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Sinut on valittu arvioimaan poliisin toimintaa Suomessa –  
vastaa verkossa!  

Tutkimuksella kerätään tärkeää tietoa Suomessa asuvien arkielämän turvallisuudesta ja 

suhtautumisesta poliisin toimintaan. Kysymykset koskevat elämää perhepiirissä, työssä ja vapaa-ajalla.  

Saaduista vastauksista laaditaan tilastoja. Tuloksia hyödynnetään Suomessa asuvien turvallisuutta ja 

hyvinvointia edistävien toimien suunnittelussa ja päätöksenteon tukena. Osallistumisesi on tärkeää, 

vaikka sinulla ei olisi henkilökohtaisia kokemuksia poliisin toiminnasta. 

Vastaaminen on helppoa  

• Vastaa kyselyyn verkossa viikon kuluessa. Linkin verkkolomakkeelle sekä henkilökohtaiset 

tunnuksesi löydät kirjeen yläosassa olevasta laatikosta. Vastaaminen kestää noin 15 minuuttia. 

• Jos vastaat kyselyyn mieluummin paperilomakkeella, sellainen lähetetään sinulle myöhemmin.  

Vastaajana olet korvaamaton 

Kyselyyn on valittu satunnaisesti 8 500 iältään 15–79-vuotiasta henkilöä. Sinä olet yksi heistä.  

Edustat kyselyssä ikäisiäsi ja alueellasi asuvia henkilöitä, eikä tilallesi voi vaihtaa ketään muuta.  

Arvostamme vastaustasi! 

Tutkimuksen toteuttaa sisäministeriön toimeksiannosta valtion tilastovirasto Tilastokeskus 

yhteistyössä Poliisiammattikorkeakoulun kanssa. Tilastokeskus tekee yhteiskuntaoloja kuvaavia 

tilastoja ja tutkimuksia.  

Huolehdimme tietosuojastasi 

Käsittelemme vastauksiasi luottamuksellisesti. Tilastokeskuksen henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus. 

Antamiasi tietoja käytetään ainoastaan tilastojen laatimiseen. Tilastoaineistosta ei voi tunnistaa 

tutkimukseen osallistunutta henkilöä. Tilastoaineistoja voidaan luovuttaa vain tilastollisiin selvityksiin 

ja tieteelliseen tutkimukseen.  

Tutkimuksen päätyttyä tutkimusaineisto siirretään Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon, jonne 

aineisto arkistoidaan ilman suoran tunnistamisen mahdollistavia henkilötietoja. Tietoarkisto tarkistaa, 

että aineisto on anonymisoitu asianmukaisesti, ja muokkaa aineiston sellaiseksi, että se soveltuu 

pitkäaikaissäilytykseen sekä tieteellisen tutkimuksen ja opetuksen jatkokäyttöön.  

Katso lisätiedot kääntöpuolelta.  

 

Käännä →  

Kirjaudu lomakkeelle osoitteessa 

www.stat.fi/vastaa tai QR-koodilla  

Käyttäjätunnus ABC1234 

 

  
Salasana DEFG567 
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Henkilötietojen 

käsittelyperuste 

Yleisen edun mukaisen tieteellisen tutkimuksen toteuttaminen 

tietosuojalain 4 § 3-kohdan perusteella. 

Kerättyyn aineistoon 

liitettävät tiedot 

Vastaamisen helpottamiseksi kerättyä aineistoa täydennetään 

rekisteritiedoilla. Tiedot käsitellään niin, että sinua ei voi tunnistaa 

valmiista tilastoaineistosta. Liitettävät tiedot ovat: rekisteröity sukupuoli, 

ikä, koulutus ja asuinkunta.  

Tiedonkeruun 

tietosuojaseloste 

Henkilötietojesi käsittelystä kerrotaan tarkemmin täällä: 

intermin.fi/tietosuoja 

Tietosuojavastaavan  

yhteystiedot 

Yhteystietojen lähde 

Tilastokeskus: tietosuoja@stat.fi 

Sisäministeriö: tietosuojavastaava.sm@govsec.fi 

 

Osoitetiedot: Väestötietojärjestelmään perustuva Tilastokeskuksen 

tietokanta. Yhteystietoja ei luovuteta Tilastokeskuksen ulkopuolelle. 

Lisätietoja tutkimuksesta ja tiedustelut 
Saat lisätietoja kyselystä internetistä osoitteesta: www.stat.fi/poliisibarometri  

Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse: poliisibarometri@stat.fi  

Saat lisätietoja tutkimuksen sisällöstä myös puhelimitse: puh. 0295 483 806 / Matti Vuorensyrjä  

tutkija, Poliisiammattikorkeakoulu tai sähköpostitse matti.vuorensyrja@poliisi.fi 

Kiitos yhteistyöstä!  

 

 

Jussi Heino 

osastopäällikkö 

Tilastokeskus 

https://intermin.fi/tietosuoja
mailto:tietosuoja@stat.fi

