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 Kaikissa kysymyksissä nonresponse = eos + kieltäytyneet.  

 Kysymykset tehdään kohdehenkilöille 5. vastauskerralla, ja ne sijoitetaan 
peruslomakkeen loppuun ennen kotitalousosaa. 

 

   

 Jos ikä=15–64  

Juonto1 Seuraavaksi kysyn terveyteenne ja työkykyynne liittyviä asioita.  

   

TYKY1 Onko terveydentilanne mielestänne nykyisin ikäisiinne verrattuna:  

(M) 1. erittäin hyvä   

 2. hyvä  

 3. keskitasoinen  

 4. huono  

 5. vai erittäin huono?  

 nonresponse  

   

TYKY2 Minkä pistemäärän asteikolla 0–10 antaisitte nykyiselle työkyvyllenne, 
jos 0 kuvaa täyttä työkyvyttömyyttä ja 10 työkykyä parhaimmillaan? 

 

(M) __ pistettä  

   

 PITKÄAIKAISET TERVEYSONGELMAT  

 Jos ikä=15–64  

   

Juonto2 Seuraavaksi tiedustelen terveysongelmistanne. Olen kiinnostunut 
sellaisista sairauksista tai terveysongelmista, jotka ovat kestäneet tai 
tulevat kestämään vähintään 6 kuukautta tai ovat toistuvia. Niiden ei 
tarvitse olla lääkärin toteamia. Ottakaa huomioon myös 
terveysongelmat, jotka pysyvät lääkkeillä hallinnassa. 
Onko teillä jokin seuraavista sairauksista tai terveysongelmista: 

 

   

TYKY3a Käsiin liittyvä tuki- ja liikuntaelimistön v aiva?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 nonresponse  

 Esim. nivelrikko, nivelten kuluma, niveltulehdus, käsissä oireileva reuma, 
hiirikäsi, tenniskyynärpää, rasitusvamma 

 

TYKY3b Jalkoihin liittyvä tuki- ja liikuntaelimistö n vaiva?  
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 1. kyllä  

 2. ei  

 nonresponse  

 Esim. nivelrikko, nivelten kuluma, niveltulehdus, jaloissa oireileva reuma  

TYKY3c Niska-, hartia- tai selkävaiva?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 nonresponse  

 Esim. välilevyn pullistuma, iskias, kulumat, jännitysniska, 
selkärankareuma 

 

TYKY3d Sydän- tai verenkiertoelimistön sairaus?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 nonresponse  

 Esim. verenpainetauti, sepelvaltimotauti, sydänveritulppa tai -infarkti, 
sydämen vajaatoiminta tai muu sydänvika, halvaukset, 
aivoverenkiertohäiriöt, rytmihäiriöt 

 

TYKY3e Diabetes?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 nonresponse  

 Nuoruustyypin diabetes (tyyppi 1), aikuistyypin diabetes (tyyppi 2)  

TYKY3f Hengityselimistön sairaus?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 nonresponse  

 Esim. astma, allergiat, krooninen keuhkoputkentulehdus  

TYKY3g Syöpä?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 nonresponse  

TYKY3h Sisäelinten tai suoliston sairaus?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 nonresponse  

 Esim. mahahaava, mahakatarri, maha-, suolisto-, haima- tai maksatulehdus, 
krooninen munuaistulehdus, ärtynyt paksusuoli, sappikivet 

 

TYKY3i Migreeni tai muu vakava päänsärky?  

 1. kyllä  

 2. ei  
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 nonresponse  

TYKY3j Ihosairaus tai muu iho-ongelma?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 nonresponse  

 Esim. allerginen ihottuma, ruusu, psoriasis, palovamma tai muu paha arpi  

TYKY3k Oppimisvaikeus?   

 1. kyllä  

 2. ei  

 nonresponse  

 Esim. lukihäiriö, numerosokeus, kehitysvammasta johtuvat 
oppimisvaikeudet 

 

TYKY3l Epilepsia?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 nonresponse  

TYKY3m Masennus?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 nonresponse  

TYKY3n Krooninen ahdistus?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 nonresponse  

TYKY3o Muu psyykkinen ongelma?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 nonresponse  

 Esim. mielialahäiriöt, psykoosi (kuten skitsofrenia), paniikkihäiriö, 
anoreksia tai muu syömishäiriö, alkoholi- tai huumeriippuvuus 

 

TYKY3q Jokin etenevä sairaus, kuten MS-tauti, Alzheimerin tauti, Parkinsonin 
tauti tai vastaava? 

 

 1. kyllä  

 2. ei  

 nonresponse  

 Esim. MS-tauti, rappeuttavat lihassairaudet, Alzheimerin tauti, Parkinsonin 
tauti 

 

TYKY3r Jokin edellä mainitsematon pitkäaikainen sairaus tai terveysongelma?  

 1. kyllä  

 2. ei  
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 nonresponse  

 Esim. kilpirauhasen vajaa- tai liikatoiminta, silmäsairaudet (kuten kaihi), 
osteoporoosi, liikalihavuus, hormonaaliset ongelmat 

 

   

 Jos TYKY3r=1  

TYKY3s Mikä edellä mainitsematon terveysongelma teillä on?  

 Avovastaus _________________  

 nonresponse  

   

 Jos kohdissa TYKY3a–TYKY3r enemmän kuin yksi kyllä-vastaus  

TYKY4 Mikä mainitsemistanne terveysongelmista haittaa eniten jokapäiväistä 
elämäänne?  

 

 01. Käsiin liittyvä tuki- ja liikuntaelimistön vaiva  

 02. Jalkoihin liittyvä tuki- ja liikuntaelimistön vaiva  

 03. Niska-, hartia- tai selkävaiva  

 04. Sydän- tai verisuonielimistön sairaus  

 05. Diabetes  

 06. Hengityselimistön sairaus  

 07. Syöpä  

 08. Sisäelinten tai suoliston sairaus  

 09. Migreeni tai muu vakava päänsärky  

 10. Ihosairaus tai muu iho-ongelma  

 11. Oppimisvaikeus   

 12. Epilepsia  

 13. Masennus  

 14. Krooninen ahdistus  

 15. Muu psyykkinen ongelma  

 16. Jokin etenevä sairaus, kuten MS-tauti, Alzheimerin tauti, Parkinsonin 
tauti 

 

 17. jokin muu edellä mainitsematon pitkäaikainen sairaus tai 
terveysongelma 

 

 Kertaa tarvittaessa vastaajan mainitsemat terveysongelmat. 

Vastaaja on maininnut seuraavat terveysongelmat: 

(näkyviin kohdista TYKY3a-TYKY3r ne, joihin vastannut kyllä sekä 
TYKY3s avovastaus) 

 

   

 Jos kohdissa TYKY3a–TYKY3r enemmän kuin kaksi kyllä-vastausta  

TYKY5 Entä toiseksi eniten?  

 01. Käsiin liittyvä tuki- ja liikuntaelimistön vaiva  

 02. Jalkoihin liittyvä tuki- ja liikuntaelimistön vaiva  

 03. Niska-, hartia- tai selkävaiva  
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 04. Sydän- tai verisuonielimistön sairaus  

 05. Diabetes  

 06. Hengityselimistön sairaus  

 07. Syöpä  

 08. Sisäelinten tai suoliston sairaus  

 09. Migreeni tai muu vakava päänsärky  

 10. Ihosairaus tai muu iho-ongelma  

 11. Oppimisvaikeus   

 12. Epilepsia  

 13. Masennus  

 14. Krooninen ahdistus  

 15. Muu psyykkinen ongelma  

 16. Jokin etenevä sairaus, kuten MS-tauti, Alzheimerin tauti, Parkinsonin 
tauti 

 

 18. jokin muu edellä mainitsematon pitkäaikainen sairaus tai 
terveysongelma 

 

 Kertaa tarvittaessa vastaajan mainitsemat terveysongelmat. 

Vastaaja on maininnut seuraavat terveysongelmat: 

(näkyviin kohdista TYKY3a-TYKY3r ne, joihin vastannut kyllä sekä 
TYKY3s avovastaus) 

 

   

 FYYSISET JA HENKISET TOIMINTARAJOITTEET  

 Jos ikä = 15–64  

   

Juonto3 Onko teillä pitkäaikaisia tai pysyviä ongelmia seuraavissa 
toiminnoissa: 

 

TYKY6a Näkeminen, vaikka käyttäisitte silmälaseja?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 nonresponse  

 Pitkäaikaisilla ongelmilla tarkoitetaan pysyvää tai vähintään 6 kk kestävää 
toimintarajoitetta. Sen ei välttämättä tarvitse olla lääkärin toteama.  

 

TYKY6b Kuuleminen, vaikka käyttäisitte kuulolaitett a?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 nonresponse  

 Pitkäaikaisilla ongelmilla tarkoitetaan pysyvää tai vähintään 6 kk kestävää 
toimintarajoitetta. Sen ei välttämättä tarvitse olla lääkärin toteama.  

 

TYKY6c Kävely ja portaiden kiipeäminen?  

 1. kyllä  

 2. ei  
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 nonresponse  

 Pitkäaikaisilla ongelmilla tarkoitetaan pysyvää tai vähintään 6 kk kestävää 
toimintarajoitetta. Sen ei välttämättä tarvitse olla lääkärin toteama.  

 

TYKY6d Seisominen tai istuminen?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 nonresponse  

 Pitkäaikaisilla ongelmilla tarkoitetaan pysyvää tai vähintään 6 kk kestävää 
toimintarajoitetta. Sen ei välttämättä tarvitse olla lääkärin toteama.  

 

TYKY6e Muistaminen tai keskittyminen?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 nonresponse  

 Pitkäaikaisilla ongelmilla tarkoitetaan pysyvää tai vähintään 6 kk kestävää 
toimintarajoitetta. Sen ei välttämättä tarvitse olla lääkärin toteama.  

 

TYKY6f Puheen tai tekstin tuottaminen ja ymmärtäminen?   

 1. kyllä  

 2. ei  

 nonresponse  

 Kielivaikeuksia ei oteta huomioon. 

Pitkäaikaisilla ongelmilla tarkoitetaan pysyvää tai vähintään 6 kk kestävää 
toimintarajoitetta. Sen ei välttämättä tarvitse olla lääkärin toteama.  

 

TYKY6g Kurottautuminen tai ylettyminen?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 nonresponse  

 Pitkäaikaisilla ongelmilla tarkoitetaan pysyvää tai vähintään 6 kk kestävää 
toimintarajoitetta. Sen ei välttämättä tarvitse olla lääkärin toteama.  

 

TYKY6h Nostaminen tai kantaminen?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 nonresponse  

 Pitkäaikaisilla ongelmilla tarkoitetaan pysyvää tai vähintään 6 kk kestävää 
toimintarajoitetta. Sen ei välttämättä tarvitse olla lääkärin toteama.  

 

TYKY6i Kumartuminen?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 nonresponse  

 Pitkäaikaisilla ongelmilla tarkoitetaan pysyvää tai vähintään 6 kk kestävää 
toimintarajoitetta. Sen ei välttämättä tarvitse olla lääkärin toteama.  

 

TYKY6j Tarttuminen, puristaminen tai vääntäminen?  
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 1. kyllä  

 2. ei  

 nonresponse  

 Pitkäaikaisilla ongelmilla tarkoitetaan pysyvää tai vähintään 6 kk kestävää 
toimintarajoitetta. Sen ei välttämättä tarvitse olla lääkärin toteama.  

 

   

 Jos useampia kuin yksi kyllä-vastaus kohdissa TYKY6a–TYKY6j:  

TYKY7 Mikä mainitsemistanne toimintarajoitteista ai heuttaa eniten haittaa?  

 01. Näkemisvaikeudet  

 02. Kuulemisvaikeudet  

 03. Ongelmat kävelyssä ja portaiden kiipeämisessä  

 04. Seisomis- tai istumisvaikeudet  

 05. Muistamis- tai keskittymisvaikeudet  

 06. Ongelmat puheen tai tekstin tuottamisessa ja ymmärtämisessä  

 07. Kurottautumis- tai ylettymisvaikeudet  

 08. Nostamis- tai kantamisvaikeudet  

 09. Kumartumisvaikeudet  

 10. Vaikeudet tarttumisessa, puristamisessa tai vääntämisessä  

 nonresponse  

 Lue vaihtoehdot tarvittaessa tai kertaa vastaajan mainitsemat 
toimintarajoitteet. 

Vastaaja on maininnut, että hänellä on ongelmia seuraavissa toiminnoissa: 

(näkyviin kohdista TYKY6a-TYKY6j ne, joihin vastannut kyllä) 

 

   

 Jos useampia kuin kaksi kyllä-vastausta kohdissa TYKY6a–TYKY6j:  

TYKY8 Entä toiseksi eniten?   

 01. Näkemisvaikeudet  

 02. Kuulemisvaikeudet  

 03. Ongelmat kävelyssä ja portaiden kiipeämisessä  

 04. Seisomis- tai istumisvaikeudet  

 05. Muistamis- tai keskittymisvaikeudet  

 06. Ongelmat puheen tai tekstin tuottamisessa ja ymmärtämisessä  

 07. Kurottautumis- tai ylettymisvaikeudet  

 08. Nostamis- tai kantamisvaikeudet  

 09. Kumartumisvaikeudet  

 10. Vaikeudet tarttumisessa, puristamisessa tai vääntämisessä  

 nonresponse  

 Lue vaihtoehdot tarvittaessa tai kertaa vastaajan mainitsemat 
toimintarajoitteet. 

Vastaaja on maininnut, että hänellä on ongelmia seuraavissa toiminnoissa: 

(näkyviin kohdista TYKY6a-TYKY6j ne, joihin vastannut kyllä) 
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 TERVEYSONGELMIEN JA TOIMINTARAJOITTEIDEN 
VAIKUTUKSET TYÖHÖN 

 

   

 Jos ei-työllinen ja vähintään yksi kyllä-vastaus kohdissa TYKY3a–
TYKY3r tai TYKY6a–TYKY6j 

 

TYKY9 Ovatko terveysongelmat pääasiallinen syy siihen, että ette ole 
ansiotyössä? 

 

 1. kyllä  

 2. ei  

 nonresponse  

   

 Jos ei-työllinen ja vähintään yksi kyllä-vastaus kohdissa TYKY3a–
TYKY3r tai TYKY6a–TYKY6j 

 

TYKY10 Haluaisitteko terveysongelmistanne huolimatta tehdä ansiotyötä joko 
koko- tai osa-aikaisesti? 

 

 1. kyllä, kokoaikatyötä  

 2. kyllä, osa-aikatyötä  

 3. ei  

 nonresponse  

   

 Jos kohdissa TYKY3a–TYKY3r tai TYKY6a–TYKY6j vähintään yksi 
kyllä-vastaus 

 

Juonto4 Kysyn seuraavaksi tarkemmin siitä, miten mainitsemanne 
terveysongelmat tai toimintavaikeudet rajoittavat mahdollisuuksianne 
tehdä ansiotyötä.  

 

   

 Jos kohdissa TYKY3a–TYKY3r tai TYKY6a–TYKY6j vähintään yksi 
kyllä-vastaus 

 

TYKY11 Rajoittaako terveydentilanne sitä, minkä tyyppistä ansiotyötä pystytte 
tekemään? 

 

 1. kyllä   

 2. ei  --> TYKY12 

 nonresponse  

 Esim. ei pysty tekemään nostamista ja kantamista vaativaa työtä, mutta 
pystyy tekemään työtä, joka ei vaadi näitä toimintoja.  

Vastaaja on maininnut seuraavat terveysongelmat: 

(näkyviin kohdista TYKY3a-TYKY3s ne, joihin vastannut kyllä sekä 
avovastaus kohdasta TYKY3s) 

Vastaaja on maininnut seuraavat toimintavaikeudet: 

(näkyviin kohdista TYKY6a-TYKY6j ne, joihin vastannut kyllä) 

 

   

 Jos TYKY11=1 ja kyllä-vastauksia sekä kohdissa TYKY3a–TYKY3r että 
TYKY6a–TYKY6j 

 

TYKY11b  Johtuuko tämä rajoitus   
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 1. terveysongelmasta  

 2. toimintavaikeudesta  

 3. vai molemmista?  

 nonresponse  

 Vastaaja on maininnut seuraavat terveysongelmat: 

(näkyviin kohdista TYKY3a-TYKY3s ne, joihin vastannut kyllä sekä 
avovastaus kohdasta TYKY3s) 

Vastaaja on maininnut seuraavat toimintavaikeudet: 

(näkyviin kohdista TYKY6a-TYKY6j ne, joihin vastannut kyllä) 

 

   

 Jos kohdissa TYKY3a–TYKY3r tai TYKY6a–TYKY6j vähintään yksi 
kyllä-vastaus 

 

TYKY12 Rajoittaako terveydentilanne sitä, kuinka monta tuntia viikossa 
pystytte tekemään ansiotyötä? 

 

 1. kyllä  

 2. ei  -->TYKY13 

 nonresponse  

 Esim. henkilö pystyy tekemään osa-aikatyötään myyjänä, mutta selkäkivut 
estävät kokoaikaisen työskentelyn.  

Vastaaja on maininnut seuraavat terveysongelmat: 

(näkyviin kohdista TYKY3a-TYKY3s ne, joihin vastannut kyllä sekä 
avovastaus kohdasta TYKY3s) 

Vastaaja on maininnut seuraavat toimintavaikeudet: 

(näkyviin kohdista TYKY6a-TYKY6j ne, joihin vastannut kyllä) 

 

   

 Jos TYKY12=1 ja kyllä-vastauksia sekä kohdissa TYKY3a–TYKY3r että 
TYKY6a–TYKY6j 

 

TYKY12b  Johtuuko tämä rajoitus   

 1. terveysongelmasta  

 2. toimintavaikeudesta  

 3. vai molemmista?  

 nonresponse  

 Vastaaja on maininnut seuraavat terveysongelmat: 

(näkyviin kohdista TYKY3a-TYKY3r ne, joihin vastannut kyllä sekä 
avovastaus kohdasta TYKY3s) 

Vastaaja on maininnut seuraavat toimintavaikeudet: 

(näkyviin kohdista TYKY6a-TYKY6j ne, joihin vastannut kyllä) 

 

   

 Jos kohdissa TYKY3a–TYKY3r tai TYKY6a–TYKY6j vähintään yksi 
kyllä-vastaus 

 

TYKY13 Jos työllinen: Rajoittavatko mainitsemanne terveysongelmat tai 
toimintavaikeudet liikkumistanne kodin ja työpaikan välillä? 
Jos ei-työllinen: Rajoittaisivatko mainitsemanne terveysongelmat tai 
toimintavaikeudet liikkumistanne kodin ja mahdollisen työpaikan 
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välillä?  

 1. kyllä  

 2. ei  --> Juonto5 

 nonresponse  

 Esim. henkilö on pyörätuolissa ja liikkuminen työpaikalle edellyttää hyviä 
julkisia liikenneyhteyksiä tai erikoiskuljetusta. Ei tarkoiteta 
matkakustannuksia. 

Vastaaja on maininnut seuraavat terveysongelmat: 

(näkyviin kohdista TYKY3a-TYKY3r ne, joihin vastannut kyllä sekä 
avovastaus kohdasta TYKY3s) 

Vastaaja on maininnut seuraavat toimintavaikeudet: 

(näkyviin kohdista TYKY6a-TYKY6j ne, joihin vastannut kyllä) 

 

   

 Jos TYKY13=1 ja kyllä-vastauksia sekä kohdissa TYKY3a–TYKY3r että 
TYKY6a–TYKY6j 

 

TYKY13b  Johtuuko tämä rajoitus   

 1. terveysongelmasta  

 2. toimintavaikeudesta  

 3. vai molemmista?  

 nonresponse  

 Vastaaja on maininnut seuraavat terveysongelmat: 

(näkyviin kohdista TYKY3a-TYKY3r ne, joihin vastannut kyllä sekä 
avovastaus kohdasta TYKY3s) 

Vastaaja on maininnut seuraavat toimintavaikeudet: 

(näkyviin kohdista TYKY6a-TYKY6j ne, joihin vastannut kyllä) 

 

   

 ERITYISJÄRJESTELYT TYÖSSÄ  

   

 Jos kohdissa TYKY3a–TYKY3r tai TYKY6a–TYKY6j vähintään yksi 
kyllä-vastaus 

 

Juonto5 ja työllinen: Seuraavaksi kysyn terveydentilanne takia työpaikalla 
tehdyistä mahdollisista erityisjärjestelyistä. 

 

 ja ei-työllinen: Seuraavaksi kysyn erityisjärjestelyistä, joita tarvitsisitte 
voidaksenne tehdä ansiotyötä. 

 

   

 Jos kohdissa TYKY3a–TYKY3r tai TYKY6a–TYKY6j vähintään yksi 
kyllä-vastaus 

 

TYKY14 ja työllinen: Käytättekö työssänne terveydentilanne takia erityisiä 
apuvälineitä tai onko työpaikan tiloja muutettu teille sopiviksi? 

 

 ja ei-työllinen: Pitäisikö työnantajan tarjota terveydentilanne takia 
erityisiä apuvälineitä tai muuttaa työtiloja, jotta  voisitte työskennellä? 

 

 1. Kyllä  

 2. Ei  

 nonresponse  
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 Esimerkkejä apuvälineistä:  

– lukulaite 
– erikoisvalmisteinen puhelin tai tietokone 
– puhesyntetisaattori 
– pistekirjoituskone 

Esimerkkejä työtilojen mukauttamisesta:  

– liuskat pyörätuolia varten 
– oviaukkojen leventäminen 
– työpisteen mukauttaminen 

HUOM! Jos henkilö on työkyvytön eikä työnteko ole mitenkään 
mahdollista tukitoimenpiteistä huolimatta, merkitse EOS. 

 

   

 Jos kohdissa TYKY3a–TYKY3r tai TYKY6a–TYKY6j vähintään yksi 
kyllä-vastaus 

 

TYKY15 ja työllinen: Onko työntekoanne helpotettu erityisin työjärjestelyin, 
kuten keventämällä työtä, muuttamalla työaikoja tai vähentämällä 
työtunteja? 

 

 ja ei-työllinen: Tarvitsisitteko terveydentilanne takia erityisiä 
työjärjestelyjä, kuten kevyempää työtä, lyhyempiä työaikoja tai 
etätyömahdollisuuksia, jotta voisitte työskennellä?  

 

 1. Kyllä  

 2. Ei  

 nonresponse  

 Esimerkkejä erityisistä työjärjestelyistä: 

– siirtyminen fyysisesti kevyempään työhön 
– mahdollisuus tehdä vain istumatyötä, sisätyötä tms. 
– työajan lyhentäminen 
– työaikajärjestelyjen muuttaminen, esim. pelkkään päivävuoroon 

siirtyminen 
– etätyön tekeminen 

HUOM! Jos henkilö on työkyvytön eikä työnteko ole mitenkään 
mahdollista tukitoimenpiteistä huolimatta, merkitse EOS. 

 

   

 Jos kohdissa TYKY3a–TYKY3r tai TYKY6a–TYKY6j vähintään yksi 
kyllä-vastaus 

 

TYKY16 ja työllinen: Käytättekö terveydentilanne takia henkilökohtaista 
avustajaa voidaksenne työskennellä? 

 

 ja ei-työllinen: Tarvitsisitteko terveydentilanne takia henkilökohtaisen 
avustajan, jotta voisitte tehdä ansiotyötä? 

 

 1. Kyllä  

 2. Ei  

 nonresponse  

 Avustaja voi olla esim. viittomakielen tulkki tai liikuntavammaisen 
henkilökohtainen avustaja. Myös perheenjäsenten tai ystävien antama apu 
huomioidaan. 

HUOM! Jos henkilö on työkyvytön eikä työnteko ole mitenkään 
mahdollista tukitoimenpiteistä huolimatta, merkitse EOS. 
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 MUUT TYÖHÖN LIITTYVÄT RAJOITTEET  

   

 Jos ikä = 15–64  

Juonto6 Kysyn vielä, rajoittaako jokin seuraavista tekijöistä tällä hetkellä 
ansiotyön tekemistänne: 

 

TYKY17a Koulutuksen tai kokemuksen puute?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 nonresponse  

TYKY17b  Sopivien työtilaisuuksien puuttuminen?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 nonresponse  

TYKY17c Huonot kulkuyhteydet työpaikalle?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 nonresponse  

TYKY17d  Työnantajien joustamattomuus?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 nonresponse  

TYKY17e Työnteko vähentää maksettavia etuuksia?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 nonresponse  

TYKY17f Perheeseen tai läheisen hoivaan liittyvät tekijät?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 nonresponse  

TYKY17g Henkilökohtaiset tekijät?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 nonresponse  

TYKY17h  Jokin muu edellä mainitsematon rajoite?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 nonresponse  

   

 Jos TYKY17a–17h = enemmän kuin yksi kyllä-vastaus   
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TYKY18 Mikä mainitsemistanne tekijöistä rajoittaa eniten?   

 1. Koulutuksen tai kokemuksen puute  

 2. Sopivien työtilaisuuksien puuttuminen  

 3. Huonot kulkuyhteydet työpaikalle  

 4. Työnantajien joustamattomuus  

 5. Työnteko vähentää maksettavia etuuksia  

 6. Perheeseen tai läheisen hoivaan liittyvät tekijät  

 7. Henkilökohtaiset tekijät  

 8. Jokin muu rajoite  

 nonresponse  

 Kertaa tarvittaessa vastaajan mainitsemat rajoitteet. 

Vastaaja on maininnut seuraavat rajoitteet: 

(luettelo kohdista TYKY17a–TYKY17h, joihin vastattu kyllä) 

 

   

 LOPPU, siirrytään kotitalousosaan  

   

 


