
 
 
«KONTAKTISIK» 
«Aadress1» 
«Aadress2» 
 
 
 
 
Lugupeetud vastaja! 
Olete valitud Euroopa sotsiaaluuringu valimisse. Uuringut tehakse Eestis seitsmendat korda ning selle 
tulemusi kasutatakse teadustöös ja riigi otsuste tegemisel. Euroopa sotsiaaluuringut korraldab Eestis 
aastatel 2016–2017 Tartu Ülikool koostöös Statistikaametiga.  

Mis on Euroopa sotsiaaluuring? 
Tegemist on rahvusvahelise sotsiaalteadusliku uuringuga, mis toimub korraga 20-s Euroopa riigis. Uuritakse 
inimeste hoiakuid ja eluolu. Uuringut tehakse alates 2002. aastast, Eestis alates 2004. aastast. Varasemate 
aastate tulemustega saab tutvuda veebilehel http://www.ess.ut.ee/. Käesoleva laine kohta infot saab 
veebilehel http://www.stat.ee/466077 

Kuidas uuring toimub? 
Teid külastab ajavahemikul 01.10.–31.12.2016 asjakohase väljaõppe saanud Statistikaameti küsitleja, kellel 
on kaasas isiklik töötõend. Küsimustele vastamiseks kulub ligikaudu 60–90 minutit. Võimaluse korral võtke 
palun küsitlejaga ise telefoni teel ühendust, et leppida kokku Teile sobivaim küsitlusaeg ja -koht. Küsitleja 
kontaktandmed on kirja parempoolses ülanurgas. Kui Te pole mingil põhjusel saanud küsitlusaega kokku 
leppida, võtab küsitleja Teiega kontakti umbes nädal pärast selle teavituskirja saamist.  

Keda küsitletakse? 
Euroopa sotsiaaluuringu valim koostatakse vähemalt 15-aastastest elanikest. Olete uuringusse valitud Eesti 
rahvastikuregistri põhjal vähemalt 15-aastaste püsielanike seast juhusliku valiku teel. Eesti valimisse on 
võetud üle 3000 elaniku.  

Miks uuringus osaleda? 
Teie vastused aitavad üleeuroopalise tähtsusega uuringut teha ka tulevikus. Et Teie vastused esindavad ka 
kõigi teiste Teiega sarnaste sotsiaal-demograafiliste tunnustega Eesti inimeste arvamust, on Teie osalemine 
väga oluline, sest rahvusvaheliste reeglite järgi ei tohi mitte keegi Teid asendada. Selleks et Eesti uuringu 
tulemused oleksid rahvusvahelisel tasandil usaldusväärsed, on väga oluline, et kõik valimisse võetud 
inimesed uuringus osaleksid. Oleme Teile koostöö eest väga tänulikud.  
Kõigi vastajate vahel loositakse pärast küsitluse lõppu välja kaks ajalehe poolaastatellimust. Valida võib 
järgmiste väljaannete hulgast: Postimees (nii eesti- kui ka venekeelne), Eesti Päevaleht, Eesti Ekspress, 
Maaleht, Sirp, Den za dnjom, MK-Estonija ja Delovõje Vedomosti. 

Kuidas vastajate andmeid kaitstakse? 
Kogutud andmeid hoitakse turvaliselt isikuandmete kaitse reeglite järgi. Neid ei seostata mingil viisil Teie 
isikuga, vaid analüüsitakse üldistatud kujul.  

Kust saab lisateavet? 
Uuringu kohta saab lisateavet Statistikaameti andmeesitaja klienditoelt telefonil 625 9100 esmaspäevast 
reedeni kella 8.00–17.00 või e-posti aadressil klienditugi@stat.ee. Palume võimaluse korral teavitada 
kliendituge muutunud kontaktandmetest.  
Euroopa sotsiaaluuringu teadusliku tausta kohta võib küsida infot uuringu Eesti koordinaatorilt Mare 
Ainsaarelt Tartu Ülikoolist (tel 7375936; mare.ainsaar@ut.ee). 
 

Meeldivat koostööd soovides! 

 
 
 
 
Mare Ainsaar Andres Oopkaup 
Euroopa sotsiaaluuringu koordinaator Eestis peadirektor 
Tartu Ülikool Statistikaamet 
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