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TILASTOKESKUS
– tuottaa tilastoja yhteiskunnan eri osa-alueilta
– tukee tietoon perustuvaa päätöksentekoa
– edistää tilastotiedon käyttöä
– luo edellytyksiä tutkimukselle

ME KAIKKI 
OLEMME 
TILASTOJA

Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Postiosoite: 00022 Tilastokeskus
Puhelin: 029 551 1000
TILASTOKESKUS.FI

facebook.com/Tilastotohtori
twitter.com/tilastokeskus
instagram.com/tilastokeskus

KYSY MEILTÄ
Annamme mielellämme lisätietoa tutkimuksesta.

TURUN YLIOPISTO:
Professori Heikki Ervasti, puh. 029 450 2158 
heikki.ervasti@utu.fi 

TILASTOKESKUS:
Yliaktuaari Henna Attila, puh. 029 551 3378
henna.attila@stat.fi 
Yliaktuaari Johanna Koivula, puh. 029 551 3571
johanna.koivula@stat.fi 
Yliaktuaari Juhani Saari, puh. 029 551 3537
juhani.saari@stat.fi 

TILASTOKESKUS.FI/ESS
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ARVOT JA 
MIELIPITEET
SUOMESSA

TÄÄLTÄ LÖYDÄT
LISÄTIETOA ”

“

Kuvassa tutkimuksen toteututksesta vastaavat: 
Johanna, Juhani, Henna ja Heikki.
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MIKSI SINUN PITÄISI OSALLISTUA?

Tutkimuksen luotettavuuden varmistamiseksi on tärkeää, 
että vastaajat edustavat eri-ikäisiä ja erilaisia ihmisiä. Sinä 
olet oman elämäsi paras asiantuntija, eikä kukaan voi kor-
vata vastaustasi! Osallistumalla olet mukana myös raha-
lahjakorttien arvonnassa.

VASTAUKSESI OVAT LUOTTAMUKSELLISIA

Tilastokeskuksessa tietoja käsittelevillä henkilöillä on 
lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus ja tutkimuksen tu-
lokset julkaistaan sellaisessa muodossa, ettei niistä voi 
tunnistaa yksittäisen henkilön antamia vastauksia.
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Koettu onnellisuus, keskiarvo asteikolla 0–10

MITÄ TUTKIMME?

Arvot ja mielipiteet Suomessa -tutkimus on osa laajaa kan-
sainvälistä tutkimushanketta (European Social Survey, 
ESS), jossa on mukana 30 maata. Tutkimuksessa selvite-
tään, mitä mieltä erilaisissa elämäntilanteissa olevat ja eri 
maissa asuvat ihmiset ovat yhteiskunnallisesti tärkeistä 
asioista. Tutkimuksen muita aihepiirejä ovat muun muas-
sa kansalaisten henkilökohtainen hyvinvointi ja kokemus 
yhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta.

Suomen osuudesta vastaa Turun yliopisto ja rahoitukses-
ta Suomen Akatemia. Tilastokeskus kerää tiedot haastat-
telemalla. Tulokset julkaistaan loppuvuodesta 2019.

MIKSI JUURI SINÄ TULIT VALITUKSI?

Kaikkien Suomessa asuvien mielipiteiden selvittämi-
nen haastattelemalla olisi hyvin kallista ja vaikeaa. Sik-
si tutkimukseen on valittu 3 400 vähintään 15-vuotiasta 
henkilöä. Sinä olet mukana tässä joukossa ja edustat tutki-
muksessa noin 2 000 ikäistäsi. Antamasi tieto on korvaa-
matonta ja parantaa tulosten luotettavuutta.

MITEN TUTKIMUKSEEN OSALLISTUTAAN?

Osallistuminen on helppoa, eikä vastaaminen vaadi sinul-
ta etukäteen valmistautumista. Tilastohaastattelija ottaa 
sinuun yhteyttä sopiakseen haastattelusta.

MIKSI TUTKIMUS 

TEHDÄÄN?
On tärkeää, että kansalaiset saavat tilaisuuden ilmaista, 

mitä ajattelevat yhteiskunnasta, jossa elävät. Tutkimus 

tehdään, jotta yhteiskunnassa tapahtuvista muutoksista 

saadaan kattava kuva ja niitä voidaan ymmärtää parem-

min. Tutkimuksessa kerättyjä tietoja hyödyntävät tutkijat, 

päätöksentekijät ja tiedotusvälineet Suomessa ja maail-

malla.

KOETTU ONNELLISUUS 
JA LUOTTAMUS TOISIA 
IHMISIÄ KOHTAAN 
ERI EUROOPAN MAISSA

Eri maissa asuvien kokema onnellisuus 

ja luottamus toisia ihmisiä kohtaan vuoden 2016 

tutkimuskierroksella. Lähde: ESS 2016.
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TILASTOKESKUS
– tuottaa tilastoja yhteiskunnan eri osa-alueilta
– tukee tietoon perustuvaa päätöksentekoa
– edistää tilastotiedon käyttöä
– luo edellytyksiä tutkimukselle

ME KAIKKI 
OLEMME 
TILASTOJA

Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Postiosoite: 00022 Tilastokeskus
Puhelin: 029 551 1000
TILASTOKESKUS.FI

facebook.com/Tilastotohtori
twitter.com/tilastokeskus
instagram.com/tilastokeskus

YHTEYSTIEDOT

Tilastokeskuksen tietosuojavastaava: 
tietosuoja@tilastokeskus.fi 

ESS:n tietosuojavastaava: 
dpo.esseric@europeansocialsurvey.org

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
puh. 029 566 6700, tietosuoja@om.fi 

UK Information Commissioner’s Offi  ce 
Wycliff e House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, 
SK9 5AF, United Kingdom
puh. +44 01625 545 700, 
ico.org.uk/global/contact-us/email/

TIETOSUOJA-
ESITE

TUTKIMUKSEN TOIMEKSIANTAJA

ESS-tutkimusta ohjaa tieteellinen johtoryhmä (Th e Eu-
ropean Social Survey, European Research Infrastructure 
Consortium eli ESS ERIC). ESS ERIC on tutkimuksen 
toimeksiantaja ja vastaa aineiston keskitetystä hallinnoin-
nista. Sen päätoimipaikka sijaitsee Lontoossa.

MITKÄ ORGANISAATIOT OVAT MUKANA 
TUTKIMUKSEN TOTEUTUKSESSA?

Suomea edustaa ESS:ssä kansallisena koordinaattorina 
toimiva professori Heikki Ervasti Turun yliopistosta. Ti-
lastokeskus toteuttaa Suomen tiedonkeruun Turun yli-
opiston toimeksiannosta. Norjan tietoarkisto NSD vastaa 
eri maissa kerättyjen aineistojen käsittelystä, jakelusta tut-
kijoille sekä viimekätisesti siitä, ettei yksittäisiä vastaajia 
voida tunnistaa minkään osallistujamaan aineistosta. 

Lisätietoa tutkimuksen toteuttajista saat oheisen

nettilinkin kautta: 

europeansocialsurvey.org/about/country/fi nland/

fi nnish/ess_fi nland.html



MIKÄ ESS?

ESS (European Social Survey) on eurooppalainen kyse-
lytutkimus, joka tutkii yhteiskunnallisia asenteita, usko-
muksia sekä käyttäytymistä eri Euroopan maissa.

MIKSI OLEMME YHTEYDESSÄ JUURI 
SINUUN?

ESS on pyytänyt kansallisia tilastoviranomaisia laatimaan 
edustavan satunnaisotantaan perustuvan listan tutkimuk-
seen mahdollisesti osallistuvista henkilöistä. Sinä olet yk-
si mukaan osuneista.
 
OSALLISTUMINEN TUTKIMUKSEEN
Haastattelun aikana sinulta kysytään joukko kysymyk-
siä, jotka koskevat asenteitasi sekä keskeisiä elämäntapah-
tumiasi. Lisäksi kysytään asiakysymyksiä. Kysymysten 
aihealueet käsittelevät politiikkaa ja uskontoa sekä mie-
lipiteitäsi koskien yhteiskunnallisia asioita. Haastattelun 
aikana antamasi vastaukset tallennetaan sähköisesti. Ke-
räämme samalla myös tietoa alueesta, jolla asut.

Osallistumisesi tutkimukseen on vapaaehtoista. Voit myös 
vapaasti valita, mihin kysymyksiin haluat vastata, ja voit 
keskeyttää haastattelun milloin tahansa ilman selitystä.

MIKÄLI ET HALUA OSALLISTUA

Mikäli päätät olla osallistumatta tutkimukseen, tulemme 
pyytämään ja tallentamaan mahdollisesti antamasi syyn 
(esimerkiksi kielivaikeudet tai sairastaminen). Tämä tie-
to auttaa meitä varmistamaan, että tutkimukseen vastan-
neiden joukko on tilastollisesti Suomessa asuvia edustava. 
 

Henkilökohtaisten tietojesi suojeleminen on meille 

tärkeää. Tässä esitteessä kerromme tarkemmin 

siitä, mitä tutkimuksessa kerätyillä tiedoilla 

tehdään ja miten niitä säilytetään.

MITÄ KERÄTYILLE TIEDOILLE TAPAHTUU?

 – Käsittelemme kaikkia sinusta keräämiämme tietoja 
ehdottoman luottamuksellisesti EU:n tietosuoja-ase-
tuksen (GDPR) sekä kansallisen tietosuojalainsää-
dännön mukaisesti.

 – Vain Tilastokeskuksella on pääsy yhteystietoihisi (ni-
mi, osoite, puhelinnumero).

 – Tiedonkeruun valmistuttua Tilastokeskus toimit-
taa tutkimusaineiston ilman nimi- tai yhteystieto-
ja ESS:n tietoarkistoon (NSD – Norjan tietoarkisto 
Bergenissä).

 – Kaikki yhteystietosi poistetaan tutkimusaineiston jul-
kistukseen mennessä, viimeistään kesäkuussa 2020.

 – Tutkimuksessa kerätty aineisto säilytetään tietotur-
vallisesti ennalta määrittelemättömän ajan ja saa-
tetaan tieteelliseen tutkimuskäyttöön tutkijoille, 
opiskelijoille sekä muille eurooppalaisten yhteiskun-
nallisista asenteista kiinnostuneille.

 – On periaatteessa mahdollista, joskin hyvin epätoden-
näköistä, että joitakin kerättyjä tietoja yhdistelemällä 
(kansalaisuus, ikä, ammatti, alue) sinut on mahdollis-
ta tunnistaa. Tämä on mahdollista vain yksittäisten 
ei-julkaistavien kyselyvastausten kohdalla.

 – Kyselyvastauksiin on pääsy vain tutkijoilla, joiden on 
erikseen haettava käyttölupaa sekä annettava tieto-
suojasitoumus tutkimusaineiston käyttöön.

 – Tutkimustulokset julkistetaan ESS:n internetsivuilla 
toukokuuhun 2020 mennessä.

 – Teemme kaiken mahdollisen varmistaaksemme, että 
yksikään osallistuja ei ole tunnistettavissa julkaistavis-
ta tuloksista.

OIKEUTESI

Niin kauan kun vastauksesi on mahdollista tunnistaa tut-
kimusaineistosta, sinulla on oikeus tietää, mitä tietoja si-
nusta on tallennettu ja pyytää tietojesi hävittämistä sekä 
rajoittaa henkilökohtaisten tietojesi käyttöä ja niihin pää-
syä. Kun nimeäsi ja osoitettasi koskevat tiedot on hävitet-
ty, antamiasi tietoja ei ole enää mahdollista poistaa. 

Sinulla on oikeus tehdä halutessasi valitus tietosuojaviran-
omaisille Suomessa (Tietosuojavaltuutettu) tai Yhdisty-
neessä Kuningaskunnassa (Information Commissioner’s 
Offi  ce). 

MILLÄ OIKEUDELLA KÄSITTELEMME 
HENKILÖTIETOJASI?

Henkilötietojesi käsittelyoikeus ESS:ssä perustuu EU:n 
tietosuoja-asetuksen tarkoittamaan yleiseen etuun ja Suo-
messa voimassa oleviin lakeihin, jotka koskevat henkilötie-
tojen käsittelyä tilastotoiminnassa. 

 

MISTÄ LÖYDÄT LISÄTIETOA?

Lisätietoja tutkimuksesta löydät Tilastokeskuksen 

tiedon keruusivustolta: tilastokeskus.fi /ess sekä

ESS:n kotisivuilta: europeansocialsurvey.org

Täydellinen tietosuojaseloste: 

europeansocialsurvey.org/about/privacy.html
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