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10  Keskeiset määritelmät ja tietosisältö 

10.1  Keskeiset määritelmät 

15–74-vuotias väestö jaetaan työvoimatutkimuksen tietojen perusteella seuraaviin 

ryhmiin: 
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15 - 74- vuotias  väestö 

Työvoima 

Työlliset Työttömät 

Työvoiman 
ulkopuolinen 

väestö 

  
 

Työllinen on henkilö, joka on: 
 tehnyt ansiotyötä tutkimusviikolla vähintään yhden tunnin  

TAI 
 ollut tilapäisesti poissa työstä, esimerkiksi lomalla tai sairaana.  

Jos henkilö on ollut tutkimusviikon pois työstä, hänet luokitellaan työlliseksi, jos: 
 poissaolon syy on oma sairaus tai äitiys- tai isyysvapaa tai 
 poissaolo on kestänyt alle kolme kuukautta. 

Työtön on henkilö, joka on: 
 työtä vailla ja 
 etsinyt työtä neljän viikon aikana käyttäen aktiivisia työnhakukeinoja ja 
 valmis aloittamaan työt kahden viikon kuluessa 

TAI 
 odottaa aiemmin sovitun työn alkua kolmen kuukauden sisällä ja 
 olisi valmis aloittamaan työt kuitenkin jo kahden viikon kuluessa. 

Työvoiman ulkopuolisiksi luokitellaan kaikki ne, jotka eivät ole työllisiä eivätkä 

työttömiä. Heidän toiminnastaan saadaan tietoa useiden eri kysymysten kautta. Työ-

voiman ulkopuolisiin kuuluu esimerkiksi asevelvollisuutta suorittavia, opiskelijoita, 

eläkeläisiä, työkyvyttömiä ja omia lapsiaan hoitavia. On kuitenkin hyvä muistaa, että 

näihin ryhmiin kuuluvat eivät automaattisesti ole työvoiman ulkopuolisia. Esimerkiksi 

päätoiminenkin opiskelija voi määrittyä työvoimatutkimuksessa työlliseksi tai työttö-

mäksi, jos täyttää edellä mainitut työllisen tai työttömän kriteerit.  
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10.2  Työvoimatutkimuksen tietosisältö 

1. Työmarkkina-asema ja muu toiminta 
 Työvoima 
 Työlliset ja työllisyysaste 
 Työttömät ja työttömyysaste 
 Työvoimaan kuulumattomien toiminta 
 Pääasiallinen toiminta (oma käsitys) 

2. Työpaikkaa ja ammattia koskevia tietoja sekä pää- että sivutyössä   
 Työpaikkojen lukumäärä 
 Työpaikan koko 
 Toimiala 
 Työnantajasektori (yksityinen, kunta, valtio) 
 Työpaikan sijaintikunta ja -maa 
 Ammatti 
 Ammattiasema (palkansaaja, yrittäjä, yrittäjäperheenjäsen) 
 Sosioekonominen asema (työntekijä, toimihenkilö) 
 Yrittäjien ja johtaja-ammateissa toimivien alaisten lukumäärä 
 Strategisen johtamisen osuus johtaja-ammateissa toimivilla 
 Palkansaajien toimiminen esimiestehtävissä 
 Palkansaajien kuukausipalkka 

3. Työsuhteeseen liittyviä tietoja 
 Työsuhteen pysyvyys / määräaikaisuus sekä määräaikaisen työsuhteen syy 
 Työsuhteen kesto 
 Osa-aikatyö / kokoaikatyö sekä osa-aikatyön syy 
 Vuokratyö 

4. Työaikaan ja työaikajärjestelyihin liittyviä tietoja 
 Vuorotyö 
 Jaksotyö 
 Normaali tai tavanomainen viikkotyöaika 
 Tehdyt työtunnit (työpanos) pää- ja sivutyössä 
 Tehdyt työpäivät 
 Ylityöt (palkallinen / palkaton) 
 Päivystys työpaikalla 
 Ilta-, yö- ja viikonlopputyö  
 Kotona työskentely 
 Poissaolo tutkimusviikolla: pääasiallinen syy ja poissaolon kesto 
 Sairauspoissaolot ja perhevapaat 

5.  Työttömyys, alityöllisyys, työnhaku 
 Lomautus määräajaksi tai toistaiseksi 
 Työttömyyden kesto 
 Työnhakutavat 
 Työnhaun esteet 
 Etsityn työn laatu (kokoaika- vai osa-aikatyö, palkansaaja- vai yrittäjätyö) 
 Voimassaoleva työnhaku työvoimatoimistossa ja työttömyyskorvaus 
 Alityöllisyys: haluaisiko työllinen lisätä nykyistä työaikaa 
 Työllisten toivottu viikkotyöaika 
 Piilotyöttömyys 
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6.  Suoritettu koulutus ja opiskelu neljän viikon aikana 
 Yleissivistävä pohjakoulutus 
 Suoritettu tutkinto (Tutkintorekisteri) 
 Tutkinnon koulutusaste ja -ala 
 Osallistuminen tutkintoon johtavaan koulutukseen 
 Osallistuminen kurssikoulutukseen 
 Osallistuiko kurssikoulutukseen työhön tai ammattiin liittyen 
 Osallistuiko kurssikoulutukseen palkallisella työajalla 
 Opetustuntien lukumäärä neljän viikon aikana yhteensä 

7.  Aikaisempi toiminta 
 Ei-työllisten aikaisempi ansiotyö viimeisten kahdeksan vuoden aikana sekä 

aikaisempaa työpaikkaa koskevat tiedot 
 Toiminta vuosi sitten ja vuoden takaista työpaikkaa koskevat tiedot (ei kysytä 

haastattelussa) 

8. Kotitaloustietoja 
  Kotitalouden koko 
  Kotitalouden tyyppi 
  Kotitalouden 15–74-vuotiaiden jäsenten toiminta 
  Kotitalouden 15–74-vuotiaiden työllisten jäsenten työsuhde ja työaika 

9. Tärkeimmät taustamuuttujat keskeisille työllisyys- ja työttömyysindikaattoreille 
  Sukupuoli 
  Ikä 
  Koulutus 
  Alue  
  Toimiala 
  Työnantajasektori (yksityinen, kunta, valtio) 
  Ammatti 
  Ammattiasema 
  Sosioekonominen asema 

–  
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11  Yleistä työvoimatutkimuksen haastattelusta 

Työvoimatutkimuksen kysymykset koskevat pääosin tiettyä tutkimusviikkoa, joka on 

ilmoitettu sekä kohdelomakkeella että haastattelulomakkeella. Viikko täsmennetään 

kysymyksissä päivämäärien ja viikonpäivien ja viikon numeron avulla. Osassa kysy-

myksistä viiteajankohtana käytetään neljää viimeksi kulunutta viikkoa (esim. ilta-, yö- 

ja viikonlopputyö, koulutuskysymykset). Tästä on maininta kysymyksen yhteydessä. 

Kysymykset on muotoiltu niin, että niissä esiintyy ’viime / toissa viikko’ sen mukaan, 

milloin haastattelu tapahtuu. 

Lomakkeella on vain tosiasiakysymyksiä. Tämä tarkoittaa sitä, että kysymykset lue-

taan sanasta sanaan lomakkeelta, mutta jos vastausta ei saada ensimmäisellä kerralla, 

toistossa voidaan käyttää työohjeessa olevia määritelmiä. Varo kuitenkin johdattele-

masta vastaajaa esimerkiksi tarjoamalla suoraan jotakin valmista vastausvaihtoehtoa. 

Kaikki vastausvaihtoehdot tulee aina esittää samanarvoisina, ja vastaajan oma käsitys 

ratkaisee. Määritelmiä ja ohjeita käytetään auttamaan vastaajaa epäselvissä tilanteissa. 

Näytöllä näkyvät ohjeet voi tarvittaessa lukea vastaajalle. 

Vaikka kysymysten sanamuotoja on ohjelmoitu erilaisten tapausten mukaisiksi, kaik-

kia erikoistilanteita ei pystytä ottamaan huomioon. Näissä tilanteissa sanamuotoa voi 

muokata sopivaksi aikaisempiin vastauksiin. 

Kysymykset luetaan kysymysmerkkiin asti. Jokaisen kysymyksen kohdalla on mah-

dollisuus valita myös ’ei osaa sanoa’ tai ’kieltäytyy’. Näiden käyttöä pitäisi kuitenkin 

mahdollisuuksien mukaan välttää ja yrittää valita sopivin annetuista vaihtoehdoista. 

Kieltäytyy-koodia tulisi käyttää tarkkaan valikoidusti ja vain silloin, kun vastaaja to-

della kieltäytyy vastaamasta johonkin kysymykseen. 

Vastaukset ohjaavat haastattelun kulkua. Pääjako haastattelussa tehdään työllisen ja 

ei-työllisen välillä. Työllisten kysymyksistä on tehty erilaisia sanamuotoja ja reittejä 

sen mukaan, onko vastaaja palkansaaja vai yrittäjä ja kuinka monta työpaikkaa hä-

nellä on. 

Osaan kysymyksistä on esitäytetty jatkokierroksille (2.–5. kerta) edellisellä haastatte-

lukerralla saadut vastaukset, kuten työpaikkaa, ammattia, ammattiasemaa ja työaikaa 

koskevia tietoja. Haastattelija tarkistaa, ovatko tiedot pysyneet samoina. Jos tieto on 

muuttunut, avautuu varsinainen kysymys, johon muuttunut tieto kirjataan. 
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12  Lomake eri haastattelukerroilla 

Ensimmäisellä haastattelukerralla kysytään useita sellaisia tietoja, joista tarvitsee jat-

kossa vain tarkistaa pitävätkö ne edelleen paikkansa. Tällaisia ovat esimerkiksi työ-

paikkaa koskevat tiedot, kuten työpaikan nimi, osoite ja sijaintikunta sekä toimiala ja 

ammatti. Ensimmäisellä haastattelukerralla kannattaa siis panostaa siihen, että tiedot 

on kirjattu oikein ja pyytää vastaajaa tarvittaessa vaikka tavaamaan nimet kirjain ker-

rallaan, sillä väärin kirjoitetut tiedot herättävät helposti hämmennystä seuraavilla 

haastattelukerroilla. 

Jos tieto pitää edelleen paikkansa, merkitään = tai § -merkki, jolloin edellisen kerran 

vastaus kopioituu lomakkeelle. Jos tieto on muuttunut, kirjataan uudet tiedot. 

Viidennen kerran haastattelu on pisin, sillä se sisältää useita sellaisia kysymyksiä, 

jotka kysytään vain tällä kerralla. Lisäksi viidennen kerran vastaajille tehdään kotita-

lousosan haastattelu sekä niin sanottu ad hoc -lisätutkimus, jonka aihe vaihtelee vuo-

sittain. 

12.1  Kysymykset, jotka kysytään vain viidennellä haastattelukerralla 

Seuraavat kysymykset kysytään vain viidennellä haastattelukerralla: 
 T12P: Palkansaajien esimiestehtävissä toimiminen 
 T13: Työpaikan koko 
 TS2: Saiko tiedon nykyisestä työpaikasta työvoimatoimiston kautta 
 TA4, TA5: Sopivien hoitopalvelujen puute kokoaikatyön esteenä 
 TEP1–TEP4: Ilta-, yö- ja viikonlopputyö neljän viikon aikana 
 TEP5: Ansiotyön tekeminen kotona 
 TE6: Palkansaajien kuukausitulot 
 AT2: Miten haluaisi lisätä nykyistä työaikaa 
 AT4: Työn vastaanottamisen este 
 TE6: Miksi työllinen etsii uutta työtä 
 R1TY–R2TY, R2ETY–R2ETY: Voimassa oleva työnhaku ja työttömyys-

korvaus 
 EE3A: Syy miksi ei hakenut työtä vaikka haluaisi tehdä työtä 
 EE5, EE6: Sopivien hoitopalvelujen puute ansiotyön esteenä 
 EE14: Syy miksi ei voi aloittaa työtä kahden viikon kuluessa 
 EE16: Onko hakeutumassa työelämään ensimmäistä kertaa vai palaamassa 

työhön 
 KR3: Osallistuiko kurssikoulutukseen työhön liittyen 
 KR4: Osallistuiko kurssikoulutukseen palkallisella työajalla vai omalla ajalla 
 vuosittain vaihtuvat ns. ad hoc kysymykset 
 kotitalousosa 
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13  Kysymyskohtaiset ohjeet 

13.1  Toiminnan ja työmarkkina-aseman määrittely 

Lomakkeen ensimmäisillä kysymyksillä kartoitetaan vastaajan toimintaa tutkimusvii-

kolla. Vastaajan työmarkkina-asema määräytyy lopulta usean eri kysymyksen perus-

teella. Henkilön on täytettävä tietyt ehdot tullakseen luokitelluksi johonkin ryhmään. 

Haastattelija ei myöskään aina tiedä, mihin ryhmään vastaaja tullaan luokittelemaan 

lopullisessa tilastoinnissa. 

13.1.1  Ansiotyö tutkimusviikolla (KA1) 

Haastattelu alkaa kysymyksellä KA1, jonka tarkoituksena on selvittää, onko vastaaja 

tehnyt tutkimusviikolla ansiotyötä. Tämä on koko tutkimuksen keskeisin tieto. Kysy-

myksessä käytetään yhden tunnin rajaa, joka on kansainvälinen käytäntö. Vähäinen-

kin työnteko otetaan siis huomioon. Jos vastaajalla on työpaikka, mutta hän on ollut 

koko viikon työstä pois, merkitse KA1:een ’ei’.  

Jos vastaajalla on useampia työpaikkoja, merkitään ’kyllä’, jos hän on tehnyt tutki-

musviikolla työtä yhdessäkin työpaikassa. ’Ei’ merkitään, kun vastaaja on ollut tutki-

musviikon poissa kaikista työpaikoistaan.  

Ansiotyö on tavaroita tai palveluja tuottavaa toimintaa, josta maksetaan raha-

palkkaa tai joka tuottaa yrittäjä- tai myyntituloa. Ansiotyötä voi tehdä palkansaa-

jana jonkin yrityksen tai yhteisön palveluksessa. Ansiotyötä tekevät myös työnanta-

jayrittäjät, yksinäisyrittäjät, ammatinharjoittajat, freelancerit tai perheyrityksissä ja 

maatiloilla palkkaa vastaan työskentelevät perheenjäsenet, jotka tuottavat tuotteita tai 

palveluita markkinoille. Yrittäjän työ on ansiotyötä, vaikka myyntituloa, voittoa tai 

palkkiota ei ole vielä saatu, jos se kuitenkin on toiminnan tarkoituksena. Ansiotyöhön 

luetaan myös julkinen (valtion ja kuntien) toiminta ja voittoa tavoittelematon toiminta 

(ml. edustusurheilu).  

Ansiotyölle on ominaista, että siihen liittyy usein muodollinen organisaatio, yritys, 

maatila, yhteisö tai osuuskunta. Ammatinharjoittajalla ei kuitenkaan aina ole yritystä 

(esim. tutkijat, taiteilijat, muusikot).  

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

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

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

(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) 

13.1.2  Yrittäjäperheenjäsenen työ (KA2) 

Jos KA1:een vastataan ’ei’, kysytään seuraavaksi palkattomasta työskentelystä per-

heenjäsenen yrityksessä tai maatilalla. Myös tällainen työ lasketaan ansiotyöksi, 

koska sen tarkoituksena on tuottaa tuotteita tai palveluita markkinoille. Yrittäjäper-

heenjäsen voi tulla työlliseksi myös jo KA1:n kautta. 

Perheen yrityksessä palkatta työskentelevillä tarkoitetaan samassa kotitaloudessa 

asuvia tai vähän laajennettuna samassa pihapiirissä asuvia, joilla on yhteinen kotita-

lous ja jotka työskentelevät kyseisessä yrityksessä tai maatilalla. Yleensä on kyse yrit-

täjävanhempien lapsista. 

Omassa kotitaloudessaan asuvia opiskelijoita, jotka loma-aikana matkustavat auttamaan van-

hempiaan esimerkiksi perheen maatilalla, ei kuitenkaan lueta yrittäjäperheenjäseniksi. Heidän 

tekemäänsä työtä ei myöskään lueta ansiotyöksi, jos siitä ei makseta palkkaa. 

Sukupolvenvaihdos: Usein maatalousyrittäjä on luovuttanut yritystoiminnan seuraavalle suku-

polvelle, mutta jatkaa edelleen palkatonta auttamista maatilan töissä. Jos nämä henkilöt eivät 

asu samassa kotitaloudessa tai edes pihapiirissä, ei tätä työtä lasketa yrittäjäperheenjäsenen 

työksi. 

  



 

TILASTOKESKUS 
Työvoimatutkimuksen käsikirja OSA II 

13  Kysymyskohtaiset ohjeet 
13.1 

  
 

 

13.1.3  Tilapäinen poissaolo työstä (KA3) 

Jos vastaaja ei tutkimusviikolla tehnyt ansiotyötä lainkaan, kysytään, onko hänellä 

työ, josta hän oli poissa. Avustava perheenjäsen voi myös olla tilapäisesti pois työstä. 

Tavallisimpia poissaolon syitä ovat loma tai sairaus. 

Merkitse tähän ’kyllä’ aina, jos vastaajalla on voimassa oleva työsuhde johon hän 

aikoo palata, vaikka kyseessä olisi palkaton ja pitkäaikainenkin poissaolo, kuten hoi-

tovapaa tai vuorotteluvapaa. Poissaolon kestosta ja palkanmaksun jatkumisesta kysy-

tään erikseen kysymyksissä KA8–KA12.  

Jos vastaaja on pitkällä sairaslomalla ja siirtymässä siltä todennäköisesti suoraan 

työkyvyttömyyseläkkeelle (vaikkei eläkepäätöstä vielä olisi saatu), tulkitaan ettei työ-

paikkaa enää käytännössä ole. Irtisanomisajan palkkaa saavilla työsuhde katsotaan 

käytännössä päättyneeksi. 

Vuokratyöläiset, tarvittaessa työhön kutsuttavat ja nollatuntisopimuksella työs-

kentelevät: Jos vastaaja tekee töitä keikkaluonteisesti, työsuhteen ei katsota olevan 

voimassa niinä aikoina, kun hän ei ole töissä. Näissä tapauksissa tulkitaan, että työ-

suhde solmitaan joka työkeikalle erikseen. Tämä koskee myös eri työnantajayrityk-

sissä työskenteleviä vuokratyöläisiä. Tauot, jolloin he odottavat seuraavaa työnantajan 

yhteydenottoa, eivät siis ole tilapäistä poissaoloa, vaan niiden aikana henkilöllä ei ole 

työpaikkaa. Mikäli kohde tekee työtä vuokratyöntekijänä tai nollatuntisopimuksella 

pitkäaikaisesti ja on työstä vuosilomalla, hänellä on työpaikka.  

Mikäli ohjeet eivät tunnut antavan vastausta kysymykseen (”onko työtä vai ei”), näke-

mys perustuu viime kädessä vastaajan omaan käsitykseen asiasta. 

Osa-aikatyö: Moni osa-aikatyötä tekevä saattaa tehdä töitä vuoroviikoin tai harvem-

min, jolloin poissaolojaksot ovat vähintään viikon mittaisia. Tällaiset järjestelyt ovat 

yleisiä erityisesti osa-aikaeläkeläisillä. Henkilö merkitään tilapäisesti työstä poissaol-

leeksi, jos tutkimusviikko on osunut vapaaviikolle. Poissaolon syy tulee esiin kysy-

myksessä KA4. 
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13.1.4  Työpaikkojen lukumäärä (T1–T3U) 

Jos vastaajalla on työpaikka, kysytään työpaikkojen lukumäärää. Tässä huomioidaan 

kaikki työpaikat, joissa vastaaja joko työskenteli tutkimusviikolla tai joista hän oli 

tilapäisesti poissa työsuhteen jatkuessa. 

Palkansaajalla on yksi työpaikka, jos työnantajia tai palkanmaksajia on yksi. Yrittä-

jillä ja ammatinharjoittajilla on yksi työpaikka silloin, jos yrityksiä tai maatiloja on 

yksi tai jos ammatti on sama, vaikka työnantajia tai asiakkaita on useita (esim. kon-

sultti, kouluttaja). Jos ammatinharjoittaja tai freelancer tekee työtä vakituisesti tie-

tyille työnantajille, hänelle voi merkitä useampia työpaikkoja. 

Esimerkki: Useassa eri orkesterissa soittavalla muusikolla tai toimittajalla, joka kirjoittaa va-

kituisesti yhteen lehteen ja lisäksi satunnaisesti toiseen, voi olla useita työpaikkoja. Tässä kan-

nattaa kuunnella haastateltavan käsitystä siitä, miten hän työpaikkojen määrän itse hahmottaa. 

Jos vastaajalla on useita työpaikkoja, häntä pyydetään valitsemaan tärkein työpaikka, 

joka merkitään päätyöksi, toiseksi tärkein merkitään sivutyöksi. Tietoja kysytään pää-

työn lisäksi vain yhdestä sivutyöstä. Päätyö voi olla työ, johon käytetään enemmän 

aikaa, josta saadaan enemmän tuloja tai joka vastaa paremmin henkilön koulutusta tai 

kiinnostusta. Joissakin tapauksissa vastaajalla voi olla useita aidosti samanarvoisia 

työpaikkoja. Tällöinkin on valittava näistä päätyö, jotta päästään etenemään haastatte-

lussa. 

Esimerkki: Lääkärin päätyöksi voi merkitä sairaalan, jossa hän on suurimman osan työajas-

taan, vaikka tulot yksityispraktiikasta olisivat suuremmat. 

Päätyö valitaan periaatteessa vain kerran, eikä päätyön ja sivutyön paikkaa ole 

tarkoitus vaihtaa joka haastattelukerralla tutkimusviikon tilanteen mukaisesti. Päätyön 

ja sivutyön paikkaa tulisi muuttaa vain silloin, kun tilanne on pysyvästi muuttunut.  

Esimerkki: Vastaajalla on puutarha-alan yritys, joka toimii keväästä syksyyn, mutta puutar-

hasesongin ulkopuolella töitä ei ole, joten talvikaudella hän elättää itsensä palkansaajana vi-

hannesten pakkaajana. Puutarhayritys on tällöin päätyö, josta vastaaja on talvikauden aikana 

tilapäisesti pois, ja palkansaajatyö on sivutyö myös talvikauden aikana. 

Jos vastaajan toimenkuvaan kuuluu kiertäminen saman työnantajan eri toimipis-

teissä, esimerkiksi opettaja käy pitämässä tunteja useassa kunnan peruskoulussa tai 

lukiossa, merkitään ’yksi työpaikka’. Tässä tapauksessa työnantajaksi merkitään kou-

luvirasto. Samantyyppisiä kiertäviä toimia voi olla muillakin aloilla. 

Jos vastaajalla on useita työpaikkoja ja hän on tehnyt töitä tutkimusviikolla, kysytään 

vielä, onko hän työskennellyt sekä pää- että sivutyössä vai ollut poissa toisesta (T3U). 

Tämän tiedon avulla saadaan näkyviin oikeat kysymykset esimerkiksi tutkimusviikon 

työaikaa koskevassa osuudessa. 
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13.1.5  Poissaolon syy (KA4) 

Kysymys KA4 tehdään niille, jotka KA3:ssa ovat sanoneet olleensa koko viikon 

poissa työstä. Kysymys koskee pääasiallista poissaolon syytä, joten jos vastaaja on 

tutkimusviikon aikana ollut poissa useamman syyn takia, valitaan niistä se, jonka ta-

kia hän oli eniten tunteja pois työstä. Jos tunteja on aidosti yhtä monta useamman 

syyn takia, valitaan numerojärjestyksessä ensimmäinen joka sopii. Arkipyhää ei kos-

kaan lasketa pääasialliseksi koko viikon poissaolon syyksi, sillä vastaajan ei oleteta 

olevan näinä päivinä töissä. ”Muuten vapaalla” tarkoittaa esim. opettajan syyslomaa, 

osa-aikaeläkkeen vapaapäiviä tms. poissaoloja työstä. 

1. Lomautus: Vastaaja oli koko tutkimusviikon lomautettuna. Tämä vaihtoehto kos-

kee 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 yrittäjällä yritystoi-

minnan väliaikainen keskeytyminen tilausten puutteen takia. Jos palkansaaja oli lo-

mautettu tuotannollisista tai taloudellisista syistä, valitaan 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 pitkäaikai-

sesta sairaslomasta, jolta henkilö on siirtymässä suoraan työkyvyttömyyseläkkeelle, 

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 hoitovel-

vollisuuksiin liittyvät poissaolot, joiden aikana henkilöllä on voimassa oleva työ-

suhde. Tällaisia voivat olla pienten lasten kokopäiväiseen hoitoon tarkoitetut äitiysva-

paa (myös ennen lapsen syntymää pidettävä osuus), isyysvapaa, vanhempainvapaa ja 

hoitovapaa sekä tilapäinen hoitovapaa. Myös muut lasten tai muun omaisen hoitoon 

liittyvät epävirallisemmat poissaolojärjestelyt huomioidaan esimerkiksi yrittäjien koh-

dalla. KA5:ssä vielä tarkemmin, millaisesta vapaasta oli kyse. 

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

vapaapäivät osuvat niin, ettei hän ole ollut tutkimusviikolla työssä; vastaajan työaika-

järjestelyihin liittyy pidempiä poissaolojaksoja kuten jaksotyössä; myös ylityövapaat 

ja ns. pekkasvapaat sisältyvät tähän luokkaan. 

10. Varusmiespalvelu, siviilipalvelu: Vaihtoehto on mukana ”varmuuden vuoksi”, 

sillä varusmies- tai siviilipalvelusta suorittavat on selvitetty jo haastattelun alussa ole-

vien tarkistettavien tietojen yhteydessä kysymyksessä H7, jonne palataan, jos kysy-

myksessä KA4 valitaan tämä vaihtoehto. 

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

ten esimerkiksi henkilökohtaisista syistä otettu palkaton virkavapaa tai kertausharjoi-

tuksiin osallistuminen. Mikäli henkilö on vuorotteluvapaalla, eikä sen syyksi voi las-

kea mitään yllämainituista, se tulee tähän. 
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13.1.6  Poissaolo perhevapaiden vuoksi (KA5) 

Perhevapaista käytetään usein arkikielessä nimityksiä, jotka eivät vastaa niiden viralli-

sia nimiä. Vastaajat saattavat ilmoittaa olevansa äitiyslomalla tai isyyslomalla tarkoit-

taen mitä tahansa äidille tai isälle mahdollista vapaata. Työllisten tilastoinnin kannalta 

on kuitenkin erittäin tärkeää, mistä vapaasta tarkalleen ottaen on kyse, sillä äitiysva-

paalla ja isyysvapaalla työstä olevat määritellään suoraan työllisiksi, kun taas 

muilla määritys perustuu poissaolon pituuteen. 

Perhevapaiden määritelmät tulevat Suomen lainsäädännöstä. Paras lähde niiden tar-

kempaan tutkimiseen on KELAn nettisivut. 

1. Äitiys- tai isyysvapaa. Äitiysvapaa alkaa aikaisintaan 50 ja viimeistään 30 arki-

päivää ennen laskettua aikaa. Kela maksaa vapaan ajalta äitiysrahaa 105 arkipäivää, 

eli äitiysvapaa kestää noin 4 kuukautta. Äitiysvapaan aikana voi myös tehdä ansio-

työtä. Isyysvapaa on enintään 54 arkipäivää eli noin 9 viikkoa. Enintään 18 arkipäi-

vää voi pitää samaan aikaan kuin äiti. Loput voi pitää vanhempainrahakauden jälkeen. 

Toisaalta kaikki isyysvapaat voi pitää vanhempainrahakauden jälkeen. 

2. Vanhempainvapaa: Vanhempainvapaa alkaa äitiysvapaan jälkeen. Vapaan voi 

pitää jompikumpi vanhemmista tai sen voi jakaa jaksoiksi niin, että äiti ja isä ovat va-

paalla vuorotellen. Vanhempainvapaan ajalta Kela maksaa vanhempainrahaa 158 ar-

kipäivää, eli vanhempainvapaa kestää noin 6 kuukautta. Vanhempainrahan päättyessä 

lapsi on noin 9 kuukauden ikäinen. Äiti voi työskennellä vanhempainvapaalla. Isä ei 

voi työskennellä (paitsi sunnuntaisin, koska raha maksetaan arkipäiviltä). Jos vastaaja 

sanoo olevansa isäkuukaudella, se kuuluu vanhempainvapaaseen. 

3. Kokoaikainen hoitovapaa: Vanhempainvapaan jälkeen voi alle 3-vuotiaan lapsen 

kotihoitoa jatkaa palkattomalla hoitovapaalla työsuhteen katkeamatta. Molemmat van-

hemmat 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 mak-

saa 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 tarkoitettu sairaan lap-

sen 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 osittaiset) hoito- 

ja vanhempainvapaat. Periaatteessa näitä tapauksia ei pitäisi tulla, koska kyseisiin jär-

jestelyihin ei kuulu koko viikon kestäviä poissaoloja, mutta joissakin poikkeustapauk-

sissa tällainen voi tulla vastaan, jos tutkimusviikolle osuu useita poissaoloja eri syistä. 
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13.1.7  Sairauspoissaolot (KA6-KA7, TA23-TA24) 

Omasta sairaudesta tai tapaturmasta johtuvia poissaoloja päätyöstä kysytään erikseen 

sekä koko viikon poissa olleilta että muilta työllisiltä. Sairauspoissaolopäiviksi laske-

taan vain oman sairauden tai tapaturman takia menetetyt työpäivät eli päivät, jolloin 

henkilön olisi pitänyt olla töissä. Ei siis viikonloppupäiviä, paitsi jos vastaajan olisi 

kuulunut työskennellä lauantaina ja/tai sunnuntaina, eikä osa-aikatyötä tai vuorotyötä 

tekevien vapaapäiviä. 

Vain kokonaiset poissaolopäivät huomioidaan, joten jos vastaaja on ollut pois sairau-

den takia vain osapäiviä, merkitään ’ei’ kysymykseen KA6 tai TA23. 

13.1.8  Poissaolon kesto ja palkkasidonnaisen tulon jatkuminen (KA8A–KA12) 

Niiltä vastaajilta, jotka ovat olleet työstä pois koko tutkimusviikon, kysytään poissa-

olon kokonaiskestoa joko kysymyksellä KA8A (jos yksi työpaikka) tai KA8B (jos 

useampi työpaikka). Yli kolme kuukautta poissa olleilta kysytään, saavatko he edel-

leen palkkaa tai ansiosidonnaista korvausta sen verran, että se vastaa vähintään puolta 

heidän normaalista peruspalkastaan (kysymykset KA11–KA12). Tätä käytetään lisä-

tietona määriteltäessä henkilön sidonnaisuutta työhön. 

Poissaolon kestolla tarkoitetaan tässä koko sitä ajanjaksoa, jonka vastaaja on ollut yh-

täjaksoisesti 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 muutaman 

kuukauden jälkeen vanhempainvapaaksi. Vanhempainvapaajakson jälkeen hän on pitänyt vuo-

silomaa, ja on haastatteluhetkellä hoitovapaalla. Poissaolon pituus lasketaan siitä hetkestä, kun 

vastaaja alun perin jäi pois työstä äitiysvapaalle. 

Työllisiksi määritellään pitkään poissaolleista ne, joiden poissaolo on kestänyt alle 

kolme kuukautta eli korkeintaan 13 viikkoa. 

Jos vastaaja on ollut töistä pois vähintään neljä viikkoa, hänelle ei tule työaikakysy-

myksiä.
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13.2  Työpaikkaa ja työsuhdetta koskevat kysymykset 

Ammattiasemaa ja työpaikan tietoja kysytään työllisiltä sekä pää- että sivutyöstä, työ-

suhteeseen liittyviä asioita vain päätyöstä. Ei-työllisiltä samat tiedot kysytään viimei-

simmästä työpaikasta, jos työsuhteen päättymisestä on alle kahdeksan vuotta. 

13.2.1 Työpaikan ja työsuhteen tietojen merkitseminen vuokratyöntekijöillä 

Vuokratyöntekijät ovat erityistapaus työpaikan ja työsuhteen tietojen kysymisen suh-

teen, joten tässä luvussa käydään läpi näiden tietojen merkitseminen heidän kohdal-

laan. Muissa luvun 13.2 alaluvuissa käsitellään asiaa muiden palkansaajien ja yrittä-

jien kannalta. 

Kaikilta palkansaajilta kysytään, ovatko he vuokratyöntekijöitä (T5P, S2P, M7P). Tä-

hän merkitään ’kyllä’ aina silloin, kun vastaaja työskentelee työvoimaa vuokraavan 

tai välittävän yrityksen kautta. Tästä ei aina käytetä nimitystä vuokratyö, voidaan 

puhua myös esim. henkilöstöpalveluyrityksestä tai työvoiman välityksestä. Olennaista 

kuitenkin on, että työtä tehdään asiakasyrityksen välineillä, tiloissa ja ohjauksessa, 

mutta henkilöstöpalveluyritys maksaa palkan.  

Näytöllä näkyvän vuokratyön määritelmän voi lukea tarvittaessa ääneen. Jatkossa 

vuokratyöntekijöiden vastaamista työpaikkaa ja työsuhdetta koskeviin kysymyksiin 

ohjataan lomakkeella ylimääräisillä juonnoilla, jotka on luettava ääneen, jotta vas-

taaja tietää, minkä työpaikan tietoja kysymyksissä tarkoitetaan. 

Vuokratyöntekijällä työpaikan tiedot eli nimi, osoite, toimiala ja toimipaikan 

koko merkitään sen TYÖPAIKAN mukaan, jossa hän tutkimusviikolla työsken-

teli, ei siis työnantajana toimivan henkilöstöpalveluyrityksen mukaan. Jos vastaaja on 

työskennellyt tutkimusviikolla useissa työpaikoissa, valitaan niistä viimeisin tai se, 

jossa hän on työskennellyt eniten.  

Vuokratyön välittäneen henkilöstöpalveluyrityksen nimeä kysytään erikseen toimialan 

koodauksen aputiedoksi. Jos vastaaja ilmoittaa saman yrityksen sekä työpaikaksi että 

vuokratyön välittäneeksi henkilöstöpalveluyritykseksi, näytölle tulee hälytys, jossa 

pyydetään tarkistamaan, tuliko työnantaja ja työpaikka merkittyä oikein. 

Työsuhteen kestoa ja pysyvyyttä koskevat kysymykset puolestaan kysytään vuok-

ratyöntekijällä siitä HENKILÖSTÖPALVELUYRITYKSESTÄ, joka on hänen 

työnantajansa ja maksaa palkan. Näin saadaan oikeampaa tietoa vuokratyöntekijän 

työsuhteen laadusta, sillä joissain tapauksissa työsuhde henkilöstöpalveluun voi olla 

hyvinkin pysyvä ja pitkäaikainen, vaikka työpaikka vaihtelee.  

Vuokratyöntekijän työsuhteen kesto tulkitaan yhtäjaksoiseksi, jos henkilö on työs-

kennellyt jatkuvasti ja säännöllisesti, esimerkiksi viikoittain. Jos työkeikat ovat olleet 

satunnaisempia, merkitään työsuhteen alkamisajankohta viimeisimmän työjakson mu-

kaisesti. 

Työsuhde tulkitaan pysyväksi, jos henkilö tekee jatkuvasti ja säännöllisesti työkeik-

koja työvoimaa vuokraavan yrityksen asiakkaille. Jos kyse on silloin tällöin tehtävästä 

satunnaisesta työstä, työsuhde merkitään määräaikaiseksi. Määräaikaisen työsuhteen 

kesto merkitään tällöin viimeisimmän työkeikan pituuden mukaan. 
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13.2.2  Ammattiasema (T4–T5P, S1–S2P, M6–M7P) 

Vastaus ammattiasemasta vaikuttaa tulevien kysymysten reititykseen, sillä osa työlli-

sille suunnatuista kysymyksistä kysytään vain palkansaajilta. Lisäksi joidenkin kysy-

mysten muotoilu on erilainen yrittäjille ja palkansaajille. Freelancerit ovat ammatin-

harjoittajia ja ohjautuvat yrittäjien kysymyksiin. 

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

kansaaja on tavallisesti vieraan palveluksessa. 

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

palkkaa, luetaan myös palkansaajaksi. Osakeyhtiössä työskentelevä omistaja, joka yksin tai 

yhdessä perheenjäsenten kanssa omistaa vähemmän kuin puolet yrityksestä, luokitellaan pal-

kansaajaksi. Kunnallinen perhepäivähoitaja on palkansaaja, kun taas yksityinen perhepäivähoi-

taja luetaan yrittäjäksi. 

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

maansa taloudellista yritystä tai omaa tai vuokrattua maatilaa. Yrittäjä voi olla yksi-

näisyrittäjä tai hänellä voi olla palkattua työvoimaa. Maatilan emäntä, joka yhdessä 

miehensä kanssa tai yksin hoitaa tilaa, on pääsääntöisesti maatalousyrittäjä riippu-

matta tilan omistussuhteista. 

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

työskentelevä omistaja, joka yksin tai perheensä kanssa omistaa vähintään puolet yri-

tyksestä, luetaan yrittäjäksi. Yrittäjä voi saada myös säännöllistä palkkaa. On kuiten-

kin todennäköistä, että tällaiset henkilöt ilmoittavat itsensä yrittäjiksi. 

4. Ammatinharjoittaja on henkilö, joka harjoittaa itsenäistä ammattia. Hänellä voi 

olla toiminimi, mutta se ei ole välttämätöntä. 

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 palkansaajia eli heillä on työ-

sopimus työnantajan kanssa. Olennaista on työsuhteen juridinen puoli, ei se, missä 

henkilö työskentelee. Yrittäjäksi määrittyy aina, jos toimii oman toiminimen tai yri-

tyksen puitteissa riippumatta siitä kuinka paljon tai vähän henkilö on sijoittanut omai-

suutta yritykseen. 

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 palkkansa 

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 henkilön 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 ihmisille. 

Ammatinharjoittajilta, freelancereilta ja apurahansaajilta kysytään vielä tarkempi ky-

symys mihin ryhmään näistä henkilö kuuluu (T4B). 

Yrittäjiltä kysytään lisäksi, onko heillä palkattua työvoimaa (T5, S2, M7), jotta saa-

daan selville työnantajayrittäjät. Palkatta työskentelevä perheenjäsen ei ole palkattua 

työvoimaa. 
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13.2.3  Työpaikkatiedot (T6–T9, S3–S6, M8–M11) 

Työpaikan nimi 

Työpaikan tai yrityksen nimeä ja osoitetta kysytään, jotta saadaan selville toimiala, 

jolla henkilö työskentelee. Toimiala koodataan jälkikäteen Tilastokeskuksessa käyt-

täen apuna yritysrekisterin kyselykantaa ja työ edellyttää, että työpaikan tiedot on 

merkitty tarkasti ja oikein. Tärkeää on, että nimestä ilmenee toimipaikka, jossa vas-

taaja on työssä. 

Työpaikalla tarkoitetaan sitä itsenäistä toimipaikkaa, jossa henkilö työskentelee. Toi-

mipaikka 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 työs-

kentelee sairaalan sisällä. Jos laajempi sairaala-alue käsittää useita eri sairaaloita, toimipaikka 

on se sairaala, jossa henkilö työskentelee. 

Esimerkki: Siivooja on siivousyrityksen palkkalistoilla, mutta työskentelee jatkuvasti tietyn 

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 järjestelyistä (erotuk-

sena vuokratyöstä, jossa asiakasyritys huolehtii näistä). 

Kirjoita työpaikan tai yrityksen nimen lisäksi mahdollinen yhtiömuotolyhenne (esim. 

OY, KY, OYJ). Itsenäisen ammatinharjoittajan, freelancerin tai apurahansaajan 

työpaikaksi voi merkitä henkilön oman nimen. Jos vastaaja työskentelee yksityisen 

kotitalouden palveluksessa (esim. lastenhoitajana), työnantajan tiedoiksi riittää mai-

ninta ’yksityinen kotitalous’. 

Erillisellä rahoituksella toteutettavissa projekteissa työpaikka ja rahoittaja voivat olla kaksi eri 

asiaa. Projekti voi toimia esimerkiksi paikallisen TE-keskuksen myöntämällä EU-rahalla, 

mutta työpaikaksi merkitään se itsenäinen toimipaikka, jossa työ tehdään. Jos taas kyse on TE-

keskuksen yhteydessä toimivasta projektista, on työpaikkana tällöin kyseinen keskus. 

Jos henkilö kieltäytyy ilmoittamasta työpaikan nimeä, kirjoita nimen kohdalle KIEL-

TÄYTYY tai EI HALUA VASTATA, jolloin tieto esitäyttyy seuraavalle haastattelu-

kerralle työpaikan nimen kohdalle. Tuntematonta käytetään esimerkiksi silloin, kun 

sijaisvastaaja ei tiedä työpaikan nimeä. 

Työpaikan nimeä käytetään joissakin jatkokysymyksissä sekä tulevilla haastatteluker-

roilla yksilöimään, mistä työpaikasta on puhe. Jos henkilöllä on useita työpaikkoja, on 

erityisen tärkeää, että nimet erottuvat toisistaan, jos työnantaja on sama, mutta toimi-

paikka vaihtuu (esim. Ulvilan kunta – Yläasteen koulu tai Ulvilan kunta – Terveys-

keskus). 
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Sijaintikunta 

Työpaikan sijaintikuntaa varten on valikko. Älä käytä lyhenteitä, vaan kirjoita kunnan 

nimi kokonaisuudessaan, minkä jälkeen saat välilyöntinäppäintä painamalla näkyviin 

kuntavalikon, josta oikea kunta valitaan. Jos vastaaja tekee työtä usean kunnan alu-

eella, valitaan se kunta, josta hän saa työohjeet.  

Jos työpaikka sijaitsee ulkomailla, kirjoita ’ulkomaa’, sen koodi on 200. Tämän jäl-

keen tulee uusi kysymys (T9, S6, M11) työpaikan sijaintimaasta. 

Työpaikan osoite 

Työpaikkatietojen yhteydessä kysytään myös työpaikan lähiosoite eli katu- tai muu 

tarkempi osoite. Osoite voi olla myös postiosoite. Myös vaillinainen osoite kelpaa, 

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

kun kunnassa on useita saman työnantajan toimipaikkoja. Osoitteen avulla varmiste-

taan, että toimiala saadaan koodattua oikein. Tarkka osoite mahdollistaa toimialakoo-

dauksessa suoran linkin yritysrekisterin vastaavaan toimipaikkaan, josta toimialakoodi 

haetaan automaattisesti. 

Työpaikan vaihduttua tiedot kysytään uudesta työpaikasta. Kaikissa tapauksissa ei 

ole helppo tulkita, onko työpaikka vaihtunut vai ei (esim. määräaikainen työpaikan 

vaihdos tai siirtyminen saman työnantajan toiseen toimipisteeseen). On kuitenkin sel-

keämpää jatkohaastattelujenkin kannalta, että työpaikan tiedot on merkitty juuri tutki-

musviikon työpaikan mukaan, joten yleensä työpaikan vaihdos kirjataan tietoihin. Eri-

tyisen tärkeää tämä on silloin, kun toimiala on vaihtunut. 

Esimerkki: Peruskoulun opettaja on vaihtanut työpaikkaa saman kunnan sisällä koulusta toi-

seen. Kyse on työpaikan vaihdosta, joten uuden työpaikan tiedot kirjataan. Työsuhteen voi 

kuitenkin tulkita jatkuneen yhtäjaksoisena, sillä palkanmaksaja on säilynyt samana. 

Esimerkki: Henkilöllä on vakituinen virka valtion virastossa, mutta hän on siirtynyt vuodeksi 

määräaikaiseen projektiin toiseen virastoon. Työpaikan tiedot merkitään määräaikaisen työpai-

kan mukaan, mutta työsuhteen tulkitaan jatkuvan yhtäjaksoisena ja henkilö merkitään pysy-

vässä työsuhteessa olevaksi. 

Esimerkki: Lastentarhanopettaja siirtyy kesällä kuukaudeksi toiseen toimipisteeseen töihin. 

Työpaikan ei tulkita vaihtuneen, sillä kyse on niin lyhytaikaisesta vaihdoksesta, että henkilö 

tuskin itsekään mieltää työpaikkansa vaihtuneen. Työpaikan tiedot kysytään siis varsinaisen 

työpaikan mukaan. 
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13.2.4  Toimialatieto (T10–T11, S7–S8, M12–M13) 

Toimiala kuvaa toimintaa, jota työpaikka tai toimipaikka pääasiassa harjoittaa. 
Tietoa tarvitaan toimialan koodauksen aputiedoksi työpaikan nimen ja osoitteen rin-

nalle. Erityisen tärkeä tarkka toimialatieto on silloin, kun vastaaja ei halua sanoa tai ei 

muista työpaikan nimi- ja osoitetietoja. 

Pääsääntönä on, että työpaikan nimi- ja toimialatiedot merkitään vastaajan ilmoitta-

malla tavalla. Jos toimialaa on vaikea hahmottaa, voi avuksi kysyä esimerkiksi, 

mitä työpaikassa valmistetaan, tehdään, myydään tai hoidetaan. 

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

toimi, kysy tarkempaa tietoa: millä teollisuuden tai kaupan alalla työpaikka toi-

mii tai minkä alan toimipaikassa vastaaja työskentelee.  

Esimerkkejä toimialasta: metalliputkien valmistus, tienrakennus, naistenvaatekauppa, 

henkilöstöruokala, vanhainkoti, sairaala, peruskoulu. Yritysten aputoimipaikat, kuten 

pääkonttorit tai keskusvarastot merkitään kyseisen yrityksen päätoimialan mukaan.  

Itsenäisen ammatinharjoittajan tai freelancerin toimialaksi voi ilmoittaa amma-

tin, jota hän harjoittaa: (koti)ompelija, (koti)kampaaja, tv-toimittaja, taidemaalari, 

näyttelijä, muusikko. 

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

lee. Esimerkiksi teollisuusyrityksen palveluksessa työskentelevän vartijan toimiala on 

kyseinen teollisuuden ala eikä vartiointi.  

Maatalousyrittäjiltä ja perheenjäsenen maatilalla työskenteleviltä kysytään toimialan 

määrittelyn aputiedoksi maatilan päätuotantosuuntaa. Jos tuotantosuuntia on useita, 

merkitään se, josta saadaan suurin osa tilan tuloista. Maatilalla työskentelevän si-

vuelinkeino (esimerkiksi matkailu tai maatilan ulkopuolella tehty työ) kysytään sivu-

työn kysymyksissä. 

Vuokratyöläisten toimiala määritellään sen mukaan, millä alalla he tutkimusviikolla 

työskentelivät (ks. luku 13.2.1). Työvoiman vuokraus voidaan merkitä toimialaksi 

niille henkilöstöpalveluyrityksen työntekijöille, jotka toimivat varsinaisissa työvoi-

man välitystehtävissä. 

Apurahatutkijoiden kohdalla on syytä kysyä tutkimusalaa, jotta toimiala tulisi koodat-

tua oikein. Esim. henkilö tekee väitöskirjaa lääketieteeseen apurahalla, merkitään Tut-

kimus, lääketiede. 

Tarkempaa tietoa toimialaluokituksesta löytyy Tilastokeskuksen kotisivuilta googlettamalla 

”toimialaluokitus”. Osoite on stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/. 

Jos vastaaja kieltäytyy ilmoittamasta työpaikan toimialaa, kirjoitetaan toimialan kohdalle 

KIELTÄYTYY tai EI HALUA VASTATA, jolloin tieto esitäyttyy seuraavalle haastatteluker-

ralle. Tuntematonta käytetään esimerkiksi silloin, kun sijaisvastaaja ei tiedä työpaikan toimia-

laa. 
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13.2.5  Ammatti (T12, M14) 

Ammatti koodataan haastattelun yhteydessä. Ammattinimike kirjoitetaan ensin avoi-

meen kenttään, jonka jälkeen välilyöntinäppäintä painamalla avautuu valikko, josta 

oikea ammattikoodi valitaan. Ammattikoodit perustuvat Tilastokeskuksen ammatti-

luokitukseen, joka puolestaan pohjautuu kansainväliseen ISCO-luokitukseen.  

Ammattiluokitus edellyttää melko tarkkaa sanallista kuvausta oikean koodin löytä-

miseksi. Mitä tarkemmin ammattinimikkeen kirjoittaa avoimeen kenttään, sitä nope-

ammin oikea koodi löytyy valikosta. 

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 

Kun haet ammattikoodia tallennetun nimikkeen perusteella, ole tarkkana, ettet vahin-

gossa hyväksy väärää nimikettä. Hakemistossa olevan ammattinimikkeen alku saattaa 

olla sama, mutta loppuosa erilainen, jolloin kysymys on usein aivan eri ammatista ja 

eri koodista. Älä hyväksy koodia liian hätäisesti, vaan kysy tarvittaessa tarkentava 

kysymys, jotta oikea koodi tulee valituksi. 

Epäselvät tapaukset koodataan tuntemattomiksi. Ne käydään myöhemmin läpi Tilas-

tokeskuksessa toimialan koodauksen yhteydessä. Jos olet epävarma oikeasta koodista, 

on parempi koodata tuntemattomaksi kuin antaa virheellinen koodi. Tällöin avautuu 

jatkokysymys, jossa kysytään tärkeimpiä työtehtäviä. Tämä toimii aputietona, kun 

oikeaa ammattikoodia etsitään jälkikäteen Tilastokeskuksessa. 

Yrittäjät saattavat usein ilmoittaa ammatikseen johtajan tai toimitusjohtajan. Jos on 

kyseessä aivan pieni (alle viiden henkilön) yritys tai yrittäjällä ei ole lainkaan palkat-

tua 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 joh-

tajilla. 
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13.2.6  Toimipaikan koko (T13) 

Toimipaikalla tarkoitetaan yhdellä sijaintipaikkakunnalla, yhden yrityksen alaisuu-

dessa harjoitettavaa yhdenlaista taloudellista toimintaa. Jos yhdellä yrityksellä on eri 

toimialojen yksiköitä samalla alueella, nämä yksiköt ovat eri toimipaikkoja. Erilliset 

pää- ja keskuskonttorit ovat omia toimipaikkojaan, jos ne sijaitsevat erillään muusta 

toiminnasta. 

Erillistä toimintaa harjoittavat valtion laitokset ovat aina omia toimipaikkojaan. Hajal-

laan sijaitsevat, samaa toimintaa harjoittavat yksiköt ovat myös eri toimipaikkoja, ku-

ten esimerkiksi piirihallinnon elimet. Kunnissa vastaavasti eri paikoissa sijaitsevat 

samaa toimintaa harjoittavat laitokset, kuten koulut ja sairaalat, ovat omia toimipaik-

kojaan. 

Liikkuva toiminta luetaan kuuluvaksi siihen yksikköön, josta toimintaa lähinnä 

johdetaan. Esimerkiksi tilastohaastattelijan työ voidaan katsoa liikkuvaksi työksi, 

jolloin työpaikan koko ja muut työpaikkatiedot ilmoitetaan koko Tilastokeskuksen 

mukaan. Sama koskee etätyötä tekeviä. Poikkeuksena kuitenkin perhepäivähoitajat, 

joiden työpaikan koko on yksi henkilö, vaikka he olisivatkin kunnan palkkalistoilla. 

Heidän kohdallaan työpaikan koon määrittäminen muulla tavoin olisi käytännössä 

hyvin hankalaa. 

Kotona työskentelevän toimipaikkana on koti tai kodin yhteydessä oleva yritys- tai 

liiketila.  Laivat katsotaan omiksi toimipaikoikseen. Jos toimipaikan määrittely on 

vaikeaa, kysy siitä yksiköstä, jonka vastaaja parhaiten tuntee. 

Toimipaikan kokoa laskettaessa otetaan huomioon sen pysyvä henkilöstö, tilapäisesti 

poissaolevat ja määräajaksi lomautetut sekä henkilö itse. Tilapäinen henkilöstö lue-

taan mukaan, mikäli sen määrä tiedetään. Maatiloilla ja perheyrityksissä alle 15-vuoti-

aita perheenjäseniä ei lasketa mukaan. Toimipaikan koossa ei myöskään huomioida 

esimerkiksi sairaaloiden potilaita tai koulujen oppilaita, vaan pelkkä toimipaikassa 

työskentelevä henkilöstö. 
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13.2.7  Työsuhteen alkamisajankohta (TS1) 

Kysymyksessä haetaan sitä ajankohtaa, josta saakka vastaaja on ollut nykyisen työn-

antajansa palveluksessa yhtäjaksoisesti. Päivämäärään pitää merkitä kuukausi ja 

vuosi. Jos vastaaja ei muista tarkkaa tietoa, kysytään arviota. Jos vastaa ei osaa antaa 

päivämäärää, voit myös itse tehdä arvion vastaajan tietojen perusteella. Vain täysin 

epäselvä tapaus merkitään EOS. 

Jos työsuhde on alkanut määräaikaisena, mutta vakinaistettu myöhemmin, merkitään 

alkamispäiväksi määräaikaisen työsuhteen alku. 

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

nen lomautus eivät katkaise työsuhdetta. Nämä poissaolot voivat usein olla kestoltaan 

pitkiä, jopa useiden vuosien mittaisia, mutta oikeus palata samaan työhön on niiden 

aikana säilynyt. 

Jos henkilö on hoitanut sijaisuuksia ilman katkoja samassa työpaikassa, merkitään työ 

alkaneeksi silloin, kun ensimmäinen sijaisuus alkoi.  

Tarvittaessa töihin kutsuttavilla merkitään työsuhteen alkaminen viimeisimmän työ-

jakson mukaan - vaikka henkilö olisi ollut alalla vuosia tai vuosikymmeniä. Tällaisia 

työntekijöitä on esimerkiksi sairaaloissa, ravintoloissa ja kaupoissa. 

Työsuhteen alkamisaikaa kysytään vuokratyöntekijällä siitä henkilöstöpalveluyrityk-

sestä, joka on hänen työnantajansa ja maksaa palkan. Näin saadaan oikeampaa tietoa 

vuokratyöntekijän työsuhteen laadusta, sillä joissain tapauksissa työsuhde henkilöstö-

palveluun voi olla hyvinkin pysyvä ja pitkäaikainen, vaikka työpaikka vaihtelee. 

Työpaikan katsotaan pysyneen samana, vaikka se on fuusioitunut toiseen yritykseen ja nimikin 

on voinut muuttua, esim. SYP → KOP → Merita → Merita Nordbanken → Nordea. Sama 

tilanne on myös silloin, kun omistaja on vaihtunut tai firman nimi tai toimiala on vaihtunut, 

mutta henkilö on pysynyt entisessä työsuhteessa. 

Yrittäjän työsuhteen katsotaan alkaneen silloin, kun hän on aloittanut yrittämisen tai 

ammatinharjoittamisen nykyisellä alallaan. Yrityksen perustaminen on saattanut ta-

pahtua myöhemmin. 

Kuitenkin perheyrityksessä toimiva yrittäjä tai maatalousyrittäjä on voinut ennen yrit-

täjäksi siirtymistään olla saman yrityksen tai maatilan palveluksessa työntekijänä tai 

hän on osallistunut töihin yrittäjäperheenjäsenenä. Nämä tulkitaan erillisiksi työsuh-

teiksi, joista aiempi on ollut palkansaajatyötä ja nykyinen työtä yrittäjänä. 
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13.2.8  Työsuhteen määräaikaisuus (TS3–TS6) 

Jatkuvassa työsuhteessa olevaksi luetaan: 
 työsuhteessa oleva palkansaaja (työnantaja on yksityinen, valtio tai kunta), 

jonka suullinen tai kirjallinen työsopimus on voimassa toistaiseksi, eikä sen 
päättymisajankohtaa ole sovittu 

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

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

 tilapäisesti työstä poissa oleva, jos hänellä on oikeus palata entiseen työhönsä 
(esim. opintovapaa, perhevapaa).  

Epäselvissä tapauksissa pysyväksi määritellään työsuhde, joka kestää vähintään vuo-

den. 

Määräaikaisessa työsuhteessa olevaksi luetaan: 
 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) 

Yrittäjän työ voi olla lyhytaikaista tai tilapäistä lähinnä ammatinharjoittajilla. Yrittä-

jien kohdalla on mahdollista valita myös kausiluonteinen työ. 

Määräaikaisessa työssä olevilta kysytään määräaikaisuuden syytä ja kestoa. Kysy-

myksessä TS4 annettuja määräaikaisuuden syitä voi olla vaikea sovittaa kaikkiin ta-

pauksiin. Työharjoittelu ja koeaika ovat erikoistilanteita, joihin määräaikainen työso-

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

ehdoista 3 ja 4 sopivin sen mukaan, onko henkilö itse omasta tahdostaan valinnut 

määräaikaisen tai tilapäisen työsuhteen, vai onko hän tällaisessa työssä, koska pysy-

vää työtä ei ollut tarjolla. Joidenkin töiden luonteeseen kuuluu määräaikaisuus (val-

tion korkeat virat, yliopistojen virat, terveydenhuoltoala kuntasektorilla jne.). Näille 

työn luonteesta johtuvan määräaikaisuuden syyksi sopii parhaiten vaihtoehto 3.  
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13.3  Työaikakysymykset 

Työaikakysymysten järjestys on suunniteltu siten, että ensin kysytään vastaajan pää-

työn yleisistä työaikajärjestelyistä (osa-aikatyö, vuorotyö, jaksotyö) ja säännöllisestä 

tai tavanomaisesta viikkotyöajasta. Tämän jälkeen keskitytään tutkimusviikkoon ja 

selvitetään, kuinka monena päivänä vastaaja on kyseisellä viikolla työskennellyt ja 

onko viikkoon liittynyt poikkeuksellisia työaikaa pidentäviä tilanteita eli ylitöitä tai 

päivystystä työpaikalla.  

13.3.1  Osa-aikatyö (TA1) 

Merkitse vastaajan ilmoituksen mukaan. Kuitenkin osa-aikaeläkkeellä olevat merki-

tään osa-aikatyötä tekeviksi. 

Esimerkki: Opettajat ovat osa-aikatyössä vain, jos normaali opetustyöaika on lyhempi kuin 

ko. alan opetusvelvollisuustunnit, jolloin palkkakin on normaalia alhaisempi. Työmäärää ver-

rataan alan yleiseen työaikaan.  

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

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

työ. Jos viikkotyöaika on 31–34 tuntia, vain vastaaja itse voi päättää. 

13.3.2  Osa-aikaeläke (TA2) 

Kysymys osa-aikaeläkkeellä olosta tulee 60–74-vuotiaille työllisille, jotka ovat edellä 

vastanneet tekevänsä osa-aikatyötä, koska moni yli 60-vuotias osa-aikatyötä tekevä on 

osa-aikaeläkkeellä. 

Työntekijä ja työnantaja voivat sopia osa-aikatyön jaksottamisesta melko vapaasti, 

kunhan työ ei keskeydy yli kuudeksi viikoksi. Henkilö voi esimerkiksi lyhentää päi-

vittäistä työaikaansa tai työskennellä kolmena päivänä viikossa ja olla kahtena päi-

vänä eläkkeellä, olla joka toinen viikko työssä ja joka toinen viikko eläkkeellä tai 

tehdä kuukauden töitä ja olla kuukauden eläkkeellä.  

13.3.3  Osa-aikatyön syy (TA3–TA5) 

Osa-aikatyön syytä kysyttäessä on tärkeintä selvittää, tekeekö henkilö lyhempi työai-

kaa olosuhteiden pakosta vai vapaaehtoisesti. Jos henkilö tekee lyhempää työaikaa 

olosuhteiden pakosta, oikea vaihtoehto on 1 (kokoaikatyötä ei ollut tarjolla). Muut 

valitsevat koodeista 2–5. 

Jos osa-aikatyön syynä on lapsen tai omaisen hoito, kysytään vielä jatkokysymys TA4 

sekä sen vastauksesta riippuen myös TA5. Näillä pyritään selvittämään, ovatko mah-

dolliset puutteet hoitopalvelujen tarjonnassa esteenä kokoaikatyön tekemiselle.  

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

ei sellaisenaan tulkita osa-aikatyön syyksi, vaan keinoksi lyhentää työaikaa. Osa-aika-

eläkkeelle siirtymisen taustalla voivat olla esimerkiksi terveydelliset syyt tai omaisen 

hoitaminen. Jos vastausvaihtoehdoissa mainitut syyt eivät ole vaikuttaneet osa-aika-

eläkkeelle jäämiseen, vaan henkilö on jäänyt osa-aikaeläkkeelle esimerkiksi saadak-

seen lisää aikaa harrastuksille, merkitään kysymykseen TA3 vaihtoehto 5 (haluaa jos-

tain muusta syystä tehdä osa-aikatyötä). 
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13.3.4  Jaksotyö, vuorotyö (TA6–TA8) 

Työaikalaissa määrätään, että säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuo-

rokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Tästä voidaan kuitenkin poiketa järjestämällä työaika 

niin, että se on esimerkiksi kolmen viikon pituisena ajanjaksona enintään 120 tuntia 

tai kahden viikon pituisena ajanjaksona enintään 80 tuntia. Näin työaika tasoittuu kes-

kimäärin enintään 40 tuntiin viikossa. Tällaista järjestelyä kutsutaan jaksotyöksi 

(aiemmin myös periodityöksi). 

Työaikalaissa on määritelty ne työpaikat ja tehtävät, joilla voidaan soveltaa jakso-

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

Jaksotyötä tekeviltä ei kysytä säännöllistä tai tavanomaista viikkotyöaikaa, vaan se 

lasketaan annettujen viikkojen ja tuntien perusteella. 

Jaksotyökysymyksen pääasiallinen tarkoitus on toimia esitietona säännöllisen työajan 

kysymistä varten. Jaksotyötä tekeviltä kysytään kysymyksen TA9 sijaan kysymykset 

TA7A (työtuntien määrä jaksossa) ja TA7B (jakson pituus viikkoina). Näiden tietojen 

perusteella ohjelma laskee viikoittaisen työajan, mikä on vastaajalle helpompaa. Jos 

vastaaja ei osaa sanoa tuntien ja viikkojen lukumäärää, on todennäköistä, ettei hänen 

työnsä ole aidosti jaksotyötä. Tällöin kannattaa palata korjaamaan kysymyksen TA6 

vastaukseksi ’ei’ ja edetä tämän jälkeen normaalisti säännöllistä työaikaa koskevaan 

kysymykseen. 

Vuorotyössä työskennellään ennalta sovitun työvuoroluettelon 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 arkisin 
 kaksivuorotyötä, jossa on yövuoroja 
 kaksivuorotyötä ilman yövuoroja (aamu- ja iltavuoro) 

Vuorotyöhön liittyy usein ns. epätyypillisinä työaikoina eli aikaisin aamulla, iltaisin 

tai öisin tehtävää työtä.  

Jos henkilö tekee pysyvästi vain tiettyä vuoroa, häntä ei lueta vuorotyöläiseksi, 

vaikka työpaikalla työt olisikin järjestetty vuorolistan mukaisesti. Näin ollen esimer-

kiksi pelkkää päivävuoroa sairaalassa tekevä sairaanhoitaja ei tee vuorotyötä vaan 

säännöllistä päivätyötä. 
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13.3.5  Säännöllinen tai tavanomainen viikkotyöaika (TA9, TA11) 

Säännöllistä viikkotyöaikaa kysytään sekä palkansaajilta (pl. jaksotyötä tekevät) että 

yrittäjiltä. Säännöllisellä tai tavanmukaisella työajalla tarkoitetaan viikkotyötunteja, 

jotka henkilö normaalina työviikkona tekee päätyössään. Se ei välttämättä ole sama 

kuin työsopimuksessa määritelty työaika, sillä säännölliseen työaikaan luetaan myös 

palkaton tai palkallinen ylityö, joka on muodostunut tavanomaiseksi. 

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 tapauk-

sessa, jos se rajoittaa henkilön toimintaa merkittävästi (esim. on pidettävä univormua 

tai yövyttävä erityisissä tiloissa kodin ulkopuolella). 

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

Työtuntien pyöristäminen:  

Koska lomakkeelle voidaan työtuntikysymyksissä merkitä vain täysiä tunteja, joudu-

taan minuutit pyöristämään. Puolet tunnit korotetaan ylöspäin, jos edellä on pariton 

luku (esim. 37,5 tuntia = 38 tuntia). Jos edellä on parillinen luku, jätetään korotta-

matta (esim. 38,5 tuntia = 38 tuntia). Jos minuutit jäävät alle puolen tunnin, jätetään 

korottamatta ja jos ne menevät yli puolen tunnin, korotetaan seuraavaan täyteen tun-

tiin.  

Jos työaika vaihtelee eikä vastaaja osaa kertoa säännöllistä työaikaa, merkitään kysy-

mykseen TA9 ’0’ ja kysytään arviota keskimääräisestä viikkotyöajasta viimeisten nel-

jän viikon ajalta (TA11). Esimerkiksi johtajilla ja toimihenkilöillä ei aina ole kiinteää 

työaikaa, vaan puhutaan ns. kokonaistyöajasta. Myös yrittäjille voi säännöllisen työ-

ajan arviointi olla vaikeaa. 

Erityistapauksia: 

Vuorotyössä olevan viikkotyöaika on keskimääräinen työaika tasoitusjakson kuluessa. Tuo-

tannollisista tai taloudellisista syistä lyhennetty työviikko ei vaikuta tavanomaiseen viikkotyö-

aikaan. Viikkotyöajan arviointi saattaa olla vuorotyöläisille vaikeaa. Esimerkiksi keskeytymät-

tömässä kolmivuorotyössä työajan pituudeksi saatetaan sanoa 40 tuntia, vaikka se todellisuu-

dessa on vain 34,5 tuntia. Työajoista on vaikea antaa yleispäteviä ohjeita, sillä nykyinen työai-

kalaki mahdollistaa paikallisen sopimisen. Mahdollista tietoa esimerkiksi omalla alueella ole-

vien suurten työnantajien työaikakäytännöistä voi käyttää hyväksi. 

”Ympärivuorokautinen työaika”: Esimerkiksi yrittäjät, luovaa työtä tekevät tai tutkijat saat-

tavat joskus sanoa, että he työskentelevät kaiken aikaa kellon ympäri. Yleensä kuitenkin pitäisi 

vähentää näissäkin tapauksissa vähintään nukkumiseen, syömiseen ja henkilökohtaisen hygie-

nian hoitamiseen käytettävä aika. 

Opettajien kohdalla viikkotyöaikaan sisältyvät opetustuntien lisäksi myös esimerkiksi kotona 

tehtävä opetustuntien valmistelutyö ja kokeiden korjaamiseen käytettävä aika. 
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Osa-aikatyöhön, esimerkiksi osa-aikaeläkkeelle siirtyneen normaali työaika lyhenee, vaikka 

hän tekisi kokopäivätyötä niinä viikkoina, kun on työssä. Osa-aikaeläkkeellä olevat saattavat 

työskennellä esimerkiksi kaksi viikkoa kokoaikaisesti (38 tuntia / vko) ja olla kaksi viikkoa 

vapaalla, jolloin säännöllinen työaika on 19 tuntia viikossa. 

Osa-aikaisesti lomautetuilla työaikaa lyhennetään työnantajan toimesta joko määräajaksi tai 

toistaiseksi. Jos kyse on määräaikaisesta ja lyhytaikaisesta järjestelystä, voidaan säännölliseksi 

työajaksi merkitä henkilön normaali työaika ennen osa-aikaisen lomautuksen voimaantuloa. 

Tällöin tehty työaika on normaalia lyhyempi ja syyksi tähän merkitään tuotannollisista syistä 

johtuva töiden tai tilausten puute, lomautus (vaihtoehto 1 kysymyksessä TA21). Jos henkilön 

työaikaa on lyhennetty toistaiseksi, voidaan myös tulkita, että kysymys on suhteellisen pysy-

västä järjestelystä. Tällöin myös säännöllinen työaika tulisi merkitä täyttä työaikaa lyhyem-

mäksi. 

Pekkaspäiviä ei tarvitse huomioida säännöllisessä viikkotyöajassa. Tutkimusviikolla tehtyyn 

työaikaan pekkaspäivistä johtuvat poissaolot sen sijaan vaikuttavat. Pekkaspäivät ovat työnte-

kijälle kertyvää palkallista vapaa-aikaa, jolla korvataan se, että päivittäinen tai viikoittainen 

työaika (esim. 8 tuntia päivässä tai 40 tuntia viikossa) ylittää työehtosopimuksessa sovitun 

työajan (esim. 7,5 tuntia päivässä tai 37,5 tuntia viikossa). Pekkaspäivät ovat käytössä esimer-

kiksi teollisuudessa ja rakennusalalla.  

Tilapäisesti työstä poissa olleilta kysytään myös säännöllistä viikkotyöaikaa. Jos kyse on 

pitkäaikaisemmasta poissaolosta (henkilö on esim. äitiysvapaalla), kysymyksellä viitataan työ-

hön ja ajankohtaan ennen vapaallejäämistä. 

Kausityötä tekevät ilmoittavat tavanomaisen työaikansa tutkimusviikolla menossa olevan 

kauden mukaan. 

13.3.6  Tutkimusviikolla tehdyt työpäivät (TA12–TA14) 

Tehdyiksi työpäiviksi luetaan kaikki päivät, jolloin on tehty vähänkin työtä. Esi-

merkiksi henkilö on voinut olla jonain päivänä työssä kaksi tuntia ja sairauden takia 

lähtenyt kotiin loppupäiväksi, jolloin päivä luetaan työpäiväksi. Työpäiviksi ei kuiten-

kaan lueta esimerkiksi opettajien kotityötä viikonloppuina, koska sen ajoittaminen on 

useimmiten vapaaehtoista. Viikonlopputyöt luetaan tehtyihin työtunteihin. 

Vuorotyötä tekevillä yksi työvuoro katsotaan yleensä yhdeksi työpäiväksi, vaikka 

vuoro jakaantuisi kahden vuorokauden ajalle. Esimerkiksi sairaanhoitaja, joka on 

työskennellyt tiistai-illasta klo 21 keskiviikkoaamuun klo 7, on tehnyt yhden työpäi-

vän. Jos yövuorossa tehdään kerralla kaksi yötä ja ne jakaantuvat kolmelle vuorokau-

delle esimerkiksi sunnuntai-illasta tiistaiaamuun, merkitään kaksi tehtyä työpäivää. 

Jos kuitenkin henkilön työaika jakaantuu vuorokauden aikana useisiin lyhyisiin pät-

kiin, ei niitä jokaista lasketa työpäiväksi. Silloin työpäivät lasketaan sen mukaan, 

kuinka monena päivänä näitä lyhyitä pätkiä on tehnyt. 

Tutkimusviikolla päätyötä tehneiltä kysytään lisäksi, työskentelivätkö he kyseisen 

viikon lauantaina tai sunnuntaina. Tietoa tehdyistä työpäivistä käytetään vuosittaisten 

työpanostietojen laskemiseen.  

  

http://fi.wikipedia.org/wiki/Vapaa-aika
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13.3.7  Ylityöt ja päivystys työpaikalla (TA15–TA16, P8) 

Kysymyksessä TA15 selvitetään, tekikö vastaaja tutkimusviikolla päätyössään ylitöitä 

tai päivystystä työpaikalla. Ylitöiksi lasketaan tässä kaikki ylimääräinen työ, jota on 

tehty varsinaisen työajan lisäksi riippumatta siitä, saako vastaaja työstä ylimääräisen 

korvauksen vai ei. Työaikalainsäädännössä sanoilla lisätyö ja ylityö on oma erityinen 

merkityksensä.  Lisätyö on työsopimuksella tai työehtosopimuksella sovitun työajan 

lisäksi tehty työ, joka ei kuitenkaan ylitä lain mukaista säännöllistä työaikaa. Ylityö 

on työtä, joka tehdään säännöllisen työajan enimmäismäärän yli. Työvoimatutkimuk-

sen kysymykset kattavat molemmat ja lisäksi kaiken muunkin varsinaisen työajan li-

säksi tehdyn työn. 

Kysymyksissä TA16 ja P8 selvitetään ylitöitä tehneiltä, onko kyseessä ollut palkalli-

nen vai palkaton ylityö ja kuinka monta tuntia sitä on tehty. Palkallinen ylityö on yli-

työtä, josta maksetaan yleensä korotettua palkkaa tai joka oikeuttaa (korotettuun tai 

samansuuruiseen) ylityövapaaseen. Palkaton ylityö on työtä, jota henkilö tekee sovi-

tun työaikansa lisäksi ilman minkäänlaista 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 ylitöitä. Myös erilaiset 

työaikajoustot, kuten liukuva työaika, hämärtävät varsinaisen työajan ja ylitöiden vä-

listä 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 viikolla vastaavasti lyhentää työaikaansa. 

Palkallisetkin ylityöt tai työaikajoustot saattavat muuttua käytännössä palkattomiksi 

ylitöiksi. Näin käy silloin, kun työntekijä on periaatteessa oikeutettu pitämään ylitöitä 

vastaavat tunnit vapaana, mutta käytännössä vapaita ei ehdi pitämään. Tällaisissa ta-

pauksissa ylityö voidaan merkitä palkattomaksi, mikäli vastaaja itse kokee näin 

Esimerkki: Henkilön tavanomainen viikkotyöaika on muodostunut säännöllisen ylityön ansi-

osta 45 tunniksi normaalin 38 tunnin sijaan ja hän on tehnyt tutkimusviikolla 50 tuntia. Tässä 

tapauksessa palkattomiksi ylityötunneiksi voidaan laskea myös osa tavanomaisesta työajasta,  

tässä tapauksessa 12 tuntia. 

Esimerkki: Henkilöllä on liukuva työaika eli oikeus tehdä tarpeen mukaan joko hieman lyhy-

empää tai pidempää työpäivää, mutta ei pitää kokonaisia päiviä vapaata. Työmäärän takia 

”plussatunteja” on kuitenkin viime aikoina kertynyt kaikkiaan 40 tuntia, eikä vapaatunteja ole 

enää mahdollisuutta pitää pelkästään työpäivää lyhentämällä. Henkilö voi tehdä työnantajan 

kanssa sopimuksen joko yhden viikon pituisesta ylityövapaasta tai rahallisesta korvauksesta. 

Tutkimusviikolla tehdyt säännöllisen tai sovitun työajan ylittävät tunnit merkitään tällöin pal-

kalliseksi ylityöksi. 

Jaksotyötä tekevien ylityöt selviävät joillakin aloilla vasta jakson lopussa, jolloin tunnit tasa-

taan. Tällöin vastaaja ei välttämättä vielä haastatteluhetkellä tiedä, tulevatko tutkimusviikon 

ylimääräiset tunnit kirjattua ylityöksi. Työ voidaan kuitenkin merkitä ylityöksi, jos vastaaja on 

tehnyt tutkimusviikolla normaalia enemmän työtunteja ja olettaa sen kirjautuvan ylityöksi. 
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13.3.8  Tutkimusviikolla tehty työaika (TA17, TA18) 

Tutkimusviikolla tehtyyn työaikaan pätevät samat periaatteet kuin säännölliseen työ-

aikaan (ks. luku 13.3.5). Henkilö voi olla tehnyt tutkimusviikolla vähemmän, enem-

män tai yhtä paljon kuin mikä on säännöllinen työaika. Vastaajalle tulee antaa ai-

kaa, jotta hän pystyy muistelemaan todelliset työtunnit tutkimusviikolta. 

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

Mikäli vastaaja ei osaa sanoa ollenkaan työtuntien määrää tutkimusviikolla, kysytään 

kuitenkin tekikö hän enemmän vai vähemmän tunteja kuin normaalisti (TA18). 

13.3.9  Miksi työskenteli tavanomaista enemmän/vähemmän (TA19–TA24) 

Näillä kysymyksillä selvitetään syitä siihen, miksi tutkimusviikolla tehty työaika 

poikkesi tavanomaisesta työajasta. 

TA20:ssä normaalia vähemmän työskennelleistä erotellaan ne, joilla lyhyempi työaika 

liittyy työajan vaihteluun, eikä siihen liity mitään muuta erityistä syytä. Jos työajan 

vaihtelun lisäksi tutkimusviikolle on osunut muita poissaoloja, kuten sairauslomia tai 

vuosilomia, valitse vaihtoehto 2 ’jostakin muusta syystä’. Tällöin poissaolojen pääasi-

allista syytä kysytään tarkemmin kysymyksessä TA21. Tarkemmat ohjeet poissaolon 

syistä löytyvät kysymysten KA4–KA5 kohdalta luvusta 13.1.6. 

13.3.10  Ilta-, yö- ja viikonlopputyö (TEP0–TEP4) 

Ilta-, yö- ja viikonlopputyön sekä kotona työskentelyn kohdalla viiteajankohtana käy-

tetään neljää viimeksi kulunutta viikkoa. Aika lasketaan tutkimusviikon sunnuntaista 

taaksepäin, ja päivämäärät näkyvät näytöllä. Kysymykset koskevat päätyön työaika-

järjestelyjä. 

Niiltä vastaajilta, joilla on useita työpaikkoja ja jotka ovat tutkimusviikkoon mennessä 

olleet pois työstä yhteensä alle neljä viikkoa, kysytään kysymys TEP0 töissä olemi-

sesta neljän viikon aikana. 

Ilta-, yö- ja viikonlopputyö eli ns. epätyypillisinä aikoina tehty työ huomioidaan 

näissä kysymyksissä aina, vaikka se olisi tapahtunut vapaaehtoisesti eikä työnantajan 

velvoittamana. Myös kotona tehty työ, esimerkiksi papereiden lukeminen tai val-

mistautuminen seuraavaan työpäivään otetaan huomioon.  

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

son työpäivistä.  

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

ajanjakson työpäivistä. 
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13.3.11  Kotona työskentely (TEP5) 

Kotona työskentelyksi luetaan kaikki sellainen henkilön päätyöhön liittyvä työ, jota 

hän on tehnyt kotonaan joko työnantajan velvoittamana tai muuten omasta tahdostaan. 

Tietoa käytetään arvioitaessa toisaalta työn joustavuutta ja toisaalta työn ja perheen 

yhteensovittamiseen liittyviä tekijöitä. Kotona työskentely voi olla etätyötä, jolloin 

henkilö työskentelee kokonaan tai osittain varsinaisen työpaikkansa ulkopuolella esi-

merkiksi tietoliikenneyhteyksiä hyväksi käyttäen. Toisaalta työ voi olla myös lähtö-

kohtaisesti kotona tehtävää esimerkiksi yrittäjillä. 

Esimerkkejä kotona työskentelevistä: 
 perhepäivähoitaja 
 taiteilija, jonka työtilat ovat kotona 
 toimihenkilö, joka tekee iltaisin rästiin jääneitä töitä kotona esimerkiksi kannettavan 

tietokoneen avulla 
 kampaaja, joka ottaa asiakkaita vastaan kotonaan 
 kiertävä myyntiedustaja, joka tekee asiakaskäynteihin liittyviä valmisteluja kotonaan 
 freelancer-toimittaja 

Kotona työskentely määritellään tässä työksi, joka tehdään samoissa tiloissa, joissa 

henkilö itse asuu. Jos työtilat ovat kodin läheisyydessä tai yhteydessä, mutta erillisissä 

tiloissa ja niihin on oma sisäänkäynti, ei kyse ole kotona työskentelystä. Näin ollen 

esimerkiksi yrittäjä, jonka työtilat ovat viereisessä asunnossa tai taiteilija, jonka atel-

jee on erillisessä piharakennuksessa, eivät työskentele kotona. 

Myöskään maatalousyrittäjien kohdalla kotona työskentelyksi ei lasketa työtä, joka 

tehdään pelloilla, metsässä tai erillisissä maatilan rakennuksissa, vaikka asuinraken-

nus sijaitsisi samassa pihapiirissä. Sen sijaan yrittäjätoimintaan liittyvien paperitöiden 

tekeminen vaikkapa keittiön pöydän ääressä lasketaan kotona tehdyksi työksi. 

Kotona työskentelystä kysytään myös, kuinka säännöllistä se on neljän viime viikon 

aikana ollut. Tarvittaessa voidaan soveltaa samaa sääntöä kuin epätyypillisten työ-

aikojen kohdalla: kotona työskentely on säännöllistä, jos vastaaja on työskennellyt 

kotonaan vähintään puolet viimeksi kuluneiden neljän viikon työpäivistä. 

13.4  Kuukausitulot päätyöstä (TEP6) 

Päätyön kuukausituloja kysytään palkansaajilta viidennellä haastattelukerralla. Tietoa 

käytetään esimerkiksi miesten ja naisten kuukausiansioiden vertailuun. Lopullista tie-

toa käytetään vain luokiteltuna, joten aivan tarkkaa summaa ei ole välttämätöntä sel-

vittää. Arvio esimerkiksi sadan tai tuhannenkin euron tarkkuudella kelpaa. 

Kuukausituloihin lasketaan tässä säännöllisen luonteiset ylityö- ja vuorotyölisät, ikäli-

sät, päivärahat, luontaisedut (kuten autoetu, ateriaetu) sekä tulospalkkiot. Jos vastaa-

jalle maksetaan esimerkiksi kerran vuodessa palkan lisäksi tulospalkkiota tai bonusta, 

sen määrä tulisi ottaa huomioon kuukausiansioissa jakamalla koko vuoden arvioidut 

palkanlisät kahdellatoista. Satunnaisia ja kertaluonteisia palkkioita ei kuitenkaan tar-

vitse huomioida. 

Kysymyksessä haetaan tutkimusviikkoa edeltävän kuukauden ansioita. Jos henkilö on 

vaihtanut työpaikkaa, kysytään kuluvan kuukauden ansioita. Kuukausiansioiden tulee 

kuitenkin viitata tutkimusviikon päätyöhön. Jos kyse on satunnaisesta ja lyhytaikai-

sesta työstä, kuukausiansiot tulisi arvioida kaikkien kyseisen kuukauden aikana tehty-

jen samankaltaisten töiden yhteisansiona. 
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13.5  Alityöllisyys (AT1–AT5) 

Alityöllisyydellä tarkoitetaan sitä, että henkilö olisi valmis tekemään enemmän työ-

tunteja kuin mihin hänellä nykyisin on mahdollisuus. Jos vastaajalla on useita työ-

paikkoja, viitataan kaikkien töiden yhteenlaskettuun työtuntimäärään. 

Kysymyksessä AT1 tiedustellaan vastaajan halukkuutta tehdä tällä hetkellä enemmän 

työtunteja, kuin mihin hänellä juuri nyt on mahdollisuus. Kysymys tehdään myös kai-

kille lomautetuille, joiden lomautus on kestänyt alle kolme kuukautta tai jotka saavat 

edelleen korvausta.  

Mikäli henkilö on ehtinyt vaihtaa työtä tutkimusviikon jälkeen, täytyy ajatella sitä 

työtä, jota silloin teki. Mikäli henkilö on siirtynyt esim. äitiyslomalle, tarkoitetaan ai-

kaa, jolloin henkilö palaa töihin. 

Kaikilta työllisiltä kysytään myös ihannetyöaikaa (AT5), jossa huomioidaan toive ly-

hentää nykyistä työaikaa. Oletuksena on, että työajan lyhentäminen tai pidentäminen 

vaikuttaisi myös ansioihin. 

Ihannetyöaikaa kysytään kaikilta työllisiltä, myös niiltä, jotka olivat tutkimusviikolla 

poissa työstä esimerkiksi äitiysvapaalla. Tällöin kysymys koskee sitä, mikä olisi hen-

kilön palatessa töihin sopivin työajan pituus. 

13.6. Työllisten työn etsiminen (TE1-TE9) 

Työn etsimistä koskevilla kysymyksillä pyritään kartoittamaan sitä, kuinka moni työl-

linen on vaihtamassa työpaikkaa ja mistä syystä, ja kuinka aktiivisesti eri työnhaku-

keinoja on käytetty (TE402-TE412). Työnhakutavoista löytyy tarkemmat ohjeet ei-

työllisten kohdalta luvusta 13.7.3. Ensisijaisesti halutaan selvittää, kuinka monen työ-

suhde on vaarassa katketa. 

13.6.1. Uuden työn etsiminen 

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

sopimusta olla jatkamassa. Sopimukselle voi olla luvassa myös jatkoa, mutta henkilö 

etsii pysyvää työtä muualta. Tähän ryhmään kuuluvat myös ne tapaukset, joissa hen-

kilön työsuhde päättyy tai voidaan olettaa päättyvän esimerkiksi yt-neuvottelujen tai 

yrityksen toiminnan lakkauttamisen seurauksena. 

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

kiksi 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 puit-

teissa ole mahdollista pidentää tai lyhentää. 

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

parempaa palkkaa, lyhyemmän työmatkan, fyysisesti kevyempää työtä tai joustavam-

mat työaikajärjestelyt tai koska nykyisessä työssä työtahti on liian kova. Yleisesti ot-

taen kaikki ulkoiset työhön liittyvät syyt kuuluvat tähän ryhmään. 

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

teestaan vaihtaa työpaikkaa esimerkiksi toiselle paikkakunnalle muuton takia, parem-

pien uranäkymien, mielenkiintoisemman työn sisällön tai pelkän vaihtelunhalun 
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vuoksi, valitaan ’muu syy’. Ensisijaisesti olisi kuitenkin hyvä tarkentaa, että ei ole 

kyse vaihtoehtoon 5 kuuluvista syistä, sillä rajanveto näiden kahden välille voi olla 

toisinaan vaikeaa. 

13.7  Ei-työllisten viimeisin työ (M1-M15) 

Jos henkilö ei ole ansiotyössä tai hänellä ei ole voimassa olevaa työsuhdetta, häneltä 

kysytään, onko hän ollut aiemmin ansiotyössä (M1). Ansiotyö määritellään tässä lu-

vun 13.1 määritelmän mukaisesti. 

Viimeisimmän työsuhteen päättymisvuotta kysytään kaikilta aiemmin työelämässä 

olleilta (M2). Arviokin kelpaa, jos vastaaja ei tiedä tai muista tarkkaa vuotta. Jos 

M2:een vastaa EOS, kysytään erikseen ansiotyöstä kahdeksan vuoden aikana (M2B). 

Tarkempia tietoja kysytään silloin, jos työsuhteen päättymisestä on kulunut alle kah-

deksan vuotta. 

Jos vastaus on M1:ssä ”kyllä”, kysymyksiin M6 jne. tulee ilmoitus aikaisemmista työ-

paikkatiedoista T6 jne. 

Vuokratyöstä kysytään myös viimeisimmän työsuhteen kohdalla (M7P). Syy tähän 

on se, että viimeisimmän työn toimiala on saatava koodattua samalla logiikalla kuin 

työllisten nykyisen työn toimiala. Vuokratyötä tehneiden kohdalla työpaikan tiedot 

kysytään siis siitä työpaikasta, jossa hän viimeksi työskenteli. Jos henkilö on työsken-

nellyt useissa työpaikassa vuokratyötä tehdessään, voi hänen olla vaikea muistaa, 

mikä niistä oli viimeisin. Tässä tapauksessa kysytään tiedot siitä työpaikasta, jonka 

tiedot henkilö parhaiten muistaa tai jossa hän eniten työskenteli. 

Syy työn päättymiseen (M15): Kysytään, jos työ on päättynyt alle kahdeksan vuotta 

sitten. 

1. Irtisanottiin tai lomautettiin: työnantajan aloitteesta tapahtunut työsuhteen irtisa-

nominen tai päättyminen, johon ei ollut syynä määräaikaisen työsuhteen päättyminen. 

Ihmisten voi olla vaikea sanoa suoraan, että heidät on irtisanottu, mutta tänne sijoite-

taan 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.  

10. Muu syy: henkilö on sanonut itsensä irti jostakin muusta kuin vaihtoehdoissa 1–9 

mainitusta syystä. Myös yrittäjänä toiminut, joka on lopettanut yritystoiminnan muista 

kuin edellisissä kohdissa mainituista syistä, sijoittuu tähän. 
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13.8  Ei-työllisten työn etsiminen (EE1–EE16) 

Työn etsimiseen liittyvät kysymykset ovat erityisen tärkeitä ei-työllisten kohdalla, kun 

selvitetään, luokitellaanko henkilö työttömäksi vai työvoiman ulkopuoliseksi. Yrittä-

jätoiminnan aloittamisen valmistelua pidetään myös työn etsimisenä.  

Kysymyksellä EE1 selvitetään, onko vastaaja etsinyt viimeksi kuluneiden neljän vii-

kon aikana työtä.  

Työn etsimisestä kysytään (EE1B) myös niiltä, jotka ovat pitkäaikaisesti poissa työstä mutta 

joiden työsuhde on edelleen voimassa (esim. hoitovapaalla olevat). Heidän kohdallaan kysy-

mys on aiheellinen, koska he eivät välttämättä aio palata samaan työhön, josta ovat jääneet 

vapaalle. Jos esimerkiksi hoitovapaalla oleva henkilö on vapaalla ollessaan etsinyt uutta työ-

paikkaa ja olisi valmis aloittamaan uudessa työssä kahden viikon sisällä, hänet luokitellaan 

tilastossa työttömäksi. Jos vastaaja on aikeissa palata samaan työhön vapaan jälkeen, merki-

tään EE1B:hen ’ei’. 

Jos vastaaja on jo ehtinyt saada työpaikan ja työt alkavat kolmen kuukauden sisällä, 

merkitään EE1:n vastaukseksi 2 ’ei etsinyt neljän viikon aikana, koska odotti aiemmin 

sovitun työn alkua’. Tämän jälkeen kysytään, milloin vastaaja aloittaa uuden työn ja 

olisiko hän valmis aloittamaan työt jo parin viikon sisällä (EE13). Työttömiksi luoki-

tellaan työn alkamista odottavista ne, jotka olisivat käytettävissä työhön kahden vii-

kon kuluessa. 

Aiemmin sovittu työ on voinut joissakin tapauksissa jo alkaa tutkimusviikon ja haastatteluhet-

ken välissä. Tällaisissa tapauksissa ohjeena on, että kysymyksissä tarkoitetaan työtä, jonka 

vastaaja on aloittanut ja kysymyksiin pitäisi vastata tämän työn ja sitä edeltävän työnetsimis-

jakson kannalta. Esimerkiksi kysymyksessä EE7 ’Milloin aloitte etsiä työtä?’ haetaan päivä-

määrää, jolloin vastaaja alkoi etsiä nyt aloittamaansa työtä. Kysymykseen EE13 vastaus on 

’kyllä’, koska vastaaja on jo aloittanut työt. 

13.8.1  Ansiotyöhön hakeutumisen esteet (EE2, EE3A, EE3B, EE5, EE6) 

Kysymykset liittyvät piilotyöttömien määrittelyyn. Piilotyöttömäksi sanotaan henkilöä, joka 

sekä haluaisi että voisi ottaa työtä vastaan, jos hänelle sopivaa työtä olisi saatavilla, mutta ei 

kuitenkaan ole aktiivisesti etsinyt työtä. ”Piilotyöttömyys” -sanaa ei käytetä lomakkeella, eikä 

sitä ole syytä mainita haastattelussa. 

Toisaalta kysymyksillä pyritään selvittämään, mitä esteitä ihmisten työnhaulla on ja miksi ns. 

työvoimareservit eivät hakeudu työmarkkinoille. Työvoimareserveillä tarkoitetaan niitä työ-

voiman ulkopuolisia ryhmiä, esimerkiksi opiskelijoita ja kotiäitejä, jotka voisivat siirtyä työ-

voimaan. 

Jos vastaaja ei ole etsinyt työtä, häneltä kysytään (EE2), olisiko hän halunnut tehdä 

ansiotyötä. Jos hän haluaisi työtä (mutta ei ole etsinyt), häneltä kysytään työn etsimi-

sen estettä (EE3A). Vastaavasti kysymyksessä EE3B kysytään syytä siihen, ettei vas-

taaja halunnut työtä. Jos vastaaja ilmoittaa työn etsimisen tai työn haluamisen esteeksi 

hoitovelvollisuudet (EE3A=3 tai EE3B=3), kysytään tarkemmin, onko hoitopalvelui-

den puuttuminen syynä (EE5, EE6). 

Joillekin vastaajille kysymykset voivat tuntua turhalta. Esimerkiksi eläkeläiset saatta-

vat ajatella, että on itsestään selvää, etteivät he halua työtä. Näin ei kuitenkaan aina 

ole, sillä eläkkeelle jääminen ei nykyään välttämättä tarkoita lopullista vetäytymistä 

työmarkkinoilta, vaan eläkeläinenkin voi kuulua työvoimareserviin. 
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13.8.2  Milloin alkoi etsiä työtä (EE7) 

Kysymyksellä selvitetään nykyisen työttömyysjakson kestoa. Tähän merkitään tarkka 

päivämäärä tai haetaan se kalenterivalikosta. Jos vastaaja ei muista tarkkaa päivämää-

rää, kysy arvio. Tietoa käytetään työttömyyden keston määrittelyssä esimerkiksi pit-

käaikaistyöttömien määrää selvitettäessä, joten suurpiirteinen arviokin on parempi 

kuin EOS-vastaus. 

Jos henkilö on ollut pitkään työttömänä, mutta on välillä ollut työssä tai työelämän 

ulkopuolella, merkitään työn etsinnän aloittamispäivämäärä viimeisimmän työttö-

myysjakson mukaan. Aivan lyhyt ja satunnainen työ tai muu toiminta välillä voi-

daan jättää huomioimatta. 

Kaikissa tapauksissa vastaaja ei ole ehtinyt etsiä työtä, vaan hänelle on suoraan tarjottu sitä. 

Esimerkiksi opiskelijalle on voitu tarjota kesätyötä jo lukukauden aikana. Tällöin työnetsinnän 

alkamisajankohdaksi voi merkitä sen, jolloin työtä tarjottiin. 

Henkilö on voinut myös sanoutua irti edellisestä työstään, koska hän on sopinut uuden työn 

aloittamisesta, mutta näiden kahden työn väliin on jäänyt tauko. Tällöin työnetsinnän alkamis-

ajankohtana voidaan pitää päivää, jolloin edellinen työ päättyi. 

13.8.3  Työnhakutavat neljän viikon aikana (EE901–EE912) 

Kysymyksellä pyritään selvittämään, onko henkilö etsinyt työtä aktiivisesti käyttä-

mällä vähintään joitain mainituista keinoista. Työnhaun ei kuitenkaan ole tarvinnut 

olla aivan jatkuvaa, ja myös satunnaiset yritykset otetaan huomioon.  

Kaikki työnhakutavat otetaan huomioon, kuten työpaikkailmoitusten lukeminen leh-

distä tai internetistä, tuttavilta kyseleminen tai yhteydenotto työvoimatoimistoon tai 

suoraan työpaikoille. 

Työvoimatoimistoon yhteydessä oleminen (EE901) voi tapahtua sekä työnhakijan 

että työvoimatoimiston aloitteesta, myös yhteydenotto työvoimatoimistosta lasketaan 

työn etsimiseksi. 'Kyllä' -vastaus edellyttää kuitenkin, että yhteydenotto työvoimatoi-

mistoon on tapahtunut työn saannin takia. Jos yhteydenoton tarkoituksena on joku 

muu kuin työn haku, merkitään ’ei’. 

Kysymykset EE908 ja EE909 tulevat näkyviin vain, jos henkilö on ilmoittanut etsi-

vänsä ensisijaisesti muuta kuin palkansaajatyötä (EE8 = 2 tai 9). Kysymykset EE910–

EE912 näkyvät vain, jos aiemmissa työnhakutavoissa ei ole yhtään ’kyllä’ -vastausta. 

  



 

TILASTOKESKUS 
Työvoimatutkimuksen käsikirja OSA II 

13  Kysymyskohtaiset ohjeet 
13.8 

  
 

 

13.8.4  Mahdollisuus aloittaa työt kahden viikon kuluessa (EE13, EE14) 

Tämä on olennainen kysymys työttömän määritelmän kannalta. Jos vastaaja ei voisi 

aloittaa töitä kahden viikon kuluessa, häneltä kysytään syytä kysymyksessä EE14.  

1. opiskelu:  

kesätyötä hakevat koululaiset ja opiskelijat, jotka voivat aloittaa työt vasta lukukau-

den 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 hen-

kilö on raskaana tai hoitaa kotona pientä lasta. 

13.8.5  Toiminta ennen työnhakua (EE15) 

Kysytään 5. tutkimuskerralla töitä etsiviltä tai työn alkua odottavilta. Koska henkilön 

työttömyyden katsotaan alkavan siitä kun hän aloittaa työnhaun, niin työttömyyttä ei  

ole vastausvaihtoehdoissa. 

Jos työn etsiminen on alkanut alle kuukauden kuluessa edellisen työn päättymisestä, voidaan 

merkitä, että hän on ollut joko 1. ’vakinaisessa työssä’ tai 2. ’määräaikaisessa työssä’ työnhaun 

alkaessa. Jos työn päättymisen ja työnetsinnän alkamisen välillä on kulunut pitempi aika, 

mutta henkilö vastaa olleensa työtön, kysy, mitä hän on tehnyt väliaikana. Hän on voinut esi-

merkiksi hoitaa lapsiaan tai opiskella. 

Edellisen työsuhteen päättymisajan ja työnhaun alkamisajan ei siis tarvitse olla sama. Työttö-

mäksi jäänyt voi pitää miettimisaikaa ennen kuin ryhtyy hakemaan työtä. Työttömyysturvaa 

saavat harvoin kuitenkaan tekevät näin. 

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

Voimassa olevasta työnhausta kysytään kaikilta 5. tutkimuskerralla, sillä myös työlli-

set voivat ilmoittautua työnhakijoiksi. Joissakin tapauksissa myös työlliselle voidaan 

maksaa työttömyysturvaa, jos kyse on hyvin vähäisestä ansiotyön tekemisestä. 

Työnhaku on voimassa, jos vastaaja on käynyt ilmoittautumassa työnvälittäjälle sovi-

tun ajan puitteissa, eikä ole katkaissut työnhakuaan ilmoittamalla siitä työvoimatoi-

mistoon. Jos vastaajalla on karenssi, tai hän on työvoimakoulutuksessa, katsotaan 

työnhaku voimassaolevaksi. 
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13.9  Pääasiallinen toiminta (KA14T-KA15T, KA15E) 

Pääasiallista toimintaa kysytään sekä työllisiltä että ei-työllisiltä. Työllisiltä kysytään 

ensin KA14T (onko ansiotyö pääasiallinen toiminta). Vastaus merkitään vastaajan 

oman valinnan mukaan. Kysymyksellä ei määritellä työmarkkina-asemaa. Työ-

markkina-asema ja vastaajan oma käsitys pääasiallisesta toiminnastaan voivat 

poiketa toisistaan. Esimerkiksi henkilö voi kokea olevansa työtön, vaikka hän ei 

täyttäisikään virallisen työttömän määritelmän ehtoja, tai henkilö voi olla pääasialli-

selta toiminnaltaan kotiäiti, joka tekee silloin tällöin keikkaluonteisia töitä ja tulee tätä 

kautta määritellyksi työlliseksi. 

Pääasiallista toimintaa kysytään vasta haastattelun loppupuolella, ansiotyötä ja työn 

etsintää koskevien kysymysten jälkeen. Kysymyksen paikka on tarkoituksella mietitty 

näin, jotta pääasiallisen toiminnan kysyminen ei ohjaisi millään tavalla työhön ja työn 

etsintään liittyviin kysymyksiin vastaamista. Tämä on myös kansainvälisten suositus-

ten mukainen käytäntö. Jos vastaajan toiminta on jo käynyt selville, voi kysymyksen 

sanamuotoa muokata enemmän tarkistuksen suuntaan. Ei-työlliseltä eläkeläiseltä voi 

kysyä esimerkiksi näin: ”Varmistaisin vielä, että eläkkeellä olo on siis pääasiallinen 

toimintanne?” 

Haastateltava vastaa pääasiallista toimintaa koskevaan kysymykseen käytännössä 

haastatteluhetken tilanteen mukaan, joka useimmiten on sama kuin tutkimusviikolla. 

Jos tilanteessa on tapahtunut muutos tutkimusviikon ja haastatteluhetken välillä, kysy 

tutkimusviikon tilannetta. 

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 eläk-

keellä olevat, jos he eivät koe jotain muuta pääasialliseksi toiminnakseen, kuten an-

siotyö.  Vanhuuseläkkeiksi luetaan mm. kansaneläke (iän perusteella), työeläke, yrit-

täjäeläke sekä luopumiseläke tai -tuki. Myös vapaaehtoisen eläkevakuutuksen perus-

teella eläkkeelle jäänyt katsotaan vanhuuseläkkeellä olevaksi. 

4. Työkyvyttömyyseläkkeiksi luetaan kaikki sellaiset eläkkeet, joissa edellytetään 

työkyvyn alenemista. Työkyvyttömäksi luokiteltava henkilö on periaatteessa lähes 

aina alle 63-vuotias, sillä ansiosidonnainen työkyvyttömyyseläke muuttuu 63-vuoti-

aana 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 määritel-

mään ”pääasiallinen 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 hoita-

vat toimien esimerkiksi tämän omaishoitajana.
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13.10  Koulutuskysymykset 

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

Yksi koulutus ilmoitetaan vain kerran; se on joko tutkintoon johtavaa tai kurssi-

koulutusta, mutta ei molempia yhtä aikaa. Esimerkiksi tutkintoon johtava koulutus 

ilmoitetaan pelkästään kysymyksissä KL1 ja KL4, eikä enää uudestaan kurssikoulu-

tuksesta kysyttäessä (KR1 – KR5), vaikka tutkinto-opiskelu muodostuisi eri aihetta 

käsittelevistä kursseista. 

13.10.1  Suoritettu yleissivistävä pohjakoulutus (R12) 

Kysymyksellä selvitetään haastatteluhetkeen mennessä loppuun suoritettua yleis-

sivistävää pohjakoulutusta. Merkkinä tutkinnon suorittamisesta on päättötodistus tai 

ylioppilastutkintotodistus. Haastattelussa ei kysytä lainkaan yleissivistävän koulutuk-

sen jälkeen suoritettua ammatillista tai yliopistokoulutusta, koska ne saadaan Tilasto-

keskuksen ylläpitämästä tutkintorekisteristä.  

Peruskoulussa luokilla 7–9 opiskeleville merkitään suoritetuksi vaihtoehto 3 (osa pe-

ruskoulua) ja lukiolaisille vaihtoehto 2 (peruskoulu). Peruskoulun 10. luokalla opiske-

levat ovat suorittaneet peruskoulun oppimäärän ja heille merkitään vaihtoehto 2. 

Ulkomailla suoritettu yleissivistävä pohjakoulutus sijoitetaan samaan ryhmään kuin 

vastaava suomalainen koulutus. Koulutuksen kestoa voi käyttää apuna koulutuksen 

tasoa arvioitaessa. Suomessa peruskoulun suorittamiseen kuluu yhdeksän vuotta (9 

luokkaa). Peruskoulun jälkeen lukiota käydään 3–4 vuotta eli ylioppilastutkinnon suo-

rittamiseen kuluu yleensä aikaa noin 12 vuotta (12 luokkaa).  

Tutkimuskeväänä tai -syksynä ylioppilaskirjoituksiin osallistuvat ovat opiskelijoita 

lukukauden loppuun saakka ja ovat suorittaneet tutkinnon vasta sitten, kun ovat saa-

neet tutkintotodistuksen. 

Jos henkilö on suorittanut vähemmän kuin kuusi luokkaa perus- tai kansakoulua, hä-

nelle voi kuitenkin merkitä vaihtoehdon 3 (kansakoulu, kansalaiskoulu tai osa keski-

koulua tai osa peruskoulua). 

13.10.2  Tutkintoon johtava koulutus neljän viikon aikana (KL1–KL4) 

Kysymyksillä KL1 – KL4 selvitetään sitä, osallistuiko haastateltava tutkimusviikolla 

tai sitä edeltäneiden viikkojen aikana tutkintoon tai päättötodistukseen johtavaan kou-

lutukseen. Loma-aikoina opiskelun ei tarvitse olla aktiivista, riittää, että kohde on 

opiskellut ennen loman alkua ja jatkaa opintojaan jälleen loman jälkeen. Tästä syystä 

kysymyksessä mainitaan oppilaitoksessa kirjoilla olo.    

Koulujärjestelmän mukaista tutkintoon johtavaa koulutusta ovat  

 - peruskoulun ja lukion päättötodistukseen tähtäävä koulunkäynti,  

 - ammatillisen perustutkinnon tuottava koulutus oppilaitoksessa tai  

 oppisopimuskoulutuksena,  

 - opiskelu ammattikorkeakoulussa sekä alempiin ja ylempiin korkea

 koulututkintoihin ja tieteellisiin jatkotutkintoihin tähtäävät opinnot.  
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Peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja 

yliopistoissa järjestetään tutkintokoulutuksen lisäksi myös kurssikoulutusta, joten op-

pilaitostyyppi ei yksinään kerro sitä, onko kyseessä tutkintokoulutus vai kurssikoulu-

tus.  

Ammatilliseen tutkintoon johtavia opintoja voidaan järjestää myös kansanopistoissa ja liikun-

nan koulutuskeskuksissa. Markkinointi-instituutti on esimerkki oppilaitoksesta, jossa järjeste-

tään sekä tutkintoon johtavaa että kurssikoulutusta. Markkinointi-instituutissa järjestään esi-

merkiksi seuraavanlaista tutkintoon johtavaa koulutusta:  
 merkonomi; perustutkinto 
 markkinointiviestinnän ammattitutkinto 
 johtamisen erikoisammattitutkinto 

Esimerkkejä kansanopistoissa järjestetystä tutkintoon johtavasta koulutuksesta: 
 nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan perustutkinto 
 kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 
 luonto- ja ympäristöalan perustutkinto 
 artesaani 

Avoimen yliopiston ja kesäyliopistojen opinnot lasketaan tutkintokoulutukseksi vain, 

jos ne ovat osa tutkintokoulutusta (johon opiskelijalla on yliopiston opinto-oikeus). 

Työllisyyskurssi voi olla tutkintoon johtava, jos siitä on tuloksena ammatillinen tut-

kinto. Tutkintoon johtavaa työvoimakoulutusta järjestetään jonkin verran. 

Lukion ja ammattitutkinnon yhteiskoulutus lasketaan tässä ammatilliseksi koulu-

tukseksi. Kysymyksessä KL1 valitaan siis vaihtoehto 3: ’opiskellut ammatillista tut-

kintoa’. Tutkimuskeväänä tai -syksynä ylioppilaskirjoituksiin osallistuvat ovat opiske-

lijoita lukukauden loppuun saakka. 

Tutkintoon johtava opiskelu ilmoitetaan pelkästään kysymyksissä KL1 – KL4 eikä 

enää uudestaan kurssikoulutusta kysyttäessä, vaikka opiskeluun olisi niitä (kursseja) 

liittynyt.  

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

työharjoittelu ja itseopiskelu katsotaan opiskeluksi, vaikka opetustunteja ei olisikaan 

neljän viikon aikana ollut. Jos opiskelija osuu työvoimatutkimukseen kesällä ja hän 

on siirtymässä toiseen koulutukseen (esimerkiksi peruskoulusta lukioon), merkitään 

se oppilaitos, jossa hän opiskeli keväällä (tässä tapauksessa peruskoulu). Eli otetaan 

huomioon vain se tutkintokoulutus, joka on jo aloitettu.  

Työvoimatutkimuksessa ei ole kysymyksiä pelkästä itseopiskelusta. Itseopiskelu on 

sellaista tietojen ja taitojen kartuttamista, joka ei noudata ulkopuolelta saatua opetus-

suunnitelmaa, johon ei koko opiskelun keston aikana liity lainkaan opettajan antamaa 

opetusta ja jonka oppimistuloksia ei mikään ulkopuolinen taho testaa. Mutta jos hen-

kilö esimerkiksi lukee oppikirjallisuutta jonkin opetussuunnitelman mukaan ja osallis-

tuu tentteihin tai näyttökokeeseen niin hän joko opiskelee tutkintoa varten (KL1) tai 

osallistuu muuhun koulutukseen (KR1). 

Tutkintoon johtavasta koulutuksesta selvitetään koulutustaso. Koska opiskeltavan yli-

opistotutkinnon taso ei selviä kysymyksestä KL1, se selvitetään erikseen kysymyk-

sellä KL4. 
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13.10.3  Kurssikoulutus neljän viikon aikana (KR1A–KR5) 

Kysymykset KR1A ja KR1B poikkeavat hieman muotoilultaan sen mukaan, onko 

vastaaja edellä kertonut opiskelevansa tutkintokoulutuksessa vai ei.  

Kysymyksellä tarkoitetaan kaikkea muuta paitsi jo aiemmin käsiteltyä tutkin-

toon johtavaa koulutusta. Tässä tarkoitetun koulutuksen päätunnusmerkkejä ovat 

opettajan tai kouluttajan läsnäolo (ainakin joskus kurssin aikana) ja ennalta suunni-

teltu opetussisältö. Koulutusta ei siis ole se, että saa satunnaisesti neuvoja toiselta esi-

merkiksi normaalin työn ohessa. Kysymyksissä ei edellytetä, että henkilö olisi vii-

meksi kuluneiden neljän viikon aikana osallistunut opettajan antamaan opetukseen. 

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

tautuminen 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.  

Aktiivinen henkilö voi opiskella monella kurssilla yhtä aikaa (KR2), mutta tarkempia 

tietoja kysytään vain yhdestä. Kysymykset koskevat sitä kurssia tai koulutusta, jolle 

vastaaja on viimeksi osallistunut ja/tai joka jatkuu vielä tutkimusviikon jälkeen. 

Opetustunnit neljän viikon aikana yhteensä (KR5.1, KR5.2): Koulutus tai kurssi 

on voinut alkaa ennen neljän viikon tarkastelujaksoa ja se voi jatkua sen jälkeen. 

Tässä ilmoitetaan pelkästään neljän viikon jakson aikana saadut opetustunnit. 

Jos vastaaja on osallistunut useammalle kurssille tai koulutustilaisuuteen neljän viikon 

aikana, eri koulutusten opetustunnit tältä ajalta lasketaan yhteen. Opetustunteihin ei 

lasketa matkoja koulutuspaikalle, työharjoittelua eikä itsenäiseen työskentelyyn, tent-

tikirjojen lukuun tai kotitehtävien tekoon käytettyä aikaa. Mukaan ei myöskään las-

keta kysymyksissä KL1 ja KL4 käsiteltyä tutkintoon johtavaan koulutukseen käytet-

tyä aikaa.  

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

luaikana. Vastaaja on esimerkiksi opiskellut itsenäisesti, ollut kurssiin kuuluvassa työ-

harjoittelussa tai ollut lomalla tai sairaana koko neljän viikon jakson. 

Nykyiseen tai tulevaan ammattiin tai työhön liittyvä koulutus (KR3): 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 (KR3): osallistui koulutukseen esimerkiksi henkilö-

kohtaisista, sosiaalisista, yhteiskunnallisista, yhteisöllisistä, ihmissuhteisiin, kodinhoi-

toon, harrastuksiin tai vapaa-ajanviettoon liittyvistä syistä. Vastaajan oma arvio rat-

kaisee. 
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Osallistuiko koulutukseen palkallisena työaikana vai omalla ajalla (KR4): Tällä 

kysymyksellä kartoitetaan sitä, missä määrin työnantaja tukee koulutukseen osallistu-

mista. Jos vastaaja on osallistunut koulutukseen työajan ulkopuolella, mutta työnan-

taja hyvittää tätä jollain tavalla palkassa tai vapaana, käytetään korvauksen määrästä 

riippuen vaihtoehtoja 1, 2 tai 3. Vain jos työnantaja ei ole tukenut millään lailla koulu-

tukseen osallistumista, käytetään vaihtoehtoa 4. Jos vastaaja ei ollut työllinen koulu-

tukseen osallistuessaan, käytetään myös vaihtoehtoa 4. 

Erityisesti yrittäjien on hankala mieltää, tapahtuuko koulutus omalla ajalla vai pal-

kallisena 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 tavallisesti omalla ajallaan. 

Opettajien työhön liittyvä koulutus järjestetään yleensä viikonloppuisin, joten mo-

net mieltävät sen tapahtuvan omalla ajalla. Virkaehtosopimuksessa kuitenkin määri-

tellään koulutusaika palkalliseen työaikaan kuuluvaksi, joten vaihtoehto 1 pätee tässä-

kin tapauksessa. 

Rippikouluisoisen koulutus, kertausharjoitukset ja muut vastaavat kurssit, joista mak-

setaan korvausta tai päivärahaa, voidaan lukea palkalliseksi työajaksi. Sen sijaan työ-

voimakoulutuksen (myös työharjoittelujakson) ajalta maksetaan osallistujalle työttö-

myysavustusta eikä palkkaa, joten työvoimakoulutukseen osallistutaan omalla ajalla. 

  

  



 

TILASTOKESKUS 
Työvoimatutkimuksen käsikirja OSA II 

14  Kysymyskohtaiset ohjeet: Kotitalousosa 

10.9.2008   
 

 

14  Kysymyskohtaiset ohjeet: kotitalousosa 

Kotitalousosan haastattelu muodostuu kahdesta osasta: kotitalouden muodostamisosasta 

sekä 15–74-vuotiaiden kotitalouden jäsenten toimintaa koskevista kysymyksistä. Toimin-

taan liittyvät kysymykset ovat pitkälti samansisältöisiä kuin kohdehenkilön haastatte-

lussa, mutta sisältö on huomattavasti suppeampi. Kysymysten kohdalla noudatetaan sa-

maa ohjeistusta kuin kohdehenkilön vastaavissa kysymyksissä. 

14.1  Kotitalouden muodostamisosa 

Kotitalouden muodostamisosassa käydään läpi kotitalouden kaikki jäsenet ja selvitetään, 

mikä heidän sukulaisuussuhteensa kohdehenkilöön on. Näiden tietojen perusteella kotita-

loudet luokitellaan eri kotitaloustyyppeihin, kuten lapsiperheiksi, yhden henkilön kotita-

louksiksi tai yksinhuoltajatalouksiksi. 

14.1.1  Lisättävät henkilöt 

Kun on käyty läpi rekisterin mukaiset kotitalouden jäsenet, lisätään vielä näytön ohjeiden 

mukaan mahdolliset muut kotitalouteen kuuluvat. Jos lisättävä henkilö on vielä nimetön 

lapsi, voi etunimeksi merkitä esimerkiksi ”tyttövauva”, jotta lapsen sukupuoli käy ilmi. 

Kotitalouteen lisättävän henkilön syntymäaika on merkittävä, jotta hänelle tulevat var-

sinaiset työtä koskevat kysymykset. Vain jos sijaisvastaaja ei tiedä henkilön syntymä-

vuotta, merkitään EOS. Tällöin tulee tarkentava kysymys siitä, onko henkilö 15–74-vuo-

tias eli kuuluuko häneltä kysyä työtä koskevat kysymykset. Jos vastaaja tietää syntymä-

vuoden, mutta ei tiedä kuukautta tai päivää, ne merkitään 01. Henkilötunnuksen loppu-

osaan voi tällöin merkitä EOS. 

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

Henkilötunnuksen loppuosaa kysytään, koska sen avulla tietoihin voidaan suoraan yhdis-

tää rekistereistä tietoja esimerkiksi henkilön kotipaikasta ja suoritetuista tutkinnoista sa-

maan tapaan kuin kohdehenkilön kohdalla (kohdehenkilön täydellinen henkilötunnus on 

kuitenkin jo etukäteen selvillä, joten sitä ei kysytä haastattelussa).  

Henkilötunnuksia ei luovuteta Tilastokeskuksesta eteenpäin, kuten ei kohdehenkilönkään 

kohdalla. Jos henkilötunnuksen loppuosaa ei ole merkitty, täydellinen henkilötunnus py-

ritään etsimään jälkikäteen nimen ja syntymävuoden perusteella. Tämä vaatii kuitenkin 

runsaasti käsityönä tehtäviä rekisterihakuja, eikä siltikään aina onnistu. 

14.1.2  Siviilisääty (A1K) 

Kaikilta kotitalouden yli 15-vuotiailta jäseniltä kysytään siviilisäätyä. Se on ainoa kysy-

mys, joka esitetään kotitalousosassa myös kohdehenkilölle. Haastattelijan ei tarvitse esit-

tää kysymystä kuitenkaan lomakkeella olevassa sanamuodossa, vaan tilanteen voi todeta 

myös vapaamuotoisesti. 

Samaa sukupuolta olevien parisuhde on Suomessa lainsäädäntöteitse tunnustettu. Rekis-

teröity parisuhde merkitään vastausvaihtoehto on 1. ’naimisissa’. Kysymystä esitettäessä 

haastattelijan ei tarvitse lukea sulkuihin merkittyä mainintaa rekisteröidystä parisuhteesta 

vastaajalle, ellei se muuten tule ilmi. 

Merkitse siviilisääty vastaajan ilmoituksen mukaan. Ensisijaista on kotitalouden to-

dellinen tilanne virallisen siviilisäädyn sijasta. Jos naimaton, entisen puolison kanssa 
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vielä naimisissa oleva, eronnut tai leski asuu avoliitossa, merkitse 2. ’avoliitossa’. Viral-

linen siviilisääty saadaan useimmiten rekisteristä.  

Avoliittoa kysytään muun muassa siksi, että voidaan selvittää varsinaiset yksinhuoltajat. 

Yksinhuoltajaksi luetaan henkilö, jolla on alle 18-vuotiaita lapsia, mutta joka ei ole avio- 

tai avoliitossa. 

14.2  Henkilöhaastattelu 

Kotitalouden muodostamisen jälkeen ruudulle tulee “Kotitalouden aikuiset henkilöt” -

lista. Listalla ovat ne kotitalouden yli 15-vuotiaat jäsenet, joille tehdään henkilöhaastat-

telu. Henkilöhaastattelut tallennetaan ns. rinnakkaiskenttiin. Tämä ratkaisu mahdollistaa 

helpon liikkumisen kotitalouden jäsenten henkilölomakkeiden välillä ilman, että eri jä-

senten tiedot menevät sekaisin. 

Kun olet “Kotitalouden aikuiset henkilöt” -listan näytöllä, alla vastauspaneelissa näkyvät 

ne 15–74-vuotiaat kotitalouden jäsenet, jotka on tarkoitus haastatella. Jos haastattelet 

tässä järjestyksessä, jatka ENTERillä eteenpäin. Muussa tapauksessa voit valita haasta-

teltavan henkilön joko valitsemalla lomakkeen yläreunan painikkeista halutun välileh-

den tai painamalla CTRL + enter ja valitsemalla oikean haastattelun avautuvalta rinnak-

kaiskenttäruudulta.  

Rinnakkaiskenttäruudulla ovat kotitalouden jäsenten henkilölomakkeet eli rinnakkaisken-

tät muodossa Haastattelu [1], Haastattelu [2] jne. Ne ovat samassa järjestyksessä kuin 

jäsenet “Kotitalouden aikuiset henkilöt” -listalla eli perusosan haastateltavan henkilölo-

make on Haastattelu [1]. Haluttu henkilölomake valitaan siirtämällä palkki kentän päälle 

ja painamalla ENTER. Jos haastateltava on oikea, jatketaan normaalisti. 

Haastateltavaa voi vaihtaa myös kesken haastattelun. Tämä tapahtuu niin ikään joko 

valitsemalla CTRL + ENTER tai käyttämällä lomakkeen yläreunan painikkeita. Vaihta-

minen kesken haastattelun voi olla tarpeen esimerkiksi silloin, jos jonkun jäsenen henki-

löhaastattelu keskeytyy. 

Näytöllä näkyy aina sen henkilön etunimet, jonka henkilölomakkeella olet. Jos valittu 

haastateltava on väärä, palataan rinnakkaiskenttä-ruutuun näppäilemällä CTRL + EN-

TER, josta uusi haastateltava valitaan taas siirtämällä palkki kentän päälle ja painamalla 

ENTER tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yläreunan välilehtipainikkeita.  

Koko haastattelun keskeytys tehdään normaalisti siirtymällä rinnakkaiskenttäruutuun ja 

valitsemalla ’keskeytys’. Samoin koko kotitalouden kato tehdään normaalisti siirtymällä 

rinnakkaiskenttäruutuun ja valitsemalla ’katokohde’. Osittaiskato tehdään kyseisen koti-

taloudenjäsenen henkilölomakkeelle. Kotitalous ei jää kokonaan kadoksi, vaikka muilta 

kotitaloudenjäseniltä ei saataisi lainkaan henkilöhaastatteluja, jos perusosan haastatelta-

valta on silti saatu tiedot kotitalouteen kuuluvista henkilöistä. 

“Kotitalouden aikuiset henkilöt” -listalta näkee kunkin jäsenen tilanteen. Jo haastateltu-

jen nimen edessä on ’**’, kesken olevien ’>>’ ja osittaiskadon ’%%’. 

14.2.1  Toiminta tutkimusviikolla 

Kaikilta kotitalouden 15–74-vuotiailta jäseniltä kysytään ansiotyön tekemisestä tutkimus-

viikolla. Työllisten määrittelemiseksi kysytään myös poissaoloa työstä sekä työstä pois 

olleilta poissaolon kestoa. Kotitalousosassa ei kuitenkaan ole kysymystä palkanmaksun 

jatkumisesta yli kolmen kuukauden poissaolon jälkeen, sillä se olisi sijaisvastaajille 

useimmiten liian vaikea kysymys.  



 

TILASTOKESKUS 
Työvoimatutkimuksen käsikirja OSA II 

14  Kysymyskohtaiset ohjeet: Kotitalousosa 

10.9.2008   
 

 

14.2.2  Työllisten kysymykset 

Kotitalousosan työhön liittyvät kysymykset koskevat päätyötä. Jos vastaajalla on useita 

työpaikkoja, hän valitsee niistä yhden itselleen tärkeimmän päätyöksi. Tämän jälkeen 

kysytään työssäolosta pää- ja sivutyössä tutkimusviikolla samalla tavoin kuin perusosan 

haastattelussa sekä syytä koko viikon poissaoloon päätyöstä. 

Työllisiltä kysytään lisäksi ammattiasemaa päätyössä, työsuhteen pysyvyyttä, vuorotyön 

tekemistä ja osa-aikatyötä koskevat kysymykset sekä selvitetään ilta-, yö- ja viikonloppu-

työn tekeminen neljän viikon aikana. Näihin pätevät samat ohjeet kuin luvussa 13. 

14.2.3  Ei-työllisten kysymykset 

Ei-työllisten työn etsimistä koskevat kysymykset kysytään myös kotitalousosassa, jotta 

työttömien joukko voidaan määritellä samalla tavalla kuin perusosassa. Joihinkin työn 

etsimistä koskeviin kysymyksiin, kuten yksittäisten työnhakutapojen käyttämistä koske-

viin, voi sijaisvastaajan olla vaikea vastata. Olennaisinta olisi saada selville, onko hen-

kilö etsinyt työtä, onko hän käyttänyt vähintään jotain mainituista työnhakuta-

voista ja voisiko hän aloittaa työt parin viikon sisällä.  

 


