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Logga in på blanketten på adressen 

www.stat.fi/svara 

Vi undersöker åsikterna om droger – du har valts med i enkäten! 

Är droger ett problem i ditt bostadsområde? Ska användning av droger bestraffas? Borde man 

kunna skaffa cannabis på laglig väg?  

Det här är några av de frågor som utreds i en vetenskaplig undersökning som är ett samarbete mellan 

Institutet för hälsa och välfärd (THL), Statistikcentralen och Ungdomsforskningsnätverket. Du är en av 

de få som valts med i undersökningen. Du svarar väl oberoende av om du själv har använt alkohol 

eller droger. Var med och delta! 

Det är lätt att delta  

Besvara enkäten via internet inom en vecka (med dator, surfplatta eller smarttelefon). Adressen till 

webblanketten och dina personliga koder finns i rutan ovan i brevet.  

Bland dem som deltagit i enkäten utlottas tre presentkort på 500 euro till Verkkokauppa 

(www.verkkokauppa.com). 

Ingen kan ersätta dig som uppgiftslämnare 

Eftersom vi inte kan bjuda in alla personer som är bosatta i Finland att svara på enkäten har 8 200 

personer slumpmässigt tagits ut ur Statistikcentralens databas över befolkningen i Finland.  

I undersökningen representerar du personer i din åldersgrupp och ditt bostadsområde och du kan inte 

bytas ut mot någon annan.  

Vi tar hand om ditt dataskydd 

Statistikcentralen är ett statligt ämbetsverk som sammanställer statistik och gör utredningar som gäller 

samhällsförhållanden. Vi behandlar dina svar konfidentiellt. Ditt namn sammanslås inte med svaren. 

Statistikcentralen raderar alla identifikationsuppgifter innan materialet överlämnas till forskarna vid 

THL. Resultaten publiceras som statistik och tabeller där man inte kan se vad enskilda personer svarat. 

Undersökningsmaterialet arkiveras permanent utan personuppgifter i Dataarkivet. Mera information 

finns på andra sidan. 

  

              Vänd →  

http://www.stat.fi/svara
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Grund för 

behandlingen av 

personuppgifter 

Genomförandet av en vetenskaplig undersökning av allmänt intresse 

enligt 4 § 3 punkten i dataskyddslagen. 

Uppgifter som 

sammanslås med 

insamlat material 

För att göra det lättare att besvara enkäten kompletteras det insamlade 

materialet med registeruppgifter. De uppgifter som sammanslås är 

befolkningsvariabler (ålder, kön, modersmål, civilstånd, antal barn, 

bostadshushållets storlek, antalet personer under 18 år och den yngsta 

medlemmens födelseår i bostadshushållet, regionala uppgifter) samt 

uppgifter om utbildning och inkomster. Uppgifterna behandlas på ett 

sådant sätt att du inte kan identifieras i det färdiga statistikmaterialet. 

Dataskyddsbeskrivning 

för datainsamlingen 

Dataskyddsombudets 

kontaktuppgifter 

Mera information om behandlingen av dina personuppgifter finns här: 

thl.fi/paihdetutkimus/tietosuoja (på finska) 

 

Statistikcentralen: tietosuoja@stat.fi  

THL: tietosuoja@thl.fi 

Källa för 

kontaktinformationen 

Adressuppgifter: Statistikcentralens databas som grundar sig på 

befolkningsdatasystemet. 

Kontaktinformationen lämnas inte ut utanför Statistikcentralen. 

Ytterligare information om undersökningen och förfrågningar 

Mera information om enkäten finns i den bifogade broschyren samt på adressen:  

www.thl.fi/drogenkat  

Du kan kontakta oss per e-post: paihdetutkimus@stat.fi  

Mera information får du också på Statistikcentralens datainsamlingssidor: www.stat.fi/narkotikaenkat  

Tack för samarbetet!  

Jussi Heino Anu Muuri Sinikka Aapola-Kari 

avdelningschef avdelningschef (tf.) forskningsdirektör 

Statistikcentralen Institutet för hälsa och välfärd Ungdomsforskningsnätverket 
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