Undersökning om finländarnas värderingar
Vad anser du om hälsovårdstjänsterna i Finland och deras nuvarande
nivå? Hur nöjd är du med den ekonomiska situationen i Finland?
Du har valts ut för undersökningen om finländarnas värderingar
Genom att delta i undersökningen har du möjlighet att ge din syn på det
finländska samhället i anslutning till olika livsområden. Därigenom påverkar finländarnas åsikter beslutsfattandet i samhället.
De som valts ut för undersökningen får bifogat i detta brev som gåva en
USB-minnespinne. Dessutom utlottas tre Apple iPad2-surfplattor bland
alla som medverkat i intervjuerna.
Hur ska du gå till väga?
Intervjuaren kontaktar dig inom kort för att komma överens om en tidpunkt
för intervjun. Du behöver inte förbereda dig i förväg inför intervjun.
Dina svar behandlas konfidentiellt
Alla uppgifter som du lämnar under intervjun är konfidentiella. Statistikcentralens intervjuare och forskare har enligt lag tystnadsplikt.
För att undersökningen ska lyckas är det mycket viktigt att gruppen av intervjupersoner representerar alla finländare. Deltagarna har slumpmässigt
uttagits ur Statistikcentralens databas över befolkningen i Finland.
Ytterligare information
Ytterligare information om undersökningen finns i den bifogade broschyren. Du 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)
Överaktuarie Markku Nieminen, Statistikcentralen, tfn (09) 1734 2519
(markku.nieminen@stat.fi)

Med tack för samarbetet

Riitta Harala
statistikdirektör

Statistikcentralen är ett statligt ämbetsverk som sammanställer statistik och gör utredningar som gäller samhällsförhållanden.
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Undersökning om finländarnas värderingar
Vad anser du om hälsovårdstjänsterna i Finland och deras nuvarande
nivå? Hur nöjd är du med den ekonomiska situationen i Finland?
Du har valts ut för undersökningen om finländarnas värderingar
Genom att delta i undersökningen har du möjlighet att ge din syn på det
finländska samhället i anslutning till olika livsområden. Därigenom påverkar finländarnas åsikter beslutsfattandet i samhället.
De som valts ut för undersökningen får bifogat i detta brev som gåva en
USB-minnespinne. Dessutom utlottas tre Apple iPad2-surfplattor bland
alla som medverkat i intervjuerna.
Statistikintervjuaren har inte lyckats nå dig per telefon
Statistikintervjuaren har därför preliminärt reserverat tid för ett besök hos
dig för att göra en intervju eller komma överens om tidpunkten för en intervju:
_______________________ _____ /_____ 2012 kl. ______________.
Om tiden inte passar dig, vänligen kontakta intervjuaren. Kontaktinformationen finns överst i detta brev.
Dina svar behandlas konfidentiellt
Alla uppgifter som du lämnar under intervjun är konfidentiella. Statistikcentralens intervjuare och forskare har enligt lag tystnadsplikt.
För att undersökningen ska lyckas är det mycket viktigt att gruppen av intervjupersoner representerar alla finländare. Deltagarna har slumpmässigt
uttagits ur Statistikcentralens databas över befolkningen i Finland.
Mera information
Ytterligare information om undersökningen finns i den bifogade broschyren. Ytterligare information ges också av:
Professor Heikki Ervasti, Åbo universitet, tfn (02) 333 5706
(heikki.ervasti@utu.fi)
Överaktuarie Markku Nieminen, Statistikcentralen, tfn (09) 1734 2519
(markku.nieminen@stat.fi)

Med vänlig hälsning

Riitta Harala
statistikdirektör
Statistikcentralen är ett statligt ämbetsverk som sammanställer statistik och gör utredningar som gäller samhällsförhållanden.
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Du har valts ut för undersökningen om finländarnas värderingar
En statistikintervjuare kontaktade dig för ett tag sedan och bjöd in dig att
delta i undersökningen om finländarnas värderingar. Vi hoppas att du
ändå skulle kunna delta i undersökningen. De som tidigare deltagit i undersökningen har tyckt att intervjun varit mycket intressant.
Bland alla som deltagit utlottas tre Apple iPad2-surfplattor.
Din åsikt är viktig
Det är viktigt att du deltar, eftersom du på vetenskapliga grunder valts att
representera 1 400 finländare. Genom att delta försäkrar du dig om att alla
finländares åsikter beaktas i det samhälleliga beslutsfattandet.
En statistikintervjuare kontaktar dig snart på nytt för att komma överens
om en tidpunkt för intervjun. Intervjuarens kontaktinformation finns uppe till
höger i brevet.
Dina svar behandlas konfidentiellt
Alla uppgifter som du lämnar under intervjun är konfidentiella. Statistikcentralens intervjuare och forskare har enligt lag tystnadsplikt.
Undersökningsresultaten publiceras som statistik och tabeller där enskilda
svarspersoners uppgifter inte kan identifieras.
Mera information ges vid behov av:
Professor Heikki Ervasti, Åbo universitet, tfn (02) 333 5706
(heikki.ervasti@utu.fi)
Överaktuarie Markku Nieminen, Statistikcentralen, tfn (09) 1734 2519
markku.nieminen@stat.fi

Med vänlig hälsning

Riitta Harala
statistikdirektör

Statistikcentralen är ett statligt ämbetsverk som sammanställer statistik och gör utredningar som gäller samhällsförhållanden.
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