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Mitä tutkimme?
Suomalaisten arvot -tutkimus on osa laajaa tutkimushanketta (European 
Social Survey), jossa on mukana 30 maata. Tutkimuksen aihepiirejä 
ovat muun muassa kansalaisten henkilökohtainen hyvinvointi, työ- ja 
perhe-elämä ja yhteiskunnallisten asioiden seuraaminen. Tiedot kerätään 
haastattelemalla.

Suomen osuudesta vastaa Turun yliopisto ja tutkimuksen rahoittaa 
Suomen Akatemia. Haastatteluaineiston kerää Tilastokeskus. Saman-
lainen tutkimus on tehty Suomessa aiemmin viisi kertaa 2000-luvulla.

Miksi tutkimus tehdään?
On tärkeää, että ihmiset saavat tilaisuuden ilmaista, mitä ajattelevat 
yhteiskunnasta, jossa elävät. Tutkimus tehdään, jotta yhteiskunnassa 
tapahtuvista muutoksista saadaan kattava kuva ja niitä voidaan ymmär-
tää paremmin. Tutkimuksessa kerättyjä tietoja suomalaisten mielipiteistä 
hyödyntävät tutkijat, päätöksentekijät ja tiedotusvälineet.

Koska tutkimus tehdään useimmissa Euroopan maissa, saadaan 
arvokasta vertailutietoa maiden välisistä eroista ja niissä elävien ihmisten 
mielipiteistä. Kansainvälinen näkökulma tekee tutkimuksesta ainutlaa-
tuisen. Maiden väliset vertailut kiinnostavat myös kansalaisia, ja niitä 
tullaan esittelemään tiedotusvälineissä loppuvuodesta 2013.

Miten minut valittiin?
Kaikkien suomalaisten aikuisten haastatteleminen olisi erittäin kallista 
ja hankalaa. Siksi tutkimukseen on valittu tieteellisin perustein 3 300 
vähintään 15-vuotiasta henkilöä. Olet mukana tässä otoksessa ja edustat 
tutkimuksessa noin 1 400 suomalaista.
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Mitä minun täytyy tehdä?
Osallistuminen on helppoa. Tilastohaastattelija ottaa sinuun ensin yhteyttä 
sopiakseen haastattelusta kanssanne. Haastattelu tehdään kahden kesken 
haastattelijan kanssa sovittavassa paikassa. Haastatteluun ei tarvitse etukä-
teen valmistautua.

Miksi minun pitäisi osallistua?
Osallistumisesi on tärkeää, koska olet alueesi ja ikäryhmäsi edustaja tut-
kimuksessa. Tilastollisista syistä johtuen emme voi korvata sinua toisella 
henkilöllä. Osallistumisesi varmistaa, että tutkimustulokset antavat mahdol-
lisimman kattavan ja oikean kuvan Suomessa asuvien ihmisten kokemuksista 
ja näkemyksistä.

Mistä tiedän, että vastaukseni säilyvät 
luottamuksellisina?
Toimimme meitä velvoittavan lain mukaisesti. Laki määrää, että emme saa 
paljastaa mitään tutkimuksessa saatuja tietoja ulkopuolisille. Kaikki tutkimuk-
sessa mukana olevat työntekijät ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen, 
jossa he ovat lupautuneet pitämään kaiken haastateltavilta saadun tiedon 
luottamuksellisena. Ennen aineiston luovuttamista tutkijoille ja kansainvä-
liseen tietoarkistoon, kaikki yksittäistä vastaajaa koskevat tunnistetiedot 
poistetaan. Julkaistavat tutkimustulokset ovat tilastomuotoisia taulukoita ja 
kuvioita, eikä niistä voi erottaa yksittäisen henkilön vastauksia.
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Kysy meiltä!

Annamme mielellämme lisätietoa tutkimuksesta.

Turun yliopisto:
Professori Heikki Ervasti, puh. (02) 333 5706
heikki.ervasti@utu.fi

Tilastokeskus:
Yliaktuaari Markku Nieminen, puh. (09) 1734 2519
markku.nieminen@tilastokeskus.fi

Internet-sivut:
http://tilastokeskus.fi/tup/htpalvelut/tutkimukset.html
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