
 TYÖVOIMATUTKIMUKSEN AD HOC -LISÄTUTKIMUS 2009:  
NUORTEN SIIRTYMINEN TYÖMARKKINOILLE 

 

 Kohderyhmä: 5. rotaatioryhmän 15 - 34-vuotiaat TY03P 

 Lomake / Mirja Tiisanoja 26.5.2009 

 tallennettu nimellä AHM2009lomake_kesäkuu.doc  

 Aluksi työvoimatutkimukseen vakituisesti sisältyvät koulutusta käsittelevät kysy-
mykset (merkitty tällä värillä) ja sitten vuoden 2009 ad hocin kysymykset.  

 

 Tutkintorekisteristä saadaan tieto vastaajan suorittamista tutkinnoista, mutta ei 
ajantasaisena, siksi pitää kysyä suoritetut tutkinnot parin vuoden ajalta. Tutkimus-
hetkellä 2009 on käytössä vuoden 2007 tutkintorekisteri, josta näkyvät 31.12.2007 
mennessä suoritetut tutkinnot. Tutkintokoodista käy ilmi mm. koulutusaste ja -ala 
ja lisäksi on kirjattu tutkinnon suorittamisaika. 

 

 Ad hocissa pitää selvittää myös vastaajan vanhempien syntymämaa ja koulutus-
taso. Jos on mahdollista saada kohteiden vanhempien henkilötunnukset, tiedot 
voidaan poimia rekistereistä.  

 

 Lyhenteitä:  

 (PIPOLO-ryhmä eli kohde on lomautettu toistaiseksi tai kohteella on työpaikka, 
mutta ollut pois yli 3 kk ja hän on palkansaaja eikä poissaolon syy ole sairaus tai 
äitiysloma). 
- Ryhmä luokitellaan tuloksissa ei-työllisiksi. 
- Lomakkeella kerätään tarpeelliset työpaikkaa/työnantajaa koskevat tiedot 
työllisten kysymysten yhteydessä (merkitty *:llä kysymyksen eteen). 

 

 PIPOLO=1 jos KA3=1 ja T4=1,7, eos ja (L2=2, eos tai (KA4≠5 ja KA5≠1 ja 
(KA8A=>14, eos tai KA8B=3, eos)) 

 

   

   

 TYÖVOIMATUTKIMUKSEN KOULUTUSKYSYMYKSET   

   

 KOULUTUS  

 Jos ikä=15–74 vuotta   

KLjuonto Seuraavaksi teen joitain kysymyksiä koulutuksesta.  

   

 Jos ikä=40–74 vuotta  

R12 Oletteko suorittanut:  

 1. ylioppilastutkinnon  

 2. keskikoulun tai peruskoulun vai   

 3. vähemmän (kansakoulun, kansalaiskoulun tai osan keskikoulua tai osan kansa- 
tai peruskoulua)? 

 

 EOS  

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

 Valitse korkein suoritettu.  
Vastaava ulkomailla suoritettu koulutus otetaan huomioon. 
Suoritettua ammatillista tai korkeakoulukoulutusta ei kysytä, koska se saadaan 
Tilastokeskuksen ylläpitämästä tutkintorekisteristä.  
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 Jos ikä=15–39 vuotta  

R12B Oletteko suorittanut:  

 1. ylioppilastutkinnon  

 2. peruskoulun (tai vastaavan oppimäärän)  

 3. vai vähemmän (osan peruskoulua  tai vastaavaa)?  

 EOS  

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

 Valitse korkein suoritettu.  
Vastaava ulkomailla suoritettu koulutus otetaan huomioon. 
Suoritettua ammatillista tai korkeakoulukoulutusta ei kysytä, koska se saadaan 
Tilastokeskuksen ylläpitämästä tutkintorekisteristä.  

 

   

 TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS NELJÄN VIIKON AIKANA  

   

 Jos ikä=15–64 vuotta   

KL1. Opiskeletteko tai oletteko neljän viikon aikana opiskellut tai ollut kirjoilla:   

 1. peruskoulussa →KR1A 

 2. lukiossa (tai opiskellut muuten yo-tutkintoa varten) →KR1A 

 3. opiskellut ammatillista tutkintoa  →KL1ahA 

 4. ammattikorkeakoulututkintoa →KL1ahB 

 5. tai yliopistotutkintoa varten? →KL4 

 6. ei opiskele em. koulutuksissa  →KR1B 

 EOS →KR1B 

 Opintoihin kuuluva työharjoittelu katsotaan opiskeluksi.  
Yo-kirjoituksiin osallistuneet ovat opiskelijoita lukukauden loppuun saakka. 
Ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusta on perustutkintoon, 
ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon johtava koulutus, mukaan lukien 
oppisopimuskoulutus ja tutkintoon johtava työllisyyskoulutus. 
Jos on loman aikana vaihtamassa koulutuksesta tai oppilaitoksesta toiseen, 
vastataan sen mukaan, missä opiskeli ennen loman alkua.  

 

   

 Jos KL1=5   

KL4 Opiskeletteko:  

 1. alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa (esim. kandidaatti, maisteri, ekonomi, 
diplomi-insinööri) 

 

 2. lääketieteen-, hammaslääketieteen- tai eläinlääketieteen lisensiaatin tutkintoa 
(ml. lääkäreiden erikoistumiskoulutus) 

 

 3. muuta lisensiaatin tutkintoa vai  

 4. tohtorin tutkintoa varten?  

 EOS  

 Kysy kunnes sopiva vaihtoehto löytyy. 
Jos ei suorittanut mitään näistä, palaa kysymykseen KL1. 
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 AD HOC 2009 varten: Jos 5. rotaatio ja ikä=15–64 vuotta ja KL1=3   

KL1ahA Minkä alan tutkintoa opiskelette? Onko kyseessä:  

 2. Taide- tai taitoaineiden tai viestintäalan koulutus   

 3. Kaupan tai hallinnon koulutus  

 4. Tietojenkäsittelyalan koulutus   

 5. Tekniikan koulutus (rakentaminen, sähkö- ja energiatekniikka, kone-, metalli, 
energia-, elintarvike-, tekstiili- tai vaatetusala, kaivostoiminta)  

 

 6. Maa- ja metsätalousala  (ml. kalatalous, puutarha-ala)   

 7. Terveys- ja sosiaaliala   

 8. Palvelualojen koulutus (majoitus-, ravitsemis- ja talousala, nuoriso- ja vapaa-
aikatoiminta, kauneudenhoito, liikenne ja merenkulku, suojeluala, sotilasala) 

 

 EOS  

 LUE VAIHTOEHDOT  TARVITTAESSA.  

   

 AD HOC 2009 varten: Jos 5. rotaatio ja ikä=15–64 vuotta ja KL1=4 tai 5.   

KL1ahB Minkä alan tutkintoa opiskelette? Onko kyseessä:  

 10. Opettajankoulutus tai kasvatustiede   

 21. Taide- tai taitoaineiden koulutus   

 22. Vieraat kielet   

 28. Muu humanistinen koulutus  

 30. Kaupallinen tai yhteiskuntatieteellinen koulutus   

 38. Oikeustieteet   

 42. Biologia, biotieteet, ympäristötiede  

 44. Fysikaaliset tieteet (tähtitiede, fysiikka, kemia, geologia, maantiede)  

 46. Matematiikka tai tilastotiede  

 48. Tietotekniikka, informaatioteknologia   

 50. Tekniikan koulutus (ml. arkkitehtuuri, rakentaminen)   

 60. Maa- ja metsätalousala (ml. eläinlääketiede)   

 70. Terveys- ja sosiaaliala  (lääketiede, terveydenhoitoalan palvelut, sairaanhoito, 
hammashoito, farmasia, sosiaalihoito, sosiaalityö) 

 

 80. Palvelualojen koulutus (majoitus-, ravitsemis- ja talousala, nuoriso- ja vapaa-
aikatoiminta, kauneudenhoito, liikenne ja merenkulku, suojeluala, sotilasala)?  

 

 EOS  

 LUE VAIHTOEHDOT  TARVITTAESSA.  
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 KURSSIKOULUTUS NELJÄN VIIKON AIKANA   

   

 Jos ikä=15–64 ja (KL1=1–5)  

KR1A Oletteko tämän tutkintokoulutuksen lisäksi osallistunut viimeisen neljän 
viikon aikana (pp.kk.–pp.kk.vvvv) jollekin kurssill e tai seminaariin tai saanut 
muuten opetusta esimerkiksi työhön, ammattiin tai harrastuksiin liittyen? 

 

 1. kyllä → KR2 

 2. ei →  

 EOS → 

 Esim. harrastuskurssit, henkilöstökoulutus, täydennyskoulutus, muu kuin 
tutkintoon johtava työllisyyskoulutus, ay-kurssit, yleisöluennot, autokoulu, 
yksityistunnit opettajan johdolla. 

 

   

 Jos (ikä=15-64 ja KL1≠1-5) tai ikä=65—74-v.  

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

 

 1. kyllä → KR2 

 2. ei → 

 EOS → 

 Viimeisen neljän viikon aikana = pp.kk.–pp.kk.vvvv (tutkimusviikon sunnuntai ja 
edeltävät neljä viikkoa). 
Esim. harrastuskurssit, henkilöstökoulutus, täydennyskoulutus, muu kuin 
tutkintoon johtava työllisyyskoulutus, ay-kurssit, yleisöluennot, autokoulu, 
yksityistunnit opettajan johdolla. 

 

   

 Jos KR1A=1 tai KR1B=1  

KR2 Kuinka monelle kurssille tai koulutukseen olette osallistunut viimeisen neljän 
viikon aikana (pp.kk.—pp.kk.vvvv)? 

 

 Kurssien lukumäärä:_ _  

 Muu kuin tutkintoon johtava koulutus otetaan huomioon, esim. harrastuskurssit, 
henkilöstökoulutus, täydennyskoulutus, muu kuin tutkintoon johtava 
työllisyyskoulutus, ay-kurssit, yleisöluennot, autokoulu, yksityistunnit opettajan 
johdolla. 
Jos kurssit liittyvät samaan opintokokonaisuuteen, ilmoita ne yhtenä, esim.: 
työllisyyskurssi tai approbatur-arvosanan suoritus avoimessa korkeakoulussa. 

 

   

 Jos KR2=1  

KR51 Kuinka monta tuntia opetusta saitte koulutustilaisuudessa / kurssilla viimeisen 
neljän viikon aikana (pp.kk.—pp.kk.vvvv) yhteensä? 

 

 _ _ _ _  tuntia  

 Lasketaan vain opetus, ei matkoja kurssipaikalle eikä omatoimiseen opiskeluun 
käytettyä aikaa.  
Arvio, jos ei muista tai tiedä tarkkaan. Esim. 1,5 tuntia opetusta kerran viikossa on 
6 tuntia neljän viikon aikana. 
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 Jos KR2=2–98  

KR5.2 Kuinka monta tuntia opetusta saitte kursseilla yhteensä viimeisen neljän 
viikon aikana (pp.kk.—pp.kk.vvvv)? 

 

 _ _ _ _ tuntia   

 Lasketaan vain opetus, ei matkoja kurssipaikalle eikä omatoimiseen opiskeluun 
käytettyä aikaa.  
Arvio, jos ei muista tai tiedä tarkkaan. Esim. 1,5 tuntia opetusta kaksi kertaa 
viikossa on 12 tuntia neljän viikon aikana. 

 

   

 5. tutkimuskerta, jos KR2=2–98  

KR3juonto Kysyn nyt siitä kurssista/koulutuksesta, jolle olette viimeksi osallistunut.   

   

 5. tutkimuskerta, jos KR1A=1 tai KR1B=1  

KR3 Osallistuitteko (viimeisimpään) koulutukseen/kurssille pääasiassa  

 1. työhön tai ammattiin (nykyiseen, tulevaan) liittyen vai  

 2. muista syistä?  

 EOS  

 Osallistunut (kurssien lukumäärä KR2:sta):lle kurssille viimeisen neljän viikon 
aikana.  

 

   

 5. tutkimuskerta, jos KR1A=1 tai KR1B=1  

KR4 Osallistuitteko (viimeisimmälle) kurssille/koulutukseen  

 1. pelkästään palkallisena työaikana  

 2. enimmäkseen palkallisena työaikana  

 3. enimmäkseen omalla ajalla vai   

 4. kokonaan omalla ajalla?  

 EOS  

 Osallistunut (kurssien lukumäärä KR2:sta):lle kurssille viimeisen neljän viikon 
aikana. 
Jos ei ollut koulutuksen aikana työsuhdetta, merkitse vaihtoehto 4.  
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 TYÖVOIMATUTKIMUKSEN AD HOC -LISÄTUTKIMUS 2009:  
NUORTEN SIIRTYMINEN TYÖMARKKINOILLE 

 

 Lomake / Mirja Tiisanoja 16.1.2009 

 tallennettu nimellä AHM2009lomake_helmikuu  

   

 Kohderyhmä: 5. rotaatioryhmän 15 - 34-vuotiaat  

   

 TYÖSSÄKÄYNTI TUTKINTOKOULUTUKSEN AIKANA TAI 
OPINTOJEN VÄLISSÄ 

 

   

 Kohderyhmä: 5. rotaatioryhmän 15 - 34-vuotiaat  

Adhjuonto Seuraavaksi joitain kysymyksiä, joilla selvitetään nuorten siirtymistä 
työelämään. 

 

   

 15–34-v. eikä parhaillaan opiskele tutkintoa varten eli  

 Jos 5. rotaatio ja 15–34-v. ja KL1=6   

TAH01 Milloin viimeksi opiskelit peruskoulussa, lukiossa, ammatillista tutkintoa, 
ammattikorkeakoulututkintoa tai yliopistotutkintoa varten? 

 

 Vuosi: _ _ _ _ kuukausi: _ _  

 EOS → 

 Arvio, jos ei tiedä tai muista tarkkaan.  

 Myös keskeytynyt opiskelu otetaan huomioon.  
Opintoihin kuuluva työharjoittelu katsotaan opiskeluksi.  
Yo-kirjoituksiin osallistuneet ovat opiskelijoita lukukauden loppuun saakka. 
Ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusta on perustutkintoon, 
ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon johtava koulutus, mukaan lukien 
oppisopimuskoulutus ja tutkintoon johtava työllisyyskoulutus.  

 

   

 Jos 5. rotaatio ja 15–34-v. ja KL1=6 (ei opiskele parhaillaan)  

TAH02A Jos ajattelet koko opiskeluaikaasi peruskoulusta alkaen aina siihen hetkeen, 
jolloin viimeksi opiskelit  [pvm kysymyksestä TAH01] , niin:  

 

 Olitko joskus ansiotyössä oppilaitosten loma-aikoina (kesälomalla, 
joululomalla) yli kuukauden kestäneessä työssä. Myös yrittäjänä tai 
ammatinharjoittajana tehty työ otetaan huomioon? 

 

 Jos 5. rotaatio ja 15–34-v. ja KL1=1-5 (opiskellut 4 viikon aikana)  

TAH02B Jos ajattelet koko opiskeluaikaasi peruskoulusta lähtien, niin:  
Oletko ollut joskus ansiotyössä oppilaitosten loma-aikoina (kesälomalla, 
joululomalla) yli kuukauden kestäneessä työssä. Myös yrittäjänä tai 
ammatinharjoittajana tehty työ otetaan huomioon? 

 

 1. kyllä  

 2. ei  

 EOS  
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 Jos 5. rotaatio ja 15–34-v. ja KL1=6   

TAH03A Olitko joskus opintojen ohella ansiotyössä lukukausien aikana esimerkiksi 
iltaisin tai viikonloppuisin? 

 

 Jos 5. rotaatio ja 15–34-v. ja KL1=1-5  

TAH03B Oletko joskus ollut opintojen ohella ansiotyössä lukukausien aikana, 
esimerkiksi iltaisin tai viikonloppuisin? 

 

 1. kyllä  

 2. ei  

 EOS  

 Otetaan huomioon koko opiskeluaika peruskoulusta alkaen aina siihen hetkeen, 
jolloin viimeksi opiskeli. 

 

 Ansiotyö voi myös olla oma yritys tai freelancerina tehty työ.  

   

 Jos 5. rotaatio ja 15–34-v.  

TAH04 Onko sinulla joskus ollut oppisopimustyöpaikka?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 EOS  

   

 Jos 5. rotaatio ja 15–34-v.  

TAH05 Oletko joskus ollut opintoihin sisältyvässä ainakin kuukauden kestäneessä 
työharjoittelussa? 

 

 1. kyllä  

 2. ei  

 EOS  

 Palkatonta, alle kuukauden kestänyttä työharjoittelua, esimerkiksi koululaisten 
työelämään tutustumista, ei oteta huomioon. 

 

   

 Jos TAH05=1  

TAH05B Maksettiinko sinulle harjoittelusta palkkaa?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 EOS  

   

 Jos 5. rotaatio ja 15–34-v.  

TAH06 Oletko joskus ollut työvoimakoulutukseen tai työelämävalmennukseen 
liittyvässä työharjoittelussa, josta sinulle on maksettu koulutustukea tai 
työmarkkinatukea? 

 

 1. kyllä  

 2. ei  

 EOS  
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 Jos 5. rotaatio ja 15–34-v. ja KL1=6  

 Opiskelitko yhtäjaksoisesti peruskoulusta lähtien vai oliko sinulla ainakin yksi 
vähintään vuoden kestänyt tauko opiskeluissa? 

 

 Jos 5. rotaatio ja 15–34-v. ja KL1=1-5)   

 Oletko opiskellut yhtäjaksoisesti peruskoulusta lähtien vai onko sinulla ollut 
ainakin yksi vähintään vuoden kestänyt tauko opiskeluissa? 

 

TAH07 1. on opiskellut yhtäjaksoisesti  

 2. on ollut ainakin yksi vähintään vuoden kestänyt tauko opiskeluissa  

 EOS  

 Tarkoitetaan aktiivisessa opiskelussa (ml. opintoihin liittyvä työharjoittelu) ollutta 
taukoa.  
Tauko on voinut johtua esimerkiksi asevelvollisuuden suorittamisesta, lasten 
saamisesta tai siitä, ettei saanut heti opiskelupaikkaa lukiosta tai peruskoulusta 
valmistuttua. Vastaaja on myös voinut olla työssä ja jatkanut myöhemmin 
opintojaan.  

 

   

 TAH07=2  

TAH08 Olitko tauon aikana ansiotyössä?  

 1. kyllä, oli edes osan ajasta ansiotyössä  

 2. ei, ei ollut ollenkaan ansiotyössä vaan teki jotain muuta  

 EOS  

 Ansiotyö voi myös olla oma yritys tai freelancerina tehty työ.  

   

 Jos 5. rotaatio ja 15–34-v. ja KL1=1 - 5 (opiskelee tutkintoa varten) → KAH01  

   

 ENSIMMÄINEN YLI KOLME KUUKAUTTA KESTÄNYT ANSIOTYÖ 
TUTKINTOKOULUTUKSESSA OPISKELUN JÄLKEEN 

 

   

 Kohde: 15–34-vuotias nuori, joka ei parhaillaan opiskele tutkintokoulutuksessa eli  
Jos 5. rotaatio ja 15–34-v. ja KL1=6 

 

PAH01juont
o 

Seuraavaksi kysyn ensimmäisestä yli kolme kuukautta kestäneestä työstä, 
joka sinulla mahdollisesti on ollut sen jälkeen kun viimeksi opiskelit 
tutkintoon johtavassa koulutuksessa.  

 

   

 Jos 5. rotaatio ja 15–34-v. ja KL1=6  

PAH01 Oletko opiskelun päättymisen jälkeen ollut jossain yli kolme kuukautta 
kestäneessä työssä. Myös yrittäjänä tai ammatinharjoittajana tehty työ 
otetaan huomioon? 

 

 1. kyllä, on ollut ainakin yksi yli 3 kk kestänyt työ opintojen päättämisen tai 
keskeyttämisen jälkeen 

→ PAH02 

 2. ei, ei ole ollut yhtään yli 3 kk kestänyttä ansiotyötä sen jälkeen kun viimeksi 
opiskeli 

→PAH10B 

 EOS → PAH10B 
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 Työ on voinut alkaa opiskeluaikana, jos kuitenkin oli työpaikassa yli 3 kk 
opiskelun päättymisen jälkeen. 

 

 Ketjutetut määräaikaisuudet samassa työpaikassa lasketaan yhteen.  

 Ansiotyö voi myös olla oma yritys tai freelancerina tehty työ.  

 Tarkoitetaan ensimmäistä yli kolme kuukautta kestänyttä työtä, jota vastaaja teki 
sen jälkeen kun on viimeksi opiskellut tutkintoon tai päästötodistukseen johtavassa 
koulutuksessa eli peruskoulussa, lukiossa, ammatillista tutkintoa, 
ammattikorkeakoulututkintoa tai yliopistotutkintoa varten.  

 

   

 Jos PAH01=1 ja T1=1, eos (vastaajalla on yksi työpaikka)  

*PAH02A Onko kyseessä:   

 1. nykyinen työpaikkasi vai → PAH03 

 2. jokin aiempi työ? → PAH03 

 EOS → PAH03 

 Nykyinen työ: TYÖPAIKAN NIMI KYSYMYKSESTÄ T6   

   

 Jos PAH01=1 ja T1=2 (vastaajalla useita työpaikkoja)  

*PAH02B Onko kyseessä:   

 1. nykyinen päätyöpaikkasi  → PAH03 

 2. nykyinen sivutyösi vai → PAH03 

 3. jokin aiempi työpaikka? → PAH03 

 EOS → PAH03 

 Nykyinen päätyö: TYÖPAIKAN NIMI KYSYMYKSESTÄ T6   

 Valitse päätyö, jos on ollut sekä päätyössä että sivutyössä molemmissa yli 3 
kuukautta. 

 

   

 Jos 5. rotaatio ja 15–34-v. ja KL1=6 ja (EI-TYÖLLINEN ja PIPOLO≠1) ja 
PAH01=1 ja M8≠blanko  → Ei parhaillaan opiskele tutkintokoulutuksessa ja ei-
työllinen (pl. PIPOLO-ryhmä) 

 

PAH02C Onko kyseessä viimeisin (pää)työsi?  

 VIIMEISIN PÄÄTYÖ: [työpaikan nimi kysymyksestä M8]  

 1. kyllä → PAH03 

 2. ei → PAH03 

 EOS → PAH03 

 Tarkoitetaan ensimmäistä yli 3 kk jatkunutta työtä, jota vastaaja teki sen jälkeen 
kun on viimeksi opiskellut tutkintoon tai päästötodistukseen johtavassa 
koulutuksessa eli peruskoulussa, lukiossa, ammatillista tutkintoa, 
ammattikorkeakoulututkintoa tai yliopistotutkintoa varten. 

 

 Työ on voinut alkaa opiskeluaikana, jos kuitenkin oli työpaikassa yli 3 kk 
opiskelun päättymisen jälkeen. 

 

 Ansiotyö voi myös olla oma yritys tai freelancerina tehty työ.  
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 Jos PAH01=1   

PAH03 Millä tavalla sait tiedon tuosta työpaikasta. Saitko tiedon:   

 1. oppilaitoksen kautta  

 2. työvoimatoimistosta tai työvoimatoimiston internet-sivuilta (www.mol.fi)  

 3. ilmoituksesta lehdessä tai internetissä  

 4. ottamalla itse yhteyttä työnantajaan  

 5. tuttavalta tai sukulaiselta  

 6. olit aiemmin työssä samassa työpaikassa  

 7. toimit itsenäisenä yrittäjänä tai ammatinharjoittajana  vai   

 8. muulla tavoin?  

 EOS  

 Tarkoitetaan ensimmäistä yli 3 kuukautta jatkunutta työtä, jota vastaaja teki sen 
jälkeen kun on viimeksi opiskellut tutkintoon tai päästötodistukseen johtavassa 
koulutuksessa eli peruskoulussa, lukiossa, ammatillista tutkintoa, 
ammattikorkeakoulututkintoa tai yliopistotutkintoa varten.  

 

 Työ on voinut alkaa opiskeluaikana, jos kuitenkin oli työpaikassa yli 3 kuukautta 
opiskelun päättymisen jälkeen. 

 

 Ansiotyö voi myös olla oma yritys tai freelancerina tehty työ.  

   

 Jos PAH02A=2, eos tai PAH02B=2,3,eos tai (PAH01=1 ja ei-työllinen (ml. 
PIPOLO=1)) 

 

PAH04 Milloin aloitit työskentelyn tuossa työssä (eli ensimmäisessä yli kolme 
kuukautta kestäneessä työssä, joka sinulla on ollut sen jälkeen kun opiskelit 
viimeksi)? 

 

 Vuosi: _ _ _ _ kuukausi: _ _  

 EOS  

 Arvio, jos ei tiedä tai muista tarkkaan.  

 Aika jolloin aloitti työt, vaikka se olisi ennen valmistumista tai opintojen 
keskeyttämistä. 

 

 Ketjutetut määräaikaisuudet samassa työpaikassa lasketaan yhteen.  

 Tarkoitetaan ensimmäistä yli 3 kuukautta jatkunutta työtä, jota vastaaja teki sen 
jälkeen kun on viimeksi opiskellut tutkintoon tai päästötodistukseen johtavassa 
koulutuksessa eli peruskoulussa, lukiossa, ammatillista tutkintoa, 
ammattikorkeakoulututkintoa tai yliopistotutkintoa varten.  

 

 Ansiotyö voi myös olla oma yritys tai freelancerina tehty työ.  

   

 Jos PAH02A=2, eos tai PAH02B=3, eos tai (PAH01=1 ja (ei-työllinen  ml. 
PIPOLO=1)) 

 

PAH05 Kuinka kauan olit tuossa ansiotyössä (eli ensimmäisessä yli kolme kuukautta 
kestäneessä työssä, joka sinulla on ollut sen jälkeen kun opiskelit viimeksi)?  

 

 _ _ vuotta _ _ kuukautta  

 EOS  

 Arvio, jos ei tiedä tai muista tarkkaan.  
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 Kesto lasketaan siitä kun aloitti työt, vaikka se olisi ollut ennen valmistumista tai 
opintojen keskeyttämistä. Ketjutetut määräaikaisuudet samassa työpaikassa 
lasketaan yhteen. 

 

 Ansiotyö voi myös olla oma yritys tai freelancerina tehty työ.  

 Tarkoitetaan ensimmäistä yli 3 kuukautta jatkunutta työtä, jota vastaaja teki sen 
jälkeen kun on viimeksi opiskellut tutkintoon tai päästötodistukseen johtavassa 
koulutuksessa eli peruskoulussa, lukiossa, ammatillista tutkintoa, 
ammattikorkeakoulututkintoa tai yliopistotutkintoa varten.  

 

   

 Jos PAH01=1  

PAH06 Olitko:  

 1. palkansaaja  

 2. maatalousyrittäjä (ml. metsä-, puutarha- yms.)  

 3. muu yrittäjä  

 4. ammatinharjoittaja tai freelancer  

 5. työssä perheenjäsenen maatilalla palkatta  

 6. vai työssä perheenjäsenen yrityksessä palkatta?  

 7. muu  

 EOS  

 Tarkoitetaan ensimmäistä yli 3 kuukautta jatkunutta työtä, jota vastaaja teki sen 
jälkeen kun on viimeksi opiskellut tutkintoon tai päästötodistukseen johtavassa 
koulutuksessa eli peruskoulussa, lukiossa, ammatillista tutkintoa, 
ammattikorkeakoulututkintoa tai yliopistotutkintoa varten.  

 

 Työ on voinut alkaa opiskeluaikana, jos kuitenkin oli työpaikassa yli 3 kuukautta 
opiskelun päättymisen jälkeen. 

 

 Ansiotyö voi myös olla oma yritys tai freelancerina tehty työ.  

   

 Jos PAH01=1  

PAH07 Mikä oli ammattisi?   

 Ammattinimike: _____________________  → (ammattihakemisto)  

 EOS → PAH07B 

 Ensimmäinen ammatti opiskelun päättymisen jälkeen.  

 Tarkoitetaan ensimmäistä yli kolme kuukautta kestänyttä  työtä, jota vastaaja teki 
sen jälkeen kun oli viimeksi opiskellut tutkintoon tai päästötodistukseen johtavassa 
koulutuksessa eli peruskoulussa, lukiossa, ammatillista tutkintoa, 
ammattikorkeakoulututkintoa tai yliopistotutkintoa varten.  

 

 Ansiotyö voi myös olla oma yritys tai freelancerina tehty työ.  

   

 Jos PAH07=eos (Ei kysytä, jos ammattikoodi on löytynyt)  

PAH07B Mitkä olivat tärkeimmät työtehtäväsi? : ______________________________  
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 Jos PAH01=1  

PAH08 Oliko työsuhde:  

 1. jatkuva (toistaiseksi voimassa oleva)  

 2. vai määräaikainen tai tilapäinen?  

 EOS  

 Tilanne opiskelun päättymisen jälkeen.  

 Tarkoitetaan ensimmäistä yli kolme kuukautta kestänyttä työtä, jota vastaaja teki 
sen jälkeen kun oli viimeksi opiskellut tutkintoon tai päästötodistukseen johtavassa 
koulutuksessa eli peruskoulussa, lukiossa, ammatillista tutkintoa, 
ammattikorkeakoulututkintoa tai yliopistotutkintoa varten.  

 

 Ansiotyö voi myös olla oma yritys tai freelancerina tehty työ.  

   

 Jos PAH01=1  

PAH09 Teitkö:  

 1. kokoaikatyötä  

 2. vai osa-aikatyötä?  

 EOS  

 Tilanne opiskelun päättymisen jälkeen.  

 Tarkoitetaan ensimmäistä yli 3 kuukautta kestänyttä työtä, jota vastaaja teki sen 
jälkeen kun oli viimeksi opiskellut tutkintoon tai päästötodistukseen johtavassa 
koulutuksessa eli peruskoulussa, lukiossa, ammatillista tutkintoa, 
ammattikorkeakoulututkintoa tai yliopistotutkintoa varten.  

 

 Ansiotyö voi myös olla oma yritys tai freelancerina tehty työ.  

   

 Jos (PAH01=1 ja (PAH02A≠1 ja PAH02B≠1) ja (pvm PAH04 - pvm TAH01>3 
kk)) TAI  (PAH01=1 ja (PAH02A=1 tai PAH02B=1) ja (pvm TS1- pvm TAH01 > 
3 kk)  

 

PAH10A Mikä seuraavista kuvaa parhaiten pääasiallista toimintaasi opiskelun 
päättämisen ja ensimmäisen yli kolme kuukautta kestäneen työn aloittamisen 
välillä: Olitko: 

 

 Jos PAH01=2, eos   

 Mikä seuraavista kuvaa parhaiten pääasiallista toimintaasi opiskeluajan 
jälkeen. Olitko: 

 

PAH10B 1. työssä   

 2. suoritit asevelvollisuutta tai siviilipalvelua  

 3. olit työtön ja etsit aktiivisesti työtä   

 4. vai teitkö pääasiassa jotain muuta?  

 EOS  

 Jos useita, valitaan kestoltaan pisin.  

   

   

 Jos PAH10A=4, eos tai PAH10B=4, eos  
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PAH11 Olitko työvoiman ulkopuolella siksi, että:  

 1. hoidit omia lapsia (ml. raskaus)  

 2. opiskelit (muuten kuin tutkintoon johtavassa koulutuksessa, luki pääsykokeisiin, 
oli kansanopistossa tms.)  

 

 3. teit vapaaehtoistyötä  

 4. terveydellisistä syistä vai  

 5. jostain muusta syystä (matkusteli, vietti lomaa tms.)?  

 EOS  

 Jos useita, valitaan kestoltaan pisin.  

   

 TUTKINNON SUORITTAMINEN VUOSINA 2008 ja 2009  

   

 Jos 5.rotaatio ja ikä=15–34 vuotta.   

KAH01 Oletko tänä tai viime vuonna (eli 2008 tai 2009) suorittanut:   

 1. ammatillisen tutkinnon  → KAH02 

 2. ammattikorkeakoulututkinnon → KAH04B 

 3. tai yliopistotutkinnon? → KAH03 

 4. ei ole suorittanut mitään edellä mainituista tutkinnoista vuosina 2008 tai 2009 → R12AH, 
loppu  

 EOS → R12AH, 
loppu  

 Ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusta on perustutkintoon, 
ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon johtava koulutus, mukaan lukien 
oppisopimuskoulutus ja tutkintoon johtava työllisyyskoulutus.  

 

 Jos on suorittanut useampia tutkintoja vuosina 2008 ja 2009, valitse korkein 
suoritettu tutkinto. 

 

 Tutkimushetkellä on käytettävissä vuoden 2007 Tutkintorekisteri ja sieltä saadaan 
ennen vuotta 2008 suoritetut tutkinnot. 

 

   

 Jos KAH01=1 (ammatillinen tutkinto)  

KAH02 Suorititko ammatillisen tutkinnon koulumuotoisena opiskeluna, 
oppisopimuskoulutuksena vai näyttötutkintona? 

 

 1. oppilaitos  

 2. oppisopimus  

 3. näyttötutkinto  

 EOS  

   

   

   

   

 Jos KAH01=3  
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KAH03 Suorititko:  

 1. alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon (esim. kandidaatti, maisteri, 
ekonomi, diplomi-insinööri) 

 

 2. lääketieteen-, hammaslääketieteen- tai eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnon 
(ml. lääkäreiden erikoistumiskoulutus) 

 

 3. jonkin muun alan lisensiaatin tutkinnon vai  

 4. tohtorin tutkinnon?  

 EOS  

 Kysy kunnes sopiva vaihtoehto löytyy. 
Jos on suorittanut useampia, valitse korkein suoritettu tutkinto. 
Jos ei suorittanut mitään näistä, palaa kysymykseen KAH01. 

 

   

 Jos KAH01=1   

KAH04A. Minkä alan ammatillisen tutkinnon suoritit? Onko ky seessä:  

   

 2. Taide- tai taitoaineiden tai viestintäalan koulutus  

 3. Kaupan tai hallinnon koulutus  

 4. Tietojenkäsittelyalan koulutus  

 5. Tekniikan koulutus (rakentaminen, sähkö- ja energiatekniikka, kone-, metalli, 
energia-, elintarvike-, tekstiili- tai vaatetusala, kaivostoiminta) 

 

 6. Maa- ja metsätalousala  (ml. kalatalous, puutarha-ala)  

 7. Terveys- ja sosiaaliala   

 8. Palvelualojen koulutus (majoitus-, ravitsemis- ja talousala, nuoriso- ja vapaa-
aikatoiminta, kauneudenhoito, liikenne ja merenkulku, suojeluala, sotilasala) 

 

 EOS  

 LUE VAIHTOEHDOT  TARVITTAESSA.  

   

 Jos KAH01=2 tai 3.   

KAH04B Minkä alan tutkinnon suoritit? Oliko kyseessä:  

 10. Opettajankoulutus tai kasvatustiede   

 21. Taide- tai taitoaineiden koulutus   

 22. Vieraat kielet   

 28. Muu humanistinen koulutus  

 30. Kaupallinen tai yhteiskuntatieteellinen koulutus   

 38. Oikeustieteet   

 42. Biologia, biotieteet, ympäristötiede  

 44. Fysikaaliset tieteet (tähtitiede, fysiikka, kemia, geologia, maantiede)  

 46. Matematiikka tai tilastotiede  

 48. Tietotekniikka, informaatioteknologia   

 50. Tekniikan koulutus (ml. arkkitehtuuri, rakentaminen)   

 60. Maa- ja metsätalousala (ml. eläinlääketiede)   
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 70. Terveys- ja sosiaaliala  (lääketiede, terveydenhoitoalan palvelut, sairaanhoito, 
hammashoito, farmasia, sosiaalihoito, sosiaalityö) 

 

 80. Palvelualojen koulutus (majoitus-, ravitsemis- ja talousala, nuoriso- ja vapaa-
aikatoiminta, kauneudenhoito, liikenne ja merenkulku, suojeluala, sotilasala)?  

 

 EOS  

 LUE VAIHTOEHDOT  TARVITTAESSA.  

   

 Jos KAH04A=eos tai KAH04B=eos  

KAH04C Minkä tutkinnon suoritit tai mistä koulutuksesta valmistuit vuonna 2008 tai 
2009? 

 

 Tutkinnon nimi ja koulutusala mahdollisimman tarkasti: 
_________________________________________________________________ 

 

   

 Jos KAH01=1-3  

KAH05 Milloin valmistuit, vuosi ja kuukausi?  

 Vuosi: _ _ _ _  kuukausi: _ _   

 EOS  

 Arvio, jos ei muista tai tiedä tarkkaan.  

 Tarkoitetaan edellä mainittua vuonna 2008 tai 2009 suoritettua tutkintoa tai 
koulutusta. 

 

   

 Jos ikä=15–34 vuotta ja R12B=1  

 Milloin valmistuit ylioppilaaksi?  

 Jos ikä=15–34 vuotta ja R12B=2  

 Milloin sait peruskoulun päättötodistuksen?  

R12AH Vuosi: _ _ _ _  kk: _ _   

 EOS  

 Vastaava ulkomailla suoritettu koulutus otetaan huomioon.  

   

 →→→→ AD HOC LOPPU   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


