
KYSELYLOMAKE

Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa

FSD2133 ISSP 2005 : työorientaatiot III : Suomen aineisto

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

QUESTIONNAIRE

This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data
Archive:

FSD2133 ISSP 2005 : Work Orientations III : Finnish Data

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/



                  

Suomalaiset ja työ 2005
Arvoisa vastaanottaja!

Työ tai sen puute ovat ihmisen ja yhteiskunnan toiminnan ydinkysymyksiä.
Tässä tutkimuksessa selvitetään suomalaisten suhtautumista työhön
riippumatta siitä, ovatko he mukana työelämässä vai eivät. Aineisto on osa
laajaa kansainvälistä tutkimusta, jossa suomalaisten käsityksiä verrataan
muiden maiden kansalaisten mielipiteisiin. Tutkimuksen tuloksia tullaan
hyödyntämään vastattaessa työelämän ajankohtaisiin haasteisiin.

Kattavan kuvan saamiseksi tutkimukseen on poimittu Tilastokeskuksen
Suomen väestöä koskevasta tietokannasta satunnaisesti 2 500 henkilön otos
15 � 74-vuotiaista suomalaisista. Te olette yksi näistä satunnaisesti valituista
henkilöistä.

Suomen osalta tietojen keruusta vastaa Tilastokeskus. Tutkimus toteutetaan
yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Ennen aineiston luovuttamista
tutkijoille ja kansainväliselle tietoarkistolle, siitä poistetaan kaikki yksittäisen
vastaajan tunnistamisen mahdollistavat tiedot. Tulokset julkaistaan tutkimusra-
portteina ja tilastotaulukkoina.

Pyydämme Teitä täyttämään kyselylomakkeen ja palauttamaan sen Tilasto-
keskukseen oheisessa kirjekuoressa 7.10.2005 mennessä. Palautuskuoren
postimaksu on jo maksettu. Vastauksenne on tärkeä, sillä kyselyyn valittua ei
voi korvata toisella henkilöllä.

Lisätietoja tutkimuksesta antaa Tilastokeskuksessa tutkija Markku Nieminen
puh. (09) 1734 2519 tai sähköposti: markku.nieminen@tilastokeskus.fi sekä
tutkimussihteeri Riina Nyberg puh. (09) 1734 2480.

Yhteistyöstä etukäteen kiittäen!

Tilastokeskus

Jussi Simpura
tilastojohtaja
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Yhteiskuntatieteellinen
Tietoarkisto
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Lomakkeen täyttöohjeet

Rengastakaa  jokaisen  kysymyksen kohdalla omaa näkemystänne par-
haiten vastaavan vaihtoehdon numero. Muutamassa kysymyksessä vas-
taus kirjoitetaan sille varattuun tilaan.

Esimerkki 1.   Tässä kirjoitetaan vastaus sille varatulle viivalle.

 
Syntymävuotenne? 19   65

Esimerkki 2. Tässä rengastetaan jokin annetuista vaihtoehdoista:

Asutteko�

suuren tai suurehkon kaupungin keskustassa .............. 1
suuren tai suurehkon kaupungin esikaupunkialueella
tai lähiössä..................................................................... 2

muussa kaupungissa..................................................... 3

maaseutupaikkakunnan kylässä tai taajamassa ........... 4

maaseudun haja-asutusalueella.................................... 5

Esimerkki 3. Monissa kysymyksissä on useampia osioita (a, b, c jne). Vastatkaa
jokaiseen niistä. Valitkaa kussakin kysymyksessä tai kysymyksen osassa
ainoastaan yksi vaihtoehto.

 Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä?

Täysin
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

En ole
samaa

enkä eri
mieltä

Eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

En
osaa

sanoa

a) Olen valmis tekemään enemmän töitä
kuin tarvitsisi auttaakseni työnantajaani
menestymään.............................................. 1 2 3 4 5 8

b) Olen ylpeä saadessani työskennellä
nykyisen työantajani palveluksessa ............ 1 2 3 4 5 8

c) Työskentelen mieluummin tässä
organisaatiossa kuin toisessa
työpaikassa, vaikka ansaitsisin siellä
selvästi enemmän ....................................... 1 2 3 4 5 8

Palauttakaa lomake oheisessa palautuskuoressa Tilastokeskukseen.
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1. Sukupuolenne?

Mies .................................. 1

Nainen .............................. 2

2. Syntymävuotenne? 19

3. Oletteko tällä hetkellä�
Rengastakaa vain yksi vaihtoehto.

naimaton ........................... 1 eronnut ................... 5

avioliitossa ........................ 2 leski ........................ 6

avoliitossa ......................... 3 muu......................... 7

asumuserossa .................. 4

4. Asutteko nykyisin yhdessä puolison tai vakituisen elämänkumppanin kanssa?

Kyllä .............. 1 Jos kyllä          4b. Olen asunut hänen kanssaan vuodesta ______

Ei.................... 2

5. Kuinka monta henkilöä kotitaloudessanne asuu?    Yhteensä: henkilöä

6. Heistä on 18-vuotiaita tai sitä vanhempia aikuisia henkilöä

7. Heistä on 7-17-vuotiaita lapsia tai nuoria henkilöä

8. Heistä on 6-vuotiaita tai sitä nuorempia lapsia henkilöä

9. Kotitaloudessa asuvien alle 18-vuotiaiden lasten syntymävuodet:

______________________________________________________________________

Aluksi Teitä ja kotitalouttanne ja jos olette avo- tai avioliitossa,
puolisoanne koskevia taustakysymyksiä:

Rengastakaa sopivinta vaihtoehtoa vastaava numero
tai kirjoittakaa vastauksenne sille varattuun tilaan.
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10. Koulutuksenne ja
jos olette tällä hetkellä avo- tai avioliitossa,  puolisonne koulutus?
 Rengastakaa vain yksi vaihtoehto molemmilta numerosarakkeilta.

Itse  Puoliso

Vielä koulussa (peruskoulu, lukio, ammattikoulu tai -kurssi, opisto) .... 1 1

Kansakoulu ........................................................................................... 2 2

Peruskoulu............................................................................................ 3 3

Ammattikoulu tai -kurssi ....................................................................... 4 4

Lukio tai ylioppilas ................................................................................ 5 5

Opistotason ammatillinen koulutus....................................................... 6 6

Ammattikorkeakoulu ............................................................................. 7 7

Korkeakoulu, alemman asteen tutkinto ................................................ 8 8

Korkeakoulu, ylemmän asteen tutkinto ............................................... 9 9

11. Kuinka monta vuotta olette käynyt koulua tai opiskellut kaiken kaikkiaan (mukaan lukien mahdolliset
yliopisto-opinnot ja pois lukien työharjoittelut)?

vuotta

12. Mikä seuraavista vaihtoehdoista sopii Teidän elämäntilanteeseenne ja
jos olette tällä hetkellä avo- tai avioliitossa,  puolisonne elämäntilanteeseen?
Rengastakaa vain yksi vaihtoehto molemmilta numerosarakkeilta.

Itse  Puoliso
Kokopäivätyössä (yli 35 tuntia viikossa)............................... 1 1
Puolipäivätyössä (15- 34 tuntia viikossa) ............................. 2 2
Osa-aikatyössä (alle 15 tuntia viikossa) ............................... 3 3
Avustava perheenjäsen perheyrityksessä............................ 4 4
Työtön................................................................................... 5 5
Opiskelija tai koululainen ...................................................... 6 6
Eläkkeellä iän tai työvuosien perusteella.............................. 7 7
Eläkkeellä muusta syystä ..................................................... 8 8
Hoitaa kotitaloutta................................................................. 9 9
Varusmies- tai siviilipalveluksessa ....................................... 10 10
Vanhempainlomalla .............................................................. 11 11

13. Mikä on Teidän nykyinen tai viimeisin ammattinne tai ammatti, jota opiskelette parhaillaan?
Jos olette tällä hetkellä avo- tai avioliitossa, niin mikä on puolisonne nykyinen tai viimeisin ammatti tai
ammatti, jota puolisonne opiskelee parhaillaan?
Kirjoittakaa ammatti mahdollisimman tarkasti.

Itse Puoliso

       Opiskelen vielä peruskoulussa, lukiossa tai alemman asteen ammattitutkintoa
      Opiskelen vielä ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa
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14. Missä elinkeinossa tai millä toimialalla työskentelette tai viimeksi työskentelitte?
Jos olette tällä hetkellä avo- tai avioliitossa, niin missä elinkeinossa tai millä toimialalla puolisonne
työskentelee tai viimeksi työskenteli?
Rengastakaa vain yksi vaihtoehto molemmilta numerosarakkeilta.

Itse  Puoliso
Maa- , metsä-, riista-  tai kalatalous ................................................................... 1 1

Mineraalien kaivu................................................................................................ 2 2

Teollisuus............................................................................................................ 3 3

Sähkö- , kaasu- tai vesihuolto ............................................................................ 4 4

Rakentaminen .................................................................................................... 5 5

Vähittäis- ja tukkukauppa tai korjaamotoiminta .................................................. 6 6

Majoitus- tai ravitsemistoiminta .......................................................................... 7 7

Kuljetus, varastointi tai tietoliikenne ................................................................... 8 8

Rahoitus- tai vakuutustoiminta ........................................................................... 9 9

Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut tai liike-elämän ja yritysten palvelut .. 10 10

Julkinen hallinto, maanpuolustus tai pakollinen sosiaalivakuutus...................... 11 11

Koulutus.............................................................................................................. 12 12

Terveydenhuolto- tai sosiaalipalvelut ................................................................. 13 13

Muut yhteiskunnalliset tai henkilökohtaiset palvelut ........................................... 14 14

Yksityiset kotitaloudet ......................................................................................... 15 15

Kansainväliset järjestöt tai ulkomaiset edustustot .............................................. 16 16

Joku muu ............................................................................................................ 17 17

Seuraava kysymys koskee vain työssä olevia. Muut siirtyvät kysymykseen numero 16.

15. Mikä on säännöllinen viikoittainen työaikanne keskimäärin? tuntia

16. Mikä on puolisonne säännöllinen viikoittainen työaika keskimäärin?
Vastatkaa vain silloin, jos puoliso käy ansiotyössä. tuntia

17. Mikä on ammattiasemanne? (Tai viimeisin ammattiasema, jos ette ole työssä.)
Rengastakaa sopivin vaihtoehto.

Palkansaaja ....................................................   1

Maatalousyrittäjä ............................................   2 17b. Jos työntekijöitä,

Muu yrittäjä .....................................................   3 niin kuinka monta? työntekijää

18. Onko Teillä nykyisessä työssänne alaisia (tai työntekijöitä), siis sellaisia, jotka ovat vastuussa työstään
suoraan teille? Jos ette ole työssä, vastatkaa viimeisimmän työnne mukaan.

Kyllä ............................................... 1

Ei.................................................... 2

En osaa sanoa............................... 8
Siirtykää kysymykseen 20.
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Seuraava kysymys koskee vain esimiehiä. Muut siirtyvät kysymykseen numero 20.

19. Oletteko työssänne suoranaisesti vastuussa jostain seuraavista seikoista?

Kyllä Ei

Työtehtävien määrääminen alaisillenne ................. 1 2
Alaistenne työmenetelmistä, työvälineistä
tai työmateriaaleista päättäminen........................... 1 2
Alaistenne työvauhdista, työajan pituudesta
tai tehtävän työn määrästä päättäminen ................ 1 2

20. Onko työnantajanne valtio, kunta, valtionyritys vai yksityinen?
Jos olette tällä hetkellä avo- tai avioliitossa,  niin onko puolisonne työnantaja valtio, kunta,
valtionyritys vai yksityinen?
Jos ette ole työssä tai puolisonne ei ole työssä, vastatkaa viimeisimmän työsuhteen mukaan.

Oma
työnantaja

 Puolison
työnantaja

Valtio............................................................... 1 1

Kunta tai kuntainliitto ...................................... 2 2

Julkinen yritys ................................................. 3 3

Yksityinen (tai oma) yritys............................... 4 4

Muu työnantaja ............................................... 5 5

En osaa sanoa................................................ 9 9

21. Oletteko jonkin ammattiliiton jäsen?

Olen tällä hetkellä jäsen ................................ 1

Olen ollut jäsen, en ole enää......................... 2

En ole koskaan ollut jäsen............................. 3

22. Kävittekö äänestämässä viimeksi toimitetuissa eduskuntavaaleissa vuonna 2003?
Rengastakaa sopivin vaihtoehto.

Kyllä .................................................................. 1

En ..................................................................... 2

Minulla ei ollut äänioikeutta .............................. 3
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23. Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, niin minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta
äänestäisitte? Rengastakaa vain yksi vaihtoehto.

Suomen sosialidemokraattinen puolue (SDP)...... 1

Suomen keskusta (Kesk)...................................... 2

Kansallinen kokoomus (Kok) ................................ 3

Vasemmistoliitto (Vas).......................................... 4

Ruotsalainen kansanpuolue (RKP) ...................... 5

Vihreä liitto (Vihr) .................................................. 6

Kristillisdemokraatit............................................... 7

Perussuomalaiset (PS)......................................... 8

Remonttiryhmä (Rem) .......................................... 9

Jokin muu puolue tai ryhmittymä.......................... 10

En äänestäisi ........................................................ 11

En osaa sanoa...................................................... 12

En halua sanoa..................................................... 13

24. Kuulutteko johonkin kirkkoon tai uskonnolliseen yhteisöön?
Rengastakaa sopivin vaihtoehto.

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon ........................... 1

Ortodoksiseen kirkkoon ........................................ 2

Muuhun kristilliseen kirkkoon tai yhteisöön .......... 3

Muuhun uskonnolliseen yhteisöön ....................... 4

En kuulu kirkkoon tai muuhun
uskonnolliseen yhteisöön ..................................... 5

25. Kuinka usein osallistutte jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin tai hengellisiin tilaisuuksiin?
Rengastakaa sopivin vaihtoehto.

Useamman kerran viikossa ................................. 1
Kerran viikossa .................................................... 2
Kaksi tai kolme kertaa kuukaudessa ................... 3
Kerran kuukaudessa ............................................ 4
Useamman kerran vuodessa ............................... 5
Kerran vuodessa ................................................. 6
Harvemmin .......................................................... 7

En koskaan .......................................................... 8
En halua sanoa .................................................... 9
En tiedä ................................................................ 10
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26. Kuinka suuret ovat keskimäärin kotitaloutenne yhteenlasketut kuukausitulot veroja vähentämättä
( = bruttotulot) mukaan laskien veronalaiset sosiaalietuudet?

euroa kuukaudessa

27. Kuinka suuret ovat keskimääräiset omat kuukausitulonne veroja vähentämättä ( = bruttotulot)?

euroa kuukaudessa

28. Yhteiskunnassamme on erilaisia luokkia. Toiset yhteiskuntaluokat ovat ylempiä ja toiset alempia. Mihin
sijoittaisitte itsenne seuraavalla yhteiskunnallista asemaanne kuvaavalla asteikolla, jossa 10 kuvaa
sijoittumista ylimpään ja 1 sijoittumista alimpaan luokkaan?
Ympyröikää ainoastaan yksi numero

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alin Ylin
luokka luokka

29. Asutteko�

suuren tai suurehkon kaupungin keskustassa ....................... 1
suuren tai suurehkon kaupungin esikaupunkialueella tai
lähiössä................................................................................... 2

muussa kaupungissa.............................................................. 3

maaseutupaikkakunnan kylässä tai taajamassa .................... 4

maaseudun haja-asutusalueella............................................. 5

30. Oletetaan, että voisitte vapaasti muuttaa omaa ajankäyttöänne ja käyttää enemmän aikaa joihinkin asioihin
ja vähemmän toisiin. Mihin seuraavassa mainittuihin asioihin käyttäisitte enemmän aikaa, mihin
vähemmän ja mihin saman verran kuin nykyisin?

Rengastakaa jokaiselta riviltä yksi vaihtoehto.

Paljon
enemmän

aikaa

Jonkin
verran

enemmän
aikaa

Saman
verran

aikaa kuin
nykyisin

Jonkin
verran

vähemmän
aikaa

Paljon
vähemmän

aikaa

En
osaa

sanoa

Kysymys
ei koske
minua

a) Ansiotyö................................ 1 2 3 4 5 8 0

b) Kotityöt.................................. 1 2 3 4 5 8 0

c) Perhe.................................... 1 2 3 4 5 8 0

d) Ystävät.................................. 1 2 3 4 5 8 0

e) Vapaa-ajan harrastukset ...... 1 2 3 4 5 8 0

Seuraavaksi kysymyksiä työntekoon liittyvistä asioista.
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31. Mitä mieltä olette seuraavista työtä koskevista väittämistä?
Rengastakaa molemmilta riveiltä yksi vaihtoehto.

Täysin
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

En ole
samaa

enkä eri
mieltä

Eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

En
osaa

sanoa

a) Työ on vain keino ansaita
rahaa � ei enempää ............................... 1 2 3 4 5 8

b) Nauttisin ansiotyöstä, vaikka en
tarvitsisikaan sen tuomaa rahaa ............ 1 2 3 4 5 8

32. Kuinka tärkeinä henkilökohtaisesti pidätte seuraavia asioita työssä? Kuinka tärkeää on�
Rengastakaa jokaiselta riviltä yksi vaihtoehto.

Erittäin
tärkeä

Tärkeä Ei tärkeä eikä
merkityksetön

Ei kovin
tärkeä

Ei lainkaan
tärkeä

En osaa
sanoa

a) turvattu työpaikka? .................. 1 2 3 4 5 8

b) hyvät tulot? .............................. 1 2 3 4 5 8

c) hyvät etenemis-
mahdollisuudet? ...................... 1 2 3 4 5 8

d) työn mielenkiintoisuus? ........... 1 2 3 4 5 8

e) työn itsenäisyys? ..................... 1 2 3 4 5 8

f) mahdollisuus auttaa toisia?..... 1 2 3 4 5 8

g) työn yhteiskunnallinen
hyödyllisyys? ........................... 1 2 3 4 5 8

h) mahdollisuus vaikuttaa
työaikoihin? ............................. 1 2 3 4 5 8

33. Oletetaan, että olette työelämässä ja voitte vapaasti valita millaisessa työssä olette.
Minkä seuraavista henkilökohtaisesti valitsisitte?
Rengastakaa kustakin kohdasta (a, b ja c) yksi vaihtoehto.

a) työskentelisin�

palkansaajana ........................ 1
yrittäjänä ................................. 2

en osaa sanoa ........................ 8

b) työskentelisin�

pienessä yrityksessä .............. 1
suuressa yrityksessä .............. 2

en osaa sanoa ........................ 8

c) työskentelisin�

yksityisessä yrityksessä.......... 1
julkisella sektorilla................... 2

en osaa sanoa ........................ 8
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34. Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä?
Rengastakaa molemmilta riveiltä yksi vaihtoehto.

Täysin
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

En ole
samaa

enkä eri
mieltä

Eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

En
osaa

sanoa

a) Palkansaajan työpaikka on turvatumpi
kuin yrittäjän ............................................. 1 2 3 4 5 8

b) Palkkatyö haittaa perhe-elämää
enemmän kuin työ yrittäjänä .................... 1 2 3 4 5 8

35. Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä?
Rengastakaa molemmilta riveiltä yksi vaihtoehto.

Täysin
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

En ole
samaa

enkä eri
mieltä

Eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

En
osaa

sanoa

a) Ammattiliitot ovat erittäin tärkeitä
palkansaajien työpaikkojen pysyvyyden
kannalta .................................................... 1 2 3 4 5 8

b) Ilman ammattiliittoja palkansaajien
työolot olisivat nykyistä paljon
huonommat .............................................. 1 2 3 4 5 8

36. Oletetaan, että voisitte päättää nykyisestä työtilanteestanne. Millainen työ olisi Teille mieluisin?

Kokopäiväinen työ (35 tuntia viikossa tai enemmän) ........................ 1
Osa-aikatyö (10-34 tuntia viikossa) ................................................... 2
Vähemmän kuin 10 tuntia viikossa.................................................... 3
En olisi ansiotyössä lainkaan............................................................. 4

En osaa sanoa................................................................................... 8

37. Oletteko nykyisin ansiotyössä (yrittäjä / itsenäinen ammatinharjoittaja / palkansaaja)?

Kyllä ................ 1 Jatkakaa alla olevasta kysymyksestä 38

En ................... 2 Siirtykää kysymykseen 60 sivulle 15

38. Ajatelkaa pääasiallisen työnne työtunteja ja ansaitsemianne tuloja (mukaan lukien säännölliset ylityöt).
Jos voisitte valita vain yhden seuraavista kolmesta vaihtoehdosta, minkä valitsisitte?

Pidentäisin työaikaani ja ansaitsisin enemmän.................... 1
Pitäisin työaikani ennallaan ja ansaitsisin saman verran ...... 2
Lyhentäisin työaikaani ja ansaitsisin vähemmän................. 3

En osaa sanoa........................................................................ 8

Mikäli olette nykyisin ansiotyössä, vastatkaa kysymyksiin
38 - 59 pääasiallisen työnne perusteella.

Mikäli ette ole ansiotyössä, siirtykää kysymykseen 60.
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39. Miten seuraavat väitteet sopivat nykyiseen päätoimeenne?
Rengastakaa jokaiselta riviltä yksi vaihtoehto.

Täysin
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

En ole
samaa

enkä eri
mieltä

Eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

En
osaa

sanoa

a) Työpaikkani on turvattu ............................... 1 2 3 4 5 8

b) Minulla on hyvät tulot................................... 1 2 3 4 5 8

c) Minulla on hyvät etenemismahdollisuudet .. 1 2 3 4 5 8

d) Työni on mielenkiintoista ............................. 1 2 3 4 5 8

e) Voin työskennellä itsenäisesti ..................... 1 2 3 4 5 8

f) Voin työssäni auttaa muita ihmisiä.............. 1 2 3 4 5 8

g) Työni on yhteiskunnalle hyödyllistä............. 1 2 3 4 5 8

h) Voin työssäni kehittää taitojani .................... 1 2 3 4 5 8

40. Seuraavaksi muutamia työolojanne koskevia kysymyksiä. Kuinka usein�
Rengastakaa jokaiselta riviltä yksi vaihtoehto.

Aina Usein Silloin
tällöin

Ei juuri
koskaan

Ei
koskaan

En osaa
sanoa

a) tulette täysin uupuneena töistä kotiin? ........ 1 2 3 4 5 8

b) joudutte tekemään raskasta ruumiillista
työtä?........................................................... 1 2 3 4 5 8

c) työnne on mielestänne stressaavaa?.......... 1 2 3 4 5 8

d) työskentelette vaarallisissa olosuhteissa? .. 1 2 3 4 5 8

41. Mikä seuraavista väitteistä parhaiten vastaa sitä, kuinka työaikanne määräytyy?
Työajalla tarkoitetaan tässä mihin kellonaikaan aloitatte ja lopetatte työpäivänne, ei työtuntien määrää.

Työnantaja päättää työn alkamis- ja
päättymisajankohdan, enkä voi itse muuttaa niitä ..... 1
Tiettyjen rajojen sisällä voin itse päättää milloin
aloitan ja lopetan työt.................................................... 2
Voin täysin vapaasti päättää työaikani alkamisesta
ja päättymisestä............................................................ 3

42. Mikä seuraavista väitteistä parhaiten kuvaa, kuinka työnne on järjestetty?

Voin vapaasti päättää, miten päivittäiset työni on
järjestetty ...................................................................... 1
Tiettyjen rajojen sisällä voin päättää itse, miten
päivittäiset työni on järjestetty....................................... 2
En saa itse päättää, miten päivittäiset työni on
järjestetty ...................................................................... 3

En osaa sanoa.............................................................. 8
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43. Kuinka vaikeaa teidän olisi ottaa tunti tai pari vapaata hoitaaksenne henkilökohtaisia
tai perheenne asioita työaikana?

Ei lainkaan vaikeaa............................. 1
Ei kovin vaikeaa.................................. 2
Melko vaikeaa..................................... 3
Erittäin vaikeaa ................................... 4

En osaa sanoa.................................... 8

44. Kuinka usein Teistä tuntuu, että�
Aina Usein Silloin

tällöin
Ei juuri

koskaan
Ei

koskaan
En osaa
sanoa

a) työnne vaatimukset haittaavat perhe-
elämäänne?................................................. 1 2 3 4 5 8

b) perhe-elämän vaatimukset haittaavat
työtänne?..................................................... 1 2 3 4 5 8

45. Missä määrin pystytte nykyisessä työssänne hyödyntämään aiempaa työkokemustanne
tai -taitojanne?

En juuri lainkaan ................................. 1
Jonkin verran ...................................... 2
Paljon.................................................. 3
Erittäin paljon...................................... 4

En osaa sanoa.................................... 8

46. Jos hakisitte uutta työtä, kuinka hyödyllisiä nykyiset työkokemuksenne ja -taitonne olisivat?

Erittäin hyödyllisiä............................... 1
Melko hyödyllisiä ................................ 2
Ei kovinkaan hyödyllisiä...................... 3
Ei lainkaan hyödyllisiä ........................ 4

En osaa sanoa.................................... 8

47. Oletteko osallistunut ammattitaitoanne kehittävään koulutukseen viimeisten 12 kuukauden aikana
työpaikalla tai muualla?

Kyllä .................................................... 1
En ....................................................... 2

En osaa sanoa.................................... 8
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48. Millaiset suhteet työpaikallanne vallitsevat�
Rengastakaa molemmilta riveiltä yksi vaihtoehto.

Erittäin
hyvät

Melko
hyvät

Ei hyvät
eikä

huonot

Melko
huonot

Erittäin
huonot

En
osaa

sanoa
a) johdon ja työntekijöiden välillä?................... 1 2 3 4 5 8

b) työntekijöiden välillä? .................................. 1 2 3 4 5 8

49. Kuinka tyytyväinen olette työhönne?

Täysin tyytyväinen ................................................ 1
Hyvin tyytyväinen.................................................. 2
Jokseenkin tyytyväinen......................................... 3
En tyytyväinen enkä tyytymätön........................... 4
Jokseenkin tyytymätön ......................................... 5
Hyvin tyytymätön .................................................. 6
Täysin tyytymätön................................................. 7

En osaa sanoa...................................................... 8

50. Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä?
Rengastakaa jokaiselta riviltä yksi vaihtoehto.

Täysin
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

En ole
samaa

enkä eri
mieltä

Eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

En
osaa

sanoa

a) Olen valmis tekemään enemmän töitä
kuin tarvitsisi auttaakseni työnantajaani
menestymään.............................................. 1 2 3 4 5 8

b) Olen ylpeä saadessani työskennellä
nykyisen työantajani palveluksessa ............ 1 2 3 4 5 8

c) Työskentelen mieluummin tässä
organisaatiossa kuin toisessa
työpaikassa, vaikka ansaitsisin siellä
selvästi enemmän ....................................... 1 2 3 4 5 8

51. Kuinka helppoa tai vaikeaa Teidän olisi löytää uusi työpaikka, joka olisi ainakin yhtä hyvä kuin nykyinen?

Erittäin helppoa...................................... 1
Melko helppoa ....................................... 2
Ei helppoa eikä vaikeaa......................... 3
Melko vaikeaa........................................ 4
Erittäin vaikeaa ...................................... 5

En osaa sanoa....................................... 8

52. Kuinka helppoa tai vaikeaa nykyisen työnantajanne olisi korvata Teidät, mikäli vaihtaisitte työpaikkaa?

Erittäin helppoa...................................... 1
Melko helppoa ....................................... 2
Ei helppoa eikä vaikeaa......................... 3
Melko vaikeaa........................................ 4
Erittäin vaikeaa ...................................... 5

En osaa sanoa....................................... 8
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53. Kaiken kaikkiaan, kuinka todennäköistä on, että yritätte löytää uuden työpaikan toisesta yrityksestä tai
organisaatiosta seuraavien 12 kuukauden aikana?

Erittäin todennäköistä ............................ 1
Todennäköistä ....................................... 2
Epätodennäköistä.................................. 3
Erittäin epätodennäköistä ...................... 4

En osaa sanoa....................................... 8

54. Missä määrin, jos ollenkaan, olette huolissanne työpaikkanne menettämisestä?

Olen todella huolissani .......................... 1
Olen melko huolissani ........................... 2
Olen hiukan huolissani .......................... 3
En ole lainkaan huolissani ..................... 4

55. Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä?
Rengastakaa jokaiselta riviltä yksi vaihtoehto.

Välttääkseni työttömyyden olisin
valmis hyväksymään�

Täysin
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

En ole
samaa

enkä eri
mieltä

Eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

En
osaa

sanoa

a) uusia taitoja vaativan työn ........................... 1 2 3 4 5 8

b) pienempipalkkaisen työn ............................. 1 2 3 4 5 8

c) määräaikaisen työn ..................................... 1 2 3 4 5 8

d) pitemmän työmatkan ................................... 1 2 3 4 5 8

56. Teettekö päätoimenne lisäksi muuta työtä lisätulojen saamiseksi?

En ......................................................................... 1

Kyllä, enimmäkseen palkansaajana ..................... 2
Kyllä, enimmäkseen yrittäjänä tai itsenäisenä
ammatinharjoittajana ............................................ 3
Kyllä, jollakin muulla tavoin................................... 4

57. Kuinka suuri osa työajastanne kuluu ATK-tekniikkaan perustuvan laitteen kanssa?
Rengastakaa tilannetta parhaiten kuvaava vaihtoehto.

vähemmän kuin 1/4 työajasta............................... 1
1/4 työajasta ......................................................... 2
puolet työajasta .................................................... 3
3/4 työajasta ......................................................... 4
suunnilleen koko työaika ...................................... 5

58. Onko työnne sen kaltainen, että Teidän tulee suunnitella työtänne ja soveltaa siihen omia ideoitanne?

Kyllä ................................ 1
Ei..................................... 2
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59. Kertokaa kunkin seuraavan kysymyksen kohdalla, oletteko asemanne nojalla päättämässä seuraavista
asioista tai tekemässä niitä koskevia aloitteita tai ehdotuksia?
Rengastakaa jokaiselta riviltä se vaihtoehto, joka lähinnä vastaa tilannettanne.

Päätän
asian

Kuulun
asian

päättävään
elimeen

Esitän asian
hyväksymistä

Mielipidettäni
kysytään

En osallistu
päätöksen

tekoon

a) Työpaikan vakituisen henkilökunnan
lisääminen tai supistaminen ........................... 1 2 3 4 5

b) Työpaikan päivittäisen työtahdin tai
työmäärän muuttaminen ................................ 1 2 3 4 5

c) Työpaikan talousarvioista päättäminen.......... 1 2 3 4 5

d) Uusien koneiden tai laitteiden hankinta.......... 1 2 3 4 5

e) Työnjaosta/tehtävienjaosta päättäminen........ 1 2 3 4 5

60. Oletteko koskaan ollut ansiotyössä vuoden tai pidempään?

Kyllä ................... 1

En ...................... 2

61.   Milloin viimeisin ansiotyönne päättyi?

62. Mikä oli pääasiallinen syy ansiotyön päättymiseen?

Tulin eläkeikään............................................................ 1
Jäin vapaaehtoisesti varhaiseläkkeelle ........................ 2
Jäin varhaiseläkkeelle mutta en vapaaehtoisesti ......... 3
Tulin (pysyvästi) työkyvyttömäksi ................................. 4
Työpaikkani lopetettiin .................................................. 5
Minut irtisanottiin........................................................... 6
Työsopimukseni päättyi ................................................ 7
Perhesyyt...................................................................... 8
Menin naimisiin............................................................. 9

63. Haluaisitteko päästä ansiotyöhön, joko nyt tai tulevaisuudessa?

Kyllä .................................. 1

En ..................................... 2

Mikäli ette nykyisin ole ansiotyössä, vastatkaa kysymyksestä 60 eteenpäin.
Ansiotyössä olevat voivat lopettaa vastaamisen tähän.

vuonna _______

Siirtykää kysymykseen 63.
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64. Kuinka todennäköistä uuden työpaikan löytäminen olisi?

Erittäin todennäköistä ...................................... 1
Todennäköistä ................................................. 2
Epätodennäköistä............................................ 3
Erittäin epätodennäköistä ................................ 4

En osaa sanoa................................................. 8

65. Etsittekö tällä hetkellä työtä?

Kyllä ................................ 1

En ................................... 2

66. Oletteko viimeisten 12 kuukauden aikana tehnyt seuraavia asioita työpaikan löytämiseksi?
Rengastakaa jokaiselta riviltä yksi vaihtoehto.

En Kyllä, kerran
tai kaksi

Kyllä, useammin
kuin kaksi kertaa

a) Ilmoittautunut työnhakijaksi työvoimatoimistoon ........... 1 2 3

b) Ilmoittautunut työnhakijaksi yksityiseen
työnvälitystoimistoon ..................................................... 1 2 3

c) Vastannut työpaikkailmoituksiin .................................... 1 2 3

d) Jättänyt ilmoituksen lehteen työpaikan saamiseksi ...... 1 2 3

e) Ottanut työnhakumielessä yhteyttä suoraan
työnantajiin .................................................................... 1 2 3

f) Pyytänyt sukulaisia, ystäviä tai työtovereita
auttamaan työpaikan löytämisessä ............................... 1 2 3

67. Oletteko osallistunut koulutukseen viimeisten 12 kuukauden aikana kehittääksenne ammattitaitoanne?

Kyllä ................................ 1

En ................................... 2

En osaa sanoa................ 8

68. Mistä saatte ensisijaisesti toimeentulonne?
(sisältää ruoan, vaatetuksen ja asunnon)

Eläkkeestä (työeläkkeestä tai kansaneläkkeestä)........ 1
Työttömyyskorvauksesta .............................................. 2
Avio- tai avopuolisolta................................................... 3
Muulta perheenjäseneltä .............................................. 4
Toimeentulotuesta tai sosiaaliavustuksista .................. 5
Satunnaisista työsuhteista............................................ 6
Muista lähteistä............................................................. 7

Kiitoksia vaivannäöstänne!


