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Tutkimme Suomessa asuvien arvoja ja mielipiteitä 

Mikä mielestäsi tekee yhteiskunnasta oikeudenmukaisen? Ymmärtävätkö poliitikot tavallisten 

kansalaisten huolia? Entä mitä mieltä olet Suomen terveyspalvelujen tasosta nykyisin? 

Mielipiteesi on tärkeä! 

Sinut on valittu Arvot ja mielipiteet Suomessa -tutkimukseen, joka on osa kansainvälistä European 

Social Survey (ESS) -tutkimuskokonaisuutta. ESS kuvaa eri Euroopan maissa asuvien ihmisten arvoja 

ja asenteita sekä niissä tapahtuneita muutoksia laajasti ja monipuolisesti. Tietojen keräämisestä 

Suomessa vastaa Tilastokeskus. Tällä kertaa ajankohtaisia aiheita ovat hyvinvointi ja kokemukset 

yhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta.  

Osallistumisesi on tärkeää, sillä kukaan muu ei voi korvata sinua. Tutkimus antaa luotettavan 

kokonaiskuvan arvoista ja mielipiteistä vain, jos mukana on erilaisista taustoista tulevia ja eri 

elämäntilanteissa eläviä ihmisiä. 

Miten toimit? 

Haastatteluun on helppo osallistua. Se ei vaadi sinulta etukäteen valmistautumista. Tilastokeskuksen 

haastattelija ottaa sinuun yhteyttä lähiaikoina sopiakseen haastattelusta kanssasi. Voit myös itse 

ottaa häneen yhteyttä. Yhteystiedot löytyvät kirjeen yläkulmasta. 

Vastauksesi ovat luottamuksellisia 

Kaikki haastattelussa antamasi tiedot ovat luottamuksellisia, eikä tutkimuskäyttöön luovutettavasta 

aineistosta voi tunnistaa yksittäisiä vastaajia. Tilastokeskuksen haastattelijoilla ja tutkijoilla on lakiin 

perustuva vaitiolovelvollisuus.  

Kaikkien Tilastokeskuksen kyselyihin vastanneiden kesken arvotaan vuosittain 50 kappaletta  

100 euron arvoisia lahjakortteja. 

Tule mukaan − tähän tutkimukseen osallistuminen on ollut aiempien vastaajien mielestä 

mielenkiintoista! 

 

Kiitos yhteistyöstä!  
 

 

 

Jussi Heino 

tilastojohtaja   Käännä  
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Lisätietoja 

Lisätietoja tutkimuksesta saat oheisista esitteistä, sinuun myöhemmin yhteydessä olevalta 

tilastohaastattelijalta tai tutkimuksen internetsivulta osoitteesta tilastokeskus.fi/ess 

Tietosuoja 

Tilastokeskuksen tehtävänä on laatia yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja. Arvot ja mielipiteet 

Suomessa -tutkimus on osa laajaa kansainvälistä tutkimushanketta (European Social Survey, ESS), 

jossa on Suomen lisäksi mukana noin 30 maata. Turun yliopisto vastaa Suomen kansallisesta 

tiedonkeruusta, jonka toteuttaa Tilastokeskus. 

Tilastokeskus on poiminut tutkimukseen kutsuttavien yhteystiedot väestötietojärjestelmästä. 

Henkilötietojesi käsittelyoikeus ESS:ssä perustuu Suomen lakiin ja EU:n tietosuoja-asetuksen 

tarkoittamaan yleiseen etuun. Yhteystietojesi ohella Tilastokeskus käyttää Suomen tutkimusaineiston 

laadunvarmistukseen hallinnollisista rekistereistä saatavia tietoja, kuten väestöön kuuluvien ikää, 

sukupuolta, perheellisyyttä, koulutusta, työssäkäyntiä ja asuinaluetta.  

ESS-tiedonkeruun valmistuttua Tilastokeskus toimittaa anonymisoidun tutkimusaineiston Tampereen 

yliopiston Yhteiskunnalliseen tietoarkistoon ja ESS:n tietoarkistoon (NSD – Norjan tietoarkisto 

Bergenissä), jonne eri maissa kerätyt aineistot kootaan. Tietoja luovutettaessa tutkimukseen 

osallistuneiden nimiä ei kerrota eikä henkilöiden suora tunnistaminen aineistosta ole mahdollista. 

Tarkempia lisätietoja tietosuojasta löydät oheisesta tietosuojaesitteestä. 

Tilastokeskuksen tietosuojavastaavan sähköpostiosoite on tietosuoja@tilastokeskus.fi 

Norjan tietoarkiston tietosuojavastaavan sähköpostiosoite on dpo.esseric@europeansocialsurvey.org 

 

TK-41-1126-18 
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Kutsu haastatteluun: Tutkimme arvoja ja mielipiteitä 

Tilastohaastattelija otti sinuun äskettäin yhteyttä sopiakseen kanssasi Suomessa asuvien arvoja ja 

mielipiteitä koskevasta haastattelusta. Haastattelu on osa kansainvälistä European Social Survey (ESS) 

-tutkimuskokonaisuutta. Lähestymme sinua nyt uudestaan. Toivomme että saamme haastatella juuri 

sinua, koska emme voi vaihtaa tilallesi ketään toista. Kukaan toinen ei voi kertoa, mitä juuri sinä 

ajattelet kysytyistä asioista. 

Tule mukaan − tähän tutkimukseen osallistuminen on ollut aiempien vastaajien mielestä 

mielenkiintoista!  

Miten toimit? 

Haastatteluun on helppo osallistua. Haastattelija, jonka yhteystiedot löydät kirjeen yläkulmasta, ottaa 

sinuun uudelleen yhteyttä sopiakseen haastatteluajasta ja -paikasta. Voit valita sinulle parhaiten 

sopivan ajankohdan. Haastatteluun ei tarvitse valmistautua etukäteen mitenkään. 

Kaikkien Tilastokeskuksen kyselyihin vastanneiden kesken arvotaan vuosittain 50 kappaletta 100 

euron arvoisia lahjakortteja. 

Mielipiteesi on tärkeä! 

Olet asuinalueellasi harvoja ikäisiäsi, joille tilaisuutta kertoa omista mielipiteistään tarjotaan. Tutkimus 

antaa luotettavan kokonaiskuvan arvoista ja mielipiteistä vain, jos mukana on erilaisista taustoista 

tulevia ja eri elämäntilanteissa eläviä ihmisiä.  

Vastauksesi ovat luottamuksellisia 

Kaikki haastattelussa antamasi tiedot ovat luottamuksellisia. Tilastokeskuksen haastattelijoilla ja 

tutkijoilla on lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus.  

 

Kiitos yhteistyöstä!  

 

 

 

Jussi Heino 

tilastojohtaja 

 

 

Käännä  
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Lisätietoja 

Lisätietoja tutkimuksesta saat tilastohaastattelijalta ja tutkimuksen internetsivulta osoitteesta 

tilastokeskus.fi/ess 

Tietosuoja 

Tilastokeskuksen tehtävänä on laatia yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja. Arvot ja mielipiteet 

Suomessa -tutkimus on osa laajaa kansainvälistä tutkimushanketta (European Social Survey, ESS), 

jossa on Suomen lisäksi mukana noin 30 maata. Turun yliopisto vastaa Suomen kansallisesta 

tiedonkeruusta, jonka toteuttaa Tilastokeskus. 

Tilastokeskus on poiminut tutkimukseen kutsuttavien yhteystiedot väestötietojärjestelmästä. 

Henkilötietojesi käsittelyoikeus ESS:ssä perustuu Suomen lakiin ja EU:n tietosuoja-asetuksen 

tarkoittamaan yleiseen etuun. Yhteystietojesi ohella Tilastokeskus käyttää Suomen tutkimusaineiston 

laadunvarmistukseen hallinnollisista rekistereistä saatavia tietoja, kuten väestöön kuuluvien ikää, 

sukupuolta, perheellisyyttä, koulutusta, työssäkäyntiä ja asuinaluetta.  

ESS-tiedonkeruun valmistuttua Tilastokeskus toimittaa anonymisoidun tutkimusaineiston Tampereen 

yliopiston Yhteiskunnalliseen tietoarkistoon ja ESS:n tietoarkistoon (NSD – Norjan tietoarkisto 

Bergenissä), jonne eri maissa kerätyt aineistot kootaan. Tietoja luovutettaessa tutkimukseen 

osallistuneiden nimiä ei kerrota eikä henkilöiden suora tunnistaminen aineistosta ole mahdollista. 

Tarkempia lisätietoja tietosuojasta löydät oheisesta tietosuojaesitteestä. 

Tilastokeskuksen tietosuojavastaavan sähköpostiosoite on tietosuoja@tilastokeskus.fi 

Norjan tietoarkiston tietosuojavastaavan sähköpostiosoite on dpo.esseric@europeansocialsurvey.org 
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