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     Lösenord 

Enkät om penningspel 2017  
 

Välkommen att delta i Enkäten om penningspel! Varmt tack för ditt medverkande för ett år sedan. Du berättade då 
att du är intresserad av att delta även i år. 

Det finländska penningspelsystemet förnyades i början av år 2017. Tre spelbolag, RAY, Veikkaus och Fintoto 
sammanslogs. Med den här undersökningen utreds eventuella konsekvenser av sammanslagningen. 
Undersökningen är en del av THL:s omfattande undersökningsprojekt. 

Genom att medverka i undersökningen deltar du i utlottningen av 50 st. presentkort på 100 € som utlottas 
årligen. 

Din åsikt är viktig 

Tack vare dina svar får vi information om penningspelandet och dess eventuella konsekvenser i Finland. Du är en 
bland de 4 600 personer som bjuds in att delta i årets undersökning. Det är viktigt att svara.  

Det är lätt att delta 

Vänligen besvara enkäten via internet före 25.1.2018. Blanketten finns på adressen www.stat.fi/tup/rahapelit. Uppe 
till höger i brevet finns dina personliga koder för inloggningen.  

Dina svar är konfidentiella 

Alla uppgifter som du lämnar är konfidentiella. Statistikcentralen tar bort alla uppgifter som gör det möjligt att 
identifiera enskilda uppgiftslämnare innan materialet skickas till forskare. Materialet behandlas med statistiska 
metoder och det går alltså inte att urskilja hur någon enskild person har svarat. 

Tilläggsuppgifter 

Mera information om undersökningen och forskarnas kontaktinformation finns på internet på adressen 
www.thl.fi/enkatenompenningspel. 

 

Tack för samarbetet!   
                         Jussi Heino   Juhani Eskola 

                            SC, statistikdirektör   THL, generaldirektör 
 

 
Statistikcentralen är ett statligt ämbetsverk som sammanställer statistik och gör utredningar som gäller samhällsförhållanden. Insamlingsmaterialet 
kompletteras med bakgrundsuppgifter ur de administrativa material som Statistikcentralen och THL har tillgång till, t.ex. uppgifter om familj och 
utbildning, uppgifter om inkomster, sysselsättning och beskattning (t.ex. löneinkomster, pensioner, arbetsmarknadsstöd), kredit- och låneuppgifter (t.ex. 
bostadslån), uppgifter om socialförmåner (t.ex. bostadsstöd, dagpenning), hälso- och vårduppgifter samt uppgifter om domar. Om du ger ditt samtycke 
till undersökningen kan dina uppgifter användas för ovan nämnda ändamål. Dessutom görs en analys om dem som inte svarat. Statistikcentralen och 
THL får bara lämna ut material och sammanslaget material för vetenskapliga undersökningar och statistiska utredningar. Materialet överlämnas till 
Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv vid Tammerfors universitet för att kunna användas av forskare. Utlämningen av material sker alltid på ett 
sådant sätt att det inte är möjligt att direkt identifiera dem som deltagit i undersökningen. 


