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Työolobarometri, syyskuu 1998 (TB98)
PAPERILOMAKE

K4_1
Millä tavoin henkilöstö on lisääntynyt?
Onko uusia työntekijöitä otettu:

Vakinaiseen työsuhteeseen?

K1
Kuinka monta vuotta olette ollut nykyisellä työpaikallanne)?

MERKITSE TÄYDET VUODET. ALLE VUOSI = 0

Onko työsuhteenne luonteeltaan

1 Vakinainen (toistaiseksi voimassa oleva)
2 vai määräaikainen
3 Ei osaa sanoa

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

- TYÖPAIKALLA TARKOITETAAN YHTÄ YKSIKKÖÄ, ESIM. TEHDASTA, VIRASTOA, LAITOSTA,
MYYMÄLÄÄ. TOIMISTOA. TYÖMAATA TMS., JONKA VASTAAJA ITSE MIELTÄÄ TYÖPAIKAKSEEN
JA JONKA TOIMINNASTA HÄNELLÄ ON KOKEMUSTA.

1 1-4 henkeä
2 5 - 9 henkeä.
3 10-19 henkeä
4 20 -29 henkeä
5 30 -49 henkeä
6 50 -99 henkeä
7 100-199 henkeä
8 200 - 499 henkeä
9 500 - 999 henkeä
10 1000 henkeä tai enemmän

K3
Onko henkilöstön määrä työpaikassanne lisääntynyt,
ennallaan vai vähentynyt viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana?

1 Lisääntynyt
2 Ennallaan
3 Vähentynyt
4 Ei osaa sanoa

1 Kyllä
2 El
3 Ei osaa sanoa

K4_2
Tilapäiseen tai määräaikaiseen työsuhteeseen?

K4_3
Osa-aikaiseen työsuhteeseen?

K4_4
Onko työntekijöitä siirretty saman työnantajan muista työpaikoista?

K4_5
Onko otettu työntekijöitä, joiden palkka maksetaan julkisista työllistämisvaroista?

K5_1
Onko työpaikassanne viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana:

Lomautettu työntekijöitä?

1 Kyllä
2 Ei
3 El osaa sanoa

K5_2
Irtisanottu työntekijöitä?

K5_3
v Tehty lyhennettyä työviikkoa?

K5_4
Kokopäiväisiä työntekijöitä osa-aikaistettu?

Onko työntekijöitä siirtynyt eläkkeelle tai lähtenyt muualle siten, että avoimeksi Jääneitä
työpaikkoja ei olo täytetty (ns. luonnollinen poistuma)?

K5_6
 Onko työntekijöiden määrä vähentynyt sillä tavoin, että määräaikaisia työsuhteita ei ole uusittu?
K5_7

Onko työntekijöiden määrä vähentynyt siten, että äitiysloman, sairasloman tai
muun pitkäaikaisen poissaolon tilalle el ole otettu sijaisia?

K5_8
Onko työntekijöitä siirretty toiseen työyksikköön?



Onko työpaikassanne tapahtunut seuraavia muutoksia viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana:

Monia yrityksiä ja laitoksia on purettu pienemmiksi yksiköiksi kuten tulosryhmiksi ta: muiksi
pienemmiksi ryhmiksi

Onko tällaista tapahtunut Teidän työpaikallanne?

1 Kyllä
2 Ei
3 Ei osaa sanoa

K6_2
Entä päinvastainen tilanne, onko eri yksiköltä yhdistetty aikaisempaa laajemmiksi kokonaisuuksiksi?

K6_3
Onko Teidän työpalkallanne lisätty työn tuottavuuteen tai tuloksellisuuteen perustuvaa arviointia tai
valvontaa?

K6_4
Onko Teidän työpaikallanne alettu maksaa aikaJsempaa enemmän työn tuloksellisuuteen perustuvia lisiä
tai palkkioita?

K5_5
Entä onko aikaisemmin omalla väellä tehtyjä töitä alettu ostaa ulkopuolisilta aikaisempaa enemmän?

K8
Työskermelläänkö työpalkallanne ryhmissä (tiimit, solut, projektityöryhmät ym.):

1 Pääosin
2 Osittain
3 vai ei lainkaan?

K91
Ovatko seuraavat asiat lisääntyneet, ennallaan vai vähentyneet työpaikassanne viimeksi kuluneen
12 kuukauden aikana:
TARKENNA: Selvästi vai jonkin verran?

Esimiesten ja alaisten väliset ristiriidat?

Lisääntynyt selvästi
Lisääntynyt jonkin verran
Ennallaan
Vähentynyt jonkin verran
Vähentynyt selvästi

K9_2
Työntekijöiden väliset ristiriidat?

K9_3
Eri henkilöstöryhmien väliset ristiriidat?

K9_4
Entä kilpailuhenki?

K9_5
Ristiriidat asiakkaiden kanssa?

K1OA M
Jos ajattelette yleisesti työpaikkanne henkilöstön pätevyyttä ja ammatillista osaamista,
niin onko se viimeisen vuoden aikana lisääntynyt, vähentynyt vai ennallaan0

1 Lisääntynyt
2 Ennallaan
3 Vähentynyt
4 EI sovi, ei muita työntekijöitä
5 El osaa sanoa

K10BM
Entä ovatko työtehtävien suoritusvaatimukset viimeisen vuoden aikana mielestänne lisääntyneet,

vähentyneet vai ennallaan?

K11_1 M
Ovatko vaikutusmahdollisuudet parantumassa vai heikkenemässä, jos ajattelette:
TARKENNA: Selvästi vai jonkin verran?

Sitä, mitä työtehtäviinne kuuluu?

Parantumassa selvästi
Parantumassa hieman
Ennallaan

Heikkenemässä hieman
Heikkenemässä selvästi

K11_2M
Sitä, missä tahdissa teette työnne?

K11_3M
Sitä, miten työt jaetaan (työpaikalla) ihmisten kesken?

v;.. . Laitehankintoja?

'*^jj* .Si tä, miten työntekijöiden koulutus järjestetään?

(K13
• Oletteko ammattiyhdistyksen, toimihenkilöjärjestön tai vastaavan ammattiliiton jäsen
•" (työttömyyskassan jäsen)?

1 Kyllä
2 El
3 El osaa sanoaK14

Ovatko palkalliset tai palkattomat ylityöt työpaikassanne lisääntyneet, ennallaan vai vähentyneet,
, Joa vertaatte nykyista tilannetta tilanteeseen vuosi sitten?

' " TARKENNA: Paljon vai jonkin verran?
1 Lisääntyneet paljon
2 Lisääntyneet jonkin verran
3 Ennallaan

> 4 Vähentyneet jonkin verran
.w« 5 'Vähentyne«t paljon



Työntekijöiden väliset ristiriidat?
K9_3

Eri henkilöstöryhmien väliset ristiriidat?
K9_4

Entä kilpailuhenki?
K9_5

Ristiriidat asiakkaiden kanssa?

Ovatko palkalliset tai palkattomat ylityöt työpaikassanne lisääntyneet, ennallaan vai vähentyneet,
. joa vertaatte- nykyistä tilannetta tilanteeseen vuosi sitten?

TARKENNA: Paljon vai Jonkin verran?

1 Lisääntyneet paljon
2 Lisääntyneet jonkin verran
3 Ennallaan

' ,4-Vähentyneet jonkin verran
v,v^ .. >5 Vähentyneet paljon

K15_1
Oletteko itse tehnyt elo-syyskuussa säännöllisen työajan ylittävää työtä, josta olette saanut korvauksen
kokonaan tai osittain rahana?

1 Kyllä
2 Ei
3 Ei osaa sanoa

K15_2
Entä säännöllisen työajan ylittävää työtä, josta olette saanut korvauksen kokonaan tai osittain vapaana?

K15_3
Entä sellaista säännöllisen työajan ylittävää työtä, josta ette ole saanut lainkaan korvausta rahana tai
vapaana?

K16_1
Onko työpaikallanne käytössä valvottu liukuva työaika (kellokortti, ajanvalvonta tms.)?

1 Kyliä
2 Ei
3 Ei osaa sanoa

K16_2
Voitteko muuten (liukumien lisäksi) joustaa normaaleista työhöntulo- ja lähtöajoista?

K16_3
Oletteko elo-syyskuussa tehnyt normaalia työkaanne pitempää tai lyhyempää työpäivää?

K18_1 M
Ovatko seuraavat asiat lisääntyneet, ennallaan vai vähentyneet työpalkassanne viimeksi kuluneen
12 kk aikana:
TARKENNA: Selvästi vai jonkin verran?

Työtahti, kiire?

Lisääntynyt selvästi
Lisääntynyt jonkin verran
Ennallaan
Vähentynyt Jonkin verran
Vähentynyt selvästi

Työturvallisuus?
K18_3M

Työn fyysinen rasittavuus?
K18_4M

Työn henkinen rasittavuus?
K18_5M

Työn tuloksellisuus?
K18_6 M

Mahdollisuus saada työnantajan kustantamaa koulutusta?
K18_7M

Kannustukson ja tuon saanti esimiehiltä?
K18_8M

Kannustuksen ja tuen saanti työtovereilta?
K18_9 M

Mahdollisuus käyttää ammattitaitoaan ja kykyjään työssä?

K20_1
Vaikuttaako tekemänne työn määrä palkkauksen tasoon paljon, jossain määrin, vain vähän
vai el lainkaan:

Työn määrä?

Paljon
Jossain määrin
Vain vähän
El lainkaan

K20_2
Entä tekemänne työn laatu?

K20_3
Entä ryhmän tai koko työyksikön tulos?

K21
Arveletteko palkkanne olevan vuoden päästä korkeampi, ennallaan vai matalampi kuin tällä hetkellä?
TARKENNA: Paljon vai jonkin verran?

1 Paljon korkeampi
2 Jonkin verran korkeampi
3 Ennallaan
4 Jonkin verran matalampi
5 Paljon matalampi

K21A
Oletteko kuluneen vuoden aikana tehnyt esimiehelle tai työnantajalle työpalkkanne työolojen,
työtapojen, tuotteiden tai palvelujen parantamiseen tähtääviä aloitteita:

1 Kerran
2 Useita kertoja
3 vai ette kertaakaan

K21B
Entä onko työpaikallanne kuluvan vuoden aikana erityisen ohjelman, projekti n. työryhmän tai
konsultin avulla suunnitelmallisesti kehitetty tuottavuutta, laatua tai palvelua?

1 Kyllä
2 Ei
3 Ei osaa sanoa

K21B1
Ovatko nämä kehittämistoimenpiteet ottaneet huomion tasapuolisesti eri ikäisten vahvuudet ja kyvyt?

1 Kyllä, ovat olleet tasapuolisia
2 Eivät ole olleet tasapuolisia



K21B2
Ovatko ne mielestänne suosineet nuoria, keskj-ikälslä vai vanhoja työntekijöitä?

1 Nuoria
2 Keski-ikäisiä
3 Vanhoja

K22_1 M
Pidättekö mahdollisena, että seuraavan vuoden aikana:
- LUE VAIHTOEHDOT: KYLLÄ varmasti...varmasti Ei

Teidät lomautetaan vähintään kahden viikon ajaksi?

K25_1 M
Nykyisin puhutaan paljon työelämän muuttumisesta ]a muutosten suunnasta.
Ovatko seuraavat asiat Teidän mielestänne muuttumassa parempaan suuntaan,
huonompaan suuntaan vai ovatko ne ennallaan:
TARKENNA: Selvästi vai jonkin verran?

Työnteon mielekkyys ja työhalut yleensä?

Selvästi PAREMPAAN suuntaan
Jonkin verran PAREMPAAN
Ennallaan
Jonkin verran HUONOMPAAN
Selvästi HUONOMPAAN suuntaan

KYLLÄ varmasti
KYLLÄ mahdollisesti
luultavasti El
varmasti El?

5 • EOS, Vaikea sanoa

K22_2M
Teidät irtisanotaan nykyisesta työpaikastanne?

K22_3M
Teidät siirretään toisiin tehtäviin?

K22_4M
Joudutte tekemään lyhennettyä työviikkoa?

K22_5M
Viikottaista tai päivittäistä työalkaanne muutetaan vastoin Teidän .tahtoanne?

K23M
Jos nyt jäisitte työttömäksi niin arveletteko, että saisitte ammattianne ja työkokemustanne
vastaavaa työtä:

KYLLÄ varmasti
KYLLÄ mahdollisesti
luultavasti EI
varmasti Ei?

5 • EOS, Vaikea sanoa

K24M
Minkälaiseksi arvioitte yleisen työllisyystilanteen vuoden kuluttua. Onko se parempi, ennallaan vai
huonompi kuin tällä hetkellä?
TARKENNA: Jonkin verran vai paljon?

1 Paljon parempi
2 Jonkin verran parempi
3 Ennallaan
4 Jonkin verran huonompi
5 Paljon huonompi
6 El osaa sanoa

K25_2M
Naisten ja miesten välinen tasa-arvo työelämässä?

K25_3M
^ Ympäristökysymysten huomioon ottaminen työpaikalla?
NZ5_4 M

Tietojen saanti työpaikan tavoitteista Ja tulevaisuuden suunnitelmista?
K25_5M

Esimiesten johtamistapa?
K25_6M

Mahdollisuudet itsensä kehittämiseen työssä?
K25_7M

Mahdollisuus vaikuttaa omaa asemaa ja työtehtäviä koskeviin ratkaisuihin?
K25_8M

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

K26_1
Työpaikoilla on kiinnitetty huomiota työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseen eri tavoin.
Onko Teidän työpalkallanne pyritty systemaattisesti vaikuttamaan:

Työntekijöiden kuntoon, terveyteen ja elintapoihin paljon, jonkin verran, vähän vai ei lainkaan?

Paljon
Jossain määrin
Vain vähän
Ei lainkaan

I K26_2
! Entä työturvallisuuteen?
! K26_3
j Entä osaamiseen ja ammattitaidon kehittämiseen?
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K27_1 M
Seuraavassa on lueteltu joltakin työkykyä ylläpitäviä keinoja. Katsotteko tarvitsevanne niitä itse paljon,
jonkin verran vai ei lainkaan.

Työtehtävien tai työaikojen uudelleen järjestery?

Paljon
Jonkin verran
El lainkaan
EOS

K27_2M
Työtehtävien keventäminen apuvälinein tai muuten työolosuhteita muuttamalla?
(esim. nostamisen tai kantamisen helpottaminen)

K27_3M
Työyhteisön toimivuuden parantaminen? (esim. tiedonkulku, tavoitteiden selkeys, työilmapiiri,
Gslmiehen tuki)

K27_4 M
Työssä tarvittaviin taitoihin liittyvä ammatillista osaamista lisäävä koulutus tai opastus?

K27_5M
Elämäntilanteeseen liittyvien asioiden servittely? (esim. työ, perhe, taloudellinen tilanne)

K27_6M
Osallistuminen kuntoutuslaitoksessa järjestettävään kuntoutukseen?

K27_7M
Muu työterveyteen liittyvä kuntoutus, tutkimus, hoito, ohjaus tai tuki?

K28_1
Onko joku työpaikallanne joutunut syrjinnän kohteeksi:

sukupuolen perusteella?

1 Kyllä
2 Ei
3 Ei osaa sanoa

K28_2
Iän perusteella?

K33
Oletteko kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa?

1 Kyllä
2 Ei

Millä seuraavista kunta-alan sektoreista työskentelette:

1 sosiaalitoimi
2 terveydenhuolto
3 opetus- tai sivistystoimi
4 yleishallinto
5 vai tekninen virasto?
6 Muu

K34MUU
Mikä muu kunta-alan sektori?

- KIRJOITA VASTAUS

K35
Oletteko suorittanut

1 ylioppilastutkinnon
2 keskikoulun
3 peruskoulun
4 kansakoulun tai kansalaiskoulun?
5 El MITÄÄN EDELLÄ MAINITUISTA

K36
Mikä on ammatillinen koulutuksenne?
Oletteko suorittanut:

1 korkeakoulututkinnon
2 ammatillisen opistotutkinnon
3 amrnattjkoulututkinnon
4 ammatillisen kurssin?
5 El MITÄÄN EDELLÄ MAINITUISTA

HAASTATTELU PÄÄTTYY.

Kiitos antamistanne tiedoista.


