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: f i f I  Tilastokeskus 

Haastattelu- ja tutkirnuspalve'lut 

TYOOLOBAROMETRI, elokuu 201 0 (TB10) 
PAPERICOMAKE 

K1 
Kuinka monta vuotta olette ollut nykyisellä työpaikallanne? 

- Merkitse täydet vuodet alle vuosr = O 

TYT:in tiedoista dataan; 
-onko t yö  kokoaikalsta vai osa-aikaista ja 
-onko vastaaja itse vuokratyöntekijá 

K l  b 
Onko työsuhteenne luonteeltaan: 

1 vakinainen (toistaiseksi voimassa oleva) 
2 vai rnaaraaikainen? 
3 ei osaa sanoa 

K2 
Seuraavat kysymykset koskevat nykyista työpaikkaanne. 
Kuinka monta henkilöä on siinä työpaikassa, jossa itse työskentelette? 

Työpaikalla tarkoitefaan yhta yksikköa, esim. tehdasta, virastoa. laifosta, myymaläa, toimisioa. 
työmaala frns., jonka vastaaja itse mieltää työpaikakseen ja jonka toiminnasta hanella on kokemusta. 

1 1 - 4 henkilöa 
2 5 - 9 henkil~a 
3 10 - 19 henkilöa 
4 20 - 29 henkilöa 
5 30 - 49 henkilöa 
6 50 - 99 henkilöa 
7 100 - 199 henkilöa 
8 200 - 249 henkilöä 
9 250 - 499 henkilöa 

10 500 - 999 henkilöa 
1 1 1000 henklloa tai enemmän 

K3 
Onko henkiloston määrä työpaikassanne lisääntynyt, ennallaan vai vähentynyt viimeksi kuluneen 
vuoden (1 2 k k) aikana? 

1 lisaantynyi 
2 ennallaan \ 
3 vähentynyt + K5-1 
4 er osaa sanoa J 



K4-1 
Milla tavoin henkilöstö on lisääntynyt, onko uusia työntekfjöita otettu: 

Vakinaiseen työsuhteeseen? 

1 kylla 
2 ei 
3 ei osaa sanoa 

K4-2 
(Milla tavoin henkilöstö on lisääntynyt, onko uusia työntekijöitä otettu:) 

Tilapäiseen tai määräaikaiseen työsuhteeseen? 

1 kylla 
2 ei 
3 ei osaa sanoa 

K4-3 
(Millä tavoin henkilöstö on lisäantynyl, onko uusia työntekijöitä otettu:) 

Osa-aikaiseen työsuhteeseen? 

1 kylla 
2 ei 
3 ei osaa sanoa 

K4-4 
(Millä tavoin henkilöstö on lisiiantynyt:) 

Onko työntekijöitä siirretty saman työnantajan muista työpaikoista? 

1 kylla 
2 ei 
3 ei osaa sanoa 

K4-5 
(Milla tavoin henkilästo on lisääntynyt:) 

Onko otettu ty~ntekijöita, joiden palkka maksetaan julkisista työllist~misvaroista? 

7 kylla 
2 ei 
3 ei osaa sanoa 

K5-1 
Onko työpaikassanne viimeksi kuluneen vuoden (1 2 kk) arkana: 

Lornautettu työntekijöitä? 

1 kylla 
2 ei 
3 ei osaa sanoa 

K5-2 
(Onko tyijpaikassanne viimeksi kuluneen vuoden (1 2 kk) aikana:) 

Irtisanottu työntekijöita? 

1 kylla 
2 ei 
3 ei osaa sanoa 



K - 3  
(Onko tylipaikassanne viimeksi kuluneen vuoden (1 2 kk) akana:) 

Tehty lyhennettya tyCEviikkoa? 

1 kylla 
2 ei 
3 ei osaa sanoa 

K5-4 
(Onko työpaikassanne viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana:) 

Kokopaivaisfii tyontekijöitii osa-aikaistettu? 

1 kyllä 
2 ei 
3 ei osaa sanoa 

K5-5 
(Onko työpaikassanne viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) akana:) 

Työntekijöitä siirtynyi eläkkeelle tai lahtenfl muualle siten, että avoimeksi jääneitä 
työpaikkoja ei ole tafletty (ns. luonnollinen poistuma)? 

1 kylla 
2 ei 
3 ei osaa sanoa 

K5-6 
(Onko työpaikassanne viimeksi kuluneen vuoden (1 2 kk) aikana:) 

Työntekijöiden maara vahentynyt sillä tavoin, että määräaikaisia työsuhteita ei ole uusittu? 

1 kylla 
2 ei 
3 ei osaa sanoa 

K5-7 
(Onko työpaikassanne viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana:) 

Työntekil6iden määrä vähentynyt siten,, etta äitiysloman, sairasloman tai muun pitkäaikaisen 
poissaolon tilalle ei ole otettu sijaisia? 

1 kylla 
2 ei 
3 ei osaa sanoa 

K5-8 
(Onko työpaikassanne viimeksi kuluneen vuoden (1 2 kk) aikana:) 

Sirrretty työntekijolta toiseen työyksikköön? 

1 kylla 
2 ei 
3 ei osaa sanoa 

K5-9 
(Onko työpaikassanne viimeksi kuluneen vuoden ( 7  2 kk) aikana:) 

= vuokratyöta vä/iftavien yritysten palveluksessa olevia fyönte kvöila. 

1 kylla 
2 er 
3 ei osaa sanoa 



K5-11 
Onko työpaikallanne viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana käyty ns.  yf-neuvotteluja? 

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (yt-EakiJ rn8aritta8, milloin ja miEl8 favalfa iyönantajan ja fy6ntekijöiden 
edustajien on neuvoleltava tyopaikan asioista ja ennen kaikkea muutoksista, esirn. lomautuksista tai 
irfjsanomisista. 

1 kyllä on k a y f y  1 kaydaan parhaillaan 
2 ei f K8 
3 ei osaa sanoa, ei tiedä + K8 

K5-12 (M) 
Millainen oli kaflyjen fl-neuvotteluiden henki. Pyrittiinkö ratkaisuista sopimaan yhdessä: 

1 paljon 
2 jonkin verran 
3 vain vahan 
4 ei lafnkaan? 
9 EOS 

K8 
Työskennellaankö työpaikailanne ryhmissä (tiirnit, solut, projektityöryhmät ym.): 

I pääosin 
2 osittain 
3 vai ei lainkaan? 

K9a-01 
Eciintyyko työpaikallanne: 

Ristiriitoja esimiesten ja alaisten välillä: 

1 paljon 
2 melko paljon 
3 jonkin verran 
4 vai ei lainkaan? 
5 Ei osaa sanoa 

K9a-02 
(Esiintyykö työpaikallanne:) 

Ristiriitoja työntekijöiden välillä: 

1 paljon 
2 melko paljon 
3 jonkin verran 
4 vai ei lainkaan? 
5 Ei osaa sanoa 

(Esiintyykö työpaikallanne:) 

Ristiriitoja eri henkilöstöryhmien välillä: 

Hen kilosföryhrnilla on erdaise t tehtávwt jakai asema työpaikalla eslm. i3a karivsairaanhoitajat, insinööritiieknikof. 

1 paljon 
2 melko paljon 
3 jonkin verran 
4 vai ei lainkaan? 
5 ei osaa sanoa 



-0 7 
Henkisella vakivallarla tai työpaikkakiusaamisella tarkoitetaan työyhteisön jaseneen kohdistettua 
eristamrsta, työn mitatöintia, uhkaamista, selan takana puhumista tai muuta painostamista. 

Esiintyykö mielestanne työpaikallanne tällaista käyttäytymistä työtoverien taholta: 

1 ei lainkaan 
2 joskus 
3 jatkuvasti? 

K9a-07b 
Henkisellä väkivallalla tai työpaikkakiusaamisella tarkoitetaan työyhteisön jaseneen kohdistettua 
eristamistä, työn mitätörntia, uhkaamista, selan takana puhumista tai muuta painostamista. 

Esiintyykö mielestänne työpaikallanne tällaista kayltaytymista asiakkaiden taholta: 

$ ei lainkaan 
2 joskus 
3 jatkuvasti? 

K9a-09 
Oletteko havainnut työpaikallanne viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana, 
että joku olisi joutunut väkivallan uhan kohteeksi työtoverien taholta? 

1 en kerkaakaan 
2 kylla, kerran 
3 useita kertoja 

Oletteko havainnut työpaikallanne viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana, 
että joku olisi joutunut viikivallan uhan kohteeksi asiakkaiden taholta? 

7 en kertaakaan 
2 kylla, kerran 
3 useita kertoja 

K9a-10 

aikana 
Oletteko itse joutunut väkivallan tai sen uhan kohteeksi työpaikallanne viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) 
tyijtoverien ta hoka? 

1 en kertaakaan 
2 kylla, kerran 
3 useita kertoja 

K9a-10 b 
Oletteko itse joutunut vakivallan tai sen uhan kohteeksi työpaikallanne viimeksi kuluneen vuoden (7 2 kk) 
aikana asiakkaiden taholta? 

1 en kertaakaan 
2 kylla, kerran 
3 useita kertoja 

K l  1 a-1 
Voitteko vaikuttaa paljon, melko paljon, jonkin verran vai ette lainkaan: 

Siihen mitä työtehtäviinne kuuluu? 

f paljon 
2 melko paljon 
3 jonkin verran 
4 ei lainkaan 
5 ei osaa sanoa 



(Voitteko vaikuttaa paljon, melko paljon, jonkin verran vai ette lainkaan:) 

Työta htiinne? 

1 paljon 
2 melko paljon 
3 jonkin verran 
4 ei lainkaan 
5 ei osaa sanoa 

K l  1 a-3 
(Voitteko vaikuttaa paljon, melko paljon, jonkin verran vai ette lainkaan:) 

Silhen, miten työt jaetaan (työpaikalla ihmisten kesken)? 

1 paljon 
2 melko paljon 
3 jonkin verran 
4 et lainkaan 
5 et osaa sanoa 

Kl5-1 
Oletteko itse tehnyt elo-syyskuussa säännöllisen työajan ylit2avSa työtä, josta olette saanut korvauksen 
kokonaan tai osittain rahana? 

7 kylla 
2 ei 
3 ei osaa sanoa 

K15-2 
Entä säännöllisen työajan ylittävä3 työtä, josta olette saanut korvauksen kokonaan tai osittain vapaana? 

1 kyliä 
2 ei 
3 ei osaa sanoa 

K 1 5 3  
Entä sellaista säännöllisen työajan ylittävää työtä, josta ette ole saanut larnkaan korvausta rahana 
tai vapaana? 

1 kyllä 
2 ei 
3 ei osaa sanoa 

K 1 5 4  
Millä tavalla työpaikallanne sovitaan tyoaikoihin liittyvistä järjestelyistä. Tässä ei tarkoiteta 
työhönottovaiheessa tehtävää työsopimusta, vaan kaikkia koskevaa sopimista: 

Paikallinen sopiminen: Työehdorsla (esim. palkka-asiat. lyöaikajarjes!e?yi, henkilöstön toimenkuvat) sovitaan 
työpaikka- tai yritystasolla. 
Työnlekijapuolella paikallisia sopimuksia neuvoftelee ja solrnir yteensa Iuottamvsrnies. 
Pa/kallisia sopimuksia ovat myus yksittäisen työntekban työsuhteen kestoatkana tekemat sopimukset 
!y6suhteensa ehtojen muutoksista. 

1. Sovitaan paikallisesti, jolloin luo2tamushenkilöt ovat neuvotelleet 
erityisesti tata Vopaikkaa koskevan sopimuksen yleisten 
tyoehtocopimusten täydennykseksi 

2. Sovitaan työpaikalla yksilollises2i työaikajarjestelyista 
3. Noudatetaan pelkästään alan yteisi5 tyoehtosopirnuksia 
4. Tyonantaja määrää yksipuolisesti? 
5. En tiedalen osaa sanoa 



Intro 
Seuraavaksi muutama kysymys normaalin työajan joustoista. 

K22-6 
Onko kaylettavissanne työaikajärjestelmä, jossa normaalin työajan ylittävät tai alittavat työtunnit 
merkitään ylös ja ne voi pitää myöhemmin vapaana tai tehdä sisään7 

1 kyllä 
2 ei 1 
3 ei osaa sanoa + K?3  

K22-8 
Voitteko kayttaa säästöön kerlyneitä tunteja pitämällä kokonaisia vapaapaivia? 

1 kyllä 
2 ei 
3 ei osaa sanoa 

K13 
Oletteko ammattiyhdistyksen, toimihenkilöjärjestön tai vastaavan ammattiliiton 
jäsen (työttömypkassan jäsen)? 

7 kyllä 
2 ei 1 
3 ei osaa sanoa ! + K18-1 

K13a 
Oletteko: 

1 ammattiyhdistyksen 
2 vai työttornyyskassan jäsen? 
3 EI halua vastata 

K13b Onko työpaikallanne valittu työntekijöiden edustaja, luottamusmies tai vastaava? 

Cuotiamushenkilöit~ voi olla työpaikalla useita ja nimitykset voivat jonkin verran vaihdella (mm. luotlamusmies, 
luottamvsvaltuuteffu, yhdymies) .  Oleellista on se, en8 ia!laiselia henkilöllä on valtuudet neuvotella asioista mui- 
den puolesta. 

0. Ei ole 
1. Luottamucmies, joka on amrnani- tai toirnihenkil6jarjeston edustaja 
2. Muu työntekijbrden edustaja 
3. En tiedslen osaa sanoa 

K18-1 (M) 
Ovatko seuraavat asiat lisääntyneet, ennallaan vai viihentyneet Zyöpaikassanne viimeksi kuluneen 
vuoden (1 2 k k) aikana; 

Tarkenna: Selvadi vai jonkin verran? 

Työtahti ja kiire? 

1 lisäantynyt selvästi 
2 lisaantynyi jonkin verran 
3 ennallaan 
4 vähentynyt jonkin verran 
5 vahentynyi selvästi 



K18-2 (M) 
(Ovatko seuraavat asiat lisääntyneet, ennallaan vai vähentyneet työpaikassanne 
viimeksi kuluneen vuoden ( 7  2 kk) aikana.: 

Tarkenna: Selvästi vai jonkin verran?) 

1 lisääntynyt selvasti 
2 lisääntynyt jonkin verran 
3 ennallaan 
4 vähentynyt jonkin verran 
5 vähentynyt selvasti 

K .t 8 3  (M) 
(Ovatko seuraavat asiat lisääntyneet, ennallaan vai vähentyneet työpaikassanne 
viimeksi kuluneen vuoden (1 2 kk) aikana: 

Tarkenna: Selvästi vai jonkin verran?) 

Työn fyysinen rasittavuus? 

1 lisiantynyt selvasti 
2 lisääntynyt jonkin verran 
3 ennallaan 
4 vähentynyt jonkin verran 
5 vahentynyi selvasti 

K i 8 4  (M) 
(Ovatko seuraavat asiat lisääntyneet, ennallaan vai vähentyneet työpaikassanne 
viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana: 

Tarkenna: Selvästi vai jonkin verran?) 

Ty6n henkinen rasittavuus? 

1 lisääntynyt selvästi 
2 lisaantynyt jonkin verran 
3 ennallaan 
4 vahentynyi jonkin verran 
5 va hentyny! selvasti 

K18-7 (M) 
(Ovatko seuraavat asiat lisääntyneet, ennallaan vai vähentyneet työpaikassanne 
viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana: 

Tarkenna: Selvästi vai jonkin verran?) 

Kannustuksen ja tuen saanti esimiehilta? 

1 lisaantynyt selvScti 
2 lisääntynyt jonkin verran 
3 ennallaan 
4 vahentynyi jonkin verran 
5 vahentyng selvasti 



Kl8-8 (M) 
(Ovatko seuraavat asiat lisääntyneet, ennallaan vai vähentyneet työpaikassanne 
vfirneksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana: 

Tarkenna: Selvästi vai jonkin verran?) 

Kannustuksen ja tuen saanti työtovereilta? 

1 lisääntynyt selvästi 
2 lisääntynyt jonkin verran 
3 ennallaan 
4 vähentynyt jonkin verran 
5 vahentyny? selv8sti 

K 7 8-9 (M) 
(Ovatko seuraavat asiat lisääntyneet, ennallaan vai vahentyneet työpaikassanne 
viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana: 

Tarkenna: Selvästi vai jonkin verran?) 

Mahdollisuus käyttää ammattitaitoaan ja kykyjaan työssä? 

1 lisääntynyt selvasti 
2 IisaBntynyt jonkin verran 
3 ennallaan 
4 vähentynyt jonkin verran 
5 vähentynyt selvasti 

K l  Ob (M) 
Entä ovatko työtehtävien suoritusvaatirnsiikset viimeksi kuluneen vuoden (1 2 kk) aikana mielestänne 
lisääntyneet, vähentyneet vai ennallaan? 

1 lisääntyneet 
2 ennallaan 
3 vähentyneet 
4 ei osaa sanoa 

K119 
Onko Teillä nykyisessä työpaikassanne viimeisten 7 2 kuukauden aikana 
lakisääteiseen täydennyskoulutukseen osallistuminen lisääntynyt, 
vahentyny? vai säilynyi ennallaan? 

Lakisaateinen Iaydennyskoulufus on kayfassa mm. terveydenhuollossa. 

1 lisääntyneet 
2 ennallaan 
3 vahentyneet 
4 ei osaa sanoa 



K20a-00 
Millä tavalla työpaikallanne sovitaan palkka-asioista. Tässä ei tarkoiteta 
työ hönoHovai heessa tehtävää työsopimusta, vaan kaikkia koskevaa sopimista: 

Paikallinen sopiminen: Työehdoista (esirn. palkka-asiat, työaikaj3rjestelyf, henkilhstön foimenkuvat) 
sovitaan työpaikka- tai yrjtystasolla. 
Työntekijäpuolella paikallisia sopimuksia neuvottelee ja solmii yleensä luottamusmies. 
Paikallisia sopimuksia ovat myos yksitfaisen fyönlekijan työsuhteen kedoaikana tekemgl 
sopimuksel lyfisuhteensa ehtojen rnuuloksista. 

.1. Sovitaan paikallisesti, jolloin luottamushenkilöt ovat neuvotelleet 
eriiyisesti tata työpaikkaa koskevan sopimuksen yleisten 
työehtosopimusten täydennykseksi 

2. Sovitaan tyopaikalla yksilöllisesti palkka-asiasta 
3. Noudatetaan pelkastaan alan yleisiä työehtosopimuksia 
4. Ty~nantaja mäaraa yksipuolisesti? 
5. En tiedaten osaa sanoa 

K20a-01 
Vaikuttaako palkkanne suuruuteen selvästi se, kuinka monta vuotta olette ollut työssä 
(kokemuslisät, ikälisät. rnä~ravuosilisat ym .)7 

Pieniä, alle 5 prosenfin. ikiLi ei oteta huomioon 

1 kylla 
2 ei 
3 ei osaa sanoa 

K20a-02 
Arvioidaanko työsuoritustanne ja patevyyttanne järjestelmällisesti esimerkiksi k e ~ a n  
vuodessa ns. kehittamiskeskustelqen yhteydessä? 

1 kylla 
2 ei 
3 ei osaa sanoa 

-0 3 
Vaikuttaako henkilökohtainen työtehtävistä suoriutumisenne ja työsiroritustenne laatu 
palkkanne suuruuteen? 

1 kylla 
2 ei 
3 ei osaa sanoa 

K20a-04 
Onko Teillä mahdollisuus saada tulospalkkioita, bonuksia tai muita vastaavia lisiä tiirnin, 
ryhmän tai koko työyksikön tuloksen perusteella? 

1 kylla 
2 ei 
3 ei osaa sanoa 

K20a-05 
KuulutZeko yrityksen taloudellisen tuloksen perusteella maaraytyvan voittopalkkio-, osake- 
palkkio-, optiojarjesteiman tai henkilöstö- rahaston piiriin? 

1 kylla 
2 ei 
3 ei osaa sanoa 



Onko työpaikallanne käytössä jokin kaikkien tiedossa oleva työtehtävien vaativuuden 
arviointijärjestelmä, jonka pohjalta rnaaritellaan kunkin työtehtävän peruspalkka? 

1 kyllä 
2 ei 
3 ei osaa sanoa 

K20a-07 
Onko palkkauksenne mielestanne erittain, melko, vain vahan vai ei lainkaan oikeudenmukarnen? 

1 erittäin oikeudenmukainen 
2 melko oikeudenmukainen 
3 vain vahan oikeudenmukainen 
4 ei lainkaan oikeudenmukainen 

K20a-09 
Onko palkkauksenne mielestänne erittain, melko, vain vähän vai ei lainkaan kannustava? 

1 erittain kannustava 
2 melko kannustava 
3 vain vahan kannustava 
4 ei lainkaan kannustava 

K20a-70 
Onko palkkauksenne mielestänne erittäin, melko. vain vahan vai ei lainkaan kilpailukykyinen? 

1 erittain kilpailukykyinen 
2 melko kilpailukykyinen 
3 vain vahan kilpailukykyinen 
4 ei lainkaan kilpailukykyinen 

K20a-12 
Onko palkkauksenne mielestanne oikeista asioista erittain, melko, vain vahan vai et lainkaan palkitseva7 

1 erittäin palkitceva 
2 melko pal ki tseva 
3 varn v a h h  palkitseva 
4 ei lainkaan palkitseva 

K20-1 
Arvioikaa miten hyvin tai huonost? seuraavat luonnehdinnat sopivat omaan työpaikkaanne: 
erittain hyvin, melko hyvin, melko huonosti vai erittain huonosti. 

Tyontekijöiden ja johdon väliset suhteet ovat avoimet ja luottamukseillfset? 

1 sopii erittain hyvin 
2 melko hyvin 
3 melko huonosti 
4 erittain huonosti 
5 ei osaa sanoa 

K20 b-2 
(Arviorkaa miten hyvin tai huonosti seuraavat luonnehdinnat sopivat omaan työpaikkaanne: 
erittain 'hyvin, melko hyvin, melko huonosti vai erittain huonosti.) 

Työpaikkani on sellainen, että siellä voi oppia koko ajan uusia asioita? 

1 sopii erittain hyvin 
2 melko hyvin 
3 melkohuonosti 
4 erittarn huonosti 
5 ei osaa sanoa 



(Arvioikaa miten hyvin tai huonosti seuraavat luonnehdinnat sopivat omaan työpalkkaanne: 
erittäin hyvin, melko hyvin, melko huonosti vai erittain huonosti:) 

Esimiehet suhtautuvat rakentavasti työntekijöiden muutosehdo2uksiin? 

1 sopii erittain hyvin 
2 melkohyvin 
3 melko huonosti 
4 erittäin huonosti 
5 ei osaa sanoa 

K20 b-5 
(Arvioikaa miten hyvin tai huonosti seuraavat luonnehdinnat sopivat omaan työpaikkaonne: 
erittäin hyvin, melko hyvin, melko huonosti vai erittäin huonosti:) 

Työntekijöitä kannustetaan kokeilemaan uusia asioita? 

1 sopii erittiiin hyvin 
2 melko hyvin 
3 melko huonosti 
4 erittain huonosti 
5 ei osaa sanoa 

6 
(Arvioikaa miten h y i n  tai huonosti seuraavat luonnehdinnat sopivat omaan työpaikkaanne: 
erittain hyvin, melko hyvin, melko huonosti vai erittäin huonosti:) 

Työpaikalla on paljon sellaisia piilossa olevia asioita, joista pitäisi keskustella avoimesti? 

1 sopii erittain hyvin 
2 melko hyvin 
3 melko huonosti 
4 erittain huonosti 
5 ei osaa sanoa 

K21 a 
Oletteko kuluneen vuoden aikana tehnyt esimiehelle tai työnantajalle työpaikkanne ty6olojen, 
työtapojen, tuotteiden tai palvelujen parantamiseen tähtääviä aloitteita: 

1 kerran 
2 useita kertoja 
3 vai ette kertaakaan? 

K21 b 
Entä onko työpaikallanne kuluneen vuoden aikana erityisen ohjelman, projektin, työryhmän tai 
konsultin avulla suunnitelmallisesti kehitetty tuottavuutta, laatua tai palvelua? 

1 kyllä 
2 ei 
3 ei osaa sanoa 

K21 b-1 
Oletteko viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana ollut koulutuksessa, siten että olette saanut 
koulutusajalta palkkaa? 

1 kyllä 
2 en --> K21-4  

K2 1 b-2 
Montako työpäivää? 



b-4 (Ml 
Onko Teillä nykyisessä työpaikassanne hyvat, jonkinlaiset vai heikot mahdollisuudet osallistua 
oman työpaikan toiminnan kehittämiseen? 

1 hyvät 
2 jonkinlaiset 
3 heikot 
4 ei osaa sanoa 

1 (Ml 
Seuraavaksi esitan joitakin vaiiteita. Mita rnielti Te olette niista, oletteko taysin samaa rnielta, 
jokseenkin samaa rnielta, jokseenkin eri mielta vai taysin eri mieltä? 

Työpaikallani on liian paljon työtehtavia työntekijöihin nähden? 

1 taysin samaa mielta 
2 jokseenkin samaa mielta 
3 jokseenkin eri mielta 
4 täysin eri mielta 
5 ei osaa sanoa 

Tc-3 (M) 
(Seuraavaksi esitan joitakin vaitteita. Mita mieltä Te olette niistä, oletteko taysin samaa mielta, 
melko samaa mielta, melko eri mieltä vai taysin eri mielta:) 

Tyhpaikallani työt ovat hyvin organisoituja? 

1 taysin samaa mieltä 
2 jokseenkin samaa miel ta 
3 jokseenkin eri mielta 
4 taysin eri mielta 
5 ei osaa sanoa 

K2 1 c 4  (M) 
(Seuraavaksi esitan joitakin väitteitä. Mita mielta Te olette nirsta, oletteko taysin samaa mieltä, 
jokseenkin samaa mieltä, jokseenkin ern rnielta vai täysin eri mieltä:) 

Työpaikallani valitetaan tietoja avoimesti? 

1 taysin samaa mieltä 
2 jokseenkin samaa mielta 
3 jokseenkin eri mielta 
4 täysin eri mielta 
5 ei osaa sanoa 

K21 c-5 (M) 
(Seuraavaksi esitän joitakin vaitteita. Mita mieltä Te olette niista, oletteko taysin samaa mielta, 
jokseenkin samaa mielta, jokseenkin eri mielta vai taysin eri mieltä:) 

Työntekijoitä kohdellaan tasapuolisesti tyopaikallani? 

1 täysin samaa mieltä 
2 jokseenkin samaa mielta 
3 jokseenkin eri rnielta 
4 taysin eri mielta 
5 ei osaa sanoa 

(ME 
(Seuraavaksi esitan joltakin väitteitä. M i t i  mielti Te olette niistä, oletteko taysin samaa mieltä, 
jokseenkin samaa mieltä, jokseenkin eri rnielta vai tiysin en rn~elta:) 

Voin olla varma siitä, että työpaikkani säilyy? 

1 täysin samaa mieltä 
2 jokseenkin samaa mieltä 
3 jokseenkin eri mrelta 
4 taysin eri mielta 
5 ei osaa sanoa 



K2l c-7 (M) 
(Seuraavaksi esitän joitakin väitteitä, Mitä rnielta Te olette niista, oletteko taysin samaa mieltä, 
jokseenkin samaa mieltä, jokseenkin eri mielta vai taysin eri rnielta:) 

Työpaikallani keskustellaan yhdessä työtehtävistä, tavoitteista ja niiden saavuttamisesta? 

1 taysin samaa rnielta 
2 jokseenkin samaa mieltä 
3 jokseenkin en mieltä 
4 taysin eri mielta 
5 ei osaa sanoa 

I i 8  
(Seuraavaksi esitän joitakin väitteitä. Mitä mieltä Te olette niistä, oletteko taysin samaa mieltä, 
jokseenkin samaa mieltä, jokseenkin eri rnielta vai taysin eri mielta:) 

Koen työni fyysisesti raskaaksi? 

1 täysfn samaa mieltä 
2 jokseenkin samaa mielta 
3 jokseenkin eri mielta 
4 taysin eri mieltä 
5 ei osaa sanoa 

K21 c-9 (M) 
(Seuraavaksi esitän joitakin väitteitä. Mlta m~elta Te olette niistä, oletteko taysin samaa mielta, 
jokseenkin samaa rnielta, jokseenkin eri mielta vai taystn eri mielta:) 

Koen työni henkisesti raskaaksi? 

1 täysin samaa mielta 
2 jokseenkin samaa rnrelta 
3 jokseenhn eri rnielta 
4 taysin eri mielth 
5 ei osaa sanoa 

K22-1 (M) 
PidSttekö mahdollisena, että seuraavan vuoden aikana, 
Teidät lomautetaan vähintään kahden viikon ajaksi: 

Ei valttarnatia tarkoita yhtäjaksoista lomasltusaikaa. 

1 kylla varmasti 
2 kylla mahdollisect~ 
3 luultavasti ei 
4 varmasti ei? 
5 Ei osaa sanoa 

K 2 2 2  (M) 
(Pidättekö mahdollisena, etta seuraavan vuoden aikana:) 

Teidät irtisanotaan nykyisestä työpaikastanne: 

1 kylla varmasti 
2 kylla mahdollisesti 
3 luultavasti ei 
4 varmasti eP 
5 Et osaa sanoa 



K22-3 (M) 
(Pidättekö mahdollisena, että seuraavan vuoden aikana:) 

Teidät siirretään toisiin tehtäviin: 

Myäs lyhyfaikaisissa työsuhteissa f ehtavien vaihdot. 

1 kylla varmasti 
2 kylla mahdollisesti 
3 luultavasti ei 
4 varmasti ei7 
5 Ei osaa sanoa 

K23 (M) 
Jos nyt jaisitte työttömäksi niin arveletteko, että saisitte ammattianne Ja työkokemustanne 
vastaavaa työtä: 

1 kyllä varmasti 
2 kylla mahdollisesti 
3 luultavasti ei 
4 varmasti ei? 
5 Ei osaa sanoa 
6 Ei tällä hetkeili työssä 

K24 (M) 
Minkälaiseksi arvioitte yleisen työllisyystilanteen vuoden kuluttua. Onko se parempi, ennallaan vai 
huonompi kuin ti11a hetkellä? 

Tarkenna: Jonkin verran vai paljon? 

1 pallon parempi 
2 jonkin verran parempi 
3 ennallaan 
4 jonkin verran huonompi 
5 paljon huonompi 
6 ei osaa sanoa 

-1 
Nykyisin puhutaan paljon työelämän muuttumisesta ja muutosten suunnasta. 
Ovatko seuraavat asiat Teidän mielestänne muuttumassa parempaan suuntaan, 
huonompaan suuntaan vai ovatko ne ennallaan: 

Tarkenna: Selvasfi vai jonkin verran? 

Työnteon mielekkyys ja työhalut yleensä? 

1 selvästi parempaan suuntaan 
2 jonkin verran parempaan 
3 ennallaan 
4 jonkin verran huonompaan 
5 selvästi huonompaan suuntaan 

K 2 5 2  EM) 
(Ovatko seuraavat asiat Teidän mielestänne muuttumassa parempaan suuntaan, huonompaan 
suuntaan vai ovatko ne ennallaan: 

Tarkenna: Selvasti vai jonkin verran?) 

Naisten ja miesten välinen tasa-arvo työelamSssa? 

t selvasti parempaan suuntaan 
2 jonkfn verran parempaan 
3 ennallaan 
4 jonkrn verran huonompaan 
5 selvacti huonompaan suuntaan 



K25-3 (M) 
(Ovatko seuraavat asiat Teidan mielestänne muuttumassa parempaan suuntaan, huonompaan 
suuntaan vai ovatko ne ennallaan: 

Tarkenna: Selvasli vai jon kin verran ?) 

Ympäristökysymysten huomioon ottaminen ty8paikoilla? 

1 selvästi parempaan suuntaan 
2 jonkin verran parempaan 
3 ennallaan 
4 jonkin verran huonompaan 
5 selvästi huonompaan suuntaan 

K 2 5 4  (M) 
(Ovatko seuraavat asiat Teidan mielestänne muuttumassa parempaan suuntaan, huonompaan 
suuntaan vai ovatko ne ennallaan: 

Tarkenna: Selvasti vai jonkin verran?) 

Tietojen saanti työpaikan tavoitteista ja tvlevaisuuden suunnitelmista? 

t selvasti parempaan suuntaan 
2 jonkin verran parempaan 
3 ennallaan 
4 jonkin verran huonompaan 
5 selvästi huonompaan suuntaan 

K25-5 (M) 
(Ovatko seuraavat asrat Teidan mcelestanne muuttumassa parempaan suuntaan, huonompaan 
suuntaan vai ovatko ne ennallaan: 

Tarkenna: (Selvästi vai jonkin verran ?) 

Esimiesten johtarnistapa? 

1 selvasti parempaan suuntaan 
2 jonkin verran parempaan 
3 ennallaan 
4 jonkin verran huonompaan 
5 selvSsti huonompaan suuntaan 

-6 IMI 
(Ovatko seuraavat asiat Teidan mielestänne muuttumassa parempaan suuntaan, huonompaan 
suuntaan vai ovatko ne ennallaan: 

Tarkenna: (Selvästi vai jonkin verran?) 

Mahdollisuwdet itsensä kehittämiseen työssä? 

1 selvSstii parempaan suuntaan 
2 jonkin verran parempaan 
3 ennallaan 
4 jonkin verran huonompaan 
5 selv2sti huonompaan suuntaan 

K25-7 (M) 
(Ovatko seuraavat asiat Teidan mielestänne muuttumassa parempaan suuntaan, huonompaan 
suuntaan vai ovatko ne ennallaan: 

Tarkenna: (Selvasti vai jonkin verran?) 

Mahdollisuus vaikuttaa omaa asemaa ja työtehtäviä koskeviin ratkaisuihin? 

1 selvasti parempaan suuntaan 
2 jonkin verran parempaan 
3 ennallaan 
4 jonkin verran huonompaan 
5 selvasti huonompaan suuntaan 



K25-8 (M) 
(Ovatko seuraavat asiat Teidan mielestänne muuttumassa parempaan suuntaan, huonompaan 
suuntaan vai ovatko ne ennallaan:) 

Entä jos ajattelette oman tyopaikkanne taloudellista tilannetta, onko se muuttumassa parempaan 
suuntaan, huonompaan suuntaan vai pysyykö se ennallaan? 

Tarkenna: Selvästi vai jonkin verran? 

1 selvästi parempaan suuntaan 
2 jonkin verran parempaan 
3 ennallaan 
4 jonkin verran huonompaan 
5 selvästi huonompaan suuntaan 

Tai jos ajattelette, että taloudellisen tilanteen perusteella oman alanne paras työpaikka saisi 
pistemäärän kymmenen (1 0) ja huonoin nolla (01, minkä pistemäärän silloin antaisitte omalle 
työpai kallenne? 

Jos ei osaa sanoa, niin kayfa j&jeste/man EOS:aa. 
1 - 1 1  

K25-11 (M) 
Miten suuria vaurioita arvioisitte nykyisen taloudellisen taantuman aiheuttavan työpaikallenne? 

1 ei juuri minkäänlaisia 
2 melko pieniä 
3 melko suuria 
4 erittäin suuria 
5 työpaikkani ei selvia taantumasta 
9 ei osaa sanoa 

U26-1 
Työpaikoilla on kiinnitetty huomiota työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseen eri tavoin. 
Onko Teidan Zyöpaikallanne pyritty systemaattisesti vaikuttamaan: 

Työntekijöiden kuntoon, terveyteen ja elintapoihin paljon, jossain määrin, vain vähän vai ei lainkaan? 

1 paljon 
2 jossain maarin 
3 vain vahan 
4 ei lainkaan 

K26-2 
(Työpaikoilla on kiinnitetty huomiota työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseen eri tavoin. 
Onko Teidan työpaikallanne pyritty systemaattisesti vaikuttamaan:) 

Entä työyrnparist~n turvallisuuteen? 

1 paljon 
2 jossain maarin 
3 vain vahan 
4 ei lainkaan 

K26-3 
(Työpaikoilla on kiinnitetty huomiota työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseen eri tavoin. 
Onko Teidan työpaikallanne pyritty systemaattisesti vaikuttamaan:) 

Entä osaamiseen ja ammattitaidon kehittämiseen? 

1 paijon 
2 jossain mäarin 
3 vain vahgn 
4 ei lainkaan 



Oletetaan, että työkykynne on parhaimmillaan saanut kymmenen ( 3  0) pistettä. 
Minkä pistemäärän nollasta kymmeneen antaisitte nykyiselle työkyvyllenne? 

0 nolla (0) 
1 yksi (1) 
2 kaksi (2) 
3 kolme (3) 
4 nelja (4 )  
5 viisi (5} 
6 kuusi (6) 
7 seitsemän (7) 
8 kahdeksan (8) 
9 yhdeksan (9) 

7 0 kymmenen ( 3  0) 

K28a 
Jos ajattelette nykyisen työnne ruumiillisia vaatimuksia, niin onko työkykynne: 

1 erittäin hyva 
2 melko hyva 
3 kohtalainen 
4 melko huono 
5 vai erittäin huono? 
6 Ei osaa sanoa 

K28b 
Entä henkisten vaatimusten kannalta? 
Onko työkykynne: 

1 erittäin hyva 
2 melko hyva 
3 kohtalainen 
4 melko huono 
5 vai erittain huono? 
6 Ei osaa sanoa 

K29a 
Onko Teillä yksi tai useampi Jääkärin tateama pitkäaikainen sairaus, vika tai vamma? 

0 ei ole yhtaan + K31 
1 on, yksi 
2 on, kaksi 
3 on, kolme 
4 on, neljä 
5 on viisi tai useampia 

K29b 
Jos jokin sairaus tai vamma: 
Onko sairaudesta tai vammasta haittaa nykyisessä työcsanne: 

1 ei lainkaan 
2 siten, että suoriudutte työstä, mutta siita aiheutuu oireita 
3 siten, en3 joudutte kevenitamäSn työtahtia tai muuttamaan työtapojanne 
4 siten, etta mielestänne selviydytte vain osa-aikatyöstä 
5 vai siten, etta mielestänne olette täysin työhön kykenemätön? 

K31 
Uskotteko että terveytenne puolesta pystyfte työskentelemään nykyisessä ammatissanne 
kahden vuoden kuluttua: 

1 tuskin 
2 ette ole varma 
3 melko varmasti 
4 vai aivan varmasti? 
5 Ei osaa sanoa 



K32 
Montako työpäivää olette ollut poissa töistä oman sairauden takia viimeksi kuluneen vuoden aikana? 

Jos ei yhiaan paivaa, merkitse nolla (0.) 
Kuukausi = 22 tyÖp5ivaa. 

K32-1 
Oletteko viime aikoina nauttinut tavallisista päivittäisistä toimista? 

1 usein 
2 melko usein 
3 silloin täfloin 
4 melko harvoin 
5 en koskaan 

K32-2 
Oletteko vrime aikoina ollut toimelias ja vireä? 

1 usein 
2 melko usein 
3 sitloin talfoin 
4 melko harvoin 
5 en koskaan 

K32-3 
Oletteko viime aikoina ollut toiveikas tulevaisuuden suhteen? 

1 usein 
2 melko usein 
3 silloin tällöin 
4 melko harvoin 
5 en koskaan 

K32a 
Onko työpaikallanne muihin kansallisuuksiin tai etnisiin ryhmiin kuuluvia työntekijöitä, 
jotka ovat muuttaneet Suomeen muualta? 

Maahanmuutfajaf, venalaise!, somatit, virolaiset jne. 
Ei suomen rornanil tai saamelaiset. 

1 kyllä 
2 ei 



Työelämässä voi ilmetä eriarvoista kohtelua tai syrjintää esimerkiksi palkkauksessa, työhön otossa, 
uralla etenemisessa tai koulutukseen paasyssa. 
Katsotteko, että omassa työorganisaatiossanne esiintyy syrjintää tai eruarvoista kohtelua, joka perustuu: 

Ikään, erityisesti nuoriin? 

K33-2 
Ikään, erityisesti vanhoihin? 

K33-3 
Sukupuoleen, erityisesti naisiin? 

K 3 3 4  
Sukupuoleen, erityisesti miehiin? 

K33-5 
Työsuhteen maasäaikaisuuteen? 

K33-7 Työsuhteen osa-aikaisuuteen? 

Jos K32a = kylki, niin kysyfaan K33-6. 

K33-6 Siihen, että työntekijä on syntyperältään muu kuin suomalainen? 

1 kyllä 
2 ei 
3 ei osaa sanoa 

K33 
Oletteko kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa? 
Kuntayhtymä toimii mm. perusterveydenhuoiionja sosiaalitoimen palvelujen jarjestajana jasenkuntien puoieda. 
Esirn. kansanterveystyön kuntayhtymä, sairaanho~topiiri, koulutuskuntayhtymii jne. 

1 kylla 
2 ei 4 LOPPU 

K33 b 
Kumman (patveluksessa olette}? 
Kuntayhtymä toimii mm. perusterveydenhuollon ja sosiaalifoimen palvelujen jarjedaji4na jasenkuntien puolesta. 
Esim. kansanterveystyön kuntayhtymä, sairaanhoitopiirr, koulutuskuntayhtyrn& jne. 

1 kunnan 
2 kuntayhtymän 

K34 
Millä seuraavista kunta-alan sektoreista työskentelette: 

1 sosiaalitoimi 
2 terveydenhuolto 
3 opetus- tai sivistystoimi 
4 yleishallinto 
5 vai tekninen toimi (energialaitos, liikennelaitos, vesilaitos, palo- ja pelastustoimi, rakennustoimi)? 
6 Muu 

Haastattelu päättyy nyt tähän. 

Kiitos antamistanne tiedoista? 


