K YSELYLOMAKE
Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa
FSD1274 Tilapäisenä kunnan töissä 2002
Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.
Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Q UESTIONNAIRE
This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data
Archive:
FSD1274 Fixed-term and Subsidised Employees in Finnish Municipalities 2002
If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged
by means of an appropriate bibliographic citation.
More information: http://www.fsd.uta.fi/

VASTAUSOHJEET:
Lomakkeessa kysytään tietoja ja arvioita itsestäsi, elämäntilanteestasi, terveydestäsi sekä työstä
ja työttömyydestä.
Lue kukin kysymys huolellisesti. Useimpiin kysymyksiin on annettu valmiit vastausvaihtoehdot.
Valitse niistä omaa käsitystä parhaiten vastaava vaihtoehto. Rastita vain yksi vaihtoehto, mikäli
kysymyksessä ei pyydetä valitsemaan useampia.
Kaikki antamasi tiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia. Vastaajan henkilöllisyys ei käy ilmi
tutkimuksen tuloksista.
Tarkista lopuksi, että olet vastannut kaikkiin kysymyksiin. Kiitos osallistumisestasi
tutkimukseen!

TAUSTATIEDOT
1. Mikä on ammattikoulutuksesi?








2. Kuinka monta työsuhdetta ja työpaikkaa
Sinulla on ollut viime vuosina?

Ei ammatillista koulutusta
Ammattikurssi
Oppisopimuskoulutus
Ammattikoulu
Alempi keskiasteen koulutus esim. perushoitaja, teknikko
Opistotason koulutus tai ammattikorkeakoulututkinto
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto

Työsuhteita

Työpaikkoja

Vuonna 1999

__ __

__ __

Vuonna 2000

__ __

__ __

Vuonna 2001

__ __

__ __

3. Merkitse alla oleviin ruutuihin se (vain yksi) vaihtoehto, joka mielestäsi parhaiten vastaa
tilannettasi ko. vuoden tammikuussa ja tällä hetkellä. Jos olit tilapäisesti työkyvytön
(sairaslomalla), merkitse ruutuun silloinen työsuhteesi tai muu tilanteesi.
Tammikuu 1999……………………..
Tammikuu 2000……………………..
Tammikuu 2001……………………
Tämänhetkinen tilanne………………

Vaihtoehdot
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

vakinaisessa työsuhteessa kunnan, kuntayhtymän tai valtion palveluksessa
vakinaisessa työsuhteessa yksityisen työnantajan palveluksessa
määräaikaisessa työsuhteessa kunnan, kuntayhtymän tai valtion palveluksessa
määräaikaisessa työsuhteessa yksityisen työnantajan palveluksessa
työllistettynä
yrittäjänä, maanviljelijänä
työttömänä
koulussa/opiskelemassa/ammattikurssilla
kotona hoitamassa omaa kotitaloutta olematta työnhakijana
äitiys/isyys/vanhempainlomalla tai kotihoidontuella
eläkkeellä
jokin muu tilanne, mikä ____________________________________________

4. Onko Sinulla ollut työttömyysjaksoja?

5. Työskenteletkö edelleen samassa
ammatissa kuin kolme vuotta
sitten vastatessasi ’Tilapäisenä
kunnan töissä’ -tutkimuksen
ensimmäiseen kyselyyn?

Kyllä

Ei





Vuoden 2000 aikana







Kyllä

Vuoden 2001 aikana







Ei

Vuoden 1999 aikana

Jos et, mikä on nykyinen ammattisi
______________________________

6. Jos olet tällä hetkellä työssä, kuinka monta
tuntia on työaikasi?

7. Jos olet tällä hetkellä määräaikaisessa
työsuhteessa, arveletko että tämän
työsuhteen päätyttyä


___ ___

tuntia/viikossa

___ ___

tuntia/päivässä







määräaikaista työsuhdettasi jatketaan
solmit vakinaisen työsuhteen
aloitat uuden työn toisella työnantajalla
joudut työttömäksi
et edes halua uutta työtä (esim. perheen
tai opiskelun vuoksi)
et vielä tiedä, mitä tapahtuu

8. Jos olet tällä hetkellä työssä, liittyykö työhösi seuraavia epävarmuustekijöitä?
Erittäin Melko
paljon paljon
1.
2.

jonkun/joidenkin työtehtävien lakkautuksen uhka……
vastentahtoinen siirto toisiin tehtäviin………………..

3.

pakkolomautuksen uhka………………………………

4.
5.

irtisanomisen uhka……………………………………
pitkäaikaisen työttömyyden uhka…………………….

6.
7.

työmäärien lisääntyminen yli sietokyvyn…………….
ennakoimattomat muutokset………………………….

Jonkin
verran

Melko
vähän

Erittäin
vähän

Terveys ja työkyky
9. Millainen on terveydentilasi?






hyvä
melko hyvä
keskitasoinen
melko huono
huono

10. Oletetaan, että työkykysi on parhaimmillaan saanut 10 pistettä. Minkä pistemäärän
antaisit nykyiselle työkyvyllesi? ( 0 tarkoittaa, ettet nykyisin pysty lainkaan työhön.)

Täysin työkyvytön

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9





















Työkyky parhaimmillaan

11.

Onko Sinulla lääkärin toteama (rastita myös jos vastaat ei)
Ei

Kyllä

Allerginen nuha, esim. heinänuha……………………………
Keuhkoastma…………………………………………………
Pitkäaikainen keuhkoputkentulehdus………………………....
Verenpainetauti………………………………………………
Sydäninfarkti eli sydänveritulppa……………………………
Angina pectoris eli sepelvaltimotaudista johtuva rintakipu….
Aivoverenkierron häiriö……………………………………..
Nivelkuluma eli artroosi……………………………………..
Nivelreuma…………………………………………………..
Pehmytkudosreuma………………………………………….
Iskias (lannenikaman välilevyn pullistuma)…………………
Muu pitkäaikainen selkäsairaus……………………………...
Vatsahaava (maha- tai pohjukaissuolihaava)………………..
Migreeni……………………………………………………...
Masennus (depressio)………………………………………..
Muu mielenterveyden häiriö…………………………………
Korkea kolesteroli……………………………………………
Diabetes (sokeritauti)…………………………………………
Jokin muu pitkäaikainen tai vaikea sairaus tai vamma, mikä?

______________________________________
______________________________________

Psyykkiset voimavarat
12. Seuraava 13 kysymyksen sarja koskee arkipäivän elämää ja mietteitä sekä tuntemuksia.
Rastita se vaihtoehto 1-7, mikä parhaiten vastaa käsitystäsi.
1. Tähän asti elämäsi on ollut

täysin vailla selvää
tarkoitusta ja
päämäärää

1

2

3

4

5

6

7















sen tarkoitus ja päämäärät
ovat täysin selvät

2. Kuinka usein Sinulla on tunne, ettet oikeastaan välitä, mitä ympärilläsi tapahtuu?
ei koskaan

1

2

3

4

5

6

7















hyvin usein

3. Kuinka usein olet yllättynyt sellaisten henkilöiden käyttäytymisestä, jotka uskoit tuntevasi hyvin?
en koskaan

1

2

3

4

5

6

7















jatkuvasti

4. Oletko ollut pettynyt ihmisiin, joihin luotit?
ei koskaan

1

2

3

4

5

6

7















jatkuvasti

5. Kuinka usein Sinusta tuntuu, että Sinua kohdellaan epäoikeudenmukaisesti?
hyvin usein

1

2

3

4

5

6

7















ei koskaan

6. Kuinka usein Sinulla on sellainen tunne, että olet oudossa tilanteessa etkä tiedä, mitä tehdä?
hyvin usein

1

2

3

4

5

6

7















ei koskaan

7. Koetko, että päivittäisten tehtävien hoitaminen on
Suuren mielihyvän
ja tyydytyksen lähde

1

2

3

4

5

6

7















tuskallista ja
ikävää

8. Kuinka usein tunteesi ja ajatuksesi ovat oikein sekaisin?
hyvin usein

1

2

3

4

5

6

7















ei koskaan

9. Kuinka usein koet tunteita, joita et sallisi itsellesi?
hyvin usein

1

2

3

4

5

6

7















erittäin harvoin

10. Monet ihmiset - jopa lujaluonteiset - kokevat tietyissä tilanteissa olevansa toisten tiellä. Kuinka
usein Sinä olet kokenut näin?
en koskaan

1

2

3

4

5

6

7















hyvin usein

11. Kun jotain on tapahtunut, oletko jälkikäteen yleensä todennut, että
olet yli- tai aliarvioinut
asian merkityksen

1

2

3

4

5

6

7















näit asian oikeassa
mittakaavassa

12. Kuinka usein Sinulla on tunne, että päivittäiset tekemiset ovat jokseenkin merkityksettömiä?
hyvin usein

1

2

3

4

5

6

7















erittäin harvoin
tai ei koskaan

13. Kuinka usein Sinulla on tunteita, joita et koe voivasi varmuudella pitää kurissa?
hyvin usein

1

2

3

4

5

6

7















erittäin harvoin
tai ei koskaan

13. Seuraavissa 12 kysymyksessä tiedustellaan tuntemuksiasi sekä toimintakykyäsi
muutaman viime viikon aikana.
1) Oletko viime aikoina pystynyt
keskittymään tehtäviisi?
paremmin kuin tavallisesti
yhtä hyvin kuin tavallisesti
huonommin kuin tavallisesti
paljon huonommin kuin tavallisesti

2) Oletko viime aikoina valvonut paljon
huolien takia?
en ollenkaan
en enempää kuin tavallisesti
enemmän kuin tavallisesti
paljon enemmän kuin tavallisesti

7) Oletko viime aikoina kyennyt nauttimaan
tavallisista päivittäisistä toimistasi?
enemmän kuin tavallisesti
yhtä paljon kuin tavallisesti
vähemmän kuin tavallisesti
paljon vähemmän kuin tavallisesti

8) Oletko viime aikoina kyennyt
kohtaamaan vaikeuksia?
paremmin kuin tavallisesti
yhtä hyvin kuin tavallisesti
huonommin kuin tavallisesti
paljon huonommin kuin tavallisesti

3) Onko sinusta viime aikoina tuntunut
9) Oletko viime aikoina tuntenut itsesi
siltä, että sinusta on hyötyä asioiden hoidossa?
onnettomaksi ja masentuneeksi?
enemmän kuin tavallisesti
yhtä paljon kuin tavallisesti
vähemmän kuin tavallisesti
paljon vähemmän kuin tavallisesti

4) Oletko viime aikoina tuntenut pystyväsi tekemään päätöksiä?
paremmin kuin tavallisesti
yhtä paljon kuin tavallisesti
huonommin kuin tavallisesti
paljon huonommin kuin tavallisesti

5) Oletko viime aikoina tuntenut
olevasi jatkuvasti ylirasittunut?
en ollenkaan
en enempää kuin tavallisesti
jonkin verran enemmän kuin tavallisesti
paljon enemmän kuin tavallisesti

6) Onko sinusta viime aikoina tuntunut,
ettet voisi selviytyä vaikeuksista?
ei ollenkaan
ei enempää kuin tavallisesti
jonkin verran enemmän kuin tavallisesti
paljon enemmän kuin tavallisesti

en ollenkaan
en enempää kuin tavallisesti
jonkin verran enemmän kuin tavallisesti
paljon enemmän kuin tavallisesti

10) Oletko viime aikoina menettänyt
itseluottamustasi?
en ollenkaan
en enempää kuin tavallisesti
jonkin verran enemmän kuin tavallisesti
paljon enemmän kuin tavallisesti

11) Oletko viime aikoina tuntenut itsesi
arvottomaksi?
en ollenkaan
en enempää kuin tavallisesti
jonkin verran enemmän kuin tavallisesti
paljon enemmän kuin tavallisesti

12) Oletko viime aikoina tuntenut itsesi
kaiken kaikkiaan kohtalaisen onnelliseksi?
enemmän kuin tavallisesti
yhtä paljon kuin tavallisesti
vähemmän kuin tavallisesti
paljon vähemmän kuin tavallisesti

Terveyspalvelut
14. Kuinka monta kertaa olet käynyt lääkärin
vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden
aikana?

16. Onko Sinulla ollut viime vuosina
mahdollisuutta käyttää työterveyshuollon
(työterveyshoitaja/työterveyslääkäri)
palveluja?

Terveyskeskus- ja/tai
omalääkärillä

Kyllä
__ __ kertaa

Vuonna 1999

Työterveyslääkärillä

__ __ kertaa

Vuonna 2000

Yksityislääkärillä

__ __ kertaa

Vuonna 2001

Sairaalan poliklinikan
lääkärillä

__ __ kertaa

Muulla lääkärillä

__ __ kertaa

Ei

17. Onko Sinulla ollut viime vuosina
mahdollisuutta osallistua TYKY-toimintaan?
Kyllä

Ei

Vuonna 1999
Vuonna 2000
Vuonna 2001
15. Jos olet tällä hetkellä työssä, onko Sinulla
oikeus käyttää työterveyshuollon
palveluita?
Ei
Kyllä
En osaa sanoa

18. Oletko käynyt työterveyshoitajan tekemässä
terveystarkastuksessa?
En koskaan
Yli viisi vuotta sitten
1-5 vuotta sitten
Alle vuosi sitten

Yksityiselämän ja työpaikan ihmissuhteet
19. Mikä on siviilisäätysi?
Naimaton
Avio-/ avoliitossa
Eronnut tai asumuserossa
Leski

20. Seuraavilla kysymyksillä Sinulta tiedustellaan uskoasi mahdollisuuteen saada apua läheisiltäsi,
kun olet avun tarpeessa. (Voit rastittaa kunkin kysymyksen kohdalla yhden tai useamman
vastausvaihtoehdon oman tilanteesi mukaan.)
puoliso,
kumppani

joku muu
lähiomainen

läheinen
ystävä

läheinen
työtoveri

joku
muu

ei
kukaan

Keneen voit todella luottaa,
kun haluat unohtaa murheesi
tuntiessasi olevasi rasittunut?………
Kenen apuun voit todella
luottaa kaivatessasi rentoutusta,
kun Sinulla on kovia paineita? ……...
Kuka hyväksyy Sinut todella
sellaisena kuin olet, kaikkine
hyvine ja huonoine puolinesi? ……...
Kenen voit todella uskoa
välittävän Sinusta, tapahtuipa
Sinulle mitä tahansa?………………..
Kenen voit todella luottaa
saavan olosi paremmaksi, kun
olet allapäin?………………………
Kenen voit luottaa lohduttavan
Sinua kun olet poissa tolaltasi
(hämmentynyt, järkyttynyt,………...
surullinen)?

21. Seuraavassa esitetään joitakin oman työsi vaatimuksia koskevia väittämiä. (Rastita jokaisen
väittämän kohdalla se vaihtoehto, mikä parhaiten vastaa mielipidettäsi. Jos et tällä hetkellä ole työssä,
vastaa viimeisimmän työsi mukaisesti.)
Täysin
samaa
mieltä
Minun on oltava nopea työssäni………………………..
Työni vaatii erittäin kovaa työntekoa…………………..
Minulta edellytetään kohtuutonta työmäärää…………..
Minulla on tarpeeksi aikaa saada työni tehdyksi……….
Toiset kohdistavat minuun ristiriitaisia vaatimuksia…...
Työni on erittäin kiivastahtista………………………….
Työtehtäväni vaativat pitkäaikaista kiinteää
keskittymistä…………………………………………….
Työtehtäväni keskeytetään usein niin, että
joudun palaamaan siihen myöhemmin…………………..
Työtäni hidastaa usein muilta työntekijöiltä tai
osastoilta tulevien työtehtävien odottelu………………..
Työssäni minuun kohdistuu usein päällekkäisiä
samanaikaisia tai ristiriitaisia odotuksia…………………

Jokseenkin samaa
mieltä

En samaa
enkä eri
mieltä

Jokseen- Täysin
kin eri
eri mieltä
mieltä

22. Seuraavaksi esitetään joitakin oman työsi hallintaan liittyviä kysymyksiä. (Rastita
jokaisen väittämän kohdalla se vaihtoehto, mikä parhaiten vastaa mielipidettäsi. Jos et tällä
hetkellä ole työssä, vastaa viimeisimmän työsi mukaisesti.)
Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin samaa
mieltä

En samaa
enkä eri
mieltä

Jokseen- Täysin
kin eri
eri mieltä
mieltä

Voin tehdä paljon itsenäisiä päätöksiä………….……
Työni edellyttää minulta luovuutta…………………..
Työni vaatii, että opin uusia asioita………………….
Työhöni kuuluu paljon samanlaisia toistuvia tehtäviä
Minulla on paljon omiin töihin liittyvää sananvaltaa
Työni vaatii pitkälle kehittyneitä taitoja……………..
Työtehtäväni vaativat pitkäaikaista kiinteää
keskittymistä…………………………………………..
Työssäni saan tehdä paljon erilaisia asioita…………..
Minulla on mahdollisuus kehittää minulle
ominaisia erityiskykyjäni……………………………..
Minulla on hyvin vähän vapautta päättää,
miten teen työni……………………………………….

23. Kuinka paljon voit vaikuttaa työaikoihisi? (Jos et tällä hetkellä ole työssä, vastaa
viimeisimmän työsi mukaisesti.)
Erittäin
paljon
Työpäivän alkamis- ja loppumisajankohtaan……………
Taukojen pitämiseen työpäivän kuluessa………….…….
Yksityisasioiden hoitamiseen työpäivän kuluessa………
Työvuorojärjestelyihin…………………………………..
Lomien ja vapaiden ajankohtiin…………………………
Palkattomien virka- ym. vapaiden pitämiseen………….

Melko
paljon

Jonkin
verran

Melko
vähän

Erittäin
vähän

24. Alla esitetään joitakin omaa työyhteisöäsi/työpaikkaasi koskevia väittämiä. Vastaa
kunkin kohdalla, oletko väittämän kanssa täysin samaa mieltä, hiukan eri mieltä vai täysin eri
mieltä. (Jos et tällä hetkellä ole työssä, vastaa viimeisimmän työsi mukaisesti.)
Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin samaa
mieltä

En samaa
enkä eri
mieltä

Jokseenkin eri
mieltä

Täysin
eri mieltä

Työpaikallamme arvostetaan työtäni……………………
Työpaikkamme on kannustava………………………….
Työpaikallamme ihmisiin voi todella luottaa…………...
Työpaikallamme vallitsee aito toverihenki,
jota ilmentää keskinäinen avuliaisuus…………………..
Työpaikallamme välitetään avoimesti tietoa…………….
Työpaikkamme ilmapiiri on ennakkoluuloinen…………
Työpaikallamme esiintyy juoruilua ja kateutta………….
Työpaikallamme minuun kohdistuu syrjintää……………
Työpaikkamme ilmapiiri on jännittynyt…………………
Työpaikallamme esiintyy kiusaamista…………………..
Sairauslomalla olijat leimataan helposti pinnareiksi…….

25.

Seuraavaksi esitetään joitakin lähinnä esimiestäsi koskevia väittämiä. Vastaa kunkin
kohdalla, oletko väittämän kanssa täysin samaa mieltä, hiukan eri mieltä vai täysin eri
mieltä. (Jos et tällä hetkellä ole työssä, vastaa viimeisimmän työsi mukaisesti.)
Täysin
samaa
mieltä

Esimieheni tukee ja rohkaisee minua.............…………..
Esimieheni palkitsee hyvistä työsuorituksista.………….
Esimieheni on innostava................................…………...
Esimieheni keskustelee runsaasti alaistensa kanssa.....…
Esimieheni kertoo avoimesti kaikista työpaikan asioista
Esimieheni luottaa työntekijöihinsä.............................….
Esimieheni kannustaa työntekijöitä opiskelemaan ja
kehittymään työssään...................................................….
Minun ja esimieheni välillä on paljon ristiriitoja.........….
Esimieheni pyrkii ensisijaisesti varmistumaan
siitä, että työntekijät tekevät lujasti työtä......................…
Esimieheni ei piittaa työntekijöiden tunteista...............…
Työpaikassamme johtaminen on pelkää käskyttämistä
jossa ei ole tilaa muille mielipiteille.............................….

Jokseenkin samaa
mieltä

En samaa
enkä eri
mieltä

Jokseenkin eri
mieltä

Täysin
eri mieltä

Halutessasi voit tähän esittää kommentteja tästä tutkimuksesta sekä kuvata viime
vuosien työurasi käänteitä ja kokemuksiasi työelämässä
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

