
           
 
 
 

 

Austatud ______ ______,  

 

 

Pöördume Teie poole seoses Euroopa Sotsiaaluuringu küsitlustöö toimumisega. Uuringut viiakse Eestis 

läbi neljandat korda ja selle tulemusi kasutatakse teadustöös ning riigi otsuste tegemisel. Euroopa 

Sotsiaaluuringu läbiviimist korraldab Eestis aastal 2010-2011 Tartu Ülikool koostöös uuringufirmaga GfK. 

Uuringus küsitakse küsimusi inimeste hoiakute ja elu-olu kohta. Euroopa Sotsiaaluuringut viiakse 

üheaegselt läbi 30-s Euroopa riigis (sh enamik Euroopa Liidu liikmesmaid, Venemaa jmt) ja see on ainuke 

küsitluse tüüpi uuring, mis on valitud Eestis riikliku tähtsusega  teadusprojektide hulka. Euroopas viiakse 

seda uuringut läbi alates aastast 2002. Euroopa Sotsiaaluuringu varasemate aastate tulemustega saab 

tutvuda veebiaadressidel: www.sh.ut.ee/365092 (eesti) ja www.europeansocialsurvey.org (rahvusvaheline) 

 

Teid on valitud Euroopa Sotsiaaluuringu valimisse Eesti rahvastikuregistri püsielanike seast juhuvaliku 

teel. Eesti valimisse on kaasatud enam kui 3000 vähemalt 15-aastast elanikku. Teie vastused esindavad 

kõigi Teiega sarnaste inimeste arvamust Eestis, mistõttu on Teie osalemine uuringus väga oluline, sest 

rahvusvaheliste reeglite järgi ei tohi Teid mitte  keegi asendada. 

 

Küsitlustöö algab 15. oktoobril 2010 ning kestab kuni jaanuarini 2011 ja seda viivad läbi uuringufirma GfK 

spetsiaalse väljaõppe saanud intervjueerijad. Kõigil küsitlejatel on GfK töötõend. Küsimustele vastamine on 

lihtne, vastata saab kas eesti või vene keeles ja selleks kulub kokku ligikaudu 1-1,5 tundi. Vastuseid 

analüüsitakse vaid üldistatud kujul ning ei seostata Teie enda või pereliikmete isikuandmetega. 

 

Kõigi vastajate vahel loositakse peale küsitlustöö lõppu välja kinkekaart summas 100 eurot (=1566 

krooni). 

 

Täiendavat infot uuringu toimumise kohta annab uuringufirma GfK küsitlustöö koordinaator Mari Vabrit (tel. 

6221813; e-post: mari.vabrit@gfk.com), keda palume võimalusel teavitada oma kontakttelefonist, mille 

kaudu saab Teiega sobivat küsitlusaega kokku leppida. Ühtlasi palume kindlasti koordinaatorit teavitada 

muutunud kontaktandmete korral või kui Te mingil põhjusel ei saa lähiajal uuringus osaleda. Euroopa 

Sotsiaaluuringu teadusliku tausta kohta võib küsida infot uuringu Eesti koordinaatorilt Mare Ainsaarelt Tartu 

Ülikoolist (tel. 7375936; e-post: mare.ainsaar@ut.ee). 

 

Selleks, et Eesti uuringu tulemused oleksid rahvusvahelisel tasandil usaldusväärsed, on väga oluline, et kõik 

valimisse valitud inimesed selles osalevad. Oleme Teile koostöö eest väga tänulikud. 

 

Lugupidamisega ning Teid ette tänades 

 

(allkiri) 

 

Ruth Aarma 

GfK Custom Research Baltic Eesti tegevjuht 

 
 

GfK Custom Research Baltic Eesti filiaal on osa rahvusvahelisest uuringukontsernist GfK, mis tegutseb alates aastast 1934. Ettevõtte 

peakontor asub Saksamaal. Lühendi GfK inglisekeelne vaste on ’Growth from Knowledge’ (kasv teadmisest). 

www.gfk.ee, www.gfk.com 
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