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Mitä tutkimme?
Suomi Euroopassa (European Social Survey) on tutkimushanke, jossa 
on mukana 27 Euroopan maata. Suomen osuuden eli Suomi Euroopassa 
-tutkimuksen toteuttaa Turun yliopisto Suomen Akatemian rahoituksella. 
Haastatteluaineiston kerää Tilastokeskus. Samanlainen tutkimus tehtiin 
edellisen kerran vuonna 2006. 

Tutkimuksen aihepiirejä ovat kansalaisten henkilökohtainen hyvin-
vointi, luottamus muihin ihmisiin, yhteiskunnallisten asioiden seuraa-
minen, maahanmuutto sekä työ- ja perhe-elämä. Tutkimuksen on suun-
nitellut kansainvälinen tiedemiesryhmä. Edellisellä kerralla saamamme 
palautteen mukaan vastaajat kokivat haastattelun ja siinä esitetyt kysy-
mykset erittäin mielenkiintoisina.

Miksi tutkimus tehdään?
Tutkimus tehdään, jotta yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia voidaan 
ymmärtää. On tärkeää, että ihmiset eri maissa saavat tilaisuuden ilmaista, 
mitä ajattelevat yhteiskunnasta, jossa elävät. Saatua tietoa käytetään 
hyödyksi monella tavalla. Päätöksentekijät hyödyntävät tutkimustietoa 
yhteiskunnan kehittämisessä. Tutkijat puolestaan käyttävät sitä tulkites-
saan yhteiskunnallisia ilmiöitä. 

Tutkimuksessa kerätään samanlaista aineistoa useista eri maista. Näin 
saadaan arvokasta vertailutietoa mm. eurooppalaisten yhteiskuntien 
rakenteesta, niiden jäsenten mielipiteistä ja arvoista. Myöhemmin voi-
daan nähdä, miten yhteiskunnalliset muutokset on koettu eri vaiheissa. 
Tutkimustulokset ovat kiinnostavia myös kansalaisten näkökulmasta.
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Miten tutkimustiedot kerätään?
Tutkimustiedot kerätään haastattelemalla ja lyhyellä kyselylomakkeella. 
Kysymyksiin vastaaminen ei edellytä valmistautumista millään tavalla.

Haastateltavat on poimittu satunnaisesti Tilastokeskuksen Suomen 
väestöä koskevasta tietokannasta. Tutkimukseen on valittu 3300 vähin-
tään 15-vuotiasta henkilöä. Jotta tutkimustulokset antaisivat mahdol-
lisimman kattavan ja oikean kuvan Suomessa asuvien kokemuksista ja 
näkemyksistä, on tärkeää, että kaikki valituiksi tulleet henkilöt osallistuvat 
tutkimukseen. 

Tiedot ovat luottamuksellisia
Kaikki antamanne tiedot ovat luottamuksellisia. Tilastokeskuksen haas-
tattelijoilla ja tutkijoilla on lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus. 

Kun haastatteluaineisto on kerätty, siitä poistetaan kaikki yksittäi-
sen henkilön tunnistamisen mahdollistavat tiedot. Vasta tämän jälkeen 
aineisto lähetetään kansainväliseen tietoarkistoon tutkimuskäyttöön. Jul-
kaistavat tutkimustulokset ovat tilastomuotoisia taulukoita ja kuvioita, 
eikä niistä voi erottaa yksittäistä vastaajaa.
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Kiitos osallistumisestanne!

www.tilastokeskus.fi
Haastattelu- ja tutkimuspalvelut, 
PL 5A, 00022  TILASTOKESKUS,

puh. (09) 17341

Kysy meiltä!
Annamme mielellämme lisätietoa tutkimuksesta. 

Turun yliopisto:
Heikki Ervasti, puh. (02) 333 5706
heikki.ervasti@utu.fi

Tilastokeskus:
Markku Nieminen, puh. (09) 1734 2519
markku.nieminen@tilastokeskus.fi

tai Internet-sivut:
http://www.europeansocialsurvey.org
http://www.fsd.uta.fi//aineistot/kvdata/ess.html
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