
 
 
 

 

 

 

Tilastokeskus on valtion virasto, joka tekee yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja ja tutkimuksia.  
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Tutkimus suomalaisten arvoista 
 

Mitä mieltä olet Suomen terveyspalvelujen tasosta? 

Onko Suomessa liian suuret tuloerot, vai tasataanko eroja jo nykyisellään liikaa? 

Onko mielestäsi haitaksi vai eduksi Suomen taloudelle, että muista maista muuttaa 
ihmisiä Suomeen? 

Vastaamalla voit vaikuttaa 

Tutkimukseen osallistumalla pääset kertomaan näkemyksesi suomalaisen yhteis-
kunnan monista piirteistä. Kertomalla mielipiteesi voit vaikuttaa. 

Osallistumalla haastatteluun olet mukana kolmen Apple iPhone 5S -puhelimen 
arvonnassa. Tutkimukseen valitut saavat lahjaksi avaimenperän, jossa on led-valo. 

Miten toimit? 

Haastattelija ottaa sinuun yhteyttä lähiaikoina sopiakseen haastattelusta kanssasi. 
Haastatteluun ei tarvitse etukäteen valmistautua. 

Vastauksesi ovat luottamuksellisia 

Kaikki haastattelussa antamasi tiedot ovat luottamuksellisia. Tilastokeskuksen 
haastattelijoilla ja tutkijoilla on lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus. 

Vastaajat on poimittu satunnaisesti Tilastokeskuksen väestötietokannasta, ja sinä 
olet ikäryhmäsi ja alueesi edustaja tutkimuksessa. Kukaan muu ei voi korvata si-
nua. 

Lisätiedot 

Lisätietoja tutkimuksesta on oheisessa esitteessä. Voit myös soittaa tilastohaastat-
telijalle, jonka yhteystiedot ovat kirjeen yläkulmassa. Lisätietoja antavat myös: 

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

Tilastokeskuksen tutkija Anna-Kaarina Potila, puh. 029 551 2680 
(anna-kaarina.potila@tilastokeskus.fi) 

Yhteistyöterveisin 

Tilastokeskus 

 

Jari Tarkoma 
tilastojohtaja 
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Sinut on valittu suomalaisten arvot -tutkimukseen 

Tilastohaastattelija otti hiljattain yhteyttä ja kutsui sinut mukaan suomalaisten arvot -

tutkimukseen. Toivomme, että voisit sittenkin osallistua haastatteluun. Tutkimukseen osal-

listuneet ovat pitäneet haastattelukokemusta erittäin mielenkiintoisena. 

Osallistuneiden kesken arvotaan kolme Apple iPhone 5S -puhelinta. 

Mielipiteelläsi on merkitystä 

Osallistumisesi on tärkeää, sillä sinut valittiin tilastotieteellisin perustein edustamaan 1 300 

suomalaista. Kukaan muu ei voi korvata sinua. Osallistumalla varmistat, että kaikkien mie-

lipiteet tulevat huomioiduksi tutkimuksessa.  

Haastattelija ottaa sinuun yhteyttä lähiaikoina sopiakseen haastattelusta kanssasi. Haas-

tatteluun ei tarvitse etukäteen valmistautua. 

Vastauksesi ovat luottamuksellisia 

Kaikki haastattelussa antamasi tiedot ovat luottamuksellisia. Tilastokeskuksen haastatteli-

joilla ja tutkijoilla on lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus. 

Tutkimuksen tulokset julkaistaan tilastoina ja taulukoina, joista yksittäisten vastaajien an-

tamia tietoja ei voi tunnistaa. 
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Turun yliopiston professori Heikki Ervasti, puh. (02) 333 5706  
(heikki.ervasti@utu.fi) 
 
Tilastokeskuksen tutkija Anna-Kaarina Potila, puh. 029 551 2680 
(anna-kaarina.potila@tilastokeskus.fi) 
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