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SUOMEN AKATEMIA

TUTKIMUS AMMATTIRAKENTEEN JA
SOSIAALISEN ASEMAN MUUTOKSESTA

Arvoisa vastaaja

Tämä kyselytutkimus on osa tutkimushanketta, joka selvittää maamme am-
mattirakenteen ja kansalaisten sosiaalisen aseman muutoksia 1980-luvulla
Vastaava tutkimus suoritettiin edellisen kerran vuonna 1981. Tutkimus toteu-
tetaan Tampereen yliopiston sosiologian ja sosiaalipsykologian laitoksella
Suomen Akatemian rahoittamana.

Teidän lisäksenne tutkimukseen on valittu arpomalla Väestön keskusre-
kisteristä vastaajiksi noin 4000 iältään 18-65 -vuotiasta suomalaista eri
puolilta maata. Vastaajat edustavat palkansaajia, yksityisyrittäjiä, yksityisiä
ammatinharjoittajia, maatalousyrittäjiä ja ammatissa toimimattomia.Tut-
kimuksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että Teidän mielipiteenne tulee
kuuluviin, jotta kaikkien ryhmien näkemykset ovat mukana yhtäläisellä pai-
nolla.

Vastauksenne tullaan käsittelemään tilastollisesti. Tilastotaulukoista ei
voi tunnistaa kenenkään yksityisiä vastauksia. Kootut tiedot tulevat vain tut-
kijoiden käyttöön ja ne käsitellään ehdottoman luottamuksellisina. Yksittäi-
sistä kyselylomakkeista ei anneta tietoja ulkopuolisille.

Kyselyyn vastaaminen tapahtuu yleensä rengastamalla (esim. 1) vallitse-
vaa asiantilaa tai mielipidettänne vastaava vaihtoehto tai kirjoittamalla vas-
taus.

Pyydämme Teitä palauttamaan täytetyn vastauslomakkeen oheisessa kir-
jekuoressa  viimeistään 9. toukokuuta 1988 mennessä.

Mikäli Teillä on jotakin kysyttävää postikyselyn tai koko tutkimuksen suh-
teen, voitte soittaa numeroon 931/156 950 (Pekka Syrjälä tai Jouko Nikula).

Toivomme Teidän suhtautuvan myönteisesti työhömme!

Tutkimusryhmän puolesta

Raimo Blom
apulaisprofessori

tutkimuksen vastuullinen johtaja



SUOMEN AKATEMIA

TUTKIMUS AMMATTIRAKENTEEN JA
SOSIAALISEN ASEMAN MUUTOKSESTA

1. (6) Sukupuolenne? 7. (16) Jos työskentelette teollisuudessa, millä teollisuuden
1. mies 2 nainen toimialalla? Rengastakaa oikea vaihtoehto,

1. elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus
2. (7-8) Syntymävuotenne? 19_____ 2  tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuotteiden valmistus

3. puutavaran valmistus
4. paperiteollisuustuotteiden valmistus, graafinen tuo-

tanto
5. kemiallisten, maaöljy- kumi- ja muovituotteiden

valmistus
A. NYKYINEN AMMATTI 6 savi-, lasi~ ja kivituotteiden valmistus

7. metallien valmistus
3.(9-11) Mikä on nykyinen ammattinne? 8. metalli- ja konepajatuotteiden valmistus

9. muu valmistus, muu teollisuus
_________________________________________
_________________________________________ 8. (17) Jos työskentelette valtion, kunnan tai kuntainliiton

palveluksessa, millä seuraavista lohkoista työpaikkanne
on? Rengastakaa oikea vaihtoehto.

1. varsinainen hallinto, maanpuolustus, palo- ja pelastus-
3a. Mainitkaa joitain päätehtäviänne: toimi

______________________________________ 2. opetus tai tutkimus
______________________________________ 3. terveydenhuolto
______________________________________ 4. sosiaalitoimi

5. kulttuuri- ja virkistyspalvelut
6 kiinteistö- ja rakennustoimi, puhtaanapito

4 (12-13) Mikä on Teidän ammattiasemanne? Rengastakaa 7 liikenne tai tietoliikenne
oikea vaihtoehto.

1  maanviljelijä (yli 50 peltohehtaaria) 9. (18) Mikä on työpaikkanne koko (esim. pankin konttori,
2  maanviljelijä (15-50 peltohehtaaria) tehdas, laitos)? Rengastakaa oikea vaihtoehto.
3. maanviljelijä (alle 15 peltohehtaaria) 1. 1-5 henkilöä
4. pienyrittäjä tai itsenäinen ammatinharjoittaja 2. 6-10 henkilöä

(korkeintaan 1 työntekijä) 3. 11-20 henkilöä
5. yrittäjä (2-10 työntekijää) 4. 21-50 henkilöä
6. yrittäjä (yli 10 työntekijää) 5. 51 - 100 henkilöä
7. johtotehtävissä oleva ylempi toimihenkilö 6. 101 - 500 henkilöä
8. muu ylempi toimihenkilö 7 yli 500 henkilöä
9. työnjohtotehtävissä oleva alempi toimihenkilö
10. muu alempi toimihenkilö 10. (19) Millainen on päätoimenne palkkaustapa? Rengas-

11. työntekijä takaa oikea vaihtoehto.
12. ammatissa toimimaton (esim. kotirouva, opiskelija) 1.  urakkapalkka (yksilöllinen/ryhmäurakka)
13. työtön 2. perustuntipalkka + urakkalisä
14. eläkeläinen 3. tuntipalkka

4. kuukausipalkka
5. (14) Millä elinkeino- tai toimialalla työskentelette? Ren- 5. kuukausipalkka + provisio
gastakaa oikea vaihtoehto, 6. provisiopalkka

1. maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys 7. muu palkkaperuste, mikä__________________
2. kaivos- ja muu kaivannaistoiminta ___________________________________________
3. teollisuus
4. sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 11. (20-24) Kuinka suuri on keskimääräinen palkkanne
5. rakennustoiminta kuukaudessa päätoimesta (brutto)?
6. tukku- ja vähittäiskauppa, ravitsemus- ja majoitus-
toiminta noin.___________________ mk/kuukausi
7. kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
8. rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja liike-toimintaa 12. (25) Millainen työaikamuoto työssänne on? Rengasta-
palveleva toiminta kaa lähinnä työaikamuotoanne vastaava vaihtoehto.
9. yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 1 jatkuva päivätyö

6. (15) Missä seuraavista toimitte? Rengastakaa oikea vaih- 2. kaksivuorotyö
toehto. 3. kolmivuorotyö

4. periodityö
1. yksityisessä yrityksessä tai yhtiössä 5. epäsäännölliset työajat
2. valtion, kunnan tai kuntainliiton palveluksessa 6. muu työaikajärjestys
3. valtion (kunnan) liikelaitoksessa tai yrityksessä
4. osuustoiminnallisessa yrityksessä tai yhteisössä 13. (26) Työskentelettekö osa-aikatyössä? Rengastakaa oi-
5. muussa yhteisössä tai järjestössä kea vaihtoehto.
6. muussa, missä____________________________ 1. kyllä 2. ei
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14. (27) Onko työnne tulosvastuullista? Rengastakaa tilan- 2. muodollinen
nettanne kuvaava vaihtoehto. asema

1 kyllä 2. ei työpaikalla 1 2 3 4 5
3. työtehtävien

täyttäminen 1 2 3 4 5
15. (28) Onko Teillä nykyisen päätoimenne lisäksi sivutoi- 4. henkilökohtaiset
mia? Rengastakaa oikea vaihtoehto, luonteen-

1. kyllä 2. ei piirteet 1 2 3 4 5
5. sukupuoli 1 2 3 4 5
6. taloudellinen

B: TYÖYHTEISÖ asema 1 2 3 4 5
16. (29) Työskentelettekö pääasiassa yksin vai työryhmäs- 7. perhetilanne 1 2 3 4 5
sä? Rengastakaa oikea vaihtoehto. 8. luottamustoimet

1. yksin 2. työryhmässä (esim. ay-
liikkeessä) 1 2 3 4 5

17. (30-31) Jos työskentelette työryhmässä, kuinka monta
henkilöä siihen kuuluu? 22. (47) Kuinka monet Teidän asemassanne työskentele-

_____ henkilöä vät henkilöt saavat työpaikallanne tiettyjen palveluvuosien
jälkeen merkittäviä ylennyksiä? (Ylennys = muutos ammat-

18. (32) Kumpaa sukupuolta työtoverinne lähinnä ovat? tinimikkeessä, merkittävä palkankorotus ja vastuualueen
Rengastakaa oikea vaihtoehto. laajennus) Rengastakaa oikea vaihtoehto.

1. vain naisia 1. useat
2.  suurimmaksi osaksi naisia 2. jotkut
3. yhtä paljon miehiä kuin naisiakin 3. ei juuri kukaan
4. enemmistö miehiä
5. vain miehiä 23. (48) Kuinka suuri osa koko työ- tai toimipaikkanne hen-

kilökunnasta työskentelee ATK-tekniikkaan perustuvien
19. (33) Ketkä tavallisesti tekevät samankaltaisia tehtäviä laitteiden kanssa? Rengastakaa tilannetta vastaava vaih-
kuin Te? Rengastakaa oikea vaihtoehto. toehto.

1. vain naiset 1. ei kukaan
2. enimmäkseen naiset 2. vain muutama
3. yhtä hyvin miehet kuin naisetkin 3. alle 1/4
4. enimmäkseen miehet 4. yli 1/4
5.  vain miehet 5. yli 1/2

6. yli 3/4
7. kaikki tai lähes kaikki

20. (34-38) Missä määrin työyhteisönne jäsenille ovat 8. en osaa sanoa
luonteenomaisia seuraavat piirteet? Rengastakaa kussakin 24. (49) Käytättekö Te työssänne ATK-tekniikkaan perustu-
kohdassa jokin numeroista 1-5 sen mukaan, kumpaa vaih- via laitteita? Rengastakaa oikea vaihtoehto.
toehtoa lähempänä mielipiteenne on. 1. kyllä 2. ei

1. valmius auttaa haluttomuus auttaa
toista työssä 5 4 3 2 1 toista työssä 25. (50) Kuinka suuri osa työajastanne kuluu ATK-tekniik-

kaan perustuvan laitteen kanssa? Rengastakaa tilannetta
2 kiinnostus välinpitämättömyys parhaiten kuvaava vaihtoehto.

työyhteisön työyhteisön 1. vähemmän kuin 1/4 työajasta
toimintaan 5 4 3 2 1 toiminnasta 2. 1/4 työajasta

epäoikeuden 3. puolet työajasta
3.  epäoikeuden- mukaisuuteen 4. 3/4 työajasta

mukaisuutta suhtaudutaan 5.  suunnilleen koko työaika
ei hyväksytä 5 4 3 2 1 välinpitämättömästi

26. (51-61) Millaisia työvälineitä tai laitteita käytätte työs-
4. työtoverit työtoverit eivät sänne? Rengastakaa asiantilaa vastaava vaihtoehto kussa-

tuovat rohkeasti tuo esiin kin kohdassa erikseen. kyllä ei
esiin omia omia
mielipiteitään 5 4 3 2 1 mielipiteitään 1. kirjoitus- ja/tai laskukonetta 1 2

2. puhelinta 1 2
5.  kyky tarvittaessa haluttomuus 3. jotain muuta konetta tai laitetta,

asettaa yleinen etu asettaa yleinen joka ei ole ATK-laite 1 2
henkilökohtaisen etu oman edun 4. tietokoneeseen yhdistettyä
edun edelle 5 4 3 2 1  edelle kassaa tai kassapäätettä 1 2

5. erillistä tekstinkäsittelylaitetta 1 2
21. (39-46) Missä määrin työntekijöiden asema työyhtei- 6. tietokonepäätettä 1 2
sössänne riippuu seuraavista tekijöistä? Rengastakaa 7. mikrotietokonetta 1 2
asiantilaa lähinnä vastaava vaihtoehto kussakin kohdassa 8. ohjelmoitavaa työstökonetta 1 2
erikseen. 9. ATK valvontalaitteita, joilla

ei riipu riippuu riippuu riippuu riippuu ohjataan tuotantoprosessia
lainkaan vähän jonkin melko erittäin tai sen osaa 1 2

verran paljon paljon 10. jotakin muuta ATK-tekniikkaan
perustuvaa ohjaus~, mittaus- tai

1. koulutus- tai valvontalaitetta 1 2
sivistystaso 1 2 3 4 5 11. muuta konetta tai laitetta 1 2
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27. (62-64) Työvälineillä tai koneilla on suuri vaikutus sii- 34. (74- 75) Miten tilanne/yrityksenne kannattavuus on ke-
hen, kuinka ihmiset tekevät työtään. Kuinka paljon työväli- hittynyt 1980-luvun aikana ja kuinka arvioitte sen kehittyvän
ne tai kone, jolla työskentelette vaikuttaa seuraaviin työnne seuraavan viiden vuoden aikana? Rengastakaa arvioitanne
piirteisiin? Rengastakaa tilannettanne lähinnä vastaava parhaiten vastaava vaihtoehto sekä A- että B-sarakkeesta.
vaihtoehto kussakin kohdassa A. 1980-1988 B.1988-1992

ei lain- vähän jonkin melko erittäin 1 parantunut huomattavasti 1. paranee huomattavasti
1. työtahtiin tai kaan verran paljon paljon 2. parantunut jonkin verran 2 paranee jonkin verran
päivittäin tehtä- 3. pysynyt ennallaan 3 pysyy ennallaan
vän työn määrään 1 2 3 4 5 4. heikentynyt jonkin verran 4 heikkenee jonkin verran
2. päivittäisiin 5. heikentynyt huomattavasti 5. heikkenee huomattavasti
työtehtäviin 1 2 3 4 5 35.  (6-15) Missä määrin seuraavat tekijät ovat vaikuttaneet
3. työtapoihin 1 2 3 4 5 tilanne/yrityksenne kannattavuuteen? Rengastakaa kussa-
Seuraavat, jakson C. kysymykset on tarkoitettu yrittäjille ja kin kohdassa tilannetta parhaiten kuvaava vaihtoehto.
viljelijöille. Jos olette palkkatyöntekijä, siirtykää jaksoon D., ei lain- vähän jonkin melko erittäin
eli jatkakaa kysymyksestä 41. 1. kilpailun kaan verran paljon paljon

kiristyminen 1 2 3 4 5
C. YRITTÄJILLE JA VILJELIJÖILLE 2. kustannusten
28.(65) Oletteko päätoiminen vai sivutoiminen yrittäjä/am- nousu 1 2 3 4 5
matinharjoittaja/viljelijä? Rengastakaa oikea vaihtoehto. 3. verotuksen

kiristyminen 1 2 3 4 5
1. päätoiminen 2. sivutoiminen 4. teknologian

puutteellisuus 1 2 3 4 5
29. (66-67) Mikä on tilanne kokonaisala ja peltoala? Ren- 5. koulutuksen
gastakaa oikea vaihtoehto sekä a- että b-kohdassa. puute 1 2 3 4 5
a. kokonaisala (ha) b. peltoala (ha) 6. valtion tai kunnan
1. alle 10 1. alle 5 lainsäädännölliset
2. 10- 20 2. 5-10 tai hallinnolliset
3. 21- 30 3 11-20 rajoitus-
4. 31- 50 4 21-50 toimenpiteet 1 2 3 4 5
5. 51-100 5 yli 50 7. ikä, terveys tms. 1 2 3 4 5
6. yli 100 8. työvoiman puute 1 2 3 4 5

9. velkaantuneisuus 1 2 3 4 5
30. (68-69) Kuinka monta työntekijää Teidän lisäksenne 10. muu, mikä _____1 2 3 4 5
yrityksessänne/tilallanne työskentelee? Rengastakaa oi- ________________
kea vaihtoehto sekä a- että b-kohdassa

a.  vakituisesti b. tilapäisesti 36. (16-23) Kuinka tärkeitä ovat seuraavat tekijät paran-
1. ei yhtään 1. ei yhtään nettaessa tilanne/yrityksenne kannattavuutta? Rengasta-
2 1- 2 työntekijää 2 1-2 työntekijää kaa mielipidettänne lähinnä oleva vaihtoehto kussakin koh-
3 3- 5 työntekijää 3 3-5 työntekijää dassa erikseen. täysin melko ei tär- melko erittäin
4 6-10 työntekijää 4 6-10 työntekijää merki- merki- keää, tärkeää tärkeää
5. 11-20 työntekijää 5 11-20työntekijää tykse- tykse- mutta
6. 21-50työntekijää 6 21-50työntekijää töntä töntä ei merki-
7 yli 50 työntekijää 7 yli 50 työntekijää tykse-

töntä-
kään

31. (70)  Osallistuvatko muut perheenjäsenet tilanne/yrityk- 1 laajentaminen 1 2 3 4 5
senne hoitoon? Rengastakaa oikea vaihtoehto. 2. koneistuksen

1. kyllä 2 ei lisääminen 1 2 3 4 5
3. koulutuksen

32. (71-72)Mikä on tilanne päätuotanto suunta? Rengasta lisääminen 1 2 3 4 5
kaa oikea vaihtoehto. 4. hintojen
1 maidontuotanto 7. vihannesten kasvatus nostaminen 1 2 3 4 5
2 lihantuotanto 8 öljykasvientuotanto 5. verotuksen
3 siipikarjan kasvatus 9 sokerijuurikastuotanto keventäminen 1 2 3 4 5
4 kananmunien tuotanto 10. turkistarhaus 6. valtion tuen
5 sikojen kasvatus 11 ns. sekatuotantotila lisääminen 1 2 3 4 5
6 viljantuotanto 7. erikoistuminen 1 2 3 4 5

8 muu, mikä____
____________ 1 2 3 4 5

33. (73) Mikä on yrityksenne toimiala? Rengastakaa oikea
vaihtoehto.
1. maa-, metsä-ja kalatalous, metsästys 37. (24) Oletteko yhteistyössä jonkun muun yrityksen tai
2. kaivos- ja muu kaivannaistoiminta järjestön kanssa (esim. Kesko, Hankkija, SOK, Osuuspankki
3. teollisuus tms.)? Rengastakaa oikea vaihtoehto.
4. sähkö, kaasu- ja vesihuolto 1. kyllä 2. ei
5. rakennustoiminta
6. tukku- ja vähittäiskauppa, 38.  (25) Jos olette yhteistyössä, miten? Rengastakaa oikea

ravitsemus- ja majoitustoiminta vaihtoehto.
7. kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 1. sopimustuotannossa
8. rahoitus~, vakuutus-, kiinteistö- ja 2. alihankkijana

liike-toimintaa palveleva toiminta 3. jälleenmyyjänä
9. henkilökohtaiset palvelut 4. muuten, miten ___________________________________
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39 (26-31) Missä määrin yhteistyökumppaninne vaikuttaa c. Työskennellä päivä huomatta-
seuraaviin toimintanne kannalta tärkeisiin asioihin? Ren- vasti rauhallisempaan työtahtiin
gastakaa tilannetta parhaiten kuvaava vaihtoehto kussakin palkan silti pienentymättä 1 2
kohdassa. ei lain- vähän jonkin melko erittäin d. Päättää itse, mitä tehdä tai

kaan verran paljon paljon mihin työhön ryhtyä 1 2
1 tuote 1 2 3 4 5
2 tuotanto- 45. (42- 44) Valvooko työnantajanne? Rengastakaa kussa-

menetelmät 1 2 3 4 5 kin kohdassa oikea vaihtoehto.
3. tuotannon määrä 1 2 3 4 5 kyllä ei
4. tuotteen laatu 1 2 3 4 5 1. työnne tuloksellisuutta 1 2
5. tuotteen hinta 1 2 3 4 5 2 kuinka paljon käytätte aika
6. muu, mikä kuhunkin tehtäväänne 1 2
_________ 1 2 3 4 5 3. työnne laatua 1 2

40. (32) Saako tilanne/yrityksenne valtion tukea? Rengas-
takaa oikea vaihtoehto. E: TYÖNJOHTO

1. kyllä 2. ei
46. (45) Kuuluuko nykyisen päätoimenne viralliseen

toimenkuvaan toisten työnjohtaminen tai tehtävien jakaa
D. TYÖN LUONNE minen muille työntekijöille? Rengastakaa oikea vaihtoehto.
41. (33) Onko työnne sen kaltainen, että Teidän tulee suun- 1. kyllä 2. ei
nitella työtänne ja soveltaa siihen omia ideoitanne? Ren~
gastakaa oikea vaihtoehto, 47.  (46-49) Kuinka monta henkilöä työskentelee nykyisin

1. kyllä 2. ei Teidän alaisuudessanne?
41 a. (34-35) Jos työnne on ideointia ja suunnittelua vaati- ______ henkilöä
vaa, missä määrin Teillä on mahdollisuus suunnitella: Ren-
gastakaa oikea vaihtoehto kummastakin kohdasta. 48.  (50) Onko Teidän alaisillanne vielä alaisia? Rengastakaa oikea

vaihtoehto,
1. työnne tuotetta 1. kyllä 2. ei

1 vähän
2. jonkin verran 49. (51-53) Oletteko työssänne suoranaisesti vas-
3. paljon tuussa jostain seuraavista seikoista? Rengastakaa oikea

2.  omaa työsuoritustanne vaihtoehto kussakin kohdassa,
1 vähän kyllä ei
2 jonkin verran a. työtehtävien määrääminen
3 paljon alaisillenne 1 2

b. alaistenne työmenetelmistä,
41 b. Kertokaa esimerkki siitä, miten itse suunnittelette työ- työvälineistä tai työmateriaaleista
tänne ja sovellatte siinä omia ideoitanne? päättäminen 1 2
________________________________________________________
_________________________________________________________ c. alaistenne työvauhdista, työajan

pituudesta tai tehtävän työn
määrästä päättäminen 1 2

50.  (54) Jos olette työnjohtoasemassa, kuuluuko aseman-
42. (36) Missä määrin joudutte kohtaamaan työssänne sel- ne: Rengastakaa oikea vaihtoehto.
laisia pulmia, jotka eivät hoidu pelkästään rutiinilla? Ren- 1 välittömään työnjohtoon
gastakaa oikea vaihtoehto. 2 keskijohtoon

1. vähän 3 ylimpään johtoon
2 jonkin verran
3 paljon 50 a.  (55) Jos kuulutte ylimpään tai keskijohtoon, liittyvätkö

työtehtävänne: Rengastakaa tilannettanne kuvaava vaih-
43. (37) Rajoittaako jokin seuraavista mahdollisuuksianne toehto.
suunnitella työtänne? Rengastakaa seuraavista vaihtoeh- 1 hallintoon (yleishallinto)
doista se, mikä rajoittaa eniten. 2 taloushallintoon
1. sidonnaisuus koneeseen tai työvälineeseen 3 henkilöstöhallintoon
2. työnjohto 4 tutkimukseen/tuotekehittelyyn/suunnitteluun
3. säännöt tai määräykset 5 tuotannon johtoon
4 joku muu, mikä______________ 6. markkinointiin
5  ei rajoittavia tekijöitä 7 muihin johtotehtäviin

44. (38-41) Voitteko tehdä työssänne seuraavia asioita? 51. (56) Onko välitön esimiehenne: Rengastakaa oikea vaih-
Rengastakaa kussakin kohdassa oikea vaihtoehto. toehto.

kyllä ei 1. mies 2. nainen
a Päättää itse milloin tulla

työhön ja milloin lähteä 52. (57) Miten välitön esimiehenne pääsiassa toimii? Ren-
kotiin (ei tarkoita liukuvaa gastakaa oikea vaihtoehto,
työaikaa) 1 2 1. valvoo työtä ja sen tuloksia

b. Pitää päivä vapaata menettä- 2 antaa työtä koskevia ohjeita ja neuvoja
mättä palkkaa tai lomapäiviä 1 2 3 en osaa sanoa
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53 (58) Toimitteko (tarvittaessa) välittömän esimiehenne 3. työ on
sijaisena? Rengastakaa oikea vaihtoehto. vastuullista 1 2 3 4 5

1.  kyllä 2  ei 4. tietojen ja taitojen
kohottaminen on

54. (59) Montako esimiesporrasta on työpaikallanne? Ren- työssä välttämä-
gastakaa oikea vaihtoehto. töntä 1 2 3 4 5

5. työsuojelun
1. ei yhtään korkea taso 1 2 3 4 5
2 yksi 6 hyvä työ-
3 kaksi organisaatio 1 2 3 4 5
4 kolme 7. mukavat työajat 1 2 3 4 5
5 neljä tai useampia 8. työ on yhteiskun-
6  en osaa sanoa nallisesti tärkeää

tai ammatti on
F PÄÄTÖKSENTEKO arvostettu 1 2 3 4 5

9. hyvä palkka 1 2 3 4 5
55 (60-64) Kertokaa kunkin seuraavan kysymyksen koh- 10. hyvät sosiaaliset
dalla, oletteko asemanne nojalla päättämässä seuraavis- palvelut (hyvin
ta asioista tai tekemässä niitä koskevia aloitteita tai ehdo- järjestetty
tuksia? Rengastakaa jokaisessa kohdassa erikseen se vaih~ työpaikkaruokailu,
toehto, joka lähinnä vastaa tilannettanne. työterveyden-

päätän kuulun esitän mieli- en osal- huolto jne.) 1 2 3 4 5
asian asian asian pidet- listu

päättä- hyväk- täni päätök- 57 (6-15) Missä määrin mielestänne seuraavat piirteet
vään symistä kysy- sen te- ovat tärkeitä työssä yleensä? Rengastakaa jokaisessa
elimeen tään koon kohdassa erikseen se vaihtoehto, joka lähinnä vastaa mieli-

1.työpaikan vakitui- pidettänne.
sen henkilökunnan täysin melko ei tär- melko erit~
lisääminen tai merki- merki keää, tär- täin
supistaminen 1 2 3 4 5 tykse- tykse- mutta keää tär-
2. työpaikan päivittäisen töntä töntä ei mer- keää
työtahdin tai työmää- kityk-
rän muuttaminen 1 2 3 4 5 setön
3.työpaikan talous- 1 työ on vaihtelevaa täkään
arvioista päätt- tai monipuolista 1 2 3 4 5
minen 1 2 3 4 5 2. työ on
4  uusien koneiden tai itsenäistä 1 2 3 4 5
laitteiden hankinta 1 2 3 4 5 3. työ on
5. työnjaosta/tehtävienjaosta vastuullista 1 2 3 4 5
päättäminen 1 2 3 4 5 4. tietojen ja taitojen

kohottaminen on
55 a.  (65-69) Entä oletteko luottamusmiesaseman tai yri- työssä välttä-
tys/työpaikkademokratiaan liittyvän luottamustehtävän mätön 1 2 3 4 5
nojalla päättämässä seuraavista asioista tai tekemässä nii- 5. työsuojelun
tä koskevia aloitteita tai ehdotuksia? Rengastakaa jokai- korkea taso 1 2 3 4 5
sessa kohdassa erikseen se vaihtoehto, joka lähinnä vastaa 6. hyvä työ-
tilannettanne. organisaatio 1 2 3 4 5

kyllä ei 7. mukavat työajat 1 2 3 4 5
1. työpaikan vakituisen 8. työ on yhteiskun-

henkilökunnan lisää- nallisesti tärkeää
minen tai supistaminen 1 2 tai ammatti on

2. työpaikan päivittäisen arvostettu 1 2 3 4 5
työtahdin tai työmäärän 9. hyvä palkka 1 2 3 4 5
muuttaminen 1 2 10. hyvät sosiaaliset

3. työpaikan talousarvioista palvelut (hyvin
päättäminen 1 2 järjestetty työ-

4. uusien koneiden tai paikkaruokailu,
laitteiden hankinta 1 2 työterveyden-

5. työnjaosta/tehtävienjaosta huolto jne.) 1 2 3 4 5
päättäminen 1 2 58.  (16-19) Missä määrin seuraavat asiat ovat mahdollisia

nykyisessä työssänne? Rengastakaa tilannettanne lähin-
G. TYÖN SISÄLTÖ/TYÖTYYTYVÄISYYS nä kuvaava vaihtoehto kussakin kohdassa erikseen.

56.(70-79) Missä määrin seuraavat piirteet kuvaavat hyvin melko jonkin melko erittäin
nykyistä työtänne? Rengastakaa jokaisessa kohdassa 1 käyttää tietoja vähän vähän verran paljon paljon
erikseen se vaihtoehto, joka lähinnä vastaa tilannettanne. ja harjaantune-

erit- melko jonkin melko hyvin  suutta 1 2 3 4 5
täin vähäi- verran suures- suures- 2. ottaa käyttöön
vähäi-  sessä sa mää- sa mää- uusia työ-
sessä määrin rin rin menetelmiä 1 2 3 4 5
määrin

1 työ on vaihtelevaa 3.kohottaa ammatti-
tai monipuolista 1 2 3 4 5 taitoa ja koulutus-
2 työ on tasoa 1 2 3 4 5
itsenäistä 1 2 3 4 5 4.edetä uralla 1 2 3 4 5
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59 (20-23) Missä määrin mielestänne on tärkeää, että seu- 7. hyvät ihmissuhteet työpaikalla
raavat asiat ovat mahdollisia työssä yleensä ? Rengasta- 8 muu, mikä_____________
kaa mielipidettänne vastaava vaihtoehto kussakin kohdas- ___ tärkein
sa, täysin melko ei tär- melko  erit- ___ toiseksi tärkein

merki- merki- keää, tär- täin
tykse- tykse- mutta ei keää tär-
töntä töntä merkityk- keää

setön- 66.  (32) Missä määrin olette kokonaisuutena ottaen tyyty-
1 käyttää tietoja ja täkään väinen työhönne? Rengastakaa tilannetta lähinnä kuvaava

harjaantuneisuutta 1 2 3 4 5 vaihtoehto.
2.  ottaa käyttöön uusia 1 täysin tyytymätön

työmenetelmiä 1 2 3 4 5 2 melko tyytymätön
3. kohottaa ammattitai- 3 vaikea sanoa

toa ja koulutustasoa 1 2 3 4 5 4 melko tyytyväinen
4 edetä uralla 1 2 3 4 5 5  rittäin tyytyväinen

60. (24) Miten usein työnne on ruumiillisesti rasittavaa? H. TYÖURA
Rengastakaa oikea vaihtoehto. 67. (33-34) Minä vuonna aloitte toimia työelämässä?

1 melkein aina
2 usein vuonna 19______
3 joskus
4 harvoin 68 (35-37) Mikä oli nimeltään ensimmäinen ammattinne,
5 ei koskaan jossa työskentelitte?

ammatti________________________________
61.  (25) Entä miten usein työnne on henkisesti rasittavaa?
Rengastakaa oikea vaihtoehto. __ __ __ __

1 melkein aina
2. usein 68 a.  Mitkä olivat päätehtäviänne siinä?
3 joskus ________________________________________
4 harvoin ________________________________________
5 ei koskaan ________________________________________

62. (26-27) Miten usein Teillä on työssänne: Rengastakaa
oikea vaihtoehto kummassakin kohdassa. 69. (38) Millä elinkeino- tai toimialalla työskentelitte? Ren-
a. kireä työtahti? gastakaa oikea vaihtoehto.

1 maa~, metsä- ja kalatalous, metsästys
1 melkein aina 2 kaivos- ja muu kaivannaistoiminta
2 usein 3 teollisuus
3 joskus 4 sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
4 harvoin 5 rakennustoiminta
5 ei koskaan 6 tukku- ja vähittäiskauppa, ravitsemus- ja

b. työtä enemmän kuin ehtii tehdä? majoitustoiminta
1 melkein aina 7 kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
2 usein 8 rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja liike-toimintaa
3 joskus palveleva toiminta
4 harvoin 9 yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut
5 ei koskaan

70. (39-40) Mikä oli silloin Teidän ammattiasemanne? Ren-
63 (28) Oletteko työpäivän jälkeen hyvin väsynyt? Rengas- gastakaa oikea vaihtoehto.
takaa oikea vaihtoehto. 1 maanviljelijä (yli 50 peltohehtaaria)

1 melkein aina 2 maanviljelijä (15-50 peltohehtaaria)
2. usein 3 maanviljelijä (alle 15 peltohehtaaria)
3. joskus 4 pienyrittäjä tai itsenäinen ammatinharjoittaja
4. harvoin (korkeintaan 1 työntekijä)
5 ei koskaan 5 yrittäjä (2-10 työntekijää)

6 yrittäjä (yli 10 työntekijää)
64. (29) Kumman seuraavista kahdesta työstä mieluummin 7 johtotehtävissä oleva ylempi toimihenkilö
valitsisitte? Rengastakaa valitsemanne vaihtoehto. 8 muu ylempi toimihenkilö
1. vain vähän kiinnostavan ja miellyttävän työn ,josta makse- 9 työnjohtotehtävissä oleva alempi toimihenkilö

taan todella hyvää palkkaa 10 muu alempi toimihenkilö
2 hyvin kiinnostavan ja miellyttävän työn, josta maksetaan 11 työntekijä

vain keskinkertaista palkkaa 12 ammatissa toimimaton (esim. kotirouva, opiskelija)
13 työtön

65.(30-31) Mitkä asiat merkitsevät Teille eniten nykyisessä 14 eläkeläinen
työssänne? Merkitkää alla oleviin ruutuihin tärkeimmäksi ja 71.  (41-42) Kuinka monta kertaa työssäoloaikananne olet-
toiseksi tärkeimmäksi katsomienne asioiden numerot seu- te vaihtanut työpaikkaa?
raavista vaihtoehdoista.

1 hyvä palkka _____________ kertaa
2. työpaikan pysyvyys ja varmuus
3. työn helppous ja yksinkertaisuus 72 (43) Oletteko milloinkaan ollut työttömänä työnhakijana
4. työn mielenkiintoisuus ja vaihtelevuus yhtä viikkoa pidempää ajanjaksoa? Rengastakaa oikea
5 mahdollisuus edetä työssä ja uralla vaihtoehto.
6 mahdollisuus käyttää omaa aloitekykyä 1. Kyllä 2 ei
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73. (44-46) Jos olette ollut työttömänä, kuinka monta ker- 79. (60) Mikä on ammatillinen koulutuksenne? Rengastakaa
taa? Rengastakaa vaihtoehto. oikea vaihtoehto.

1. vain yhden kerran 1 ammattikurssi tai vastaava (alle 6 kk)
2. useammin,._____kertaa 2 ammattikurssi tai vastaava (6 kk-2 vuotta)

3 alempi keskiasteen ammattitutkinto (esim. ammatti-
74. (47) Aiotteko lähitulevaisuudessa vaihtaa työpaikkaan- koulu)
ne? Rengastakaa oikea vaihtoehto. 4 ylempi keskiasteen ammattitutkinto (esim. sairaan-

hoito- tai kauppaopisto)
1. kyllä 5 alin korkea-aste tai alempi kandidaattitutkinto (esim.
2. ei hum.kand tai kielenkääntäjä)
3. en osaa sanoa 6 ylempi kandidaattitutkinto

7 tutkijakoulutus (lisensiaatti, tohtori)
8 ei ammattikoulutusta

75 (48) Jos aiotte vaihtaa toiseen työpaikkaan/tehtävään,
niin mihin? Rengastakaa oikea vaihtoehto. 80. (61) Kuinka moneen ammattiin olette saanut ammatti-
1. toiselle osastolle samassa yrityksessä/virastossa/lai- koulutuksen?

toksessa _________ ammattiin
2. toiseen yritykseen/virastoon/laitokseen samalla toi-

mialalla 81. (62) Työskentelettekö nykyisin ammatissa, johon olette
3. toiseen työpaikkaan toisella toimialalla saanut koulutuksen? Rengastakaa oikea vaihtoehto.

1 kyllä
76. (49-52) Jos aiotte vaihtaa työpaikkaanne, mistä syys- 2 ei
tä? Merkitkää alla oleviin ruutuihin tärkeimpänä ja toiseksi 3 en osaa sanoa
tärkeimpänä pitämänne vaihtoehdon numero.
1 parantaakseni palkkaustani 82. (63-65) Oletteko työssänne saanut siihen liittyvää tai
2 jotta voisin työskennellä korkeampaa ammattitaitoa muuta koulutusta? Rengastakaa oikea vaihtoehto.

edellyttävässä työssä 1 kyllä 2 ei
3 työsuojelun tason parantamiseksi
4 vaihtaakseni fyysisesti raskaan työn kevyempään 82 a. Montako viikkoa? ________________
5 vaihtaakseni hermostuttavan ja vastuullisen työn rau-

hallisempaan 83. (66) Miten olette saavuttanut nykyisen ammattitaitonne
6 vaihtaakseni kiinnostavampaan työhön pääasiassa? Rengastakaa oikea vaihtoehto.
7 haluaisin työskennellä siellä, missä työni on yhteiskun- 1 ammatillisessa peruskoulutuksessa

nalle hyödyksi 2 täydennyskoulutuksessa ammattiin (työhön liittyvät
8 joudun vaihtamaan työpaikkaa uuden tekniikan aiheut- kurssit)

tamien tai organisaation muutosten takia 3 itse työssä
9 haluaisin koetella voimiani uusissa asioissa
10 saadakseni paremmat työajat 84.  (67) Vastaako saamanne koulutus mielestänne nykyi-

saadakseni työpaikan lähempää kotoa sen työnne vaatimuksia? Rengastakaa oikea vaihtoehto.
_____ tärkein 1 koulutukseni on korkeampi kuin työtäni varten on tar-

peen
toiseksi tärkein 2 koulutukseni vastaa työni vaatimuksia

3 koulutukseni on alhaisempi kuin työssäni on tarpeen
77. (53- 57) Haluaisitteko joskus ryhtyä? Rengastakaa kus~ 85.  (68) Aiotteko kohottaa ammattitaitoanne tai koulutus-
säkin kohdassa oikea vaihtoehto, tanne? Rengastakaa oikea vaihtoehto.

kyllä ei 1 kyllä 2 ei
1 yrittäjäksi 1 2
2 yksityiseksi ammatin- 86.  (69) Jos aiotte kohottaa ammattitaitoanne tai koulutus-

harjoittajaksi 1 2 tasoanne tai teette sitä parhaillaan, mistä syystä? Rengas-
3 maatalousyrittäjäksi 1 2 takaa tärkein (vain yksi) vaihtoehto.
4 toisen palvelukseen 1 2 1 saavuttaakseni riittävän ammattitaidon siihen työhön,
5  avustavaksi perheen- jossa nyt työskentelen

jäseneksi 1 2 2 koska tulevaisuudessa on sopeuduttava uuden teknii-
kan vaatimuksiin

1. KOULUTUS 3 koska yhteiskunta vaatii
78. (58- 59) Minkälainen peruskoulutus Teillä oli aloittaes- 4 kyetäkseni osallistumaan asiantuntevasti keskuste-
sanne ammatissa toimimisen ja minkälainen koulutus Teillä luun ja päätöksiin työelämän kysymyksissä
on nykyisin? Rengastakaa oikea vaihtoehto kummassakin 5. saadakseni nykyistä kiinnostavamman työn
kohdassa. 6 päästäkseni parempaan asemaan työelämässä ja yh-

teiskunnassa
ammatissa nykyisin 7 kohottaakseni arvovaltaani työtoverien, ystävien tai
toimimisen perheen keskuudessa
alkaessa 8 jotta saisin sellaisia tietoja, jotka ovat välttämättömiä
1 kansakoulu 1 kansakoulu lasten kasvatuksessa
2 kansalaiskoulu tai 2 kansalaiskoulu tai 9 parantaakseni palkkaustani

osa keskikoulua osa keskikoulua
3 peruskoulu tai 3 peruskoulu tai 87 (70) Jos ette kohota tai ette aio kohottaa ammattitai-

keskikoulu keskikoulu toanne tai koulutustanne, miksi? Rengastakaa tärkein (vain
4 ylioppilastutkinto 4 ylioppilastutkinto yksi) vaihtoehto.
5 akateeminen 5 akateeminen olen äskettäin parantanut ammattitaitoani/koulutusta

loppututkinto loppututkinto ni
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2. työni ei edellytä nykyisen ammattitaitoni parantamista 5 raha-asioiden
3. perhesyyt estävät minua hankkimasta lisäkoulutusta hoitaminen 1 2 3

tai -ammattitaitoa 6 kodin korjaustyöt 1 2 3
4. minun iässäni ei ole vielä tai enää välttämätöntä kohot- 7 perheen vaatehuolto

taa ammattitaitoa tai koulutustasoa (pyykinpesu, vaatteiden
5 terveydentilani ei salli parantaa koulutustani tai ammat- kunnostus, silitys jne) 1 2 3

titaitoani
6 työpaikkani johto ei pidä tärkeänä työntekijöiden am- 93 (13-28) Miten paljon käytätte vapaa-aikaanne seuraa-

mattitaidon parantamista viin asioihin? Rengastakaa tilannettanne lähinnä vastaava
7 ammattitaitoni kohottaminen tai koulutukseni paranta- vaihtoehto kussakin kohdassa erikseen,

minen tuskin johtaa paremman työn saamiseen paljon melko jonkin melko hyvin vähän/
8 ajan puutteen tähden paljon verran vähän ei lainkaan
9. koska asunto on liian kaukana työpaikasta tai opinnois- 1 opinnot ja

ta itseopiskelu 5 4 3 2 1
2 yhteiskunnallinen

toiminta 5 4 3 2 1
3 lehtien ja kirjojen

J. PERHE JA VAPAA-AIKA lukeminen 5 4 3 2 1
88.  (71) Mikä on nykyinen siviilisäätynne?  Rengastakaa oi~ 4 TV:n katselu
kea vaihtoehto. tai radion

1 naimaton kuuntelu 5 4 3 2 1
2 avoliitossa 5. omat taide-
3 naimisissa harrastukset 5 4 3 2 1
4 eronnut 6 metsästys tai
5 leski kalastus 5 4 3 2 1

7 muut
89.  (72) Onko Teillä lapsia? Rengastakaa oikea vaihtoehto. harrastukset 5 4 3 2 1

1 ei ole lapsia 8 urheilu ja
2 yksi liikunta 5 4 3 2 1
3 kaksi 9 matkailu 5 4 3 2 1
4 kolme tai enemmän 10 kotitalouden hoi-

to ja kotityöt 5 4 3 2 1
90. (73-74) Mikä on puolisonne ammattiasema? Rengasta- 11 lasten kanssa
kaa oikea vaihtoehto. Puuhailu 5 4 3 2 1

1  maanviljelijä (yli 50 peltohehtaaria) 12 ostokset ja
2 maanviljelijä (15-50 peltohehtaaria) kaupoissa
3 maanviljelijä (alle 15 peltohehtaaria) kuljeskelu 5 4 3 2 1
4 pienyrittäjä tai itsenäinen ammatinharjoittaja (kor- 13 ystävien kanssa

keintaan 1 työntekijä) seurustelu 5 4 3 2 1
5 yrittäjä (2-10 työntekijää) 14 ansiotyöhön liit-
6 yrittäjä (yli 10 työntekijää) tyvät toimet 5 4 3 2 1
7 johtotehtävissä oleva ylempi toimihenkilö 15 elokuvissa tai
8 muu ylempi toimihenkilö teatterissa
9 työnjohtotehtävissä oleva alempi toimihenkilö käynti 5 4 3 2 1
10 muu alempi toimihenkilö 16 ravintolassa
11 työntekijä käynti 5 4 3 2 1
12 ammatissa toimimaton (esim. kotirouva, opiskelija)
13 työtön
14 eläkeläinen K. TALOUDELLINEN TILANNE

91.  (75) Millä elinkeino- tai toimialalla puolisonne työsken- 94. (29-30) Minkä suuruisia tuloja Teillä tai perheellänne oli
telee? Rengastakaa oikea vaihtoehto. viime vuonna keskimäärin kuukaudessa seuraavista

1 maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys lähteistä? Rengastakaa oikea vaihtoehto kummassakin
2 kaivos- ja muu kaivannaistoiminta kohdassa.
3 teollisuus a. valtion tai kunnan maksama sosiaaliturva tai avustukset
4 sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (kuten eläkkeet, asumistuki, kodinhoidontuki, lapsilisät,
5 rakennustoiminta t toimeentulotuki, työttömyystuki, opintotuki jne.)
6 tukku~ ja vähittäiskauppa, ravitsemus- ja majoitustoi- 1 alle 500 mk

minta 2 500-1000 mk
7 kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 3. 1001-2000 mk
8 rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja liike-toimintaa palvele- 4 2001 4000 mk

va toiminta 5 4001-6000 mk
9 yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 6 yli 6000 mk

92.  (6-12) Miten jaatte perheen kotityöt puolisonne kans- b. omaisuustulot (kuten vuokra-, korko- osinko- ja myyn-
sa? Rengastakaa kussakin kohdassa tilannettanne vastaava titulot
vaihtoehto. 1 alle 500 mk

2 501-1000mk
vastaaja puoliso yhdessä 3 1001-2000 mk

1 lastenhoito 1 2 3 4 2001-5000 mk
2 ruoan valmistus 1 2 3 5 5001-10 000 mk
3 siivous ja tiskaus 1 2 3 6 10001-20000 mk
4 kaupassakäynti 1 2 3 7 yli 20000 mk
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95  (31) Kuinka suuret olivat puolisonne tulot (brutto) viime 100.  (55) Oletteko ammatillisesti järjestäytynyt? Rengasta-
vuonna keskimäärin kuukaudessa? Rengastakaa oikea kaa oikea vaihtoehto.
vaihtoehto. 1 kyllä 2 ei

1 alle 2000 mk
2 2000-4000 mk 101  (56) Mihin keskusjärjestöön Te kuulutte? Rengastakaa
3 4001- 6000 mk oikea vaihtoehto.
4 6001-8000 mk 1 SAK 4 STTK
5 8001-10 000 mk 2 AKAVA 5 SYKL
6 10001-15000 mk 3 TVK 6 MTK
7 15001-20000 mk 102. (57) Ammattiyhdistysliikkeen jäsenenäolon perusteis-
8. yli 20000 mk ta ollaan eri mieltä. Mikä seuraavista kannoista vastaa lä-

96. (32) Onko taloudellinen tilanteenne muuttunut viimei- hinnä omaanne? Rengastakaa oikea vaihtoehto.
sen kymmenen vuoden aikana? Rengastakaa oikea vaih- 1 ammattiyhdistysten jäsenyys on jokaisen työläisen tai
toehto. palkkatyöntekijän velvollisuus

1 parantunut 2 ammattiyhdistysten jäsenenä kannattaa olla vain siinä
2 pysynyt muuttumattomana tapauksessa, että ne kykenevät saamaan jäsenilleen
3 huonontunut palkankorotuksia
4  en osaa sanoa 3 nykyisin ei kannata olla ammattiyhdistyksen jäsenenä

97 (33-37) Jos taloudellinen asemanne on parantunut, 103. (58-64) Onko Teillä tällä hetkellä tai aiemmin ollut
missä suhteessa? Rengastakaa kussakin kohdassa oikea luottamustehtäviä ammattiyhdistysliikkeessä? Rengasta-
vaihtoehto. kaa oikea vaihtoehto jokaisesta kohdasta erikseen.

kyllä ei on juuri on ollut ei ole
1 palkka on noussut 1 2 parhail- aiemmin, koskaan
2 perheenjäsenten tulot laan mutta ei ollut

kokonaisuudessaan ovat 1. työhuonekunnassa tai juuri nyt
kohonneet 1 2 vastaavassa työpaikka-

3 asun nyt paremmassa järjestössä 1 2 3
huoneistossa 1 2 2. luottamusmiehenä tai

4 sivutulot ovat pääluottamusmiehenä 1 2 3
lisääntyneet 1 2 3. työsuojeluvaltuutettuna

5. perheen varallisuus tai työsuojelu-
on lisääntynyt 1 2 asiamiehenä 1 2 3

98. (38) Missä määrin olette tyytyväinen taloudelliseen ti-- 4 ammattiosastossa 1 2 3
lanteeseenne yleensä? Rengastakaa mielipidettänne lähin- 5 yhteistoiminta-, yritys-
nä vastaava vaihtoehto. demokratia- tai virasto-

demokratiaelimissä 1 2 3
1 täysin tyytymätön 6 ammatillisessa paikallis-
2 melko tyytymätön järjestössä tai piiri- tai
3 vaikea sanoa aluejärjestössä 1 2 3
4 melko tyytyväinen 7 liiton tai keskusjärjes-
5 erittäin tyytyväinen tön hallintoelimessä

(liittotoimikunnat,
valiokunnat ym.) 1 2 3

L. YHTEISKUNNALLINEN TOIMINTA
99 (39-54) Kuulutteko tällä hetkellä johonkin seuraavista
ryhmistä tai järjestöistä? Rengastakaa kussakin kohdassa M. MIELIPIDEKYSYMYKSIÄ
oikea vaihtoehto.

kyllä ei 104. (65) Missä määrin katsotte yhteiskunnassamme vallit-
1 urheiluseurat 1 2 sevat tuloerot oikeutetuiksi? Rengastakaa mielipidettänne
2 nuorisojärjestöt 1 2 lähinnä vastaava vaihtoehto.
3 hyväntekeväisyysjärjestöt 1 täysin oikeutetut

(esim. SPR) 1 2 2 melko oikeutetut
4 uskonnolliset järjestöt 3 melko epäoikeutetut

tai ryhmät 1 2 4 täysin epäoikeutetut
5 opinto- ja taidepiirit 1 2 5 en osaa sanoa
6 puolueet tai puolue-

poliittiset järjestöt 1 2 105. (66) Onko Teidän mielestänne oikeudenmukaista, että
7 kotiseutujärjestöt 1 2 vaativuudeltaan erilaisista töistä maksetaan erilaista palk-
8 kulttuurijärjestöt 1 2 kaa? Rengastakaa mielipidettänne lähinnä vastaava vaih-
9 E-liike 1 2 toehto.
10 SOK 1 2 1 täysin oikeudenmukaista
11 luonnonsuojelujärjestöt 1 2 2 pikemminkin oikeudenmukaista kuin epäoikeudenmu-
12 ystävyysseurat 1 2 kaista
13. kylätoiminta 1 2 3 pikemminkin epäoikeudenmukaista kuin oikeudenmu-

asukastoiminta 1 2 kaista
15 rauhanjärjestöt 1 2 4 täysin epäoikeudenmukaista
16 muut järjestöt 1 2 5  en osaa sanoa
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106. (67) Missä määrin Teidän mielestänne menestyminen 7 Minun etujani Suo-
yleensä työelämässä johtuu yrittämishalusta ja ahkeruu- messa ajaa parhai-
desta? Rengastakaa oikea vaihtoehto. ten poliittinen

1 kokonaan keskusta. 1 2 3 4 5
2 jonkin verran 8 Valtion pitäisi sää-
3 hiukan dellä nykyistä enem-
4 ei lainkaan män suuryritysten
5 en osaa sanoa toimintaa. 1 2 3 4 5

9 Kansantulon kasvu
on meidän kaikkien

107 (68) Sanotaan, että tekevälle työtä löytyy. Päteekö tä- yhteinen etumme. 1 2 3 4 5
mä tämän päivän Suomessa? Rengastakaa mielipidettänne 10 Mikään puolue ei
vastaava vaihtoehto. aja juuri minulle

1 erittäin hyvin tärkeitä asioita. 1 2 3 4 5
2 melko hyvin
3 jonkin verran N. LAPSUUS
4 melko huonosti
5 erittäin huonosti 111. (16) Muistelkaa omaa lapsuuttanne. Kuka huolehti

pääasiassa elatuksestanne, kun olitte alle 14-vuotias? Ren-
108. (69) Olettakaamme, että työpaikallanne tapahtuisi gastakaa oikea vaihtoehto.
huomattavia uudelleenjärjestelyjä. Tämän seurauksena 1 isä
useita työntekijöitä irtisanottaisiin. Johtajat toteaisivat, että 2 äiti
päätös on valitettava, mutta välttämätön toiminnan jatku- 3 muu sukulainen
vuoden turvaamiseksi. Miten itse suhtautuisitte tähän? 4 joku muu
Rengastakaa valitsemanne (vain yksi) vaihtoehto. 112. (17-18) Mikä oli huoltajanne ammattiasema? Rengas-

1 hyväksyisin päätöksen t takaa oikea vaihtoehto.
2 toteaisin, että mitään ei ole tehtävissä
3 allekirjoittaisin vastalauseadressin 1 maanviljelijä (yli 50 peltohehtaaria)
4 osallistuisin irtisanomisen vastaiseen mielenosoituk- 2 maanviljelijä (15-50 peltohehtaaria)

seen 3 maanviljelijä (alle 15 peltohehtaaria)
5 osallistuisin vastalauselakkoon, jos sen järjestäisi am- 4 pienyrittäjä tai itsenäinen ammatin harjoittajan korkein-

mattiyhdistysliike taan 1 työntekijä)
6 osallistuisin vastalauselakkoon, jos siinä olisi mukana 5 yrittäjä (2-10 työntekijää)

suurin osa työntekijöistä 6 yrittäjä (yli 10 työntekijää)
7 organisoisin itse vastatoimenpiteitä 7 johtotehtävissä oleva ylempi toimihenkilö

8 muu ylempi toimihenkilö
109. (70) Mihin yhteiskuntaluokkaan katsotte ensisijaisesti 9 työnjohtotehtävissä oleva alempi toimihenkilö
kuuluvanne? Rengastakaa valitsemanne vaihtoehto. 10 muu alempi toimihenkilö

1  työväenluokkaan 11 työntekijä
2. Keskiluokkaan 12 ammatissa toimimaton (esim. kotirouva, opiskelija)
3. yläluokkaan 13 työtön
4. en mihinkään luokkaan 14 eläkeläinen
5. en osaa sanoa 113 (19-21)Mikä oli huoltajanne pääasiallinen tai pitkäai-

110 (6-15)) Miten suhtaudutte seuraaviin väittämiin Ren- kaisin ammatti Teidän lapsuusaikananne? Toivomme mah-
gastakaa kussakin kohdassa se vaihtoehto, joka lähinnä dollisimman tarkkaa vastausta (esim. veturinkuljettaja, kan-
vastaa mielipidettänne, sakoulunopettaja, työnjohtaja metallialan yrityksessä).

Täysin jokseen- en jokseen- täysin ________________________________
samaa kin samaa osaa kin eri eri
mieltä mieltä sanoa  mieltä mieltä __ __ __

1 Minun asemassani oleva ihminen ei
voi vaikuttaa siihen, 114 (22) Mikä oli äitinne ammattiasema lapsuusaikanan-
mitä hallitus tekee. 1 2 3 4 5 ne? Rengastakaa oikea vaihtoehto.

2 Naisia ei ole riittä- 1 kotirouva, joka ei toiminut lainkaan ammatissa
västi yhteiskun- 2 kotirouva, jolla oli osapäivätoimi tai tilapäisiä työsuhteita
tamme päättävissä elimissä. 1 2 3 4 5 3 työntekijä tai toimihenkilö, jolla oli pitkäaikainen päätoi-

3 Minun etujani Suo-- minen työsuhde toisen palveluksessa
messa ajaa parhai- 4 emäntä perheen omistamalla maatilalla
ten poliittinen oikeisto. 1 2 3 4 5 5 itsenäinen yrittäjä omassa yrityksessään tai itsenäinen

4 Meidän kaikkien pitäisi ammatinharjoittaja
tinkiä omista eduis- 6 liikekumppani tai osallinen perheen muussa yritystoi-
tamme maamme kan- minnassa
sainvälisen kilpailu-
kyvyn turvaamiseksi. 1 2 3 4 5 115 (23-25) Jos äitinne päätoimi oli jokin muu kuin kot-

5 Minun etujani Suo- rouva tai maatilan emäntä, mikä oli hänen ammattinsa? Toi-
messa ajaa parhai- vomme jälleen mahdollisimman tarkkaa vastausta (esim. sai-
ten poliittinen raala-apulainen, myymälänhoitaja, kampaamoliikkeen omis-
vasemmisto. 1 2 3 4 5 aja, tarjoilija, biologian lehtori, kirjanpitäjä kenkätehtaassa).

6 Ihmisten hyvinvoin- ______________________________________________
nin jatkuminen voi
perustua vain talou-
delliseen kasvuun 1 2 3 4 5 __ __ __
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O ASUMINEN Seuraavat rivit on varattu huomautuksianne varten.

116. (26) Mikä on asumismuotonne? Rengastakaa oikea ________________________________________
vaihtoehto ________________________________________

________________________________________
1 omistusasunnossa ________________________________________
2 vuokra-asunnossa ________________________________________
3 työsuhdeasunnossa ________________________________________
4. muu asumismuoto ________________________________________

________________________________________
117 (27)Missä määrin olette tyytyväinen asumisolosuhtei- ________________________________________
siinne? Rengastakaa vaihtoehto, joka lähinnä vastaa mielipi- ________________________________________
dettänne. ________________________________________

________________________________________
1 täysin tyytymätön
2 melko tyytymätön
3 vaikea sanoa
4 melko tyytyväinen
5 erittäin tyytyväinen

P TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT

118  (28-44) Mitä seuraavista olette suunnitellut tekevän
ne lähivuosien aikana? Rengastakaa suunnitelmianne vas-
taavat vaihtoehdot.

1 muuttaa toiseen kaupunkiin
2. muuttaa maalle
3 muuttaa maalta kaupunkiin
4 parantaa asumisolosuhteita
5 perustaa perhe
6 hankkia lapsia
7 auttaa lapsia tai lapsenlapsia menestymään elämäs-

sään
8. hankkia työpaikka
9 ottaa lisätyötä
10 hankkia kesämökki
11 hankkia uusia huonekaluja tai muita kestokulutustava-

roita
12 hankkia (uusi) auto
13 matkustella

119 (45) Uskotteko, että voitte toteuttaa elämänsuunnitel-
manne? Rengastakaa oikea vaihtoehto.

1 olen siitä varma
2 en ole täysin varma
3 olen melko epävarma
4 olen täysin epävarma
5 en osaa sanoa

KIITOS!
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