
Pähkinänkuoressa
Kaupunginkanslia

Vesa Keskinen, Eija Pyyhtiä & Petronella Lehtelä
(toim. Nina Ahola)

3.11.2020

Turvallista ja rauhallista
Helsingin turvallisuustutkimus 2018 

Aineisto 
Helsingin turvallisuus-
tutkimuksen aineis-
to kerättiin lomakeky-
selynä. Vastauksista 
palautui paperilomak-
keella 74 prosenttia 
ja internetin kautta 
26 prosenttia. Syksyn 
2018 kysely kohdistet-
tiin 15–79-vuotiaisiin, 
aiemmin 15–74-vuo-
tiaisiin. Tutkimuk-
sen vastausprosent-
ti oli 54 (57 % vuonna 
2015). Vastaajia oli kai-
ken kaikkiaan 
4 155. Suomen- ja 
ruotsinkielisten vas-
tausprosentti oli 58 
(59 %) ja vieraskielis-
ten 45 (44 %). Päätulokset

• Vuonna 2018 helsinkiläiset kokivat oman asuinalueensa, kaupungin
keskustan ja joukkoliikenteen turvallisemmiksi kuin koskaan aiemmin. 
Tutkimusvuonna taloudellinen ja yhteiskunnallinen tilanne oli vakaa ja
ajankohtaan osui monia positiivisia uutisia esimerkiksi työllisyyden
kasvusta ja palkkojen noususta.

• Turvattomuuskokemusten alueelliset erot ovat pienentyneet aiemmista
kyselyistä. Eri asuinalueiden välille muodostuneet erot ovat kuitenkin
jääneet melko pysyviksi. Vuodesta toiseen samat alueet näyttäytyvät
asukkailleen turvallisimpina. 

• Omaisuusrikokset vähentyivät hieman edellisestä tutkimuskierrokses-
ta. Pyörävarkaudet ja auton vahingoittamiset olivat näistä yleisimpiä.

• Väkivalta- ja uhkailukokemukset olivat vähentyneet jonkin verran vuo-
desta 2015. Vaikka sukupuolten välinen ero väkivallan uhriksi joutumi-
sen yleisyydessä on hieman kaventunut, väkivallan muodot ovat suku-
puolittuneita. Naiset kokevat lähisuhdeväkivaltaa miehiä useammin.
Miehet puolestaan joutuvat uhkailun tai väkivallan kohteeksi julkisilla
paikoilla.

Tutkimuksen tarkoitus

Helsinki on seurannut asukaskyselyillä kaupungin turvallisuustilannetta kolmen 
vuoden välein vuodesta 2003 lähtien. Vuoden 2018 kysely oli kuudes. Turval-
lisuuskyselyissä selvitetään helsinkiläisten turvallisuuden tunnetta, rikosten 
kohteeksi joutumista ja erilaisiin rikoksiin ja häiriöihin liittyvää huolestuneisuutta. 
Vuoden 2015 tutkimus oli ensimmäinen, jossa kohderyhmänä olivat myös kau-
pungin vieraskieliset. Samana vuonna turvallisuusteemaa laajennettiin ihmis-
ten huolenaiheisiin sekä kysyttiin tapaturmien ja onnettomuuksien kohteeksi 
joutumista. Vuonna 2018 kysyttiin lisäksi liikenneonnettomuuksiin joutumista. 
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Huolena ilmastonmuutos ja viheralueiden väheneminen

Ilmastohuolet olivat lisääntyneet huomattavasti edellisestä tutkimuskierrok-
sesta. Kysymys viheralueiden vähenemisestä oli uusi ja asia huolestutti hyvin 
eri tavoin kaupungin eri osissa. Huolestuneisuus kosketti etenkin alueita, joihin 
kohdistuu merkittävää rakentamista tai joissa oli vireillä ajankohtaisia liikenne-
hankkeita.

Huolestuneisuus rikoksista ja onnettomuuksista on vähentynyt vuosi vuodelta. 
Vuoden 2018 kyselyssä helsinkiläisiä huolestutti eniten liikenneonnettomuuden 
tai varkauden uhriksi joutuminen.

Poikkeuksellisen ajan vaikutukset turvallisuuteen jäävät 
nähtäväksi
Seuraava Helsingin turvallisuuskysely toteutetaan syksyllä 2021. On hyvin toden-
näköistä, että koronapandemian vaikutukset tulevat näkymään monella tapaa 
helsinkiläisten turvallisuuden tunteessa. 

Oma asuinalue koe-
taan myös myöhäi-
seen aikaan entistä 
turvallisemmaksi. 

Koettu turvallisuus omalla asuinalueella myöhään viikonloppuiltaisin 
2018 ja 2015, kaikki 15–74-vuotiaat vastaajat, %
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