Suomi
Euroopassa

Mitä tutkimme?

Miksi juuri sinä
tulit valituksi?

Suomi Euroopassa -tutkimus on osa
kansainvälistä tutkimushanketta
(European Social Survey, ESS), jossa on
mukana 30 maata.

Kaikkien suomalaisten mielipiteiden
selvittäminen haastattelemalla olisihyvin
kallista ja vaikeaa. Siksi tutkimukseen on
valittu 4 500 Suomessa asuvaa 15 vuotta
täyttänyttä henkilöä.

Tutkimuksella halutaan selvittää, mitä
mieltä erilaisissa elämäntilanteissa
olevat ja eri maissa asuvat ihmiset ovat
yhteiskunnallisesti tärkeistä asioista.

Suomen osuudesta vastaa Turun
yliopisto ja rahoituksesta Suomen
Akatemia. Tulokset julkaistaan
loppuvuodesta 2022.

Miksi tutkimus tehdään?
On tärkeää, että kansalaiset saavat
tilaisuuden ilmaista, mitä ajattelevat
yhteiskunnasta, jossa elävät.
Tutkimus tehdään, jotta yhteiskunnassa
tapahtuvista muutoksista saadaan
kattava kuva. Tutkimuksen avulla
tapahtuneita muutoksia voidaan
ymmärtää paremmin.
Tutkimuksessa kerättyjä tietoja
hyödyntävät tutkijat, päätöksentekijät
ja tiedotusvälineet Suomessa ja
maailmalla.

Miksi sinun vastauksesi
on tärkeä?

Koettu onnellisuus ja luottamus toisia ihmisiä kohtaan
eri Euroopan maissa 2016
7
Luottamus toisiin ihmisiin, keskiarvo asteikolla 0–10

Kysymykset liittyvät muun muassa
henkilökohtaiseen hyvinvointiin ja
sosiaalisiin suhteisiin.

Sinä olet mukana tässä joukossa ja edustat
tutkimuksessa noin 1 300 ikäistäsi.
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Lähde: ESS 2016

Osallistuminen on helppoa, eikä
vastaaminen vaadi sinulta etukäteen
valmistautumista.
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Koettu onnellisuus, keskiarvo asteikolla 0–10

Tutkimuksessa kysyttäviä tietoja emme
voi saada mistään muualta. Sinä olet
oman elämäsi paras asiantuntija, eikä
kukaan muu voi korvata sinua – olethan
mukana!

Miten tutkimukseen
osallistutaan?

Ranska

Portugali

Tutkimuksen luotettavuuden varmis
tamiseksi on tärkeää, että vastaajat
edustavat eri-ikäisiä ja erilaisia ihmisiä.
Mukaan valittujen vastaukset yleistetään
tilastollisin menetelmin kuvaamaan
koko väestöä.
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Voit vastata kyselyyn helposti verkko- tai
paperilomakkeella. Löydät tarvittavat
tiedot saatekirjeestä.

Tutkimukseen vastataan
verkko- tai paperilomakkeella.

KYSY MEILTÄ!

Osallistuminen on helppoa,
eikä vastaaminen vaadi sinulta
etukäteen valmistautumista.

Turun yliopisto
Professori Heikki Ervasti,
puh. 029 450 2158, heikki.ervasti@utu.fi

Annamme mielellämme lisätietoa
tutkimuksesta.

Projektitutkija Mari Anttila,
puh. 029 450 4022, mari.k.anttila@utu.fi

LISÄTIETOA:
www.stat.fi/suomieuroopassa
www.europeansocialsurvey.org

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:

– tuottaa luotettavaa tietoa yhteiskunnan
tarpeisiin
– tukee tietoon perustuvaa päätöksentekoa
– edistää tilastotiedon käyttöä
– luo edellytyksiä tutkimukselle

Vastauksesi ovat
luottamuksellisia
Tilastokeskuksessa tietoja
käsittelevillä henkilöillä on lakiin
perustuva vaitiolovelvollisuus ja
tutkimuksen tulokset julkaistaan
sellaisessa muodossa, ettei
niistä voi tunnistaa yksittäisen
henkilön antamia vastauksia.

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

