
Bästa mottagare! 
 

Hur upplever finländarna sin välfärd, vad värdesätter de, var 
hämtar man information om samhälleliga frågor, hur skall man för- 
hålla sig till invandring? I undersökningen Finland i Europa försö- 
ker vi klargöra bland annat dessa frågor. Undersökningen finansie- 
ras av Finlands Akademi och genomförs av Åbo universitet. Sta- 
tistikcentralen sköter uppgiftsinsamlingen. Undersökningen ge- 
nomförs på samma sätt i 23 länder. 
 
Ni har uttagits till den grupp av 2 800 personer som fyllt 15 år, som 
valts till undersökningen Finland i Europa. Intervjupersonerna har 
slumpmässigt valts ur Statistikcentralens databas över Finlands 
befolkning. Ni behöver inga speciella kunskaper och Ni behöver 
inte heller förbereda Er på något sätt. Vi hoppas att också Ni har 
möjlighet att delta. 
 
Ert svar behandlas konfidentiellt. Före materialet överlämnas till 
forskarna och det internationella informationsarkivet avlägsnas alla 
uppgifter som kunde göra det möjligt att identifiera en enskild in- 
tervjuperson. Resultaten publiceras som forskningsrapporter och 
statistiska tabeller. 
 
Statistikcentralens statistikintervjuare tar kontakt med Er under de 
närmaste dagarna. 
 
Tilläggsinformation om undersökningen får Ni ur bifogade broschyr 
och av intervjuaren. På Era frågor svarar gärna även docent Heik- 
ki Ervasti vid Åbo universitet, tfn (02) 333 5706, och forskare Nelli 
Kiianmaa vid Statistikcentralen, tfn (09) 1734 2971. 
 
Vi tackar för samarbetet på förhand! 
 
 
Jussi Simpura 
Statistikdirektör, docent 
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