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• Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten asenteita ja käyttäytymistä pelastustoimea 
koskevissa aihealueissa.

• Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15-80 –vuotiaat suomalaiset. Tutkimukseen vastasi yhteensä 
2140 vastaajaa ja vastaajajakauma on valtakunnallisesti edustava.

• Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin Norstatin internet –paneelissa 8.-22.6.2021.

• Tutkimuksen analysoinnista ja raportoinnista vastasi Salmi Systems Oy.

Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus



Vastaajajakauma/taustat



Vastaajajakauma edustaa 15-80 –vuotiasta väestöä.
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Sukupuoli ja ikäryhmä (n=2140)
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En halua vastata
Muu

Yksinhuoltaja lapsen tai lasten kanssa
Pariskunta, lapset muuttaneet pois

Pariskunta, alaikäisiä lapsia
Lapseton pariskunta

Yksin asuva
Asuu vanhempien luona

Ahvenanmaa
Pohjois-Suomi

Itä-Suomi
Länsi-Suomi
Etelä-Suomi

Asuinalue ja talouden tyyppi (n=2140)

%



36 %:lla on korkeampi koulutus. 50 % on työelämässä.
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Muu, mikä?

Työtön

Eläkeläinen

Omaishoitaja

Vanhempainvapaalla

Armeijassa/siviilipalveluksessa

Opiskelija

Kevytyrittäjä

Yrittäjä

Sesonkityö

Osa-aikatyö

Kokopäivätyö

Työtilanne (n=2140)
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41%:lla tulot max. 30 000 euroa vuodessa. 17 %:lla 
vaikeuksia tulojen riittämisessä tarpeellisiin menoihin.
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En halua kertoa
En osaa sanoa

Yli 100 000 euroa
90 001 – 100 000 euroa

80 001 – 90 000 euroa
70 001 – 80 000 euroa
60 001 – 70 000 euroa
50 001 – 60 000 euroa
40 001 – 50 000 euroa
30 001 – 40 000 euroa
20 001 – 30 000 euroa
10 001 - 20 000 euroa

Alle 10 000 euroa

Henkilökohtaiset vuositulot ennen veroja (n=2140)
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Hyvin helposti

Tulojen riittäminen tarpeellisiin menoihin (n=2140)
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74 % asuu kaupungeissa, 45 % kerrostalossa ja 60 % 
omistusasunnossa.
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Muu asumismuoto,
mikä?

Matkailuauto tai muu
liikkuva asumismuoto

Maatilalla

Omakotitalossa

Paritalossa

Rivi- tai luhtitalossa
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Asuntotyyppi (n=2140)
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Vuokralla

Asumisoikeusasunnossa
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Asumistapa (n=2140)
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22 %:lla on useampi kuin yksi asuinpaikka. 
44 % on muuttanut viimeisen 5 vuoden aikana.
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Juoksua, lenkkeilyä, patikointia tai pyöräilyä harrastaa 
yli puolet vastaajista.
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En harrasta mitään
Muu, mikä?

Yleisurheilu
Kamppailulajit

Kiipeily, maastopyöräily, vapaalasku, koskimelonta tms.
Kilpaurheilu (mikä tahansa laji)

Moottoriurheilu
Soutu, melonta tms.

Veneily, purjehdus
Laskettelu, lumilautailu

Palloilulajit (jalkapallo, jääkiekko, tennis tms.)
Maastohiihto, luistelu

Yhdistystoiminta, vapaaehtoistyö
Uiminen tai muu vesiliikuntalaji

Eläimiin liittyvät harrastukset
Konsoli- ja tietokonepelit

Kulttuuri (museot, esittävä taide ym.)
Kuvataide, musiikki, muu taide

Kalastus, metsästys, marjastus, sienestys
Käsityöt/puutyöt/muu käsillä tekeminen
Kuntosali, tanssi, ohjatut liikuntaryhmät

Retkeily, eräily/luonnossa liikkuminen
Matkailu ulkomailla

Matkailu kotimaassa
Lukeminen, kirjallisuus, äänikirjat

Juoksu, lenkkeily, patikointi, pyöräily

Säännölliset harrastukset (n=2140)
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22 %:a on osallistunut muuhun vapaaehtoistoimintaan ja 
6 %:lla on kokemusta palokuntanuorista/-toiminnasta.
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Palokuntatoiminnassa

Palokuntanuorissa

Muussa vapaaehtoistoiminnassa

Missä seuraavissa olet tai olet ollut mukana? (n=2140)

Olen tällä hetkellä mukana Olen ollut aikaisemmin mukana

En ole koskaan ollut mukana EOS

Tällä hetkellä tai
aikaisemmin
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6 %

5 %
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Olen ollut aikaisemmin

Olen tällä hetkellä

Oletko pelastusviranomainen/pelastustoimialalla töissä? 
(n=2140)
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Hätä- ja häiriötilanteet



48 %:lla on kokemusta läheiselle sattuneesta ja 
32 %:lla itselle sattuneesta hätätilanteesta.
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32%
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49%
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Olen ollut joskus auttajana vakavassa
tapaturmassa tai onnettomuudessa

Minulle on sattunut joskus vakava tapaturma tai
onnettomuus (esim. sairaalahoitoa tai

pelastuslaitoksen apua vaatinut)

Läheiselleni on sattunut joskus vakava
tapaturma tai onnettomuus (esim. sairaalahoitoa

tai pelastuslaitoksen apua vaatinut)

Mikä on kokemuksesi seuraavista hätätilanteista? (Kaikki vastaajat, n=2140)

Kyllä Ei EOS



Toimiva palovaroitin löytyy lähes kaikilta, mutta 
joditabletit vain 9 %:lta.
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Minulla on joditabletteja

Asunnossani on liesivahti, automaattinen sähkönkatkaisu
tai muu vastaava turvallisuusratkaisu käytössäni

Taloudestani löytyy kannellisia ämpäreitä tms.
juomaveden varastoimista varten

Minulla on 112-sovellus puhelimessani

Olen varannut ruokaa kolmeksi päiväksi häiriötilanteen
varalle (kotivara)

Omistan ensiapupakkauksen

Minulla on kotona sammutuspeite tai käsisammutin

Minulla on toimiva palovaroitin kotonani

Miten olet varautunut seuraaviin hätä- ja häiriötilanteisiin? (Kaikki vastaajat, n=2140)

Kyllä Ei EOS



Kotivakuutus on 91 %:lla ja matkavakuutus 74 %:lla.
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Kotieläinvakuutus

Murtohälytysjärjestelmä kotona tai mökillä

Muu vakuutus

Henkivakuutus

Sairausvakuutus

Autossa kaskovakuutus

Tapaturmavakuutus

Matkavakuutus (useimmiten matkaillessani)

Kotivakuutus

Mitä seuraavista sinulla on? (Kaikki vastaajat, n=2140)

Kyllä Ei EOS



39 %:a ei tiedä onko hänelle varattu väestönsuojapaikka.
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En osaa sanoa

Ei ole varattu (asun esim. niin vanhassa talossa tai omakotitalossa)

On varattu, mutta en tiedä missä paikka sijaitsee

On varattu ja tiedän, missä paikka sijaitsee

Onko sinulle varattu väestönsuojapaikka (n=2140)
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66 %:a on vastaanottanut vaaratiedotteen, 56 %:a on 
kohdannut pelastuslaitoksen viestintää.
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Olen asioinut paikallisen sopimuspalokunnan/VPK:n kanssa

Olen ilmoittanut pelastuslaitokselle esim. risujen poltosta, tms.

Olen ollut itse yhteydessä pelastuslaitokseen kysyäkseni neuvoja

Olen osallistunut pelastuslaitoksen järjestämään turvallisuuskoulutustilaisuuteen

Olen saanut pelastuslaitokselta apua onnettomuustilanteessa

Olen tehnyt asuinrakennukseen paloturvallisuuden tarkistuksen (esim.…

Olen osallistunut jonkun muun kuin pelastuslaitoksen järjestämään…

Olen soittanut hätäkeskukseen (hätänumero 112)

Olen kohdannut pelastuslaitoksen viestintää esim. somessa, lehdissä tai tapahtumissa

Olen vastaanottanut vaaratiedotteen tai kuullut yleisen vaaramerkin

Oletko tehnyt seuraavia asioita edellisen 3 vuoden aikana? (Kaikki vastaajat, n=2140)

Kyllä Ei EOS

Vaaratiedotteen vastaanottaneista 80 %:a on noudattanut vaaratiedotteen ohjeita.



Pelastustoimiala
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Pelastusviranomainen tuntuu minusta etäiseltä toimijalta

En tunne pelastusalaa

Vapaaehtoiset palokuntalaiset selviävät päivittäisistä hälytystehtävistä samalla
tavalla kuin ammattipelastajat/-palomiehet

Suomen pelastustoimi on järjestelmänä kustannustehokas

Pelastuslaitos on yleensä nopeasti onnettomuuspaikalla

Suomen pelastustoimi on nykyaikainen

Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? (Kaikki vastaajat, n=2140)

1=Olen täysin eri mieltä 2 3 4 5 6 7=Olen täysin samaa mieltä EOS

Pelastustoimi nähdään nykyaikaiseksi ja sen koetaan 
olevan yleensä nopeasti onnettomuuspaikalla.

Samaa mieltä
(7-5)
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32 %

25 %



21 %:a on osallistunut turvallisuuden teematapahtumiin.
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En osaa sanoa

En ole kuullut tapahtumista

Olen kuullut tapahtumista, mutta en tunne tarkemmin

Tiedän mitä nämä tapahtumat ovat, mutta en ole itse osallistunut

Olen osallistunut tapahtumaan/tapahtumiin aiemmin

Kuinka hyvin tunnet valtakunnallisia turvallisuuden teematapahtumia (esim. 112-päivä tai Päivä 
paloasemalla -tapahtuma)? (Kaikki vastaajat, n=2140)
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64 %:a olisi kiinnostunut työskentelemään pelastusalalla.
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En missään näistä

Muuna pelastustoimen työntekijänä

Päällystötehtävissä (esim. palomestarina, palopäällikkönä)

Pelastajana/palohenkilönä/palomiehenä

Ensihoitajana

Asiantuntijatehtävissä (esim. palotarkastajana, insinöörinä, suunnittelijana)

Hätäkeskuspäivystäjänä

Jos sinulla olisi mahdollisuus, niin missä seuraavista tehtävistä olisit kiinnostunut työskentelemään 
pelastusalalla? (Kaikki vastaajat, n=2140)
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64 % olisi kiinnostunut 
työskentelemään jossain
pelastusalan tehtävissä.
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Fyysiset toimintavaatimukset ovat liian rankat pelastajatutkintoon
(pelastajaksi eli palomieheksi) hakeutumiseen

Ulkomaalaistaustaisella on hyvät mahdollisuudet työllistyä pelastustoimialalle

Pelastusalan koulutukseen on vaikea päästä

Pelastusalan työpaikoilla työskentely on tasa-arvoista

Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? (Kaikki vastaajat, n=2140)

1=Olen täysin eri mieltä 2 3 4 5 6 7=Olen täysin samaa mieltä EOS

Samaa mieltä
(7-5)

44 %

37 %

30 %

23 %

Pelastustoimialalla työskentelyyn liittyy epätietoisuutta.



Yhteiskunta ja matkailu
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Poliisien näkeminen asuinalueellani herättää minussa levottomuutta

Asiat sujuisivat paremmin, jos jokainen huolehtisi vain omista asioistaan

Heittäydyn mielelläni seikkailuihin tai uusiin tilanteisiin

Liikun pelotta kaikkialla asuinpaikkakunnallani vuorokaudenajasta riippumatta

Ilmoitan useimmiten jollekulle, jos lähden esim. retkeilemään tai poimimaan
marjoja normaalin arkiympäristöni ulkopuolelle

Yleensä pidän yhteisten sääntöjen noudattamista tärkeänä, vaikka niistä olisi
minulle vaivaa

Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? (Kaikki vastaajat, n=2140)

1=Olen täysin eri mieltä 2 3 4 5 6 7=Olen täysin samaa mieltä EOS

Samaa mieltä
(7-5)

85 %

65 %

63 %

44 %

24 %

15 %

Yhteisten sääntöjen noudattamista pidetään tärkeänä 
vaikka niistä olisikin vaivaa.
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75-80 v (n=130)

65-74 v (n=336)

55-64 v (n=360)

45-54 v (n=321)

35–44 v (n=349)

25–34 v (n=354)

15–24 v (n=290)

Nainen (n=1091)

Mies (n=1042)

Kaikki vastaajat (n=2140)

Kuinka turvallisuushakuinen koet olevasi?

1=Erittäin suuri riskinottaja 2 3 4 5 6 7=Erittäin turvallisuushakuinen EOS

Turvallisuushakuinen (7-5)
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63 %

53 %

67 %

73 %

76 %

Suomalaiset ovat turvallisuushakuisia. Naiset ovat miehiä turvallisuus-
hakuisempia. 45 ikävuoden jälkeen turvallisuushakuisuus korostuu. 
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74 %
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Että joudun työttömäksi
Että joudun väkivallan kohteeksi

Että joudun onnettomuuteen (esim. tulipalo, liikenneonnettomuus tms.)
Suomeen kohdistuvasta sodasta

Ydinvoimalaonnettomuudesta Suomessa tai Suomen lähialueilla
Suomessa tapahtuvasta terrori-iskusta

Maailmantalouden romahtamisesta
Ilmastonmuutoksesta

Omasta jaksamisestani/pärjäämisestäni arjessa
Omasta terveydestäni

Hallitsemattomasta maahanmuutosta
Luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä

Vakavasta pandemiasta
Asumisen ja elämisen kallistumisesta

Että läheisilleni sattuu jotain

Kuinka huolissasi olet seuraavista väittämistä? (Kaikki vastaajat, n=2140)

1=En ole lainkaan huolissani 2 3 4 5 6 7=Olen erittäin huolissani EOS

Huolissaan
(7-5)

71 %
69 %
62 %
56 %
53 %
49 %

Suomalaiset ovat eniten huolissaan läheisistään, sekä 
asumisen ja elämisen kallistumisesta.

46 %
45 %
40 %
40 %
34 %
26 %
25 %
24 %
21 %



Hallitsematonta maahanmuuttoa lukuun ottamatta naiset ovat 
miehiä enemmän huolissaan. Iän myötä huolien määrä kasvaa.

Huolissaan (7-5) Kaikki Mies Nainen 15–24 v 25–34 v 35–44 v 45-54 v 55-64 v 65-74 v 75-80 v
(n=2140) (n=1042) (n=1091) (n=290) (n=354) (n=349) (n=321) (n=360) (n=336) (n=130)

Että läheisilleni sattuu jotain 71 % 62 % 80 % 70 % 70 % 73 % 74 % 69 % 70 % 72 %
Asumisen ja elämisen kallistumisesta 69 % 66 % 72 % 64 % 70 % 74 % 73 % 69 % 68 % 56 %
Vakavasta pandemiasta 62 % 56 % 68 % 51 % 52 % 55 % 67 % 68 % 73 % 77 %
Luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä 56 % 48 % 63 % 52 % 53 % 56 % 55 % 58 % 60 % 58 %
Hallitsemattomasta maahanmuutosta 53 % 56 % 50 % 37 % 53 % 56 % 62 % 58 % 49 % 53 %
Omasta terveydestäni 49 % 44 % 53 % 43 % 43 % 47 % 53 % 52 % 52 % 52 %
Omasta jaksamisestani/pärjäämisestäni arjessa 46 % 39 % 53 % 51 % 48 % 44 % 49 % 43 % 43 % 44 %
Ilmastonmuutoksesta 45 % 38 % 52 % 49 % 41 % 43 % 44 % 45 % 48 % 54 %
Maailmantalouden romahtamisesta 40 % 36 % 44 % 42 % 39 % 41 % 36 % 36 % 47 % 42 %
Suomessa tapahtuvasta terrori-iskusta 40 % 33 % 46 % 38 % 30 % 35 % 41 % 44 % 47 % 50 %
Ydinvoimalaonnettomuudesta Suomessa tai Suomen lähialueill 34 % 25 % 44 % 25 % 25 % 27 % 34 % 43 % 47 % 45 %
Suomeen kohdistuvasta sodasta 26 % 20 % 32 % 28 % 24 % 21 % 23 % 27 % 31 % 35 %
Että joudun onnettomuuteen (esim. tulipalo, liikenneonnettom  25 % 18 % 31 % 30 % 22 % 21 % 26 % 22 % 26 % 31 %
Että joudun väkivallan kohteeksi 24 % 19 % 27 % 33 % 23 % 18 % 22 % 23 % 26 % 21 %
Että joudun työttömäksi 21 % 20 % 21 % 32 % 29 % 23 % 29 % 19 % 1 % 2 %

Kuinka huolissasi olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani 


Taul1

		Total Variance Explained

		Factor		Initial Eigenvalues						Extraction Sums of Squared Loadings						Rotation Sums of Squared Loadings

				Total		% of Variance		Cumulative %		Total		% of Variance		Cumulative %		Total		% of Variance		Cumulative %

		1		7.678		13.471		13.471		3.483		6.111		6.111		4.185		7.343		7.343

		2		6.167		10.820		24.290		2.535		4.448		10.559		3.883		6.813		14.156

		3		2.849		4.998		29.288		5.947		10.434		20.993		2.657		4.662		18.818

		4		2.326		4.081		33.369		2.102		3.688		24.681		2.241		3.931		22.749

		5		2.218		3.892		37.261		2.379		4.173		28.854		1.927		3.381		26.130

		6		1.945		3.412		40.674		1.980		3.473		32.327		1.904		3.340		29.471

		7		1.837		3.222		43.896		2.046		3.590		35.917		1.888		3.313		32.783

		8		1.639		2.876		46.772		1.299		2.278		38.196		1.662		2.915		35.698

		9		1.393		2.443		49.215		1.338		2.347		40.543		1.366		2.396		38.094

		10		1.352		2.372		51.587		1.028		1.803		42.345		1.250		2.192		40.287

		11		1.211		2.124		53.712		1.046		1.835		44.180		1.168		2.049		42.336

		12		1.159		2.033		55.745		0.852		1.495		45.675		1.131		1.984		44.320

		13		1.115		1.957		57.702		0.606		1.064		46.739		0.890		1.561		45.881

		14		1.065		1.869		59.571		0.523		0.918		47.657		0.796		1.396		47.276

		15		1.023		1.796		61.367		0.470		0.824		48.481		0.687		1.205		48.481

		16		0.987		1.732		63.098

		17		0.944		1.657		64.755

		18		0.929		1.630		66.385

		19		0.911		1.599		67.984

		20		0.826		1.449		69.433

		21		0.809		1.420		70.853

		22		0.775		1.359		72.212

		23		0.732		1.284		73.496

		24		0.725		1.272		74.768

		25		0.700		1.229		75.997

		26		0.677		1.188		77.184

		27		0.662		1.162		78.346

		28		0.644		1.130		79.476

		29		0.635		1.114		80.590

		30		0.619		1.086		81.677

		31		0.597		1.047		82.723

		32		0.592		1.038		83.762

		33		0.555		0.973		84.735

		34		0.543		0.952		85.687

		35		0.540		0.948		86.635

		36		0.518		0.909		87.543

		37		0.496		0.871		88.414

		38		0.474		0.832		89.246

		39		0.468		0.821		90.067

		40		0.449		0.788		90.855

		41		0.440		0.772		91.627

		42		0.437		0.767		92.394

		43		0.396		0.695		93.089

		44		0.380		0.667		93.756

		45		0.357		0.627		94.384

		46		0.342		0.600		94.983

		47		0.332		0.583		95.566

		48		0.330		0.578		96.144

		49		0.317		0.555		96.700

		50		0.297		0.522		97.221

		51		0.279		0.490		97.711

		52		0.268		0.470		98.181

		53		0.255		0.447		98.628

		54		0.223		0.391		99.018

		55		0.210		0.369		99.388

		56		0.186		0.326		99.714

		57		0.163		0.286		100.000

		Extraction Method: Maximum Likelihood.





Faktorit

		Rotated Factor Matrixa

				Factor

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		Jos näen kadulla maassa makaavan ihmisen, minulla on velvollisuus auttaa häntä (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)		0.725																														F1

		Mökin, saunan tai omakotitalon omistajalla tai haltijalla on velvollisuus huolehtia savupiippujen nuohouksesta (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)		0.678																														F1

		Omalla käyttäytymisellä ja varautumisella voi estää tehokkaasti tapaturmia ja onnettomuuksia (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)		0.647																														F1

		Kaikkia ikäviä tapahtumia ei voida estää (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)		0.605																														F1

		Palovaroitin vanhenee kymmenessä vuodessa ja se tulisi vaihtaa uuteen (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)		0.523																														F1

		Yleensä pidän yhteisten sääntöjen noudattamista tärkeänä, vaikka niistä olisi minulle vaivaa (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)		0.503																														F1

		Harvaan asutuilla alueilla asuvien tulee varautua omatoimisesti onnettomuuksiin, häiriötilanteisiin ja tapaturmiin paremmin kuin kaupungeissa. (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa m		0.437																														F1

		Lomalla ja reissussa otan rennosti ja luotan, että saan apua soittamalla hätänumeroon, jos joudun hätätilanteeseen. (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)		0.356																														F1

		Harvaan asutuille alueille kuuluvat yhtä laadukkaat pelastustoimen palvelut kuin kaupunkeihin (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)		0.339																														F1

		Ilmoitan useimmiten jollekulle, jos lähden esim. retkeilemään tai poimimaan marjoja normaalin arkiympäristöni ulkopuolelle (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)		0.339																														F1

		Suomeen kohdistuvasta sodasta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)				0.792																												F2

		Ydinvoimalaonnettomuudesta Suomessa tai Suomen lähialueilla (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)				0.757																												F2

		Suomessa tapahtuvasta terrori-iskusta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)				0.754																												F2

		Että joudun väkivallan kohteeksi (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)				0.554																										0.305		F2

		Vakavasta pandemiasta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)				0.534														0.315														F2

		Että läheisilleni sattuu jotain (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)				0.454										0.326																		F2

		Liikun pelotta kaikkialla asuinpaikkakunnallani vuorokaudenajasta riippumatta (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)				-0.328																												POIS

		Suomen pelastustoimi on nykyaikainen  (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)						0.858																										F3

		Suomen pelastustoimi on järjestelmänä kustannustehokas (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)						0.823																										F3

		Pelastuslaitos on yleensä nopeasti onnettomuuspaikalla (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)						0.796																										F3

		Vapaaehtoiset palokuntalaiset selviävät päivittäisistä hälytystehtävistä samalla tavalla kuin ammattipelastajat/-palomiehet  (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)						0.368																										POIS

		Kohtaamani turvallisuusviestintä, teemapäivät ja tempaukset ovat herättäneet mielenkiintoani turvallisuusasioita kohtaan (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)								0.711																								F4

		Tarvitsen kertausta ensiapu- tai muihin vastaaviin turvallisuustaitoihin (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)								0.704																								F4

		Kaipaan pelastuslaitokselta enemmän turvallisuuteen liittyviä koulutuksia (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)								0.700																								F4

		Pelastuslaitoksen turvallisuusviestintä on vaikuttanut käyttäytymiseeni (esim. olen hankkinut alkusammutusvälineitä, vaihtanut palovaroittimen pariston, hakenut lisätietoa paloturvallisuusasioista tai hankkinut ensiapupakkauksen) (Mitä mieltä olet seuraavi								0.510		0.367																						F4

		Tiedän, mistä löydän tarvittaessa pelastusviranomaisten ohjeet ja määräykset (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)										0.737																						F5

		Viranomaiset viestivät lakiin ja asetuksiin liittyvistä kansalaisten velvoitteista riittävästi (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)										0.534																						F5

		Luotan, että pelastusviranomaisille antamani luottamukselliset tiedot ovat turvassa ja niitä käsitellään asianmukaisesti (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)		0.371								0.497																						F5

		Pystyn helposti erottelemaan itselleni olennaiset asiat nykypäivän tietotulvasta (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)										0.497																						F5

		Ilmastonmuutoksesta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)												0.902																				F6

		Luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)												0.793																				F6

		Omasta jaksamisestani/pärjäämisestäni arjessa (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)														0.802																		F7

		Omasta terveydestäni (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)														0.764																		F7

		Pelastusviranomainen tuntuu minusta etäiseltä toimijalta (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)																0.620																F8

		En tunne pelastusalaa (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)																0.496																F8

		Asiat sujuisivat paremmin, jos jokainen huolehtisi vain omista asioistaan (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)																0.452																F8

		Poliisien näkeminen asuinalueellani herättää minussa levottomuutta (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)																0.364																F8

		Pelastusalan koulutukseen on vaikea päästä (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)																														

		Fyysiset toimintavaatimukset ovat liian rankat pelastajatutkintoon (pelastajaksi eli palomieheksi) hakeutumiseen (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)																														

		Kohtalo vaikuttaa yksittäisen henkilön onnettomuuteen joutumiseen (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)																														

		Asumisen ja elämisen kallistumisesta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)																		0.606														F9

		Maailmantalouden romahtamisesta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)				0.343														0.553														F9

		Hallitsemattomasta maahanmuutosta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)				0.387														0.443														F9

		Suomi ei ole koskaan aiemmin ollut niin turvallinen paikka asua kuin nyt (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)																														

		Elämä kaupungissa on laadukkaampaa kuin maaseudulla (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)																				0.958												F10

		Aion viettää tulevina vuosina enemmän aikaa maaseudulla tai harvaan asutuilla alueilla (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)																				-0.410												POIS

		Heittäydyn mielelläni seikkailuihin tai uusiin tilanteisiin (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)																						0.603										F11

		Kuinka turvallisuushakuinen koet olevasi asteikolla 1-7, missä 1=Erittäin suuri riskinottaja ja 7=Erittäin turvallisuushakuinen																						-0.439										POIS

		Että joudun työttömäksi (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)																														

		Jos viettäisin vuoden vieraalla pikkupaikkakunnalla, voisin osallistua paikalliseen palokunta- tai muuhun itselleni sopivaan vapaaehtoiseen turvallisuustoimintaan. (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja																								0.619								F12

		Osallistuisin mielelläni kertaluontoisesti metsäpalon sammutukseen, tulvantorjuntaan tai muuhun itselleni sopivaan tehtävään vapaaehtoisena toimijana, jos minua pyydettäisiin tehtävälle. (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Ole																								0.480								F12

		Kiinnitän turvallisuuteeni ja toimintatapoihini enemmän huomiota, kun tiedän olevani kaukana paloasemasta tai muista pelastustoimijoista (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)																								0.318								POIS

		Ulkomaalaistaustaisella on hyvät mahdollisuudet työllistyä pelastustoimialalle  (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)																										0.461						F13		Paljon EOS

		Pelastusalan työpaikoilla työskentely on tasa-arvoista (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)						0.349																				0.365						F13		Paljon EOS

		Omakotitalon räystään alle ei saa varastoida sateensuojaan polttopuita (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)		0.379																										0.404				POIS

		Onnettomuuksien määrät ovat Suomessa nousussa (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)																												0.375				POIS

		Että joudun onnettomuuteen (esim. tulipalo, liikenneonnettomuus tms.) (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)				0.510										0.417																0.686		F15

		Extraction Method: Maximum Likelihood. 
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

		a. Rotation converged in 11 iterations.





3 klusteria

		Final Cluster Centers														1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		15

				Cluster										Jos näen kadulla maassa makaavan ihmisen, minulla on velvollisuus auttaa häntä (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)		0.725																												F1

				1		2		3						Mökin, saunan tai omakotitalon omistajalla tai haltijalla on velvollisuus huolehtia savupiippujen nuohouksesta (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)		0.678																												F1

		Faktori 1		5.73		5.65		6.02						Omalla käyttäytymisellä ja varautumisella voi estää tehokkaasti tapaturmia ja onnettomuuksia (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)		0.647																												F1

		Faktori 2		4.84		3.15		4.27						Kaikkia ikäviä tapahtumia ei voida estää (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)		0.605																												F1

		Faktori 3		5.39		5.56		5.73						Palovaroitin vanhenee kymmenessä vuodessa ja se tulisi vaihtaa uuteen (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)		0.523																												F1

		Faktori 4		4.29		3.58		4.80						Yleensä pidän yhteisten sääntöjen noudattamista tärkeänä, vaikka niistä olisi minulle vaivaa (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)		0.503																												F1

		Faktori 5		4.95		5.08		5.30						Harvaan asutuilla alueilla asuvien tulee varautua omatoimisesti onnettomuuksiin, häiriötilanteisiin ja tapaturmiin paremmin kuin kaupungeissa. (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa m		0.437																												F1

		Faktori 6		4.75		3.30		5.14						Lomalla ja reissussa otan rennosti ja luotan, että saan apua soittamalla hätänumeroon, jos joudun hätätilanteeseen. (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)		0.356																												F1

		Faktori 7		5.25		3.01		4.39						Harvaan asutuille alueille kuuluvat yhtä laadukkaat pelastustoimen palvelut kuin kaupunkeihin (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)		0.339																												F1

		Faktori 8		3.64		3.22		2.91						Ilmoitan useimmiten jollekulle, jos lähden esim. retkeilemään tai poimimaan marjoja normaalin arkiympäristöni ulkopuolelle (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)		0.339																												F1

		Faktori 9		5.13		3.91		4.78						Suomeen kohdistuvasta sodasta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)				0.792																										F2

		Faktori 10		3.47		3.23		2.97						Ydinvoimalaonnettomuudesta Suomessa tai Suomen lähialueilla (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)				0.757																										F2

		Faktori 11		3.45		4.07		5.14						Suomessa tapahtuvasta terrori-iskusta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)				0.754																										F2

		Faktori 12		3.04		3.37		5.27						Että joudun väkivallan kohteeksi (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)				0.554																								0.305		F2

		Faktori 13		4.50		4.74		4.72						Vakavasta pandemiasta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)				0.534														0.315												F2

		Faktori 15		4.52		2.19		3.49						Että läheisilleni sattuu jotain (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)				0.454										0.326																F2

		n		748		719		673						Suomen pelastustoimi on nykyaikainen  (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)						0.858																								F3

														Suomen pelastustoimi on järjestelmänä kustannustehokas (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)						0.823																								F3

														Pelastuslaitos on yleensä nopeasti onnettomuuspaikalla (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)						0.796																								F3

														Kohtaamani turvallisuusviestintä, teemapäivät ja tempaukset ovat herättäneet mielenkiintoani turvallisuusasioita kohtaan (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)								0.711																						F4

														Tarvitsen kertausta ensiapu- tai muihin vastaaviin turvallisuustaitoihin (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)								0.704																						F4

														Kaipaan pelastuslaitokselta enemmän turvallisuuteen liittyviä koulutuksia (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)								0.700																						F4

														Pelastuslaitoksen turvallisuusviestintä on vaikuttanut käyttäytymiseeni (esim. olen hankkinut alkusammutusvälineitä, vaihtanut palovaroittimen pariston, hakenut lisätietoa paloturvallisuusasioista tai hankkinut ensiapupakkauksen) (Mitä mieltä olet seuraavi								0.510		0.367																				F4

														Tiedän, mistä löydän tarvittaessa pelastusviranomaisten ohjeet ja määräykset (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)										0.737																				F5

														Viranomaiset viestivät lakiin ja asetuksiin liittyvistä kansalaisten velvoitteista riittävästi (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)										0.534																				F5

														Luotan, että pelastusviranomaisille antamani luottamukselliset tiedot ovat turvassa ja niitä käsitellään asianmukaisesti (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)		0.371								0.497																				F5

														Pystyn helposti erottelemaan itselleni olennaiset asiat nykypäivän tietotulvasta (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)										0.497																				F5

														Ilmastonmuutoksesta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)												0.902																		F6

														Luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)												0.793																		F6

														Omasta jaksamisestani/pärjäämisestäni arjessa (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)														0.802																F7

														Omasta terveydestäni (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)														0.764																F7

														Pelastusviranomainen tuntuu minusta etäiseltä toimijalta (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)																0.620														F8

														En tunne pelastusalaa (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)																0.496														F8

														Asiat sujuisivat paremmin, jos jokainen huolehtisi vain omista asioistaan (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)																0.452														F8

														Poliisien näkeminen asuinalueellani herättää minussa levottomuutta (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)																0.364														F8

														Asumisen ja elämisen kallistumisesta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)																		0.606												F9

														Maailmantalouden romahtamisesta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)				0.343														0.553												F9

														Hallitsemattomasta maahanmuutosta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)				0.387														0.443												F9

														Elämä kaupungissa on laadukkaampaa kuin maaseudulla (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)																				0.958										F10

														Heittäydyn mielelläni seikkailuihin tai uusiin tilanteisiin (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)																						0.603								F11

														Jos viettäisin vuoden vieraalla pikkupaikkakunnalla, voisin osallistua paikalliseen palokunta- tai muuhun itselleni sopivaan vapaaehtoiseen turvallisuustoimintaan. (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja																								0.619						F12

														Osallistuisin mielelläni kertaluontoisesti metsäpalon sammutukseen, tulvantorjuntaan tai muuhun itselleni sopivaan tehtävään vapaaehtoisena toimijana, jos minua pyydettäisiin tehtävälle. (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Ole																								0.480						F12

														Ulkomaalaistaustaisella on hyvät mahdollisuudet työllistyä pelastustoimialalle  (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)																										0.461				F13

														Pelastusalan työpaikoilla työskentely on tasa-arvoista (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)						0.349																				0.365				F13

														Että joudun onnettomuuteen (esim. tulipalo, liikenneonnettomuus tms.) (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)				0.510										0.417														0.686		F15





4 klusteria

		Final Cluster Centers																1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		15

				Cluster												Jos näen kadulla maassa makaavan ihmisen, minulla on velvollisuus auttaa häntä (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)		0.725																												F1

				1		2		3		4						Mökin, saunan tai omakotitalon omistajalla tai haltijalla on velvollisuus huolehtia savupiippujen nuohouksesta (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)		0.678																												F1

		Faktori 1		5.98		6.02		5.48		5.78						Omalla käyttäytymisellä ja varautumisella voi estää tehokkaasti tapaturmia ja onnettomuuksia (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)		0.647																												F1

		Faktori 2		5.43		4.02		3.99		2.94						Kaikkia ikäviä tapahtumia ei voida estää (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)		0.605																												F1

		Faktori 3		5.60		5.73		5.25		5.74						Palovaroitin vanhenee kymmenessä vuodessa ja se tulisi vaihtaa uuteen (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)		0.523																												F1

		Faktori 4		4.88		4.62		3.74		3.68						Yleensä pidän yhteisten sääntöjen noudattamista tärkeänä, vaikka niistä olisi minulle vaivaa (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)		0.503																												F1

		Faktori 5		5.19		5.27		4.79		5.27						Harvaan asutuilla alueilla asuvien tulee varautua omatoimisesti onnettomuuksiin, häiriötilanteisiin ja tapaturmiin paremmin kuin kaupungeissa. (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa m		0.437																												F1

		Faktori 6		5.20		5.06		4.22		2.86						Lomalla ja reissussa otan rennosti ja luotan, että saan apua soittamalla hätänumeroon, jos joudun hätätilanteeseen. (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)		0.356																												F1

		Faktori 7		5.65		4.04		4.54		2.47						Harvaan asutuille alueille kuuluvat yhtä laadukkaat pelastustoimen palvelut kuin kaupunkeihin (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)		0.339																												F1

		Faktori 8		3.57		2.80		3.60		3.07						Ilmoitan useimmiten jollekulle, jos lähden esim. retkeilemään tai poimimaan marjoja normaalin arkiympäristöni ulkopuolelle (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)		0.339																												F1

		Faktori 9		5.53		4.59		4.45		3.90						Suomeen kohdistuvasta sodasta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)				0.792																										F2

		Faktori 10		3.32		2.72		3.93		2.75						Ydinvoimalaonnettomuudesta Suomessa tai Suomen lähialueilla (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)				0.757																										F2

		Faktori 11		4.19		4.87		3.43		4.47						Suomessa tapahtuvasta terrori-iskusta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)				0.754																										F2

		Faktori 12		4.16		5.16		2.64		3.64						Että joudun väkivallan kohteeksi (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)				0.554																								0.305		F2

		Faktori 13		4.59		4.75		4.48		4.85						Vakavasta pandemiasta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)				0.534														0.315												F2

		Faktori 15		5.40		2.99		3.37		1.93						Että läheisilleni sattuu jotain (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)				0.454										0.326																F2

		n		460		582		668		430						Suomen pelastustoimi on nykyaikainen  (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)						0.858																								F3

																Suomen pelastustoimi on järjestelmänä kustannustehokas (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)						0.823																								F3

																Pelastuslaitos on yleensä nopeasti onnettomuuspaikalla (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)						0.796																								F3

																Kohtaamani turvallisuusviestintä, teemapäivät ja tempaukset ovat herättäneet mielenkiintoani turvallisuusasioita kohtaan (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)								0.711																						F4

																Tarvitsen kertausta ensiapu- tai muihin vastaaviin turvallisuustaitoihin (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)								0.704																						F4

																Kaipaan pelastuslaitokselta enemmän turvallisuuteen liittyviä koulutuksia (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)								0.700																						F4

																Pelastuslaitoksen turvallisuusviestintä on vaikuttanut käyttäytymiseeni (esim. olen hankkinut alkusammutusvälineitä, vaihtanut palovaroittimen pariston, hakenut lisätietoa paloturvallisuusasioista tai hankkinut ensiapupakkauksen) (Mitä mieltä olet seuraavi								0.510		0.367																				F4

																Tiedän, mistä löydän tarvittaessa pelastusviranomaisten ohjeet ja määräykset (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)										0.737																				F5

																Viranomaiset viestivät lakiin ja asetuksiin liittyvistä kansalaisten velvoitteista riittävästi (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)										0.534																				F5

																Luotan, että pelastusviranomaisille antamani luottamukselliset tiedot ovat turvassa ja niitä käsitellään asianmukaisesti (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)		0.371								0.497																				F5

																Pystyn helposti erottelemaan itselleni olennaiset asiat nykypäivän tietotulvasta (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)										0.497																				F5

																Ilmastonmuutoksesta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)												0.902																		F6

																Luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)												0.793																		F6

																Omasta jaksamisestani/pärjäämisestäni arjessa (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)														0.802																F7

																Omasta terveydestäni (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)														0.764																F7

																Pelastusviranomainen tuntuu minusta etäiseltä toimijalta (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)																0.620														F8

																En tunne pelastusalaa (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)																0.496														F8

																Asiat sujuisivat paremmin, jos jokainen huolehtisi vain omista asioistaan (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)																0.452														F8

																Poliisien näkeminen asuinalueellani herättää minussa levottomuutta (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)																0.364														F8

																Asumisen ja elämisen kallistumisesta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)																		0.606												F9

																Maailmantalouden romahtamisesta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)				0.343														0.553												F9

																Hallitsemattomasta maahanmuutosta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)				0.387														0.443												F9

																Elämä kaupungissa on laadukkaampaa kuin maaseudulla (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)																				0.958										F10

																Heittäydyn mielelläni seikkailuihin tai uusiin tilanteisiin (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)																						0.603								F11

																Jos viettäisin vuoden vieraalla pikkupaikkakunnalla, voisin osallistua paikalliseen palokunta- tai muuhun itselleni sopivaan vapaaehtoiseen turvallisuustoimintaan. (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja																								0.619						F12

																Osallistuisin mielelläni kertaluontoisesti metsäpalon sammutukseen, tulvantorjuntaan tai muuhun itselleni sopivaan tehtävään vapaaehtoisena toimijana, jos minua pyydettäisiin tehtävälle. (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Ole																								0.480						F12

																Ulkomaalaistaustaisella on hyvät mahdollisuudet työllistyä pelastustoimialalle  (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)																										0.461				F13

																Pelastusalan työpaikoilla työskentely on tasa-arvoista (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)						0.349																				0.365				F13

																Että joudun onnettomuuteen (esim. tulipalo, liikenneonnettomuus tms.) (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)				0.510										0.417														0.686		F15





5 klusteria

		Final Cluster Centers																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		15

				Cluster														Jos näen kadulla maassa makaavan ihmisen, minulla on velvollisuus auttaa häntä (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)		0.725																												F1

				1		2		3		4		5						Mökin, saunan tai omakotitalon omistajalla tai haltijalla on velvollisuus huolehtia savupiippujen nuohouksesta (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)		0.678																												F1

		Faktori 1		6.06		5.99		5.85		5.43		5.61						Omalla käyttäytymisellä ja varautumisella voi estää tehokkaasti tapaturmia ja onnettomuuksia (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)		0.647																												F1

		Faktori 2		3.73		5.34		4.67		3.89		2.85						Kaikkia ikäviä tapahtumia ei voida estää (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)		0.605																												F1

		Faktori 3		5.81		5.60		5.49		5.30		5.55						Palovaroitin vanhenee kymmenessä vuodessa ja se tulisi vaihtaa uuteen (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)		0.523																												F1

		Faktori 4		4.51		5.13		3.99		4.02		3.32						Yleensä pidän yhteisten sääntöjen noudattamista tärkeänä, vaikka niistä olisi minulle vaivaa (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)		0.503																												F1

		Faktori 5		5.34		5.26		4.87		4.93		5.09						Harvaan asutuilla alueilla asuvien tulee varautua omatoimisesti onnettomuuksiin, häiriötilanteisiin ja tapaturmiin paremmin kuin kaupungeissa. (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa m		0.437																												F1

		Faktori 6		4.59		5.24		4.81		4.38		2.65						Lomalla ja reissussa otan rennosti ja luotan, että saan apua soittamalla hätänumeroon, jos joudun hätätilanteeseen. (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)		0.356																												F1

		Faktori 7		3.54		5.54		5.10		4.17		2.84						Harvaan asutuille alueille kuuluvat yhtä laadukkaat pelastustoimen palvelut kuin kaupunkeihin (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)		0.339																												F1

		Faktori 8		2.67		3.59		3.39		3.53		3.28						Ilmoitan useimmiten jollekulle, jos lähden esim. retkeilemään tai poimimaan marjoja normaalin arkiympäristöni ulkopuolelle (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)		0.339																												F1

		Faktori 9		4.43		5.46		5.03		4.34		3.80						Suomeen kohdistuvasta sodasta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)				0.792																										F2

		Faktori 10		2.36		3.58		2.34		5.15		2.65						Ydinvoimalaonnettomuudesta Suomessa tai Suomen lähialueilla (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)				0.757																										F2

		Faktori 11		5.01		4.74		2.97		4.21		3.90						Suomessa tapahtuvasta terrori-iskusta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)				0.754																										F2

		Faktori 12		5.30		4.79		2.66		3.39		2.82						Että joudun väkivallan kohteeksi (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)				0.554																								0.305		F2

		Faktori 13		4.89		4.65		4.46		4.48		4.76						Vakavasta pandemiasta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)				0.534														0.315												F2

		Faktori 15		2.59		5.34		4.08		3.17		2.05						Että läheisilleni sattuu jotain (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)				0.454										0.326																F2

		n		507		381		429		468		355						Suomen pelastustoimi on nykyaikainen  (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)						0.858																								F3

																		Suomen pelastustoimi on järjestelmänä kustannustehokas (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)						0.823																								F3

				1		2		3		4		5		Total				Pelastuslaitos on yleensä nopeasti onnettomuuspaikalla (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)						0.796																								F3

		Mies		49%		34%		38%		58%		65%		49%				Kohtaamani turvallisuusviestintä, teemapäivät ja tempaukset ovat herättäneet mielenkiintoani turvallisuusasioita kohtaan (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)								0.711																						F4

		Nainen		51%		65%		62%		41%		35%		51%				Tarvitsen kertausta ensiapu- tai muihin vastaaviin turvallisuustaitoihin (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)								0.704																						F4

																		Kaipaan pelastuslaitokselta enemmän turvallisuuteen liittyviä koulutuksia (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)								0.700																						F4

																		Pelastuslaitoksen turvallisuusviestintä on vaikuttanut käyttäytymiseeni (esim. olen hankkinut alkusammutusvälineitä, vaihtanut palovaroittimen pariston, hakenut lisätietoa paloturvallisuusasioista tai hankkinut ensiapupakkauksen) (Mitä mieltä olet seuraavi								0.510		0.367																				F4

				1		2		3		4		5		Total				Tiedän, mistä löydän tarvittaessa pelastusviranomaisten ohjeet ja määräykset (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)										0.737																				F5

		15–24v		10%		19%		5%		21%		12%		14%				Viranomaiset viestivät lakiin ja asetuksiin liittyvistä kansalaisten velvoitteista riittävästi (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)										0.534																				F5

		25–34v		20%		15%		11%		17%		19%		17%				Luotan, että pelastusviranomaisille antamani luottamukselliset tiedot ovat turvassa ja niitä käsitellään asianmukaisesti (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)		0.371								0.497																				F5

		35–44v		20%		14%		13%		19%		13%		16%				Pystyn helposti erottelemaan itselleni olennaiset asiat nykypäivän tietotulvasta (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)										0.497																				F5

		45-54v		15%		17%		16%		12%		16%		15%				Ilmastonmuutoksesta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)												0.902																		F6

		55-64v		17%		13%		24%		13%		17%		17%				Luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)												0.793																		F6

		65-74v		14%		15%		22%		13%		16%		16%				Omasta jaksamisestani/pärjäämisestäni arjessa (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)														0.802																F7

		75-80v		4%		7%		9%		5%		6%		6%				Omasta terveydestäni (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)														0.764																F7

																		Pelastusviranomainen tuntuu minusta etäiseltä toimijalta (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)																0.620														F8

																		En tunne pelastusalaa (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)																0.496														F8

																		Asiat sujuisivat paremmin, jos jokainen huolehtisi vain omista asioistaan (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)																0.452														F8

																		Poliisien näkeminen asuinalueellani herättää minussa levottomuutta (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)																0.364														F8

																		Asumisen ja elämisen kallistumisesta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)																		0.606												F9

																		Maailmantalouden romahtamisesta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)				0.343														0.553												F9

																		Hallitsemattomasta maahanmuutosta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)				0.387														0.443												F9

																		Elämä kaupungissa on laadukkaampaa kuin maaseudulla (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)																				0.958										F10

																		Heittäydyn mielelläni seikkailuihin tai uusiin tilanteisiin (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)																						0.603								F11

																		Jos viettäisin vuoden vieraalla pikkupaikkakunnalla, voisin osallistua paikalliseen palokunta- tai muuhun itselleni sopivaan vapaaehtoiseen turvallisuustoimintaan. (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja																								0.619						F12

																		Osallistuisin mielelläni kertaluontoisesti metsäpalon sammutukseen, tulvantorjuntaan tai muuhun itselleni sopivaan tehtävään vapaaehtoisena toimijana, jos minua pyydettäisiin tehtävälle. (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Ole																								0.480						F12

																		Ulkomaalaistaustaisella on hyvät mahdollisuudet työllistyä pelastustoimialalle  (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)																										0.461				F13

																		Pelastusalan työpaikoilla työskentely on tasa-arvoista (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)						0.349																				0.365				F13

																		Että joudun onnettomuuteen (esim. tulipalo, liikenneonnettomuus tms.) (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)				0.510										0.417														0.686		F15





6 klusteria

		Final Cluster Centers																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		15

				Cluster														Jos näen kadulla maassa makaavan ihmisen, minulla on velvollisuus auttaa häntä (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)		0.725																												F1

				1		2		3		4		5		6				Mökin, saunan tai omakotitalon omistajalla tai haltijalla on velvollisuus huolehtia savupiippujen nuohouksesta (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)		0.678																												F1

		Faktori 1		5.37		5.59		6.02		6.08		5.68		5.97				Omalla käyttäytymisellä ja varautumisella voi estää tehokkaasti tapaturmia ja onnettomuuksia (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)		0.647																												F1

		Faktori 2		4.22		3.76		4.97		3.69		2.80		5.29				Kaikkia ikäviä tapahtumia ei voida estää (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)		0.605																												F1

		Faktori 3		4.68		5.55		5.96		5.90		5.67		5.51				Palovaroitin vanhenee kymmenessä vuodessa ja se tulisi vaihtaa uuteen (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)		0.523																												F1

		Faktori 4		3.72		4.05		4.42		4.54		3.32		5.19				Yleensä pidän yhteisten sääntöjen noudattamista tärkeänä, vaikka niistä olisi minulle vaivaa (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)		0.503																												F1

		Faktori 5		4.42		5.12		5.13		5.44		5.14		5.32				Harvaan asutuilla alueilla asuvien tulee varautua omatoimisesti onnettomuuksiin, häiriötilanteisiin ja tapaturmiin paremmin kuin kaupungeissa. (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa m		0.437																												F1

		Faktori 6		3.51		4.58		5.37		4.64		2.87		5.26				Lomalla ja reissussa otan rennosti ja luotan, että saan apua soittamalla hätänumeroon, jos joudun hätätilanteeseen. (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)		0.356																												F1

		Faktori 7		4.85		3.95		5.18		3.40		2.75		5.49				Harvaan asutuille alueille kuuluvat yhtä laadukkaat pelastustoimen palvelut kuin kaupunkeihin (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)		0.339																												F1

		Faktori 8		3.73		3.40		3.19		2.69		3.16		3.62				Ilmoitan useimmiten jollekulle, jos lähden esim. retkeilemään tai poimimaan marjoja normaalin arkiympäristöni ulkopuolelle (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)		0.339																												F1

		Faktori 9		4.93		4.21		5.18		4.42		3.61		5.35				Suomeen kohdistuvasta sodasta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)				0.792																										F2

		Faktori 10		2.77		5.51		2.51		2.41		2.51		3.95				Ydinvoimalaonnettomuudesta Suomessa tai Suomen lähialueilla (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)				0.757																										F2

		Faktori 11		4.39		4.12		2.52		5.08		3.62		5.16				Suomessa tapahtuvasta terrori-iskusta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)				0.754																										F2

		Faktori 12		3.29		3.30		3.17		5.34		2.67		4.87				Että joudun väkivallan kohteeksi (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)				0.554																								0.305		F2

		Faktori 13		4.18		4.56		4.72		5.00		4.76		4.60				Vakavasta pandemiasta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)				0.534														0.315												F2

		Faktori 15		3.67		2.90		4.46		2.51		2.01		5.34				Että läheisilleni sattuu jotain (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)				0.454										0.326																F2

		n		366		353		343		462		311		305				Suomen pelastustoimi on nykyaikainen  (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)						0.858																								F3

																		Suomen pelastustoimi on järjestelmänä kustannustehokas (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)						0.823																								F3

																		Pelastuslaitos on yleensä nopeasti onnettomuuspaikalla (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)						0.796																								F3

																		Kohtaamani turvallisuusviestintä, teemapäivät ja tempaukset ovat herättäneet mielenkiintoani turvallisuusasioita kohtaan (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)								0.711																						F4

																		Tarvitsen kertausta ensiapu- tai muihin vastaaviin turvallisuustaitoihin (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)								0.704																						F4

																		Kaipaan pelastuslaitokselta enemmän turvallisuuteen liittyviä koulutuksia (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)								0.700																						F4

																		Pelastuslaitoksen turvallisuusviestintä on vaikuttanut käyttäytymiseeni (esim. olen hankkinut alkusammutusvälineitä, vaihtanut palovaroittimen pariston, hakenut lisätietoa paloturvallisuusasioista tai hankkinut ensiapupakkauksen) (Mitä mieltä olet seuraavi								0.510		0.367																				F4

																		Tiedän, mistä löydän tarvittaessa pelastusviranomaisten ohjeet ja määräykset (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)										0.737																				F5

																		Viranomaiset viestivät lakiin ja asetuksiin liittyvistä kansalaisten velvoitteista riittävästi (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)										0.534																				F5

																		Luotan, että pelastusviranomaisille antamani luottamukselliset tiedot ovat turvassa ja niitä käsitellään asianmukaisesti (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)		0.371								0.497																				F5

																		Pystyn helposti erottelemaan itselleni olennaiset asiat nykypäivän tietotulvasta (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)										0.497																				F5

																		Ilmastonmuutoksesta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)												0.902																		F6

																		Luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)												0.793																		F6

																		Omasta jaksamisestani/pärjäämisestäni arjessa (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)														0.802																F7

																		Omasta terveydestäni (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)														0.764																F7

																		Pelastusviranomainen tuntuu minusta etäiseltä toimijalta (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)																0.620														F8

																		En tunne pelastusalaa (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)																0.496														F8

																		Asiat sujuisivat paremmin, jos jokainen huolehtisi vain omista asioistaan (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)																0.452														F8

																		Poliisien näkeminen asuinalueellani herättää minussa levottomuutta (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)																0.364														F8

																		Asumisen ja elämisen kallistumisesta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)																		0.606												F9

																		Maailmantalouden romahtamisesta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)				0.343														0.553												F9

																		Hallitsemattomasta maahanmuutosta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)				0.387														0.443												F9

																		Elämä kaupungissa on laadukkaampaa kuin maaseudulla (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)																				0.958										F10

																		Heittäydyn mielelläni seikkailuihin tai uusiin tilanteisiin (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)																						0.603								F11

																		Jos viettäisin vuoden vieraalla pikkupaikkakunnalla, voisin osallistua paikalliseen palokunta- tai muuhun itselleni sopivaan vapaaehtoiseen turvallisuustoimintaan. (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja																								0.619						F12

																		Osallistuisin mielelläni kertaluontoisesti metsäpalon sammutukseen, tulvantorjuntaan tai muuhun itselleni sopivaan tehtävään vapaaehtoisena toimijana, jos minua pyydettäisiin tehtävälle. (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Ole																								0.480						F12

																		Ulkomaalaistaustaisella on hyvät mahdollisuudet työllistyä pelastustoimialalle  (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)																										0.461				F13

																		Pelastusalan työpaikoilla työskentely on tasa-arvoista (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)						0.349																				0.365				F13

																		Että joudun onnettomuuteen (esim. tulipalo, liikenneonnettomuus tms.) (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)				0.510										0.417														0.686		F15





Taustakysymykset

		Olen?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Mies		1042		48.7		49		48.7

				Nainen		1091		51.0		51		99.7

				Muu		4		0.2		0		99.9

				En halua vastata		3		0.1		0		100.0

				Total		2140		100.0		100.0



		Ikäryhmä

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		15–24v		290		13.6		14		13.6

				25–34v		354		16.5		17		30.1

				35–44v		349		16.3		16		46.4

				45-54v		321		15.0		15		61.4

				55-64v		360		16.8		17		78.2

				65-74v		336		15.7		16		93.9

				75-80v		130		6.1		6		100.0

				Total		2140		100.0		100.0



		Alue:

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Itä-Suomi		248		11.6		12		11.6

				Etelä-Suomi		1089		50.9		51		62.5

				Länsi-Suomi		562		26.3		26		88.7

				Pohjois-Suomi		233		10.9		11		99.6

				Ahvenanmaa		8		0.4		0		100.0

				Total		2140		100.0		100.0



		Alue

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Länsi-Suomi		562		26.3		26.3		26.3

				Helsinki-Uusimaa		641		30.0		30.0		56.2

				Etelä-Suomi		448		20.9		20.9		77.1

				Pohjois- ja Itä-Suomi		481		22.5		22.5		99.6

				Ahvenanmaa		8		0.4		0.4		100.0

				Total		2140		100.0		100.0



		Maakunta

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Uusimaa		641		30.0		30.0		30.0

				Varsinais-Suomi		186		8.7		8.7		38.6

				Satakunta		95		4.4		4.4		43.1

				Kanta-Häme		71		3.3		3.3		46.4

				Pirkanmaa		218		10.2		10.2		56.6

				Päijät-Häme		83		3.9		3.9		60.5

				Kymenlaakso		64		3.0		3.0		63.5

				Etelä-Karjala		44		2.1		2.1		65.5

				Etelä-Savo		52		2.4		2.4		67.9

				Pohjois-Savo		99		4.6		4.6		72.6

				Pohjois-Karjala		74		3.5		3.5		76.0

				Keski-Suomi		110		5.1		5.1		81.2

				Etelä-Pohjanmaa		70		3.3		3.3		84.4

				Pohjanmaa		69		3.2		3.2		87.7

				Keski-Pohjanmaa		23		1.1		1.1		88.7

				Pohjois-Pohjanmaa		145		6.8		6.8		95.5

				Kainuu		23		1.1		1.1		96.6

				Lappi		65		3.0		3.0		99.6

				Ahvenanmaa		8		0.4		0.4		100.0

				Total		2140		100.0		100.0



		Mikä on korkein suorittamasi koulutus/tutkinto?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Peruskoulu, keski-, kansa- tai kansalaiskoulututkinto		238		11.1		11		11.1

				Ammattikoulutus-, opistotason tai ylioppilastutkinto		1113		52.0		52		63.1

				Ammattikorkeakoulu-, ylempi AMK- tai yliopistotason tutkinto		768		35.9		36		99.0

				En halua vastata		21		1.0		1		100.0

				Total		2140		100.0		100.0



		Mikä seuraavista kuvaa parhaiten työtilannettasi?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Kokopäivätyö		825		38.6		39		38.6

				Osa-aikatyö		150		7.0		7		45.6

				Sesonkityö		23		1.1		1		46.6

				Yrittäjä		68		3.2		3		49.8

				Kevytyrittäjä		3		0.1		0		50.0

				Opiskelija		252		11.8		12		61.7

				Armeijassa/siviilipalveluksessa		2		0.1		0		61.8

				Vanhempainvapaalla		42		2.0		2		63.8

				Omaishoitaja		4		0.2		0		64.0

				Eläkeläinen		560		26.2		26		90.1

				Työtön		169		7.9		8		98.0

				Muu, mikä?		42		2.0		2		100.0

				Total		2140		100.0		100.0



		Talouden tyyppi

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Asuu vanhempien luona		120		5.6		6		5.6

				Yksin asuva		687		32.1		32		37.7

				Lapseton pariskunta		369		17.2		17		55.0

				Pariskunta, alaikäisiä lapsia		384		17.9		18		72.9

				Pariskunta, lapset muuttaneet pois		423		19.8		20		92.7

				Yksinhuoltaja lapsen tai lasten kanssa		76		3.6		4		96.2

				Muu		51		2.4		2		98.6

				En halua vastata		30		1.4		1		100.0

				Total		2140		100.0		100.0



		0–6-vuotiaita (Minkä ikäisiä lapsia taloudessanne on?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		0		348		16.3		60.0		60.0

				0–6-vuotiaita (Minkä ikäisiä lapsia taloudessanne on?)		232		10.8		40.0		100.0

				Total		580		27.1		100.0

		Missing		System		1560		72.9

		Total				2140		100.0



		7–12-vuotiaita (Minkä ikäisiä lapsia taloudessanne on?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		0		350		16.4		60.3		60.3

				7–12-vuotiaita (Minkä ikäisiä lapsia taloudessanne on?)		230		10.7		39.7		100.0

				Total		580		27.1		100.0

		Missing		System		1560		72.9

		Total				2140		100.0



		13–15-vuotiaita (Minkä ikäisiä lapsia taloudessanne on?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		0		391		18.3		67.4		67.4

				13–15-vuotiaita (Minkä ikäisiä lapsia taloudessanne on?)		189		8.8		32.6		100.0

				Total		580		27.1		100.0

		Missing		System		1560		72.9

		Total				2140		100.0



		16–18-vuotiaita (Minkä ikäisiä lapsia taloudessanne on?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		0		426		19.9		73.4		73.4

				16–18-vuotiaita (Minkä ikäisiä lapsia taloudessanne on?)		154		7.2		26.6		100.0

				Total		580		27.1		100.0

		Missing		System		1560		72.9

		Total				2140		100.0



		Yli 18-vuotiaita (Minkä ikäisiä lapsia taloudessanne on?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		0		542		25.3		93.4		93.4

				Yli 18-vuotiaita (Minkä ikäisiä lapsia taloudessanne on?)		38		1.8		6.6		100.0

				Total		580		27.1		100.0

		Missing		System		1560		72.9

		Total				2140		100.0



		Asuuko taloudessasi isovanhempia?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Kyllä		42		2.0		2.9		2.9

				Ei		1411		65.9		97.1		100.0

				Total		1453		67.9		100.0

		Missing		System		687		32.1

		Total				2140		100.0



		Asutko?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Kaupungissa tai sen tuntumassa		1589		74.3		74		74.3

				Kuntakeskuksessa tai kuntataajamassa		250		11.7		12		85.9

				Maaseudulla tai haja-asutusalueella		301		14.1		14		100.0

				Total		2140		100.0		100.0



		Onko sinulla useampi kuin yksi asuinpaikka, jossa vietät säännöllisesti aikaa?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Kyllä		473		22.1		22		22.1

				Ei		1667		77.9		78		100.0

				Total		2140		100.0		100.0



		Asutko pääasiallisesti?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Kerrostalossa		954		44.6		45		44.6

				Rivi- tai luhtitalossa		350		16.4		16		60.9

				Paritalossa		72		3.4		3		64.3

				Omakotitalossa		723		33.8		34		98.1

				Maatilalla		24		1.1		1		99.2

				Matkailuauto tai muu liikkuva asumismuoto		2		0.1		0		99.3

				Muu asumismuoto, mikä?		15		0.7		1		100.0

				Total		2140		100.0		100.0



		Asutko?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Omistusasunnossa		1274		59.5		60		59.5

				Asumisoikeusasunnossa		60		2.8		3		62.3

				Vuokralla		788		36.8		37		99.2

				Muu, mikä?		18		0.8		1		100.0

				Total		2140		100.0		100.0



		Milloin olet viimeksi muuttanut?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Muutan vuosittain tai useita kertoja vuodessa		10		0.5		0		0.5

				Alle 1 vuosi sitten		347		16.2		16		16.7

				1-5 vuotta sitten		605		28.3		28		45.0

				6-10 vuotta sitten		322		15.0		15		60.0

				Yli 10 vuotta sitten		795		37.1		37		97.1

				En ole koskaan muuttanut		48		2.2		2		99.4

				En osaa sanoa		13		0.6		1		100.0

				Total		2140		100.0		100.0



		Mitkä ovat yhteenlasketut henkilökohtaiset tulosi ennen veroja (brutto) vuodessa?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Alle 10 000 euroa		220		10.3		10		10.3

				10 001 - 20 000 euroa		329		15.4		15		25.7

				20 001 – 30 000 euroa		326		15.2		15		40.9

				30 001 – 40 000 euroa		332		15.5		16		56.4

				40 001 – 50 000 euroa		206		9.6		10		66.0

				50 001 – 60 000 euroa		131		6.1		6		72.1

				60 001 – 70 000 euroa		79		3.7		4		75.8

				70 001 – 80 000 euroa		58		2.7		3		78.6

				80 001 – 90 000 euroa		36		1.7		2		80.2

				90 001 – 100 000 euroa		18		0.8		1		81.1

				Yli 100 000 euroa		45		2.1		2		83.2

				En osaa sanoa		118		5.5		6		88.7

				En halua kertoa		242		11.3		11		100.0

				Total		2140		100.0		100.0



		Miten tulosi riittävät tavanomaisiin menoihin kuukaudessa?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Hyvin helposti		337		15.7		16		15.7

				Helposti		533		24.9		25		40.7

				Tyydyttävästi		910		42.5		43		83.2

				Vaikeuksin		272		12.7		13		95.9

				Suurin vaikeuksin		88		4.1		4		100.0

				Total		2140		100.0		100.0



		Montako autoa taloudessanne on?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		0		458		21.4		21.4		21.4

				1		987		46.1		46.1		67.5

				2		536		25.0		25.0		92.6

				3 tai enemmän		159		7.4		7.4		100.0

				Total		2140		100.0		100.0





		Mitä seuraavista harrastat säännöllisesti? Voit valita useampia.



						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent												x

				Eläimiin liittyvät harrastukset (Mitä seuraavista harrastat säännöllisesti? Voit valita useampia.)		443		20.7		20.7		100.0										En harrasta mitään		4

				Juoksu, lenkkeily, patikointi, pyöräily  (Mitä seuraavista harrastat säännöllisesti? Voit valita useampia.)		1147		53.6		53.6		100.0										Muu, mikä?		6

				Kalastus, metsästys, marjastus, sienestys (Mitä seuraavista harrastat säännöllisesti? Voit valita useampia.)		505		23.6		23.6		100.0										Yleisurheilu		1

				Kamppailulajit (Mitä seuraavista harrastat säännöllisesti? Voit valita useampia.)		43		2.0		2.0		100.0										Kamppailulajit		2

				Kilpaurheilu (mikä tahansa laji) (Mitä seuraavista harrastat säännöllisesti? Voit valita useampia.)		73		3.4		3.4		100.0										Kiipeily, maastopyöräily, vapaalasku, koskimelonta tms.		3

				Kiipeily, maastopyöräily, vapaalasku, koskimelonta tms.  (Mitä seuraavista harrastat säännöllisesti? Voit valita useampi		72		3.4		3.4		100.0										Kilpaurheilu (mikä tahansa laji)		3

				Konsoli- ja tietokonepelit  (Mitä seuraavista harrastat säännöllisesti? Voit valita useampia.)		449		21.0		21.0		100.0										Moottoriurheilu		4

				Kuntosali, tanssi, ohjatut liikuntaryhmät (Mitä seuraavista harrastat säännöllisesti? Voit valita useampia.)		544		25.4		25.4		100.0										Soutu, melonta tms.		4

				Kulttuuri (museot, esittävä taide ym.) (Mitä seuraavista harrastat säännöllisesti? Voit valita useampia.)		470		22.0		22.0		100.0										Veneily, purjehdus		6

				Kuvataide, musiikki, muu taide (Mitä seuraavista harrastat säännöllisesti? Voit valita useampia.)		471		22.0		22.0		100.0										Laskettelu, lumilautailu		6

				Käsityöt/puutyöt/muu käsillä tekeminen (Mitä seuraavista harrastat säännöllisesti? Voit valita useampia.)		525		24.5		24.5		100.0										Palloilulajit (jalkapallo, jääkiekko, tennis tms.)		10

				Laskettelu, lumilautailu (Mitä seuraavista harrastat säännöllisesti? Voit valita useampia.)		130		6.1		6.1		100.0										Maastohiihto, luistelu		11

				Lukeminen, kirjallisuus, äänikirjat (Mitä seuraavista harrastat säännöllisesti? Voit valita useampia.)		912		42.6		42.6		100.0										Yhdistystoiminta, vapaaehtoistyö		13

				Maastohiihto, luistelu (Mitä seuraavista harrastat säännöllisesti? Voit valita useampia.)		235		11.0		11.0		100.0										Uiminen tai muu vesiliikuntalaji		18

				Matkailu kotimaassa (Mitä seuraavista harrastat säännöllisesti? Voit valita useampia.)		721		33.7		33.7		100.0										Eläimiin liittyvät harrastukset		21

				Matkailu ulkomailla (Mitä seuraavista harrastat säännöllisesti? Voit valita useampia.)		570		26.6		26.6		100.0										Konsoli- ja tietokonepelit		21

				Moottoriurheilu  (Mitä seuraavista harrastat säännöllisesti? Voit valita useampia.)		81		3.8		3.8		100.0										Kulttuuri (museot, esittävä taide ym.)		22

				Palloilulajit (jalkapallo, jääkiekko, tennis tms.) (Mitä seuraavista harrastat säännöllisesti? Voit valita useampia.)		213		10.0		10.0		100.0										Kuvataide, musiikki, muu taide		22

				Retkeily, eräily/luonnossa liikkuminen (Mitä seuraavista harrastat säännöllisesti? Voit valita useampia.)		547		25.6		25.6		100.0										Kalastus, metsästys, marjastus, sienestys		24

				Soutu, melonta tms. (Mitä seuraavista harrastat säännöllisesti? Voit valita useampia.)		90		4.2		4.2		100.0										Käsityöt/puutyöt/muu käsillä tekeminen		25

				Uiminen tai muu vesiliikuntalaji (Mitä seuraavista harrastat säännöllisesti? Voit valita useampia.)		388		18.1		18.1		100.0										Kuntosali, tanssi, ohjatut liikuntaryhmät		25

				Veneily, purjehdus (Mitä seuraavista harrastat säännöllisesti? Voit valita useampia.)		119		5.6		5.6		100.0										Retkeily, eräily/luonnossa liikkuminen		26

				Yhdistystoiminta, vapaaehtoistyö  (Mitä seuraavista harrastat säännöllisesti? Voit valita useampia.)		284		13.3		13.3		100.0										Matkailu ulkomailla		27

				Yleisurheilu (Mitä seuraavista harrastat säännöllisesti? Voit valita useampia.)		26		1.2		1.2		100.0										Matkailu kotimaassa		34

				Muu: mikä? (Mitä seuraavista harrastat säännöllisesti? Voit valita useampia.)		136		6.4		6.4		100.0										Lukeminen, kirjallisuus, äänikirjat		43

				En harrasta mitään (Mitä seuraavista harrastat säännöllisesti? Voit valita useampia.)		88		4.1		4.1		100.0										Juoksu, lenkkeily, patikointi, pyöräily 		54





		Palokuntanuorissa (Mitkä seuraavissa olet tai olet ollut mukana? )

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent						Olen tällä hetkellä mukana		Olen ollut aikaisemmin mukana		En ole koskaan ollut mukana		EOS

		Valid		Olen tällä hetkellä mukana		9		0.4		0		0.4				Palokuntanuorissa		0%		5%		94%		1%

				Olen ollut aikaisemmin mukana		111		5.2		5		5.6				Palokuntatoiminnassa		1%		4%		94%		1%

				En ole koskaan ollut mukana		2007		93.8		94		99.4				Muussa vapaaehtoistoiminnassa		6%		16%		76%		2%

				EOS		13		0.6		1		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Tällä hetkellä tai aikaisemmin						6



		Palokuntatoiminnassa (Mitkä seuraavissa olet tai olet ollut mukana? )

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Olen tällä hetkellä mukana		20		0.9		1		0.9

				Olen ollut aikaisemmin mukana		88		4.1		4		5.0

				En ole koskaan ollut mukana		2017		94.3		94		99.3

				EOS		15		0.7		1		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Tällä hetkellä tai aikaisemmin						5



		Muussa vapaaehtoistoiminnassa, joka liittyy turvallisuuteen tai muiden auttamiseen  (Mitkä seuraavissa olet tai olet ollut mukana? )

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Olen tällä hetkellä mukana		125		5.8		6		5.8

				Olen ollut aikaisemmin mukana		351		16.4		16		22.2

				En ole koskaan ollut mukana		1616		75.5		76		97.8

				EOS		48		2.2		2		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Tällä hetkellä tai aikaisemmin						22



		Oletko pelastusviranomainen/pelastustoimialalla töissä?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Olen tällä hetkellä		18		0.8		1		0.8

				Olen ollut aikaisemmin		40		1.9		2		2.7

				En ole		2082		97.3		97		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Tällä hetkellä tai aikaisemmin						3





Varsinaiset kysymykset

		Minulle on sattunut joskus vakava tapaturma tai onnettomuus (esim. sairaalahoitoa tai pelastuslaitoksen apua vaatinut) (Mikä on kokemuksesi seuraavista hätätilanteista?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent								Kyllä		Ei		EOS

		Valid		Kyllä		689		32.2		32		32.2						Minulle on sattunut joskus vakava tapaturma tai onnettomuus (esim. sairaalahoitoa tai pelastuslaitoksen apua vaatinut)		32%		66%		2%

				Ei		1408		65.8		66		98.0						Läheiselleni on sattunut joskus vakava tapaturma tai onnettomuus (esim. sairaalahoitoa tai pelastuslaitoksen apua vaatinut)		48%		49%		3%

				EOS		43		2.0		2		100.0						Olen ollut joskus auttajana vakavassa tapaturmassa tai onnettomuudessa		23%		74%		3%

				Total		2140		100.0		100.0



		Läheiselleni on sattunut joskus vakava tapaturma tai onnettomuus (esim. sairaalahoitoa tai pelastuslaitoksen apua vaatinut) (Mikä on kokemuksesi seuraavista hätätilanteista?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Kyllä		1031		48.2		48		48.2

				Ei		1051		49.1		49		97.3

				EOS		58		2.7		3		100.0

				Total		2140		100.0		100.0



		Olen ollut joskus auttajana vakavassa tapaturmassa tai onnettomuudessa (Mikä on kokemuksesi seuraavista hätätilanteista?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Kyllä		493		23.0		23		23.0

				Ei		1580		73.8		74		96.9

				EOS		67		3.1		3		100.0

				Total		2140		100.0		100.0







		Minulla on 112-sovellus puhelimessani (Miten olet varautunut seuraaviin hätä- ja poikkeustilanteisiin?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent								Kyllä		Ei		EOS

		Valid		Kyllä		1273		59.5		59		59.5						Minulla on joditabletteja		9%		87%		4%

				Ei		844		39.4		39		98.9						Asunnossani on liesivahti, automaattinen sähkönkatkaisu tai muu vastaava turvallisuusratkaisu käytössäni 		17%		76%		7%

				EOS		23		1.1		1		100.0						Taloudestani löytyy kannellisia ämpäreitä tms. juomaveden varastoimista varten		57%		41%		2%

				Total		2140		100.0		100.0								Minulla on 112-sovellus puhelimessani		59%		39%		1%

																		Olen varannut ruokaa kolmeksi päiväksi häiriötilanteen varalle (kotivara)		62%		34%		4%

		Omistan ensiapupakkauksen (Miten olet varautunut seuraaviin hätä- ja poikkeustilanteisiin?)																Omistan ensiapupakkauksen		72%		26%		1%

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent						Minulla on kotona sammutuspeite tai käsisammutin		77%		22%		1%

		Valid		Kyllä		1546		72.2		72		72.2						Minulla on toimiva palovaroitin kotonani		96%		3%		1%

				Ei		564		26.4		26		98.6

				EOS		30		1.4		1		100.0

				Total		2140		100.0		100.0



		Minulla on kotona sammutuspeite tai käsisammutin (Miten olet varautunut seuraaviin hätä- ja poikkeustilanteisiin?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Kyllä		1644		76.8		77		76.8

				Ei		474		22.1		22		99.0

				EOS		22		1.0		1		100.0

				Total		2140		100.0		100.0



		Minulla on toimiva palovaroitin kotonani (Miten olet varautunut seuraaviin hätä- ja poikkeustilanteisiin?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Kyllä		2053		95.9		96		95.9

				Ei		72		3.4		3		99.3

				EOS		15		0.7		1		100.0

				Total		2140		100.0		100.0



		Minulla on joditabletteja (Miten olet varautunut seuraaviin hätä- ja poikkeustilanteisiin?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Kyllä		194		9.1		9		9.1

				Ei		1870		87.4		87		96.4

				EOS		76		3.6		4		100.0

				Total		2140		100.0		100.0



		Olen varannut ruokaa kolmeksi päiväksi häiriötilanteen varalle (kotivara) (Miten olet varautunut seuraaviin hätä- ja poikkeustilanteisiin?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Kyllä		1321		61.7		62		61.7

				Ei		734		34.3		34		96.0

				EOS		85		4.0		4		100.0

				Total		2140		100.0		100.0



		Taloudestani löytyy kannellisia ämpäreitä tms. juomaveden varastoimista varten (Miten olet varautunut seuraaviin hätä- ja poikkeustilanteisiin?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Kyllä		1223		57.1		57		57.1

				Ei		874		40.8		41		98.0

				EOS		43		2.0		2		100.0

				Total		2140		100.0		100.0



		Asunnossani on liesivahti, automaattinen sähkönkatkaisu tai muu vastaava turvallisuusratkaisu käytössäni (Miten olet varautunut seuraaviin hätä- ja poikkeustilanteisiin?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Kyllä		372		17.4		17		17.4

				Ei		1622		75.8		76		93.2

				EOS		146		6.8		7		100.0

				Total		2140		100.0		100.0







		Sairausvakuutus (Mitä seuraavista sinulla on?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent								Kyllä		Ei		EOS

		Valid		Kyllä		880		41.1		41		41.1						Kotieläinvakuutus		12%		86%		2%

				Ei		1155		54.0		54		95.1						Murtohälytysjärjestelmä kotona tai mökillä		14%		83%		3%

				EOS		105		4.9		5		100.0						Muu vakuutus		31%		59%		10%

				Total		2140		100.0		100.0								Henkivakuutus		38%		58%		4%

																		Sairausvakuutus 		41%		54%		5%

		Tapaturmavakuutus (Mitä seuraavista sinulla on?)																Autossa kaskovakuutus		63%		33%		4%

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent						Tapaturmavakuutus		63%		33%		4%

		Valid		Kyllä		1358		63.5		63		63.5						Matkavakuutus (useimmiten matkaillessani)		74%		24%		3%

				Ei		705		32.9		33		96.4						Kotivakuutus		91%		7%		2%

				EOS		77		3.6		4		100.0

				Total		2140		100.0		100.0



		Matkavakuutus (useimmiten matkaillessani) (Mitä seuraavista sinulla on?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Kyllä		1573		73.5		74		73.5

				Ei		507		23.7		24		97.2

				EOS		60		2.8		3		100.0

				Total		2140		100.0		100.0



		Henkivakuutus (Mitä seuraavista sinulla on?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Kyllä		810		37.9		38		37.9

				Ei		1237		57.8		58		95.7

				EOS		93		4.3		4		100.0

				Total		2140		100.0		100.0



		Kotivakuutus (Mitä seuraavista sinulla on?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Kyllä		1955		91.4		91		91.4

				Ei		150		7.0		7		98.4

				EOS		35		1.6		2		100.0

				Total		2140		100.0		100.0



		Kotieläinvakuutus (Mitä seuraavista sinulla on?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Kyllä		253		11.8		12		11.8

				Ei		1848		86.4		86		98.2

				EOS		39		1.8		2		100.0

				Total		2140		100.0		100.0



		Autossa kaskovakuutus (Mitä seuraavista sinulla on?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Kyllä		1350		63.1		63		63.1

				Ei		703		32.9		33		95.9

				EOS		87		4.1		4		100.0

				Total		2140		100.0		100.0



		Muu vakuutus (Mitä seuraavista sinulla on?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Kyllä		671		31.4		31		31.4

				Ei		1263		59.0		59		90.4

				EOS		206		9.6		10		100.0

				Total		2140		100.0		100.0



		Murtohälytysjärjestelmä kotona tai mökillä (Mitä seuraavista sinulla on?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Kyllä		293		13.7		14		13.7

				Ei		1786		83.5		83		97.1

				EOS		61		2.9		3		100.0

				Total		2140		100.0		100.0







		Onko sinulle varattu väestönsuojapaikka?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		On varattu ja tiedän, missä paikka sijaitsee		491		22.9		23		22.9

				On varattu, mutta en tiedä missä paikka sijaitsee		215		10.0		10		33.0

				Ei ole varattu (asun esim. niin vanhassa talossa tai omakotitalossa)		604		28.2		28		61.2

				En osaa sanoa		830		38.8		39		100.0

				Total		2140		100.0		100.0







		Olen soittanut hätäkeskukseen (hätänumero 112) (Oletko tehnyt seuraavia asioita edellisen kolmen vuoden aikana?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent								Kyllä		Ei		EOS

		Valid		Kyllä		935		43.7		44		43.7						Olen asioinut paikallisen sopimuspalokunnan/VPK:n kanssa		6%		93%		1%

				Ei		1193		55.7		56		99.4						Olen ilmoittanut pelastuslaitokselle esim. risujen poltosta, tms.		6%		93%		0%

				EOS		12		0.6		1		100.0						Olen ollut itse yhteydessä pelastuslaitokseen kysyäkseni neuvoja		12%		87%		1%

				Total		2140		100.0		100.0								Olen osallistunut pelastuslaitoksen järjestämään turvallisuuskoulutustilaisuuteen		16%		83%		1%

																		Olen saanut pelastuslaitokselta apua onnettomuustilanteessa		17%		81%		2%

		Olen saanut pelastuslaitokselta apua onnettomuustilanteessa (Oletko tehnyt seuraavia asioita edellisen kolmen vuoden aikana?)																Olen tehnyt asuinrakennukseen paloturvallisuuden tarkistuksen (esim. pelastuslaitoksen lähettämän ohjeistuksen mukaisesti)		22%		76%		3%

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent						Olen osallistunut jonkun muun kuin pelastuslaitoksen järjestämään turvallisuuskoulutukseen		26%		72%		2%

		Valid		Kyllä		372		17.4		17		17.4						Olen soittanut hätäkeskukseen (hätänumero 112)		44%		56%		1%

				Ei		1725		80.6		81		98.0						Olen kohdannut pelastuslaitoksen viestintää esim. somessa, lehdissä tai tapahtumissa		56%		37%		6%

				EOS		43		2.0		2		100.0						Olen vastaanottanut vaaratiedotteen tai kuullut yleisen vaaramerkin		66%		30%		4%

				Total		2140		100.0		100.0



		Olen kohdannut pelastuslaitoksen viestintää esim. somessa, lehdissä tai tapahtumissa (Oletko tehnyt seuraavia asioita edellisen kolmen vuoden aikana?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Kyllä		1204		56.3		56		56.3

				Ei		799		37.3		37		93.6

				EOS		137		6.4		6		100.0

				Total		2140		100.0		100.0



		Olen osallistunut pelastuslaitoksen järjestämään turvallisuuskoulutustilaisuuteen (Oletko tehnyt seuraavia asioita edellisen kolmen vuoden aikana?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Kyllä		336		15.7		16		15.7

				Ei		1780		83.2		83		98.9

				EOS		24		1.1		1		100.0

				Total		2140		100.0		100.0



		Olen osallistunut jonkun muun kuin pelastuslaitoksen järjestämään turvallisuuskoulutukseen (Oletko tehnyt seuraavia asioita edellisen kolmen vuoden aikana?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Kyllä		567		26.5		26		26.5

				Ei		1537		71.8		72		98.3

				EOS		36		1.7		2		100.0

				Total		2140		100.0		100.0



		Olen vastaanottanut vaaratiedotteen tai kuullut yleisen vaaramerkin (Oletko tehnyt seuraavia asioita edellisen kolmen vuoden aikana?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Kyllä		1420		66.4		66		66.4

				Ei		633		29.6		30		95.9

				EOS		87		4.1		4		100.0

				Total		2140		100.0		100.0



		Olen ollut itse yhteydessä pelastuslaitokseen kysyäkseni neuvoja (Oletko tehnyt seuraavia asioita edellisen kolmen vuoden aikana?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Kyllä		261		12.2		12		12.2

				Ei		1852		86.5		87		98.7

				EOS		27		1.3		1		100.0

				Total		2140		100.0		100.0



		Olen ilmoittanut pelastuslaitokselle esim. risujen poltosta, tms. (Oletko tehnyt seuraavia asioita edellisen kolmen vuoden aikana?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Kyllä		131		6.1		6		6.1

				Ei		1999		93.4		93		99.5

				EOS		10		0.5		0		100.0

				Total		2140		100.0		100.0



		Olen tehnyt asuinrakennukseen paloturvallisuuden tarkistuksen (esim. pelastuslaitoksen lähettämän ohjeistuksen mukaisesti) (Oletko tehnyt seuraavia asioita edellisen kolmen vuoden aikana?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Kyllä		464		21.7		22		21.7

				Ei		1620		75.7		76		97.4

				EOS		56		2.6		3		100.0

				Total		2140		100.0		100.0



		Olen asioinut paikallisen sopimuspalokunnan/VPK:n kanssa (Oletko tehnyt seuraavia asioita edellisen kolmen vuoden aikana?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Kyllä		121		5.7		6		5.7

				Ei		2000		93.5		93		99.1

				EOS		19		0.9		1		100.0

				Total		2140		100.0		100.0





		Noudatitko vaaratiedotteen mukaisia ohjeita?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Kyllä		1142		53.4		80		80.4

				Ei		116		5.4		8		88.6

				EOS		162		7.6		11		100.0

				Total		1420		66.4		100.0

		Missing		System		720		33.6

		Total				2140		100.0









		Pelastuslaitos on yleensä nopeasti onnettomuuspaikalla (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)																		1=Olen täysin eri mieltä		2		3		4		5		6		7=Olen täysin samaa mieltä		EOS				x

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent						Pelastusviranomainen tuntuu minusta etäiseltä toimijalta		13%		19%		21%		18%		14%		7%		3%		4%				25%

		Valid		1=Olen täysin eri mieltä		36		1.7		2		1.7						En tunne pelastusalaa		10%		15%		18%		24%		17%		9%		5%		2%				32%

				2		64		3.0		3		4.7						Vapaaehtoiset palokuntalaiset selviävät päivittäisistä hälytystehtävistä samalla tavalla kuin ammattipelastajat/-palomiehet 		3%		6%		14%		20%		22%		14%		6%		14%				42%

				3		78		3.6		4		8.3						Suomen pelastustoimi on järjestelmänä kustannustehokas		2%		2%		3%		8%		18%		26%		16%		26%				60%

				4		212		9.9		10		18.2						Pelastuslaitos on yleensä nopeasti onnettomuuspaikalla		2%		3%		4%		10%		21%		34%		21%		5%				76%

				5		451		21.1		21		39.3						Suomen pelastustoimi on nykyaikainen		2%		2%		2%		6%		16%		38%		28%		6%				83%

				6		738		34.5		34		73.8

				7=Olen täysin samaa mieltä		447		20.9		21		94.7

				EOS		114		5.3		5		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Samaa mieltä (7-5)						76



		Suomen pelastustoimi on nykyaikainen  (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Olen täysin eri mieltä		42		2.0		2		2.0

				2		53		2.5		2		4.4

				3		35		1.6		2		6.1

				4		121		5.7		6		11.7

				5		352		16.4		16		28.2

				6		817		38.2		38		66.4

				7=Olen täysin samaa mieltä		599		28.0		28		94.3

				EOS		121		5.7		6		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Samaa mieltä (7-5)						83



		Suomen pelastustoimi on järjestelmänä kustannustehokas (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Olen täysin eri mieltä		39		1.8		2		1.8

				2		35		1.6		2		3.5

				3		64		3.0		3		6.4

				4		166		7.8		8		14.2

				5		385		18.0		18		32.2

				6		552		25.8		26		58.0

				7=Olen täysin samaa mieltä		348		16.3		16		74.3

				EOS		551		25.7		26		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Samaa mieltä (7-5)						60



		Pelastusviranomainen tuntuu minusta etäiseltä toimijalta (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Olen täysin eri mieltä		286		13.4		13		13.4

				2		403		18.8		19		32.2

				3		449		21.0		21		53.2

				4		383		17.9		18		71.1

				5		297		13.9		14		85.0

				6		160		7.5		7		92.4

				7=Olen täysin samaa mieltä		71		3.3		3		95.7

				EOS		91		4.3		4		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Samaa mieltä (7-5)						25



		En tunne pelastusalaa (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Olen täysin eri mieltä		206		9.6		10		9.6

				2		325		15.2		15		24.8

				3		379		17.7		18		42.5

				4		506		23.6		24		66.2

				5		363		17.0		17		83.1

				6		202		9.4		9		92.6

				7=Olen täysin samaa mieltä		111		5.2		5		97.8

				EOS		48		2.2		2		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Samaa mieltä (7-5)						32



		Vapaaehtoiset palokuntalaiset selviävät päivittäisistä hälytystehtävistä samalla tavalla kuin ammattipelastajat/-palomiehet  (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Olen täysin eri mieltä		60		2.8		3		2.8

				2		139		6.5		6		9.3

				3		298		13.9		14		23.2

				4		430		20.1		20		43.3

				5		475		22.2		22		65.5

				6		300		14.0		14		79.5

				7=Olen täysin samaa mieltä		129		6.0		6		85.6

				EOS		309		14.4		14		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Samaa mieltä (7-5)						42







		Kuinka hyvin tunnet valtakunnallisia turvallisuuden teematapahtumia (esim. 112-päivä tai Päivä paloasemalla -tapahtuma)?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Olen osallistunut tapahtumaan/tapahtumiin aiemmin		455		21.3		21		21.3

				Tiedän mitä nämä tapahtumat ovat, mutta en ole itse osallistunut		560		26.2		26		47.4

				Olen kuullut tapahtumista, mutta en tunne tarkemmin		660		30.8		31		78.3

				En ole kuullut tapahtumista		398		18.6		19		96.9

				En osaa sanoa		67		3.1		3		100.0

				Total		2140		100.0		100.0







		Jos sinulla olisi mahdollisuus, niin missä seuraavista tehtävistä olisit kiinnostunut työskentelemään pelastusalalla?



						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent										x

				Ensihoitajana (Jos sinulla olisi mahdollisuus, niin missä seuraavista tehtävistä olisit kiinnostunut työskentelemään pel		349		16.3		16.3		100.0								Muuna pelastustoimen työntekijänä		18

				Pelastajana/palohenkilönä/palomiehenä		228		10.7		10.7		100.0								Päällystötehtävissä (esim. palomestarina, palopäällikkönä)		7

				Hätäkeskuspäivystäjänä		539		25.2		25.2		100.0								Pelastajana/palohenkilönä/palomiehenä		11

				Asiantuntijatehtävissä (esim. palotarkastajana, insinöörinä, suunnittelijana)		410		19.2		19.2		100.0								Ensihoitajana		16

				Päällystötehtävissä (esim. palomestarina, palopäällikkönä)		155		7.2		7.2		100.0								Asiantuntijatehtävissä (esim. palotarkastajana, insinöörinä, suunnittelijana)		19

				Muuna pelastustoimen työntekijänä		384		17.9		17.9		100.0								Hätäkeskuspäivystäjänä		25

				En missään näistä		760		35.5		35.5		100.0								En missään näistä		36







		Pelastusalan työpaikoilla työskentely on tasa-arvoista (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent								1=Olen täysin eri mieltä		2		3		4		5		6		7=Olen täysin samaa mieltä		EOS

		Valid		1=Olen täysin eri mieltä		18		0.8		1		0.8						Fyysiset toimintavaatimukset ovat liian rankat pelastajatutkintoon (pelastajaksi eli palomieheksi) hakeutumiseen		13%		18%		16%		13%		9%		8%		6%		17%				23%

				2		61		2.9		3		3.7						Ulkomaalaistaustaisella on hyvät mahdollisuudet työllistyä pelastustoimialalle		3%		5%		10%		17%		14%		10%		6%		34%				30%

				3		116		5.4		5		9.1						Pelastusalan koulutukseen on vaikea päästä		2%		3%		7%		17%		18%		14%		6%		34%				37%

				4		352		16.4		16		25.6						Pelastusalan työpaikoilla työskentely on tasa-arvoista		1%		3%		5%		16%		18%		16%		10%		31%				44%

				5		375		17.5		18		43.1

				6		350		16.4		16		59.4

				7=Olen täysin samaa mieltä		208		9.7		10		69.2

				EOS		660		30.8		31		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Samaa mieltä (7-5)						44



		Ulkomaalaistaustaisella on hyvät mahdollisuudet työllistyä pelastustoimialalle  (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Olen täysin eri mieltä		73		3.4		3		3.4

				2		112		5.2		5		8.6

				3		218		10.2		10		18.8

				4		365		17.1		17		35.9

				5		302		14.1		14		50.0

				6		211		9.9		10		59.9

				7=Olen täysin samaa mieltä		124		5.8		6		65.7

				EOS		735		34.3		34		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Samaa mieltä (7-5)						30



		Pelastusalan koulutukseen on vaikea päästä (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Olen täysin eri mieltä		33		1.5		2		1.5

				2		67		3.1		3		4.7

				3		159		7.4		7		12.1

				4		359		16.8		17		28.9

				5		385		18.0		18		46.9

				6		290		13.6		14		60.4

				7=Olen täysin samaa mieltä		125		5.8		6		66.3

				EOS		722		33.7		34		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Samaa mieltä (7-5)						37



		Fyysiset toimintavaatimukset ovat liian rankat pelastajatutkintoon (pelastajaksi eli palomieheksi) hakeutumiseen (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Olen täysin eri mieltä		277		12.9		13		12.9

				2		382		17.9		18		30.8

				3		339		15.8		16		46.6

				4		274		12.8		13		59.4

				5		200		9.3		9		68.8

				6		161		7.5		8		76.3

				7=Olen täysin samaa mieltä		137		6.4		6		82.7

				EOS		370		17.3		17		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Samaa mieltä (7-5)						23







		Liikun pelotta kaikkialla asuinpaikkakunnallani vuorokaudenajasta riippumatta (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent								1=Olen täysin eri mieltä		2		3		4		5		6		7=Olen täysin samaa mieltä		EOS

		Valid		1=Olen täysin eri mieltä		138		6.4		6		6.4						Poliisien näkeminen asuinalueellani herättää minussa levottomuutta		36%		25%		12%		11%		8%		4%		3%		1%				15%

				2		173		8.1		8		14.5						Asiat sujuisivat paremmin, jos jokainen huolehtisi vain omista asioistaan		14%		19%		18%		20%		12%		7%		6%		4%				24%

				3		225		10.5		11		25.0						Heittäydyn mielelläni seikkailuihin tai uusiin tilanteisiin		7%		12%		13%		21%		22%		14%		9%		2%				44%

				4		226		10.6		11		35.6						Liikun pelotta kaikkialla asuinpaikkakunnallani vuorokaudenajasta riippumatta		6%		8%		11%		11%		16%		22%		25%		1%				63%

				5		341		15.9		16		51.5						Ilmoitan useimmiten jollekulle, jos lähden esim. retkeilemään tai poimimaan marjoja normaalin arkiympäristöni ulkopuolelle		5%		7%		9%		11%		17%		21%		26%		3%				65%

				6		470		22.0		22		73.5						Yleensä pidän yhteisten sääntöjen noudattamista tärkeänä, vaikka niistä olisi minulle vaivaa		2%		1%		2%		7%		16%		32%		37%		2%				85%

				7=Olen täysin samaa mieltä		542		25.3		25		98.8

				EOS		25		1.2		1		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Samaa mieltä (7-5)						63



		Poliisien näkeminen asuinalueellani herättää minussa levottomuutta (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Olen täysin eri mieltä		768		35.9		36		35.9

				2		525		24.5		25		60.4

				3		258		12.1		12		72.5

				4		243		11.4		11		83.8

				5		165		7.7		8		91.5

				6		88		4.1		4		95.7

				7=Olen täysin samaa mieltä		62		2.9		3		98.6

				EOS		31		1.4		1		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Samaa mieltä (7-5)						15



		Yleensä pidän yhteisten sääntöjen noudattamista tärkeänä, vaikka niistä olisi minulle vaivaa (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Olen täysin eri mieltä		36		1.7		2		1.7

				2		28		1.3		1		3.0

				3		52		2.4		2		5.4

				4		152		7.1		7		12.5

				5		352		16.4		16		29.0

				6		689		32.2		32		61.2

				7=Olen täysin samaa mieltä		784		36.6		37		97.8

				EOS		47		2.2		2		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Samaa mieltä (7-5)						85



		Asiat sujuisivat paremmin, jos jokainen huolehtisi vain omista asioistaan (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Olen täysin eri mieltä		302		14.1		14		14.1

				2		413		19.3		19		33.4

				3		387		18.1		18		51.5

				4		430		20.1		20		71.6

				5		250		11.7		12		83.3

				6		146		6.8		7		90.1

				7=Olen täysin samaa mieltä		123		5.7		6		95.8

				EOS		89		4.2		4		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Samaa mieltä (7-5)						24



		Heittäydyn mielelläni seikkailuihin tai uusiin tilanteisiin (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Olen täysin eri mieltä		148		6.9		7		6.9

				2		254		11.9		12		18.8

				3		277		12.9		13		31.7

				4		459		21.4		21		53.2

				5		463		21.6		22		74.8

				6		299		14.0		14		88.8

				7=Olen täysin samaa mieltä		190		8.9		9		97.7

				EOS		50		2.3		2		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Samaa mieltä (7-5)						44



		Ilmoitan useimmiten jollekulle, jos lähden esim. retkeilemään tai poimimaan marjoja normaalin arkiympäristöni ulkopuolelle (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Olen täysin eri mieltä		112		5.2		5		5.2

				2		148		6.9		7		12.1

				3		192		9.0		9		21.1

				4		227		10.6		11		31.7

				5		372		17.4		17		49.1

				6		457		21.4		21		70.5

				7=Olen täysin samaa mieltä		565		26.4		26		96.9

				EOS		67		3.1		3		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Samaa mieltä (7-5)						65







		Kuinka turvallisuushakuinen koet olevasi asteikolla 1-7, missä 1=Erittäin suuri riskinottaja ja 7=Erittäin turvallisuushakuinen

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent								1=Erittäin suuri riskinottaja		2		3		4		5		6		7=Erittäin turvallisuushakuinen		EOS

		Valid		1=Erittäin suuri riskinottaja		10		0.5		0		0.5						Kaikki vastaajat (n=2140)		0%		2%		8%		19%		29%		28%		12%		2%				69%

				2		42		2.0		2		2.4						Mies (n=1042)		1%		2%		11%		22%		31%		25%		7%		2%				63%

				3		173		8.1		8		10.5						Nainen (n=1091)		0%		2%		6%		16%		27%		31%		16%		2%				75%

				4		397		18.6		19		29.1						15–24 v (n=290)		1%		4%		16%		22%		29%		19%		5%		4%				53%

				5		629		29.4		29		58.5						25–34 v (n=354)		1%		2%		9%		24%		32%		22%		8%		1%				63%

				6		599		28.0		28		86.4						35–44 v (n=349)				3%		10%		19%		30%		27%		10%		1%				67%

				7=Erittäin turvallisuushakuinen		250		11.7		12		98.1						45-54 v (n=321)		0%		2%		8%		16%		31%		32%		10%		2%				73%

				EOS		40		1.9		2		100.0						55-64 v (n=360)		0%		1%		5%		18%		27%		32%		15%		2%				74%

				Total		2140		100.0		100.0								65-74 v (n=336)		0%		1%		4%		14%		28%		32%		19%		2%				79%

				Riskinottaja (3-1)						11								75-80 v (n=130)						5%		15%		28%		33%		17%		2%				78%

				Turvallisuushakuinen (7-5)						69







		Ilmastonmuutoksesta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent								1=En ole lainkaan huolissani		2		3		4		5		6		7=Olen erittäin huolissani		EOS

		Valid		1=En ole lainkaan huolissani		243		11.4		11		11.4						Ilmastonmuutoksesta		11%		10%		14%		18%		20%		15%		10%		1%				45%

				2		218		10.2		10		21.5						Luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä		5%		7%		12%		17%		21%		19%		16%		2%				56%

				3		295		13.8		14		35.3						Asumisen ja elämisen kallistumisesta		3%		4%		10%		13%		25%		24%		21%		1%				69%

				4		381		17.8		18		53.1						Maailmantalouden romahtamisesta		5%		10%		16%		24%		22%		12%		6%		4%				40%

				5		436		20.4		20		73.5						Hallitsemattomasta maahanmuutosta		7%		10%		14%		14%		18%		15%		20%		2%				53%

				6		313		14.6		15		88.1						Vakavasta pandemiasta		3%		5%		10%		18%		25%		21%		15%		1%				62%

				7=Olen erittäin huolissani		224		10.5		10		98.6						Suomessa tapahtuvasta terrori-iskusta		7%		14%		17%		21%		19%		12%		8%		2%				40%

				EOS		30		1.4		1		100.0						Ydinvoimalaonnettomuudesta Suomessa tai Suomen lähialueilla		10%		17%		17%		20%		17%		10%		7%		2%				34%

				Total		2140		100.0		100.0								Suomeen kohdistuvasta sodasta		15%		23%		18%		16%		13%		7%		7%		2%				26%

				Huolissaan (7-5)						45								Että läheisilleni sattuu jotain		2%		3%		7%		16%		25%		26%		20%		1%				71%

																		Omasta jaksamisestani/pärjäämisestäni arjessa		7%		14%		14%		19%		22%		15%		8%		1%				46%

		Luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)																Omasta terveydestäni		5%		11%		15%		20%		24%		17%		8%		1%				49%

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent						Että joudun onnettomuuteen (esim. tulipalo, liikenneonnettomuus tms.)		11%		22%		20%		21%		15%		6%		4%		1%				25%

		Valid		1=En ole lainkaan huolissani		116		5.4		5		5.4						Että joudun väkivallan kohteeksi		12%		24%		19%		20%		14%		6%		4%		1%				24%

				2		156		7.3		7		12.7						Että joudun työttömäksi		36%		16%		11%		11%		10%		5%		5%		5%				21%

				3		266		12.4		12		25.1

				4		362		16.9		17		42.1

				5		459		21.4		21		63.5								1=En ole lainkaan huolissani		2		3		4		5		6		7=Olen erittäin huolissani		EOS

				6		406		19.0		19		82.5						Että joudun työttömäksi		36%		16%		11%		11%		10%		5%		5%		5%				21%

				7=Olen erittäin huolissani		332		15.5		16		98.0						Että joudun väkivallan kohteeksi		12%		24%		19%		20%		14%		6%		4%		1%				24%

				EOS		43		2.0		2		100.0						Että joudun onnettomuuteen (esim. tulipalo, liikenneonnettomuus tms.)		11%		22%		20%		21%		15%		6%		4%		1%				25%

				Total		2140		100.0		100.0								Suomeen kohdistuvasta sodasta		15%		23%		18%		16%		13%		7%		7%		2%				26%

				Huolissaan (7-5)						56								Ydinvoimalaonnettomuudesta Suomessa tai Suomen lähialueilla		10%		17%		17%		20%		17%		10%		7%		2%				34%

																		Suomessa tapahtuvasta terrori-iskusta		7%		14%		17%		21%		19%		12%		8%		2%				40%

		Asumisen ja elämisen kallistumisesta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)																Maailmantalouden romahtamisesta		5%		10%		16%		24%		22%		12%		6%		4%				40%

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent						Ilmastonmuutoksesta		11%		10%		14%		18%		20%		15%		10%		1%				45%

		Valid		1=En ole lainkaan huolissani		56		2.6		3		2.6						Omasta jaksamisestani/pärjäämisestäni arjessa		7%		14%		14%		19%		22%		15%		8%		1%				46%

				2		88		4.1		4		6.7						Omasta terveydestäni		5%		11%		15%		20%		24%		17%		8%		1%				49%

				3		204		9.5		10		16.3						Hallitsemattomasta maahanmuutosta		7%		10%		14%		14%		18%		15%		20%		2%				53%

				4		286		13.4		13		29.6						Luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä		5%		7%		12%		17%		21%		19%		16%		2%				56%

				5		525		24.5		25		54.2						Vakavasta pandemiasta		3%		5%		10%		18%		25%		21%		15%		1%				62%

				6		510		23.8		24		78.0						Asumisen ja elämisen kallistumisesta		3%		4%		10%		13%		25%		24%		21%		1%				69%

				7=Olen erittäin huolissani		442		20.7		21		98.6						Että läheisilleni sattuu jotain		2%		3%		7%		16%		25%		26%		20%		1%				71%

				EOS		29		1.4		1		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Huolissaan (7-5)						69

																		Huolissaan (7-5)		Kaikki		Mies		Nainen		15–24 v		25–34 v		35–44 v		45-54 v		55-64 v		65-74 v		75-80 v

		Maailmantalouden romahtamisesta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)																		(n=2140)		(n=1042)		(n=1091)		(n=290)		(n=354)		(n=349)		(n=321)		(n=360)		(n=336)		(n=130)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent						Että läheisilleni sattuu jotain		71%		62%		80%		70%		70%		73%		74%		69%		70%		72%

		Valid		1=En ole lainkaan huolissani		101		4.7		5		4.7						Asumisen ja elämisen kallistumisesta		69%		66%		72%		64%		70%		74%		73%		69%		68%		56%

				2		212		9.9		10		14.6						Vakavasta pandemiasta		62%		56%		68%		51%		52%		55%		67%		68%		73%		77%

				3		352		16.4		16		31.1						Luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä		56%		48%		63%		52%		53%		56%		55%		58%		60%		58%

				4		523		24.4		24		55.5						Hallitsemattomasta maahanmuutosta		53%		56%		50%		37%		53%		56%		62%		58%		49%		53%

				5		464		21.7		22		77.2						Omasta terveydestäni		49%		44%		53%		43%		43%		47%		53%		52%		52%		52%

				6		263		12.3		12		89.5						Omasta jaksamisestani/pärjäämisestäni arjessa		46%		39%		53%		51%		48%		44%		49%		43%		43%		44%

				7=Olen erittäin huolissani		134		6.3		6		95.7						Ilmastonmuutoksesta		45%		38%		52%		49%		41%		43%		44%		45%		48%		54%

				EOS		91		4.3		4		100.0						Maailmantalouden romahtamisesta		40%		36%		44%		42%		39%		41%		36%		36%		47%		42%

				Total		2140		100.0		100.0								Suomessa tapahtuvasta terrori-iskusta		40%		33%		46%		38%		30%		35%		41%		44%		47%		50%

				Huolissaan (7-5)						40								Ydinvoimalaonnettomuudesta Suomessa tai Suomen lähialueilla		34%		25%		44%		25%		25%		27%		34%		43%		47%		45%

																		Suomeen kohdistuvasta sodasta		26%		20%		32%		28%		24%		21%		23%		27%		31%		35%

		Hallitsemattomasta maahanmuutosta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)																Että joudun onnettomuuteen (esim. tulipalo, liikenneonnettomuus tms.)		25%		18%		31%		30%		22%		21%		26%		22%		26%		31%

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent						Että joudun väkivallan kohteeksi		24%		19%		27%		33%		23%		18%		22%		23%		26%		21%

		Valid		1=En ole lainkaan huolissani		157		7.3		7		7.3						Että joudun työttömäksi		21%		20%		21%		32%		29%		23%		29%		19%		1%		2%

				2		207		9.7		10		17.0

				3		289		13.5		14		30.5

				4		309		14.4		14		45.0

				5		375		17.5		18		62.5

				6		331		15.5		15		77.9

				7=Olen erittäin huolissani		423		19.8		20		97.7

				EOS		49		2.3		2		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Huolissaan (7-5)						53



		Vakavasta pandemiasta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=En ole lainkaan huolissani		67		3.1		3		3.1

				2		111		5.2		5		8.3

				3		216		10.1		10		18.4

				4		388		18.1		18		36.5

				5		542		25.3		25		61.9

				6		457		21.4		21		83.2

				7=Olen erittäin huolissani		330		15.4		15		98.6

				EOS		29		1.4		1		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Huolissaan (7-5)						62



		Suomessa tapahtuvasta terrori-iskusta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=En ole lainkaan huolissani		146		6.8		7		6.8

				2		299		14.0		14		20.8

				3		354		16.5		17		37.3

				4		450		21.0		21		58.4

				5		413		19.3		19		77.7

				6		263		12.3		12		90.0

				7=Olen erittäin huolissani		177		8.3		8		98.2

				EOS		38		1.8		2		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Huolissaan (7-5)						40



		Ydinvoimalaonnettomuudesta Suomessa tai Suomen lähialueilla (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=En ole lainkaan huolissani		218		10.2		10		10.2

				2		367		17.1		17		27.3

				3		361		16.9		17		44.2

				4		418		19.5		20		63.7

				5		364		17.0		17		80.7

				6		223		10.4		10		91.2

				7=Olen erittäin huolissani		149		7.0		7		98.1

				EOS		40		1.9		2		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Huolissaan (7-5)						34



		Suomeen kohdistuvasta sodasta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=En ole lainkaan huolissani		315		14.7		15		14.7

				2		492		23.0		23		37.7

				3		389		18.2		18		55.9

				4		344		16.1		16		72.0

				5		271		12.7		13		84.6

				6		146		6.8		7		91.4

				7=Olen erittäin huolissani		144		6.7		7		98.2

				EOS		39		1.8		2		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Huolissaan (7-5)						26



		Että läheisilleni sattuu jotain (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=En ole lainkaan huolissani		40		1.9		2		1.9

				2		69		3.2		3		5.1

				3		146		6.8		7		11.9

				4		337		15.7		16		27.7

				5		542		25.3		25		53.0

				6		548		25.6		26		78.6

				7=Olen erittäin huolissani		432		20.2		20		98.8

				EOS		26		1.2		1		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Huolissaan (7-5)						71



		Omasta jaksamisestani/pärjäämisestäni arjessa (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=En ole lainkaan huolissani		147		6.9		7		6.9

				2		294		13.7		14		20.6

				3		290		13.6		14		34.2

				4		404		18.9		19		53.0

				5		477		22.3		22		75.3

				6		331		15.5		15		90.8

				7=Olen erittäin huolissani		175		8.2		8		99.0

				EOS		22		1.0		1		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Huolissaan (7-5)						46



		Omasta terveydestäni (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=En ole lainkaan huolissani		99		4.6		5		4.6

				2		236		11.0		11		15.7

				3		323		15.1		15		30.7

				4		423		19.8		20		50.5

				5		517		24.2		24		74.7

				6		360		16.8		17		91.5

				7=Olen erittäin huolissani		162		7.6		8		99.1

				EOS		20		0.9		1		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Huolissaan (7-5)						49



		Että joudun onnettomuuteen (esim. tulipalo, liikenneonnettomuus tms.) (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=En ole lainkaan huolissani		231		10.8		11		10.8

				2		466		21.8		22		32.6

				3		432		20.2		20		52.8

				4		457		21.4		21		74.1

				5		313		14.6		15		88.7

				6		132		6.2		6		94.9

				7=Olen erittäin huolissani		82		3.8		4		98.7

				EOS		27		1.3		1		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Huolissaan (7-5)						25



		Että joudun väkivallan kohteeksi (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=En ole lainkaan huolissani		266		12.4		12		12.4

				2		515		24.1		24		36.5

				3		403		18.8		19		55.3

				4		426		19.9		20		75.2

				5		293		13.7		14		88.9

				6		123		5.7		6		94.7

				7=Olen erittäin huolissani		87		4.1		4		98.7

				EOS		27		1.3		1		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Huolissaan (7-5)						24



		Että joudun työttömäksi (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=En ole lainkaan huolissani		764		35.7		36		35.7

				2		338		15.8		16		51.5

				3		245		11.4		11		62.9

				4		235		11.0		11		73.9

				5		217		10.1		10		84.1

				6		113		5.3		5		89.3

				7=Olen erittäin huolissani		114		5.3		5		94.7

				EOS		114		5.3		5		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Huolissaan (7-5)						21









		Jos näen kadulla maassa makaavan ihmisen, minulla on velvollisuus auttaa häntä (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent								1=Olen täysin eri mieltä		2		3		4		5		6		7=Olen täysin samaa mieltä		EOS

		Valid		1=Olen täysin eri mieltä		23		1.1		1.1		1.1

				2		7		0.3		0.3		1.4

				3		22		1.0		1.0		2.4

				4		74		3.5		3.5		5.9

				5		137		6.4		6.4		12.3

				6		383		17.9		17.9		30.2

				7=Olen täysin samaa mieltä		1464		68.4		68.4		98.6

				EOS		30		1.4		1.4		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Samaa mieltä (7-5)						93



		Mökin, saunan tai omakotitalon omistajalla tai haltijalla on velvollisuus huolehtia savupiippujen nuohouksesta (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Olen täysin eri mieltä		22		1.0		1.0		1.0

				2		7		0.3		0.3		1.4

				3		23		1.1		1.1		2.4

				4		81		3.8		3.8		6.2

				5		144		6.7		6.7		12.9

				6		352		16.4		16.4		29.4

				7=Olen täysin samaa mieltä		1439		67.2		67.2		96.6

				EOS		72		3.4		3.4		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Samaa mieltä (7-5)						90



		Palovaroitin vanhenee kymmenessä vuodessa ja se tulisi vaihtaa uuteen (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Olen täysin eri mieltä		38		1.8		1.8		1.8

				2		27		1.3		1.3		3.0

				3		56		2.6		2.6		5.7

				4		168		7.9		7.9		13.5

				5		260		12.1		12.1		25.7

				6		388		18.1		18.1		43.8

				7=Olen täysin samaa mieltä		925		43.2		43.2		87.0

				EOS		278		13.0		13.0		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Samaa mieltä (7-5)						74



		Omakotitalon räystään alle ei saa varastoida sateensuojaan polttopuita (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Olen täysin eri mieltä		84		3.9		3.9		3.9

				2		86		4.0		4.0		7.9

				3		127		5.9		5.9		13.9

				4		239		11.2		11.2		25.0

				5		220		10.3		10.3		35.3

				6		315		14.7		14.7		50.0

				7=Olen täysin samaa mieltä		692		32.3		32.3		82.4

				EOS		377		17.6		17.6		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Samaa mieltä (7-5)						57



		Onnettomuuksien määrät ovat Suomessa nousussa (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Olen täysin eri mieltä		42		2.0		2.0		2.0

				2		143		6.7		6.7		8.6

				3		270		12.6		12.6		21.3

				4		475		22.2		22.2		43.5

				5		356		16.6		16.6		60.1

				6		166		7.8		7.8		67.9

				7=Olen täysin samaa mieltä		99		4.6		4.6		72.5

				EOS		589		27.5		27.5		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Samaa mieltä (7-5)						29



		Suomi ei ole koskaan aiemmin ollut niin turvallinen paikka asua kuin nyt (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Olen täysin eri mieltä		181		8.5		8.5		8.5

				2		259		12.1		12.1		20.6

				3		371		17.3		17.3		37.9

				4		444		20.7		20.7		58.6

				5		330		15.4		15.4		74.1

				6		230		10.7		10.7		84.8

				7=Olen täysin samaa mieltä		125		5.8		5.8		90.7

				EOS		200		9.3		9.3		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Samaa mieltä (7-5)						32



		Omalla käyttäytymisellä ja varautumisella voi estää tehokkaasti tapaturmia ja onnettomuuksia (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Olen täysin eri mieltä		9		0.4		0.4		0.4

				2		19		0.9		0.9		1.3

				3		63		2.9		2.9		4.3

				4		175		8.2		8.2		12.4

				5		488		22.8		22.8		35.2

				6		708		33.1		33.1		68.3

				7=Olen täysin samaa mieltä		652		30.5		30.5		98.8

				EOS		26		1.2		1.2		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Samaa mieltä (7-5)						86



		Kaikkia ikäviä tapahtumia ei voida estää (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Olen täysin eri mieltä		26		1.2		1.2		1.2

				2		27		1.3		1.3		2.5

				3		51		2.4		2.4		4.9

				4		117		5.5		5.5		10.3

				5		321		15.0		15.0		25.3

				6		554		25.9		25.9		51.2

				7=Olen täysin samaa mieltä		1014		47.4		47.4		98.6

				EOS		30		1.4		1.4		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Samaa mieltä (7-5)						88



		Kohtalo vaikuttaa yksittäisen henkilön onnettomuuteen joutumiseen (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Olen täysin eri mieltä		287		13.4		13.4		13.4

				2		235		11.0		11.0		24.4

				3		220		10.3		10.3		34.7

				4		452		21.1		21.1		55.8

				5		406		19.0		19.0		74.8

				6		231		10.8		10.8		85.6

				7=Olen täysin samaa mieltä		149		7.0		7.0		92.5

				EOS		160		7.5		7.5		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Samaa mieltä (7-5)						37





		Etätöissä vuokrahuoneistossa, vuokramökissä, hotellissa tms. (Kuinka monta päivää vuodessa vietät Suomessa kotiympäristösi ulkopuolella?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		0 päivää		1155		54.0		54.0		54.0										0

				1-14 päivää		521		24.3		24.3		78.3										1.8259345794

				15-30 päivää		207		9.7		9.7		88.0										2.1764018692

				31-90 päivää		108		5.0		5.0		93.0										3.053271028

				Yli 90 päivää		58		2.7		2.7		95.7										3.2523364486

				EOS		91		4.3		4.3		100.0										10.3079439252

				Total		2140		100.0		100.0						11



		Etätöissä omistusmökissä, kakkosasunnolla, sukulaisten tai tuttavien luona tms. (Kuinka monta päivää vuodessa vietät Suomessa kotiympäristösi ulkopuolella?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		0 päivää		1152		53.8		53.8		53.8

				1-14 päivää		506		23.6		23.6		77.5

				15-30 päivää		197		9.2		9.2		86.7

				31-90 päivää		133		6.2		6.2		92.9

				Yli 90 päivää		67		3.1		3.1		96.0

				EOS		85		4.0		4.0		100.0

				Total		2140		100.0		100.0						12



		Työmatkoilla tai komennustöissä (Kuinka monta päivää vuodessa vietät Suomessa kotiympäristösi ulkopuolella?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		0 päivää		1556		72.7		72.7		72.7

				1-14 päivää		354		16.5		16.5		89.3

				15-30 päivää		76		3.6		3.6		92.8

				31-90 päivää		42		2.0		2.0		94.8

				Yli 90 päivää		30		1.4		1.4		96.2

				EOS		82		3.8		3.8		100.0

				Total		2140		100.0		100.0						5



		Lomalla omistusmökissä, kakkosasunnolla, sukulaisten tai tuttavien luona tms. (Kuinka monta päivää vuodessa vietät Suomessa kotiympäristösi ulkopuolella?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		0 päivää		440		20.6		20.6		20.6

				1-14 päivää		832		38.9		38.9		59.4

				15-30 päivää		411		19.2		19.2		78.6

				31-90 päivää		272		12.7		12.7		91.4

				Yli 90 päivää		108		5.0		5.0		96.4

				EOS		77		3.6		3.6		100.0

				Total		2140		100.0		100.0						22



		Lomalla vuokrahuoneistossa, vuokramökissä, hotellissa tms. (Kuinka monta päivää vuodessa vietät Suomessa kotiympäristösi ulkopuolella?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		0 päivää		572		26.7		26.7		26.7

				1-14 päivää		1239		57.9		57.9		84.6

				15-30 päivää		195		9.1		9.1		93.7

				31-90 päivää		40		1.9		1.9		95.6

				Yli 90 päivää		16		0.7		0.7		96.4

				EOS		78		3.6		3.6		100.0

				Total		2140		100.0		100.0						9



		Luonnossa yöpyen, liikkuen tai oleskellen (esim. telttailu, vaellukset ja retket) (Kuinka monta päivää vuodessa vietät Suomessa kotiympäristösi ulkopuolella?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		0 päivää		1187		55.5		55.5		55.5

				1-14 päivää		717		33.5		33.5		89.0

				15-30 päivää		105		4.9		4.9		93.9

				31-90 päivää		21		1.0		1.0		94.9

				Yli 90 päivää		13		0.6		0.6		95.5

				EOS		97		4.5		4.5		100.0

				Total		2140		100.0		100.0						5



		Matkailuautolla tai vastaavalla liikkuen (Kuinka monta päivää vuodessa vietät Suomessa kotiympäristösi ulkopuolella?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		0 päivää		1715		80.1		80.1		80.1

				1-14 päivää		245		11.4		11.4		91.6

				15-30 päivää		57		2.7		2.7		94.3

				31-90 päivää		24		1.1		1.1		95.4

				Yli 90 päivää		14		0.7		0.7		96.0

				EOS		85		4.0		4.0		100.0

				Total		2140		100.0		100.0						3



		Muualla (Kuinka monta päivää vuodessa vietät Suomessa kotiympäristösi ulkopuolella?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		0 päivää		874		40.8		40.8		40.8

				1-14 päivää		593		27.7		27.7		68.6

				15-30 päivää		195		9.1		9.1		77.7

				31-90 päivää		80		3.7		3.7		81.4

				Yli 90 päivää		39		1.8		1.8		83.2

				EOS		359		16.8		16.8		100.0

				Total		2140		100.0		100.0						9







		Missä ajassa arvioit paloauton saavuttavan kotisi, jos tulipalon sattuessa soitat hätäpuhelun?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Alle 5 minuuttia		287		13.4		13.4		13.4

				5-10 minuuttia		1029		48.1		48.1		61.5

				11-20 minuuttia		553		25.8		25.8		87.3

				21-30 minuuttia		154		7.2		7.2		94.5

				31-60 minuuttia		56		2.6		2.6		97.1

				Yli 60 minuuttia		17		0.8		0.8		97.9

				En osaa sanoa		44		2.1		2.1		100.0

				Total		2140		100.0		100.0						12



		Mikä on mielestäsi kohtuullinen avunsaantiaika nopeaa apua vaativassa hätätilanteessa (aika hätäpuhelun soittamisesta avun saapumiseen) harvaan asutuilla alueilla (kaupunkien ja taajaan asuttujen alueiden ulkopuolella)?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Alle 5 minuuttia		109		5.1		5.1		5.1

				5-10 minuuttia		697		32.6		32.6		37.7

				11-20 minuuttia		767		35.8		35.8		73.5

				21-30 minuuttia		406		19.0		19.0		92.5

				31-60 minuuttia		73		3.4		3.4		95.9

				Yli 60 minuuttia		6		0.3		0.3		96.2

				En osaa sanoa		82		3.8		3.8		100.0

				Total		2140		100.0		100.0						15







		Elämä kaupungissa on laadukkaampaa kuin maaseudulla (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Olen täysin eri mieltä		475		22.2		22.2		22.2

				2		313		14.6		14.6		36.8

				3		299		14.0		14.0		50.8

				4		427		20.0		20.0		70.7

				5		197		9.2		9.2		80.0

				6		164		7.7		7.7		87.6

				7=Olen täysin samaa mieltä		102		4.8		4.8		92.4

				EOS		163		7.6		7.6		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Samaa mieltä (7-5)						22



		Aion viettää tulevina vuosina enemmän aikaa maaseudulla tai harvaan asutuilla alueilla (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Olen täysin eri mieltä		273		12.8		12.8		12.8

				2		218		10.2		10.2		22.9

				3		214		10.0		10.0		32.9

				4		380		17.8		17.8		50.7

				5		296		13.8		13.8		64.5

				6		200		9.3		9.3		73.9

				7=Olen täysin samaa mieltä		311		14.5		14.5		88.4

				EOS		248		11.6		11.6		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Samaa mieltä (7-5)						38



		Lomalla ja reissussa otan rennosti ja luotan, että saan apua soittamalla hätänumeroon, jos joudun hätätilanteeseen. (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Olen täysin eri mieltä		38		1.8		1.8		1.8

				2		54		2.5		2.5		4.3

				3		114		5.3		5.3		9.6

				4		317		14.8		14.8		24.4

				5		498		23.3		23.3		47.7

				6		543		25.4		25.4		73.1

				7=Olen täysin samaa mieltä		496		23.2		23.2		96.3

				EOS		80		3.7		3.7		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Samaa mieltä (7-5)						72



		Kiinnitän turvallisuuteeni ja toimintatapoihini enemmän huomiota, kun tiedän olevani kaukana paloasemasta tai muista pelastustoimijoista (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Olen täysin eri mieltä		117		5.5		5.5		5.5

				2		190		8.9		8.9		14.3

				3		207		9.7		9.7		24.0

				4		404		18.9		18.9		42.9

				5		393		18.4		18.4		61.3

				6		376		17.6		17.6		78.8

				7=Olen täysin samaa mieltä		313		14.6		14.6		93.5

				EOS		140		6.5		6.5		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Samaa mieltä (7-5)						51



		Jos viettäisin vuoden vieraalla pikkupaikkakunnalla, voisin osallistua paikalliseen palokunta- tai muuhun itselleni sopivaan vapaaehtoiseen turvallisuustoimintaan. (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Olen täysin eri mieltä		518		24.2		24.2		24.2

				2		380		17.8		17.8		42.0

				3		217		10.1		10.1		52.1

				4		277		12.9		12.9		65.0

				5		214		10.0		10.0		75.0

				6		116		5.4		5.4		80.5

				7=Olen täysin samaa mieltä		97		4.5		4.5		85.0

				EOS		321		15.0		15.0		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Samaa mieltä (7-5)						20



		Osallistuisin mielelläni kertaluontoisesti metsäpalon sammutukseen, tulvantorjuntaan tai muuhun itselleni sopivaan tehtävään vapaaehtoisena toimijana, jos minua pyydettäisiin tehtävälle. (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Ole

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Olen täysin eri mieltä		253		11.8		11.8		11.8

				2		168		7.9		7.9		19.7

				3		155		7.2		7.2		26.9

				4		275		12.9		12.9		39.8

				5		380		17.8		17.8		57.5

				6		335		15.7		15.7		73.2

				7=Olen täysin samaa mieltä		414		19.3		19.3		92.5

				EOS		160		7.5		7.5		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Samaa mieltä (7-5)						53



		Harvaan asutuille alueille kuuluvat yhtä laadukkaat pelastustoimen palvelut kuin kaupunkeihin (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Olen täysin eri mieltä		38		1.8		1.8		1.8

				2		44		2.1		2.1		3.8

				3		105		4.9		4.9		8.7

				4		203		9.5		9.5		18.2

				5		377		17.6		17.6		35.8

				6		451		21.1		21.1		56.9

				7=Olen täysin samaa mieltä		873		40.8		40.8		97.7

				EOS		49		2.3		2.3		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Samaa mieltä (7-5)						79



		Harvaan asutuilla alueilla asuvien tulee varautua omatoimisesti onnettomuuksiin, häiriötilanteisiin ja tapaturmiin paremmin kuin kaupungeissa. (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa m

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Olen täysin eri mieltä		54		2.5		2.5		2.5

				2		69		3.2		3.2		5.7

				3		106		5.0		5.0		10.7

				4		230		10.7		10.7		21.4

				5		482		22.5		22.5		44.0

				6		540		25.2		25.2		69.2

				7=Olen täysin samaa mieltä		591		27.6		27.6		96.8

				EOS		68		3.2		3.2		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Samaa mieltä (7-5)						75





		Sanomalehdet (esim. Helsingin Sanomat, Aamulehti…) painettuna tai verkossa (Miten usein käytät seuraavia medioita?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		seuraan/käytän päivittäin		976		45.6		45.6		45.6

				viikoittain		451		21.1		21.1		66.7

				kuukausittain		156		7.3		7.3		74.0

				harvemmin		311		14.5		14.5		88.5

				en käytä/seuraa tätä mediaa lainkaan		246		11.5		11.5		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Vähintään viikoittain						67



		Iltapäivälehdet (Ilta-Sanomat, Ilta-Lehti) painettuna tai verkossa (Miten usein käytät seuraavia medioita?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		seuraan/käytän päivittäin		1106		51.7		51.7		51.7

				viikoittain		502		23.5		23.5		75.1

				kuukausittain		184		8.6		8.6		83.7

				harvemmin		221		10.3		10.3		94.1

				en käytä/seuraa tätä mediaa lainkaan		127		5.9		5.9		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Vähintään viikoittain						75



		Paikallislehdet (esim. Itä-Savo, Pitäjäläinen) painettuna tai verkossa (Miten usein käytät seuraavia medioita?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		seuraan/käytän päivittäin		290		13.6		13.6		13.6

				viikoittain		647		30.2		30.2		43.8

				kuukausittain		293		13.7		13.7		57.5

				harvemmin		492		23.0		23.0		80.5

				en käytä/seuraa tätä mediaa lainkaan		418		19.5		19.5		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Vähintään viikoittain						44



		Yle uutiset (Miten usein käytät seuraavia medioita?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		seuraan/käytän päivittäin		1168		54.6		54.6		54.6

				viikoittain		538		25.1		25.1		79.7

				kuukausittain		197		9.2		9.2		88.9

				harvemmin		179		8.4		8.4		97.3

				en käytä/seuraa tätä mediaa lainkaan		58		2.7		2.7		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Vähintään viikoittain						80



		MTV uutiset (Miten usein käytät seuraavia medioita?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		seuraan/käytän päivittäin		793		37.1		37.1		37.1

				viikoittain		677		31.6		31.6		68.7

				kuukausittain		288		13.5		13.5		82.1

				harvemmin		282		13.2		13.2		95.3

				en käytä/seuraa tätä mediaa lainkaan		100		4.7		4.7		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Vähintään viikoittain						69



		Television ajankohtaisohjelmat (esim. A-studio, Huomenta Suomi) (Miten usein käytät seuraavia medioita?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		seuraan/käytän päivittäin		340		15.9		15.9		15.9

				viikoittain		625		29.2		29.2		45.1

				kuukausittain		346		16.2		16.2		61.3

				harvemmin		550		25.7		25.7		87.0

				en käytä/seuraa tätä mediaa lainkaan		279		13.0		13.0		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Vähintään viikoittain						45



		Uusi Suomi (uusi.suomi.fi) (Miten usein käytät seuraavia medioita?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		seuraan/käytän päivittäin		36		1.7		1.7		1.7

				viikoittain		129		6.0		6.0		7.7

				kuukausittain		173		8.1		8.1		15.8

				harvemmin		609		28.5		28.5		44.3

				en käytä/seuraa tätä mediaa lainkaan		1193		55.7		55.7		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Vähintään viikoittain						8



		Mustread (Miten usein käytät seuraavia medioita?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		seuraan/käytän päivittäin		6		0.3		0.3		0.3

				viikoittain		24		1.1		1.1		1.4

				kuukausittain		37		1.7		1.7		3.1

				harvemmin		140		6.5		6.5		9.7

				en käytä/seuraa tätä mediaa lainkaan		1933		90.3		90.3		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Vähintään viikoittain						1



		Ulkomaiset uutislähteet (esim. CNN, Guardian, Al-Jazeera) (Miten usein käytät seuraavia medioita?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		seuraan/käytän päivittäin		72		3.4		3.4		3.4

				viikoittain		158		7.4		7.4		10.7

				kuukausittain		214		10.0		10.0		20.7

				harvemmin		488		22.8		22.8		43.6

				en käytä/seuraa tätä mediaa lainkaan		1208		56.4		56.4		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Vähintään viikoittain						11



		UMV-lehti (entinen MV-lehti) (Miten usein käytät seuraavia medioita?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		seuraan/käytän päivittäin		21		1.0		1.0		1.0

				viikoittain		30		1.4		1.4		2.4

				kuukausittain		57		2.7		2.7		5.0

				harvemmin		177		8.3		8.3		13.3

				en käytä/seuraa tätä mediaa lainkaan		1855		86.7		86.7		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Vähintään viikoittain						2



		Wikipedia (Miten usein käytät seuraavia medioita?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		seuraan/käytän päivittäin		112		5.2		5.2		5.2

				viikoittain		676		31.6		31.6		36.8

				kuukausittain		643		30.0		30.0		66.9

				harvemmin		502		23.5		23.5		90.3

				en käytä/seuraa tätä mediaa lainkaan		207		9.7		9.7		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Vähintään viikoittain						37



		Jodel (Miten usein käytät seuraavia medioita?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		seuraan/käytän päivittäin		89		4.2		4.2		4.2

				viikoittain		102		4.8		4.8		8.9

				kuukausittain		73		3.4		3.4		12.3

				harvemmin		188		8.8		8.8		21.1

				en käytä/seuraa tätä mediaa lainkaan		1688		78.9		78.9		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Vähintään viikoittain						9



		Instagram (Miten usein käytät seuraavia medioita?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		seuraan/käytän päivittäin		804		37.6		37.6		37.6

				viikoittain		301		14.1		14.1		51.6

				kuukausittain		120		5.6		5.6		57.2

				harvemmin		161		7.5		7.5		64.8

				en käytä/seuraa tätä mediaa lainkaan		754		35.2		35.2		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Vähintään viikoittain						52



		Facebook (Miten usein käytät seuraavia medioita?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		seuraan/käytän päivittäin		1274		59.5		59.5		59.5

				viikoittain		263		12.3		12.3		71.8

				kuukausittain		101		4.7		4.7		76.5

				harvemmin		92		4.3		4.3		80.8

				en käytä/seuraa tätä mediaa lainkaan		410		19.2		19.2		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Vähintään viikoittain						72



		Linkedin (Miten usein käytät seuraavia medioita?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		seuraan/käytän päivittäin		108		5.0		5.0		5.0

				viikoittain		186		8.7		8.7		13.7

				kuukausittain		176		8.2		8.2		22.0

				harvemmin		304		14.2		14.2		36.2

				en käytä/seuraa tätä mediaa lainkaan		1366		63.8		63.8		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Vähintään viikoittain						14



		Youtube (Miten usein käytät seuraavia medioita?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		seuraan/käytän päivittäin		567		26.5		26.5		26.5

				viikoittain		744		34.8		34.8		61.3

				kuukausittain		409		19.1		19.1		80.4

				harvemmin		266		12.4		12.4		92.8

				en käytä/seuraa tätä mediaa lainkaan		154		7.2		7.2		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Vähintään viikoittain						61



		Twitter (Miten usein käytät seuraavia medioita?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		seuraan/käytän päivittäin		154		7.2		7.2		7.2

				viikoittain		176		8.2		8.2		15.4

				kuukausittain		160		7.5		7.5		22.9

				harvemmin		321		15.0		15.0		37.9

				en käytä/seuraa tätä mediaa lainkaan		1329		62.1		62.1		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Vähintään viikoittain						15



		Reddit (Miten usein käytät seuraavia medioita?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		seuraan/käytän päivittäin		82		3.8		3.8		3.8

				viikoittain		92		4.3		4.3		8.1

				kuukausittain		103		4.8		4.8		12.9

				harvemmin		192		9.0		9.0		21.9

				en käytä/seuraa tätä mediaa lainkaan		1671		78.1		78.1		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Vähintään viikoittain						8



		TikTok (Miten usein käytät seuraavia medioita?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		seuraan/käytän päivittäin		204		9.5		9.5		9.5

				viikoittain		119		5.6		5.6		15.1

				kuukausittain		84		3.9		3.9		19.0

				harvemmin		184		8.6		8.6		27.6

				en käytä/seuraa tätä mediaa lainkaan		1549		72.4		72.4		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Vähintään viikoittain						15



		Keskustelufoorumit (esim. Suomi24.fi, Vauva.fi) (Miten usein käytät seuraavia medioita?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		seuraan/käytän päivittäin		62		2.9		2.9		2.9

				viikoittain		186		8.7		8.7		11.6

				kuukausittain		325		15.2		15.2		26.8

				harvemmin		659		30.8		30.8		57.6

				en käytä/seuraa tätä mediaa lainkaan		908		42.4		42.4		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Vähintään viikoittain						12





		Sanomalehdet (esim. Helsingin Sanomat, Aamulehti…) painettuna tai verkossa (Kuinka luotettavana pidät näistä seuraamistasi/käyttämistäsi medioista saamaasi tietoa asteikolla 1-7, missä 1=Erittäin epäluotettava ja 7=Erittäin luotettava?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Erittäin epäluotettava		26		1.2		1.4		1.4

				2		36		1.7		1.9		3.3

				3		86		4.0		4.5		7.8

				4		203		9.5		10.7		18.5

				5		420		19.6		22.2		40.7

				6		727		34.0		38.4		79.1

				7=Erittäin luotettava		348		16.3		18.4		97.5

				EOS		48		2.2		2.5		100.0

				Total		1894		88.5		100.0

		Missing		System		246		11.5

		Total				2140		100.0

				Luotettava (7-5)						79



		Iltapäivälehdet (Ilta-Sanomat, Ilta-Lehti) painettuna tai verkossa (Kuinka luotettavana pidät näistä seuraamistasi/käyttämistäsi medioista saamaasi tietoa asteikolla 1-7, missä 1=Erittäin epäluotettava ja 7=Erittäin luotettava?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Erittäin epäluotettava		60		2.8		3.0		3.0

				2		113		5.3		5.6		8.6

				3		284		13.3		14.1		22.7

				4		586		27.4		29.1		51.8

				5		588		27.5		29.2		81.0

				6		266		12.4		13.2		94.2

				7=Erittäin luotettava		72		3.4		3.6		97.8

				EOS		44		2.1		2.2		100.0

				Total		2013		94.1		100.0

		Missing		System		127		5.9

		Total				2140		100.0

				Luotettava (7-5)						46



		Paikallislehdet (esim. Itä-Savo, Pitäjäläinen) painettuna tai verkossa (Kuinka luotettavana pidät näistä seuraamistasi/käyttämistäsi medioista saamaasi tietoa asteikolla 1-7, missä 1=Erittäin epäluotettava ja 7=Erittäin luotettava?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Erittäin epäluotettava		12		0.6		0.7		0.7

				2		26		1.2		1.5		2.2

				3		63		2.9		3.7		5.9

				4		219		10.2		12.7		18.6

				5		547		25.6		31.8		50.3

				6		607		28.4		35.2		85.6

				7=Erittäin luotettava		166		7.8		9.6		95.2

				EOS		82		3.8		4.8		100.0

				Total		1722		80.5		100.0

		Missing		System		418		19.5

		Total				2140		100.0

				Luotettava (7-5)						77



		Yle uutiset (Kuinka luotettavana pidät näistä seuraamistasi/käyttämistäsi medioista saamaasi tietoa asteikolla 1-7, missä 1=Erittäin epäluotettava ja 7=Erittäin luotettava?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Erittäin epäluotettava		35		1.6		1.7		1.7

				2		27		1.3		1.3		3.0

				3		52		2.4		2.5		5.5

				4		140		6.5		6.7		12.2

				5		260		12.1		12.5		24.7

				6		725		33.9		34.8		59.5

				7=Erittäin luotettava		809		37.8		38.9		98.4

				EOS		34		1.6		1.6		100.0

				Total		2082		97.3		100.0

		Missing		System		58		2.7

		Total				2140		100.0

				Luotettava (7-5)						86



		MTV uutiset (Kuinka luotettavana pidät näistä seuraamistasi/käyttämistäsi medioista saamaasi tietoa asteikolla 1-7, missä 1=Erittäin epäluotettava ja 7=Erittäin luotettava?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Erittäin epäluotettava		23		1.1		1.1		1.1

				2		41		1.9		2.0		3.1

				3		83		3.9		4.1		7.2

				4		215		10.0		10.5		17.7

				5		436		20.4		21.4		39.1

				6		719		33.6		35.2		74.4

				7=Erittäin luotettava		478		22.3		23.4		97.8

				EOS		45		2.1		2.2		100.0

				Total		2040		95.3		100.0

		Missing		System		100		4.7

		Total				2140		100.0

				Luotettava (7-5)						80



		Television ajankohtaisohjelmat (esim. A-studio, Huomenta Suomi) (Kuinka luotettavana pidät näistä seuraamistasi/käyttämistäsi medioista saamaasi tietoa asteikolla 1-7, missä 1=Erittäin epäluotettava ja 7=Erittäin luotettava?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Erittäin epäluotettava		17		0.8		0.9		0.9

				2		27		1.3		1.5		2.4

				3		66		3.1		3.5		5.9

				4		183		8.6		9.8		15.7

				5		430		20.1		23.1		38.9

				6		678		31.7		36.4		75.3

				7=Erittäin luotettava		384		17.9		20.6		95.9

				EOS		76		3.6		4.1		100.0

				Total		1861		87.0		100.0

		Missing		System		279		13.0

		Total				2140		100.0

				Luotettava (7-5)						80



		Uusi Suomi (uusi.suomi.fi) (Kuinka luotettavana pidät näistä seuraamistasi/käyttämistäsi medioista saamaasi tietoa asteikolla 1-7, missä 1=Erittäin epäluotettava ja 7=Erittäin luotettava?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Erittäin epäluotettava		13		0.6		1.4		1.4

				2		27		1.3		2.9		4.2

				3		64		3.0		6.8		11.0

				4		177		8.3		18.7		29.7

				5		195		9.1		20.6		50.3

				6		178		8.3		18.8		69.1

				7=Erittäin luotettava		56		2.6		5.9		75.0

				EOS		237		11.1		25.0		100.0

				Total		947		44.3		100.0

		Missing		System		1193		55.7

		Total				2140		100.0

				Luotettava (7-5)						45



		Mustread (Kuinka luotettavana pidät näistä seuraamistasi/käyttämistäsi medioista saamaasi tietoa asteikolla 1-7, missä 1=Erittäin epäluotettava ja 7=Erittäin luotettava?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Erittäin epäluotettava		7		0.3		3.4		3.4

				2		10		0.5		4.8		8.2

				3		27		1.3		13.0		21.3

				4		37		1.7		17.9		39.1

				5		34		1.6		16.4		55.6

				6		19		0.9		9.2		64.7

				7=Erittäin luotettava		6		0.3		2.9		67.6

				EOS		67		3.1		32.4		100.0

				Total		207		9.7		100.0

		Missing		System		1933		90.3

		Total				2140		100.0

				Luotettava (7-5)						29



		Ulkomaiset uutislähteet (esim. CNN, Guardian, Al-Jazeera) (Kuinka luotettavana pidät näistä seuraamistasi/käyttämistäsi medioista saamaasi tietoa asteikolla 1-7, missä 1=Erittäin epäluotettava ja 7=Erittäin luotettava?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Erittäin epäluotettava		10		0.5		1.1		1.1

				2		30		1.4		3.2		4.3

				3		77		3.6		8.3		12.6

				4		192		9.0		20.6		33.2

				5		284		13.3		30.5		63.6

				6		213		10.0		22.9		86.5

				7=Erittäin luotettava		53		2.5		5.7		92.2

				EOS		73		3.4		7.8		100.0

				Total		932		43.6		100.0

		Missing		System		1208		56.4

		Total				2140		100.0

				Luotettava (7-5)						59



		UMV-lehti (entinen MV-lehti) (Kuinka luotettavana pidät näistä seuraamistasi/käyttämistäsi medioista saamaasi tietoa asteikolla 1-7, missä 1=Erittäin epäluotettava ja 7=Erittäin luotettava?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Erittäin epäluotettava		28		1.3		9.8		9.8

				2		33		1.5		11.6		21.4

				3		38		1.8		13.3		34.7

				4		60		2.8		21.1		55.8

				5		55		2.6		19.3		75.1

				6		24		1.1		8.4		83.5

				7=Erittäin luotettava		16		0.7		5.6		89.1

				EOS		31		1.4		10.9		100.0

				Total		285		13.3		100.0

		Missing		System		1855		86.7

		Total				2140		100.0

				Luotettava (7-5)						33



		Wikipedia (Kuinka luotettavana pidät näistä seuraamistasi/käyttämistäsi medioista saamaasi tietoa asteikolla 1-7, missä 1=Erittäin epäluotettava ja 7=Erittäin luotettava?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Erittäin epäluotettava		32		1.5		1.7		1.7

				2		92		4.3		4.8		6.4

				3		217		10.1		11.2		17.6

				4		495		23.1		25.6		43.2

				5		539		25.2		27.9		71.1

				6		360		16.8		18.6		89.8

				7=Erittäin luotettava		125		5.8		6.5		96.2

				EOS		73		3.4		3.8		100.0

				Total		1933		90.3		100.0

		Missing		System		207		9.7

		Total				2140		100.0

				Luotettava (7-5)						53



		Jodel (Kuinka luotettavana pidät näistä seuraamistasi/käyttämistäsi medioista saamaasi tietoa asteikolla 1-7, missä 1=Erittäin epäluotettava ja 7=Erittäin luotettava?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Erittäin epäluotettava		85		4.0		18.8		18.8

				2		98		4.6		21.7		40.5

				3		93		4.3		20.6		61.1

				4		83		3.9		18.4		79.4

				5		28		1.3		6.2		85.6

				6		12		0.6		2.7		88.3

				7=Erittäin luotettava		7		0.3		1.5		89.8

				EOS		46		2.1		10.2		100.0

				Total		452		21.1		100.0

		Missing		System		1688		78.9

		Total				2140		100.0

				Luotettava (7-5)						10



		Instagram (Kuinka luotettavana pidät näistä seuraamistasi/käyttämistäsi medioista saamaasi tietoa asteikolla 1-7, missä 1=Erittäin epäluotettava ja 7=Erittäin luotettava?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Erittäin epäluotettava		96		4.5		6.9		6.9

				2		184		8.6		13.3		20.2

				3		344		16.1		24.8		45.0

				4		364		17.0		26.3		71.3

				5		192		9.0		13.9		85.1

				6		65		3.0		4.7		89.8

				7=Erittäin luotettava		12		0.6		0.9		90.7

				EOS		129		6.0		9.3		100.0

				Total		1386		64.8		100.0

		Missing		System		754		35.2

		Total				2140		100.0

				Luotettava (7-5)						19



		Facebook (Kuinka luotettavana pidät näistä seuraamistasi/käyttämistäsi medioista saamaasi tietoa asteikolla 1-7, missä 1=Erittäin epäluotettava ja 7=Erittäin luotettava?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Erittäin epäluotettava		143		6.7		8.3		8.3

				2		284		13.3		16.4		24.7

				3		427		20.0		24.7		49.4

				4		460		21.5		26.6		76.0

				5		230		10.7		13.3		89.2

				6		68		3.2		3.9		93.2

				7=Erittäin luotettava		20		0.9		1.2		94.3

				EOS		98		4.6		5.7		100.0

				Total		1730		80.8		100.0

		Missing		System		410		19.2

		Total				2140		100.0

				Luotettava (7-5)						18



		Linkedin (Kuinka luotettavana pidät näistä seuraamistasi/käyttämistäsi medioista saamaasi tietoa asteikolla 1-7, missä 1=Erittäin epäluotettava ja 7=Erittäin luotettava?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Erittäin epäluotettava		14		0.7		1.8		1.8

				2		32		1.5		4.1		5.9

				3		99		4.6		12.8		18.7

				4		216		10.1		27.9		46.6

				5		195		9.1		25.2		71.8

				6		94		4.4		12.1		84.0

				7=Erittäin luotettava		15		0.7		1.9		85.9

				EOS		109		5.1		14.1		100.0

				Total		774		36.2		100.0

		Missing		System		1366		63.8

		Total				2140		100.0

				Luotettava (7-5)						39



		Youtube (Kuinka luotettavana pidät näistä seuraamistasi/käyttämistäsi medioista saamaasi tietoa asteikolla 1-7, missä 1=Erittäin epäluotettava ja 7=Erittäin luotettava?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Erittäin epäluotettava		107		5.0		5.4		5.4

				2		246		11.5		12.4		17.8

				3		459		21.4		23.1		40.9

				4		622		29.1		31.3		72.2

				5		262		12.2		13.2		85.4

				6		101		4.7		5.1		90.5

				7=Erittäin luotettava		26		1.2		1.3		91.8

				EOS		163		7.6		8.2		100.0

				Total		1986		92.8		100.0

		Missing		System		154		7.2

		Total				2140		100.0

				Luotettava (7-5)						20



		Twitter (Kuinka luotettavana pidät näistä seuraamistasi/käyttämistäsi medioista saamaasi tietoa asteikolla 1-7, missä 1=Erittäin epäluotettava ja 7=Erittäin luotettava?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Erittäin epäluotettava		43		2.0		5.3		5.3

				2		84		3.9		10.4		15.7

				3		189		8.8		23.3		39.0

				4		260		12.1		32.1		71.0

				5		114		5.3		14.1		85.1

				6		36		1.7		4.4		89.5

				7=Erittäin luotettava		9		0.4		1.1		90.6

				EOS		76		3.6		9.4		100.0

				Total		811		37.9		100.0

		Missing		System		1329		62.1

		Total				2140		100.0

				Luotettava (7-5)						20



		Reddit (Kuinka luotettavana pidät näistä seuraamistasi/käyttämistäsi medioista saamaasi tietoa asteikolla 1-7, missä 1=Erittäin epäluotettava ja 7=Erittäin luotettava?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Erittäin epäluotettava		31		1.4		6.6		6.6

				2		57		2.7		12.2		18.8

				3		105		4.9		22.4		41.2

				4		126		5.9		26.9		68.0

				5		55		2.6		11.7		79.7

				6		23		1.1		4.9		84.6

				7=Erittäin luotettava		8		0.4		1.7		86.4

				EOS		64		3.0		13.6		100.0

				Total		469		21.9		100.0

		Missing		System		1671		78.1

		Total				2140		100.0

				Luotettava (7-5)						18



		TikTok (Kuinka luotettavana pidät näistä seuraamistasi/käyttämistäsi medioista saamaasi tietoa asteikolla 1-7, missä 1=Erittäin epäluotettava ja 7=Erittäin luotettava?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Erittäin epäluotettava		85		4.0		14.4		14.4

				2		114		5.3		19.3		33.7

				3		138		6.4		23.4		57.0

				4		128		6.0		21.7		78.7

				5		39		1.8		6.6		85.3

				6		21		1.0		3.6		88.8

				7=Erittäin luotettava		12		0.6		2.0		90.9

				EOS		54		2.5		9.1		100.0

				Total		591		27.6		100.0

		Missing		System		1549		72.4

		Total				2140		100.0

				Luotettava (7-5)						12



		Keskustelufoorumit (esim. Suomi24.fi, Vauva.fi) (Kuinka luotettavana pidät näistä seuraamistasi/käyttämistäsi medioista saamaasi tietoa asteikolla 1-7, missä 1=Erittäin epäluotettava ja 7=Erittäin luotettava?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Erittäin epäluotettava		209		9.8		17.0		17.0

				2		288		13.5		23.4		40.3

				3		299		14.0		24.3		64.6

				4		225		10.5		18.3		82.9

				5		78		3.6		6.3		89.2

				6		24		1.1		1.9		91.2

				7=Erittäin luotettava		15		0.7		1.2		92.4

				EOS		94		4.4		7.6		100.0

				Total		1232		57.6		100.0

		Missing		System		908		42.4

		Total				2140		100.0

				Luotettava (7-5)						9





		Viranomaisten tietoiskut somessa (Kuinka hyvin seuraavanlainen viestintä tavoittaa sinut asteikolla 1-7, missä 1=Erittäin huonosti ja 7=Erittäin hyvin?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Erittäin huonosti		241		11.3		11.3		11.3

				2		175		8.2		8.2		19.4

				3		187		8.7		8.7		28.2

				4		339		15.8		15.8		44.0

				5		463		21.6		21.6		65.7

				6		371		17.3		17.3		83.0

				7=Erittäin hyvin		214		10.0		10.0		93.0

				EOS		150		7.0		7.0		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Hyvin (7-5)						49



		Viranomaisten tietoiskut TV:ssä tai radiossa (Kuinka hyvin seuraavanlainen viestintä tavoittaa sinut asteikolla 1-7, missä 1=Erittäin huonosti ja 7=Erittäin hyvin?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Erittäin huonosti		122		5.7		5.7		5.7

				2		125		5.8		5.8		11.5

				3		220		10.3		10.3		21.8

				4		302		14.1		14.1		35.9

				5		475		22.2		22.2		58.1

				6		482		22.5		22.5		80.7

				7=Erittäin hyvin		333		15.6		15.6		96.2

				EOS		81		3.8		3.8		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Hyvin (7-5)						60



		Viranomaisten tietoiskut sanomalehdissä (Kuinka hyvin seuraavanlainen viestintä tavoittaa sinut asteikolla 1-7, missä 1=Erittäin huonosti ja 7=Erittäin hyvin?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Erittäin huonosti		257		12.0		12.0		12.0

				2		247		11.5		11.5		23.6

				3		275		12.9		12.9		36.4

				4		367		17.1		17.1		53.6

				5		399		18.6		18.6		72.2

				6		319		14.9		14.9		87.1

				7=Erittäin hyvin		185		8.6		8.6		95.7

				EOS		91		4.3		4.3		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Hyvin (7-5)						42



		Teematapahtumat (esim. Päivä paloasemalla tai 112 päivä) (Kuinka hyvin seuraavanlainen viestintä tavoittaa sinut asteikolla 1-7, missä 1=Erittäin huonosti ja 7=Erittäin hyvin?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Erittäin huonosti		308		14.4		14.4		14.4

				2		301		14.1		14.1		28.5

				3		319		14.9		14.9		43.4

				4		408		19.1		19.1		62.4

				5		325		15.2		15.2		77.6

				6		217		10.1		10.1		87.8

				7=Erittäin hyvin		122		5.7		5.7		93.5

				EOS		140		6.5		6.5		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Hyvin (7-5)						31



		Messut tai muut tapahtumat, missä pelastustoimi on mukana (Kuinka hyvin seuraavanlainen viestintä tavoittaa sinut asteikolla 1-7, missä 1=Erittäin huonosti ja 7=Erittäin hyvin?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Erittäin huonosti		333		15.6		15.6		15.6

				2		362		16.9		16.9		32.5

				3		366		17.1		17.1		49.6

				4		378		17.7		17.7		67.2

				5		295		13.8		13.8		81.0

				6		179		8.4		8.4		89.4

				7=Erittäin hyvin		67		3.1		3.1		92.5

				EOS		160		7.5		7.5		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Hyvin (7-5)						25



		Vaikuttajaviestintä somessa (Kuinka hyvin seuraavanlainen viestintä tavoittaa sinut asteikolla 1-7, missä 1=Erittäin huonosti ja 7=Erittäin hyvin?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Erittäin huonosti		409		19.1		19.1		19.1

				2		287		13.4		13.4		32.5

				3		309		14.4		14.4		47.0

				4		374		17.5		17.5		64.4

				5		284		13.3		13.3		77.7

				6		149		7.0		7.0		84.7

				7=Erittäin hyvin		66		3.1		3.1		87.8

				EOS		262		12.2		12.2		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Hyvin (7-5)						23





		Mikä seuraavista kuvaa parhaiten toimintaasi, kun tarvitset paloturvallisuuteen tai onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvää tietoa?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Otan yhteyttä viranomaisiin tai asiantuntijoihin		436		20.4		20.4		20.4

				Kysyn paikalliselta palokuntalaiselta		119		5.6		5.6		25.9

				Etsin tietoni itse esim. netistä		1338		62.5		62.5		88.5

				Kysyn sukulaisilta, ystäviltä ym.		119		5.6		5.6		94.0

				Haluaisin, että minuun otetaan yhteyttä		29		1.4		1.4		95.4

				En osaa sanoa		99		4.6		4.6		100.0

				Total		2140		100.0		100.0







		Kodin ja lähiympäristön turvallisuus (Kuinka paljon kaipaat seuraavanlaista turvallisuustietoa asteikolla 1-7, missä 1=En olenkaan ja 7 =Erittäin paljon?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=En olenkaan		85		4.0		4.0		4.0

				2		164		7.7		7.7		11.6

				3		257		12.0		12.0		23.6

				4		492		23.0		23.0		46.6

				5		577		27.0		27.0		73.6

				6		337		15.7		15.7		89.3

				7 =Erittäin paljon		142		6.6		6.6		96.0

				EOS		86		4.0		4.0		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Paljon (7-5)						49



		Ikäihmisten turvallisuus (Kuinka paljon kaipaat seuraavanlaista turvallisuustietoa asteikolla 1-7, missä 1=En olenkaan ja 7 =Erittäin paljon?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=En olenkaan		155		7.2		7.2		7.2

				2		226		10.6		10.6		17.8

				3		264		12.3		12.3		30.1

				4		447		20.9		20.9		51.0

				5		433		20.2		20.2		71.3

				6		326		15.2		15.2		86.5

				7 =Erittäin paljon		189		8.8		8.8		95.3

				EOS		100		4.7		4.7		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Paljon (7-5)						44



		Lasten ja nuorten turvallisuus (Kuinka paljon kaipaat seuraavanlaista turvallisuustietoa asteikolla 1-7, missä 1=En olenkaan ja 7 =Erittäin paljon?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=En olenkaan		167		7.8		7.8		7.8

				2		189		8.8		8.8		16.6

				3		241		11.3		11.3		27.9

				4		430		20.1		20.1		48.0

				5		446		20.8		20.8		68.8

				6		331		15.5		15.5		84.3

				7 =Erittäin paljon		231		10.8		10.8		95.1

				EOS		105		4.9		4.9		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Paljon (7-5)						47



		Liikenneturvallisuus (Kuinka paljon kaipaat seuraavanlaista turvallisuustietoa asteikolla 1-7, missä 1=En olenkaan ja 7 =Erittäin paljon?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=En olenkaan		97		4.5		4.5		4.5

				2		163		7.6		7.6		12.1

				3		221		10.3		10.3		22.5

				4		495		23.1		23.1		45.6

				5		555		25.9		25.9		71.5

				6		358		16.7		16.7		88.3

				7 =Erittäin paljon		170		7.9		7.9		96.2

				EOS		81		3.8		3.8		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Paljon (7-5)						51



		Pelastustoiminta ja hätätilanteessa toimiminen (Kuinka paljon kaipaat seuraavanlaista turvallisuustietoa asteikolla 1-7, missä 1=En olenkaan ja 7 =Erittäin paljon?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=En olenkaan		64		3.0		3.0		3.0

				2		119		5.6		5.6		8.6

				3		191		8.9		8.9		17.5

				4		485		22.7		22.7		40.1

				5		595		27.8		27.8		67.9

				6		396		18.5		18.5		86.4

				7 =Erittäin paljon		206		9.6		9.6		96.1

				EOS		84		3.9		3.9		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Paljon (7-5)						56



		Paloturvallisuus (Kuinka paljon kaipaat seuraavanlaista turvallisuustietoa asteikolla 1-7, missä 1=En olenkaan ja 7 =Erittäin paljon?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=En olenkaan		64		3.0		3.0		3.0

				2		129		6.0		6.0		9.0

				3		216		10.1		10.1		19.1

				4		484		22.6		22.6		41.7

				5		589		27.5		27.5		69.3

				6		402		18.8		18.8		88.0

				7 =Erittäin paljon		175		8.2		8.2		96.2

				EOS		81		3.8		3.8		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Paljon (7-5)						54



		Tekniset turvallisuusratkaisut (Kuinka paljon kaipaat seuraavanlaista turvallisuustietoa asteikolla 1-7, missä 1=En olenkaan ja 7 =Erittäin paljon?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=En olenkaan		103		4.8		4.8		4.8

				2		184		8.6		8.6		13.4

				3		284		13.3		13.3		26.7

				4		538		25.1		25.1		51.8

				5		521		24.3		24.3		76.2

				6		262		12.2		12.2		88.4

				7 =Erittäin paljon		103		4.8		4.8		93.2

				EOS		145		6.8		6.8		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Paljon (7-5)						41



		Muu, mikä: (Kuinka paljon kaipaat seuraavanlaista turvallisuustietoa asteikolla 1-7, missä 1=En olenkaan ja 7 =Erittäin paljon?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=En olenkaan		384		17.9		23.8		23.8

				2		50		2.3		3.1		26.9

				3		41		1.9		2.5		29.4

				4		95		4.4		5.9		35.3

				5		79		3.7		4.9		40.2

				6		53		2.5		3.3		43.5

				7 =Erittäin paljon		72		3.4		4.5		48.0

				EOS		839		39.2		52.0		100.0

				Total		1613		75.4		100.0

		Missing		System		527		24.6

		Total				2140		100.0

				Paljon (7-5)						13





		Palopäällikkö, palomestari, palotarkastaja tai muu pelastusviranomainen (Kuinka luotettavana pidät seuraavia tahoja turvallisuuteen liittyvän tiedon tuottajana asteikolla 1-7, missä 1=Erittäin epäluotettava ja 7=Erittäin luotettava?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Erittäin epäluotettava		8		0.4		0.4		0.4

				2		10		0.5		0.5		0.8

				3		40		1.9		1.9		2.7

				4		118		5.5		5.5		8.2

				5		310		14.5		14.5		22.7

				6		737		34.4		34.4		57.1

				7=Erittäin luotettava		848		39.6		39.6		96.8

				EOS		69		3.2		3.2		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Luotettava (7-5)						89



		Palokuntalainen (vpk tai sivutoiminen vapaaehtoinen palokuntalainen) (Kuinka luotettavana pidät seuraavia tahoja turvallisuuteen liittyvän tiedon tuottajana asteikolla 1-7, missä 1=Erittäin epäluotettava ja 7=Erittäin luotettava?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Erittäin epäluotettava		8		0.4		0.4		0.4

				2		18		0.8		0.8		1.2

				3		63		2.9		2.9		4.2

				4		299		14.0		14.0		18.1

				5		637		29.8		29.8		47.9

				6		692		32.3		32.3		80.2

				7=Erittäin luotettava		326		15.2		15.2		95.5

				EOS		97		4.5		4.5		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Luotettava (7-5)						77



		Ystävät, sukulaiset tai naapurit (Kuinka luotettavana pidät seuraavia tahoja turvallisuuteen liittyvän tiedon tuottajana asteikolla 1-7, missä 1=Erittäin epäluotettava ja 7=Erittäin luotettava?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Erittäin epäluotettava		27		1.3		1.3		1.3

				2		125		5.8		5.8		7.1

				3		329		15.4		15.4		22.5

				4		682		31.9		31.9		54.3

				5		601		28.1		28.1		82.4

				6		221		10.3		10.3		92.8

				7=Erittäin luotettava		69		3.2		3.2		96.0

				EOS		86		4.0		4.0		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Luotettava (7-5)						42



		Seuraamani somevaikuttaja(t) (Kuinka luotettavana pidät seuraavia tahoja turvallisuuteen liittyvän tiedon tuottajana asteikolla 1-7, missä 1=Erittäin epäluotettava ja 7=Erittäin luotettava?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Erittäin epäluotettava		297		13.9		13.9		13.9

				2		336		15.7		15.7		29.6

				3		395		18.5		18.5		48.0

				4		453		21.2		21.2		69.2

				5		205		9.6		9.6		78.8

				6		65		3.0		3.0		81.8

				7=Erittäin luotettava		25		1.2		1.2		83.0

				EOS		364		17.0		17.0		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Luotettava (7-5)						14



		Kaupalliset turvallisuuspalveluiden tuottajat (esim. kodin vartiointi- ja hälytyspalvelut) (Kuinka luotettavana pidät seuraavia tahoja turvallisuuteen liittyvän tiedon tuottajana asteikolla 1-7, missä 1=Erittäin epäluotettava ja 7=Erittäin luotettava?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Erittäin epäluotettava		80		3.7		3.7		3.7

				2		172		8.0		8.0		11.8

				3		376		17.6		17.6		29.3

				4		546		25.5		25.5		54.9

				5		511		23.9		23.9		78.7

				6		250		11.7		11.7		90.4

				7=Erittäin luotettava		76		3.6		3.6		94.0

				EOS		129		6.0		6.0		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Luotettava (7-5)						39



		Pelastusalan järjestöt (esim. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Suomen Palopäällystöliitto) (Kuinka luotettavana pidät seuraavia tahoja turvallisuuteen liittyvän tiedon tuottajana asteikolla 1-7, missä 1=Erittäin epäluotettava ja 7=Erittäin luotettava?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Erittäin epäluotettava		8		0.4		0.4		0.4

				2		18		0.8		0.8		1.2

				3		55		2.6		2.6		3.8

				4		214		10.0		10.0		13.8

				5		435		20.3		20.3		34.1

				6		648		30.3		30.3		64.4

				7=Erittäin luotettava		628		29.3		29.3		93.7

				EOS		134		6.3		6.3		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Luotettava (7-5)						80



		Pelastuslaitoksen oma some-kanava (Kuinka luotettavana pidät seuraavia tahoja turvallisuuteen liittyvän tiedon tuottajana asteikolla 1-7, missä 1=Erittäin epäluotettava ja 7=Erittäin luotettava?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Erittäin epäluotettava		21		1.0		1.0		1.0

				2		22		1.0		1.0		2.0

				3		52		2.4		2.4		4.4

				4		200		9.3		9.3		13.8

				5		385		18.0		18.0		31.8

				6		632		29.5		29.5		61.3

				7=Erittäin luotettava		483		22.6		22.6		83.9

				EOS		345		16.1		16.1		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Luotettava (7-5)						70



		Viranomaisten TV-, radio- ja sanomalehtikampanjat (Kuinka luotettavana pidät seuraavia tahoja turvallisuuteen liittyvän tiedon tuottajana asteikolla 1-7, missä 1=Erittäin epäluotettava ja 7=Erittäin luotettava?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Erittäin epäluotettava		13		0.6		0.6		0.6

				2		15		0.7		0.7		1.3

				3		72		3.4		3.4		4.7

				4		208		9.7		9.7		14.4

				5		457		21.4		21.4		35.7

				6		752		35.1		35.1		70.9

				7=Erittäin luotettava		507		23.7		23.7		94.6

				EOS		116		5.4		5.4		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Luotettava (7-5)						80



		Toimittajien tekemät uutiset (Kuinka luotettavana pidät seuraavia tahoja turvallisuuteen liittyvän tiedon tuottajana asteikolla 1-7, missä 1=Erittäin epäluotettava ja 7=Erittäin luotettava?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Erittäin epäluotettava		48		2.2		2.2		2.2

				2		83		3.9		3.9		6.1

				3		247		11.5		11.5		17.7

				4		527		24.6		24.6		42.3

				5		653		30.5		30.5		72.8

				6		418		19.5		19.5		92.3

				7=Erittäin luotettava		74		3.5		3.5		95.8

				EOS		90		4.2		4.2		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Luotettava (7-5)						54



		Oma ajattelu  (Kuinka luotettavana pidät seuraavia tahoja turvallisuuteen liittyvän tiedon tuottajana asteikolla 1-7, missä 1=Erittäin epäluotettava ja 7=Erittäin luotettava?)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Erittäin epäluotettava		12		0.6		0.6		0.6

				2		38		1.8		1.8		2.3

				3		97		4.5		4.5		6.9

				4		392		18.3		18.3		25.2

				5		649		30.3		30.3		55.5

				6		565		26.4		26.4		81.9

				7=Erittäin luotettava		283		13.2		13.2		95.1

				EOS		104		4.9		4.9		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Luotettava (7-5)						70





		Kaipaan pelastuslaitokselta enemmän turvallisuuteen liittyviä koulutuksia (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Olen täysin eri mieltä		124		5.8		5.8		5.8

				2		227		10.6		10.6		16.4

				3		344		16.1		16.1		32.5

				4		547		25.6		25.6		58.0

				5		388		18.1		18.1		76.2

				6		182		8.5		8.5		84.7

				7=Olen täysin samaa mieltä		92		4.3		4.3		89.0

				EOS		236		11.0		11.0		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Samaa mieltä (7-5)						31



		Tarvitsen kertausta ensiapu- tai muihin vastaaviin turvallisuustaitoihin (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Olen täysin eri mieltä		118		5.5		5.5		5.5

				2		147		6.9		6.9		12.4

				3		190		8.9		8.9		21.3

				4		363		17.0		17.0		38.2

				5		467		21.8		21.8		60.0

				6		408		19.1		19.1		79.1

				7=Olen täysin samaa mieltä		326		15.2		15.2		94.3

				EOS		121		5.7		5.7		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Samaa mieltä (7-5)						56



		Kohtaamani turvallisuusviestintä, teemapäivät ja tempaukset ovat herättäneet mielenkiintoani turvallisuusasioita kohtaan (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Olen täysin eri mieltä		161		7.5		7.5		7.5

				2		212		9.9		9.9		17.4

				3		301		14.1		14.1		31.5

				4		495		23.1		23.1		54.6

				5		423		19.8		19.8		74.4

				6		203		9.5		9.5		83.9

				7=Olen täysin samaa mieltä		94		4.4		4.4		88.3

				EOS		251		11.7		11.7		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Samaa mieltä (7-5)						34



		Pelastuslaitoksen turvallisuusviestintä on vaikuttanut käyttäytymiseeni (esim. olen hankkinut alkusammutusvälineitä, vaihtanut palovaroittimen pariston, hakenut lisätietoa paloturvallisuusasioista tai hankkinut ensiapupakkauksen) (Mitä mieltä olet seuraavi

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Olen täysin eri mieltä		191		8.9		8.9		8.9

				2		187		8.7		8.7		17.7

				3		245		11.4		11.4		29.1

				4		385		18.0		18.0		47.1

				5		420		19.6		19.6		66.7

				6		328		15.3		15.3		82.1

				7=Olen täysin samaa mieltä		207		9.7		9.7		91.7

				EOS		177		8.3		8.3		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Samaa mieltä (7-5)						45



		Viranomaiset viestivät lakiin ja asetuksiin liittyvistä kansalaisten velvoitteista riittävästi (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Olen täysin eri mieltä		61		2.9		2.9		2.9

				2		90		4.2		4.2		7.1

				3		247		11.5		11.5		18.6

				4		428		20.0		20.0		38.6

				5		545		25.5		25.5		64.1

				6		401		18.7		18.7		82.8

				7=Olen täysin samaa mieltä		170		7.9		7.9		90.7

				EOS		198		9.3		9.3		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Samaa mieltä (7-5)						52



		Tiedän, mistä löydän tarvittaessa pelastusviranomaisten ohjeet ja määräykset (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Olen täysin eri mieltä		66		3.1		3.1		3.1

				2		100		4.7		4.7		7.8

				3		227		10.6		10.6		18.4

				4		365		17.1		17.1		35.4

				5		503		23.5		23.5		58.9

				6		412		19.3		19.3		78.2

				7=Olen täysin samaa mieltä		347		16.2		16.2		94.4

				EOS		120		5.6		5.6		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Samaa mieltä (7-5)						59



		Luotan, että pelastusviranomaisille antamani luottamukselliset tiedot ovat turvassa ja niitä käsitellään asianmukaisesti (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Olen täysin eri mieltä		21		1.0		1.0		1.0

				2		37		1.7		1.7		2.7

				3		100		4.7		4.7		7.4

				4		240		11.2		11.2		18.6

				5		447		20.9		20.9		39.5

				6		633		29.6		29.6		69.1

				7=Olen täysin samaa mieltä		565		26.4		26.4		95.5

				EOS		97		4.5		4.5		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Samaa mieltä (7-5)						77



		Pystyn helposti erottelemaan itselleni olennaiset asiat nykypäivän tietotulvasta (Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1-7, missä 1=Olen täysin eri mieltä ja 7=Olen täysin samaa mieltä)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=Olen täysin eri mieltä		13		0.6		0.6		0.6

				2		29		1.4		1.4		2.0

				3		98		4.6		4.6		6.5

				4		312		14.6		14.6		21.1

				5		646		30.2		30.2		51.3

				6		599		28.0		28.0		79.3

				7=Olen täysin samaa mieltä		341		15.9		15.9		95.2

				EOS		102		4.8		4.8		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Samaa mieltä (7-5)						74





		Jos joutuisit pyytämään apua hätäkeskuksesta, niin mikä seuraavista olisi sinulle kaikkein mieluisin tapa?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Puhelimella 112 numeroon soittaminen		1460		68.2		68.2		68.2

				112-sovelluksella soittaminen		599		28.0		28.0		96.2

				Videopuhelu hätäkeskukseen		18		0.8		0.8		97.1

				Tekstiviesti hätäkeskukseen		30		1.4		1.4		98.5

				Henkilökohtainen hätäpainike esim. ranneke		26		1.2		1.2		99.7

				Muu, mikä?		7		0.3		0.3		100.0

				Total		2140		100.0		100.0







		Kotona (Kuinka luottavainen olet siitä, että saat hätätilanteessa apua riittävän nopeasti soittaessasi hätänumeroon seuraavissa paikoissa/tilanteissa asteikolla 1-7, missä 1=En luota lainkaan ja 7=Luotan erittäin paljon)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=En luota lainkaan		18		0.8		0.8		0.8

				2		32		1.5		1.5		2.3

				3		62		2.9		2.9		5.2

				4		174		8.1		8.1		13.4

				5		379		17.7		17.7		31.1

				6		720		33.6		33.6		64.7

				7=Luotan erittäin paljon		722		33.7		33.7		98.5

				EOS		33		1.5		1.5		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Luottavainen (7-5)						85



		Työ- tai opiskelupaikalla (Kuinka luottavainen olet siitä, että saat hätätilanteessa apua riittävän nopeasti soittaessasi hätänumeroon seuraavissa paikoissa/tilanteissa asteikolla 1-7, missä 1=En luota lainkaan ja 7=Luotan erittäin paljon)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=En luota lainkaan		10		0.5		0.5		0.5

				2		12		0.6		0.6		1.0

				3		40		1.9		1.9		2.9

				4		140		6.5		6.5		9.4

				5		294		13.7		13.7		23.2

				6		588		27.5		27.5		50.7

				7=Luotan erittäin paljon		674		31.5		31.5		82.1

				EOS		382		17.9		17.9		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Luottavainen (7-5)						73



		Vapaa-ajanviettopaikoissani (Kuinka luottavainen olet siitä, että saat hätätilanteessa apua riittävän nopeasti soittaessasi hätänumeroon seuraavissa paikoissa/tilanteissa asteikolla 1-7, missä 1=En luota lainkaan ja 7=Luotan erittäin paljon)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=En luota lainkaan		27		1.3		1.3		1.3

				2		64		3.0		3.0		4.3

				3		179		8.4		8.4		12.6

				4		393		18.4		18.4		31.0

				5		564		26.4		26.4		57.3

				6		428		20.0		20.0		77.3

				7=Luotan erittäin paljon		310		14.5		14.5		91.8

				EOS		175		8.2		8.2		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Luottavainen (7-5)						61



		Liikenteessä (Kuinka luottavainen olet siitä, että saat hätätilanteessa apua riittävän nopeasti soittaessasi hätänumeroon seuraavissa paikoissa/tilanteissa asteikolla 1-7, missä 1=En luota lainkaan ja 7=Luotan erittäin paljon)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=En luota lainkaan		9		0.4		0.4		0.4

				2		20		0.9		0.9		1.4

				3		73		3.4		3.4		4.8

				4		259		12.1		12.1		16.9

				5		576		26.9		26.9		43.8

				6		665		31.1		31.1		74.9

				7=Luotan erittäin paljon		485		22.7		22.7		97.5

				EOS		53		2.5		2.5		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Luottavainen (7-5)						81



		Yöllä (Kuinka luottavainen olet siitä, että saat hätätilanteessa apua riittävän nopeasti soittaessasi hätänumeroon seuraavissa paikoissa/tilanteissa asteikolla 1-7, missä 1=En luota lainkaan ja 7=Luotan erittäin paljon)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1=En luota lainkaan		22		1.0		1.0		1.0

				2		56		2.6		2.6		3.6

				3		121		5.7		5.7		9.3

				4		258		12.1		12.1		21.4

				5		530		24.8		24.8		46.1

				6		611		28.6		28.6		74.7

				7=Luotan erittäin paljon		483		22.6		22.6		97.2

				EOS		59		2.8		2.8		100.0

				Total		2140		100.0		100.0

				Luottavainen (7-5)						76





Taul2

		Olen? * Ilmastonmuutoksesta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani) Crosstabulation

		% within Olen?

						Ilmastonmuutoksesta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)																Total

						1=En ole lainkaan huolissani		2		3		4		5		6		7=Olen erittäin huolissani		EOS

		Olen?		Mies		16.1%		12.9%		14.8%		17.2%		18.0%		12.7%		7.5%		0.9%		100.0%				38%

				Nainen		6.9%		7.7%		12.8%		18.4%		22.6%		16.6%		13.0%		1.9%		100.0%				52%

				Muu						25.0%		25.0%						50.0%				100.0%

				En halua vastata										33.3%				66.7%				100.0%

		Total				11.4%		10.2%		13.8%		17.8%		20.4%		14.6%		10.5%		1.4%		100.0%



		Olen? * Luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani) Crosstabulation

		% within Olen?

						Luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)																Total

						1=En ole lainkaan huolissani		2		3		4		5		6		7=Olen erittäin huolissani		EOS

		Olen?		Mies		7.4%		10.2%		14.5%		18.2%		20.1%		15.8%		12.2%		1.6%		100.0%				48%

				Nainen		3.6%		4.6%		10.5%		15.6%		22.8%		21.8%		18.7%		2.4%		100.0%				63%

				Muu										25.0%		75.0%						100.0%

				En halua vastata								66.7%						33.3%				100.0%

		Total				5.4%		7.3%		12.4%		16.9%		21.4%		19.0%		15.5%		2.0%		100.0%



		Olen? * Asumisen ja elämisen kallistumisesta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani) Crosstabulation

		% within Olen?

						Asumisen ja elämisen kallistumisesta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)																Total

						1=En ole lainkaan huolissani		2		3		4		5		6		7=Olen erittäin huolissani		EOS

		Olen?		Mies		3.6%		4.5%		10.7%		13.5%		23.9%		22.9%		19.6%		1.2%		100.0%				66%

				Nainen		1.6%		3.8%		8.4%		13.1%		25.2%		24.7%		21.7%		1.4%		100.0%				72%

				Muu								25.0%		25.0%		25.0%		25.0%				100.0%

				En halua vastata						33.3%		33.3%								33.3%		100.0%

		Total				2.6%		4.1%		9.5%		13.4%		24.5%		23.8%		20.7%		1.4%		100.0%



		Olen? * Maailmantalouden romahtamisesta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani) Crosstabulation

		% within Olen?

						Maailmantalouden romahtamisesta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)																Total

						1=En ole lainkaan huolissani		2		3		4		5		6		7=Olen erittäin huolissani		EOS

		Olen?		Mies		6.3%		12.4%		19.6%		23.3%		20.3%		10.0%		5.7%		2.4%		100.0%				36%

				Nainen		3.2%		7.5%		13.5%		25.6%		22.8%		14.6%		6.9%		6.0%		100.0%				44%

				Muu						25.0%		25.0%		50.0%								100.0%

				En halua vastata				33.3%						33.3%						33.3%		100.0%

		Total				4.7%		9.9%		16.4%		24.4%		21.7%		12.3%		6.3%		4.3%		100.0%



		Olen? * Hallitsemattomasta maahanmuutosta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani) Crosstabulation

		% within Olen?

						Hallitsemattomasta maahanmuutosta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)																Total

						1=En ole lainkaan huolissani		2		3		4		5		6		7=Olen erittäin huolissani		EOS

		Olen?		Mies		8.2%		9.9%		12.6%		12.3%		17.8%		18.3%		19.8%		1.2%		100.0%				56%

				Nainen		6.2%		9.4%		14.4%		16.6%		17.4%		12.8%		19.9%		3.2%		100.0%				50%

				Muu		75.0%		25.0%														100.0%

				En halua vastata		33.3%				33.3%										33.3%		100.0%

		Total				7.3%		9.7%		13.5%		14.4%		17.5%		15.5%		19.8%		2.3%		100.0%



		Olen? * Vakavasta pandemiasta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani) Crosstabulation

		% within Olen?

						Vakavasta pandemiasta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)																Total

						1=En ole lainkaan huolissani		2		3		4		5		6		7=Olen erittäin huolissani		EOS

		Olen?		Mies		3.7%		7.1%		13.0%		19.1%		26.5%		19.8%		9.7%		1.2%		100.0%				56%

				Nainen		2.6%		3.3%		7.4%		17.3%		24.2%		22.9%		20.8%		1.5%		100.0%				68%

				Muu				25.0%						25.0%				50.0%				100.0%

				En halua vastata										33.3%		33.3%				33.3%		100.0%

		Total				3.1%		5.2%		10.1%		18.1%		25.3%		21.4%		15.4%		1.4%		100.0%



		Olen? * Suomessa tapahtuvasta terrori-iskusta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani) Crosstabulation

		% within Olen?

						Suomessa tapahtuvasta terrori-iskusta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)																Total

						1=En ole lainkaan huolissani		2		3		4		5		6		7=Olen erittäin huolissani		EOS

		Olen?		Mies		8.2%		18.3%		17.8%		21.4%		17.8%		9.7%		6.0%		1.0%		100.0%				33%

				Nainen		5.6%		9.5%		15.5%		20.6%		20.9%		14.8%		10.5%		2.5%		100.0%				46%

				Muu				75.0%				25.0%										100.0%

				En halua vastata				33.3%				33.3%								33.3%		100.0%

		Total				6.8%		14.0%		16.5%		21.0%		19.3%		12.3%		8.3%		1.8%		100.0%



		Olen? * Ydinvoimalaonnettomuudesta Suomessa tai Suomen lähialueilla (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani) Crosstabulation

		% within Olen?

						Ydinvoimalaonnettomuudesta Suomessa tai Suomen lähialueilla (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)																Total

						1=En ole lainkaan huolissani		2		3		4		5		6		7=Olen erittäin huolissani		EOS

		Olen?		Mies		15.5%		22.2%		18.0%		18.3%		13.9%		6.5%		4.4%		1.2%		100.0%				25%

				Nainen		5.1%		12.2%		15.8%		20.6%		20.1%		14.2%		9.4%		2.6%		100.0%				44%

				Muu		25.0%		75.0%														100.0%

				En halua vastata						33.3%		66.7%										100.0%

		Total				10.2%		17.1%		16.9%		19.5%		17.0%		10.4%		7.0%		1.9%		100.0%



		Olen? * Suomeen kohdistuvasta sodasta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani) Crosstabulation

		% within Olen?

						Suomeen kohdistuvasta sodasta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)																Total

						1=En ole lainkaan huolissani		2		3		4		5		6		7=Olen erittäin huolissani		EOS

		Olen?		Mies		19.0%		27.6%		17.1%		15.1%		11.9%		5.1%		3.4%		0.9%		100.0%				20%

				Nainen		10.4%		18.6%		19.2%		17.0%		13.5%		8.5%		10.0%		2.7%		100.0%				32%

				Muu		75.0%		25.0%														100.0%

				En halua vastata						33.3%		66.7%										100.0%

		Total				14.7%		23.0%		18.2%		16.1%		12.7%		6.8%		6.7%		1.8%		100.0%



		Olen? * Että läheisilleni sattuu jotain (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani) Crosstabulation

		% within Olen?

						Että läheisilleni sattuu jotain (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)																Total

						1=En ole lainkaan huolissani		2		3		4		5		6		7=Olen erittäin huolissani		EOS

		Olen?		Mies		3.0%		4.3%		10.0%		19.6%		26.4%		24.3%		11.5%		1.0%		100.0%				62%

				Nainen		0.8%		2.1%		3.8%		12.1%		24.2%		26.9%		28.5%		1.5%		100.0%				80%

				Muu								25.0%		50.0%				25.0%				100.0%

				En halua vastata				33.3%						33.3%		33.3%						100.0%

		Total				1.9%		3.2%		6.8%		15.7%		25.3%		25.6%		20.2%		1.2%		100.0%



		Olen? * Omasta jaksamisestani/pärjäämisestäni arjessa (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani) Crosstabulation

		% within Olen?

						Omasta jaksamisestani/pärjäämisestäni arjessa (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)																Total

						1=En ole lainkaan huolissani		2		3		4		5		6		7=Olen erittäin huolissani		EOS

		Olen?		Mies		8.6%		15.6%		15.2%		21.2%		19.0%		13.1%		6.5%		0.8%		100.0%				39%

				Nainen		5.2%		12.0%		11.9%		16.8%		25.5%		17.7%		9.6%		1.3%		100.0%				53%

				Muu						25.0%				25.0%		25.0%		25.0%				100.0%

				En halua vastata						33.3%						33.3%		33.3%				100.0%

		Total				6.9%		13.7%		13.6%		18.9%		22.3%		15.5%		8.2%		1.0%		100.0%



		Olen? * Omasta terveydestäni (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani) Crosstabulation

		% within Olen?

						Omasta terveydestäni (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)																Total

						1=En ole lainkaan huolissani		2		3		4		5		6		7=Olen erittäin huolissani		EOS

		Olen?		Mies		5.7%		13.7%		16.3%		19.2%		22.4%		15.0%		6.9%		0.9%		100.0%				44%

				Nainen		3.6%		8.5%		13.8%		20.3%		25.8%		18.7%		8.2%		1.0%		100.0%				53%

				Muu						50.0%				25.0%				25.0%				100.0%

				En halua vastata		33.3%						33.3%		33.3%								100.0%

		Total				4.6%		11.0%		15.1%		19.8%		24.2%		16.8%		7.6%		0.9%		100.0%



		Olen? * Että joudun onnettomuuteen (esim. tulipalo, liikenneonnettomuus tms.) (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani) Crosstabulation

		% within Olen?

						Että joudun onnettomuuteen (esim. tulipalo, liikenneonnettomuus tms.) (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)																Total

						1=En ole lainkaan huolissani		2		3		4		5		6		7=Olen erittäin huolissani		EOS

		Olen?		Mies		13.1%		25.1%		22.0%		20.6%		11.9%		4.0%		2.2%		1.1%		100.0%				18%

				Nainen		8.7%		18.5%		18.5%		22.0%		17.3%		8.2%		5.3%		1.5%		100.0%				31%

				Muu				50.0%				25.0%				25.0%						100.0%

				En halua vastata						33.3%		33.3%						33.3%				100.0%

		Total				10.8%		21.8%		20.2%		21.4%		14.6%		6.2%		3.8%		1.3%		100.0%



		Olen? * Että joudun väkivallan kohteeksi (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani) Crosstabulation

		% within Olen?

						Että joudun väkivallan kohteeksi (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)																Total

						1=En ole lainkaan huolissani		2		3		4		5		6		7=Olen erittäin huolissani		EOS

		Olen?		Mies		15.3%		27.1%		20.9%		16.6%		11.6%		4.7%		3.1%		0.8%		100.0%				19%

				Nainen		9.7%		21.4%		16.8%		23.0%		15.7%		6.8%		4.9%		1.7%		100.0%				27%

				Muu		25.0%				25.0%				25.0%				25.0%				100.0%

				En halua vastata						33.3%		66.7%										100.0%

		Total				12.4%		24.1%		18.8%		19.9%		13.7%		5.7%		4.1%		1.3%		100.0%



		Olen? * Että joudun työttömäksi (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani) Crosstabulation

		% within Olen?

						Että joudun työttömäksi (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)																Total

						1=En ole lainkaan huolissani		2		3		4		5		6		7=Olen erittäin huolissani		EOS

		Olen?		Mies		34.2%		17.6%		11.8%		12.0%		9.9%		4.5%		5.6%		4.5%		100.0%				20%

				Nainen		37.3%		14.1%		11.0%		10.0%		10.4%		6.0%		5.1%		6.1%		100.0%				21%

				Muu		25.0%				25.0%		25.0%		25.0%								100.0%

				En halua vastata				33.3%		33.3%						33.3%						100.0%

		Total				35.7%		15.8%		11.4%		11.0%		10.1%		5.3%		5.3%		5.3%		100.0%

		Ikäryhmä * Ilmastonmuutoksesta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani) Crosstabulation

		% within Ikäryhmä

						Ilmastonmuutoksesta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)																Total

						1=En ole lainkaan huolissani		2		3		4		5		6		7=Olen erittäin huolissani		EOS

		Ikäryhmä		15–24v		7.2%		7.2%		13.8%		20.3%		24.1%		9.0%		16.2%		2.1%		100.0%				49%

				25–34v		14.1%		11.6%		16.1%		16.7%		21.8%		10.7%		8.2%		0.8%		100.0%				41%

				35–44v		10.0%		10.3%		13.8%		21.5%		19.8%		14.6%		8.6%		1.4%		100.0%				43%

				45-54v		16.2%		10.9%		11.8%		15.6%		20.9%		13.7%		9.3%		1.6%		100.0%				44%

				55-64v		13.6%		8.6%		13.9%		16.9%		18.3%		17.8%		9.2%		1.7%		100.0%				45%

				65-74v		8.3%		11.3%		14.3%		16.7%		18.2%		18.8%		11.3%		1.2%		100.0%				48%

				75-80v		6.2%		12.3%		10.8%		16.2%		20.0%		20.8%		13.1%		0.8%		100.0%				54%

		Total				11.4%		10.2%		13.8%		17.8%		20.4%		14.6%		10.5%		1.4%		100.0%



		Ikäryhmä * Luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani) Crosstabulation

		% within Ikäryhmä

						Luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)																Total

						1=En ole lainkaan huolissani		2		3		4		5		6		7=Olen erittäin huolissani		EOS

		Ikäryhmä		15–24v		3.4%		7.9%		14.1%		19.3%		21.4%		14.5%		16.6%		2.8%		100.0%				52%

				25–34v		7.1%		9.3%		11.0%		18.1%		23.4%		14.1%		15.0%		2.0%		100.0%				53%

				35–44v		4.9%		5.4%		12.0%		18.9%		24.4%		16.6%		15.2%		2.6%		100.0%				56%

				45-54v		7.8%		6.5%		14.0%		14.6%		20.9%		19.3%		15.0%		1.9%		100.0%				55%

				55-64v		5.3%		6.7%		11.4%		17.5%		18.6%		22.2%		16.7%		1.7%		100.0%				58%

				65-74v		4.2%		8.3%		10.4%		14.9%		19.6%		25.3%		15.5%		1.8%		100.0%				60%

				75-80v		4.6%		6.2%		17.7%		12.3%		22.3%		22.3%		13.8%		0.8%		100.0%				58%

		Total				5.4%		7.3%		12.4%		16.9%		21.4%		19.0%		15.5%		2.0%		100.0%



		Ikäryhmä * Asumisen ja elämisen kallistumisesta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani) Crosstabulation

		% within Ikäryhmä

						Asumisen ja elämisen kallistumisesta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)																Total

						1=En ole lainkaan huolissani		2		3		4		5		6		7=Olen erittäin huolissani		EOS

		Ikäryhmä		15–24v		2.1%		2.8%		12.8%		15.5%		26.2%		22.4%		15.2%		3.1%		100.0%				64%

				25–34v		1.7%		5.9%		8.8%		12.7%		26.8%		21.8%		21.5%		0.8%		100.0%				70%

				35–44v		2.0%		2.6%		8.6%		12.0%		27.5%		24.4%		22.1%		0.9%		100.0%				74%

				45-54v		2.2%		4.0%		8.4%		10.9%		25.5%		28.7%		19.0%		1.2%		100.0%				73%

				55-64v		2.5%		4.4%		10.0%		13.3%		20.8%		22.5%		25.6%		0.8%		100.0%				69%

				65-74v		3.9%		3.6%		7.7%		14.3%		21.7%		24.7%		22.0%		2.1%		100.0%				68%

				75-80v		6.2%		6.9%		13.1%		17.7%		21.5%		20.8%		13.8%				100.0%				56%

		Total				2.6%		4.1%		9.5%		13.4%		24.5%		23.8%		20.7%		1.4%		100.0%



		Ikäryhmä * Maailmantalouden romahtamisesta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani) Crosstabulation

		% within Ikäryhmä

						Maailmantalouden romahtamisesta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)																Total

						1=En ole lainkaan huolissani		2		3		4		5		6		7=Olen erittäin huolissani		EOS

		Ikäryhmä		15–24v		4.1%		10.0%		16.2%		19.7%		23.8%		11.0%		6.9%		8.3%		100.0%				42%

				25–34v		5.1%		9.9%		18.1%		23.7%		19.5%		10.7%		8.5%		4.5%		100.0%				39%

				35–44v		4.3%		6.6%		17.5%		27.2%		23.8%		11.7%		5.7%		3.2%		100.0%				41%

				45-54v		5.0%		10.6%		16.5%		26.8%		20.9%		11.8%		3.4%		5.0%		100.0%				36%

				55-64v		4.7%		11.7%		16.1%		28.3%		15.8%		13.1%		7.2%		3.1%		100.0%				36%

				65-74v		4.2%		11.0%		15.5%		19.3%		27.7%		13.1%		6.3%		3.0%		100.0%				47%

				75-80v		6.9%		9.2%		13.1%		26.2%		20.0%		17.7%		4.6%		2.3%		100.0%				42%

		Total				4.7%		9.9%		16.4%		24.4%		21.7%		12.3%		6.3%		4.3%		100.0%



		Ikäryhmä * Hallitsemattomasta maahanmuutosta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani) Crosstabulation

		% within Ikäryhmä

						Hallitsemattomasta maahanmuutosta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)																Total

						1=En ole lainkaan huolissani		2		3		4		5		6		7=Olen erittäin huolissani		EOS

		Ikäryhmä		15–24v		9.3%		10.3%		17.9%		20.7%		17.9%		6.6%		12.8%		4.5%		100.0%				37%

				25–34v		7.9%		7.9%		16.4%		12.7%		18.4%		15.5%		18.9%		2.3%		100.0%				53%

				35–44v		9.7%		8.9%		11.5%		12.9%		21.2%		15.2%		19.2%		1.4%		100.0%				56%

				45-54v		4.7%		7.8%		11.5%		12.5%		16.5%		22.4%		22.7%		1.9%		100.0%				62%

				55-64v		5.6%		8.1%		10.3%		15.6%		15.6%		18.1%		24.7%		2.2%		100.0%				58%

				65-74v		7.4%		14.0%		12.5%		15.2%		13.7%		14.6%		20.2%		2.4%		100.0%				49%

				75-80v		6.2%		13.1%		17.7%		9.2%		22.3%		13.8%		16.9%		0.8%		100.0%				53%

		Total				7.3%		9.7%		13.5%		14.4%		17.5%		15.5%		19.8%		2.3%		100.0%



		Ikäryhmä * Vakavasta pandemiasta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani) Crosstabulation

		% within Ikäryhmä

						Vakavasta pandemiasta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)																Total

						1=En ole lainkaan huolissani		2		3		4		5		6		7=Olen erittäin huolissani		EOS

		Ikäryhmä		15–24v		3.8%		4.1%		16.6%		22.1%		26.9%		13.4%		10.3%		2.8%		100.0%				51%

				25–34v		4.2%		9.0%		14.4%		19.5%		25.4%		18.1%		8.8%		0.6%		100.0%				52%

				35–44v		3.2%		5.7%		10.3%		24.9%		26.9%		17.2%		11.2%		0.6%		100.0%				55%

				45-54v		3.4%		3.7%		9.3%		15.6%		26.8%		25.2%		14.6%		1.2%		100.0%				67%

				55-64v		2.5%		5.6%		5.3%		16.4%		24.2%		24.7%		19.2%		2.2%		100.0%				68%

				65-74v		2.7%		3.0%		7.4%		12.8%		24.7%		24.7%		23.5%		1.2%		100.0%				73%

				75-80v		0.8%		3.8%		5.4%		12.3%		18.5%		31.5%		26.9%		0.8%		100.0%				77%

		Total				3.1%		5.2%		10.1%		18.1%		25.3%		21.4%		15.4%		1.4%		100.0%



		Ikäryhmä * Suomessa tapahtuvasta terrori-iskusta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani) Crosstabulation

		% within Ikäryhmä

						Suomessa tapahtuvasta terrori-iskusta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)																Total

						1=En ole lainkaan huolissani		2		3		4		5		6		7=Olen erittäin huolissani		EOS

		Ikäryhmä		15–24v		8.6%		11.4%		21.0%		17.9%		17.9%		12.1%		8.3%		2.8%		100.0%				38%

				25–34v		11.9%		16.1%		20.6%		19.8%		11.6%		9.6%		8.8%		1.7%		100.0%				30%

				35–44v		4.9%		18.3%		19.2%		21.8%		19.8%		9.5%		5.4%		1.1%		100.0%				35%

				45-54v		6.5%		12.8%		16.5%		20.9%		23.4%		11.8%		6.2%		1.9%		100.0%				41%

				55-64v		5.6%		13.6%		11.4%		23.6%		19.2%		14.4%		10.6%		1.7%		100.0%				44%

				65-74v		5.1%		12.5%		13.1%		20.2%		22.3%		15.2%		9.5%		2.1%		100.0%				47%

				75-80v		3.1%		10.0%		11.5%		24.6%		24.6%		15.4%		10.0%		0.8%		100.0%				50%

		Total				6.8%		14.0%		16.5%		21.0%		19.3%		12.3%		8.3%		1.8%		100.0%



		Ikäryhmä * Ydinvoimalaonnettomuudesta Suomessa tai Suomen lähialueilla (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani) Crosstabulation

		% within Ikäryhmä

						Ydinvoimalaonnettomuudesta Suomessa tai Suomen lähialueilla (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)																Total

						1=En ole lainkaan huolissani		2		3		4		5		6		7=Olen erittäin huolissani		EOS

		Ikäryhmä		15–24v		17.6%		19.7%		17.9%		16.9%		12.4%		7.9%		4.5%		3.1%		100.0%				25%

				25–34v		17.8%		18.6%		21.5%		15.3%		13.8%		7.3%		4.2%		1.4%		100.0%				25%

				35–44v		10.0%		19.8%		20.9%		20.9%		16.9%		5.4%		4.6%		1.4%		100.0%				27%

				45-54v		9.7%		15.9%		17.1%		21.2%		17.1%		10.9%		6.2%		1.9%		100.0%				34%

				55-64v		5.3%		16.4%		12.8%		20.3%		17.8%		14.7%		10.3%		2.5%		100.0%				43%

				65-74v		3.3%		13.4%		14.6%		20.5%		21.7%		14.0%		11.0%		1.5%		100.0%				47%

				75-80v		6.2%		15.4%		7.7%		24.6%		21.5%		15.4%		8.5%		0.8%		100.0%				45%

		Total				10.2%		17.1%		16.9%		19.5%		17.0%		10.4%		7.0%		1.9%		100.0%



		Ikäryhmä * Suomeen kohdistuvasta sodasta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani) Crosstabulation

		% within Ikäryhmä

						Suomeen kohdistuvasta sodasta (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)																Total

						1=En ole lainkaan huolissani		2		3		4		5		6		7=Olen erittäin huolissani		EOS

		Ikäryhmä		15–24v		17.9%		20.0%		18.3%		13.8%		13.4%		7.6%		6.6%		2.4%		100.0%				28%

				25–34v		15.3%		26.6%		20.3%		12.4%		13.0%		5.6%		5.6%		1.1%		100.0%				24%

				35–44v		15.8%		26.1%		18.6%		17.2%		14.6%		2.3%		4.6%		0.9%		100.0%				21%

				45-54v		15.3%		22.4%		20.9%		16.8%		12.8%		5.6%		4.4%		1.9%		100.0%				23%

				55-64v		14.7%		23.1%		15.6%		16.7%		8.9%		10.3%		7.8%		3.1%		100.0%				27%

				65-74v		12.2%		19.3%		18.2%		17.3%		13.4%		7.1%		10.4%		2.1%		100.0%				31%

				75-80v		8.5%		22.3%		11.5%		21.5%		13.1%		13.1%		9.2%		0.8%		100.0%				35%

		Total				14.7%		23.0%		18.2%		16.1%		12.7%		6.8%		6.7%		1.8%		100.0%



		Ikäryhmä * Että läheisilleni sattuu jotain (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani) Crosstabulation

		% within Ikäryhmä

						Että läheisilleni sattuu jotain (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)																Total

						1=En ole lainkaan huolissani		2		3		4		5		6		7=Olen erittäin huolissani		EOS

		Ikäryhmä		15–24v		2.4%		2.4%		8.3%		15.2%		21.7%		20.7%		27.6%		1.7%		100.0%				70%

				25–34v		1.7%		3.7%		5.4%		18.1%		29.9%		22.0%		18.4%		0.8%		100.0%				70%

				35–44v		1.7%		3.2%		5.4%		15.5%		29.2%		26.1%		18.1%		0.9%		100.0%				73%

				45-54v		1.9%		3.1%		6.2%		13.1%		28.3%		29.9%		16.2%		1.2%		100.0%				74%

				55-64v		2.2%		3.9%		6.9%		16.7%		20.3%		27.2%		21.1%		1.7%		100.0%				69%

				65-74v		1.5%		3.0%		7.7%		16.7%		22.9%		26.2%		20.8%		1.2%		100.0%				70%

				75-80v		1.5%		3.1%		10.0%		13.1%		23.1%		28.5%		20.0%		0.8%		100.0%				72%

		Total				1.9%		3.2%		6.8%		15.7%		25.3%		25.6%		20.2%		1.2%		100.0%



		Ikäryhmä * Omasta jaksamisestani/pärjäämisestäni arjessa (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani) Crosstabulation

		% within Ikäryhmä

						Omasta jaksamisestani/pärjäämisestäni arjessa (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)																Total

						1=En ole lainkaan huolissani		2		3		4		5		6		7=Olen erittäin huolissani		EOS

		Ikäryhmä		15–24v		6.6%		7.9%		12.4%		21.0%		22.4%		15.9%		12.4%		1.4%		100.0%				51%

				25–34v		4.5%		11.6%		16.9%		18.4%		24.0%		15.0%		9.3%		0.3%		100.0%				48%

				35–44v		7.2%		11.2%		14.3%		22.1%		22.6%		14.6%		7.2%		0.9%		100.0%				44%

				45-54v		7.8%		13.7%		10.3%		18.1%		22.4%		18.7%		7.8%		1.2%		100.0%				49%

				55-64v		6.7%		16.9%		15.3%		17.8%		20.0%		15.6%		6.9%		0.8%		100.0%				43%

				65-74v		8.0%		19.6%		10.7%		17.6%		21.4%		13.7%		7.4%		1.5%		100.0%				43%

				75-80v		8.5%		15.4%		15.4%		15.4%		24.6%		14.6%		4.6%		1.5%		100.0%				44%

		Total				6.9%		13.7%		13.6%		18.9%		22.3%		15.5%		8.2%		1.0%		100.0%



		Ikäryhmä * Omasta terveydestäni (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani) Crosstabulation

		% within Ikäryhmä

						Omasta terveydestäni (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)																Total

						1=En ole lainkaan huolissani		2		3		4		5		6		7=Olen erittäin huolissani		EOS

		Ikäryhmä		15–24v		6.2%		11.0%		17.9%		21.0%		20.7%		13.4%		8.6%		1.0%		100.0%				43%

				25–34v		6.8%		11.6%		14.1%		24.6%		23.2%		13.8%		5.6%		0.3%		100.0%				43%

				35–44v		4.6%		10.3%		17.5%		20.3%		27.5%		14.0%		5.2%		0.6%		100.0%				47%

				45-54v		3.7%		10.3%		15.3%		16.2%		26.5%		19.9%		6.9%		1.2%		100.0%				53%

				55-64v		3.3%		10.3%		12.8%		20.3%		25.6%		17.8%		8.9%		1.1%		100.0%				52%

				65-74v		4.2%		12.2%		14.9%		14.9%		22.6%		19.6%		9.8%		1.8%		100.0%				52%

				75-80v		2.3%		12.3%		11.5%		22.3%		20.0%		22.3%		9.2%				100.0%				52%

		Total				4.6%		11.0%		15.1%		19.8%		24.2%		16.8%		7.6%		0.9%		100.0%



		Ikäryhmä * Että joudun onnettomuuteen (esim. tulipalo, liikenneonnettomuus tms.) (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani) Crosstabulation

		% within Ikäryhmä

						Että joudun onnettomuuteen (esim. tulipalo, liikenneonnettomuus tms.) (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)																Total

						1=En ole lainkaan huolissani		2		3		4		5		6		7=Olen erittäin huolissani		EOS

		Ikäryhmä		15–24v		13.8%		17.2%		17.9%		20.3%		15.2%		8.6%		5.9%		1.0%		100.0%				30%

				25–34v		14.4%		22.3%		22.6%		18.4%		11.6%		5.1%		5.1%		0.6%		100.0%				22%

				35–44v		8.9%		21.2%		25.8%		21.2%		14.0%		3.7%		3.4%		1.7%		100.0%				21%

				45-54v		9.7%		24.0%		18.4%		20.6%		16.8%		6.2%		3.1%		1.2%		100.0%				26%

				55-64v		11.7%		23.1%		20.0%		21.4%		15.0%		5.0%		2.2%		1.7%		100.0%				22%

				65-74v		7.4%		22.6%		17.0%		26.2%		14.6%		7.4%		3.6%		1.2%		100.0%				26%

				75-80v		8.5%		20.8%		16.9%		21.5%		16.9%		10.0%		3.8%		1.5%		100.0%				31%

		Total				10.8%		21.8%		20.2%		21.4%		14.6%		6.2%		3.8%		1.3%		100.0%



		Ikäryhmä * Että joudun väkivallan kohteeksi (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani) Crosstabulation

		% within Ikäryhmä

						Että joudun väkivallan kohteeksi (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)																Total

						1=En ole lainkaan huolissani		2		3		4		5		6		7=Olen erittäin huolissani		EOS

		Ikäryhmä		15–24v		12.8%		15.5%		18.3%		18.6%		17.2%		8.3%		7.2%		2.1%		100.0%				33%

				25–34v		14.7%		24.0%		21.2%		16.7%		13.0%		5.6%		4.2%		0.6%		100.0%				23%

				35–44v		13.8%		25.8%		21.8%		19.5%		11.2%		4.3%		2.3%		1.4%		100.0%				18%

				45-54v		11.8%		23.4%		18.7%		23.4%		12.8%		5.0%		4.0%		0.9%		100.0%				22%

				55-64v		13.9%		23.9%		15.3%		22.2%		14.2%		5.3%		3.1%		2.2%		100.0%				23%

				65-74v		8.3%		29.2%		17.0%		18.8%		14.6%		7.4%		3.9%		0.9%		100.0%				26%

				75-80v		10.0%		27.7%		20.8%		20.8%		13.1%		3.1%		4.6%				100.0%				21%

		Total				12.4%		24.1%		18.8%		19.9%		13.7%		5.7%		4.1%		1.3%		100.0%



		Ikäryhmä * Että joudun työttömäksi (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani) Crosstabulation

		% within Ikäryhmä

						Että joudun työttömäksi (Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista asteikolla 1-7, missä 1=En ole lainkaan huolissani ja 7=Olen erittäin huolissani)																Total

						1=En ole lainkaan huolissani		2		3		4		5		6		7=Olen erittäin huolissani		EOS

		Ikäryhmä		15–24v		18.3%		17.2%		14.8%		12.4%		19.7%		5.9%		6.9%		4.8%		100.0%				32%

				25–34v		17.2%		17.8%		16.9%		15.3%		15.8%		7.6%		5.6%		3.7%		100.0%				29%

				35–44v		21.8%		20.3%		15.5%		16.9%		10.0%		6.9%		6.3%		2.3%		100.0%				23%

				45-54v		20.6%		19.0%		14.0%		14.3%		11.8%		9.3%		7.5%		3.4%		100.0%				29%

				55-64v		38.9%		18.3%		8.9%		8.6%		7.8%		3.9%		6.9%		6.7%		100.0%				19%

				65-74v		78.0%		6.5%		3.3%		0.9%		0.6%		0.3%		0.6%		9.8%		100.0%				1%

				75-80v		81.5%		3.8%				4.6%		0.8%				0.8%		8.5%		100.0%				2%

		Total				35.7%		15.8%		11.4%		11.0%		10.1%		5.3%		5.3%		5.3%		100.0%





Turvallisuushakuisuus 

		Olen? * Kuinka turvallisuushakuinen koet olevasi asteikolla 1-7, missä 1=Erittäin suuri riskinottaja ja 7=Erittäin turvallisuushakuinen Crosstabulation

		% within Olen?

						Kuinka turvallisuushakuinen koet olevasi asteikolla 1-7, missä 1=Erittäin suuri riskinottaja ja 7=Erittäin turvallisuushakuinen																Total

						1=Erittäin suuri riskinottaja		2		3		4		5		6		7=Erittäin turvallisuushakuinen		EOS

		Olen?		Mies		1%		2%		11%		22%		31%		25%		7%		2%		100.0%

				Nainen		0%		2%		6%		16%		27%		31%		16%		2%		100.0%

		Total				0%		2%		8%		19%		29%		28%		12%		2%		100.0%

		Ikäryhmä * Kuinka turvallisuushakuinen koet olevasi asteikolla 1-7, missä 1=Erittäin suuri riskinottaja ja 7=Erittäin turvallisuushakuinen Crosstabulation

		% within Ikäryhmä

						Kuinka turvallisuushakuinen koet olevasi asteikolla 1-7, missä 1=Erittäin suuri riskinottaja ja 7=Erittäin turvallisuushakuinen																Total

						1=Erittäin suuri riskinottaja		2		3		4		5		6		7=Erittäin turvallisuushakuinen		EOS

		Ikäryhmä		15–24v		1%		4%		16%		22%		29%		19%		5%		4%		100.0%

				25–34v		1%		2%		9%		24%		32%		22%		8%		1%		100.0%

				35–44v				3%		10%		19%		30%		27%		10%		1%		100.0%

				45-54v		0%		2%		8%		16%		31%		32%		10%		2%		100.0%

				55-64v		0%		1%		5%		18%		27%		32%		15%		2%		100.0%

				65-74v		0%		1%		4%		14%		28%		32%		19%		2%		100.0%

				75-80v						5%		15%		28%		33%		17%		2%		100.0%

		Total				0.5%		2.0%		8.1%		18.6%		29.4%		28.0%		11.7%		1.9%		100.0%
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Onnettomuuksien määrät ovat Suomessa nousussa

Suomi ei ole koskaan aiemmin ollut niin turvallinen paikka asua kuin nyt

Kohtalo vaikuttaa yksittäisen henkilön onnettomuuteen joutumiseen

Omakotitalon räystään alle ei saa varastoida sateensuojaan polttopuita

Palovaroitin vanhenee kymmenessä vuodessa ja se tulisi vaihtaa uuteen

Omalla käyttäytymisellä ja varautumisella voi estää tehokkaasti tapaturmia ja
onnettomuuksia

Kaikkia ikäviä tapahtumia ei voida estää

Mökin, saunan tai omakotitalon omistajalla tai haltijalla on velvollisuus huolehtia
savupiippujen nuohouksesta

Jos näen kadulla maassa makaavan ihmisen, minulla on velvollisuus auttaa häntä

Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? (Kaikki vastaajat, n=2140)

1=Olen täysin eri mieltä 2 3 4 5 6 7=Olen täysin samaa mieltä EOS

Samaa mieltä
(7-5)

93 %

88 %

86 %

74 %

32 %

29 %

Kadulla makaavan ihmisen auttamisesta ja nuohouksesta ollaan 
samaa mieltä, mutta palovaroittimen vanhentumisessa ja 
polttopuiden varastoinnissa on jo enemmän epäselvyyttä.

90 %

57 %

37 %



41%

80%

55%

73%

27%

54%

54%

21%

28%

11%

34%

17%

58%

24%

24%

39%
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9%

10%

9%

19%

4%

5%

6%

13%
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1%
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5%

17%
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4%

4%

4%
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Muualla

Matkailuautolla tai vastaavalla liikkuen

Luonnossa yöpyen, liikkuen tai oleskellen (esim. telttailu, vaellukset ja retket)

Työmatkoilla tai komennustöissä

Lomalla vuokrahuoneistossa, vuokramökissä, hotellissa tms.

Etätöissä vuokrahuoneistossa, vuokramökissä, hotellissa tms.

Etätöissä omistusmökissä, kakkosasunnolla, sukulaisten tai tuttavien luona tms.

Lomalla omistusmökissä, kakkosasunnolla, sukulaisten tai tuttavien luona tms.

Kuinka monta päivää vuodessa vietät Suomessa kotiympäristösi ulkopuolella? (Kaikki vastaajat, n=2140)

0 päivää 1-14 päivää 15-30 päivää 31-90 päivää Yli 90 päivää EOS

Päivää

22 pv

12 pv

9 pv

5 pv

3 pv

9 pv

11 pv

5 pv

Eniten aikaa kotiympäristön ulkopuolella vietetään lomalla 
omassa mökissä/asunnossa tai sukulaisten/tuttavien luona.



Suomalaiset arvioivat paloauton saapuvan kotiinsa keskimäärin 
12 minuutissa. Kohtuullisena avunsaantiaikana haja-
asutusalueella pidetään keskimäärin 15 minuuttia.
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En osaa sanoa

Yli 60 minuuttia

31-60 minuuttia

21-30 minuuttia

11-20 minuuttia

5-10 minuuttia

Alle 5 minuuttia

Missä ajassa arvioit paloauton saavuttavan kotisi, jos tulipalon 
sattuessa soitat hätäpuhelun? (Kaikki vastaajat, n=2140)

%
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0 10 20 30 40 50 60 70

En osaa sanoa

Yli 60 minuuttia

31-60 minuuttia

21-30 minuuttia

11-20 minuuttia

5-10 minuuttia

Alle 5 minuuttia

Mikä on mielestäsi kohtuullinen avunsaantiaika nopeaa apua 
vaativassa hätätilanteessa (aika hätäpuhelun soittamisesta avun 
saapumiseen) harvaan asutuilla alueilla (kaupunkien ja taajaan 

asuttujen alueiden ulkopuolella)? (Kaikki vastaajat, n=2140)

%

Keskiarvo 12 minuuttia Keskiarvo 15 minuuttia
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Jos viettäisin vuoden vieraalla pikkupaikkakunnalla, voisin osallistua paikalliseen
palokunta- tai muuhun itselleni sopivaan vapaaehtoiseen turvallisuustoimintaan

Elämä kaupungissa on laadukkaampaa kuin maaseudulla

Aion viettää tulevina vuosina enemmän aikaa maaseudulla tai harvaan asutuilla alueilla

Kiinnitän turvallisuuteeni ja toimintatapoihini enemmän huomiota, kun tiedän olevani
kaukana paloasemasta tai muista pelastustoimijoista

Osallistuisin mielelläni kertaluontoisesti metsäpalon sammutukseen, tulvantorjuntaan
tai muuhun itselleni sopivaan tehtävään vapaaehtoisena toimijana, jos minua…

Lomalla ja reissussa otan rennosti ja luotan, että saan apua soittamalla hätänumeroon,
jos joudun hätätilanteeseen

Harvaan asutuilla alueilla asuvien tulee varautua omatoimisesti onnettomuuksiin,
häiriötilanteisiin ja tapaturmiin paremmin kuin kaupungeissa

Harvaan asutuille alueille kuuluvat yhtä laadukkaat pelastustoimen palvelut kuin
kaupunkeihin

Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? (Kaikki vastaajat, n=2140)

1=Olen täysin eri mieltä 2 3 4 5 6 7=Olen täysin samaa mieltä EOS

Samaa mieltä
(7-5)

79 %

72 %

53 %

22 %

20 %

75 %

51 %

38 %

Harvaan asutuille alueille koetaan kuuluvan yhtä laadukkaat palvelut 
kuin kaupunkeihin, mutta harvaan asutuilla alueilla tulee myös 
varautua omatoimisesti tapaturmiin paremmin kuin kaupungeissa.



Media, turvallisuustieto ja hätänumero



10%

14%

16%

26%

37%

38%

46%

52%

55%

60%

6%

30%

29%

35%

32%

14%

21%

23%

25%

12%

4%

14%

16%

19%

13%

6%

7%

9%

9%

5%

9%

23%

26%

12%

13%

8%

15%

10%

8%

4%

72%

20%

13%

7%

5%

35%

11%

6%

3%

19%

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

TikTok

Paikallislehdet (esim. Itä-Savo, Pitäjäläinen) painettuna tai verkossa

Television ajankohtaisohjelmat (esim. A-studio, Huomenta Suomi)

Youtube

MTV uutiset

Instagram

Sanomalehdet (esim. Helsingin Sanomat, Aamulehti…) painettuna tai verkossa

Iltapäivälehdet (Ilta-Sanomat, Ilta-Lehti) painettuna tai verkossa

Yle uutiset

Facebook

Miten usein seuraat/käytät seuraavia medioita? 1/2 (Kaikki vastaajat, n=2140)

Päivittäin Viikoittain Kuukausittain Harvemmin En käytä/seuraa tätä mediaa lainkaan

Yli puolet suomalaisista seuraa Facebookia, Ylen uutisia ja 
Iltapäivälehtiä päivittäin.
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32%

8%

2%
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15%
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28%
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14%
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15%

90%

87%

56%

42%

56%

78%

79%

64%

10%
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Mustread

UMV-lehti (entinen MV-lehti)

Uusi Suomi (uusi.suomi.fi)

Keskustelufoorumit (esim. Suomi24.fi, Vauva.fi)

Ulkomaiset uutislähteet (esim. CNN, Guardian, Al-Jazeera)

Reddit

Jodel

Linkedin

Wikipedia

Twitter

Miten usein seuraat/käytät seuraavia medioita? 2/2 (Kaikki vastaajat, n=2140)

Päivittäin Viikoittain Kuukausittain Harvemmin En käytä/seuraa tätä mediaa lainkaan

Mustreadia ja UMV-lehteä seuraa ylipäätään vain noin 10 % 
suomalaisista.
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2%

13%

7%

14%
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4%
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2%

28%

19%

29%

26%

21%

13%

11%

11%

10%

7%

25%

21%

29%

28%

30%

32%

22%

21%

23%

12%

12%

19%

13%

19%

23%

35%

38%

35%

36%

35%

2%

6%

4%

6%

6%

10%

18%

23%

21%

39%

14%
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8%

5%

3%

2%

4%

2%

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Linkedin

Uusi Suomi (uusi.suomi.fi)

Iltapäivälehdet (Ilta-Sanomat, Ilta-Lehti) painettuna tai verkossa

Wikipedia

Ulkomaiset uutislähteet (esim. CNN, Guardian, Al-Jazeera)

Paikallislehdet (esim. Itä-Savo, Pitäjäläinen) painettuna tai verkossa

Sanomalehdet (esim. Helsingin Sanomat, Aamulehti…) painettuna tai verkossa

MTV uutiset

Television ajankohtaisohjelmat (esim. A-studio, Huomenta Suomi)

Yle uutiset

Kuinka luotettavana pidät näistä seuraamistasi/käyttämistäsi medioista saamaasi tietoa? 1/2 
(Medioita seuraavat/käyttävät vastaajat)

1=Erittäin epäluotettava 2 3 4 5 6 7=Erittäin luotettava EOS

Luotettava
(7-5)

86 %

80 %

77 %

45 %

39 %

80 %

59 %

46 %

Ylen uutisia, television ajankohtaisohjelmia, MTV:n uutisia, 
sanomalehtiä ja paikallislehtiä pidetään luotettavina medioina.

79 %

53 %
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10%
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14%
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9%

32%

11%
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Keskustelufoorumit (esim. Suomi24.fi, Vauva.fi)

Jodel

TikTok

Reddit

Facebook

Instagram

Youtube

Twitter

Mustread

UMV-lehti (entinen MV-lehti)

Kuinka luotettavana pidät näistä seuraamistasi/käyttämistäsi medioista saamaasi tietoa? 2/2
(Medioita seuraavat/käyttävät vastaajat)

1=Erittäin epäluotettava 2 3 4 5 6 7=Erittäin luotettava EOS

Luotettava
(7-5)

33 %

20 %

19 %

10 %

9 %

29 %

18 %

18 %

Keskustelufoorumeita, Jodelia ja TikTokia pidetään kaikkein 
epäluotettavimpina medioina.

20 %

12 %
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9%

10%

17%

18%

19%

17%

16%
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6%
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Vaikuttajaviestintä somessa

Messut tai muut tapahtumat, missä pelastustoimi on mukana

Teematapahtumat (esim. Päivä paloasemalla tai 112 päivä)

Viranomaisten tietoiskut sanomalehdissä

Viranomaisten tietoiskut somessa

Viranomaisten tietoiskut TV:ssä tai radiossa

Kuinka hyvin seuraavanlainen viestintä tavoittaa sinut? (Kaikki vastaajat, n=2140)

1=Erittäin huonosti 2 3 4 5 6 7=Erittäin hyvin EOS

Hyvin
(7-5)

60 %

49 %

42 %

31 %

25 %

23 %

Viranomaisten tietoiskut TV:ssä tai radiossa tavoittavat 
suomalaiset parhaiten.



Suurin osa suomalaisista etsii itse esim. netistä paloturvallisuuteen 
tai onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvää tietoa.
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En osaa sanoa

Haluaisin, että minuun otetaan yhteyttä

Kysyn paikalliselta palokuntalaiselta

Kysyn sukulaisilta, ystäviltä ym.

Otan yhteyttä viranomaisiin tai asiantuntijoihin

Etsin tietoni itse esim. netistä

Mikä seuraavista kuvaa parhaiten toimintaasi, kun tarvitset paloturvallisuuteen tai onnettomuuksien 
ehkäisyyn liittyvää tietoa? (Kaikki vastaajat, n=2140)

%



24%

5%

7%

8%

4%

5%

3%

3%

3%

9%

11%

9%

8%

8%

6%

6%

3%

13%

12%

11%

12%

10%

10%

9%

6%

25%

21%

20%

23%

23%

23%

23%

5%

24%

20%

21%

27%

26%

28%

28%

3%

12%

15%

15%

16%

17%

19%

19%

4%

5%

9%

11%

7%

8%

8%

10%

52%

7%

5%

5%

4%

4%

4%

4%

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Muu, mikä

Tekniset turvallisuusratkaisut

Ikäihmisten turvallisuus

Lasten ja nuorten turvallisuus

Kodin ja lähiympäristön turvallisuus

Liikenneturvallisuus

Paloturvallisuus

Pelastustoiminta ja hätätilanteessa toimiminen

Kuinka paljon kaipaat seuraavanlaista turvallisuustietoa? (Kaikki vastaajat, n=2140)

1=En ollenkaan 2 3 4 5 6 7 =Erittäin paljon EOS

Paljon
(7-5)

56 %

51 %

49 %

44 %

41 %

13 %

Erilaiselle turvallisuustiedolle näyttää olevan kysyntää 
suomalaisten keskuudessa.

54 %

47 %
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Seuraamani somevaikuttaja(t)

Kaupalliset turvallisuuspalveluiden tuottajat (esim. kodin vartiointi- ja…

Ystävät, sukulaiset tai naapurit

Toimittajien tekemät uutiset

Oma ajattelu

Pelastuslaitoksen oma some-kanava

Palokuntalainen (vpk tai sivutoiminen vapaaehtoinen palokuntalainen)

Pelastusalan järjestöt (esim. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö,…

Viranomaisten TV-, radio- ja sanomalehtikampanjat

Palopäällikkö, palomestari, palotarkastaja tai muu pelastusviranomainen

Kuinka luotettavana pidät seuraavia tahoja turvallisuuteen liittyvän tiedon tuottajana? (Kaikki vastaajat, n=2140)

1=Erittäin epäluotettava 2 3 4 5 6 7=Erittäin luotettava EOS

Luotettava
(7-5)

89 %

77 %

70 %

54 %

39 %

14 %

Pelastusviranomaisia pidetään kaikkein luotettavimpina 
turvallisuuteen liittyvän tiedon tuottajina.

80 %

70 %

80 %

42 %
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Kaipaan pelastuslaitokselta enemmän turvallisuuteen liittyviä koulutuksia

Kohtaamani turvallisuusviestintä, teemapäivät ja tempaukset ovat herättäneet
mielenkiintoani turvallisuusasioita kohtaan

Pelastuslaitoksen turvallisuusviestintä on vaikuttanut käyttäytymiseeni (esim. olen
hankkinut alkusammutusvälineitä, vaihtanut palovaroittimen pariston, hakenut…

Viranomaiset viestivät lakiin ja asetuksiin liittyvistä kansalaisten velvoitteista riittävästi

Tarvitsen kertausta ensiapu- tai muihin vastaaviin turvallisuustaitoihin

Tiedän, mistä löydän tarvittaessa pelastusviranomaisten ohjeet ja määräykset

Pystyn helposti erottelemaan itselleni olennaiset asiat nykypäivän tietotulvasta

Luotan, että pelastusviranomaisille antamani luottamukselliset tiedot ovat turvassa ja
niitä käsitellään asianmukaisesti

Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? (Kaikki vastaajat, n=2140)

1=Olen täysin eri mieltä 2 3 4 5 6 7=Olen täysin samaa mieltä EOS

Samaa mieltä
(7-5)

77 %

59 %

56 %

34 %

31 %

74 %

52 %

45 %

Suomalaiset luottavat, että pelastusviranomaisille antamat tiedot ovat 
turvassa ja he pystyvät itse erottelemaan olennaiset asiat tietotulvasta.



Suurin osa suomalaisista soittaa mieluiten puhelimella 112 numeroon 
jos joutuu pyytämään apua hätäkeskuksesta.
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Muu, mikä?

Videopuhelu hätäkeskukseen

Henkilökohtainen hätäpainike esim. ranneke

Tekstiviesti hätäkeskukseen

112-sovelluksella soittaminen

Puhelimella 112 numeroon soittaminen

Jos joutuisit pyytämään apua hätäkeskuksesta, niin mikä seuraavista olisi sinulle kaikkein mieluisin 
tapa? (Kaikki vastaajat, n=2140)
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26%

14%
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23%
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34%
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18%
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Vapaa-ajanviettopaikoissani

Työ- tai opiskelupaikalla

Yöllä

Liikenteessä

Kotona

Kuinka luottavainen olet siitä, että saat hätätilanteessa apua riittävän nopeasti soittaessasi 
hätänumeroon seuraavissa paikoissa/tilanteissa? (Kaikki vastaajat, n=2140)

1=En luota lainkaan 2 3 4 5 6 7=Luotan erittäin paljon EOS

Luotan
(7-5)

85 %

81 %

73 %

61 %

Suomalaiset ovat luottavaisia siitä, että saavat hätätilanteessa 
riittävän nopeasti apua lähes kaikissa paikoissa ja ajankohtina.

76 %
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