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Töissä? Sairaana? 
Työnhakija? Eläkeläinen? 
Riippumatta siitä mitä teet – sinua 
tarvitaan luomaan kuva Ruotsin 
työmarkkinoista  

 

Sinun ei tarvitse 
odottaa!Voit sopia 
ajankohdan haastattelulle 
vaikka heti. Soita tai 
lähetä tekstiviesti 
numeroon 010 479 62 00, 
tai lähetä sähköpostiviesti 
osoitteeseen aku-
dih@scb.se. 

 
 
Varaa haastattelu toisella 
kielellä tai viittomakielen 
tulkki 
010-479 65 30 
aku-tolk@scb.se 

 

Kysymyksiä AKU-
tutkimuksesta 
010-479 62 00 
010-479 42 60 
aku@scb.se 

 
Tulokset ja tiedot 

www.scb.se/aku 

Hei! SCB kutsuu sinut osallistumaan Työvoimatutkimukseen 

(Arbetskraftsundersökningarna, AKU). 

 

Noin 2 viikon kuluttua haastattelija soittaa sinulle kysyäkseen ainun 

tämänhetkisestä tilanteestasi työmarkkinoilla – käytkö töissä, 

etsitkö töitä, oletko eläkeläinen, opiskeletko vai teetkö jotain 

muuta. Haastattelu kestää yleensä 5-10 minuuttia. Jos haluat, voit 

myös itse varata sinulle sopivan ajankohdan puhelimitse, 

sähköpostilla tai tekstiviestillä. 

 

Kukaan muu ei voi korvata sinua 

Sinut on valittu mukaan satunnaisesti. Osallistuminen on luonnollisesti 

vapaaehtoista, mutta toivomme että haluat osallistua, koska AKU on 

tärkeä tutkimus. Se antaa tietoa esimerkiksi työttömyydestä ja 

työajoista, ja sitä käytetään poliittisten päätösten perusteena, jotka 

vaikuttavat sinuun ja kaikkiin Ruotsissa asuviin. 

 

Onko sinulla kysyttävää? 

Onko sinulla tutkimuksesta tai tutkimukseen osallistumisesta 

jotain kysyttävää? Ota yhteyttä niin autamme sinua. 

Suuret kiitokset jo ennakkoon 

yhteistyöstä! Ystävällisin terveisin 

 

  
Magnus Sjöström Elisabet Andersson 

Johtaja, Työvoimatutkimukset Apulaisjohtaja 

SCB SCB

 

SCB luo kuvaa Ruotsista 

Ruotsin tilastoviranomainen SCB tuottaa 
yhteiskunnalle tilastoja päätöksentekoa, keskustelua 
ja tutkimusta varten. Se tehdään hallituksen, 
viranomaisten, tutkijoiden ja elinkeinoelämän 
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toimeksiannoista. Tilastomme edistävät tietoon 
perustuvaa yhteiskunnallista keskustelua ja hyvin 
perusteltua päätöksenteko
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  Kuka toteuttaa tutkimuksen? 

SCB toteuttaa Työvoimatutkimuksen valtiopäivien 

ja hallituksen toimeksiannosta. Tutkimus on osa 

Ruotsin virallista tilastoa, eikä sitä siis tehdä 

kaupallisessa tarkoituksessa 

 

Ketkä käyttävät vastauksia ja millä tavalla? 

Kun olemme keränneet vastaukset, kokoamme 

niistä tilaston taulukoiden ja kaavioiden 

muotoon. Tilastoja käyttävät valtiopäivät ja 

hallitus, poliittiset puolueet, lehdet, TV ja radio, 

yritykset, ammattiliitot, tutkijat ja opiskelijat, 

suuri yleisö. Tilastoista ei voi nähdä yksittäisen 

henkilön vastauksia. 

 

SCB voi joissakin tapauksissa luovuttaa dataa ja 

muita tutkimukseen kuuluvia tietoja eteenpäin 

tutkijoille tai muille tilastoja tuottaville tahoille. 

Tutkimus ja tilastointi joissa SCB:n materiaaleja 

käytetään kuuluvat salassa pidettäviin tietoihin, 

riippumatta siitä tapahtuuko käyttö SCB:llä tai 

muualla. SCB on hyvin pidättyväinen materiaalien 

luovuttamisen suhteen. 

 

Haetaanko minusta joitakin tietoja jo 

ennakkoon? 

Kyllä. Jotta sinun ei tarvitse antaa sellaisia tietoja 

jotka ovat jo SCB:n rekisterissä, haemme seuraavat 

tiedot: osoite, synnyinmaa, mahdollinen 

maahanmuuttovuosi, koulutus, työpaikan nimi, 

osoite ja toimiala, sekä tulot (jos tiedot löytyvät). 

 

Missä tulokset julkaistaan? 

Tilastot julkaistaan joka kuukausi SCB: n 

verkkosivuilla www.scb.se/aku. Tuloksista 

kerrotaan tavallisesti myös tiedotusvälineissä, 

erilaisissa raporteissa ja maiden välisissä 

vertailuissa. Televisiossa, sanomalehdissä ja 

radiossa usein mainittu virallinen 

työttömyysluku on peräisin tästä tutkimuksesta. 

 

Miksi minun pitäisi osallistua tutkimukseen? 

Osallistumalla autat meitä luomaan todellisen 

kuvan Ruotsin työmarkkinoista. Soitamme joka 

kuukausi 29 500 henkilölle. Jokainen haastateltava 

vastaa väestöstä noin 300 henkilöä, joten sinun 

vastauksesi ovat tärkeitä! 

  
En käy töissä – pitäisikö minun silti osallistua 

tutkimukseen? 

Kyllä, jokaisen ihmisten tilanne riippumatta siitä 

käykö töissä tai ei on tärkeä, jotta saamme 

mahdollisimman todenmukaisen kuvan 

työmarkkinoista. Jos haastattelisimme vain 

työssäkäyviä ihmisiä, kuva työmarkkinoista näyttäisi 

vääristyneeltä. 

 

En ole Ruotsin kansalainen – pitäisikö minun silti        

osallistua?   

Kyllä, sillä tilastojen on tarkoitus kuvastaa kaikkien 

Ruotsissa asuvien tilannetta, kansalaisuudesta 

riippumatta. 

 

Pitääkö minun vastata kaikkiin kysymyksiin? 

Ei pidä, voi halutessasi jättää sellaiset kysymykset 

väliin, joihin ei halua vastata. Osaan kysymyksistä, 

esimerkiksi käytkö töissä vai et, on vastattava, jotta 

haastattelua voidaan käyttää tutkimuksessa. 

Haastattelija pitää huolen näistä asioista. 

 

Pysyvätkö minun vastaukseni varmasti salassa? 

Pysyvät. Haastattelussa antamasi vastaukset 

pidetään salassa, ja kaikilla haastattelujen parissa 

työskentelevillä on vaitiolovelvollisuus. Tiedot 

pidetään salassa julkisuus- ja salassapitolain 

(2009:400, 24 luku, 8§) mukaisesti.  

 

Lisäksi henkilötietojen käsittelemisestä säädetään 

EU:n tietosuoja-asetuksessa, laissa (2001:99) ja 

asetuksessa (2001:100) julkisesta tilastoinnista. 

Lisäksi säädöksiä on laissa (2018:00) EU:n 

tietosuoja-asetusta täydentävistä määräyksistä sekä 

lakiin liittyvissä määräyksissä. 

 

Sinulla on oikeus saada kopio eli rekisteriote tiedoistasi, joita 

SCB rekisterinpitäjänä käsittelee. Jos pyyntö tehdään 

sähköisesti, sinulla on oikeus saada ote sähköisessä muodossa. 

Jos SCB mielestäsi on käsitellyt henkilötietoja EU:n tietosuoja-

asetuksen vastaisesti, sinulla on oikeus saada tietyissä 

tapauksissa tietosi poistettua. Kun pyydät rekisteriotetta, 

muista ilmoittaa henkilötunnuksesi. 

 

Milloin minulle soitetaan? 

Soitamme noin 2 viikon kuluttua siitä, kun olet 

saanut tämän kirjeen. Työelämässä tapahtuvat 

muutokset ovat tärkeä osa tilastoja – esimerkiksi 

kuinka usein ihmiset vaihtavat työpaikkaa ja 

kuinka kauan työttömyys kestää. Siksi 

haastattelemme kaikkia useammin kuin kerran, 

tavallisesti kahdeksan kertaa kolmen kuukauden 

välein. Osassa haastatteluja voidaan esittää myös 

työmarkkinoita koskevia lisäkysymyksiä, 

esimerkiksi työympäristöön liittyen. 

 

Lisää kysymyksiä ja vastauksia löydät sivuiltamme: 

www.scb.se/aku-info 

Sieltä löytyy myös esittelykirje useilla eri kielillä. 
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