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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 samhällsvetenskapliga dataarkiv.
Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.
Mer information: http://www.fsd.uta.fi/

LIITE: Haastattelulon-iake
Työolobarometri. syyskuu 1999 (TB99)

K4-3
Osa-aikaiseentyösvhteeseen?
K4-4
Onko työntekijöita siirrelty saman iyönantajan muista työpaikoista?
K4-5
Onko oteiiu työntekijöitä, joiden palkka maksetaan julkisista iyöllistämisvaroista?

PAPERILOMAKE

K1
Kuinka monta vuotta olette ollut nykyisellä työpaikallanne?
MERKITSE TAYDET VUODET. ALLE VUOSI = 0
K1B
Onko työsuhteenne luonteeltaan

K5-1
Onko työpaikassanne viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana:
Lmautettu työntekijoitä?
1 Kyllä
2 EI
3 Ei osaa sanoa

1 Vakinainen (toistaiseksi voimassa oleva)
2 vai maäräaikainen
3 Ei osaa sanoa

-

Seuraavat kysymykset koskevat nykyistä työpaikkaanne.
r(~~nita
monta nenk loa on s na !yopa kassa jossa itse tyoskentelette?

- TYOPAI!CALLATARKOITETAAN YHTA YKSIKKOA, ESILG TEHDASTA, VIRA~TOA,~,LAITOSTA,
MYYMALAA, TOIMISTOA, TYOMAATA TMS., JONKA VASTPAJA ITSE MIELTM TYOPAIKAKSEEN
JA JONKA TOIMINNASTA HANELL4 ON KOKEMUSTA.
F

m
-1

1 1 - 4 henkea
2 5 - 9 henkea
3 1 0 - 19henkeä
4 20 - 29 henkea
5 30 - 49 henkea
6 50 - 99 henkea
7 100 - 199 henkeä
8 200 - 499 henkeä
9 500 - 999 henkeä
10 1000 henkea tai enemman
K3
Onko henkilöstön määrä työpaikassanne lisääntynyt,
ennallaan vai vähentynyt viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana?
1
2
3
4

Lisaantynyl
Ennallaan
Vähentynyt
Ei osaa sanoa

K
A 1
,..-.

Milla tavoin henkilösto on lisääiitynyi?
Onko uusia työntekijöitä otettu:
Vakinaiseen työsuhteeseen?
i eyiiä
2 Ei
3 Ei osaa sanoa
K4-2
Tilapäiseen tai inääraaikaiseen työsuhteeseen?

K5-3
Tehtv lvhennettvä
, ivöviikkoa?
,
K54' '
Kokopaiväisiii työntekijöiiä osa-aikaistettu?
K5 5
Öiko työntekijöita siiitynyl eiak~eele ta8lahtenyt muualle siten. etta a.oime<s jäaqena
työpaikkoja ei ole täytetty (ns luonnollinenpoistuma)3

.K'i
.---6

Onko työntekijöiden määrä vaheqtynyi sillä tavoin, että määräaikaisia työsuhteita ei ole uusittu?

Kr; 7

1 \1_,

Onko työntekij0iden määrä vähentynyt siten, että äitiysloman, sairasloman tai
muuri pitkäaikaisen wissaolon tilalle ei ole otettu sijaisia?
K58
Onko työntekijöitä siirrett!~toiseen työyi,si!<koön?
Kfi
.--.1
,

Onko työpaikassanne tapahtunut seuraavia muufoksia viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana'

Monia yrit~ksiaja laitoksia on purettu pienemmiksi yksiköiksi kuten tulosryhmiksi tai muiksi
pienemmi si ryhmiksi.
Onko tällaista tapahtunut Teidän työpaikallanne?
1 Kyllä
2 Ei
3 Ei osaa sanoa
Y.6-2
Enta päinvastainen tilanne, onko eri yksikoita yhdistetty aikaisempaa laajemmiksi kokonaisuuksiksi?
116-3
Onko Teidän työpaikallanne lisätty työn tuottavuuteen tai tuldtsellisuuieen perustwaa arviointia tai valvontaa?
i.;6-ï
Onko Teidän työpaikallanne alettu l.~iaksaaaikaisempaa enemman työn tulokseltisuuteen perustuvia lisiä tai
palkkioita?
K6-5
Entä onko aikaisemmin omalla väe114 tehtyjä töitä alettu ostaa ulkopuolisilta aikaisempaa enemman?
K8
Työskennelläankö työpaikallanne ryhmissä itiimit, solut, projektityöryhmätym.):
1 Pääosin
2 Osittain
3 vai ei lain!:aan0

Kg- 1
Ovatko seuraavat asiat lisääntyneet, ennallaan vai vähentyneet työpaikassanne viimeksi kuluneen
12 kuukauden aikana:
TARKENNA: Selvästi vai jonkin verran?

K12M
Entä ammattijärjestöjen vaikutusmahdollisuudet omalla työpaikallanne.,
Ovatko ne lisääntymässä vai vähentymässä? TARKENNA: Selvasti vai jonkin verran?
,

1
2
3
4
5
6

Esimiesten ja alaisten väliset ristiriidat?
1 Lisäantynyt selvasti
2 Lisaantynyt jonkin verran
3 Ennallaan
4 Vahentynyt jonkin verran
5 Vahentynyt selvasti
Kg-2
Työntekijöiden valiset ristiriidat?
Kg-3
Eri henkilöstöryhmien väliset ristiriidat?
Kg 4
Eita kilpailuhenki?
Kg-5
Ristiriidat asiakkaiden kanssa?
Jos alanelene yleisest. työpaikkanne henkilostön pätevyyttaja ammatillista osaan sta
niin onko se v imeisen vuoden aikana I.saantynyt. vahentynyt vai ennallaan?
1
2
3
4
5

Lisääntynyt
Ennallaan
Vahentynyt
El sovi, ei muita työntekijöitä
Ei osaa sanoa

KlOB M
Entä ovatko työtehtävien suoritusvaatimukset viimeisen vuoden aikana mielestänne lisääntyneet.
vähentyneet vai ennallaan?
K11-1 M
Ovatko vaikutusmahdollisuudet parantumassa vai heikkenemässä, jos ajanelene:
TARKENNA: Selvasti vai jonkin verran?

Siiä, mitä työtehtäviinne kuuluu?
1 Paranturnassaselvasti
2 Parantumassa hieman
3 Ennallaan
4 Heikkenemässä hieman
5 Heikkenemässaselvasti
~ita,-missätahdissa teette työnne?
K11-3 M
Sita, miten työt jaetaan (työpaikalla)ihmisten kesken?
K114 M
Laitehankintoja?
K11-5 M
Sita, miten työntekijöiden koulutus järjestetään?

Lisääntymässä selvästi
Lisääntymässäjonkin verran
Ennallaan
Vähentymässä jonkin verran
Vähentymässä selvasti
Ei osaa sanoa

K13
Oletteko ammattiyhdistyksen, toimihenkilöjärjestön tai vastaavan ammattiliiton jäsen
(työttöm skassan jäsen)?
1 ~ q ä
2 Ei
3 Ei osaa sanoa
K14
e a t k o palkalliset.tai palkattomat ylityöt työpaikassanne lisääntyneet, ennallaan vai vähentyneel,
veriaatte njkyistä tilann$ta t i l a n t y m vuosi sitten?
ARKENNA: alpn vai jonkin verran?
1 Lisääntyneet paljon
2 Lisääntyneetjonkin verran
3 Ennallaan
4 Vähentyneet jonkin verran
5 Vahentyneet paljon

y

K15-1
Oleneko itse tehnyt elo-syyskuussa säännöllisen työajan ylittävää työtä, josta olette saanut korvauksen
kokonaan tai osittain rahana?
1 Kyllä
2 Ei
3 Ei osaa sanoa
K15-2
Entä säännöllisen työajan yliltavaä työtä, josta oletle saanut korvauksen kokonaan tai osittain vapaana?
,,,*
nikj
Entä sellaista sAännÖllisen työajan ylittävää työtä, josta etie ole saanut lainkaan korvausta rahana tai
vapaana?
h

K16-1
Onko työpaikallanne käytössä valvottu liukwa työaika (kellokortti, ajanvalvonta tms.)?
1 Kylla
2 Ei
3 Ei osaa sanoa
Kl6-2
Voitteko muuten (liukumien lisäksi) joustaa normaaleista työhöntulo- ja Iähtöajoista?
K16-3
Oletteko elo-syyskuussa tehnyt normaalia työaikaanne pitempää tai lyhyempää työpäivää?

K18-1 M
Ovatko seuraavat asiat lisääntyneet, ennallaan vai vähentyneet työpaikassanneviimeksi kuluneen
12 kk aikana.
TARKENNA: Selvästi vai jonkin verran?
Työtahti, kiire?
1 Lisääntynyi selvasti
2 Lisääntynyl jonkin verran
3 Ennallaan
4 Vähentynyt jonkin verran
5 Vähentynyt selvästi

K18-4 M
Tvön henkinen rasittavuus?
~ 1 8 M5
Työn tuloksellisuus?
K18-6 M
Mahdollisuussaada työnantajan !:ustantamaa koululusta?
K1R
. - 7. M
..

~annustuksenja luen saanti esimiehilta?
K18-8 M
Kannustuksen ia tuen saanti tvötovereiita?
K18-9 M
Mahdollisuuskayltäa ammattitaitoaan ja kykyjään työssä?

+'
w

K20-1
Vaikuttaako lekemanne työn rnaärä palkkauksen tasoon paljon. jossain maarin, vain vahan
vai ei lainkaanTyön määrä?
t Paljon
2 Jossain määrin
3 Vain vahan
4 Ei lainkaan
K20-2
Entä tekemänne työn laatu?
K20-3
Enta ryhmän tai koko tyoyksikon lulos?
K21
Arveletteko palkkanne olevan vuoden päästä korkeampi. ennallaan vai matalampi kuin tällä hetkellä?
TARKENNA: Paljon vai jonkin verran?
1 Paljon korkeampi
2 Jonkin verran korkeampi
3 Ennallaan
4 Jonkin verran matalampi
5 Paljon matalampi
K21A
Oletteko kuluneen vuoden aikana tehnyt esimiehelle tai lyönaritajalle lyopaikkanne työolojen,
työtapojen, tuotteiden tai palvelujen parantamiseen tahtaävia aloitteita:
1 Kerran
2 Useita kertoja
3 vai ette kertaakaan

Entä onko työpaikallannekuluvan vuoden aikana eiityisen ohjelman, projektin, lyöryhmän tai
konsultin avulla suunniteln-iallisesti kehitetty tuottavuutta. laatua tai ~alvelua?
1 Kvlla
2 E(
3 Ei osaa sanoa
K22-1 M
Pidättekö mahdollisena, että seuraavan vuoden aikana:
- LUE VAIHTOEHDOT: KYLLA varmasti...varmasti El
~ e i d älom,autetaan
t
vähintään kahden *viikon ajaksi?
1 KYLLA varmasti
2 KYLLH mahdollisesti
3 luultavasti El
4 varmasti El?
5 . EOS, Vaikea sanoa
e
~ & d a tirlisanotaan nykyisestä työpaikastanne?
K22-3 M
Teidät siirretään toisiin tehtäviin?
k22-4 M
Joudutte tekemään lyhennettya ryöviikkoa?
K22-5 M
Viikottaista tai päivittäistä lyöaikaanne muutetaan vastoin Teidan lahtoanne?
K23 M
Jos nyt jäisitte työttömäksi niin aweletteko, että saisine amrnattianne ja työkokemustanns
vastaavaa työja:
1 KYUA varmasti
2 KYLLA mahdollisesti
3 luultavasli El
4 varmasti El?
5 . EOS, Vaikea sanoa
K24 M
Minkälaiseksi arvioitte yleisen työllisyystilanteenvuoden KU~UHU~.
Onko se parempi. ennallaa~illai
huonompi kuin tällä hetkellä?
TARKENNA: Jonkin verran vai paljon?
1 Paljon parempi
2 Jonkin verran parempi
3 Ennallaan
4 Jonkin verran huonompi
5 Paljon huonompi
6 Ei osaa sanoa
2 5 - 1 b~
Nykyisin puhutaan paljon tyklaman mvutt~misestaja muvloste? suunnasta
O v a i ~ ose,raavai as ai Te dän m eiestanne mJ,r~massa parerriisan s.,,ritae i
huonompaan suuntaan vai ovatko ne ennallaan:
TARKENNA: Selvästi vai jonkin verran?
Työnteon mielekkyys 'a onalut yleensä?
1 seivasti P A R ~ M ~ A suuntaan
AN
2 Jonkin verran PAREMPAAN
3 Ennallaan
4 Jonkin verran HUONOMPMN
5 Selvästi HUONOMPAAN suuntaan

K25-2 M
Naisten ja miesten valinen tasa-arvo työelämässä?
K25-3 M
Ympäristokysyrnysten huomioon ottaminen työpaikalla?
K25-4 M
Tietojen saanti työpaikan tavoitleista ja tulevaisuuden suunnitelmista?
K255 M
Esimiesten johtamistapa?
K25-6 M
Mahdollisuudet itsensä kehittämiseen työssä?
K25-7 M
Mahdollisuusvaikuttaa omaa asemaa ja työtehtäviä koskeviin ratkaisuihin?
K25 8 M
~ n i jos
ä ajattelette oman työpaikkanne taloudellista tilannetta, onko se muuttumassa parempaaii
suuntaari, huonompaan suuntaan vai pysyyko se ennallaan?
Tyopaikoilla on kiinnitetty huomiota työntekiloiden työkyvyn ylläpitämiseen eri tavocn
Onko Teidan tyopail.3llanne pyritty svstemaanisesti vaikuttamaan
Työntekijöiden kuntwn. teveyleen ja elintapoihin paljon, jonkin verran, vahän vai ei lainkaan?
1 Palion
2 ~ o i s a i nmäärin
3 Vain vähän
4 Ei lainkaan

0

K26-2
Entä työtu~allisuuteen?
K26-3
Entä osaamiseen ja ammattitaidon kehittamiseen?
K27
Oletetaan. että työkykynne on parhaimmillaansaanui kymmenen (10) pistettä. ivlinka pistemäärän
nollasta kymmeneen antaisitte nykviselle tyokyvyllenne?
0 Nolla (0)
1 Yksi (1)
2 Kaksi (2)
3 Kolme (3)
4 Neljä (4)
5 Viisi (5)
6 Kuusi (6)
7 Seitsemän (7)
8 Kahdeksan (8)
9 Yhdeksan (9)
10 Kymmenen (10)
K28a
Jos ajattelette nykyisen työnne ruumiillisia vaatimuksia, niin onko työkykynne:
1 erittain hyva
2 melko hyva
3 kohtalainen
4 melko huono
5 vai erittain huono?
5 Ei osaa sanoa
t28b
Enta henkisten t~aatirnustenkannalta? C)nl,o tyokykynne

K29a
Onko Teillä yksi tai useampi Iäiikarin toleama pitkäaikainensairaus. vika tai vamma?
0 Ei ole yhtään

E:GAi

3 On, kolme tai useampia
K29b
JOS JOKIN SAIRAUS TAI VAMMA:
Onko sairaudestanne tai vammastanne haittaa nykyisessä työssänne:
1
2
3
4
5

ei lainkaan
siten, että suoriudutte työstä, mutta siitä aiheutuu oireita
siten. että joudutte keventämääntyötahtia tai muuttamaan työtapojanne
siten, että mielestänne seiviydytte vain osa-aikatyostä
vai siten, että mielestänneolette täysin työhön kykenemälön?

M9bl
JOS JOUTUU KNENTÄMÄÄN T'~'OTAHTIAVAI MUUTTAMAAN TYOTAPOJA:
Joudutteko keventämään työtahtia tai muuttamaan työtapojanne:
1 joskus
2 vai usein?
1K30
Kuinka monta kokonaista päivää olette ollut poissa työstä sairauden, leweydenhoidon tai tutkimusten
vuoksi viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana:
1 ei yhtään päivää
2 korkeintaan 9 paivää
3 1Q24 päivää
4 25-99 päivaä
5 vai vähintään 100 päivää?
K3 1
Uskotteko, että terveytenne puolesta pystylte työskentelemään nykyisessä ammatissanne
kahden vuoden kuluttua:
1 tuskin
2 ette ole varma
3 vai melko varmasti?
4 Ei osaa sanoa
lY32a
Oletteko viime aikoina kyennyt nauttimaan iavallisista päivittäisistä toimistanne:
1 usein
2 melko usein
3 silloin tälloin
4 harvoin
5 vai ette koskaan?
6 EOS
K32b
Oletteko viime aikoina ollut toimelias ja virkeä:
K32c
Oletteko viime aikoina tuntenut itsenne toivorikkaaksitulevaisuuden suhteen:
K33
Oletteko kunnan tai kunlavhlvman
~alveluksessa?
, ,
1 Kylla
Ei

-

K34
Millä seuraavista kunta-alan se!<toreisiatyöskenlelette:
1 sosiaalitoimi
2 teweydenhuolto
3 opetus- tai sivistystoimi
4 yleishallinto
5 vai tekninen toimi (energialaitos,liikennelaitos, vesilaitos, palo- ja pelastustoimi, rakenn~stoirni)~
6 Muu
K34MUU
Mika muu kunta-alan sektori?
- KIRJOITA VASTAUS

K35
Onko Teillä 10-17-vuotiaitakotoria asuvia lapsia. omia tai puolisonne?
1 Kyllä
2 Ei
K38
Oletteko suorittanut:
1 lioppilastulkinnon
2 Leskikoulun
3 peruskoulun
4 kansakoulun tai kansalaiskoulun?
5 El MITAAN EDELLA MAINITUISTA
K39
Mikä on ammatillinen koulutuksennen
Oletteko suorittanut
1 korkeakoulututkinnon
2 ammatillisen opistotutkinnon
3 ammaltikoulututkinnon
4 amrnatjll~enkurssin?
5 El MITAAN EDELLA MAINITUISTA
HAASTAnELU

~ull?
-t

Kiitos antamistar~netiedoista.

