
Bästa mottagare! 
 
 
Ni är en av 3200 finländare som har möjlighet att delta i undersökningen 
Finland i Europa. Utvecklingen av samhället förutsätter information om 
hurdana erfarenheter och åsikter finländarna har om olika livsområden. 
Under tidigare år har deltagarna tyckt att undersökningen varit intressant. 
 
Det är lätt att delta. Statistikcentralens intervjuare ställer personligen un-
dersökningsfrågor som besvaras genom att välja något av de givna svars-
alternativen. Intervjuaren kontaktar Er inom kort för att komma överens om 
en tidpunkt för intervjun. Intervjun kräver inga speciella kunskaper eller för-
handsförberedelser. 
 
För att undersökningen ska lyckas är det mycket viktigt att gruppen av in-
tervjupersoner representerar alla finländare: Deltagarna har slumpmässigt 
uttagits ur Statistikcentralens databas över befolkningen i Finland. 
 
Bland dem som deltagit i undersökningen utlottas två minidatorer 
värda ungefär 300 euro styck. 
 
Alla uppgifter som Ni lämnar under intervjun är konfidentiella. Statistikcen-
tralens intervjuare och forskare har enligt lag tystnadsplikt. 
 
Ytterligare information om undersökningen finns i den bifogade bro-
schyren. Ni kan också ringa statistikintervjuaren, vars kontaktinformation 
finns i brevhuvudet. 
 
Ytterligare information ges också av: 

Professor Heikki Ervasti, Åbo universitet, tfn (02) 333 5706 
(heikki.ervasti@utu.fi) 

Forskare Markku Nieminen, Statistikcentralen, tfn (09) 1734 2519 
(markku.nieminen@tilastokeskus.fi) 

 
Med tack för samarbetet 

Yks ikkö
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Yh teys tiedo t
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Riitta Harala 

statistikdirektör 
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Ni är en av 3200 finländare som har möjlighet att delta i undersökningen 
Finland i Europa. Utvecklingen av samhället förutsätter information om 
hurdana erfarenheter och åsikter finländarna har om olika livsområden. 
Under tidigare år har deltagarna tyckt att undersökningen varit intressant. 
 
Det är lätt att delta. Statistikcentralens intervjuare ställer personligen un-
dersökningsfrågor som besvaras genom att välja något av de givna svars-
alternativen. Intervjun kräver inga speciella kunskaper eller förhandsförbe-
redelser. 
 
För att undersökningen ska lyckas är det mycket viktigt att gruppen av in-
tervjupersoner representerar alla finländare. Deltagarna har slumpmässigt 
uttagits ur Statistikcentralens databas över befolkningen i Finland. 
 
Statistikintervjuaren har inte lyckats nå Er per telefon för att komma över-
ens om en intervjutidpunkt. Därför har han/hon preliminärt reserverat tid för 
en intervju hos Er: 
 
______________________________ ____/____ kl. _____ 

Om tiden inte passar Er eller Ni önskar att intervjun görs någon annanstans 
än i Ert hem, vänligen kontakta intervjuaren för att komma överens om en 
ny tidpunkt för intervjun (kontaktinformation i brevhuvudet). 
 
Bland dem som deltagit i undersökningen utlottas två minidatorer 
värda ungefär 300 euro styck. 
 
Alla uppgifter som Ni lämnar under intervjun är konfidentiella. Statistikcen-
tralens intervjuare och forskare har enligt lag tystnadsplikt. 
 
Ytterligare information om undersökningen finns i den bifogade 
broschyren. Ytterligare information ges också av: 
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Bästa mottagare! 
 
 
En statistikintervjuare kontaktade Er för ett tag sedan för att bjuda in Er att 
delta i undersökningen Finland i Europa. Eftersom Ni då inte önskade att 
delta i undersökningen, kontaktar vi Er nu på nytt för att ge lite mer informa-
tion om undersökningen och hur viktigt det är att Ni deltar i den. 
 
I undersökningen ställs frågor som har att göra med bl.a. medborgarnas 
personliga välfärd samt arbets- och familjeliv. För att undersökningen ska 
lyckas är det mycket viktigt att vi får Era synpunkter på samhället vi lever i. 
Undersökningen görs för att man ska kunna förstå förändringarna i samhäl-
let och föra saker vidare. 
 
Det är viktigt att Ni deltar, eftersom Ni på vetenskapliga grunder valts att 
representera 1500 finländare. Ert deltagande garanterar alltså att alla de 
blir hörda i undersökningen. 
 
Bland dem som deltagit i undersökningen utlottas två minidatorer 
värda ungefär 300 euro styck. 
 
En statistikintervjuare kontaktar Er snart på nytt för att komma överens om 
en tidpunkt för intervjun. Vi önskar att Ni ändå har tid att delta i undersök-
ningen. Alla era svar behandlas strängt konfidentiellt. Många av de inter-
vjuade har upplevt intervjun som en angenäm erfarenhet och de har tyckt 
att det varit en ära att få delta i denna intressanta undersökning. 
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