Tulo- ja elinolotutkimus
TK/2882/10.00.01/2021

Tilastokeskus tutkii elinoloja Suomessa − vastaathan!
Minkä verran maksat asumisesta? Riittävätkö kotitaloutesi tulot menoihin? Saatko
terveyspalveluita silloin kun tarvitset niitä?
Sinun kotitaloutesi on tullut mukaan Tilastokeskuksen tulo- ja elinolotutkimukseen, jolla keräämme
tietoa ihmisten arkielämään ja toimeentuloon vaikuttavista asioista. Tutkimuksen aihe koskettaa
kaikkia – olet sitten työssä, työttömänä, eläkkeellä, opiskelemassa tai teet jotain muuta.
Saaduista vastauksista laaditaan virallisia tilastoja, joiden pohjalta seurataan muun muassa
kotitalouksien toimeentulon ja pienituloisuuden kehitystä ja elinoloissa tapahtuvia muutoksia.
Osallistuthan kanssamme luotettavan tiedon tuottamiseen!

Odota soittoa tai ota itse yhteyttä
•

Tutkimus tehdään haastattelemalla sinua tai jotakuta muuta kotitaloutesi jäsentä puhelimitse.
Jos emme tavoita kotitalouttasi puhelimitse, saatamme koronatilanteen salliessa ottaa yhteyttä
myös käymällä kotiosoitteessasi. Tavoittelemme sinua, koska sinulla on oikeus osallistua.

•

Voit myös itse ottaa yhteyttä haastattelijaan ja ilmoittaa puhelinnumerosi ja ehdottaa sinulle
sopivaa haastatteluaikaa. Haastattelijan yhteystiedot ovat kirjeen yläosassa oikealla.

Vastaajana olet korvaamaton
Tutkimukseen on valittu satunnaisesti noin 12 000 kotitaloutta Suomesta. Sinun kotitaloutesi edustaa
tutkimuksessa noin 300 muuta alueesi ja ikäryhmäsi kotitaloutta. Tutkimukseen valikoituneen
kotitalouden tilalle ei voi vaihtaa mitään toista kotitaloutta.
Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden kotitalouksien kesken arvotaan 10 kappaletta 100 euron
arvoisia lahjakortteja S- tai K-ryhmän kauppoihin.

Huolehdimme tietosuojastasi
Tilastokeskus on valtion tilastovirasto, joka tekee yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja ja tutkimuksia.
Käsittelemme vastauksiasi luottamuksellisesti. Tilastokeskuksen henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.
Käytämme antamiasi tietoja elinoloja ja toimeentuloa koskevien tilastojen laatimiseen.
Tilastoaineistosta ei voi tunnistaa tutkimukseen osallistunutta henkilöä. Tilastoaineistoja voidaan
luovuttaa tilastollisiin selvityksiin ja tieteelliseen tutkimukseen. Katso lisätiedot kääntöpuolelta.
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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 kotitalouttasi ei voi tunnistaa valmiista
tilastoaineistosta. Aineistoon liitetään Tilastokeskuksen käytössä olevia
kotitalouden jäsenten demografisia tietoja (esimerkiksi sukupuoli, ikä ja
koulutus), tuloja kuvaavia tietoja (esimerkiksi eläkkeet, palkat, yrittäjätulot,
sosiaaliturvaetuudet), verotusta kuvaavia tietoja ja velkaantumistietoja
esimerkiksi verohallinnon, Eläketurvakeskuksen ja Kansaneläkelaitoksen
aineistoista. Näitä tietoja voidaan liittää aineistoon eri ajankohdilta
tutkimustarkoituksiin.

Tiedonkeruun
tietosuojaseloste

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

Yhteystietojen
lähde

Osoitetiedot: Väestörekisteriin 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.stat.fi/keruu/tuel
Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse: toimeentulo@stat.fi
Puhelimitse keruuta koskeviin tiedusteluihin vastaavat:
yliaktuaari Kaisa-Mari Okkonen puh. 029 551 3408 ja yliaktuaari Sonja Bärlund puh. 029 551 6525.
Saat lisätietoja tietosuojasta ja rekisteröidyn oikeuksista osoitteesta: www.stat.fi/tietosuoja
Tilastohaastattelijoistamme saat lisätietoja osoitteesta: www.stat.fi/keruu/haastattelijat.html
Kiitos yhteistyöstä!
Jussi Heino
osastopäällikkö
Tilastokeskus

Postiosoite:
00022 TILASTOKESKUS

Käyntiosoite:
Työpajankatu 13, Helsinki

www.tilastokeskus.fi
Y-tunnus: 0245491-1

