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Tutkimme Suomessa asuvien arvoja ja mielipiteitä – tule mukaan! 

Mikä mielestäsi tekee yhteiskunnasta oikeudenmukaisen? Ymmärtävätkö poliitikot tavallisten 

kansalaisten huolia? Entä miten koronaviruspandemia on vaikuttanut sinun arkeesi?  

Tervetuloa Suomi Euroopassa -tutkimukseen, joka on osa kansainvälistä tutkimuskokonaisuutta. 

Tutkimus kuvaa eri Euroopan maissa asuvien ihmisten arvoja ja asenteita laajasti ja monipuolisesti. 

Suomen osuudesta vastaa Turun yliopisto ja tietojen keräämisestä Tilastokeskus. 

Vastaaminen on helppoa 

• Voit vastata kyselyyn tietokoneella, puhelimella tai tabletilla. Verkkokyselyyn ei tarvitse 

valmistautua etukäteen. 

• Linkin lomakkeelle ja henkilökohtaisen kirjautumiskoodisi löydät kirjeen yläosassa olevasta 

laatikosta. 

 

Kukaan muu ei voi korvata sinua 

Sinä olet ikäryhmäsi ja asuinalueesi edustaja tutkimuksessa, eikä kukaan muu voi korvata sinua. 

Tutkimus antaa luotettavan kokonaiskuvan vain, jos mukana on erilaisista taustoista tulevia ja eri 

elämäntilanteissa eläviä ihmisiä. 

Vastauksesi ovat luottamuksellisia 

Jos et voi vastata verkossa, lähetämme sinulle paperilomakkeen noin kolmen viikon sisällä. 

Vastaaminen kestää noin 50 minuuttia ja osallistuminen on vapaaehtoista.  

Kaikki antamasi tiedot ovat luottamuksellisia, eikä tutkimuskäyttöön luovutettavasta aineistosta voi 

tunnistaa yksittäisiä vastaajia. Tilastokeskuksen tutkijoilla on lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus.  

Lisätietoja tutkimuksesta saat oheisista esitteistä.  

      Käännä → 

Kirjaudu lomakkeelle osoitteessa: 

www.stat.fi/suomieuroopassa          

Kirjautumiskoodi    

https://www.stat.fi/suomieuroopassa
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Suomi Euroopassa 

Henkilötietojen 

käsittelyperuste 

Rekisterinpitäjä 

Suomi Euroopassa -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.  

Yleisen edun mukaisen tieteellisen tutkimuksen toteuttaminen tietosuojalain 4 § 3-

kohdan perusteella. 

The European Social Survey European Research Infrastructure Consortium (ESS 

ERIC) 

Kerättyyn aineistoon 

liitettävät tiedot 

Aineiston luovutus 

Tietosuojavastaavan 

yhteystiedot 

Tilastokeskus käyttää Suomen tutkimusaineiston laadunvarmistukseen 

hallinnollisista rekistereistä saatavia tietoja. Liitettävät tiedot ovat: väestöön 

kuuluvien ikä, sukupuoli, perheellisyys, koulutus, työssäkäynti ja asuinalue. 

ESS-tiedonkeruun valmistuttua Tilastokeskus toimittaa anonymisoidun 

tutkimusaineiston Tampereen yliopiston Yhteiskunnalliseen tietoarkistoon ja 

ESS:n tietoarkistoon (NSD – Norjan tietoarkisto), jonne eri maissa kerätyt 

aineistot kootaan. Tietoja luovutettaessa tutkimukseen osallistuneiden nimiä ei 

kerrota eikä henkilöiden suora tunnistaminen aineistosta ole mahdollista.  

Tilastokeskus: tietosuoja@tilastokeskus.fi 

Norjan tietoarkisto: ess-gdpr@cessda.eu 

Tiedonkeruun 

tietosuojaseloste 

Henkilötietojesi käsittelystä kerrotaan tarkemmin oheisessa tietosuojaesitteessä. 

Yhteystietojen lähde Osoitetiedot: Väestötietojärjestelmään perustuva Tilastokeskuksen tietokanta. 

Yhteystietoja ei luovuteta Tilastokeskuksen ulkopuolelle. 

Kiitos yhteistyöstä! 

Jussi Heino 

osastopäällikkö 

Tilastokeskus 


