
 1 

 
 

 

 
LUGUPEETUD ... 
 
Te olete sattunud Euroopa Sotsiaaluuringu valimisse juhuvalikuga Eesti rahvastiku andmebaasis 
olevate isikute seast. Lisaks Teile vastab sellele küsimustikule veel 1700 inimest Eestis. Sarnane 
uuring viiakse samaaegselt läbi veel 21 Euroopa riigis. Eestis korraldab uuringu läbiviimist Tartu 
Ülikool koostöös Turu-uuringute AS-iga. Uuringu õnnestumiseks väga oluline, et kõik valimisse 
sattunud inimesed osaleksid uuringus - vaid nii saame usaldusväärsed tulemused Eesti kohta. 
 
Eestis viiakse uuringut läbi juba kolmandat korda. Uuringu kõrget taset näitab fakt, et Euroopa 
Liidus on uuring saanud kõrgeima teadusliku autasu - Descartes preemia. Täpsemat informatsiooni 
senistest uuringu tulemustest, mis käivad Eesti kohta, saate vaadata näiteks 
http://www.so.ut.ee/355545. 

KES KÜSITLEB? 
Teid juhendab asjakohase väljaõppe saanud küsitleja, kellel on kaasas töötõend/volikiri. 

MIDA KÜSITAKSE? 
Uuring käsitleb paljusid eluvaldkondi alates õnnest ja rahulolust ning lõpetades laste kasvatamisega. 
Seoses sellega palume Teil vastata küsimustele väga ausalt. Küsimustele vastamine võtab kokku 
aega 70 – 90 minutit sõltuvalt Teie vastamise kiirusest. Küsitlus viiakse läbi ajavahemikul 
november 2008 – veebruar 2009.  
Kinnitame, et sellest, kuidas just Teie vastasite, ei saa teada mitte keegi, sest kõik Teie isikut 
kindlaks tegemist võimaldavad andmed kustutatakse peale uuringu lõppemist. Teie kontaktandmeid 
võidakse peale uuringus osalemist kasutada ainult järelkontrolli teostamiseks, et tagada küsitlustöö 
kvaliteeti (kogu projekti puhul teostatakse juhuvaliku alusel järelkontroll 20% valimisse sattunud 
isikute hulgas, et kontrollida Turu-uuringute AS-i küsitlejate tööd).  
 
Täname Teid juba ette. 

KUIDAS KAITSTAKSE VASTAJATE ANDMEID? 
Küsitluse korraldajad tagavad Teie vastuste konfidentsiaalsuse (salastatuse). Kogutud andmeid 
kasutatakse ainult üldistatult, ühegi isiku andmeid ei vaadelda eraldi. 

MIDA TEHA ANTUD KIRJA KÄTTESAAMISEL? 

Palume Teil saata Turu-uuringute AS-i tagasi ümbrikus oleva lisalehe või võtta ühendust Turu-
uuringute AS-iga kas telefoni või e-maili teel lisalehel toodud kontaktidel. 
 
 
Lugupidamisega 

Karin Reivart 

Turu-uuringute AS, uuringujuht   tel 6 684 856 

 
Mare Ainsaar 
Tartu Ülikool, Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika osakond  
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Olete juhuvaliku alusel sattunud Tartu Ülikooli poolt korraldatavasse uuringusse. Et tagada 
efektiivsem küsitlustöö korraldus, paluksime Teie abi ja vastutulelikkust vastajate andmete 
täpsustamisel. Küsitlustöö toimub perioodil november 2008 – veebruar 2009.  
 
Selleks, et Turu-uuringute AS küsitleja saaks Teiega kokku leppida sobiliku küsitluse läbiviimise 
aja, palume  saata tagasi antud kontaktileht Teie/kirja adressaadi/ kontaktandmete kohta.  
 
 
Palun kirjutage oma kontakttelefon:  ....................................................................................... 
 

Palun kirjutage kirja adressaadi aadress juhul, kui inimene on ära   

kolinud........................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

Turu-uuringute AS tagab Teie/kirja adressaadi/ isikuandmete kaitstuse ning kontaktandmeid 
ei edastata kolmandatele osapooltele. Uuringus osalemine on anonüümne ning Teie 
kontaktandmeid kasutatakse vaid vastajate valiku puhul.  

 

Palume vastused saata meile tagasi nii kiiresti kui võimalik.  
Lisatud ümbrikuga (maksud vastusega ümbrik) saates on postikulu tasutud.  

Vastuse postitamise asemel on võimalik Turu-uuringute AS-iga ühendust võtta telefoni või e-maili 
teel:  

 

E–R 9.00–17.00 telefonil:  piirkonna projektijuhi telefon 
e-mail: konkreetse piirkonna projektijuhi e-mail (Kirja palume saata märksõnaga Tartu 
Ülikool või uuringus osalemine) 
 
 
Täname Teid vastutuleliku suhtumise ning koostöö eest! 
 
 
 
(projektijuhi nimi) 
Turu-uuringute AS 
Küsitluse projektijuht 
 
 
 


