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Mitä tutkimme?
Suomi Euroopassa -tutkimus on osa laajaa tutkimushanketta (European 
Social Survey), jossa on mukana 30 Euroopan maata. Tutkimuksen tiedot 
kerätään haastattelemalla. Haastattelun aihepiirejä ovat mm. kansalaisten 
henkilökohtainen hyvinvointi, työ- ja perhe-elämä, luottamus muihin 
ihmisiin, luottamus poliisiin ja oikeuslaitokseen, yhteiskunnallisten 
asioiden seuraaminen sekä maahanmuutto.

Suomen osuudesta vastaa Turun yliopisto ja tutkimuksen rahoittaa 
Suomen Akatemia. Haastatteluaineiston kerää Tilastokeskus. Saman-
lainen tutkimus on tehty aikaisemmin jo neljä kertaa: vuosina 2002, 
2004, 2006 ja 2008. Aikaisempina vuosina tutkimukseen osallistuneet 
ovat pitäneet haastattelua ja siinä esitettyjä kysymyksiä erittäin mielen-
kiintoisina.

Miksi tutkimus tehdään?
On tärkeää, että ihmiset saavat tilaisuuden ilmaista, mitä ajattelevat 
yhteiskunnasta, jossa elävät. Tutkimus tehdään, jotta yhteiskunnassa 
tapahtuvia muutoksia voidaan ymmärtää, ja asioita viedä eteenpäin. 
Tutkimuksessa kerättyjä tietoja suomalaisten mielipiteistä hyödyntävät 
tutkijat, päätöksentekijät ja tiedotusvälineet.

Tutkimuksessa kerätään samanlaista aineistoa useimmista Euroopan 
maista. Näin saadaan arvokasta vertailutietoa maiden välisistä eroista ja 
niissä elävien ihmisten mielipiteistä. Kansainvälinen näkökulma tekee 
tutkimuksesta ainutlaatuisen. Tulokset kiinnostavat myös kansalaisia, ja 
niitä tullaan esittelemään tiedotusvälineissä.
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Osallistuminen on tärkeää
Tilastohaastattelija ottaa Teihin ensin yhteyttä sopiakseen haastattelusta 
kanssanne. Haastattelu tehdään kahden kesken rauhallisessa ympäristössä, 
esimerkiksi kotonanne tai muussa vastaavanlaisessa paikassa.  Haastatte-
lussa ei tarvita mitään erityisiä tietoja, eikä siihen tarvitse valmistautua 
etukäteen.

Haastateltavat on poimittu satunnaisesti Tilastokeskuksen Suomen 
väestöä koskevasta tietokannasta. Tutkimukseen on valittu 3200 vähin-
tään 15-vuotiasta henkilöä. Tilastollisista syistä tutkimukseen valittua 
henkilöä ei voi korvata toisella henkilöllä. Näin tutkimustulokset antavat 
mahdollisimman kattavan ja oikean kuvan Suomessa asuvien ihmisten 
kokemuksista ja näkemyksistä.

Tiedot ovat luottamuksellisia
Toimimme meitä velvoittavan lain mukaisesti. Laki määrää, että emme 
saa paljastaa mitään tutkimuksessa saatuja tietoja ulkopuolisille. Kaikki 
tutkimuksessa mukana olevat työntekijät ovat allekirjoittaneet salassa-
pitositoumuksen, jossa he ovat lupautuneet pitämään kaiken haastatel-
tavilta saadun tiedon luottamuksellisena.

Ennen aineiston luovuttamista tutkijoille ja kansainväliseen tietoar-
kistoon, kaikki yksittäistä vastaajaa koskevat tunnistetiedot poistetaan. 
Julkaistavat tutkimustulokset ovat tilastomuotoisia taulukoita ja kuvioita, 
eikä niistä voi erottaa yksittäisen henkilön vastauksia.
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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:
Professori Heikki Ervasti, puh. (02) 333 5706
heikki.ervasti@utu.fi

Tilastokeskus:
Tutkija 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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