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Lukijalle

Tämä aineisto-opas on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2818. Oppaan alus-
sa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, jois-
sa aineistoa on käytetty. Opas sisältää myös aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit, esi-
merkiksi mahdolliset haastattelukysymykset, kirjoitusohjeet, tutkimuskutsut, litterointiohjeet
tai virikemateriaalit. Tekstiaineistoista mukana on usein lisäksi aineistonäyte, josta selviää esi-
merkiksi käytetty litterointitaso.

Liitteenä olevat aineistoon kuuluvat dokumentit on tarvittaessa anonymisoitu. Kaikki oppaan
sisältämät aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit toimitetaan asiakkaalle aineiston latauk-
sen yhteydessä myös erillisinä tiedostoina

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä,
joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluette-
loon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus:

Lehtonen, Jukka P. (Helsingin yliopisto) & Mustola, Kati (Helsingin yliopisto):
Seksuaalivähemmistöt työelämässä 2003: avovastaukset [sähköinen tietoaineisto].
Versio 1.0 (2013-04-02). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/
urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2818

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineis-
toa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuo-
tetuista tuloksista ja tulkinnoista.
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Luku 1

Aineiston kuvailu

1.1 Aineiston otsikot ja datan versio

Aineiston nimi: Seksuaalivähemmistöt työelämässä 2003: avovastaukset

Aineiston nimi englanniksi: Sexual Minorities at Work 2003: Open-ended Responses

Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 1.0 (2.4.2013).

1.2 Sisällön kuvaus

Tekijät

Lehtonen, Jukka P. (Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteiden laitos)
Mustola, Kati (Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos)

Aineiston tekijänoikeudet

Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

Aineiston luovuttaja

Lehtonen, Jukka P. (Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteiden laitos)

Aineisto luovutettu arkistoon

15.1.2013
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1. Aineiston kuvailu

Asiasanat

biseksuaalisuus; homoseksuaalisuus; seksuaalinen identiteetti; seksuaaliset vähemmistöt; sek-
suaalisuus; sukupuoli; syrjintä; tasa-arvo; työelämä; työhyvinvointi; työntekijät; työura; vähem-
mistöt; yhdenvertaisuus

Tieteenala / Aihealue

OKM:n tieteenalaluokitus: yhteiskuntatieteet

CESSDAn luokitus: sukupuoli ja sukupuoliroolit; työolot; vähemmistöt

Sarjakuvaus

Tämä aineisto kuuluu sarjaan:

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan.

Sisällön kuvaus

Aineisto käsittää seksuaalivähemmistöjen asemaa ja kokemuksia työelämässä tarkastelevan Sek-
suaalivähemmistöt työelämässä 2003 -kyselyn avokysymysten vastaukset. Avovastaukset sisäl-
tyvät aineistoon niiltä osin, kun niitä ei ole pystytty liittämään samasta kyselystä tuotettuun
kvantitatiiviseen aineistoon fsd2796 Seksuaalivähemmistöt työelämässä.

Kyselytutkimus toteutettiin keräämällä seksuaalivähemmistöön itsensä samastavilta henkilöil-
tä tietoa heidän koulutuksestaan ja työhistoriastaan, työelämässä kohtaamastaan syrjinnästä
ja työssä viihtymisestä. Kysely kartoitti erityisesti seksuaalisuuden vaikutusta työmarkkinoille
osallistumiseen. Tutkimus oli osa Euroopan sosiaalirahaston ja Suomen työministeriön rahoitta-
maa Equal-hanketta, jonka tavoitteena oli lesbojen, homojen, bi- ja transihmisten työmarkkina-
aseman kartoittaminen ja parantaminen. Hankkeen vastuutahona toiminut Helsingin yliopiston
Sosiologian laitos teki tutkimuksessa yhteistyötä Stakesin ja SETA ry:n kanssa.

Aineisto sisältää seksuaalivähemmistökyselyyn osallistuneiden vastaajien vastaukset yhteensä
kymmeneen eri kysymykseen sekä taustatietoihin. Vastaajan ammatinvalintaa käsiteltiin ky-
symällä tämän lapsuuden toiveammattia sekä seksuaalisen suuntautumisen mahdollisia vaiku-
tuksia koulutus- ja uravalintoihin. Lisäksi kartoitettiin tietoja vastaajan nykyisestä työpaikasta
esimerkiksi kysymällä, kuinka työpaikalla mahdollisesti saatiin tietää seksuaalivähemmistöön
kuulumisesta ja miten vastaaja kokee seksuaali-identiteettiin liittyvien asioiden salaamisen tai
kertomisen työpaikalla. Niin ikään kysyttiin, oliko vastaaja kohdannut työpaikallaan seksuaali-
identiteetistä johtuvaa syrjintää tai sukupuolen ilmaisemisen rajoittamista. Lisäksi vastaajilta
kysyttiin, mihin ammattiliittoon he mahdollisesti kuuluvat ja kuinka he toivoisivat ammattiyh-
distysliikkeen toimivan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen aseman parantamiseksi.

Taustamuuttujina aineistossa on vastaajan syntymävuosi, sukupuoli, ammatti sekä vastaajanu-
mero, jolla osallistujien tiedot ovat yhdistettävissä kvantitatiiviseen dataan fsd2796.
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1.3. Aineiston rakenne ja keruu

1.3 Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Suomi

Kohdealue: Suomi

Havainto/aineistoyksikkötyyppi: Henkilö

Perusjoukko/otos: Täysi-ikäiset seksuaalivähemmistöön samastuvat henkilöt, jotka ovat tai
ovat olleet työelämässä Suomessa

Aineistonkeruun ajankohta: tammikuu 2002 – 28.2.2003

Kerääjät: Lehtonen, Jukka P. (Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteiden laitos); Mustola, Kati
(Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos)

Aineiston tuottajat: Helsingin yliopisto. Sosiologian laitos; Seksuaalinen tasavertaisuus (Se-
ta); Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (STAKES)

Aineistonkeruun tekniikka: Itsetäytettävä lomake: verkkolomake

Keruuväline tai -ohje: Puolistrukturoitu lomake

Aineiston ajallinen kattavuus: 2002 – 2003

Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto

Havainto/aineistoyksiköiden valinta: Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyte

Ei-todennäköisyysotanta: osallistuja-avusteinen poiminta

Otos kerättiin käyttäen nk. lumipallomenetelmää (snowball sampling). Kyselylomakkeita ja tut-
kimusesitteitä levitettiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille suunnatuissa tapahtumissa. Li-
säksi ihmisiä kehotettiin levittämään tietoa tutkimuksesta tuttavilleen. Tutkimusta mainostettiin
myös laajasti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille suunnatuissa ja ammattijärjestöjen lehdissä
sekä sähköpostilistoilla.

Lumipallomenetelmä ei mahdollista täysin edustavan otoksen muodostamista kohdejoukosta,
mutta tavoitellun kohdejoukon pienuuden vuoksi se on menetelmänä käytännöllinen.

Aineisto käsittää kyselyyn internetitse vastanneiden 490 vastaajan avokysymysten vastaukset.
Saatavilla oli sekä suomen- että ruotsinkielinen lomake, ja aineistossa onkin mukana 11 ruot-
sinkielistä vastaajaa.

Aineiston määrä: Kolme tekstitiedostoa rtf- ja html-muodossa

1.4 Aineiston käyttö

Aineiston käytössä huomioitavaa

Aineisto käsittää ainoastaan kyselyn sellaiset avovastaukset niiltä osin kuin ne eivät sisälly
kvantitatiiviseen aineistoon fsd2796. Tiedostot käsittävät ainoastaan internetin välityksellä vas-
tanneiden 490 vastaajan vastaukset. Aineisto on tarkoitettu täydentämään kaikki muuttujat si-
sältävää aineistoa fsd2796.

Aineistosta on poistettu vastaajien yhteystiedot, nimet ja muut suorat tunnistetiedot. Myös vas-
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1. Aineiston kuvailu

taajien työpaikkojen nimet on poistettu ja nykyiset sekä aiemmat asuinpaikkakunnat luokiteltu
Tilastokeskuksen käyttämien alueluokitusten mukaisiksi.

Julkaisut

Eihän heterotkaan kerro. Seksuaalisuuden ja sukupuolen rajankäyntiä työelämässä (2004). Toim.
Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati. Helsinki: Työministeriö. ESR Tutkimukset ja selvitykset; 2/
04. Saatavilla: http://www.rakennerahastot.fi/rakennerahastot/tiedostot/esr_julkaisut_2000_2006/
tutkimukset_ja_selvitykset/03_02-04_eihan_heterokaan_kerro_seksuaalisuuden_ja_sukupuolen_rajakayntia_tyoelamassa_fi.pdf
[viitattu 4.2.2013].

Lehtonen, Jukka (2004). Heteronormatiivisuus ja sukupuolityylit työelämässä. Näkökulmana
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien kokemukset. Teoksessa Toiviainen, Hanna &
Väänänen, Tuula & Hemminki, Elina (toim.): Ulkonäkö, työelämä, terveys. Aiheita 20. Helsin-
ki: STAKES. 41-47.

Lehtonen, Jukka (2006). Family and Work. The View Pont of Sexual and Gender Diversity.
In Possibilities and Challengies? Men´s Reconciliation of Work and Family Life. Conference
Report. APN 2006:704. Copenhagen: Nordic Council of Ministers.

Lehtonen, Jukka (2006). Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa. Keinoja ja
ideoita yhdenvertaisuuden tueksi. Helsinki: Työministeriö. Tutkimukset ja selvitykset 8/06

Lehtonen, Jukka (2008). Career Choices of Lesbian Women. Journal of Lesbian Studies, 12(1):
97-102.

Lehtonen, Jukka (2009). Ei-heteroseksuaaliset nuoret, heteronormatiivisuus ja koulun keskeyt-
täminen. Kasvatus, 40 (5): 465-474.

Lehtonen, Jukka (2009). Sukupuolimoninaiset ei-heteroseksuaaliset työntekijät. Naistutkimus,
22 (4): 61-64.

Lehtonen, Jukka (2009). The diverse intimate relationships of non-heterosexual Finnish men.
NORMA, Nordic Journal of Masculinity Studies, 4 (1): 66-82.

Lehtonen, Jukka (2010). Gendered Post-Compulsory Educational Choices of Non-Heterosexual
Youth. European Educational Research Journal, 9 (2): 177-191.

Lehtonen, Jukka (2017) Hankala kysymys. Intersukupuolisuus suomalaisissa koulu- ja työelä-
mätutkimuksissa. Sukupuolentutkimus 30:1, 71-75.

Straight people don’t tell, do they? Negotiating the boundaries of sexuality and gender at work
(2004). Eds. Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati. Helsinki: Ministry of Labour. ESF Research Re-
ports; 2b/04. Saatavilla: http://www.rakennerahastot.fi/rakennerahastot/tiedostot/esr_julkaisut_2000_2006/
tutkimukset_ja_selvitykset/03_02b-04_eihan_heterokaan_kerro_seksuaalisuuden_ja_sukupuolen_rajakayntia_tyoelamassa_en.pdf
[viitattu 4.2.2013].

Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2818
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1.4. Aineiston käyttö

Liittyvät aineistot

FSD2796 Seksuaalivähemmistöt työelämässä 2003

FSD2797 Sukupuolivähemmistöt työelämässä 2003

FSD2819 Sukupuolivähemmistöt työelämässä 2003: avovastaukset

[Käytän ja kuvailun oheismateriaalit]

Eihän heterotkaan kerro. Seksuaalisuuden ja sukupuolen rajankäyntiä työelämässä (2004). Toim.
Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati. Helsinki: Työministeriö. ESR Tutkimukset ja selvitykset; 2/
04. Saatavilla: http://www.rakennerahastot.fi/rakennerahastot/tiedostot/esr_julkaisut_2000_2006/
tutkimukset_ja_selvitykset/03_02-04_eihan_heterokaan_kerro_seksuaalisuuden_ja_sukupuolen_rajakayntia_tyoelamassa_fi.pdf
[viitattu 8.1.2013].

Aineiston sijainti

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun,
lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen).
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Liite A

Kyselylomake
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KYSELYLOMAKE: FSD2818 SEKSUAALIVÄHEMMISTÖT TYÖELÄMÄSSÄ 2003: AVOVASTAUK-
SET

QUESTIONNAIRE: FSD2818 SEXUAL MINORITIES AT WORK 2003: OPEN-ENDED RES-
PONSES

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/
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LIITE 2- KYSELYLOMAKE SEKSUAALIVÄHEMMISTÖT 
TYÖELÄMÄSSÄ 

Tämä tutkimus on osa Euroopan sosiaalirahaston ja Suomen työministeriön rahoittamaa EQUAL-hanketta. 
Eurooppalaisen EOUAL-ohjelman tavoitteena on torjua työmarkkinoiden kaikenlaista epätasa-arvoa ja syr
jintää sekä ehkäistä syrjäytymistä. Suomalainen EOUAL-hanke SEKSUAALI- JA SUKUPUOLIVÄHEMMIS
TÖT TYÖELÄMÄSSÄ on Helsingin yliopiston Sosiologian laitoksen, Stakesin (Sosiaali- ja terveysalan tutki
mus ja kehittämiskeskus) ja SETA (Seksuaalinen tasavertaisuus) ry:n yhteinen hanke, joka kartoittaa lesbo
jen, homojen, bi- ja transihmisten asemaa työmarkkinoilla, ja pyrkii parantamaan sitä. 

Annat oman merkittävän panoksesi hankkeeseen vastaamalla tähän kyselyyn . Suomessa ei ole tehty tutki
musta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemasta ja kokemuksista työelämässä. Siksi myös juuri si
nun kokemuksesi ovat tärkeitä . 

Kuulut tämän tutkimuksen piiriin, jos olet ollut tai olet parhaillaan työelämässä Suomessa, ja määrittelet 
itsesi kuuluvaksi johonkin seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön . 

Huomaa, että tämä lomake on tarkoitettu lesboille, homoille, biseksuaaleille ja muille, joiden seksuaaliset 
tuntemukset tai käyttäytyminen suuntautuvat samaan sukupuoleen. Tässä kyselyssä käytetään kaikista 
näistä ihmisistä yleiskäsitettä seksuaalivähemmistöt. Transsukupuolisille (transseksuaaleille). transvestii
teille ja muille transihmisille on oma lomake. Heistä käytetään yleiskäsitettä sukupuolivähemmistöt Jos 
kuulut sekä sukupuoli- että seksuaalivähemmistöön, vastaa jompaan kumpaan lomakkeeseen sen mukaan 
kumpaan vastaamisen koet tärkeämmäksi työelämän kokemustesi kannalta. 

Kyselyyn voi vastata nimettömänä. Vastaaminen on täysin luottamuksellista, eikä mitään sellaisia tietoja 
tulla julkaisemaan, joista esim. työpaikkasi voisi tunnistaa. Tutkimuksen tuloksetjulkaistaan yhteenvetona 
kirjassa, joka ilmestyy vuonna 2004. 

Vastaa joko kirjoittamalla vastaus sille varatulle riville tai ympyröimällä sopivimman vaihtoehdon numero. 
Ympyröi jokaisesta kysymyksestä vain yksi vaihtoehto. Sellaisten kysymysten kohdalla, joissa ei ole val
miita vastausvaihtoehtoja, kirjoita vastauksesi omin sanoin sille varattuun tilaan. Ellei annettu tila riitä, 
käytä lisäpaperia tai lomakkeen marginaaleja. Kommenttisi ovat erittäin tervetulleita . 

Lomakkeen voi täyttää myös suoraan verkossa osoitteessa www.valt.helsinki.fi/sosio/tutkimus/equal, josta voi 
myös tulostaa lomakkeen pdf-tiedoston paperille. 

Vastaa kaikkiin kysymyksiin . Palauta lomake helmikuun 20031oppuun mennessä valmiiksi maksetulla pa
lautuskuorella tai alla olevaan osoitteeseen. 

Levitä tietoa tutkimuksesta ja kehota muita kohderyhmään kuuluvia vastaamaan kyselyyn. 

Lisää lomakkeita, palautuskirjekuoria ja lisätietoja saat paikallisesta SETA:sta tai tutkija Kati Mustalaita 
osoitteesta Sosiologian laitos/tutkijat. PL 35, 00014 Helsingin yliopisto, sähköposti kati .mustola@helsin
ki.fi , puh 09-19124703. 

Båda enkäterna fås även på svenska, gå in på den svenska hemsidan eller beställ en pappersversion av en
käten jämte svarskuvert på närmaste SETA-kontor eller av forskaren Kati Mustola. 

Osio VI Liitteet 



1. Syntymävuotesi 19 __ 

2. Sukupuolesi 
1 mies 
2 nainen 
3 muu, mikä? ____________ _ 

3. Äidinkielesi 
1 SUOmi 

2 ruotsi 
3 muu, ______________ _ 

4. Kansalaisuutesi 
1 suomi 
2 jokin muu, halutessasi kerro mikä __________ _ 
3 kaksoiskansalaisuus (suomi ja jokin muu). halutessasi kerro mikä 

muu? _________ _ 

5. Kuulutko johonkin etniseen vähemmistöön? 
1 en 
2 kyllä, halutessasi kerro mihin? ___________ _ 

6. Suuntautuvalko seksuaalisettuntemuksesi, ajatuksesi tai mielikuvasi 
1 pelkästään samaan sukupuoleen 
2 etupäässä samaan sukupuoleen 
3 yhtä paljon samaan kuin eri sukupuoleen 
4 etupäässä eri sukupuoleen 
5 pelkästään eri sukupuoleen 

7. Suuntautuuko seksuaalinen käyttäytymisesi 
1 pelkästään samaan sukupuoleen 
2 etupäässä samaan sukupuoleen 
3 yhtä paljon samaan kuin eri sukupuoleen 
4 etupäässä eri sukupuoleen 
5 pelkästään eri sukupuoleen 
6 minulla ei ole seksuaalista käyttäytymistä 

8. Mitä määrittelyä itse käytät itsestäsi? 
1 homoseksuaali 
2 homo 
3 lesbo 
4 biseksuaali 
5 muu, mikä? _______________________ _ 
6 en käytä mitään määrittelyä 

9. Minkä ikäisenä aloittuntea seksuaalista mielenkiintoa samaa sukupuolta oleviin ihmisiin? 
1 olen tuntenut niin kauan kuin muistan 
2 ikä vuosina ___ _ 
3 en osaa sanoa 

Osio VI Liitteet 
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10. Kenelle olet kertonut ja keneltä salaat seksuaalisen suuntautumisesi? Alla on lueteltu ihmisiä ja 
ihmisryhmiä, ympyröi kunkin ihmisryhmän kohdalla lähinnä sopivimman vaihtoehdon numero. 
Vastausvaihtoehdot ovat 
0 =ei koske minua (minulla ei ole ko. ihmissuhdetta) 
1 =olen kertonut kaikille ko. ryhmään kuuluville 
2 =olen kertonutjoillekin ko. ryhmään kuuluville 
3 =salaan seksuaalisen suuntautumiseni kaikilta ko. ryhmään kuuluvilta 

Olen kertonut/en ole kertonut seksuaalisesta suuntautumisestani 
äidilleni (tai naispuolisille holhoojilleni) 
isälleni (tai miespuol isille holhoojilleni) 
aviopuoliso! Jeni (eri sukupuolta) 
lapsilleni 
sisaruksilleni 
muille sukulaisille 
ei-heteroseksuaal isille ystäville/tuttavi Iie 
heteroseksuaal isille ystäville/tuttaville 
naapureille 
koul u/opiskelutovereille 
työtovereille 
lähimmälle esimiehelle 
oppilaille/asiakkaille tms. 

0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 

11. Miten seuraavat henkilöt suhtautuvat seksuaaliseen suuntautumiseesi? 
Vastausvaihtoehdot 
0 =ei koske minua (minulla ei ole ko. ihmissuhdetta) 
1 =hän/he ei/eivät tiedä seksuaalisesta suuntautumisestani (tai asia ei ole tullut esiin) 
2 =lähinnä torjuen 
3 =lähinnä suvaiten 
4 = lähinnä hyväksyen 

äiti (tai naispuoliset holhoojani) 
isä (tai miespuoliset holhoojani) 
aviopuoliso (eri sukupuolta) 
lapseni 
sisarukseni 
muut sukulaiseni 
ei-heteroseksuaa 1 iset ystävät/tuttavat 
heteroseksuaal iset ystävät/tuttavat 
naapurit 
koulu/opiskelutoverit 
työtoverit 
lähin esimies 
oppilaat/asiakkaat tms . 

12. Parisuhteesi tällä hetkellä 
1 rekisteröity parisuhde samaa sukupuolta olevan kanssa 
2 avoliitto samaa sukupuolta olevan kanssa 
3 naimisissa eri sukupuolta olevan kanssa 
4 avoliitto eri sukupuolta olevan kanssa 

0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 

5 minulla on vakituinen samaa sukupuolta oleva seurustelukumppani, mutta emme asu yhdessä 
6 minulla on vakituinen eri sukupuolta oleva seurustelukumppani. mutta emme asu yhdessä 
7 minulla ei ole vakituista kumppania tällä hetkellä 
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13. Onko sinulla lapsia (omia, kumppanin tai yhteisiä) jotka asuvat (kokonaan tai osittain) sa
massa taloudessa kanssasi? 

1 kyllä, kuinka monta ? Lasten iät. _________ _ 
2 el 

14. Onko sinulla lapsia, jotka eivät asu samassa taloudessa kanssasi? 
1 kyllä, kuinka monta ? Lasten iät _________ _ 
2 el 

15. Asuinalueesi Suomessa 
1 Etelä-Suomen lääni 
2 Länsi-Suomen lääni 
3 Itä-Suomen lääni 
4 Oulun lääni 
5 Lapin lääni 
6 Ahvenanmaa 

16. Onko asuinpaikkasi 
1 pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Kauniainen tai Vantaa) 
2 Tampere, Turku, Oulu, Kuopio, Lahti tai Jyväskylä 
3 muu kaupunki 
4 maaseututaajama 
5 maaseudun haja-asutusalue 

17. Missä asuit 15-vuotiaana: 
1 pääkaupunkiseudulla 
2 Tampereella, Turussa, Oulussa, Kuopiossa, Lahdessa tai Jyväskylässä 
3 muussa kaupungissa tai kauppalassa 
4 maaseututaajamassa 
5 maaseudun haja-asutusalueella 
6 ulkomailla 

18. Oletko joskus muuttanut pois asuinpaikkakunnalta, koska olet kokenut sen ilmapiirin kiel
teiseksi seksuaalivähemmistöjen kannalta? 

1 kyllä, se oli muuton pääasiallinen syy 
2 kyllä, se vaikutti yhtenä osasyynä muuttooni 
3 muuttooni vaikuttivat muut syyt 
4 en ole muuttanut 

19. Oletko joskus muuttanut jollekin paikkakunnalle, koska olet kokenut sen ilmapiirin myön
teiseksi seksuaalivähemmistöjen kannalta? 

1 kyllä, se oli muuton pääasiallinen syy 
2 kyllä, se vaikutti yhtenä osasyynä muuttooni 
3 muuttooni vaikuttivat muut syyt 
4 en ole muuttanut 

20. Oletko suorittanut asevelvollisuuden tai vapaaehtoisen varusmiespalveluksen? 
0 en ole suorittanut varusmiespalvelusta 

olen suorittanut varusmiespalveluksen 
2 olen suorittanut siviilipalveluksen 
3 olen keskeyttänyt varusmiespalveluksen 
4 olen saanut vapautuksen 
5 olen totaalikieltäytynyt 
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21. Ovatko seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvät asiat vaikuttaneet päätökseesi tai haluusi 
suorittaa asevelvollisuus varusmiespalveluksena? 

1 kyllä, ne ovat lisänneet haluani suorittaa varusmiespalvelus 
2 kyllä, ne ovat vähentäneet haluani suorittaa varusmiespalvelus 
3 ei 
4 en osaa sanoa 

22. Kuinka tärkeä asia kristinusko on sinulle? 
1 erittäin tärkeä 
2 kohtalaisen tärkeä 
3 ei kovin tärkeä 
4 ei lainkaan tärkeä 
5 en osaa sanoa 

Koulutus ja työhistoria 

23. Mikä on korkein suorittamasi tutkinto? 
1 peruskoulu 
2 lukio, ylioppilastutkinto tai vastaava 
3 kouluasteen ammatillinen tutkinto 
4 opistoasteen ammatillinen tutkinto 
5 alempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto 
6 ylempi korkeakoulututkinto 
7 lisensiaatin tai tohtorin tutkinto 

24. Mikä on ammattisi? Jos olet eläkkeellä, mikä oli ammattisi? 

25. Oletko koulutustasi vastaavassa työssä? 
1 kyllä, täysin 
2 kyllä, osittain 
3 en 
4 en ole työssä 

26. Mikä oli lapsuutesi tai nuoruutesi toiveammatti? _____________ _ 

27. Oletko jättänyt valitsematta jonkin ammatillisen koulutuksen tai ammattiuran alalla vallit
sevien seksuaalivähemmistöihin kohdistuvien kielteisten asenteiden vuoksi? 

1 kyllä, oli pääasiallinen syy 
2 kyllä, vaikutti jonkin verran 
3 en 
4 en osaa sanoa 

28. Oletko valinnut jonkin ammatillisen koulutuksen tai ammattiuran alalla vallitsevien seksu
aalivähemmistöihin kohdistuvien myönteisten asenteiden vuoksi? 

1 kyllä, oli pääasiall inen syy 
2 kyllä, vaikutti jonkin verran 
3 en 
4 en osaa sanoa 
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29. Oletko tällä hetkellä 
1 työssä palkansaajana 
2 yrittäjänä (perheen maatilalla tai yrityksessä, ammatinharjoittajana) 
3 työtön tai Iomautettu 
4 äitiys-, isyys- tai vanhempainlomalla 
5 opiskelija 
6 työkyvyttömyyseläkkeellä tai muuten pitkäaikaisesti sairas 
7 eläkkeellä iän tai työvuosien perusteella 
8 työttömyyseläkkeellä 
9 osa-aikaeläkkeellä 
10 hoidan omaa kotitaloutta 
11 jotain muuta, mitä? ______________ _ 

30. Jos et ole tällä hetkellä työelämässä ( palkkatyössä tai yrittäjänä), kuinka kauan olet ollut 
poissa työelämästä? 

1 en ole ollut poissa työelämästä 
2 olen ollut poissa työelämästä: vuosien lukumäärä __ _ 

(jos alle vuoden, kuinka monta kuukautta _ _ kk) 

31. Kuinka monta vuotta olet yhteensä ollut ansiotyössä elämäsi aikana? 
Työkokemus lasketaan 15-vuotiaasta lähtien. Huomioi myös kesä- ja osa-aikatyöt ja 
arvioi paljonko sinulla on yhteensä työkokemusta täyspäivätyöksi muunnettuna. 
Vuosien lukumäärä (jos alle vuoden, kuinka monta kuukautta __ kk) 

32. Oletko ollut elämäsi aikana 
1 aina lähes samanlaisessa ammatissa 
2 2-3:ssa selvästi erilaisessa ammatissa 
3 useammassa selvästi erilaisessa ammatissa? 

33. Oletko vaihtanut työpaikkaa viimeksi kuluneiden 5 vuoden aikana? 
1 kyllä, ku inka monta kertaa? ____ _ 
2 en 

34. Oliko työpaikan seksuaalivähemmistökielteisyydellä vaikutusta työpaikan vaihtoon? 
0 en ole vaihtanut työpaikkaa 
1 ei ole vaikuttanut lainkaan 
2 vaikutti jonkin verran 
3 oli pääasiallinen työpaikan vaihdon syy 

35. Oletko ollut työttömänä tai lomautettuna viimeisten 5 vuoden aikana 
1 kerran 
2 useamman kerran 
3 en ole ollut työttömänä tai lomautettuna viimeisten 5 vuoden aikana 

36. Kuinka monta kuukautta olet yhteensä ollut työttömänä tai lomautettuna viimeisten 5 vuo
den aikana? 

1 kuukausien lukumäärä __ _ 
2 en ole ollut työttömänä tai lomautettuna viimeisten 5 vuoden aikana 

37. Pohdi koulutus- ja työhistoriaasi tai ammatin- ja uravalintaasi. Millainen merkitys seksuaa
lisella suuntautumisellasi on ollut valintoihisi, ja ovatko jo kouluaikaiset kokemuksesi vaikut
taneet niihin? 
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Nykyinen työpaikka 

Seuraavat kysymykset koskevat nykyistä työpaikkaasi. Ellet ole tällä hetkellä työelämässä, 
vastaa viimeisimmän työpaikkasi mukaan. 

38. Kuinka monta vuotta olet ollut työpaikassasi? 
Merkitse täydet vuodet (Jos alle vuoden. merkitse kuukaudet __ ) 

39. Millä toimialalla työpaikkasi on? 
1 teollisuus. rakentaminen 
2 yksityiset palvelut 
3 kunta tai kuntayhtymä 
4 valtio 
5 kirkko 
6 muu, mikä ____________ ? 

40. Jos työskentelet kunnan palveluksessa, millä seuraavista kunta-alan sektoreista? 
0 en työskentele kunta-alalla 
1 sosiaalitoimi 
2 terveydenhuolto 
3 opetus- tai sivistystoimi 
4 yle ishallinto 
5 tekninen toimi (energialaitos, liikennelaitos. vesi laitos, palo- ja pelastustoimi, rakennustoimii 
6 muu. mikä? _____________________ _ 

41. Jos työskentelet kirkon palveluksessa, kuulutko 
0 en työskentele kirkon palveluksessa 
1 hengellisen työn tekijöihin (papit. lehtorit, diakonia-, lapsi- ja nuorisotyöntekijät, kanttorit) 
2 muihin 

42. Onko työsi (pääasiallisesti) 
1 kokoaikaista 
2 osa-aikaista. 

43. Onko työsuhteesi 
1 vakinainen (toistaiseksi voimassa oleva) 
2 määräaika inen 

44. Pidätkö mahdollisena, että seuraavan vuoden aikana sinut irtisanotaan tai jos olet määräai
kainen, työsuhdettasi ei jatketa? 

1 kyllä 
2 en 
3 en osaa sanoa 
4 en ole tällä hetkellä työssä 
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45. Mitkä ovat kuukausitulosi päätyöstä veroja vähentämättä? Mukaan lasketaan vuorotyö- ja 
ikälisät ja vastaavat, mutta ei ylityöstä saatuja korvauksia. 

1 350 euroa (2 080 mk) tai vähemmän 
2 351 - 850 euroa (2 081 - 5 059 mk) 
3 851 - 1 680 euroa (5 060- 9 994 mk) 
4 1 681 - 2 500 euroa (9 995- 14 896 mk) 
5 2 501-3 400 euroa (14 870-20 220 mk) 
6 3 401 - 5 000 euroa (20 221 -29 730 mk) 
7 5 001 - 6 700 euroa (29 731 -39 840 mk) 
8 6 701 - 8 400 euroa (39 841 - 49 944 mk) 
9 yli 8 400 euroa 
1 0 en osaa sanoa 

46. Kuinka monta työntekijää on työpaikassasi? Työpaikalla tarkoitetaan yhtä yksikköä, esim. 
tehdasta, virastoa, laitosta, myymälää, toimistoa, työmaata tms. 

1 1 -4 henkilöä 
2 5-9 henkilöä 
3 10- 29 henkilöä 
4 30- 99 henkilöä 
5 yli 100 henkilöä 

47. Kuinka suuri osa heistä on naisia? 
1 vain muutama tai vähemmistö 
2 noin puolet 
3 enemmistö tai lähes kaikki 
4 työskentelen täysin yksin 

48. Onko lähin esimiehesi 
1 mies 
2 nainen 
3 minulla ei ole esimiestä 

49. Kuinka suuren osan työajastasi olettekemisissä muiden ihmisten kuin työtovereiden kans
sa (esim. asiakkaiden, potilaiden tai oppilaiden kanssa)? 

1 lähes koko ajan 
2 noin kolmeneljäsosaa työajasta 
3 noin puolet 
4 noin neljänneksen 
5 vähemmän kuin neljänneksen 
6 en lainkaan 
7 en osaa sanoa 

50. Kuuluko työtehtäviisi toisten työn johtamista tai tehtävien jakamista toisille työntekijöille? 
1 kyllä, montako henkilöä työskentelee nykyisin alaisuudessasi? __ henkeä 
2 ei 

51. Kuinka usein tapaat työtovereitasi vapaa-aikana? 
1 lähes päivittäin 
2 vähintään kerran viikossa 
3 vähintään kerran kuukaudessa 
4 harvemmin 
5 ei lainkaan 
6 minulla ei ole työtovereita 
7 en osaa sanoa 
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Avoimuus 

52. Onko työpaikallasi muita seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluvia? 
1 ei yhtään 
2 en tiedä 
3 kyllä, yksi 
4 kyllä, useampia 

53. Mistä tiedät ko. henkilön tai henkilöiden kuuluvan seksuaalisiin vähemmistöihin? 
0 en tiedä työpaikallani olevan muita seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluvia 

sen näkee 
2 asiasta puhutaan 
3 ko. henkilö(t) on/ovat itse kertonut/neet seksuaalisesta suuntautumisestaan 

54. Onko sinulle merkitystä sillä, että työpaikallasi on muita seksuaalisiin vähemmistöihin 
kuuluvia? 

0 en tiedä työpaikallani olevan muita seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluvia 
1 se on hyvä asia 
2 se on huono asia 
3 sillä ei ole minulle merkitystä 

55. Kuinka moni työtoverisi tietää seksuaalisesta suuntautumisestasi? 
0 minulla ei ole työtovereita 
1 ei yksikään 
2 yksi tai muutama 
3 noin puolet 
4 lähes kaikki 
5 kaikki 
6 en tiedä tietävätkö he 

56. Kuinka moni asiakas, oppilas tms. tietää seksuaalisesta suuntautumisestasi? 
0 minulla ei ole työssäni asiakkaita. oppilaita tms. 

ei yksikään 
2 yksi tai muutama 
3 noin puolet 
4 lähes kaikki 
5 kaikki 
6 en tiedä tietävätkö he 

57. Tietääkö esimiehesi seksuaalisesta suuntautumisestasi? 
0 minulla ei ole esimiestä 
1 hän ei tiedä 
2 hän tietää 
3 en tiedä tietääkö hän 

58. Miten työpaikallasi saatiin tietää seksuaalisesta suuntautumisestasi? 
0 sitä ei tiedetä 
1 kerroin itse 
2 he ovat kuulleet siitä muilta 
3 muuten, miten? ____________________ _ 
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59. Jos kerroit itse seksuaalisesta suuntautumisestasi, milloin teit sen? 
0 en ole kertonut itse 
1 työhaastattelussa 
2 aloittaessani työt 
3 koeajan jälkeen 
4 muutaman vuoden jälkeen 

60. Miten kerrattai salaat seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä asioita työpaikallasi. Miten koet 
tilanteen ja miten muut reagoivatseksuaalisen suuntautumisen salaamiseen tai siitä kertomiseen? 

Työilmapiiri 

61. Missä määrin seuraavat asiat pitävät paikkansa kohdallasi: 
Vastausvaihtoehdot 1 =aina, 2 =useimmiten, 3 =joskus, 4 =en koskaan, 5 =en osaa sanoa. 
Ympyröi kysymyksen perässä olevalta numeroriviltä sopivin vaihtoehto. 
Vastaa jokaiseen kysymykseen (eli joka numeroriville yksi ympyrä) 

Saatko työssäsi neuvoja tai apua? 
Saatko tukea ja rohkaisua esimiehiltäsi kun työ tuntuu hankalalta? 
Saatko tukea ja rohkaisua työtovereiltasi kun työ tuntuu hankalalta? 
Koetko olevasi työyhteisön arvostettu jäsen? 
Oletko itse mukana suunnittelemassa työtäsi 
(esim. mitä tulisi tehdä, miten ja kenen kanssa)? 
Näetkö oman työsi merkityksellisenä? 
Tuntuuko sinusta että työhösi kohdistetaan ristiriitaisia odotuksia eri tahoilta? 
Tuntuuko sinusta että työssäsi sinun odotetaan 
toimivan sukupuolellesi tyypillisellä tavalla? 

1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

62. Miten usein seuraavia asioita tapahtuu työssäsi, vai tapahtuuko niitä lainkaan: 
Vastausvaihtoehdot 1 =päivittäin tai lähes päivittäin, 2 =pari kertaa viikossa, 
3 =noin kerran vi ikossa, 4 =pari kertaa kuukaudessa, 5 =harvemmin, 6 =ei koskaan 

Joudut työssäsi konfliktiin tai riitaan työyhteisön muiden jäsenten kanssa 1 2 3 4 5 6 
Joudut työssäsi konfliktiin tai riitaan asiakkaiden, oppilaiden tms. kanssa 1 2 3 4 5 6 
Kohtaat työssäsi fyysistä väkivaltaa työtoverien taholta 1 2 3 4 5 6 
Kohtaat työssäsi fyysistä väkivaltaa asiakkaiden, oppilaiden tms. taholta 1 2 3 4 5 6 
Työtoverisi uhkaavat sinua fyysisellä väkivallalla 1 2 3 4 5 6 
Asiakkaat, oppilaat tms. uhkaavat sinua fyysisellä väkivallalla 1 2 3 4 5 6 
Saat kiitosta työstäsi työyhteisön muilta jäseniltä ta i asiakkailta 1 2 3 4 5 6 

63. Esiintyykö työpaikallasi seuraavia asioita: 
Vastausvaihtoehdot 1 =paljon, 2 =melko paljon, 3 =jonkin verran, 4 =ei lainkaan 

Kilpailuhenkeä? 
Esimiehen ja alaisten välisiä ristiriitoja? 
Työntekijöiden välisiä ristiriitoja? 
Työpaikan eri henkilöstöryhmien välisiä ristiriitoja? 

1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 

64. Keskustellaanko työpaikallasi, esim. kahvitauoilla, seksuaalivähemmistöistä (homoista, 
lesboista ja biseksuaaleista)? 

1 kyllä, pääosin myönteiseen sävyyn 
2 kyllä, pääosin kielteiseen sävyyn 
3 ei puhuta 
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65. Keskustellaanko työpaikallasi, esim. kahvitauoilla, sukupuolivähemmistöistä (transihmisistä)? 
1 kyllä, pääosin myönteiseen sävyyn 
2 kyllä, pääosin kielteiseen sävyyn 
3 ei puhuta 

66. Keskustellaanko työpaikallasi työntekijöiden parisuhteisiin ja perhe-elämään liittyvistä 
asioista? 

1 kyllä, mutta vain eri sukupuolta olevien pari- ja perhe-elämästä 
2 kyllä, mutta vain samaa sukupuolta olevien pari- ja perhe-elämästä 
3 kyllä, sekä samaa että eri sukupuolta olevien pari- ja perhe-elämästä 
4 työpaikallani ei keskustella työntekijöiden parisuhteisiin ja perhe-elämään liittyvistä asioista 

67. Henkisellä väkivallalla tai työpaikkakiusaamisella tarkoitetaan työyhteisön jäseneen koh
distettua eristämistä, työn mitätöintiä, uhkaamista, selän takana puhumista tai muuta painos
tusta. Esiintyykö mielestäsi työpaikallasi tällaista käyttäytymistä? 

1 ei lainkaan 
2 joskus 
3 jatkuvasti 
4 en osaa sanoa 

68. Oletko itse olluttällaisen kiusaamisen kohteena? 
1 en 
2 kyllä tällä hetkellä 
3 kyllä aiemmin tässä työpaikassa. ei enää 
4 kyllä aiemmin. toisessa työpaikassa 
5 en osaa sanoa 

69. Esiintyykö työpaikallasi sellaista työpaikkakiusaamista, joka liittyy seksuaaliseen suun
tautumiseen? 

1 ei lainkaan 
2 joskus 
3 jatkuvasti 
4 en osaa sanoa 

70. Oletko itse ollut seksuaaliseen suuntautumiseesi liittyvän kiusaamisen kohteena? 
1 en 
2 kyllä tällä hetkellä 
3 kyllä aiemmin tässä työpaikassa, ei enää 
4 kyllä aiemmin, toisessa työpaikassa 
5 en osaa sanoa 

71. Esiintyykö työpaikallasi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvaa nimittelyä 
(homottelua, transuttelua tms.)? 

1 ei lainkaan 
2 joskus 
3 jatkuvasti 
4 en osaa sanoa 

72. Oletko itse olluttällaisen nimittelyn kohteena? 
1 en 
2 kyllä tällä hetkellä 
3 kyllä aiemmin tässä työpaikassa, ei enää 
4 kyllä aiemmin, toisessa työpaikassa 
5 en osaa sanoa 
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73. Esiintyykö työpaikallasi sellaista seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyvää vitsai
lua, jonka koet epämiellyttävänä? 

1 kyllä, jatkuvasti 
2 kyllä, joskus 
3 ei lainkaan 
4 en osaa sanoa 

74. Seksuaalisella häirinnällä ja ahdistelulla tarkoitetaan sellaista seksuaalisävytteistä käyt
täytymistä joka on yksipuolista, ei-toivottua ja joka saattaa sisältää painostusta. Esiintyykö 
työpaikallasi tällaista häirintää tai ahdistelua? 

1 kyllä, jatkuvasti 
2 kyllä, joskus 
3 ei lainkaan 
4 en osaa sanoa 

75. Oletko itse olluttällaisen häirinnän ja ahdistelun kohteena? 
1 en 
2 kyllä tällä hetkellä 
3 kyllä aiemmin tässä työpaikassa, ei enää 
4 kyllä aiemmin, toisessa työpaikassa 
5 en osaa sanoa 

76. Jos vastasit kyllä, olivatko häiritsijäi miehiä vai naisia? 
0 en ole ollut seksuaalisen häirinnän ja ahdistelun kohteena 
1 miehiä 
2 na1s1a 
3 molempia 

Koetko työssäsi seuraavat asiat uhkana: 

77. Väkivallan kohteeksi joutuminen 
1 koen suurena uhkana 
2 koen jossain määrin uhkana 
3 en koe uhkana lainkaan 
4 en osaa sanoa 

78. Mielenterveyden järkkyminen 
1 koen suurena uhkana 
2 koen jossain määrin uhkana 
3 en koe uhkana lainkaan 
4 en osaa sanoa 

79. Vakava työuupumus 
1 koen suurena uhkana 
2 koen jossain määrin uhkana 
3 en koe uhkana lainkaan 
4 en osaa sanoa 

80. Työyhteisön ulkopuolelle joutuminen 
1 koen suurena uhkana 
2 koen jossain määrin uhkana 
3 en koe uhkana lainkaan 
4 en osaa sanoa 
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81. Miten usein tunnet itsesi haluttomaksi ja henkisesti väsyneeksi työhön lähtiessäsi? 
1 päivittäin tai lähes päivittäin 
2 muutaman kerran viikossa 
3 noin kerran viikossa 
4 kerran pari kuukaudessa 
5 harvemmin 
6 en koskaan 
7 en osaa sanoa 

82. Montako päivää olet ollut poissa töistä oman sairauden takia viimeksi kuluneen vuoden ai-
kana? Jos ei yhtään päivää, merkitse nolla (0) päivää 

83. Oletko ajatellut, että saattaisit lähteä eläkkeelle jo ennen vanhuuseläkeikää? 
1 en ole ajatellut 
2 olen ajatellut joskus 
3 olen ajatellut usein 
4 olen aloittanut yksityisen eläkesäästämisen 
5 olen jo jättänyt eläkehakemuksen tai olen jo eläkkeellä 
6 en osaa sanoa 

84. Jos sinulla olisi tällä hetkellä mahdollisuus valita työn jatkamisen ja eläkkeelle siirtymisen 
välillä, mitä tekisit? Kysymys koskee vain 45-vuotiaita ja sitä vanhempia. 

0 olen alle 45-vuotias 
jatkaisin työntekoa 

2 siirtyisin eläkkeelle 
3 en osaa sanoa 

85. Mikäli työssä viihtymisesi tai työuupumuksesi liittyy seksuaaliseen suuntautumiseen, ker
ro miten? Kerro myös miten olet hakenuttai saanuttukea tilanteeseesi 

Mitkä alla luetelluista tekijöistä heikentävättyössä viihtymistäsi (nykyisessä, tai 
ellet nyt ole työelämässä, viimeisimmässä työpaikassasi)? 

86. Arvostuksen puute 
1 kyllä 
2 el 
3 en osaa sanoa 

87. Työtä koskevien vaikutusmahdollisuuksien puute 
1 kyllä 
2 ei 
3 en osaa sanoa 

88. Epävarmuus työsuhteen jatkumisesta 
1 kyllä 
2 ei 
3 en osaa sanoa 

89. Suhteet esimiehiin 
1 kyllä 
2 el 
3 en osaa sanoa 
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90. Työpaikan ilmapiiri 
1 kyllä 
2 ei 
3 en osaa sanoa 

91. Etenemismahdollisuuksien puute 
1 kyllä 
2 ei 
3 en osaa sanoa 

92. Suvaitsemattomuus seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan 
1 kyllä 
2 ei 
3 en osaa sanoa 

93. Suvaitsemattomuus etnisiä vähemmistöjä ja maahanmuuttajia kohtaan 
1 kyllä 
2 el 
3 en osaa sanoa 

94. Ahtaat sukupuoliroolit 
1 kyllä 
2 el 
3 en osaa sanoa 

Mitkä alla luetelluista tekijöistä lisäävättyössä viihtymistäsi? 

95. Työn mielenkiintoisuus 
1 kyllä 
2 ei 
3 en osaa sanoa 

96. Työn itsenäisyys 
1 kyllä 
2 ei 
3 en osaa sanoa 

97. Työn arvostus 
1 kyllä 
2 el 
3 en osaa sanoa 

98. Suhteet esimiehiin 
1 kyllä 
2 el 
3 en osaa sanoa 

99. Uralla eteneminen tai ylenemismahdollisuudet 
1 kyllä 
2 ei 
3 en osaa sanoa 
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100. Vaikutusmahdollisuudet työhön 
1 kyllä 
2 el 
3 en osaa sanoa 

101. Työpaikan henki 
1 kyllä 
2 ei 
3 en osaa sanoa 

102. Työsuhteen varmuus 
1 kyllä 
2 el 
3 en osaa sanoa 

103. Tasavertainen ja suvaitseva ilmapiiri seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan 
1 kyllä 
2 el 
3 en osaa sanoa 

104. Tasavertainen ja suvaitseva ilmapiiri etnisiä vähemmistöjä ja maahanmuuttajia kohtaan 
1 kyllä 
2 el 
3 en osaa sanoa 

105. Joustavat sukupuoliroolit 
1 kyllä 
2 el 
3 en osaa sanoa 

106. Mikä on sosiaalinen sukupuolesi työpaikalla, eli miten työtoverisi tulkitsevat sukupuolesi. 
Valitse lähinnä sopivin vaihtoehto. 

1 miehekkääksi mieheksi 
2 sekä miehekkääksi että naiselliseksi mieheksi 
3 naiselliseksi mieheksi 
4 miehekkääksi naiseksi 
5 sekä naiselliseksi että miehekkääksi naiseksi 
6 naiselliseksi naiseksi 
7 toiset pitävät minua miehenä, toiset naisena 
8 en osaa sanoa 

107. Mikä on psyykkinen sukupuolesi, oletko tuntemuksissasi, ajatuksissasija mielikuvissasi 
1 kokonaan nainen 
2 suurimmaksi osaksi nainen 
3 yhtä paljon nainen kuin mies 
4 suurimmaksi osaksi mies 
5 kokonaan mies 
6 en osaa sanoa 

108. Toisilla työpaikoilla odotetaan naisilta perinteistä naismaista käytöstä ja miehiltä perin
teistä miesmäistä käytöstä. Toisilla taas suhtaudutaan sukupuoleen joustavammin. Kerro työ
paikkasi tilanteesta jossa sukupuoleen liittyvää toimintaa tai pukeutumista on yritetty rajoittaa 
muiden toimesta. ______________________ _ 
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Syrjintä 

Työelämässä voi ilmetä eriarvoista kohtelua tai syrjintää esimerkiksi palkkauksessa, työhön 
otossa, uralla etenemisessä tai koulutukseen pääsyssä. Katsotko, että omassa työorganisaati
ossasi esiintyy syrjintää tai eriarvoista kohtelua, joka perustuu: 

109.1kään, erityisesti nuoriin? Vastaa sekä A että B-osioon 
A. Esiintyy omassa työorganisaatiossani B. Olen itse kokenut 
1 kyllä 1 kyllä 
2 el 2 el 
3 en osaa sanoa 3 en osaa sanoa 

110.1kään, erityisesti vanhoihin? 
A. Esiintyy omassa työorganisaatiossani B. Olen itse kokenut 
1 kyllä 1 kyllä 
2 el 2 el 
3 en osaa sanoa 3 en osaa sanoa 

111. Sukupuoleen, erityisesti naisiin? 
A. Esiintyy omassa työorganisaatiossani B. Olen itse kokenut 
1 kyllä 1 kyllä 
2 ei 2 ei 
3 en osaa sanoa 3 en osaa sanoa 

112. Sukupuoleen, erityisesti miehiin? 
A. Esiintyy omassa työorganisaatiossani B. Olen itse kokenut 
1 kyllä 1 kyllä 
2 ei 2 ei 
3 en osaa sanoa 3 en osaa sanoa 

113. Seksuaaliseen suuntautumiseen? 
A. Esiintyy omassa työorganisaatiossani B. Olen itse kokenut 
1 kyllä 1 kyllä 
2 el 2 el 
3 en osaa sanoa 3 en osaa sanoa 

114. Transsukupuolisuuteen tai sukupuolivähemmistöihin? 
A. Esiintyy omassa työorganisaatiossani B. Olen itse kokenut 
1 kyllä 1 kyllä 
2 ei 2 e1 
3 en osaa sanoa 3 en osaa sanoa 

115. Työsuhteen tilapäisyyteen tai osa-aikaisuuteen? 
A. Esiintyy omassa työorganisaatiossani B. Olen itse kokenut 
1 kyllä 1 kyllä 
2 ei 2 el 
3 en osaa sanoa 3 en osaa sanoa 

116. Siihen, että työntekijä kuuluu johonkin etniseen vähemmistöön tai on maahanmuuttaja? 
A. Esiintyy omassa työorganisaatiossani B. Olen itse kokenut 
1 kyllä 1 kyllä 
2 el 2 el 
3 en osaa sanoa 3 en osaa sanoa 
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Oletko joutunut eriarvoisen kohtelun tai syrjinnän kohteeksi työelämässä 
seuraavissa tilanteissa? 

117. Työhönottotilanteessa? 
1 kyllä 
2 ei 
3 en osaa sanoa 

118. Oliko seksuaalisella suuntautumisellasi vaikutusta asiaan? 
1 kyllä. oli pääasiallinen syy 
2 kyllä. vaikutti jonkin verran 
3 ei vaikuttanut 

119.Palkkauksessa? 
1 kyllä 
2 ei 
3 en osaa sanoa 

120. Oliko seksuaalisella suuntautumisellasi vaikutusta asiaan? 
1 kyllä. oli pääasiallinen syy 
2 kyllä, vaikutti jonkin verran 
3 ei vaikuttanut 

121 . Etenemismahdollisuuksissa uralla? 
1 kyllä 
2 ei 
3 en osaa sanoa 

122. Oliko seksuaalisella suuntautumisellasi vaikutusta asiaan? 
1 kyllä. oli pääasiallinen syy 
2 kyllä. vaikutti jonkin verran 
3 ei vaikuttanut 

123. Työnantajan järjestämään koulutukseen pääsyssä? 
1 kyllä 
2 ei 
3 en osaa sanoa 

124. Oliko seksuaalisella suuntautumisellasi vaikutusta asiaan? 
1 kyllä, oli pääasiallinen syy 
2 kyllä, vaikutti jonkin verran 
3 ei vaikuttanut 

125. Tiedon saannissa? 
1 kyllä 
2 ei 
3 en osaa sanoa 

126. Oliko seksuaalisella suuntautumisellasi vaikutusta asiaan? 
1 kyllä. oli pääasiallinen syy 
2 kyllä, vaikutti jonkin verran 
3 ei vaikuttanut 
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127. Työtovereiden tai esimiesten asenteissa? 
1 kyllä 
2 eJ 

3 en osaa sanoa 

128. Oliko seksuaalisella suuntautumisellasi vaikutusta asiaan? 
1 kyllä, oli pääasiallinen syy 
2 kyllä, vaikutti jonkin verran 
3 ei vaikuttanut 

129. Tiesitkö että Suomessa on vuodesta 1995 ollut voimassa laki joka kieltää seksuaalisen 
suuntautumisen perusteella tapahtuvan syrjinnän työelämässä? 

1 tiesin 
2 en tiennyt 

130. Jos sinua syrjittäisiin työelämässä seksuaalisen suuntautumisesi perusteella, olisitko 
valmis viemään asian oikeuteen? 

1 kyllä 
2 en 
3 en osaa sanoa 

131. Kerro työpaikkasi tilanteesta, jossa sinua tai jotain toista on syrjitty suoraan tai epäsuo
rasti seksuaalisen suuntautumisen perusteella, mikäli olet kokenuttällaisen tilanteen. Kerro 
myös, miten koit tilanteen ja miten toimit. 

132. Oletko ammattiyhdistyksen, toimihenkilöjärjestön tai vastaavan ammattiliiton jäsen (työt
tömyyskassan jäsen)? 

1 kyllä, minkä? ___________________ _ 
2 ei 
3 en osaa sanoa 

133. Mihin ammatilliseen keskusjärjestöön liittosi kuuluu? 
0 en kuulu mihinkään liittoon 
1 SAK 
2 STIK 
3 AKAVA 
4 muu 
5 en tiedä 

Mikäli sinua on syrjitty seksuaalisen suuntautumisen perusteella työelämässä, 
oletko ollut yhteydessä seuraaviin tahoihin? 

134. Ammattiyhdistykseen 
0 minua ei ole syrjitty 
1 kyllä 
2 ei 

135. Luottamushenkilöön 
0 minua ei ole syrjitty 
1 kyllä 
2 ei 
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136. Esimieheen 
0 minua ei ole syrjitty 

kyllä 
2 el 

137. Työtovereihin 
0 minua ei ole syrjitty 
1 kyllä 
2 el 

138. Työsuojeluviranomaisiin (työsuojelupiiriin) 
0 minua ei ole syrjitty 
1 kyllä 
2 el 

139. Työterveyshuoltoon 
0 minua ei ole syrjitty 
1 kyllä 
2 el 

140. SETA:an 
0 minua ei ole syrjitty 

kyllä 
2 ei 

Mikäli sinua syrjittäisiin seksuaalisen suuntautumisen perusteella työelämässä, 
ottaisitko yhteyttä seuraaviin tahoihin? 

141. Ammattiyhdistykseen 
1 kyllä 
2 ei 

142. Luottamushenkilöön 
1 kyllä 
2 ei 

143. Esimieheen 
1 kyllä 
2 ei 

144. Työtovereihin 
1 kyllä 
2 el 

145. Työsuojeluviranomaisiin (työsuojelupiiriin) 
1 kyllä 
2 el 

146. Työterveyshuoltoon 
1 kyllä 
2 ei 

147. SETA:an 
1 kyllä 
2 ei 
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148. Miten toivoisit ammattiyhdistysliikkeen toimivan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen 
aseman parantamiseksi? 

149. Eräillä työpaikoilla on jo ryhdytty muuttamaan asenteita ja käytäntöjä niin että työntekijöi
den seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvä moninaisuus tulee huomioiduksi. Millaisia ko
kemuksia sinulla on tähän liittyvistä hyvistä käytännöistä? 

150. Mistä sait tiedon tästä kyselytutkimuksesta? 
J ystäviltä/tuttavilta 
2 työtovereilta 
3 Z-lehdestä 
4 SETA:n ja sen jäsenjärjestöjen tiedotuksen kautta 
5 internetin verkkosivuilta 
6 seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille suunnatuilta sähköpostilistoilta 
7 muilta sähköpostilistoilta 
8 ammattiyhdistysliikkeen lehdistä tai muita ay-kanavilta 
9 yleisistä tiedotusvälineistä (TV, radio, sanoma- ym. lehdet) 
10 muualta, mistä? ___________________ _ 

Koska tämä kysely ei pysty kattamaan kuin osan aiheista, jotka liittyvät seksuaalivähemmis
töihin työelämässä, voit kertoa asioista, jotka sinä koet tarpeellisiksi tuoda esiin. Ellei lomak
keella oleva tila riitä, käytä lisä paperia. Kommenttisi ovat arvokkaita ja tervetulleita. 

KIITOS VASTAUKSISTASI! 

Tulemme haastattelemaan muutamia ihmisiä tutkimukseemme. Mikäli olet halukas osallistu
maan haastatteluun, kirjoita yhteystietosi tähän: 

Näihin haastatteluihin emme valitettavasti pysty ottamaan kovin suurta joukkoa. Otamme yh
teyttä 31.5.2003 mennessä niihin joita haluamme haastatella. 
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