
KYSELYLOMAKE: FSD2654 TYÖOLOBAROMETRI 1992

QUESTIONNAIRE: FSD2654 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 1992

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



TILASTOKESKUS 
Haastattelutoimisto 
PL 504 
001 01 HELSINKI 

Kohdenumero. sama kuin tytissa ...................... .. ............................................ 

Kunta ..................................... ............. ............................................................... 

........................................... ........................... Kohteen syntymävuosi ................ 

.......................................................................................... Haastattelijanumero 

........................................................ ........................ Haastattelun kesto min .. 

............................................................... Kayntihaastattelu ............................ .. 
Puhelinhaastattelu ....................................................................................... 



1 

2 

.................. Kuinka monta vuotta olette ollut nykyisellä työpaikallanne? 

JOS YKSI VUOSI TAI VÄHEMMÄN: 

olitteko aikaisemmin: 

jossain toisessa työpaikassa ..................................................... 
työttömänä tai lomautettuna ................................................ 
vai teittekö jotain muuta? .......................................................... 
EOS ...................................................................................... 

I l I vuotta 
I l I kk  

1 

2 

3 
9 

Seuraavat kysymykset koskevat nykyistä työpaikkaanne . 

Kuinka monta henkilöä on siinä työpaikassa, jossa itse työskentelette? 

.............................................................................. 1 - 4 henkeä 
5 - 9 henkeä .................................................................................. 
1 0 . 19 henkeä ............................................................................. 
20 . 49 henkeä ................................ .... ...................................... 
50 . 99 henkeä .......................................................................... 
1 00 . 1 99 henkeä .......................................................................... 
200 - 499 henkeä ........................................................................ 
500 . 999 henkeä ......................................................................... 

.......................................................... 1000 henkeä tai enemmän 

0 

1. 
2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

I 
TYOPAIKALLA TARKOITETAAN Y HTA YKSIKKOA, ESIM . TEHDASTA, VIRASTOA, LAITOSTA, 
MYYMALÄÄ, HOTELLIA, TOIMISTOA, LIIKENNEALUETTA, RAKENNUSTYÖMAATA JNE., JONKA 
VASTAAJA ITSE MIELTAA TYOPAIKAKSEEN JA JONKA TOIMINNASTA HANELLÄ ON 
KOKEMUSTA . MERKITSE EPASELVISSÄ TAPAUKSISSA ALLA OLEVAAN TILAAN VASTAAJAN 
SELVITYS SIITÄ, MITA HAN NOPAIKALLAAN TARKOITTAA . 
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' JOS LISÄANTYNYT (K3 = 1): 

Onko henkilöstön maara työpaikassanne lisääntynyt, ennallaan vai 
vahentynyt viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana? 

.... 
lisaantynyt .................... .. .. .. .................................................... 
ennallaan ............................ ... ................................................... 
vähentynyt ...................................................................................... 
E 0s ............................................................................................... 

MERKITSE KAIKKI MUODOT, JOITA ESIINTYY. 

1 

Millä tavoin henkilöstö on lisaantynyt? 
Onko uusia työntekijöita otettu: Kyllä Ei EOS 

a) Vakinaiseen työsuhteeseen? .............................................. 1 2 3 
b) Tilapäiseen tai määräaikaiseen työsuhteeseen? .................. 1 2 3 

c) Osa-aikaiseen työsuhteeseen? ........................................... 1 2 3 

d) Onko työntekijöita siirretty saman työnantajan 
muista työpaikoista? .......................................................... 1 2 3 

......................................................... a) Lomautettu työntekijöita? 

........................................................ b) Irtisanottu työntekijöita? 

5 

c) Tehty lyhennettyä työviikkoa? .............................................. 

A. Onko työpaikassanne viimeksi kuluneen 12 
kuukauden aikana: 

d) Onko työntekijöita siirtynyt eläkkeelle tai lähtenyt 
muualle siten, että avoimeksi jääneitä työpaikkoja 
ei ole täytetty (ns. luonnollinen poistuma)? ............................ 

e) Onko työntekijöiden määrä vahentynyt sillä tavoin, 
että määräaikaisia työsuhteita ei ole uusittu? ............................. 

f) Onko työntekijöiden maara vahentynyt siten, että 
äitiysloman, sairasloman tai muun pitkäaikaisen 
poissaolon tilalle ei ole otettu sijaisia? ................................... 

g) Onko työntekijöitä siirretty toiseen työyksikköön? .................. 

Kyllä Ei EOS 
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7. 

8 

Onko työpaikassanne tapahtunut seuraavia muutoksia 
viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana: Kyllä Ei EOS 

a) Monia yrityksiä ja laitoksia on purettu pienemmiksi 
yksiköiksi kuten tulosryhmiksi tai muiksi pienemmiksi 
ryhmiksi. Onko tällaista tapahtunut Teidän työpaikallanne? ... 1 2 9 

b) Onko Teidan työpaikallanne lisätty työn tuottavuuteen 
tai tuloksellisuuteen perustuvaa arviointia 
tai valvontaa? ........................................................................ 1 2 9 

c) Onko Teidan työpaikallanne alettu maksaa työn 
tuloksellisuuteen perustuvia lisiä tai palkkioita? ..................... 1 2 9 

d) Entä onko aikaisemmin omalla väellä tehtyjä töitä 
alettu ostaa ulkopuolisilta? .................................................... 1 2 9 

Ovatko seuraavat asiat lisääntyneet, ennallaan vai vähentyneet 
työpaikassanne viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana: 

TARKENNA: Selvästi vai jonkin verran? LISAANTY NYT VAHENTYNYT 
selvästi jonkin ennal- jonkin selvästi 

verran laan verran 

a) Esimiesten ja alaisten väliset ristiriidat? ... 1 2 3 4 5 

b) Työntekijöiden väliset ristiriidat? .................. 1 2 3 4 5 
c) Eri henkilöstöryhmien 

väliset ristiriidat? ....................... ... ......... 1 2 3 4 5 
d) Entä kilpailuhenki? ................................... 1 2 3 4 5 

Millaisiksi koette vaikutusmahdollisuutenne työpaikassanne? 
Ovatko vaikutusmahdollisuudet parantumassa vai heikkenemässä, 
jos ajattelette: 

TARKENNA: Selvästi vai jonkin verran? PARANTUMASSA HEIKKENE- 
MASSA 

selvästi hieman ennal- hieman selvästi 
laan 

a) Sitä, mitä työtehtäviinne kuuluu? ................ 1 2 3 4 5 

b) Sita, missä järjestyksessä teette 
...................................................... työnne? 1 2 3 4 5 

c) Sita, miten työt jaetaan (työpaikalla) 
ihmisten kesken? ......................................... 1 2 3 4 5 

d) Laitehankintoja? ........................................... 1 2 3 4 5 
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10 

11 

12 

Entä ammattijärjestöjen vaikutusmahdollisuudet omalla työpaikallanne . 
Ovatko ne lisääntymässä vai vähentymässä? 

Tarkenna: Selvästi vai jonkin verran? 

Lisääntymässä selvästi ................................................................... 
Lisääntymässä jonkin verran .................................................... 
Ennallaan ..................................................................... 
Vähentymässä jonkin verran ......................................................... 
Vähentymässä selvästi .................................................................... 
EOS ............................................................................................... 

Onko työpaikallanne käytössä liukuva tai joustava työaika? 

Kyllä .................................................................................................... 
Ei ........................................................................................................ 

Ovatko palkalliset tai palkattomat ylityöt työpaikassanne lisääntyneet, 
ennallaan vai vähentyneet, jos vertaatte nykyistä tilanteeseen vuosi sitten? 

TARKENNA: Paljon vai jonkin verran? 

Lisääntyneet paljon ......................................................................... 
Lisääntyneet jonkin verran ....................... .. ...................................... 
Ennallaan ............................................................................................ 
Vähentyneet jonkin verran ......................................................... 
Vähentyneet paljon ............................................................................. 

1 

2 
3 
4 

5 

9 

1 

0 

1 
2 

3 
4 
5 

A) Oletteko itse tehnyt elo-syyskuussa Kyllä Ei EOS 
saannöllisen tvöaian ylittävää työtä, 
josta olette saanut korvauksen kokonaan tai osittain rahana? .... 1 2 9 

B) Entä saannöllisen työajan ylittavaa 
työtä, josta olette saanut korvauksen 
kokonaan tai osittain vapaana? ................................................... 1 2 9 

C) Entä sellaista saannöllisen työajan ylittavaa työtä, josta ette 
ole saanut lainkaan korvausta rahana tai vapaana? .................... 1 2 9 
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14 

15 

Ovatko seuraavat asiat lisääntyneet. ennallaan vai vähentyneet 
työpaikassanne viimeksi kuluneen 12 kk aikana: 

TARKENNA: Selvästi vai jonkin verran? LISÄÄNTYNYT VAHENTYNYT 
selvästi jonkin ennal- jonkin selvästi 

verran laan verran 

.................................................. a) Työtahti. kiire? 1 2 3 4 5 
b) Työturvallisuus? .......................................... 1 2 3 4 5 
c) Työn fyysinen rasittavuus? ........................... 1 2 3 4 5 

........................... d) Työn henkinen rasittavuus? 1 2 3 4 5 
e) Työn tuloksellisuus? ........................................ 1 2 3 4 5 
f) Työn valvonta? ............................................... 1 2 3 4 5 

....... g) Kannustuksen ja tuen saanti esimiehiltä? 1 2 3 4 5 
h) Mahdollisuus käyttää ammattitaitoaan 

.......................................... ja kykyjään työssä? 1 2 3 4 5 

Mikä seuraavista vastaa kuukausipalkkaanne veroja vähentämättä: 

alle 4000 markkaa ........................................................................... 
4 - 6000 markkaa ....................... .. .............................................. 

........................................................................... 6 - 8000 markkaa 
8 - 10 000 markkaa ........................................................................... 
1 0 - 12 000 markkaa ......................................................................... 
1 2 - 15 000 markkaa ......................................................................... 

........................................................................ 15 - 20 000 markkaa 
............................ ................... enemmän kuin 20 000 markkaa? .. 

Ei halua sanoa .................................................................................. 
EOS .................................................................................................. 

1 

2 

3 

4 

5 
6 
7 

8 

9 

0 

Vaikuttaako tekemanne työn maara palkkauksen tasoon 
paljon, jossain määrin, vain vahan vai ei lainkaan: 

paljon jossain vain ei lainkaan 
maarin vahan 

a) Työn määrä? ........................................................ 1 2 3 4 
.................................. b) Entä tekemanne työn laatu? 1 2 3 4 

................ c) Entä ryhmän tai koko työyksikön tulos? 1 2 3 4 



Arveletteko palkanne olevan vuoden päästä korkeampi. ennallaan 
vai matalampi kuin tällä hetkellä? 

TARKENNA: Paljon vai jonkin verran? 

Paijon korkeampi ......................................................................... 
Jonkin verran korkeampi ............................................................... 
Ennallaan ......................................................................................... 
Jonkin verran matalampi ...................... .. ................................. 
Paljon matalampi .......................................................................... 

Pidättekö mahdollisena. että seuraavan vuoden aikana: 

LUE VAIHTOEHDOT: 
KYLLA varmasti ... varmasti EI 

KYLLÄ KYLLÄ luulta- var- EOS/ 
var- mah- vasti masti vaikea 
masti dol- El El sanoa 

lisesti 

a) Teidat lomautetaan vähintään kahden viikon 
ajaksi? ................................................................ 1 

b) Teidat irtisanotaan nykyisestä 
................... .................... tyäpaikastanne? ... 1 

....................... c) Teidät siirretään toisiin tehtäviin? 1 

Jos nyt jaisitte työttömäksi niin arveletteko. että saisitte ammattianne 
ja työkokemustanne vastaavaa työtä: 

................................................................................... kyllä. varmasti 
kyllä, mahdollisesti .......................................................................... 
luultavasti ei ...................................................................................... 
vai varmasti ei? ............................................................................... 
EOS, vaikea sanoa ......................... .... ........................................ 

Jos voisitte nyt vaihtaa nykyisen työpaikkanne johonkin toiseen 
työpaikkaan samalla palkalla. niin vaihtaisitteko: 

............................................................. samaan ammattiin kuin nyt 
samalle ammattialalle, mutta en tehtäviin ...................... .. .......... 
kokonaan toiselle ammattialalle ............................ .. .................... 
vai ette vaihtaisi lainkaan? ............................................................ 
EOS .................................................................................................. 



Minkälaiseksi arvioitte yleisen työllisyystilanteen vuoden kuluttua. 
Onko se parempi, ennallaan vai huonompi kuin tällä hetkellä? 

Tarkenna: Jonkin verran vai paljon? 

Paljon parempi ................................................................................ 
Jonkin verran parempi ..................................................................... 
Ennallaan .............................. ... ..................................................... 
Jonkin verran huonompi .................................................................. 

....................... ............................................... Paljon huonompi .. 
............................................. ............................... EOS ..................... 

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

TARKENNA: Selvästi vai jonkin verran? PAREMPAAN HUONOMPAAN 
SUUNTAAN SUUNTAAN 
selvästi jonkin ennal- jonkin selvästi 

verran laan verran 

a) Työnteon mielekkyys ja työhalut yleensä? .. 1 2 3 4 5 

b) Naisten ja miesten välinen tasa-arvo 
työelämässä? ........................................... 1 2 3 4 5 

c) Ympäristökysymysten huomioon 
ottaminen työpaikalla? ................. 

d) Tietojen saanti työpaikan tavoitteista 
ja tulevaisuuden suunnitelmista? ................. 1 2 3 4 5 

e) Esimiesten johtamistapa? ........................... 1 2 3 4 5 
f) Mahdollisuudet itsensä kehittämiseen 

työssä? ......................................................... 1 2 3 4 5 

g) Entä jos ajattelette oman työpaikkanne 
taloudellista tilannetta, onko se 
muuttumassa parempaan suuntaan, 
huonompaan suuntaan vai pysyykö se 

.................... ........................ ennallaan? .... 1 2 3 4 5 



VIELA PARI TAUSTATIETOA 

Oletteko suorittanut: 

ylioppilastutkinnon ........................................................................... 
keskikoulun ..................................................................................... 
peruskoulun ..................................... ... ............................................. 
kansakoulun tai kansalaiskoulun? ......................... ... ................. 
EI MITÄÄN EDELLÄMAINITUISTA ................................................. 

Mika on ammatillinen koulutuksenne? 
Oletteko suorittanut: 

korkeakoulututkinnon ....................................................................... 
ammatillisen opistotutkinnon ........................................................... 

..................................................................... ammattikoulututkinnon 
1 ammatillisen kurssin? ................................................................... 

EI MITÄÄN EDELLÄMAINITUISTA ................................................ 

KIITOS HAASTATTELUSTA! 


