
   

 
 
 
 
 
 

Arvoisa vastaanottaja 
 
 

Te olette yksi 3200 suomalaisesta, joilla on mahdollisuus osallistua Suomi Eu-

roopassa -tutkimukseen. Yhteiskunnan kehittäminen edellyttää tietoa siitä, mil-
laisia kokemuksia ja näkemyksiä suomalaisilla on eri elämänalueilta. Aiempina 
vuosina osallistujat ovat pitäneet tutkimusta mielenkiintoisena. 
 

Osallistuminen on helppoa. Tilastokeskuksen haastattelija esittää Teille kasvo-
tusten tutkimuskysymyksiä, joihin vastataan valitsemalla joku annetuista vasta-
usvaihtoehdoista. Haastattelija ottaa Teihin yhteyttä lähiaikoina sopiakseen 
haastattelun ajankohdasta. Haastattelussa ei tarvita erityisiä tietoja eikä siihen 
tarvitse etukäteen valmistautua. 
 
Tutkimuksen onnistumiseksi on tärkeää saada mukaan kaikkia suomalaisia 
edustava joukko. Tutkimuksen osallistujat on poimittu satunnaisesti Tilastokes-
kuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta. 
 

Osallistuneiden kesken arvotaan kaksi noin 300 euron arvoista kannettavaa 

minitietokonetta. 
 
Kaikki haastattelussa antamanne tiedot ovat luottamuksellisia. Tilastokeskuksen 
haastattelijoilla ja tutkijoilla on lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus. 
 

Lisätietoja tutkimuksesta on oheisessa esitteessä. Voitte myös soittaa tilas-
tohaastattelijalle, jonka yhteystiedot ovat kirjeen yläkulmassa. 
 
Lisätietoja antavat myös: 

Turun yliopiston professori Heikki Ervasti, puh. (02) 333 5706 
(heikki.ervasti@utu.fi) 

Tilastokeskuksen tutkija Markku Nieminen, puh. (09) 1734 2519 
(markku.nieminen@tilastokeskus.fi) 
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Arvoisa vastaanottaja 
 
 

Te olette yksi 3200 suomalaisesta, joilla on mahdollisuus osallistua Suomi Eu-

roopassa -tutkimukseen. Yhteiskunnan kehittäminen edellyttää tietoa siitä, mil-
laisia kokemuksia ja näkemyksiä suomalaisilla on eri elämänalueilta. Aiempina 
vuosina osallistujat ovat pitäneet tutkimusta mielenkiintoisena. 
 

Osallistuminen on helppoa. Tilastokeskuksen haastattelija esittää Teille kasvo-
tusten tutkimuskysymyksiä, joihin vastataan valitsemalla joku annetuista vasta-
usvaihtoehdoista. Haastattelussa ei tarvita erityisiä tietoja eikä siihen tarvitse 
etukäteen valmistautua. 
 

Tutkimuksen onnistumiseksi on tärkeää saada mukaan kaikkia suomalaisia 
edustava joukko. Tutkimuksen osallistujat on poimittu satunnaisesti Tilastokes-
kuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta. 
 

Tilastohaastattelija ei ole onnistunut tavoittamaan Teitä puhelimitse sopiakseen 
haastatteluajasta. Tämän vuoksi hän on alustavasti varannut Teidän luonanne 
tehtävää haastattelua varten seuraavan ajankohdan: 
 

______________________________ ____ / ____ klo _____ 

Jos tuo aika ei Teille sovi tai haluatte haastattelun tehtävän muualla kuin ko-
tonanne, pyydämme Teitä ystävällisesti ottamaan yhteyttä tilastohaastattelijaan 
asian sopimiseksi (yhteystiedot kirjeen yläkulmassa). 
 

Osallistuneiden kesken arvotaan kaksi noin 300 euron arvoista kannettavaa 

minitietokonetta. 
 

Kaikki haastattelussa antamanne tiedot ovat luottamuksellisia. Tilastokeskuksen 
haastattelijoilla ja tutkijoilla on lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus. 
 

Lisätietoja tutkimuksesta on oheisessa esitteessä. 
Lisätietoja antavat myös: 

Turun yliopiston professori Heikki Ervasti, puh. (02) 333 5706 
(heikki.ervasti@utu.fi) 

Tilastokeskuksen tutkija Markku Nieminen, puh. (09) 1734 2519 
(markku.nieminen@tilastokeskus.fi) 
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Arvoisa vastaanottaja 
 
 
Tilastohaastattelija otti Teihin hiljattain yhteyttä kutsuakseen Teidät mukaan kan-

sainväliseen Suomi Euroopassa -tutkimukseen. Lähestymme Teitä nyt uudes-
taan antaaksemme tutkimuksesta ja tutkimukseen osallistumisen tärkeydestä 
hieman lisätietoja, koska emme tuolloin saaneet suostumustanne osallistua tä-
hän tutkimukseen. 
 
Tutkimuksessa esitetään kysymyksiä mm. kansalaisten henkilökohtaiseen hyvin-
vointiin sekä työ- ja perhe-elämään liittyvistä asioista. Tutkimuksen kannalta on 
erittäin tärkeä saada juuri Teidän mielipiteenne koskien yhteiskuntaa, jossa 
elämme. Tutkimus tehdään, jotta yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia voidaan 
ymmärtää, ja asioita viedä eteenpäin. 
 
Osallistumisenne on tärkeää, sillä Teidät valittiin tieteellisin perustein edusta-
maan 1500 suomalaista. Osallistumisenne siis takaa, että he kaikki tulevat tutki-
muksessa kuulluiksi. 
 

Osallistuneiden kesken arvotaan kaksi noin 300 euron arvoista kannettavaa 

minitietokonetta. 
 
Tilastohaastattelija ottaa Teihin pian uudelleen yhteyttä sopiakseen kanssanne 
haastatteluajasta. Toivoisimme, että Teillä olisi sittenkin aikaa osallistua. Kaikki 
vastauksenne pidetään ehdottoman luottamuksellisina. Monet haastateltavat 
ovatkin pitäneet haastattelua miellyttävänä kokemuksena, ja heistä on ollut kun-
nia saada osallistua tähän mielenkiintoiseen tutkimukseen. 
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