Arvoisa vastaanottaja
Mitä mieltä olette terveyspalveluista? Miten suhtaudutte maahanmuuttoon? Koetteko asuinympäristönne turvalliseksi? Kuinka
tyytyväinen olette taloudelliseen tilanteeseen Suomessa?
Muun muassa näitä asioita selvitetään Suomen Akatemian rahoittamassa Suomi Euroopassa –tutkimuksessa, jonka toteutuksesta vastaa Turun yliopisto. Tietojenkeruun toteuttaa Tilastokeskus. Tutkimus tehdään samanlaisena 27 maassa.
Olette niiden 2900 henkilön joukossa, jotka edustavat suomalaisia
tässä tutkimuksessa. Kohdehenkilöt on poimittu satunnaisesti Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta. Toivomme, että teillä on mahdollisuus osallistua, sillä tutkimukseen
valittua ei voida korvata toisella henkilöllä. Vastaaminen ei edellytä valmistautumista etukäteen.
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, jonka yhteystiedot ovat kirjeen yläkulmassa, ottaa teihin yhteyttä lähipäivinä sopiakseen
Teille sopivasta haastatteluajasta.
Lisätietoja tutkimuksesta saatte oheisesta esitteestä ja haastattelijalta. Turun yliopiston dosentti Heikki Ervasti, puh. (02) 333 5706
ja Tilastokeskuksen tutkija Nelli Kiianmaa, puh. (09) 1734 2971
vastaavat mielellään kysymyksiinne.
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Arvoisa vastaanottaja
Mitä mieltä olette terveyspalveluista? Miten suhtaudutte maahanmuuttoon? Koetteko asuinympäristönne turvalliseksi? Kuinka
tyytyväinen olette taloudelliseen tilanteeseen Suomessa?
Muun muassa näitä asioita selvitetään Suomen Akatemian rahoittamassa Suomi Euroopassa –tutkimuksessa, jonka toteutuksesta vastaa Turun yliopisto. Tietojenkeruun toteuttaa Tilastokeskus. Tutkimus tehdään samanlaisena 27 maassa.
Olette niiden 2900 henkilön joukossa, jotka edustavat suomalaisia
tässä tutkimuksessa. Kohdehenkilöt on poimittu satunnaisesti Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta. Toivomme,
että teillä on mahdollisuus osallistua, sillä tutkimukseen valittua ei
voida korvata toisella henkilöllä. Vastaaminen ei edellytä valmistautumista etukäteen.
Vastauksenne käsitellään luottamuksellisesti. Ennen aineiston luovuttamista tutkijoille ja kansainväliseen tietoarkistoon siitä poistetaan kaikki yksittäisen vastaajan tunnistamisen mahdollistavat tiedot.
Tulokset julkaistaan tutkimusraportteina ja tilastotaulukoina.
Tilastohaastattelijamme (yhteystiedot yläkulmassa) ehdottaa seuraavaa haastatteluaikaa:
________________________________________ __/__ klo_____.
Mikäli käyntiaika ei sovi, pyydämme teitä ystävällisesti ottamaan yhteyttä haastattelijaan haastattelusta sopimiseksi.
Lisätietoja tutkimuksesta saatte oheisesta esitteestä ja haastattelijalta.
Turun yliopiston dosentti Heikki Ervasti, puh. (02) 333 5706 ja Tilastokeskuksen tutkija Nelli Kiianmaa, puh. (09) 1734 2971 vastaavat mielellään kysymyksiinne.
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tilastojohtaja, dosentti

$UYRLVDYDVWDDQRWWDMD

0LWl PLHOWl ROHWWH WHUYH\VSDOYHOXLVWD" 0LWHQ VXKWDXGXWWH PDD
KDQPXXWWRRQ".RHWWHNRDVXLQ\PSlULVW|QQHWXUYDOOLVHNVL".XLQND
W\\W\YlLQHQROHWWHWDORXGHOOLVHHQWLODQWHHVHHQ6XRPHVVD"
Muun muassa tällaisiin kysymyksiin etsitään vastauksia kansainvälisessä 6XRPL (XURRSDVVD  ±WXWNLPXNVHVVD jossa on
mukana 27 maata. Tutkimuksen tekee Turun yliopisto Suomen
Akatemian rahoituksella ja Tilastokeskus kerää haastatteluaineiston. Tilastohaastattelijamme pyysi Teitä äskettäin mukaan tähän
tutkimukseen. Silloin Teillä ei ollut mahdollisuutta osallistua.
Toivomme, että Teillä olisi nyt aikaa haastattelulle, sillä tutkimukseen valittuja ei voi korvata toisilla henkilöillä tulosten luotettavuuden kärsimättä. Haastattelu ei edellytä etukäteisvalmisteluja eikä erityisiä tietoja. Teillä on nyt mahdollisuus kertoa mielipiteenne ja kokemuksenne mm. kirjeen alussa mainituista asioista.
Tilastohaastattelija, jonka yhteystiedot ovat kirjeen ylälaidassa,
ottaa Teihin yhteyttä lähipäivinä sopiakseen tarkemmasta haastatteluajasta. Voitte myös itse soittaa haastattelijalle. Tilastokeskuksessa tutkija Nelli Kiianmaa (09) 1734 2971 ja Turun yliopistossa dosentti Heikki Ervasti (02) 333 5706 vastaavat mielellään
tutkimusta koskeviin kysymyksiin.
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Mitä mieltä olette terveyspalveluista? Miten suhtaudutte
maahanmuuttoon? Koetteko asuinympäristönne turvalliseksi?
Kuinka tyytyväinen olette taloudelliseen tilanteeseen Suomessa?
Muun muassa tällaisiin kysymyksiin etsitään vastauksia
kansainvälisessä Suomi Euroopassa 2004 –tutkimuksessa, jossa
on mukana 27 maata. Tutkimuksen tekee Turun yliopisto Suomen
Akatemian
rahoituksella
ja
Tilastokeskus
kerää
haastatteluaineiston. Tilastohaastattelijamme pyysi Teitä äskettäin
mukaan tähän tutkimukseen. Silloin Teillä ei ollut mahdollisuutta
osallistua.
Toivomme, että Teillä olisi nyt aikaa haastattelulle, sillä
tutkimukseen valittuja ei voi korvata toisilla henkilöillä tulosten
luotettavuuden
kärsimättä.
Haastattelu
ei
edellytä
etukäteisvalmisteluja eikä erityisiä tietoja. Teillä on nyt
mahdollisuus kertoa mielipiteenne ja kokemuksenne mm. kirjeen
alussa mainituista asioista.
Tilastohaastattelijamme (yhteystiedot
seuraavaa haastatteluaikaa:

yläkulmassa)

ehdottaa

________________________________________ __/__ klo_____.
Mikäli käyntiaika ei sovi, pyydämme teitä ystävällisesti
ottamaan yhteyttä haastattelijaan haastattelusta sopimiseksi.
Tilastokeskuksessa tutkija Nelli Kiianmaa (09) 1734 2971 ja
Turun yliopistossa dosentti Heikki Ervasti (02) 333 5706
vastaavat mielellään tutkimusta koskeviin kysymyksiin.
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