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Tilastokeskus tutkii työllisyystilannetta Suomessa – vastaathan!
Työvoimatutkimus koskee kaikkia: palkansaajia, yrittäjiä, työttömiä, opiskelijoita, koululaisia,
eläkeläisiä ja omaa kotitalouttaan hoitavia. Kaikkien vastaukset ovat tärkeitä. Saaduista vastauksista
laaditaan tilastoja esimerkiksi työllisyydestä ja työttömyydestä Suomessa.

Vastaaminen on helppoa
Kirjaudu lomakkeelle verkossa osoitteessa: www.stat.fi/tyo/lomake tai QR-koodilla:
Kirjaudu lomakkeelle turvallisesti verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.
Voit vastata kyselyyn tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Vastaaminen kestää noin 10 minuuttia.
Jos osallistut tutkimukseen mieluummin puhelimitse, odota haastattelijan soittoa. Voit itsekin
ottaa yhteyttä häneen ja ilmoittaa puhelinnumerosi tai sopia haastatteluajan. Haastattelijan yhteystiedot
ovat kirjeen yläosassa oikealla. Mikäli emme saa verkkovastaustasi emmekä tavoita sinua puhelimitse,
saatamme koronatilanteen salliessa tavoitella sinua myös käymällä kotiosoitteessa.

Vastaajana olet korvaamaton
Kysymme työajoista, työnhausta, työttömyyden kestosta, koulutukseen osallistumisesta ja viimeksi
tehdystä työstä. Tuhannet 15-89 -vuotiaat vastaavat kyselyyn kuukausittain. Olet yksi satunnaisesti
mukaan valituista ja edustat kyselyssä ikäisiäsi ja alueellasi asuvia. Tilallesi ei voi vaihtaa ketään muuta.
Tilastokeskuksen kyselyihin vastanneiden kesken arvotaan vuosittain 50 kappaletta sadan euron
arvoisia lahjakortteja.

Huolehdimme tietosuojastasi
Tilastokeskus on valtion tilastovirasto, joka tekee yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja ja tutkimuksia.
Käsittelemme vastauksiasi luottamuksellisesti. Tilastokeskuksen henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.
Käytämme antamiasi tietoja työllisyyttä koskevien tilastojen laatimiseen. Tilastoaineistosta ei voi
tunnistaa tutkimukseen osallistunutta henkilöä. Tilastoaineistoja voidaan luovuttaa tilastollisiin
selvityksiin ja tieteelliseen tutkimukseen. Katso lisätiedot kääntöpuolelta.
Käännä →
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Henkilötietojen
käsittelyperuste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoittama yleinen etu.

Kerättyyn
aineistoon
liitettävät tiedot

Vastaamisen helpottamiseksi kerättyä aineistoa täydennetään rekisteritiedoilla.
Tiedot käsitellään niin, että sinua ei voi tunnistaa valmiista tilastoaineistosta.
Liitettävät tiedot ovat: perhetiedot ja koulutus-, tulo-, etuus- ja
työssäkäyntitiedot, pääasiallinen toiminta sekä väestölliset muuttujat
(esimerkiksi ikä, sukupuoli, siviilisääty, kansalaisuus, syntymämaa, äidinkieli ja
aluetiedot). Tulevaisuudessa aineistoon voidaan liittää tutkimustarkoituksiin
myös tulo-, eläke- ja etuustietoja sekä terveys- ja kuolemansyytietoja.

Tiedonkeruun
tietosuojaseloste

Henkilötietojesi käsittelystä kerrotaan tarkemmin täällä:
www.stat.fi/tyovoimatutkimus/tietosuoja

Yhteystietojen
lähde

Osoitetiedot: Väestötietojärjestelmään perustuva Tilastokeskuksen tietokanta.
Muut yhteystiedot, kuten sinulle ja kotitaloutesi jäsenille merkityt
puhelinnumerot: julkisesti saatavilla olevat lähteet.
Yhteystietoja ei luovuteta Tilastokeskuksen ulkopuolelle.

Lisätietoja tutkimuksesta ja tiedustelut
Saat lisätietoja kyselystä internetistä osoitteesta: www.tilastokeskus.fi/keruu/tyo
Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse: tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi
Verkkovastaamisen tuki: puh. 0800 09191
Saat lisätietoja tietosuojasta ja rekisteröidyn oikeuksista osoitteesta: www.stat.fi/tietosuoja
Tilastohaastattelijoistamme saat lisätietoja osoitteesta: www.stat.fi/keruu/haastattelijat.html
Följebrev på svenska finns på webbadressen: www.stat.fi/keruu/tyo/ohjeet_sv.html
The accompanying letter in English can be found at: www.stat.fi/keruu/tyo/ohjeet_en.html

Kiitos yhteistyöstä!
Jussi Heino
osastopäällikkö
Tilastokeskus
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