
ALLA

H3. BODDE INTERVJUPERSONEN UNDER UNDERSÖKNINGSVECKAN 

(dd.mm— dd.mm.åååå.) UTOMLANDS ELLER PÅ NÅGON ANSTALT 

(T.EX.: ÅLDERDOMSHEM, SJUKHUS, UNGDOMSHEM, BARNHEM, 

GRUPPHEM, FÄNGELSE)?

1. ja → H4

2. nej → H7 tai KA1

KIS → H7 tai KA1

OM H3=1

H4 BOR INTERVJUPERSONEN:

1. utomlands eller → H5

2. på någon anstalt (t.ex. ålderdomshem, sjukhus, ungdomshem, fängelse)? → H7 tai KA1

OM H4=1

H5 HUR LÄNGE BERÄKNAS VISTELSEN UTOMLANDS TA?

1. mindre än ett år → KA1

2. minst ett år →ylipeittoa 

→haastattelu 

päättyy tähän

OM ÅLDER=17-30                                                                                 

H7 HÖLL 17—30-ÅRINGEN PÅ ATT FULLGÖRA BEVÄRINGSTJÄNST 

ELLER CIVILTJÄNST UNDER UNDERSÖKNINGSVECKAN 

(dd.mm—dd.mm.åååå)? 

1. ja → H1 eller 

SLUT

2. nej → KA1

VERKSAMHET UNDER UNDERSÖKNINGSVECKAN

KA1juo

nto

Först frågar jag om arbete, studier och arbetssökande. Frågorna gäller 

förra/förrförra veckan (vecka nr xx ), dvs. från måndag dd.mm. till söndag 

dd.mm.åååå.

KA1 Förvärvsarbetade Ni förra/förrförra veckan minst en timme antingen som 

löntagare, företagare, yrkesutövare eller på en lantgård? 

ALLA 15—74-åringar, utom om H7=1 (unga i 17–30-årsåldern, som nu gör

gör bevärings- eller civiltjänst)
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(vecka xx, dvs. dd.mm—dd.mm.åååå.)

1. ja → T1

2. nej → KA2

KIS → KA2

Om ip hela veckan ledig eller tillfälligt frånvarande från arbetet, anteckna "nej".

Förvärvsarbete är arbete som löntagare, företagare och yrkesutövare, också på 

lantgård.

Frivilligarbete eller arbete som närståendevårdare är inte förvärvsarbete.

Om KA1 = 2, kis

KA2 Arbetade Ni förra/förrförra veckan utan lön i ett företag eller på en 

lantgård som tillhör en familjemedlem i Ert hushåll?

(Gäller vecka xx, dvs. dd.mm—dd.mm.åååå)

1. ja → T1

2. nej → KA3

KIS → KA3

Om ip hela veckan ledig eller tillfälligt borta  från arbetet, anteckna "nej".

Om KA2 = 2, kis

KA3 Har Ni ett arbete som Ni var borta från hela veckan?

(Gäller vecka xx, dvs. dd.mm—dd.mm.åååå)

1. ja → T1

2. nej → M1

→ LOPPU

→  katoon

Anteckna alltid ”ja”, om anställningsförhållandet är i kraft, även om det är fråga 

om en lång frånvaro, t.ex. moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet, 

vårdledighet på heltid, deltidspension, alterneringsledighet, studieledighet.

En medhjälpande familjemedlem kan också vara tillfälligt borta från arbetet.

Om KA1=1 eller KA2=1 eller KA3=1

T1 Hade Ni (förra/förrförra veckan) en eller flera arbetsplatser. Räkna också 

med de arbeten som Ni hela veckan var tillfälligt borta från?

(Gäller vecka  xx, dvs. dd.mm—dd.mm.åååå)

1. ett arbete → T4

2. flera arbetsplatser → T2

KIS → T4 

Inkl. de arbeten som ip var tillfälligt borta från t.ex. på grund av sjukdom eller 

semester.

KIS



Löntagaren har flera arbetsplatser, om det finns fler än en arbetsgivare eller 

lönebetalare. Också företagarna kan ha flera företag inom olika branscher eller 

en bisyssla som löntagare. En medhjälpande familjemedlem kan också vara 

tillfälligt borta från jobbet.

Om T1=2 

T2. Hur många arbetsplatser hade Ni?

__ (ge antalet 2–8) → T3U tai T4

KIS → T3U tai T4

Om fler än 8, skriv antalet 8.

Inkl. de arbeten som ip var tillfälligt borta från.

Det är fråga om skilda arbeten, om löntagaren har flera arbetsgivare eller 

lönebetalare. Också företagarna kan ha flera företag inom olika branscher eller 

en bisyssla som löntagare. 

Om T1=2

T3juont

o

Eftersom Ni har flera arbeten, välj som huvudsyssla det arbete som är 

viktigast för Er. Jag kallar det andra arbetet/de andra arbetena för 

bisyssla.

→ T3U tai T4.

Huvudsyssla är det arbete som ip använder mest tid för eller får mest inkomster 

från eller som bäst motsvarar ip:s utbildning eller som är ett kontinuerligt eller 

fast arbete arbete.

Om (KA1=1 eller KA2=1) och T1=2 (på arbetet under undersökningsveckan, 

flera arbeten)

T3U Arbetade Ni förra/förrförra veckan:  

1. både i Er huvud- och Er bisyssla (åtminstone i en bisyssla, om det finns flera)

2. bara i Er huvudsyssla (borta från bisysslan)

3. eller bara i bisysslan?

KIS

Fråga tills det första lämpliga alternativet hittas.

Gäller vecka xx, dvs. dd.mm—dd.mm.åååå.

Om Ni var borta från alla arbetsplatser, gå tillbaka till fråga KA1.

Om T1=1, 9 och KA3=1 (Sysselsatt med ett arbete som ip var hela veckan borta 

från):

KA4 Varför var Ni borta från arbetet eller annars ledig hela förra/förrförra 

veckan? Var huvudorsaken:

Om T3U=3 (flera arbeten, borta från huvudsysslan under undersökningsveckan, 

men arbetade i bisysslan) eller T1=2 och KA3=1 (flera arbeten, ip var borta från 

dem alla under undersökningsveckan):

Varför var Ni borta från Er huvudsyssla hela förra/förrförra veckan? Var 

huvudorsaken: 

1. permittering (löntagare)  L2



2. för lite arbete eller för få beställningar av produktionsmässiga orsaker 

3. strejk eller lockout

4. studieledighet

5. egen sjukdom eller olycksfall  KA7

6. vård av egna barn eller annan anhörig  KA5

7. semester eller utbytesledighet 

8. ledig dag eller vecka (t.ex. periodarbete, skiftarbete, deltidsarbete, 

deltidspension, pekkanenledighet, övertidsledighet, säsongsarbete)

9. dåligt väder? 

10. bevärings- eller civiltjänst?   hälytys

11. annan orsak (t.ex. tjänstledig utan lön eller alterningsledighet av annan 

orsak) 

Fråga tills ett lämpligt alternativ hittas.

Om det finns flera orsaker, välj den orsak på grund av vilken ip var borta det 

största antalet timmar.

Gäller vecka xx, dvs. dd.mm—dd.mm.åååå.

OBS! om KA4=10:”Du antecknade KA4=10, var ip verkligen i bevärings- eller 

civiltjänst under undersökningsveckan? Om ip var det, gå tillbaka och korrigera 

fråga H7. I annat fall välj någon annan orsak till frånvaron än alternativ 10.” 

Om KA4=6, dvs. skötte barn eller annan anhörig 

KA5 Var Ni förra/förrförra veckan:

1. moderskaps- eller faderskapsledig 

2.  föräldraledig (inkl. fadersmånaden)

3. vårdledig på heltid från arbetet eller 

4. tillfälligt vårdledig från arbetet för att sköta ett sjukt barn under 10 år

5. eller skötte annars barn eller någon annan anhörig?

KIS

Alternativen 1–4 är lagstadgade familjeledigheter för småbarnsföräldrar:

Moderskapsledighet: moderns ledighet på omkring 3 månader i samband med 

barnets födelse

Faderskapsledighet: pappan kan flexibelt vara ledig högst 54 vardagar tills 

barnet fyller två år 

Föräldraledighet: till dess barnet är omkring  9 mån.; antingen modern eller 

fadern kan hålla ledigheten

Vårdledighet: ledighet för hemvård av barn under 3 år; antingen modern eller 

fadern kan hålla ledigheten

Tillfällig vårdledighet: rätt till några dagars frånvaro om barnet plötsligt blir 

sjukt

Om det inte är fråga om familjeledigheterna ovan (t.ex. personen har tagit ledigt 

för att sköta en sjuk anhörig), anteckna 5.

Permitterad  (Om KA4 =1)



L2 Har Ni permitterats:

1. på viss tid, så att tidpunkten för att återvända till arbetet har överenskommits → KA6

2. eller tillsvidare? → KA6

KIS → KA6

OM  KA45 och (KA3=1 eller (T1=2 och T3U=3) )

KA6 Var Ni förrä/förrförrä veckan överhuvudtaget borta en hel arbetsdag på 

grund av egen sjukdom eller olycksfall?

1. ja

2. ne

KIS

Bara heldagsfrånvaro räknas.

Här avses frånvaro som varat en arbetsdag eller ett arbetsskift oberoende av 

arbetsdagens längd.

Gäller vecka xx, dvs dd.mm—dd.mm.åååå.

Om KA4=5 eller KA6=1

KA7 Hur många hela arbetsdagarna var Ni borta från Er (huvud)syssla pga. 

sjukdom eller olycksfall förra/förrförra veckan? 

 1,2,3,4,5,6,7 arbetsdagar borta från huvudsysslan pga. sjukdom eller olycksfall 

vecka xx.

KIS

Bara heldagsfrånvaro räknas med. Om ip inte var en enda arbetsdag helt borta 

från arbetet, gå tillbaka och korrigera svaret på fråga KA6.

Gäller vecka xx, dvs. dd.mm—dd.mm.åååå.

Kontroll: Godkänner 1–7 dagar

Om KA3=1 och T1=1,9 (borta hela undersökningsveckan och har ett arbete)

KA8A Hur många veckor hade Ni varit borta från arbetet före dd.mm. 

(=undersökningsveckans söndag):

1. under 4 veckor

2. 4—13 veckor eller

3. mer än 13 veckor?

KIS

13 veckor = 3 månader

Om KA3=1 och T1=2 (borta hela undersökningsveckan och har flera arbeten)

KA8B När arbetade Ni senast? Hade det före söndagen den dd.mm. 

(=undersökningsveckans söndag datum) gått: 

1. under 4 veckor

2. 4—13 veckor eller



3. mer än 13 veckor?

KIS

Om ip varit borta olika länge från sin huvudsyssla och sin bisyssla, anteckna den 

kortare frånvaron.

13 veckor = 3 månader

Om ((14<=KA8A eller KA8B =3, KIS) och KA45 och KA51) eller L2=2 

(uppgiften behövs för PIPOLO-gruppen)

KA9 När var Ni senast på jobbet?

datum:_ _._ _._ _ _ _                               KA10

Uppskattning, om ip inte kommer ihåg eller vet exakt.

Kontroll: tiden före undersökningsveckan och efter 15-årsfödelsedagen.

Om (KA8A>13 eller KA8B=3) eller (L2=1 (och KA45 och KA51))

KA10 När återvänder Ni till arbetet eller när tror Ni att det sker?

Datum: _ _ . _ _ . _ _ _ _

Uppskattning, om ip inte kommer ihåg eller vet exakt.

Kontroll: Datum efter undersökningsveckan.

KA11A Får Ni moderskaps- eller faderskapspenning eller föräldrapenning?

1. ja

2. nej

KIS

Hemvårdsstöd som betalas till vårdare av barn under 3 år är inte inkomstbunden 

ersättning.

KA11B Får Ni lön, inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning eller 

alterningsledigpenning?

1. ja

2. nej

KIS

Om KA11A=1 eller KA11B=1

KA12 Jämfört med den lön som Ni får när Ni jobbar, är betalningen Ni får när Ni 

nu är borta från jobbet:

1. åtminstone hälften av grundlönen eller → työllinen

2. mindre än hälften av grundlönen? → PIPO ei-

työllinen

KIS → työllinen



FRÅGOR TILL SYSSELSATTA samt PIPOLO-gruppen (*)   

HUVUDSYSSLA

Om KA1=1 eller KA2=1 eller KA3=1

Om T1=2

T4juont

o

Följande frågor gäller Er huvudsyssla.

Alla sysselsatta

T4 Är Ni (i Er huvudsyssla):

1. löntagare → T5P

2. lantbruksföretagare (inkl. skogs-, trädgårds- o.d.) → T5

3. annan företagare (annan än lantbruksföretagare) → T5

4. yrkesutövare, frilansare eller stipendiat → T4B

5. på jobb på en familjemedlems gård utan lön → T6

6. eller på jobb i en familjemedlems företag utan lön? → T6

7.  annat → T5P

KIS → T5P

Huvudsyssla är det arbete som ip använder mest tid för eller får mest inkomster 

från eller som bäst motsvarar ip:s utbildning eller som är ett kontinuerligt eller 

fast arbete.

Ip:s egen uppfattning.

Om T4 = 4

T4B Är Ni

1. yrkesutövare → T5

2. freelancer → T5

3. eller stipendiat? → T5

Ip:s egen uppfattning.

Om T4 = 2, 3 eller 4

T5 Har Ni avlönad arbetskraft?

1. ja → T6

2. nej → T6

KIS → T6

Gäller inte sporadiskt eller tillfälligt avlönad arbetskraft.

Om T5=1 (företagare som har avlönad arbetskraft)

T5Y Hur många underlydande har Ni?

1. 1 - 5

2. 6 - 10



3. 11 - 20

4. 21 - 49

5. över 50 

Lue vastausvaihtoehdot tarvittaessa.

Löntagare (T4=1,7 eller 9)

*T5P Jobbar Ni (i Er huvudsyssla) som hyrd arbetstagare?

1. ja → T6A

2. nej

KIS

Med hyrning av arbetskraft avses att ett personaluthyrningsföretag 

(bemanningsföretag) ställer sina egna arbetstagare till kundföretagets 

förfogande. Arbetet utförs med kundföretagets utrustning och kundföretaget 

övervakar arbetet. Personaluthyrningsföretaget svarar för arbetstagarens lön, 

socialkostnader och lagstadgade försäkringar. 

Om T5P=1 (hyrd arbetstagare):

T6A Genom vilket företag som hyr ut personal fick Ni Ert jobb?

Namnet på personaluthyrningsföretaget: ____________________________

Uppgiften behövs som hjälpuppgift vid kodning av näringsgrenen.

Om T5P=1 (hyrd arbetstagare):

T6juont

o

Följande frågor gäller den arbetsplats där Ni arbetade eller var borta från 

förra/förrförra veckan. Alltså inte det personaluthyrningsföretag som är Er 

arbetsgivare.

Om löntagare eller företagarfamiljemedlem (T4=1, 5–7 eller 9 5, 6, 7 eller kis):

*T6 Vad är namnet på Er arbetsplats (eller arbetsställe)?

Om företagare (T4=2, 3, 4)

Vad heter Ert företag?

Arbetsplatsens/företagets namn: _____________________________________ → T7

KIS

Om det är fråga om ett företag med flera arbetsställen, fråga efter arbetsställets 

namn (inte arbetsgivarens). Uppgiften behövs som hjälpuppgift vid kodning av 

näringsgrenen.

Ifråga om hyrd arbetstagare namnet på den arbetsplats, där ip arbetade 

undersökningsveckan (inte det personaluthyrningsföretag som är arbetsgivare). 

Om stipendiat, ange ip:s namn som namnet på företaget. 

OBS! om ip. anger samma arbetsgivare som i fråga T6A: Är det verkliga fråga 

om en och samma arbetsplats? Först frågades efter uthyrningsarbetsgivare och 

sedan efter den arbetsplats där ip. verkligen arbetade.   



Om löntagare eller företagarfamiljemedlem (T4=1, 5–7 eller 9):

*T7 I vilken kommun finns Er arbetsplats?

Om företagare (T4=2, 3, 4)

I vilken kommun finns Ert företag eller gården?

Kommunens namn: _________________________ → 

(kommunnummerförteckning)

→ T8

200. Utomlands → T9

KIS (=997) → T8?

Om ip arbetar inom ett område med flera kommuner, välj den kommun från 

vilken ip får instruktioner.

*T8 Vilken är gatuadressen (utdelningsadressen) till den arbetsplatsen där Ni 

jobbar?

Öppet svar, högst 50 tecken

Behövs om samma arbetsgivare har flera arbetsställen i kommunen.

Om företagare (T4=2, 3, 4)

Vilken är företagets gatuadressen?

Om T7= 200 (utomlands) och löntagare eller företagarfamiljemedlem (T4=1, 

5–7 eller 9):

*T9 I vilket land finns arbetsplatsen?

Om T7=200 (utomlands) och företagare (T4=2,3,4)

I vilket land finns företaget?

Skriv landets namn:_______________________ (SC:s länderklassificering)

KIS

Om löntagare eller företagarfamiljemedlem (T4=1, 5–7 eller 9):

*T10 Vilken är arbetsplatsens bransch?

Om företagare (T4=2, 3, 4)

Vilken är företagets bransch?

Öppet svar, kodas i statistiken

KIS

Branschen beskriver den verksamhet som arbetsstället huvudsakligen bedriver. 

Uppgiften behövs som hjälpuppgift för att koda branschen och skall därför anges 

på en tillräckligt noggrann nivå. Fråga t.ex. vad arbetsplatsen producerar, gör 

säljer eller sköter. 

T.ex. tillverkning av metallrör, vägbygge, affär för damkläder, personalmatsal, 

ålderdomshem, sjukhus, grundskola.

Om stipendiatforskare, ange forskningsområde (t.ex. medicin).



Om T4=2 eller 5 (lantbruksföretagare eller -företagarfamiljemedlem)

*T11 Vilken är gårdens huvudsakliga produktionsinrikning? valikko

1. Spannmålsodling

2. Växt- och trädgårdsodling (rotsaker, grönsaker, bär, blommor o.d.)

3. Mjölkboskapsskötsel

4. Nötboskapsskötsel

5. Svinskötsel

6. Fjäderfäskötsel

7. Annan husdjursskötsel

8. Pälsdjursuppfödning

9. Renskötsel

10. Skogsvård

11. Jordbrukets binäringar (t.ex. turism, ridning)

12. Annat

KIS

Den viktigaste produktionsinriktningen på basis av de bruttoinkomster som 

erhållits eller kommer att erhållas under året. Uppgiften behövs som hjälpuppgift 

vid kodning av yrke och bransch.

Alla sysselsatta

*T12 Vilket är Ert yrke på denna arbetsplats? (Arbetsplatsens namn från T6)

Yrkesbenämning:_____________________________  →  (yrkesförteckningen)

Om yrke tomt, okänt eller KIS →T12.2

Om sysselsatt och T12=tomt, okänt eller KIS

(frågas inte, om yrkeskoden har hittats)

*T12.2 Vilka är Era viktigaste arbetsuppgifter?

__________________________________________

Om T12koodi=1120-1439, 11200-14399 (dvs. i direktörsyrke)

T12J Hur stor del av Ert jobb består av strategisk företags- eller 

organisationsledning. Är andelen:

1. under 30 procent

2. 30-50 procent eller

3. över 50 procent?

KIS

Om (T4=1, 7 eller KIS) och T12koodi=1120–1439, 11200–14399 (dvs. 

lönetageredirektör)

T12A Hur många underlydande har Ni?



0. Inga

1. 1 - 5

2. 6 - 10

3. 11 - 20

4. 21 - 49

5. över 50 

KIS

Läs vid behov upp svarsalternativen.

FRÅGOR TILL SYSSELSATTA (utom PIPOLO-gruppen)        

HUVUDSYSSLA

5:e gången och om Löntagare (Om T4= 1,7 eller KIS) 

T12P Har Ni chefs- eller arbetsledningsuppgifter?

1. ja

2. nej

KIS

Ange Ja, om personen har arbetsledningsansvar. T.ex. heltidsanställda 

projektchefer har chefuppgifter, även om de formellt inte har några 

underlydanden.

Alla sysselsatta den 5:e undersökningsomgången

T13 Hur många personer arbetar på samma arbetsställe som Ni

1. 1 person

2. 2 personer

(osv. 3.-10. personer)

11. 11–19 personer

12. 20–49 personer

13. 50–199 personer

14. 200–499 personer

15. 500 personer eller flera

KIS

Om det är fråga om ett företag med flera arbetsställen, vill man veta storleken på 

arbetsstället, inte arbetsgivarens eller hela företagets.

Personen själv medräknad.

Uppskattning, om ip inte kommer ihåg eller vet exakt antal anställda.

Om T5P=1 (hyrd arbetstagare):

TS1Pju

onto

Följande frågor gäller det personaluthyrningsföretag som är Er 

arbetsgivare. 

Om löntagare eller företagarfamiljemedlem (T4=1, 5–7 eller 9):



TS1 Från och med när har Ni varit anställd av Er nuvarande arbetsgivare utan 

avbrott?

Om företagare (T4=2, 3, 4)

När började Ni Er nuvarande företagsverksamhet?

År_ _ _ _  mån:_ _

KIS →

Uppskattning om ip inte kommer ihåg eller vet exakt. 

Under 15-årings arbete beaktas inte. 

Senaste anställning som varat utan avbrott. Frånvaro beaktas inte, om 

anställningen inte har avbrutits under frånvarotiden.

Om personen skött vikariat utan avbrott på samma arbetsplats, ange som 

startdatum det datum då första vikariatet började.

Om löntagare (T4= 1,7 eller 9) och 5:e undersökningsomgång och arbetet enligt 

TS1P inletts under de senaste 12 månaderna. 

TS2 Fick Ni information om Ert nuvarande arbete via arbetskraftsbyrån, t.ex. 

på arbetskraftsbyråns internetsidor?

1. ja

2. nej

KIS

Om T1>1

TS3juon

to

Följande frågor gäller fortsättningsvis Er huvudsyssla.

Om löntagare (T4= 1,7 eller 9) 

TS3 Är Ert nuvarande anställningsförhållande:

1. fortlöpande (i kraft tillsvidare) → TA1

2. eller för viss tid eller tillfälligt? → TS4

KIS → TA1

De personer som vid behov kan inkallas till arbete är visstidsanställda, om de 

arbetar. Anställningsförhållandet tolkas i deras fall så att det skall avtalas särskilt 

för varje arbetsperiod. Om ip är tjänstledig från en fast anställning och för 

tillfället har ett annat visstidsarbete, anges anställningsförhållandet som 

fortlöpande.

Alla företagare och företagarfamiljemedlemmar (T4=2,3,4,5 eller 6)  

TS3Y Är Ert nuvarande arbete: 

1.fortlöpande → TA1

2. säsongsbetonat → TA1

3. eller kortvarigt eller tillfälligt? → TA1

KIS → TA1



Om TS3=2 och 5:e undersökningsomgång

TS4_20

16

Har Ni ett visstidsarbete på grund av:

1. läroavtal

2. praktik som gäller utbildningen

3. prövotid

4. att Ni inte har fått ett ordinarie arbete eller för att

5. Ni inte ville ha ett ordinarie arbete?

Om orsaken t.ex. är ”arbetets natur” eller ”projektarbete”, väljs lämpligt 

alternativ av alternativen 4 och 5.

Om ett ordinarie arbete/en ordinarie tjänst inte kan fås på grund av att ip är 

obehörig, välj alternativet "har inte fått ett ordinarie arbete.

Om TS3=2

TS5 När upphör Ert anställningsförhållande eller när tror Ni att det kommer 

att upphöra?

Datum:_ _._ _._ _ _ _

Uppskattning, om ip inte kommer ihåg eller inte vet exakt.

Kontroll: datumet bör infalla under undersökningsveckan eller efter den.

Om TS3=2

TS6 Vad är den totala längden på Ert nuvarande arbetsavtalet från det att 

arbetet inleddes till dess det upphöra?

1. mindre än en månad

2. 1–3 mån.

3. 4–6 mån.

4. 7–12 mån.

5. mer än ett år men högst 1,5 år 

6. mer än 1,5 år men högst 2 år

7. mer än 2 år men högst 3 år 

8. mer än tre år

KIS

Om flera visstidsanställingar, betydas bara det senaste avtalet.

FRÅGOR OM ARBETSTID TILL SYSSELSATTA PERSONER 

HUVUDSYSSLA (utom PIPOLO-gruppen)                                                                  

Alla sysselsatta (utom PIPOLO-gruppen)

TA1 Utför Ni (i Er huvudsyssla)

1. heltidsarbete

2. eller deltidsarbete?



KIS

Ip definierar själv om han/hon har hel- eller deltidsarbete.

Arbetstiden kan jämföras med ordinarie arbetstid för branschen eller yrket 

ifråga. De som är deltidspensionerade har alltid deltidsarbete. De som är 

tjänstlediga från en fast anställning och som för närvarande har ett annat arbete 

svarar utgående från det arbete som de utförde under undersökningsveckan.

Om TA1=2 och ålder 58—74 60–67 år     

TA2 Är Ni deltidspensionerad?

1. ja

2. nej 

KIS

(1:a–5:e undersökningsomgången) Om TAI=2 

TA3B Arbetar Ni deltid för att:

1. det inte fanns heltidsarbete eller för att

2. Ni studerar

3. Ni sköter Era barn → TA4

4. Ni sköter någon annan anhörig → TA4

5. av hälsoskäl eller

6. för att Ni av andra orsaker vill arbeta deltid?

KIS

Huvudorsaken.

Om 5. gången och Om TAB3=3, 4 (omsorgsansvar orsaken till deltidsarbete)

TA4 Är det på grund av bristen på lämpliga vårdtjänster som Ni inte kan arbeta 

heltid? 

1. ja 

2. nej

KIS

Om 5:e undersökningsomgången och om TA4=1

TA5 Behöver Ni vård för:

1. ett barn under 15 år eller

2. äldre, sjuk eller handikappad anhörig eller

3. för båda?

KIS

Om T1=2 och sysselsatt



TA6juo

nto

Följande frågor gäller Er huvudsyssla.

Om löntagare (T4=1,7 eller 9)

TA6 Gör Ni (i Er huvudsyssla) periodarbete?

1. ja

2. nej

KIS

Periodarbete är ett arbetstidsarrangemang, där arbetsskiftens längder och antalet 

arbetstimmar varierar under olika veckor av perioden. Också i periodarbete 

utjämnas arbetstiden under perioden med i medeltal högst 40 timmar per vecka, 

som är den längsta lagstadgade veckoarbetstiden utan övertid. I periodarbete (tidigare oregelbundet skiftarbete) kan regelbunden arbetstid t.ex. 

ordnas så att den är– 114 t 45 min under en period av tre veckor

– 229 t 30 min under en period av sex veckor 

Om TA15=1

TA7A Hur många timmar under en period?  _ _ _  timmar

TA7B Hur många veckor under en period? _ _ veckor

KIS

Ange svaret i hela timmar, avrunda vid behov till närmaste heltimme.

Om löntagare (T4=1,7,9)

TA8 Gör Ni skiftarbete (i Er huvudsyssla)?

1. ja

2. nej

KIS

Skiftarbete är arbete där skiften avlöser varandra regelbundet och växlar vid på 

förhand överenskomna tidpunkter.  En person gör inte skiftarbete, om han/hon 

gör regelbundet bara ett visst skift, t.ex. bara nattskift eller kvällskift. Hos 

skiftarbetare varierar arbetstiderna.  

Om (T4=1,7,9 och TA61), dvs. löntagare som inte gör periodarbete.

TA9 Hurdan ordinarie eller vanlig veckoarbetstid har Ni (i Er huvudsyssla)? Ta 

med övertidsarbete som Ni gör regelbundet, både med och utan lön.

Om företagare eller företagarfamiljemedlem (T4=2–6)

Hur många timmar är Er vanliga arbetstid per vecka?

_ _ _  timmar → TA11B

000. Inte ordinarie arbetstid, eftersom den varierar från vecka till vecka. →TA10 eller 

TA11
KIS →TA10 eller 

TA11Vi är ute efter den genomsnittliga veckoarbetstiden för en längre period. 

Övertid = övertid med eller utan lön eller annat tilläggsarbete.



Halva timmar avrundas uppåt, om de föregås av ett udda tal (t.ex. 37,5 timmar = 

38 timmar). Om de föregås av ett jämnt tal, avrundas de inte (t.ex. 38,5 timmar = 

38 timmar)

Om TA9=000, EOS

och T4=1, 7, eos (lönetagare)

TA10 Arbetar Ni bara då Ni inkallas till arbete? (T.ex. inhoppare, reserver)

1. Ja

2. Nej

KIS

Om TA7A=KIS eller TA7B=KIS eller TA9=000, KIS

TA11 Kan Ni uppskatta Er genomsnittliga veckoarbetstid t.ex. på basis av den 

senaste månad då Ni var på arbete?

_ _ _ timmar →TA12introdukt

ion

KIS →TA12introdukt

ion

Vi är ute efter den genomsnittliga veckoarbetstiden för en längre period.

Tähän hälytys, jos tarjotaan nollaa.

Målpopulation: Löntagare och frilansare utan avlönad arbetskraft, dvs. T4=1,7, 

kis TAI (T4b=2 och T5=2)

TA11B Är Ert arbetsavtal ett s.k. nolltimmeskontrakt, där antalet överenskomna 

arbetstimmar är som minst noll timmar (t.ex.  0–29 timmar/vecka)?

1. Ja

2. Nej

KIS

Om T1=2 och (KA1=1 eller KA2=1) och (T1=1 eller T3U=1, 2), dvs. arbetade 

under undersökningsveckan i sin huvudsyssla, sysselsatt, på flera arbetsplatser.

TA12ju

onto

Följande frågor gäller fortfarande Er huvudsyssla. 

Om (KA1=1 eller KA2=1) och (T1=1, KIS eller T3U=1, 2, KIS), dvs. arbetade 

under undersökningsveckan på sin huvudsakliga arbetsplats

TA13 Arbetade Ni lördagen den dd.mm (=undersökningsveckans lördag)?

1. ja

2. nej

KIS

Om (KA1=1 eller KA2=1) och (T1=1, KIS eller T3U=1, 2, KIS), dvs. arbetade 

under undersökningsveckan på sin huvudsakliga arbetsplats



TA14 Arbetade Ni söndagen den dd.mm (=undersökningsveckans söndag)?

1. ja

2. nej

KIS

Om (KA1=1 eller KA2=1) och (T1=1, KIS eller T3U=1, 2, KIS), dvs. arbetade 

under undersökningsveckan på sin huvudsakliga arbetsplats

TA23 Var Ni förrä/förrförrä veckan överhuvudtaget borta en hel arbetsdag på 

grund av egen sjukdom eller olycksfall?

1. ja

2. nej

KIS

Bara heldagsfrånvaro. 

Här avses frånvaro som varat en arbetsdag eller ett arbetsskift oberoende av 

arbetsdagens längd.

Om TA23=1

TA24 Hur många hela arbetsdagar var Ni borta från jobbet (på grund av 

sjukdom eller olycksfall förra/förrförra veckan)?

_ arbetsdagar

Bara heldagsfrånvaro. 

Om ip gjort kortare arbetsdagar på grund av sjukdom, anteckna 0 dagar.

Kontroll: Godkänner 0—7 dagar

Om (KA1=1 eller KA2=1) och (T1=1, EOS eller T3U=1, 2, EOS) dvs, arbetade 

under undersökningsveckan i sin huvudsyssla.

TA12 Hur många dagar arbetade Ni förra/förrförra veckan?

(Arbetsplatsens namn från T6)?

 _  dagar

Ofullständiga dagar räknas som hela dagar.

Kontroll: godkänner 1–7 dagar

Om (KA1=1 eller KA2=1) och (T1=1, KIS eller T3U=1, 2, KIS) och (T4=1,7, 

9), dvs. arbetade under undersökningsveckan på sin huvudsakliga arbetsplats och 

var löntagare .

TA15 Gjorde Ni under förra/förrförra veckan (i Er huvudsyssla) övertid, eller 

tilläggsarbete eller jour på arbetsplatsen?

1. gjorde övertid eller tilläggsarbete

2. gjorde jour på arbetsplatsen

3. gjorde både övertid och jour

4. gjorde ingendera

KIS



Övertid = övertid med eller utan lön eller annat tilläggsarbete.

Om TA15=1 eller 3

TA16 Får Ni ersättning för övertidsarbetet antingen helt eller delvis i pengar eller 

ledighet?

1. Ja, ersätts helt

2. Ja, ersätts delvis

3. Ingen ersättning

KIS

Övertid = övertid med eller utan lön eller annat tilläggsarbete.

P8 Hur många timmar gjorde Ni:

P81 (Om TA15=1,3 och TA16=1,2) Övertid med lön          _ _  timmar

P82 (Om TA15=1,3 och TA16=2,3,9) Övertid utan lön        _ _  timmar

Övertid = övertid med eller utan lön eller annat tilläggsarbete.

Om (KA1=1 eller KA2=1) och (T1=1, KIS eller T3U=1, 2, KIS), dvs. om ip 

under undersökningsveckan arbetade i sin huvudsyssla och Om löntagare 

(T4=1,7,9)

TA17 Hur många timmar arbetade Ni (i Er huvudsyssla) förra/förrförra veckan, 

när eventuell övertid och jour på arbetsplatsen räknas med och tillfällig 

frånvaro dras av, också en timmes tillfällig frånvaro?

Om företagare (T4=2–6)

Hur många timmar arbetade Ni förra/förrförra veckan sammanlagt? 

Tillfällig frånvaro dras av, också om det bara är en timme. Jour eller 

hushållsarbete hemma räknas inte som arbetstid.

_ _ _ timmar

Gäller vecka xx, dvs. dd.mm— dd.mm.åååå

Övertid = övertid med eller utan lön eller annat tilläggsarbete.

Halva timmar avrundas uppåt, om de föregås av ett udda tal (t.ex. 37,5 timmar = 

38 timmar). Om de föregås av ett jämnt tal, avrundas de inte (t.ex. 38,5 timmar = 

38 timmar)

Om TA9=KIS eller TA17=KIS 

TA18 Gjorde Ni förra/förrförra veckan fler eller färre arbetstimmar än vanligt?

1. gjorde fler än vanligt

2. gjorde färre än vanligt

3. gjorde lika många som vanligt

KIS

Räknare: TA17–(TA7, TA9 eller TA11) eller på basis av TA18 antingen TA19, 

TA20 eller om ip gjorde lika många timmar som vanligt gå antingen till 

TA23,TEP0,TEP1,TEP6, S1 eller AT1.



Om (den veckoarbetstid som TA7-räknaren gett–TA17 < 0 eller TA9–TA7 < 0 

eller TA11–TA17 < 0 eller TA18=1) och TA151,3 (gjorde inte övertidsarbete 

under undersökningsveckan).

TA19 Ni arbetade mer än vanligt under undersökningsveckan (xx timmar mer). 

Var orsaken:

1. övertid eller tilläggsarbete (med eller utan lön) eller

2. varierande arbetstid (t.ex. flexibel arbetstid, skiftarbete, periodarbete osv.)?

3. annan orsak

KIS

Huvudorsaken, om det finns flera orsaker.

Övertid = övertid med eller utan lön eller annat tilläggsarbete.

Om den veckoarbetstid som TA7-räknaren gett–TA17 > 0 eller TA9–TA7 > 0 

eller TA11–TA17 > 0 eller TA18=2

TA20 Arbetade Ni mindre än vanligt under undersökningsveckan för att:

1. arbetstiden varierar eller

2. av någon annan orsak?  TA21

KIS  TA21

Arbetstiden varierar: ip har t.ex. periodarbete eller flexibel arbetstid eller 

arbetstiderna är annars orgelbundna.

Annan orsak: var borta från jobbet t.ex. på grund av semester, sjukdom, 

söckenhelg, permittering. 

Välj alternativ 2, om båda orsakerna påverkade. 

Om TA22=2 eller KIS

TA21 Var orsaken  till en kortare veckoarbetstid än vanligt:

1. brist på arbete eller beställningar av produktionsmässiga orsaker  

2. strejk eller lockout

3. studieledighet 

4. egen sjukdom eller olycksfall

5. vård av egna barn eller annan anhörig 

6. annan frånvaro av familjeskäl eller personliga orsaker 

7. semester eller utbytesledighet

8. söckenhelg ( inkl. jul- och midsommarafton)

9. dåligt väder

10. arbetet började under undersökningsveckan 

11. arbetet slutade under undersökningsveckan, inget nytt arbete 

12. annan orsak 

KIS

Fråga tills lämpligt alternativ hittas.



Om ip genast uppger en orsak, kontrollera om det finns andra orsaker.

Om TA21=5, dvs skötte barn eller annan anhörig

TA22 Var Ni förra/förrförra veckan

1. moderskaps- eller faderskapsledig

2. föräldraledig (inkl. fadersmånaden)

3. vårdledig på heltid från arbetet eller

4. tillfälligt vårdledig från arbetet för att sköta ett sjukt barn

5. eller skötte annars barn eller någon annan anhörig?

KIS

Alternativen 1–4 är lagstadgade familjeledigheter för småbarnsföräldrar:

Moderskapsledighet: moderns ledighet på omkring 3 månader i samband med 

barnets födelse

Faderskapsledighet: pappan kan flexibelt vara ledig högst 54 vardagar tills 

barnet fyller två år

Föräldraledighet: till dess barnet är omkring  9 mån.; antingen modern eller 

fadern kan hålla ledigheten

Vårdledighet: ledighet för hemvård av barn under 3 år; antingen modern eller 

fadern kan hålla ledigheten

Tillfällig vårdledighet: rätt till några dagars frånvaro om barnet plötsligt blir 

sjukt

Om det inte är fråga om familjeledigheterna ovan (t.ex. personen har tagit ledigt 

för att sköta en sjuk anhörig), anteckna 5.

SYSSELSATTA som har arbetat under de senaste fyra vexkorna, 5:e 

undersökningsomgången (utom PIPO-gruppen), HUVUDSYSSLA

                                                                                                                                         

5:e undersökningsomgången och sysselsatt som har jobbat i huvudsysslan under 

fyra veckor:

sysselsatt och ((KA1=1 eller KA2=1) och (T1=1, 9 eller T3U=1, 2, 9)) eller

(KA8A_2013=1 eller KA8B=1)

TEP1ju

onto

Nu frågar jag om Era arbetstidsarrangemang (för Er huvudsyssla) under 

de senaste fyra veckorna, dvs. dd.mm—dd.mm.åååå 

(=undersökningsveckans söndag och föregående 4 veckor) .

5:e undersökningsomgången och sysselsatt som har flera arbetsplatser och som 

har varit borta från arbetet mindre än 4 veckor: sysselsatt och  KA8B=1, 9

TEP0 Har Ni arbetat under fyraveckorsperioden i Er huvudsyssla? 

1. arbetade på den huvudsakliga arbetsplatsen åtminstone en dag under 

fyraveckorsperioden

→ TEP1



2. var borta från huvudsysslan under hela fyraveckorsperioden → TEP6 tai S1 

tai AT1

Under de senaste fyra veckorna = dd.mm.—dd.mm.åååå 

5:e undersökningsomgången och sysselsatt som har jobbat i huvudsysslan under 

fyra veckor:

sysselsatt och ((KA1=1 eller KA2=1) och (T1=1, 9 eller T3U=1, 2, 9)) eller

KA8A_2013=1 eller TEP0=1

TEP1 Arbetade Ni då på kvällarna mellan klockan 18 och 23?

1. ja, regelbundet

2. ja, då och då

3. nej

KIS

Under de senaste fyra veckorna = dd.mm—dd.mm.åååå 

5:e undersökningsomgången och sysselsatt som har jobbat i huvudsysslan under 

fyra veckor:

sysselsatt och ((KA1=1 eller KA2=1) och (T1=1, 9 eller T3U=1, 2, 9)) eller

KA8A_2013=1 eller TEP0=1

TEP2 Arbetade Ni då på nätterna mellan klockan 23 och 06?

1. ja, regelbundet

2. ja, då och då

3. nej

KIS

Under de senaste fyra veckorna = dd.mm—dd.mm.åååå

5:e undersökningsomgången och sysselsatt som har jobbat i huvudsysslan under 

fyra veckor:

sysselsatt och ((KA1=1 eller KA2=1) och (T1=1, 9 eller T3U=1, 2, 9)) eller

KA8A_2013=1 eller TEP0=1

TEP3 Arbetade Ni då under en eller flera lördagar?

1. ja, under minst två lördagar

2. ja, under en lördag

3. nej

KIS

Under de senaste fyra veckorna = dd.mm—dd.mm.åååå 

5:e undersökningsomgången och sysselsatt som har jobbat i huvudsysslan under 

fyra veckor:



sysselsatt och ((KA1=1 eller KA2=1) och (T1=1, 9 eller T3U=1, 2, 9)) eller

KA8A_2013=1 eller TEP0=1

TEP4 Arbetade Ni då under en eller flera söndagar?

1. ja, under minst två söndagar

2. ja, under en söndag

3. nej

KIS

Under de senaste fyra veckorna = dd.mm—dd.mm.åååå 

5:e undersökningsomgången och sysselsatt som har jobbat i huvudsysslan under 

de senaste fyra veckorna:

sysselsatt och ((KA1=1 eller KA2=1) och (T1=1, 9 eller T3U=1, 2, 9)) eller

KA8A_2013=1 eller TEP0=1

TEP5 Har Ni under de senaste fyra veckorna förvärvsarbetat hemma:

1. regelbundet

2. då och då eller

3. inte alls?

Under de senaste fyra veckorna = dd.mm—dd.mm.åååå 

5:e undersökningsomgången, Alla löntagare, dvs. om T4=1,7 eller 9

TEP6 Hurdana månadsinkomster har Ni från Er huvudsyssla före skatt 

(bruttoinkomster)? 

Läs upp anvisningen vid behov: Till inkomsten räknas regelbundna tillägg 

för skiftarbete, personliga tillägg och motsvarande, men inte ersättningar 

för tillfälligt övertidsarbete.

Månadsinkomst från huvudsyssla omkring : _ _ _ _ _ _ _ _ euro

Resultatpremier och bonus, som betalas mer sällan än en gång i månaden skall 

beaktas när man uppskattar månadsinkomsten.

Om ip inte vet sin månadsinkomst, men kan uppskatta sina årsinkomster, fråga 

efter årsinkomsterna och dividera med tolv. 

Uppskattning, om ip inte kommer ihåg eller inte vet exakt.  

Obs! om en månadsinkomst på mer än 9 999 euro ges: Kontrollera om du 

antecknat månadsinkomsten rätt. Du har nu skrivit xxxxxxxx euro. 

BISYSSLA , ETT ANDRA ARBETE

Om T1=2

S1juont

o

Nu frågar jag om Er (viktigaste) bisyssla.

Om T1=2

S1 Är Ni i Er bisyssla:



1. löntagare → S2P

2. lantbruksföretagare (inkl. skogs-, trädgårdsföretagare o.d.) → S2

3. annan företagare → S2

4. yrketsutövare, frilanser eller stipendiat → S1B

5. arbetar på en familjemedlems gård utan lön → S3

6. eller arbetar i en familjemedlems företag utan lön? → S3

7. annat → S2P

KIS

S1B Om S1=4

Är Ni

1. yrkesutövare

2. frilansare

3. eller stipendiat

Om S1=2, 3 eller 4

S2 Har Ni avlönad arbetskraft?

1. ja → S3

2. nej → S3

KIS → S3

Om löntagare (S1=1,7 eller 9)

S2P Jobbar Ni som hyrd arbetstagare i Er bisyssla?

1. ja

2. nej

KIS

Med hyrning av arbetskraft avses att ett personaluthyrningsföretag 

(bemanningsföretag) ställer sina egna arbetstagare till kundföretagets 

förfogande. Arbetet utförs med kundföretagets utrustning och kundföretaget 

övervakar arbetet. Personaluthyrningsföretaget svarar för arbetstagarens lön, 

socialkostnader och lagstadgade försäkringar.

Om S2P=1

S3juont

o

Följande frågor gäller den arbetsplats där Ni arbetade förra/förrförra 

veckan i Er bisyssla. Alltså inte det personaluthyrningsföretag som är Er 

Om T1=2

S3 Vad heter arbetsplatsen eller arbetsstället för Er (viktigaste) bisyssla?

Namn:________________________________

KIS

Om det är fråga om ett företag med flera arbetsställen, fråga efter arbetsställets 

namn (inte arbetsgivarens). Uppgiften behövs för att koda näringsgrenen.

Om T1=2 och S1=1,5–7 eller 9

S4 I vilken kommun finns arbetsplatsen (bisyssla)?

Om T1=2 och S1=2–4

I vilken kommun finns företaget eller gården?

Kommunens namn:___________________________ 

(kommunnummerförteckning)



200. Utomlands →S6

977. KIS

Om ip arbetar inom ett område med flera kommuner, välj den kommun från 

vilken ip får instruktioner.

S5 Och vad är gatuadressen (utdelningsadressen) till arbetsplatsen?

Öppet svar, högst 50 tecken.

KIS

Behövs om samma arbetsgivare har flera arbetsställen i kommunen. 

Om S4= 200 (utomlands) och S1=1,5–7 eller 9

S6 I vilket land finns arbetsplatsen (bisyssla)?

Om S4=200 (utomlands) och S1=2–6

I vilket land finns företaget där Ni arbetar i bisyssla?

Skriv landets namn:__________________________ (SC:s länderklassificering)

KIS

Om löntagare eller företagarfamiljemedlem S1=1,5–7 eller 9

S7 Vilken är arbetsplatsens bransch (bisyssla)?

Om företagare S1=2–4

S7 Vilken är företagets bransch (bisyssla)?

Öppet svar, kodas i statistiken

KIS

Branschen beskriver den verksamhet som arbetsstället huvudsakligen bedriver. 

Uppgiften behövs som hjälpuppgift för att koda branschen och skall därför anges 

på en tillräckligt noggrann nivå. Fråga t.ex. vad arbetsplatsen producerar, gör 

säljer eller sköter. T.ex. tillverkning av metallrör, vägbygge, affär för damkläder, personalmatsal, 

ålderdomshem, sjukhus, grundskola 

Om S1=2 eller 5

S8 Vilken är gårdens huvudsakliga produktionsinriktning? valikko

1. Spannmålsodling

2. Växt- och trädgårdsodling (rotsaker, grönsaker, bär, blommor osv.)

3. Mjölkboskapsskötsel

4. Nötboskapsskötsel

5. Svinskötsel

6. Fjäderfäskötsel

7. Annan husdjursskötsel

8. Pälsdjursuppfödning

9. Renskötsel

10. Skogsvård

11. Jordbrukets binäringar (t.ex. turism, ridning)

12. Annat

KIS

Den viktigaste produktionsinriktningen på basis av de bruttoinkomster som 

erhållits eller kommer att erhållas under året.

Om T3U=1 eller 3, dvs. arbetade i bisysslan under undersökningsveckan



S10 Hur många timmar arbetade Ni förra/förrförra veckan i Er bisyssla?

Hur många timmar arbetade Ni förra/förrförra veckan i Er alla bisysslor 

sammanlagt?

_ _ _ timmar

0. On sivutyö, mutta ei tunteja tutkimusviikolla ((KA3=1 ja T1=2) tai T3U=2)

KIS

Tillfällig frånvaro dras av.

→AT1

UNDERSYSSELSÄTTNING BLAND SYSSELSATTA

Alla sysselsatta (utom PIPO-gruppen)

AT1 Skulle Ni för närvarande vilja göra fler arbetstimmar än vad Ni nu har 

möjlighet till i Ert arbete/Era arbeten?

1. ja

2. nej →AT5

KIS →AT5

Förutsatt att en längre arbetstid innebär högre lön eller förvärvsinkomster.

Om AT1=1 och 5:e undersökningsomgången

AT2 På vilket sätt skulle Ni vilja öka Er nuvarande arbetstid? Skulle Ni vilja :

1. ha en bissyssla

2. byta till ett sådant arbete, som har längre arbetstid

3. göra flera arbetstimmar på Er nuvarande arbetsplats

4. eller skulle alla nämnda sätt passa Er?

KIS

Om AT1=1

AT3 Om Ni nu fick ett erbjudande om ett lämpligt arbete eller tilläggstimmar, 

skulle Ni kunna börja inom ungefär två veckor?

1. ja

2. nej

Om AT3=2 och 5:e undersökningsomgången

AT4 Vilket hinder finns det för att ta emot ett arbete:

1. studier 

2. bevärings- eller civiltjänst

3. uppsägningstiden på Ert nuvarande arbete

4. familjeskäl (t.ex. vård av barn eller annan anhörig, graviditet)

5. eller egen sjukdom eller arbetsoförmåga?

6. Annan orsak

KIS



Alla sysselsatta

AT5 Vilket timantal är lämpligt för Er i Er nuvarande livssituation, förutsatt att 

arbetstidens längd påverkar Era förvärvsinkomster?

I medeltal _ _ _  timmar per vecka

KIS

Önskad genomsnittlig veckoarbetstid på alla arbetsplatser sammanlagt. 

Förutsatt att en kortare arbetstid innebär lägre lön och en längre högre lön eller 

andra inkomster.IP:s normala veckoarbetstid i huvudsysslan är _ _ _  timmar (timmarna från 

fråga TA17, TA18P, TA18Y eller TA19).

→T15

DE SYSSELSATTAS ARBETSSÖKNING

Alla sysselsatta (utom PIPO-gruppen)

TE1juo

nto

Följande frågor gäller arbetssökning under de senaste fyra veckorna, dvs. 

dd.mm.åååå—dd.mm.åååå (=undersökningsveckans söndag och föregående 

fyra veckor). Alla sätt att söka arbete på duger, t.ex. att kontakta TE-

tjänsterna (tidigare arbetskraftsbyrån), följa med tidningsannonser och 

internet eller fråga bekanta. Också sökning av deltidsarbete och korta 

visstidsanställningar beaktas. 

TE1 Har Ni under de senaste fyra veckorna sökt en ny arbetsplats eller bisyssla 

eller gjort förberedelser för att bli företagare?

1. ja

2. nej  R1TY

KIS  R1TY

Under de senaste fyra veckorna = dd.mm—dd.mm.åååå 

Anteckna ”nej”, om ip hunnit börja jobba senast under undersökningsveckan, 

dvs. sökte nuvarande huvud- eller bisyssla.

Om TE1 =1

TE2 När började Ni söka arbete?

Datum:_ _._ _._ _ _ _

KIS

Avser den senaste sammanhängande perioden med ständig arbetssökning. Om 

arbetssökningen avbrutits emellanåt, söker vi efter den dag då 

arbetssökningen började senast.Uppskattning, om ip inte kommer ihåg eller vet exakt.

Kontroll: tiden kan inte vara innan ip fyllde 15 år eller efter 

undersökningsveckan.

Om TE1=1

TE3 Söker Ni i första hand:

1. ett arbete som löntagare

2. eller ett arbete som företagare eller yrkesutövare?

KIS

Om TE1=1

TE4 Nu räknar jag upp olika sätt att söka arbete. Vilka av dem har Ni använt 

under de senaste fyra veckorna, dvs. dd.mm—dd.mm.åååå 



Alla punkter är separata frågor som skall besvaras med ett ja eller nej. För 

varje fråga finns det också en anvisningstext med bl.a. datum.

TE401 Har Ni varit i kontakt med arbetskraftsbyrån för att få arbete?

1. ja

2. nej

Under de senaste fyra veckorna, dvs. dd.mm—dd.mm.åååå 

TE402 Har Ni varit i kontakt med ett personaluthyrningsföretag eller en 

arbetsförmedlingsbyrå på den privata sidan?TE403 Har Ni vänt Er direkt till arbetsgivare och frågat om arbete?

TE404 Har Ni vänt Er till vänner, släktingar, fackförbund eller andra?

TE405 Har Ni följt med arbetsplatsannonser t.ex. i tidningar, på internet, i text-tv eller 

på anslagstavlor?TE406 Har Ni satt in annonser eller svarat på arbetsplatsannonser? Har Ni skickat in 

ansökningar eller satt in annonser?

TE407 Har Ni varit på arbetsintervjuer eller lämplighetstester?

Fråga, om TE3=2 eller 9 (för de andra sparas ”nej”):

TE408 Har Ni sökt en tomt, lokaliteter eller utrustning för ett företag?

TE409 Har Ni sökt finansiering, tillstånd, licenser eller motsvarande för att starta ett 

företag?

Fråga, om punkterna 1–9 inte har ett enda ”ja” svar:

TE410 Har Ni väntat på information från arbetskraftsbyrån?

TE411 Har Ni väntat på information om ett resultat gällande arbetssökningen?

TE412 Har Ni försökt få arbete på något annat sätt?

Om TE1=1 och 5:e undersökningsomgången

TE5 Söker Ni:

1. en ny arbetsplats eller

2. en bisyssla utöver Er nuvarande arbete? T18

KIS

Om TE5=1 och 5:e undersökningsomgången

TE6 Söker Ni nytt arbete, för att

1. Ert nuvarande arbete är osäkert eller tar slut (visstidsarbete)

2. Ert nuvarande arbete är ett mellanskede

3. Ni vill ha en längre arbetstid än i Ert nuvarande arbete

4. Ni vill ha en kortare arbetstid än i Ert nuvarande arbete

5. eller för att Ni vill ha bättre arbetsförhållanden (t.ex. bättre lön, kortare 

arbetsresa)? 6. någon annan orsak?

KIS

Om TE3=1 eller 9 (söker löntagararbete)

TE7 Skulle Ni hellre vilja ha:

1. heltidsarbete TE8

2. eller deltidsarbete? TE9

KIS

Om TE7=1



TE8 Skulle Ni vara beredd att ta emot ett deltidsarbete?

1. ja

2. nej

KIS

"kanske" = ja

Om TE7=2

TE9 Skulle Ni vara beredd att ta emot ett heltidsarbete?

1. ja

2. nej

KIS

"kanske" = ja

REGISTER ÖVER ARBETSSÖKANDE                5:e 

undersökningsomgången

Om sysselsatt, ålder 16–64 år och 5:e undersökningsomgången

R1TY Har Ni en gällande arbetsansökan vid arbetskraftsbyrån?

1. ja

2. nej  KA15T

KIS

Också en sysselsatt kan söka nytt jobb via arbetskraftsbyrån, men han/hon 

registreras inte som arbetslös arbetssökande.

Om R1TY=1 eller KIS och 5:e undersökningsomgången

R2TY Får Ni arbetslöshetsersättning?

1. ja

2. nej

KIS

Till arbetslöshetsersättningen räknas följande stöd:

- Inkomstrelaterad dagpenning (betalare är arbetslöshetskassan)

- Grunddagpenning (betalare är FPA)

- Arbetsmarknadsstöd (betalare är FPA)

- Tillägsdagar till åldrande arbetslös

HUVUDSAKLIG VERKSAMHET FÖR SYSSELSATTA

Om sysselsatt

KA14T Är förvärvsarbete, yrkesutövning eller företagande Er huvudsakliga 

verksamhet?1. Ja

2. Nej  KA15T

KIS

Om det skett förändringar i den huvudsakliga verksamheten, fråga efter 

situationen undersökningsveckan xx, dvs. dd.mm–dd.mm.åååå).

Huvudsaklig är den verksamhet som ip använder mest tid på eller som ger mest 

inkomster. Huvudsaklig verksamhet betyder inte samma sak som 

arbetsmarknadsställning.



Ip:s egen uppfattning av sin huvudsakliga verksamhet. 

Om sysselsatt och KA14T1

KA15T Vilket av följande alternativ tycker Ni själv att bäst beskriver Er 

1. arbetslös

2. studerande, skolelev

3. på ålderspension (pensionerad på grund av ålder, arbetsår eller frivillig 

pensionsförsäkring)4. på invalidpension eller annars långvarigt sjuk

5. Ni sköter Era egna barn (yngre än 15 år) 

6. Ni sköter en äldre, sjuk eller invalidiserad anhörig?

7. i bevärings- eller civiltjänst hälytys

8. gör något annat

KIS

Om det skett förändringar i den huvudsakliga verksamheten, fråga efter 

situationen undersökningsveckan xx, dvs. dd.mm–dd.mm.åååå)

Obs!  om KA15T=7 ”Du antecknade KA15T=7, var ip. verkligen i bevärings- 

eller civiltjänst under undersökningsveckan? Om ip. var det gå tillbaka och 

korrigera fråga H7. I annat fall välj någon annan orsak till frånvaron än 

alternativ 7.” 

→ UTBILDNINGSFRÅGOR

ICKE SYSSELSATTAS SENASTE ARBETE

Om icke sysselsatt KA3=2 och 15–74 år (utom PIPO-gruppen, som får 

motsvarande frågor för sysselsatta)

M1 Har Ni tidigare förvärvsarbetat någon gång?

1. ja

2. nej EE1

KIS EE1

Svarade förra gången: _________________ (2:a–5:e undersökningsomgången)

Förvärvsarbete är arbete som löntagare, företagare eller yrkesutövare samt arbete 

utan lön i ett företag eller på en lantgård som tillhör en familjemedlem i samma 

hushåll. 

Frivilligarbete eller arbete som närståendevårdare är inte förvärvsarbete.

Om M1=1

M2 Vilket år tog Ert senaste förvärvsarbete slut?

År_ _ _ _

KIS M2B

Uppskattning om ip inte kommer ihåg eller inte vet exakt. 

Om undersökningsåret minus det år arbetet tog slut >7  E1



Om undersökningsåret – årtalet i M2 <= 2

M2C Vilken månad tog arbetet slut?

Månad:_ _ 

KIS

Uppskattning, om ip inte kommer ihåg eller vet exakt. 

Kan få värdena 1–12, KIS

Om M2=KIS

M2B Har Ni förvärvsarbetat under de senaste 8 åren?

1. ja M5U

2. nej EE1

3. KIS EE1

Om undersökningsåret minus det år arbetet upphörde 0–7 år eller M2B=1

M6 Var Ni i Ert senaste arbete:

1. löntagare M7P

2. lantbruksföretagare (inkl. skogs-, trädgårds- o.d.) M7

3. annan företagare M7

4. yrkesutövare, frilanser eller stipendiat M7

5. arbetade på en familjemedlems gård utan lön M8

6. eller arbetade i en familjemedlems företag utan lön? M8

7. annan M7P

KIS M7P

Om M6=4

M6B Är Ni:

1. yrkesutövare

2. freelancer

3. eller stipendiat?

KIS

Om löntagare i sitt senaste jobb (M6=1,7 eller 9)

M7P Arbetade Ni som hyrd arbetstagare?

1. ja

2. nej

KIS



Med hyrning av arbetskraft avses att ett personaluthyrningsföretag 

(bemanningsföretag) ställer sina egna arbetstagare till kundföretagets 

förfogande. Arbetet utförs med kundföretagets utrustning och kundföretaget 

övervakar arbetet. Personaluthyrningsföretaget svarar för arbetstagarens lön, 

socialkostnader och lagstadgade försäkringar

Om M6=2,3 eller 4

M7 Hade Ni avlönad arbetskraft?

1. ja

2. nej

KIS

Om M7P=1 (hyrd arbetstagare):

M8juon

to

Följande frågor gäller den arbetsplats, där Ni senaste jobbade, alltså inte 

det personaluthyrningsföretag som är Er arbetsgivare.

Om undersökningsåret minus det år arbetet upphörde 0–7 år eller M2B=1

M8 Vad var namnet på Er arbetsplats eller Ert arbetsställe?

Namn:________________________________________

Om det är fråga om ett företag med flera arbetsställen, fråga efter arbetsställets 

namn (inte arbetsgivarens). Uppgiften behövs för att koda näringsgrenen.

Om undersökningsåret minus det år arbetet upphörde 0–7 år eller M2B=1

M9 I vilken kommun fanns arbetet?

Kommunens namn:_________________________________ 

(kommunnummerförteckning)

200. utomlands M11

KIS (997)

Om ip arbetade inom ett område med flera kommuner, välj den kommun från 

vilken ip fick instruktioner.

M10 Och vad var gatuadressen (utdelningsadressen) till Er arbetsplats?

Öppet svar, högst 50 tecken.

KIS

Behövs om samma arbetsgivare har flera arbetsställen i kommunen.

Om M9=200 (utomlands)

M11 I vilket land fanns arbetsplatsen?

Landets namn:______________________________  (SC:s 

länderklassificering)

KIS



ÅRSUPPGIFT, om undersökningsåret minus det år arbetet upphörde 1–7 år eller 

M2B=1

KVARTALSUPPGIFT, om undersökningsåret minus det år arbetet upphörde <1 

år

Om löntagare (M6=1,7,9) och undersökningsåret minus det år arbetet upphörde 

<8 eller M2b=1

M12 Vilken var arbetsplatsens bransch?

Om företagare (M6=2–6) och undersökningsåret minus det år arbetet upphörde 

<8 eller M2b=1

Vilken var företagets bransch?

Öppet svar, kodas i statistiken

KIS

Branschen beskriver den verksamhet som arbetsstället huvudsakligen bedriver. 

Uppgiften behövs som hjälpuppgift för att koda branschen och skall därför anges 

på en tillräckligt noggrann nivå. Fråga t.ex. vad arbetsplatsen producerar, gör, 

säljer eller sköter. 

T.ex. tillverkning av metallrör, vägbygge, affär för damkläder, personalmatsal, 

ålderdomshem, sjukhus, grundskola.

Om M6=2 eller 5

M13 Vilken var gårdens huvudsakliga produktionsinriktning? valikko

1. Viljanviljely

2. Kasvien ja puutarhanviljely (juurekset, vihannekset, marjat, kukat ym.)

3. Maitokarjatalous

4. Lihakarjatalous

5. Sikojen hoito

6. Siipikarjanhoito

7. Muu kotieläintalous

8. Turkistarhaus

9. Poronhoito

10. Metsänhoito

11. Maatalouden sivuelinkeinot (esim. matkailu, ratsastus)

12. Muu

EOS

Den viktigaste produktionsinriktningen på basis av de bruttoinkomster som 

erhållits eller kommer att erhållas under året.

Om undersökningsåret minus det år arbetet upphörde 0–7 år eller M2B=1

M14 Vilket var Ert yrke på denna arbetsplats?

Yrkesbenämning:_____________________________  →  (yrkesregistret)



Om M14=kis (Frågas inte om yrkeskoden har hittats)

M14.2 Vilka var Era viktigaste arbetsuppgifter?_____________________________

På grund av förifyllning och kopiering av uppgifter efterfrågas M15 den första 

undersökningsomgången (och inte först den femte). Svaret kopieras till följande 

gånger, om situationen inte har förändrats.

Om undersökningsåret minus det år arbetet tog slut (M2 eller M2C)<8 eller 

M2B=1. 

M15 Av vilken orsak tog Ert arbete slut/lämnade Ni Ert arbete?

01. blev uppsagd eller permitterad (arbetsgivaren avslutade 

anställningsförhållandet av produktionsmässiga eller ekonomiska orsaker) 

02. visstidsarbetet tog slut (t.ex. säsongsarbete) 

03. stannade hemma för att sköta sina egna barn eller andra anhöriga 

04. andra familjeskäl

05. insjuknade, blev arbetsoförmögen eller fick invalidpension 

06. studierna började/fortsatte

07. blev förtidspensionerad (t.ex. arbetslöshets-, generationsväxlings- eller 

avträdelsepension eller frivillig pensionsförsäkring)

08. blev ålderspensionerad (pensionerad på grund av ålder eller arbetsår (normal 

pensionsålder eller normala arbetsår) 

09. började bevärings- eller civiltjänsten 

10. någon annan orsak (sade t.ex. upp sig eller upphörde med 

företagsverksamheten av andra än av ovan nämnda orsaker).

KIS

Läs upp alternativen vid behov.

ICKE SYSSELSATTAS ARBETSSÖKNING 

Om icke sysselsatt (inkl PIPOLO-gruppen) 

EE1juo

nto

Nu frågar jag om arbetssökning under de senaste fyra veckorna, dvs. 

dd.mm.åååå—dd.mm.åååå (=undersökningsveckans söndag och föregående 

fyra veckor). Alla sätt att söka arbete på duger, t.ex. att kontakta TE-

tjänsterna (tidigare arbetskraftsbyrån), följa med tidningsannonser och 

internet eller fråga bekanta. Också arbetssökning som gäller deltidsarbete 

och korta visstidsarbeten beaktas.  

Icke sysselsatta KA3=2 (utom den PIPOLO-grupp som har ett gällande 

anställningsförhållande) 

EE1 Har Ni under de senaste fyra veckorna sökt förvärvsarbete, gjort 

förberedelser för att bli företagare eller väntat på att ett tidigare avtalat 

arbete ska börja?



1. ja, har sökt arbete EE7

2. sökte inte under de senaste fyra veckorna, eftersom väntade på att ett tidiagare 

avtalat arbete ska börja

EE4

3. har inte sökt arbete (och väntade inte på att ett tidigare avtalat arbete ska 

börja)

EE2

KIS EE2

Under de senaste fyra veckorna = dd.mm–dd.mm.åååå (undersökningsveckans 

söndag och föregående fyra veckor)

Tidigare avtalat arbete = Hade sökt arbete för mer än en månad sedan och avtalat 

om att börja ett arbete någon gång efter undersökningsveckan.

PIPO=1 (icke sysselsatta, som har ett anställningsförhållande) dvs. KA3=1 och 

TA4=1,7, 9 och (L2=2,9 eller KA4 och KA51 och L2≠2,9) och 

(KA8A_2013=3, 9 eller KA8B=3, 9)

EE1B. Har Ni under de senaste fyra veckorna sökt ett nytt arbete eller en bisyssla 

eller gjort förberedelser för att bli företagare?

1. ja EE7

2. nej EE2

KIS EE2

Under de senaste fyra veckorna = dd.mm–dd.mm.åååå. 

Frågan är för de personer som har varit borta från arbetet mer än 3 månader och 

som inte ens får hälften av den normala lönen. 

Om EE1=2,3 eller 9 

EE2 Skulle Ni ha velat förvärvsarbeta förra/förrförra veckan, om det funnits 

lämpligt arbete tillgängligt?

(PIPO-gruppen) Om EE1B=2 eller 9 

Skulle Ni ha velat förvärvsarbeta förra/förrförra veckan?

1. ja  EE4/EE3A

2. nej  EE4/EE3A

KIS  EE4/EE3A

5:e undersökningsomgången och om (EE1=3,9 och EE2=1) eller (EE1B=2,9 och 

EE2B=1) 

EE3A Varför sökte Ni inte arbete fast Ni ville arbeta?

(under perioden dd.mm—dd.mm.åååå)

1. väntade att den egna permitteringen skulle upphöra

2. förhindrad pga. egen sjukdom eller skada EE13

3. skötte eget barn eller annan anhörig EE5

4. annan personlig orsak eller familjeskäl EE13

5. studier, skolgång EE13

6. hade helt pensionerat sig EE13

7. trodde att det inte fanns jobb EE13

8. någon annan orsak EE13



0. hade redan tidigare kommit överens om att börja ett (nytt) arbete och väntade 

på att det skulle börja

KIS EE13

Läs upp alternativen vid behov. Om det finns flera orsaker, fråga efter 

huvudorsaken.

Om ip:s anställningsförhållande är ikraft, fråga efter orsaken till att han/hon är 

ledig från arbetet, t.ex. skötte sitt barn, studieledig osv.

5:e undersökningsomgången och EE2=2, 9 

EE3B Varför ville Ni inte just då ha arbete?

1. väntade att den egna permitteringen skulle upphöra R1ETY/KA15

E

2. förhindrad pga. egen sjukdom eller skada

3. skötte eget barn eller annan anhörig

4. annan personlig orsak eller familjeskäl

5. studier, skolgång

6. hade helt pensionerat sig

7. trodde att det inte fanns jobb

8. någon annan orsak

0. hade redan tidigare avtalat om att börja ett (nytt) arbete och väntade att det 

skulle börja

EE4

KIS

Läs upp alternativen vid behov. Om det finns flera orsaker, fråga efter 

huvudorsaken.

Om ip har ett gällande anställningsförhållande, fråga efter orsaken till att 

han/hon är ledig från arbetet, t.ex. skötte sitt barn, var på studieledighet etc.

Om EE1=2

EE4 När börjar Ni ett nytt arbete?

Datum då arbetet inleds: _ _._ _._ _ _ _

KIS

Uppskattning, om ip inte vet eller kommer exakt ihåg.

Om EE3A=3 eller EE3B=3 och 5:e undersökningsomgången

EE5 Ni nämnde att Ni sköter barn eller andra anhöriga. Är det på grund av 

bristen på lämpliga vårdtjänster som Ni inte kan börja förvärvsarbete eller 

återgå till Ert förvärvsarbete?

1. ja

2. nej

KIS

Vårdtjänster=dagvård för barn, kvälls- och morgonvård för skolelever, vård och 

assistans för åldringar, handikappade eller sjuka.



Om EE5=1 och 5:e undersökningsomgången

EE6 Behöver Ni vård:

1. för barn under 15 år eller

2. äldre, sjuk eller handikappad anhörig eller

3. för båda?

KIS

Om EE1=1 eller 2 eller EE1B=1

EE7 När började Ni söka arbete?

datum:_ _._ _ ._ _ _ _ 

KIS 

Uppskattning, om ip inte kommer ihåg eller vet exakt.

Avser den senaste enhetliga perioden för arbetssökning. 

Uppgiften behövs för att räkna ut arbetslöshetens längd. 

Om ip har erbjudits arbete, utan att egentligen ha sökt det, anteckna t.ex. datum 

då det senaste arbetet upphörde eller då arbetet erbjöds.

Kontroll: tid intervjudag eller innan dess, men efter personens 15-årsdag.

Om EE1=1 eller EE1B=1

EE8 Söker Ni i första hand:

EE1=2

Är det arbete som snart börjar:

1. arbete som löntagare

2. eller arbete som företagare eller yrkesutövare?

KIS

Om  EE1=1 eller EE1B=1

EE99 Nu räknar jag upp olika sätt att söka arbete på. Vilket av dem har Ni 

använt under de senaste fyra veckorna, dd.mm—dd.mm.åååå 

(=undersökningsveckans söndag och föregående fyra veckor) ? 

Alla punkter är separata frågor, som besvaras med ett ja eller nej. För varje 

fråga finns det också en anvisningstext, där bl.a. datum framgår.

EE901 Har Ni varit i kontakt med arbetskraftsbyrån för att få arbete?

1. ja

2. nej

Under de senaste fyra veckorna, dvs. dd.mm—dd.mm.åååå 

Fråga, om EE1=1 eller EE1B=1 och EE8=2 eller KIS

EE908 Har Ni sökt en tomt, lokaliteter eller utrustning för ett företag?



EE909 Har Ni sökt finansiering, tillstånd, licenser eller motsvarande för att starta ett 

företag?

Om (EE1=1 eller EE1B=1) och (EE908=2 och EE909=2)

EE902 Har Ni varit i kontakt med ett personaluthyrningsföretag eller en 

arbetsförmedlingsbyrå på den privata sidan?

EE903 Har Ni vänt Er direkt till arbetsgivare och frågade om arbete?

EE904 Har Ni vänt Er till vänner, släktingar, fackförbund eller andra?

EE905 Har Ni följt med arbetsplatsannonser t.ex. i tidningar, på internet, i text-tv eller 

på anslagstavlor?

EE906 Har Ni satt in annonser eller svarat på arbetsplatsannonser? Har Ni skickat in 

ansökningar eller satt in annonser?

EE907 Har Ni varit på arbetsintervjuer eller lämplighetstester?

Fråga, om punkterna 1–9 inte har ett enda ”ja” svar:

EE910 Har Ni väntat på information från arbetskraftsbyrån?

EE911 Har Ni väntat på information om resultatet av arbetssökningen?

EE912 Har Ni försökt få arbete på något annat sätt?

Om (EE1=1 eller EE1B=1) och EE8=1, 9

EE10 Skulle Ni hellre vilja ha:

Om EE1=2 och EE8=1, 9 

Är arbetet som Ni avtalat om:

1. heltidsarbete EE13

2. eller deltidsabete? EE13

KIS

Om (EE1=1 eller EE1B=1) och EE10=1

EE11 Skulle Ni vara beredd att ta emot deltidsarbete?

1. ja

2. nej

KIS

"kanske" = ja

Om (EE1=1 eller EE1B=1) och EE10=2

EE12 Skulle Ni vara beredd att ta emot heltidsarbete?

1. ja

2. nej

KIS

"kanske" = ja

Om EE1=2 eller EE1B=1 eller EE2=1

EE13 Kunde Ni börja arbetet redan senast på måndag dd.mm.åååå 

(=undersökningsveckans söndag + 14 dygn )?



1. ja

2. nej 

KIS

Om ip har hunnit börja arbetet mellan undersökningsveckan och 

intervjutidpunkten, anteckna ”ja”.

Om 5:e undersökningsomgången och EE13=2

EE14 Vad är orsaken till att Ni inte kan ta emot ett arbete:  

1. studier 

2. bevärings- eller civiltjänst

3. uppsägningstiden för nuvarande arbete

4. familjeskäl (t.ex. barnskötsel, graviditet, vård eller assistens av anhörig) 

5. eller egen sjukdom eller arbetsoförmåga?

6. Annan orsak

KIS

Läs upp alternativen vid behov

5:e undersökningsomgången och (EE1=1, 2 eller EE1B=1) (söker arbete eller 

väntar på att det överenskomna arbetet skall börja) 

EE15 Hade Ni innan Ni sökte arbete (eller innan Ni kom överens om ett arbete):

1. ett ordinarie arbete

2. ett visstidsarbete

3. studerade Ni (på heltid)

4. gjorde Ni bevärings- eller civiltjänst

5. skötte Ni Era barn eller någon annan anhörig

6. eller var Ni pensionerad?                

7. gjorde Ni något annat

KIS

5:e undersökningsomgången och om EE15=3–7, 9

EE16 Är Ni nu: -> R1ETY

1. för första gången stadigvarande på väg in i arbetslivet

2. tillfälligt på väg in i arbetslivet

3. eller håller Ni på att återvända till arbetslivet?

KIS

REGISTER ÖVER ARBETSSÖKANDE   5:e undersökningsomgången



Om icke sysselsatt (inkl. PIPO-gruppen) och ålder 15–64 år (frågorna R1–R3 

ställs till alla 15–64 åriga både sysselsatta och icke sysselsatta)

R1ETY Har Ni sökt arbete via arbetskraftsbyrån och är ansökan i kraft?

1. ja

2. nej

KIS

Om R1ETY=1 eller KIS

R2ETY Får Ni arbetslöshetsersättning?

1. ja

2. nej  E17

KIS  E17

Till arbetslöshetsersättningen räknas följande stöd:

- Inkomstrelaterad dagpenning (betalare är arbetslöshetskassan)

- Grunddagpenning (betalare är FPA)

- Arbetsmarknadsstöd (betalare är FPA)

HUVUDSAKLIG VERKSAMHET FÖR ICKE SYSSELSATTA

Om icke sysselsatt (inkl. PIPO-gruppen)

KA15E Vilka av följande alternativ tycker Ni att bäst beskriver Er huvudsakliga 

verksamhet:

01. arbetslös eller permitterad

92. studerande, skolelev

03. på ålderspension (pensionerad pga. ålder, arbetsår eller frivillig 

pensionsförsäkring eller arbetslöshetspension)

04. på invalidpension eller annars långvarigt sjuk

05. sköter egna (under 15-åriga) barn 

06. sköter en äldre, sjuk eller invalidiserad anhörig

07. sysselsatt 

08. bevärings- eller civiltjänst hälytys

09. gör något annat

KIS

Om det skett förändringar i den huvudsakliga verksamheten, fråga om 

situationen undersökningsveckan xx, dvs. dd.mm–dd.mm.åååå. Huvudsaklig 

verksamhet betyder inte samma sak som arbetsmarknadsställning. Ip:s egen 

uppfattning av sin huvudsakliga verksamhet. 

OBS! om KA15E=7:”Du antecknade KA15E=8, var ip verkligen i bevärings- 

eller civiltjänst under undersökningsveckan? Om ip. var det gå tillbaka och 

korrigera fråga H7. I annat fall välj någon annan orsak till frånvaron än 

alternativ 8.”



 

UTBILDNING SOM LEDER TILL EXAMEN UNDER EN 

FYRAVECKORSPERIOD

Om ålder=15–64 år

KLjuon

to

Nu kommer jag att ställa några frågor om deltagande i utbildning.

KL1. Har Ni under de senaste fyra veckorna studerat eller varit inskriven:

1. i grundskolan KR1A

2. i gymnasiet (eller annars studerat för studentexamen) KR1A

3.för yrkesexamen (eller för dubbelexamen som utgörs av studentexamen och 

yrkesexamen)

KL4A

4. för yrkeshögskoleexamen KL4B

5. eller för universitetsexamen? KL4C

6. har inte studerat för ovan nämnda utbildningar KR1B

KIS KR1B

Arbetspraktik som hör till studierna betraktas som studier. 

De som deltagit i studentskrivningarna är studerande ända till slutet av terminen.

Till utbildning som leder till yrkesinriktad examen räknas utbildning som leder 

till grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen, inklusive 

läroavtalsutbildning och sysselsättningsutbildning som leder till examen.

Om ip håller på att byta utbildning eller läroanstalt under ledighet, besvarar ip 

enligt var han/hon var före ledigheten.

Om KL1=3

KL4A Studerar Ni:

1. för yrkesinriktad grundexamen eller yrkesexamen eller

2. specialyrkesexamen?

KIS

Om KL1=4

KL4B Studerar Ni: 

1. för lägre yrkeshögskoleexamen eller

2. för högre yrkeshögskoleexamen?

KIS

Om KL1=5

KL4C Studerar Ni:

1. för lägre högskoleexamen (t.ex. kandidat)

2. för högre högskoleexamen (t.ex. magister, ekonom, diplomingenjör)

3. för licentiatexamen inom medicin, odontolog eller veterinärmedicin (inkl. 

specialiseringsutbildning för läkare)



4. för någon annan licentiatexamen eller

5. doktorsexamen?

KIS

KURSUTBILDNING UNDER FYRA VECKOR

Om ålder=15–64 och KL1=1–5

KR1A Har Ni under de senaste fyra veckorna (dd.mm–dd.mm.åååå) deltagit i en 

kurs eller ett seminarium eller annars fått undervisning, t.ex. i anslutning 

till arbete, yrke eller hobby, utöver för den här examensutbildningen?

1. ja  KR2

2. nej 

KIS 

T.ex. hobbykurser, personalutbildning, kompletterande utbildning, annan 

sysselsättningsutbildning än sådan som leder till examen, fackföreningskurs, 

föreläsningar för allmänheten, bilskola, privatlektioner under en lärares ledning.

Om (ålder=15–64 och KL1≠1–5) eller ålder=65—74 år

KR1B Har Ni under de senaste fyra veckorna deltagit i en kurs eller ett 

seminarium eller annars fått undervisning t.ex. i anslutning till Ert arbete 

eller yrke eller någon hobby?

1. ja  KR2

2. nej 

KIS 

Under de senaste fyra veckorna = dd.mm–dd.mm.åååå (=undersökningsveckans 

söndag och föregående fyra veckor)

T.ex. hobbykurser, personalutbildning, kompletterande utbildning, annan 

sysselsättningsutbildning än sådan som leder till examen, fackföreningskurs, 

föreläsningar för allmänheten, bilskola, privatlektioner under en lärares ledning.

Om KR1A=1eller KR1B=1

KR2 I hur många kurser eller utbildningar har Ni deltagit i under de senaste 

fyra veckorna (dd.mm—dd.mm.åååå)?

Antalet kurser:_ _

Annan utbildning än sådan som leder till examen beaktas, t.ex. hobbykurser, 

personalutbildning, kompletterande utbildning, annan sysselsättningsutbildning 

än sådan som leder till examen, fackföreningskurs, föreläsningar för 

allmänheten, bilskola, privatlektioner under en lärares ledning.

Om kurserna gäller samma undervisningshelhet, ange dem som en kurs t.ex. 

sysselsättningskurs eller grundstudier i det öppna universitetet.



5:e undersökningsomgången, om KR2=1

KR51 Hur många timmars undervisning fick Ni vid utbildningstillfället/kursen 

under de senaste fyra veckorna (dd.mm—dd.mm.åååå) sammanlagt?

_ _ _ _  timmar

Bara undervisningen räknas, inte resor till kursstället eller den tid som använts 

för självstudier. 

Uppskattning, om ip inte kommer ihåg eller vet exakt. T.ex. 1,5 timmars 

undervisning en gång per vecka blir 6 timmar under fyra veckor.

5:e undersökningsomgången, om KR2=2–98

KR52 Hur många timmars undervisning fick Ni på alla kurser sammanlagt under 

de senaste fyra veckorna (dd.mm—dd.mm.åååå)?

_ _ _ _ timmar 

Bara undervisningen räknas, inte resor till kursstället eller den tid som använts 

för självstudier. Uppskattning, om ip inte kommer ihåg eller vet exakt. T.ex. 1,5 timmars 

undervisning två gånger per vecka blir 12 timmar under fyra veckor. 

5:e undersökningsomgången, om KR2=2–98

KR3juo

nto

Jag frågar nu om den kurs/utbildning som Ni senast deltagit i. 

5:e undersökningsomgången, om KR2=1–98

KR3 Deltog Ni i (den senaste) utbildningen/kursen i huvudsak

1. i anslutning till arbete eller yrke (nuvarande, kommande) eller

2. av andra orsaker?

KIS

Deltagit i (antalet kurser från KR2) kurser under de senaste fyra veckorna. 

5:e undersökningsomgången, om KR2=1–98

KR4 Deltog Ni i (den senaste) kursen/utbildningen

1. enbart under betald arbetstid

2. till största delen under betald arbetstid

3. till största delen på egen tid eller 

4. helt på egen tid?

KIS

Deltagit i (antalet kurser från KR2) kurser under de senaste fyra veckorna.

Om ip inte hade något anställningsförhållande under utbildningen, ange 

alternativ 4. 

UTBILDNING



Om ålder=15–74 år

Om åldern=45–74 år. Om vid rotation 1. R12=1 (studentexamen) ställs inte 

frågan på nytt under rotation 2–4.under rotation 5 på samma sätt som man frågar 

andra.  

R12juon

to

Nästa några frågor om utbildning.

R12k5ju

onto

Nu kommer jag att ställa några frågor om allmänbildande utbildning och 

om den högsta yrkesutbildningen som du slutfört.  

R12 Har Ni:B1507

1. avlagt studentexamen eller genomgått gymnasium

2. genomgått grundskolan eller mellanskolan eller 

3. genomgått folkskolan, medborgarskolan eller en del av mellanskolan eller av 

grundskolan?
KIS

Välj den högst avlagda. Vastaava ulkomailla suoritettu koulutus otetaan 

huomioon.

Om åldern=15–44 år.  Om vid rotation 1. R12B=1 (studentexamen) ställs inte 

frågan på nytt under rotation 2–4. Den ställs dock under rotation 5.  

R12B Har Ni:

1. avlagt studentexamen eller genomgått gymnasium

2. genomgått grundskolan eller mellanskolan eller 

3. genomgått folkskolan, medborgarskolan eller en del av mellanskolan eller av 

grundskolan?
KIS

Edellisen kerran vastaus: _________________ (2.–5. kerralla)

Valitse korkein suoritettu.

Vastaava ulkomailla suoritettu koulutus otetaan huomioon.

Jos kerta=5 ja ikä 15-34 ja R12B=1

När blev du student?

Jos kerta=5 ja ikä 15-34 ja R12B=2

När fick du avgångsbetyg från grundskolan?

Vuosi: ___ kk:___

EOS

Motsvarande utbildning som genomförts utomlands beaktas.

Om utbildningen fortfarande pågår, gå tillbaka och korrigera den högsta 

genomförda utbildningen under undersökningsveckan i punkt R12B.

Vuonna 2016: Jos kerta=5 ja ikä 18-74-vuotta

R15 Har Ni dessutom en yrkesexamen (yrkesskola) eller högskoleexamen?

R12AH



1 Ja
→ R16

2 Nej → KL1 (15–64 

år) eller KR1B 

(65–74 år)

Om R15=1

R16 Vilken examen?

Öppet svar:_______________________________

 – Anteckna namnet på examen som öppet svar så som ip själv svarar.                                                                                      

– Beakta också utbildning som genomförts utomlands.

– Om flera examina, beaktas den högsta avlagda examen.

– Här avses avlagd examen. Om studierna för examen pågår väljs den högsta 

avlagda examen under intervjutidpunkten. 

Om R15=1

R17 (Välj till vilken kategori examen hör. Vid behov kontrollera med ip: "Är det 

fråga om xxx?."

0. Yrkesinriktad grundexamen (eller yrkesexamen på skolnivå, yrkesexamen)

1. Specialyrkesexamen

2. Yrkesexamen på institutnivå (ingår inte längre i det nuvarande 

utbildningssystemet)

3. Yrkeshögskoleexamen (socionom, restonom)

4. Lägre högskoleexamen (kandidat, bachelor)

5. Högre högskoleexamen (t.ex. magister, eller högre yrkeshögskoleexamen som 

t.ex. sjukskötare)

6. Licentiatexamen (medicin, odontologi eller veterinärmedicin)

7. Licentiatexamen (annan än medicin, odontologi eller veterinärmedicin)

8. Doktorsexamen

Om R17=0–8

R18 Avlade Ni ifrågavarande examen (BLAISE: inom parentes eko gällande 
R16) :

1. I Finland eller

2 utomlands?

 – Om ip studerat i flera länder antecknas svaret enligt i vilket land 
examensintyget från läroanstalten har beviljats.



När avlade du, år och månad?

År: ___ månad:___

 Om studierna för examen pågår gå tillbaka och korrigera i 
utbildningsuppgifterna den högsta avlagda examen under 

intervjutidpunkten. 

Om R17=0–8

R20
Till viket utbildningsområde hörde examen?

Fritt formulerat svar: ______________________________________________

Anteckna namnet på examen som öppet svar så som ip själv svarar

R21_20

16

(Välj till vilken kategori examen hör. Vid behov kontrollera med ip: "Hör 

den till utbildningsområdet xxx?"

01. Det pedagogiska området (t.ex. lärare, barnträdgårdslärare)

02. De humanistiska och konstnärliga områdena (t.ex. språk, historia, teologi, 

artesan, musiker, bildkonstnär)

03. De samhällsvetenskapliga områdena (t.ex. psykologi, socialvetenskap, 

informations- och bibliotekstjänst, arkivbranschen)

04. Handel, administration, juridik

05. De naturvetenskapliga områdena (t.ex. biovetenskaper, fysik, kemi, 

matematik, miljövetenskap)

06. Databehandling och kommunikation (IKT)

07. Det tekniska området (byggbranschen, el- och energiteknik, maskin-, metall-, 

energi-, livsmedels-, textil- eller beklädnadsbranschen, gruvdrift)

08. Lant- och skogsbruk (t.ex. veterinärmedicin, trädgårdbranschen)

09. Hälsovård och välfärd (medicin, hälsovårdsbranschens tjänster, sjukvård, 

tandvård, farmaci, socialvård, socialt arbete)

10.  Tjänstebranschen (inkvarterings- och restaurang- och ekonomibranschen, 

ungdoms- och fritidsverksamhet, skönhetsvård, trafik och sjöfart, 

skyddsbranschen, militärbranschen)EOS

BAKGRUNDSUPPGIFTER         1:a undersökningsomgången

Om SYKU=200 (i registret är födelsekommunen 200, dvs. utlandet)

H1 I vilket land är Ni född?

Landets namn:___________________________________   (SC:s 

länderklassificering)

KIS

R19_2016



Om SYKU=200

H2B Hur länge har Ni bott i Finland?

Antalet år som ip bott i Finland: _ _  

KIS

0 = mindre än ett år i Finland

Uppskattning, om ip inte kommer ihåg eller inte exakt vet antalet år.

ARBETSKRAFTSUNDERSÖKNINGENS GRUNDDEL ÄR SLUT

 Den 5:e undersökningsomgången övergår man till ad hoc-undersökningen och 

hushållsdelen.


