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Työelämä tänään -tutkimus 
 

Kiitos osallistumisestasi Tilastokeskuksen ja Tampereen yliopiston edelliseen työelämätutkimukseen 

viisi vuotta sitten! Nyt on tullut aika kartoittaa työelämässä tapahtuneita muutoksia. 

 

Suostuit viisi vuotta sitten 2 000 muun vastaajan tavoin tähän uuteen tutkimuskertaan. Noihin 

vuosiin mahtuu paljon. Meitä kiinnostaa, oletko edelleen samassa työssä, vaihtanut työpaikkaa tai 

alaa vai oletko ehkä siirtynyt kokonaan pois työelämästä. Millaiselta työnteko tänään tuntuu? 

Kuinka turvattuna pidät nykyistä asemaasi työpaikalla? 

Vastaaminen on helppoa 
 Kirjeen oikeasta yläkulmasta löydät tiedot, joiden avulla pääset kirjautumaan lomakkeelle. 

 Vastaathan 18.10.2016 mennessä. 

 Vastanneiden kesken arvotaan 10 kpl 100 euron arvoisia lahjakortteja. 

Mielipiteesi on tärkeä! 
Vastaamalla olet mukana luomassa ajantasaista ja luotettavaa kuvaa työmarkkinoiden tilanteesta ja 

työssä olevien hyvinvoinnista. Vastauksesi ovat tärkeitä riippumatta siitä, mikä 

elämäntilanteesi on juuri tällä hetkellä. Mielipiteesi on korvaamaton, joten vastaathan, vaikka 

olisit siirtynyt eläkkeelle, lähtenyt opiskelemaan tai jäänyt työttömäksi. 

Vastauksesi ovat luottamuksellisia 
Kaikki antamasi tiedot ovat luottamuksellisia. Tilastokeskus poistaa vastaajien tunnistamisen 

mahdollistavat tiedot ennen aineiston luovuttamista Tampereen yliopistolle. Aineistoa käsitellään 

ainoastaan tilastollisin menetelmin, eikä yksittäisen henkilön vastauksia voi erottaa tuloksista. 

Lisätietoja 
Lisätietoja tutkimuksesta löydät oheisesta esitteestä sekä osoitteesta www.stat.fi/tyotanaan. 

Keruuta koskeviin tiedusteluihin vastaavat Tampereen yliopistolta professori Antti Saloniemi 

(antti.saloniemi@uta.fi, 050 462 7394) ja Tilastokeskuksesta tutkija Henna Attila 

(henna.attila@stat.fi, puh. 029 551 3378). 
 

Kiitos yhteistyöstä! 

 

Tilastokeskus   Tampereen yliopisto 

  

 

Jussi Heino    Antti Saloniemi 

tilastojohtaja    professori 
 
Tilastokeskus on valtion virasto, joka tekee yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja ja tutkimuksia. Kerättävään aineistoon liitetään 

esimerkiksi koulutus- ja työssäkäyntitietoja Tilastokeskuksen käytössä olevista hallinnollisista aineistoista. Tilastokeskus voi 

luovuttaa aineistoja ja niiden yhdistelmiä vain tieteellisiin tutkimuksiin ja tilastollisiin selvityksiin. Luovutettavaan aineistoon 

voidaan myöhemmin yhdistää muita tietoja. Luovuttaminen tehdään aina niin, että tutkimukseen osallistuneiden suora tunnistaminen 

ei ole mahdollista. 
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Työelämä tänään -tutkimus 
 

Kiitos osallistumisestasi Tilastokeskuksen ja Tampereen yliopiston edelliseen työelämätutkimukseen 

viisi vuotta sitten! Nyt on tullut aika kartoittaa työelämässä tapahtuneita muutoksia. 

 

Suostuit viisi vuotta sitten 2 000 muun vastaajan tavoin tähän uuteen tutkimuskertaan. Noihin 

vuosiin mahtuu paljon. Meitä kiinnostaa, oletko edelleen työssä vai siirtynyt jo eläkkeelle. Jos olet 

työelämässä, viihdytkö töissä? Arvostaako nykyinen työelämä kokemusta? 

Vastaaminen on helppoa 
 Kirjeen oikeasta yläkulmasta löydät tiedot, joiden avulla pääset kirjautumaan lomakkeelle. 

 Vastaathan 18.10.2016 mennessä. 

 Vastanneiden kesken arvotaan 10 kpl 100 euron arvoisia lahjakortteja. 

Mielipiteesi on tärkeä! 
Vastaamalla varmistat, että sinun ja muiden ikäistesi ääni tulee kuulluksi työelämään liittyvissä 

asioissa. Vastauksesi ovat tärkeitä riippumatta siitä, mikä elämäntilanteesi on juuri tällä 

hetkellä. Kokemuksesi ovat korvaamattomia, joten vastaathan, vaikka olisit nykyään osin tai 

kokonaan eläkkeellä, jäänyt työttömäksi tai olisit muusta syystä poissa työelämästä. 

Vastauksesi ovat luottamuksellisia 
Kaikki antamasi tiedot ovat luottamuksellisia. Tilastokeskus poistaa vastaajien tunnistamisen 

mahdollistavat tiedot ennen aineiston luovuttamista Tampereen yliopistolle. Aineistoa käsitellään 

ainoastaan tilastollisin menetelmin, eikä yksittäisen henkilön vastauksia voi erottaa tuloksista. 

Lisätietoja 
Lisätietoja tutkimuksesta löydät oheisesta esitteestä sekä osoitteesta www.stat.fi/tyotanaan. 

Keruuta koskeviin tiedusteluihin vastaavat Tampereen yliopistolta professori Antti Saloniemi 

(antti.saloniemi@uta.fi, 050 462 7394) ja Tilastokeskuksesta tutkija Henna Attila 

(henna.attila@stat.fi, puh. 029 551 3378). 
 

Kiitos yhteistyöstä! 

 

 

Tilastokeskus   Tampereen yliopisto 

 

 

Jussi Heino    Antti Saloniemi 

tilastojohtaja    professori 
 
 

Tilastokeskus on valtion virasto, joka tekee yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja ja tutkimuksia. Kerättävään aineistoon liitetään 

esimerkiksi koulutus- ja työssäkäyntitietoja Tilastokeskuksen käytössä olevista hallinnollisista aineistoista. Tilastokeskus voi 

luovuttaa aineistoja ja niiden yhdistelmiä vain tieteellisiin tutkimuksiin ja tilastollisiin selvityksiin. Luovutettavaan aineistoon 

voidaan myöhemmin yhdistää muita tietoja. Luovuttaminen tehdään aina niin, että tutkimukseen osallistuneiden suora tunnistaminen 

ei ole mahdollista. 
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Työelämä tänään -tutkimus 
 

Kiitos osallistumisestasi Tilastokeskuksen ja Tampereen yliopiston edelliseen työelämätutkimukseen 

viisi vuotta sitten! Nyt on aika kartoittaa työelämässä tapahtuneita muutoksia. 

 

Viisi vuotta sitten suostuit yli sadan muun nuoren tavoin tähän uuteen tutkimuskertaan. Siinä ajassa 

ehtii moni asia muuttua. Teetkö vielä samoja töitä? Viihdytkö työpaikallasi? Vai onko sinulla ollut 

vaikeuksia päästä mukaan työelämään? Kohdellaanko nuoria työnhakijoita mielestäsi reilusti? 

Vastaaminen on helppoa 
 Kirjeen oikeasta yläkulmasta löydät tiedot, joiden avulla pääset kirjautumaan lomakkeelle. 

 Vastaathan 18.10.2016 mennessä. 

 Vastanneiden kesken arvotaan 10 kpl 100 euron arvoisia lahjakortteja. 

Mielipiteesi on tärkeä! 
Edustat tutkimuksessa isoa joukkoa alle 30-vuotiaita suomalaisia, joiden elämäntilanne on 

samantapainen kuin sinun. Siksi olemme kiinnostuneita juuri sinun mielipiteistäsi ja 

kokemuksistasi! Vastaamalla varmistat, että ikäistesi nuorten ääni tulee kuulluksi. Vastauksesi 

ovat tärkeitä riippumatta siitä, mikä elämäntilanteesi on juuri tällä hetkellä. Kukaan ei voi 

korvata sinua, joten vastaathan, vaikka olisit päätoiminen opiskelija, perhevapaalla tai jäänyt 

työttömäksi. 

Vastauksesi ovat luottamuksellisia 
Kaikki antamasi tiedot ovat luottamuksellisia. Tilastokeskus poistaa vastaajien tunnistamisen 

mahdollistavat tiedot ennen aineiston luovuttamista Tampereen yliopistolle. Aineistoa käsitellään 

ainoastaan tilastollisin menetelmin, eikä yksittäisen henkilön vastauksia voi erottaa tuloksista. 

Lisätietoja 
Lisätietoja tutkimuksesta löydät oheisesta esitteestä sekä osoitteesta www.stat.fi/tyotanaan. 

Keruuta koskeviin tiedusteluihin vastaavat Tampereen yliopistolta professori Antti Saloniemi 

(antti.saloniemi@uta.fi, 050 462 7394) ja Tilastokeskuksesta tutkija Henna Attila 

(henna.attila@stat.fi, puh. 029 551 3378). 
 

Kiitos yhteistyöstä! 

 

Tilastokeskus   Tampereen yliopisto 

  

 

Jussi Heino    Antti Saloniemi 

tilastojohtaja    professori 
 
Tilastokeskus on valtion virasto, joka tekee yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja ja tutkimuksia. Kerättävään aineistoon liitetään 

esimerkiksi koulutus- ja työssäkäyntitietoja Tilastokeskuksen käytössä olevista hallinnollisista aineistoista. Tilastokeskus voi 

luovuttaa aineistoja ja niiden yhdistelmiä vain tieteellisiin tutkimuksiin ja tilastollisiin selvityksiin. Luovutettavaan aineistoon 

voidaan myöhemmin yhdistää muita tietoja. Luovuttaminen tehdään aina niin, että tutkimukseen osallistuneiden suora tunnistaminen 

ei ole mahdollista. 


