«KONTAKTISIK»
«Aadress1»
«Aadress2»

Teie küsitleja: «kysitleja»
Küsitleja telefoninumber: «telefon»

Lugupeetud vastaja!
Olete valitud Euroopa sotsiaaluuringu valimisse. Uuringut tehakse Eestis seitsmendat korda ning selle
tulemusi kasutatakse teadustöös ja riigi otsuste tegemisel. Euroopa sotsiaaluuringut korraldab Eestis
aastatel 2018–2019 Tartu Ülikool koostöös Statistikaametiga.
Mis on Euroopa sotsiaaluuring?
Tegemist on rahvusvahelise sotsiaalteadusliku uuringuga, mis toimub korraga 20-s Euroopa riigis. Uuritakse
inimeste hoiakuid ja eluolu. Uuringut tehakse alates 2002. aastast, Eestis alates 2004. aastast. Varasemate
aastate tulemustega saab tutvuda veebilehel http://www.ess.ut.ee/.
Kuidas uuring toimub?
Teid külastab «kys_algus»«XX»«kys_lopp» asjakohase väljaõppe saanud Statistikaameti küsitleja, kellel on
ameti töötõend. Võimaluse korral võtke küsitlejaga ise telefonitsi ühendust, et kokku leppida Teile sobivaim
küsitlusaeg ja -koht. Küsitleja kontaktandmed leiate kirja ülanurgast.
Keda küsitletakse?
Euroopa sotsiaaluuringu valim koostatakse vähemalt 15-aastastest elanikest. Olete uuringusse valitud Eesti
rahvastikuregistri põhjal vähemalt 15-aastaste püsielanike seast juhusliku valiku teel. Eesti valimisse on
võetud üle 3000 elaniku. Osalemine on vabatahtlik.
Miks uuringus osaleda?
Teie vastused esindavad ka kõigi teiste Teiega sarnaste sotsiaal-demograafiliste tunnustega Eesti inimeste
arvamust ja Teie osalemine väga oluline, sest rahvusvaheliste reeglite järgi ei tohi mitte keegi Teid
asendada. Selleks et Eesti uuringu tulemused oleksid rahvusvahelisel tasandil usaldusväärsed, on väga
oluline, et kõik valimisse võetud inimesed uuringus osaleksid. Oleme Teile koostöö eest väga tänulikud.
Kuidas vastajate andmeid kaitstakse?
Kogutud andmeid hoitakse turvaliselt isikuandmete kaitse reeglite järgi. Neid ei seostata mingil viisil Teie
isikuga, vaid analüüsitakse üldistatud kujul. Uuringu ilma nimedeta arhiiv asub Norras (NSD – Norwegian
Centre for Research Data, Bergen, Norway).
Kust saab lisateavet?
Lisateavet uuringu kohta saab Statistikaameti veebilehelt http://www.stat.ee/76609, andmetöötluse ja
registrite osakonna klienditoe telefonil 625 9100 esmaspäevast reedeni 8.00–17.00 või e-posti aadressil
klienditugi@stat.ee
Euroopa sotsiaaluuringu teadusliku tausta kohta võib küsida infot uuringu Eesti koordinaatorilt Mare
Ainsaarelt Tartu Ülikoolist (tel 7375936; mare.ainsaar@ut.ee).
Meeldivat koostööd soovides!
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