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1 Työvoimatutkimuksen käsikirja 

1.1 Käsikirjan päivitys 

Tämä kansio sisältää työvoimatutkimuksen työohjeet. Työvoimatutkimuksen projektikoodi on 
TY81H. Työohjeen kunkin sivun vasempaan yläreunaan on merkitty sivun tekopäivämäärä. 
 
Haastattelijoille lähetetään tarvittaessa uusia sivuja / korjaussivuja lisättäväksi käsikirjaan. 
 

1.2  Tiivistelmä työvoimatutkimuksesta 

Työvoimatutkimus on joka kuukausi tehtävä haastattelututkimus. Tutkimuksen tarkoituksena on 
mitata ansiotyön tekemistä, työttömyyttä ja työaikaa. Tiedot kysytään vuoden jokaiselta viikolta. 
Tutkimuskuukaudet muodostetaan täysien viikkojen perusteella 4–5 viikon pituisista jaksoista. 
Kuukausittain on mukana 15–74-vuotiaita 12 000. Samat henkilöt ovat mukana viisi kertaa.  
 
Tutkimuksen tulosten avulla pystytään selvittämään työmarkkinoiden tilannetta ja siinä tapahtuvia 
muutoksia. Tulokset julkaistaan kuukausi-, neljännesvuosi- ja vuosijulkaisuina. 
 
Kunkin viikko-otoksen haastattelut tehdään noin kahden viikon aikana ensisijaisesti puhelimitse. 
 
Kaikkia tietoja ei kysytä joka kuukausi. Osa tiedoista, esimerkiksi vuoden takainen toiminta, 
kysytään vain 2. vuosineljänneksellä. Jotkut tiedot, kuten kotitalousosan tiedot kysytään vain 
osaotokselta. 
 
Työvoimatutkimuksen osana tehdään ns. ad hoc -lisätutkimus, jonka aihe vaihtuu vuosittain. Se 
tehdään joko yhdelle osaotokselle kautta koko vuoden tai koko otokselle toisella 
vuosineljänneksellä. Vuoden 2005 ad hoc -lisätutkimus käsittelee työn ja perheen 
yhteensovittamista ja se tehdään kaikille viidettä kertaa työvoimatutkimuksessa mukana oleville.. 
 
Työvoimatutkimuksen yhteydessä voidaan tehdä ad hoc -tutkimuksen lisäksi myös muita 
lisätutkimuksia. 
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2 Yleistä 

2.1 Taustaa 

Suomessa on tehty kuukausittaista työvoimatutkimusta vuodesta 1959 lähtien aluksi postikyselynä. 
Vuonna 1983 kuukausittaisessa työvoimatutkimuksessa siirryttiin haastattelututkimukseen. Tätä 
ennen oli jo vuodesta 1977 alkaen tehty haastattelemalla ns. työvoimatutkimuksen vuosiosaa 
syksyisin. Vuosiosa tehtiin viimeisen kerran syksyllä 1993. Suomesta tuli vuonna 1995 Euroopan 
unionin jäsenmaa. Euroopan unionin jäsenmaissa tehdään asetuksen mukainen työvoimatutkimus 
sen tilastoviraston Eurostatin antamien ohjeiden mukaisesti. Suomessa tehtiin ensimmäinen EU-
työvoimatutkimus keväällä 1995. 
 
Suomen kansallinen kuukausittainen työvoimatutkimus uudistettiin perusteellisesti vuonna 1997, 
jolloin siirryttiin paperilomakkeelta tietokoneavusteiseen haastatteluun. Tietosisältöä laajennettiin, 
menetelmää kehitettiin ja käsitteet ja määritelmät yhdenmukaistettiin vastaamaan entistä 
paremmin Euroopan unionin ja kansainvälisen työjärjestön ILOn ohjeita ja suosituksia. Viimeisin 
tarkennus työttömän määritelmään tehtiin toukokuussa 1998. Tulokset ovat nyt kansainvälisesti 
vertailukelpoisia. 
 
Vuonna 1998 tuli voimaan työvoimatutkimuksia koskeva asetus EY 577/1998. Asetus määrää 
jäsenmaiden työvoimatutkimuksen jatkuvaksi, eli tiedot kerätään viikoittain. Asetus vaikuttaa 
myös tietosisältöön ja sitä tarkistetaan ajoittain. Asetus toteutettiin Suomessa asteittain vuosina 
1999–2000.  
 
Kotitalouksia haastateltiin keväisin vuosina 1995 - 1998, vuodesta 2002 lähtien kotitaloustietoja 
kerätään osaotokselta ympäri vuoden.    
 

2.2 Käyttötarkoitus 

Työvoimatutkimuksen tilastot palvelevat useita eri virastoja ja laitoksia. Tutkimustietoja käyttävät 
mm. työministeriö, valtiovarainministeriö, valtioneuvoston kanslia, työnantaja- ja 
työntekijäjärjestöt, Suomen Pankki, yliopistot ja tutkimuslaitokset sekä pankkiiriliikkeet. Myös 
useat aluesuunnittelusta vastaavat elimet, esim. työvoima- ja elinkeinokeskukset, maakuntienliitot 
ja lääninhallitukset käyttävät työvoimatutkimusta mm. suunnitelmien ja ennusteiden tekoon sekä 
päättäessään työvoimapolitiikasta kuten esim. työllisyysmäärärahoista ja uudelleenkoulutuksesta. 
Tilastojen  avulla voidaan seurata erilaisten päätösten ja toimenpiteiden vaikutusta 
työllisyystilanteeseen. Tilastoja  käytetään myös EU:n poliittisen päätöksenteon tukena. 
Kansainväliset järjestöt kuten Taloudellisen yhteistyön järjestö OECD, Kansainvälinen työjärjestö 
ILO sekä EU:n eri yksiköt ja Euroopan Keskuspankki EKP käyttävät työvoimatutkimuksen 
tilastoja. Tilastokeskuksessa työvoimatutkimuksen tilastoja käytetään esimerkiksi kansantalouden 
tilinpidossa. 
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Työvoimatutkimus antaa kuukausittain nopean ja kattavan kuvan työmarkkinoiden muutoksista. 
Sen avulla saadaan tuoretta tilastotietoa työvoimasta, esim. kuinka moni käy työssä ja mikä on 
heidän työaikansa. Työvoimatutkimuksessa tilastoidaan kaikki työttömät työnhakutavasta 
riippumatta, ei vain työvoimatoimiston kautta työtä hakevat. Julkisuudessa seurataan erityisesti 
työttömyyden ja työllisyyden muutoksia edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta. 
Kausitasoitettuja lukuja käytetään seurattaessa muutosta edeltäviin kuukausiin. Tutkimus antaa 
myös arvokasta tietoa niistä työikäisistä henkilöistä, jotka eivät ole työssä tai työnhakijoina (mm. 
opiskelijat, eläkeläiset). 
 
Työvoimatutkimus toimii suhdannemittarina, joka kertoo sekä lasku- että noususuhdanteista. 
Työvoimatutkimuksen aikasarjat kuvaavat myös pitkällä perspektiivillä työmarkkinoiden 
muutoksia. 
 
Liitteessä 9 on yhteenveto tärkeimmistä käyttäjistä ja käyttötarkoituksista.
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3 Otos 

Tutkimusperusjoukko työvoimatutkimuksessa muodostuu kaikista Suomessa vakinaisesti asuvista 
15 vuotta täyttäneistä mukaan lukien tilapäisesti ulkomailla olevat, joiden oleskelu ulkomailla 
kestää alle vuoden. Ulkomaalaiset, joiden oleskelu Suomessa on kestänyt tai tulee kestämään 
vähintään vuoden, kuuluvat myös perusjoukkoon. 
 
Otoskehikkona käytetään Tilastokeskuksen ylläpitämää väestötietokantaa, jota päivitetään väestön 
keskusrekisterin tiedoilla. Maassa asuvuus ja kotipaikka on määritelty henkikirjoitussäädösten 
mukaan. 
 
Tutkimuksessa haastateltavien määrä on joka kuukausi noin 12 000 henkilöä. Kuukausiotos 
muodostuu viidestä rotaatioryhmästä, joissa kussakin on noin 2 400 henkilöä.  
 
Kuukausiotos jaetaan satunnaisesti viikko-otoksiksi, so. kohdehenkilöt arvotaan kuukauden sisällä 
tutkimusviikoille joka tutkimuskerralla erikseen. Esimerkiksi tammikuussa kohdehenkilön 
tutkimusviikko, jolta tiedot kysytään, voi olla kuukauden ensimmäinen viikko ja seuraavalla kerralla 
huhtikuussa tutkimusviikko voi olla kuukauden viimeinen viikko.  
 
Kuukausiotoksen poimintatodennäköisyys on sama eri lääneissä eli noin joka 300. henkilö tulee 
mukaan kuukausiotokseen. Poikkeuksena on Ahvenanmaa, jossa poimintaväli on noin 150. Lisäksi 
poimitaan erillinen otos 75 vuotta täyttäneistä. Heitä ei haastatella, vaan heidän tietonsa 
imputoidaan vastaustiedostoon. 75 vuotta täyttäneiden tiedot toimitetaan neljännesvuosittain 
Eurostatille muiden tietojen yhteydessä. Eurostatille toimitetaan myös tietoja alle 15-vuotiaista 
lapsista. 
 
Otos poimitaan satunnaisotantana kahdesti vuodessa. Otos saatetaan ajan tasalle kerran kuukaudessa 
väestön keskusrekisteristä saatavilla tiedoilla. Otosta voidaan päivittää myös kohdehenkilön itsensä 
haastattelun yhteydessä antamilla tiedoilla. 
 
Työvoimatutkimus on paneelitutkimus, jossa kukin kohdehenkilö osallistuu normaalisti viisi kertaa 
tutkimukseen kuudentoista kuukauden aikana. Haastattelemalla samoja kohdehenkilöitä viisi kertaa 
saadaan varmempaa tietoa muutoksista. Tämä menettely mahdollistaa myös ns. virtatilastojen 
laadinnan. Työvoimavirrat antavat tietoa siitä, millaisista siirtymistä työvoiman muutokset ovat 
aiheutuneet (esim. opiskelijasta työlliseksi, työllisestä eläkeläiseksi tms.). 
 
Vuoden 2005 aikana siirrytään haastattelemaan myös kaikki 65–74-vuotiaat  joka kerta. 
       
Henkilön ikä määritellään todellisen iän mukaan. Tämän takia 14-vuotias kuuluu otokseen, mutta 
hän tulee mukaan vasta täytettyään 15-vuotta. Vastaavasti 74-vuotias saattaa jäädä kesken pois 
täytettyään 75 vuotta. 
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4 Tulosten julkaiseminen  

Työvoimatutkimuksen kuukausihaastattelujen tuloksia julkaistaan Suomessa kuukausittain, 
neljännesvuosittain ja vuosittain. Neljännesvuosi- ja vuositilastot ovat kuukausitulosten 
keskiarvoja ja työpanostiedot summatietoja. 
 
Yhteinen lehdistötiedote työministeriön kanssa ilmestyy heti tulosten valmistuttua noin kolmen 
viikon kuluttua ko. tutkimuskuukaudesta.  
 
Kuukausijulkaisu ilmestyy noin kolmen viikon kuluttua ko. tutkimuskuukaudesta. Siinä on esitetty 
keskeisimmät tiedot iän, sukupuolen ja alueen mukaan sekä työllisyys-, työttömyys- ja 
työpanostiedot toimialoittain.  
 
Kunkin vuosineljänneksen viimeisen kuukausitiedotteen yhteydessä julkaistaan myös neljän-
nesvuositietoja. Neljännesvuositilasto sisältää edellistä tarkempia ja yksityiskohtaisempia, mm. 
maakunnittaisia, ikäryhmittäisiä ja toimialoittaisia tietoja. 
 
Yksityiskohtaisimmat tulokset julkaistaan vuositilastossa, joka ilmestyy Suomen virallisen tilaston 
Työmarkkinat -julkaisusarjassa noin seitsemän kuukauden kuluttua tutkimusvuoden päättymisestä. 
Vuositulosten lisäksi julkaisussa kerrotaan mm. tutkimusmenetelmästä ja se sisältää keskeisten 
käsitteiden määritelmät. Heti alkuvuodesta, tavallisesti helmikuussa, ilmestyy suppea 
ennakkovuosijulkaisu. 
 
Työvoimatutkimuksen tietoja julkaistaan myös Suomen tilastollisessa vuosikirjassa ja Tilas-
tokeskuksen Internet-sivuilla (http://www.tilastokeskus.fi/). Tietoja sisältyy myös Tilastokeskuksen 
aikasarjatietokantaan ASTIKAan ja aluetietokantaan ALTIKAan. Tuloksiin perustuen on tehty 
erillisselvityksiä, kuten koulutus- ja ammattirakennetilastot jne., joiden ilmestyminen ei ole 
säännöllistä. 
 
EU:lle toimitetaan neljännesvuosittain asetuksen mukainen tiedosto, josta EU tuottaa ja julkaisee 
jäsenmaittensa tietoja. 
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5 Yleistä kenttätyöstä 

5.1  Tutkimusviikko ja kenttätyöaika 

Työvoimatutkimuksessa on käytössä jatkuva tutkimusviikko. Tämä tarkoittaa haastattelujen 
jakamista tasaisesti vuoden kaikkien viikkojen kesken. Tutkimuskuukaudet muodostetaan täysien 
viikkojen perusteella 4–5 viikon pituisista jaksoista, jolloin kolme peräkkäistä jaksoa muodostavat 
vuosineljänneksen (lomakkeen kysymykset vaihtuvat osittain eri vuosineljänneksinä). 
Vuosineljänneksen kaksi ensimmäistä kuukautta sisältävät neljä viikkoa ja kolmas viisi viikkoa. 
Viikot määritellään päivämäärien perusteella ja ne alkavat maanantaina ja päättyvät sunnuntaina.   

 
Kenttätyöaika on pääsääntöisesti tutkimusviikkoa seuraavat kaksi viikkoa ja yksi päivä siten, että 
viimeiset tiedot on lähetettävä toisen kenttätyöviikon jälkeisenä tiistaina klo 9 mennessä. 
Kuukauden viimeisen tutkimusviikon kenttätyöaika on kuitenkin vain puolitoista viikkoa siten, että 
viimeiset tiedot on lähetettävä toisen kenttätyöviikon torstaina klo 9 mennessä. Juhlapyhät tms. 
saattavat aiheuttaa poikkeuksia kenttätyöaikaan.  
 
Tutkimusviikot ja kenttätyöajat ilmoitetaan vuosittain liitteessä 4. Kunkin kierroksen kohde-
lomakkeiden yhteydessä lähetetään saatekirje (ns. tyti-kirje), jossa kerrotaan ko. kuukauden 
tutkimusviikot ja kenttätyöajat. Lisäksi tutkimusviikko ilmoitetaan aina kohde- ja haastatte-
lulomakkeilla. 
 

5.2 Haastattelutapa 

Haastattelu tehdään tietokoneavusteisena puhelinhaastatteluna. Jos puhelinyhteyttä ei saada, tehdään 
käyntihaastattelu. Vastaajana voidaan käyttää varsinaisen kohdehenkilön lisäksi tietyillä ehdoilla ns. 
sijaisvastaajaa. 
 

5.3 Haastattelukerrat 

Työvoimatutkimus on paneelitutkimus, jossa normaalisti sama kohdehenkilö haastatellaan viisi 
kertaa 16 kuukauden aikana. Haastattelukertojen väli on kolme kuukautta, paitsi 3. ja 4. 
haastattelukerran väli, joka on kuusi kuukautta. Esimerkiksi jos 1. haastattelu tapahtuu syyskuussa, 
ajoittuu 2. haastattelu joulukuulle, 3. maaliskuulle, 4. syyskuulle ja 5. joulukuulle. Vuoden 2005 
aikana siirrytään myös kaikki 65–74-vuotiaat haastattelemaan viisi kertaa.  
 
Liitteessä 5 on esitetty rotaatioryhmät ja tutkimuskerrat vuosittain. 
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5.4 Kohdelomake 

Kohdelomake on haastattelijan työväline, jossa ovat kohdehenkilön tunnistetiedot ja jolle 
haastattelija merkitsee kohdehenkilön yhteystiedot, tehdyt yhteydenotot ja katotapauksissa kadon 
syyn. Lomakkeelle voi kirjoittaa myös muita kohdehenkilön tavoittamiseksi tarpeellisia tietoja 
kuten ajo-ohjeita yms. Liitteenä 6 on tyhjä kohdelomake. 
 
Eri tutkimusviikkojen kohdelomakkeet erotetaan eri väreillä seuraavasti: 
kuukauden ensimmäinen tutkimusviikko            sininen kohdelomake 
kuukauden toinen tutkimusviikko                       harmaa kohdelomake 
kuukauden kolmas tutkimusviikko                      vihreä kohdelomake 
kuukauden neljäs tutkimusviikko                        punainen kohdelomake 
kuukauden viides tutkimusviikko                        oranssi kohdelomake. 
 
Lomakkeen oikeaan yläkulmaan on merkitty viikko-otoksen tunnus, joka on muotoa TYXX (XX = 
tutkimusviikon numero). 
 
Kohdelomakkeella on seuraavat tiedot: 
 
A-rivi: 
• haastattelijanumero 
• lokerossa "65–74 v" on rasti (x), jos henkilö on täyttänyt tai täyttää tutkimuskuukauden loppuun 

mennessä 65 vuotta 
• lokeroon "Kerta" on merkitty haastattelukerta (l–5)  
• tutkimusviikko  
• lokerossa "Muu tutkimus" on lisätutkimustunnus, jos kohdehenkilölle tehdään myös 

lisätutkimus. 
 
B-rivi: 
• tutkimusvuosi ja -kuukausi kohdassa "kk" ja kohdenumero kohdassa "Kno". Kohdenumeron 

kolme ensimmäistä merkkiä on samalla rotaatioryhmän tunnus.  
• kotipuhelinnumero ja työ- / muu puhelinnumero. 

 

 

Ensimmäisellä haastattelukerralla kohdehenkilölle haetaan puhelinnumero, joka merkitään 
kohdelomakkeelle. Numero merkitään suuntanumeroineen. Suuntanumero erotetaan puhelin-
numerosta väliviivalla. Jos puhelinnumeroa ei löydy, merkitään viiva. 
 
Puhelinnumero tarkistetaan haastattelun päätyttyä ja merkitään käyttöliittymässä 
kohdehenkilön yhteystietoihin (ks. 5.5. Yhteys- ja kontaktitietojen merkintä). 
 
C-rivi: 
• kunnan numero ja nimi 
• kylä / kaupunginosa (ei käytössä) 
• postinumero 



 Sivu 5-3 
Elinolot TYÖVOIMATUTKIMUKSEN KÄSIKIRJA  
19.11.14 Korvaa sivun 1.6.2000 

 
 

• kiinteistötunnus 
• rakennusnumero 
• osoitenumero  
• äänestysalue (ei käytössä). 
 
D–rivi: 
• kohdehenkilön nimi 
• lähiosoite  
• postinumero ja postitoimipaikka. 
 
Osoite tarkistetaan haastattelun päätyttyä ja tarvittaessa korjataan käyttöliittymässä 
kohdehenkilön yhteystietoihin (ks. 5.5. Yhteys- ja kontaktitietojen merkintä). 
 
E-rivi: 
E-rivillä on kohdehenkilöstä sekä enintään viidestä samassa asuinhuoneistossa asuvasta henkilöstä 
(viitehenkilöistä): 
• nimi ja henkilötunnus 
• kieli  
• sukupuoli 
• siviilisääty 
• syntymäkunnan numero 
• edellisen kotikunnan numero 
• vuosi, jolloin on muuttanut nykyiseen kotikuntaan (ei käytössä) 
• ammatti 
• kansalaisuustunnus 
• väestörekisteri  (ei käytössä) 
• jäsennumero.  
 
Näitä tunnistetietoja ei päivitetä tutkimuksen kuluessa, joten ne saattavat olla vanhentuneita. Jos 
käyttöliittymän huomautusruudulle on kirjoitettu tietoja, E-riville on tulostettu huomautusruudulta 
45 ensimmäistä merkkiä. 
 

F-rivi: 
F-riville haastattelija merkitsee haastattelun lopputuloskoodin. Saadun haastattelun lopputuloskoodi 
on 01 ja kadon lopputuloskoodi on sama kuin haastattelulomakkeelle merkitty.  
 
G-rivi: 
G-riville on tutkimuskerroilla 2–5 merkitty joitakin edellisen vastauskerran tietoja kohteen 
tavoittamisen helpottamiseksi.  
• edellisen haastattelun tehneen haastattelijan numero 
• lopputulos 
• haastattelutapa 
• kuka tiedot antoi 
• tutkimusvuosi / -kuukausi 
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• kohdehenkilön pääasiallinen toiminta. 
 
Jos rivi on tyhjä ja tutkimuskerta on 2–5, kysymyksessä on henkilö, joka 15 vuotta täytettyään tulee 
mukaan kesken rotaation. 
 
H-rivi: 
H-riville on tulostettu seuraavia kohdehenkilön työpaikkaa koskevia tietoja: 
• työantajan / yrityksen nimi 
• toimipaikan nimi 
• toimiala 
• lähiosoite 
• postinumero ja -toimipaikka 
• sijaintikunta 
• ammatti 
• viikkotyöaika. 
 
Ensimmäistä kertaa tutkimuksessa mukana olevan kohdehenkilön työpaikkatiedot on saatu 
Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta (ei sisällä ammattia ja viikkotyöaikaa). Tietoja käytetään 
aputietoina esim. työpaikan nimeä ja toimialaa merkittäessä, mutta niitä ei lueta haastateltavalle. 
Toista tai useampaa kertaa mukana olevan kohdehenkilön työpaikkatiedot ovat edelliseltä 
haastattelukerralta. Samat tiedot on esitäytetty haastattelulomakkeelle, jossa ne tarkistetaan.  
 
I-rivi: 
I-riville merkitään yhteydenottotiedot. Jokaisesta yhteydenotosta täytetään oma rivi paitsi jos 
soittoyrityksiä on monta samana päivänä eri kellonaikoihin, voi kohtaan kirjoittaa ”useita yrityksiä 
saman päivän aikana”. 
• Kohtaan ”Yhteydenottotapa” merkitään kohdekirjeen lähettäminen, käynnit ja puhelinsoitot. 

Merkitään X jos haastattelija on ottanut yhteyden, 0 jos haastateltava on ottanut yhteyden. 
• Kohtaan ”Yhteydenottoaika” merkitään yhteydenoton päivämäärä ja kellonaika.   
• Kohtaan ”Tavattu henkilö” merkitään rivillä K olevien koodien mukaan henkilö, jonka kanssa on 

keskusteltu.  
• Kohtaan ”Sovittu haastatteluaika” merkitään sovitun haastattelun päivämäärä ja kellonaika.  
• Kohtaan ”Tapa” merkitään haastattelutapa K-rivillä olevien koodien mukaan. Tähän kohtaan 

merkitään myös soitot numerotiedusteluun, osoitepalveluun ym.  
 
J-rivi: 
J-riville kirjoitetaan katotapauksissa kadon syy tai jos kohteen tavoittamiseen on liittynyt jotain 
erityistä.  
 
K-rivi: 
K-riville on merkitty lomakkeella käytettyjen koodien selitykset. 
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5.5 Yhteys- ja kontaktitietojen merkintä 

Haastattelun päätyttyä vastaajalle kerrotaan seuraavasta haastattelusta ja tarkistetaan osoite- ja 
puhelinnumerotiedot, jotka lisätään / korjataan käyttöliittymän yhteystietoihin. Lisäksi 
huomautusruudulle kirjoitetaan, jos seuraavan kerran tavoittamiseen liittyy erityistä huomioitavaa. 
Yhteys- ja kontaktitiedot kulkevat käyttöliittymässä kohdehenkilön mukana eri tutkimuskerroille. 

 
Kohdehenkilön nimi-, osoite- ja puhelinnumerot lisätään / korjataan valitsemalla kohdehenkilön 
yhteystietonäytöllä toiminto ”Muuta yhteystietoja”. Osoitteet kirjoitetaan täydellisinä 
postinumeroineen ja puhelinnumerot suuntanumeroineen. Kohdehenkilöltä kysytään mahdollisuutta 
haastattelun tekemiseen myös työ- tai matkapuhelinnumerosta. Puhelinnumeroita voi merkitä neljä 
kappaletta. Numeroiden perään voi kirjoittaa tarkennuksen kuten ”koti”, ”työ”, ”matka”. 
Yhteystietoja pääsee päivittämään sekä ennen että jälkeen haastattelun. Yhteystiedot esitäytetään 
kohdelomakkeelle seuraavalla tutkimuskerralla (puhelinnumeroita esitäytetään enintään kaksi). 
 
Huomautusruudulle kirjoitetaan tarvittaessa ns. kontaktitiedot. Huomautusruudulle siirrytään 
valitsemalla kohdehenkilön yhteystietonäytöllä toiminto ”Avaa huomautus”. Kontaktitietoihin 
kirjoitetaan seuraavalla tutkimuskerralla erityisesti huomioitavia tietoja, jotka helpottavat 
kohdehenkilön tavoittamista / haastattelua. Kontaktitietoihin merkitään esim. muuttuva osoite, 
sopiva haastatteluaika, puhuttelutapa jne. Tärkeimmät asiat kirjoitetaan huomautuksen alkuun, 
jolloin ne näkyvät myös kohdelomakkeen E-rivillä. 

 

5.6 Suorat ja sijaishaastattelut 

Haastattelu tehdään pääsääntöisesti kohdehenkilölle itselleen. Kustannusten säästämiseksi ja kadon 
pienentämiseksi voidaan tietyissä tilanteissa käyttää ns. sijaisvastaajaa. Jos kohdehenkilöä itseään ei 
ole mahdollista haastatella kenttätyöaikana, pyritään haastattelutiedot kysymään joltain muulta kuin 
varsinaiselta kohdehenkilöltä. 
 
Sijaisvastaajan tulee hyvin tuntea kohdehenkilö ja hänen olosuhteensa. Sijaisvastaajana voidaan 
käyttää: 
• kohdehenkilön puolisoa / avopuolisoa, vanhempia ja 15 vuotta täyttänyttä lasta tai                       

 sisarta / veljeä. Näiden tulee asua samassa kotitaloudessa kuin kohdehenkilö. 
• kohdehenkilön (esim. sairas, vanhus) hoidosta vastaavaa henkilöä 
• laitoshenkilökuntaa (esim. vanhusten hoitolaitoksessa). 
 
Sijaishaastattelua ei saa tehdä, jos kohdehenkilö itse kieltäytyy haastattelusta. Ensimmäistä kertaa 
tutkimuksessa mukana olevan kohdalla sijaishaastattelua on käytettävä harkiten (esim. vanhempi 
voi antaa lastaan koskevat tiedot). 
 
Sijaisvastaajaa voidaan käyttää heti, jos on selvää ettei kohdetta itseään tavoiteta tai voida 
haastatella kenttätyöaikana. Sijaisvastaajaa ei tule käyttää jos ilmenee, että kohdehenkilö itse on 
melko varmasti tavoitettavissa kenttätyöaikana. 
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5.7 Siirrot 

Oman haastattelualueen ulkopuolelle muuttaneet kohdehenkilöt, jotka voidaan tavoittaa 
puhelimitse, jäljittää ja haastattelee aina se haastattelija, jolle lomake on alunperin lähetetty.  
 
Oman alueen ulkopuolelle muuttaneet käyntikohteet siirretään ko. alueen haastattelijalle. Tällaisessa 
tapauksessa otetaan välittömästi yhteys kenttäsihteeriin uuden haastattelijan saamiseksi.  
Jos haastattelija on estynyt kenttätyöaikana lyhyen poissaolon vuoksi tekemästä haastatteluja, 
siirroista voi sopia etukäteen alueryhmän kanssa. Myös tällaiset itse sovitut siirrot ilmoitetaan 
kenttäsihteerille.  
 
Normaali siirto tehdään siten, että muuttuneet osoitetiedot korjataan ensin "Kohdehenkilön 
yhteystiedot" -näytössä valitsemalla ”Muuta yhteystietoja”. Sen jälkeen valitaan "Siirto toiselle" ja 
kirjoitetaan huomautusruudulle, kenelle kohde siirretään ja kenen kanssa siirrosta on sovittu. Lisäksi 
huomautusruudulle kirjoitetaan olennaiset yhteydenottotiedot yms. mitä kohdehenkilön 
tavoittamiseksi on jo tehty ja mikä voi olla avuksi uudelle haastattelijalle. 
 
Jos siirrolla on erityisen kiire ja siirto joudutaan tekemään sellaisena aikana, että keskusyksiköstä ei 
ole ketään siirtoja tekemässä, käytetään ”Pikasiirtoa”. ”Pikasiirrossa” on aina ensin sovittava 
puhelimitse siirrosta sen haastattelijan kanssa, jolle siirto tehdään.  
 
Pikasiirto tehdään siten, että ensin korjataan yhteystietoihin muuttuneet osoitetiedot ja sen jälkeen 
valitaan ”Pikasiirto” . Kirjoitusruudulle kirjoitetaan aina ensimmäiseksi siirron saavan haastattelijan 
numero nelimerkkisenä ja vasta sen jälkeen muu viesti. Kun siirto omalle koneelle on tehty, otetaan 
tietoliikenneyhteys. 
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5.8 Kadon merkitseminen 

Kato merkitään siirtymällä ensin haastattelulomakkeen alkuun, painetaan CTRL + ENTER ja 
valitaan vaihtoehto ”Katokohde”. 
 
Työvoimatutkimuksessa on käytössä seuraava katoluokitus. 
 
NETTOKATO 
 
11: Kieltäytyi pysyvästi antamasta haastattelua 

• kieltäytyi, ei tiedetä tarkempaa syytä 
• kieltäytyi ajanpuutteeseen vedoten 
• kieltäytyi periaatteellisista syistä 
• kieltäytyi sairauteensa vedoten (pysyvä tai tilapäinen sairaus, muuten haastateltavissa) 
• kieltäytyi tutkimuksen aiheen vuoksi 
• joku muu (perheenjäsen) kieltäytyi vastaajan puolesta 
• kieltäytyi tiedonkeruumenetelmän vuoksi (kieltäytyi haastattelusta, vastaisi postikyselyyn) 

 
19: Kieltäytyi tilapäisesti antamasta haastattelua  

• kieltäytyi ko. kierrokselta (esim. ajanpuutteen, tilapäisen sairauden tms. syyn takia), mutta 
voi jatkokierroksilla tulla mukaan 

 
21: Ei tavoitettu (eikä ole voitu käyttää sijaisvastaajaa) 

• ei tavoitettu, osoite ja / tai puhelinnumero tiedossa 
• osoite tuntematon, asuinpaikkaa ei löydetä 
• tilapäisesti poissa (esim. työkomennuksella, ulkomailla, opiskelemassa, lomalla)  
• tavattu, ei kieltäydy, mutta aikaa ei saada sovittua 
• laitoksessa (esim. vankila, sairaala) eikä haastattelua pystytä tekemään 

 
23: Tilapäisesti poissa (ei sijaisvastaajaa) 

• tilapäisesti ulkomailla (ulkomailla oleskelu kestää alle vuoden) 
• tilapäisesti laitoksessa 

 
32: Haastattelua ei voitu tehdä kielen vuoksi 

• vastaajan käyttämä kieli on muu kuin suomi tai ruotsi 
 
34: Henkilö, joka ei kykene vastaamaan; esim. pysyvä sairaus tai vamma jne. 
 
35: (Muu nettokato. Ei haastattelijan käytössä) 

• keskusyksikkö käyttää erikoistapauksissa 
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BRUTTOKATO  
Edellisten lisäksi: 

 
51: Henkilö kuollut 
 
52: Henkilö muuttanut pysyvästi ulkomaille (ulkomailla oleskelu kestää vähintään vuoden) 
 
55: (Muu bruttokato) 

• keskusyksikkö käyttää erikoistapauksissa 
 
Katokoodeja 35 ja 55 haastattelija saa käyttää vain keskusyksikön luvalla. Keskusyksikkö 
käyttää niitä erikoistapauksissa, esim. jos kato on aiheutunut tietoliikennehäiriön tai mikron 
rikkoutumisen vuoksi (35) tai otantavirheen vuoksi (55). 
 

5.9 Tutkimuksen keskeyttäminen 

Eräissä poikkeustapauksissa tutkimus voidaan kohdehenkilön osalta keskeyttää antamalla 
Tilastokeskuksessa ns. esitäytön ohjauskoodi. 
 
Katotapauksissa tutkimus keskeytetään, jos 
 
• kadon syy on 11 (kieltäytynyt), 32 (muu kieli), 34 (pysyvä sairaus), 51 (kuollut), 52 (ulkomailla 

yli vuoden) ja 55 (muu bruttokato) tai 
• jos kahdella peräkkäisellä kierroksella ei kohdehenkilön olinpaikasta saada mitään tietoa. Tällöin 

haastattelulomakkeelle tehdään kadon merkitsemisen yhteydessä keskeytysehdotus. 
 
Saadun haastattelun jälkeen tutkimus voidaan keskeyttää, jos kohdehenkilön elämäntilanne on 
vaikean sairauden tai korkean iän takia (esim. laitoksessa oleva) sellainen, että haastattelujen 
jatkaminen tuntuu täysin sopimattomalta. Tilanteen on oltava sellainen, ettei se muutu puolentoista 
vuoden aikana. Näille tapauksille saatu vastaus kopioidaan suoraan seuraaville tutkimuskerroille. 
Keskeytysehdotus tehdään haastattelulomakkeen lopussa. Tätä menettelyä pitää käyttää harkiten, 
koska vastausten kopiointi saattaa vääristää tuloksia.  
 

5.10 Seuraavien kertojen esittely 

Haastattelun lopuksi kerrotaan vastaajille jatkosta ja kysytään seuraavan kerran tavoitettavuudesta 
(ks. 5.3. Haastattelukerrat). Jatkokierroksilla haastattelu on lyhyempi, koska haastattelulomakkeella 
hyödynnetään edellisen vastauskerran tietoja. 
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5.11 Lisätutkimukset / lisäkysymykset 

Työvoimatutkimuksen yhteydessä voidaan tehdä lisätutkimuksia. Työvoimatutkimuksen 
kysymykset ovat hyviä taustamuuttujia monille tutkittaville asioille. Lisätutkimukset voivat olla 
joko Tilastokeskuksen omia tai ulkopuolisen tilaajan toimeksiannosta tehtäviä. Erillisiä 
lisätutkimuksia varten tehdään aina omat ohjeet, oma lomake ja yleensä oma kohdekirje.  
 
Lisätutkimuksen kysymykset voivat myös olla liitettyinä suoraan työvoimatutkimuksen 
lomakkeeseen lisäkysymyksiksi, jolloin ne ”aukeavat” työvoimatutkimuksen vastausten perusteella. 
Tällainen on esimerkiksi Korjausrakentaminen -tutkimus, joka tehdään kuukausittain ammatillisesti 
talonrakennusalalla työskenteleville.  
 
Jos lisätutkimuksen kysymykset ovat osana työvoimatutkimuksen haastattelulomaketta tai jos 
lisätutkimuksen aihealue on työelämää sivuava (esim. työolobarometri), ei kohdekirjettä laadita.  
Poikkeuksena on lisäkysymyksinä tehtävä vuokratiedustelu, josta lähetetään oma kohdekirje. 
Lisätutkimushaastattelun kesto yhdessä työvoimatutkimuksen kanssa voi olla keskimäärin enintään 
30 minuuttia.  

 

5.12 Laskutus 

Työvoimatutkimuksen projektinumero on TY81H. Sillä laskutetaan myös kaikki lisätutkimukset.  
 

5.13 Yhteyshenkilöt Tilastokeskuksessa 

Kenttätyöhön liittyviin asioihin vastaa ensisijaisesti  
oman alueesi kenttäsihteeri ja 
Osmo Peltola, p. (09) 1734 2255. 
 
Tietosisältöä koskeviin kysymyksiin vastaavat lisäksi työelämäyksikössä  
Mirja Tiisanoja, p. (09) 1734 3226 ja  
Laura Hulkko, p. (09) 1734 2611 
Heidi Melasniemi-Uutela p. (09) 1734 2523 
Veli Rajaniemi, p. (09) 1734 3434 
 



 Sivu 6-1 
Elinolot TYÖVOIMATUTKIMUKSEN KÄSIKIRJA  
19.11.14 Korvaa sivun 1.6.2000 

 
 

6 Kenttätyövaiheet 

6.1 Kohdelomakkeet haastattelijoille  

Kohteiden jako haastattelijoille tehdään koneellisesti haastattelualuerekisterin perusteella. 
Tilapäisten poissaolojen vuoksi koneellisen jaon ulkopuolelle jääneet kohteet jaetaan erikseen. 
 
Kunkin tutkimuskuukauden kohdelomakkeet lähetetään haastattelijoille yhdellä kertaa kuukauden 
ensimmäistä tutkimusviikkoa edeltävän viikon aikana.  
 
Kohdelomakkeiden saavuttua on viimeistään tarkistettava työtarvikkeiden riittävyys: 
• käyntikortit /-tarrat 
• kohdekirjeet  
• kirjekuoret (kohdekirjeen lähetyskuori ja kohdelomakkeiden palautuskuori) 
• työvoimatutkimuksen esite 
• taskutilasto.  

 
Tarviketäydennykset tilataan postituksesta. 
 
Haastateltaville haetaan etukäteen puhelinnumerot. Ensimmäisen haastattelun yhteydessä kysytään 
lisäksi mahdollisuutta haastatella työpaikalta ja työnumeroa tai matkapuhelinnumeroa. 
Puhelinnumerot merkitään käyttöliittymän yhteystietoihin. 
 

6.2 Kohdekirjeet haastateltaville 

Haastattelija lähettää kunkin viikko-otoksen kohdekirjeet käyntikortteineen haastateltaville kyseisen 
tutkimusviikon puolivälissä. Työvoimatutkimuksessa käytetään seuraavia kohdekirjeitä (liite 1): 
 
• TY81 1: ensimmäistä kertaa mukana oleville puhelinkohteille 
• TY81 2: ensimmäistä kertaa mukana oleville käyntikohteille 
• TY81 3: 2.–5. kertaa mukana oleville käyntikohteille.  
 
Kotitalousosan kohteille on lisäksi omat kohdekirjeet. 
 
Käyntikortti niitataan tai tarrakäyntikortti liimataan kohdekirjeen oikeaan yläkulmaan. 
 
Kaikille tutkimuksessa ensimmäistä kertaa mukana oleville lähetetään kohdekirjeen mukana esite 
työvoimatutkimuksesta (liite 7) sekä taskutilasto. 
 
Mahdollisten lisätutkimusten kohdekirje lähetetään samalla. Lisätutkimusten kohdekirjeen 
lähettäminen puhelinkohteille kierroksilla 2–5 ei ole pakollista (ensimmäisellä haastattelukerralla 
voi kertoa lisätutkimusten mahdollisuudesta). 
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6.3 Otoksen ja lomakkeen nouto 

Haastattelija noutaa kunkin tutkimuskuukauden viikko-otokset (”omat” kohteet) ja lomakkeet 
kuukauden ensimmäisen tutkimusviikon puolivälissä ottamalla mikrolla tietoliikenneyhteyden. 
Tarkka noutopäivä ja kellonaika, jolloin lomake on noudettavissa, ilmoitetaan kohdelomakkeiden 
mukana lähetettävässä ns. tyti-kirjeessä.  
 
Tietojen siirron päätyttyä katsotaan lähetyksen mukana tullut viesti ja tarkistetaan ”Projektien 
tilasta” , että kohdelomakkeiden ja saapuneiden kohteiden lukumäärät täsmäävät. Lisäksi 
harjoitushaastattelujen puolella käydään varmistamassa, että lomakkeet toimivat kunnolla.  

 

6.4 Kohdehenkilöiden tavoittaminen / jäljittäminen  

Jos puhelinnumerossa ei vastata useamman eri kellonaikoina tehdyn soittoyrityksen jälkeen, 
tarkistetaan numeron oikeellisuus numerotiedustelusta. Jos puhelinnumeroa ei löydy, tehdään 
käyntihaastattelu. Jos vastaajaa ei tavoiteta, tarkistetaan osoite. Jos haastateltava on muuttanut, uusi 
osoite pyritään aina selvittämään. Uuden osoitteen selvittää se haastattelija, jolle kohdelomake on 
alunperin lähetetty. 
 
 Uutta osoitetta voi jäljittää kysymällä esimerkiksi: 
• postin osoitepalvelusta (ks. Haastattelijan käsikirja 4.3.-1 – 4.3.-5) 
• VRK:n maksullisesta osoitepalvelusta  
• keskusyksikön postituksesta, josta on pääteyhteys väestön keskusrekisteriin 
• isännöitsijältä / taloyhtiön huollosta vastaavalta 
• naapureilta 
• uusilta asukkailta.  
 
Puhelimitse tehtävien tavoituskertojen määrää ei ole rajoitettu. Ulkomaille ei soiteta. 
Tavoituskäyntejä tehdään enintään kaksi. Jos kohdehenkilöä ei tavoiteta ensimmäisellä käynnillä, 
jätetään osoitteeseen yhteydenottokortti, jossa pyydetään ilmoittamaan mahdollinen puhelinnumero. 
Lisäkäyntejä voi tehdä, jos ne eivät aiheuta oleellisia lisäkustannuksia. Jos on todennäköistä, ettei 
kohdehenkilöä tavoiteta kenttätyöaikana, voi haastattelun tehdä sopivalle sijaisvastaajalle.  
 
Kierroksilla 2–5 puhelinkohteille ei enää lähetetä kirjettä, vaan soitetaan suoraan (paitsi jos 
kohteelle tehdään myös lisätutkimus, voi lähettää molemmat kohdekirjeet). Käyntikohteille 
lähetetään kohdekirje TY81 3 käyntikortteineen. 
 
Ulkomailla olevien osalta toimitaan seuraavalla tavalla: 
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Merkitään kadoksi 
• jos henkilö on muuttanut ulkomaille pysyvästi tai oleskelun siellä odotetaan kestävän yhteensä 

vähintään vuoden, merkitään kadoksi. Tutkimus keskeytetään antamalla Tilastokeskuksessa ns. 
esitäytön ohjaustieto. 

 
Kuuluu Suomen työvoimaan 
• jos henkilö on tilapäisesti töissä ulkomailla suomalaisen työnantajan palveluksessa, hänet luetaan 

Suomen työvoimaan kuten myös YK-joukoissa palvelevat ja lähetystöissä työskentelevät. Tiedot 
kysytään sijaisvastaajalta. 

• jos henkilö asuu ainakin osan ajasta Suomessa, mutta työskentelee ulkomaalaisen työnantajan 
palveluksessa, hänet luetaan samoin Suomen työvoimaan. Esimerkiksi laivoilla työskentelevät, 
öljynporauslautoilla työskentelevät ja rajakunnissa asuvat, jotka käyvät työssä naapurimaassa. 

• henkilöt, jotka työskentelevät ulkomaalaisomistuksessa olevissa yrityksissä tai muissa 
työpaikoissa, jotka sijaitsevat Suomessa, luetaan Suomen työvoimaan. Tällaisia yrityksiä ovat 
esim. monikansalliset tietokonealan yritykset. 

 
Ulkomailla opiskelevat 
• merkitään opiskelijoiksi. Tiedot kysytään sijaisvastaajalta. 

 

6.5 Varsinainen haastattelu 

Ennen haastattelua varmistetaan esim. osoitteen tai syntymäajan avulla, että vastaaja on oikea 
henkilö. Sijaishaastattelussa varmistetaan sijaisvastaajan sopivuus. 
 
Haastattelulomakkeen tärkeimmät kysymykset ovat heti lomakkeen alussa. Jotta ensimmäistä kertaa 
mukana olevalla vastaajalla olisi edellytykset vastata mahdollisimman luotettavasti jo näihin 
ensimmäisiin kysymyksiin, annetaan hänelle lyhyen esipuheen avulla selvitys tulevasta 
haastattelusta. 
 
Jos kohdehenkilö haluaa lisätietoja tutkimuksesta, annetaan hänelle esimerkiksi seuraavaa 
informaatiota. 
 
Tarkoitus 
Työvoimatutkimuksen tarkoituksena on pitää työmarkkinaviranomaiset ajan tasalla Suomen 
työvoimatilanteesta. Kuukausittainen tutkimus antaa pikatilaston työssä olevista, työttömistä, 
tehdyistä työtunneista mm. sukupuolen, iän, alueen ja elinkeinon mukaan jaoteltuna. Tutkimusta 
käytetään myös suhdannemittarina (nousu- ja laskusuhdanteet) ja samoin tutkimus antaa tietoa 
rakenteellisista muutoksista työmarkkinoilla. Lisäksi tutkimuksen tuloksia käytetään 
kansainvälisissä vertailuissa. 
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Otos 
Tutkimuksen otos poimitaan satunnaisesti Tilastokeskuksen väestötietokannasta. Poimitut henkilöt 
edustavat yhdessä Suomen 15–74-vuotiasta väestöä. Jokainen kohdehenkilö "edustaa" noin 300 
samaa sukupuolta olevaa, samanikäistä ja samalla alueella asuvaa henkilöä. Lisäksi poimitaan 
erillinen otos 75 vuotta täyttäneistä, joita ei haastatella. 
 
Tulosten yksiselitteisyyden takia täytyy mittauksen kohdistua määrätylle tutkimusviikolle. 
 
Tulosten luotettavuuden takia on tärkeää, että kaikki kohdehenkilöt vastaavat kysymyksiin. Kato 
aiheuttaa virheitä tutkimustuloksiin. 
 
"Ei muutoksia" 
Toisella tai jollain seuraavalla tutkimuskerralla vastaaja voi sanoa, että "mikään ei ole muuttunut 
viime kerran jälkeen". Vastaajalle voi selittää, että tässä tutkimuksessa äärimmäisen pienetkin 
muutokset ovat merkittäviä. Esimerkiksi tunnin muutos tehdyissä työtunneissa tulee periaatteessa 
300 muulle henkilölle. Jos kohdehenkilö sanoo, ettei muutoksia tule ja että haastattelu on 
seuraavalla kerralla turhaa, voidaan korostaa, että muutoksia saattaa kuitenkin helposti tapahtua; 
kohdehenkilö voi olla esimerkiksi poissa työstä loman, sairauden tms. syyn takia, kohdehenkilön 
työtehtävät saattavat muuttua samalla työnantajalla, kotona oleva tai opiskelija voi tehdä 
tilapäistyötä, työajan pituus voi määrätyllä viikolla olla erilainen jne. 
 
"Ei työssä" (yli 63-vuotiaat) 
Vanhat ihmiset saattavat sanoa, että he ovat työnsä tehneet. Vuoden 2005 alusta Suomessa otettiin 
käyttöön niin sanottu joustava vanhuuseläkeikä. Useimmilla aloilla on mahdollista siirtyä eläkkeelle 
joustavasti 63–68 vuoden iässä. Myös eläkkeellä ollessa tehdystä työstä karttuu eläkettä. 
Eläkeuudistuksen myötä yli 60-vuotiaiden työhön ja koulutukseen osallistuminen on alkanut 
kiinnostaa entistä enemmän. Tutkimuksella kerätään myös tietoa erilaisista hoitovelvollisuuksista 
kuten sairaan, vammaisen tai iäkkään sukulaisen hoitamisesta. Tästä syystä vuonna 2005 siirrytään 
haastattelemaan kaikki 65–74-vuotiaat joka tutkimuskerta. Yhtenä syynä tähän on myös se, että  eri 
tutkimuskerroilla on  hieman eri kysymyksiä. 
 
Vuonna 2004 Suomessa oli noin 15 000 yrittäjää ja yrittäjäperheenjäsentä sekä 5 000 palkansaajaa, 
jotka olivat täyttäneet 65 vuotta. Jos näitä henkilöitä ei olisi otettu mukaan tutkimukseen, saisimme 
aivan väärän kuvan mm. maatalouden työpanoksesta. Myös tehdyt työtunnit jäisivät paljon alle 
todellisen, jos yli 65-vuotiaiden työtunteja ei otettaisi mukaan. 
 
Tulokset 
Tutkimuksen tulokset julkaistaan taulukkoina, joista ei voida erottaa yksittäisen vastaajan tietoja. 
Tilastokeskus ei luovuta tunnistettavia tietoja kenellekään. Tilastokeskuksen henkilökunnalla, ml. 
haastattelijat, on lakisääteinen vaitiolovelvollisuus. 
 
Kysymyskohtaiset haastatteluohjeet ovat luvussa 10. 
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6.6 Aineiston palautus 

Työvoimatutkimuksen tuotantoaikataulu on erittäin tiukka. Ensimmäiset tulokset saadaan noin 
puolentoista viikon kuluttua kunkin tutkimuskuukauden kenttätyön päättymisestä. Tämän takia on 
erittäin tärkeää, että haastattelut tehdään mahdollisimman nopeasti jo kenttätyöajan alussa ja valmiit 
haastattelut lähetetään päivittäin Tilastokeskukseen. 
 
Tutkimusviikkojen kenttätyöaikojen päättymisajankohdat (päivä ja kellonaika, johon mennessä 
viimeiset tiedot on lähetettävä) ilmoitetaan kunkin kuukauden tyti-kirjeessä. Ennen viimeistä 
lähetystä tarkistetaan ”Projektien tilasta”, ettei koneelle ole jäänyt tekemättömiä tai kesken olevia 
haastatteluja. Kohdissa ”Siirtoja toiselta”, ”Haastattelematta” ja ”Kesken” ei saa olla kohteita. 
 
Tiukka tuotantoaikataulu edellyttää ehdottomasti ilmoitettujen määräaikojen noudattamista. 
 
Kohdelomakkeet palautetaan kenttätyöajan päätyttyä. 

 

6.7 Tiivistelmä kenttätyövaiheista 

 
 
1. 

 
Tarkista tarvikkeiden riittävyys. 

 
2. 

 
Etsi puhelinnumerot. 

 
3. 

 
Lähetä kohdekirjeet 
* ensimmäistä kertaa mukana oleville haastateltaville 
   – kohdekirje TY81 1, jos puhelin löytyy 
   – kohdekirje TY81 2, jos puhelinta ei löydy. 
* 2–5 kertaa mukana oleville käyntikohteille  
   – kohdekirje TY81 3. 

 
4. 

 
Nouda otos ja lomake 

 
5. 

 
Tee haastattelut / merkitse yhteydenottotiedot 

 
6. 

 
Lähetä tehdyt haastattelut päivittäin. 

 
7. 

 
Palauta kohdelomakkeet. 
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7 Keskeisimmät määritelmät 

TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 

Maassa asuva 15 – 74-vuotias väestö 

TYÖVOIMA  

Työllisten ja työttömien summa. Työvoimaan kuuluvuus 
on preferenssijärjestyksessä ensimmäisenä henkilön 
toiminnan laatua määriteltäessä. Esimerkiksi 
osapäivätyössä käyvä perheenemäntä luokitellaan 
työvoimaan kuuluvaksi eikä perheenemännäksi. Samoin 
koululainen, joka lomansa aikana käy työssä tai on 
työttömänä, lasketaan työvoimaan kuuluvaksi tänä aikana. 
 
Työlliset 
 
Työlliseksi luetaan henkilö, joka on tutkimusviikolla tehnyt 
ansiotyötä jonkin verran (vähintään tunnin) rahapalkka tai 
luontaisetua vastaan tai voittoa saadakseen tai ollut 
tilapäisesti poissa työstä. Työlliset voivat olla palkansaajia, 
yrittäjiä tai perheenjäsenen yrityksessä palkatta avustavia. 
 
Alityölliset 
Alityölliseksi luetaan työllinen henkilö, joka tekee osa-
aikatyötä, koska kokoaikatyötä ei ollut tarjolla tai tekee 
lyhennettyä työviikkoa työnantajan toimesta tai jolla ei 
ollut työtä tilausten tai asiakkaiden vähyyden tai 
lomautuksen takia. 
 
Osa-aikatyölliset 
Palkansaaja tai yrittäjä, joka tutkimushaastattelussa ilmoitti 
oman arvionsa mukaisesti olevansa päätyössään osa-
aikatyössä, luokitellaan osa-aikatyölliseksi. 
 
Määräaikainen työ 
Määräaikaisessa työsuhteessa olevaksi luetaan palkansaaja, 
jonka työsopimus on solmittu määräajaksi, koeajaksi tai 
tietyn työn suorittamisen ajaksi. 
 
Työttömät 
 
Työttömäksi luetaan henkilö, joka tutkimusviikolla 
• on työtä vailla, etsinyt työtä aktiivisesti viimeisten 

4 viikon aikana palkansaajana tai yrittäjänä ja 
voisi vastaanottaa työtä 2 viikon kuluessa. 

• on työtä vailla ja odottaa sovitun työn alkamista 2 
viikon kuluessa. 

 
Määräajaksi lomautetut luokitellaan työllisiksi. 
ILO:n sääntöjen mukaan vähäinenkin työnteko menee työt-
tömyyden edelle. 

TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT 

Työvoimaan kuulumattomaksi luokitellaan henkilö, 
joka ei tutkimusviikkona ollut työllinen tai työtön. 
Työvoimaan kuulumattomien pääryhmät ovat: 
• Varusmiehet 
• Opiskelijat / koululaiset 
• Eläkkeellä iän tai työvuosien perusteella 
• Työkyvyttömät 
• Omaa kotitaloutta hoitavat 
• Muut 
 
Piilotyöttömät 
 
Piilotyöttömäksi luetaan työvoiman ulkopuolella oleva 
henkilö, joka haluaisi ansiotyötä ja olisi myös työhön 
käytettävissä 2 viikon kuluessa, mutta ei etsinyt työtä 
viimeisten 4 viikon aikana. Piilotyöttömät voidaan 
jakaa syyn mukaan, miksi ei ole etsinyt työtä, niihin, 
jotka ovat luopuneet työnhausta, koska uskovat, ettei 
sopivaa työtä ole tarjolla esimerkiksi iän, puutteellisen 
koulutuksen tms. syyn vuoksi ja toisaalta niihin, joilla 
syynä on opiskelu, lasten hoito, terveydellinen tai 
jokin muu syy. 
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TUNNUSLUKUJA 
 
Työvoimaosuus 
Työvoimaan kuuluvien prosenttiosuus työikäisestä väestöstä 
 
Työllisyysaste 
15–64-vuotiaiden työllisten prosenttiosuus samanikäisestä väestöstä 
 
Työttömyysaste 
Työttömien prosenttiosuus työvoimasta. 
 
 

7.1 15 – 64-vuotiaan väestön jakautuminen toiminnan  mukaan vuonna 2004 

 

Molemmat sukupuolet

Muut
3,6 %

Työkyvyttömät
6,5 %

Eläkeläiset
3,8 %

Kotitaloustyötä 
tekevät
2,7 %

Opiskelijat
9,6 %

Työttömät
6,6 %

Työvoimaan 
kuulumattomat

26,2 %
Työlliset
67,2 %
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7.2 Kuukausittain tehtävän työvoimatutkimuksen tiet osisältö 

1. Työvoimaan kuuluminen ym. 
 
• Työvoima 
• Työvoimaosuudet 
• Työlliset 
• Työllisyysaste 
• Työttömät 
• Työttömyysaste 
• Työvoimaan kuulumattomat (opiskelijat, koti-

taloutta hoitavat, eläkeläiset, ym.) 
• Pääasiallinen toiminta (oma käsitys) 
 
2. Työpaikkaa ja ammattia koskevia tietoja 
sekä pää- että sivutyössä 1 
 
• Työpaikan (päätyö) koko 
• Työpaikkojen lukumäärä 
• Toimiala 
• Työnantajasektori (yksityinen, kunta, valtio) 
• Maatilan päätuotantosuunta 
• Työpaikan sijaintikunta / -maa 
• Ammatti 
• Ammattiasema 
• Sosioekonominen asema 
• Yrittäjien palkattu työvoima 
• Tietokoneen käyttö työssä 
• Ammatillinen järjestäytyminen (2. neljännes) 
 
3. Työsuhteeseen liittyviä tietoja 
 
• Työsuhteen pysyvyys / määräaikaisuus 
• Määräaikaisen työsuhteen syy 
• Työllistämis- / työmarkkinatuella työllistetty  
• Työsuhteen kesto 
• Kotona työskentely 
• Miten sai tiedon nykyisestä työpaikasta 
 

                                                 
1 Ei-työllisillä tiedot koskevat edellistä työpaikkaa. 

4. Työaikatietoja 
 
• Normaali viikkotyöaika 
• Osa-aikatyö / kokoaikatyö 
• Osa-aikatyön syy 
• Tehdyt työtunnit (työpanos)  
• Keskimääräinen työaika viikko / vuosi (tehdyt    

    työtunnit) 
• Tehdyt työpäivät 
• Ylityö (palkallinen / palkaton) 
• Päivystys (työpaikalla / kotona) 
• Sivutyö 
• Lauantai- / sunnuntaityö 
• Iltatyö / yötyö 
• Vuorotyö 
• Työstä poissaolo (syy, poissaolopäivät syyn 

mukaan) 
 
5. Työttömyys, alityöllisyys, työnhaku 
 
• Työttömyyden tausta (työssä, opiskelu ym.) 
• Työllistämis- / työmarkkinatuella työllistetty 

ennen työttömyyttä 
• Työttömyyden kesto 
• Työnhakutavat 
• Etsityn työn laatu 
• Työnhaun voimassaolo työvoimatoimistossa 
• Toivottu viikkotyöaika 
• Aika, jolloin viimeksi asioinut 

työvoimatoimistossa 
• Lomautus määräajaksi / toistaiseksi 
• Alityöllisyys 
• Piilotyöttömyys 
• Työnhaku, hakutavat ja haun syy myös 

työllisiltä 
• Työttömyyskorvauksen saanti 
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6. Opiskelu ja koulutus viimeksi kuluneiden 
neljän viikon aikana 
 
• Osallistuminen tutkintokoulutukseen 
• Tutkintokoulutuksen taso 
• Osallistuminen muuhun kuin 

tutkintokoulutukseen ml. erilaiset kurssit, 
luennot ym. 

• Koulutustilaisuuksien lukumäärä 
• Osallistuiko koulutukseen työhön tai ammattiin 

liittyen 
• Koulutuksen sijoittuminen työaikaan nähden 
• Opetustuntien lukumäärä neljän viikon aikana 

yhteensä 
 
7. Suoritettu koulutus 
 
• Yleissivistävä pohjakoulutus 
• Suoritettu tutkinto (Tutkintorekisteri) 
• Tutkinnon koulutusaste 
• Tutkinnon koulutusala  
 
8. Aikaisempi toiminta 
 
• Tilanne vuosi sitten 
• Vuoden takaista työpaikkaa koskevat tiedot 

(TOL, ammattiasema ym.) 
• Ei-työllisten aikaisempi ansiotyö viimeisten 8 

vuoden aikana 
• Ei-työllisten aikaisempaa työpaikkaa koskevat 

tiedot (TOL, ammattiasema, ammatti ym.) 
 

9. Kotitalouden rakenne  
(5. kertaa mukana olevat) 
 
• Siviilisääty (ml. avoliitto) 
• Kotitalouden koko 
• Kotitalouden jäsenten toiminta, työaika 
• Kotona asuvat alle 18-vuotiaat lapset (lkm, ikä) 
 
Tärkeimmät taustamuuttujat keskeisille 
työllisyys-  ja työttömyysindikaattoreille 
 
• Sukupuoli 
• Ikä 
• Siviilisääty 
• Koulutus 
• Alue 
• Toimiala 
• Työnantajasektori (yksityinen, kunta, valtio) 
• Ammatti 
• Ammattiasema 
• Sosioekonominen asema 
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8 Haastattelun kulku 

8.1 Yleistä kysymyksistä ja CATI-lomakkeen rakenne 

 
Lomakkeella on vain tosiasiakysymyksiä. 
 
Kysymykset luetaan sanasta sanaan lomakkeelta. Jos vastausta ei saada ensimmäisellä kerralla, 
toistossa voidaan käyttää työohjeessa olevia määritelmiä. Varo kuitenkin johdattelemasta vastaajaa 
esim. tarjoamalla suoraan jotakin valmista vastausvaihtoehtoa. Kaikki vastausvaihtoehdot tulee aina 
esittää samanarvoisina. 
 
Kysymykset luetaan kysymysmerkkiin asti. 
 
Haastateltavan tulee ensisijaisesti valita sopiva vastausvaihtoehto. Määritelmiä ja ohjeita käytetään 
auttamaan vastaajaa epäselvissä tilanteissa. Haastattelun kulkua on pyritty ohjaamaan siten, että 
vastaaja ei joudu omasta näkökulmastaan ”väärään rooliin” ja vastaamaan kysymyksiin, jotka eivät 
hänen tilanteeseensa sovi. 
 
Vaikka kysymysten sanamuotoja on tehty eri tilanteisiin sopiviksi, kaikkia erikoistilanteita ei 
pystytä ottamaan huomioon. Haastattelijan on silloin sovellettava sanamuotoa sopivaksi 
aikaisempiin vastauksiin tai merkittävä vastaus ilman että kysymystä esitetään.  
 
”Muu syy”  vastausvaihtoehdon käyttöä pitäisi välttää ja yrittää sijoittaa vastaus olemassa oleviin 
vaihtoehtoihin. 
 
Päivämääriin pitää merkitä kaikki tiedot eli päivä, kuukausi ja vuosi muodossa ppkkvvvv. Jos 
vastaaja ei muista tarkkaa tietoa, kysytään arviota. Vain täysin epäselvä tapaus merkitään EOS. Voit 
myös itse tehdä arvion vastaajan tietojen perusteella. Päivämäärän täyttäminen, vaikka 
arvioitunakin, on tärkeää etenkin työttömyyden kestoa (E8) ja työsuhteen kestoa (T14) koskevissa 
kysymyksissä. 
 
Usein vastaaja voi muistaa esim. vuodenajan ja vuoden, muttei muuta. Silloin voidaan käyttää 
seuraavanlaisia arvioita. 
 
Talvi  Kevät  Kesä Syksy  
Alkuvuodesta =  
2.1. 

Alkukeväästä =  
1.3. 

Alkukesästä = 
1.6. 

Alkusyksystä =  
1.9. 

Talvella =  
15.1. 

Keväällä =  
15.4. 

Kesällä =  
15.7. 

Syksyllä =  
15.10. 

Keskitalvesta = 
15.1. 

Keskikeväästä = 
15.4. 

Keskikesästä = 
15.7. 

Keskisyksystä = 
15.10. 

Lopputalvesta = 
15.2. 

Loppukeväästä = 
15.5. 

Loppukesästä = 
15.8. 

Loppusyksystä = 
15.11. 
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Vastaukset ohjaavat haastattelun kulkua. Pääjako haastattelussa tehdään ”työllisen” ja ”ei työllisen” 
välillä. Koska työnetsimistä koskevat kysymykset tehdään kaikille, haastattelijan ei tarvitse 
määritellä työttömyyttä. Työvoimatutkimuksessa henkilöllä voi olla useita toimintoja 
tutkimusviikolla. Toiminnan laatua ei tarvitse määritellä haastattelun aikana. Henkilön määrittely 
työlliseksi, työttömäksi tai muuhun toiminnan laatuun tehdään haastatteluaineiston perusteella 
jälkikäteen käyttämällä ns. päättelysääntöjä.  
 
”Työllisten” kysymyksistä on tehty erilaisia sanamuotoja ja reittejä työpaikkojen lukumäärän ja 
ammattiaseman (palkansaaja / yrittäjä) mukaan. Myös muille haastateltaville on tehty omia 
kysymyksiä. 
 
Työvoimatutkimuksen kysymykset koskevat pääosin tiettyä tutkimusviikkoa, joka on ilmoitettu 
sekä kohdelomakkeella että haastattelulomakkeella. Viikko täsmennetään kysymyksissä 
päivämäärien ja viikonpäivien ja viikon numeron avulla. Jos tutkimusviikko sisältää jotain 
poikkeuksellista, esim. arkipyhän, mainitaan tästä. 
 
Kysymykset on muotoiltu niin, että niissä esiintyy "viime / toissa viikko". Jos haastattelu tapahtuu 
vasta kolmannella viikolla tutkimusviikon jälkeen, voidaan viikko ilmoittaa seuraavasti: 
 
Tämän tutkimuksen kysymykset koskevat pääosin tilannetta kolme viikkoa sitten eli viikkoa 
maanantaista sunnuntaihin 15.–21.11. 
 
1. Olitteko tuolla viikolla työssä yhtenä tai useampana päivänä .......... 
 
Osaan kysymyksistä on esitäytetty jatkokierroksille (2–5) edellisellä haastattelukerralla saadut 
vastaukset, kuten työpaikkaa, ammattia, ammattiasemaa ja työaikaa koskevia tietoja. Haastattelija 
tarkistaa, ovatko tiedot pysyneet samoina. Jos tieto on muuttunut, avautuu varsinainen kysymys, 
johon muuttunut vastaustieto kirjataan. 
 
Esitäytetyn tiedon samana kirjaamisessa pitää olla huolellinen. Vastaaja voi liiankin helposti sanoa, 
että tieto on pysynyt samana. 
 
Osa kysymyksistä tehdään vain kerran ja sen jälkeen ne kopioidaan koneellisesti vastaustietoihin. 
Tällainen kysymys on esim. T14 (milloin työsuhde alkoi). 
 
Haastattelun kulusta saa yleiskäsityksen seuraavalla sivulla olevan lomakekartan avulla. 
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TYÖVOIMATUTKIMUS 2005, CATI-LOMAKKEEN RAKENNE  
 
KAIKKI: HENKILÖTIETOJEN TARKISTAMINEN 

ASUUKO ULKOMAILLA TAI LAITOKSESSA 
 
KAIKKI: TOIMINTA TUTKIMUSVIIKOLLA: K1–K10  

LOMAUTUS: L1–L3  
 
"TYÖLLINEN"  

 
"EI-TYÖLLINEN"  

TYÖPAIKKOJEN LKM: T1–T3 AIKAISEMPI TOIMINTA JA TYÖKOKEMUS:  
M1–M14 

PÄÄTYÖ: T4–T14  
PALKANSAAJA: P1–P26 YRITTÄJÄ: Y1–Y17  
2. neljännes: atk 2. neljännes: atk  
  
SIVUTYÖ: S1–S10  
  
ALITYÖLLISYYS: X1–X3, T24, T25  
TYÖN ETSIMINEN: T15–T25 TYÖN ETSIMINEN: E1–E16    
TYÖVOIMATOIMISTON ASIAKKUUS: R1–R3, 
T23b 

TYÖVOIMATOIMISTON ASIAKKUUS: R1–R3 

 
2. NELJÄNNES: TYÖLLISET, TYÖTTÖMÄT JA LOMAUTETUT: A MMATILLINEN 
JÄRJESTÄYTYMINEN A1–A3 

 
KAIKKI 15–74-VUOTIAAT: SUORITETTU PERUSKOULUTUS: R12 
KAIKKI 15–74-VUOTIAAT: OPISKELU 4 VIIKON AIKANA: KL1, KL4, KR1A –KR5.2 

 
2. neljännes: TILANNE VUOSI SITTEN:  
T28–T40 

2. neljännes: TILANNE VUOSI SITTEN: 
E17–E28 

 
2. neljännes: ASUINPAIKKA VUOSI SITTEN: V1–V3 
 
1. tutkimuskerta: KAIKKI ULKOMAILLA SYNTYNEET: SYNTYMÄMAA: H1–H2 
 
 
KORJAUSRAKENTAMINEN n. 500:lle toimialan ja ammatin perusteella valituille: KRJ1–KRJ6 
 
1. tutkimuskerta: VUOKRATIEDUSTELU 18–74-V. VUOKRALLA ASUVILLE: VKT1–VKT17  
 
5. tutkimuskerta: KOTITALOUSOSA 
 
5. tutkimuskerta: V. 2005 lisätutkimus: Työn ja perheen yhteensovittaminen 
 
 
KAIKKI: YHTEYDENOTTOTIEDOT 
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8.2 Lomakkeelle siirtyminen 

Kohdehenkilön yhteystietonäytöltä siirrytään haastattelulomakkeelle vasta kun on selvää, että 
haastattelu voidaan suorittaa. 
 
HUOM! Kohdenumerosta ei enää pääse takaisin yhteystietonäytölle. Jos on edennyt sinne asti eikä 
haastattelua voikaan sillä hetkellä tehdä, täytyy siirtyä eteenpäin lomakkeelle ja keskeyttää 
haastattelu. Kohdenumeroa ei saa muuttaa.  
 
Haastattelulomake avautuu näyttöön, jolla on kohdenumero, haastattelijanumero, päiväys, 
kellonaika, tutkimusvuosi ja -kuukausi (kohdistin on tällä kohdalla), tutkimusviikko, tutkimuskerta 
ja kohdehenkilön etunimet. 
 
Seuraavalla näytöllä on kohdehenkilön sukunimi, sukupuoli, syntymäaika ja kansalaisuus sekä 
syntymäkotikunta. 
 

8.3 Haastattelun päättäminen  

Lopussa kysytään / tarkistetaan ns. rekisteriasuinkunta, jossa vastaaja on kirjoilla (esimerkiksi 
opiskelijoilla rekisteriasuinkunta voi usein olla eri kuin opiskelunaikainen asuinkunta), merkitään 
haastattelutapa sekä merkitään mahdollinen ehdotus tutkimuksen keskeyttämisestä 1.–4. 
tutkimuskerroilla. 
 
Vapaamuotoisesti kysytään / tarkistetaan puhelinnumero- ja osoitetiedot 1.–4. tutkimuskerroilla. 
Tiedot lisätään / korjataan tarvittaessa käyttöliittymän yhteystietoihin. Huomautusruudulle 
kirjoitetaan mahdolliset kontaktitiedot seuraavaa tutkimuskertaa varten. Yhteys- ja kontaktitiedot 
siirtyvät kohteen mukana seuraavalle tutkimuskerralle. 
     
Jos lomakkeen status on kesken tai kato, haastattelulomakkeelle pääsee normaalisti uudelleen. 
Tehtyyn haastatteluun pääsee vain ns. diaarionumeron avulla, joka kysytään tarvittaessa kent-
täsihteeriltä. Yhteystietoihin ja huomautusruudulle pääsee kaikissa tapauksissa. 
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9 Esitäytettävät kysymykset 

9.1 Kysymykset, joihin esitäytetään vastaustietoja 2–5-kierroksilla 

Jos blaise-lomakkeen kysymykseen on esitäytetty tietoja, ko. kysymykseen on lisätty E ja suluissa oleva 
esitäyttö luetaan. 
 

Esitäytettävät kysymykset: 
  
 

T6.E Onko työpaikkanne edelleen (Tilastokeskus)? 
1. Kyllä  
2. Ei  → T6F avautuu 

  
 
 T6.F Onko kyseessä uusi työpaikka vai yrityksen nimen muutos? 

1. uusi työpaikka  → T6 avautuu  
2. yrityksen nimi on muuttunut → T6G 

  
 
 T6.G Mikä on työnantajanne ja työpaikkanne uusi nimi? 

Työpaikan nimi: __________________________ → T4E 
 

TOIMIPAIKAN NIMI, JOS MONITOIMIPAIKKAINEN YRITYS 
  
 

T4.E Oletteko edelleen (palkansaaja)? 
1. Kyllä   
2. Ei → T4 avautuu 

  
 

T7.E Onko työpaikkanne sijaintikunta edelleen (Helsinki)? 
1. Kyllä  
2. Ei → T7 avautuu 

  
 

T8.E Onko työpaikkanne lähiosoite edelleen (Työpajakatu 13)? 
1. Kyllä  
2. Ei → T8 avautuu 

  
 

T9.E Sijaitseeko työpaikkanne edelleen (Ruotsi)? 
1. Kyllä  
2. Ei → T9  avautuu 
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T10.E Onko työpaikkanne toimiala edelleen (tilastotuotanto)? 
1. Kyllä  
2. Ei → T10 avautuu 

 
  

T11.E Onko tilanne päätuotantosuunta edelleen (sikojen hoito)? 
1. Kyllä   
2. Ei → T11 avautuu 

  
 

T12.E Onko ammattinne edelleen (yliaktuaari)? 
1. Kyllä  
2. Ei → T12 avautuu 

  
 
 T13.E Työskenteleekö työpaikassanne edelleen (200–499) henkeä? 

1. kyllä 
2. ei → T13 avautuu 

  
 

P1.E Oletteko edelleen (kokoaikatyössä)? 
Y1.E 1. Kyllä 

2. Ei → P1, Y1 (avautuu) 
  
 

P2.E, P3.E Tavanomainen (säännöllinen) viikkotyöaikanne oli viime kerralla  
Y4.E, Y5.E xxx  tuntia, onko se edelleen sama? 

1. Kyllä  
2. Ei → P2, Y4 (avautuu) 

  
 
 P21E Onko työsuhteenne edelleen (määräaikainen tai tilapäinen)? 
  1. Kyllä 
  2. Ei → P21 (avautuu) 
 
 

Tähän tullaan, jos T1 osoittaa, että on sivutyö 
 

S3.E Onko sivutyöpaikkanne (TÄRKEIN) edelleen (City-Sokos)?  
1. Kyllä  
2. Ei → S3 (avautuu) 

 
JOS TUTKIMUSVIIKOLLA USEITA SIVUTÖITÄ, KYSYTÄÄN TÄRKEIN 

  
 

S1.E Oletteko sivutyöpaikassanne edelleen (palkansaaja)?  
1. Kyllä  
2. Ei → S1 (avautuu) 
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S4.E Onko sivutyöpaikkanne  sijaintikunta edelleen (Turku)? 
1. Kyllä  
2. Ei → S4 (avautuu) 

  
 

S5.E Onko sivutyöpaikkanne lähiosoite edelleen (Merikotkantie 15 E)? 
1. Kyllä  
2. Ei → S5 (avautuu)  
  

 
S6.E Sijaitseeko sivutyöpaikkanne edelleen (Norja)? (LUE NORJASSA) 

1. Kyllä  
2. Ei → S6 (avautuu) 

  
 

S7.E Onko sivutyöpaikkanne toimiala edelleen (vähittäiskauppa)? 
1. Kyllä  
2. Ei → S7 avautuu 

  
 

S8.E Onko tilanne (sivutyö) päätuotantosuunta edelleen (kasvinviljely)? 
1. Kyllä   
2. Ei → S8 avautuu 

 
 
 X2.E Ilmoititte edellisellä kerralla ihannetyöajaksenne (xx) tuntia viikossa. Onko  
  näin edelleen? 
  1. Kyllä 
  2. Ei  → X2 avautuu 
  
 
  Tarkistetaan, jos IKÄ<30 ja R12≠1, muille kopioidaan 
 
 R12.E Onko korkein suorittamanne yleissivistävä koulutus edelleen 

(peruskoulu tai keskikoulu)? 
1. Kyllä 
2. Ei → R12 avautuu  

  
 
 M2.E Päättyikö viimeisin ansiotyönne vuonna (xxxx)? 

1. kyllä 
2. ei →  M2 avautuu ja sen jälkeen M5 ja M8.E, jonka perusteella 
  tehdään joko 1. kerran tai paneeliosan M-kysymykset. 

 
 
 M2c.E Oliko työn päättymiskuukausi (xx), kuten viimeksi on merkitty? 
  1. Kyllä 
  2. Ei → M2c avautuu ja sen jälkeen M5 ja M8.E, jonka perusteella  
    tehdään joko 1. kerran tai paneeliosan M-kysymykset. 
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 M4.E Jäittekö pois työstä (xx.xx.xxxx), kuten viime kerralla on merkitty? 
  1. Kyllä 
  2. Ei → M4 avautuu 
 
  

M8.E Oliko viimeisin työpaikkanne (Tilastokeskus)? 
1. Kyllä  
2. Ei → M8 avautuu 

  
 
 M6.E Olitteko viimeisimmässä työssänne (palkansaaja)? 

1. Kyllä   
2. Ei → M4 avautuu 

 
  9 - 4 

M9.E Oliko työpaikkanne sijaintikunta  (Helsinki)? 
1. Kyllä  
2. Ei → M9 avautuu 

  
 

M10.E Oliko työpaikkanne lähiosoite  (Työpajakatu 13)? 
1. Kyllä  
2. Ei → M10 avautuu 

  
 

M11.E Sijaitsiko työpaikkanne (Ruotsi)? 
1. Kyllä  
2. Ei → T9 jne. (avautuu) 

 

 
M12.E Oliko työpaikkanne toimiala (tilastotuotanto)? 

1. Kyllä  
2. Ei → M12 avautuu 

  
 

M13.E Oliko tilanne päätuotantosuunta (sikojen hoito)? 
1. Kyllä   
2. Ei → M13 avautuu 

  
 

M14.E Oliko viimeisin ammattinne (yliaktuaari)? 
1. Kyllä 
2. Ei → M14.E avautuu 
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ESITÄYTETÄÄN, MUTTA ESITÄYTETTYÄ TIETOA EI LUETA VA AN KÄYTETÄÄN 
APUTIETONA  

 
T21.E, E8.E Milloin aloitte etsiä työtä? 

 
JOS HAASTATELTAVA EI MUISTA, KYSY ONKO EDELLINEN PÄIVÄMÄÄRÄ  
(PVKKVV) VOIMASSA. 

 
PVM ___.___.______ 

 
Huom. Päivämäärä kirjoitetaan aina, vaikka se olisi sama kuin esitäytetty. Kysymys koskee viimeisimmän 
työnhaun alkamista, jos on välillä tehnyt jotain muuta. Aivan satunnainen pieni työnteko  tai muu toiminta 
välillä ei katkaise työnhaun aloittamista. 
 
T2.E Työpaikkojen lukumäärä, jos edellisellä kerralla enemmän kuin yksi työpaikka 
            -                                          edellisen kerran vastaus: (x) 
 
P12.E Vuorotyön tekeminen 
 -  edellisen kerran vastaus: (x) 
 
P20.E, Y15.E Osa-aikaisuuden syy 
 -  edellisen kerran vastaus: (x) 
 
P22.E Määräaikaisuuden syy 
 -  edellisen kerran vastaus: (x) 
 
M5.E Syy edellisen työsuhteen päättymiseen 
 -  edellisen kerran vastaus: (x) 
 
Huom. Vastausvaihtoehto merkitään aina, vaikka se olisi sama kuin esitäytetty. 
 

9.2 Kokonaan poisjääviä kysymyksiä 2–5. kierroksill a 

Tiedot kopioidaan edellisestä vastauksesta. 
 
R12. Korkein suoritettu yleissivistävä pohjakoulutus kopioidaan, jos IKÄ>29, alle 30-vuotiailta 
tarkastetaan edellisen kerran vastaus, jos ei silloin ollut suorittanut ylioppilastutkintoa. 
 
H1. Missä maassa olette syntynyt? 
-> 1. haastattelukerran vastaus kopioidaan seuraaville kerroille. 
 
H2. Kuinka kauan asunut Suomessa? 
-> 1. haastattelukerran tieto kopioidaan 2. ja 3. kerralle sellaisenaan ja 4. ja 5. kerralla ensimmäisen 
tutkimuskerran vastaukseen lisätään 1 jos H2= 0–10, mutta jos H2=11 niin vastaus pysyy samana. 
 
T14 (työn alkamisvuosi ja -kuukausi) kopioidaan, jos työpaikka on pysynyt samana eli T6E=1 
(kyllä) tai T6F=2 (yrityksen nimi on muuttunut), muuten kysytään. 
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Jos T6.E=1 ja T7.E=1 niin ei kysytä T8:aa eikä T9:ää vaan työpaikan osoite ja sijaintimaa 
kopioidaan edelliseltä haastattelukerralta. 
 
Jos S3.E=1 ja S4.E=1 niin ei kysytä S5:tä eikä S6:ta vaan sivutyöpaikan osoite ja sijaintimaa 
kopioidaan edelliseltä haastattelukerralta. 
 
Jos M8.E=1 ja M9.E=1 niin ei kysytä M10:ä eikä M11:a vaan entisen työpaikan osoite ja 
sijaintimaa kopioidaan edelliseltä haastattelukerralta.
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10 Kysymyskohtaiset ohjeet: kaikki 15–74-vuotiaat 

TOIMINTA TUTKIMUSVIIKOLLA  
 
Lomakkeen ensimmäisillä kysymyksillä kartoitetaan vastaajan toimintaa. Kysymyksillä (K1–K3, 
K9) selvitetään henkilön mahdollista työllisyyttä (työssä tai tilapäisesti poissa työstä) 
tutkimusviikolla. Muilla kysymyksillä ( K7–K8, K10) selvitetään muuta toimintaa mm. vastaajan 
omaa käsitystä pääasiallisesta toiminnastaan. 
 
Vastaajalla voi olla tutkimusviikolla useampia toimintoja samanaikaisesti. Tarkoituksena on sekä 
helpottaa haastattelua että saada tietoa tosiasiallisesta tilanteesta. Jos kysymykset tuntuvat toistavan 
samaa, jonka vastaaja on jo selvästi kertonut, voit merkitä vastauksen esittämättä kysymystä.  
 
Työnetsimistä kysytään kaikilta 15–64-vuotiailta, myös työllisiltä. Tämä ei tarkoita sitä, että kaikista 
tulee työttömiä. Haastattelutilanteessa vastaajaa ei saa painostaa antamaan tiettyjä vaihtoehtoja, eikä 
pyrkiä sosiaalisesti hyväksyttävään tai hallintokäytäntöön perustuvaan vastaukseen (ellei kysymys 
ole suoraan sitä koskeva).  
 
Vastaajan lopullinen toiminnan laatu eli työmarkkina-asema määräytyy usean eri kysymyksen 
perusteella. Henkilön on täytettävä tietyt ehdot (usein monia ehtoja) tullakseen luokitelluksi 
johonkin ryhmään. Esimerkiksi työttömäksi luokittelu tapahtuu määritelmän mukaisin 
päättelysäännöin usean eri kysymyksen perusteella. Vastaajan oma käsitys toiminnastaan voi 
poiketa työvoimatutkimuksen määrittelyistä, jotka noudattavat kansainvälisen työjärjestön ILO:n ja 
EU:n tilastoviraston Eurostatin suosituksia. Haastattelija ei myöskään aina tiedä, mihin ryhmään 
vastaaja tullaan luokittelemaan lopullisessa tilastoinnissa. Keskeiset määritelmät on esitetty luvussa 
7.1. 

 
ANSIOTYÖ (K1)  
 
Työvoimatutkimuksen keskeinen tavoite on tehdyn ansiotyön kartoittaminen. Tutkimme, kuinka 
moni käy työssä ja paljonko hän on tehnyt työtä (tehdyt työtunnit, työpäivät) tutkimusviikolla. 

 
K1:ssä selvitetään (vähintään yhden tunnin) ”työssäoloa” ansiotyössä. Jos vastaaja on ollut koko 
viikon tilapäisesti poissa työstä, merkitään ’ei’. Kysymys koskee päätyötä, jos henkilöllä on useita 
töitä. Vähäinenkin työ katsotaan päätyöksi, esimerkiksi, jos opiskelija tai eläkeläinen on tehnyt 
jonkin verran työtä. 

 
Ansiotyö tarkoittaa työtä, josta maksetaan rahapalkkaa, tai se tuottaa yrittäjä- tai myyntituloa. 
Ansiotyö on työtä, jota tehdään palkansaajana jonkin yrityksen tai yhteisön palveluksessa. 
Ansiotyötä tekevät myös työnantajayrittäjät, yksinäisyrittäjät, ammatinharjoittajat, freelancerit tai 
perheyrityksissä ja maatiloilla palkkaa vastaan työskentelevät perheenjäsenet, jotka tuottavat 
tuotteita tai palveluita markkinoille. Ansiotyöhön luetaan myös julkinen (valtion ja kuntien) toi-
minta ja voittoa tavoittelematon toiminta (ml. edustusurheilu). Ammatinharjoittajalla ei aina ole yri-
tystä (tutkijat, taiteilijat, muusikot tms.). 
Ansiotyölle on ominaista, että siihen liittyy usein muodollinen organisaatio, yritys, maatila, yhteisö 
tai osuuskunta. 
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Ansiotyöhön luetaan em. taloudellinen toiminta, vaikka myyntituloa, voittoa tai palkkiota ei ole 
vielä saatu, jos se kuitenkin on toiminnan tarkoituksena. 
 
Ansiotyöksi luetaan myös erilaisilla työvoimapoliittisilla toimenpiteillä järjestetty työ, vaikka siitä 
saatu korvaus olisi vain peruspäivärahan suuruinen, esim. työharjoittelu tai työkokeilu,  joista 
maksetaan päivärahaa vastaavaa työmarkkinatukea. Työnantajaksi merkitään se työpaikka, jossa 
harjoittelu tms. tapahtuu. 
 
Yhden tunnin sääntö tarkoittaa em. ansiotyötä. Vastaaja on palkansaaja tai yrittäjä. Esimerkiksi 
tilastohaastattelija, joka teki tunninkin työtä, luetaan mukaan. 
 
Kaikkea työtä ei lasketa ansiotyöksi. Työvoimatutkimuksessa ansiotyöksi ei lueta esim. oman 
kotitalouden hoitamista, omien lasten hoitoa, remonttitöitä omassa kodissa, oman pihan 
kunnossapitoa jne. 
 
Luottamustoimet eivät ole ansiotyötä, vaikka niistä maksettaisiin korvaus. Usein korvaus tai osa 
siitä on annettava henkilön taustayhteisölle. Pääluottamusmiehet ovat kuitenkin ansiotyössä. 
 
Oman talon rakentaminen lasketaan ansiotyöksi, koska siitä saadaan merkittävää taloudellista 
hyötyä. 
 
Omaishoitajan työ lasketaan ansiotyöksi vain, jos kunta maksaa siitä normaalin, esim. 
perushoitajan, palkan, muuten omaishoitaja luokitellaan kotitaloustyötä tekeväksi. 
 
Esimerkkejä 
 
On ansiotyötä: 
• Taulujen maalaaminen myyntiin 
• Lehmien lypsäminen (maito myyntiin tai muiden eläinten ravinnoksi) 
• Oman talon/kesämökin tms. rakentaminen 
• Ruuan laitto maatilan palkollisille 
• Metsämarjojen, sienien tms. poimiminen myyntiin 
• Palkallinen työharjoittelu 
• Vieraan tai sukulaisen lapsen hoito korvausta vastaan. Esim. jos isoäiti hoitaa lapsenlasta ja 

saa tästä korvauksen esim. rahassa tai luontoisetuna. 
• Sijoitusperheenä toimiminen, mikäli haastateltava kokee sen työksi. 
• Työkoulutuksessa olo, jos työnantaja maksaa palkkaa ko. ajalta. 

 
Ei lueta ansiotyöksi: 
• Taulujen maalaaminen harrastuksena 
• Hyväntekeväisyysjärjestöissä toimiminen ilman korvausta 
• Uskonnollisissa tehtävissä toimiminen palkatta 
• Omien lasten hoitaminen, vaikka saisi kotihoidontukea 
• Palkaton työharjoittelu 
• Talkoilla tehty työ 
• Koululaisten taksvärkkipäivät 
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• Omaishoitajan työ pienehköllä korvauksella  
Kuntouttava työtoiminta: Pitkään työttömänä olleille voidaan järjestää kuntouttavaa työtoimintaa, 
joka edistäisi työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Toiminnasta päättää kunta. Osallistuvalle 
maksetaan työmarkkinatukea ja / tai toimeentulotukea ja lisäksi ylläpitokorvausta. Henkilö luetaan 
pääsääntöisesti työvoiman ulkopuolelle ja työttömäksi vain, jos täyttää työttömän ehdot.  
Osa tällaisista henkilöistä kokee kuitenkin olevansa aidosti työssä ja ehkä työnantajakin maksaa 
pientä lisää muiden korvausten lisäksi. Tällaiset henkilöt voidaan lukea työllisiksi.  
 
Soviteltua päivärahaa saava henkilö, joka työskentelee jaksoissa esim. 2 viikkoa työtä, 2 viikkoa 
työttömyyskorvauksella, luetaan työlliseksi (osa-aikatyö) myös niinä jaksoina jolloin ei ole työssä ja 
saa työttömyyskorvausta. 
 
Sivutyö / Päätyö 
Jos henkilö on ollut tutkimusviikolla koko viikon poissa päätyöstä ja tehnyt kuitenkin sivutyötä, 
merkitään lomakkeen alkuosan kysymykset ( K, P , T ja Y) päätyön mukaan eli K1=2, K2=2, K3=1 
jne. Sivutyö ja siinä tehdyt tunnit ym. merkitään vasta sivutyötä koskevissa S-kysymyksissä. Jos 
tilanne selviää vasta matkan varrella, täytyy palata takaisin lomakkeen alkuun. Yleensäkin 
lomakkeen alkupään kysymykset koskevat vain päätyötä. Kuitenkin, jos henkilö on ottanut 
päätyöstä palkatonta virkavapaata pidemmäksi ajaksi (yli kuukauden) ja tekee muuta työtä tänä 
aikana, merkitään tämä 'muu' työ päätyöksi ja unohdetaan alkuperäinen työ tänä aikana. 
 
Poikkeustapauksia 
 
Yleisen käytännön mukaan henkilö luetaan työlliseksi, jos hän on tehnyt tunninkin palkallista työtä 
tutkimusviikkona. Tietyissä poikkeustapauksissa, jolloin työ on ollut täysin satunnaista ja vähäistä, 
tästä perussäännöstä poiketaan. 
 
Ansiotyötä tekeviksi ei lueta esim. 
• Vammaista, joka työskentelee suojatyöpaikassa ja saa vain nimellistä palkkaa, lähinnä 

taskurahaa, vaikka "työaika" olisi useita tunteja. viikossa. Työ katsotaan tällöin askarteluksi 
tai terapiaksi.  

• Suojatyöpaikoissa työskentelee myös henkilöitä, jotka saavat normaalia tai lähes normaalia 
työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Tämä työ katsotaan ansiotyöksi. 

• Koululaista, joka on jakanut satunnaisesti esim. mainoksia tunnin tai pari, eikä työ perustu 
pitempiaikaiseen sopimukseen. 

• Omaa kotitaloutta hoitavaa tai eläkeläistä, joka on satunnaisesti yhtenä päivänä hoitanut 
naapurin lasta korvausta vastaan. 

• Työtöntä, joka on tehnyt tutkimusviikolla työtä satunnaisesti tunnin pari. 
 
YRITTÄJÄPERHEENJÄSENEN TYÖ (K2)  
 
Jos vastaaja on ollut työssä perheenjäsenen yrityksessä tai maatilalla ilman palkkaa, merkitään K2 = 
1 ”Kyllä” . Yrittäjäperheenjäsen voi tulla työlliseksi myös jo K1:n kautta. Tieto yrittäjä-
perheenjäsenenä toimimisesta saadaan varsinaisesti kysymyksen T4 kautta. 
 
Perheen yrityksessä palkatta työskentelevillä tarkoitetaan samassa kotitaloudessa asuvia tai vähän 
laajennettuna samassa pihapiirissä asuvia, joilla on yhteinen kotitalous ja jotka työskentelevät em. 
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yrityksessä tai maatilalla. Opiskelija, joka asuu tilapäisesti toisella paikkakunnalla lasketaan 
perheenjäseneksi. 
 
POISSAOLO TYÖSTÄ (K3)  
 
Jos vastaaja ei tutkimusviikolla tehnyt ansiotyötä lainkaan, kysytään mahdollisesta työstä 
poissaolosta. Tässä ansiotyöllä tarkoitetaan samaa kuin K1–K2:ssa. Poissaoloajan pituus voi 
vaihdella. Tavallisimpia poissaolon syitä ovat loma tai sairaus. Koko viikon poissaolon syytä/syitä 
ja poissaolopäiviä kysytään K9:ssa. 
 
Jos työsuhde on olemassa, työstä poissaolleiksi (K3=1 "Kyllä") luetaan myös äitiys-, isyys-, tai 
vanhempainvapaalla olevat, osa-aikaeläke, palkallisella virkavapaalla olevat, lyhyellä palkattomalla 
virkavapaalla olevat sekä lomautetut, jotka odottavat määräajaksi tapahtuneen lomautuksen 
päättymistä. Em. lomautetuille tehdään jatkossa sekä lomautetun että työllisen kysymykset. 
 
Jos poissaolon syynä on pitkään jatkunut sairaus ja eläkkeelle siirtyminen tai muu työstä 
poisjääminen on todennäköistä, ei merkitä enää tilapäisesti työstä poissaolleeksi, vaikka 
muodollinen työsuhde on olemassa. Merkitään K3=2 "EI". 
 
Vaikka on työsuhde, työstä poissaolleiksi ei merkitä seuraavia tapauksia: varusmiespalvelu, 
lastenhoito kotihoidon tuella, palkaton pitkä (yli kuukauden kestävä) virka- tai sapattivapaa, 
työnvuorotteluvapaa (työvoiman ulkopuolella olevia). Heille merkitään K3=2 "EI". 
 
Osa-aikaeläkkeellä oleva luokitellaan tilapäisesti työstä poissaolleeksi (K3=1) , jos tutkimusviikko 
on ollut "eläkeviikko". Poissaolon syy tulee esiin K9:ssä (vaihtoehto 13. eläke tai osa-eläke). 
 
Työn vuorotteluvapaalla tai sapattivapaalla (yli kuukauden) oleville merkitään siis "EI", vaikka 
heillä onkin työsuhde. Vuorotteluvapaakokeilusta on toistaiseksi voimassa oleva laki. 
Vuorotteluvapaan pituus on vähintään yhtäjaksoisesti 90 kalenteripäivää ja yhteensä enintään 359 
kalenteripäivää. Vuorotteluvapaan ajaksi työnantajan on palkattava tilalle työtön henkilö. 
Työnvuorotteluvapaita voi olla myös muunkinlaisia (epävirallisia), joista on sovittu työnantajan 
kanssa. 
 
Vuorotteluvapaalla olevat luokitellaan pääsääntöisesti työvoiman ulkopuolelle ja K10:ssä 
määritellään pääasiallinen toiminta, mitä henkilö tekee vapaalla ollessaan. Satunnais- tai sivutöiden 
tekeminen vapaalla ollessa on mahdollista ja silloin henkilö luokitellaan työlliseksi. Työttömäksi 
tällaisella vapaalla olevaa henkilöä ei lueta, vaikka hänelle maksetaankin osittaista 
työttömyyskorvausta. 
 
Siirtyy kokoaikatyöstä osa-aikaiseksi - työtön tilalle - työssä vuorotellen 
Kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön siirtyvälle voidaan myöntää osa-aikalisää julkisista rahoista, jos 
työnantaja palkkaa tilalle työttömän työnhakijan (asetus). Työ on usein järjestetty niin, että henkilöt 
työskentelevät vuoroviikoin. Työtön, joka on palkattu tilalle, luokitellaan työlliseksi ja tilapäisesti 
poissaolleeksi myös vapaaviikolla, vaikka hän saakin työttömyyskorvausta tältä viikolta. Samalla 
tavalla merkitään myös osa-aikatyöhön siirtynyt vastaavassa tilanteessa. 
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ERIKOISTAPAUKSIA TOIMINTAA MÄÄRITELTÄESSÄ  
 
Palkallisella virkavapaalla oleva merkitään työstä poissaolevaksi ( K3=1 ). Samoin merkitään 
palkaton virkavapaa, jos se on käytetty lyhyehköön (enintään 1–2 viikon kestäneeseen) lomaan. 
Muuten palkaton virkavapaa luokitellaan sen hetkisen toiminnan mukaan esim. kotitaloustyöhön, 
opiskeluun, muuhun toimintaan jne. 
 
Apurahan / stipendin saajat luokitellaan yleensä ansiotyötä tekeviksi (työllisiksi), esim. kirjailija, 
joka kirjoittaa apurahan turvin tai tutkija, joka tekee tutkimustyötä apurahalla, esim. Suomen 
Akatemian rahoituksella. Sen sijaan opiskelija, joka valmistelee opinnäytettä ja on saanut pienehkön 
stipendin tai apurahan tätä varten, luetaan opiskelijaksi. 
 
Työsiirtoloissa olevat vangit sekä muut vangit, jotka tekevät työtä ja saavat siitä työehtosopi-
muksen mukaista palkkaa, luetaan ansiotyötä tekeviksi. Vain päivärahaa saavien vankien työtä ei 
lueta ansiotyöksi. 
 
Työllistämis- tai työmarkkinatuella työllistetyt henkilöt, luetaan työllisiksi riippumatta siitä, 
mitä heille maksetaan ja kuka maksaa. Työllistämistukea maksetaan työnantajille (kunta tai 
yksityinen), kun nämä työllistävät työttömän henkilön. Työllistäjänä voi olla myös valtio, jonka 
osalta palkat maksetaan tarkoitukseen varatusta määrärahasta. Tukea saavien palkkaus on alan 
työehtosopimusten mukainen, jolloin tuki muodostaa osan  palkasta.  
 
Työmarkkinatukea  voidaan maksaa työharjoittelussa oleville. Heillä ei ole normaalia 
työsopimusta, vaan työvoimatoimisto solmii työnantajan kanssa harjoittelusopimuksen, jolla 
tähdätään henkilön työmarkkinavalmiuksien  parantamiseen. Tällaisen tuen piirissä on pääasiassa 
nuoria.  
 
Edellä mainitut tapaukset (työllistämistuki, työmarkkinatuki) luetaan työvoimatutkimuksessa 
työllisiksi .   
 
Työmarkkinatukea maksetaan myös työttömäksi luokiteltaville henkilöille. Työmarkkinatukea 
saavat ne henkilöt, joilla työttömyysturvan  (kassa-avustus, työttömyyskorvaus) enimmäisraja ylittyy 
ja toisaalta ne, joilla työttömyysturvan saannin työssäoloehto ei täyty (nuoret). 
Myös työvoimakoulutuksessa tai kuntouttavassa työtoiminnassa oleville voidaan maksaa 
työmarkkinatukea ja sen lisäksi ateria- ja matkakustannusten korvauksia. Työvoimakoulutuksessa 
tai kuntouttavassa työtoiminnassa olevat voivat olla työttömiä, jos he täyttävät 
työvoimatutkimuksen työttömyyden määritelmän ehdot. Muussa tapauksessa heidät luokitellaan 
työvoiman ulkopuolelle.    
 
Kertausharjoituksissa oleva henkilö, joka normaalisti on työllinen, merkitään työstä poissa 
olleeksi kertausharjoitusten aikana. Jos muu, ei-työssä oleva, henkilö on kertausharjoituksissa 
tutkimusviikolla, sitä ei katsota ansiotyöksi. 
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Lakkautuspalkalla  oleva tai ns. kultaisen kädenpuristuksen saanut henkilö on irtisanottu 
työpaikastaan. Hän ei ole enää työssä, mutta työnantaja maksaa palkan esim. vuoden ajalta. Näitä 
henkilöitä ei merkitä ansiotyöstä poissaolleiksi, vaan K3=2. Jos tällainen henkilö täyttää työttömän 
ehdot, hänet voidaan luokitella työvoimatutkimuksessa työttömäksi. 
 
PÄÄASIALLINEN TOIMINTA (K7– K8, K10)  
 
Toiminnan laatua (K8) kysytään ”työllisiltä”, jos ansiotyö ei ole pääasiallinen toiminta (K7=2). 
Merkitään vastaajan oman valinnan mukaan. Useista vaihtoehdoista valitaan yksi eli tärkein. 
Huomaa, että työssäkäyvä voi saada myös eläkettä, sen voi ilmoittaa tässä. Näytöllä on ohje, jos 
vastaaja ei osaa valita. Ohjeen mukaan päätoiminta on se, johon käyttää eniten aikaa tai saa eniten 
tuloja. Mutta myös osa-aikatyö voi olla päätoimintaa, jos se on esim. säännöllistä. Toisaalta 
eläketulot voivat olla tärkeitä, vaikka vastaaja olisi kokoaikatyössäkin. Jos K7:ssa vastaa ”Ei”  se ei 
vaikuta haastatteluun muuten, vaan ”työllisten” kysymykset kysytään joka tapauksessa.  
 
Kysymys K10 tehdään "ei työllisille". Pääasiallinen toiminta merkitään vastaajan oman ilmoituksen 
mukaan. Kysymyksellä haetaan vastausvaihtoehdoissa lueteltuja toimintoja. Joku voi vastata 
olleensa lomalla, mutta häneltä pitää yrittää saada joku listassa mainituista toiminnoista esim. 
eläkkeellä, opiskelija tai työtön lomalla olon sijaan. Vaihtoehdoista valitaan yksi eli tärkein. 
 
Kysymyksissä K8 ja K10 merkitään hoitovapaalla ilman voimassaolevaa työsuhdetta olevat 
kohtaan 9 (hoitaa omaa kotitaloutta, omia perheenjäseniä). 
 
Opiskelijat ja koululaiset, jotka tekevät töitä lomilla mutta opiskelevat muun ajan, merkitään 
lomatyön aikana pääasialliselta toiminnaltaan opiskelijoiksi. 
 
3. ja 4. vaihtoehdoista lomautus on ensisijainen työttömyyteen nähden. Haastattelijan ei tarvitse 
tässä määritellä työttömyyttä, jos vastaaja sanoo olevansa työtön tai lomautettu, se merkitään. 
 
Työkyvyttömyyseläkkeiksi (sairaseläke) (5) luetaan kaikki sellaiset eläkkeet, joissa edellytetään 
työkyvyn alenemista. Varsinaisen työkyvyttömyyseläkkeen lisäksi niihin luetaan mm. yksilöllinen 
varhaiseläke, rintamaveteraanien eläke sekä sotilasvammalain perusteella maksettava elinkorko. 
Eläke voi olla myös määräaikainen. Työkyvyttömäksi luokiteltava henkilö on aina alle 65-vuotias. 
 
Kelan maksama ”kansaneläke” voi olla joko työkyvyttömyyden perusteella myönnetty 
työkyvyttömyyseläke tai jokin iän perusteella maksettava eläke. 
 
Vuoden 2005 alusta lähtien yksityisaloilla vanhuuseläkkeelle voi jäädä joustavasti 63–68 vuoden 
iässä. Julkisilla aloilla työskennelleillä voi olla henkilökohtainen eläkeikä, joka voi olla alempi kuin 
63 vuotta. Julkisella sektorilla voi jäädä eläkkeelle joko henkilökohtaisessa eläkeiässä tai joustavasti 
63–68 vuoden iässä. 
 
Eläkkeellä iän tai työvuosien perusteella olevaksi (6) luetaan kaikki 65 vuotta täyttäneet, jotka 
eivät kuulu työvoimaan. Työvoimaan kuulumattomia 65 vuotta täyttäneitä ei merkitä esim. 
kotitaloustyöhön tai työkyvyttömiksi. Tähän ryhmään luetaan mm. kansaneläke (iän perusteella), 
työeläke, yrittäjäeläke, varhennettu vanhuuseläke, sukupolvenvaihdoseläke, luopumiseläke, -tuki tai 
-korvaus, työttömyyseläke. 
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Vaihtoehto 9, hoiditte omaa kotitaloutta, omia perheenjäseniä, on tarkoitettu esimerkiksi niille 
kotona lapsia hoitaville naisille, jotka eivät ole äitiyslomalla tai kokoaikaisella hoitovapaalla työstä. 
Eli vaihtoehdot 7 ja 8 ovat ensisijaisia vaihtoehtoon 9 nähden. 
 
Perhe-eläkettä saavaa ei merkitä eläkeläiseksi, vaan esimerkiksi kohtiin 9 tai 8.  
 
Kysymyksistä K8–K10 tulee erilaisia hyppyjä vastauksista riippuen, joten vastausten tallentamisessa 
tulee olla erityisen huolellinen, ettei haastattelu ohjaudu vahingossa väärälle reitille. 
 
POISSA TYÖSTÄ KOKO VIIKON –  
POISSAOLON SYY JA POISSAOLOPÄIVÄT (K9)  
 
Kysymys tehdään niille, jotka K3:ssa ovat sanoneet olleensa koko viikon poissa työstä. Ensiksi 
kysytään poissaolon syyt ja sitten poissaolopäivien lukumäärät. 
 
Kysymys on monivalintakysymys, joten vaihtoehdot käydään läpi. Jos vastaaja ilmoittaa heti syyn 
tai syyt, ne merkitään semmoisenaan. Tarvittaessa tehdään vielä lisäkysymys: "Entä oliko jotain 
muita syitä"? Syiden jälkeen kysytään poissaolopäivien lukumäärät syytyypeittäin. Merkitään 
vastaajan oma ilmoitus. 
 
Poissaolopäivien summaksi ei tarvitse tulla 7, sillä esim. normaaleja viikonloppuvapaita ei kysytä. 
 
Poissaolon syitä ja päiviä on kahdenlaisia, eli niitä jotka  
• kuvaavat menetettyä työaikaa tilapäisen syyn, esim. sairauden tai lakon takia tai  
• ovat sovittuja tai ansaittuja vapaapäiviä, kuten lomapäivät. 
 
Yleisohjeena voidaan pitää, että ns. menetetyt työpäivät lasketaan suhteessa henkilön säännölliseen 
työaikaan. Esimerkiksi, jos henkilö tekee kolmipäiväistä työviikkoa ja on ollut sairaana koko 
kalenteriviikon (7 päivää) merkitään 3 päivää kohtaan 2. ”oma sairaus tai tapaturma” eikä 7 
päivää. Tämä ”menetetyn työpäivän” sääntö koskee seuraavia vastausvaihtoehtoja: oma sairaus (2), 
pekkasvapaa (5), lakko tai työsulku (6), opiskelu (8), töiden tai tilausten puute (9), lomautus (10), 
perheenjäsenen tai omaisen hoito (11), huono sää (12), eläke tai osa-aikaeläke (13). 
 
Jos henkilö on ollut poissa työstä koko viikon ja poissaolon syynä on ns. ansaittu vapaa, kuten loma 
tai lomarahavapaa (1) tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa (3), merkitään poissaolopäiviksi 
yleensä 6 päivää normaaliviikkona, jolloin ei ole ollut arkipyhiä. 
 
Jos lauantaita ei jollakin alalla lasketa lomapäiväksi, merkitään koko viikon poissaolopäiviksi 5 
päivää normaaliviikkona. 
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11 Kysymyskohtaiset ohjeet: työlliset 

TYÖPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ (T1–T3)  
 
Tutkimuksen alussa selvitetään, onko vastaajalla yksi työpaikka vai useita työpaikkoja (T1). Sivutyö 
tulee tässä kohdin esille. Tarkoituksena on ohjata ne, joilla on vain yksi työpaikka "päätyön" 
kysymyksiin, ja muut T2:een, jossa kysytään työpaikkojen lukumäärä. 
Kysymyksessä tarkoitetaan sellaisia työpaikkoja, joissa vastaaja työskenteli tutkimusviikolla tai 
josta hän oli tilapäisesti poissa työsuhteen tai työn jatkuessa. 

 
Työpaikkoja on yksi, jos työantajia tai palkanmaksajia on yksi (palkansaaja). Yrittäjillä ja 
ammatinharjoittajilla on yksi työpaikka silloin, jos yrityksiä tai maatiloja on yksi tai jos ammatti on 
sama (esim. freelancer), vaikka työantajia tai asiakkaita on useita (esim. konsultti, asianajaja, muu-
sikko). Freelancerit ovat ammatinharjoittajia ja ohjautuvat yrittäjien kysymyksiin, vaikka heillä 
olisikin useita työpaikkoja (ammatti pysyy usein samana). 

 
Jos työpaikkoja on useita, ohjataan vastaaja edelleen T3:ssa sen mukaan onko hänellä ”päätyö" ja 
sivutöitä vai ei selvää ”päätyötä”. Jos henkilöllä on päätyö ja sivutöitä, kysytään myös sivutöistä. 
Merkitse vain ne, jotka eivät osaa nimetä päätyötä vaihtoehtoon "ei päätyötä, kaikki työpaikat yhtä 
tärkeitä" (T3=2). Jatkossa heitä pyydetään valitsemaan tärkein työpaikka, joka merkitään päätyöksi, 
toiseksi tärkein merkitään sivutyöksi. 

 
Jos henkilö on työssä yhdessä työpaikassa, se on aina päätyö. Jos vastaaja oli työssä useassa 
työpaikassa, päätyö merkitään vastaajan ilmoituksen mukaan. Jos se on epäselvää, päätyö on se 
johon käyttää enemmän aikaa tai saa enemmän tuloja. Esimerkiksi lääkärin päätyöksi voi merkitä 
sairaalan, jos hän on suurimman osan työajastaan siellä, vaikka tulot yksityispraktiikasta olisivat 
suuremmat. 

 
Sivutyö on henkilöllä, jolla tutkimusviikolla oli useampia kuin yksi työpaikka. Jos vastaajalla on 
useita samanarvoisia työpaikkoja, haastateltava valitsee niistä yhden, itselleen tärkeimmän, 
ensimmäiseksi työksi ja siitä kysytään samat kysymykset kuin päätyöstä. Toiseksi valitsemastaan 
työstä häneltä kysytään samat kysymykset kuin sivutyöstä. 

 
Jos henkilön toimenkuvaan kuuluu kiertäminen saman työnantajan eri työpaikoissa esim. opettaja 
käy pitämässä tunteja useassa kunnan peruskoulussa tai lukiossa, merkitään " yksi työpaikka". Tässä 
tapauksessa työnantajaksi merkitään kouluvirasto ja toimialaksi opetustoimi. Samantyyppisiä 
kiertäviä toimia voi olla muillakin aloilla. 
 
AMMATTIASEMA (T4, S1, M6, E22, T34)  

 
Ammattiasemaa kysytään useassa kohtaa. Merkitse pääsääntöisesti vastaajan ilmoituksen mukaan. 
Freelancerit merkitään ammatinharjoittajiksi. Vastausvaihtoehtoa "muu" pitäisi välttää ja yrittää 
sijoittaa henkilö varsinaisiin vaihtoehtoihin. Yrittäjiltä kysytään, onko heillä palkattua työvoimaa 
(T5, S2, M7), jotta saadaan selville työnantajayrittäjät. Palkatta työskentelevä perheenjäsen ei ole 
palkattua työvoimaa. 
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Kysymyksestä T4 ohjautuvat palkansaajat P-kysymyksiin ja yrittäjät ym. Y-kysymyksiin. 
 
Ammattiaseman määritelmiä: 

 
Palkansaaja (1) on henkilö, joka saa korvauksen työstään palkkana tai palkkiona. 
• Palkansaaja on tavallisesti vieraan palveluksessa, mutta esim. jos tytär tai poika työskentelee 

vanhempiensa yrityksessä ja saa säännöllistä rahapalkkaa, hänet luetaan palkansaajaksi. 
• Osakeyhtiössä työskentelevä omistaja, joka yksin tai yhdessä perheenjäsenten kanssa omistaa 

vähemmän kuin puolet yrityksestä, luokitellaan palkansaajaksi. 
• Kunnallinen perhepäivähoitaja on palkansaaja, kun taas yksityinen perhepäivähoitaja luetaan 

yrittäjäksi. 
 

Yrittäjä, maatalousyrittäjä, ammatinharjoittaja (2, 3,4) on henkilö, joka hoitaa yksin tai 
puolisonsa kanssa omistamaansa taloudellista yritystä tai omaa tai vuokrattua maatilaa tai harjoittaa 
itsenäistä ammattia tai toimii freelancerina. Yrittäjä voi olla yksinäisyrittäjä tai hänellä voi olla 
palkattua työvoimaa. 
 
Kysymyksessä on oma vastausvaihtoehto maatalousyrittäjille, joten heidät pitää sijoittaa 
vaihtoehtoon 2 eikä esim. vaihtoehtoon 3. 
 
• Maatilan emäntä, joka yhdessä miehensä kanssa tai yksin hoitaa tilaa on pääsääntöisesti 

maatalousyrittäjä riippumatta tilan omistussuhteista. 
• Yksityinen perhepäivähoitaja, jolla on yksi tai useampia vieraita lapsia hoidossa, on yrittäjä. 
• Kommandiitti- tai avoimessa yhtiössä toimiva omistaja on yrittäjä. 
• Osakeyhtiössä työskentelevä omistaja, joka yksin tai perheensä kanssa omistaa vähintään 

puolet yrityksestä, luetaan yrittäjäksi. Yrittäjä voi saada myös säännöllistä palkkaa. Em. tiedon 
saamiseksi voi epäselvissä tapauksissa selvittää haastateltavalle säännön. On kuitenkin 
todennäköistä, että tällaiset henkilöt ilmoittavat itsensä yrittäjiksi. 

• Freelancer määritellään ammatinharjoittajaksi. Hänet voidaan luokitella myös palkansaajaksi, 
jos hän on ollut vakituisesti pidemmän aikaa yhden työnantajan palveluksessa. 

• Jos ammatin harjoittaminen edellyttää huomattavaa omaisuuden sijoittamista, henkilö luetaan 
yrittäjäksi, vaikka hän tekee vakituisesti työtä yhdelle työnantajalle. Esimerkiksi autoilija, joka 
harjoittaa ammattiaan omistamallaan autolla, on yrittäjä, vaikka hänellä olisi vakituinen työ 
yhdellä työnantajalla. Samoin kirvesmies, joka rakentaa talon myyntiä varten omista 
materiaaleista luetaan yrittäjäksi. Jos ammatin harjoittaminen ei edellytä erityistä oman 
omaisuuden sijoittamista ja henkilö toimii vieraan palveluksessa, hänet luetaan 
palkansaajaksi. Esimerkiksi kirvesmies, joka rakentaa toiselle taloa tämän hankkimista 
materiaaleista, on palkansaaja. 

 
Perheenjäsenen yrityksessä tai maatilalla palkatta työskentelevillä yrittäjäperheenjäsenillä (5, 
6) tarkoitetaan samassa kotitaloudessa asuvia tai vähän laajennettuna samassa pihapiirissä asuvia, 
joilla on yhteinen kotitalous ja jotka työskentelevät em. yrityksessä tai maatilalla ilman varsinaista 
rahapalkkaa. Työstä saa usein luontoisetuja. Opiskelija, joka asuu tilapäisesti toisella 
paikkakunnalla lasketaan perheenjäseneksi. Tietoa kysytään myös K2:ssa, jossa se on tavallaan 
aputietona toimintaa määriteltäessä. 
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Tähän ryhmään luetaan esim. 
• Tytär tai poika, joka työskentelee vanhempiensa yrityksessä esim. maatilalla ilman varsinaista 

palkkaa. 
• Vaimo, joka avustaa miestään tämän omistamassa yrityksessä (esim. kuljetusliike) ilman 

varsinaista palkkaa. 
 
TYÖNANTAJAN / TYÖPAIKAN / YRITYKSEN NIMI (T6, S3, M 8, E19, T31) 
 
Työpaikalla tarkoitetaan sitä itsenäistä toimipaikkaa, jossa henkilö työskentelee. Toimipaikka 
määritellään seuraavasti: 

Toimipaikka on yhden yrityksen tai julkisyhteisön omistama, yhdessä paikassa sijaitseva ja 
pääasiassa yhdenlaisia tavaroita ja palveluja tuottava yksikkö. 

 
Näin ollen esimerkiksi sairaanhoitajan toimipaikaksi katsotaan koko sairaala eikä osasto, jolla hän 
työskentelee sairaalan sisällä. 
 
Työnantajan tai yrityksen nimeä kysytään, jotta saadaan selville toimiala, jolla henkilö työskentelee. 
Tärkeätä on, että nimestä ilmenee se toimipaikka, jossa vastaaja on työssä. Työnantaja on aina se, 
johon vastaajalla on työsuhde ja joka maksaa palkan. Siten esim. Jos henkilö on työvoimaa 
vuokraavan yrityksen palkkalistoilla (esim. Eila Kaisla), merkitään työpaikan nimi, toimiala, osoite 
ja myös työpaikan koko tämän yrityksen mukaan eikä sen työpaikan mukaan, jossa kulloinkin 
työskennellään. Samoin vartiointiliikkeestä tavarataloon palkatun vahtimestarin työpaikka on 
vartiointiliike eikä tavaratalo. Siivousliikkeen palveluksessa olevan työntekijän työpaikka on ko. sii-
vousliike eikä se työpaikka, jota siivotaan. 
 
Projektitöissä työpaikka ei riipu rahoittajasta. Projekti voi toimia esimerkiksi paikallisen TE-
keskuksen myöntämällä EU-rahalla, mutta työpaikaksi merkitään se itsenäinen toimipaikka, jossa 
työ tehdään. Jos taas kyse on TE-keskuksen yhteydessä toimivasta projektista, on työpaikkana 
tällöin kyseinen keskus. 
 
Kirjoita työnantajan tai yrityksen nimi, ja jos nimessä on yhtiömuoto (OY, KY jne.) myös 
yhtiömuotolyhenne, esimerkiksi Puutyö Mäkinen KY 
 
Jos työnantajalla on useita toimipaikkoja, kirjoita sen toimipaikan nimi, jossa vastaaja on työssä. 
Toimipaikka tarkoittaa yrityksen, konsernin, yritystyyppisen yksikön tai julkishallinnon paikallista 
toimialayksikköä, joka pääasiallisesti toimii yhdellä toimialalla. 
 
Esimerkkejä monitoimipaikkaisista työnantajista: 
 
Nokia-yhtymä – Nokia Mobile Phones – Salon tehdas 
Ulvilan kunta – Yläasteen koulu 
 
Nokia-yhtymä on konsernin nimi, Nokia Kaapeli tytäryhtiön nimi, Pikkalan tehdas toimipaikan 
nimi. Konsernin nimeä ei yleensä tarvitse kysyä. Ulvilan kunta on työnantajan nimi, Yläasteen 
koulu toimipaikan nimi. Kirjoita molemmat. 
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Työnantajan nimeä käytetään joissakin jatkokysymyksissä yksilöimään, mistä työpaikasta on puhe. 
Jos henkilöllä on useita työpaikkoja, on erityisen tärkeää, että nimet erottuvat toisistaan, jos 
työnantaja on sama, mutta toimipaikka eri.  
 
Esimerkiksi: 
Ulvilan kunta - Yläasteen koulu 
Ulvilan kunta - Terveyskeskus 
 
Itsenäisen ammatinharjoittajan tai freelancerin toimialaksi voi ilmoittaa ammatin, jota harjoitetaan: 
(koti)ompelija, (koti)kampaaja, TV-toimittaja, taidemaalari, näyttelijä. 
 
Työpaikan toimiala luokitellaan v. 2003 alusta 3-numeroisena, joten työpaikkaa koskevat tiedot 
tulee kysyä mahdollisimman tarkasti. 
 
Jos henkilö kieltäytyy ilmoittamasta työpaikan nimeä, KIRJOITETAAN nimen kohdalle         
KIELTÄYTYY tai EI HALUA VASTATA, jolloin tämä esitäyttyy seuraavalle kerralle työpaikan 
nimen kohdalle. Tuntematonta käytetään esim. jos sijaisvastaaja ei tiedä työpaikan nimeä ja muissa 
vastaavissa tapauksissa. 
 
TYÖNANTAJAN / TYÖPAIKAN / YRITYKSEN KUNTA (T7, S4, M9, E24, T36) 
 
Tässä tarkoitetaan sitä toimipaikkaa, jossa vastaaja itse työskentelee. Kuntaa varten on valikko. Älä 
käytä lyhenteitä, vaan kirjoita kunnan nimi kokonaisuudessaan. Jos henkilön työssäkäyntikunta 
vaihtelee koko ajan, kirjoita ”useassa kunnassa”, sen koodi on 001. 
 
Jos työpaikka sijaitsee ulkomailla, kirjoita ”ulkomaa”, sen koodi on 200. Tämän jälkeen tulee uusi 
kysymys (T9, S6, M11, E26, T38) työpaikan sijaintimaasta, kirjoita maan nimi ja valikko aukeaa. 
Rakennustyömailla työskentelevien työpaikan sijaintikunta ja osoite merkitään palkkaa maksavan 
yrityksen (pääkonttorin) mukaan. 
 
TYÖPAIKAN LÄHIOSOITE (T8, S5, M10, E27, T39)  
 
Työpaikkatietojen yhteydessä kysytään myös työpaikan lähiosoite eli katu- tai muu tarkempi osoite. 
Osoite voi olla myös postiosoite. Myös vaillinainen osoite kelpaa, esimerkiksi pelkkä kadun nimi. 
Tieto on tarpeen etenkin silloin, kun kunnassa on useita saman työnantajan toimipaikkoja.  
Työpaikan lähiosoitteella on tärkeä merkitys oikean toimialakoodin löytämiseksi yksityisrekisterin 
palvelutietokannasta, josta koodi haetaan. Työpaikan toimiala luokitellaan 3-numeroisena v. 2003 
alusta (ennen 2–3 numeroinen). 
 
Kysymys tehdään toimialaluokittelua varten. Osoitetta käytetään työpaikan nimen ja toimialan 
ohella koodauksen apuna. Tarkka osoite mahdollistaa toimialakoodauksessa suoran linkin 
yritysrekisterin vastaavaan toimipaikkaan, josta toimialakoodi haetaan automaattisesti. Toimialan 
koodaus yhdenmukaistuu, kun automaattisessa koodauksessa tilastoilla on yhteinen "lähde". 
 
Kysymys saattaa olla hankala. Ihmiset eivät ehkä halua vastata tai eivät tiedä osoitetta. Tällöin 
voidaan merkitä suoraan EOS. 
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TYÖNANTAJAN / TYÖPAIKAN / YRITYKSEN TOIMIALA 
(T10, S7, M12, E27, T39) 
 
Toimiala kuvaa toimintaa, jota toimipaikka pääasiassa harjoittaa. Esimerkkejä toimialasta: 
siivousala, mainostoimisto, talonrakennus, vähittäiskauppa, vanhainkoti jne. Yritysten aputoi-
mipaikat, kuten pääkonttorit, keskusvarastot ym. merkitään ko. yrityksen päätoimialan mukaan. 
 
Työpaikan toimiala luokitellaan v. 2003 alusta 3-numeroisena. Työpaikan toimialan kuvauksella on 
tärkeä merkitys oikean toimialakoodin löytämiseksi joko yritysrekisterin palvelutietokannasta, tai 
Tilastokeskuksen luokitustietokannasta. 
Liitteenä olevaa työvoimatutkimuksen koodiluetteloa (liite 8) voi käyttää apuna.  
 
Siitä ilmenee, millä tarkkuudella tiedot on vähintään syytä kirjata. Tiedon voi merkitä 
tarkemminkin. Jos vastaaja ilmoittaa toimialan liian epätarkasti, kuten teollisuus, kauppa ym., kysy 
tarkempaa tietoa, millä teollisuuden tai kaupan alalla työpaikka toimii. Esimerkkinä liian 
epätarkasta toimialasta on myös sosiaalitoimi. Toimialan koodausta varten pitää eritellä, onko 
kyseessä lasten päivähoito, vanhusten hoito tai jokin muu sosiaalitoimi. Yleensä kuitenkin 
merkitään vastaajan ilmoituksen mukaan. 
 
Jos henkilö kieltäytyy ilmoittamasta työpaikan toimialaa, KIRJOITETAAN toimialan kohdalle         
KIELTÄYTYY tai EI HALUA VASTATA, jolloin tämä esitäyttyy seuraavalle kerralle. 
Tuntematonta käytetään esim. jos sijaisvastaaja ei tiedä työpaikan toimialaa ja muissa vastaavissa 
tapauksissa. 
 
Pääsääntönä on, että työpaikan nimi- ja toimialatiedot merkitään vastaajan ilmoittamalla tavalla. 
Haastatteluohjeiden liitteenä lähetettyä toimialakoodiluetteloa käytetään apuna, kun on epäselvyyttä, 
kuinka yksityiskohtaisesti toimialatieto pitää saada. Listaa ei siis tarvitse sellaisenaan noudattaa, 
mutta jos joutuu yhdessä vastaajan kanssa harkitsemaan tarkkuustasoa, voi listaa käyttää suoraan 
apuna ja kirjaus voi tapahtua listan tekstin mukaisesti. 
 
Kunnan toimipaikkojen kohdalla riittää, että toimipaikka (kuten peruskoulu, vanhainkoti) mainitaan 
toimialatiedon kohdalla. Työpaikan nimen kohdalla riittää silloin esimerkiksi Rovaniemen 
kaupunki. 
 
Toimialaa ja ammattia ei saa sekoittaa. Jos esimerkiksi teollisuutta harjoittavan toimipaikan 
palveluksessa on lääkäri, toimialaksi merkitään ko. teollisuuden ala eikä terveydenhoito. 
 
MAATILAN PÄÄTUOTANTOSUUNTA (T11, S8, M13, E28, T40)  
 
Maatalousyrittäjiltä ja perheenjäsenen maatilalla työskenteleviltä kysytään maatilan pää-
tuotantosuuntaa, sille on valikko. Jos tuotantosuuntia on useita merkitään se, josta saadaan suurin 
osa tilan tuloista. Maatilalla työskentelevän sivu-elinkeino (esim. matkailu tai maatilan ulkopuolella 
tehty työ) kysytään sivutyön kysymyksissä. 
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AMMATTI (T12, M14)  
 
Ammatti koodataan haastattelun yhteydessä Tilastokeskuksen Ammattiluokitus 2001:n mukaisesti. 
Tämä ns. ISCO-perusteinen ammattiluokitus edellyttää melko tarkan sanallisen kuvauksen oikean 
koodin löytämiseksi. 
 
Ei myyjä, vaan esimerkiksi kenkämyyjä, tekstiilimyyjä, elintarvikemyyjä. 
 
Ei opettaja, vaan esimerkiksi ala-asteen opettaja, yläasteen opettaja, matematiikan opettaja. 
 
Freelancer tai yrittäjä ei ole sinänsä ammatti, vaan ammatiksi merkitään työ, jota henkilö 
freelancerina harjoittaa, esim. (freelance-)toimittaja, (freelance-)graafikko, tai ala, jonka yrittäjä 
henkilö on, esim. siivousalan yrittäjä, kampaamoyrittäjä. 
 
Myös maanviljelijät luokitellaan eri luokkiin sen mukaan, ovatko he peltoviljelijöitä, eläinten 
kasvattajia tai jotain muuta. Kirjoita tarkempi versio. 
 
Haettaessa ammattikoodia tallennetun nimikkeen perusteella, ole tarkkana, ettet vahingossa hyväksy 
väärää nimikettä. Hakemistossa olevan ammattinimikkeen alku saattaa olla sama, mutta loppuosa 
poikkeaa, jolloin kysymys on usein aivan eri ammatista. Älä hyväksy koodia liian hätäisesti. 
Epäselvät tapaukset koodataan tuntemattomiksi. Ne käydään myöhemmin läpi Tilastokeskuksessa 
muun koodauksen yhteydessä. Jos on yhtään epävarma, on parempi koodata tuntemattomaksi kuin 
antaa virheellinen koodi. Harjoittelijoista pitäisi saada selville, minkä alan työtä he ovat 
harjoittelemassa. 
 
TOIMIPAIKAN / YRITYKSEN KOKO (T13)  
 
Toimipaikalla tarkoitetaan yhdellä sijaintipaikkakunnalla, yhden yrityksen alaisuudessa har-
joitettavaa yhdenlaista taloudellista toimintaa. Esimerkiksi, jos yhdellä yrityksellä on eri toimialojen 
yksiköitä samalla alueella, nämä yksiköt ovat eri toimipaikkoja. Erilliset pää- ja keskuskonttorit 
ovat omia toimipaikkojaan, jos ne sijaitsevat erillään muusta toiminnasta.  
 
Erillistä toimintaa harjoittavat valtion laitokset ovat aina omia toimipaikkojaan. Hajallaan 
sijaitsevat, vaikkakin samaa toimintaa harjoittavat ovat myös eri toimipaikkoja, esim. piirihallinnon 
elimet. Kunnissa vastaavasti eri paikoissa sijaitsevat samaa toimintaa harjoittavat laitokset, esim. 
koulut, sairaalat, ovat omia toimipaikkojaan. 
 
Tilastokeskuksen aluepalvelutoimistossa työskentelevä ilmoittaa tiedot oman toimistonsa mukaan, 
ei koko Tilastokeskuksen. Sen sijaan tilastohaastattelijan työ voidaan katsoa liikkuvaksi työksi, 
jolloin työpaikan koko ja muut työpaikkatiedot ilmoitetaan koko Tilastokeskuksen mukaan. Sama 
koskee etätyötä tekeviä. Poikkeuksena kuitenkin perhepäivähoitajat, joiden työpaikan koko on 1 
henkilö, vaikka he olisivatkin kunnan palkkalistoilla. Heidän kohdallaan työpaikan koon 
määrittäminen muulla tavoin olisi käytännössä hyvin hankalaa. 
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Kotona työskentelevän (esim. etätyö) toimipaikkana on koti tai kodin yhteydessä oleva yritys- tai 
liiketila. Kuitenkin kuljetusalan yksiköt ja muu liikkuva toiminta luetaan kuuluvaksi siihen 
yksikköön, josta toimintaa lähinnä johdetaan. Poikkeuksena tästä ovat laivat, jotka katsotaan omiksi 
toimipaikoikseen. Jos toimipaikan määrittely on vaikeaa, kysy siitä yksiköstä, jonka vastaaja parhai-
ten tuntee. 
 
Toimipaikan kokoa laskettaessa otetaan huomioon sen pysyvä henkilöstö, tilapäisesti poissaolevat ja 
määräajaksi lomautetut mukaan lukien. Tilapäinen henkilöstö luetaan mukaan, mikäli sen määrä 
tiedetään. Maatiloilla ja perheyrityksissä alle 15-vuotiaita perheenjäseniä ei lasketa toimipaikan 
kokoon. 
 
TYÖN ALKAMINEN NYKYISESSÄ TYÖPAIKASSA (T14)  
 
Merkitään vuosi ja kuukausi. Tieto kysytään vain ensimmäisellä tutkimuskerralla tai jos työpaikka 
on muuttunut. Merkitse mieluummin arvio kuin tuntematon. 
 
Työpaikan katsotaan pysyneen samana (nykyinen työpaikka), vaikka se on fuusioitunut toiseen 
yritykseen ja nimikin on voinut muuttua, esim. SYP--> KOP-->Merita--> Merita Nordbanken--> 
Nordea. Sama tilanne on myös silloin, kun omistaja on vaihtunut tai firman nimi tai toimiala ovat 
vaihtuneet, mutta henkilö on pysynyt entisessä työsuhteessa. 
 
Jos henkilö on siirtynyt saman kunnan toiseen kouluun tai saman pankin toiseen konttoriin, on 
kysymys uudesta työpaikasta, vaikka työsuhteen entiset ehdot säilyvät. 
 
Jos on hoitanut sijaisuuksia ilman katkoja samassa työpaikassa, merkitään työ alkaneeksi silloin, 
kun ensimmäinen sijaisuus ko. työpaikassa alkoi. Jos sijaisuuksia hoitava on välillä ollut esim. 
työttömänä tai työelämän ulkopuolella, merkitään alku viimeisimmän yhtäjaksoisen sijaisuuskauden 
mukaan. Samoin, jos henkilön työsuhde on sellainen, että hänet kutsutaan tarvittaessa töihin, 
merkitään alkaminen viimeisimmän työjakson mukaan. Tällaisia työntekijöitä on esimerkiksi 
sairaaloissa, ravintoloissa ja kaupassa. 
 
Jos työsuhde on alkanut määräaikaisena, mutta vakinaistettu myöhemmin, merkitään alkamis-
päiväksi määräaikaisen työsuhteen alku. 
 
Työpaikan vaihduttua tiedot tulee kysyä uudesta työpaikasta. Tilanne on joskus ongelmallinen 
esimerkiksi opettajilla, jotka ovat siirtyneet saman kunnan sisällä toiseen kouluun. Vaikka palkka 
tulee edelleen samasta paikasta, on kyse kuitenkin työpaikan vaihdosta, ja työpaikan tiedot tulee 
kysyä uudesta työpaikasta. Poikkeuksena ovat kiertävät työntekijät, joilla on jatkuva työsuhde, 
mutta jotka toimivat esimerkiksi lyhytaikaisina sijaisina saman työnantajan eri toimipisteissä. 
Heidän kohdallaan työsuhteen katsotaan kestäneen koko sen ajan, kun he ovat olleet saman 
työnantajan palveluksessa, ja työpaikan tiedot kysytään tutkimusviikon työpaikasta. 
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MITEN SAI TIEDON NYKYISESTÄ TYÖPAIKASTA (T14B)  
 
Tieto kysytään palkansaajilta, joiden nykyinen työsuhde on kestänyt alle vuoden. Kysymyksellä 
selvitetään esimerkiksi sitä, mikä on työvoimatoimistojen osuus työpaikkojen välittämisessä. 
Uutena välineenä on Internet, jonka osuudesta työnvälityksessä ei ole tietoa. 
 
Merkitään pääasiallinen tiedonsaantitapa, jos samaa työpaikkaa on tarjottu useista lähteistä. 
 
KOKOAIKA-, OSA-AIKATYÖ (P1, Y1)  
 
Merkitse vastaajan ilmoituksen mukaan. Normaalia viikkotyöaikaa verrataan tässä ko. ammatin tai 
alan normaaliin työaikaan, ei yleiseen työaikaan. Jos työaika on työn luonteesta johtuen lyhyempi 
kuin muiden alojen normaali työaika, ei sitä lueta aina osa-aikatyöksi. 
 
Esimerkiksi opettajat tms. ovat osa-aikatyössä vain, jos normaali opetustyöaika on lyhyempi kuin 
ko. alan opetusvelvollisuustunnit, jolloin palkkakin on normaalia alhaisempi. 
 
Osa-aikaeläkkeellä olevat merkitään osa-aikatyöksi, myös silloin, kun he jaksottavat vapaan 
yhtenäiseksi pidemmäksi vapaaksi ja tekevät kokoaikatyötä muina viikkoina. 
 
Yleisohjeena epäselvissä tapauksissa on, että jos työaika on 1–30 tuntia viikossa, on kyseessä osa-
aikatyö, ja jos työaika on 35 tuntia tai enemmän, on kyseessä kokoaikatyö. Jos viikkotyöaika on 31–
34 tuntia, eikä vastaaja osaa sanoa, onko työ koko- tai osa-aikainen, merkitään EOS. 
 
Kysymyksen tarkoituksena on selvittää työsopimuksen laatua, joka on yleensä erilainen 
kokoaikaisilla ja osa-aikaisilla työntekijöillä. 
 
 
TYÖAIKAKYSYMYKSET  
 
PALKANSAAJAN NORMAALI TAI  
TAVANMUKAINEN VIIKKOTYÖAIKA (P2, P2.2, P2.3, P3)  
 
Normaalilla tai tavanmukaisella työajalla tarkoitetaan viikkotyötunteja, jotka henkilö normaalisti 
tekee. Tavanomaiseen työaikaan luetaan siten myös sellainen ylimääräinen palkaton tai palkallinen 
työ, joka on muodostunut tavanomaiseksi. 
 
Normaali työaika voi tietysti olla sama kuin työehtosopimuksessa tai muuten sovittu työaika. 
 
Jos työaika vaihtelee, kysy montako tuntia vastaaja tekee tavanomaisena viikkona. Jos vastaajalla ei 
ole lainkaan säännöllistä työaikaa, vaan ”on vain tehtävä työnsä”, merkitse 0 (nolla). Esimerkiksi 
johtajilla ja toimihenkilöillä ei aina ole kiinteää työaikaa. Niiltä, joilla ei ole säännöllistä työaikaa, 
tai jotka eivät osaa vastata (EOS), kysytään arviota keskimääräisestä viikkotyöajasta (P3). Arviona 
käytetään viimeisten 4 viikon aikana tehtyä keskimääräistä viikkotyöaikaa. 
 
Normaalin viikkotyöajan arviointi on erityisesti vuorotyöläisille vaikeaa. Esimerkiksi periodityötä 
tekevät eivät aina tiedä tasoitusjakson pituutta, ja keskeytymättömässä kolmivuorotyössä työajan 
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pituudeksi saatetaan sanoa 40 tuntia, vaikka se todellisuudessa on vain 34,5 tuntia. Työajoista on 
vaikea antaa yleispäteviä ohjeita, sillä nykyinen työaikalaki mahdollistaa paikallisen sopimisen. 
Mikäli haastattelijalla kuitenkin on tietoa esimerkiksi omalla alueellaan olevien suurten työnantajien 
työaikakäytännöistä, hän voi käyttää tietoa hyväkseen. 
 
Työaika voi joissakin poikkeustapauksissa olla ympärivuorokautinen esim. luovaa työtä tekevillä tai 
omaishoitajilla. Yleensä kuitenkin pitäisi vähentää näissäkin tapauksissa vähintään 8 tuntia 
nukkumiseen. 
 
Opettajien kohdalla tulee olla erityisen tarkka sen suhteen, että työajaksi tulee kirjattua kaikki tunnit 
eikä vain opetustunnit. Myös esimerkiksi kotona tehty valmistelutyö ja kokeiden korjaaminen 
lasketaan työajaksi. 
 
Jos vastaaja on periodityössä (tai vuorotyössä), voi jatkaa ENTERillä, jos haluaa käyttää laskuria. 
Seuraavaksi kysytään kuinka monta tuntia on periodissa (jaksossa) (P2.2) ja kuinka monta viikkoa 
sisältyy periodiin (jaksoon) (P2.3). Laskuri laskee viikkotyöajan. 
 
Vuorotyössä olevan viikkotyöaika on keskimääräinen työaika tasoitusjakson kuluessa. Tuotannol-
lisista tai taloudellisista syistä lyhennetty työviikko ei vaikuta normaaliin viikkotyöaikaan. 
 
Pekkasvapaa vaikuttaa normaaliin viikkotyöaikaan vain, jos se on toteutettu viikoittaisen 
säännöllisen työajan lyhentämisenä. Jos pekkasvapaat pidetään kokonaisina päivinä pitkin vuotta tai 
pidempinä jaksoina, niitä ei huomioida normaalissa työajassa. Ne vaikuttavat vähentävästi vain 
tehtyyn työaikaan, mikäli ne sattuvat tutkimusviikolle. 
 
Osa-aikatyöhön siirtyneen normaali työaika laskee, samoin osa-aikaeläkkeelle siirtyneen vaikka 
hän tekisi kokopäivätyötä niinä viikkoina, kun on työssä. 
 
Opettajien normaaliin työaikaan luetaan opetusvelvollisuustuntien lisäksi kotona tai muualla tehty 
opetustuntien valmistelu- ym. työ. Muu lisätyö ilmoitetaan tutkimusviikolla tehtynä ylityönä. 
 
Päivystys tai varuillaan olo työpaikalla tai kotona ei vaikuta normaaliin työaikaan. Tehdyt 
päivystystunnit kysytään erikseen kysymyksessä P7 ja tunnit kysymyksessä P8. 
 
YRITTÄJÄN NORMAALI VIIKKOTYÖAIKA (Y4)  
 
Jos yrittäjä, ammatinharjoittaja, freelancer tms. ei osaa sanoa normaalia viikkotyöaikaa, pyydä 
arvioimaan se viimeisten 4 viikon aikana tehtyjen työtuntien viikoittaisena keskiarvona. 
 
Yrittäjiltä kysytään ensin tutkimusviikolla tehty työaika ja vasta sitten normaali työaika.  
 
 
 
 
TEHTYJEN TYÖPÄIVIEN LUKUMÄÄRÄ (P5, Y2)  
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Tehdyksi työpäiväksi luetaan kaikki päivät, jolloin on tehty vähänkin työtä. Esimerkiksi henkilö on 
voinut olla jonain päivänä työssä 2 tuntia ja sairauden takia lähtenyt kotiin loppupäiväksi. Tämä 
päivä luetaan työpäiväksi, eikä sairaspäiväksi. Työpäiviksi ei lueta esim. opettajien kotityötä 
viikonloppuina, koska se kuuluu työn luonteeseen ja sen ajoittaminen on useimmiten vapaaehtoista. 
 
Vuorotyö 
Vuorotyötä tekevillä yksi työvuoro katsotaan yleensä yhdeksi työpäiväksi. Esimerkiksi 
sairaanhoitaja, joka on työskennellyt tiistai-illasta klo 21.15 keskiviikkoaamuun klo 7.15 on tehnyt 
yhden työpäivän. Jos yövuorossa tehdään kerralla kaksi yötä ja ne jakaantuvat kolmelle 
vuorokaudelle esim. sunnuntai-illasta tiistaiaamuun, merkitään tehdyiksi työpäiviksi kaksi päivää. 
Jos kuitenkin henkilön työaika jakaantuu vuorokauden aikana useisiin lyhyisiin pätkiin, ei niitä 
jokaista lasketa työpäiväksi. Silloin työpäivät lasketaan sen mukaan, kuinka monena päivänä näitä 
lyhyitä pätkiä on tehnyt.  
 
TEHTY VIIKKOTYÖAIKA (P6, Y3, S10)  
 
Tehtyyn työaikaan luetaan normaalina työaikana tehdyt työtunnit sekä palkallinen tai palkaton 
ylityö, lyhyet kahvi- ym. tauot, odottelu työpaikalla, päivystys siltä osin kuin on tehty työtä tai 
maksettu palkkaa tänä aikana. Päivystyksestä tai varallaolosta otetaan aina tehdyt työtunnit tai 
vähintään se tuntimäärä, josta on maksettu palkka. Jos esim. vuorokauden varallaolosta on maksettu 
3 tunnin palkka, lasketaan tästä tehtyyn työaikaan 3 tuntia eikä koko vuorokausi. Tehtyyn työaikaan 
lasketaan myös henkilöstökoulutuksessa olo. Poissaolot vähentävät tehtyä työaika. Poissaolo voi 
olla palkallista (esim. vuosiloma, arkipyhä, sairasloma) tai palkatonta. Työaikaan ei lueta 
työmatkoihin kuluvaa aikaa, eikä ruokailutaukoja, jos ne eivät kuulu viralliseen työaikaan. 
 
Jos vastaaja on tehnyt työtä useassa sivutyöpaikassa, lasketaan sivutyön tunneiksi kaikki eri 
sivutyöpaikoissa tehdyt tunnit, vaikka muut sivutyötä koskevat tiedot kirjataan pääasiallisen 
sivutyöpaikan mukaan. 
 
Tehty työaika kysytään ensin päivinä ja sitten tunteina (sivutyöstä ei kysytä päiviä). 
 
TYÖTUNTIEN PYÖRISTÄMINEN 
Koska lomakkeelle voidaan työtuntikysymyksissä merkitä vain täysiä tunteja, joudutaan minuutit 
pyöristämään. Puolet tunnit (30 minuuttia) korotetaan ylöspäin, jos edellä on pariton luku eli esim. 
37,5 tuntia = 38 tuntia. Jos edellä on parillinen luku, jätetään korottamatta eli 38,5 tuntia merkitään 
38 tuntia. Jos minuutit jäävät alle puolen tunnin, jätetään korottamatta ja jos ne menevät yli puolen 
tunnin, korotetaan täyteen tuntiin.  
 
YLITYÖT (P7–P8)  
 
Haastattelussa kysytään tutkimusviikolla tehdyn ylityön laatu (P7). Monivalintakysymykseen voi 
ilmoittaa palkallisen ja palkattoman ylityön sekä päivystyksen työpaikalla tai kotona. Jokaisesta 
kysytään erikseen tunnit (P8). 
 
Palkallinen ylityö on ylityötä, josta maksetaan yleensä korotettua palkkaa tai joka oikeuttaa 
(korotettuun tai samansuuruiseen) ylityövapaaseen. 
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Palkaton ylityö on työtä, jota henkilö tekee sovitun työaikansa lisäksi ilman minkäänlaista rahallista, 
vapaana annettavaa tai muuta korvausta vastaan. 
 
Palkatonta ylityötä voi olla vaikea määrittää esimerkiksi tapauksissa, jolloin henkilön normaali 
työaika on pitkä ja sisältää tavanomaiseksi tulleita ylitöitä. Myös erilaiset työaikajoustot hämärtävät 
varsinaisen työajan ja ylitöiden välistä rajaa.  
 
Esimerkki:  Henkilön tavanomainen viikkotyöaika on muodostunut säännöllisen ylityön ansiosta 45 
tunniksi normaalin 38 tunnin sijaan ja hän on tehnyt tutkimusviikolla 50 tuntia. Tässä tapauksessa 
palkattomiksi ylityötunneiksi voidaan laskea myös osa tavanomaisesta työajasta, jos henkilö niin 
itse kokee, eli tässä tapauksessa 12 tuntia. 
 
Palkattomia ylitöitä ei lasketa, jos henkilö on jo alun perin sopinut työnantajan kanssa, että palkkaus 
edellyttää normaalia pidempää työaikaa. 
 
Palkallisetkin ylityöt tai työaikajoustot saattavat muuttua käytännössä palkattomiksi ylitöiksi. Näin 
käy silloin, kun työntekijä on periaatteessa oikeutettu pitämään ylitöitä vastaavat tunnit vapaana, 
mutta käytännössä vapaita ei ehdi pitämään. Tällaisissa tapauksissa ylityö voidaan merkitä 
palkattomaksi, mikäli vastaaja itse kokee näin. 
 
Periodityötä tekevien ylityöt selviävät joillakin aloilla vasta jakson lopussa, jolloin tunnit tasataan 
eikä esim. tutkimusviikolla. Jos tällainen henkilö on tehnyt tutkimusviikolla normaalia enemmän 
työtunteja ja olettaa sen kirjautuvan ylityöksi, merkitään ko. työ ylityöksi. 
 
PÄIVYSTYS (P8) 
 
Päivystystunteihin merkitään tässä kohdassa kaikki ko. tunnit riippumatta maksetusta palkasta, 
toisin kuin tehdyssä työajassa. 
 
MIKSI TYÖSKENTELI TAVANOMAISTA VÄHEMMÄN (P11, Y7)  
 
Näillä kysymyksillä selvitetään syitä siihen, miksi tutkimusviikon tehty työaika on alhaisempi kuin 
tavanomainen viikkotyöaika. Laskuri tuottaa näytölle erotuksen, mutta sitä ei lueta. 
 
Kun erilaiset vaihtoehdot (monivalinta) on selvitetty, kysytään vastaavien poissaolopäivien 
lukumäärä. Jos on ollut pois työstä vain osan päivää, merkitään 0 (nolla). 
 
Vaihtoehtoa 3. ”arkipyhä” käytetään myös aattopäiville (juhannus- ja jouluaatto). 
 
MIKSI TYÖSKENTELI TAVANOMAISTA ENEMMÄN (P11B)  
 
Näillä kysymyksillä selvitetään syitä siihen, miksi tutkimusviikon tehty työaika on korkeampi kuin 
tavanomainen viikkotyöaika. Laskuri tuottaa näytölle erotuksen, mutta sitä ei lueta. 
 
VIITEAJANKOHTA ’VIIMEKSI KULUNEIDEN NELJÄN VIIKON A IKANA’  
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(P15 – P17, Y8 – Y12) 
 
Ilta- yö- ja viikonlopputyöskentelyyn liittyvissä kysymyksissä esiintyy viiteaika ’viimeksi 
kuluneiden neljän viikon aikana’. Jos tämän suhteen on epäselvyyttä, se määritellään 
haastatteluhetkestä taaksepäin.  
 
 
ILTATYÖ, YÖTYÖ (P13, P14) 
 
Jos henkilö tekee vuorotyötä, johon kuluu toistuvin välein ilta- ja/tai yövuoroja, ne katsotaan 
säännölliseksi eli P13/P14=1 ”kyllä, säännöllisesti”. 
 
 
TYÖSUHTEEN MÄÄRÄAIKAISUUS (P21)  
 
Pysyvässä työsuhteessa olevaksi luetaan: 
 
• Työsopimussuhteessa oleva palkansaaja (työnantaja on yksityinen, valtio tai kunta), jonka 

työsopimus (suullinen tai kirjallinen) on voimassa toistaiseksi, eikä sen päättymisajankohtaa ole 
sovittu, tai joka hoitaa määräaikaista tointa esim. projektia, mutta jolla on oma pysyvä toimi. 

• Virkasuhteessa oleva palkansaaja (työnantaja valtio tai kunta), joka hoitaa omaa virkaa (se voi 
olla myös ns. ylimääräinen tai tilapäinen virka) tai joka hoitaa määräaikaista virkaa tai projektia, 
mutta jolla on oma pysyvä virka tai toimi. 

• Tilapäisesti työstä poissaoleva, jos hänellä on oikeus palata entiseen työhönsä (esim. opinto- tai 
virkavapaa, äitiys- tai isyysloma). Epäselvissä tapauksissa pysyväksi määritellään työsuhde, joka 
kestää vähintään vuoden. 

 
Määräaikaisessa työsuhteessa olevaksi luetaan: 
 
• Palkansaaja, jonka työsopimus on solmittu määräajaksi, koeajaksi tai tietyn työn suorittamisen 

ajaksi. Määräaikaiseksi katsotaan esimerkiksi opettaja, joka palkataan syksyllä ja irtisanotaan 
keväällä, vaikka tietääkin työsuhteen jatkuvan syksyllä.  

• Tähän ryhmään luetaan myös määräaikaista virkaa tai tointa hoitavat, joilla ei ole omaa pysyvää 
virkaa tai tointa. 

 
 
MÄÄRÄAIKAISUUDEN SYY (P22)  
 
Vastausvaihtoehtoja 1 – 4 voi olla vaikea sovittaa kaikkiin tapauksiin. Olemassa olevia vaihtoehtoja 
pitäisi kuitenkin käyttää soveltaen mieluummin kuin laittaa EOS. Vaihtoehdot ovat Eurostatin 
vaatimusten mukaisia, ja ensisijaisena tarkoituksena on selvittää, onko henkilö itse omasta halustaan 
nimenomaan ja tarkoituksella valinnut määräaikaisen tai tilapäisen työsuhteen, vai onko hän 
tällaisessa työssä, koska muuta sopivaa työtä ei ollut tarjolla. Työharjoittelu ja koeaika puolestaan 
ovat erikoistilanteita, joihin määräaikainen työsopimus kuuluu olennaisesti. 
 
Töitä, joiden luonteeseen kuuluu määräaikaisuus ovat esim. valtion korkeat virat, kansanedustajan 
toimi, yliopistojen ja korkeakoulujen assistentit ym. Myös kunnallisella sektorilla esim. 
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terveydenhuollon alalla työnantaja ei usein tee muita kuin määräaikaisia sopimuksia. Työn 
luonteesta johtuvan määräaikaisuuden syyksi sopii parhaiten vaihtoehto 2. ’henkilö ei ole 
saanut pysyvää työtä’, mikäli henkilö vaihtaisi mieluiten pysyvään työhön, jos se olisi 
mahdollista. Jos taas henkilö työhön hakeutuessaan halusi nimenomaan määräaikaisen työsuhteen, 
merkitään 3. ’henkilö ei halunnut pysyvää työtä’. 
 
KOTONA TYÖSKENTELY (P25, P26, Y17) 
 
Palkansaaja (P25): Vaihtoehtoon 1 luetaan esim. palkansaajat, jotka ovat sopineet työnantajan 
kanssa siitä, että osa työstä tehdään kotona. Jos erillistä sopimusta ei ole, myös esimerkiksi 
työaikalomakkeen täyttäminen tai korvaus työtilan käytöstä riittävät perusteeksi, samoin jos 
haastateltava tekee kotona työtä esim. tietokoneella tai muulla työnantajan laitteella. Myös sellaiset 
kotoa käsin matkustavat myyntimiehet tms. luetaan tähän, jotka kotona valmistautuvat tapaamisiin 
ja ottavat yhteyttä asiakkaisiin. Tähän luetaan myös perhepäivähoitajat.  
 
Vaihtoehtoon 3 luetaan ansiotyöhön kuuluvia töitä, jotka palkansaaja tekee kotona omasta halustaan 
esim. työtilanteen tai kiireen vuoksi.  
 
Yrittäjä, ammatinharjoittaja Y17: Kotona työskentelevät esim. taiteilijat, ammatinharjoittajat, 
yksityiset perhepäivähoitajat, freelancerit. Tähän luetaan myös ne, jotka tekevät työtä osaksi tai 
kokonaan kotonaan, usein kodin yhteydessä olevassa työtilassa. Jos työtila on erillinen asunnosta ja 
siihen on erillinen sisäänkäynti, sitä ei katsota kotona työskentelyksi.  
 
Pelloilla, metsässä, navetassa ym. työskentely ei ole tapahtunut kotona, mutta erilaista suunnittelu, 
kirjanpito ym. työtä maanviljelijät tietenkin voivat kotonaan tehdä. Jos maatilalla on kirjallisia töitä 
varten erillinen toimistotila, johon on oma sisäänkäynti, sitä ei lasketa kotona työskentelyksi. 
Maatilan töiden yhteydessä on myös pidettävä mielessä, mitä lasketaan ansiotyöksi tilalla. 
Esimerkiksi tiskaaminen, pyykinpesu tai normaali ruuanlaitto eivät ole ansiotyöksi luettavaa työtä.  
 
Kotona työskentely on säännöllistä, jos työskentelytilanteita on vähintään puolet jakson työpäivien 
määrästä (tekee esim. vähintään joka toisena jakson työpäivänä). 
 
ALITYÖLLISYYTTÄ KOSKEVAT KYSYMYKSET (X1b, X2 ja X3 sekä T24 ja T25) 
 
Kysymyksellä X1b pyritään kartoittamaan sellaisten henkilöiden määrää, jotka haluaisivat tehdä 
enemmän työtunteja kuin mihin heillä tutkimushetkellä on ollut mahdollisuus. Päätyössä ja 
sivutyössä/töissä tehtävät tunnit lasketaan tässä yhteen. Jos henkilö haluaisi tehdä enemmän työtä, 
kysytään millä lailla hän haluaisi lisätä viikkotyöaikaa (X3). Tämän lisäksi kysytään myös, olisiko 
hänen mahdollista aloittaa toivomansa järjestelyn mukainen työskentely noin kahden viikon 
kuluessa (T24) ja jos ei, mistä syystä (T25). Lopuksi kysytään vielä kaikilta työllisiltä X2, jonka 
tarkoituksena on selvittää, mikä olisi vastaajan ihanteellinen viikkotyöaika. 
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12 Kysymyskohtaiset ohjeet: ei-työlliset  

12.1 Aikaisempi ansiotyö 

AIKAISEMPI ANSIOTYÖ PALKANSAAJANA, YRITTÄJÄNÄ TAI        
AMMATTIHARJOITTAJANA (M1) 
 
Kysymys koskee ei-työllisten aikaisempaa ansiotyötä. Ansiotyöllä tarkoitetaan tässä myös 
opiskelijoiden loma-ajan töitä tai muita lyhyitä työsuhteita, jos ne ovat kestäneet vähintään 
kuukauden. Jos työsuhde on kestänyt alle kuukauden, merkitään EI.  
 
VIIMEISEN ANSIOTYÖN PÄÄTTYMISAIKA (M2)  
 
Kysytään muilta kuin työssä olevilta ja määräajaksi lomautetuilta, silloin kun henkilö on ollut 
joskus aikaisemmin ansiotyössä. Myös yrittäjien ja maanviljelijöiden tekemä työ on ansiotyötä.  
 
Jos henkilö on ollut ansiotyössä alle 8 vuotta sitten, hänelle tehdään kysymykset M5–M14, muut 
hyppäävät kysymykseen E1. Jos henkilön työsuhde jatkuu, vaikka hän ei tällä hetkellä olekaan 
työssä, vaan esimerkiksi opinto-, sapatti- tai työnvuorotteluvapaalla, kirjoitetaan päivämääräksi 
1901. Tällöin heille tehdään "oma" kysymys M4 ja sen jälkeen haastattelu jatkuu kysymyksistä M8 
ja M6.  
 
MILLOIN JÄI POIS TYÖSTÄ, JOS TYÖSUHDE JATKUU (M4) 
 
Jos vastaaja on hoitovapaalla vanhempainvapaan jälkeen (lapsi noin 9 kk tai enemmän), merkitään 
työstä poisjäännin ajankohdaksi hoitovapaan alkamispäivämäärä (yleensä kotihoidon tuen). 
Kysymykseen E17 (toiminta 12 kuukautta sitten) merkitään 1= ”olitte työssä”, jos henkilö oli silloin 
äitiyslomalla työstä.  
 
SYY TYÖNTEON PÄÄTTYMISEEN (M5) 
 
Kysytään muilta kuin työssä olevilta ja määräajaksi lomautetuilta, silloin kun henkilö on ollut 
joskus aikaisemmin ansiotyössä ja työ on päättynyt alle 8 vuotta sitten. 
 
0. Irtisanottiin tai lomautettiin: työnantajan aloitteesta tapahtunut työsuhteen irtisanominen, johon 
ei ollut syynä määräaikaisen työsuhteen päättyminen. Ihmisten voi olla vaikea sanoa suoraan, että 
heidät on irtisanottu, mutta tänne sijoitetaan siis kaikki vastaukset, joissa sanotaan työsuhteen 
päättyneen, koska firma meni konkurssiin ym. työnantajan aloitteesta tai toiminnasta johtunut 
työsuhteen päättyminen. 
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1. Määräaikainen työsuhde päättyi: määräaika tuli täyteen tai työsuhde oli solmittu tietyn työn 
suorittamisen ajaksi ja työ tuli tehdyksi.  
 
8. Muu syy: Kohta 8 merkataan, jos henkilö on sanonut itsensä irti. Myös yrittäjänä toiminut, joka 
on lopettanut yritystoiminnan muista kuin edellisissä kohdissa mainituista syistä, sijoittuu tähän. 

 

12.2 Työn etsiminen ja työhön käytettävyys ym. 

Työn etsimistä ja voimassa olevaa työnhakua sekä työhön käytettävyyttä kysytään kaikilta, myös 
työllisiltä.  
 
TYÖN ETSIMINEN NELJÄN VIIKON AIKANA (E1, T15)  
 
Työn etsimistä kysytään kaikilta, myös työllisiltä. Yrittäjätoiminnan aloittamista pidetään myös työn 
etsimisenä. Kaikki työnhakutavat kelpaavat, kuten työpaikkailmoitusten lukeminen lehdistä tai 
internetistä, tuttavilta kyseleminen, yhteydenotto työvoimatoimistoon tai suoraan työpaikoille jne. 
Työnetsimiseksi luetaan myös yhteydenotto työvoimatoimistosta. Mikäli henkilö on ehtinyt aloittaa 
uuden työn viimeistään tutkimusviikolla, merkitään 2. 
 
Viimeksi kuluneen neljän viikon aikana tarkoittaa tutkimusviikon lopusta neljä viikkoa taaksepäin. 
 
Odottaa sovitun työn alkamista 
Tutkimusviikon tilanne ”on saanut työpaikan, mutta työ ei ole vielä alkanut” on voinut muuttua 
haastatteluhetkellä, niin että työ on jo alkanut. Jotkut jatkokysymykset tuntuvat sopimattomilta ja 
niissä voi tulla väärinkäsityksiä siitä, mitä työtä tarkoitetaan. Ohjeena on, että ko. kysymykset 
tarkoittavat työtä, jonka henkilö on aloittanut ja kysymyksiin pitäisi vastata osittain kuvitteellisesti 
tämän työn kannalta, esim. E12 ”Voisitteko aloittaa työn noin kahden viikon kuluessa?” Henkilöitä, 
jotka ovat työpaikastaan hoito-, sapatti-, opiskelu- tms. pitkällä palkattomalla vapaalla ei sijoiteta 
tähän ryhmään. Koodi on tarkoitettu niille, jotka ovat neljää viikkoa aiemmin etsineet ja saaneet 
työpaikan, mutta työtä ei ole voinut aloittaa ennen tutkimusviikon loppua. 
 
MILLOIN ALKOI ETSIÄ TYÖTÄ (E8, T21)  
 
Merkitään tarkka päivämäärä. Ks. ohjeet päivämäärien merkinnästä (luku 7.1.). 
 
Kysymyksellä selvitetään nykyisen työttömyyden kestoa (tai työllisillä uuden työpaikan etsinnän 
kestoa). Jos henkilö on ollut pitkään työttömänä, mutta on välillä ollut työssä tai työelämän 
ulkopuolella, merkitään työn etsinnän aloittamispäivämäärä viimeisimmän työttömyysjakson 
mukaan. Aivan lyhyt työ tai muu toiminta välillä voidaan jättää huomioimatta. 
 
Jos vastaaja ei muista tarkkaa päivämäärää, kysy arvio ja käytä ohjetta päivämäärien merkinnästä. 
Tietoa käytetään työttömyyden keston määrittelyssä, esim. kun selvitetään pitkäaikaistyöttömien 
määrää. Vältä EOS-vastausta. 
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TYÖNHAKUTAVAT NELJÄN VIIKON AIKANA (E9, T22)  
 
Kysymyksellä pyritään selvittämään, mitä työnhakutapoja henkilö on käyttänyt. Työnhaulla 
tarkoitetaan tässä sekä aktiivista että passiivista työn etsimistä, siis myös satunnaiset yritykset 
otetaan huomioon. Kukin vaihtoehto kysytään erikseen. Vaihtoehdot 1 ja 10 sopivat myös yrittäjiksi 
aikoville.  
 
Työvoimatoimistoon yhteydessä oleminen (01) voi tapahtua sekä työnhakijan että 
työvoimatoimiston aloitteesta, ts. myös yhteydenotto työvoimatoimistosta lasketaan työn 
etsimiseksi. 'Kyllä' -vastaus edellyttää, että yhteydenotto työvoimatoimistoon on tapahtunut työn 
saannin takia. Jos yhteydenoton tarkoituksena on joku muu kuin työn haku, merkitään EI. 
Työpaikkailmoituksilla (05 ja 06) tarkoitetaan perinteisten lehti-ilmoitusten lisäksi myös ilmoituksia 
sähköisissä välineissä kuten internetissä. 
 
Vaihtoehdot 08 ja 09 luetaan vain, jos henkilö on ilmoittanut etsivänsä ensisijaisesti muuta kuin 
palkansaajatyötä (T17=2 tai 9), muille tallennetaan ’ei’. Vaihtoehdot 10, 11 ja 12 luetaan vain, jos 
kohdissa 1-9 ei ole yhtään ’kyllä’-vastausta. 
 
MILLOIN VIIMEKSI OTTI YHTEYTTÄ TYÖVOIMATOIMISTOON ( E10, T23) 
 
Yhteydenotolla työvoimatoimistoon tarkoitetaan käyntiä työvoimatoimistossa työvoimavirkailijan 
luona, puhelinsoittoa virkailijalle tai virkailijan soittoa työnhakijalle tai muuta yhteydenottoa 
työnhakuun liittyvissä asioissa. Yhteydenotto voi siis tapahtua joko työnhakijan tai 
työvoimatoimiston toimesta. Oleellista on, että yhteydenotto tapahtuu työnhakutarkoituksessa. 
 
TYÖHÖN KÄYTETTÄVYYS (E12) 
 
Kysymyksellä selvitetään, onko työtä etsinyt (E1= KYLLÄ) tai muuten työhön halukas (E1b= 
KYLLÄ) henkilö valmis aloittamaan työn noin 2 viikon kuluessa.”2 viikon kuluessa” tarkoittaa 
kaksi viikkoa tutkimusviikon lopusta eteenpäin.  
Jos vastaajalla on haastatteluhetkellä tilapäinen, poistuva este (esim. lasten hoito) työn 
vastaanottamiseksi, sitä ei katsota esteeksi, vaan merkitään KYLLÄ. Sen sijan, jos henkilöllä on 
esim. pitkäaikainen sairaus, se katsotaan esteeksi ja merkitään EI.  
 
HALUAAKO ANSIOTYÖTÄ, VAIKKA EI OLE ETSINYT JA VOISI KO ALOITTAA 
TYÖN KAHDEN VIIKON KULUESSA (E1b JA E12)  
 
Piilotyöttömät määritellään näiden kahden kysymyksen perusteella. Piilotyötön on henkilö, joka 
sekä haluaisi että voisi ottaa työtä vastaan, jos hänelle sopivaa työtä olisi kotipaikkakunnalla 
saatavilla. Piilotyötön ei kuitenkaan ole aktiivisesti etsinyt työtä. 
 
MIKSI EI VOI ALOITTAA TYÖTÄ (E13)  
 
Kesätyötä etsivät opiskelijat ja koululaiset voi laittaa kohtaan 1.”opiskelu jatkuu”. 
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TOIMINTA ENNEN TYÖNHAKUA (E14) 
 
Työttömyyttä ei ole mainittu omana kohtanaan. Ajatus on se, että henkilön työttömyys alkaa vasta, 
kun hän alkaa etsiä työtä. Jos työn etsiminen on alkanut alle kuukauden kuluessa edellisen työn 
päättymisestä, henkilö voidaan sijoittaa ryhmään 1. ”vakinaisessa työssä” tai 2. ”määräaikaisessa 
työssä” työnhaun alkaessa. Jos siitä on kulunut kauemmin, mutta henkilö vastaa olleensa työtön, 
kysy, mitä hän on tehnyt väliaikana. Hän on voinut esimerkiksi hoitaa kotia ja/tai lapsia, opiskella 
tai odottaa lomautuksen päättymistä. 
 
Edellisen työsuhteen päättymisajan ja työnhaun alkamisajan ei tarvitse olla sama. Työttömäksi 
jäänyt voi pitää ”miettimisaikaa” ennen kuin ryhtyy hakemaan työtä. Työttömyysturvaa saavat 
harvoin kuitenkaan tekevät näin. 
 
VOIMASSA OLEVA TYÖNHAKU TYÖVOIMATOIMISTOSSA  
(R1TY-R3TY, R1ETY-R3ETY)  
 
Huomaa, että voimassa olevasta työnhausta kysytään kaikilta, myös työllisiltä.  
 
Työnhaku on voimassa, jos vastaaja on käynyt ilmoittautumassa työnvälittäjälle sovitun ajan 
puitteissa, eikä ole katkaissut työnhakuaan ilmoittamalla siitä työvoimatoimistoon. Jos vastaajalla 
on karenssi, tai hän on työvoimakoulutuksessa, katsotaan työnhaku voimassaolevaksi. 
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13 Kysymyskohtaiset ohjeet: ammattiliittoon kuulumi nen 

AMMATTIJÄRJESTÖÖN KUULUMINEN (A1) 
 
Kysytään kaikilta työvoimaan kuuluvilta eli työllisiltä, työttömiltä ja lomautetuilta. Kysymyksellä 
tarkoitetaan palkansaajien työmarkkinajärjestöön kuulumista. Työmarkkinajärjestöt koostuvat 
keskusjärjestöistä, liitoista ja alimmalla tasolla ammattiosastoista. Kysymys tehdään myös yrittäjille, 
ammatinharjoittajille sekä freelancereille, sillä hekin saattavat kuulua oman alansa 
ammattijärjestöön. Maataloustuottajien keskusliittoa (MTK) tai muita vastaavia talouspoliittisia 
etujärjestöjä ei kuitenkaan lasketa varsinaisiksi ammattiliitoiksi. 
 
TYÖTTÖMYYSKASSAAN KUULUMINEN (A2) 
 
Tämä kysymys on mukana, koska on mahdollista kuulua työttömyyskassaan olematta 
työmarkkinajärjestön jäsen. Nykyisin myös yrittäjien on mahdollista halutessaan liittyä 
työttömyyskassaan. 
 
AMMATILLINEN KESKUSJÄRJESTÖ (A3) 
 
Mikäli vastaaja kuuluu ammattiyhdistykseen, -järjestöön tai -liittoon, kysytään myös sitä, minkä 
keskusjärjestön alla ko. liitto toimii. Keskusjärjestöt ovat: 
 
• Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK 
• Suomen Teknisten Toimihenkilöjärjestöjen Keskusliitto STTK 
• Akava 
 
Kaikki ammattiliitot eivät kuulu keskusjärjestöön, vaan on olemassa joukko riippumattomia liittoja. 
Mikäli vastaaja kuuluu riippumattomaan ammattiliittoon, merkitään koodi 4. 
 
Jos vastaaja tietää ammattiliittonsa nimen, muttei keskusjärjestöä, merkitään koodi 5 ja kirjoitetaan 
ammattiliiton nimi. Järjestelmä pyytää tällöin vahvistamaan ammattiliiton nimen hakemistosta, jotta 
keskusjärjestö saadaan koodattua oikein. Jos liiton nimeä ei löydy hakemistosta, kirjoitetaan ’muu’. 
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14 Kysymyskohtaiset ohjeet: koulutus 

 Kysymyksiä tehdään erikseen  

 - suoritetusta yleissivistävästä peruskoulutuksesta (R12) 
 - tutkintoon johtavaan koulutukseen osallistumisesta, (KL1, KL4) 
 - muusta koulutukseen ja opetukseen osallistumisesta (”kurssit”) (KR1 – KR5) 

14.1 Suoritettu koulutus 

 SUORITETTU YLEISSIVISTÄVÄ POHJAKOULUTUS (R12)  

Lomakkeella olevalla kysymyksellä selvitetään haastatteluhetkeen mennessä loppuun suoritettua 
yleissivistävää pohjakoulutusta. Merkkinä tutkinnon suorittamisesta on päättötodistus tai 
ylioppilastutkintotodistus. Haastattelussa ei kysytä lainkaan  suoritettua ammatillista  tai 
yliopistotutkintoa, koska ne saadaan Tilastokeskuksen ylläpitämästä tutkintorekisteristä.  

Peruskoulussa luokilla 7 – 9 opiskeleville merkitään suoritetuksi vaihtoehto 3 (osa peruskoulua) ja 
lukiolaisille vaihtoehto 2 (peruskoulu). Huomaa, että peruskoulun 10. luokalla opiskelevat ovat 
suorittaneet peruskoulun oppimäärän ja heille merkitään vaihtoehto 2. Peruskoulun ala-aste on 
luokat 1 – 6 ja yläaste luokat 7 – 9. 

Ulkomailla suoritettu yleissivistävä pohjakoulutus sijoitetaan samaan  ryhmään kuin vastaava 
suomalainen koulutus. Koulutuksen kestoa voi käyttää apuna koulutuksen tasoa arvioitaessa. 
Suomessa peruskoulun ala-aste suoritetaan kuudessa vuodessa ja yläaste kolmessa eli yhteensä 
peruskoulun suorittamiseen kuluu 9 vuotta (9 luokkaa). Peruskoulun jälkeen lukiota käydään 3 – 4 
vuotta eli ylioppilastutkinnon suorittamiseen kuluu yleensä aikaa noin 12 vuotta (12 luokkaa).  

HUOM! Tutkimuskeväänä tai –syksynä ylioppilaskirjoituksiin osallistuvat ovat opiskelijoita 
lukukauden loppuun saakka ja ovat suorittaneet tutkinnon vasta sitten, kun ovat saaneet 
tutkintotodistuksen. 

Jos henkilö on suorittanut vähemmän kuin kuusi luokkaa perus- tai kansakoulua, hänelle voi 
kuitenkin merkitä vaihtoehdon 3 (kansakoulu, kansalaiskoulu tai osa keskikoulua tai osa 
peruskoulua). 

14.2 Koulutus neljän viikon aikana 

Opiskelu muodostuu nykyään yleensä useista erilaisista elementeistä; esimerkiksi opetustunneista, 
ryhmätöistä, kirjatenteistä, esseiden ja harjoitusaineiden ja tutkielmien kirjoittamisesta ja 
mahdollisesti työharjoittelusta. Varsinaisten lähiopetustuntien lisäksi koulutukseen voi liittyä myös 
muita opetusmuotoja (esimerkiksi opetusta television tai videon välityksellä). Opiskelu on varsinkin 
pidemmälle edenneenä yksinäistä puurtamista, tenttikirjojen lukua ja tutkielman tai väitöskirjan 
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kirjoittamista tai esim. työharjoitteluun osallistumista. Opiskelu on kuitenkin ohjattua, se noudattaa 
opetussuunnitelmaa  ja oppimistuloksia seurataan oppilaitoksen toimesta, joten se ei ole pelkkää 
itseopiskelua.  
 
Työvoimatutkimuksessa ei ole kysymyksiä pelkästä itseopiskelusta. Itseopiskelu on sellaista tietojen 
ja taitojen kartuttamista, joka ei noudata ulkopuolelta saatua opetussuunnitelmaa, johon ei koko 
opiskelun keston aikana liity lainkaan opettajan antamaa opetusta ja jonka oppimistuloksia ei 
mikään ulkopuolinen taho testaa. Mutta jos henkilö esim. lukee oppikirjallisuutta jonkin 
opetussuunnitelman mukaan ja osallistuu tentteihin tai näyttökokeeseen niin hän joko opiskelee 
tutkintoa varten (KL1) tai osallistuu muuhun koulutukseen (KR1). 
 
Opiskelija on opiskelija niin luennolla, opintoihin sisältyvässä työharjoittelussa, lomalla, sairaana 
kuin kotona tai kirjastossa tenttikirjoja lukiessaan tai esseevastauksia tai tutkielmaa kirjoittaessaan. 
Pelkkä kirjoilla olo oppilaitoksessa ei ole opiskelua. 
 
Työvoimatutkimuksessa kysytään erikseen koulujärjestelmäkoulutuksesta (tutkintoon johtava 
koulutus) ja koulujärjestelmän ulkopuolella annettavasta koulutuksesta (ns. kurssikoulutus).   
 
Yksi koulutus ilmoitetaan vain kertaalleen; se on joko tutkintoon johtavaa tai kurssikoulutusta, 
mutta ei molempia yhtä aikaa. Esimerkiksi tutkintoon johtava koulutus ilmoitetaan pelkästään 
kysymyksissä KL1 ja KL4, eikä enää uudestaan kurssikoulutuksesta kysyttäessä (KR1 – KR5), 
vaikka tutkinto-opiskelu muodostuisi eri aihetta käsittelevistä kursseista. 

Tutkintoon johtava koulutus (KL1 ja KL4)  

 Koulujärjestelmän mukaista tutkintoon johtavaa koulutusta ovat peruskoulun ja lukion 
päättötodistukseen tähtäävä koulunkäynti, ammatillisen perustutkinnon tuottava koulutus 
oppilaitoksessa tai oppisopimuskoulutuksena, opiskelu ammattikorkeakoulussa sekä alempiin ja 
ylempiin korkeakoulututkintoihin ja tieteellisiin jatkotutkintoihin tähtäävät opinnot. Ammatilliseen 
tutkintoon johtavia opintoja voidaan järjestää myös kansanopistoissa ja liikunnan 
koulutuskeskuksissa.  
 
Pitää huomata, että peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, 
ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa järjestetään tutkintokoulutuksen lisäksi myös 
kurssikoulutusta, joten oppilaitostyyppi ei yksinään kerro sitä, onko kyseessä tutkintokoulutus vai 
kurssikoulutus. 
 
Lukion ja ammattitutkinnon yhteiskoulutus lasketaan tässä ammatilliseksi koulutukseksi. 
Kysymyksessä KL1 valitaan siis vaihtoehto 3: opiskellut ammatillista tutkintoa. 
 
HUOM! Tutkimuskeväänä tai –syksynä ylioppilaskirjoituksiin osallistuvat ovat opiskelijoita 
lukukauden loppuun saakka. 
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Avoimen yliopiston ja kesäyliopistojen opinnot lasketaan tutkintokoulutukseksi vain, jos ne ovat 
osa tutkintokoulutusta (johon opiskelijalla on yliopiston opinto-oikeus). Työllisyyskurssi voi olla 
tutkintoon johtava, jos siitä on tuloksena ammatillinen tutkinto. Tutkintoon johtavaa 
työvoimakoulutusta järjestetään jonkin verran. 
 
Markkinointi-instituutti on esimerkki oppilaitoksesta, jossa järjestetään sekä tutkintoon johtavaa että 
kurssikoulutusta. Markkinointi-instituutissa järjestään esimerkiksi seuraavanlaista tutkintoon 
johtavaa koulutusta:  
- merkonomi; perustutkinto ja opistotutkinto 
- markkinointiviestinnän ammattitutkinto 
- johtamisen erikoisammattitutkinto 
 
Esimerkkejä kansanopistoissa järjestetystä tutkintoon johtavasta koulutuksesta: 
- nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan perustutkinto 
- lastenohjaaja 
- koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto 
- talonrakennusalan ammattitutkinto 
- artesaani 
- hierojan ammattitutkinto 

Opiskelija on opiskelija myös sairaana ja loma-aikana. Samoin opintoihin sisältyvä työharjoittelu ja 
itseopiskelu katsotaan opiskeluksi, vaikka opetustunteja ei olisikaan neljän viikon aikana ollut. Jos 
opiskelija osuu työvoimatutkimukseen kesällä ja hän on siirtymässä toiseen koulutukseen 
(esimerkiksi peruskoulusta lukioon), merkitään se oppilaitos, jossa hän opiskeli keväällä (tässä 
tapauksessa peruskoulu). Eli otetaan huomioon vain se tutkintokoulutus, joka on jo aloitettu.  

Tutkintoon johtavasta koulutuksesta selvitetään koulutustaso. Koska opiskeltavan 
yliopistotutkinnon taso ei selviä kysymyksestä KL1, se selvitetään erikseen kysymyksellä KL4. 

Lääkäreiden erikoistumiskoulutus merkitään kysymyksessä KL4 vaihtoehtoon 2. 

 

Muu kuin tutkintoon johtava koulutus neljän viime v iikon aikana 

Oletteko osallistunut neljän viime viikon aikana jollekin kurssille, seminaariin tai saanut muuten 
opetusta esimerkiksi  työhön, ammattiin tai harrastuksiin liittyen? (KR1A,  KR1B) 

Kysymykset KR1A ja KR1B poikkeavat hieman sanamuodoiltaan sen mukaan, onko vastaaja edellä 
kertonut opiskelevansa tutkintokoulutuksessa vai ei.  

Kysymyksellä tarkoitetaan kaikkea muuta paitsi jo aiemmin käsiteltyä tutkintoon johtavaa 
koulutusta. Tässä tarkoitetun koulutuksen päätunnusmerkkejä ovat opettajan läsnäolo (ainakin 
joskus kurssin aikana) ja ennalta suunniteltu opetussisältö. Koulutusta ei siis ole se, että saa 
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satunnaisesti neuvoja toiselta esim. normaalin työn ohessa. Kysymyksissä ei edellytetä, että henkilö 
olisi viimeksi kuluneiden neljän viikon aikana osallistunut opettajan antamaan opetukseen.  

 

Kurssikoulutukseksi lasketaan esimerkiksi:  

- työväenopistojen ja kansalaisopistojen harrastus- ja kielikurssit 

- ammatilliset täydennyskoulutuskurssit 

- työnantajan järjestämä tai kustantama henkilöstökoulutus 

- työvoimapoliittinen koulutus (joka ei johda tutkintoon) 

- yksityistunnit opettajan ohjauksessa (esim. soittotunnit) 

- autokoulu ja rippikoulu 

- valmennuskurssit oppilaitosten pääsykokeisiin 

- itsensä kehittämiseen, käden taitoihin ja yhteiskunnalliseen tietouteen liittyvät kurssit 

- kansanopistojen muu kuin tutkintoon johtava koulutus 

- yksittäiset arvosanaopinnot avoimessa korkeakoulussa/yliopistossa 

- myös kesäyliopiston yksittäiset arvosanakurssit huomioidaan kurssikoulutuksena, kun ne eivät 
ole osa tutkintokoulutusta (johon vastaajalla on opiskeluoikeus).  

 
Omaehtoinen pääsykokeisiin valmistautuminen ei ole koulutukseen osallistumista. 
Valmennuskurssit kuitenkin lasketaan kurssimuotoiseen koulutukseen. 

Aktiivinen henkilö voi opiskella monella kurssilla yhtä aikaa, mutta tarkempia tietoja kysytään vain 
yhdestä. Ohjeena on, että kerrotaan siitä kurssista tai koulutuksesta, jolle ollaan viimeksi osallistuttu 
ja/tai joka jatkuu vielä tutkimusviikon jälkeen. 

 

Liittyikö koulutus nykyiseen tai tulevaan työhön tai ammattiin (KR3) 

Nykyiseen tai tulevaan ammattiin tai työhön liittyvä koulutus: vastaaja osallistuu koulutukseen 
hankkiakseen nykyisessä tai tulevassa ammatissa tai työssä tarpeellisia tietoja tai taitoja, lisätäkseen 
tulojaan tai parantaakseen yleisesti mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla.  

Muu kuin työhön liittyvä syy: vastaaja osallistuu koulutukseen esimerkiksi henkilökohtaisista, 
sosiaalisista, yhteiskunnallisista, yhteisöllisistä, ihmissuhteisiin, kodinhoitoon, harrastuksiin tai 
vapaa-ajanviettoon liittyvistä syistä. 

Vastaajan oma arvio ratkaisee. 
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Osallistuiko koulutukseen palkallisena työaikana vai omalla ajalla (KR4) 

Tällä kysymyksellä kartoitetaan sitä, missä määrin työnantaja tukee koulutukseen osallistumista. Jos 
vastaaja on osallistunut koulutukseen työajan ulkopuolella, mutta työnantaja hyvittää tätä jollain 
tavalla palkassa tai vapaana, käytetään korvauksen määrästä riippuen vaihtoehtoja 1, 2 tai 3. Vain 
jos työnantaja ei ole tukenut millään lailla koulutukseen osallistumista, käytetään vaihtoehtoa 4. Jos 
vastaaja ei ollut työllinen koulutukseen osallistuessaan, käytetään myös vaihtoehtoa 4. 

Erityisesti yrittäjien on hankala mieltää, tapahtuuko koulutus omalla ajalla vai palkallisena 
työaikana, periaatteessa kaikki aika on yrittäjälle omaa. Jos koulutus liittyy yrittäjän ammattiin tai 
yrityksen hoitamiseen, vaihtoehto 1 (pelkästään palkallisena työaikana) sopinee parhaiten, onhan 
koulutus pois käytettävissä olevasta työajasta. Harrastuskursseille yrittäjäkin osallistuu tavallisesti 
omalla ajallaan. 

 
Opettajien työhön liittyvä koulutus järjestetään yleensä viikonloppuisin, joten monet mieltävät sen 
tapahtuvan omalla ajalla. Virkaehtosopimuksessa kuitenkin määritellään koulutusaika palkalliseen 
työaikaan kuuluvaksi, joten vaihtoehto 1 pätee tässäkin tapauksessa. 
 
Rippikouluisoisen koulutus, kertausharjoitukset ja muut vastaavat kurssit, joista maksetaan 
korvausta tai päivärahaa, voidaan lukea palkalliseksi työajaksi. 
 
Sen sijaan työvoimakoulutuksen (myös työharjoittelujakson) ajalta maksetaan osallistujalle 
työttömyysavustusta eikä palkkaa, joten työvoimakoulutukseen osallistutaan omalla ajalla.  

 

Opetustunnit neljän viikon aikana yhteensä (KR5.1, KR5.2) 

Koulutus tai kurssi on voinut alkaa ennen neljän viikon tarkastelujaksoa ja se voi jatkua sen jälkeen. 
Tässä ilmoitetaan pelkästään neljän viikon tarkasteluaikana saadut opetustunnit. 

Jos vastaaja on osallistunut useammalle kurssille tai koulutustilaisuuteen neljän viikon aikana, eri 
koulutusten opetustunnit ko. ajalta lasketaan yhteen. Opetustunteihin ei lasketa matkoja 
koulutuspaikalle, työharjoittelua eikä itsenäiseen työskentelyyn, tenttikirjojen lukuun  tai 
kotitehtävien tekoon käytettyä aikaa. Mukaan ei myöskään lasketa kysymyksissä KL1 ja KL4 
käsiteltyä tutkintoon johtavaan koulutukseen käytettyä aikaa.  

Opetustuntien määrä voi olla myös nolla, jos kurssilla ei ole annettu opetusta tarkasteluaikana. 
Vastaaja on esimerkiksi opiskellut itsenäisesti, ollut kurssiin kuuluvassa työharjoittelussa tai ollut 
lomalla tai sairaana koko neljän viikon jakson.  
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15 Kotitalousosa  

15.1 Yleistä kotitalousosasta  

Kotitalousosa tehtiin KK-TYTIn lisätutkimuksena ensimmäisen kerran huhti-, touko- ja 
kesäkuussa 2002. Kotitalousosalla selvitetään kotitalouden rakennetta sekä kohdehenkilön ja 
hänen perheenjäsentensä työssäkäyntiä ja työelämään liittyviä asioita. Kysymykset ovat suurelta 
osin samoja kuin työvoimatutkimuksen kuukausihaastattelussa. Siihen on tehty muutamia pieniä 
muutoksia: joidenkin kysymysten sanamuotoa ja vastausvaihtoehtoja on muutettu mahdollisten 
sijaisvastaajien vuoksi. Lisäksi mukaan on otettu joitakin uusia kysymyksiä.  
 
Vastaavaa kotitalouskohtaista työvoimatutkimusta on tehty kaikissa Euroopan unionin 
jäsenmaissa Pohjoismaita lukuun ottamatta. Kotitalousosan liittäminen työvoimatutkimukseen 
pyrkii mahdollisimman vertailukelpoisen tiedon tuottamiseen kaikista jäsenmaista.  

15.1.1 Tutkimuksen otos ja kenttätyöaika 
Työvoimatutkimuksen kotitalousotoksen muodostaa KK-TYTIn (kuukausitutkimuksen) 
viidennen rotaatioryhmän kohdehenkilöt ja kaikki heidän kanssaan samaan kotitalouteen 
kuuluvat.  
 
Kohdehenkilöitä on kuukaudessa noin 2100 henkeä. Kohdehenkilön avulla muodostetaan 
lopullinen kotitalous haastattelun aluksi käymällä läpi kaikki kotitalouteen haastatteluhetkellä 
kuuluvat. Henkilöhaastattelu tehdään kotitalouden kaikille 15–74-vuotiaille jäsenille. Otoksen ja 
lomakkeen tunnus on K0xx (xx = kuukauden numero). Kenttätyöaika on sama kuin 
kohdehenkilön KK-TYTIn viikko-otoksen 
 

15.1.2 Haastateltavien tavoittaminen ja siirrot 

Kohdekirje (KO1 puhelinkohteille ja KO2 käyntikohteille) osoitetaan kohdehenkilölle. Silloin, 
kun kohdehenkilö on alaikäinen, eli alle 18-vuotias, kohdekirje osoitetaan myös kaikille 
kotitalouden aikuisille jäsenille. Jos kohdehenkilö on muuttanut, häntä ja hänen uutta 
kotitalouttaan jäljitetään.  
 
Jos kohdehenkilö kieltäytyy, muita kotitalouden jäseniä ei haastatella, vaan koko kotitalous jää 
kadoksi. Jos kohdehenkilö asuu tilapäisesti poissa, mutta kuuluu edelleen kohdelomakkeelle 
merkittyyn kotitalouteen, haastatellaan hänen kotitaloutensa muut jäsenet jos kohdehenkilön 
tiedot saadaan sijaisvastaajalta (jollei häntä itseään voida haastatella puhelimitse).  
 
Tilapäisesti muualla asuvia, mutta edelleen kotitalouteen kuuluvia henkilöitä ovat: 
• varusmiehet ja kertausharjoituksissa olevat 
• toisella paikkakunnalla opiskelevat koululaiset ja opiskelijat, silloin kun he  
• elävät vanhempiensa tuloilla 
• muualla koti- tai ulkomailla tilapäisesti työssä olevat 
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• tilapäisesti sairaalahoidossa olevat 
• lomalla tai matkoilla olevat. 
 
Jos kohdehenkilö on kuollut, asuu pysyvästi tai pitkäaikaisesti laitoksessa tai on muuttanut 
pysyvästi tai pitkäaikaisesti ulkomaille, koko kotitalous jää kadoksi.  
 

15.1.3 Sijaisvastaajan käyttö 

Kaikkien kotitalouden jäsenten haastattelemiseksi voidaan käyttää sijaisvastaajaa. 
Sijaisvastaajana voi usein toimia KK-TYTIn kohdehenkilö. Kaikkien haastattelut pyritään 
tekemään yhdellä kertaa. Sijaisvastaajan käyttöä kysytään ennen varsinaista haastattelua ja 
samalla haastattelija tarkastaa, että henkilö, jonka tiedot kysytään on tietoinen haastattelusta. 
Sijaisvastaajalle tehdään kaikki kysymykset. Jos hän ei osaa vastata kysymykseen, merkitään 
EOS.  
 
Kieltäytyneen henkilön tietoja ei saa kysyä sijaisvastaajalta, vaan tämä henkilö merkitään 
kadoksi (koodi 3). 
 

15.1.4 Katojen merkitseminen 
Koko kotitalouden kato merkitään normaalisti avaamalla ensin lomake, jonka jälkeen tehdään 
kato. 
 
Osittaiskato (joku kotitalouden haastateltavista henkilöistä jää kadoksi) merkitään ennen 
henkilöhaastattelun alkua kysymyksessä "VASTAAKO X X?" valitsemalla vaihtoehto ”3: Kato” 
ja merkitsemällä  katokoodi.  
 
HUOM! Osittaiskatoa ei saa missään tapauksessa tehdä haastattelun keskeytyksen kautta, koska 
tällöin koko kotitalous menee kadoksi.  
 
Katoluokitus on sama kuin KK-TYTIssä lisättynä koodilla 53 (pysyvästi laitoksessa oleva.)  
 

15.1.5 Lomakkeen rakenne 

Haastattelulomake jakautuu kotitalouden muodostamisosaan ja henkilöhaastatteluosaan. 
Kotitalouden muodostamisosan kysymykset koskevat kaikkia kotitalouden jäseniä. Alle 9-
vuotiaiden päivähoitoa koskevat kysymykset esitetään kotitalouden muodostamisen jälkeen. 
Henkilöhaastattelu tehdään kotitalouden 15–74-vuotiaille jäsenille. Haastattelun kulusta saa 
yleiskäsityksen liitteenä olevan lomakkeen rakennekaavion avulla. 
 
On tärkeää lukea ohjeet näytöltä. Vaikka kysymysten sanamuotoja on tehty eri tilanteisiin sopi-
viksi, kaikkia erikoistilanteita ei pystytä ottamaan huomioon. Haastattelijan on silloin sovellet-
tava sanamuotoa sopivaksi aikaisempiin vastauksiin tai merkittävä vastaus ilman että kysymystä 
esitetään.  
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15.2 Kysymyskohtaiset  ohjeet  

15.2.1 Kotitalouden muodostamisosa 

 
LISÄTTÄVÄT HENKILÖT (L2 – L6) 
 
Kun on käyty läpi rekisterin mukaiset kotitalouden jäsenet, lisätään vielä näytön ohjeiden 
mukaan mahdolliset muut kotitalouteen kuuluvat (kysymykset L2-L6). Jos lisättävä henkilö on 
vielä nimetön lapsi, annetaan etunimeksi esim. ”tyttövauva”. 
 
Kotitalouteen lisättävästä henkilöstä on merkittävä syntymäaika, jotta hänelle tulee varsinaiset 
työtä koskevat kysymykset. Vain jos vastaaja ei tiedä syntymävuotta, merkitään EOS. Jos 
vastaaja tietää vuoden, mutta ei tiedä kuukautta tai päivää, ne merkitään 01. Tunnusosa voi olla 
EOS. 
 
Esimerkiksi jos tiedetään syntymävuosi 1978 eikä muuta, niin merkitään 01.01.1978. 
 
Nimen ja syntymävuoden perusteella pyritään TK:ssa etsimään henkilön täydellinen 
henkilötunnus.  
 
SIVIILISÄÄTY (L6) 
 
Kaikilta kotitalouden yli 15-vuotiailta jäseniltä kysytään siviilisäätyä. Se on ainoa kysymys, joka 
esitetään kotitalousosassa myös kohdehenkilölle. Haastattelijan ei tarvitse esittää kysymystä 
kuitenkaan lomakkeella olevassa sanamuodossa, vaan sen voi esittää tilanteen mukaan. 
 
Samaa sukupuolta olevien parisuhde on Suomessa lainsäädäntöteitse tunnustettu. Rekisteröity 
parisuhde merkitään vastausvaihtoehtoon 1) naimisissa, (rekisteröity parisuhde). Kysymystä 
esitettäessä haastattelijan ei tarvitse mainita sitä vastaajalle, ellei se muuten tule ilmi. 
 
Merkitse siviilisääty vastaajan ilmoituksen mukaan. Ensisijaista on kotitalouden todellinen 
tilanne juridisen muodon sijasta. Jos naimaton, entisen puolison kanssa naimisissa oleva, eronnut 
tai leski asuu avoliitossa, merkitse ’avoliitossa’. Virallinen siviilisääty saadaan useimmiten 
rekisteristä. Avoliittoa kysytään mm. sen tähden, että tulosten laskennassa voidaan selvittää 
varsinaiset yksinhuoltajat. Yksinhuoltajaksi luetaan sellaiset henkilöt, joilla on alle 18-vuotiaita 
lapsia, mutta jotka eivät ole avio- tai avoliitossa. 
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15.2.2 Henkilöhaastattelu 

Kotitalouden muodostamisen jälkeen ruudulle tulee “Kotitalouden aikuiset henkilöt” -lista2. 
Listalla ovat ne kotitalouden yli 15-vuotiaat jäsenet, joille tehdään henkilöhaastattelu. 
Henkilöhaastattelut tallennetaan ns. rinnakkaiskenttiin. Tämä ratkaisu mahdollistaa helpon 
liikkumisen kotitalouden jäsenten henkilölomakkeiden välillä ilman, että eri jäsenten tiedot 
menevät sekaisin. 
 
Kun olet “Kotitalouden aikuiset henkilöt” -listan näytöllä, oikealla vastaussarakkeella näkyy sen 
henkilön etunimet, kenen henkilölomakkeella olet. Jos haastateltava on oikea, jatketaan 
ENTERillä eteenpäin ja tallennetaan hänen tietonsa. Haastattelun päätyttyä avautuu 
“Kotitalouden aikuiset henkilöt” -listan näyttö ja olet seuraavan kotitalouden jäsenen 
henkilölomakkeen alussa. 

  

Haastateltavan voi aina vaihtaa näppäilemällä CTRL + ENTER ja valita 
rinnakkaiskenttä-ruudulta uusi henkilölomake. Esimerkiksi jos jonkun jäsenen 
henkilöhaastattelu keskeytyy, voi uuden haastateltavan valita heti siirtymällä rinnakkaiskenttä-
ruutuun. 
 
Rinnakkaiskenttä-ruudulla ovat kotitalouden jäsenten henkilölomakkeet (rinnakkaiskentät) 
muodossa Haastattelu [1], Haastattelu [2] jne. Ne ovat samassa järjestyksessä kuin jäsenet 
“Kotitalouden aikuiset henkilöt” -listalla eli kohdehenkilön henkilölomake on Haastattelu [1]. 
Haluttu henkilölomake valitaan siirtämällä palkki kentän päälle ja painamalla ENTER, jolloin 
ollaan valitun henkilölomakkeen alussa kohdassa “VASTAAKO X?”.  Jos haastateltava on 
oikea, jatketaan normaalisti. 
 
Näytöllä näkyy aina sen henkilön etunimet, jonka henkilölomakkeella olet. Jos valittu 
haastateltava on väärä, palataan rinnakkaiskenttä-ruutuun näppäilemällä CTRL + ENTER, josta 
uusi haastateltava valitaan taas siirtämällä palkki kentän päälle ja painamalla ENTER.  
 
Koko haastattelun keskeytys tehdään normaalisti siirtymällä rinnakkaiskenttä-ruutuun ja 
valitsemalla “keskeytys”. Samoin koko kotitalouden kato tehdään normaalisti siirtymällä 
rinnakkaiskenttä-ruutuun ja valitsemalla ”katokohde”. Osittaiskato tehdään ko. jäsenen 
henkilölomakkeelle. 
 
“Kotitalouden aikuiset henkilöt” -listalta näkee kunkin jäsenen tilanteen. Jo haastateltujen nimen 
edessä on ’**’, kesken olevien ’>>’ ja osittaiskadon ’%%’. Kun kaikkien vastaajien kohdalla on 
”**”, pääset lomakkeen viimeiseen kysymykseen ”mikä oli haastattelutapa?” END-näppäimellä. 
 
KAIKKI 15–74-VUOTIAAT   
 

Kaikilta kotitalouden 15-74–vuotiailta jäseniltä kysytään ansiotyössäoloa (kysymys LK1) 
tutkimusviikolla. Kysymykseen on yhdistetty ansiotyö palkansaajana, yrittäjänä ja yrittäjäperheen 
jäsenenä.  
 

                                                 
2 Aiempia lapsikohtaisia päivähoitokysymyksiä ei enää tehdä työvoimatutkimuksessa. 
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Työllisyyden selvittämiseksi kysytään myös poissaoloa työstä, ansiotyötä pääasiallisena 
toimintana (LK2 ja LK3), koko viikon poissaolon syytä (LK6) sekä muuta toimintaa (LK4 ja 
LK5). Ansiotyön tyyppiä, koko- ja osa-aikaisuutta ja syytä osa-aikaisuuteen kysytään 
kysymyksillä LT1, LP1, LP2, LY1, LY2. Kysymyskohtaiset ohjeet on esitetty 
Työvoimatutkimuksen käsikirjassa. 
 
TYÖLLISET JA YRITTÄJÄT 
 
Kotitalousosan kysymykset koskevat päätyötä. Päätyö on aina henkilöllä, joka tutkimusviikolla oli 
työssä, mutta vain yhdessä työpaikassa. Jos vastaaja oli työssä useassa työpaikassa, päätyö merkitään 
vastaajan ilmoituksen mukaan. Jos se on epäselvää, päätyö on se johon käyttää enemmän aikaa tai 
saa enemmän tuloja. Esimerkiksi lääkärin päätyöksi voi merkitä sairaalan, jos hän on suurimman 
osan työajastaan siellä, vaikka tulot yksityispraktiikasta olisivat suuremmat.   
 
Jos vastaajalla on useita samanarvoisia työpaikkoja, haastateltava valitsee niistä yhden itselleen 
tärkeimmän, ensimmäiseksi työksi ja siitä kysytään samat kysymykset kuin päätyöstä. Sivutyö on 
henkilöllä, joka tutkimusviikolla oli työssä useammassa kuin yhdessä työpaikassa, ja joka ilmoittaa 
jonkun niistä päätyökseen. 
 
Työaikakysymykset 
 

Tehtyyn työaikaan (kysymys LP3, LY3) lasketaan säännöllisenä työaikana tehdyt työtunnit sekä 
palkallinen tai palkaton ylityö ja päivystys työpaikalla tai kotona päätyössä. Tehtyyn työaikaan 
lasketaan myös henkilöstökoulutuksessa olo. Poissaolot vähentävät tehtyä työaikaa. Poissaolo voi 
olla palkallista (esim. vuosiloma, arkipyhä, sairasloma) tai palkatonta. Työaikaan ei lueta 
työmatkoihin kuluvaa aikaa, eikä ruokailutaukoja.  
 
Yrittäjille esitetään samat työaikoihin liittyvät kysymykset. Poikkeuksena on työtuntien sisältö. 
Kysymyksessä kysytään vain tehtyjä työtunteja, sillä yrittäjillä ei ole (määritelmällisesti) esimerkiksi 
ylitöitä tai työpaikkakoulutusta (vrt. alla). 
 

Ylityöt ja päivystys  
 

Haastattelussa kysytään palkansaajilta tutkimusviikolla päätyössä tehdyt ylityöt ja päivystys yhdessä 
kysymyksessä (LP4). Ylityöt sisältävät niin palkalliset kuin palkattomatkin ylityöt ja päivystys voi 
tapahtua kotona tai työpaikalla. 
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Epätyypilliset työajat 
 
Epätyypillisiä työaikoja kysytään  palkansaajilta kysymyksillä LP5-LP9 ja yrittäjiltä kysymyksillä 
LY4-LY7. Ks. ohjeistus työvoimatutkimuksen käsikirjasta. 
 
EI-TYÖLLISTEN TYÖN ETSIMINEN 
  
Työn etsimistä kysytään seuraavilla kysymyksillä: työn etsiminen neljän viikon aikana (kysymys 
LE1), kuinka kauan on etsinyt työtä (LE2), haluaako ansiotyötä, vaikka ei ole etsinyt työtä (LE1b), 
palkansaajatyön ja yrittäjätyön etsiminen (LE3), työnhakutavat neljän viikon aikana (LE4), miksi ei 
etsi työtä (LE5, LE6) ja voisiko aloittaa työn kahden viikon kuluessa (LE7) sekä miksi ei voi aloittaa 
työtä kahden viikon kuluessa (LE8). Kysymyskohtaiset ohjeet ovat työvoimatutkimuksen 
käsikirjassa.  
 
Kuukausimuutokset kysymykseen  LE2. ’Kuinka kauan (HENKILÖN NIMI) on etsinyt töitä?’ on 
esitetty alla olevassa taulukossa. Kuukaudet merkitään täysinä kuukausina, eli jos työnhaku on 
kestänyt alle kuukauden, merkitään 0, jos alle kaksi kuukautta, merkitään 1, jos alle kolme kuukautta 
merkitään 2, jne. 
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Työvoimatutkimuksen tärkeimmät käyttäjät ja käyttöt arkoitukset  
 
Ketkä tarvitsevat työvoimatutkimuksen tietoja? 
 
Työvoimatutkimuksen tulokset palvelevat useita eri virastoja ja laitoksia sekä myös yksityisiä 
henkilöitä. Tärkeimpiä käyttäjiä ovat seuraavat: 
 
• Työministeriö 
• Valtioneuvoston kanslia 
• Valtiovarainministeriö 
• Suomen Pankki 
• Työnantaja- ja työntekijäjärjestöt 
• Yliopistot, korkeakoulut 
• Tutkimuslaitokset, esim. ETLA, PT, PTT 
• Alueviranomaiset, kuten lääninhallitukset työvoima- ja elinkeinokeskukset, maakunnan liitot 
• Erilaiset komiteat ja työryhmät 
• Kansainväliset järjestöt, kuten YK, OECD, ILO 
• EU:n tilastovirasto Eurostat 
• Euroopan keskuspankki (EKP)  
 
Mihin tietoja käytetään 
 
Työvoimapoliittisten toimenpiteiden suunnitteluun ja niistä päättämiseen, esim. 
 
• Paljonko työllisyysmäärärahoja jaetaan ja miten ne jaetaan alueellisesti? 
• Miten nuorisotyöttömyyttä hoidetaan ja ennalta ehkäistään? 
• Mille aloille järjestetään työllisyysammattikursseja? 
• Miten työpaikkojen sijaintia ohjataan työllisyystilanteen parantamiseksi? 
• EU:n poliittiseen päätöksentekoon esim. rahoja jaettaessa 
• Työaikaa koskevien suunnitelmien ja päätösten tekoon, esim. olisiko työaikaa lyhennettävä, 

miten osa-aikatyötä tulisi kehittää jne. 
• Kansantulolaskelmiin ja taloudellisten ennusteiden tekoon 
• Työvoimareservien selvittämiseen 
• Työvoiman kysynnän ja tarjonnan ennustamiseen 
• Elinkeinorakenteen muutosten selvittämiseen 
• Kansainvälisiin vertailuihin 
 
ETLA = Elinkeinoelämän taloudellinen tutkimuslaitos 
PT = Palkansaajien tutkimuslaitos 
YK = Yhdistyneet kansakunnat 
ILO = YK:n kansainvälinen työjärjestö 
OECD = Taloudellinen yhteistyö- ja kehittämisjärjestö 


