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Käyttäjätunnus
Salasana

Tutkimme eriarvoisuuteen liittyviä mielipiteitä
Ovatko tuloerot Suomessa mielestäsi liian suuret, vai maksavatko paremmin tienaavat liikaa veroja?
Kuinka voimakkaita ristiriitoja Suomessa vallitsee eri sosiaaliryhmien, esimerkiksi nuorten ja vanhojen
ihmisten välillä?
Eriarvoisuus Suomessa -tutkimuksessa kartoitetaan suomalaisten mielipiteitä tuloeroista. Olemme
kiinnostuneita vastauksistasi riippumatta siitä, mihin sosiaaliryhmään koet kuuluvasi. Tilastokeskus
toteuttaa tutkimuksen Tampereen yliopiston yhteydessä toimivan Tietoarkiston toimeksiannosta.

Osallistuminen on helppoa
Voit vastata kyselyyn verkossa 30.9.2019 mennessä. Kirjeen oikeasta yläkulmasta löydät
internetosoitteen sekä henkilökohtaiset tunnukset, joiden avulla pääset kirjautumaan lomakkeelle.
Mikäli et voi vastata verkossa, otamme sinuun uudelleen yhteyttä myöhemmin.
Kaikkien Tilastokeskuksen kyselyihin vastanneiden kesken arvotaan vuosittain 50 kpl 100 euron arvoisia
lahjakortteja.

Vastauksesi on tärkeä
Koska emme voi kutsua kaikkia Suomessa asuvia vastaamaan, on tutkimukseen valittu 2 500 henkilön
satunnainen joukko Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta. Edustat tutkimuksessa
ikäryhmääsi ja asuinaluettasi, eikä kukaan muu voi korvata sinua. Tutkimus on osa laajaa
kansainvälistä tutkimushanketta, jossa vastauksia verrataan yli 50 muun maan tuloksiin.

Antamasi tiedot ovat luottamuksellisia
Kysymyksiin vastataan nimettömänä. Tilastokeskus poistaa aineistosta kaikki tunnistetiedot, ennen kuin
se luovutetaan Tampereen yliopiston yhteydessä toimivaan Tietoarkistoon ja kansainväliseen GESIStietoarkistoon. Yksittäisen henkilön vastauksia ei voi tunnistaa kerätystä aineistosta julkaistavista
tuloksista.
Kiitos yhteistyöstä!
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Tietosuoja
Tutkimuksen rekisterinpitäjänä toimii Tietoarkisto (www.tietoarkisto.fi). Tilastokeskus vastaa tutkimuksessa
tiedonkeruun toteutuksesta. Henkilötietojen käsittelyperusteena on yleisen edun mukaisen tieteellisen
tutkimuksen toteuttaminen tietosuojalain 4 § 3-kohdan perusteella. Erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta
käsittelykiellosta poiketaan tietosuojalain 6 § 7-kohdan perusteella. Eduistasi on huolehdittu mm.
varmistamalla tietoturvan korkea taso. Tietojasi ei käsitellä tunnisteellisessa muodossa kauempaa kuin se on
välttämätöntä tutkimuksen toteuttamiseksi.
Tämän kirjeen lähettämiseen käytetyt yhteystiedot ja tutkimusaineistoon liitettävä tieto vastaajan
asuinmaakunnasta ja äidinkielestä on saatu Tilastokeskuksen tietokannasta, joka perustuu väestörekisteriin.
Saat lisää tietoa henkilötietojen käsittelystä ja sinulle kuuluvista oikeuksista ottamalla yhteyttä Tietoarkistoon.
Yksityiskohtainen tietosuojaseloste on nähtävillä osoitteessa www.fsd.uta.fi/fi/issp2019

Lisätietoja
Lisätietoja tutkimuksesta löydät internetistä osoitteesta www.tilastokeskus.fi/issp ja
www.fsd.uta.fi/fi/aineistot/kansainvalisia-aineistosarjoja/international-social-survey-programme
Tiedonkeruun toteutuksesta vastaavat Tilastokeskuksessa:
Anna-Riikka Aarnio
Markku Nieminen

puh. 029 551 3555
puh. 029 551 2519

s-posti: issp.info@tilastokeskus.fi
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