
                                                                                    

             
 
 

 

Austatud  [nimi Exceli tabelist],  

 

 

Pöördume Teie poole seoses Euroopa Sotsiaaluuringu küsitlustöö toimumisega. Tegu on Eesti 

riigi jaoks olulise uuringuga, mida viiakse läbi viiendat korda ja selle tulemusi kasutatakse 

teadustöös ja paljude Eesti jaoks vajalike otsuste tegemisel riigis.  

 

Euroopa Sotsiaaluuringu läbiviimist korraldab Tartu Ülikool 2014 aastal koostöös uuringufirmadega 

SAAR POLL OÜ ja NORSTAT EESTI AS.  Uuringus küsitakse küsimusi inimeste hoiakute ja elu-olu 

kohta. Euroopa Sotsiaaluuringut viiakse üheaegselt läbi 20-s Euroopa riigis.  Uuringu varasemate 

aastate tulemustega saab tutvuda veebiaadressil: http://www.ess.ut.ee/ 

 

Teid on valitud Euroopa Sotsiaaluuringu valimisse Eesti rahvastikuregistri püsielanike seast 

juhuvaliku teel. Kokku osaleb küsitluses Eestis üle 3000 inimese alates vanusest 15. Teie vastused 

esindavad kõigi Teiega sarnaste inimeste arvamust Eestis, mistõttu on Teie osalemine uuringus väga 

oluline, sest rahvusvaheliste reeglite järgi ei tohi Teid mitte  keegi asendada. 

 

Küsitlustöö algab 15. septembril 2014 ning kestab kuni 31. detsembrini 2014. Seda viivad läbi 

uuringufirma SAAR POLL OÜ spetsiaalse väljaõppe saanud intervjueerijad. Kõigil küsitlejatel on SAAR 

POLL OÜ pildiga töötõend. Küsimustele vastamine on lihtne, vastata saab kas eesti või vene keeles ja 

selleks kulub kokku ligikaudu 1-1,5 tundi. Vastuseid analüüsitakse vaid üldistatud kujul ning ei 

seostata Teie nimega. Andmeid arhiveeritakse Eesti ja Norra koostöös Norra sotsiaalteaduste 

andmearhiivis ja on kasutatakse ainult statistiliselt eesmärkidel. 

 

Täiendavat infot uuringu toimumise üksikasjade kohta annavad küsitlustöö koordinaatorid.  

 

Leelo Rästas ja Angelina Oblikas tel. 631 1304 (tööpäevadel kella 09.00 kuni 17.30); e-kiri: 

infosaar@saarpoll.ee, 

 

keda palume võimalusel teavitada oma kontakttelefonist, mille kaudu saab Teiega sobivat 

küsitlusaega juba varakult kokku leppida. Samuti võib sobiva küsitlusaja teatada e-posti teel. Palume 

teid informeerida ka muutunud kontaktandmetest. Euroopa Sotsiaaluuringu teadusliku tausta kohta 

võib küsida infot uuringu Eesti koordinaatorilt Mare Ainsaarelt Tartu Ülikoolist (tel. 7375936; e-post: 

mare.ainsaar@ut.ee). 

 

Kõigi vastajate vahel loositakse peale küsitlustöö lõppu välja kaks ajalehtede poolaastatellimust. 

Valida võib järgmiste väljaannete hulgast: Postimees, Eesti Päevaleht, Eesti Ekspress, Maaleht, Sirp, 

Postimees vene keeles, Denj za dnjom, MK-Estonija ja Delovõje Vedomosti.  

 

Selleks, et Eesti uuringu tulemused oleksid rahvusvahelisel tasandil usaldusväärsed, on väga oluline, 

et kõik valimisse valitud inimesed selles osalevad. Oleme Teile koostöö eest väga tänulikud. 

 

Lugupidamisega ning Teid ette tänades, 

 

Andrus Saar, SAAR POLL OÜ juhataja    [skaneeritud allkiri] 

 

Kaspar Küünapuu, Norstat Eesti AS tegevjuht    [skaneeritud allkiri] 

http://www.ess.ut.ee/

