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Arvot ja mielipiteet Suomessa 
 

Onko mielestäsi tärkeää, että suomalaisessa koulussa saa korkeatasoista opetusta?  
Tekevätkö poliitikot mielestäsi oikeita päätöksiä? Entä oletko huolestunut ilmastonmuutoksesta? 

Mielipiteesi on tärkeä! 

Sinut on valittu suomalaisten arvoja ja mielipiteitä koskevaan tutkimukseen. Osallistumalla 

haastatteluun varmistat, että ikäistesi suomalaisten mielipiteet tulevat kuulluksi ja  

kerätyt tiedot ovat luotettavia. 

Samalla olet mukana arvonnassa, jossa palkintona on 300 euron lahjakortteja S-ryhmän ja  

K-kaupan liikkeisiin sekä Apple Ipad taulutietokone. 

Miten toimit? 
 
Haastatteluun on helppo osallistua. Se ei vaadi sinulta etukäteen valmistautumista. 
Tilastokeskuksen haastattelija ottaa sinuun yhteyttä lähiaikoina sopiakseen haastattelusta 

kanssasi. Voit myös itse ottaa häneen yhteyttä (yhteystiedot kirjeen yläkulmassa). 

Vastauksesi ovat luottamuksellisia 

Kaikki haastattelussa antamasi tiedot ovat luottamuksellisia. Tilastokeskuksen haastattelijoilla ja 

tutkijoilla on lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus. 

Vastaajat on poimittu satunnaisesti Tilastokeskuksen väestötietokannasta,  

ja sinä olet ikäryhmäsi ja alueesi edustaja tutkimuksessa. Kukaan muu ei voi korvata sinua. 

Lisätietoja   

Lisätietoja tutkimuksesta saat oheisesta esitteestä, tilastohaastattelijalta tai  

tutkimuksen internet-sivulta: (http://tilastokeskus.fi/ess) 
 

Tule mukaan − tähän tutkimukseen osallistuminen on ollut aiempien vastaajien mielestä 
mielenkiintoista! 

 

Kiitos yhteistyöstä 

Jussi Heino 

tilastojohtaja 
 

   
 

Tilastokeskus on valtion virasto, joka tekee yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja ja tutkimuksia. Kerättävään aineistoon liitetään 

taustatietoja Tilastokeskuksen käytössä olevista hallinnollisista aineistoista. Tilastokeskus voi luovuttaa aineistoja ja niiden yhdistelmiä 

vain tieteellisiin tutkimuksiin ja tilastollisiin selvityksiin. Luovutettavaan aineistoon voidaan myöhemmin yhdistää muita tietoja. 

Luovuttaminen tehdään aina niin, että tutkimukseen osallistuneiden suora tunnistaminen ei ole mahdollista. 
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Tilastohaastattelija otti sinuun äskettäin yhteyttä sopiakseen kanssasi suomalaisten arvoja ja 
mielipiteitä koskevasta haastattelusta. Lähestymme sinua nyt uudestaan. Toivomme että 
saamme haastatella juuri sinua, koska emme voi vaihtaa tilallesi ketään toista. Kukaan 
toinen ei voi kertoa, mitä juuri sinä ajattelet kysytyistä asioista.  
 
Tule mukaan − tähän tutkimukseen osallistuminen on ollut aiempien vastaajien mielestä 
mielenkiintoista! 

Miten toimit? 

Haastatteluun on helppo osallistua. Haastattelija, jonka yhteystiedot löydät kirjeen 

yläkulmasta, ottaa sinuun uudelleen yhteyttä sopiakseen haastatteluajasta ja – paikasta.  

Voit valita sinulle parhaiten sopivan ajankohdan. Haastatteluun ei tarvitse valmistautua 

etukäteen mitenkään. 

Osallistumalla haastatteluun olet mukana 300 euron arvoisten S- tai K-ryhmän kauppojen 

lahjakorttien ja Apple Ipad taulutietokoneen arvonnassa. 

Mielipiteesi on tärkeä! 

Olet asuinalueellasi harvoja ikäisiäsi, joille tilaisuutta kertoa omista mielipiteistään tarjotaan. 

Mielipiteesi on korvaamaton! Osallistumalla haastatteluun varmistat, että suomalaisten arvot 

ja näkemykset tulevat kuulluksi ja kerätyt tiedot ovat luotettavia myös kansainvälisessä 

vertailussa. 

Vastauksesi ovat luottamuksellisia 

Kaikki haastattelussa antamasi tiedot ovat luottamuksellisia.  

Tilastokeskuksen haastattelijoilla ja tutkijoilla on lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus. 

Lisätietoja 

Lisätietoja tutkimuksesta saat tilastohaastattelijalta ja  

internetistä (http://tilastokeskus.fi/ess) 
 

 

Kiitos yhteistyöstä! 

Jussi Heino 

tilastojohtaja 
 

 

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

liitetään taustatietoja Tilastokeskuksen käytössä olevista hallinnollisista aineistoista. Tilastokeskus voi luovuttaa aineistoja ja 

niiden yhdistelmiä vain tieteellisiin tutkimuksiin ja tilastollisiin selvityksiin. Luovutettavaan aineistoon voidaan myöhemmin 

yhdistää muita tietoja. Luovuttaminen tehdään aina niin, että tutkimukseen osallistuneiden suora tunnistaminen ei ole 

mahdollista. 
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