
Työvoimatutkimuksen blaise-lomake vuodelle 2010                                                           16.12.2009 

 

Mirja Tiisanoja (+ Laura Hulkko, Jarmo Lauri)  

 

Lyhenteitä: Jotkut kysymykset kohdistuvat tutkimusviikkoon ja sitä edeltäneisiin kolmeen viikkoon, 
päivämäärät on tarkoitus lisätä kysymykseen ohjelmoimalla, kysymykseen on tällöin merkitty: pp.kk.— 
pp.kk.vvvv. Tässä viimeinen pp.kk.vvvv tarkoittaa tutkimusviikon sunnuntaita. 

   

 

 

Asevelvollisuutta/siviilipalvelusta suorittavat: Eurostat siirtää nämä henkilöt EU-LFS-datassa laitosväestöön, 
eikä ota heitä huomioon tuloksia julkaistessaan. Asevelvollisuus/siviilipalvelu menee myös ohi muista 
toiminnoista, joten tältä ryhmältä on turha kysyä tutkimusviikon työssäkäyntiin liittyviä kysymyksiä.  

 

Työllinen:  
- jos KA1=1 tai KA2=1   
- jos KA3=1 ja T4=2-6 (yrittäjä, y-perheenjäsen) ja KA4<>10.                                                                 
- jos KA3=1 ja T4=1,7,9 (palkansaaja) ja (KA4=5 tai KA5=1) 
- jos KA3=1 ja T4=1,7,9 (palkansaaja) ja L2<>2, eos ja (KA8A=1-13 tai KA8B=1, 2) 

Ei-työllinen: KA3=2 tai PIPOLO=1.  

Myös asevelvollisuuttaan suorittavat (H7=1) ovat ei-työllisiä, mutta heille ei tehdä työvoimatutkimuksen 
haastattelua. 
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TYÖVOIMATUTKIMUS 2010 

 

Tietoja, jotka haastattelija tarkistaa 

   

Tieant Kuka antaa kohteen tiedot?  

 1. Kohde vastaa itse  

 2. Kohteen puoliso vastaa  

 3. Kohteen isä/äiti/lapsi/veli/sisar vastaa  

 4. Joku muu vastaa  

   

 Kaikki  

H3. Asuiko kohde tutkimusviikolla (pp.kk.— pp.kk.vvvv.) ulkomailla tai 
jossain laitoksessa (esim: vanhainkoti, sairaala, nuorisokoti, lastenkoti, 
ryhmäkoti, vankila)? 

 

 1. kyllä → H4 

 2. ei → H7 / KA1 

 EOS → H7 / KA1 

   

 JOS H3=1  

H4. Asuuko kohde:  

 1. ulkomailla vai → H5 

 2. jossain laitoksessa (esim. vanhainkoti, sairaala, nuorisokoti, lastenkoti, 
ryhmäkoti, vankila)? 

→ H7 / KA1 

   

 JOS H4=1  

H5 Kuinka kauan ulkomailla oleskelu arviolta kestää?  

 1. alle vuoden → KA1 

 2. vähintään vuoden →ylipeittoa 
→haastattelu 
päättyy tähän  

   

 Jos ikä=17-30                                                                                   

H7 Oliko 17—30-vuotias nuori tutkimusviikolla (pp.kk—pp.kk.vvvv) 
suorittamassa varusmiespalvelua tai siviilipalvelua?  

 

 1. kyllä →H1/LOPPU 

 2. ei → H1/ KA1 
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 TOIMINTA TUTKIMUSVIIKOLLA  

  

 KAIKKI 15—74-vuotiaat, paitsi jos H7=1 (17 - 30-v. nuori, joka suorittamassa 
asevelvollisuutta tai siviilipalvelua) 

KA1juont
o 

Kysyn työstä, opiskelusta ja työnhausta. Kysymykset koskevat viime/toissa 
viikkoa (vko nro xx) eli maanantaista pp.kk. sunnuntaihin pp.kk.vvvv. 

 

   

KA1 Olitteko viime/toissa viikolla ansiotyössä vähintään yhden tunnin joko 
palkansaajana, yrittäjänä, ammatinharjoittajana tai  maatilalla?  

 

 (viikko xx eli pp.kk.—pp.kk.vvvv)   

 1. kyllä → T1 

 2. ei → KA2 

 EOS → KA2  

 Jos koko viikon lomalla tai tilapäisesti pois työstä, merkitse "ei". 
Ansiotyötä on työ palkansaajana, yrittäjänä ja  ammatinharjoittajana, myös 
maataloustyö. 
Vapaaehtoistyö tai omaishoitajana toimiminen ei ole ansiotyötä.  

 

   

 Jos KA1 = 2, 9  

KA2 Työskentelittekö viime/toissa viikolla palkatta kotitalouteenne kuuluvan 
perheenjäsenen yrityksessä tai maatilalla? 

 

 (Koskee viikkoa xx eli pp.kk.—pp.kk.vvvv)  

 1. kyllä → T1 

 2. ei → KA3 

 EOS → KA3 

 Jos koko viikon lomalla tai tilapäisesti pois työstä, merkitse "ei".  

   

 Jos KA2 = 2, 9  

KA3 Onko Teillä työ, josta olitte poissa koko viikon?  

 (Koskee viikkoa xx eli pp.kk.—pp.kk.vvvv)  

 1. kyllä → T1 

 2. ei → M1 

 EOS → LOPPU 
→  katoon 

 Merkitään aina ”kyllä”, jos on työsuhde voimassa, vaikka kyseessä olisi pitkä 
poissaolo, kuten äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa, kokoaikainen hoitovapaa, 
osa-aikaeläke, vuorotteluvapaa, opintovapaa. 
Avustava perheenjäsen voi myös olla tilapäisesti pois työstä. 
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 Jos KA1=1 tai KA2=1 tai KA3=1  

T1 Oliko Teillä (viime/toissa viikolla) yksi vai useampia työpaikkoja. Ottakaa 
huomioon myös ne työt, joista olitte tilapäisesti koko viikon pois? 

 

 (Koskee viikkoa  xx eli  pp.kk.—pp..kk.vvvv)  

 1. yksi työ → KA4/ T4 

 2. useampia työpaikkoja → T2 

 EOS → KA4/ T4  

 Ml. ne työt, joista oli tilapäisesti esim. sairauden tai loman takia poissa. 
Palkansaajalla on useita työpaikkoja, jos työnantajia tai palkanmaksajia on 
enemmän kuin yksi. Myös yrittäjällä voi olla useampia eri alan yrityksiä tai 
sivutyö palkansaajana. Avustava perheenjäsen voi myös olla tilapäisesti pois 
työstä. 

 

   

 Jos T1=2   

T2. Kuinka monta työpaikkaa Teillä oli?  

 __ (anna lukumäärä 2 - 8) → T3U / T4 

 EOS → T3U / T4 

 Jos useampia kuin 8, anna lukumääräksi 8.  
Ml. ne työt, joista oli tilapäisesti poissa. 
Palkansaajan työ on eri, jos on useita työnantajia tai palkanmaksajia. Myös 
yrittäjällä voi olla useita eri alan yrityksiä tai sivutyö palkansaajana. 

 

   

 Jos T1=2  

T3juonto Koska Teillä on useampia töitä, valitkaa niistä itsellenne tärkein päätyöksi. 
Kutsun toista/toisia sivutyöksi. 

→ T3U / T4 

 Päätyö on se, johon käyttää eniten aikaa tai josta saa eniten tuloja tai joka on 
jatkuva tai pysyvä tai joka vastaa parhaiten koulutusta. 

 

   

 Jos (KA1=1 tai KA2=1) ja T1=2 (Työssä tutkimusviikolla, useita töitä)  

T3U Olitteko viime/toissa viikolla:    

 1. työssä sekä pää- että sivutyössä (ainakin yhdessä, jos useita sivutöitä)  

 2. työssä vain päätyössä (poissa sivutyöstä) vai  

 3. teittekö vain sivutyötä?  

 EOS  

 Kysy, kunnes ensimmäinen sopiva vaihtoehto löytyy. 
Koskee viikkoa xx eli pp.kk.—pp.kk.vvvv. 
Jos oli pois kaikista työpaikoista, palaa kysymykseen KA1. 
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 Jos T1=1, 9 ja KA3=1 (Työllinen, jolla yksi työ, josta koko viikon pois):  

KA4 Miksi olitte pois työstä tai muuten vapaalla koko viime/toissa viikon? Oliko 
pääasiallinen syy: 

 

 Jos T3U=3 (useita töitä, pois päätyöstä tutkimusviikon, mutta teki sivutyötä) tai 
T1=2 ja KA3=1 (useita töitä, joista kaikista pois tutkimusviikon): 

 

 Miksi olitte pois päätyöstänne tai muuten vapaalla koko viime/toissa viikon? 
Oliko pääasiallinen syy:  

 

 1. lomautus (palkansaaja)  → L2 

 2. tuotannollisista syistä johtuva töiden tai tilausten puute  

 3. lakko tai työsulku  

 4. opintovapaa  

 5. oma sairaus tai tapaturma → KA7 

 6. omien lasten tai muun omaisen hoitaminen (ml. äitiysvapaa ennen lapsen 
syntymää)  

→ KA5 

 7. vuosiloma tai lomarahavapaa   

 8. vapaa päivä tai viikko (esim. jaksotyö, vuorotyö, osa-aikatyö, osa-aikaeläke, 
pekkasvapaa, ylityövapaa, kausityö) 

 

 9. huono sää   

 10. varusmiespalvelu tai siviilipalvelu?   → hälytys 

 11. muu syy (esim. palkaton virkavapaa muusta syystä)   

 Kysy kunnes sopiva vaihtoehto löytyy. 
Jos useampia poissaolon syitä, valitaan se, jonka takia oli eniten tunteja pois 
työstä. 
Koskee viikkoa xx eli pp.kk.—pp.kk.vvvv. 

 

 HÄLYTYS  jos KA4=10:” Onko henkilö todella ollut tutkimusviikolla varusmies- 
tai siviilipalvelussa? Jos oli, palaa korjaamaan kysymys H7.”  

 

   

 Jos KA4=6 eli hoiti lasta tai muuta omaista   

KA5 Olitteko viime/toissa viikolla:  

 1. äitiys- tai isyysvapaalla   

 2. vanhempainvapaalla (ml. isäkuukausi)  

 3. kokoaikaisella hoitovapaalla työstä tai   

 4. tilapäisellä hoitovapaalla työstä hoitamassa sairasta lasta  

 5. vai muuten hoitamassa lapsia tai muuta omaista?    

 EOS  

 Vaihtoehdot 1–4 ovat lakisääteisiä perhevapaita pienten lasten vanhemmille: 

Äitiysvapaa: äidin noin 3 kk pituinen vapaa lapsen syntymän yhteydessä 
Isyysvapaa: isän 3 viikon mittainen vapaa lapsen syntymän johdosta 
Vanhempainvapaa: kunnes lapsi n. 9 kk ikäinen, voi pitää joko äiti tai isä 
Hoitovapaa: alle 3-vuotiaan lapsen kotihoitoon tarkoitettu vapaa, voi pitää joko 
äiti tai isä 
Tilapäinen hoitovapaa: oikeus muutaman päivän poissaoloon lapsen äkillisen 
sairauden takia 

Jos kyse ei ole näistä perhevapaista (esim. henkilö ottanut muuten vapaata sairaan 
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omaisen hoitamista varten), merkitse 5. 

   

 Lomautettu (Jos KA4 =1)  

L2 Onko Teidät lomautettu:  

 1. määräajaksi, niin että työhön paluun ajankohta on sovittu → KA6 

 2. vai toistaiseksi? → KA6 

 EOS → KA6 

   

 Jos  koko viikon pois työstä ja KA4≠5 ja (KA3=1 tai (T1=2 ja T3U=3) )  

KA6 Olitteko viime/toissa viikolla yhtään päivää pois (pää)työstä oman sairauden 
tai tapaturman takia? 

 

 1. kyllä → KA7 

 2. ei  

 EOS  

 Vain koko päivän poissaolot huomioidaan.  
Koskee viikkoa xx eli pp.kk.—pp.kk.vvvv. 

 

   

 Jos koko viikon pois työstä ja KA4=5 tai KA6=1  

KA7 Kuinka monta päivää olitte pois (pää)työstä sairauden tai tapaturman takia 
viime/toissa viikolla?  

 

  _ työpäivää pois päätyöstä oman sairauden tai tapaturman takia viikolla xx.  

 EOS  

 Vain koko päivän poissaolot huomioidaan.  Jos ei ollut yhtään työpäivää 
kokonaan pois, palaa korjaamaan kysymyksen KA6 vastaus. 
Koskee viikkoa xx eli pp.kk.—pp.kk.vvvv. 

 

 Tarkistus: Hyväksyy 1—7 päivää  

   

KA8A Jos KA3=1 ja  T1=1,9 (pois tutkimusviikon ja yksi työ)  

 Montako viikkoa olitte ollut  yhtäjaksoisesti pois työstä pp.kk. 
(=tutkimusviikon sunnuntai) mennessä: 

 

 _ _ _ viikkoa pois työstä  

 EOS  

 Arvio, jos ei muista tai tiedä tarkkaan.  
Olennaista on saada selville, onko poissaolo kestänyt  1—3 viikkoa, 4—13 
viikkoa vai kauemmin.  
13 viikkoa = 3 kuukautta 

 

 Tarkistus: Ei hyväksy nollaa.  
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KA8B Jos KA3=1 ja T1=2 (pois tutkimusviikon ja useita työpaikkoja)   

 Koska olitte viimeksi työssä? Oliko siitä sunnuntaihin pp.kk. 
(=tutkimusviikon sunnuntain pvm) mennessä kulunut:  

 

 1. 1—3 viikkoa  

 2. 4—13 viikkoa vai  

 3. enemmän kuin 13 viikkoa? 

EOS 

 

 Arvio, jos ei muista tai tiedä tarkkaan.  
Jos ollut eripituiset jaksot pois päätyöstä ja sivutyöstä, merkitään lyhyempi 
poissaolo. 
13 viikkoa = 3 kuukautta 

 

   

 Jos (14<=KA8A tai KA8B =3, EOS) ja KA4≠5 ja KA5≠1 (tieto tarvitaan 
PIPOLO-ryhmälle) 

 

KA9 Milloin olitte viimeksi töissä?  

 pvm:_ _._ _._ _ _ _                               → KA10 

 Arvio, jos ei muista tai tiedä tarkkaan.  

 Tarkistus: aika ennen tutkimusviikkoa ja 15-vuotissyntymäpäivän jälkeen.  

   

 Jos (KA8A>13 tai KA8B=3) tai L2=1 (ja KA4≠5 ja KA5≠1):  

KA10 Milloin palaatte tai arvelette palaavanne takaisin työhön?  

 Pvm: _ _ . _ _ . _ _ _ _  

 Arvio, jos ei muista tai tiedä tarkkaan.  

 Tarkistus: Päivämäärä tutkimusviikon jälkeen.  

   

 Jos (14<=KA8A tai KA8A=eos tai  KA8B=3, 9 )(pois työstä yli 13 viikkoa) ja 
KA4≠5 ja KA5≠1 

 

KA11 Maksetaanko Teille edelleen palkkaa tai jotain ansiosidonnaista korvausta 
(vaikka olette ollut yli 3 kk pois työstä)?  

 

 1. maksetaan →KA12 

 2. ei makseta → T4 

 EOS → T4 

 Alle 3-vuotiaan lapsen hoitajalle maksettava kotihoidontuki ei ole 
ansiosidonnainen korvaus. 
Vuorotteluvapaakorvaus on ansiosidonnainen korvaus. 

 

   

 JOS KA11=1  

KA12 Verrattuna palkkaan työssä ollessanne, maksetaanko Teille nyt poissaolon 
aikana: 

 

 1. ainakin puolet peruspalkan määrästä vai  

 2. vähemmän kuin puolet peruspalkan määrästä?  

 EOS  
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 TYÖLLISTEN KYSYMYKSET sekä PIPOLO-ryhmä  
eli jos KA1=1 tai KA2=1 tai KA3=1                                                    PÄÄTYÖ 

 

   

 Jos T1=2  

T4juonto Seuraavat kysymykset koskevat päätyötä.  

   

 Kohde: kaikki työlliset ja PIPOLO-ryhmä  

T4 Oletteko (päätyössänne):  

 1. palkansaaja  → T5P 

 2. maatalousyrittäjä (ml. metsä-, puutarha- ym.) → T5 

 3. muu yrittäjä → T5 

 4. ammatinharjoittaja tai freelancer → T5 

 5. työssä perheenjäsenen maatilalla palkatta  → T6 

 6. vai työssä perheenjäsenen yrityksessä palkatta? → T6 

 7.  muu → T5P  

 EOS → T5P 

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

 Päätyö on se, johon käyttää eniten aikaa tai josta saa eniten tuloja tai joka on 
jatkuva tai pysyvä tai joka vastaa parhaiten koulutusta. 

 

   

 Jos T4 = 2, 3 tai 4  

*T5 Onko Teillä palkattua työvoimaa?  

 1. kyllä → T6 

 2. ei → T6 

 EOS → T6 

   

 Palkansaajat (T4=1,7 tai 9)  

*T5P Oletteko (päätyössänne) vuokratyöntekijä?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 EOS  

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

 

   

 Jos T5P=1 (vuokratyöntekijä):  

T6juonto Seuraavat kysymykset koskevat sitä työpaikkaa, jossa työskentelitte tai josta 
olitte poissa viime/toissa viikolla, eivät siis sitä henkilöstöpalveluyritystä, 
joka on työnantajanne. 
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 Jos palkansaaja tai yrittäjäperheenjäsen (T4=1, 5, 6,7 tai 9)  

*T6 Mikä on työpaikkanne (tai toimipaikkanne) nimi?   

 Jos yrittäjä (T4=2,3 tai 4)  

 Mikä on yrityksenne nimi?  

 Työpaikan/yrityksen nimi: _____________________________________ → T7 

 EOS  

 (jos T5P≠≠≠≠1) Edellisen kerran vastaus: _________________ (2.–5. kerralla)  

 Jos kyseessä on monitoimipaikkainen yritys, kysytään toimipaikan nimeä (ei 
työnantajaa). Tietoa tarvitaan toimialan koodaamisessa.  
Vuokratyöntekijällä sen työpaikan nimi, jossa työskenteli tutkimusviikolla (ei 
henkilöstöpalveluyritys, joka on työnantaja). 

 

   

 Jos palkansaaja tai yrittäjäperheenjäsen (T4=1, 5, 6,7 tai eos)  

*T7 Missä kunnassa työpaikkanne sijaitsee?  

 Jos yrittäjä (T4=2,3 tai 4)  

 Missä kunnassa yrityksenne tai maatila sijaitsee?  

 Kunnan nimi: _________________________ → (kuntanumeroluettelo) → T8 

 200. Ulkomaa → T9 

 EOS (=997) → T8? 

 (jos T5P≠≠≠≠1) Edellisen kerran vastaus: _________________ (2.–5. kerralla)  

 Jos tekee työtä usean kunnan alueella, valitaan se kunta, josta saa työohjeet.  

   

*T8 Entä mikä on työpaikkanne katu- tai muu tarkempi osoite (lähiosoite)?  

 Avovastaus,  tekstiä korkeintaan 50 merkkiä  

 (jos T5P≠≠≠≠1) Edellisen kerran vastaus: _________________ (2.–5. kerralla)  

 Jos kyseessä on monitoimipaikkainen yritys, kysytään toimipaikan osoitetta. 
Tarpeen, jos kunnassa useita saman työnantajan toimipaikkoja. 

 

   

 Jos T7= 200 (ulkomailla) ja palkansaaja tai yrittäjäperheenjäsen(T4=1,5-7 tai 9)  

*T9 Missä maassa työpaikka  sijaitsee?  

 Jos T7=200 (ulkomailla) ja yrittäjä (T4=2,3,4)  

 Missä maassa yritys sijaitsee?  

 Kirjoita maan nimi:_______________________ (→ TK:n valtioluokitus)  

 EOS  

 (jos T5P≠≠≠≠1) Edellisen kerran vastaus: _________________ (2.–5. kerralla)  

   

 Jos palkansaaja tai yrittäjäperheenjäsen (T4=1, 5-7 tai 9)  

*T10 Mikä on työpaikkanne toimiala?  

 Jos yrittäjä (T4=2,3,4)  
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 Mikä on yrityksenne toimiala?  

 Avovastaus, koodataan tilastossa  

 EOS  

 (jos T5P≠≠≠≠1) Edellisen kerran vastaus: _________________ (2.–5. kerralla)  

 Toimiala kuvaa toimintaa, jota toimipaikka pääasiassa harjoittaa.  

Tietoa tarvitaan toimialan koodauksen aputiedoksi, joten kirjattava tarpeeksi 
tarkalla tasolla. Avuksi voi esimerkiksi kysyä, mitä työpaikassa valmistetaan, 
tehdään, myydään tai hoidetaan.  

Esimerkiksi metalliputkien valmistus, tierakennus, naistenvaatekauppa, 
henkilöstöruokala, vanhainkoti, sairaala, peruskoulu. 

 

   

 Jos T4=2 tai 5 (maatalousyrittäjä tai -yrittäjäperheenjäsen)  

*T11 Mikä on tilan päätuotantosuunta? valikko 

 1. Viljanviljely  

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

 3. Maitokarjatalous  

 4. Lihakarjatalous  

 5. Sikojen hoito  

 6. Siipikarjanhoito  

 7. Muu kotieläintalous  

 8. Turkistarhaus  

 9. Poronhoito  

 10. Metsänhoito  

 11. Maatalouden sivuelinkeinot (esim. matkailu, ratsastus)  

 12. Muu  

 EOS  

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

 Vuoden aikana saatujen tai saatavien bruttotulojen perusteella tärkein 
tuotantosuunta. 

 

   

 Kaikki työlliset ja PIPOLO-ryhmä  

*T12 Mikä on ammattinne tässä työpaikassa? (Työpaikan nimi T6:sta)  

 Ammattinimike:_____________________________  →  (ammattihakemisto)  

 Jos ammatti tyhjä, tuntematon tai EOS →T12.2 

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

   

 Jos työllinen ja T12=tyhjä, tuntematon tai EOS  
(ei kysytä, jos ammattikoodi on löytynyt) 

 

*T122 Mitkä ovat tärkeimmät työtehtävänne?  

 Avovastaus:    __________________________________________  
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 TYÖLLISTEN KYSYMYKSET    (ei PIPOLO-ryhmälle)                     
PÄÄTYÖ 

 

   

 5. kerta ja jos Palkansaaja (Jos T4= 1,7 tai eos)  

T12P Toimitteko esimies- tai työnjohtotehtävissä?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 EOS  

 Merkitse kyllä, jos henkilöllä on työnjohdollista vastuuta. Esimerkiksi 
päätoimiset projektipäälliköt ovat esimiestehtävissä, vaikka heillä ei 
muodollisesti olisi alaisia. 

 

   

 5. kerta Kaikki työlliset  

T13 Montako henkilöä työskentelee siinä toimipaikassa, jossa olette työssä?  

  _ _ (tarkka luku jos 1–10 henkeä)  

 11. 11–19 henkeä  

 12. 20–49 henkeä  

 13. 50–199 henkeä  

 14. 200–499 henkeä  

 15. 500 henkeä tai enemmän  

 EOS  

 Jos kyseessä on monitoimipaikkainen yritys, haetaan toimipaikan kokoa, ei 
työnantajan tai koko yrityksen. 
Henkilö itse mukaan lukien. 
Arvio, jos ei muista tai tiedä tarkkaa henkilömäärää. 

 

   

   

 Jos T5P=1 (vuokratyöntekijä):  

TS1Pjuon
to 

Seuraavat kysymykset koskevat sitä henkilöstöpalveluyritystä, joka on 
työnantajanne.  

 

   

 Jos palkansaaja tai yrittäjäperheenjäsen (T4=1,5-7 tai 9)  

TS1 Mistä saakka olette yhtäjaksoisesti ollut nykyisen työnantajanne 
palveluksessa? 

 

 Jos yrittäjä (T4=2–4)  

 Milloin aloititte nykyisen yritystoimintanne?  

 Vuosi_ _ _ _  kk:_ _  

 EOS → 

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

 Arvio, jos ei muista tai tiedä tarkasti. 
Alle 15-vuotiaana tehtyjä töitä ei oteta huomioon.  
Viimeisin yhtäjaksoinen työ. Poissaoloja ei oteta huomioon, jos työsuhde ei ole 
katkennut poissaolon ajaksi.  
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 5. tutkimuskerta ja Jos palkansaaja (T4= 1,7 tai 9) ja TS1:n mukaan työ alkanut 
12 kk.n aikana  

 

TS2 Saitteko tiedon nykyisestä työstänne työvoimatoimiston kautta, esimerkiksi 
työvoimatoimiston internet-sivuilta? 

 

 1. kyllä  

 2. ei  

 EOS  

   

 Jos T1>1  

TS3juonto Seuraavat kysymykset koskevat edelleen päätyötänne.  

   

 Jos palkansaaja (T4= 1,7 tai 9)   

TS3 Onko nykyinen työsuhteenne:  

 1. jatkuva (toistaiseksi voimassa oleva) → TA1 

 2. vai määräaikainen tai tilapäinen? → TS4 

 EOS → TA1 

 Tarvittaessa työhön kutsuttavat ovat työskennellessään määräaikaisessa työssä. 
Työsuhde tulkitaan heidän kohdallaan solmittavaksi erikseen jokaisen työjakson 
ajaksi. 

 

   

 Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet (T4=2,3,4,5 tai 6)    

TS3Y Onko nykyinen työnne:   

 1. jatkuva → TA1 

 2. kausiluonteinen → TA1 

 3. vai lyhytaikainen tai tilapäinen? → TA1 

 EOS → TA1 

   

 5. kerta ja Jos TS3=2  

TS4 Oletteko määräaikaisessa työssä siksi, että:  

 1. kyseessä on koulutukseen liittyvä työharjoittelu (esim. oppisopimus)  

 2. kyseessä on koeaika  

 3. pysyvää työtä ei ollut tarjolla vai koska  

 4. ette halunnut pysyvää työtä?  

 Jos syynä on esim. ”työn luonne” tai ”projektityö”, valitaan vaihtoehdoista 3 ja 4 
sopivin. 

 

   

 Jos TS3=2  

TS5 Milloin työsuhteenne päättyy tai arvelette sen päättyvän?  

 Pvm:_ _._ _._ _ _ _  

 Arvio, jos ei muista tai tiedä tarkasti.  
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 Tarkistus: päivämäärän pitää olla tutkimusviikolla tai sen jälkeen.  

   

 Jos TS3=2  

TS6 Kuinka pitkästä määräaikaisuudesta on kyse? Kestääkö tämänhetkinen 
sopimuksenne: 

 

 1. alle kuukauden  

 2. 1 - 3 kk  

 3. 4 - 6 kk  

 4. 7 - 12 kk  

 5. yli vuoden mutta enintään 1,5 vuotta   

 6. yli 1,5 vuotta mutta enintään 2 vuotta  

 7. yli 2 vuotta mutta enintään 3 vuotta   

 8. yli kolme vuotta  

 EOS  

 Nykyisen määräaikaisen työsopimuksen kesto työn alkamisesta sen (arvioituun) 
päättymiseen.  

 

   

   

 TYÖLLISTEN TYÖAIKAKYSYMYKSET (PÄÄTYÖ)  
(ei PIPOLO-ryhmälle) 

 

   

 Kaikki työlliset (ei PIPOLO-ryhmälle)  

TA1 Teettekö (päätyössänne)  

 1. kokoaikatyötä  

 2. vai osa-aikatyötä?  

 EOS  

 Työaikaa verrataan kyseisen alan tai ammatin säännölliseen työaikaan.   

   

   

 Jos TA1=2 ja IKÄ 58–74-v.       

TA2 Oletteko osa-aikaeläkkeellä?  

 1. kyllä → TA3 

 2. ei   

 EOS  

   

 Jos TA1=2 (EU-lfs vuositieto, mutta kysymme kaikilla tutkimuskerroilla)  

TA3 Teettekö osa-aikatyötä, koska:  

 1. kokoaikatyötä ei ollut tarjolla, vai koska  

 2. opiskelette  

 3. hoidatte omia lapsia tai muuta omaista → TA4 
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 4. terveydellisistä syistä vai  

 5. haluatte jostain muusta syystä tehdä osa-aikatyötä?  

 EOS  

 Lue vaihtoehdot tarvittaessa, pääasiallinen syy jos useita.   

   

 Jos 5. kerta ja Jos TA3=3 (hoitovelvollisuudet osa-aikatyön syynä)  

TA4 Estääkö sopivien hoitopalveluiden puute Teitä tekemästä kokoaikatyötä?   

 1. kyllä  → TA5 

 2. ei  

 EOS  

   

 Jos 5. kerta ja Jos TA4=1  

TA5 Tarvitsetteko hoitoa:  

 1. alle 15-vuotiaalle lapselle vai  

 2. iäkkäälle, sairaalle tai vammaiselle omaiselle vai  

 3. molemmille?  

 EOS  

   

 Jos T1=2 ja työllinen  

TA6juont
o 

Seuraavat kysymykset koskevat päätyönne työaikajärjestelyjä sekä 
säännöllistä ja tehtyä viikkotyöaikaa. 

 

 Jos T1=1, eos ja työllinen  

 Seuraavat kysymykset koskevat työaikajärjestelyjänne sekä säännöllistä ja 
tehtyä viikkotyöaikaa. 

 

   

 Jos palkansaaja (T4=1,7,9)  

TA8 Teettekö (päätyössänne) vuorotyötä?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 EOS  

 Vuorotyö on työtä, jossa vuorot vaihtuvat säännöllisesti ennakolta sovituin 
ajanjaksoin. Vuoro voi jatkua enintään yhden tunnin yhdessä työhön sijalle 
tulleen vuoron kanssa tai vuorojen välissä voi olla enintään yksi tunti.  

Merkitse ”ei”, jos henkilö tekee säännöllisesti vain tiettyä vuoroa, esimerkiksi 
pelkästään yövuoroa. 

 

   

 Jos palkansaaja (T4=1,7 tai 9)  

TA6 Teettekö (päätyössänne) jaksotyötä eli periodityötä?  

 1. kyllä → TA7 

 2.  ei  

 EOS  
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 Jaksotyö on joustava työaikajärjestely, jonka piiriin kuuluvat työt ovat usein 
ympäri vuorokauden tehtävää vuorotyötä. 

Jaksotyössä (aiemmin periodityö tai epäsäännöllinen vuorotyö) säännöllinen 
työaika voidaan järjestää esimerkiksi siten, että se on 

• kolmen viikon pituisen tasoitusjakson aikana enintään 120 tuntia  

• kahden viikon pituisen tasoitusjakson aikana enintään 80 tuntia.  

Näin jaksotyössäkin työaika tasoittuu keskimäärin enintään 40 tuntiin viikossa. 

 

   

 Jos TA6=1  

TA7A Kuinka monta työtuntia on tasoitusjaksossa?  _ _ _ _  tuntia  

TA7B Kuinka monta viikkoa on tasoitusjaksossa vapaat mukaan lukien?_ _ viikkoa → laskuri 

 EOS → TA11 

 uusi, TA7B:n jälkeen, näkyy sinisellä tekstillä, tuntimäärä laskurista 
TA7A/TA7B, jos (TA7A≠eos ja TA7B≠eos) 

 

TA7C Keskimääräinen viikkotyöaika on _ _ _  [= tuntimäärä laskurista TA7A/TA7B ] 
tuntia edellisten kysymysten perusteella.   

 

 Tarkista tarvittaessa vastaajalta. Palaa korjaamaan TA6 tai TA7A ja TA7B, jos 
tarpeen. 

 

   

 Jos (T4=1,7,9 ja TA6≠1) eli palkansaaja, joka ei tee jaksotyötä  

TA9 Mikä on säännöllinen tai tavanomainen viikkotyöaikanne (päätyössä)? 
Ottakaa mukaan säännöllisesti tekemänne ylityöt, sekä palkattomat että 
palkalliset. 

 

 Jos yrittäjä tai yrittäjäperheenjäsen (T4=2–6)  

 Kuinka monta tuntia on tavanomainen työaikanne viikossa?  

 _ _ _  tuntia  

 000. Ei säännöllistä työaikaa, koska se vaihtelee viikosta toiseen  →TA10 tai 
TA11 

 EOS →TA10 tai 
TA11 

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

 Etsitään pidemmän aikavälin keskimääräistä viikkotyöaikaa.   

   

   

   

   

 Jos TA9=000, EOS ja T4=1,7, eos (palkansaaja)  

TA10 Työskentelettekö vain työhön kutsuttaessa? (Esim. tuuraajat, reservit)  

 1. Kyllä  

 2. Ei  

 EOS  
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 Jos TA7A=EOS tai TA7B=EOS tai TA9=000, EOS  

TA11 Voitteko arvioida keskimääräisen viikkotyöaikanne esimerkiksi 
viimeisimmän työssäolokuukauden perusteella? 

 

 _ _ _ tuntia  

 EOS  

 Tähän hälytys, jos tarjotaan nollaa.  

 Etsitään pidemmän aikavälin keskimääräistä viikkotyöaikaa.   

   

 Jos T1=2 ja Jos (KA1=1 tai KA2=1) ja (T1=1 tai T3U=1, 2) eli oli 
tutkimusviikolla työssä päätyössä ja työllinen ja useampia työpaikkoja. 

 

TA12juon
to 

Seuraavat kysymykset koskevat edelleen päätyötänne.  

 Jos (KA1=1 tai KA2=1) ja (T1=1, EOS tai T3U=1, 2, EOS) eli oli 
tutkimusviikolla työssä päätyöpaikassa 

 

TA12 Monenako päivänä olitte työssä viime/toissa viikolla?  

  _  päivää  

 Päätyöpaikka: Työpaikan nimi T6:sta  

 Vajaat päivät lasketaan kokonaisiksi.  

 Tarkistus: hyväksyy 1–7 päivää  

   

 Jos (KA1=1 tai KA2=1) ja (T1=1, EOS tai T3U=1, 2, EOS) eli oli 
tutkimusviikolla työssä päätyöpaikassa 

 

TA13 Työskentelittekö lauantaina pp.kk. (=tutkimusviikon lauantai)?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 EOS  

   

 Jos (KA1=1 tai KA2=1) ja (T1=1, EOS tai T3U=1, 2, EOS) eli oli 
tutkimusviikolla työssä päätyöpaikassa 

 

TA14 Työskentelittekö sunnuntaina pp.kk. (=tutkimusviikon sunnuntai)?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 EOS  

   

   

 Jos (KA1=1 tai KA2=1) ja (T1=1, EOS tai T3U=1, 2, EOS) ja (T4=1,7, 9) eli oli 
tutkimusviikolla työssä päätyöpaikassa ja palkansaaja. 

 

TA15 Teittekö viime/toissa viikolla (päätyössänne) ylityötä tai päivystystä 
työpaikalla? 

 

 1. teki ylityötä  

 2. teki päivystystä työpaikalla  

 3. teki sekä ylityötä että päivystystä  
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 4. ei tehnyt kumpaakaan  

 EOS  

 Palkallista tai palkatonta ylityötä tai muuta lisätyötä.  

   

 Jos TA15=1 tai 3  

TA16 Korvataanko nämä ylityötunnit Teille joko kokonaan tai osittain rahana tai 
vapaana? 

 

 1. Kyllä, kaikki tunnit korvataan  

 2. Kyllä, osa tunneista korvataan  

 3. Ei, ylitöitä ei korvata mitenkään  

 EOS  

   

P8 Kuinka monta tuntia teitte:  

P81 (Jos TA15=1,3 ja TA16=1 tai 2) ylityötä, joka korvataan joko rahana tai vapaana?             
_ _ _  tuntia 

 

P82 (Jos TA15=1,3 ja TA16=2, 3, 9) ylityötä, jota ei korvata rahana eikä vapaana?             
_ _ _  tuntia  

 

 Tarkistus jos P81 tai P82=0: "Jos ei ole tehnyt ylitöitä tutkimusviikolla, palaa 
korjaamaan TA15 ja TA16!" 

 

   

 Jos (KA1=1 tai KA2=1) ja (T1=1, EOS tai T3U=1, 2, EOS) eli jos oli 
tutkimusviikolla työssä päätyöpaikassa ja: 

 

 - jos palkansaaja (T4=1,7,9)  

TA17 Montako tuntia työskentelitte (päätyössänne) viime/toissa viikolla, kun 
mahdolliset ylityöt ja päivystys työpaikalla lasketaan mukaan ja tilapäiset 
tunninkin poissaolot vähennetään? 

 

 Jos (KA1=1 tai KA2=1) ja (T1=1, EOS tai T3U=1, 2, EOS) eli jos oli 
tutkimusviikolla työssä päätyöpaikassa ja: 

 

 - jos yrittäjä (T4=2-6)  

 Montako tuntia työskentelitte viime/toissa viikolla kaikkiaan? Tilapäiset 
tunninkin poissaolot vähennetään eikä kotona tapahtuvaa päivystystä tai 
kotitaloustyötä lueta työaikaan. 

 

 _ _ _ tuntia  

 Koskee viikkoa xx eli pp.kk.— pp.kk.vvvv  

   

   

 Jos TA11=EOS tai TA17=EOS   

TA18 Teittekö viime/toissa viikolla enemmän tai vähemmän työtunteja kuin 
tavallisesti? 

 

 1. teki enemmän kuin tavallisesti  

 2. teki vähemmän kuin tavallisesti  

 3. teki saman verran kuin tavallisesti  

 EOS  
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 Laskuri: TA17 - (TA7, TA9 tai TA11) tai TA18:n perusteella joko TA19, TA20 tai 
jos teki saman verran kuin tavallisesti siirrytään joko TA23, TEP0, TEP1, TEP6, 
S1 tai AT1. 

 

   

 Jos( TA7-laskurin tuottama viikkotyöaika–TA17 < 0 tai TA9–TA7 < 0 tai TA11–
TA17 < 0 tai TA18=1) ja TA15≠1,3 (ei tehnyt tutkimusviikolla ylityötä). 

Jos teki tutkimusviikolla ylityötä (TA15=1,3), voidaan TA19:n perusteella 
tehtävään tulostusmuuttujaan muodostaa arvo ’1’. 

 

TA19 Työskentelitte viime/toissa viikolla enemmän kuin tavallisesti (xx tuntia 
enemmän). Oliko syynä: 

 

 1. ylityö (palkallinen tai palkaton) vai  

 2. vaihteleva työaika (esim. joustava työaika, vuorotyö, jaksotyö tms.)?  

 3. muu syy  

 EOS  

 Pääasiallinen syy, jos useita.  

   

 Jos TA7-laskurin tuottama viikkotyöaika–TA17 > 0 tai TA9–TA7 > 0 tai TA11–
TA17 > 0 tai TA18=2 

 

TA20 Työskentelittekö tutkimusviikolla tavallista vähemmän siksi, että:  

 1. työaika vaihtelee (esim. jaksotyö, vuorotyö, joustava työaika, osa-aikatyö, osa-
aikaeläke, pekkasvapaa, ylityövapaa) vai 

 

 2. jostakin muusta syystä? → TA21 

 EOS → TA21 

 Työaika vaihtelee: tekee esim. jaksotyötä tai liukuvaa työaikaa tai työajat ovat 
muuten epäsäännölliset tai on ollut pekkas- tai ylityövapaalla. 
Muu syy: oli pois työstä esim. loman, sairauden, arkipyhän, lomautuksen takia. 
Valitse vaihtoehto 2, jos molemmat syyt vaikuttivat.  

 

   

 Jos TA20=2 tai EOS  

TA21 Oliko tavallista lyhyempään viikkotyöaikaan syynä:  

 1. tuotannollisista syistä johtuva töiden tai tilausten puute, lomautus    

 2. lakko tai työsulku  

 3. opintovapaa   

 4. oma sairaus tai tapaturma  

 5. omien lasten tai muun omaisen hoitaminen   

 6. muu poissaolo työstä perhe- tai henkilökohtaisesta syystä   

 7. vuosiloma, lomarahavapaa  

 8. arkipyhä (ml. joulu- ja juhannusaatto)   

 9. huono sää  

 10. työ alkoi tutkimusviikolla   

 11. työ päättyi tutkimusviikolla, ei uutta työtä?   

 12. muu syy   
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 EOS  

 Jos vastaaja ilmoittaa heti yhden syyn, tarkista oliko muita syitä ja valitkaa 
pääasiallinen syy. 
Palaa kysymykseen TA20, jos pääasiallinen syy oli vaihteleva työaika, 
esimerkiksi liukuva työaika, jaksotyö, vuorotyö, osa-aikatyö, osa-aikaeläke, 
pekkasvapaa tai ylityövapaa.  

 

   

 Jos TA21=5 eli hoiti lasta tai muuta omaista   

TA22 Olitteko viime/toissa viikolla:  

 1. äitiys- tai isyysvapaalla   

 2. vanhempainvapaalla (ml. isäkuukausi)  

 3. kokoaikaisella hoitovapaalla työstä tai   

 4. tilapäisellä hoitovapaalla työstä hoitamassa sairasta lasta   

 5. vai muuten hoitamassa lapsia tai muuta omaista?    

 EOS  

 Vaihtoehdot 1–4 ovat lakisääteisiä perhevapaita pienten lasten vanhemmille: 

Äitiysvapaa: äidin noin 3 kk pituinen vapaa lapsen syntymän yhteydessä 
Isyysvapaa: isän 3 viikon mittainen vapaa lapsen syntymän johdosta 
Vanhempainvapaa: kunnes lapsi n. 9 kk ikäinen, voi pitää joko äiti tai isä 
Hoitovapaa: alle 3-vuotiaan lapsen kotihoitoon tarkoitettu vapaa, voi pitää joko 
äiti tai isä 
Tilapäinen hoitovapaa: oikeus muutaman päivän poissaoloon lapsen äkillisen 
sairauden takia 

Jos kyse ei ole näistä perhevapaista (esim. henkilö ottanut muuten vapaata sairaan 
omaisen hoitamista varten), merkitse 5. 

 

   

 Jos ((KA1=1 tai KA2=1) ja (T1=1, EOS tai T3U=1, 2, EOS)) ja TA21≠4) eli oli 
tutkimusviikolla työssä päätyöpaikassa ja TA21≠4 

 

TA23 Olitteko viime/toissa viikolla yhtään päivää pois (pää)työstä oman sairauden 
tai tapaturman takia? 

 

 1. kyllä  

 2. ei  

 EOS  

 Vain koko päivän poissaolot.  

   

   

 Jos TA23=1 tai TA21=4  

TA24 Kuinka monta kokonaista työpäivää olitte pois (sairauden tai tapaturman 
takia viime/toissa viikolla)? 

 

 _ työpäivää  

 Vain koko päivän poissaolot. Jos oli sairauden takia tehnyt lyhyempiä työpäiviä, 
merkitse 0 päivää. 

 

 Tarkistus: Hyväksyy 0—7 päivää  
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 TYÖLLISET, työssä 4 viikon aikana, 5. tutkimuskerta                  PÄÄTYÖ 
(ei PIPOLO-ryhmälle)               

 

 Niille työllisille, jotka eivät ole tehneet päätyötään 4 viikon aikana, voidaan 
myöhemmin tehtäviin tulostusmuuttujiin lisätä arvo ’3’ eli ’ei’.  

 

   

 5. tutkimuskerta ja työllinen, joka on tehnyt päätyötä neljän viikon aikana: 
työllinen ja ((KA1=1 tai KA2=1) ja (T1=1, 9 tai T3U=1, 2, 9)) tai KA8A=1–3 tai 
KA8B=1 

 

TEP1juon
to 

Seuraavaksi kysyn (päätyönne) työaikajärjestelyistä viimeksi kuluneiden 
neljän viikon ajalta eli pp.kk.—pp.kk.vvvv  (=tutkimusviikon sunnuntai ja sitä 
edeltäneet 4 viikkoa). 

 

   

 5. tutkimuskerta ja työllinen, jolla useita työpaikkoja ja ollut työstä pois alle 4 
viikkoa: työllinen ja KA8B=1 

 

TEP0 Oletteko ollut työssä neljän viikon aikana vai olitteko koko jakson pois 
päätyöstä?  

 

 1. oli työssä päätyöpaikassa edes yhtenä päivänä neljän viikon aikana → TEP1 

 2. oli pois päätyöstä koko neljän viikon ajan → TEP6 tai 
S1 tai AT1 

 Viimeksi kuluneiden neljän viikon aikana = pp.kk.—pp.kk.vvvv   

   

 5. tutkimuskerta ja työllinen, joka on tehnyt päätyötä neljän viikon aikana: 
työllinen ja ((KA1=1 tai KA2=1) ja (T1=1, 9 tai T3U=1, 2, 9)) tai  
KA8A=1–3 tai TEP0=1 

 

TEP1 Työskentelittekö silloin iltaisin kello 18 ja 23 välisenä aikana?  

 1. kyllä, säännöllisesti  

 2. kyllä, silloin tällöin  

 3. ei  

 EOS  

 Viimeksi kuluneiden neljän viikon aikana = pp.kk.—pp.kk.vvvv   

   

 5. tutkimuskerta ja työllinen, joka on tehnyt päätyötä neljän viikon aikana: 
työllinen ja ((KA1=1 tai KA2=1) ja (T1=1, 9 tai T3U=1, 2, 9)) tai  
KA8A=1–3 tai TEP0=1 

 

TEP2 Työskentelittekö silloin öisin kello 23 ja 06 välisenä aikana?  

 1. kyllä, säännöllisesti  

 2. kyllä, silloin tällöin  

 3. ei  

 EOS  

 Viimeksi kuluneiden neljän viikon aikana = pp.kk.—pp.kk.vvvv   

   

   

 5. tutkimuskerta ja työllinen, joka on tehnyt päätyötä neljän viikon aikana: 
 työllinen ja ((KA1=1 tai KA2=1) ja (T1=1, 9 tai T3U=1, 2, 9)) tai  
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KA8A=1–3 tai TEP0=1 

TEP3 Työskentelittekö silloin yhtenä tai useampana lauantaina?  

 1. kyllä, vähintään kahtena lauantaina  

 2. kyllä, yhtenä lauantaina  

 3. ei  

 EOS  

 Viimeksi kuluneiden neljän viikon aikana = pp.kk.—pp.kk.vvvv   

   

 5. tutkimuskerta ja työllinen, joka on tehnyt päätyötä neljän viikon aikana: 
työllinen ja ((KA1=1 tai KA2=1) ja (T1=1, 9 tai T3U=1, 2, 9)) tai  
KA8A=1–3 tai TEP0=1 

 

TEP4 Työskentelittekö silloin yhtenä tai useampana sunnuntaina?  

 1. kyllä, vähintään kahtena sunnuntaina  

 2. kyllä, yhtenä sunnuntaina  

 3. ei  

 EOS  

 Viimeksi kuluneiden neljän viikon aikana = pp.kk.—pp.kk.vvvv   

   

 5. tutkimuskerta ja työllinen, joka on tehnyt päätyötä neljän viikon aikana: 
työllinen ja ((KA1=1 tai KA2=1) ja (T1=1, 9 tai T3U=1, 2, 9)) tai  
KA8A=1–3 tai TEP0=1 

 

TEP5 Oletteko viimeisen neljän viikon aikana tehnyt ansiotyötä kotonanne:  

 1. säännöllisesti  

 2. silloin tällöin vai  

 3. ei lainkaan?  

 Viimeksi kuluneiden neljän viikon aikana = pp.kk.—pp.kk.vvvv   

   

 5. tutkimuskerta ja Kaikki työlliset palkansaajat eli jos T4=1,7 tai 9  

TEP6 Mitkä ovat päätyöstä saamanne kuukausitulot veroja vähentämättä 
(bruttotulo)?  
Lue tarvittaessa ohje: Tuloon lasketaan säännöllisesti maksettavat 
vuorotyölisät, henkilökohtaiset lisät ja vastaavat, mutta ei satunnaisesta 
ylityöstä saatuja korvauksia. 

 

 Kuukausitulo päätyöstä noin : _ _ _ _ _ _ _ _ euroa  

 Tulospalkkiot ja bonukset, joita maksetaan harvemmin kuin kerran kuukaudessa 
tulisi ottaa huomioon kuukausiansiota arvioitaessa. 

Jos henkilö ei osaa sanoa kuukausituloaan, mutta osaa arvioida vuositulonsa, 
kysy se ja jaa kahdellatoista.  

Arvio, jos ei muista tai tiedä tarkasti.   

 

 Hälytys jos kuukausituloksi tarjotaan yli 9999 euroa: Tarkista, merkitsitkö 
kuukausitulon oikein. Olet nyt kirjoittanut xxxxxxxx euroa.  

 

   

 TYÖLLISET, SIVUTYÖ           (ei PIPOLO-ryhmälle)   
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 Jos T1=2  

S1juonto Seuraavaksi kysyn (tärkeimmästä) sivutyöstänne.  

   

 Jos T1=2  

S1 Oletteko sivutyössänne:  

 1. palkansaaja  

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

 3. muu yrittäjä  

 4. ammatinharjoittaja tai freelancer  

 5. työssä perheenjäsenen maatilalla palkatta  

 6. vai työssä perheenjäsenen yrityksessä palkatta?  

 7. muu  

 EOS  

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

   

 Jos S1=2, 3 tai 4  

S2 Onko Teillä palkattua työvoimaa?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 EOS  

   

 Jos palkansaaja (S1=1,7 tai 9)  

S2P Oletteko sivutyössänne vuokratyöntekijä?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 EOS  

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

 

   

 Jos S2P=1  

S3juonto Seuraavat kysymykset koskevat sitä työpaikkaa, jossa työskentelitte 
viime/toissa viikolla. Eivät siis sitä henkilöstöpalveluyritystä, joka on 
työnantajanne. 

 

   

   

   

 Jos T1=2  

S3 Mikä on (tärkeimmän) sivutyöpaikkanne tai toimipaikkanne nimi?  
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 Nimi:________________________________  

 EOS  

 (JOS S2P≠1) Edellisen kerran vastaus: _________________ (2.–5. kerralla)  

 Jos kyseessä on monitoimipaikkainen yritys, kysytään toimipaikan nimeä (ei 
työnantajaa). Tietoa tarvitaan toimialan koodaamisessa. 

 

   

 Jos T1=2 ja S1=1, 5–7 tai 9  

S4 Missä kunnassa tämä sivutyöpaikka sijaitsee?  

 Jos T1=2 ja S1=2–4  

 Missä kunnassa tämä yritys tai maatila sijaitsee?  

 Kunnan nimi:___________________________ (kuntanumeroluettelo)  

 200. Ulkomaa →S6 

 977. EOS  

 (JOS S2P≠1) Edellisen kerran vastaus: _________________ (2.–5. kerralla)  

 Jos tekee työtä usean kunnan alueella, valitaan se kunta, josta saa työohjeet.  

   

S5 Entä mikä on tämän työpaikan katu- tai muu tarkempi osoite (lähiosoite)?  

 Avovastaus, tekstiä korkeintaan 50 merkkiä.  

 EOS  

 (JOS S2P≠1) Edellisen kerran vastaus: _________________ (2.–5. kerralla)  

 Tarpeen, jos kunnassa useita saman työnantajan toimipaikkoja.   

   

 Jos S4= 200 (ulkomailla) ja S1=1, 5–7 tai 9:  

S6 Missä maassa sivutyötyöpaikkanne sijaitsee?  

 Jos S4=200 (ulkomailla) ja S1=2–6  

 Missä maassa sivutoiminen yrityksenne sijaitsee?  

 Kirjoita maan nimi:__________________________ (TK:n valtioluokitus)  

 EOS  

 (JOS S2P≠1) Edellisen kerran vastaus: _________________ (2.–5. kerralla)  

   

   

 Jos palkansaaja tai yrittäjäperheenjäsen (S1=1, 5–7 tai 9)  

S7 Mikä on sivutyöpaikkanne toimiala?  

 Jos yrittäjä (S1=2–4)  

 Mikä on sivutoimisen yrityksenne toimiala?  

 Avovastaus, koodataan tilastossa  

 EOS  

 (JOS S2P≠1) Edellisen kerran vastaus: _________________ (2.–5. kerralla)  

 Toimiala kuvaa toimintaa, jota toimipaikka pääasiassa harjoittaa.   
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Tietoa tarvitaan toimialan koodauksen aputiedoksi, joten kirjattava tarpeeksi 
tarkalla tasolla. Avuksi voi esimerkiksi kysyä, mitä työpaikassa valmistetaan, 
tehdään, myydään tai hoidetaan. 
Esimerkiksi metalliputkien valmistus, tierakennus, naistenvaatekauppa, 
henkilöstöruokala, vanhainkoti, sairaala, peruskoulu. 

   

 Jos S1=2 tai 5  

S8 Mikä on tilan päätuotantosuunta valikko 

 1. Viljanviljely  

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

 3. Maitokarjatalous  

 4. Lihakarjatalous  

 5. Sikojen hoito  

 6. Siipikarjanhoito  

 7. Muu kotieläintalous  

 8. Turkistarhaus  

 9. Poronhoito  

 10. Metsänhoito  

 11. Maatalouden sivuelinkeinot (esim. matkailu, ratsastus)  

 12. Muu  

 EOS  

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

 Vuoden aikana saatujen tai saatavien bruttotulojen perusteella tärkein 
tuotantosuunta. 

 

   

 Jos T3U=1 tai 3 eli teki sivutyötä tutkimusviikolla  

S10 Montako tuntia työskentelitte viime/toissa viikolla sivutyössänne (kaikissa 
sivutöissä yhteensä, jos useita)? 

 

 _ _ _ tuntia  

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

 EOS  

 Tilapäiset poissaolot vähennetään.  

  →AT1 

   

 TYÖLLISTEN ALITYÖLLISYYS                              (ei PIPOLO-ryhmälle)  

 Kaikki työlliset (ei PIPOLO-ryhmälle)  

 Kysymysten muotoiluun vaikuttava ongelma: Jos henkilöllä on sivutyö, emme 
tiedä, mikä on hänen nykyinen keskimääräinen työtuntimääränsä kaikissa 
työpaikoissa yhteensä. Sivutyöstä kysytään vain tutkimusviikolla tehdyt työtunnit. 

 

   

AT1 Haluaisitteko tällä hetkellä tehdä enemmän työtunteja, kuin mihin Teillä 
nykyisin työssänne/töissänne on mahdollisuus? 
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 1. kyllä →AT2 

 2. ei →AT5 

 EOS →AT5 

 Olettaen että pidempi työaika merkitsee suurempaa palkkaa tai ansioita.  

   

 5. tutkimuskerta ja Jos AT1=1  

AT2 Millä lailla haluaisitte lisätä nykyistä työaik aanne? Haluaisitteko:  

 1. sivutyön  

 2. vaihtaa sellaiseen työhön, jossa on pidempi työaika  

 3. tehdä enemmän työtunteja nykyisessä työssä  

 4. vai sopivatko kaikki mainitut tavat Teille?  

 EOS  

   

 Jos AT1=1  

AT3 Jos sopivaa työtä tai lisätunteja nyt tarjottaisiin, voisitteko aloittaa noin 
kahden viikon kuluessa? 

 

 1. kyllä  

 2. ei  

 EOS →AT5 

   

 5. tutkimuskerta ja Jos AT3=2  

AT4 Onko työn vastaanottamisen esteenä:  

 1. opiskelu   

 2. varusmies- tai siviilipalvelu  

 3. nykyisen työn irtisanomisaika  

 4. perhesyyt (esim. lastenhoito, raskaus, muu omaisen hoito)  

 5. vai oma sairaus tai työkyvyttömyys?  

 6. Muu syy  

 EOS  

   

   

   

 Kaikki työlliset   

AT5 Mikä olisi nykyisessä elämäntilanteessanne Teille sopiva työtuntimäärä 
viikossa olettaen, että työajan pituus vaikuttaa ansioihin? 

 

 Keskimäärin _ _ _  tuntia viikossa  

 EOS   

 Toivottu keskimääräinen viikkotyöaika kaikissa työpaikoissa yhteensä.  
Olettaen, että lyhyempi työaika merkitsee pienempää palkkaa ja pidempi 
suurempaa palkkaa tai muita ansioita. 
Vastaajan normaali viikkotyöaika päätyössä on _ _ _  tuntia (tunnit kysymyksestä 

 



 26

TA7:n laskuri, TA9 tai TA11). 

   

   

 TYÖLLISTEN TYÖN ETSIMINEN (ei PIPOLO-ryhmälle)  

   

 Kaikki työlliset   

TE1juont
o 

Seuraavaksi kysyn työn etsimisestä viimeksi kuluneiden neljän viikon aikana 
eli pp.kk.vvvv—pp.kk.vvvv (=tutkimusviikon sunnunta i ja sitä edeltäneet 
neljä viikkoa). Kaikenlaiset työnhakutavat kelpaavat, kuten esimerkiksi 
yhteydenotto työvoimatoimistoon, lehti-ilmoitusten ja internetin 
seuraaminen tai tuttavilta kysely. Myös osa-aikatyön ja lyhyen 
määräaikaisen työn etsiminen otetaan huomioon.  

 

   

TE1 Oletteko viimeisen neljän viikon aikana etsinyt uutta työpaikkaa tai 
sivutyötä tai valmistellut yrittäjäksi ryhtymistä? 

 

 1. kyllä → TE2 

 2. ei → R1TY 

 EOS → R1TY 

 Viimeisen neljän viikon aikana = pp.kk.—pp.kk.vvvv  
Merkitään ”ei”, jos on ehtinyt aloittaa työn viimeistään tutkimusviikolla eli jos 
etsi nykyistä pää- tai sivutyötä. 

 

   

 Jos TE1 =1  

TE2 Milloin aloitte etsiä työtä?  

 Pvm:_ _._ _._ _ _ _  

 EOS  

 Tarkoitetaan viimeisintä yhtämittaista työnetsimisjaksoa.  
Arvio, jos ei muista tai tiedä tarkkaan. 

 

 Tarkistus: aika ei voi olla ennen kuin täytti 15 vuotta eikä tutkimusviikon jälkeen.  

   

   

   

   

   

 Jos TE1=1  

TE3 Etsittekö ensisijaisesti:  

 1. palkansaajatyötä  

 2. vai työtä yrittäjänä tai ammatinharjoittajana?  

 EOS  

   

 Jos TE1=1  

TE4 Luettelen seuraavassa erilaisia työnhakutapoja. Mitä niistä Te olette  
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käyttänyt viimeisen neljän viikon aikana eli pp.kk.—pp.kk.vvvv 
(tutkimusviikon sunnuntai ja sitä edeltäneet neljä viikkoa)?  

 Kaikki kohdat erillisinä kysymyksinä, joihin vastataan joko kyllä tai ei. Jokaiseen 
myös ohjeteksti, josta ilmenevät ym. päivämäärät. 

 

   

TE401 Olitteko yhteydessä työvoimatoimistoon saadaksenne työtä?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 Viimeisen neljän viikon aikana eli pp.kk.—pp.kk.vvvv   

TE402 Olitteko yhteydessä yksityiseen toimialapalveluun (työvoimanvuokraus- tai  -
välitystoimistoon)? 

 

TE403 Kysyittekö työtä suoraan työnantajilta?  

TE404 Kysyittekö työtä ystäviltä, sukulaisilta, ammattiliitosta tai muualta?  

TE405 Seurasitteko työpaikkailmoituksia esimerkiksi lehdissä, internetissä, teksti-tv:ssä 
tai ilmoitustauluilla? 

 

TE406 Laitoitteko työpaikkailmoituksia tai vastasitteko niihin?  

TE407 Olitteko työpaikkahaastattelussa tai soveltuvuustestissä?  

   

 Kysytään, jos TE3=2 tai 9 (muille tallennetaan ”ei”):  

TE408 Etsittekö tonttia, toimitiloja tai laitteita yritystä varten?  

TE409 Haitteko rahoitusta, lupia, lisenssejä tai vastaavaa aloittaaksenne yrityksen?  

   

 Kysytään, jos kohdissa 1–9 ei ole yhtään ”kyllä” vastausta:  

TE410 Odotitteko tietoa työvoimatoimistosta?  

TE411 Odotitteko tietoa työnhaun tuloksesta?  

TE412 Yritittekö jollain muulla tavalla saada työtä?  

   

 Jos 5. tutkimuskerta ja jos TE1=1  

TE5 Etsittekö:  

 1. uutta työpaikkaa vai  

 2. sivutyötä nykyisen työn lisäksi? →T18 

 EOS  

   

 Jos 5. tutkimuskerta ja jos Jos TE5=1  

TE6 Etsittekö uutta työtä, koska  

 1. nykyinen työ on epävarma tai päättyy (määräaikainen)  

 2. nykyinen työ on välivaihe  

 3. haluatte pidemmän työajan kuin nykyisessä työssä  

 4. haluatte lyhyemmän työajan kuin nykyisessä työssä  

 5. vai koska haluatte paremmat työolot (esim. parempaa palkkaa, lyhyempää 
työmatkaa)?  
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 6. muu syy  

 EOS  

   

 Jos TE3=1 tai 9 (etsii palkansaajatyötä)  

TE7 Haluaisitteko:  

 1. kokoaikatyötä → TE8 

 2. vai osa-aikatyötä? → TE9 

 EOS  

   

 Jos TE7=1  

TE8 Olisitteko valmis ottamaan vastaan osa-aikatyön?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 EOS  

   

 Jos TE7=2  

TE9 Olisitteko valmis ottamaan vastaan kokoaikatyön?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 EOS  

   

 TYÖLLISET, TYÖNHAKIJAREKISTERI                         5. tutkimuskerta  

   

 5. tutkimuskerta ja Jos työllinen ja  ikä 16–64 vuotta  

R1TY Onko Teillä voimassaoleva työnhaku työvoimatoimistossa?  

 1. kyllä  

 2. ei → KA14T 

 EOS  

 Työllinenkin voi hakea uutta työtä työvoimatoimiston kautta, mutta häntä ei 
kirjata työttömäksi työnhakijaksi. 

 

   

   

 5. tutkimuskerta ja Jos R1TY=1 tai EOS  

R2TY Maksetaanko Teille työttömyysturvaa?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 EOS  

 Työttömyysturvaksi lasketaan seuraavat tuet: 
- Ansiopäiväraha (maksajana työttömyyskassa) 
- Peruspäiväraha (maksajana Kela) 
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- Työmarkkinatuki (maksajana Kela) 

   

 TYÖLLISTEN PÄÄASIALLINEN TOIMINTA          (ei PIPO LO-ryhmälle)   

   

 Jos työllinen  

KA14T 

uusi 

Onko ansiotyö, ammatinharjoittaminen tai yrittäminen pääasiallinen 
toimintanne? 

 

 1. Kyllä  

 2. Ei → KA15T 

 EOS  

 Jos pääasiallisessa toiminnassa on tapahtunut muutoksia, niin kysy tilanne 
tutkimusviikolla xx eli pp.kk.—pp.kk.vvvv). 
Pääasiallinen on se toiminta, johon käyttää eniten aikaa tai josta saa eniten tuloja.  

 

   

 Työllinen jos KA14T≠1  

KA15T Mikä seuraavista kuvaa parhaiten pääasiallista toimintaanne:   

 1. työtön  

 2. opiskelija, koululainen  

 3. vanhuuseläkkeellä (eläkkeellä iän, työvuosien tai vapaaehtoisen 
eläkevakuutuksen perusteella tai työttömyyseläkkeellä) 

 

 4. työkyvyttömyyseläkkeellä tai muuten pitkäaikaisesti sairas  

 5. hoidatte omia (alle 15-v.) lapsia   

 6. hoidatte iäkästä, sairasta tai vammaista omaista?  

 7. varusmies- tai siviilipalvelussa →hälytys 

 8. tekee jotain muuta  

 EOS  

 Jos pääasiallisessa toiminnassa on tapahtunut muutoksia, niin kysy tilanne 
tutkimusviikolla xx eli pp.kk.—pp.kk.vvvv)  

 

 HÄLYTYS  jos KA15T=7” Onko henkilö todella ollut tutkimusviikolla varusmies- 
tai siviilipalvelussa? Jos oli, palaa korjaamaan kysymys H7.” 

 

   

 → KOULUTUSKYSYMYKSET  
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 EI-TYÖLLISTEN VIIMEISIN TYÖ  
(ei PIPOLO-ryhmälle, jolle on tehty työllisten vastaavat kysymykset) 

 

   

 Jos 15–74-v ja KA3=2 eli ei-työllinen (pl. PIPOLO-ryhmä, jolle työllisten 
vastaavat kysymykset) 

 

M1 Oletteko joskus aikaisemmin ollut ansiotyössä?  

 1. kyllä  

 2. ei →EE1 

 EOS →EE1 

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

Ansiotyö tarkoittaa työtä palkansaajana, yrittäjänä tai ammatinharjoittajana sekä 
palkatonta työtä samaan kotitalouteen kuuluvan perheenjäsenen yrityksessä tai 
maatilalla.  
Vapaaehtoistyö tai omaishoitajana toimiminen ei ole ansiotyötä. 
Nuorten lyhyitä, alle kuukauden kestäneitä kesätöitä ei tarvitse merkitä. 

 

   

 Jos M1=1  

M2 Minä vuonna viimeisin ansiotyönne päättyi?  

 Vuosi_ _ _ _  

 EOS →M2B 

 Arvio, jos ei muista tai tiedä tarkkaan.   

 Jos tutkimusvuosi miinus työn päättymisvuosi >7→ E1  

   

 Jos tutkimusvuosi – vuosiluku M2:ssa < = 2  

M2C Minä kuukautena työ päättyi?  

 Kuukausi:_ _   

 EOS  

 Arvio, jos ei muista tai tiedä tarkkaan.   

 Voi saada arvot 1–12, EOS  

   

 Jos M2=EOS  

M2B Oletteko ollut ansiotyössä viimeksi kuluneiden 8 vuoden aikana?  

 1. kyllä →M6 

 2. ei →EE1 

 3. EOS →EE1 

   

 Jos tutkimusvuosi miinus työn päättymisvuosi= 0 - 7 v. TAI M2B=1   

M6 Olitteko viimeisimmässä työssänne:  

 1. palkansaaja →M7P 

 2. maatalousyrittäjä (ml. metsä-, puutarha- yms.) →M7 
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 3. muu yrittäjä →M7 

 4. ammatinharjoittaja tai freelancer →M7 

 5. työssä perheenjäsenen maatilalla palkatta →M8 

 6. vai työssä perheenjäsenen yrityksessä palkatta? →M8 

 7. muu →M7P 

 EOS →M7P 

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

   

 Jos viimeisimmässä työssä palkansaaja (M6=1,7 tai 9)  

M7P Olitteko vuokratyöntekijä?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 EOS  

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

 

   

 Jos M6=2,3 tai 4  

M7 Oliko Teillä palkattua työvoimaa?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 EOS  

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

   

   

 Jos tutkimusvuosi miinus työn päättymisvuosi= 0 - 7 v. TAI M2B=1  

M8 Mikä oli työpaikkanne tai toimipaikkanne nimi?  

 Nimi:________________________________________  

 (JOS M7P≠1) Edellisen kerran vastaus: _________________ (2.–5. kerralla)  

 Jos kyseessä on monitoimipaikkainen yritys, kysytään toimipaikan nimeä (ei 
työnantajaa). Tietoa tarvitaan toimialan koodaamisessa. 

 

   

 Jos tutkimusvuosi miinus työn päättymisvuosi= 0 - 7 v. TAI M2B=1  

M9 Missä kunnassa työ sijaitsi?  

 Kunnan nimi:_________________________________ → (kuntanumeroluettelo)  

 200. ulkomaa →M11 

 EOS (997)  

 (JOS M7P≠1) Edellisen kerran vastaus: _________________ (2.–5. kerralla)  

 Jos teki työtä usean kunnan alueella, valitaan se kunta, josta sai työohjeet.  
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 Jos tutkimusvuosi miinus työn päättymisvuosi= 0 - 7 v. TAI M2B=1  

M10 Entä mikä oli työpaikkanne katu- tai muu tarkempi osoite (lähiosoite)?  

 Avovastaus,  tekstiä korkeintaan 50 merkkiä.  

 EOS  

 (JOS M7P≠1) Edellisen kerran vastaus: _________________ (2.–5. kerralla)  

 Tarpeen, jos kunnassa useita saman työnantajan toimipaikkoja.  

   

 Jos M9=200 (ulkomaat)  

M11 Missä maassa työpaikka sijaitsi?  

 Maan nimi:______________________________ → (TK:n valtioluokitus)  

 EOS  

 (JOS M7P≠1) Edellisen kerran vastaus: _________________ (2.–5. kerralla)  

   

 Jos palkansaaja (M6=1,7,9) ja tutkimusvuosi miinus työn päättymisvuosi<8 tai 
M2b=1 

 

M12 Mikä oli työpaikkanne toimiala?  

 Jos yrittäjä (M6=2–6) ja tutkimusvuosi miinus työn päättymisvuosi<8 tai M2B=1  

 Mikä oli yrityksenne toimiala?  

 Avovastaus, koodataan tilastossa  

 EOS  

 (JOS M7P≠1) Edellisen kerran vastaus: _________________ (2.–5. kerralla)  

 Toimiala kuvaa toimintaa, jota toimipaikka pääasiassa harjoittaa.  
Tietoa tarvitaan toimialan koodauksen aputiedoksi, joten kirjattava tarpeeksi 
tarkalla tasolla. Avuksi voi esimerkiksi kysyä, mitä työpaikassa valmistetaan, 
tehdään, myydään tai hoidetaan.  
Esimerkiksi metalliputkien valmistus, tierakennus, naistenvaatekauppa, 
henkilöstöruokala, vanhainkoti, sairaala, peruskoulu. 

 

   

 Jos M6=2 tai 5  

M13 Mikä oli tilan päätuotantosuunta? valikko 

 1. Viljanviljely  

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

 3. Maitokarjatalous  

 4. Lihakarjatalous  

 5. Sikojen hoito  

 6. Siipikarjanhoito  

 7. Muu kotieläintalous  

 8. Turkistarhaus  

 9. Poronhoito  

 10. Metsänhoito  
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 11. Maatalouden sivuelinkeinot (esim. matkailu, ratsastus)  

 12. Muu  

 EOS  

 (JOS M7P≠1) Edellisen kerran vastaus: _________________ (2.–5. kerralla)  

 Vuoden aikana saatujen tai saatavien bruttotulojen perusteella tärkein 
tuotantosuunta. 

 

   

 Jos tutkimusvuosi miinus työn päättymisvuosi= 0 - 7 v. TAI M2B=1  

M14 Mikä oli ammattinne tässä työpaikassa?  

 Ammattinimike:________________________________ → (ammattihakemisto)  

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

   

 Jos M14=eos (Ei kysytä, jos ammattikoodi on löytynyt)  

M14.2 Mitkä olivat tärkeimmät työtehtävänne?_____________________________  

   

 Esitäyttöjen ja tietojen kopioimisen takia kysytään M15 ensimmäisellä 
tutkimuskerralla (eikä vasta viidennellä) ja kopioidaan vastaus seuraaville 
kerroille, jos tilanne ei ole muuttunut. 

 

 Jos tutkimusvuosi miinus työn päättymisvuosi= 0 - 7 v. TAI M2B=1  

M15. Mistä syystä työnne päättyi tai jäitte pois työstä?  

 01. irtisanottiin tai lomautettiin (työnantaja päätti työsuhteen tuotannollisista tai 
taloudellisista syistä)  

 

 02. määräaikainen työ päättyi (esimerkiksi kausityö)   

 03. jäi hoitamaan omia lapsia tai muuta omaista   

 04. muu perhesyy  

 05. sairastui, tuli työkyvyttömäksi, jäi työkyvyttömyyseläkkeelle   

 06. opiskelu alkoi/jatkui  

 07. jäi varhaiseläkkeelle (esim. työttömyys-, sukupolvenvaihdos- tai 
luopumiseläke tai vapaaehtoinen eläkevakuutus) 

 

 08. jäi vanhuuseläkkeelle (eläkkeelle iän tai työvuosien perusteella (normaali 
eläkeikä tai työvuodet)  

 

 09. aloitti varusmies- tai siviilipalvelun   

 10. muu syy (esim. irtisanoutui tai lopetti yritystoiminnan muista kuin edellä 
mainituista syistä). 

 

 EOS  

 Lue vaihtoehdot tarvittaessa.  
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 EI-TYÖLLISTEN TYÖN ETSIMINEN   

 Jos ei-työllinen (ml. PIPOLO-ryhmä)   

   

EE1juont
o 

Seuraavaksi kysyn työn etsimisestä viimeksi kuluneiden neljän viikon aikana 
eli pp.kk.vvvv—pp.kk.vvvv (tutkimusviikon sunnuntai  ja sitä edeltäneet 
neljä viikkoa). Kaikenlaiset työnhakutavat kelpaavat, kuten esimerkiksi 
yhteydenotto työvoimatoimistoon, lehti-ilmoitusten ja internetin 
seuraaminen tai tuttavilta kysely. Myös osa-aikatyön ja lyhyen 
määräaikaisen työn etsiminen otetaan huomioon.  

 

   

 Ei-työlliset KA3=2 (pl. PIPOLO-ryhmä, jolla on työsuhde voimassa)   

EE1 Oletteko viimeisen neljän viikon aikana hakenut ansiotyötä, valmistellut 
yrittäjäksi ryhtymistä tai odottanut aiemmin sovitu n työn alkua? 

 

 1. kyllä, on etsinyt työtä →EE7 

 2. ei etsinyt neljän viikon aikana, koska odotti aiemmin sovitun työn alkua →EE2 

 3. ei ole etsinyt työtä (eikä odottanut aiemmin sovitun työn alkua) →EE2 

 EOS →EE2 

 Viimeisen neljän viikon aikana = pp.kk.–pp.kk.vvvv (tutkimusviikon sunnuntai ja 
sitä edeltäneet neljä viikkoa) 
Aiemmin sovittu työ = Oli etsinyt työtä yli kuukausi sitten ja sopinut aloittavansa 
työn joskus tutkimusviikon jälkeen. 

 

   

 PIPOLO=1 (ei-työlliset, joilla on työsuhde) eli jos KA3=1 ja T4=1,7, eos ja 
(L2=2, eos tai (KA4<>5 ja KA5<>1 ja L2<>2, eos ja (KA8A=>14, eos tai 
KA8B=3, eos)) 

 

EE1B. Oletteko viimeisen neljän viikon aikana etsinyt uutta työpaikkaa tai 
sivutyötä tai valmistellut yrittäjäksi ryhtymistä? 

 

 1. kyllä →EE7 

 2. ei →EE2 

 EOS →EE2 

 Viimeisen neljän viikon aikana = pp.kk.—pp.kk.vvvv.  
Kysymys tulee niille, jotka ovat olleet yli 3 kk pois työstä eivätkä saa edes puolta 
normaalista palkasta.  

 

   

 Jos EE1=2, 3 tai 9   

EE2 Olisitteko halunnut tehdä viime/toissa viikolla ansiotyötä, jos sopivaa työtä 
olisi silloin ollut tarjolla? 

 

 (PIPO=1 ryhmä) Jos EE1B=2 tai 9   

 Olisitteko halunnut tehdä viime/toissa viikolla ansiotyötä?  

 1. kyllä → EE3A 

 2. ei  → EE3B 

 EOS → EE3B 
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 5. tutkimuskerta ja jos (EE1=3,9 ja EE2=1) tai (EE1B=2,9 ja EE2=1)   

EE3A Miksi ette hakenut työtä, vaikka halusitte tehdä työtä?  

 (pp.kk.—pp.kk.vvvv välisenä aikana)  

 1. odotti oman lomautuksen päättymistä → E12 ?? 

 2. oma sairaus tai vamma esteenä →EE13 

 3. hoiti omaa lasta tai muuta omaista →EE5 

 4. muu henkilökohtainen tai perhesyy  →EE13 

 5. opiskelu, koulunkäynti →EE13 

 6. oli jäänyt kokonaan eläkkeelle →EE13 

 7. uskoi, ettei työtä ole saatavilla →EE13 

 8. muu syy →EE13 

 EOS →EE13 

 Lue vaihtoehdot tarvittaessa. Jos syitä on useita, kysytään pääasiallinen syy. 
Jos henkilöllä on voimassaoleva työsuhde, kysytään syy, miksi hän on vapaalla 
työstä, esimerkiksi hoiti omaa lasta, oli opintovapaalla tms. 

 

   

  5. tutkimuskerta ja jos EE2=2 tai 9  

EE3B Miksi ette juuri silloin halunnut työtä?  

 1. odotti oman lomautuksen päättymistä → R1ETY 

 2. oma sairaus tai vamma esteenä → R1ETY 

 3. hoiti omaa lasta tai muuta omaista → EE5 

 4. muu henkilökohtainen tai perhesyy  → R1ETY 

 5. opiskelu, koulunkäynti → R1ETY 

 6. on jäänyt kokonaan eläkkeelle → R1ETY 

 7. uskoi, ettei työtä ole saatavilla → R1ETY 

 8. muu syy  → R1ETY 

 EOS → R1ETY 

 Lue vaihtoehdot tarvittaessa. Jos syitä on useita, kysytään pääasiallinen syy. 
Jos henkilöllä on voimassaoleva työsuhde, kysytään syy, miksi hän on vapaalla 
työstä, esimerkiksi hoiti omaa lasta, oli opintovapaalla tms. 

 

   

 Jos EE1=2   

EE4 Milloin aloitatte uuden työn?  

 Työ alkamispvm: _ _._ _._ _ _ _  

 EOS  

 Arvio, jos ei tiedä tai muista tarkasti.  

   

 Jos 5. tutkimuskerta ja (Jos EE3A=3 tai EE3B=3)  
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EE5 Mainitsitte, että hoidatte lapsia tai muuta omaista. Estääkö sopivien 
hoitopalveluiden puute Teitä hakeutumasta tai palaamasta ansiotyöhön? 

 

 1. kyllä  

 2. ei  

 EOS  

 Hoitopalvelut = lasten päivähoito, koululaisten ilta- tai aamupäivähoito, 
vanhusten, vammaisten tai sairaiden hoito tai avustaminen. 

 

   

 Jos 5. tutkimuskerta ja Jos EE5=1  

EE6 Tarvitsetteko hoitoa:  

 1. alle 15-vuotiaalle lapselle  vai  

 2. iäkkäälle, sairaalle tai vammaiselle omaiselle vai  

 3. molemmille?  

 EOS  

   

 Jos EE1=1 tai 2 tai EE1B=1  

EE7 Milloin aloitte etsiä työtä?  

 pvm:_ _._ _ ._ _ _ _   

 EOS   

 Arvio, jos ei muista tai tiedä tarkkaan. 
Tarkoitetaan viimeisintä yhtämittaista työnetsimisjaksoa. 
Tieto tarvitaan työttömyyden keston laskemista varten.  
Jos henkilölle on tarjottu työtä ilman, että on varsinaisesti sitä hakenut, merkitään 
esim. viimeisimmän työn päättymispäivä tai päivämäärä, jolloin työtä tarjottiin. 

 

 Tarkistus: aika haastattelupäivä tai sitä ennen, mutta jälkeen henkilön 15-
vuotispäivän. 

 

   

 Jos EE1=1 tai EE1B=1  

EE8 Etsittekö ensisijaisesti:  

 Jos EE1=2   

 Onko pian alkava työnne:  

 1. palkansaajatyötä  

 2. vai työtä yrittäjänä tai ammatinharjoittajana?  

 EOS  

   

 Jos  EE1=1 tai EE1B=1  

EE99 Luettelen seuraavassa erilaisia työnhakutapoja. Mitä niistä Te olette 
käyttänyt viimeisen neljän viikon aikana eli pp.kk.—pp.kk.vvvv 
(=tutkimusviikon sunnuntai ja sitä edeltäneet neljä viikkoa)?  

 

 Kaikki kohdat erillisinä kysymyksinä, joihin vastataan joko kyllä tai ei. Jokaiseen 
myös ohjeteksti, josta ilmenevät ym. päivämäärät. 
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EE901 Olitteko yhteydessä työvoimatoimistoon saadaksenne työtä?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 Viimeisen neljän viikon aikana eli pp.kk.—pp.kk.vvvv   

EE902 Olitteko yhteydessä yksityiseen toimialapalveluun (työvoimanvuokraus- tai -
välitystoimistoon)? 

 

EE903 Kysyittekö työtä suoraan työnantajilta?  

EE904 Kysyittekö työtä ystäviltä, sukulaisilta, ammattiliitosta tai muualta?  

EE905 Seurasitteko työpaikkailmoituksia esimerkiksi lehdissä, internetissä, teksti-tv:ssä 
tai ilmoitustauluilla? 

 

EE906 Laitoitteko työpaikkailmoituksia tai vastasitteko niihin?  

EE907 Olitteko työpaikkahaastattelussa tai soveltuvuustestissä?  

   

 Kysytään jos EE8=2 tai 9, muille tallennetaan ”ei”:  

EE908 Etsittekö tonttia, toimitiloja tai laitteita yritystä varten?  

EE909 Haitteko rahoitusta, lupia, lisenssejä tms. aloittaaksenne yrityksen?  

   

 Kysytään, jos kohdissa 1–9 ei ole yhtään ”kyllä” vastausta:  

EE910 Odotitteko tietoa työvoimatoimistosta?  

EE911 Odotitteko tietoa työnhaun tuloksesta?  

EE912 Yritittekö jollain muulla tavalla saada työtä?  

   

 Jos (EE1=1 tai EE1B=1) ja EE8=1 tai 9  

EE10 Haluaisitteko mieluummin:  

 Jos EE1=2 ja EE8=1 tai 9   

 Onko sopimanne työ:  

 1. kokoaikatyötä →EE11 

 2. vai osa-aikatyötä? →EE12 

 EOS  

   

 Jos (EE1=1 tai EE1B=1)  ja EE10=1  

EE11 Olisitteko valmis ottamaan vastaan osa-aikatyön?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 EOS  

   

 Jos (EE1=1 tai EE1B=1) ja EE10=2  

EE12 Olisitteko valmis ottamaan vastaan kokoaikatyön?  

 1. kyllä  

 2. ei  



 38

 EOS  

   

 Jos EE1=1, 2 tai EE1B=1 tai EE2=1  

EE13 Olisitteko valmis aloittamaan työt parin viikon kuluessa eli viimeistään 
maanantaina pp.kk.vvvv (=tutkimusviikon sunnuntai + 15 vrk)? 

 

 1. kyllä  

 2. ei   

 EOS  

 Jos on ehtinyt aloittaa työn tutkimusviikon ja haastatteluhetken välillä, merkitse 
”kyllä”. 

 

   

 5. tutkimuskerta ja Jos EE13=2  

EE14 Onko työn vastaanottamisen esteenä:    

 1. opiskelu   

 2. varusmies- tai siviilipalvelu   

 3. nykyisen työn irtisanomisaika  

 4. perhesyyt (esim. lastenhoito, raskaus, omaisen hoito tai avustaminen)  

 5. vai oma sairaus tai työkyvyttömyys?  

 6. Muu syy  

 EOS  

 Lue vaihtoehdot tarvittaessa.  

   

 5. tutkimuskerta ja (Jos EE1=1, 2 tai EE1B=1 (etsii työtä tai odottaa sovitun työn 
alkua)) 

 

EE15 Olitteko ennen työnhakua (tai työn aloittamisesta sopimista):  

 1. vakinaisessa työssä  

 2. määräaikaisessa työssä  

 3. opiskelemassa (kokoaikaisesti)  

 4. varusmies- tai siviilipalvelussa  

 5. hoitamassa omia lapsia tai muuta omaista  

 6. vai eläkkeellä?                       

 7. teki jotain muuta  

 EOS  

   

 5. tutkimuskerta ja Jos EE15=3–7, 9  

EE16 Oletteko nyt hakeutumassa: → R1ETY 

 1. ensimmäistä kertaa pysyvästi työelämään  

 2. tilapäisesti työelämään  

 3. vai siirtymässä takaisin työelämään?  

 EOS  
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 TYÖNHAKIJAREKISTERI   5. tutkimuskerta  

 Jos ei-työllinen (ml. PIPOLO-ryhmä) ja ikä 15–64-vuotta (kysymykset R1–R3 
tehdään kaikille 15–64-vuotiaille sekä työllisille että ei-työllisille) 

 

   

 5. tutkimuskerta ja Jos ei-työllinen (ml. PIPOLO-ryhmä) ja ikä 15–64-vuotta  

R1ETY Onko Teillä voimassaoleva työnhaku työvoimatoimistossa?  

 1. kyllä → R2ETY 

 2. ei → KA15E 

 EOS → KA15E 

   

 5. tutkimuskerta ja Jos R1ETY=1 tai EOS  

R2ETY Maksetaanko Teille työttömyysturvaa?  

 1. kyllä → KA15E 

 2. ei → KA15E 

 EOS → KA15E 

 Työttömyysturvaksi lasketaan seuraavat tuet: 
- Ansiopäiväraha (maksajana työttömyyskassa) 
- Peruspäiväraha (maksajana Kela) 
- Työmarkkinatuki (maksajana Kela) 

 

   

 EI-TYÖLLISEN PÄÄASIALLINEN TOIMINTA  

 Jos ei-työllinen (ml. PIPOLO-ryhmä)  

   

KA15E Mikä seuraavista kuvaa parhaiten pääasiallista toimintaanne:  

 1. työtön tai lomautettu  

 2. opiskelija, koululainen  

 3. vanhuuseläkkeellä (eläkkeellä iän, työvuosien tai vapaaehtoisen 
eläkevakuutuksen perusteella tai työttömyyseläkkeellä) 

 

 4. työkyvyttömyyseläkkeellä tai muuten pitkäaikaisesti sairas  

 5. hoidatte omia (alle 15-v.) lapsia   

 6. hoidatte iäkästä, sairasta tai vammaista omaista?  

 7. työllinen   

 8. varusmies- tai siviilipalvelussa →hälytys 

 9. tekee jotain muuta  

 EOS  

 HÄLYTYS  jos KA15E=8:” Onko henkilö todella ollut tutkimusviikolla 
varusmies- tai siviilipalvelussa? Jos oli, palaa korjaamaan kysymys H7.” 

 

 Jos pääasiallisessa toiminnassa on tapahtunut muutoksia, niin kysy tilanne 
tutkimusviikolla xx eli pp.kk.—pp.kk.vvvv)  
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 Jos (50—74-v. ei-työllinen) tai KA15E=6 (hoiti omaista)       

EE21 Oletteko kunnalta hoitopalkkiota saava omaishoitaja?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 Omaishoitajalla tarkoitetaan henkilöä, joka on tehnyt kunnan kanssa 
omaishoitosopimuksen jonkun läheisen henkilön hoitamisesta ja saa siitä 
korvausta. Hoidettava voi olla esimerkiksi puoliso, vanhempi tai vammainen 
lapsi. 

 

   

 KOULUTUS  

   

 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.  

 

   

 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.  
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 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  →KR1A 

 4. ammattikorkeakoulututkintoa →KR1A 

 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. 

 

   

   

 Vuonna 2009 ad hoc osiota 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   
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 8. Palvelualojen koulutus (majoitus-, ravitsemis- ja talousala, nuoriso- ja vapaa-
aikatoiminta, kauneudenhoito, liikenne ja merenkulku, suojeluala, sotilasala) 

 

 EOS  

   

 Vuonna 2009 ad hoc osiota 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  

   

 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?  
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 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. 

 

   

 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?  
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 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.  

 

   

 TAUSTATIETOJA                                                       1. tutkimuskerta  

   

 Jos SYKU=200 (rekisterissä syntymäkunta on 200 eli ulkomaa)  

H1 Missä maassa olette syntynyt?  

 Maan nimi:_________________________________ →  (TK:n valtioluokitus)  

 EOS  

   

 Jos SYKU=200  

H2B Kuinka kauan olette asunut Suomessa?  

 Asuinvuodet Suomessa: _ _    

 EOS  

 0 = alle vuoden Suomessa. 
Arvio, jos ei muista tai tiedä tarkkaan. 

 

   

 TYÖVOIMATUTKIMUKSEN PERUSOSA PÄÄTTYY  

 → 5. tutkimuskerralla siirrytään ad hoc-osaan ja kotitalousosaan.  

 


