Bästa mottagare
Finns det åldersdiskriminering i Finland? Motsvarar den finländska
välfärdsstaten medborgarnas förväntningar? Vad anser finländarna
om beskattningen 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 europeiska länder.
Ni är en av de 3 300 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.
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. Professor Heikki Ervasti vid Åbo universitet, tfn (02)
333 5706 och forskare Markku Nieminen vid Statistikcentralen, tfn
(09) 1734 2519 svarar gärna på Era frågor.
Med tack för samarbetet på förhand

Riitta Harala
Statistikdirektör

Bästa mottagare!
Statistikcentralens intervjuare bad Er nyligen delta i undersökningen Finland i
Europa, vars uppgifter används i tolkningen av samhällsfenomen. För
genomförandet av undersökningen svarar Åbo universitet. Statistikcentralen
samlar in undersökningsmaterialet.

Det är mycket viktigt att alla som tagits ut för undersökningen
deltar för att vi ska få en tillförlitlig helhetsbild.
Vi kontaktar Er nu på nytt, eftersom vi vill försäkra oss om ett högklassigt
undersökningsmaterial. För att undersökningen ska lyckas är det mycket viktigt att
gruppen av intervjupersonerna representerar alla finländare.
Undersökningen har fått ett gott mottagande och Ni har ännu möjlighet att delta.
Ni deltar väl i undersökningen eftersom Ni representerar omkring tusen andra
finländare?
Vi hoppas att Ni tar kontakt med intervjuaren för att komma överens om en
lämplig tidpunkt för intervjun:
intervjuarens namn: ________________________________________
telefonnummer: ___________________________________________
e-postadress: _____________________________________________

Tack på förhand för samarbetet
Statistikcentralen

Riitta Harala
statistikdirektör
Professor Heikki Ervasti vid Åbo universitet (tfn (02) 333 5706,
e-post: heikki.ervasti@utu.fi) svarar gärna på Era frågor.
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om beskattningen i Finland?
Vi söker svar bland annat på dessa frågor i den internationella undersökningen Finland i Europa. Undersökningen utförs av Åbo universitet och 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 (kontaktuppgifterna finns i brevets övre hörn)
har preliminärt reserverat tid för en intervju hos Er:
___________________________________ ___ /___ kl. _______
Om tiden inte är lämplig för Er, ber vi Er vänligen kontakta intervjuaren och komma överens om intervjun. Hon har antingen inte hittat Ert
telefonnummer eller inte fått tag på Er per telefon för att komma överens om en intervjutidpunkt.
Mera information om undersökningen får Ni i bifogade broschyr och
av intervjuaren. Professor Heikki Ervasti vid Åbo universitet, tfn (02)
333 5706 och forskare Markku Nieminen vid Statistikcentralen, tfn
(09) 1734 2519 svarar gärna på Era frågor.
Med tack för samarbetet

Riitta Harala
Statistikdirektör
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Ni är en av de 3 300 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.
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