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KYSYMYSKOHTAISET ”HELP”-TEKSTIT 
KA1 

On ansiotyötä: 
 Palkallinen työharjoittelu, palkallinen oppisopimus 
 Vieraan tai sukulaisen lapsen hoito korvausta vastaan 
 Työkoulutuksessa olo, jos työnantaja maksaa palkkaa koulutuksen ajalta 
 Talon tai mökin rakentaminen tai remontoiminen myyntiä tai vuokraamista 

varten 
 Metsämarjojen tai sienien poimiminen myyntiin 
 Metsän hoitaminen puun myymiseksi 
 ”Tutustu ja tienaa” -työjakso koululaisille ja opiskelijoille 
 Käsitöiden tekeminen myyntiin 
 Ruuan laitto maatilan työntekijöille 
 Työllistämistuella työllistetyt 
 Isosena toimiminen rippikoulussa 
 Apurahalla työskentely 
 Vangin työ, josta maksetaan työehtosopimuksen mukaisesti palkkaa 
 Sijoitusperheenä toimiminen 

 

Ei lueta ansiotyöksi: 
 Omien lasten hoitaminen, vaikka saisi kotihoidontukea 
 Omaishoitajan työ, vaikka saisi kunnalta hoitopalkkiota (tästä kysytään 

erikseen tietyltä ryhmältä) 
 Palkaton työharjoittelu 
 Koululaisten taksvärkkipäivät ja työelämään tutustumisjaksot 
 Palkaton auttaminen perheen yrityksessä tai maatilalla, jos henkilö ei asu 

samassa kotitaloudessa 
 Talkoilla tehty työ  
 Hyväntekeväisyysjärjestöissä toimiminen ilman korvausta 
 Uskonnollisissa tehtävissä toimiminen palkatta 
 Luottamustoimet (ml. vaalilautakunta), vaikka niistä maksettaisiin palk-

kiota (pl. päätoimisena luottamusmiehenä toimiminen, joka on ansiotyötä) 
 Talon tai mökin rakentaminen tai remontoiminen oman perheen käyttöön 
 Vihannesten tai muiden hyötykasvien viljely omaan käyttöön 
 Työharjoittelu, työkokeilu (KELA) 
 Työmarkkinatuki 
 Kuntouttava työtoiminta 
 Suojatyö (vammaiset) 
 Stipendi opinnäytetyöhön 
 Vangin työ, josta maksetaan vain päivärahaa 
 Kertausharjoituksissa oleminen 
 Lakkautuspalkalla oleminen (kultainen kädenpuristus) 

Lautakunnissa ja luottamustoimina tehty työ ei kuulu ansiotyön piiriin tässä 

luokittelussa, vaikka luottamustoimea hoidettaisiin kokopäiväisesti ja siitä 

saisi palkkion. Ansiotyölle palkansaajana on ominaista työpaikka, työnan-

taja sekä määritelty työaika useimmissa tapauksissa. 

Työvoimatutkimus ei arvota erilaisten töiden merkitystä, vaikka siitä jää ul-

kopuolelle esimerkiksi omaishoitajan työ, eläkeläisten palkattomat luotta-

mustehtävät tai hyväntekeväisyystyö. Näitä toimintoja mitataan toisissa yh-

teyksissä, kuten ajankäyttötutkimuksessa. Työvoimatutkimus seuraa kan-

sainvälisen työjärjestön ILO:n luokituksia työn käsitteestä. 
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KA2 

Perheen yrityksessä palkatta työskentelevillä tarkoitetaan samassa kotita-

loudessa asuvia tai vähän laajennettuna samassa pihapiirissä asuvia, joilla 

on yhteinen kotitalous ja jotka työskentelevät kyseisessä yrityksessä tai maa-

tilalla. Yleensä on kyse yrittäjävanhempien lapsista. 

Omassa kotitaloudessaan asuvia opiskelijoita, jotka loma-aikana matkusta-

vat auttamaan vanhempiaan esimerkiksi perheen maatilalla, ei kuitenkaan 

lueta yrittäjäperheenjäseniksi. Heidän tekemäänsä työtä ei myöskään lueta 

ansiotyöksi, jos siitä ei makseta palkkaa. 

KA3 

Jos vastaaja on pitkällä sairaslomalla ja siirtymässä siltä todennäköisesti 

suoraan työkyvyttömyyseläkkeelle (vaikkei eläkepäätöstä vielä olisi saatu), 

tulkitaan, ettei työpaikkaa enää käytännössä ole. Samoin ns. lakkautuspal-

kalla olevilla, joiden työ on päättynyt mutta jotka saavat vielä palkkaa esi-

merkiksi puolen vuoden ajan, työsuhde katsotaan käytännössä päättyneeksi. 

Vuokratyöläiset, tarvittaessa työhön kutsuttavat ja nollatuntisopimuk-

sella työskentelevät: jos vastaaja tekee töitä keikkaluonteisesti, työsuhteen 

ei katsota olevan voimassa niinä aikoina, kun hän ei ole töissä. Näissä ta-

pauksissa tulkitaan, että työsuhde solmitaan joka työkeikalle erikseen. Tämä 

koskee myös eri työnantajayrityksissä työskenteleviä vuokratyöläisiä. Tauot, 

jolloin he odottavat seuraavaa työnantajan yhteydenottoa, eivät siis ole tila-

päistä poissaoloa, vaan niiden aikana henkilöllä ei ole työpaikkaa. Mikäli 

kohde tekee työtä vuokratyöntekijänä tai nollatuntisopimuksella pitkäaikai-

sesti ja on työstä vuosilomalla, hänellä on työpaikka.  

Mikäli ohjeet eivät tunnu antavan vastausta kysymykseen (”onko Teillä 

työtä vai ei”), näkemys perustuu viime kädessä vastaajan omaan käsitykseen 

asiasta. 

T1 

Jos vastaajan toimenkuvaan kuuluu kiertäminen saman työnantajan eri 

toimipisteissä, esimerkiksi opettaja käy pitämässä tunteja useassa kunnan 

peruskoulussa tai lukiossa, merkitään ’yksi työpaikka’. Tässä tapauksessa 

työnantajaksi merkitään kouluvirasto. Samantyyppisiä kiertäviä toimia voi 

olla muillakin aloilla. 

T2 

- 

T3juonto 

Jos vastaajalla on useita työpaikkoja, häntä pyydetään valitsemaan tärkein 

työpaikka, joka merkitään päätyöksi, toiseksi tärkein merkitään sivutyöksi. 

Tietoja kysytään päätyön lisäksi vain yhdestä sivutyöstä. Päätyö voi olla työ, 

johon käytetään enemmän aikaa, josta saadaan enemmän tuloja tai joka vas-

taa paremmin henkilön koulutusta tai kiinnostusta. Joissakin tapauksissa 

vastaajalla voi olla useita aidosti samanarvoisia työpaikkoja. Tällöinkin on 

valittava näistä päätyö, jotta päästään etenemään haastattelussa. 

T3U 
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- 

KA4 

”Muuten vapaalla” tarkoittaa esim. opettajan syyslomaa, osa-aikaeläkkeen 

vapaapäiviä tms. poissaoloja työstä. 

1. Lomautus: Vastaaja oli koko tutkimusviikon lomautettuna. Tämä vaihto-

ehto koskee vain palkansaajia. Lomautetuille tulee jatkokysymys L2, jossa 

selvitetään, oliko lomautus määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva. 

2. Tuotannollisista syistä johtuva töiden tai tilausten puute: Esimerkiksi 

tehtaan sulkeminen väliaikaisesti konerikon tai materiaalipulan takia tai yrit-

täjällä yritystoiminnan väliaikainen keskeytyminen tilausten puutteen takia. 

Jos palkansaaja oli lomautettu tuotannollisista tai taloudellisista syistä, vali-

taan vaihtoehto 1 Lomautus. 

4. Opintovapaa: Tähän merkitään vain tapaukset, joissa vastaaja on ottanut 

vapaata töistä opintojen vuoksi. 

5. Oma sairaus tai tapaturma: Jos tässä yhteydessä ilmenee, että kyse on 

pitkäaikaisesta sairaslomasta, jolta henkilö on siirtymässä suoraan työkyvyt-

tömyyseläkkeelle, eikä ole aikeissa palata enää töihin, tulkitaan, ettei kyse 

ole tilapäisestä poissaolosta. Tällöin palataan korjaamaan kysymyksen KA3 

vastaukseksi ’ei’ (ks. luku 13.1.3). 

6. Omien lasten tai muun omaisen hoitaminen: Tässä huomioidaan kaikki 

hoitovelvollisuuksiin liittyvät poissaolot, joiden aikana henkilöllä on voi-

massa oleva työsuhde. Tällaisia voivat olla pienten lasten kokopäiväiseen 

hoitoon tarkoitetut äitiysvapaa (myös ennen lapsen syntymää pidettävä 

osuus), isyysvapaa, vanhempainvapaa ja hoitovapaa sekä tilapäinen hoitova-

paa. Myös muut lasten tai muun omaisen hoitoon liittyvät epävirallisemmat 

poissaolojärjestelyt huomioidaan esimerkiksi yrittäjien kohdalla. KA5:ssä 

vielä tarkemmin, millaisesta vapaasta oli kyse. 

8. Vapaa päivä tai viikko: Vastaaja (opiskelija, eläkeläinen) tekee osa-aika-

työtä ja vapaapäivät osuvat niin, ettei hän ole ollut tutkimusviikolla työssä; 

vastaajan työaikajärjestelyihin liittyy pidempiä poissaolojaksoja kuten jakso-

työssä; myös ylityövapaat ja pekkasvapaat sisältyvät tähän luokkaan. 

10. Varusmiespalvelu, siviilipalvelu: Vaihtoehto on mukana ”varmuuden 

vuoksi”, sillä varusmies- tai siviilipalvelusta suorittavat on selvitetty jo haas-

tattelun alussa olevien tarkistettavien tietojen yhteydessä kysymyksessä H7, 

jonne palataan, jos kysymyksessä KA4 valitaan tämä vaihtoehto. 

11. Muu syy: Tähän merkitään tapaukset, joita ei voida sijoittaa muihin ryh-

miin, kuten esimerkiksi henkilökohtaisista syistä otettu palkaton virkavapaa 

tai kertausharjoituksiin osallistuminen. Mikäli henkilö on vuorotteluva-

paalla, eikä sen syyksi voi laskea mitään yllämainituista, se tulee tähän. 

KA5 

1. Äitiys- tai isyysvapaa. Äitiysvapaa alkaa aikaisintaan 50 ja viimeistään 

30 arkipäivää ennen laskettua aikaa. Kela maksaa vapaan ajalta äitiysrahaa 

105 arkipäivää, eli äitiysvapaa kestää noin 4 kuukautta. Äitiysvapaan aikana 

voi myös tehdä ansiotyötä. Isyysvapaa on enintään 54 arkipäivää eli noin 9 

viikkoa. Enintään 18 arkipäivää voi pitää samaan aikaan kuin äiti. Loput voi 

pitää vanhempainrahakauden jälkeen. Toisaalta kaikki isyysvapaat voi pitää 

vanhempainrahakauden jälkeen. 
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2. Vanhempainvapaa: Vanhempainvapaa alkaa äitiysvapaan jälkeen. Va-

paan voi pitää jompikumpi vanhemmista tai sen voi jakaa jaksoiksi niin, että 

äiti ja isä ovat vapaalla vuorotellen. Vanhempainvapaan ajalta Kela maksaa 

vanhempainrahaa 158 arkipäivää, eli vanhempainvapaa kestää noin 6 kuu-

kautta. Vanhempainrahan päättyessä lapsi on noin 9 kuukauden ikäinen. Äiti 

voi työskennellä vanhempainvapaalla. Isä ei voi työskennellä (paitsi sunnun-

taisin, koska raha maksetaan arkipäiviltä). Jos vastaaja sanoo olevansa isä-

kuukaudella, se kuuluu vanhempainvapaaseen. 

3. Kokoaikainen hoitovapaa: Vanhempainvapaan jälkeen voi alle 3-vuoti-

aan lapsen kotihoitoa jatkaa palkattomalla hoitovapaalla työsuhteen katkea-

matta. Molemmat vanhemmat eivät kuitenkaan voi olla hoitovapaalla yhtä 

aikaa. Kokoaikainen hoitovapaa voidaan jakaa enintään kahteen jaksoon, 

jotka ovat vähintään kuukauden pituisia. Tältä ajalta saatava kotihoidon tuki 

muodostuu hoitorahasta, johon perheen tulot eivät vaikuta ja hoitolisästä, 

johon tulot puolestaan vaikuttavat. Lisäksi kunta saattaa maksaa perheelle 

kuntalisää, jonka määrä vaihtelee kunnasta riippuen.  

4. Tilapäinen hoitovapaa: Jos alle 10-vuotias lapsi sairastuu äkillisesti, voi 

töistä jäädä pois tilapäiselle hoitovapaalle. Tilapäinen hoitovapaa on tarkoi-

tettu sairaan lapsen hoitamista tai hoidon järjestämistä varten. Vapaan pituus 

on enintään 4 työpäivää ja sen palkallisuus riippuu työnantajasta. 

5. Muuten hoitamassa lapsia tai muuta omaista: Osa-aikaiset (eli osittai-

set) hoito- ja vanhempainvapaat. Periaatteessa näitä tapauksia ei pitäisi tulla, 

koska kyseisiin järjestelyihin ei kuulu koko viikon kestäviä poissaoloja, 

mutta joissakin poikkeustapauksissa tällainen voi tulla vastaan, jos tutkimus-

viikolle osuu useita poissaoloja eri syistä. 

L2 

- 

KA6 

- 

KA7 

- 

KA8A_2013 

Poissaolon kestolla tarkoitetaan tässä koko sitä ajanjaksoa, jonka vastaaja on 

ollut yhtäjaksoisesti poissa työstä tutkimusviikon sunnuntaihin mennessä. 

Jakson aikana on voinut olla poissaoloja useamman eri syyn takia.  

Esimerkki: Vastaaja on jäänyt vuosi sitten ensin äitiysvapaalle, joka on vaihtunut muuta-

man kuukauden jälkeen vanhempainvapaaksi. Vanhempainvapaajakson jälkeen hän on pitä-

nyt vuosilomaa, ja on haastatteluhetkellä hoitovapaalla. Poissaolon pituus lasketaan siitä 

hetkestä, kun vastaaja alun perin jäi pois työstä äitiysvapaalle. 

KA8B 

Poissaolon kestolla tarkoitetaan tässä koko sitä ajanjaksoa, jonka vastaaja on 

ollut yhtäjaksoisesti poissa työstä tutkimusviikon sunnuntaihin mennessä. 

Jakson aikana on voinut olla poissaoloja useamman eri syyn takia.  
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Esimerkki: Vastaaja on jäänyt vuosi sitten ensin äitiysvapaalle, joka on vaihtunut muuta-

man kuukauden jälkeen vanhempainvapaaksi. Vanhempainvapaajakson jälkeen hän on pitä-

nyt vuosilomaa, ja on haastatteluhetkellä hoitovapaalla. Poissaolon pituus lasketaan siitä 

hetkestä, kun vastaaja alun perin jäi pois työstä äitiysvapaalle. 

KA9 

- 

KA10 

- 

KA11A 

- 

KA11B 

- 

KA12 

- 

T4 

1. Palkansaaja on henkilö, joka saa korvauksen työstään palkkana tai palk-

kiona. Palkansaaja on tavallisesti vieraan palveluksessa. 

Yrittäjän tytär tai poika, joka työskentelee vanhempiensa yrityksessä ja saa säännöllistä ra-

hapalkkaa, luetaan myös palkansaajaksi. Osakeyhtiössä työskentelevä omistaja, joka yksin 

tai yhdessä perheenjäsenten kanssa omistaa vähemmän kuin puolet yrityksestä, luokitellaan 

palkansaajaksi. Kunnallinen perhepäivähoitaja on palkansaaja, kun taas yksityinen perhe-

päivähoitaja luetaan yrittäjäksi. 

2. Maatalousyrittäjä on henkilö, joka hoitaa yksin tai puolisonsa kanssa 

omistamaansa taloudellista yritystä tai omaa tai vuokrattua maatilaa. Yrittäjä 

voi olla yksinäisyrittäjä tai hänellä voi olla palkattua työvoimaa. Maatilan 

emäntä, joka yhdessä miehensä kanssa tai yksin hoitaa tilaa, on pääsääntöi-

sesti maatalousyrittäjä riippumatta tilan omistussuhteista. 

3. Yrittäjä on kommandiitti- tai avoimessa yhtiössä toimiva omistaja. Osa-

keyhtiössä työskentelevä omistaja, joka yksin tai perheensä kanssa omistaa 

vähintään puolet yrityksestä, luetaan yrittäjäksi. Yrittäjä voi saada myös 

säännöllistä palkkaa. On kuitenkin todennäköistä, että tällaiset henkilöt il-

moittavat itsensä yrittäjiksi. 

4. Ammatinharjoittaja on henkilö, joka harjoittaa itsenäistä ammattia. Hä-

nellä voi olla toiminimi, mutta se ei ole välttämätöntä. Sijaisperheen van-

hempana toimiminen on ammatinharjoittamista. 

5.-6. Työssä perheenjäsenen maatilalla/yrityksessä palkatta, ks. 13.1.2 

KA2. 

7. Muu. Tätä vaihtoehtoa on vältettävä. 

Yrittäjän ja palkansaajan välistä rajaa voi olla joissakin tapauksissa vaikea 

määritellä.  Palkansaajaksi määritellään vain ne, jotka ovat selkeästi palkan-

saajia eli heillä on työsopimus työnantajan kanssa. Olennaista on työsuhteen 

juridinen puoli, ei se, missä henkilö työskentelee. Yrittäjäksi määrittyy aina, 

jos toimii oman toiminimen tai yrityksen puitteissa riippumatta siitä kuinka 

paljon tai vähän henkilö on sijoittanut omaisuutta yritykseen. 
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Esimerkki: Henkilö on ulkoistettu eli hän tekee entisen työnantajansa tiloissa samaa työtä 

kuin aikaisemmin palkansaajana. Henkilö ei ole enää työsuhteessa työnantajaan, vaan toimii 

yrittäjänä, jolta entinen työnantaja ostaa työpanosta. Henkilö on näissä tapauksissa yrittäjä.  

Esimerkki: Tutkija tekee väitöskirjatutkimusta yliopistolla apurahan turvin. Hänen palk-

kansa maksaa apurahan myöntänyt säätiö, mutta työskentely tapahtuu yliopiston tiloissa ja 

välineillä, ja yliopisto julkaisee tutkimuksen tulokset esimerkiksi kirjan muodossa. Henkilö 

on yrittäjä ja hänelle tulee yrittäjän kysymykset. Siitä huolimatta, että tutkijalle tarjotaan 

työskentelytilat yliopistolta, hän ei ole juridisesti työsuhteessa yliopistoon eikä näin ollen 

ole palkansaaja. 

Esimerkki: Vanhainkodissa fysioterapeuttina toiminut henkilö on voinut jatkaa työtään 

sillä ehdolla, että hän perustaa oman toiminimen, jolta kunta ostaa palvelun. Tällaisen hen-

kilön työ on muuttunut yrittäjän työksi eikä häntä enää luokitella palkansaajaksi. 

Esimerkki: Työosuuskunnissa jäsenet ovat palkansaajaan rinnastettavia työntekijöitä, jotka 

toimeksiantojen perusteella suorittavat erilaisia työtehtäviä yrityksille ja yksityisille ihmi-

sille. 

T4B 

- 

T5 

- 

T5Y 

- 

T5P 

- 

T6A 

- 

T6 

Työpaikalla tarkoitetaan sitä itsenäistä toimipaikkaa, jossa henkilö työsken-

telee. Toimipaikka on yhden yrityksen tai julkisyhteisön omistama, yhdessä 

paikassa sijaitseva ja pääasiassa yhdenlaisia tavaroita ja palveluja tuottava 

yksikkö. 

Esimerkki: Sairaanhoitajan toimipaikaksi katsotaan koko sairaala eikä osasto, jolla hän 

työskentelee sairaalan sisällä. Jos laajempi sairaala-alue käsittää useita eri sairaaloita, toimi-

paikka on se sairaala, jossa henkilö työskentelee. 

Esimerkki: Siivooja on siivousyrityksen palkkalistoilla, mutta työskentelee jatkuvasti tie-

tyn yrityksen tiloissa. Työpaikan ja työsuhteen tiedot merkitään siivouspalveluyrityksen 

mukaan, sillä siivoojan katsotaan olevan työsuhteessa nimenomaan siivousyritykseen, joka 

huolehtii myös työvälineistä, koulutuksesta ym. työntekoon liittyvistä käytännön järjeste-

lyistä (erotuksena vuokratyöstä, jossa asiakasyritys huolehtii näistä). 

Kirjoita työpaikan tai yrityksen nimen lisäksi mahdollinen yhtiömuotoly-

henne (esim. OY, KY, OYJ). Itsenäisen ammatinharjoittajan, freelance-

rin tai apurahansaajan työpaikaksi voi merkitä henkilön oman nimen. Jos 

vastaaja työskentelee yksityisen kotitalouden palveluksessa (esim. lasten-

hoitajana), työnantajan tiedoiksi riittää maininta ’yksityinen kotitalous’. 

T7 
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T8 

Osoite voi olla myös postiosoite. Myös vaillinainen osoite kelpaa, esimer-

kiksi pelkkä kadun tai kaupunginosan nimi. Tieto on tarpeen etenkin silloin, 

kun kunnassa on useita saman työnantajan toimipaikkoja. Osoitteen avulla 

varmistetaan, että toimiala saadaan koodattua oikein. Tarkka osoite mahdol-

listaa toimialakoodauksessa suoran linkin yritysrekisterin vastaavaan toimi-

paikkaan, josta toimialakoodi haetaan automaattisesti. 

T9 

- 

T10 

Pääsääntönä on, että työpaikan nimi- ja toimialatiedot merkitään vastaajan 

ilmoittamalla tavalla. Jos toimialaa on vaikea hahmottaa, voi avuksi kysyä 

esimerkiksi, mitä työpaikassa valmistetaan, tehdään, myydään tai hoi-

detaan. 

Jos vastaaja ilmoittaa toimialan liian epätarkasti, kuten teollisuus, kauppa tai 

sosiaalitoimi, kysy tarkempaa tietoa: millä teollisuuden tai kaupan alalla 

työpaikka toimii tai minkä alan toimipaikassa vastaaja työskentelee.  

Esimerkkejä toimialasta: metalliputkien valmistus, tienrakennus, naistenvaa-

tekauppa, henkilöstöruokala, vanhainkoti, sairaala, peruskoulu. Yritysten 

aputoimipaikat, kuten pääkonttorit tai keskusvarastot merkitään kyseisen yri-

tyksen päätoimialan mukaan.  

Itsenäisen ammatinharjoittajan tai freelancerin toimialaksi voi ilmoit-

taa ammatin, jota hän harjoittaa: (koti)ompelija, (koti)kampaaja, tv-toi-

mittaja, taidemaalari, näyttelijä, muusikko. 

Toisinaan henkilön ammatti voi viitata täysin eri toimialaan, kuin millä hän 

työskentelee. Esimerkiksi teollisuusyrityksen palveluksessa työskentelevän 

vartijan toimiala on kyseinen teollisuuden ala eikä vartiointi. ’ 

T11 

- 

T12 

Esimerkkejä:  
 ei myyjä, vaan kenkämyyjä, tekstiilimyyjä, elintarvikemyyjä 
 ei opettaja, vaan alaluokan opettaja, yläluokan opettaja, matematiikan aine-

opettaja, yliopiston lehtori 
 ei freelancer, vaan (freelance-)toimittaja, (freelance-)graafikko (merkitään 

ammatti, jota henkilö freelancerina harjoittaa) 
 ei yrittäjä, vaan siivousalan yrittäjä, kampaamoyrittäjä (merkitään ala, jolla 

henkilö toimii yrittäjänä) 
 ei maanviljelijä, vaan peltoviljelijä, eläinten kasvattaja 
 ei harjoittelija, vaan kampaamoharjoittelija, päiväkotiharjoittelija 

Yrittäjät saattavat usein ilmoittaa ammatikseen johtajan tai toimitusjohtajan. 

Jos on kyseessä aivan pieni (alle viiden henkilön) yritys tai yrittäjällä ei ole 

lainkaan palkattua työvoimaa, yrittäjän ammatti tulisi kuitenkin kysyä sen 

mukaan, mitä työtä hän yrityksessä tekee (esim. ohjelmistosuunnittelija, 

kahvilamyyjä, parturi-kampaaja). Käytännössä aivan pienissä yrityksissä on 

välttämätöntä, että yrittäjä itse osallistuu liiketoimintaan, johtaminen voi olla 

ainoa työtehtävä vasta suurempien yritysten johtajilla. 
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T122 

- 

T12J 

- 

T12A 

- 

T12P 

- 

T13 

Toimipaikan kokoa laskettaessa otetaan huomioon sen pysyvä henkilöstö, 

tilapäisesti poissaolevat ja määräajaksi lomautetut sekä henkilö itse. Tilapäi-

nen henkilöstö luetaan mukaan, mikäli sen määrä tiedetään. Maatiloilla ja 

perheyrityksissä alle 15-vuotiaita perheenjäseniä ei lasketa mukaan. Toimi-

paikan koossa ei myöskään huomioida esimerkiksi sairaaloiden potilaita tai 

koulujen oppilaita, vaan pelkkä toimipaikassa työskentelevä henkilöstö. 

TS1 

Tilapäiset poissaolot, kuten perhevapaat (ml. hoitovapaa), sairaslomat tai 

määräaikainen lomautus eivät katkaise työsuhdetta. Nämä poissaolot voivat 

usein olla kestoltaan pitkiä, jopa useiden vuosien mittaisia, mutta oikeus pa-

lata samaan työhön on niiden aikana säilynyt. 

Jos henkilö on hoitanut sijaisuuksia ilman katkoja samassa työpaikassa, mer-

kitään työ alkaneeksi silloin, kun ensimmäinen sijaisuus alkoi.  

Tarvittaessa töihin kutsuttavilla merkitään työsuhteen alkaminen viimeisim-

män työjakson mukaan - vaikka henkilö olisi ollut alalla vuosia tai vuosi-

kymmeniä. Tällaisia työntekijöitä on esimerkiksi sairaaloissa, ravintoloissa 

ja kaupoissa. 

Yrittäjän työsuhteen katsotaan alkaneen silloin, kun hän on aloittanut yrittä-

misen tai ammatinharjoittamisen nykyisellä alallaan. Yrityksen perustami-

nen on saattanut tapahtua myöhemmin. 

Kuitenkin perheyrityksessä toimiva yrittäjä tai maatalousyrittäjä on voinut 

ennen yrittäjäksi siirtymistään olla saman yrityksen tai maatilan palveluk-

sessa työntekijänä tai hän on osallistunut töihin yrittäjäperheenjäsenenä. 

Nämä tulkitaan erillisiksi työsuhteiksi, joista aiempi on ollut palkansaaja-

työtä ja nykyinen työtä yrittäjänä. 

TS2 

- 

TS3 

Epäselvissä tapauksissa pysyväksi määritellään työsuhde, joka kestää vähin-

tään vuoden. 

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

 tarvittaessa työhön kutsuttava palkansaaja, jos hän ollut töissä tutkimusvii-
kolla. Jos hän ei ole ollut töissä tutkimusviikolla, hänellä ei lasketa olevan 
työpaikkaa. 

 opettaja, joka palkataan töihin vain lukukauden ajaksi (vaikka tietäisikin, 
että työ jatkuu seuraavana syksynä) 

TS3Y 

- 

TS3YB 

- 

TS4 

Työharjoittelu ja koeaika ovat erikoistilanteita, joihin määräaikainen työso-

pimus kuuluu olennaisesti. Jos kyse ei ole harjoittelusta tai koeajasta, vali-

taan vaihtoehdoista 3 ja 4 sopivin sen mukaan, onko henkilö itse omasta tah-

dostaan valinnut määräaikaisen tai tilapäisen työsuhteen, vai onko hän tällai-

sessa työssä, koska pysyvää työtä ei ollut tarjolla. Joidenkin töiden luontee-

seen kuuluu määräaikaisuus (valtion korkeat virat, yliopistojen virat, tervey-

denhuoltoala kuntasektorilla jne.). Näille työn luonteesta johtuvan määrä-

aikaisuuden syyksi sopii parhaiten vaihtoehto 3.  

TS4B 

- 

TS5 

- 

TS6 

- 

TA1 

Merkitse vastaajan ilmoituksen mukaan. Kuitenkin osa-aikaeläkkeellä ole-

vat merkitään osa-aikatyötä tekeviksi. 

Yleisohjeena epäselvissä tapauksissa on, että jos työaika on 1–30 tuntia vii-

kossa, on kyseessä osa-aikatyö, ja jos työaika on 35 tuntia tai enemmän, on 

kyseessä kokoaikatyö. Jos viikkotyöaika on 31–34 tuntia, vain vastaaja itse 

voi päättää. 

TA2 

- 

TA3B 

Myös osa-aikaeläkeläisiltä kysytään syytä osa-aikatyön tekemiseen. Osa-

aikaeläkettä ei sellaisenaan tulkita osa-aikatyön syyksi, vaan keinoksi lyhen-

tää työaikaa. Osa-aikaeläkkeelle siirtymisen taustalla voivat olla esimerkiksi 

terveydelliset syyt tai omaisen hoitaminen. Jos vastausvaihtoehdoissa maini-

tut syyt eivät ole vaikuttaneet osa-aikaeläkkeelle jäämiseen, vaan henkilö on 

jäänyt osa-aikaeläkkeelle esimerkiksi saadakseen lisää aikaa harrastuksille, 
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merkitään kysymykseen TA3 vaihtoehto 5 (haluaa jostain muusta syystä 

tehdä osa-aikatyötä). 

TA4 

- 

TA5 

- 

TA8 

Vuorotyö on työtä, jossa työntekijät työskentelevät ennalta sovitun työvuo-

roluettelon mukaisesti. Erilaisia vuorotyömuotoja voivat olla esimerkiksi: 
 keskeytymätön kolmi- tai viisivuorotyö, jossa on aamu-, ilta- ja yövuoroja 

myös viikonloppuisin 
 keskeytyvää kolmivuorotyötä, jossa on aamu-, ilta- ja yövuoroja vain arki-

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

TA6 

Työaikalaissa on määritelty ne työpaikat ja tehtävät, joilla voidaan soveltaa 

jaksotyötä. Tällaisia ovat esimerkiksi: 
 poliisi- ja tullilaitos 
 posti- ja puhelinlaitokset 
 sairaalat, terveyskeskukset 
 vankilat 
 kuljetusalan työt sekä lastaus- ja purkutyöt 
 metsätyöt 
 vartiointityöt 
 majoitus- ja ravitsemisliikkeet. 

7A-C 

- 

TA9 

Työaikaan luetaan: 
 normaalina työaikana tehdyt työtunnit 
 kotona tehdyt ansiotyötunnit, esimerkiksi opetustuntien valmistelu 
 säännöllisesti tehty palkallinen ja palkaton ylityö ja lisätyö. 
 lyhyet tauot, kuten kahvitauot 
 työpaikalla tehty päivystys (esimerkiksi lääkäreillä mukaan lasketaan myös 

nukkumiseen työpaikalla käytetty aika) 
 henkilöstökoulutuksessa olo 

Varsinaisen työpaikan ulkopuolella tehty päivystys on työaikaa vain siinä 

tapauksessa, jos se rajoittaa henkilön toimintaa merkittävästi (esim. on pidet-

tävä univormua tai yövyttävä erityisissä tiloissa kodin ulkopuolella). 

Työaikaan ei kuulu: 
 kodin ja työpaikan välisiin matkoihin kuluvaa aika 
 lakisääteinen lounastauko 

TA10 

- 

TA11 
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- 

TA11B 

- 

TA13 

Tehdyiksi työpäiviksi luetaan kaikki päivät, jolloin on tehty vähänkin 

työtä. Esimerkiksi henkilö on voinut olla jonain päivänä työssä kaksi tuntia 

ja sairauden takia lähtenyt kotiin loppupäiväksi, jolloin päivä luetaan työpäi-

väksi. Työpäiviksi ei kuitenkaan lueta esimerkiksi opettajien kotityötä vii-

konloppuina, koska sen ajoittaminen on useimmiten vapaaehtoista. Viikon-

lopputyöt luetaan tehtyihin työtunteihin. 

TA14 

Tehdyiksi työpäiviksi luetaan kaikki päivät, jolloin on tehty vähänkin 

työtä. Esimerkiksi henkilö on voinut olla jonain päivänä työssä kaksi tuntia 

ja sairauden takia lähtenyt kotiin loppupäiväksi, jolloin päivä luetaan työpäi-

väksi. Työpäiviksi ei kuitenkaan lueta esimerkiksi opettajien kotityötä vii-

konloppuina, koska sen ajoittaminen on useimmiten vapaaehtoista. Viikon-

lopputyöt luetaan tehtyihin työtunteihin. 

TA23 

- 

TA24 

- 

TA12 

Tehdyiksi työpäiviksi luetaan kaikki päivät, jolloin on tehty vähänkin 

työtä. Esimerkiksi henkilö on voinut olla jonain päivänä työssä kaksi tuntia 

ja sairauden takia lähtenyt kotiin loppupäiväksi, jolloin päivä luetaan työpäi-

väksi. Työpäiviksi ei kuitenkaan lueta esimerkiksi opettajien kotityötä vii-

konloppuina, koska sen ajoittaminen on useimmiten vapaaehtoista. Viikon-

lopputyöt luetaan tehtyihin työtunteihin. 

Vuorotyötä tekevillä yksi työvuoro katsotaan yleensä yhdeksi työpäiväksi, 

vaikka vuoro jakaantuisi kahden vuorokauden ajalle. Esimerkiksi sairaanhoi-

taja, joka on työskennellyt tiistai-illasta klo 21 keskiviikkoaamuun klo 7, on 

tehnyt yhden työpäivän. Jos yövuorossa tehdään kerralla kaksi yötä ja ne ja-

kaantuvat kolmelle vuorokaudelle esimerkiksi sunnuntai-illasta tiistai-

aamuun, merkitään kaksi tehtyä työpäivää. Jos kuitenkin henkilön työaika 

jakaantuu vuorokauden aikana useisiin lyhyisiin pätkiin, ei niitä jokaista las-

keta työpäiväksi. Silloin työpäivät lasketaan sen mukaan, kuinka monena 

päivänä näitä lyhyitä pätkiä on tehnyt. 

TA15 

 Ylitöiksi lasketaan tässä kaikki ylimääräinen työ, jota on tehty varsinaisen 

työajan lisäksi riippumatta siitä, saako vastaaja työstä ylimääräisen korvauk-

sen vai ei. Työaikalainsäädännössä sanoilla lisätyö ja ylityö on oma erityi-

nen merkityksensä.  Lisätyö on työsopimuksella tai työehtosopimuksella so-
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vitun työajan lisäksi tehty työ, joka ei kuitenkaan ylitä lain mukaista sään-

nöllistä työaikaa. Ylityö on työtä, joka tehdään säännöllisen työajan enim-

mäismäärän yli. Työvoimatutkimuksen kysymykset kattavat molemmat ja 

lisäksi kaiken muunkin varsinaisen työajan lisäksi tehdyn työn. 

TA16 

Palkallinen ylityö on ylityötä, josta maksetaan yleensä korotettua palkkaa 

tai joka oikeuttaa (korotettuun tai samansuuruiseen) ylityövapaaseen. Palka-

ton ylityö on työtä, jota henkilö tekee sovitun työaikansa lisäksi ilman min-

käänlaista rahallista, vapaana annettavaa tai muuta korvausta vastaan. 

Palkatonta ylityötä voi olla vaikea määrittää esimerkiksi tapauksissa, jolloin 

henkilön normaali työaika on pitkä ja sisältää tavanomaiseksi tulleita yli-

töitä. Myös erilaiset työaikajoustot, kuten liukuva työaika, hämärtävät varsi-

naisen työajan ja ylitöiden välistä rajaa. Yleensä liukuvan työajan puitteissa 

tehtyä tavallista pidempää työaikaa ei tarvitse kirjata ylityöksi, jos vastaaja 

itse ei koe niin. Tällöin vastaaja yleensä tietää voivansa jollain toisella vii-

kolla vastaavasti lyhentää työaikaansa. 

Palkallisetkin ylityöt tai työaikajoustot saattavat muuttua käytännössä pal-

kattomiksi ylitöiksi. Näin käy silloin, kun työntekijä on periaatteessa oikeu-

tettu pitämään ylitöitä vastaavat tunnit vapaana, mutta käytännössä vapaita 

ei ehdi pitämään. Tällaisissa tapauksissa ylityö voidaan merkitä palkatto-

maksi, mikäli vastaaja itse kokee näin 

P8 

- 

TA17 

Tutkimusviikolla tehtyyn työaikaan pätevät samat periaatteet kuin säännölli-

seen työaikaan. Henkilö voi olla tehnyt tutkimusviikolla vähemmän, enem-

män tai yhtä paljon kuin mikä on säännöllinen työaika.  

Työaikaan luetaan: 
 normaalina työaikana tehdyt työtunnit 
 kotona tehdyt ansiotyötunnit, esimerkiksi opetustuntien valmistelu 
 säännöllisesti tehty palkallinen ja palkaton ylityö ja lisätyö. 
 lyhyet tauot, kuten kahvitauot 
 työpaikalla tehty päivystys (esimerkiksi lääkäreillä mukaan lasketaan myös 

nukkumiseen työpaikalla käytetty aika) 
 henkilöstökoulutuksessa olo 

Tehtyä viikkotyöaikaa lyhentävät: 
 kokonaiset poissaolopäivät esimerkiksi lomien tai sairauden takia 
 osapäivän poissaolot 
 tutkimusviikolle osuneet arkipyhät 

TA18 

- 

TA19 

- 

TA20 
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Jos työajan vaihtelun lisäksi tutkimusviikolle on osunut muita poissaoloja, 

kuten sairauslomia tai vuosilomia, valitse vaihtoehto 2 ’jostakin muusta 

syystä’. 

TA21 

- 

TA22 

- 

TEP0 

- 

TEP1 

Ilta-, yö- ja viikonlopputyö huomioidaan näissä kysymyksissä aina, vaikka 

se olisi tapahtunut vapaaehtoisesti eikä työnantajan velvoittamana. Myös 

kotona tehty työ, esimerkiksi papereiden lukeminen tai valmistautumi-

nen seuraavaan työpäivään otetaan huomioon.  

’Säännöllisesti’: työskenteli iltaisin / öisin vähintään puolena neljän viikon 

ajanjakson työpäivistä.  

’Silloin tällöin’: työskenteli iltaisin / öisin vähemmän kuin puolena neljän 

viikon ajanjakson työpäivistä. 

TEP2 

- 

TEP3 

- 

TEP4 

- 

TEP5 

Kotona työskentelyksi luetaan kaikki sellainen henkilön päätyöhön liittyvä 

työ, jota hän on tehnyt kotonaan joko työnantajan velvoittamana tai muuten 

omasta tahdostaan.  

Kotona työskentely tehdään samoissa tiloissa, joissa henkilö itse asuu. Jos 

työtilat ovat kodin läheisyydessä tai yhteydessä, mutta erillisissä tiloissa ja 

niihin on oma sisäänkäynti, ei kyse ole kotona työskentelystä. Esimerkiksi 

yrittäjä, jonka työtilat ovat viereisessä asunnossa tai taiteilija, jonka ateljee 

on erillisessä piharakennuksessa, eivät työskentele kotona. 

Maatalousyrittäjien kohdalla kotona työskentelyksi ei lasketa työtä, joka teh-

dään pelloilla, metsässä tai erillisissä maatilan rakennuksissa, vaikka asuin-

rakennus sijaitsisi samassa pihapiirissä. Sen sijaan yrittäjätoimintaan liitty-

vien paperitöiden tekeminen vaikkapa keittiön pöydän ääressä lasketaan ko-

tona tehdyksi työksi. 

Kotona työskentely on säännöllistä, jos vastaaja on työskennellyt kotonaan 

vähintään puolet viimeksi kuluneiden neljän viikon työpäivistä. 
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TEP6 

Haetaan tutkimusviikkoa edeltävän kuukauden ansioita. Jos henkilö on vaih-

tanut työpaikkaa, kysytään kuluvan kuukauden ansioita. Kuukausiansioiden 

tulee kuitenkin viitata tutkimusviikon päätyöhön. Jos kyse on satunnaisesta 

ja lyhytaikaisesta työstä, kuukausiansiot tulisi arvioida kaikkien kyseisen 

kuukauden aikana tehtyjen samankaltaisten töiden yhteisansiona. 

S1-S10 

- 

AT1-AT5 

- 

TE1 

 

TE2 

 

TE3 

 

TE4 

 

TE5 

 

TE6 

1. Nykyinen työ on epävarma tai päättyy: Henkilöllä on määräaikainen 

työ, eikä sopimusta olla jatkamassa. Sopimukselle voi olla luvassa myös jat-

koa, mutta henkilö etsii pysyvää työtä muualta. Tähän ryhmään kuuluvat 

myös ne tapaukset, joissa henkilön työsuhde päättyy tai voidaan olettaa päät-

tyvän esimerkiksi yt-neuvottelujen tai yrityksen toiminnan lakkauttamisen 

seurauksena. 

2. Nykyinen työ on välivaihe: Henkilö yrittää hakeutua toiseen työhön, joka 

esimerkiksi vastaisi paremmin hänen koulutustaan. 

3 ja 4. Haluaisi pidemmän / lyhyemmän työajan kuin nykyisessä työssä: 

Henkilö ei ole tyytyväinen nykyiseen työajan pituuteen, mutta työaikaa ei 

nykyisen työn puitteissa ole mahdollista pidentää tai lyhentää. 

5. Haluaisi paremmat työolot: Henkilö etsii uutta työtä, koska haluaisi esi-

merkiksi parempaa palkkaa, lyhyemmän työmatkan, fyysisesti kevyempää 

työtä tai joustavammat työaikajärjestelyt tai koska nykyisessä työssä työtahti 

on liian kova. Yleisesti ottaen kaikki ulkoiset työhön liittyvät syyt kuuluvat 

tähän ryhmään. 

6. Muu syy: Jos mikään muista vaihtoehdoista ei päde, ja henkilö haluaa 

omasta aloitteestaan vaihtaa työpaikkaa esimerkiksi toiselle paikkakunnalle 

muuton takia, parempien uranäkymien, mielenkiintoisemman työn sisällön 
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tai pelkän vaihtelunhalun vuoksi, valitaan ’muu syy’. Ensisijaisesti olisi kui-

tenkin hyvä tarkentaa, että ei ole kyse vaihtoehtoon 5 kuuluvista syistä, sillä 

rajanveto näiden kahden välille voi olla toisinaan vaikeaa. 

R1TY 

- 

R2TY 

- 

KA14T 

- 

KA15T 

2. Opiskelijat ja koululaiset, jotka tekevät töitä lomilla mutta opiskelevat 

muun ajan, merkitään yleensä lomatyön aikana pääasialliselta toiminnaltaan 

opiskelijoiksi. 

3. Vanhuuseläkkeellä oleviksi luetaan kaikki iän tai työvuosien perusteella 

eläkkeellä olevat, jos he eivät koe jotain muuta pääasialliseksi toiminnak-

seen, kuten ansiotyö.  Vanhuuseläkkeiksi luetaan mm. kansaneläke (iän pe-

rusteella), työeläke, yrittäjäeläke sekä luopumiseläke tai -tuki. Myös vapaa-

ehtoisen eläkevakuutuksen perusteella eläkkeelle jäänyt katsotaan vanhuus-

eläkkeellä olevaksi. 

4. Työkyvyttömyyseläkkeiksi luetaan kaikki sellaiset eläkkeet, joissa edel-

lytetään työkyvyn alenemista. Työkyvyttömäksi luokiteltava henkilö on pe-

riaatteessa lähes aina alle 63-vuotias, sillä ansiosidonnainen työkyvyttö-

myyseläke muuttuu 63-vuotiaana vanhuuseläkkeeksi. KELAn maksama 

kansaneläke on ainoa työkyvyttömyyden perusteella maksettava eläke, joka 

muuttuu vasta 65-vuotiaana vanhuuseläkkeeksi. Muuten työkyvyttömät tai 

pitkäaikaisesti sairaat (vaikka eivät suoraan sovi määritelmään ”pääasialli-

nen toiminta”) voi laskea tähän ryhmään. 

5.  Hoitaa omia lapsia: Äitiys-, vanhempain- tai hoitovapaalla olevat tai 

muuten omia lapsiaan hoitavat, joilla ei ole voimassa olevaa työsuhdetta; 

työstä perhevapaalla olevat; äitiysvapaalle jääneet, joiden lapsi ei ole vielä 

syntynyt; vammaista lasta hoitavat toimien esimerkiksi tämän omaishoita-

jana. 

M1-M14 

- 

M15 

1. Irtisanottiin tai lomautettiin: työnantajan aloitteesta tapahtunut työsuh-

teen irtisanominen tai päättyminen, johon ei ollut syynä määräaikaisen työ-

suhteen päättyminen. Ihmisten voi olla vaikea sanoa suoraan, että heidät on 

irtisanottu, mutta tänne sijoitetaan siis kaikki tapaukset, joissa työsuhde 

päättyi, koska yritys meni konkurssiin tai lopetti toimintansa.  

2. Määräaikainen työsuhde päättyi: määräaika tuli täyteen tai työsuhde oli 

solmittu tietyn työn suorittamisen ajaksi ja työ tuli tehdyksi.  
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10. Muu syy: henkilö on sanonut itsensä irti jostakin muusta kuin vaihtoeh-

doissa 1–9 mainitusta syystä. Myös yrittäjänä toiminut, joka on lopettanut 

yritystoiminnan muista kuin edellisissä kohdissa mainituista syistä, sijoittuu 

tähän. 

EE1-EE13 

- 

EE14 

1. opiskelu:  

kesätyötä hakevat koululaiset ja opiskelijat, jotka voivat aloittaa työt vasta 

lukukauden loputtua 

3. nykyisen työn irtisanomisaika:  

sisältää myös tapaukset, joissa irtisanoutumista seuraa ns. karenssiaika, 

jonka aikana henkilö ei saa aloittaa töitä kilpailijan palveluksessa 

4. perhesyyt:  

lastenhoidon järjestäminen vie todennäköisesti pitempään kuin kaksi viikkoa 

tai henkilö on raskaana tai hoitaa kotona pientä lasta. 

EE15 

Koska henkilön työttömyyden katsotaan alkavan siitä kun hän aloittaa työn-

haun, niin työttömyyttä ei  ole vastausvaihtoehdoissa. 

Jos työn etsiminen on alkanut alle kuukauden kuluessa edellisen työn päätty-

misestä, voidaan merkitä, että hän on ollut joko 1. ’vakinaisessa työssä’ tai 

2. ’määräaikaisessa työssä’ työnhaun alkaessa. Jos työn päättymisen ja työn-

etsinnän alkamisen välillä on kulunut pitempi aika, mutta henkilö vastaa ol-

leensa työtön, kysy, mitä hän on tehnyt väliaikana. Hän on voinut esimer-

kiksi hoitaa lapsiaan tai opiskella. 

EE16 

- 

R1ETY 

Työnhaku on voimassa, jos vastaaja on käynyt ilmoittautumassa työnvälittä-

jälle sovitun ajan puitteissa, eikä ole katkaissut työnhakuaan ilmoittamalla 

siitä työvoimatoimistoon. Jos vastaajalla on karenssi, tai hän on työvoima-

koulutuksessa, katsotaan työnhaku voimassaolevaksi. 

R2ETY 

- 

KA15E 

2. Opiskelijat ja koululaiset, jotka tekevät töitä lomilla mutta opiskelevat 

muun ajan, merkitään yleensä lomatyön aikana pääasialliselta toiminnaltaan 

opiskelijoiksi. 

3. Vanhuuseläkkeellä oleviksi luetaan kaikki iän tai työvuosien perusteella 

eläkkeellä olevat, jos he eivät koe jotain muuta pääasialliseksi toiminnak-

seen, kuten ansiotyö.  Vanhuuseläkkeiksi luetaan mm. kansaneläke (iän pe-
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rusteella), työeläke, yrittäjäeläke sekä luopumiseläke tai -tuki. Myös vapaa-

ehtoisen eläkevakuutuksen perusteella eläkkeelle jäänyt katsotaan vanhuus-

eläkkeellä olevaksi. 

4. Työkyvyttömyyseläkkeiksi luetaan kaikki sellaiset eläkkeet, joissa edel-

lytetään työkyvyn alenemista. Työkyvyttömäksi luokiteltava henkilö on pe-

riaatteessa lähes aina alle 63-vuotias, sillä ansiosidonnainen työkyvyttö-

myyseläke muuttuu 63-vuotiaana vanhuuseläkkeeksi. KELAn maksama 

kansaneläke on ainoa työkyvyttömyyden perusteella maksettava eläke, joka 

muuttuu vasta 65-vuotiaana vanhuuseläkkeeksi. Muuten työkyvyttömät tai 

pitkäaikaisesti sairaat (vaikka eivät suoraan sovi määritelmään ”pääasialli-

nen toiminta”) voi laskea tähän ryhmään. 

5.  Hoitaa omia lapsia: Äitiys-, vanhempain- tai hoitovapaalla olevat tai 

muuten omia lapsiaan hoitavat, joilla ei ole voimassa olevaa työsuhdetta; 

työstä perhevapaalla olevat; äitiysvapaalle jääneet, joiden lapsi ei ole vielä 

syntynyt; vammaista lasta hoitavat toimien esimerkiksi tämän omaishoita-

jana. 

R12, R12B 

Kysymyksellä selvitetään haastatteluhetkeen mennessä loppuun suoritet-

tua yleissivistävää pohjakoulutusta. Merkkinä tutkinnon suorittamisesta on 

päättötodistus tai ylioppilastutkintotodistus. 

KL1 

Opiskelija on opiskelija myös sairaana ja loma-aikana. Samoin opintoihin 

sisältyvä työharjoittelu ja itseopiskelu katsotaan opiskeluksi, vaikka opetus-

tunteja ei olisikaan neljän viikon aikana ollut. Jos opiskelija osuu työvoima-

tutkimukseen kesällä ja hän on siirtymässä toiseen koulutukseen (esimer-

kiksi peruskoulusta lukioon), merkitään se oppilaitos, jossa hän opiskeli ke-

väällä (tässä tapauksessa peruskoulu). Eli otetaan huomioon vain se tutkinto-

koulutus, joka on jo aloitettu.  

Itseopiskelu on sellaista tietojen ja taitojen kartuttamista, joka ei noudata ul-

kopuolelta saatua opetussuunnitelmaa, johon ei koko opiskelun keston ai-

kana liity lainkaan opettajan antamaa opetusta ja jonka oppimistuloksia ei 

mikään ulkopuolinen taho testaa. Mutta jos henkilö esimerkiksi lukee oppi-

kirjallisuutta jonkin opetussuunnitelman mukaan ja osallistuu tentteihin tai 

näyttökokeeseen niin hän joko opiskelee tutkintoa varten (KL1) tai osallis-

tuu muuhun koulutukseen (KR1). 

KL4 

- 

KR1A, KR1B 

Tutkintoon johtava opiskelu ilmoitetaan pelkästään kysymyksissä KL1 – 

KL4 eikä enää uudestaan kurssikoulutusta kysyttäessä, vaikka opiskeluun 

olisi kursseja liittynyt. 

Kurssikoulutukseksi lasketaan esimerkiksi:  
 työväenopistojen ja kansalaisopistojen harrastus- ja kielikurssit 
 ammatilliset täydennyskoulutuskurssit 
 työnantajan järjestämä tai kustantama henkilöstökoulutus 
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 työvoimapoliittinen koulutus (joka ei johda tutkintoon) 
 yksityistunnit opettajan ohjauksessa (esim. soittotunnit) 
 autokoulu ja rippikoulu 
 valmennuskurssit oppilaitosten pääsykokeisiin (omaehtoinen pääsykokeisiin val-

mentautuminen ei kuitenkaan ole kurssikoulutusta) 
 itsensä kehittämiseen, käden taitoihin ja yhteiskunnalliseen tietouteen liittyvät 

kurssit 
 kansanopistojen muu kuin tutkintoon johtava koulutus 
 yksittäiset arvosanaopinnot avoimessa korkeakoulussa/yliopistossa 
 myös kesäyliopiston yksittäiset arvosanakurssit huomioidaan kurssikoulutuksena, 

kun ne eivät ole osa tutkintokoulutusta (johon vastaajalla on opiskeluoikeus) 
 kertausharjoitukset.  

KR2 

- 

KR51 

Opetustunteihin ei lasketa matkoja koulutuspaikalle, työharjoittelua eikä it-

senäiseen työskentelyyn, tenttikirjojen lukuun tai kotitehtävien tekoon käy-

tettyä aikaa. Mukaan ei myöskään lasketa kysymyksissä KL1 ja KL4 käsitel-

tyä tutkintoon johtavaan koulutukseen käytettyä aikaa.  

Opetustuntien määrä voi olla myös nolla, jos kurssilla ei ole annettu opetusta 

tarkasteluaikana. Vastaaja on esimerkiksi opiskellut itsenäisesti, ollut kurs-

siin kuuluvassa työharjoittelussa tai ollut lomalla tai sairaana koko neljän 

viikon jakson. 

KR52 

Jos vastaaja on osallistunut useammalle kurssille tai koulutustilaisuuteen 

neljän viikon aikana, eri koulutusten opetustunnit tältä ajalta lasketaan yh-

teen. Opetustunteihin ei lasketa matkoja koulutuspaikalle, työharjoittelua 

eikä itsenäiseen työskentelyyn, tenttikirjojen lukuun tai kotitehtävien tekoon 

käytettyä aikaa. Mukaan ei myöskään lasketa kysymyksissä KL1 ja KL4 kä-

siteltyä tutkintoon johtavaan koulutukseen käytettyä aikaa.  

Opetustuntien määrä voi olla myös nolla, jos kurssilla ei ole annettu opetusta 

tarkasteluaikana. Vastaaja on esimerkiksi opiskellut itsenäisesti, ollut kurs-

siin kuuluvassa työharjoittelussa tai ollut lomalla tai sairaana koko neljän 

viikon jakson. 

KR3 

Nykyiseen tai tulevaan ammattiin tai työhön liittyvä koulutus: osallistui 

koulutukseen hankkiakseen nykyisessä tai tulevassa ammatissa tai työssä 

tarpeellisia tietoja tai taitoja, lisätäkseen tulojaan tai parantaakseen yleisesti 

mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla.  

Muu kuin työhön liittyvä syy: osallistui koulutukseen esimerkiksi henkilö-

kohtaisista, sosiaalisista, yhteiskunnallisista, yhteisöllisistä, ihmissuhteisiin, 

kodinhoitoon, harrastuksiin tai vapaa-ajanviettoon liittyvistä syistä. Vastaa-

jan oma arvio ratkaisee. 

KR4 

Jos osallistunut koulutukseen työajan ulkopuolella, mutta työnantaja hyvittää 

tätä jollain tavalla palkassa tai vapaana, käytetään korvauksen määrästä riip-

puen vaihtoehtoja 1, 2 tai 3. Vain jos työnantaja ei ole tukenut millään lailla 
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koulutukseen osallistumista, käytetään vaihtoehtoa 4. Jos ei ollut työllinen 

koulutukseen osallistuessaan, käytetään myös vaihtoehtoa 4. 

Erityisesti yrittäjien on hankala mieltää, tapahtuuko koulutus omalla ajalla 

vai palkallisena työaikana, periaatteessa kaikki aika on yrittäjälle omaa. Jos 

koulutus liittyy yrittäjän ammattiin tai yrityksen hoitamiseen, vaihtoehto 1 

(pelkästään palkallisena työaikana) sopinee parhaiten, onhan koulutus pois 

käytettävissä olevasta työajasta. Harrastuskursseille yrittäjäkin osallistuu ta-

vallisesti omalla ajallaan. 

Opettajien työhön liittyvä koulutus järjestetään yleensä viikonloppuisin, 

joten monet mieltävät sen tapahtuvan omalla ajalla. Virkaehtosopimuksessa 

kuitenkin määritellään koulutusaika palkalliseen työaikaan kuuluvaksi, joten 

vaihtoehto 1 pätee tässäkin tapauksessa. 

Rippikouluisoisen koulutus, kertausharjoitukset ja muut vastaavat kurssit, 

joista maksetaan korvausta tai päivärahaa, voidaan lukea palkalliseksi työ-

ajaksi. Sen sijaan työvoimakoulutuksen (myös työharjoittelujakson) ajalta 

maksetaan osallistujalle työttömyysavustusta eikä palkkaa, joten työvoima-

koulutukseen osallistutaan omalla ajalla. 

 

 

 


