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1. Yleistä työvoimatutkimuksesta 
Työvoimatutkimus on joka kuukausi tehtävä haastattelututkimus, jonka tarkoituksena on selvittää 
väestön työhön osallistumista, työttömyyttä ja muuta toimintaa. Työvoimatutkimuksessa käytetään 
jatkuvaa tutkimusviikkoa, mikä tarkoittaa sitä, että tiedot kysytään vuoden jokaiselta viikolta.  

Tutkimuksessa haastatellaan ensisijaisesti puhelimitse kuukausittain 12 000 iältään 15–74-vuotiasta 
henkilöä. Samat henkilöt haastatellaan viisi kertaa puolentoista vuoden aikana. Haastattelun sisältö 
ei ole täysin sama kaikilla kerroilla, ja laajin haastattelu tehdään viidettä kertaa mukana oleville. 
Haastattelutietojen lisäksi tietoja saadaan Tilastokeskuksen käytössä olevista hallinnollisista rekiste-
reistä kuten tutkintorekisteristä. 

Työvoimatutkimuksella on pitkät perinteet, sillä sitä on tehty vuodesta 1959 lähtien. Aluksi tutki-
musta tehtiin postikyselynä, ja vuonna 1983 siirryttiin haastattelututkimukseen. Paperilomakkeen 
käytöstä siirryttiin tietokoneavusteiseen haastatteluun vuonna 1997. Samana vuonna tehtiin myös 
muita perusteellisia muutoksia EU-jäsenyyden johdosta: tietosisältöä laajennettiin, menetelmää ke-
hitettiin ja käsitteet ja määritelmät yhdenmukaistettiin vastaamaan entistä paremmin Euroopan 
unionin tilastoviraston Eurostatin ja kansainvälisen työjärjestön ILO:n ohjeita ja suosituksia. 

Nykyään työvoimatutkimus on myös osa Euroopan Unionin tilastotuotantoa. Vastaavaa tilastoa 
tehdään kaikissa EU:n jäsenmaissa Labour Force Surveyn nimellä, ja sen tulokset ovat kansainväli-
sesti vertailukelpoisia. Vuodesta 2003 työvoimatutkimuksessa on kerätty tietoja myös kotitalouksis-
ta. Kotitaloustiedot kysytään ympäri vuoden viidennellä haastattelukerralla erillistä kotitalousosan 
lomaketta käyttäen. 

Työvoimatutkimuksen osana tehdään ns. ad hoc -lisätutkimus, jonka aihe vaihtuu vuosittain. Ad 
hoc -tutkimusten aiheet ja sisältö määritellään EU:n asetuksella, ja ne toteutetaan samansisältöisinä 
kaikissa jäsenmaissa. Lisäkysymykset tehdään viidettä kertaa mukana oleville kohdehenkilöille. 
Työvoimatutkimuksen yhteydessä voidaan tehdä myös muita lisätutkimuksia työelämään liittyvistä 
aihepiireistä. 

Kuvaus tutkimuksesta löytyy internetistä osoitteella www.tilastokeskus.fi/tyovoimatutkimus. 

Työvoimatutkimuksen käsikirja on jaettu kahteen osaan. Osa I sisältää kenttätyöohjeet ja osa II ky-
symyskohtaiset ohjeet. Kunkin sivun yläreunaan on merkitty sivun tekopäivämäärä. Käsikirjaa päi-
vitetään tarvittaessa uusilla sivuilla / korjaussivuilla. 
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2. Tietojen käyttäjät 
Työvoimatutkimuksen tärkein käyttäjä on EU:n tilastovirasto Eurostat, jolle kerätyt tiedot toimite-
taan neljännesvuosittain. Eurostat tuottaa EU:n poliittisen päätöksenteon tueksi kaikki jäsenmaat 
kattavia vertailukelpoisia tilastoja. Tämän lisäksi myös kansainväliset järjestöt, kuten Taloudellisen 
yhteistyön järjestö OECD, Kansainvälinen työjärjestö ILO sekä EU:n eri yksiköt ja Euroopan Kes-
kuspankki EKP käyttävät työvoimatutkimuksen tilastoja. 

Työvoimatutkimuksen tilastot palvelevat myös kotimaassa useita eri virastoja ja laitoksia. Tutki-
mustietoja käyttävät mm. työministeriö, valtiovarainministeriö, valtioneuvoston kanslia, työnantaja- 
ja työntekijäjärjestöt, Suomen Pankki sekä yliopistot ja tutkimuslaitokset. Myös useat aluesuun-
nittelusta vastaavat elimet, kuten työvoima- ja elinkeinokeskukset, maakuntien liitot ja läänin-
hallitukset käyttävät työvoimatutkimusta mm. suunnitelmien ja ennusteiden tekoon sekä päättäes-
sään työvoimapolitiikasta, kuten työllisyysmäärärahoista ja uudelleenkoulutuksesta. Tilastojen avul-
la voidaan seurata erilaisten päätösten ja toimenpiteiden vaikutusta työllisyystilanteeseen. 

Tilastokeskuksessa työvoimatutkimuksen tietoja käytetään esimerkiksi kansantalouden tilinpidossa. 

Työvoimatutkimus antaa kuukausittain nopean ja kattavan kuvan työmarkkinoiden muutoksista. 
Sen avulla saadaan tuoretta tilastotietoa työvoimasta, esim. kuinka moni käy työssä ja mikä on hei-
dän 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 käyte-
tään seurattaessa muutosta edeltäviin kuukausiin. Tutkimus antaa myös arvokasta tietoa niistä työ-
ikäisistä henkilöistä, jotka eivät ole työssä tai työnhakijoina (mm. opiskelijat, eläkeläiset). 

Työvoimatutkimus toimii suhdannemittarina, joka kertoo sekä lasku- että noususuhdanteista. Työ-
voimatutkimuksen aikasarjat kuvaavat myös pitkällä perspektiivillä työmarkkinoiden muutoksia. 
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3. Tulosten julkaiseminen  
Työvoimatutkimuksen kuukausihaastattelujen tuloksia julkaistaan Suomessa jatkuvasti kuukausit-
tain, neljännesvuosittain ja vuosittain. Kuukausijulkaisu ilmestyy noin kolmen viikon kuluttua tut-
kimuskuukauden päättymisestä. Siinä on esitetty keskeisimmät työllisyyttä ja työttömyyttä koskevat 
tiedot iän, sukupuolen ja alueen mukaan. Samanaikaisesti ilmestyy myös Tilastokeskuksen ja Työ-
ministeriön yhteinen tiedote, joka sisältää työvoimatutkimuksen tietojen lisäksi myös työministeri-
ön työnvälitystilaston tiedot työttömistä työnhakijoista. 

Kunkin vuosineljänneksen viimeisen kuukausijulkaisun yhteydessä julkaistaan myös neljän-
nesvuositietoja. Neljännesvuositilasto sisältää edellistä tarkempia ja yksityiskohtaisempia, mm. 
maakunnittaisia, ikäryhmittäisiä ja toimialoittaisia tietoja. Sekä kuukausi- että neljännesvuositiedot 
julkaistaan myös internetissä osoitteessa www.tilastokeskus.fi/tyovoimatutkimus. 

Yksityiskohtaisimmat tulokset julkaistaan vuositilastossa, joka ilmestyy Suomen virallisen tilaston 
Työmarkkinat -julkaisusarjassa muutaman kuukauden kuluttua tutkimusvuoden päättymisestä. 
Vuositulosten lisäksi julkaisussa kerrotaan tutkimusmenetelmästä ja se sisältää keskeisten käsittei-
den määritelmät sekä aikasarjatietoja kymmenen viimeksi kuluneen vuoden ajalta.  

Eurostat julkaisee omilla verkkosivuillaan Labour Force Surveyn kansainvälisiä vertailutietoja 
säännöllisesti. Eurostatin sivut löytyvät osoitteesta europa.eu.int/comm/eurostat. 

Säännöllisen oman julkaisutoiminnan lisäksi työvoimatutkimuksen tietoja ilmestyy useissa Tilasto-
keskuksen yhteisissä julkaisuissa, kuten Suomen tilastollisessa vuosikirjassa ja tasa-arvotilastossa, 
sekä työmarkkinoita käsittelevissä artikkelijulkaisuissa.  
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4. Otos 
Perusjoukoksi eli populaatioksi sanotaan sitä kohderyhmää, josta tutkimuksessa ollaan kiinnostu-
neita. Työvoimatutkimuksen perusjoukko muodostuu kaikista Suomessa vakinaisesti asuvista 15 
vuotta täyttäneistä henkilöistä. Myös laitosväestö sekä tilapäisesti ulkomailla olevat (oleskelu ul-
komailla kestää alle vuoden) luetaan mukaan perusjoukkoon.  

Perusjoukkoon kuuluvat myös henkilöt, jotka ovat tilapäisesti töissä ulkomailla suomalaisen työn-
antajan palveluksessa, kuten YK-joukoissa palvelevat ja lähetystöissä työskentelevät. Samoin pe-
rusjoukkoon kuuluvat henkilöt, jotka asuvat ainakin osan ajasta Suomessa, mutta työskentelevät 
ulkomaalaisen työnantajan palveluksessa esimerkiksi laivoilla tai öljynporauslautoilla sekä rajakun-
nissa asuvat, jotka käyvät työssä naapurimaassa.  

Suomalaisten lisäksi myös sellaiset ulkomaalaiset, joiden oleskelu Suomessa on kestänyt tai tulee 
kestämään vähintään vuoden, kuuluvat perusjoukkoon.  

Otos poimitaan satunnaisotantana kahdesti vuodessa ja se saatetaan ajan tasalle kerran kuukaudessa 
väestön keskusrekisteristä saatavilla tiedoilla. Otosta päivitetään myös vastaajan itsensä haastattelun 
yhteydessä antamilla tiedoilla. 

Otoskehikkona käytetään Tilastokeskuksen ylläpitämää väestötietokantaa, jota päivitetään väestön 
keskusrekisterin tiedoilla. Maassa asuvuus ja kotipaikka on määritelty henkikirjoitussäädösten mu-
kaan. Kuukausiotoksen poimintatodennäköisyys on sama eri lääneissä, eli noin joka 300. henkilö 
tulee mukaan kuukausiotokseen. Poikkeuksena on Ahvenanmaa, jossa poimintaväli on noin 150. 
Otos poimitaan 14–75-vuotiaista; 14-vuotias kuuluu otokseen, mutta häntä haastatellaan vasta täy-
tettyään 15-vuotta. Vastaavasti 74-vuotias jää kesken pois täytettyään 75 vuotta. 75 vuotta täyttä-
neistä poimitaan lisäksi erillinen otos. Heitä ei haastatella, vaan tiedot lisätään suoraan haastattelu-
aineistoon. 

Tutkimuksessa haastateltavien määrä on joka kuukausi noin 12 000 henkilöä. Kuukausiotos muo-
dostuu viidestä (1.–5. kertaa mukana olevasta) rotaatioryhmästä, joissa kussakin on noin 2 400 hen-
kilöä. Kuukausiotos jaetaan satunnaisesti viikko-otoksiksi, toisin sanoen haastateltavat arvotaan 
kuukauden sisällä tutkimusviikoille joka tutkimuskerralla erikseen.  
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5. Materiaali 
Työvoimatutkimuksessa on käytössä seuraavaa materiaalia:  
� käsikirja: osa I kenttätyöohjeet ja osa II kysymyskohtaiset ohjeet 
� haastattelulomakkeet: suomi / ruotsi / englanti, perusosan lomakkeen tunnus on TYvv (vv = 

viikon numero) ja kotitalousosan KOkk (kk = kuukausi) 
� kohdelomakkeet  
� haastateltavien osoitetarrat 1. ja 5. tutkimuskerralle 
� saatekirjeet: suomi / ruotsi / englanti 
� työvoimatutkimuksen esite: suomi / ruotsi / englanti 
� taskutilasto: suomi / ruotsi /englanti 
� kirjekuoret: saatekirjeen lähetyskuori ja kohdelomakkeiden palautuskuori 
� ns. pitkä käyntikortti ja yhteydenottokortti.  

5.1 Kohdelomake 
Kohdelomake on haastattelijan työväline, jolla ovat haastateltavan tunnistetiedot ja jolle haastatteli-
ja merkitsee tehdyt yhteydenotot ja katotapauksissa kadon syyn.  

Kuukauden eri viikko-otosten kohdelomakkeet erotetaan yläreunaan tulostetulla väripalkilla seuraa-
vasti: 

ensimmäinen tutkimusviikko   sininen palkki 
toinen tutkimusviikko                     keltainen palkki 
kolmas tutkimusviikko                      vihreä palkki 
neljäs tutkimusviikko                        punainen palkki 
viides tutkimusviikko                        oranssi palkki 

Kohdelomakkeelle on tulostettu seuraavat tiedot: 

Pääotsikkorivin ”Työvoimatutkimus  vuosi, kuukausi” yläpuolella on ko. haastattelukertaa yksilöi-
viä tietoja. 
� viikko-otoksen tunnus 
� haastattelijanumero  
� kohdenumero (8-merkkinen, jonka kolme ensimmäistä merkkiä on rotaatioryhmän tunnus) 
� haastattelukerta  
� tutkimusviikko  
� kenttätyöaika 
� lisätutkimustunnus (jos kohdehenkilölle tehdään myös lisätutkimus)  

Pääotsikkorivin alapuolella on omassa laatikossaan  
� haastateltavan nimi 
� lähiosoite  
� postinumero ja postitoimipaikka 
� puhelinnumero(t)  

Ensimmäistä kertaa mukana olevan rotaatioryhmän haastateltaville ja samassa asuinhuoneistossa 
asuville ns. viitehenkilöille on haettu keskitetyssä puhelinnumerohaussa puhelinnumerot. Haastatel-
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tavalle puhelinnumeroita voi olla enintään kaksi, samoin viitehenkilöille. Viitehenkilön puhelinnu-
meron perään on tulostettu hänen jäsennumeronsa.  

”Viitehenkilöt”  -otsikon alle on tulostettu kohdehenkilöstä sekä enintään viidestä samassa asuin-
huoneistossa asuvasta henkilöstä: 
� jäsennumero  
� nimi ja henkilötunnus 
� kieli (fi=suomi, sv=ruotsi) 
� sukupuoli (1=mies, 2=nainen) 
� siviilisääty (1=naimaton, 2=avioliitossa, 3=asumuserossa, 4=eronnut, 5=leski,  

 6=rekisteröity parisuhde, 7=eronnut rekisteröidystä parisuhteesta, 8=leski rekisteröidystä pa-
risuhteesta) 

� syntymäkunnan numero 
� ammatti. 

Viitehenkilöiden tunnistetietoja ei päivitetä tutkimuksen kuluessa, joten ne saattavat olla vanhentu-
neita.  

”Huomautus” -otsikon alle on tulostettu käyttöliittymän huomautusruudulta 90 ensimmäistä merk-
kiä.  

”Edellinen vastaus ja lopputuloskoodit” -otsikon alle on 2.-5. tutkimuskerroilla tulostettu joitain 
edellisen vastauskerran tietoja haastateltavan tavoittamisen helpottamiseksi:  
� edellisen haastattelun tehneen haastattelijan numero 
� haastattelutapa (1=käyntihaastattelu, 2=puhelinhaastattelu) 
� kuka tiedot antoi (1=haastateltava itse, 2=haastateltavan puoliso, 3=haastateltavan 

isä/äiti/lapsi/veli/sisar, 4=muu) 
� tutkimusvuosi / -kuukausi 
� pääasiallinen toiminta 
� lopputulos edellisiltä haastattelukerroilta (koodi 01 on saatu haastattelu, muu koodi on haastatte-

lulomakkeelle merkitty katokoodi). 

Jos edellisten haastattelukertojen lopputulos on 59 ja tutkimuskerta on 2.–5., on kyseessä henkilö, 
joka 15 vuotta täytettyään tulee kesken mukaan tutkimukseen. 

”Työnantaja” -otsikon alle on tulostettu haastateltavan työpaikkaa koskevia tietoja: 
� työantajan / yrityksen nimi 
� toimipaikan nimi 
� toimiala 
� lähiosoite 
� postinumero ja -toimipaikka 
� sijaintikunta 
� ammatti 
� viikkotyöaika. 

Ensimmäistä kertaa tutkimuksessa mukana olevan haastateltavan työpaikkatiedot on saatu Tilasto-
keskuksen työssäkäyntitilastosta (ei sisällä ammattia eikä viikkotyöaikaa). Tietoja käytetään aputie-
toina esim. työpaikan nimeä ja toimialaa merkittäessä, mutta niitä ei lueta haastateltavalle. Toista - 
viidettä kertaa mukana olevan haastateltavan työpaikkatiedot ovat edelliseltä haastattelukerralta.  
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Lomakkeen alareunan lokerikkoon merkitään yhteydenottotiedot. Jokaisesta yhteydenotosta täyte-
tään oma rivi, paitsi jos soittoyrityksiä on monta samana päivänä eri kellonaikoihin, voi kohtaan 
kirjoittaa ”useita yrityksiä eri aikoina”. 

Kohtaan ”Yhteydenottotapa” merkitään kohdekirjeen lähettäminen, käynnit ja puhelinsoitot. Merki-
tään X, jos haastattelija on ottanut yhteyden, 0 jos haastateltava on ottanut yhteyden. 

Kohtaan ”Yhteydenottoaika” merkitään yhteydenoton päivämäärä ja kellonaika.   

Kohtaan ”Sovittu haastatteluaika” merkitään sovitun haastattelun päivämäärä ja kellonaika.  

Kohtaan ”Tavattu hlö” merkitään henkilö, jonka kanssa on keskusteltu. (0=ei ketään, 
1=haastateltava itse, 2=haastateltavan puoliso, 3=haastateltavan isä/äiti/veli/sisar, 4=muu). 

Kohtaan ”Loptu”  merkitään lopputuloskoodi (01=saatu haastattelu, 11–59=katokoodi).  

”Huomautuksia” -kohtaan voi kirjoittaa haastateltavan tavoittamisen kannalta tarpeellisia tietoja 
kuten ajo-ohjeita tms. Lisäksi tässä kohdassa kuvataan katotapauksissa kadon syy mahdollisimman 
tarkasti, sillä kuvauksen perusteella keskusyksikössä tehdään päätös tutkimuksen mahdollisesta 
keskeyttämisestä. Kuvaukseen voi käyttää myös kohdelomakkeen kääntöpuolta (katokohdelomak-
keet palautetaan erikseen, ks. 7.9 Aineiston palautus). 

5.2 Kohdekirjeet 
Haastateltaville lähetetään etukäteen tutkimuksesta kertova saatekirje (liite 1). Työvoimatutkimuk-
sessa on käytössä seuraavat saatekirjeet (tunnus kirjeen oikeassa alareunassa) 

TY81 1: lähetetään 1. kertaa mukana oleville puhelinhaastateltaville 

TY81 2: lähetetään 1. kertaa mukana oleville käyntihaastateltaville 

TY81 3: lähetetään 2.–4. kertaa mukana oleville käyntihaastateltaville 

KO1: lähetetään 5. kertaa mukana oleville puhelinhaastateltaville  

KO2: lähetetään 5. kertaa mukana oleville käyntihaastateltaville  
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6. Yleistä kenttätyöstä 

6.1 Tutkimusviikko ja kenttätyöaika 
Työvoimatutkimuksessa on käytössä jatkuva tutkimusviikko. Tämä tarkoittaa haastattelujen jaka-
mista tasaisesti vuoden kaikkien viikkojen kesken. Tutkimuskuukaudet muodostetaan täysien viik-
kojen perusteella 4–5 viikon pituisista jaksoista, jolloin kolme peräkkäistä jaksoa muodostavat vuo-
sineljänneksen. Vuosineljänneksen kaksi ensimmäistä kuukautta sisältävät neljä viikkoa ja kolmas 
viisi viikkoa. Viikot määritellään päivämäärien perusteella ja ne alkavat maanantaina ja päättyvät 
sunnuntaina. Lomakkeen kysymykset vaihtuvat osittain eri vuosineljänneksinä. 

Kenttätyöaika on pääsääntöisesti tutkimusviikkoa seuraavat kaksi viikkoa ja kolme päivää siten, että 
viimeiset tiedot on lähetettävä kolmannen kenttätyöviikon torstaina klo 9 mennessä. Kuukauden 
viimeisen tutkimusviikon kenttätyöaika on kuitenkin vain puolitoista viikkoa siten, että viimeiset 
tiedot on lähetettävä toisen kenttätyöviikon torstaina klo 9 mennessä. Lisäksi tietojen palautukselle 
on asetettu ensimmäisen ja toisen kenttätyöviikon jälkeen välitavoitteet. Juhlapyhät tms. saattavat 
aiheuttaa poikkeuksia kenttätyöaikaan.  

Kunkin kuukauden kohdelomakkeiden yhteydessä lähetetään saatekirje (ns. tyti-kirje), jossa on ker-
rottu ko. kuukauden tutkimusviikot ja kenttätyöajat. Lisäksi tutkimusviikko ilmoitetaan aina kohde- 
ja haastattelulomakkeilla. 

6.2 Haastattelutapa 
Haastattelu tehdään tietokoneavusteisena puhelinhaastatteluna. Jos puhelinyhteyttä ei saada, teh-
dään käyntihaastattelu. 

Haastattelu tehdään pääsääntöisesti haastateltavalle itselleen. Jos haastateltavaa itseään ei ole mah-
dollista haastatella kenttätyöaikana, pyritään haastattelutiedot kysymään ns. sijaisvastaajalta.  

Sijaisvastaajana voidaan käyttää: 
� haastateltavan puolisoa / avopuolisoa, vanhempia ja 15 vuotta täyttänyttä lasta tai sisarta / vel-

jeä. Näiden tulee asua samassa kotitaloudessa kuin haastateltava. 
� kohdehenkilön hoidosta vastaavaa henkilöä tai laitoshenkilökuntaa 

Sijaisvastaajaa voidaan käyttää heti, jos on selvää, ettei haastateltavaa itseään voida haastatella tai 
häntä ei tavoiteta kenttätyöaikana. Sijaisvastaajaa ei tule käyttää, jos ilmenee, että kohdehenkilö itse 
on melko varmasti tavoitettavissa kenttätyöaikana.  

Sijaishaastattelua ei saa tehdä, jos haastateltava itse kieltäytyy haastattelusta. Ensimmäistä kertaa 
tutkimuksessa mukana olevan kohdalla sijaishaastattelua on käytettävä harkiten (esim. vanhempi 
voi antaa lastaan koskevat tiedot). 

6.3 Tutkimuskerrat 
Työvoimatutkimus on paneelitutkimus, jossa kukin haastateltava osallistuu normaalisti viisi kertaa 
tutkimukseen kuudentoista kuukauden aikana. Jatkokierroksilla haastattelu on lyhyempi, koska 
haastattelulomakkeella hyödynnetään edellisen vastauskerran tietoja. 

Haastattelemalla samoja henkilöitä viisi kertaa saadaan varmempaa tietoa muutoksista. Tämä me-
nettely mahdollistaa myös ns. virtatilastojen laadinnan. Työvoimavirrat antavat tietoa siitä, millai-
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sista siirtymistä työvoiman muutokset ovat aiheutuneet (esim. opiskelijasta työlliseksi, työllisestä 
eläkeläiseksi tms.). 

Rotaatioryhmien 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.  

6.4 Haastateltavien siirrot 
Oman haastattelualueen ulkopuolelle muuttaneet haastateltavat, jotka voidaan tavoittaa puhelimitse, 
jäljittää ja haastattelee aina se haastattelija, jolle kohdelomake on alunperin lähetetty.  

Oman alueen ulkopuolelle muuttaneet käyntihaastateltavat siirretään ko. alueen haastattelijalle. Täl-
laisessa tapauksessa otetaan välittömästi yhteys haastattelutyön ohjaajaan uuden haastattelijan saa-
miseksi.  

Omia haastateltavia ei saa siirtää toiselle haastattelijalle ilman haastattelutyön ohjaajan lupaa, mutta 
tehtävistä siirroista voi kuitenkin sopia etukäteen alueryhmän toisen haastattelijan kanssa, jos esim. 
on estynyt lyhyen poissaolon vuoksi tekemästä haastatteluja.  

Siirrot tehdään pääsääntöisesti pikasiirtona. Haastelin (haastattelijan käyttöliittymän) yhteystietolo-
makkeella korjataan ensin muuttuneet osoitetiedot valitsemalla Toiminnot -valikosta ”Muuta yh-
teystietoja”. Sen jälkeen valitaan "Pikasiirto" ja kirjoitetaan uuden haastattelijan numero. Lisäksi 
Huomautus -ruudulle kirjoitetaan olennaiset yhteydenottotiedot yms. mitä kohdehenkilön tavoitta-
miseksi on jo tehty ja mikä voi olla avuksi uudelle haastattelijalle. Lopuksi otetaan tietoliikenneyh-
teys.  

Pikasiirrossa on aina ensin ilmoitettava siirrosta puhelimitse uudelle haastattelijalle. 

”Siirto toiselle”  -toimintoa käytetään silloin, jos haastattelija esim. äkillisen sairausloman takia 
joutuu tekemään siirron ilman tietoa uudesta haastattelijasta. Tehdystä siirrosta jätetään viesti haas-
tattelutyön ohjaajan puhelimeen tai sähköpostiin.  

Siirrettyjen haastateltavien kohdelomakkeet lähetetään heti uudelle haastattelijalle (pikasiirto) tai 
Tilastokeskukseen (siirto toiselle).  

6.5 Kadon merkitseminen 
Kato merkitään siirtymällä ensin haastattelulomakkeen alkuun, painetaan CTRL + ENTER ja vali-
taan vaihtoehto ”Kato” . 

Työvoimatutkimuksessa on seuraava katoluokitus, jota käytetään 2-numerotasolla:  

NETTOKATO 

1. Pysyvä kieltäytyminen (haastateltava tavoitettu) 

11: kieltäytyi, ei tiedetä tarkempaa syytä 

- esim. puhelun välitön lopettaminen / luuri korvaan  

12: kieltäytyi, ei kiinnosta 

- haastateltava ilmoittaa perustelematta, ettei haastattelu kiinnosta 

13: kieltäytyi ajanpuutteen vuoksi  
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- haastateltava ilmoittaa, ettei aikaa ole nyt eikä myöhemmin 

14: kieltäytyi periaatteellisista syistä  

- haastateltava ilmoittaa, ettei koskaan vastaa mihinkään kyselyihin, pitää tilastoja turhina, ei halua 
antaa henkilökohtaisia tietoja, ei luota tietojen salassapitoon, liikaa kyselyjä, vaatii palkkiota tms. 

15: kieltäytyi tutkimuksen aiheen vuoksi / ei katso kuuluvansa kohderyhmään 

- esim. eläkeläiset, jotka jääneet vuosia aikaisemmin työelämästä  

16: kieltäytyi tiedonkeruutavan vuoksi  

- haastateltava ilmoittaa, että vastaisi esim. postikyselyyn tai webkyselyyn 

4. Tilapäinen kieltäytyminen (haastateltava tavoitettu) 

41: tavoitettu, ei voinut / halunnut osallistua ko. haastattelukerralle  

- haastateltava ilmoittaa, ettei nyt voi vastata esim. ajanpuutteen, tilapäisen sairauden, ulkomailla 
olon tms. syyn takia, mutta voi jatkokierroksilla tulla mukaan 

42: tavoitettu, ei kieltäydy suoraan, mutta aikaa ei saada sovittua eikä tavoiteta uudelleen 

2. Ei tavoitettu (haastateltavaa ei ole tavoitettu eikä sopivaa sijaisvastaajaa voinut käyttää) 

21: ei tavoitettu, puhelinnumero tiedossa 

22: ei tavoitettu, puhelinnumero tuntematon, osoite tiedossa 

23: ei tavoitettu, puhelinnumero ja osoite tuntemattomia  

24: ei tavoitettu, tilapäisesti poissa  

- esim. työkomennuksella, ulkomailla, opiskelemassa, lomalla, laitoksessa 

25: ei tavoitettu, joku muu kieltää osallistumisen 

3. Muu nettokato 

32: Haastattelua ei voitu tehdä kielivaikeuksien vuoksi 

- haastateltavan käyttämä kieli muu kuin suomi, ruotsi tai englanti 

34: Haastattelua ei voitu tehdä pysyvän sairauden tai vamman vuoksi 

39: Muu nettokato (hylätty TK:ssa erikseen määritellyn syyn takia) 

BRUTTOKATO 

Edellisten lisäksi: 

5. Ylipeitto 

51: Henkilö kuollut 

52: Henkilö muuttanut pysyvästi ulkomaille  

- ulkomailla oleskelu kestää vähintään vuoden 

59: Muu bruttokato (hylätty TK:ssa erikseen määritellyn syyn takia) 

Katokoodit 39 ja 59 eivät ole haastattelijan käytössä. Keskusyksikkö käyttää niitä erikoistapauksis-
sa, esim. jos kato on aiheutunut tietoliikennehäiriöstä (39) tai otantavirheestä (59). 
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6.6 Tutkimuksen keskeyttäminen 
Eräissä tapauksissa tutkimus voidaan haastateltavan osalta keskeyttää antamalla Tilastokeskuksessa 
ns. esitäytön ohjauskoodi, joka estää lomakkeen esitäytön seuraavalle haastattelukerralle. Tutki-
muksen keskeyttämistä käytetään poikkeustapauksissa ja se edellyttää, että haastattelija on kuvan-
nut tarpeeksi tarkasti kadon syyn kohdelomakkeella tai haastattelulomakkeen keskeytysehdotukses-
sa. 

Katotapauksissa tutkimus keskeytetään aina, jos haastateltava kuuluu ylipeittoon.  

Tutkimus voidaan keskeyttää myös, jos  
� kadon syy on 11 - 16 (kieltäytynyt pysyvästi), 32 (muu kieli) tai 34 (pysyvä sairaus)  
� kahdella peräkkäisellä tutkimuskerralla ei haastateltavan olinpaikasta saada mitään tietoa (ei 

osoitetta eikä puhelinnumeroa). Tällöin haastattelija voi kadon merkitsemisen yhteydessä tehdä 
haastattelulomakkeelle keskeytysehdotuksen. 

Saadun haastattelun jälkeen tutkimus voidaan keskeyttää, jos haastateltavan elämäntilanne on vai-
kean sairauden tai korkean iän takia (esim. laitoksessa oleva) sellainen, että haastattelujen jatkami-
nen tuntuu täysin sopimattomalta. Tilanteen on oltava sellainen, ettei se muutu puolentoista vuoden 
aikana. Näille tapauksille saadut vastaukset kopioidaan seuraaville tutkimuskerroille. Keskeytyseh-
dotuksen voi tehdä myös, jos vastaaja kieltäytyy jatkokierroksilta, mutta tällöin vastauksia ei kopi-
oida. Keskeytysehdotus tehdään haastattelulomakkeen lopussa.  

Katokohdelomakkeet käydään läpi keskusyksikössä. Lopullinen päätös tutkimuksen keskeyttämi-
sestä tehdään kohdelomakkeella kuvatun kadon syyn / keskeytysehdotuksen perusteella.  

6.7 Lisätutkimukset / lisäkysymykset 
Työvoimatutkimuksen kysymykset ovat hyviä taustamuuttujia monille tutkittaville asioille. Sen 
vuoksi työvoimatutkimuksen yhteydessä tehdään myös muita tutkimuksia, mutta pääsääntöisesti 
niiden aiheen on liityttävä jollain tavalla työelämään. Ne voidaan tehdä lisätutkimuksena erillisellä 
lomakkeella tai työvoimatutkimuksen lomakkeelle liitettyinä lisäkysymyksinä. Lisätutkimukset ja 
lisäkysymykset voivat olla joko Tilastokeskuksen omia tai ulkopuolisen tilaajan toimeksiannosta 
tehtäviä. Niihin tehdään yleensä omat työohjeet ja oma kohdekirje.  

Säännöllisiä lisätutkimuksia ovat vuosittain tammikuussa tehtävä matkailun vuositutkimus ja syys-
kuussa tehtävä työolobarometri. Lisäkysymyksinä on vuosittain marraskuussa tehty Väestötietojär-
jestelmä -tietojen luotettavuustutkimus ja kuukausittain korjausrakentaminen -tutkimus ja vuokra-
tiedustelu . 

Haastateltavalle tehtävien lisätutkimusten tunnukset on tulostettu kohdelomakkeelle ja ne näkyvät 
myös Haastelin yhteystietonäytöllä lisäprojektit -lokerossa.  
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7. Kenttätyö vaiheittain 

7.1 Kohdelomakkeiden lähetys haastattelijoille  
Jokaiselle haastattelijalle on muodostettu haastattelualuerekisteriin oma toimialue. Haastateltavien 
jako haastattelijoille tehdään koneellisesti haastattelualuerekisterin perusteella. Tilapäisesti poissa-
olevien haastattelijoiden tms. ilman haastattelijaa olevien toimialueiden haastateltavat jakaa haastat-
telutyön ohjaaja. Jokaisesta haastateltavasta tulostetaan kohdelomake.  

Kunkin tutkimuskuukauden kohdelomakkeet lähetetään haastattelijoille yhdellä kertaa. Kohdelo-
makkeiden mukana lähetetään osoitetarrat 1. ja 5. kertaa mukana oleville haastateltaville. 

Kohdelomakkeiden saavuttua on viimeistään tarkistettava työtarvikkeiden riittävyys. Tarviketäy-
dennykset tilataan postituksesta. 

7.2 Puhelinnumeroiden haku 
Jos keskitetyssä puhelinnumerohaussa ei ole löytynyt yhtään numeroa, haastattelija hakee puhelin-
numeroa itse puhelinluettelosta ja internetin puhelinnumerohaulla (ks. Haastattelijan atk-käsikirja). 
Yksittäisiä numeroita voi hakea numerotiedustelusta (puolisalaiset numerot saa vain numerotiedus-
telusta).  

Ensimmäisen haastattelun yhteydessä kysytään aina mahdollisuutta haastatella työpaikalta ja työ-
numeroa.  

Löydetyt puhelinnumerot lisätään Haastelin yhteystietoihin. 

7.3 Saatekirjeiden lähetys haastateltaville 
Haastattelija lähettää kunkin viikko-otoksen saatekirjeet käyntikortteineen ko. tutkimusviikon puo-
livälissä. Tarrakäyntikortti liimataan saatekirjeen oikeaan yläkulmaan. Mahdollisten lisätutkimusten 
saatekirje lähetetään samalla.  

Kaikille tutkimuksessa 1. kertaa mukana oleville lähetetään saatekirjeen (TY81 1 / TY81 2) mukana 
esite työvoimatutkimuksesta sekä taskutilasto. 

Puhelinhaastateltaville ei enää 2.-4. haastattelukerroilla lähetetä saatekirjettä, vaan heille soitetaan 
suoraan (paitsi jos mukana on lisätutkimus, johon on laadittu kohdekirje, jolloin lähetetään sekä 
työvoimatutkimuksen että lisätutkimuksen kohdekirjeet). Käyntikohteille lähetetään kohdekirje 
TY81 3 käyntikortteineen. 

Viimeisellä 5. haastattelukerralla lähetetään kaikille kotitalousosan kirje (KO1 tai KO2) ja taskuti-
lasto.  

7.4 Otoksen ja lomakkeen nouto 
Haastattelija noutaa kunkin tutkimuskuukauden viikko-otokset (haastateltavat) ja lomakkeet otta-
malla tietoliikenneyhteyden. Pääsääntöisesti lähetys on noudettavissa tutkimusviikkoa edeltävän 
viikon keskiviikkona klo 15 jälkeen. Tarkka noutoaika ilmoitetaan kohdelomakkeiden mukana lähe-
tettävässä tytikirjeessä.  
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Tietojen siirron päätyttyä katsotaan lähetyksen mukana tullut viesti ja tarkistetaan ”Projektin tila” -
ruudulta, että kohdelomakkeiden ja haastateltavien lukumäärät täsmäävät. Lisäksi harjoitushaastat-
telujen puolella käydään varmistamassa, että lomakkeet toimivat normaalisti.  

7.5 Haastateltavan tavoittaminen  
Haastateltavien tavoitteluun ei voi antaa kovin yksityiskohtaisia ohjeita. Kenttätyökäytännöt vaati-
vat haastattelijalta joustavaa työtapaa ja taitoa toimia tilanteen mukaan. Yhtenäisiä työtapoja on 
kuitenkin mahdollisuuksien mukaan hyvä noudattaa, ja tärkeintä on aloittaa haastateltavien tavoitte-
lu heti kenttätyöajan alussa, jotta aikaa jää muuttaneiden ja muiden vaikeasti tavoitettavien haastat-
teluille.  

Puhelimitse tehtävien tavoituskertojen määrää ei ole rajoitettu. Puhelinnumeroa ei saa salata. Jos 
haastateltavalla on puhelinvastaaja, jätetään yhteydenottopyyntö (suosituksena enintään kaksi vies-
tiä eri viikoilla). Haastateltavaa voi tavoitella myös tekstiviestillä (suosituksena enintään kaksi vies-
tiä eri viikoilla). Myös sähköpostia voi käyttää, jos osoite on tiedossa. Ulkomaille ei soiteta.  

Mikäli haastateltavaa ei eri aikoina tehdyn soittamisen jälkeen ole tavoitettu, tarkistetaan puhelin-
numero- ja osoitetiedot. Viitehenkilöitä voi käyttää apuna tavoittelussa, samoin työnantajaa, jos 
tieto on kohdelomakkeella.  

Jos puhelinnumeroa ei tarkistusten jälkeenkään löydy, tehdään käynti. Tavoituskäyntejä tehdään 
jokaisella tutkimuskerralla vähintään yksi ja enintään kolme (tavoittelukerrat alkavat alusta, jos 
haastattelija on vaihtunut osoitteen muuttumisen takia). Lisäkäyntejä voi tehdä esim. muiden haas-
tattelumatkojen yhteydessä, jos ne eivät aiheuta oleellisia lisäkustannuksia. Jos haastateltavaa ei 
tavoiteta ensimmäisellä käynnillä, jätetään osoitteeseen yhteydenottokortti, jossa pyydetään otta-
maan yhteyttä haastattelijaan.  

Myös puhelinhaastateltavan luokse voi tehdä ”yllätyskäynnin”, jos aktiivisen soittamisenkaan jäl-
keen ei ole saatu yhteyttä (soitettu sekä lanka- että matkapuhelimella).  

Jos kohdehenkilö on muuttanut, uusi osoite pyritään aina selvittämään. Uuden osoitteen selvittää se 
haastattelija, jolle kohdelomake on alunperin lähetetty. Uuden osoitteen saamiseksi voi käyttää mm. 
postin osoitepalvelua (ks. Haastattelijan käsikirja 4.3.-1 – 4.3.-5) tai kysyä keskusyksikön postituk-
sesta, josta on pääteyhteys väestön keskusrekisterin väestötietojärjestelmään. Postin osoitepalvelun 
kautta saa osoitteen, jonne haastateltava haluaa postinsa kulkevan ja väestötietojärjestelmästä saa 
osoitteen, jossa henkilö on kirjoilla. Postin osoitepalveluun tehty osoitteenluovutuskielto ei koske 
Tilastokeskusta (ks. Haastattelijan käsikirja 3.4 - 5), ja on todennäköistä, että haastateltavalle löytyy 
osoite väestötietojärjestelmästä.  

 Tavoituskäyntien yhteydessä voi uutta osoitetta tiedustella uusilta asukkailta tai naapureilta. 

7.6. Haastateltavien motivointi  
Jos haastateltava on epävarma osallistumisesta, häntä kannustetaan osallistumaan. Hänelle voi antaa 
esim. seuraavaa lisätietoa tutkimuksesta.  

Tutkimuksen tarkoitus: Työvoimatutkimuksen tarkoituksena on pitää työmarkkinaviranomaiset 
ajan tasalla Suomen työvoimatilanteesta. Kuukausittainen tutkimus antaa pikatilaston työssä olevis-
ta, 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. Tuloksia käytetään mm. tehtäessä suunnitelmia 
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ja ennusteita sekä seurattaessa erilaisten päätösten ja toimien vaikutusta työllisyystilanteeseen. Li-
säksi tutkimuksen tuloksia käytetään kansainvälisissä vertailuissa. 

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 useammalla tutkimuskerralla vastaaja voi sanoa, että "mikään ei ole 
muuttunut viime kerran jälkeen". Vastaajalle voi selittää, että tässä tutkimuksessa äärimmäisen pie-
netkin muutokset ovat merkittäviä. Esimerkiksi tunnin muutos tehdyissä työtunneissa tulee periaat-
teessa 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 tilapäistyö-
tä, työajan pituus voi määrätyllä viikolla olla erilainen jne. 

"Ei työssä": Työvoimaan kuulumattomat saattavat kokea, etteivät he kuulu tutkimuksen kohde-
ryhmään. Tutkimuksessa kerätään tietoa muustakin kuin työelämästä, mm. koulutuksesta. Eläkeläi-
set voivat 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 enem-
män.  

Vuonna 2006 Suomessa oli noin 16 000 yrittäjää ja yrittäjäperheenjäsentä sekä 10 000 palkansaajaa, 
jotka olivat täyttäneet 65 vuotta. Näistä 8 000 henkilöä oli täyttänyt 70 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 mu-
kaan. 

Tietojen luottamuksellisuus: Tutkimuksen tulokset julkaistaan taulukkoina ja kuvioina, joista ei 
voida erottaa yksittäisen vastaajan tietoja. Tilastokeskus ei luovuta tunnistettavia tietoja kenelle-
kään. Tilastokeskuksen henkilökunnalla, ml. haastattelijat, on lakisääteinen vaitiolovelvollisuus. 

Tarkempaa tietoa saa internetistä www.tilastokeskus.fi .  

7.7 Haastattelun aloitus 
Haastattelu pyritään tekemään heti ensimmäisen yhteydenoton yhteydessä.  

Ennen haastattelua varmistetaan esim. osoitteen tai syntymäajan avulla, että vastaaja on oikea hen-
kilö. Sijaishaastattelussa varmistetaan sijaisvastaajan sopivuus. 

Haastateltavan yhteystietonäytöltä siirrytään haastattelulomakkeelle vasta kun on selvää, että haas-
tattelu voidaan suorittaa, jotta haastattelun kesto tallentuu mikrolle oikein.  
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Haastattelulomakkeen tärkeimmät kysymykset ovat heti lomakkeen alussa. Jotta ensimmäistä kertaa 
mukana olevalla vastaajalla olisi edellytykset vastata mahdollisimman luotettavasti jo näihin en-
simmäisiin kysymyksiin, annetaan hänelle lyhyen esipuheen avulla selvitys tulevasta haastattelusta. 

Haastattelulomake avautuu johdantonäyttöön, jolla on: 
� kohdenumero 
� haastattelijanumero 
� päiväys 
� kellonaika 
� tutkimusvuosi ja -kuukausi 
� tutkimusviikko 
� tutkimuskerta 
� kohdehenkilön etunimet 
� kohdehenkilön sukunimi 
� sukupuoli 
� syntymäaika 
� kansalaisuus  
� syntymäkotikunta. 

Jos kohdehenkilön sukunimi on muuttunut, se voidaan vaihtaa tässä.  

Johdantonäytölle merkitään kuka tiedot antoi ja mahdollinen ulkomailla tai laitoksessa asuminen. 
Laitoksessa asuvat kuuluvat otokseen ja heidät pyritään haastattelemaan normaalisti. Usein tiedot 
voi antaa sijaisvastaaja, esim. henkilökuntaan kuuluva. Jos on selvää, että laitoksessa oleva ei palaa 
työelämään, hänestä tehdään keskeytysehdotus.  

Lisäksi 17–30-vuotiaiden nuorten kohdalla tarkistetaan, oliko vastaaja tutkimusviikolla suorittamas-
sa varusmies- tai siviilipalvelusta (H7). Mikäli tähän vastaa kyllä, haastattelu päättyy siihen eikä 
työnteosta tai työn etsimisestä enää tällä kerralla kysytä. 

Lomake ohjaa hyppyjä ja sitä, ettei hyväksytyn arvoalueen ulkopuolella olevaa vastausta voi antaa. 
Blaisen EOS-näppäinyhdistelmää (CTRL +S) voi käyttää, jos vastaaja ei osaa vastata tai ei ymmär-
rä kysymystä. Blaisen kysymyskohtaista kieltäytymistä (CTRL + K) voi käyttää tietyissä kysymyk-
sissä. Blaisen huomautusta ei käytetä työvoimatutkimuksen lomakkeella.  

7.8 Haastattelun päättäminen ja yhteystietojen merkintä 
Lomakkeen lopussa kysytään / tarkistetaan ns. rekisteriasuinkunta, jossa vastaaja on kirjoilla (esi-
merkiksi opiskelijoilla rekisteriasuinkunta voi usein olla eri kuin opiskelunaikainen asuinkunta), 
merkitään haastattelutapa sekä merkitään mahdollinen ehdotus tutkimuksen keskeyttämisestä 1.–4. 
tutkimuskerroilla. 

Haastattelun päätyttyä vastaajalle kerrotaan seuraavasta tutkimuskerrasta. Haastateltavan kanssa voi 
myös sopia lähetettävästä tekstiviestimuistutuksesta ennen seuraavaa haastattelua. Vielä tarkistetaan 
osoite- ja puhelinnumerotiedot, jotka lisätään tai korjataan Haastelin yhteystietolomakkeelle.  

Haastateltavan nimi-, osoite- ja puhelinnumerot lisätään / korjataan valitsemalla yhteystietonäytöllä 
toiminto ”Muuta yhteystietoja”. Osoitteet kirjoitetaan täydellisinä postinumeroineen ja puhelinnu-
merot suuntanumeroineen. Haastateltavalta kysytään mahdollisuutta haastattelun tekemiseen myös 
työpuhelinnumerosta. Puhelinnumeroita voi merkitä neljä kappaletta. Numeroiden perään voi kir-
joittaa tarkennuksen kuten ”koti”, ”työ” tms.  
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Huomautus -ruudulle siirrytään valitsemalla yhteystietonäytöllä toiminto ”Avaa huomautus”. 
Huomautuksiin kirjoitetaan sellaisia seuraavalla tutkimuskerralla erityisesti huomioitavia tietoja, 
jotka helpottavat haastateltavan tavoittamista / haastattelua. Sinne merkitään esim. muuttuva osoite, 
sopiva haastatteluaika, puhuttelutapa jne. Tärkeimmät asiat kirjoitetaan huomautuksen alkuun, jol-
loin ne näkyvät myös kohdelomakkeella seuraavalla kerralla.  

Yhteys- ja huomautustiedot siirtyvät Haastelissa mukana eri tutkimuskerroille. Vanhentuneet ja 
tarpeettomat huomautukset on muistettava poistaa.  

Jos lomakkeen status on kesken tai kato, haastattelulomakkeelle pääsee normaalisti uudelleen. Teh-
tyyn haastatteluun pääsee vain ns. diaarionumeron avulla, jonka saa haastattelutyön ohjaajalta. Yh-
teystietoihin ja huomautusruudulle pääsee kaikissa tapauksissa. 

7.9 Aineiston palautus 
Työvoimatutkimuksen tuotantoaikataulu on erittäin tiukka. Haastatteluaineiston jatkokäsittely alkaa 
heti kenttätyöajan päätyttyä ja ensimmäiset tulokset julkaistaan puolentoista viikon kuluttua kunkin 
tutkimuskuukauden kenttätyön päättymisestä. Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että haastattelut aloite-
taan heti kenttätyöajan alussa ja tehdään mahdollisimman etupainotteisesti.  

Valmiit haastattelut lähetetään päivittäin Tilastokeskukseen. Tietojen palautuksella on varsinaisen 
kenttätyöajan sisällä määrälliset välitavoitteet: ensimmäisen kenttätyöviikon jälkeen haastatteluista 
on palautettu 60 prosenttia ja toisen kenttätyöviikon jälkeen 80 prosenttia. Palautustilanne tarkiste-
taan kenttätyöviikon jälkeisenä tiistaina klo 9.  

Palautusmäärät voivat jäädä eri syistä alle tavoitteen. Hyväksyttäviä syitä ovat: haastattelija on osan 
kenttätyöajasta lomalla, sairastuu kesken kenttätyöajan, saa siirtoja kesken kenttätyöajan, tietolii-
kennehäiriöt estävät tai ”hukkaavat” palautuksen tms. Joskus voi olla, että haastateltavia ei kerta 
kaikkiaan tavoita. Suositeltavaa on, että tällaisen viivästymisen sattuessa haastattelija ottaa yhteyttä 
haastattelutyön ohjaajaan.  

Jos palautusmäärä kuitenkin jää tavoitteen alle ilman edellä mainittujen kaltaisia syitä kaksi kertaa 
vuodessa, haastattelutyön ohjaaja ottaa yhteyttä haastattelijaan selvittääkseen viivästymisen syyn.  

Eri tutkimusviikkojen kenttätyöaikojen päättymisajankohdat (päivä ja kellonaika, johon mennessä 
viimeiset tiedot on lähetettävä) ilmoitetaan kunkin kuukauden tyti-kirjeessä. Ennen viimeistä lähe-
tystä tarkistetaan Projektin tila -ruudulta ettei koneelle ole jäänyt tekemättömiä tai kesken olevia 
haastatteluja. Kohdissa ”Siirtoja toiselta”, ”Haastattelematta” ja ”Kesken” ei saa olla kohteita. 

Tuotantoaikataulu edellyttää ehdottomasti ilmoitettujen määräaikojen noudattamista. 

Kohdelomakkeet palautetaan keskusyksikköön heti kuukauden viimeisen viikko-otoksen kenttä-
työajan päätyttyä. Katokohdelomakkeet palautetaan omassa kuoressaan suoraan omalle haastattelu-
työn ohjaajalle 1. kertaa mukana olevat ja 2.-5. kertaa mukana olevat erikseen niputettuina.  
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8. Kotitalousosa  

8.7 Yleistä kotitalousosasta 
Kotitalousosalla selvitetään kotitalouden rakennetta sekä haastateltavan ja hänen perheenjäsentensä 
työssäkäyntiä ja työelämään liittyviä asioita. Kysymykset ovat suurelta osin samoja kuin työvoima-
tutkimuksen kuukausihaastattelussa. Sisältö on kuitenkin suppeampi, ja lomakkeelle on tehty muu-
tamia pieniä muutoksia mahdollisten sijaisvastaajien vuoksi. Kotitalousosan tietojen perusteella 
voidaan tutkia esimerkiksi sitä, miten perheellisyys ja työllisyys ovat yhteydessä toisiinsa. 

Kotitalousosan liittäminen työvoimatutkimukseen pyrkii mahdollisimman vertailukelpoisen tiedon 
tuottamiseen kaikista Euroopan unionin jäsenmaista. Labour Force Survey on kotitalouskohtainen 
kyselytutkimus Pohjoismaita lukuun ottamatta kaikissa jäsenmaissa. 

Työvoimatutkimuksen kotitalousotoksen muodostavat viidettä kertaa mukana olevat haastateltavat 
ja kaikki heidän kanssaan samaan kotitalouteen kuuluvat. Kohdehenkilöitä on kuukausittain noin 
2 100 henkeä.  

8.8 Haastateltavien tavoittaminen ja kotitalousosan haastattelu 
Saatekirje (KO1 puhelinhaastateltaville ja KO2 käyntihaastateltaville) osoitetaan kk-
työvoimatutkimuksen haastateltavalle. Silloin, kun kohdehenkilö on alaikäinen, eli alle 18-vuotias, 
saatekirje osoitetaan myös kaikille kotitalouden aikuisille jäsenille.  

Henkilöhaastattelu tehdään kotitalouden kaikille 15–74-vuotiaille jäsenille. Otoksen ja lomakkeen 
tunnus on KOkk (kk = kuukauden numero). Kenttätyöaika on sama kuin kk-työvoimatutkimuksen 
vastaavan viikko-otoksen kenttätyöaika.  

Jos kotitalouden jäseniä itseään ei ole mahdollista haastatella, voidaan käyttää sijaisvastaajaa. Si-
jaisvastaajana voi usein toimia kk-työvoimatutkimuksen haastateltava. Kaikkien kotitalouden jäsen-
ten haastattelut pyritään tekemään yhdellä kertaa. Jos joku kotitalouden jäsenistä kieltäytyy haastat-
telusta, hänen tietojaan ei saa kysyä sijaisvastaajalta. 

Haastattelun aluksi muodostetaan kohdehenkilön kotitalous selvittämällä haastatteluhetkellä kotita-
louteen kuuluvat. Kotitalouteen kuuluvat ne henkilöt, jotka asuvat ja ruokailevat yhdessä tai jotka 
muuten käyttävät tulojaan yhdessä. 

Kotitalousosan haastattelun kulusta ja kotitalouden muodostamisesta on tarkempia ohjeita luvussa 
14. 

8.9 Kadon merkitseminen 
Jos kk-työvoimatutkimus jää kadoksi, merkitään myös kotitalousosa kadoksi. 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 tehdä haastattelun keskeytyksen kautta, koska tällöin koko kotitalous 
menee kadoksi.  
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8. Laskutus ja yhteyshenkilöt Tilastokeskuksessa 
Työvoimatutkimuksen projektinumero on TY81H. Sillä laskutetaan kk-työvoimatutkimus, kotitalo-
usosa ja myös kaikki lisätutkimukset.  

Kenttätyöhön liittyviin kysymyksiin vastaavat: 

oman alueesi haastattelutyön ohjaaja 

tai 

Osmo Peltola, puh. 09-1734 2255. 

Tietosisältöä ja kysymyskohtaisia ohjeita koskeviin kysymyksiin vastaavat: 

Mirja Tiisanoja, puh. 09-1734 3226  
Laura Hulkko, puh. 09-1734 2611 
Heidi Melasniemi-Uutela puh. 09-1734 2523 
Veli Rajaniemi, puh. 09-1734 3434 

Kotitalousosaa koskeviin kysymyksiin vastaavat: 

Laura Hulkko, puh. 09-1734 2611 
Olga Kambur, puh. 09-1734 3565 

 

Kaikkien sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi 
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9. Keskeiset määritelmät ja tietosisältö 

9.7 Keskeiset määritelmät 
15–74-vuotias väestö jaetaan työvoimatutkimuksessa seuraaviin ryhmiin: 

 

15 - 74-vuotias väestö

Työvoima

Työlliset Työttömät

Työvoimaan kuulumaton väestö

Asevelvollisuutta suorittavat

Koululaiset ja opiskelijat

Kotitaloustyötä tekevät

Työkyvyttömät

Eläkeläiset

Muut
P
iil
o
ty
ö
tt
ö
m
ä
t

 

 

Työllinen on henkilö, joka on: 
� tehnyt ansiotyötä tutkimusviikolla vähintään yhden tunnin  
TAI 
� ollut tilapäisesti poissa työstä, esimerkiksi lomalla tai sairaana.  

Jos henkilö on ollut tutkimusviikon pois työstä, hänet luokitellaan työlliseksi jos: 
� poissaolon syy on oma sairaus tai äitiys- tai isyysvapaa tai 
� poissaolo on kestänyt alle kolme kuukautta tai  
� hänelle maksetaan edelleen palkkaa tai muuta ansiosidonnaista korvausta vähintään puolet siitä, 

mitä hän normaalisti työssä ollessaan saa. 

Työtön on henkilö, joka on: 
� työtä vailla ja 
� etsinyt työtä neljän viikon aikana käyttäen aktiivisia työnhakukeinoja ja 
� valmis aloittamaan työt kahden viikon kuluessa 
TAI 
� odottaa aiemmin sovitun työn alkua kolmen kuukauden sisällä ja 
� olisi valmis aloittamaan työt kuitenkin jo kahden viikon kuluessa. 

Työvoiman ulkopuolisiksi luokitellaan kaikki ne, jotka eivät ole työllisiä eivätkä työttömiä. Heidän 
toiminnastaan saadaan tietoa useiden eri kysymysten kautta. 
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9.8 Työvoimatutkimuksen tietosisältö 
1. Työmarkkina-asema ja muu toiminta 
• Työvoima 

• Työlliset ja työllisyysaste 

• Työttömät ja työttömyysaste 

• Työvoimaan kuulumattomien toiminta 

• Pääasiallinen toiminta (oma käsitys) 

• Omaishoitajana toimiminen 

2. Työpaikkaa ja ammattia koskevia tietoja sekä pää- että sivutyössä 1 
• Työpaikkojen lukumäärä 

• Työpaikan koko 

• Toimiala 

• Työnantajasektori (yksityinen, kunta, valtio) 

• Työpaikan sijaintikunta ja -maa 

• Ammatti 

• Ammattiasema (palkansaaja, yrittäjä, yrittäjäperheenjäsen) 

• Sosioekonominen asema (työntekijä, toimihenkilö) 

• Yrittäjien palkattu työvoima 

• Palkansaajien toimiminen esimiestehtävissä 

• Palkansaajien kuukausipalkka 

3. Työsuhteeseen liittyviä tietoja 
• Työsuhteen pysyvyys / määräaikaisuus sekä määräaikaisen työsuhteen syy 

• Työsuhteen kesto 

• Osa-aikatyö / kokoaikatyö sekä osa-aikatyön syy 

• Vuokratyö 

4. Työaikaan ja työaikajärjestelyihin liittyviä tie toja 
• Vuorotyö 

• Jaksotyö 

• Normaali tai tavanomainen viikkotyöaika 

• Tehdyt työtunnit (työpanos) pää- ja sivutyössä 

• Tehdyt työpäivät 

• Ylityöt (palkallinen / palkaton) 

• Päivystys työpaikalla 
• Ilta-, yö- ja viikonlopputyö  

• Kotona työskentely 

• Poissaolo tutkimusviikolla: pääasiallinen syy ja poissaolon kesto 

                                                 

1 Ei-työllisillä tiedot koskevat edellistä työpaikkaa. 
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• Sairauspoissaolot ja perhevapaat 

5. Työttömyys, alityöllisyys, työnhaku 
• Lomautus määräajaksi tai toistaiseksi 

• Työttömyyden kesto 

• Työnhakutavat 

• Työnhaun esteet 

• Etsityn työn laatu (kokoaika- vai osa-aikatyö, palkansaaja- vai yrittäjätyö) 

• Voimassaoleva työnhaku työvoimatoimistossa ja työttömyyskorvauksen saaminen 

• Alityöllisyys: haluaisiko työllinen lisätä nykyistä työaikaa 

• Työllisten toivottu viikkotyöaika 

• Piilotyöttömyys 

6. Suoritettu koulutus ja opiskelu neljän viikon aikana 
• Yleissivistävä pohjakoulutus 

• Suoritettu tutkinto (Tutkintorekisteri) 

• Tutkinnon koulutusaste ja -ala 

• Osallistuminen tutkintoon johtavaan koulutukseen 

• Osallistuminen kurssikoulutukseen 

• Osallistuiko kurssikoulutukseen työhön tai ammattiin liittyen 

• Osallistuiko kurssikoulutukseen palkallisella työajalla 

• Opetustuntien lukumäärä neljän viikon aikana yhteensä 

8. Aikaisempi toiminta 
• Toiminta vuosi sitten ja vuoden takaista työpaikkaa koskevat tiedot (ei kysytä haastattelussa) 

• Ei-työllisten aikaisempi ansiotyö viimeisten kahdeksan vuoden aikana sekä aikaisempaa työ-
paikkaa koskevat tiedot 

9. Kotitaloustietoja 
• Kotitalouden koko 

• Kotitalouden tyyppi 

• Kotitalouden 15–74-vuotiaiden jäsenten toiminta 

• Kotitalouden 15–74-vuotiaiden työllisten jäsenten työsuhde ja työaika 

Tärkeimmät taustamuuttujat keskeisille työllisyys- ja työttömyysindikaattoreille  
• Sukupuoli 

• Ikä 

• Koulutus 

• Alue 

• Toimiala 

• Työnantajasektori (yksityinen, kunta, valtio) 

• Ammatti 

• Ammattiasema 
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• Sosioekonominen asema 
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10. Yleistä työvoimatutkimuksen haastattelusta 
Työvoimatutkimuksen kysymykset koskevat pääosin tiettyä tutkimusviikkoa , joka on ilmoitettu 
sekä kohdelomakkeella että haastattelulomakkeella. Viikko täsmennetään kysymyksissä päivämää-
rien ja viikonpäivien ja viikon numeron avulla. Osassa kysymyksistä viiteajankohtana käytetään 
neljää viimeksi kulunutta viikkoa (esim. ilta-, yö- ja viikonlopputyö, koulutuskysymykset). Tästä on 
maininta kysymyksen yhteydessä. Kysymykset on muotoiltu niin, että niissä esiintyy ’viime / toissa 
viikko’ sen mukaan, milloin haastattelu tapahtuu.  

Lomakkeella on vain tosiasiakysymyksiä. Tämä tarkoittaa sitä, että kysymykset luetaan sanasta 
sanaan lomakkeelta, mutta jos vastausta ei saada ensimmäisellä kerralla, toistossa voidaan käyttää 
työohjeessa olevia määritelmiä. Varo kuitenkin johdattelemasta vastaajaa esimerkiksi tarjoamalla 
suoraan jotakin valmista vastausvaihtoehtoa. Kaikki vastausvaihtoehdot tulee aina esittää samanar-
voisina, ja vastaajan oma käsitys ratkaisee. Määritelmiä ja ohjeita käytetään auttamaan vastaajaa 
epäselvissä tilanteissa. 

Vaikka kysymysten sanamuotoja on ohjelmoitu erilaisten tapausten mukaisiksi, kaikkia eri-
koistilanteita ei pystytä ottamaan huomioon. Näissä tilanteissa sanamuotoa voi muokata sopivaksi 
aikaisempiin vastauksiin.  

Kysymykset luetaan kysymysmerkkiin asti. Jokaisen kysymyksen kohdalla on mahdollisuus valita 
myös ’ei osaa sanoa’ tai ’kieltäytyy’. Näiden käyttöä pitäisi kuitenkin mahdollisuuksien mukaan 
välttää ja yrittää valita sopivin annetuista vaihtoehdoista. Kieltäytyy-koodia tulisi käyttää tarkkaan 
valikoidusti ja vain silloin, kun vastaaja todella kieltäytyy vastaamasta johonkin kysymykseen. 

Päivämääriin pitää merkitä kaikki tiedot eli päivä, kuukausi ja vuosi muodossa ppkkvvvv. Jos vas-
taaja ei muista tarkkaa tietoa, kysytään arviota. Vain täysin epäselvä tapaus merkitään EOS. Voit 
myös itse tehdä arvion vastaajan tietojen perusteella. Päivämäärän täyttäminen, vaikka arvioituna-
kin, on tärkeää etenkin työttömyyden kestoa (TE2) ja työsuhteen kestoa (TS1) koskevissa kysy-
myksissä. 

Usein vastaaja voi muistaa esimerkiksi vuodenajan ja vuoden, tarkkaa päivää. Silloin voidaan käyt-
tää 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. 

 

Vastaukset ohjaavat haastattelun kulkua. Pääjako haastattelussa tehdään työllisen ja ei-työllisen 
välillä. Työllisten kysymyksistä on tehty erilaisia sanamuotoja ja reittejä sen mukaan, onko vastaaja 
palkansaaja vai yrittäjä ja kuinka monta työpaikkaa hänellä on.  

Osaan kysymyksistä on esitäytetty jatkokierroksille (2.–5. kerta) edellisellä haastattelukerralla saa-
dut vastaukset, kuten työpaikkaa, ammattia, ammattiasemaa ja työaikaa koskevia tietoja. Haastatte-
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lija tarkistaa, ovatko tiedot pysyneet samoina. Jos tieto on muuttunut, avautuu varsinainen kysymys, 
johon muuttunut tieto kirjataan.  

11. Lomake eri haastattelukerroilla 
Työvoimatutkimuksen haastattelu on erilainen eri haastattelukerroilla. Haastattelu on pisimmillään 
viidennellä kerralla ja lyhimmillään toisella, kolmannella ja neljännellä kerralla. 

Ensimmäisellä haastattelukerralla kysytään useita sellaisia tietoja, joista tarvitsee jatkossa vain tar-
kistaa pitävätkö ne edelleen paikkansa. Tällaisia ovat esimerkiksi työpaikkaa koskevat tiedot, kuten 
työpaikan nimi, osoite ja sijaintikunta sekä toimiala ja ammatti. Ensimmäisellä haastattelukerralla 
kannattaa siis panostaa siihen, että tiedot on kirjattu oikein ja pyytää vastaajaa tarvittaessa vaikka 
tavaamaan nimet kirjain kerrallaan, sillä väärin kirjoitetut tiedot herättävät helposti hämmennystä 
seuraavilla haastattelukerroilla. 

Näillä kerroilla työvoimatutkimuksen haastattelu on usein erittäin lyhyt, jos haastateltavan tilanne ei 
ole muuttunut. Monien kysymysten kohdalla tieto vain tarkistetaan ensimmäisellä kerralla annetuis-
ta vastauksista. Jos tieto on muuttunut, kirjataan uudet tiedot. 

Viidennen kerran haastattelu on pisin, sillä se sisältää useita sellaisia kysymyksiä, jotka kysytään 
vain tällä kerralla. Lisäksi viidennen kerran vastaajille tehdään kotitalousosan haastattelu sekä niin 
sanottu ad hoc -lisätutkimus, jonka aihe vaihtelee vuosittain. 

11.7 Kysymykset, jotka kysytään vain viidennellä haastattelukerralla 
Seuraavat kysymykset kysytään vain viidennellä haastattelukerralla: 

• T12P: Palkansaajien esimiestehtävissä toimiminen 

• T13: Työpaikan koko 

• TS2: Saiko tiedon nykyisestä työpaikasta työvoimatoimiston kautta 

• TS4: Määräaikaisen työn syy 

• TA3: Osa-aikatyön syy 

• TA4, TA5: Sopivien hoitopalvelujen puute kokoaikatyön esteenä 

• TEP1–TEP4: Ilta-, yö- ja viikonlopputyö neljän viikon aikana 

• TEP5: Ansiotyön tekeminen kotona 

• TE6: Palkansaajien kuukausitulot 

• AT2: Miten haluaisi lisätä nykyistä työaikaa 

• AT4: Työn vastaanottamisen este 

• TE6: Miksi työllinen etsii uutta työtä 

• R1TY–R2TY, R2ETY–R2ETY: Voimassa oleva työnhaku ja työttömyyskorvaus 

• EE3A: Syy miksi ei hakenut työtä vaikka haluaisi tehdä työtä 

• EE5, EE6: Sopivien hoitopalvelujen puute ansiotyön esteenä 
• EE14: Syy miksi ei voi aloittaa työtä kahden viikon kuluessa 

• EE16: Onko hakeutumassa työelämään ensimmäistä kertaa vai palaamassa työhön 

• KR3: Osallistuiko kurssikoulutukseen työhön liittyen 

• KR4: Osallistuiko kurssikoulutukseen palkallisella työajalla vai omalla ajalla 
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12. Kysymyskohtaiset ohjeet 

12.7 Toiminnan ja työmarkkina-aseman määrittely 
Lomakkeen ensimmäisillä kysymyksillä kartoitetaan vastaajan toimintaa tutkimusviikolla. Näiden 
tietojen perusteella muodostetaan tieto vastaajan työmarkkina-asemasta eli siitä, onko hän työllinen, 
työtön vai työvoiman ulkopuolella. 

Vastaajan lopullinen työmarkkina-asema määräytyy usean eri kysymyksen perusteella. Henkilön on 
täytettävä tietyt ehdot tullakseen luokitelluksi johonkin ryhmään. Haastattelija ei myöskään aina 
tiedä, mihin ryhmään vastaaja tullaan luokittelemaan lopullisessa tilastoinnissa. Esimerkiksi työt-
tömäksi luokittelu tapahtuu määritelmän mukaisin päättelysäännöin usean eri kysymyksen perus-
teella: onko vastaaja ilman työtä, etsinyt työtä neljän viikon aikana ja olisiko hän työhön käytettä-
vissä kahden viikon kuluessa. Määritelmät noudattavat kansainvälisen työjärjestön ILO:n ja EU:n 
tilastoviraston Eurostatin suosituksia. Keskeiset määritelmät on esitetty luvussa 10.1. 

Työmarkkina-asema ja vastaajan oma käsitys pääasiallisesta toiminnastaan voivat poiketa toisis-
taan. Ensisijaisesti on tärkeää selvittää vastaajan suhde työmarkkinoihin, pääasiallinen toiminta on 
vain lisätietoa. Jos pääasiallista toimintaa kysyttäisiin heti haastattelun alussa, se voisi helposti ohja-
ta haastattelun kulkua jatkossa. Tämän vuoksi ansiotyön tekemistä ja työn etsintää koskevat kysy-
mykset kysytään kokonaisuudessaan ensin, ja pääasiallinen toiminta vasta haastattelun loppupuolel-
la. Tämä on myös Eurostatin suositusten mukainen käytäntö. 

12.7.1. Ansiotyö tutkimusviikolla (KA1) 
Haastattelu alkaa kysymyksellä KA1, jonka tarkoituksena on selvittää, onko vastaaja tehnyt tutki-
musviikolla ansiotyötä. Tämä on koko tutkimuksen keskeisin tieto. Kysymyksessä käytetään yhden 
tunnin rajaa, joka on kansainvälinen käytäntö. Vähäinenkin työnteko otetaan siis huomioon. Jos 
vastaajalla on työpaikka, mutta hän on ollut koko viikon työstä pois, merkitse KA1:een ’ei’.  

HUOM!  Jos vastaajalla on useampia työpaikkoja, merkitään ’kyllä’, jos hän on tehnyt tutkimusvii-
kolla työtä yhdessäkin työpaikassa. Sitä, työskentelikö hän tutkimusviikolla pää- vai sivutyössä, 
kysytään erikseen kysymyksessä T3U. ’Ei’ merkitään siis vain silloin, kun vastaaja on ollut tutki-
musviikon poissa kaikista työpaikoistaan.  

Ansiotyö tarkoittaa työtä, josta maksetaan rahapalkkaa tai joka tuottaa yrittäjä- tai myyntituloa. An-
siotyötä voi tehdä 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. Yrittäjän työ on ansiotyötä, vaikka myyntituloa, voittoa tai palkkiota ei ole vielä saa-
tu, jos se kuitenkin on toiminnan tarkoituksena. Ansiotyöhön luetaan myös julkinen (valtion ja kun-
tien) toiminta ja voittoa tavoittelematon toiminta (ml. edustusurheilu).  

Ansiotyölle on ominaista, että siihen liittyy usein muodollinen organisaatio, yritys, maatila, yhteisö 
tai osuuskunta. Ammatinharjoittajalla ei kuitenkaan aina ole yritystä (esim. tutkijat, taiteilijat, muu-
sikot). 

Kaikkea työtä ei lasketa ansiotyöksi. Työvoimatutkimuksessa ansiotyöksi ei lueta esimerkiksi oman 
kotitalouden hoitamista, omien lasten hoitoa, omaishoitajana toimimista, remonttitöitä omassa ko-
dissa, oman pihan kunnossapitoa, palkatonta vapaaehtoistyötä eikä talkootyötä. 
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Esimerkkejä: 

On ansiotyötä: 

• Taulujen maalaaminen myyntiin 

• Lehmien lypsäminen (maito myyntiin tai muiden eläinten ravinnoksi) 

• Ruuan laitto maatilan työntekijöille 

• Metsämarjojen tai sienien poimiminen myyntiin 

• Palkallinen työharjoittelu 

• Vieraan tai sukulaisen lapsen hoito korvausta vastaan 

• Sijoitusperheenä toimiminen, mikäli haastateltava kokee sen työksi 

• Työkoulutuksessa olo, jos työnantaja maksaa palkkaa koulutuksen ajalta. 

 

Ei lueta ansiotyöksi: 

• Taulujen maalaaminen harrastuksena 

• Hyväntekeväisyysjärjestöissä toimiminen ilman korvausta 

• Uskonnollisissa tehtävissä toimiminen palkatta 

• Omien lasten hoitaminen, vaikka saisi kotihoidontukea 

• Omaishoitajan työ, vaikka saisi kunnalta hoitopalkkiota (tästä kysytään erikseen tietyltä ryh-
mältä) 

• Palkaton työharjoittelu 

• Talkoilla tehty työ 

• Oman talon rakentaminen 

• Koululaisten taksvärkkipäivät 

• Luottamustoimet, vaikka niistä maksettaisiin palkkiota (pl. pääluottamusmiehenä toimiminen, 
joka on ansiotyötä). 

12.7.2. Erityistapauksia 
Työharjoittelu tai työkokeilu:  Ansiotyöksi luetaan myös erilaisilla työvoimapoliittisilla toimenpi-
teillä järjestetty työ, vaikka siitä saatu korvaus olisi vain peruspäivärahan suuruinen. Tällaista on 
esimerkiksi työharjoittelu tai työkokeilu,  joiden ajalta harjoittelijalle maksetaan työttömyyspäivä-
rahaa vastaavaa työmarkkinatukea. Harjoittelijoilla ei ole normaalia työsopimusta, vaan työvoima-
toimisto solmii työnantajan kanssa harjoittelusopimuksen, jolla tähdätään henkilön työmarkkina-
valmiuksien parantamiseen. Tällaisen tuen piirissä on pääasiassa nuoria. Työnantajaksi merkitään se 
työpaikka, jossa harjoittelu tai työnteko tapahtuu.  

Työmarkkinatukea  voivat saada ne henkilöt, joilla työttömyyspäivärahan enimmäisaika (500 päi-
vää) on tullut täyteen, ja toisaalta ne, joilla työttömyysturvan saannin työssäoloehto eli vähintään 10 
kuukauden työssäolo ennen työttömyyttä ei täyty. Tuen saajat voivat olla ansiotyössä (esim. työko-
keiluun osallistuvat), työttömiä tai työvoiman ulkopuolisia. Työvoimatutkimuksen kannalta ei ole 
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olennaista tietää, mitä tukia henkilölle maksetaan, vaan ainoastaan se, onko hän tehnyt tai etsinyt 
ansiotyötä.  

Kuntouttava työtoiminta: Pitkään työttömänä olleille voidaan järjestää kuntouttavaa työtoimintaa, 
jonka tarkoitus on edistää työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Toiminnan järjestämisestä päät-
tää kunta. Osallistuvalle maksetaan työmarkkinatukea tai toimeentulotukea ja lisäksi muita korva-
uksia. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuva ei ole varsinaisessa työ- eikä virkasuhteessa työtoi-
minnan järjestäjään, eikä toimintaa lueta ansiotyöksi. Osa tällaisista henkilöistä kokee kuitenkin 
olevansa aidosti työssä ja ehkä työnantajakin maksaa pientä lisää muiden korvausten lisäksi. Tällai-
set henkilöt voidaan lukea työllisiksi.  

Työllistämistuella työllistetyt luetaan ansiotyötä tekeviksi. Tukea maksetaan työnantajille, kun 
nämä työllistävät työttömän henkilön. Tukea saavien palkkaus on alan työehtosopimusten mukai-
nen, jolloin tuki muodostaa osan palkasta. 

Suojatyö: Vammaista henkilöä, joka työskentelee suojatyöpaikassa ja saa vain taskurahaksi tulkit-
tavaa nimellistä palkkaa, ei lueta työlliseksi, vaikka "työaika" olisi useita tunteja viikossa. Työ kat-
sotaan tällöin askarteluksi tai terapiaksi. Tästä voidaan tehdä poikkeus, jos vastaaja itse kokee ole-
vansa työssä ja haluaa, että työ huomioidaan. Suojatyöpaikoissa työskentelee myös henkilöitä, jotka 
saavat normaalia tai lähes normaalia työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Tämä työ katsotaan an-
siotyöksi. 

Täysin satunnainen työ: Ansiotyöksi ei tarvitse merkitä täysin satunnaista työtä, joka ei perustu 
pitempiaikaiseen sopimukseen tai toistuvaan järjestelyyn. Esimerkiksi koululaista, joka on jakanut 
satunnaisesti mainoksia tunnin pari tai eläkeläistä, joka on hoitanut naapurin lasta kerran, ei tarvitse 
merkitä ansiotyötä tehneeksi, jos on kyse vain kertaluonteisesta työkeikasta. 

Apurahalla työskentelevät, kuten kirjailijat, taiteilijat ja tutkijat luokitellaan yleensä ansiotyötä 
tekeviksi. 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 työehtosopimuksen 
mukaista palkkaa, luetaan ansiotyötä tekeviksi. Pelkkää päivärahaa saavien vankien työtä ei lueta 
ansiotyöksi. 

Kertausharjoituksissa oleva henkilö, joka normaalisti on työllinen, merkitään työstä poissa olleek-
si kertausharjoitusten aikana. Jos henkilöllä ei ole työsuhdetta ja hän on kertausharjoituksissa tutki-
musviikolla, sitä ei katsota ansiotyöksi. 

Lakkautuspalkalla  oleva tai ns. kultaisen kädenpuristuksen saanut henkilö on irtisanottu työ-
paikastaan. Hän ei ole enää työssä, mutta työnantaja maksaa palkan esimerkiksi vuoden ajalta. Näitä 
henkilöitä ei merkitä ansiotyöstä poissaolleiksi, vaan katsotaan, ettei työsuhde ole enää voimassa. 
Henkilö voi luokittua työvoimatutkimuksessa työttömäksi, jos ehdot työn hakemisesta ja käytettä-
vissä olosta täyttyvät.  

12.7.3. Yrittäjäperheenjäsenen työ (KA2) 
Jos KA1:een vastataan ’ei’, kysytään seuraavaksi palkattomasta työskentelystä perheenjäsenen yri-
tyksessä tai maatilalla. Myös tällainen työ lasketaan ansiotyöksi, koska sen tarkoituksena on tuottaa 
tuotteita tai palveluita markkinoille. Yrittäjäperheenjäsen voi tulla työlliseksi myös jo KA1:n kautta. 
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Perheen yrityksessä palkatta työskentelevillä tarkoitetaan samassa kotitaloudessa asuvia tai vähän 
laajennettuna samassa pihapiirissä asuvia, joilla on yhteinen kotitalous ja jotka työskentelevät ky-
seisessä yrityksessä tai maatilalla. 

Sukupolvenvaihdos: Usein maatalousyrittäjä on luovuttanut yritystoiminnan seuraavalle sukupol-
velle, mutta jatkaa edelleen palkatonta auttamista maatilan töissä. Jos nämä henkilöt eivät asu sa-
massa kotitaloudessa tai edes pihapiirissä, ei tätä työtä lasketa yrittäjäperheenjäsenen työksi, vaan 
tulkitaan pikemminkin palkattomaksi talkootyöksi. Tästä voidaan tehdä poikkeus, jos kyse on käy-
tännössä täysipäiväisestä työstä. 

12.7.4. Tilapäinen poissaolo työstä (KA3) 
Jos vastaaja ei tutkimusviikolla tehnyt ansiotyötä lainkaan, kysytään oliko hänellä kuitenkin työ-
paikka, josta hän oli poissa. Tavallisimpia poissaolon syitä ovat loma tai sairaus. Poissaoloajan pi-
tuus voi vaihdella viikosta useisiin kuukausiin tai jopa vuosiin. 

HUOM! Pitkät poissaolot: Merkitse tähän ’kyllä’ aina, jos vastaajalla on voimassa oleva työ-
suhde, vaikka kyseessä olisi palkaton ja pitkäaikainenkin poissaolo, kuten hoitovapaa tai vuorotte-
luvapaa. Poissaolon kestosta ja palkanmaksun jatkumisesta kysytään erikseen kysymyksissä KA8–
KA12, ja työllisyys määrittyy lopullisesti näiden vastausten kautta. Jos henkilöllä on työsuhde, hä-
neltä kysytään haastattelussa työpaikkaa ja työsuhdetta koskevat kysymykset, vaikka hän lopulta 
luokittuisikin työvoiman ulkopuoliseksi. Näin saadaan tietoa esimerkiksi hoitovapaalla olevien työ-
suhteen laadusta. 

Osa-aikatyö: Moni osa-aikatyötä tekevä saattaa tehdä töitä vuoroviikoin tai harvemmin, jolloin 
poissaolojaksot ovat vähintään viikon mittaisia. Tällaiset järjestelyt ovat yleisiä erityisesti osa-
aikaeläkeläisillä. Henkilö merkitään tilapäisesti työstä poissaolleeksi, jos tutkimusviikko on osunut 
vapaaviikolle. Poissaolon syy tulee esiin kysymyksessä KA4. 

Tarvittaessa työhön kutsuttavat: Jos vastaaja tekee töitä keikkaluonteisesti, työsuhteen ei katsota 
olevan voimassa niinä aikoina, kun hän ei ole töissä. Näissä tapauksissa tulkitaan, että työsuhde 
solmitaan joka työkeikalle erikseen. Tämä koskee myös eri työnantajayrityksissä työskenteleviä 
vuokratyöläisiä. 

12.7.5. Työpaikkojen lukumäärä (T1–T3U) 
Jos alkukysymyksissä selviää, että vastaajalla on työpaikka, kysytään työpaikkojen lukumäärää. 
Tässä huomioidaan kaikki työpaikat, joissa vastaaja joko työskenteli tutkimusviikolla tai joista hän 
oli tilapäisesti poissa työsuhteen jatkuessa. 

Palkansaajalla on yksi työpaikka, jos työantajia tai palkanmaksajia on yksi. Yrittäjillä ja ammatin-
harjoittajilla on yksi työpaikka silloin, jos yrityksiä tai maatiloja on yksi tai jos ammatti on sama, 
vaikka työantajia tai asiakkaita on useita (esim. konsultti, kouluttaja). Freelancerit ovat ammatinhar-
joittajia ja ohjautuvat yrittäjien kysymyksiin. Jos ammatinharjoittaja tai freelancer tekee työtä vaki-
tuisesti tietyille työnantajille, hänellä voi merkitä olevan useampia työpaikkoja. Esimerkki:  Useas-
sa eri orkesterissa soittavalla muusikolla tai toimittajalla, joka kirjoittaa vakituisesti yhteen lehteen 
ja lisäksi satunnaisesti toiseen, voi olla useita työpaikkoja. Tässä kannattaa kuunnella haastateltavan 
käsitystä siitä, miten hän työpaikkojen määrän itse hahmottaa. 

Jos vastaajalla on useita työpaikkoja, häntä pyydetään valitsemaan tärkein työpaikka, joka merki-
tään päätyöksi, toiseksi tärkein merkitään sivutyöksi. Tietoja kysytään päätyön lisäksi vain yhdestä 
sivutyöstä. Päätyö valitaan vastaajan ilmoituksen mukaan, ja sen valintaan voidaan käyttää erilaisia 
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kriteerejä. Päätyö voi olla työ, johon käytetään enemmän aikaa, josta saadaan enemmän tuloja tai 
joka vastaa paremmin henkilön koulutusta tai kiinnostusta. Joissakin tapauksissa vastaajalla voi olla 
useita aidosti samanarvoisia työpaikkoja. Tällöinkin on valittava näistä yksi päätyöksi, jotta pääs-
tään etenemään haastattelussa. Esimerkki:  Lääkärin päätyöksi voi merkitä sairaalan, jos hän on 
suurimman osan työajastaan siellä, vaikka tulot yksityispraktiikasta olisivat suuremmat. 

HUOM!  Päätyö valitaan periaatteessa vain kerran, eikä päätyön ja sivutyön paikkaa ole tarkoitus 
vaihtaa joka haastattelukerralla tutkimusviikon tilanteen mukaisesti. Päätyön ja sivutyön paikkaa 
tulisi muuttaa vain silloin, kun tilanne on pysyvästi muuttunut. Esimerkki:  Vastaajalla on puutarha-
alan yritys, joka toimii keväästä syksyyn, mutta puutarhasesongin ulkopuolella töitä ei ole, joten 
talvikaudella hän elättää itsensä palkansaajana vihannesten pakkaajana. Puutarhayritys on tällöin 
päätyö, josta vastaaja on talvikauden aikana tilapäisesti pois, ja palkansaajatyö on sivutyö myös 
talvikauden aikana. 

Jos vastaajan toimenkuvaan kuuluu kiertäminen saman työnantajan eri toimipisteissä, esimerkiksi 
opettaja käy pitämässä tunteja useassa kunnan peruskoulussa tai lukiossa, merkitään ’yksi työpaik-
ka’. Tässä tapauksessa työnantajaksi merkitään kouluvirasto. Samantyyppisiä kiertäviä toimia voi 
olla muillakin aloilla. 

Jos vastaajalla on useita työpaikkoja ja hän on tehnyt töitä tutkimusviikolla, kysytään vielä, onko 
hän työskennellyt sekä pää- että sivutyössä vai ollut poissa toisesta (T3U). Tämän tiedon avulla 
saadaan näkyviin oikeat kysymykset esimerkiksi tutkimusviikon työaikaa koskevassa osuudessa. 

12.7.6. Poissaolon syy (KA4–KA5) 
Kysymys KA4 tehdään niille, jotka KA3:ssa ovat sanoneet olleensa koko viikon poissa työstä. Ky-
symys koskee pääasiallista poissaolon syytä, joten jos vastaaja on tutkimusviikon aikana ollut 
poissa useamman syyn takia, valitaan niistä se, jonka takia hän oli eniten tunteja pois työstä. Jos 
tunteja on aidosti yhtä monta useamman syyn takia, valitaan numerojärjestyksessä ensimmäinen 
joka sopii. 

2. Tuotannollisista syistä johtuva töiden tai tilausten puute: Esimerkiksi tehtaan sulkeminen 
väliaikaisesti konerikon tai materiaalipulan takia tai yrittäjällä yritystoiminnan väliaikainen keskey-
tyminen tilausten puutteen takia. 

4. Opintovapaa: Tähän merkitään vain tapaukset, joissa vastaaja on ottanut vapaata töistä opintojen 
vuoksi. Jos opiskelija tekee osa-aikatyötä opintojen ohessa, merkitään vapaaviikkoina poissaolon 
syyksi ’vapaa päivä tai viikko’ (koodi 8). 

6. Omien lasten tai muun omaisen hoitaminen: Tässä huomioidaan kaikki hoitovelvollisuuksiin 
liittyvät poissaolot, joiden aikana henkilöllä on voimassa oleva työsuhde. Tällaisia voivat olla pien-
ten lasten kokopäiväiseen hoitoon tarkoitetut äitiysvapaa, isyysvapaa, vanhempainvapaa ja hoitova-
paa sekä alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille myönnettävä poissaolo-oikeus lapsen akuutin sai-
rastumisen yhteydessä. Myös muut lasten tai muun omaisen hoitoon liittyvät epävirallisemmat pois-
saolojärjestelyt huomioidaan esimerkiksi yrittäjien kohdalla. 

8. Vapaa päivä tai viikko: Tätä vaihtoehtoa käytetään ensinnäkin silloin, kun vastaaja tekee osa-
aikatyötä ja vapaapäivät osuvat niin, ettei hän ole ollut tutkimusviikolla työssä. Tällainen on yleistä 
esimerkiksi osa-aikaeläkeläisillä ja opiskelijoilla. Toiseksi tätä käytetään silloin, kun vastaajan työ-
aikajärjestelyihin liittyy pidempiä poissaolojaksoja. Esimerkiksi jaksotyötä tekevät saattavat työs-
kennellä kahden viikon jaksoissa neljän viikon tunteja vastaavan määrän, minkä jälkeen heillä on 
kaksi viikkoa vapaata. Lisäksi esimerkiksi ylityövapaat ja pekkasvapaat sisältyvät tähän luokkaan. 
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10. Varusmiespalvelu, siviilipalvelu: Tätä vaihtoehtoa ei ole tarkoitus käyttää työllisille, sillä va-
rusmies- tai siviilipalvelusta suorittavat on selvitetty jo haastattelun alussa olevien tarkistettavien 
tietojen yhteydessä (H7). Kertausharjoitusten vuoksi työstä poissa olleille merkitään poissaolon 
syyksi ’muu syy’. 

Jos poissaolon syyksi valitaan omien lasten tai muun omaisen hoitaminen (koodi 6), kysytään vielä 
tarkemmin, millaisesta vapaasta oli kyse (KA5). Tärkeintä tässä yhteydessä on selvittää, oliko vas-
taaja jollain tietyllä lakisääteisellä perhevapaalla vai muuten hoitamassa lapsia tai muuta omaista. 
Osa-aikaiset hoitovapaat ja vanhempainvapaat merkitään koodille 5 (periaatteessa näitä tapauksia ei 
pitäisi tulla, koska kyseisiin järjestelyihin ei kuulu koko viikon kestäviä poissaoloja, mutta joissakin 
poikkeustapauksissa tällainen voi tulla vastaan, jos tutkimusviikolle osuu useita poissaoloja eri syis-
tä). 

Perhevapaiden lyhyet määritelmät: 

Äitiysvapaa: Äidin lakisääteinen synnytyksen yhteydessä käytettävä vapaa, joka alkaa tavallisesti 
kuukautta ennen lapsen syntymää ja loppuu lapsen ollessa hieman yli 3 kk. Vapaan ajalta Kela 
maksaa äitiyspäivärahaa, mutta työnantaja saattaa maksaa myös palkkaa ainakin osalla ajasta. 

Isyysvapaa: Enintään 18 arkipäivän mittainen vapaa, jonka isä pitää yhtä aikaa äidin kanssa tämän 
äitiys- tai vanhempainvapaan aikana. Vapaa on palkallinen tai Kela maksaa sen ajalta isyyspäivära-
haa. 

Vanhempainvapaa: Vanhempainvapaan voi pitää kumpi tahansa vanhemmista. Vapaa pidetään 
yleensä heti äitiysvapaan jälkeen, jolloin lapsi on tavallisimmin 3–9 kuukauden ikäinen. Adop-
tiovanhemmilla on myös oikeus vanhempainvapaaseen, vaikka lapsi olisi tätä vanhempi. Lasta hoi-
tava saa Kelalta (ansiosidonnaista) vanhempainrahaa.  

Isäkuukausi: Isiä on kannustettu vanhempainvapaan pitämiseen antamalla vanhempainvapaaseen 
isälle kiintiöity 12 päivän pidennys. Jos isä pitää vähintään kaksi viikkoa vanhempainvapaata noin 6 
kuukautta kestävän vanhempainvapaajakson lopussa, hän saa kaksi viikkoa ylimääräistä vapaata eli 
niin sanotun isäkuukauden. Tällöin äidin vanhempainrahakausi päättyy 2 viikkoa aiemmin ja nämä 
vapaat siirretään isälle. Isäkuukausi tulee pitää 180 kalenteripäivän eli noin kuuden kuukauden si-
sällä vanhempainvapaan päättymisestä. Työvoimatutkimuksessa isäkuukausi rinnastetaan vanhem-
painvapaaseen. 

Kokoaikainen hoitovapaa: Vanhempainvapaan jälkeen lapsen ollessa noin yhdeksän kuukauden 
ikäinen, voi lapsen kotihoitoa jatkaa kokoaikaisella hoitovapaalla kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. 
Kela maksaa tältä ajalta kotihoidon tukea, sitä täydentävää hoitolisää sekä osa kunnista myös niin 
sanottua kuntalisää. Joissakin erityistapauksissa, kuten adoptiolasten vanhemmilla, oikeus kokoai-
kaiseen hoitovapaaseen jatkuu vielä lapsen täytettyä kolme vuotta. 

Tilapäinen hoitovapaa: Vanhemman lakisääteinen poissaolo-oikeus alle 10-vuotiaan lapsen akuu-
tin sairastumisen yhteydessä. Vapaan pituus on enintään neljä työpäivää, ja sen palkallisuus riippuu 
työnantajasta. 

12.7.7. Sairauspoissaolot (KA6–KA7, TA23–TA24) 
Omasta sairaudesta tai tapaturmasta johtuvia poissaoloja päätyöstä kysytään erikseen sekä koko 
viikon poissa olleilta että muilta työllisiltä. Sairauspoissaoloista kysytään myös niiltä, jotka ovat 
tutkimusviikolla tehneet saman verran tai enemmän työtunteja kuin normaalisti, sillä vastaaja on 
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voinut tehdä korvaavat tunnit tai ylimääräiset tunnit jonain toisena päivänä. Tällä pyritään mahdol-
lisimman kattavaan tietoon eri työntekijäryhmien sairauspoissaolopäivien määrästä. 

Vain kokonaiset poissaolopäivät huomioidaan, joten jos vastaaja on ollut pois sairauden takia vain 
osapäiviä, merkitään ’ei’ kysymykseen KA6 tai TA23. 

12.7.8. Poissaolon kesto ja palkanmaksun jatkuminen (KA8A–KA12) 
Niiltä vastaajilta, jotka ovat olleet työstä pois koko tutkimusviikon, kysytään poissaolon kestoa joko 
kysymyksellä KA8A (jos yksi työpaikka) tai KA8B (jos useampi työpaikka). Yli kolme kuukautta 
poissa olleilta kysytään vielä, saavatko he edelleen palkkaa tai ansiosidonnaista korvausta sen ver-
ran, että se vastaa vähintään puolta heidän normaalista peruspalkastaan (kysymykset KA11–KA12).  

Tieto poissaolon kestosta ja palkanmaksun jatkumisesta on erittäin olennainen työllisen määritel-
män kannalta, joten arviokin on parempi kuin eos-vastaus. Eurostatin ohjeiden mukaisesti työllisik-
si määritellään pitkään poissaolleista ne, joiden poissaolo on kestänyt alle kolme kuukautta tai 
joille edelleen maksetaan palkkaa tai muuta ansiosidonnaista korvausta vähintään puolen 
peruspalkan verran. Hoitovapaalla, vuorotteluvapaalla tai opintovapaalla olevaa ei siis enää auto-
maattisesti luokitella työvoiman ulkopuolelle, vaan luokittelu riippuu näistä kriteereistä. 

Olennaisinta on siis saada tietää, oliko poissaolo kestänyt tutkimusviikon loppuun mennessä alle 
kolme kuukautta vai kauemmin. Toinen tavoite on selvittää, onko vastaaja ollut työssä viimeksi 
kuluneiden neljän viikon aikana. Tämä vaikuttaa työaikakysymyksiin, sillä kysymyksiä neljän 
viikon aikana tehdystä ilta-, yö- ja viikonlopputyöstä ei tule niille vastaajille, jotka ovat olleet koko 
kyseisen jakson pois työstä. 

Ansiosidonnaisella korvauksella tarkoitetaan kysymyksissä KA11 ja KA12 sellaista korvausta, 
joka on riippuvainen vastaajan työssäolosta ja ansiotasosta. Esimerkiksi vuorotteluvapaan ajalta 
maksetaan korvausta 70 tai 80 prosenttia siitä (ansiosidonnaisesta) työttömyyspäivärahasta, johon 
henkilö olisi oikeutettu, joten vuorottelukorvaus on ansiosidonnainen korvaus. Samoin vanhem-
painvapaan ajalta työntekijälle maksetaan ansiosidonnaista vanhempainrahaa, jos hänellä on voi-
massa oleva työsuhde. Sen sijaan kotihoidontukea maksetaan kaikille, jotka hoitavat omaa alle 
kolmevuotiasta lastaan kotona. Sen määrä ei ole mitenkään riippuvainen henkilön työsuhteesta tai 
ansiotasosta, vaan sen suuruuteen vaikuttavat asuinkunta ja lasten lukumäärä. Näin ollen kotihoi-
dontuki ei ole ansiosidonnainen korvaus.  

12.8 Työpaikkaa ja työsuhdetta koskevat kysymykset 
Ammattiasemaa ja työpaikan tietoja kysytään työllisiltä sekä pää- että sivutyöstä, työsuhteeseen 
liittyviä asioita vain päätyöstä. Ei-työllisiltä samat tiedot kysytään viimeisimmästä työpaikasta, jos 
työsuhteen päättymisestä on alle kahdeksan vuotta. 

HUOM! Vuokratyöntekijät:  Palkansaajan työnantaja on yleensä se, johon hänellä on työsuhde ja 
joka maksaa palkan. Poikkeuksen muodostavat vuokratyöntekijät. Jos henkilö on työvoimaa vuok-
raavan yrityksen tai henkilöstöpalveluyrityksen palkkalistoilla vuokratyöntekijänä, merkitään työ-
paikan nimi, osoite, toimiala ja myös työpaikan koko tutkimusviikon työpaikan mukaan  eikä 
henkilöstöpalveluyrityksen mukaan. Jos vastaaja on työskennellyt tutkimusviikolla useissa työpai-
koissa, valitaan niistä viimeisin tai se, jossa hän työskentelee eniten. Työsuhteen kestoa ja pysy-
vyyttä koskevat kysymykset puolestaan kysytään vuokratyöntekijällä siitä henkilöstöpalveluyrityk-
sestä, joka on hänen työnantajansa ja maksaa palkan. 
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12.8.1. Ammattiasema (T4–T5P, S1–S2P, M6–M7P) 
Merkitse ammattiasema pääsääntöisesti vastaajan ilmoituksen mukaan. Vältä vastausvaihtoehtoa 
’muu’ ja yritä valita yhdessä vastaajan kanssa joku vaihtoehdoista 1–6. Vastaus vaikuttaa tulevien 
kysymysten reititykseen, sillä osa työllisille suunnatuista kysymyksistä kysytään vain palkansaajil-
ta. Lisäksi joidenkin kysymysten muotoilu on erilainen yrittäjille ja palkansaajille. 

Ammattiaseman määritelmiä ja esimerkkejä: 

Palkansaaja on henkilö, joka saa korvauksen työstään palkkana tai palkkiona. Palkansaaja on ta-
vallisesti vieraan palveluksessa, mutta yrittäjän tytär tai poika, joka työskentelee vanhempiensa yri-
tyksessä ja saa säännöllistä rahapalkkaa, luetaan myös palkansaajaksi. Osakeyhtiössä työskentelevä 
omistaja, joka yksin tai yhdessä perheenjäsenten kanssa omistaa vähemmän kuin puolet yrityksestä, 
luokitellaan palkansaajaksi. Kunnallinen perhepäivähoitaja on palkansaaja, kun taas yksityinen per-
hepäivähoitaja luetaan yrittäjäksi. 

Yrittäjä tai maatalousyrittäjä  on henkilö, joka hoitaa yksin tai puolisonsa kanssa omistamaansa 
taloudellista yritystä tai omaa tai vuokrattua maatilaa. Yrittäjä voi olla yksinäisyrittäjä tai hänellä 
voi olla palkattua työvoimaa. Maatilan emäntä, joka yhdessä miehensä kanssa tai yksin hoitaa tilaa 
on pääsääntöisesti maatalousyrittäjä riippumatta tilan omistussuhteista. Kommandiitti- tai avoimes-
sa yhtiössä toimiva omistaja on yrittäjä. Yksityinen perhepäivähoitaja, jolla on yksi tai useampia 
vieraita lapsia hoidossa, 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. 

Ammatinharjoittaja  on henkilö, joka harjoittaa itsenäistä ammattia. Hänellä voi olla toiminimi, 
mutta se ei ole välttämätöntä. Myös freelancer määritellään yleensä ammatinharjoittajaksi. Hänet 
voidaan luokitella myös palkansaajaksi, jos hän on ollut vakituisesti pidemmän aikaa yhden työnan-
tajan palveluksessa. 

Yrittäjän ja palkansaajan välistä rajaa voi olla vaikea määritellä, jos henkilö on periaatteessa muo-
dollisesti yrittäjä, mutta työskentelee vakituisesti vain yhdelle työnantajalle. Määrittely voidaan 
tällöin tehdä esimerkiksi seuraavasti: jos ammatin harjoittaminen edellyttää huomattavaa omai-
suuden sijoittamista, henkilö luetaan yrittäjäksi (esimerkiksi autoilija, joka harjoittaa ammattiaan 
omistamallaan autolla tai kirvesmies, joka rakentaa talon myyntiä varten omista materiaaleista). Jos 
ammatin harjoittaminen ei edellytä erityistä oman omaisuuden sijoittamista ja henkilö toimii vie-
raan palveluksessa, hänet voidaan määritellä palkansaajaksi. Esimerkiksi kuntasektorilla tiettyjen 
toimintojen ulkoistaminen on voinut johtaa tilanteeseen, jossa aiemmin vaikkapa vanhainkodissa 
fysioterapeuttina toiminut henkilö on voinut jatkaa työtään sillä ehdolla, että hän perustaa oman 
toiminimen, jolta kunta ostaa palvelun. Tällaisen henkilön työ muistuttaa enemmän palkansaajan 
kuin yrittäjän työtä, ja jatkossa palkansaajien kysymykset ovat hänelle sopivampia. 

Yrittäjäperheenjäsenillä tarkoitetaan samassa kotitaloudessa asuvia tai vähän laajennettuna sa-
massa pihapiirissä asuvia, joilla on yhteinen kotitalous ja jotka työskentelevät kyseisessä yritykses-
sä tai maatilalla ilman varsinaista rahapalkkaa. Työstä saa usein luontoisetuja. Yrittäjäperheenjäsen 
on yleensä yrittäjän tytär, poika tai puoliso.  

Yrittäjiltä kysytään lisäksi, onko heillä palkattua työvoimaa (T5, S2, M7), jotta saadaan selville 
työnantajayrittäjät. Palkatta työskentelevä perheenjäsen ei ole palkattua työvoimaa. 
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Palkansaajilta kysytään, ovatko he vuokratyöntekijöitä eli työvoimaa vuokraavan yrityksen palkka-
listoilla (T5P, S2P, M7P). Vuokratyöstä on tarpeen kysyä kaikilta palkansaajilta erikseen, sillä tie-
toa ei enää saada toimialan kautta (ks. luku 13.2.2). Vuokratyö määritellään seuraavasti: 

Työvoiman vuokraus tarkoittaa sitä, että henkilöstöpalveluyritys siirtää omia työntekijöitään asia-
kasyrityksen käyttöön. Työ tehdään asiakasyrityksen välineillä ja tiloissa ja asiakasyritys valvoo 
työtä. Henkilöstöpalveluyritys vastaa työntekijänsä palkasta, sosiaalikuluista ja lakisääteisistä va-
kuutuksista. 

Määritelmän voi lukea tarvittaessa ääneen. Jatkossa vuokratyöntekijöiden vastaamista työpaikkaa ja 
työsuhdetta koskeviin kysymyksiin ohjataan ylimääräisillä juonnoilla. 

12.8.2. Työpaikan nimi ja osoite (T6–T9, S3–S6, M8–M11) 
Työpaikalla tarkoitetaan sitä itsenäistä toimipaikkaa, jossa henkilö työskentelee. Toimipaikka 
määritellään seuraavasti:  

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

Näin ollen esimerkiksi sairaanhoitajan toimipaikaksi katsotaan koko sairaala eikä osasto, jolla hän 
työskentelee sairaalan sisällä. 

Työpaikan tai yrityksen nimeä ja osoitetta kysytään, jotta saadaan selville toimiala, jolla henkilö 
työskentelee. Toimiala koodataan jälkikäteen Tilastokeskuksessa käyttäen apuna yritysrekisterin 
kyselykantaa, ja työtä helpottaa huomattavasti, jos työpaikan tiedot on merkitty tarkasti ja oikein. 
Tärkeää on, että nimestä ilmenee se toimipaikka, jossa vastaaja on työssä. Kunnan toimipaikkojen  
kohdalla riittää kuitenkin, että toimipaikka (kuten peruskoulu, vanhainkoti) mainitaan toimialatie-
don kohdalla. Työpaikan nimen kohdalla riittää silloin esimerkiksi Rovaniemen kaupunki. 

Kirjoita työpaikan tai yrityksen nimen lisäksi mahdollinen yhtiömuotolyhenne (esim. OY, KY, 
OYJ).  

Työpaikan nimeä käytetään joissakin jatkokysymyksissä sekä tulevilla haastattelukerroilla yksilöi-
mään, 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 tai Ulvilan kunta - Terveyskeskus. 

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 täl-
löin kyseinen keskus. 

Itsenäisen ammatinharjoittajan tai freelancerin työpaikaksi voi merkitä henkilön oman nimen. 

Jos henkilö kieltäytyy ilmoittamasta työpaikan nimeä, kirjoita nimen kohdalle KIELTÄYTYY tai 
EI HALUA VASTATA, jolloin tämä esitäyttyy seuraavalle haastattelukerralle työpaikan nimen 
kohdalle. Tuntematonta käytetään esimerkiksi silloin, kun sijaisvastaaja ei tiedä työpaikan nimeä. 

Työpaikan sijaintikuntaa  varten on valikko. Älä käytä lyhenteitä, vaan kirjoita kunnan nimi ko-
konaisuudessaan, minkä jälkeen saat välilyöntinäppäintä painamalla näkyviin kuntavalikon, josta 
oikea kunta valitaan. 
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Jos vastaaja tekee työtä usean kunnan alueella, valitaan se kunta, josta hän saa työohjeet. Erillistä 
vaihtoehtoa ’useassa kunnassa’ ei enää ole. Rakennustyömailla työskentelevien työpaikan sijainti-
kunta ja osoite merkitään palkkaa maksavan yrityksen (pääkonttorin) mukaan. Jos työpaikka sijait-
see ulkomailla, kirjoita ’ulkomaa’, sen koodi on 200. Tämän jälkeen tulee uusi kysymys (T9, S6, 
M11) työpaikan sijaintimaasta. 

Työpaikkatietojen yhteydessä kysytään myös työpaikan lähiosoite eli katu- tai muu tarkempi osoi-
te. Osoite voi olla myös postiosoite. Myös vaillinainen osoite kelpaa, esimerkiksi pelkkä kadun tai 
kaupunginosan nimi. Tieto on tarpeen etenkin silloin, kun kunnassa on useita saman työnantajan 
toimipaikkoja. Osoitteen avulla varmistetaan, että toimiala saadaan koodattua oikein. Tarkka osoite 
mahdollistaa toimialakoodauksessa suoran linkin yritysrekisterin vastaavaan toimipaikkaan, josta 
toimialakoodi haetaan automaattisesti. 

Työpaikan vaihduttua tiedot kysytään uudesta työpaikasta. Tilanne on joskus ongelmallinen esi-
merkiksi opettajilla, jotka ovat siirtyneet saman kunnan sisällä toiseen kouluun. Vaikka palkka tulee 
edelleen samasta paikasta, on kyse kuitenkin työpaikan vaihdosta, ja uusi työpaikka tulee kirjata 
tietoihin.  

12.8.3. Toimiala (T10–T11, S7–S8, M12–M13) 
Toimiala kuvaa toimintaa, jota työpaikka tai toimipaikka pääasiassa harjoittaa. Tietoa tarvitaan toi-
mialan koodauksen aputiedoksi työpaikan nimen ja osoitteen rinnalle. Erityisen tärkeä tarkka toimi-
alatieto on silloin, kun vastaaja ei halua sanoa tai ei muista työpaikan tietoja. 

Jos toimialaa on vaikea hahmottaa, voi avuksi kysyä esimerkiksi, mitä työpaikassa valmistetaan, 
tehdään, myydään tai hoidetaan. 

Esimerkkejä toimialasta: metalliputkien valmistus, tienrakennus, naistenvaatekauppa, henkilöstö-
ruokala, vanhainkoti, sairaala, peruskoulu. Yritysten aputoimipaikat, kuten pääkonttorit tai keskus-
varastot merkitään kyseisen yrityksen päätoimialan mukaan. Itsenäisen ammatinharjoittajan tai 
freelancerin toimialaksi voi ilmoittaa ammatin, jota hän harjoittaa: (koti)ompelija, (koti)kampaaja, 
tv-toimittaja, taidemaalari, näyttelijä, muusikko. 

Pääsääntönä on, että työpaikan nimi- ja toimialatiedot merkitään vastaajan ilmoittamalla tavalla. 
Toimialan määrittelyssä voi käyttää apuna liitteenä olevaa listaa Tilastokeskuksen toimialaluokituk-
sesta (liite x). Siitä ilmenee, millä tarkkuudella toimiala lopullisesti koodataan. Tiedon voi merkitä 
tarkemminkin. 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. Jos vastaaja ilmoittaa toimialan liian epätarkasti, kuten teollisuus, kauppa tai 
sosiaalitoimi, kysy tarkempaa tietoa: millä teollisuuden tai kaupan alalla työpaikka toimii tai minkä 
alan toimipaikassa vastaaja työskentelee.  

Jos vastaaja kieltäytyy ilmoittamasta työpaikan toimialaa, kirjoitetaan toimialan kohdalle KIEL-
TÄYTYY tai EI HALUA VASTATA, jolloin tämä esitäyttyy seuraavalle haastattelukerralle. Tun-
tematonta käytetään esimerkiksi silloin, kun sijaisvastaaja ei tiedä työpaikan toimialaa. 

Toisinaan henkilön ammatti voi viitata täysin eri toimialaan, kuin millä hän työskentelee. Esimer-
kiksi teollisuusyrityksen palveluksessa työskentelevän vartijan toimiala on kyseinen teollisuuden 
ala eikä vartiointi.  

Maatalousyrittäjiltä ja perheenjäsenen maatilalla työskenteleviltä kysytään toimialan määrittelyn 
aputiedoksi maatilan päätuotantosuuntaa. Jos tuotantosuuntia on useita, merkitään se, josta saadaan 
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suurin osa tilan tuloista. Maatilalla työskentelevän sivuelinkeino (esimerkiksi matkailu tai maatilan 
ulkopuolella tehty työ) kysytään sivutyön kysymyksissä. 

12.8.4. Ammatti (T12, M14) 
Ammatti koodataan haastattelun yhteydessä. Ammattinimike kirjoitetaan ensin avoimeen kenttään, 
jonka jälkeen välilyöntinäppäintä painamalla avautuu valikko, josta oikea ammattikoodi valitaan. 
Ammattikoodit perustuvat Tilastokeskuksen ammattiluokitukseen, joka puolestaan pohjautuu kan-
sainväliseen ISCO-luokitukseen.  

Ammattiluokitus edellyttää melko tarkkaa sanallista kuvausta oikean koodin löytämiseksi. Mitä 
tarkemmin ammattinimikkeen kirjoittaa avoimeen kenttään, sitä nopeammin oikea koodi löytyy 
valikosta. 

Esimerkkejä:  

• ei myyjä, vaan kenkämyyjä, tekstiilimyyjä, elintarvikemyyjä 

• ei opettaja, vaan ala-asteen opettaja, yläasteen opettaja, matematiikan aineopettaja, yliopiston 
lehtori 

• ei freelancer, vaan (freelance-)toimittaja, (freelance-)graafikko (merkitään ammatti, jota henki-
lö freelancerina harjoittaa) 

• ei yrittäjä, vaan siivousalan yrittäjä, kampaamoyrittäjä (merkitään ala, jolla henkilö toimii yrit-
täjänä) 

• ei maanviljelijä, vaan peltoviljelijä, eläinten kasvattaja 

• ei harjoittelija, vaan kampaamoharjoittelija, päiväkotiharjoittelija 

Kun haet ammattikoodia tallennetun nimikkeen perusteella, ole tarkkana, ettet vahingossa hyväksy 
väärää nimikettä. Hakemistossa olevan ammattinimikkeen alku saattaa olla sama, mutta loppuosa 
erilainen, jolloin kysymys on usein aivan eri ammatista ja eri koodista. Älä hyväksy koodia liian 
hätäisesti, vaan kysy tarvittaessa tarkentava kysymys, jotta oikea koodi tulee valituksi. 

Epäselvät tapaukset koodataan tuntemattomiksi. Ne käydään myöhemmin läpi Tilastokeskuksessa 
muun koodauksen yhteydessä. Jos olet epävarma oikeasta koodista, on parempi koodata tuntemat-
tomaksi kuin antaa virheellinen koodi. Tällöin avautuu jatkokysymys, jossa kysytään tärkeimpiä 
työtehtäviä. Tämä toimii aputietona, kun oikeaa koodia etsitään jälkikäteen. 

12.8.5. Toimipaikan koko (T13) 
Toimipaikalla tarkoitetaan yhdellä sijaintipaikkakunnalla, yhden yrityksen alaisuudessa har-
joitettavaa yhdenlaista taloudellista toimintaa. 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 sijaitse-
vat, samaa toimintaa harjoittavat yksiköt ovat myös eri toimipaikkoja, kuten esimerkiksi piirihal-
linnon elimet. Kunnissa vastaavasti eri paikoissa sijaitsevat samaa toimintaa harjoittavat laitokset, 
kuten koulut ja sairaalat, ovat omia toimipaikkojaan. 

Tilastokeskuksen aluepalvelutoimistossa työskentelevä ilmoittaa tiedot oman toimistonsa mukaan, 
ei koko Tilastokeskuksen. Sen sijaan tilastohaastattelijan työ voidaan katsoa liikkuvaksi työksi, jol-
loin työpaikan koko ja muut työpaikkatiedot ilmoitetaan koko Tilastokeskuksen mukaan. Sama 
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koskee etätyötä tekeviä. Poikkeuksena kuitenkin perhepäivähoitajat, joiden työpaikan koko on yksi 
henkilö, vaikka he olisivatkin kunnan palkkalistoilla. Heidän kohdallaan työpaikan koon määrittä-
minen muulla tavoin olisi käytännössä hyvin hankalaa. 

Kotona työskentelevän toimipaikkana on koti tai kodin yhteydessä oleva yritys- tai liiketila. Liikku-
va 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 parhaiten tuntee. 

Toimipaikan kokoa laskettaessa otetaan huomioon sen pysyvä henkilöstö, tilapäisesti poissaolevat 
ja määräajaksi lomautetut sekä henkilö itse mukaan lukien. Tilapäinen henkilöstö luetaan mukaan, 
mikäli sen määrä tiedetään. Maatiloilla ja perheyrityksissä alle 15-vuotiaita perheenjäseniä ei laske-
ta toimipaikan kokoon. 

12.8.6. Työsuhteen alkamisajankohta (TS1) 
Kysymyksessä haetaan sitä ajankohtaa, josta saakka vastaaja on ollut nykyisen työnantajansa palve-
luksessa yhtäjaksoisesti. Merkitse ajankohta vuoden ja kuukauden tarkkuudella. Jos vastaaja ei 
muista tarkkaa ajankohtaa, merkitse mieluummin summittainenkin arvio kuin eos.  

Työpaikan katsotaan pysyneen samana, 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 sen sijaan on siirtynyt saman kunnan toiseen kou-
luun tai saman pankin toiseen konttoriin, on kysymys uudesta työpaikasta, vaikka työsuhteen entiset 
ehdot säilyvät ja palkanmaksu tapahtuu edelleen samasta paikasta. 

Jos on hoitanut sijaisuuksia ilman katkoja samassa työpaikassa, merkitään työ alkaneeksi silloin, 
kun ensimmäinen sijaisuus alkoi. Jos sijaisuuksia hoitava on välillä ollut esimerkiksi työttömänä tai 
työelämän ulkopuolella, merkitään alku viimeisimmän yhtäjaksoisen sijaisuuskauden mukaan. Niin-
ikään tarvittaessa töihin kutsuttavilla merkitään työsuhteen alkaminen viimeisimmän työjakson mu-
kaan. Tällaisia työntekijöitä on esimerkiksi sairaaloissa, ravintoloissa ja kaupoissa. 

Vuokratyötä tekevillä työsuhde tulkitaan yhtäjaksoiseksi, jos henkilö on työskennellyt jatkuvasti 
ja säännöllisesti, esimerkiksi viikoittain. Jos työkeikat ovat olleet satunnaisempia, merkitään työ-
suhteen alkamisajankohta viimeisimmän työjakson mukaisesti. 

Jos työsuhde on alkanut määräaikaisena, mutta vakinaistettu myöhemmin, merkitään alkamis-
päiväksi määräaikaisen työsuhteen alku. 

12.8.7. Työsuhteen määräaikaisuus (TS3–TS6) 
Jatkuvassa työsuhteessa olevaksi luetaan: 

• työsuhteessa oleva palkansaaja (työnantaja on yksityinen, valtio tai kunta), jonka suullinen tai 
kirjallinen työsopimus on voimassa toistaiseksi, eikä sen päättymisajankohtaa ole sovittu 

• virkasuhteessa oleva palkansaaja (työnantaja valtio tai kunta), joka hoitaa omaa virkaa 

• henkilö, joka hoitaa määräaikaista tehtävää tai projektia, mutta jolla on oma pysyvä toimi tai 
virka 

• tilapäisesti työstä poissa oleva, jos hänellä on oikeus palata entiseen työhönsä (esim. opintova-
paa, perhevapaa).  
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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 

• tarvittaessa työhön kutsuttava palkansaaja 

• opettaja, joka palkataan syksyllä ja irtisanotaan keväällä, vaikka tietääkin työsuhteen jatkuvan 
syksyllä.  

• määräaikaista virkaa tai tehtävää hoitava, jolla ei ole omaa pysyvää virkaa tai tointa. 

Yrittäjän työ voi olla lyhytaikaista tai tilapäistä lähinnä ammatinharjoittajilla. Yrittäjien kohdalla on 
mahdollista valita myös kausiluonteinen työ. 

Vuokratyöntekijöillä työsuhde tulkitaan pysyväksi, jos vastaaja tekee jatkuvasti ja säännöllisesti 
työkeikkoja työvoimaa vuokraavan yrityksen asiakkaille. Jos kyse on silloin tällöin tehtävästä sa-
tunnaisesta työstä, voi työsuhteen merkitä määräaikaiseksi. Määräaikaisen työsuhteen kesto merki-
tään tällöin viimeisimmän työkeikan pituuden mukaan. 

Määräaikaisessa työssä olevilta kysytään määräaikaisuuden syytä ja kestoa. Kysymyksessä TS4 
annettuja määräaikaisuuden syitä voi olla vaikea sovittaa kaikkiin tapauksiin, mutta vaihtoehdot on 
määritelty Eurostatin vaatimusten mukaisiksi. Työharjoittelu ja koeaika ovat erikoistilanteita, joihin 
määräaikainen työsopimus kuuluu olennaisesti. Jos kyse ei ole harjoittelusta tai koeajasta, valitaan 
vaihtoehdoista 3 ja 4 sopivin sen mukaan, onko henkilö itse omasta tahdostaan valinnut määräaikai-
sen tai tilapäisen työsuhteen, vai onko hän tällaisessa työssä, koska pysyvää työtä ei ollut tarjolla.  

Joidenkin töiden luonteeseen kuuluu määräaikaisuus. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi valtion korkeat 
virat, kansanedustajan toimi tai yliopistojen ja korkeakoulujen assistentit. Myös kunnallisella sekto-
rilla esimerkiksi terveydenhuollon alalla työnantaja ei usein tee muita kuin määräaikaisia sopimuk-
sia. Työn luonteesta johtuvan määräaikaisuuden syyksi sopii parhaiten vaihtoehto 3. ’pysyvää 
työtä ei ollut tarjolla’, mikäli henkilö vaihtaisi mieluiten pysyvään työhön, jos se olisi mahdollista.  

Määräaikaisen työn päättymistä kysytään ensisijaisesti tarkkana päivämääränä, jos työsuhteen al-
kamisajankohta on tiedossa kysymyksestä TS1. Tähän käy myös arvio, jos vastaaja ei muista tark-
kaa päivää. Jos alkamisaikaa ei tiedetä tai henkilö ei osaa sanoa päättymispäivämäärää, kysytään 
työsuhteen kestoa luokiteltuna kysymyksellä TS6. 

12.9 Työaikakysymykset 
Työaikakysymysten järjestys on suunniteltu siten, että ensin kysytään vastaajan päätyön yleisistä 
työaikajärjestelyistä (osa-aikatyö, vuorotyö, jaksotyö) ja säännöllisestä tai tavanomaisesta viikko-
työajasta. Tämän jälkeen keskitytään tutkimusviikkoon ja selvitetään, kuinka monena päivänä vas-
taaja on kyseisellä viikolla työskennellyt ja onko viikkoon liittynyt poikkeuksellisia työaikaa piden-
täviä tilanteita eli ylitöitä tai päivystystä työpaikalla. Vasta sitten kysytään tutkimusviikolla tehty 
työaika, sillä tarkoitus on, että vastaaja ottaisi aiemmissa kysymyksissä mahdollisesti esiin tulleet 
poikkeustilanteet huomioon tutkimusviikon työaikaa laskiessaan, eikä automaattisesti ilmoittaisi 
esimerkiksi säännöllistä viikkotyöaikaansa myös tehdyksi viikkotyöajaksi. 
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12.9.1. Osa-aikatyö (TA1–TA5) 
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 yhte-
näiseksi 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 kokoaikai-
silla ja osa-aikaisilla työntekijöillä. 

12.9.2. Jaksotyö, vuorotyö (TA6–TA8) 
Työaikalaissa määrätään, että säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 
40 tuntia viikossa. Tästä voidaan kuitenkin poiketa järjestämällä työaika niin, että se on kolmen 
viikon pituisena ajanjaksona enintään 120 tuntia tai kahden viikon pituisena ajanjaksona enintään 
80 tuntia. Näin työaika tasoittuu keskimäärin enintään 40 tuntiin viikossa. Tällaista järjestelyä kut-
sutaan jaksotyöksi (aiemmin myös periodityöksi). 

Työaikalaissa on määritelty ne työpaikat ja tehtävät, joilla voidaan soveltaa jaksotyötä. Tällaisia 
ovat esimerkiksi: 

• poliisi- ja tullilaitos 

• posti- ja puhelinlaitokset 

• sairaalat, terveyskeskukset 

• vankilat 

• kuljetusalan työt sekä lastaus- ja purkutyöt 

• metsätyöt 

• vartiointityöt 

• majoitus- ja ravitsemisliikkeet. 

Jaksotyö voi olla terminä monelle vastaajalle tuntematon, mutta jaksotyötä tekevät itse kyllä tietävät 
yleensä tarkkaan, millaisesta järjestelystä on kyse. Jaksotyötä tekeviltä ei kysytä säännöllistä tai 
tavanomaista viikkotyöaikaa, vaan se lasketaan annettujen viikkojen ja tuntien perusteella. 

Vuorotyö on työtä, jossa työntekijät työskentelevät ennalta sovitun työvuoroluettelon mukaisesti. 
Erilaisia vuorotyömuotoja voivat olla esimerkiksi: 

• keskeytymätön kolmi- tai viisivuorotyö, jossa on aamu-, ilta- ja yövuoroja myös viikonloppui-
sin 

• keskeytyvää kolmivuorotyötä, jossa on aamu-, ilta- ja yövuoroja vain arkisin 

• kaksivuorotyötä, jossa on yövuoroja 
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• kaksivuorotyötä ilman yövuoroja (aamu- ja iltavuoro) 

Vuorotyöhön liittyy usein ns. epätyypillisinä työaikoina eli aikaisin aamulla, iltaisin tai öisin tehtä-
vää työtä.  

HUOM!  Jos henkilö tekee pysyvästi vain tiettyä vuoroa, häntä ei lueta vuorotyöläiseksi, vaikka 
työpaikalla työt olisikin järjestetty vuorolistan mukaisesti. Näin ollen esimerkiksi pelkkää päivävuo-
roa sairaalassa tekevä sairaanhoitaja ei tee vuorotyötä vaan säännöllistä päivätyötä. 

12.9.3. Säännöllinen tai tavanomainen viikkotyöaika (TA9, TA11) 
Säännöllistä viikkotyöaikaa kysytään sekä palkansaajilta (pl. jaksotyötä tekevät) että yrittäjiltä. 
Säännöllisellä tai tavanmukaisella työajalla tarkoitetaan viikkotyötunteja, jotka henkilö normaalina 
työviikkona tekee päätyössään. Se ei välttämättä ole sama kuin työsopimuksessa määritelty työaika, 
sillä säännölliseen työaikaan luetaan myös palkaton tai palkallinen ylityö, joka on muodostunut 
tavanomaiseksi. 

Jos työaika vaihtelee eikä vastaaja osaa kertoa säännöllistä työaikaa, merkitään kysymykseen TA9 
’0’ ja kysytään arviota keskimääräisestä viikkotyöajasta viimeisten neljän viikon ajalta (TA11). 
Esimerkiksi johtajilla ja toimihenkilöillä ei aina ole kiinteää työaikaa, vaan puhutaan ns. kokonais-
työajasta. Myös yrittäjille voi säännöllisen työajan arviointi olla vaikeaa. 

Erityistapauksia: 

Vuorotyössä olevan viikkotyöaika on keskimääräinen työaika tasoitusjakson kuluessa. Tuotannol-
lisista tai taloudellisista syistä lyhennetty työviikko ei vaikuta tavanomaiseen viikkotyöaikaan. 
Viikkotyöajan arviointi saattaa olla vuorotyöläisille vaikeaa. Esimerkiksi keskeytymättömässä kol-
mivuorotyössä työajan pituudeksi saatetaan sanoa 40 tuntia, vaikka se todellisuudessa on vain 34,5 
tuntia. Työajoista on vaikea antaa yleispäteviä ohjeita, sillä nykyinen työaikalaki mahdollistaa pai-
kallisen sopimisen. Mahdollista tietoa esimerkiksi omalla alueella olevien suurten työnantajien työ-
aikakäytännöistä voi käyttää hyväksi. 

”Ympärivuorokautinen työaika”: Esimerkiksi luovaa työtä tekevät tai tutkijat saattavat joskus 
sanoa, että he työskentelevät kaiken aikaa kellon ympäri. Yleensä kuitenkin pitäisi vähentää näissä-
kin tapauksissa vähintään nukkumiseen käytettävä aika. Samoin yrittäjät voivat  

Opettajien kohdalla tulee olla erityisen tarkka sen suhteen, että viikkotyöaikaan sisältyvät opetus-
tuntien lisäksi myös esimerkiksi kotona tehtävä opetustuntien valmistelutyö ja kokeiden korjaami-
seen käytettävä aika. 

Pekkasvapaa vaikuttaa normaaliin viikkotyöaikaan vain, jos se on toteutettu viikottaisen säännölli-
sen työajan lyhentämisenä. Jos pekkasvapaat pidetään kokonaisina päivinä pitkin vuotta tai pidem-
pinä jaksoina, niitä ei huomioida normaalissa työajassa. Ne vaikuttavat vähentävästi vain tehtyyn 
työaikaan, mikäli ne sattuvat tutkimusviikolle. 

Osa-aikatyöhön, esimerkiksi osa-aikaeläkkeelle siirtyneen normaali työaika lyhenee, vaikka hän 
tekisi kokopäivätyötä niinä viikkoina, kun on työssä. Osa-aikaeläkkeellä olevat saattavat usein 
työskennellä esimerkiksi kaksi viikkoa kokoaikaisesti (40 tuntia / vko) ja olla kaksi viikkoa vapaal-
la. Säännöllinen työaika on tällöin 20 tuntia viikossa. 

12.9.4. Tutkimusviikolla tehdyt työpäivät (TA12–TA14) 
Tehdyiksi työpäiviksi luetaan kaikki päivät, jolloin on tehty vähänkin työtä . Esimerkiksi henkilö 
on voinut olla jonain päivänä työssä kaksi tuntia ja sairauden takia lähtenyt kotiin loppupäiväksi. 
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Tämä päivä luetaan työpäiväksi. Työpäiviksi ei kuitenkaan lueta esimerkiksi opettajien kotityötä 
viikonloppuina, koska se kuuluu työn luonteeseen ja sen ajoittaminen on useimmiten vapaaehtoista. 

Vuorotyötä tekevillä yksi työvuoro katsotaan yleensä yhdeksi työpäiväksi, vaikka vuoro jakaantui-
si kahden vuorokauden ajalle. Esimerkiksi sairaanhoitaja, joka on työskennellyt tiistai-illasta klo 21 
keskiviikkoaamuun klo 7 on tehnyt yhden työpäivän. Jos yövuorossa tehdään kerralla kaksi yötä ja 
ne jakaantuvat kolmelle vuorokaudelle esimerkiksi sunnuntai-illasta tiistaiaamuun, merkitään kaksi 
tehtyä työpäivää. 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. 

Tutkimusviikolla päätyötä tehneiltä kysytään lisäksi, työskentelivätkö he kyseisen viikon lauantaina 
tai sunnuntaina. Tätä tietoa käytetään vuosittaisten työpanostietojen laskemiseen. 

12.9.5. Ylityöt ja päivystys työpaikalla (TA15–TA16, P8) 
Kysymyksessä TA15 selvitetään, tekikö vastaaja tutkimusviikolla päätyössään ylitöitä tai päivystys-
tä työpaikalla. Ylitöiksi lasketaan tässä kaikki ylimääräinen työ, jota on tehty varsinaisen työajan 
lisäksi riippumatta siitä, saako vastaaja työstä ylimääräisen korvauksen vai ei. Työpaikalla tapahtu-
neesta päivystyksestä kysytään, koska se pidentää tutkimusviikolla tehtyä työaikaa. Kotona tapah-
tuneesta päivystyksestä ei kysytä, koska sitä ei huomioida tehdyssä työajassa (ks. luku 13.3.6). 

Kysymyksissä TA16 ja P8 selvitetään ylitöitä tehneiltä, onko kyseessä ollut palkallinen vai palkaton 
ylityö ja kuinka monta tuntia sitä on tehty. Palkallinen ylityö on ylityötä, josta maksetaan yleensä 
korotettua palkkaa tai joka oikeuttaa (korotettuun tai samansuuruiseen) ylityövapaaseen. 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 työ-
aika on pitkä ja sisältää tavanomaiseksi tulleita ylitöitä. Myös erilaiset työaikajoustot, kuten liukuva 
työaika, hämärtävät varsinaisen työajan ja ylitöiden välistä rajaa. Yleensä liukuvan työajan  puit-
teissa tehtyä tavallista pidempää työaikaa ei tarvitse kirjata ylityöksi, jos vastaaja itse ei koe niin. 
Tällöin vastaaja yleensä tietää voivansa jollain toisella viikolla vastaavasti lyhentää työaikaansa. 

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. 

Esimerkki: Henkilöllä on liukuva työaika eli oikeus tehdä tarpeen mukaan joko hieman lyhyempää 
tai pidempää työpäivää, mutta ei pitää kokonaisia päiviä vapaata. Työmäärän takia ”plussatunteja” 
on kuitenkin viime aikoina kertynyt kaikkiaan 40 tuntia, eikä vapaatunteja ole enää mahdollisuutta 
pitää pelkästään työpäivää lyhentämällä. Henkilöllä voi tehdä työnantajan kanssa sopimuksen joko 
yhden viikon pituisesta ylityövapaasta tai rahallisesta korvauksesta. Tutkimusviikolla tehdyt sään-
nöllisen tai sovitun työajan ylittävät tunnit merkitään tällöin palkalliseksi ylityöksi. 

Palkattomia ylitöitä ei lasketa, jos henkilö on jo alun perin sopinut työnantajan kanssa, että palkkaus 
edellyttää normaalia pidempää työaikaa. Esimerkiksi johtavassa asemassa olevilla on toisinaan so-
pimus niin sanotusta kokonaistyöajasta, jolloin työtunteja ei seurata eikä ylitöitä lasketa. 

Palkallisetkin ylityöt tai työaikajoustot saattavat muuttua käytännössä palkattomiksi ylitöiksi. Näin 
käy silloin, kun työntekijä on periaatteessa oikeutettu pitämään ylitöitä vastaavat tunnit vapaana, 
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mutta käytännössä vapaita ei ehdi pitämään. Tällaisissa tapauksissa ylityö voidaan merkitä palkat-
tomaksi, mikäli vastaaja itse kokee näin.  

Jaksotyötä tekevien ylityöt selviävät joillakin aloilla vasta jakson lopussa, jolloin tunnit tasataan. 
Tällöin vastaaja ei välttämättä vielä haastatteluhetkellä tiedä, tulevatko tutkimusviikon ylimääräiset 
tunnit kirjattua ylityöksi. Työ voidaan kuitenkin merkitä ylityöksi, jos vastaaja on tehnyt tutkimus-
viikolla normaalia enemmän työtunteja ja olettaa sen kirjautuvan ylityöksi. 

12.9.6. Tutkimusviikolla tehty työaika (TA12–TA14, TA17–TA23) 
Tehtyyn työaikaan luetaan: 

• normaalina työaikana tehdyt työtunnit 

• palkallinen ja palkaton ylityö 

• lyhyet tauot, kuten kahvitauot 

• työpaikalla tehty päivystys (esimerkiksi lääkäreillä mukaan lasketaan myös nukkumiseen työ-
paikalla käytetty aika) 

• henkilöstökoulutuksessa olo. 

HUOM! Kotona tehtävää päivystystä tai varalla oloa ei lueta tehtyyn työaikaan, paitsi jos henkilö 
on tullut kutsutuksi työtehtäviin. Varsinaisen työpaikan ulkopuolella tehty päivystys on tehtyä työ-
aikaa vain siinä tapauksessa, jos se rajoittaa henkilön toimintaa merkittävästi (esim. on pidettävä 
univormua tai yövyttävä erityisissä tiloissa kodin ulkopuolella). 

Tehtyä viikkotyöaikaa lyhentävät: 

• kokonaiset poissaolopäivät esimerkiksi lomien tai sairauden takia 

• osapäivän poissaolot 

• tutkimusviikolle osuneet arkipyhät 

• ruokailutauot, jos ne eivät kuulu viralliseen työaikaan 

Tehtyyn työaikaan ei lueta myöskään kodin ja työpaikan välisiin matkoihin kuluvaa aikaa. 

Jos vastaaja on tehnyt työtä useassa sivutyöpaikassa, lasketaan sivutyön tunneiksi kaikki eri sivu-
työpaikoissa tehdyt tunnit, vaikka muut sivutyötä koskevat tiedot kirjataan pääasiallisen sivutyöpai-
kan mukaan. 

Työtuntien pyöristäminen: Koska lomakkeelle voidaan työtuntikysymyksissä merkitä vain täysiä 
tunteja, joudutaan minuutit pyöristämään. Puolet tunnit korotetaan ylöspäin, jos edellä on pariton 
luku  (esim. 37,5 tuntia = 38 tuntia). Jos edellä on parillinen luku, jätetään korottamatta (esim. 38,5 
tuntia = 38 tuntia). Jos minuutit jäävät alle puolen tunnin, jätetään korottamatta ja jos ne menevät 
yli puolen tunnin, korotetaan seuraavaan täyteen tuntiin.  

12.9.7. Miksi työskenteli tavanomaista vähemmän (TA20–TA24) 
Näillä kysymyksillä selvitetään syitä siihen, miksi tutkimusviikon tehty työaika oli lyhyempi kuin 
tavanomainen viikkotyöaika.  

Ensin erotetaan joukosta kysymyksellä TA20 ne, joilla lyhyempi työaika liittyy työajan vaihteluun, 
eikä siihen liity mitään muuta erityistä syytä. Jos työajan vaihtelun lisäksi tutkimusviikolle on osu-
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nut muita poissaoloja, kuten sairauslomia tai vuosilomia, valitse vaihtoehto 2 ’jostakin muusta syys-
tä’. Tällöin poissaolojen pääasiallista syytä kysytään tarkemmin kysymyksessä TA21. 

Tarkemmat ohjeet poissaolon syistä löytyvät kysymysten KA4–KA5 kohdalta luvusta 13.1.6. 

12.9.8. Ilta-, yö- ja viikonlopputyö (TEP0–TEP4) 
Ilta-, yö- ja viikonlopputyön sekä kotona työskentelyn kohdalla viiteajankohtana käytetään neljää 
viimeksi kulunutta viikkoa. Aika lasketaan periaatteessa tutkimusviikon sunnuntaista taaksepäin, ja 
päivämäärät näkyvät näytöllä. Kysymykset koskevat päätyön työaikajärjestelyjä. 

Ensin selvitetään, onko vastaaja tehnyt päätyötään kyseisen ajanjakson aikana. Suurimmalle osalle 
tämä tieto saadaan jo kysymyksistä T3U ja KA8, jotka koskevat tutkimusviikon työssäoloa ja pois-
saolojakson pituutta. Niiltä vastaajilta, joilla on useita työpaikkoja ja jotka ovat tutkimusviikkoon 
mennessä olleet pois työstä yhteensä alle neljä viikkoa, kysytään kysymys TEP0. 

Ilta-, yö- ja viikonlopputyö eli ns. epätyypillisinä aikoina tehty työ huomioidaan näissä kysymyksis-
sä aina, vaikka se olisi tapahtunut vapaaehtoisesti eikä työnantajan velvoittamana. Myös kotona 
tehty työ, esimerkiksi papereiden lukeminen tai valmistautuminen seuraavaan työpäivään otetaan 
huomioon.  

Jos vastaajan on ilta- ja yötyön kohdalla vaikea valita vaihtoehtojen ’säännöllisesti’ ja ’silloin täl-
löin’ väliltä, voidaan käyttää seuraavia sääntöjä apuna: 

’Säännöllisesti’: vastaaja on työskennellyt iltaisin / öisin vähintään puolena neljän viikon ajanjak-
son työpäivistä. Periaatteessa kaikki, joiden työaikajärjestelyihin ilta-, yö- tai viikonlopputyö kuu-
luu toistuvasti ja vakituisesti (kuten useimmat vuorotyöläiset), tulevat tähän luokkaan. 

’Silloin tällöin’:  vastaaja on työskennellyt iltaisin / öisin vähemmän kuin puolena neljän viikon 
ajanjakson työpäivistä. Tyypillisesti tähän luokkaan kuuluvat ne, joiden työaikajärjestelyihin ilta-, 
yö- tai viikonlopputyö ei varsinaisesti kuulu, mutta joille on neljän viikon aikana osunut poikkeuk-
sellisia tilanteita esimerkiksi ylitöiden takia. 

12.9.9. Kotona työskentely (TEP5) 
Kotona työskentelyksi luetaan kaikki sellainen henkilön päätyöhön liittyvä työ, jota hän on tehnyt 
kotonaan joko työnantajan velvoittamana tai muuten omasta tahdostaan. Tietoa käytetään arvioita-
essa toisaalta työn joustavuutta ja toisaalta työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyviä tekijöitä. 
Kotona työskentely voi olla etätyötä, jolloin henkilö työskentelee kokonaan tai osittain varsinaisen 
työpaikkansa ulkopuolella esimerkiksi tietoliikenneyhteyksiä hyväksi käyttäen. Toisaalta työ voi 
olla myös lähtökohtaisesti kotona tehtävää esimerkiksi yrittäjillä. 

Esimerkkejä kotona työskentelystä: 

• perhepäivähoitaja 

• taiteilija, jonka työtilat ovat kodin yhteydessä 

• toimihenkilö, joka tekee iltaisin rästiin jääneitä töitä kotona esimerkiksi kannettavan tietoko-
neen avulla 

• kampaaja, joka ottaa asiakkaita vastaan kotonaan 

• kiertävä myyntiedustaja, joka tekee asiakaskäynteihin liittyviä valmisteluja kotonaan 
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Kotona työskentely määritellään tässä varsin tiukasti työksi, joka tehdään samoissa tiloissa, joissa 
henkilö itse asuu. Jos työtilat ovat kodin läheisyydessä tai yhteydessä, mutta erillisissä tiloissa ja 
niihin on oma sisäänkäynti, ei kyse ole kotona työskentelystä. Näin ollen esimerkiksi yrittäjä, jonka 
työtilat ovat viereisessä asunnossa tai taiteilija, jonka ateljee on erillisessä piharakennuksessa, eivät 
työskentele kotona. Myöskään maatalousyrittäjien kohdalla kotona työskentelyksi ei lasketa työtä, 
joka tehdään pelloilla tai erillisissä maatilan rakennuksissa, vaikka asuinrakennus sijaitsisi samassa 
pihapiirissä. Sen sijaan yrittäjätoimintaan liittyvien paperitöiden tekeminen vaikkapa keittiön pöy-
dän ääressä lasketaan kotona tehdyksi työksi. 

Kotona työskentelystä kysytään myös, kuinka säännöllistä se on neljän viime viikon aikana ollut. 
Tarvittaessa voidaan soveltaa samaa sääntöä kuin epätyypillisten työaikojen kohdalla: kotona työs-
kentely on säännöllistä, jos vastaaja on työskennellyt kotonaan vähintään puolet viimeksi kulunei-
den neljän viikon työpäivistä. 

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. Maati-
lan 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). 

12.10 Kuukausitulot päätyöstä (TEP6) 
Päätyön kuukausituloja kysytään palkansaajilta viidennellä haastattelukerralla. Tietoa käytetään 
esimerkiksi miesten ja naisten kuukausiansioiden vertailuun. Lopullista tietoa käytetään vain luoki-
teltuna, joten aivan tarkkaa summaa ei ole välttämätöntä selvittää. Helpointa on, jos vastaajalla on 
mahdollisuus tarkistaa bruttopalkka palkkakuitistaan. Myös arvio esimerkiksi sadan tai tuhannenkin 
euron tarkkuudella kelpaa.  

Kysymyksessä haetaan viimeisimmän kuukauden ansioita. Jos henkilö on vaihtanut työpaikkaa, 
kysytään nykyisen työn palkkaa. 

Jos vastaajalle maksetaan esimerkiksi kerran vuodessa palkan lisäksi tulospalkkiota tai bonusta, sen 
määrä tulisi ottaa huomioon kuukausiansioissa jakamalla koko vuoden arvioidut palkanlisät kahdel-
latoista.  

Jos kyse on satunnaisesta ja lyhytaikaisesta työstä, kuukausiansiot tulisi arvioida kaikkien kyseisen 
kuukauden aikana tehtyjen samankaltaisten töiden yhteisansiona. 

12.11 Alityöllisyys ja työllisten työn etsiminen (AT1–AT5) 
Alityöllisyydellä  tarkoitetaan sitä, että henkilö olisi valmis tekemään enemmän työtunteja kuin mi-
hin hänellä nykyisin on mahdollisuus. Jos vastaajalla on useita työpaikkoja, viitataan kaikkien töi-
den yhteenlaskettuun työtuntimäärään. Alityöllisyyden kriteerit ovat pitkälti samat kuin työttömyy-
den: pitää olla etsinyt työtä aktiivisesti ja valmis vastaanottamaan lisätyöt kahden viikon kuluessa.  
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Kaikilta työllisiltä kysytään myös ihannetyöaikaa (AT5), jossa huomioidaan myös toive lyhentää 
nykyistä työaikaa. Ihannetyöajassa tulisi ottaa huomioon vastaajan nykyinen elämäntilanne ja elin-
tason säilyttäminen realistisesti. Oletuksena on, että työajan lyhentäminen tai pidentäminen vaikut-
taisi myös ansioihin. Tosiasiassa näin ei välttämättä aina ole, jos vastaajan nykyinen työaika on 
esimerkiksi venynyt pitkäksi palkattomien ylitöiden takia ja hän haluaisi eroon näistä ylitöistä. 

Työn etsimistä koskevilla kysymyksillä pyritään kartoittamaan sitä, kuinka moni työllinen on vaih-
tamassa työpaikkaa ja mistä syystä, ja kuinka aktiivisesti eri työnhakukeinoja on käytetty. Ensisijai-
sesti halutaan selvittää, kuinka monen työsuhde on vaarassa katketa. Toiseksi tutkitaan sitä, kuinka 
moni etsii uutta työtä siksi, että haluaisi tehdä pidempää tai lyhyempää työaikaa kuin mihin nykyi-
sessä työssä (tai töissä) on mahdollisuus. 

1. Nykyinen työ on epävarma tai päättyy: Henkilöllä on määräaikainen työ, eikä sopimusta olla 
jatkamassa. Sopimukselle voi olla luvassa myös jatkoa, mutta henkilö etsii pysyvää työtä muualta. 
Tähän ryhmään kuuluvat myös ne tapaukset, joissa henkilön työsuhde päättyy tai voidaan olettaa 
päättyvän esimerkiksi yt-neuvottelujen tai yrityksen toiminnan lakkauttamisen seurauksena. 

2. Nykyinen työ on välivaihe: Henkilö yrittää hakeutua toiseen työhön, joka esimerkiksi vastaisi 
paremmin hänen koulutustaan. 

3 ja 4. Haluaisi pidemmän / lyhyemmän työajan kuin nykyisessä työssä: Henkilö ei ole tyyty-
väinen nykyiseen työajan pituuteen, mutta työaikaa ei nykyisen työn puitteissa ole mahdollista pi-
dentää tai lyhentää. 

5. Haluaisi paremmat työolot: Henkilö etsii uutta työtä, koska haluaisi esimerkiksi parempaa 
palkkaa, lyhyemmän työmatkan, fyysisesti kevyempää työtä tai joustavammat työaikajärjestelyt tai 
koska nykyisessä työssä työtahti on liian kova. Yleisesti ottaen kaikki ulkoiset työhön liittyvät syyt 
kuuluvat tähän ryhmään. 

6. Muu syy: Jos mikään muista vaihtoehdoista ei päde, ja henkilö haluaa omasta aloitteestaan vaih-
taa työpaikkaa esimerkiksi parempien uranäkymien, mielenkiintoisemman työn sisällön tai pelkän 
vaihtelunhalun vuoksi, valitaan ’muu syy’. Ensisijaisesti olisi kuitenkin hyvä tarkentaa, ettei kyse 
ole vaihtoehtoon 5 kuuluvista syistä, sillä rajanveto näiden kahden välille voi olla toisinaan vaikeaa. 

Työnhakutavoista löydät tarkemmat ohjeet ei-työllisten kohdalta luvusta 13.7.3. 

12.12 Ei-työllisten viimeisin työ 
Jos henkilö ei ole ansiotyössä tai hänellä ei ole voimassa olevaa työsuhdetta, häneltä kysytään tieto-
ja viimeisimmästä työpaikasta. Viimeisimmän työsuhteen päättymisvuotta kysytään kaikilta aiem-
min työelämässä olleilta, ja tarkempia tietoja kysytään silloin, jos työsuhteen päättymisestä on ku-
lunut alle kahdeksan vuotta. 

Kysymyksessä M1 ei tarvitse huomioida aivan lyhytaikaisia työsuhteita, kuten koululaisten lyhyitä 
kesätöitä. Jos yli 15-vuotiaan kesätyöt ovat kuitenkin olleet pitempiaikaisia, useiden kuukauden 
mittaisia työsuhteita, on ne syytä ottaa huomioon. 

Vuokratyöstä kysytään myös viimeisimmän työsuhteen kohdalla. Syy tähän on se, että viimeisim-
män työn toimiala on saatava koodattua samalla logiikalla kuin työllisten nykyisen työn toimiala. 
Vuokratyötä tehneiden kohdalla työpaikan tiedot kysytään siis siitä työpaikasta, jossa hän viimeksi 
työskenteli. Jos henkilö on työskennellyt useissa työpaikassa vuokratyötä tehdessään, voi hänen olla 
vaikea muistaa, mikä niistä oli viimeisin. Tässä tapauksessa kysytään tiedot siitä työpaikasta, jonka 
tiedot henkilö parhaiten muistaa tai jossa hän eniten työskenteli. 
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12.12.1. Viimeisimmän työsuhteen päättyminen (M2, M5U) 
Viimeisimmän työn päättymisajankohtaa kysytään silloin, kun henkilö on ollut joskus aikaisemmin 
ansiotyössä. Ansiotyö määritellään tässä luvun 13.1 määritelmän mukaisesti. 

Jatkokysymysten kannalta on olennaista tietää, onko henkilö ollut ansiotyössä viimeisen kahdeksan 
vuoden aikana. Näin ollen arviokin kelpaa kysymykseen M2, jos vastaaja ei tiedä tai muista tarkkaa 
vuotta. Jos M2:een vastaa eos, kysytään erikseen ansiotyöstä kahdeksan vuoden aikana. 

Jos henkilö on ollut joskus aikaisemmin ansiotyössä ja työ on päättynyt alle kahdeksan vuotta sit-
ten, kysytään syytä työn päättymiseen. 

1. Irtisanottiin tai lomautettiin:  työnantajan aloitteesta tapahtunut työsuhteen irtisanominen tai 
päättyminen, johon ei ollut syynä määräaikaisen työsuhteen päättyminen. Ihmisten voi olla vaikea 
sanoa suoraan, että heidät on irtisanottu, mutta tänne sijoitetaan siis kaikki tapaukset, joissa työsuh-
de päättyi, koska yritys meni konkurssiin tai lopetti toimintansa.  

2. Määräaikainen työsuhde päättyi: määräaika tuli täyteen tai työsuhde oli solmittu tietyn työn 
suorittamisen ajaksi ja työ tuli tehdyksi.  

10. Muu syy: henkilö on sanonut itsensä irti jostakin muusta kuin vaihtoehdoissa 1–9 mainitusta 
syystä. Myös yrittäjänä toiminut, joka on lopettanut yritystoiminnan muista kuin edellisissä kohdis-
sa mainituista syistä, sijoittuu tähän. 

12.13 Ei-työllisten työn etsiminen (EE1–EE16) 
Työn etsimiseen liittyvät kysymykset ovat erityisen tärkeitä ei-työllisten kohdalla, kun selvitetään, 
luokitellaanko henkilö työttömäksi vai työvoiman ulkopuoliseksi. Yrittäjätoiminnan aloittamisen 
valmistelua pidetään myös työn etsimisenä.  

Kysymyksellä EE1 tai EE1B selvitetään, onko vastaaja etsinyt viimeksi kuluneiden neljän viikon 
aikana työtä. Työn etsimisestä kysytään myös niiltä, jotka ovat pitkäaikaisesti poissa työstä mutta 
joiden työsuhde on edelleen voimassa (esim. hoitovapaalla olevat). Heidän kohdallaan kysymys on 
aiheellinen, koska he eivät välttämättä aio palata samaan työhön, josta ovat jääneet vapaalle. Jos 
esimerkiksi hoitovapaalla oleva henkilö on vapaalla ollessaan etsinyt uutta työpaikkaa ja olisi val-
mis aloittamaan uudessa työssä kahden viikon sisällä, hänet luokitellaan työttömäksi. Jos vastaaja 
on vapaan jälkeen aikeissa palata samaan työhön, merkitään EE1B:hen ’ei’. 

Jos vastaaja on jo ehtinyt saada työpaikan ja työt alkavat kolmen kuukauden sisällä, merkitään 
EE1:n vastaukseksi 2 ’ei etsinyt neljän viikon aikana, koska odotti aiemmin sovitun työn alkua’. 
Tämän jälkeen kysytään, milloin vastaaja aloittaa uuden työn ja olisiko hän valmis aloittamaan työt 
jo parin viikon sisällä (EE13). Työttömiksi luokitellaan työn alkamista odottavista ne, jotka olisivat 
käytettävissä työhön kahden viikon kuluessa. 

Aiemmin sovittu työ on voinut joissakin tapauksissa jo alkaa tutkimusviikon ja haastatteluhetken 
välissä. Jotkut jatkokysymykset voivat tällöin tuntua sopimattomilta ja niissä voi tulla väärinkäsi-
tyksiä siitä, mitä työtä tarkoitetaan. Tällaisissa tapauksissa ohjeena on, että kysymyksissä tarkoite-
taan työtä, jonka vastaaja on aloittanut ja kysymyksiin pitäisi vastata tämän työn ja sitä edeltävän 
työnetsimisjakson kannalta. Esimerkiksi kysymyksessä EE7 ’Milloin aloitte etsiä työtä?’ haetaan 
päivämäärää, jolloin vastaaja alkoi etsiä nyt aloittamaansa työtä, ja kysymykseen EE13 vastaus on 
itsestään selvästi ’kyllä’, koska vastaaja on jo aloittanut työt.  
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12.13.1. Ansiotyöhön hakeutumisen esteet (EE2, EE3A, EE3B, EE5, EE6) 
Kysymykset liittyvät piilotyöttömien määrittelyyn. Piilotyötön on henkilö, joka sekä haluaisi että 
voisi ottaa työtä vastaan, jos hänelle sopivaa työtä olisi saatavilla. Piilotyötön ei kuitenkaan ole ak-
tiivisesti etsinyt työtä.  

Jos vastaaja haluaisi työtä, mutta ei ole etsinyt, häneltä kysytään työn etsimisen estettä (EE3A). 
Vastaavasti kysymyksessä EE3B kysytään syytä siihen, ettei vastaaja halunnut työtä. Jos vastaaja 
ilmoittaa työn etsimisen tai työn haluamisen esteeksi hoitovelvollisuudet (EE3A=3 tai EE3B=3), 
kysytään tarkemmin, onko hoitopalveluiden puuttuminen syynä (EE5, EE6). Näillä kysymyksillä 
pyritään selvittämään, mitä esteitä ihmisten työnhaulla on ja miksi ns. työvoimareservit eivät ha-
keudu työmarkkinoille. Työvoimareserveillä tarkoitetaan niitä työvoiman ulkopuolisia ryhmiä, esi-
merkiksi opiskelijoita ja kotiäitejä, jotka voisivat siirtyä työvoimaan. Työvoiman ikääntymisen 
myötä kysymys työvoimareserveistä tulee kaiken aikaa ajankohtaisemmaksi. 

Joillekin vastaajille kysymykset voivat tuntua turhalta inttämiseltä. Esimerkiksi eläkeläiset saattavat 
olla sitä mieltä, että koska he ovat eläkkeellä, on itsestään selvää etteivät he haluaisi työtä. Näin ei 
kuitenkaan aina ole, sillä eläkkeelle jääminen ei nykyään välttämättä tarkoita lopullista vetäytymistä 
työmarkkinoilta, vaan eläkeläinenkin voi kuulua työvoimareserviin. 

12.13.2. Milloin alkoi etsiä työtä (EE7) 
Kysymyksellä selvitetään nykyisen työttömyysjakson kestoa. Tähän merkitään tarkka päivämäärä 
tai haetaan se kalenterivalikosta. Jos vastaaja ei muista tarkkaa päivämäärää, kysy arvio ja käytä 
ohjetta päivämäärien merkinnästä. Tietoa käytetään työttömyyden keston määrittelyssä esimerkiksi 
pitkäaikaistyöttömien määrää selvitettäessä, joten suurpiirteinen arviokin on parempi kuin EOS-
vastaus. 

Jos henkilö on ollut pitkään työttömänä, mutta on välillä ollut työssä tai työelämän ulkopuolella, 
merkitään työn etsinnän aloittamispäivämäärä viimeisimmän työttömyysjakson mukaan. Aivan ly-
hyt ja satunnainen työ tai muu toiminta välillä voidaan jättää huomioimatta. 

Kaikissa tapauksissa vastaaja ei ole ehtinyt etsiä työtä, vaan hänelle on suoraan tarjottu sitä. Esi-
merkiksi opiskelijalle on voitu tarjota kesätyötä jo lukukauden aikana. Tällöin työnetsinnän alka-
misajankohdaksi voi merkitä sen, jolloin työtä tarjottiin. Henkilö on voinut myös sanoutua irti edel-
lisestä työstään, koska hän on sopinut uuden työn aloittamisesta, mutta näiden kahden työn väliin 
on jäänyt tauko. Tällöin työnetsinnän alkamisajankohtana voidaan pitää päivää, jolloin edellinen työ 
päättyi. 

12.13.3. Työnhakutavat neljän viikon aikana (EE901–EE912) 
Kysymyksellä pyritään selvittämään, onko henkilö etsinyt työtä aktiivisesti käyttämällä vähintään 
joitain mainituista keinoista. Työnhaun ei kuitenkaan ole tarvinnut olla aivan jatkuvaa, ja myös sa-
tunnaiset yritykset otetaan huomioon.  

Kaikki työnhakutavat otetaan huomioon, kuten työpaikkailmoitusten lukeminen lehdistä tai interne-
tistä, tuttavilta kyseleminen tai yhteydenotto työvoimatoimistoon tai suoraan työpaikoille. 

Työvoimatoimistoon yhteydessä oleminen (EE901) voi tapahtua sekä työnhakijan että työvoima-
toimiston aloitteesta, myös yhteydenotto työvoimatoimistosta lasketaan työn etsimiseksi. 'Kyllä' -
vastaus edellyttää kuitenkin, että yhteydenotto työvoimatoimistoon on tapahtunut työn saannin 
takia. Jos yhteydenoton tarkoituksena on joku muu kuin työn haku, merkitään ’ei’. 
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Kysymykset EE908 ja EE909 tulevat näkyviin vain, jos henkilö on ilmoittanut etsivänsä ensisijai-
sesti muuta kuin palkansaajatyötä (EE8 = 2 tai 9). Kysymykset EE910–EE912 näkyvät vain, jos 
aiemmissa työnhakutavoissa ei ole yhtään ’kyllä’ -vastausta. 

12.13.4. Voisiko aloittaa työt kahden viikon kuluessa (EE13, EE14) 
Tämä on olennainen kysymys työttömän määritelmän kannalta. Jos vastaaja ei voisi aloittaa töitä 
kahden viikon kuluessa, häneltä kysytään syytä kysymyksessä EE14.  

Esimerkkejä joistakin EE14 luokista: 

1. opiskelu: kesätyötä hakevat koululaiset ja opiskelijat, jotka voivat aloittaa työt vasta lukukauden 
loputtua 

3. nykyisen työn irtisanomisaika: sisältää myös tapaukset, joissa irtisanoutumista seuraa ns. ka-
renssiaika, jonka aikana henkilö ei saa aloittaa töitä kilpailijan palveluksessa 

4. perhesyyt: lastenhoidon järjestäminen vie todennäköisesti pitempään kuin kaksi viikkoa; henkilö 
on raskaana tai hoitaa kotona pientä lasta 

12.13.5. Toiminta ennen työnhakua (EE15) 
Työttömyyttä ei ole mainittu tässä omana kohtanaan, sillä henkilön työttömyyden katsotaan alkavan 
siitä, kun hän alkaa etsiä työtä. Jos työn etsiminen on alkanut alle kuukauden kuluessa edellisen 
työn päättymisestä, voidaan merkitä, että hän on ollut joko 1. ’vakinaisessa työssä’ tai 2. ’määräai-
kaisessa työssä’ työnhaun alkaessa. Jos työn päättymisen ja työnetsinnän alkamisen välillä on kulu-
nut pitempi aika, mutta henkilö vastaa olleensa työtön, kysy, mitä hän on tehnyt väliaikana. Hän on 
voinut esimerkiksi hoitaa lapsiaan tai opiskella. 

Edellisen työsuhteen päättymisajan ja työnhaun alkamisajan ei siis tarvitse olla sama. Työttömäksi 
jäänyt voi pitää miettimisaikaa ennen kuin ryhtyy hakemaan työtä. Työttömyysturvaa saavat har-
voin kuitenkaan tekevät näin. 

12.13.6. Voimassa oleva työnhaku työvoimatoimistossa (R1TY-R3TY, 
R1ETY-R3ETY) 

Voimassa olevasta työnhausta kysytään kaikilta, sillä myös työlliset voivat ilmoittautua työnhaki-
joiksi. Joissakin tapauksissa myös työlliselle voidaan maksaa työttömyysturvaa, jos kyse on hyvin 
vähäisestä ansiotyön tekemisestä. 

Työnhaku on voimassa, jos vastaaja on käynyt ilmoittautumassa työnvälittäjälle sovitun ajan puit-
teissa, eikä ole katkaissut työnhakuaan ilmoittamalla siitä työvoimatoimistoon. Jos vastaajalla on 
karenssi, tai hän on työvoimakoulutuksessa, katsotaan työnhaku voimassaolevaksi. 

12.14 Pääasiallinen toiminta (KA15T, KA15E) 
Pääasiallista toimintaa kysytään sekä työllisiltä että ei-työllisiltä. Vastaus merkitään vastaajan 
oman valinnan mukaan. Henkilön käsitys omasta pääasiallisesta toiminnastaan on tärkeää tausta-
tietoa, jonka avulla voidaan tutkia mm. eläkeläisten työssäkäyntiä. Se ei kuitenkaan ole ratkaiseva 
tieto työmarkkina-asemaa määriteltäessä, ja nämä kaksi tietoa voivat myös erota toisistaan. Esimer-
kiksi henkilö voi kokea olevansa työtön, vaikka hän ei täyttäisikään kaikkia virallisen työttömän 
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määritelmän ehtoja, tai henkilö voi olla pääasialliselta toiminnaltaan kotiäiti, joka tekee silloin täl-
löin keikkaluonteisia töitä ja tulee tätä kautta määritellyksi työlliseksi. 

Pääasiallista toimintaa kysytään vasta haastattelun loppupuolella, ansiotyötä ja työn etsintää koske-
vien kysymysten jälkeen. Kysymys voi tuntua toistolta, sillä useimmiten vastaajan toiminta on jo 
selvinnyt haastattelun aikana keskustelun myötä. Kysymyksen paikka on kuitenkin tarkoituksella 
mietitty näin, jotta pääasiallisen toiminnan kysyminen ei ohjaisi millään tavalla työhön ja työn et-
sintään liittyviin kysymyksiin vastaamista. Tämä on myös kansainvälisten suositusten mukainen 
käytäntö. Jos vastaajan toiminta on jo käynyt selville, voi kysymyksen sanamuotoa muokata enem-
män tarkistuksen suuntaan, eikä vaihtoehtoja välttämättä tarvitse lukea ääneen. Ei-työlliseltä eläke-
läiseltä voi kysyä esimerkiksi näin: ”Varmistaisin vielä, että eläkkeellä olo on siis pääasiallinen 
toimintanne?” 

Haastateltava vastaa pääasiallista toimintaa koskevaan kysymykseen käytännössä haastatteluhetken 
tilanteen mukaan, joka useimmiten on sama kuin tutkimusviikolla. Jos tilanteessa on tapahtunut 
muutos tutkimusviikon ja haastatteluhetken välillä, kysy tutkimusviikon tilannetta. 

Äitiys-, vanhempain- tai hoitovapaalla olevat tai muuten omia lapsiaan hoitavat, joilla ei ole 
voimassa olevaa työsuhdetta, kuuluvat luokkaan 5. Jos vastaaja hoitaa vammaista lastaan toimien 
esimerkiksi tämän omaishoitajana, valitaan koodi 5 jos on kyse alle 15-vuotiaasta lapsesta, muussa 
tapauksessa koodi 6. 

Opiskelijat ja koululaiset, jotka tekevät töitä lomilla mutta opiskelevat muun ajan, merkitään 
yleensä lomatyön aikana pääasialliselta toiminnaltaan opiskelijoiksi (luokka 2). 

Vanhuuseläkkeellä oleviksi (luokka 3) luetaan kaikki iän tai työvuosien perusteella eläkkeelle jää-
neet. Nykyisen eläkejärjestelmän mukaisesti vanhuuseläkkeelle jäädään yleensä 63–68-vuotiaana, 
mutta eri aloilla ja eri ammateissa voi olla kirjavia käytäntöjä. Tähän ryhmään luetaan mm. kansan-
eläke (iän perusteella), työeläke, yrittäjäeläke, varhennettu vanhuuseläke, sukupolvenvaihdoseläke, 
luopumiseläke tai -tuki sekä työttömyyseläke. Myös vapaaehtoisen eläkevakuutuksen perusteella 
eläkkeelle jäänyt katsotaan vanhuuseläkkeellä olevaksi. 

Työkyvyttömyyseläkkeiksi (luokka 4) luetaan kaikki sellaiset eläkkeet, joissa edellytetään työky-
vyn alenemista. Varsinaisen työkyvyttömyyseläkkeen lisäksi niihin luetaan mm. yksilöllinen var-
haiseläke, rintamaveteraanien eläke sekä sotilasvammalain perusteella maksettava elinkorko. Kelan 
maksama kansaneläke voi olla myös työkyvyttömyyden perusteella myönnetty eläke. Eläke, kuten 
työkyvyttömyys yleensäkin, voi olla myös määräaikainen. Työkyvyttömäksi luokiteltava henkilö on 
periaatteessa aina alle 63-vuotias, sillä työkyvyttömyyseläke muuttuu 63-vuotiaana vanhuuseläk-
keeksi. Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien lisäksi luokkaan 4 kuuluvat kaikki, jotka ilmoittavat 
olevansa työkyvyttömiä tai pitkäaikaisesti sairaita. 

Omaishoitajana toimimisesta kysytään niiltä, jotka ovat ilmoittaneet pääasialliseksi toiminnakseen 
omaisen hoitamisen, sekä lisäksi kaikilta 50–74-vuotiailta ei-työllisiltä. Näin halutaan saada tietoa 
omaishoitajien määrän kehittymisestä, kun omaishoitajana toimimista ei enää määritellä ansiotyök-
si. Omaishoitajalla tarkoitetaan henkilöä, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen 
jonkun läheisen henkilön hoitamisesta ja saa siitä korvausta. Hoidettava voi olla esimerkiksi puo-
liso, oma vanhempi tai vammainen lapsi. Jos vastaaja huolehtii omaisesta, mutta hän ei ole tehnyt 
siitä sopimusta kunnan kanssa, merkitse ’ei’. 

12.15 Koulutuskysymykset 
Kysymyksiä tehdään erikseen  
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– suoritetusta yleissivistävästä peruskoulutuksesta (R12) 
– tutkintoon johtavaan koulutukseen osallistumisesta (KL1, KL4) sekä 
– kurssikoulutukseen osallistumisesta (KR1 – KR5) 

Yksi koulutus ilmoitetaan vain kertaalleen; se on joko tutkintoon johtavaa tai kurssikoulutusta, mut-
ta ei molempia yhtä aikaa. Esimerkiksi tutkintoon johtava koulutus ilmoitetaan pelkästään kysy-
myksissä KL1 ja KL4, eikä enää uudestaan kurssikoulutuksesta kysyttäessä (KR1 – KR5), vaikka 
tutkinto-opiskelu muodostuisi eri aihetta käsittelevistä kursseista. 

12.15.1. Suoritettu yleissivistävä pohjakoulutus (R12) 
Kysymyksellä selvitetään haastatteluhetkeen mennessä loppuun suoritettua yleissivistävää poh-
jakoulutusta. Merkkinä tutkinnon suorittamisesta on päättötodistus tai ylioppilastutkintotodistus. 
Haastattelussa ei kysytä lainkaan yleissivistävän koulutuksen jälkeen suoritettua ammatillista tai 
yliopistokoulutusta, 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 suo-
rittaneet peruskoulun oppimäärän ja heille merkitään vaihtoehto 2. 

Ulkomailla suoritettu yleissivistävä pohjakoulutus sijoitetaan samaan ryhmään kuin vastaava suo-
malainen koulutus. Koulutuksen kestoa voi käyttää apuna koulutuksen tasoa arvioitaessa. Suomessa 
peruskoulun ala-aste suoritetaan kuudessa vuodessa ja yläaste kolmessa eli yhteensä peruskoulun 
suorittamiseen kuluu yhdeksän 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 luku-
kauden loppuun saakka ja ovat suorittaneet tutkinnon vasta sitten, kun ovat saaneet tutkintotodis-
tuksen. 

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

12.15.2. Tutkintoon johtava koulutus neljän viikon aikana (KL1–KL4) 
Opiskelu muodostuu nykyään yleensä useista erilaisista elementeistä; esimerkiksi opetustunneista, 
ryhmätöistä, kirjatenteistä, esseiden ja harjoitusaineiden ja tutkielmien kirjoittamisesta ja mahdolli-
sesti työharjoittelusta. Varsinaisten lähiopetustuntien lisäksi koulutukseen voi liittyä myös muita 
opetusmuotoja (esimerkiksi opetusta television tai videon välityksellä). Opiskelu on varsinkin pi-
demmälle edenneenä yksinäistä puurtamista, tenttikirjojen lukua ja tutkielman tai väitöskirjan kir-
joittamista 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 tieto-
jen ja taitojen kartuttamista, joka ei noudata ulkopuolelta saatua opetussuunnitelmaa, johon ei koko 
opiskelun keston aikana liity lainkaan opettajan antamaa opetusta ja jonka oppimistuloksia ei mi-
kään ulkopuolinen taho testaa. Mutta jos henkilö esim. lukee oppikirjallisuutta jonkin opetussuunni-
telman mukaan ja osallistuu tentteihin tai näyttökokeeseen niin hän joko opiskelee tutkintoa varten 
(KL1) tai osallistuu muuhun koulutukseen (KR1). 
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Koulujärjestelmän mukaista tutkintoon johtavaa koulutusta ovat peruskoulun ja lukion päättötodis-
tukseen tähtäävä koulunkäynti, ammatillisen perustutkinnon tuottava koulutus oppilaitoksessa tai 
oppisopimuskoulutuksena, opiskelu ammattikorkeakoulussa sekä alempiin ja ylempiin korkeakou-
lututkintoihin ja tieteellisiin jatkotutkintoihin tähtäävät opinnot. Ammatilliseen tutkintoon johtavia 
opintoja voidaan järjestää myös kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskuksissa.  

Lukion ja ammattitutkinnon yhteiskoulutus lasketaan tässä ammatilliseksi koulutukseksi. Kysymyk-
sessä KL1 valitaan siis vaihtoehto 3: ’opiskellut ammatillista tutkintoa’. Tutkimuskeväänä tai –
syksynä ylioppilaskirjoituksiin osallistuvat ovat opiskelijoita lukukauden loppuun saakka. 

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 työvoimakou-
lutusta järjestetään jonkin verran. 

Pitää huomata, että peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluis-
sa ja yliopistoissa järjestetään tutkintokoulutuksen lisäksi myös kurssikoulutusta, joten oppilaitos-
tyyppi ei yksinään kerro sitä, onko kyseessä tutkintokoulutus vai kurssikoulutus. Markkinointi-
instituutti on esimerkki oppilaitoksesta, jossa järjestetään sekä tutkintoon johtavaa että kurssikoulu-
tusta. Markkinointi-instituutissa järjestään esimerkiksi seuraavanlaista tutkintoon johtavaa koulutus-
ta:  
– 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 (esimer-
kiksi 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 yliopistotutkin-
non taso ei selviä kysymyksestä KL1, se selvitetään erikseen kysymyksellä KL4. 

12.15.3. Muu koulutus neljän viikon aikana (KR1A–KR5) 
Kysymykset KR1A ja KR1B poikkeavat hieman muotoilultaan sen mukaan, onko vastaaja edellä 
kertonut opiskelevansa tutkintokoulutuksessa vai ei.  

Kysymyksellä tarkoitetaan kaikkea muuta paitsi jo aiemmin käsiteltyä tutkintoon johtavaa koulutus-
ta. Tässä tarkoitetun koulutuksen päätunnusmerkkejä ovat opettajan tai kouluttajan läsnäolo (aina-
kin joskus kurssin aikana) ja ennalta suunniteltu opetussisältö. Koulutusta ei siis ole se, että saa sa-
tunnaisesti neuvoja toiselta esimerkiksi normaalin työn ohessa. Kysymyksissä ei edellytetä, että 
henkilö olisi viimeksi kuluneiden neljän viikon aikana osallistunut opettajan antamaan opetukseen.  
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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 (omaehtoinen pääsykokeisiin valmentautuminen 

ei kuitenkaan ole kurssikoulutusta) 
– 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).  

Aktiivinen henkilö voi opiskella monella kurssilla yhtä aikaa, mutta tarkempia tietoja kysytään vain 
yhdestä. Kysymykset koskevat sitä kurssia tai koulutusta, jolle vastaaja on viimeksi osallistunut 
ja/tai joka jatkuu vielä tutkimusviikon jälkeen. 

Nykyiseen tai tulevaan ammattiin tai työhön liittyvä koulutus (KR3): vastaaja osallistui koulu-
tukseen 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, sosi-
aalisista, yhteiskunnallisista, yhteisöllisistä, ihmissuhteisiin, kodinhoitoon, harrastuksiin tai vapaa-
ajanviettoon liittyvistä syistä. 

Vastaajan oma arvio ratkaisee. 

Osallistuiko koulutukseen palkallisena työaikana vai omalla ajalla (KR4): Tällä kysymyksellä 
kartoitetaan sitä, missä määrin työnantaja tukee koulutukseen osallistumista. Jos vastaaja on osallis-
tunut 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 työ-
aikana, periaatteessa kaikki aika on yrittäjälle omaa. Jos koulutus liittyy yrittäjän ammattiin tai yri-
tyksen hoitamiseen, vaihtoehto 1 (pelkästään palkallisena työaikana) sopinee parhaiten, onhan kou-
lutus 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 palkalli-
seen työaikaan kuuluvaksi, joten vaihtoehto 1 pätee tässäkin tapauksessa. 

Rippikouluisoisen koulutus, kertausharjoitukset ja muut vastaavat kurssit, joista maksetaan korvaus-
ta tai päivärahaa, voidaan lukea palkalliseksi työajaksi. 

Sen sijaan työvoimakoulutuksen (myös työharjoittelujakson) ajalta maksetaan osallistujalle työttö-
myysavustusta eikä palkkaa, joten työvoimakoulutukseen osallistutaan omalla ajalla.  
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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 nel-
jän viikon jakson aikana saadut opetustunnit. 

Jos vastaaja on osallistunut useammalle kurssille tai koulutustilaisuuteen neljän viikon aikana, eri 
koulutusten opetustunnit tältä ajalta lasketaan yhteen. Opetustunteihin ei lasketa matkoja koulutus-
paikalle, työharjoittelua eikä itsenäiseen työskentelyyn, tenttikirjojen lukuun tai kotitehtävien te-
koon 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. Vas-
taaja on esimerkiksi opiskellut itsenäisesti, ollut kurssiin kuuluvassa työharjoittelussa tai ollut lo-
malla tai sairaana koko neljän viikon jakson.  
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13. Kysymyskohtaiset ohjeet: kotitalousosa 
Kotitalousosan haastattelu muodostuu kahdesta osasta: kotitalouden muodostamisosasta sekä 15–
74-vuotiaiden kotitalouden jäsenten toimintaa koskevista kysymyksistä. Toimintaan liittyvät kysy-
mykset ovat pitkälti samansisältöisiä kuin kohdehenkilön haastattelussa, mutta sisältö on huomatta-
vasti suppeampi. Kysymysten kohdalla noudatetaan samaa ohjeistusta kuin kohdehenkilön vastaa-
vissa kysymyksissä. 

13.7 Kotitalouden muodostamisosa 
Kotitalouden muodostamisosassa käydään läpi kotitalouden kaikki jäsenet ja selvitetään, mikä hei-
dän sukulaisuussuhteensa kohdehenkilöön on. Näiden tietojen perusteella kotitaloudet luokitellaan 
eri kotitaloustyyppeihin, kuten lapsiperheiksi yhden henkilön kotitalouksiksi tai yksinhuoltajatalo-
uksiksi. 

13.7.1. Lisättävät henkilöt 
Kun on käyty läpi rekisterin mukaiset kotitalouden jäsenet, lisätään vielä näytön ohjeiden mukaan 
mahdolliset muut kotitalouteen kuuluvat. Jos lisättävä henkilö on vielä nimetön lapsi, voi etunimek-
si merkitä esimerkiksi ”tyttövauva”. 

Kotitalouteen lisättävän henkilön syntymäaika on merkittävä, jotta hänelle tulevat varsinaiset 
työtä koskevat kysymykset. Vain jos sijaisvastaaja ei tiedä henkilön syntymävuotta, merkitään 
EOS. Tällöin tulee tarkentava kysymys siitä, onko henkilö 15–74-vuotias eli kuuluuko häneltä ky-
syä työtä koskevat kysymykset. Jos vastaaja tietää syntymävuoden, mutta ei tiedä kuukautta tai päi-
vää, ne merkitään 01. Henkilötunnuksen loppuosaan voi tällöin merkitä EOS. 

Esimerkki:  tiedetään vain henkilön syntymävuosi 1978, joten merkitään 01.01.1978.  

Henkilötunnuksen loppuosaa kysytään, koska sen avulla tietoihin voidaan suoraan yhdistää rekiste-
reistä tietoja esimerkiksi henkilön kotipaikasta ja suoritetuista tutkinnoista samaan tapaan kuin koh-
dehenkilön kohdalla (kohdehenkilön täydellinen henkilötunnus on kuitenkin jo etukäteen selvillä, 
joten sitä ei kysytä haastattelussa). Henkilötunnuksia ei luovuteta Tilastokeskuksesta eteenpäin, 
kuten ei kohdehenkilönkään kohdalla. Jos henkilötunnuksen loppuosaa ei ole merkitty, täydellinen 
henkilötunnus pyritään etsimään jälkikäteen nimen ja syntymävuoden perusteella. Tämä vaatii kui-
tenkin runsaasti käsityönä tehtäviä rekisterihakuja, eikä siltikään aina onnistu. 

13.7.2. Siviilisääty (A1K) 
Kaikilta kotitalouden yli 15-vuotiailta jäseniltä kysytään siviilisäätyä. Se on ainoa kysymys, joka 
esitetään kotitalousosassa myös kohdehenkilölle. Haastattelijan ei tarvitse esittää kysymystä kuiten-
kaan lomakkeella olevassa sanamuodossa, vaan tilanteen voi todeta myös vapaamuotoisesti. 

Samaa sukupuolta olevien parisuhde on Suomessa lainsäädäntöteitse tunnustettu. Rekisteröity pa-
risuhde merkitään vastausvaihtoehtoon 1. ’naimisissa’. Kysymystä esitettäessä haastattelijan ei tar-
vitse lukea sulkuihin merkittyä mainintaa rekisteröidystä parisuhteesta vastaajalle, ellei se muuten 
tule ilmi. 

Merkitse siviilisääty vastaajan ilmoituksen mukaan. Ensisijaista on kotitalouden todellinen ti-
lanne virallisen siviilisäädyn sijasta. Jos naimaton, entisen puolison kanssa vielä naimisissa oleva, 
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eronnut tai leski asuu avoliitossa, merkitse 2. ’avoliitossa’. Virallinen siviilisääty saadaan useimmi-
ten rekisteristä. Avoliittoa kysytään mm. siksi, että voidaan selvittää varsinaiset yksinhuoltajat. Yk-
sinhuoltajaksi luetaan henkilö, jolla on alle 18-vuotiaita lapsia, mutta joka ei ole avio- tai avoliitos-
sa. 

13.8 Henkilöhaastattelu 
Kotitalouden muodostamisen jälkeen ruudulle tulee “Kotitalouden aikuiset henkilöt” -lista. 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 näkyvät ne 
15–74-vuotiaat kotitalouden jäsenet, jotka on tarkoitus haastatella. Jos haastattelet tässä järjestyk-
sessä, jatka ENTERillä eteenpäin. Muussa tapauksessa voit valita haastateltavan henkilön joko 
valitsemalla lomakkeen yläreunan painikkeista halutun välilehden tai painamalla CTRL + enter ja 
valitsemalla oikean haastattelun avautuvalta rinnakkaiskenttäruudulta.  

Rinnakkaiskenttäruudulla ovat kotitalouden jäsenten henkilölomakkeet eli rinnakkaiskentät muo-
dossa Haastattelu [1], Haastattelu [2] jne. Ne ovat samassa järjestyksessä kuin jäsenet “Kotitalouden 
aikuiset henkilöt” -listalla eli kohdehenkilön henkilölomake on Haastattelu [1]. Haluttu henkilölo-
make valitaan siirtämällä palkki kentän päälle ja painamalla ENTER. Jos haastateltava on oikea, 
jatketaan normaalisti. 

Haastateltavaa voi vaihtaa myös kesken haastattelun. Tämä tapahtuu niinikään joko valitsemalla 
CTRL + ENTER tai käyttämällä lomakkeen yläreunan painikkeita. Vaihtaminen kesken haastatte-
lun voi olla tarpeen esimerkiksi silloin, jos jonkun jäsenen henkilöhaastattelu keskeytyy. 

Näytöllä näkyy aina sen henkilön etunimet, jonka henkilölomakkeella olet. Jos valittu haasta-
teltava on väärä, palataan rinnakkaiskenttä-ruutuun näppäilemällä CTRL + ENTER, josta uusi haas-
tateltava valitaan taas siirtämällä palkki kentän päälle ja painamalla ENTER tai vaihtoehtoisesti 
käyttämällä yläreunan välilehtipainikkeita.  

Koko haastattelun keskeytys tehdään normaalisti siirtymällä rinnakkaiskenttäruutuun ja valitsemalla 
’keskeytys’. Samoin koko kotitalouden kato tehdään normaalisti siirtymällä rinnakkaiskenttäruu-
tuun ja valitsemalla ’katokohde’. Osittaiskato tehdään kyseisen kotitaloudenjäsenen henkilölomak-
keelle. 

“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. 

13.8.1. Toiminta tutkimusviikolla 
Kaikilta kotitalouden 15–74-vuotiailta jäseniltä kysytään ansiotyön tekemisestä tutkimusviikolla. 
Työllisten määrittelemiseksi kysytään myös poissaoloa työstä sekä työstä pois olleilta poissaolon 
kestoa. Kotitalousosassa ei kuitenkaan ole kysymystä palkanmaksun jatkumisesta yli kolmen kuu-
kauden poissaolon jälkeen, sillä se olisi sijaisvastaajille useimmiten liian vaikea kysymys.  
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13.8.2. Työllisten kysymykset 
Kotitalousosan työhön liittyvät kysymykset koskevat päätyötä. Jos vastaajalla on useita työpaikko-
ja, hän valitsee niistä yhden itselleen tärkeimmän päätyöksi. Tämän jälkeen kysytään työssäolosta 
pää- ja sivutyössä tutkimusviikolla samalla tavoin kuin kohdehenkilön haastattelussa sekä syytä 
koko viikon poissaoloon päätyöstä. 

Työllisiltä kysytään lisäksi ammattiasemaa päätyössä, työsuhteen pysyvyyttä, vuorotyön tekemistä 
ja osa-aikatyötä koskevat kysymykset sekä selvitetään ilta-, yö- ja viikonlopputyön tekeminen nel-
jän viikon aikana. Näihin pätevät samat ohjeet kuin luvussa 13. 

13.8.3. Ei-työllisten kysymykset 
Ei-työllisten työn etsimistä koskevat kysymykset kysytään myös kotitalousosassa, jotta työttömien 
joukko voidaan määritellä samalla tavalla kuin kohdehenkilöiden kohdalla. Joihinkin työn etsimistä 
koskeviin kysymyksiin, kuten yksittäisten työnhakutapojen käyttämistä koskeviin, voi sijaisvastaa-
jan olla vaikea vastata. Olennaisinta olisi saada selville, onko henkilö etsinyt työtä, onko hän 
käyttänyt vähintään jotain mainituista työnhakutavoista ja voisiko hän aloittaa työt parin 
viikon sisällä.  

 


