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Kansalaisten näkemykset 
turvallisuudesta ja poliisin 
toiminnasta Suomessa



Mitä tutkimme?

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää 
kansalaisten käsityksiä poliisin toiminnasta  
ja sisäisen turvallisuuden tilasta. Tutkimus  
on toteutettu sisä ministeriön toimeksi
annosta vuodesta 1999 alkaen, ja se 
tehdään noin kahden vuoden välein.

Keitä tutkimukseen on valittu?

Tutkimukseen on valittu satunnaisesti 
8 500 iältään 15–79-vuotiasta 
henkilöä. Kansalaisilta kysytään heidän 
näkemyksiään poliisista ja poliisipalvelujen 
onnistumisesta. Lisäksi pyydetään 
arvioita heidän omista turvallisuuteen ja 
rikollisuuteen liittyvistä kokemuksistaan.

Tilastokeskus toteuttaa tutkimuksen 
yhteistyössä Poliisiammattikorkeakoulun 
kanssa sisäministeriön toimeksiannosta. 
Tulokset julkaistaan vuonna 2023.

Miten osallistut tutkimukseen?

Voit vastata oman valintasi mukaan 
verkko- tai paperilomakkeella. Vastaus-
ohjeet löydät oheisesta saatekirjeestä.

Osallistuminen on helppoa, eikä 
vastaaminen vaadi sinulta etukäteen 
valmistautumista. 

Miksi tutkimus tehdään?

Poliisibarometritutkimus antaa kansalaisille ja poliisille itselleen tietoa, jota 
olisi muilla keinoin vaikea saada. Tämän tiedon avulla täydennetään muun 
muassa rikostilastojen antamaa tilannekuvaa turvallisuudesta ja rikollisuudesta 
Suomessa. Lisäksi vastaajien kokemusten perusteella on mahdollista arvioida 
piilorikollisuuden laajuutta.

Tuloksia hyödynnetään Suomessa asuvien turvallisuutta ja hyvinvointia 
edistävien toimien suunnittelussa ja päätöksenteon tukena. Poliisi käyttää 
tuloksia myös kehittäessään palveluitaan eri alueilla.

Tutkimuksessa kysyttäviä tietoja emme voi 
saada mistään muualta. Osallistumisesi 
on tärkeää, vaikka sinulla ei olisi henkilö
kohtaisia kokemuksia poliisin toiminnasta.

Kukaan muu ei voi korvata sinua – 
olethan mukana!

Miksi juuri sinä tulit valituksi?

Kaikkien kansalaisten mielipiteiden 
selvittäminen olisi vaikeaa ja kallista. Sinut 
on poimittu tutkimukseen satunnais-
otannalla Tilastokeskuksen väestötieto-
järjestelmästä. Edustat tutkimuksessa 
omalla alueellasi asuvia itsesi ikäisiä ja 
samaa sukupuolta olevia henkilöitä. 

Miksi sinun vastauksesi  
on tärkeä?

Tutkimuksen luotettavuuden 
varmistamiseksi on tärkeää, että 
vastaajat edustavat eri ikäisiä ihmisiä eri 
elämäntilanteissa. Mukaan valittujen 
vastaukset yleistetään tilastollisin 
menetelmin kuvaamaan kaikkia Suomessa 
asuvia henkilöitä.



Vastauksesi ovat 
luottamuksellisia
Vastauksesi ovat luottamuksellisia ja 
vastaaminen on vapaaehtoista. 

Tilastokeskuksessa tietoja käsittelevillä 
henkilöillä on lakiin perustuva vaitiolo
velvollisuus ja tutkimuksen tulokset 
julkaistaan sellaisessa muodossa, ettei 
niistä voi tunnistaa yksittäisen henkilön 
antamia vastauksia.

Kysy meiltä!

Annamme mielellämme lisätietoa 
tutkimuksesta.
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