Arvoisa vastaanottaja!
Miten suomalaiset kokevat hyvinvointinsa, mitä he arvostavat,
mistä saadaan tietoa yhteiskunnallisista asioista, miten tulisi suhtautua
maahanmuuttoon? Muun muassa näitä asioita selvitetään Suomen
Akatemian rahoittamassa Suomi Euroopassa -tutkimuksessa, jonka
toteutuksesta vastaa Turun yliopisto. Tietojenkeruun toteuttaa
Tilastokeskus. Tutkimus tehdään samanlaisena 23 maassa.
Olette tullut valituksi niiden 2800:n vähintään 15-vuotiaan henkilön
joukkoon, jotka on valittu Suomi Euroopassa .tutkimukseen. Kohdehenkilöt on poimittu satunnaisesti Tilastokeskuksen Suomen
väestöä koskevasta tietokannasta. Vastaaminen ei edellytä erityisiä tietoja tai valmistautumista etukäteen. Toivomme, että teilläkin
on mahdollisuus osallistua.
Vastauksenne käsitellään luottamuksellisesti. Ennen aineiston
luovuttamista tutkijoille ja kansainväliseen tietoarkistoon, siitä
poistetaan kaikki yksittäisen vastaajan tunnistamisen mahdollistavat tiedot.
Tulokset julkaistaan tutkimusraportteina ja tilastotaulukoina.
Tilastokeskuksen tilastohaastattelija ottaa teihin yhteyttä lähipäivinä.
Lisätietoja tutkimuksesta saatte oheisesta esitteestä ja haastattelijalta.
Myös Turun yliopiston dosentti Heikki Ervasti,
puh. (02) 333 5706 ja Tilastokeskuksen tutkija Nelli Kiianmaa,
puh. (09) 1734 2971 vastaavat mielellään kysymyksiinne.
Etukäteen yhteistyöstä kiittäen
Jussi Simpura
tilastojohtaja, dosentti
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