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Tutkimme eri elämänalueilla tarvittavia perustaitoja 

Sinut on valittu mukaan laajaan kansainväliseen haastattelututkimukseen. Suomessa toteutettava 

tiedonkeruu on osa OECD:n organisoimaa aikuisten taitotutkimusta (PIAAC). Tutkimuksen avulla 

kartoitetaan esimerkiksi sitä, kuinka työvoiman osaaminen vastaa nyky-yhteiskunnan 

osaamistarpeisiin. Luotettavien tulosten saamiseksi tarvitsemme myös sinun vastaustasi, olethan 

mukana! 

Osallistuminen on helppoa  

Tutkimuksen tiedot kerätään haastattelemalla. Tilastokeskuksen haastattelija tavoittelee sinua 

lähiaikoina sopiakseen haastattelusta kanssasi. Haastatteluun ei tarvitse valmistautua etukäteen. 

Voit myös itse ottaa yhteyttä haastattelijaan. Yhteystiedot löytyvät kirjeen alaosasta. 

Vastaajana olet korvaamaton 

Kyselyyn on valittu satunnaisesti 8 000 iältään 16–65-vuotiasta henkilöä. Edustat kyselyssä ikäisiäsi ja 

alueellasi asuvia henkilöitä, eikä tilallesi voi vaihtaa ketään muuta. Tutkimus antaa luotettavan 

kokonaiskuvan vain, jos mukana on erilaisista taustoista tulevia ja eri elämäntilanteissa eläviä ihmisiä.  

Osallistumalla tutkimukseen saat itsellesi 20 euron arvoisen sähköisen lahjakortin. Lisäksi kaikkien 

vastanneiden kesken arvotaan kolme 500 euron S-ryhmän lahjakorttia. 

Huolehdimme tietosuojastasi 

Käsittelemme vastauksiasi luottamuksellisesti. Tilastokeskuksen henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus. 

Tilastoaineistosta ei voi tunnistaa tutkimukseen osallistunutta henkilöä.  

Teemme yhteiskunnallisesti merkittävää tutkimusta 

Tilastokeskus on valtion tilastovirasto, joka tekee yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja ja tutkimuksia. 

Tilastokeskus toteuttaa tiedonkeruun yhteistyössä Koulutuksen tutkimuslaitoksen kanssa opetus- ja 

kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta.  
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Kansainvälinen aikuisten  

taitotutkimus PIAAC 

TK/1268/10.00.01/2022 

 

 

Postiosoite: Käyntiosoite:  www.tilastokeskus.fi 

00022 TILASTOKESKUS Työpajankatu 13, Helsinki Y-tunnus: 0245491-1 

 

Henkilötietojen 

käsittelyperuste 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoittama yleinen etu 

Rekisterinpitäjä Opetus ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö 

Kerättyyn aineistoon 

liitettävät tiedot 

Vastaamisen helpottamiseksi tiedonkeruussa käytetään seuraavia rekisteritietoja: 

äidinkieli, syntymäaika, sukupuoli, koulutus-, ammatti- ja työpaikkatiedot. Tilastokeskus 

täydentää kerättyä aineistoa rekisteritiedoilla eri ajankohdilta: sinun ja asuntokuntasi 

muiden jäsenten ikä, rekisteröity sukupuoli, siviilisääty, perhe-, asumis- ja 

asuinpaikkatiedot, koulutus- ja tutkintotiedot, tulo-, etuus- ja työssäkäyntitiedot, ammatti- 

ja työpaikkatiedot, työnhakutiedot, vero- ja varallisuustiedot, äidinkieli, kansalaisuus, 

maahanmuuttovuosi ja synnyinmaa sekä tieto kuolinsyystä ja -vuodesta. Myös 

keskeneräisiä vastauksia voidaan hyödyntää aineistossa. 

Aineiston luovutus  

ja säilytys 

Tilastokeskus luovuttaa anonymisoidun aineiston tutkimuskäyttöön tietosuojaselosteessa 

luetelluille tutkimusorganisaatioille. Tunnisteeton aineisto säilytetään toistaiseksi.  

Tiedonkeruun 

tietosuojaseloste 

Henkilötietojesi käsittelystä (ml. rekisteröidyn oikeudet) kerrotaan tarkemmin täällä: 

https://tem.fi/piaac-tietosuojaseloste 

Yhteystietojen lähde Osoitetiedot: Tilastokeskuksen väestörekisteriin perustuva tietokanta. 

Muut yhteystiedot, kuten sinulle ja kotitaloutesi jäsenille merkityt  

puhelinnumerot: julkisesti saatavilla olevat lähteet. 

Yhteystietojasi ei luovuteta Tilastokeskuksen ulkopuolelle. 

Lisätietoja tutkimuksesta ja tiedustelut 

Saat lisätietoja kyselystä haastattelijalta ja internetistä osoitteesta: https://ktl.jyu.fi/fi/piaac tai 

www.stat.fi/piaac Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse: piaac.info@stat.fi  

 

Kiitos yhteistyöstä! 

 

 

Jussi Heino Päivi Häkkinen 

tilastojohtaja varajohtaja 
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