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TILASTOKESKUS
– tuottaa tilastoja yhteiskunnan eri osa-alueilta
– tukee tietoon perustuvaa päätöksentekoa
– edistää tilastotiedon käyttöä
– luo edellytyksiä tutkimukselle

TIEDOLLA TULEVAISUUTEEN – 
LUOTETTAVIA TILASTOJA  
ASIAKKAIDEN HYÖDYKSI

Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Postiosoite: 00022 Tilastokeskus
Puhelin: 029 551 1000
TILASTOKESKUS.FI

www.facebook.com/Tilastotohtori

https://twitter.com/tilastokeskus

https://www.instagram.com/tilastokeskus
 

KYSY MEILTÄ
Annamme mielellämme lisätietoa tutkimuksesta.
 
TURUN YLIOPISTO: 
Professori Heikki Ervasti, puh. (02) 333 5706
heikki.ervasti@utu.fi

TILASTOKESKUS:
Tutkija Anna-Kaarina Potila, puh. 029 551 2680
anna-kaarina.potila@tilastokeskus.fi

Tutkija Marika Jokinen, puh. 029 551 3270
marika.jokinen@tilastokeskus.fi

HTTP://TILASTOKESKUS.FI/ESS

MIKSI SINUN PITÄISI 
OSALLISTUA?
Mielipiteelläsi on merkitystä! Osallistumisesi on  

tärkeää, koska olet alueesi ja ikäryhmäsi edustaja  

tutkimuksessa. Tilastollisista syistä johtuen emme  

voi korvata sinua toisella henkilöllä. Osallistumalla  

olet mukana myös rahalahjakorttien ja Ipad taulu- 

tietokoneen arvonnassa.

MIKSI TUTKIMUS 
TEHDÄÄN?
On tärkeää, että kansalaiset saavat tilaisuuden 

ilmaista, mitä ajattelevat yhteiskunnasta, jossa  

elävät. Osallistuminen on myös koettu mielen-

kiintoiseksi. Tutkimus tehdään, jotta yhteiskunnassa 

tapahtuvista muutoksista saadaan kattava kuva ja 

niitä voidaan ymmärtää paremmin. Tutkimuksessa 

kerättyjä tietoja suomalaisten mielipiteistä hyödyn-

tävät tutkijat, päätöksentekijät ja tiedotusvälineet.
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MITÄ TUTKIMME?

Arvot ja mielipiteet Suomessa -tutkimus on osa laajaa kan-
sainvälistä tutkimushanketta (European Social Survey, 
ESS), jossa on mukana 30 maata. Tiedot kerätään haastat-
telemalla. Kysymykset liittyvät esimerkiksi hyvinvointiin ja 
sosiaalisiin suhteisiin sekä kansalaisten näkemyksiin ympä-
ristöasioista.  

Suomen osuudesta vastaa Turun yliopisto ja rahoitukses-
ta Suomen Akatemia. Haastatteluaineiston kerää Tilasto-
keskus jo kahdeksatta kertaa.
 
Tutkimus toteutetaan useimmissa Euroopan maissa, jol-
loin saadaan arvokasta vertailutietoa maiden välisistä 
eroista ja niissä elävien ihmisten mielipiteistä. Kansainvä-
lisyys tekee tutkimuksesta ainutlaatuisen. Tiedot julkais-
taan loppuvuodesta 2017.

MIKSI JUURI SINÄ TULIT VALITUKSI?

Kaikkien suomalaisten mielipiteiden selvittäminen haas-
tattelemalla olisi hyvin kallista ja vaikeaa. Siksi tutkimuk-
seen on valittu tilastollisin perustein 3 400 vähintään 
15-vuotiasta henkilöä. Sinä olet mukana tässä joukossa 
ja edustat tutkimuksessa noin 1 300 ikäistäsi suomalais-
ta. Antamasi tieto on korvaamatonta ja parantaa tulosten 
luotettavuutta.

MITÄ SINUN TÄYTYY TEHDÄ?

Osallistuminen on helppoa, eikä vastaaminen vaadi sinul-
ta etukäteen valmistautumista. Tilastohaastattelija ottaa 
sinuun yhteyttä sopiakseen haastattelusta.

TIEDOT OVAT LUOTTAMUKSELLISIA

Tilastokeskus on valtion virasto, joka tekee yhteiskun-
taoloja kuvaavia tilastoja ja tutkimuksia. Tilastokeskuk-
sen henkilöstöllä on lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus. 
Tutkimusaineistoon liitetään taustatietoja Tilastokeskuk-
sen käytössä olevista hallinnollisista aineistoista. 

Ennen aineiston luovuttamista tutkijoille, Yhteiskunta-
tieteelliseen tietoarkistoon ja kansainväliseen tietoarkis-
toon, kaikki yksittäistä vastaajaa koskevat tunnistetiedot 
poistetaan. Julkaistavat tutkimustulokset ovat tilasto-
muotoisia taulukoita ja kuvioita, eikä niistä voi erottaa 
yksittäisen vastaajan tietoja. 
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