
Tilastokeskus on valtion virasto, joka tekee yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja ja tutkimuksia. ESS1

Tutkimus suomalaisten arvoista

Mitä mieltä olet Suomen terveyspalvelujen tasosta nykyisin?
Kuinka tyytyväinen olet taloudelliseen tilanteeseen Suomessa?

Sinut on valittu suomalaisten arvot -tutkimukseen

Tutkimukseen osallistumalla pääset kertomaan näkemyksesi suomalaises-
ta yhteiskunnasta liittyen eri elämänalueisiin. Siten suomalaisten mielipi-
teet vaikuttavat yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Tutkimukseen valitut saavat tämän kirjeen mukana lahjaksi muistitikun. Li-
säksi haastatteluihin osallistuneiden kesken arvotaan kolme Apple iPad2
-taulutietokonetta.

Miten toimit?

Haastattelija ottaa sinuun yhteyttä lähiaikoina sopiakseen haastattelun
ajankohdasta. Haastatteluun ei tarvitse etukäteen valmistautua.

Tiedot käsitellään luottamuksellisesti

Kaikki haastattelussa antamasi tiedot ovat luottamuksellisia. Tilastokes-
kuksen haastattelijoilla ja tutkijoilla on lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus.

Tutkimuksen onnistumiseksi on tärkeää saada mukaan kaikkia suomalai-
sia edustava joukko. Tutkimuksen osallistujat on poimittu satunnaisesti Ti-
lastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta.

Lisätiedot

Lisätietoja tutkimuksesta on oheisessa esitteessä. Voit myös soittaa ti-
lastohaastattelijalle, jonka yhteystiedot ovat kirjeen yläkulmassa. Lisätieto-
ja antavat myös:

Turun yliopiston professori Heikki Ervasti, puh. (02) 333 5706
(heikki.ervasti@utu.fi)
Tilastokeskuksen yliaktuaari Markku Nieminen, puh. (09) 1734 2519
(markku.nieminen@tilastokeskus.fi)

Yhteistyöterveisin

Riitta Harala
tilastojohtaja



Tilastokeskus on valtion virasto, joka tekee yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja ja tutkimuksia. ESS2

Tutkimus suomalaisten arvoista
Mitä mieltä olet Suomen terveyspalvelujen tasosta nykyisin?
Kuinka tyytyväinen olet taloudelliseen tilanteeseen Suomessa?

Sinut on valittu suomalaisten arvot -tutkimukseen

Tutkimukseen osallistumalla pääset kertomaan näkemyksesi suomalaises-
ta yhteiskunnasta liittyen eri elämänalueisiin. Siten suomalaisten mielipi-
teet vaikuttavat yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Tutkimukseen valitut saavat tämän kirjeen mukana lahjaksi muistitikun. Li-
säksi haastatteluihin osallistuneiden kesken arvotaan kolme Apple iPad2
-taulutietokonetta.

Tilastohaastattelija ei ole tavoittanut sinua puhelimitse

Hän on alustavasti varannut käyntiajan luonasi haastattelun tekemiseksi
tai haastatteluajan sopimiseksi:

_______________________ _____ /_____ 2012 klo ______________

Jos tuo aika ei sovi, niin pyydämme sinua ystävällisesti ottamaan yhteyttä
haastattelijaamme, jonka yhteystiedot löytyvät tämän kirjeen yläkulmasta.

Tiedot käsitellään luottamuksellisesti

Kaikki haastattelussa antamasi tiedot ovat luottamuksellisia. Tilastokes-
kuksen haastattelijoilla ja tutkijoilla on lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus.

Tutkimuksen onnistumiseksi on tärkeää saada mukaan kaikkia suomalai-
sia edustava joukko. Tutkimuksen osallistujat on poimittu satunnaisesti Ti-
lastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta.

Lisätiedot

Lisätietoja tutkimuksesta on oheisessa esitteessä. Lisätietoja antavat
myös:

Turun yliopiston professori Heikki Ervasti, puh. (02) 333 5706
(heikki.ervasti@utu.fi)
Tilastokeskuksen yliaktuaari Markku Nieminen, puh. (09) 1734 2519
(markku.nieminen@tilastokeskus.fi)

Yhteistyöterveisin

Riitta Harala
tilastojohtaja



Tilastokeskus on valtion virasto, joka tekee yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja ja tutkimuksia. ESS3

Tutkimus suomalaisten arvoista

Sinut on valittu suomalaisten arvot -tutkimukseen

Tilastohaastattelija otti hiljattain yhteyttä ja kutsui sinut mukaan suomalais-
ten arvot -tutkimukseen. Toivomme, että voisit sittenkin osallistua haastat-
teluun. Tutkimukseen osallistuneet ovat pitäneet haastattelukokemusta
erittäin mielenkiintoisena.

Osallistuneiden kesken arvotaan kolme Apple iPad2 -taulutietokonetta.

Mielipiteelläsi on merkitystä

Osallistumisesi on tärkeää, sillä sinut valittiin tieteellisin perustein edusta-
maan 1 400 suomalaista. Osallistumalla varmistat, että kaikkien suoma-
laisten mielipiteet tulevat huomioiduksi yhteiskunnallisessa päätöksente-
ossa.

Tilastohaastattelija ottaa sinuun uudelleen yhteyttä sopiakseen kanssasi
haastatteluajasta. Haastattelijan yhteystiedot ovat kirjeen yläkulmassa.

Tiedot käsitellään luottamuksellisesti

Kaikki haastattelussa antamanne tiedot ovat luottamuksellisia. Tilastokes-
kuksen haastattelijoilla ja tutkijoilla on lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus.

Tutkimuksen tulokset julkaistaan tilastoina ja taulukoina, joista yksittäisten
vastaajien tietoja ei voi tunnistaa.

Lisätietoja tarvittaessa antavat:

Turun yliopiston professori Heikki Ervasti, puh. (02) 333 5706
(heikki.ervasti@utu.fi)
Tilastokeskuksen yliaktuaari Markku Nieminen, puh. (09) 1734 2519
(markku.nieminen@tilastokeskus.fi)

Yhteistyöterveisin

Riitta Harala
tilastojohtaja
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