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Miten tämä vaihe on mielestäsi 

onnistunut kunnassasi 

"Yhteistyön jäsentämisen ja turvallisuustyön 

onnistumisen kannalta työn tärkeimmäksi 

vaiheeksi on osoittautunut nykytilan 

arviointi ja toimintaympäristön tarkastelu."  

(Kaupunkien turvallisuusohjelma 2010) 





KOKONAISRIKOLLISUUS 

Havaitut rikokset 

Poliisin tietoon tullut 

rikollisuus 

Havaitsematta jääneet  

rikokset 

Poliisille ilmoittamatta 

jätetyt tapaukset 

Ei-rikoksina rekisteröidyt 

tapaukset¹ 

1 = asianomistaja ei tee rikosilmoitusta tai poliisitutkinnassa todetaan, että kyseessä ei ole rikos. 

Kuvan lähde: Laitinen & Aromaa 2005:205  

Poliisin rikoksina 

rekisteröimät tapaukset 

eli tilastoitu rikollisuus 

PIILORIKOLLISUUS 



Kattavammat tiedot suunnittelun pohjaksi 

Paikallisten ja seudullisten turvallisuussuunnitelmien 

laajentumisen ja kehittymisen myötä kiinnostus ja tarve 

paikallisten turvallisuustutkimuksien tekemiseen on kasvanut. 

Asukkaille suunnatut kyselytutkimukset tuovat arvokasta 

lisäinformaatiota turvallisuustyön pohjaksi viranomaisten 

tietojen, kuten poliisin tilastojen rinnalle.  

• Uutta tietoa 

• Täydentävää tietoa viranomaistietoihin 

• Uusia näkökulmia (mm. asukkaiden prioriteetit) 

• Auttavat tilastollisen perustiedon kohdentamisessa 



Mitä kyselyllä selvitetään? 

Rikoksentorjuntaneuvoston paikallisella turvallisuuskyselyllä 

selvitetään ihmisten kokemuksia ja näkemyksiä mm. 

Taustatekijöiden, kuten iän, sukupuolen ja asuinalueen avulla 

voidaan vertailla, miten näkemykset eroavat eri väestöryhmien 

ja asuinalueiden välillä, mikä on tärkeää tietoa toimia 

suunniteltaessa.  

• rikoksista ja järjestyshäiriöistä 

• turvattomuuden tunteesta 

• rikosten uhriksi joutumisesta 

• yhteisöllisyydestä 

• onnettomuuksista ja tapaturmista 



Rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö ja tutkimusjaosto 

päivittivät turvallisuuskyselyn keväällä 2016. 

 

Merkittävin uudistus on kysymysten entistä suurempi 

yhteensovittaminen kansallisen rikosuhritutkimuksen 

kanssa. Näin kunnilla on mahdollisuus vertailla tuloksiaan 

esimerkiksi kansalliseen tasoon. Tässä on huomioitava, että 

kansallinen rikosuhritutkimus kohdennetaan aina otokselle. 

 

Päivitetyn turvallisuuskyselyn kysymykset löytyvät 

rikoksentorjuntaneuvoston verkkosivuilta. 

 

Kunnilla mahdollisuus lisätä myös omia kysymyksiä 

 

Turvallisuuskyselyn päivitys 2016 



Vaihtoehtoiset toteutustavat 

Verkkokysely Postituskysely 

Avoin kaikille 
 

+ Nopea ja edullinen toteuttaa 

+ Kaikki vastaukset heti 

   sähköisessä muodossa 
 

- Tulosten mahdollinen vinouma? 

- Ikääntyneiden osallistumis- 

  mahdollisuudet? 

 

 

Kohdennettu otokselle 
 

+ Verkkokyselyä tarkemmat  

   tulokset (edustavuus) 
 

- Ei voida toteuttaa kaikilla  

   kyselytyökaluilla 

- Työläämpi ja kalliimpi kuin 

   verkkokysely (RTN ei ota  

   maksua kyselyn toteuttamisesta) 

 



Verkkokysely 

Rikoksentorjuntaneuvosto luo kuntakohtaisen kyselyn Webropoliin 

  

Tiedote kyselystä ja linkki kyselyyn lisätään kunnan verkkosivuille 

(valinnainen) Kyselystä tiedotetaan paikallismediassa (lehdet, radio) 

ja sosiaalisessa mediassa  

  

Tulosten analysointi 

(rikoksentorjuntaneuvosto toimittaa kunnalle Webropolista datan ja 

perusraportin) 

  



Vastaajien aktiivisuus
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Radiomainontaa 

Lehtimainontaa 

Yhteensä 676 vastaajaa 



Postikysely otoksella 

Rikoksentorjuntaneuvosto luo kuntakohtaisen kyselyn Webropoliin ja 

toimittaa paperilomakkeen sähköisesti kunnalle 

Kunta tilaa otoksen väestörekisterikeskuksesta (toimitusaika n. 3 viikkoa) 

Otos syötetään kyselyjärjestelmään 

Kunta tilaa palautuskuoret 

Kysely ja saatekirje postitetaan vastaanottajille 

Muistutuskirje postitetaan niille ketkä eivät ole vielä vastanneet  

Paperilomakkeilla saapuneiden vastausten syöttö 

Tulosten analysointi  

(rikoksentorjuntaneuvosto toimittaa Webropolista-datan) 

  

  

  

  

  

  

  

Työläs 

vaihe 



KIITOS! 
 

 

Markus Alanko 

markus.alanko@om.fi 
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