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Tilastokeskus

Haastattelu- ja tutkimuspalvelut

TYOOLOBAROMETRI, syyskuu 2003 ( T B O ~ )
PAPERILOMAKE

K1
Kuinka monta vuotta olette ollut nykyisellä työpaikallanne?
Merkitse täydet vuodet, alle vuosi = 0
Työvoimatutkimuksesta tieto siitä, onko työ kokoaikaista vai osa-aikaista.

K1B
Onko työsuhteenne luonteeltaan:
1 vakinainen (toistaiseksi voimassa oleva)
2 vai määräaikainen?
3 ei osaa sanoa

K2
Seuraavat kysymykset koskevat nykyistä työpaikkaanne.
Kuinka monta henkilöa on siinä työpaikassa, jossa itse työskentelette?
Työpaikalla tarkoitetaan yhtä yksikköä, esim. tehdasta, virastoa,
laitosta, myymälää, toimistoa, työmaata tms. jonka vastaaja itse
mieltää työpaikakseenja jonka toiminnasta hänellä on kokemusta.

1 - 4 henkilöa
5 - 9 henkilöa
10 - 19 henkilöa
20 - 29 henkilöa
30 - 49 henkilöa
50 - 99 henkilöa
100 - 199 henkilöa
200 - 499 henkilöa
500 - 999 henkilöa
1000 henkilöa tai enemmän

K3
Onko henkilöstön määrä työpaikassanne lisääntynyt, ennallaan
vai vahentynyt viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana?
1
2
3
4

lisääntynyt
ennallaan
vahentynyt
ei osaa sanoa

K4-1
Millä tavoin henkilöstö on lisääntynyt? Onko uusia työntekijöitä otettu:
Vakinaiseen työsuhteeseen?

K4-2
Tilapäiseen tai määräaikaiseentyösuhteeseen?

K43
Osa-aikaiseen työsuhteeseen?

K44
Onko työntekijöitä siirretty saman työnantajan muista työpaikoista?

K45
Onko otettu työntekijöitä, joiden palkka maksetaan julkisista työllistämisvaroista?
1 kyllä
2 ei
3 ei osaa sanoa

Onko työpaikassanne viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana:
Lomautettu työntekijöita?
Irtisanottu työntekijöita?
Tehty lyhennettyä työviikkoa?
Kokopaiväisia työntekijöita osa-aikaistettu?
Onko työntekijöita siirtynyt eläkkeelle tai lähtenyt muualle siten, että avoimeksi jääneitä
työpaikkoja ei ole täytetty (ns. luonnollinen poistuma)?
Onko työntekijöiden määrä vähentynyt sillä tavoin, että määräaikaisia työsuhteita
ei ole uusittu?
Onko työntekijöiden määrä vähentynyt siten, että äitiysloman, sairasloman tai
muun pitkäaikaisen poissaolon tilalle ei ole otettu sijaisia?
Onko työntekijöita siirretty toiseen työyksikköön?
1 kyllä
2 ei
3 ei osaa sanoa

K6-1
Onko työpaikassanne tapahtunut seuraavia muutoksia viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana:
Monia yrityksiä ja laitoksia on purettu pienemmiksi yksiköiksi kuten tulosryhmiksi tai muiksi
pienemmiksi ryhmiksi.
Onko tällaista tapahtunut Teidan työpaikallanne?
K6-2
Entä päinvastainen tilanne, onko en yksiköita yhdistetty aikaisempaa laajemmiksi kokonaisuuksiksi?
K63
Onko Teidan työpaikallanne lisätty työn tuottavuuteen tai tuloksellisuuteen perustuvaa arviointia tai
valvontaa?
K64
Onko Teidan työpaikallanne alettu maksaa aikaisempaa enemman työn tuloksellisuuteen
perustuvia lisiä tai palkkioita?
K6-5
Entä onko aikaisemmin omalla vaella tehtyja töita alettu ostaa ulkopuolisilta aikaisempaa enemman?
1 kyllä
2 ei
3 ei osaa sanoa

K8

Työskennelläänkö työpaikallanne ryhmissä (tiimit, solut, projektityöryhmät ym.):
1 pääosin
2 osittain
3 vai ei lainkaan?

K9A-1
Esiintyykö työpaikallanne:
Ristiriitoja esimiesten ja alaisten välilla:
K9A-2
Ristiriitoja työntekijöiden välilla:
K9A-3
Ristiriitoja eri henkilöstöryhmien välilla:
K9A-6
Entä esiintyykö työpaikallanne työpaikkakiusaamista:
1
2
3
4
5

paljon
melko paljon
jonkin verran
ei lainkaan
ei osaa sanoa

Kg-1
Ovatko seuraavat asiat lisääntyneet, ennallaan vai vähentyneet työpaikassanne
viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana:
Tarkenna: selvästi vai jonkin verran?
Esimiesten ja alaisten väliset ristiriidat?
Kg-2
Työntekijöiden väliset ristiriidat?
K93
Eri henkilöstöryhmien väliset ristiriidat?
1
2
3
4
5

lisaantynyt selvästi
lisääntynyt jonkin verran
ennallaan
vahentynyt jonkin verran
vahentynyt selvästi

K11A-1
Voitteko vaikuttaa paljon, melko paljon, jonkin verran vai ette lainkaan:
Siihen mitä työtehtäviinne kuuluu?
K l 1A-2
Työtahtiinne?
K l 1A-3
Siihen, miten työt jaetaan (työpaikalla ihmisten kesken)?
1
2
3
4
5

paljon
melko paljon
jonkin verran
ei lainkaan
ei osaa sanoa

K15-1
Oletteko itse tehnyt elo-syyskuussa säännöllisen työajan ylittävää työtä,
josta olette saanut korvauksen kokonaan tai osittain rahana?
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?
1 kyllä
2 ei
3 ei osaa sanoa

K13
Oletteko ammattiyhdistyksen, toimihenkilöj2rjestön tai vastaavan ammattiliiton jäsen
(työttömyyskassan jäsen)?
1 kyllä
2 ei
3 ei osaa sanoa

--> Kl8-1
----> K18-1

K13A
Oletteko:
1 ammattiyhdistyksen
2 vai pelkästään työttömyyskassan jäsen?
K18-1 M
Ovatko seuraavat asiat lisääntyneet, ennallaan vai vähentyneet työpaikassanne
viimeksi kuluneen 12 kk aikana:
TA RKENNA: Selvästi vai jonkin verran?
Työtahti ja kiire?
K18-2 M
Työturvallisuus?
K18-3 M
Työn fyysinen rasittavuus?
K184 M
Työn henkinen rasittavuus?
K185 M
Työn tuloksellisuus?
K186 M
bl~lidollisuussaada työnantajan kustantamaa koulutusta?
K18-7 M
Kannustuksen ja tuen saanti esimiehilta?
K188 M
Kannustuksen ja tuen saanti työtovereilta?
K18-9 M
b1,~'~iciollisuus
käyttää ammattitaitoaan ja kykyjään työssä?
1 lisääntynyt selvästi
2 lisääntynyt jonkin verran
3 ennallaan
4 vahentynyt jonkin verran
5 vahentynyt selvasti

10B M
Entä ovatko työtehtävien suoritusvaatimukset viimeisen vuoden aikana mielestänne lisaantyneet,
vahentyneet vai ennallaan?
1
2
3
4

lisaantyneet
ennallaan
vahentyneet
ei osaa sanoa

K20-1
Vaikuttaako tekemänne työn määra palkkauksen tasoon paljon, jossain määrin, vain vahan vai ei lainkaan?
K20-2
Entä vaikuttaako tekemänne työn laatu palkkauksen tasoon:
K20-3
Vaikuttaako ryhmän tai koko työyksikön tulos palkkauksen tasoon:
1 paljon
2 jossain määrin
3 vain vahan
4 ei lainkaan

K20B-1
Arvioikaa miten hyvin tai huonosti seuraavat luonnehdinnat sopivat omaan työpaikkaanne?
Erittain hyvin, melko hyvin, melko huonosti vai erittäin huonosti?
Työntekijöiden ja johdon väliset suhteet ovat avoimet ja luottamukselliset?
K2OB-2
(Arvioikaa miten hyvin tai huonosti seuraavat luonnehdinnat sopivat omaan työpaikkaanne?
Erittäin hyvin, melko hyvin, melko huonosti vai erittain huonosti?)
Työ;)-?it.kanion sellainen, että siellä voi oppia koko ajan uusia asioita?
K20B-3
(Arvioikna miten hyvin tai huonosti seuraavat luonnehdinnat sopivat omaan työpaikkaanne?
Erittain hyvin, melko hyvin, melko huonosti vai erittain huonosti?)
Esimiehet suhtautuvat rakentavasti työntelijeiden muutosehdotuksiin?
BOB-4
(Ar! :-:l.;ia initen hyvin tai huonosti seuraavat luonnehdinnat sopivat omaan työpaikkaanne?

Erittain hyvin, melko hyvin, melko huonosti vai erittain huonosti?)
Työ;-.r:l+:allajohto huolehtii taloudellisista asioista, tavallisten työntekijöiden ei niistä tarvitse välittää?
K2OB-5
(Anioikaa miten hyvin tai huonosti seuraavat luonnehdinnat sopivat omaan työpaikkaanne?
Eritiain hyvin, melko hyvin, melko huonosti vai erittain huonosti?)
Tyc,.4:,!.iqoita
. . ' kannustetaan kokeilemaan uusia asioita?
j

K2OB-6
(Arvioikaa miten hyvin tai huonosti seuraavat luonnehdinnat sopivat omaan työpaikkaanne?
Eritta i i hyvin, melko hyvin, melko huonosti vai erittäin huonosti?)
Työpaikalla on paljon sellaisia piilossa olevia asioita, joista pitäisi keskustella avoimesti?
K20B-7
(Arvioikaa miten hyvin tai huonosti seuraavat luonnehdinnat sopivat omaan työpaikkaanne?
Eritt? ,yvin, melko Iiyvin, melko huonosti vai erittain huonosti?)
Työp-~il.,anmenettämisen riski on suuri, jos ei saavuta tavoitteita työssään?
sopii erittain hyvin
melko hyvin
3 melko huonosti
-1 erittain huonosti
ei osaa sanoa
1
2

K2lA
Oletteko kuluneen vuoden aikana tehnyt esimiehelle tai työnantajalle työpaikkanne työolojen,
työtapojen, tuotteiden tai palvelujen parantamiseen tahtaavia aloitteita:
1 kerran
2 useita kertoja
3 vai ette kertaakaan?

K21B
Entä onko työpaikallanne kuluneen vuoden aikana erityisen ohjelman, projektin, työryhmän tai
konsultin avulla suunnitelmallisesti kehitetty tuottavuutta, laatua tai palvelua?

1

2
3

kyllä
ei
ei osaa sanoa

K21B-1
Olettttsoviimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ollut kursseilla, siten etta olette saanut
koulutusajalta palkkaa?

1

2

kyllä
en

K21B-2
Montako päivää?

K21C-1 (M)
Seuraavaksi esitan joitakin väitteitä. Mitä mielta Te olette niistä, oletteko täysin samaa mieltä,
jokseenkin samaa mielta. jokseenkin eri mieltä vai täysin eri mielta?
Työpaikallani on liian vähän työntekijoitä työtehtäviin nähden?
K21C-2 (M)
(Seuraavaksi esitan joitakin väitteitä. Mitä mieltä Te olette niistä, oletteko taysin samaa mieltä,
jokseenkin samaa mieltä, jokseenkin eri mieltä vai täysin eri mieltä?)
Useimmiten voin työssäni toimia niin kuin itse näen parhaaksi; pääasia että työt tulevat tehdyksi?
K21C 3 (M)
(Seuraavaksi esitan joitakin vaitteitä. Mita mielta Te olette niistä, oletteko täysin samaa mielta,
jokseenkin samaa mieltä, jokseenkin eri mieltä vai täysin eri mieltä?)
Työpaikallani työt ovat hyvin organisoituja?
K21C-4 (M)
(Seuraavaksi esitan joitakin vaitteita. Mitä mielta Te olette niistä, oletteko täysin samaa mielta,
jokseenkin samaa mielta, jokseenkin eri mielta vai taysin eri mielta?)
Työpaikallani valitetaan tietoja avoimesti?
K21C-5 (M)
(Seuraavaksi esitan joitakin vaitteita. Mitä mielta Te olette niistä, oletteko täysin samaa mielta,
jokseenkin samaa mielta, jokseenkin eri mieltä vai täysin eri mieltä?)
Työntci,ijöitä kohdellaan tasapuolisesti työpaikallani?
K21C-6 (M)
(Seura~ivaksiesitan joitakin vaitteitä. Mitä mieltä Te olette niistä, oletteko taysin samaa mielta,
jokseenkin samaa mielta, jokseenkin eri mielta vai täysin eri mielta?)
Voin c!:,ivarina siitä, että työpaikkani säilyy?
K21C-7 (M)
(Seuraavaksi esitan joitakin vaitteitä. Mitä mieltä Te olette niistä, oletteko täysin samaa mielta,
jokseenkin samaa mielta, jokseenkin eri mieltä vai täysin eri mieltä? )
Työpaikallani keskustellaan yhdessä työtehtävistä, tavoitteista ja niiden saavuttamisesta?
K21C-8 (M)
(Seuraavaksi esitan joitakin vaitteitä. Mitä mieltä Te olette niistä, oletteko taysin samaa mielta,
j o k s ~.t;iii
~ samaa rniv;ia, jokseenkin eri mieltä vai täysin eri mieltä?)
Koen !yoni fyysisesti raskaaksi?
K21C-9 (M)
Seuraavaksi esitan joitakin vaitteita. Mitä mieltä Te olette niistä, oletteko taysin samaa mieltä,
joksc:;i:kin samaa mieliä, jokseenkin en mieltä vai taysin eri mielta?
Koen työni henkisesti raskaaksi?

1

taysin samaa mielta

2 jokseenkin samaa mieltä
3 jokseenkin eri mielta

4 taysin eri mielta
3 ei osaa saiioa

K22-1 (M)
Pidattekö mahdollisena, että seuraavan vuoden aikana:
Lue vaihtoehdot: Kylla varmasti varmasti ei

...

Teidat lomautetaan vähintään kahden viikon ajaksi?

K22-2 (M)

(Pidättekö niahdollisena, että seuraavan vuoden aikana:
Lue vaihtoehdot: Kylla varmasti...varmasti e i )

TeiilAt irtisanotaan riykyisestä työpaikastanne?
Maat-äaikaisilla: Työsuhdetta ei jatketa

K22-3 (M)
(Pidattekö mahdollisena, että seuraavan vuoden aikana:
Lue vaihtoehdot: Kylla varmasti,..varmasti e i )

Teidät siirretään toisiin tehtäviin?
MyL ;ly,iy&aikaisis~,i
työsuhteissa tehtävien vaihdot

K 2 2 4 (M)
(Pidattekö mahdollisena, että seuraavan vuoden aikana:
Luc vaihtoehdot: Kylla varmasti...varmasti e i )
Joudcitte tekemään lyhennettyä työviikkoa?
Lyhyempaa työviikkoa kuin mistä on sovittu

K22-5 (Ml
(Pidattekö mahdollisena, että seuraavan vuoden aikana:
Lue vaihtoehdot: Kyliä varmasti varmasti e i )

...

Viiko;!taista tai päivilthistä työaikaanne muutetaan vastoin Teidän tahtoanne?
Myös lyliytaikaisissa/osapaivätyösuhteis~a,jos muutokset muuta kuin sovittuja

1 kylla varmasti
2 kylla malic.ullisesti
3 luultavasli ei
4 varmasti ci'?
5 ei osaa sanoa
G ei tällä helr,ciiä työssä

K23 (Ml
Jos nyt jäisitte tyillömäksi

1

:i;iii

arveletteko, että saisitte ammattianne ja työkokemustanne vastaavaa työtä:

kyll2 varniusti

2 kylla inaiiLu,,lsesti
3
4
5

6

luultavasti ei
varmasti ei?
ei osaa sanoa
ei talla heikellä työssä

K24 (M)
Minl.31aiseksi arvioi:!(: yleisen työllisyystilanteen vuoden kuluttua. Onko se parempi, ennallaan vai
huoiicir:i;~i hciiri talla / i ~ r , \ c l / ä ?
Tari er-iiia: .!onki17 v./-ran vaipaljon?

1 1;aljon p:i:c::ipi
2 jonkin vc:: S . 1 2 parempi

3

ennallaan
jonkin verran huonompi
5 o n II. .ompi
i: L , osaa 5,) ,oa

4

K25-1 (M)
Nykyisin puhutaan paljon työelämän muuttumisestaja muutosten suunnasta.
Ovatko seuraavat asiat Teidan mielestanne muuttumassa parempaan suuntaan, huonompaan
suuntaan vai ovatko ne ennallaan:
Tarkcnna: Selvästi vaijonkin verran?
Työnteon mielekkyys ja työhalut yleensä?

K2-

(Ml
(Ovatko seuraavat asiat Teidan mielestänne muuttumassa parempaan suuntaan, huonompaan
: ~ ; i i vai
i ovatko : , 7 ennallaan:
Ta,;. : n ~ i a :Sclvasti i a i jonkin verran?)

SUU,

Nai>>..;nja riiiesteii vRlinen tasa-arvo työelämässä?

K 2 u (M)
(Ov;.:ko seuraavat asiat Teidan mielestänne muuttumassa parempaan suuntaan, huonompaan
suuntaan vai ovatko ne ennallaan:
Tar' nnJ: Sclvas!i v ~jonkin
;
verran?)
YIT-I, , . ; isicikj.syniys:a, iiuomioon ottaminen työpaikoilla?

K2-

(Ml
(Ov~tkoseuraavat asiat Teidan mielestanne muuttumassa parempaan suuntaan, huonompaan
suu. ,:ian vai ovatko iie ennallaan:
Tai. .nna: Sclvastl vai jonkin verran?)
Tic' ;n s,i,?nti t y o ; ~1i in tavoitteista ja tulevaisuuden suunnitelmista?

K25-5 (Ml
(Ov;:: ko seuraavat asiat Teidan mielestänne muuttumassa parempaan suuntaan, huonompaan
suur :Aan vai ovatko ine ennallaan:
Tai !ii:;1: Selviis!' i,aijonkin verran?)

K 2 u (Ml

(Ov- 'vo seuraavat asi !t Teidan mielestanne muuttumassa parempaan suuntaan, huonompaan
suli. .,ian vai ovatho 112ennallaan:
Tai ; i r i ; ~ :Se1vas:i . .ii jonkin verran?)
Mu! ~ : l ; , ~ i ~i ihd~~i li : ; kehittämiseen
i
työssä?

K25-7 (M)
(Ov. k o seuraavat asiat Teidan mielestänne muuttumassa parempaan suuntaan, huonompaan
sui) !ail vrii ovatko ;- ennallaan:
T
:!:;.::
Selvii:r:i . . : j o r i k l n verran?)
Mzi

. :liS~icis
vaiki!!:. , i

omaa asemaa ja työtehtäviä koskeviin ratkaisuihin?

K25-8 (M)
(OV 20 seuraavat asiat Teidan mielestanne muuttumassa parempaan suuntaan, huonompaan
~ a ivai
i ovatko 112ennallaan:
T a , ,ir?? S c l v a s ' : gi jonkin verran?)

SULI

)
.
/

E:i
hui

cltte~e!.
,ii, o,?aikkannetaloudellista tilannetta, onko se muuttumassa parempaan suuntaan,
,iipaan s u ~ i i ! , I~vai
, ~ pysyykö se ennallaan?

selvasli }->:.,icmpaan
suuntaan
j:i:l,ii~ L : . i i parempaan
2 e~iiiaii'~~.!i
- + j ~ l l ~ , i i,.l r i . i h~ionompaan
5 selvasti !'L - ,icini;)aansuuntaan
1

2
3

'

K26-1
Työ~.~:iikoilla
on kiinni+i:ttyhuomiota työntekijöiden työkyvyn yllapitamiseen eri tavoin.
Oni, ) Teidän työpaik;r.lanne pyritty systemaattisesti vaikuttamaan:
Työiitekijöiden kuntoon, terveyteen ja elintapoihin paljon, jossain määrin, vain vähan vai ei lainkaan?

K262
(TyC::aikoiila on kiiiini:etty huomiota työntekijöiden työkyvyn yllapitamiseen eri tavoin.
0nk.i Teidän työpaikailanne pyritty systemaattisesti vaikuttamaan:)
En! - '/öyii:päiistÖn !P:,-,!allisuuteen?

K26-3
(Ty , :iikoilla on kiinii;:ctty huomiota työntekijöiden työkyvyn yllapitämiseen en tavoin.
Onl.:3 Teidän työpaikallanne pyritty systemaattisesti vaikuttamaan:)
E I ? ! :snsi:iiseen ja :~;::inatlit,?idon kehittamiseen?

:

;;J~JOII

2 jossain n:~,ii-iii
3 vain vähari
-; ci lainks. . ,

K27
:;i:iii, etta työky;,;nne on parhaimmillaan saanut kymmenen (10) pistetta.
Min: i pistemäärän rioilasta kymmeneen antaisitte nykyiselle työkyvyllenne?

Ole,

O iiolla (0)
i

2
3
-1

5
5
7
8
3
1 '

.b

yksi ( 1 )
kaksi (2)
kolme (3)
iiclja(4)
viisi (Sj
kuusi (C)
:;eilseiii$~?i 7)
katideks:! , ,3)
1 I ~ l c h i , . (!))
!~~
~ . ~ l i l l l ~ (10)
c . ~

~ ~

K28a
Jos

'

; : i c l ~ : ,11;~ -~,Is,;:i työnne ruumiillisia vaatimuksia, niin onko työkykynne:

?

.:
3
4
5
ij

criLLli11 ',.
I;IL,;~L,
t

,

:

di d t u m ~ . , . . , .

melko hi:(.,-i,
vai eritt~l.,;iiiiono?
ei osaa ss:,3a

K28b
Entc: iic rikisieii v;i ':'
Onk t, jk; :iy,i : ,,,.
it;s;i?i

1

c;l

2

l;.cI:,cJ

,

,,

, ,l,l;l:;
, & L i

:

,

:..

,

; ; , L1 1 . .

isten kannalta.

;
.

.,

1i

5 vai eriLi.;':; ::~iono?
G ei osaa 5 , : . 13

K29a

Onko Teill3 yksi tai ~isrampilääkärin toteama pitkäaikainen sairaus, vika tai vamma?
---> K31

0 ei ole ylita:n
1 on, yksi
2 on, kaksi
3 on, t,~11i:3
4 on, nclja
5 on viisi tai i:searnpia

K29b
Jos j o k i n sairaus t ; i ; vamma:
Ont. .#bLiira:id~st:i :. :immasta haittaa nykyisessä työssanne:

1

L

.!

-,\ei!,

1

i

tcioriudutte työstä, mutta siitä aiheutuu oireita
'LI"(
keventämäan työtahtia tai muuttamaan työtapojanne
4 s i ! ~ n ,c
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selviydytte vain osa-aikatyöstä
5 vai siten, ' 3 mielestänne olette täysin työhön kykenemätön?
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' m n e puolesta pystytte työskentelemään nykyisessä ammatissanne
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1 1 ~ 1 : :)oissa töista oman sairauden takia viimeksi kuluneen vuoden aikana?
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~ i i t i i i kansallisuuksiin
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tai etnisiin ryhmiin kuuluvia työntekijöitä,
jo'
i
- n muualta?
Mac
,i,,,
CL,,
.ii .‘
ct, somalit, virolaiset jne.
Ei s 1 3 7 0 , rulri
saamelaiset

..

K33-1
Työi:i3rnassa voi ilrnc'a eriarvoista kohtelua tai syrjintaa
esimerkiksi palkkauksessa, työhön otossa,
- u;al!.i ctcnernisessn :,ii koulutukseen paasyssa.
Katr ,!teko, että oin:!,-,scityöorganisaatiossanne esiintyy syrjintaa tai eriarvoista kohtelua, joka perustuu:
Ikaali, erityisesti n u o : n?
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(Ka!~otteko,että orn?\;sa työorganisaatiossanne esiintyy syrjintaa tai eriarvoista kohtelua, joka perustuu:)
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(K;i4 >'teko, etta ori-

&,a tyoorganisaatiossanne esiintyy syrjintaa tai enarvoista kohtelua, joka perustuu:)

Suk: ;xioleen, erityis, ,Li naisiin?
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( K a i ?!teko, etta 01'i

,sa työorganisaatiossanne esiintyy syrjintaa tai eriarvoista kohtelua, joka perustuu:)
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i;a työorganisaatiossanne esiintyy syrjintaa tai eriarvoista kohtelua, joka perustuu:)

Työ

'iteen tilapaisy:. ,?en tai osa-aikaisuuteen?
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.a tyoorganisaatiossanne esiintyy syrjintaa tai eriarvoista kohtelua, joka perustuu:)
'

r synl;!;~eraltäan muu kuin suomalainen?
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itayhtyman palveluksessa?
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Milla seuraavista k i!~:'2-alan sektoreista työskentelette:
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toimi (energialaitos, liikennelaitos, vesilaitos, palo- ja pelastustoimi, rakennustoimi)?
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Mika mcici hunla-c'

#qktori?

