Bästa mottagare
Vad anser Ni om hälsovårdstjänsterna? Vad tycker Ni om invandring? Anser Ni att Er boendemiljö är trygg? Hur nöjd är Ni med den
ekonomiska situationen i Finland?
Bland annat dessa frågor utreds i undersökningen Finland i Europa,
som finansieras av Finlands Akademi och utförs av Åbo universitet.
Statistikcentralen samlar in uppgifterna. En likadan undersökning
görs i 27 länder.
Ni är en av de 2 900 personer som representerar finländare i undersökningen. Intervjupersonerna har slumpmässigt uttagits ur Statistikcentralens databas över befolkningen i Finland. Vi hoppas att Ni
kan delta i undersökningen, eftersom en person som valts med inte
kan ersättas med någon annan. Att besvara frågorna förutsätter inga
förberedelser.
Era svar behandlas konfidentiellt. Innan materialet överlåts till forskare och ett internationellt dataarkiv elimineras alla de uppgifter som
möjliggör identifiering av en enskild person. Resultaten utges som
forskningsrapporter och statistiktabeller.
Statistikcentralens statistikintervjuare, vars kontaktinformation finns
i brevets övre marginal, kontaktar Er inom de närmaste dagarna för
att komma överens om en intervjutid.
Mera information om undersökningen får Ni i bifogade broschyr och
av intervjuaren. Docent Heikki Ervasti vid Åbo universitet,
tfn (02) 333 5706 och forskare Nelli Kiianmaa vid Statistikcentralen,
tfn (09) 1734 2971 svarar gärna på Era frågor.

Med tack för samarbetet på förhand

Jussi Simpura
statistikdirektör, docent
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Vad anser Ni om hälsovårdstjänsterna? Vad tycker Ni om
invandring? Anser Ni att Er boendemiljö är trygg? Hur nöjd är Ni
med den ekonomiska situationen i Finland?
Bland annat dessa frågor utreds i undersökningen Finland i Europa,
som finansieras av Finlands Akademi och utförs av Åbo universitet.
Statistikcentralen samlar in uppgifterna. En likadan undersökning
görs i 27 länder.
Ni är en av de 2 900 personer som representerar finländare i
undersökningen. Intervjupersonerna har slumpmässigt uttagits ur
Statistikcentralens databas över befolkningen i Finland. Vi hoppas
att Ni kan delta i undersökningen, eftersom en person som valts med
inte kan ersättas med någon annan. Att besvara frågorna förutsätter
inga förberedelser.
Era svar behandlas konfidentiellt. Innan materialet överlåts till
forskare och ett internationellt dataarkiv elimineras alla de uppgifter
som möjliggör identifiering av en enskild person. Resultaten utges
som forskningsrapporter och statistiktabeller.
Vår statistikintervjuare (kontaktinformation i övre marginalen)
föreslår nedanstående intervjutid:
_______________________________________ __/__ kl._____
Om tiden inte passar Er, ber vi Er vänligen ta kontakt med
intervjuaren för att komma överens om intervjun.
Mera information om undersökningen får Ni i bifogade broschyr och
av intervjuaren. Docent Heikki Ervasti vid Åbo universitet,
tfn (02) 333 5706 och forskare Nelli Kiianmaa vid Statistikcentralen,
tfn (09) 1734 2971 svarar gärna på Era frågor.

Med tack för samarbetet på förhand

Jussi Simpura
statistikdirektör, docent
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Vi söker svar bland annat på dessa frågor i den internationella
undersökningen )LQODQGL(XURSD, där 27 länder är med.
Undersökningen finansieras av Finlands Akademi och utförs av
Åbo universitet. Statistikcentralen samlar in uppgifterna. Vår
statistikintervjuare bad Er nyligen att delta i undersökningen,
men då hade Ni inte tillfälle att delta.
Vi hoppas att Ni nu har tid för intervjun, eftersom de personer
som valts med i undersökningen inte kan ersättas med någon
annan utan att tillförlitligheten skulle påverkas. Intervjun förutsätter inga förberedelser eller särskilda uppgifter. Ni har nu en
möjlighet att framföra Era åsikter om och erfarenheter av de frågor som nämndes i början av brevet.
Statistikintervjuaren, vars kontaktinformation finns i brevets övre marginal, kontaktar Er inom de närmaste dagarna för att
komma överens om en intervjutid. Ni kan också själv ringa till
intervjuaren. Forskare Nelli Kiianmaa vid Statistikcentralen, tfn
(09) 1734 2971, och docent Heikki Ervasti vid Åbo universitet,
tfn (02) 333 5706, svarar gärna på frågor om undersökningen.
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Vad anser Ni om hälsovårdstjänsterna? Vad tycker Ni om
invandring? Anser Ni att Er boendemiljö är trygg? Hur nöjd är
Ni med den ekonomiska situationen i Finland?
Vi söker svar bland annat på dessa frågor i den internationella
undersökningen Finland i Europa 2004, där 27 länder är med.
Undersökningen finansieras av Finlands Akademi och utförs av
Åbo universitet. Statistikcentralen samlar in uppgifterna. Vår
statistikintervjuare bad Er nyligen att delta i undersökningen,
men då hade Ni inte tillfälle att delta.
Vi hoppas att Ni nu har tid för intervjun, eftersom de personer
som valts med i undersökningen inte kan ersättas med någon
annan utan att tillförlitligheten skulle påverkas. Intervjun
förutsätter inga förberedelser eller särskilda uppgifter. Ni har nu
en möjlighet att framföra Era åsikter om och erfarenheter av de
frågor som nämndes i början av brevet.
Vår statistikintervjuare (kontaktinformation i övre marginalen)
föreslår nedanstående intervjutid:
____________________________________ __/__ kl._____
Om tiden inte passar Er, ber vi Er vänligen ta kontakt med
intervjuaren för att komma överens om intervjun.
Forskare Nelli Kiianmaa vid Statistikcentralen, tfn (09) 1734
2971, och docent Heikki Ervasti vid Åbo universitet, tfn (02)
333 5706, svarar gärna på frågor om undersökningen.

Med tack för samarbetet

Jussi Simpura
statistikdirektör, docent

