
Arvoisa vastaanottaja

Onko Suomessa ikäsyrjintää? Vastaako suomalainen hyvinvointivaltio
kansalaisten odotuksia? Mitä mieltä suomalaiset ovat verotuksesta?

Muun muassa näitä asioita selvitetään Suomen Akatemian rahoitta-
massa Suomi Euroopassa �tutkimuksessa, jonka toteutuksesta vas-
taa Turun yliopisto. Tiedonkeruun toteuttaa Tilastokeskus. Tutkimus
tehdään samanlaisena 27 Euroopan maassa.

Olette niiden 3300 henkilön joukossa, jotka edustavat suomalaisia täs-
sä tutkimuksessa. Haastateltavat on poimittu satunnaisesti Tilastokes-
kuksen 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 luovut-
tamista tutkijoille ja kansainväliseen tietoarkistoon siitä poistetaan
kaikki yksittäisen vastaajan tunnistamisen mahdollistavat tiedot.

Tilastokeskuksen tilastohaastattelija, jonka yhteystiedot ovat kirjeen
yläkulmassa, ottaa teihin yhteyttä lähipäivinä sopiakseen Teille sopi-
vasta haastatteluajasta.

Lisätietoja tutkimuksesta saatte oheisesta esitteestä ja haastattelijalta.
Myös Turun yliopiston professori Heikki Ervasti, puh. (02) 333 5706
ja Tilastokeskuksen tutkija Markku Nieminen, puh. (09) 1734 2519
vastaavat mielellään kysymyksiinne.

Yhteistyöstänne etukäteen kiittäen

Riitta Harala

Tilastojohtaja
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Arvoisa vastaanottaja
Tilastohaastattelijamme pyysi Teitä äskettäin mukaan Suomi Euroopassa nimi-
seen tutkimukseen, jonka tietoja käytetään hyväksi tulkittaessa yhteiskunnallisia
ilmiöitä. Tutkimuksen toteutuksesta vastaa Turun yliopiston Sosiaalipolitiikan lai-
tos. Tutkimusaineiston kerää Tilastokeskus.

Kaikkien tutkimukseen arvottujen osallistuminen on erittäin tär-
keää luotettavan kokonaiskuvan saamiseksi.

Lähestymme Teitä nyt uudestaan, koska haluamme varmistaa tutkimusaineiston
laadukkuuden. Tutkimuksen kannalta on tärkeää saada mukaan kaikkia suoma-
laisia edustava joukko.

Tutkimus on otettu hyvin vastaan ja Teillä on vielä mahdollisuus osallistua siihen.
Osallistuttehan, sillä edustatte tutkimuksessa noin tuhatta muuta suomalaista.

Toivomme Teidän vielä harkitsevan asiaa ja ottavan yhteyttä haastattelijaan
haastatteluajan sopimiseksi:

haastattelijan nimi: ________________________________________

puhelinnumero: ___________________________________________

sähköpostiosoite: _________________________________________

Yhteistyöstä etukäteen kiittäen

Tilastokeskus

        
Riitta Harala
tilastojohtaja

Turun yliopiston professori Heikki Ervasti (puh. (02) 333 5706,
sähköposti: heikki.ervasti@utu.fi) vastaa mielellään tutkimuksen
sisältöä koskeviin kysymyksiin.



Arvoisa vastaanottaja

Onko Suomessa ikäsyrjintää? Vastaako suomalainen hyvinvointivaltio
kansalaisten odotuksia? Mitä mieltä suomalaiset ovat verotuksesta?

Muun muassa tällaisiin kysymyksiin etsitään vastauksia kansainväli-
sessä Suomi Euroopassa �tutkimuksessa. Tutkimuksen tekee Turun
yliopisto ja Tilastokeskus kerää haastatteluaineiston. Tilastohaastatte-
lijamme 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 kär-
simättä. Haastattelu ei edellytä etukäteisvalmisteluja eikä erityisiä
tietoja. Teillä on nyt mahdollisuus kertoa mielipiteenne ja kokemuk-
senne mm. kirjeen alussa mainituista asioista.

Tilastohaastattelijamme (yhteystiedot kirjeen yläkulmassa) on alusta-
vasti varannut ajan Teidän luonanne tehtävää haastattelua varten:

___________________________________   ___ /___  klo ________

Jos tämä aika ei sovi Teille, pyydämme ystävällisesti ottamaan yhteyttä
haastattelijaan haastatteluajan sopimista varten. Haastattelija ei ole löy-
tänyt puhelinnumeroanne tai tavoittanut Teitä puhelimitse.

Lisätietoja tutkimuksesta saatte oheisesta esitteestä ja haastattelijalta.
Myös Turun yliopiston professori Heikki Ervasti, puh. (02) 333 5706 ja
Tilastokeskuksen tutkija Markku Nieminen, puh. (09) 1734 2519 vas-
taavat mielellään kysymyksiinne.

Yhteistyöstänne kiittäen

Riitta Harala

Tilastojohtaja
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run yliopisto. Tiedonkeruun toteuttaa Tilastokeskus. Tutkimus tehdään
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Onko Suomessa ikäsyrjintää? Vastaako suomalainen hyvinvointi-
valtio kansalaisten odotuksia? Mitä mieltä suomalaiset ovat ve-
rotuksesta?

Muun muassa tällaisiin kysymyksiin etsitään vastauksia kansain-
välisessä Suomi Euroopassa �tutkimuksessa. Tutkimuksen te-
kee Turun yliopisto ja Tilastokeskus kerää haastatteluaineiston.
Tilastohaastattelijamme pyysi Teitä äskettäin mukaan tähän tut-
kimukseen. Silloin Teillä ei ollut mahdollisuutta osallistua.

Toivomme, että Teillä olisi nyt aikaa haastattelulle, sillä tutki-
mukseen valittuja ei voi korvata toisilla henkilöillä tulosten luo-
tettavuuden kärsimättä. Haastattelu ei edellytä etukäteisvalmiste-
luja eikä erityisiä tietoja. Teillä on nyt mahdollisuus kertoa mieli-
piteenne ja kokemuksenne mm. kirjeen alussa mainituista asioista.

Tilastohaastattelija, jonka yhteystiedot ovat kirjeen ylälaidassa,
ottaa Teihin yhteyttä lähipäivinä sopiakseen tarkemmasta haas-
tatteluajasta. Voitte myös itse soittaa haastattelijalle. Turun yli-
opiston professori Heikki Ervasti, puh. (02) 333 5706 ja Tilasto-
keskuksen tutkija Markku Nieminen, puh. (09) 1734 2519 vastaa-
vat mielellään kysymyksiinne.

Yhteistyöstä kiittäen

Riitta Harala

Tilastojohtaja


