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Mitä tutkimme?

Eurooppalainen yhteiskuntatutkimus (European Social Sur-
vey) on uusi tutkimushanke, jossa on mukana 23 maata.
Suomen osuuden eli Suomi Euroopassa -tutkimuksen to-
teuttaa Turun yliopisto Suomen Akatemian rahoituksella.
Haastatteluaineiston kerää Tilastokeskus.

Tutkimuksen aihepiirit koskevat ihmisten osallistumista lä-
hipiirissään ja yhteiskunnassaan, heidän kokemaansa hyvin-
vointia, maahanmuuttoa sekä mielipiteitä ja elämänarvoja.

Miksi tutkimus tehdään?

Tutkimus tehdään, jotta yhteiskunnassa tapahtuvia muutok-
sia voidaan ymmärtää. Saatua tietoa käytetään hyödyksi mo-
nella tavalla. Päätöksentekijät käyttävät tutkimustietoa yh-
teiskuntapolitiikan kehittämisessä. Kansainvälinen tiedeyh-
teisö puolestaan käyttää sitä tulkitessaan yhteiskunnallisia il-
miöitä. Tutkimustulokset ovat hyvin mielenkiintoisia taval-
listen kansalaisten näkökulmasta.

Eurooppalaisessa yhteiskuntatutkimuksessa kerätään saman-
laista aineistoa useista eri maista. Näin voidaan myös verrata
eri maissa saatuja tutkimustuloksia keskenään: millaisia suo-
malaisten näkemykset ovat suhteessa muiden maiden asuk-
kaiden mielipiteisiin?

Tutkimus on tarkoitus toistaa joka toinen vuosi. Myöhem-
min voidaan nähdä, kuinka eri maiden asukkaat ovat koke-
neet yhteiskunnalliset muutokset eri vaiheissa.

Tutkimuksen on suunnitellut kansainvälinen tiedemiesryh-
mä. Tutkimuksella ei ole kaupallisia tarkoituksia.



Miten tutkimustiedot kerätään?

Tutkimustiedot kerätään käyntihaastatteluin. Mielipide- ja
asenne- sekä käyttäytymistä koskevien kysymysten lisäksi
haastattelussa kysytään taustatietoja kotitaloudesta, koulu-
tuksesta ja työssäkäynnistä. Käyntihaastattelun lisäksi haas-
tateltavalle jätetään täytettäväksi kyselylomake.

Haastateltavat on poimittu satunnaisesti Tilastokeskuksen
Suomen väestöä koskevasta tietokannasta. Tutkimukseen on
valittu 2800 vähintään 15-vuotiasta henkilöä. Jotta tutki-
mustulokset antaisivat mahdollisimman kattavan ja oikean
kuvan Suomessa asuvien kokemuksista ja näkemyksistä, on
tärkeää, että kaikki valituiksi tulleet henkilöt osallistuvat tut-
kimukseen.

Tiedot ovat luottamuksellisia

Kaikki antamanne tiedot ovat luottamuksellisia. Tilastokes-
kuksen haastattelijoilla ja tutkijoilla on lakiin perustuva vai-
tiolovelvollisuus.

Kun haastatteluaineisto on kerätty, siitä poistetaan kaikki
yksittäisen henkilön tunnistamisen mahdollistavat tiedot.
Vasta tämän jälkeen aineisto lähetetään kansainväliseen tie-
toarkistoon tutkijoiden käytettäväksi. Julkaistavat tutkimus-
tulokset ovat tilastomuotoisia taulukoita ja kuvioita, eikä
niistä voi erottaa yksittäisten henkilöiden tietoja.



Yhteystietomme

Annamme mielellämme lisätietoa tutkimuksesta.

Turun yliopisto:
Heikki Ervasti, puh. (02) 333 5706

heikki.ervasti@utu.fi

Tilastokeskus:
Nelli Kiianmaa, puh. (09) 1734 2971

nelli.kiianmaa@tilastokeskus.fi

tai Internet-sivut:
http://www.fsd.uta.fi/hankkeet/ESS/

Kiitos osallistumisestanne!

www.tilastokeskus.fi
Työpajakatu 13, Helsinki,
00022  TILASTOKESKUS,

puh. (09) 17341


