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Kirjaudu lomakkeelle osoitteessa 

www.stat.fi/vastaa  

Tutkimme päihteisiin liittyviä mielipiteitä – sinut on valittu mukaan 
kyselyyn! 

Ovatko huumeet ongelma asuinalueellasi? Tuleeko huumeiden käytöstä rangaista? Pitäisikö 

kannabista voida hankkia laillisesti?  

Muun muassa näistä asioista kysytään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Tilastokeskuksen 

ja Nuorisotutkimusverkoston yhteistyönä tehtävässä tieteellisessä tutkimuksessa. Olet yksi harvoista 

tutkimukseen valituista, joten vastaathan riippumatta siitä, oletko itse käyttänyt alkoholia tai 

huumeita. Tule mukaan! 

Vastaaminen on helppoa  

Vastaa kyselyyn verkossa viikon kuluessa (tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella). 

Verkkolomakkeen osoitteen sekä henkilökohtaiset tunnuksesi löydät kirjeen yläosassa olevasta 

laatikosta.  

Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan kolme 500 euron lahjakorttia Verkkokauppaan 

(www.verkkokauppa.com). 

Vastaajana olet korvaamaton 

Koska emme voi kutsua kaikkia Suomessa asuvia vastaamaan, on tutkimukseen valittu 8 200  

henkilön satunnainen joukko Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta.  

Edustat tutkimuksessa ikäryhmääsi ja asuinaluettasi, eikä tilallesi voi vaihtaa ketään muuta.  

Huolehdimme tietosuojastasi 

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

Käsittelemme vastauksiasi luottamuksellisesti. Nimeäsi ei yhdistetä vastauksiisi. Tilastokeskus poistaa 

aineistosta kaikki tunnistetiedot, ennen kuin se luovutetaan THL:n tutkijoille. Tulokset julkaistaan 

tilastoina ja taulukoina, joista ei voi tunnistaa yksittäisen henkilön vastauksia. Tutkimusaineisto 

arkistoidaan pysyvästi ilman henkilötietoja Tietoarkistoon. Katso lisätiedot kääntöpuolelta. 

  Käännä → 

  

https://www.stat.fi/vastaa
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Henkilötietojen 

käsittelyperuste 

Yleisen edun mukaisen tieteellisen tutkimuksen toteuttaminen 

tietosuojalain 4 § 3-kohdan perusteella. 

Kerättyyn aineistoon 

liitettävät tiedot 

 

 

 

 

Tiedonkeruun 

tietosuojaseloste 

Tietosuojavastaavan 

yhteystiedot 

Yhteystietojen lähde 

 

Kerättyä aineistoa täydennetään rekisteritiedoilla vastaamisen 

keventämiseksi. Liitettävät tiedot ovat: väestölliset muuttujat (ikä, 

sukupuoli, äidinkieli, siviilisääty, lasten lukumäärä, asuntokunnan koko, 

asuntokunnan alle 18-vuotiaiden lukumäärä ja nuorimman jäsenen 

syntymävuosi, aluetiedot), koulutus- ja tulotiedot. Tiedot käsitellään niin, 

että sinua ei voi tunnistaa valmiista tilastoaineistosta. 

Henkilötietojesi käsittelystä kerrotaan tarkemmin täällä:  

thl.fi/paihdetutkimus/tietosuoja 

Tilastokeskus: tietosuoja@stat.fi 

THL: tietosuoja@thl.fi 

Osoitetiedot: Väestötietojärjestelmään perustuva Tilastokeskuksen 

tietokanta. Yhteystietoja ei luovuteta Tilastokeskuksen ulkopuolelle. 

Lisätietoja tutkimuksesta ja tiedustelut 

Saat lisätietoja kyselystä oheisesta esitteestä ja internetistä osoitteesta: www.thl.fi/paihdetutkimus  

Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse: paihdetutkimus@stat.fi 

Saat lisätietoja myös Tilastokeskuksen tiedonkeruusivuilta: www.stat.fi/paihdetutkimus  

Kiitos yhteistyöstä!   

Jussi Heino Anu Muuri Sinikka Aapola-Kari 

osastopäällikkö osaston johtaja (vs.) tutkimusjohtaja 

Tilastokeskus Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Nuorisotutkimusverkosto 
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