
KYSELYLOMAKE: FSD2655 TYÖOLOBAROMETRI 1993

QUESTIONNAIRE: FSD2655 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 1993

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



;ILASTOKESKUS 
Haastattelututkimukset 
PL 504 
00101 HELSINKI 

atioryhma ......... 

Kohdenumero, sama kui n tytissa 

I Kunta ................ 
l 

ivuosi .. Kohteen syntymi 

i 
I ................... , Haastattelijanumero 

Haastattelun kesto min. .......................... 

Käyntihaastatteli 

Puhelinhaastattelu .................................. ............. 

HUOMAUTUKSIUARKISTETTAVAA: 



Kuinka monta vuotta olette ollut nykyisellä työpaikallanne? 

JOS YLI VUODEN: Merkitse vuodet ................................................................ I l I vuotta 

JOS VUOSI TAI VAHEMMAN: Merkitse kuukaudet ....................................... I l I k k - - > K l b  

JOS YKSI VUOSI TAI VAHEMMAN: 

Olitteko aikaisemmin: 

jossain toisessa työpaikassa .......................................................... 1 

työttömänä tai lomautettuna ........................................................... 2 

vai teittekö jotain muuta? ............................................................... 3 

EOS ................................................................................................ 4 

Seuraavat kysymykset koskevat nykyistä työpaikkaanne. 

Kuinka monta henkilöä on siinä työpaikassa, jossa itse työskentelette? 

1 - 4 henkeä ............................................................................. 
O (I 

5 - 9 henkeä ............................................................................. 
-. . -- - . . . -- .~ . 1 

.- 

...................... .................................................... 10 - 19 henkeä ; 2 

20 - 49 henkeä ........................................................................... 3 % 
........................................................................... 50 - 99 henkeä 4 

100 - 199 henkeä .......................................................................... 
- - 

5 J 

200 - 499 henkeä ........................................................................... 6 
500 - 999 henkeä ........................................................................... 7 ' ,  

1000 henkeä tai enemmän ............................................................ 8 

- TYÖPAIKALLA TARKOITETAAN YHTA YKSIKKOA, ESIM. TEHDASTA, VIRASTOA, 
LAITOSTA, MYYMALAA, HOTELLIA, TOIMISTOA, LIIKENNEALUETTA, RAKEN- 
NUSTYOMAATA JNE., JONKA VASTAAJA ITSE MIELTAA TYÖPAIKAKSEEN JA 
JONKA TOIMINNASTA HANELLA ON KOKEMUSTA. 

- JOS RAJAUS ON VAIKEAA, NIIN SE YKSIKKONHTEISO, JONKA TOIMINNAN 
VASTAAJA TUNTEE. 

- MERKITSE EPASELVISSA TAPAUKSISSA ALLA OLEVAAN TILAAN VASTAAJAN 
SELVITYS SIITA, MITA HAN TYÖPAIKALLAAN TARKOITTAA. 



Onko henkilöstön maara työpaikassanne lisaahtynyt, ennallaan vai 
vahentynyt viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana? 

Lisääntynyt ................................................................................ 
Ennallaan ................................................................................. 
Vähentynyt ............................................................................... 
EOS ......................................................................................... 

JOS LISAANTYNYT (K3 = 1): MERKITSE KAIKKI MUODOT, JOITA 
ESIINTYY. 

Kyllä Ei EOS 
4 

a) Vakinaiseen työsuhteeseen? .............................................. 1 2 3 

b) Tilapäiseen tai määräaikaiseen työsuhteeseen? ................. 1 2 3 

c) Osa-aikaiseen työsuhteeseen? ........................................... 1 2 3 

Millä tavoin henkilöstö on lisääntynyt? 
Onko uusia työntekijöita otettu: 

d) Onko työntekijöita siirretty saman työnantajan 
muista työpaikoista? ........................................................... 1 2 3 

e) Onko otettu työntekijöita, joiden palkka mak- 
setaan julkisista työllistämisvaroista? ................................. 1 2 3 

Onko työpaikassanne viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana: 
Kyllä Ei EOS 

a) Lomautettu työntekijöitä? .................................................... 
b) Irtisanottu työntekijöitä? ...................................................... 
c) Tehty lyhennettyä työviikkoa? ............................................. 
d) Kokopäiväisiä työntekijöitä osa-aikaistettu? ........................ 
e) Onko työntekijöita siirtynyt eläkkeelle tai lähtenyt 

muualle siten, että avoimeksi jääneitä työpaikkoja 
ei ole täytetty (ns. luonnollinen poistuma)? ......................... 

f) Onko työntekijöiden maara vahentynyt sillä tavoin, 
että määräaikaisia työsuhteita ei ole uusittu? ..................... 

g) Onko työntekijöiden maara vahentynyt siten, että 
äitiysloman, sairasloman tai muun pitkäaikaisen 
poissaolon tilalle ei ole otettu sijaisia? ................................ 

h) Onko työntekijöitä siirretty toiseen työyksikköön? .............. 



Onko työpaikassanne tapahtunut seuraavia muutoksia 
viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana: Kyllä Ei EOS 

a) Monia yrityksiä ja laitoksia on purettu pienemmiksi 
yksiköiksi kuten tulosryhmiksi tai muiksi pienemmiksi 
ryhmiksi. Onko tällaista tapahtunut Teidän työpaikallanne? ......... 1 2 3 

b) Entä päinvastainen tilanne, onko eri yksiköitä yhdistetty 
aikaisempaa laajemmiksi kokonaisuuksiksi? ............................... 1 2 3 

c) Onko Teidan työpaikallanne lisätty työn tuottavuuteen 
tai tuloksellisuuteen perustuvaa arviointia 
tai valvontaa? ................................................................................. 1 2 3 

d) Onko Teidan työpaikallanne alettu maksaa työn 
............................ tuloksellisuuteen perustuvia lisiä tai palkkioita? 1 2 3 

e) Entä onko aikaisemmin omalla väellä tehtyjä töitä 
alettu ostaa ulkopuolisilta? ............................................................ 1 2 3 

Ovatko johtamistavat tai -menetelmät muuttuneet työpaikallanne parin 
kolmen viime vugde? aikana? 

\ 

- ESIM. TYON VALVONTA- JA KANNUSTUSTAPOJEN TAI TYON JAR- 
JESTELY- JA ARVIOINTITAPOJEN MUUTOKSET 

- MUUTOKSIIN SAATTAA LIITTYA TAVOITTEIDEN TAI 
HENKILOSTON UUDELLEENJARJESTELY 

TARKENNA: selvästi vai 

.............................................. 1 

............................................... 2 

.............................................. 
.............................................. 

Mitä nimeä tai käytetään? 
TAI 
Miten kuvaisit 

KIRJOITA NIMITYS T ~ K U V A U S  VEDA VIIVA, JOS VAS- 
TAAJA EI OSAA SANOA) 

?/ 



Miten kuvaisit muutosta oman työsi, työyhteisösi ja työilmapiirin kan- 1 naita? 

KIRJOITA LYHYESTI (TAI VEDA JA El OSAA SANOA) 

Ovatko seuraavat asiat lisääntyneet, ennallaan vai vähentyneet 
työpaikassanne viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana: 

TARKENNA: Selvästi vai jonkin verran? LISAANTYNYT 
selvasti jonkin ennal- 

verran laan 

a) Esimiesten ja alaisten väliset ristiriidat? ....... 1 2 3 

b) Työntekijöiden väliset ristiriidat? ................... 1 2 3 

c) Eri henkilöstöryhmien väliset ristiriidat? ....... 1, 2 3 

d) Entä kilpailuhenki? ........................................ 1 2 3 

e) Ristiriidat asiakkaiden kanssa? .................... 1 2 3 

VAHENTYNYT 
jonkin selvasti 
verran 

Millaisiksi koette vaikutusmahdollisuutenne työpaikassanne? 
Ovatko vaikutusmahdollisuudet parantumassa vai heikkenemässä, 
jos ajattelette: 

TARKENNA: Selvästi vai jonkin verran? PARANTUMASSA HEIKKENE- 
MASSA 

selvasti hieman ennal- hieman selvasti 
laan 

a) Sitä, mitä työtehtäviinne kuuluu? ................ 1 2 3 4 5 

b) Sita, missä tahdissa teette 
........................................................ työnne? 1 2 3 4 5 

c) Sita, miten työt jaetaan (työpaikalla) 
ihmisten kesken? ......................................... 1 2 3 4 5 

d) Laitehankintoja? ........................................... 1 2 3 4 5 

e) Sita, miten työntekijöiden koulutus 
järjestetään? ............................................... 1 2 3 4 5 



Entä ammattijärjestöjen vaikutusmahdollisuudet omalla työpaikallanne . 
Ovatko ne lisaantymassa vai vahentymässa? 

Tarkenna: Selvästi vai jonkin verran? 

Lisääntymässä selvästi .................................................................. 1 

Lisääntymässä jonkin verran ......................................................... 2 

....................................................................................... Ennallaan 3 

Vähentymässä jonkin verran ......................................................... 4 

Vahentymässä selvästi .................................................................. 5 

EOS ................................................................................................ 6 

Oletteko ammattiyhdistyksen. toimihenkilöjärjestön tai vastaavan am- 
mattiliiton jäsen (työttömyyskassan jäsen)? 

Kyllä ...................................................................................... 1 

Ei .................................................................................................... 2 

EOS ................................................................................................ 3 

Ovatko palkalliset tai palkattomat ylityöt työpaikassanne lisääntyneet. 
ennallaan vai vähentyneet. jos vertaatte rlykyistä tilanteeseen vuosi sitten? 

TARKENNA: Paljon vai jonkin verran? 

Lisääntyneet paljon ........................................................................ 1 

Lisääntyneet jonkin verran ............................................................. 2 

Ennallaan ....................................................................................... 3 

Vähentyneet jonkin verran ............................................................. 4 

Vähentyneet paljon ........................................................................ 5 

A) Oletteko itse tehnyt syys-lokakuussa säännöllisen Kyllä Ei EOS 
tvöaian ylittävää työta. josta olette saanut 
korvauksen kokonaan tai osittain rahana? ............................................ 1 2 3 

B) Entä saannöllisen työajan ylittavaa työtä. josta olette 
saanut korvauksen kokonaan tai osittain vapaana? ............................. 1 2 3 

C) Entä sellaista saannöllisen työajan ylittavaa työtä. josta ette 
ole saanut lainkaan korvausta rahana tai vapaana? ............................ 1 2 3 



Millainen työaika Teillä on? 

LUE VAIHTOEHDOT TARVITTAESSA 

.................................................................... I Säännöllinen päivätyö 

Kaksi- tai kolmivuorotyö ................................................................. 
I Säännöllinen ilta-, yö- tai viikonlopputyö ....................................... 
1 MUU vuorotyö ................................................................................. 

................................................................... 1 Ei määriteltyä työaikaa 

I Periodityö ....................................................................................... 

JOS PERIODITYO. NIIN TARKENNUS: 

periodipaivätyö ............................................................................... 
periodivuorotyö .............................................................................. 

. vai muodollinen periodityö? ........................................................... 

Muu. mikä? 

Onko työpaikallanne käytössä liukuva työaika? 

Kyllä .............................................................................................. 1 

Ei .................................................................................................... 2 

Ovatko seuraavat asiat lisääntyneet. ennallaan vai vähentyneet 
työpaikassanne viimeksi kuluneen 12 kk aikana: 

TARKENNA: Selvästi vai jonkin verran? LISAANTYNYT 
selvasti jonkin 

verran 

@Työtahti. kiire? .......................................... 
b) Työturvallisuus? ....................................... 

@Työn fyysinen rasittavuus? ...................... 
@ Työn henkinen rasittavuus? ..................... 
e) Työn tuloksellisuus? ................................. 
f) Työn valvonta? .......................................... 
g) Kannustuksen ja tuen saanti esimiehilta? 

h) Kannustuksen ja tuen saanti työtovereilta? 

! 
i) Mahdollisuus käyttää ammattitaitoaan 

.................................... ja kykyjään työssä? 

ennal- 
laan 

VAHENTYNYT 
jonkin selvästi 
verran 



........................................................................... 4 - 6000 markkaa 2 
_.-_- - 

6 - 8000 markkaa ............................................................................ 3 - ..: ' 1  

........................................................................ 8 - 10 000 markkaa 4 L 
...................................................................... 10 - 12 000 markkaa - 5 

19 

12 - 15 000 markkaa ...................................................................... 6 -'' -- -. 
15 - 20 000 markkaa ...................................................................... 7 

Mika seuraavista vastaa saannöllista kuukausipalkkaanne veroja vahen- 
tamatta: 

1 alle 4000 markkaa ......................................................................... 1 i 

.................................................. 1 enemmän kuin 20 000 markkaa? 8 .! 
~. . - 

EOS ................................................................................................ ..- 9 

Ei halua sanoa ............................................................................... 0 

Vaikuttaako tekemanne työn määrä palkkauksen tasoon 
paljon, jossain maarin, vain vahan vai ei lainkaan: 

paljon jossain vain ei 
maarin vahan lainkaan 

a) Työn määrä? .......................................................... 1 2 3 4 

b) Entä tekemanne työn laatu? ............................... 1 2 3 4 

.......... c) Entä ryhmän tai koko työyksikön tulos? 1 2 3 4 

Arveletteko palkanne olevan vuoden paasta korkeampi, ennallaan 
vai matalampi kuin tällä hetkellä? 

TARKENNA: Paljon vai jonkin verran? 

Paljon korkeampi ........................................................................... 1 

Jonkin verran korkeampi ................................................................ 2 

Ennallaan ....................................................................................... 3 

Jonkin verran matalampi ................................................................ 4 

........................................................................... I Paljon matalampi 5 

Pidättekö mahdollisena, että seuraavan vuoden aikana: 

LUE VAIHTOEHDOT: 
KYLLA varmasti ... varmasti EI 

KYLLÄ KYLLA luulta- var- EOSI 
var- mah- vasti masti vaikea 
masti dol- El El sanoa 

lisesti 

a) Teidat lomautetaan vähintään kahden 
viikon ajaksi? ...................................................... 1 2 3 

b) Teidat irtisanotaan nykyisestä 
työpaikastanne? ................................................. 1 2 3 

c) Teidät siirretään toisiin tehtäviin? ....................... 1 2 3 



Jos nyt jäisitte työttömäksi niin arveletteko, että saisitte ammattianne 
ja työkokemustanne vastaavaa työtä: 

................................................................................ kyllä, varmasti 1 

kyllä, mahdollisesti ......................................................................... 2 

luultavasti ei ................................................................................... 3 

vai varmasti ei? .............................................................................. 4 

EOS, vaikea sanoa ........................................................................ 5 

Minkälaiseksi arvioitte yleisen työllisyystilanteen vuoden kuluttua. 
Onko se parempi, ennallaan vai huonompi kuin tällä hetkellä? 

Tarkenna: Jonkin verran vai paljon? 

Paljon parempi ............................................................................... 1 

Jonkin verran parempi ................................................................... 2 

....................................................................................... Ennallaan 3 

Jonkin verran huonompi ................................................................ 4 

Paljon huonompi ............................................................................ 5 

EOS ................................................................................................ 6 

TARKENNA: Selvästi vai jonkin verran? PAREMPAAN HUONOMPAAN 
SUUNTAAN SUUNTAAN 
selvasti jonkin ennal- jonkin selvasti 

verran laan verran 

25 
M 

... 1 a) Työnteon mielekkyys ja tyohalut yleensä? 

Nykyisin puhutaan paljon työelämän muuttumisesta ja muutosten 
suunnasta. Ovatko seuraavat asiat Teidän mielestänne muuttumassa 
parempaan suuntaan, huonompaan suuntaan vai ovatko ne ennallaan: 

b) Naisten ja miesten välinen tasa-arvo 
työelämässä? ................................................ 

c) Ympäristökysymysten huomioon 
1 ottaminen työpaikalla? ................................... 

d) Tietojen saanti työpaikan tavoitteista 
.................. ja tulevaisuuden suunnitelmista? 

e) Esimiesten johtamistapa? ............................. 
1) Mahdollisuudet itsensä kehittämiseen 

työssä? .......................................................... 
g) Mahdollisuus vaikuttaa omaa asemaa ja työ- 

................... tehtäviä koskeviin ratkaisuihin? 

h) Entä jos ajattelette oman työpaikkanne 
taloudellista tilannetta, onko se 
muuttumassa parempaan suuntaan, 
huonompaan suuntaan vai pysyykö se 
ennallaan? ..................................................... 



Nykyään moniin ammatteihin liittyy yhä useammin eilaisten tietojen ka- 
sittelya. valittamista ja tuottamista . työtä tietokoneella. paperien kasit- 
telya. laskemista. suunnitelmien tekoa. raportointia jne . 
Arvioikaa miten suuri osa omasta työstanne on tällaista tietojen käsit- 
telyä. valittamista tai tuottamista: 

lähes koko työ ................................................................................ 1 

yli puolet ......................................................................................... 2 

....................................................................................... alle puolet 3 

.......................................................... hyvin vähän tai ei lainkaan? 4 

EOS ................................................................................................ 5 

Muutama työtä ja terveyttä koskeva kysymys . 
Onko työskentelylla nykyisessa ammatissanne mielestänne vaikutusta 
terveyteenne tai voisiko sillä olla: 

erittäin paljon .................................................................................. 1 

jonkin verran .................................................................................. 2 

........................................................................ ei kovinkaan paljon 3 

.............................................................................. . vai ei lainkaan? 4 

EOS ..................................................................... : .......................... 5 

Liittykö työhönne onnettomuuden tai tapaturman vaaraa: 

hyvin usein ..................................................................................... 1 
............................................................................................. joskus 2 

harvoin ........................................................................................... 3 
vai ei lainkaan? .............................................................................. 4 
EOS ................................................................................................ 5 

Miten hyvin tunnette työssä kayttamiinne välineisiin tai tuotteisiin liit- 
tyvät terveydelliset riskit: 

erittäin hyvin ................................................................................... 1 

.................................................................................... melko hyvin 2 

melko huonosti ............................................................................... 3 

...................................................................... vai erittäin huonosti? 4 

EOS ................................................................................................ 5 

Oletteko osallistunut työterveytta tai työtapaturmia käsittelevaan koulu- 
tukseen nykyisessa työssänne? 

Kyllä ............................................................................................... 
Ei .................................................................................................... 



Vielä pari taustakysymystä . 

Oletteko kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa? 

Kyllä ............................................................................................... 1 

Ei .................................................................................................... 2 .. > K 33 

Millä seuraavista kunta-alan sektoreista työskentelette: 

.................................................................................... sosiaalitoimi 1 

terveydenhuolto .............................................................................. 2 

.................................................................. opetus- tai sivistystoimi 3 

..................................................................................... 1 . yleishallinto 4 

vai tekninen virasto? ...................................................................... 5 

Muu, mikä? 6 

Oletteko suorittanut: 

ylioppilastutkinnon .......................................................................... 
keskikoulun ............................................ ................., ...................... 
peruskoulun .................................................................................... 
kansakoulun tai kansalaiskoulun? ................................................. 
EI MITÄÄN EDELLÄMAINITUISTA ............................................... 

Mikä on ammatillinen koulutuksenne? 
Oletteko suorittanut: 

1 korkeakoulututkinnon .................................................................... 
ammatillisen opistotutkinnon .......................................................... 
ammattikoulututkinnon ................................................................... 
ammatillisen kurssin? ..................................................................... 
EI MITAAN EDELLÄMAINITUISTA ............................................... 

KIITOS HAASTATTELUSTA! 


