisenä ja 1=Erittäin epätodennäköisenä) 

 

a) Terroristisen hyökkäyksen kohteeksi 

b) Sotilaallisen iskun kohteeksi 

c) Yhteiskunnan sähköiset ja verkotetut järjestelmät lamaavaan kyberhyökkäykseen 

d) Ääriliikkeiden väkivaltaiseen radikalisoitumisen kohteeksi 

e) Yksilöiden radikalisoitumisen, kuten yksittäisten joukkosurmien kohteeksi 

f) Pitkittyneen taloudellisen taantuman uhkaan  

g) Hallituksen sisäpoliittisiin, päätöksentekoa oleellisesti vaikeuttaviin ongelmiin  

h) Hallituksen ulkopoliittisiin, päätöksentekoa oleellisesti vaikeuttaviin ongelmiin 

i) Laajamittaisen maahantulon aiheuttamiin turvallisuusuhkiin 

j) Vakaviin tartuntatautiepidemioihin / pandemiaan  

k) Ongelmiin energian saannissa 

l) Ympäristökatastrofiin, kuten saastumiseen 

m) Sään ääri-ilmiöiden aiheuttamiin ongelmiin  

 

4. Miten arvioit seuraavia yhteiskunnan turvallisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen liittyviä väittämiä 

asteikolla 5-1, jossa 5=täysin samaa mieltä ja 1=täysin eri mieltä. 

4.1 Politiikan hyväksyttävyys 

4.1.1. Valtiolla on jatkossa entistä vähemmän mahdollisuuksia taata kansalaisten fyysistä turvallisuutta 

4.1.2. Valtiolla on jatkossa entistä vähemmän mahdollisuuksia turvata kansalaisten riittävä toimeentulo  



 

 

4.1.3. Eduskunta huolehtii riittävästi Suomen ja suomalaisten fyysisestä turvallisuudesta 

4.1.4. Eduskunta panostaa liikaa muiden maiden asioista ja ongelmista huolehtimiseen. 

 

4.2 Turvallisuustekijöitä 

4.2.1. Suomi on turvallinen maa 

4.2.2. Lasten on turvallista liikkua asuinalueellani ilman aikuisten valvontaa 

4.2.3. Kaupunki on maaseutua turvallisempi asuinympäristö 

4.2.4. Asuinalueiden eriarvoistuminen on Suomessa kasvava ongelma  

4.2.5. Naapurustossa on henkilöitä, jotka puuttuvat asuinympäristössäni tapahtuvaan rikokseen tai häiriköintiin 

4.2.6. Olen itse tarvittaessa valmis estämään tai lopettamaan näkemäni rikoksen tai häiriköinnin 

 

4.3 Teknologian vaikutus sosiaalisiin suhteisiin 

4.3.1. Tärkeimmät sosiaaliset suhteeni ovat Internetissä  

4.3.2. Tulevaisuudessa teknologia vähentää ihmisten välistä suoraa vuorovaikutusta   

4.3.3. Teknologia aiheuttaa turvattomuutta ihmisten välisen suoran vuorovaikutuksen katoamisen osalta 

4.3.4. Teknologiakehitys aiheuttaa turvattomuutta työpaikkojen katoamisen osalta 

 

4.3 Median luoma turvallisuus 

 

4.3.1. Valtamediat levittävät luotettavaa ja oikeaa tietoa 

4.3.2. Monet uutisotsikot herättävät minussa pelkoa 

4.3.3. Media lietsoo pelkoa ja turvattomuutta  

4.3.4. Sosiaalinen media levittää vihapuheita ja herättää minussa pelkoa 

4.3.5. Sosiaalinen media sisältää paljon tarkoituksellista harhaanjohtavaa tietoa 

4.3.6. Käytän ulkomaisia medioita ja tietolähteitä kansallisten valtamedioiden lisäksi tiedonhankinnassa 

4.3.7. Sosiaalinen media levittää monipuolisemmin tietoa, jota valtamedia ei tuo esille 

 

4.4. Kansalaisten tasa-arvoinen ja oikeamukainen kohtelu 

 

4.4.1. Rikoksentekijät saavat Suomessa liikaa ymmärrystä  

4.4.2. Rikoksenuhrit saavat useimmiten oikeudenmukaista kohtelua 

4.4.3. Ihmiset ovat pääsääntöisesti toisilleen hyväntahtoisia 

4.4.4. Luotan siihen, että saan hyvää ja arvokasta hoitoa vanhuksena  

4.4.5. Ihmisten eriarvoistuminen on keskeinen turvattomuustekijä Suomessa 

4.4.6. Suomessa asuviin ulkomaalaisiin voi luottaa 

 

5. Ovatko ihmiset mielestäsi tasa-arvoisia seuraavissa asioissa? 

 

Sukupuoli   (Kyllä, ei, en osaa sanoa) 

Lapsiperheet   (Kyllä, ei, en osaa sanoa) 

Ikä   (Kyllä, ei, en osaa sanoa) 

Etninen tausta    (Kyllä, ei, en osaa sanoa) 

Seksuaalinen suuntautuminen (Kyllä, ei, en osaa sanoa) 

Uskonnollinen vakaumus  (Kyllä, ei, en osaa sanoa) 

Yksinhuoltajat   (Kyllä, ei, en osaa sanoa) 

 

6. Onko asuinalueesi turvallisuus muuttunut kolmen viimeisen vuoden aikana? 

1=Turvallisuus on vähentynyt, 2=Ei muutosta, 3= turvallisuus on lisääntynyt. 

 

7. Koetko itsesi turvattomaksi, kun näet ympärilläsi: 

- Alkoholin ja päihteiden käyttöä  (Kyllä, En) 



 

 

- Ihmisten muuttavan pois asuinalueeltasi  (Kyllä, En) 

- Kerjäläisiä    (Kyllä, En) 

- Asuinalueiden yleistä siivottomuutta   (Kyllä, En)   

- Suuria maahanmuuttajaryhmiä  (Kyllä, En) 

- Perustettavan päihdekuntoutusyksikkön  (Kyllä, En) 

- Perustettavan vastaanottokeskuksen  (Kyllä, En) 

 

8. Kuinka suuri merkitys seuraavilla tahoilla on mielestäsi turvallisuuden tunteen lisäämisessä? 

Asteikkomuutos: 4=Suuri, 3=Keskinkertainen, 2=Pieni, 1=Ei ollenkaan 

- Poliisi 

- Puolustusvoimat ml. rajavartiolaitos 

- Pelastuslaitos 

- Terveyspalvelut 

- Kirkko, seurakunnat ja muut uskonnolliset yhteisöt 

- Perheet ja suvut  

- Ystävät ja muu lähipiiri  

- Jokainen ihminen itse 

- Vartiointiliikkeet 

 

9. Mitkä seuraavista ovat mielestäsi pienten lasten (alle 10 v.) suurimmat turvattomuustekijät? 

- Liikenne 

- Yksinäisyys 

- Koulukiusaaminen 

- Rikoksen uhriksi joutuminen 

- Tapaturmat 

- Vanhempien kiire 

- Vanhempien välinpitämättömyys 

- Vanhempien päihteidenkäyttö  

- Vanhempien taloudelliset ongelmat (köyhyys) 

- Sairaudet 

- Joku muu, mikä?  

 
10. Mitkä seuraavista ovat mielestäsi vanhusten suurimmat turvattomuustekijät? 

- Liikenne 

- Yksinäisyys 

- Päihteet 

- Rikokset 

- Tapaturmat 

- Ulkopuolisen avun riittämättömyys 

- Köyhyys 

- Muistisairaudet 

- Fyysiset sairaudet 

- Joku muu, mikä?  

11. Miten arvioit seuraavien palvelujen saatavuuden muuttuvan asuinalueellasi seuraavan kolmen 

vuoden aikana? 

3=Paranee, 2=Ei muutosta, 1=Heikkenee 

- Julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut 

- Poliisipalvelut 

- Palokunta 

- Peruskoulu 

- Julkiset päivähoitopalvelut 

- Julkinen vanhustenhuolto 



 

 

 

TAUSTAKYSYMYKSET  
 

Asuinpaikka: 

1 haja-asutusalue 

2 maaseudun taajama (kirkonkylä) 

3 pieni kaupunki, jossa alle 30 000 asukasta 

4 kaupunki, jossa 30 000–100 000 asukasta 

5 suurkaupunki, jossa yli 100 000 asukasta 

 

Vastaajan asuinkunta: 

 

Ikä  ------------ 

 

Sukupuoli  

1 Mies 

2 Nainen 

 

Oletko: 

1 Yksin asuva 

2 Yksinhuoltaja 

3 Parisuhteessa ilman lapsia 

4 Parisuhteessa, lapsia 

5 Vanhempien kanssa 

6 Muu 

 

Ovatko tai olivatko vanhempasi syntyperäisiä suomalaisia? 

Kyllä 

Ei 

En halua kertoa 

 

Mikä on korkein suorittamasi koulutusaste? 
1 kansakoulu tai peruskoulu 

2 ammattitutkinto 

3 ylioppilastutkinto 

4 opistotason tai AMK-tutkinto 

5 korkeakoulututkinto 

6 muu, mikä _______________ 

Mihin seuraavaan ryhmään kuulut tällä hetkellä ensisijaisesti? 
1 Työtön 
2. Työelämässä 
3. Opiskelija 
4. Eläkeläinen 
5. Joku muu, mikä__________ 
 

Riittävätkö tulonne tavanomaisiin menoihin kuukausittain: 

 1 suurin vaikeuksin 

 2 vaikeuksin 

 3 helposti 

 4 hyvin helposti 


