Toimihenkilöunionin senioritutkimus 2010

Tervetuloa vastaamaan Toimihenkilöunionin (TU) senioritutkimukseen. Vastausaikaa on 22.12.2010 asti.
Kysely on tarkoitettu kaikille TU:n eläkeläisjäsenille.
Kyselyn sisältö muoostuu seuraavista osista:
- taustatiedot
- koulutus ja työura
- kuluneen vuoden toiminnan kuva
- taloudelliset ja verotusasiat
- yleinen hyvinvointi
Toivomme, että vastaat kaikkiin kohtiin. Jos et halua vastata kaikkiin kohtiin, niin suorita kysely kuitenkin loppuun asti
(jotta tulokset tallentuvat).
Tutkimus tehdään vakiintuneiden tutkimusperiaatteiden mukaisesti ja noudatamme tilastolainsäädäntöä.
Yksityisyyden suojasi on turvattu kyselyssä. Vastaajan henkilöllisyys ei käy mitenkään ilmi vastauksista eikä
tuloksista.
Jos kysymys ei koske sinua, siirry seuraavaan kohtaan. Joitakin kysymyksiä on selitetty tai taustoitettu
yksityiskohtaisemmin. Käytä aina pistettä (.) desimaalierottimena.
Vastanneien kesken arvomme 200 euron arvoisen lahjakortin. Jos haluat osallistua arvontaan, jätäthän kyselyn
lopussa yhteystietosi.
Lisätietoja tutkimuksesta saat Toimihenkilöunionin tutkijalta Petri Palmulta, sähköposti
petri.palmu@toimihenkilounioni.fi tai puhelin 09 1727 3277.
Kiitos osallistumisestasi!
Markku Pynnönen
Senioriyhdistyksen puheenjohtaja

Antti Rinne
TU:n puheenjohtaja

Petri Palmu
TU:n tutkija

Muut tutkimusaiheiset kysymyksesi voit lähettää: tutkimus@toimihenkilounioni.fi
Vastaaminen alkaa alla olevasta "Jatka" -painiikkeesta.
1. OLEN TOIMIHENKILÖUNIONIN (TU) ELÄKELÄISJÄSEN

Kyllä, olen vanhuuseläkkeellä
Kyllä, mutta en ole vielä vanhuuseläkkeellä
En, vaan jokin muu mikä?
Miksi taustatietoja kerätään?

Taustatietoja ei kerätä niiden itsensä vuoksi, vaan niistä muodostetaan suurempia vertailuryhmiä varsinaisten asioiden
(työolosuhteet) tilastointiin. Usein epäkohdat tai muu säännönmukainen vaihtelu selittyy taustojen (esim. sukupuoli, ikä,
asuinpaikka, toimiala) kautta. Tarkemman ymmärryksen mukaan suunnattu edunvalvontatoiminta on sinun kannaltasi
paljon merkityksellisempää kuin jos asioista keskustellaan vain yleistasolla.
2. SUKUPUOLI

Nainen
Mies
3. SYNTYMÄVUOSI (VVVV)
4. ASUINPAIKAN POSTINUMERO (Suomessa)
5. ASUINPAIKKAKUNTA (kunta, ulkomaan alue)
Valitse pääasiallinen asuinpaikkasi tämän vuoden kuntien joukosta tai jokin ulkomaan alue.

Akaa
Alajärvi
Alavieska
Alavus
Artjärvi
Asikkala
Askola
Aura
Brändö
Eckerö
Enonkoski
Enontekiö
Espoo
Eura
Eurajoki
Evijärvi
Finström
Forssa

Föglö
Geta
Haapajärvi
Haapavesi
Hailuoto
Halsua
Hamina
Hammarland
Hankasalmi
Hanko
Harjavalta
Hartola
Hattula
Haukipudas
Hausjärvi
Heinola
Heinävesi
Helsinki
Hirvensalmi
Hollola
Honkajoki
Huittinen
Humppila
Hyrynsalmi
Hyvinkää
Hämeenkoski
Hämeenkyrö
Hämeenlinna
Ii
Iisalmi

Iitti
Ikaalinen
Ilmajoki
Ilomantsi
Imatra
Inari
Inkoo
Isojoki
Isokyrö
Jalasjärvi
Janakkala
Joensuu
Jokioinen
Jomala
Joroinen
Joutsa
Juankoski
Juuka
Juupajoki
Juva
Jyväskylä
Jämijärvi
Jämsä
Järvenpää
Kaarina
Kaavi
Kajaani
Kalajoki
Kangasala

Kangasniemi
Kankaanpää
Kannonkoski
Kannus
Karijoki
Karjalohja
Karkkila
Karstula
Karttula
Karvia
Kaskinen
Kauhajoki
Kauhava
Kauniainen
Kaustinen
Keitele
Kemi
Kemijärvi
Keminmaa
Kemiönsaari
Kempele
Kerava
Kerimäki
Kesälahti
Keuruu
Kihniö
Kiikoinen
Kiiminki
Kinnula
Kirkkonummi

Kitee
Kittilä
Kiuruvesi
Kivijärvi
Kokemäki
Kokkola
Kolari
Konnevesi
Kontiolahti
Korsnäs
Koski Tl
Kotka
Kouvola
Kristiinankaupunki
Kruunupyy
Kuhmalahti
Kuhmo
Kuhmoinen
Kumlinge
Kuopio
Kuortane
Kurikka
Kustavi
Kuusamo
Kylmäkoski
Kyyjärvi
Kärkölä
Kärsämäki
Kökar
Köyliö

Lahti
Laihia
Laitila
Lapinjärvi
Lapinlahti
Lappajärvi
Lappeenranta
Lapua
Laukaa
Lavia
Lemi
Lemland
Lempäälä
Leppävirta
Lestijärvi
Lieksa
Lieto
Liminka
Liperi
Lohja
Loimaa
Loppi
Loviisa
Luhanka
Lumijoki
Lumparland
Luoto
Luumäki
Luvia

Länsi-Turunmaa
Maalahti
Maaninka
Maarianhamina
Marttila
Masku
Merijärvi
Merikarvia
Miehikkälä
Mikkeli
Muhos
Multia
Muonio
Mustasaari
Muurame
Mynämäki
Myrskylä
Mäntsälä
Mänttä-Vilppula
Mäntyharju
Naantali
Nakkila
Nastola
Nilsiä
Nivala
Nokia
Nousiainen
Nummi-Pusula
Nurmes
Nurmijärvi

Närpiö
Oravainen
Orimattila
Oripää
Orivesi
Oulainen
Oulu
Oulunsalo
Outokumpu
Padasjoki
Paimio
Paltamo
Parikkala
Parkano
Pedersören kunta
Pelkosenniemi
Pello
Perho
Pertunmaa
Petäjävesi
Pieksämäki
Pielavesi
Pietarsaari
Pihtipudas
Pirkkala
Polvijärvi
Pomarkku
Pori
Pornainen
Porvoo

Posio
Pudasjärvi
Pukkila
Punkaharju
Punkalaidun
Puolanka
Puumala
Pyhtää
Pyhäjoki
Pyhäjärvi
Pyhäntä
Pyhäranta
Pälkäne
Pöytyä
Raahe
Raasepori
Raisio
Rantasalmi
Ranua
Rauma
Rautalampi
Rautavaara
Rautjärvi
Reisjärvi
Riihimäki
Ristiina
Ristijärvi
Rovaniemi
Ruokolahti

Ruovesi
Rusko
Rääkkylä
Saarijärvi
Salla
Salo
Saltvik
Sastamala
Sauvo
Savitaipale
Savonlinna
Savukoski
Seinäjoki
Sievi
Siikainen
Siikajoki
Siikalatva
Siilinjärvi
Simo
Sipoo
Siuntio
Sodankylä
Soini
Somero
Sonkajärvi
Sotkamo
Sottunga
Sulkava
Sund
Suomenniemi

Suomussalmi
Suonenjoki
Sysmä
Säkylä
Taipalsaari
Taivalkoski
Taivassalo
Tammela
Tampere
Tarvasjoki
Tervo
Tervola
Teuva
Tohmajärvi
Toholampi
Toivakka
Tornio
Turku
Tuusniemi
Tuusula
Tyrnävä
Töysä
Ulvila
Urjala
Utajärvi
Utsjoki
Uurainen
Uusikaarlepyy
Uusikaupunki
Vaala

Vaasa
Valkeakoski
Valtimo
Vantaa
Varkaus
Varpaisjärvi
Vehmaa
Vesanto
Vesilahti
Veteli
Vieremä
Vihanti
Vihti
Viitasaari
Vimpeli
Virolahti
Virrat
Vårdö
Vähäkyrö
Vöyri-Maksamaa
Yli-Ii
Ylitornio
Ylivieska
Ylöjärvi
Ypäjä
Ähtäri
Äänekoski
Ulkomaat:Pohjoismaa
Ulkomaat:Keski-Eurooppa

Ulkomaat:Etelä-Eurooppa
Ulkomaat:Itä-Eurooppa
Ulkomaat:Venäjä
Ulkomaat:Pohjois-Amerikka
Ulkomaat:muu Amerikka
Ulkomaat:Lähi-Itä
Ulkomaat:Kiina tai Intia
Ulkomaat:muu Aasia
Ulkomaat:Afrikka
Ulkomaat:muu alue
6. TYÖPAIKAN LUOTTAMUSTEHTÄVÄT TYÖURAN AIKANA (valitse kaikki tehtäväsi tai siirry seuraavaan
kysymykseen)

Asema
varsinainen varalla
Pääluottamusmies
Luottamusmies
Osaston luottamusmies
Työsuojeluvaltuutettu
Työpaikkatason
tehtäviä (klubivastaava,
työpaikkatoimikunnan
vetäjä yms.)
Työsuojelutoimikunnan
jäsen
Jokin muu
työpaikkatason
tehtävä, mikä
7. KOULUTUSASTE (valitse korkein kokonaan tai melkein suoritettu)

Peruskoulu tai sen edeltäjä (kansa-, keski-, oppikoulu yms.)
Lukio
Ammatillinen koulutus (ammatillinen perustutkinto, kouluaste, ammattitutkinto yms.)
Opistoasteen koulutus (opistoinsinööri, teknikko yms.)
Ammattikorkeakoulutus
Ylempi ammattikorkeakoulutus

Alempi yliopistokoulutus (kandidaatti)
Ylempi yliopistokoulutus (maisteri)
Tutkijakoulutus (lisensiaatti, tohtori)
Jokin muu, mikä
8. KOULUTUSALA

Humanistinen ja kasvatusala
Kulttuuriala
Yhteiskuntatieteiden ja hallinnon ala
Liiketalouden ala
Luonnontieteiden ala
Tekniikan ja liikenteen ala
Luonnonvara- ja ympäristöala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
Muu ala, mikä
9. TYÖURAN ALKAMISVUOSI (VVVV)
Minä vuonna aloitit työnteon päätoimisesti? Ilmoita vuosiluku esim. 1956.

10. TEHTÄVÄT JA TYÖN LUONNE TYÖURAN AIKANA
Minkälaisissa työtehtävissä toimit työurasi aikana? Jos ei lainkaan, niin jätä tyhjäksi.

Painoarvo uralla
erittäin
vähän
työntekijä, puhtaasti
suorittava työ
muiden töiden
avustaminen taustalla
(esim. assistentti)
erittäin vaativat ja
vastuulliset

vähän

puolet

enimmäkseen

lähes tai
kokonaan

ongelmanratkaisutehtävät
tiedonvälitys ja vastaavat
viestintätehtävät
työnjohto tai vastaava
alempi keskijohto
asema keskijohdossa
asema ylemmässä
johdossa
yrittäjä tai muu
itsenäinen
ammatinharjoittaja
asiakaskontaktien
hoitaminen
taloudelliset tehtävät
tekniset tehtävät
suunnittelu-, tutkimustai vastaavat
asiantuntijatehtävät
myynti-, markkinointi-,
esiintymis- tai
neuvottelutehtävät
suurempaa ruumillista
voimaa tai kestävyyttä
vaativat tehtävät
toiminta hallitsevasti
kansainvälisessä
ympäristössä
henkilöstöhallinnolliset
kirjallinen sisällön
tuottaminen (asiakirjat,
raportit, kirjat ym.)
Muu
toimen-/tehtävänkuva,
mikä1
Muu
toimen-/tehtävänkuva,
mikä2
11. TYÖPAIKAN TOIMIALA
Valitse työpaikkaasi parhaiten kuvaava toimiala kaksitasoisesta TOL-luokituksesta (enimmäkseen urasi aikana). Ohessa on
myös eräiden alalle tyypillisten nykyisten yritysten nimiä auttamassa sopivan luokan valintaa.
Huomaa, että organisaation (jonka palveluksessa olet) toimiala ja oma ammatti- tai tehtäväalasi (jota kysyttiin aikaisemmin)
ovat käsitteellisesti eri asia (esim. taloushallintotehtävät tietotekniikan palveluja myyvässä yrityksessä tai huolto- ja korjaustehtävät ilmaliikenteen yhtiössä).

A Maatalous, metsätalous ja kalatalous:

Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja palvelut:

Yksivuotisten kasvien viljely

Monivuotisten kasvien viljely

Taimien kasvatus ja muu kasvien lisääminen

Kotieläintalous

Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (sekatilat)

Maataloutta palveleva toiminta

Metsästys ja sitä palveleva toiminta

Metsätalous ja puunkorjuu:

Metsänhoito

Puunkorjuu

Luonnon tuotteiden keruu (pl. polttopuu)

Metsätaloutta palveleva toiminta

Kalastus ja vesiviljely:

Kalastus

Vesiviljely
B Kaivostoiminta ja louhinta (mm. Vapo):

Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu:

Kivihiilen kaivu

Ruskohiilen kaivu

Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto:

Raakaöljyn tuotanto

Maakaasun tuotanto

Metallimalmien louhinta:

Rautamalmien louhinta

Värimetallimalmien louhinta

Muu kaivostoiminta ja louhinta (Vapo):

Koriste- ja rakennuskiven louhinta

Kalkkikiven, kipsin, liidun ja dolomiitin louhinta

Liuskekiven louhinta

Soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto

Kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta

Turpeen nosto

Suolan tuotanto

Muualla luokittelematon kaivostoiminta ja louhinta

Kaivostoimintaa palveleva toiminta:

Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoa palveleva toiminta

Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
C Teollisuus (tark. valmistus fyysiset tuotteet + näiden huolto ja asennus):

Elintarvikkeet ja meijerituotteet (Fazer, HK, Atria, Valio):

Teurastus, lihan säilyvyyskäsittely ja lihatuott valmistus

Kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja säilöntä

Hedelmien ja kasvisten jalostus ja säilöntä (ml. mehut)

Kasvi- ja eläinöljyjen ja -rasvojen valmistus

Maitotaloustuotteiden valmistus

Mylly- ja tärkkelystuott valmistus

Leipomotuotteiden, makaronien yms. valmistus

Muiden elintarvikkeiden valmistus

Eläinten ruokien valmistus

Juomien (alkoholi+virvoitus) valmistus (Olvi, Hartwall, Altia):

Alkoholijuomien tislaus ja sekoittaminen; etyylialkoholin valmistus käymisteitse

Viinin valmistus rypäleistä

Siiderin, hedelmä- ja marjaviinien valmistus

Muiden tislaamattomien juomien valmistus käymisteitse

Oluen valmistus

Maltaiden valmistus

Virvoitusjuomien valmistus; kivennäisvesien ja muiden pullotettujen vesien tuotanto

Tupakkatuotteiden valmistus

Tekstiilien valmistus (Finlayson ym.):

Tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu

Kankaiden kudonta

Tekstiilien viimeistely

Muiden tekstiilituotteiden valmistus

Vaatteiden valmistus (Nanso, Gemmi Furs):

Vaatteiden valmistus (pl. turkisvaatteet)

Turkisvaatteiden ja -tuotteiden valmistus

Neulevaatteiden ja sukkien valmistus

Nahan ja nahkatuotteiden valmistus (Janita, Sievin jalkine):

Turkisten ja nahan muokkaus ja värjäys

Matka-, käsi- ym. laukkujen, satuloiden ja valjaiden valmistus

Jalkineiden valmistus

Sahatavara, puu, korkkituott valm (ei huonekalu), olki-, punonta (Honkarakenne, sahat, mekaanmetsä):

Puun sahaus, höyläys ja kyllästys

Vanerin ja vaneriviilun valmistus

Lastulevyn valmistus

Kuitulevyn valmistus

Asennettavien parkettilevyjen valmistus

Puutalojen valmistus

Muu rakennuspuusepäntuotteiden valmistus

Puupakkausten valmistus

Muiden puutuotteiden valmistus; korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistus

Paperin ja kartonkituott valmistus (Stora Enso, UPM-Kymmene, Myllykoski Paper):

Massan valmistus

Paperin, kartongin ja pahvin valmistus

Paperisäkkien ja -pussien valmistus

Aaltopahvin sekä paperi- ja kartonkipakkausten valmistus

Paperisten talous- ja hygieniatarvikkeiden valmistus

Paperikauppatavaroiden valmistus

Tapettien valmistus

Muiden paperi-, kartonki- ja pahvituotteiden valmistus

Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen (lehdet, kirjat, julkaisut, atk, äänitteet, kuvat):

Sanomalehtien painaminen

Muu painaminen (Otavan Kirjapaino)

Painamista ja julkaisemista edeltävät palvelut

Sidonta ja siihen liittyvät palvelut

Ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden tuotanto

Koksin ja jalostettujen öljytuott valmistus (Neste Oil):

Koksituotteiden valmistus

Jalostettujen öljytuotteiden valmistus

Kemikaalien ja kemiallisten tuott valmistus (Kemira, Tikkurila, Borealis Polymers, Yara):

Peruskemikaalien, lannoitteiden ja typpiyhdisteiden valmistus

Muoviaineiden ja synteettisen kumiraaka-aineen valmistus

Torjunta-aineiden ja muiden maatalouskemikaalien valmistus

Maalien, lakan, painovärien yms. valmistus

Saippuan, pesu-, puhdistus- ja kiillotusaineiden valmistus

Hajuvesien ja hygieniatuotteiden valmistus

Muiden kemiallisten tuotteiden valmistus

Tekokuitujen valmistus

Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus (Orion):

Lääkeaineiden valmistus

Lääkkeiden ja muiden lääkevalmisteiden valmistus

Kumi- ja muovituotteiden valmistus (Huhtamäki, Nokian Renkaat):

Renkaiden valmistus ja uudelleenpinnoitus

Muiden kumituotteiden valmistus

Muovilevyjen, -kalvojen, -putkien ja -profiilien valmistus

Muovipakkausten valmistus

Rakennusmuovien valmistus

Muiden muovituotteiden valmistus

Lasi ja keraamiikka +tuotteet (Iittala, Pentik, Ahlstrom Glassfibre):

Lasin ja lasituotteiden valmistus

Tulenkestävien keraamisten tuotteiden valmistus

Keraamisten rakennusaineiden valmistus

Muiden posliini- ja keramiikkatuotteiden valmistus

Sementti betoni kivi ja muut ei metalliset mineraalituotteet:

Sementin, kalkin ja kipsin valmistus

Betoni-, kipsi- ja sementtituotteiden valmistus

Kiven leikkaaminen, muotoilu ja viimeistely

Hiontatuotteiden ja muu ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus

Metallien jalostus (Rautaruukki, Outokumpu, Luvata, Sandvik, Componenta):

Raudan, teräksen ja rautaseosten valmistus

Putkien, profiiliputkien ja niihin liittyvien tarvikkeiden valmistus teräksestä

Muu teräksen jalostus

Jalometallien ja muiden värimetallien valmistus

Metallien valu

Metallituotteiden valmistus (säiliöt, aseet, työkalut, mutta ei koneet+laitteet):

Metallirakenteiden valmistus

Metallisäiliöiden ja -altaiden yms. valmistus

Höyrykattiloiden valmistus (pl. keskuslämmityslaitteet)

Aseiden ja ammusten valmistus

Metallin takominen, puristaminen, meistäminen ja valssaus; jauhemetallurgia

Metallien käsittely, päällystäminen ja työstö

Ruokailu- ja leikkuuvälineiden yms. sekä työkalujen ja rautatavaran valmistus

Muu metallituotteiden valmistus

Tietokoneiden, elektronisten, optisten tuott valmistus (Nokia, Siemens, NSN):

Elektronisten komponenttien ja piirilevyjen valmistus

Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden valmistus

Viestintälaitteiden valmistus

Viihde-elektroniikan valmistus

Mittaus-, testaus- ja navigointivälineiden ja -laitteiden valmistus; kellot

Säteilylaitteiden sekä elektronisten lääkintä- ja terapialaitteiden valmistus

Optisten instrumenttien ja valokuvausvälineiden valmistus

Tallennevälineiden valmistus

Sähkölaitteiden valmistus (ABB ym. teknologiateollisuutta):

Sähkömoottorien, generaattorien, muuntajien valmistus

Sähkönjakelu- ja valvontalaitteiden valmistus

Paristojen ja akkujen valmistus

Sähköjohtojen ja kytkentälaitteiden valmistus

Sähkölamppujen ja valaisimien valmistus

Kodinkoneiden valmistus

Muiden sähkölaitteiden valmistus

Muiden koneiden ja laitt valmistus (Kone, Wärtsilä, Valtra, Cargotec, Konecranes, Andritz):

Yleiskäyttöön tarkoitettujen voimakoneiden valmistus

Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus

Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus

Metallin työstökoneiden ja konetyökalujen valmistus

Muiden erikoiskoneiden valmistus

Moottoriajoneuvojen ja perävaunujen valmistus:

Moottoriajoneuvojen valmistus

Moottoriajoneuvojen korien valmistus

Perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistus moottoriajoneuvoihin

Muiden osien ja tarvikkeiden valmistus moottoriajoneuvoihin

Muiden kulkuneuvojen valmistus (STX Finland, veneet, junat, ilma+sotilasajoneuvot):

Laivojen ja veneiden rakentaminen

Raideliikenteen kulkuneuvojen valmistus

Ilma- ja avaruusalusten ja niihin liittyvien koneiden valmistus

Taisteluajoneuvojen valmistus

Muualla luokittelematon kulkuneuvojen valmistus

Huonekalujen valmistus (konttori, keittiö, patjat ym.):

Konttori- ja myymäläkalusteiden valmistus

Keittiökalusteiden valmistus

Patjojen valmistus

Muiden huonekalujen valmistus

Muu valmistus (mm. (hammas)lääkintäinstrumentit, harrastusvälineet, korut):

Korujen, kultasepäntuotteiden ja muiden vastaavien tuotteiden valmistus

Soitinten valmistus

Urheiluvälineiden valmistus

Pelien ja leikkikalujen valmistus

Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja -tarvikkeiden valmistus (Wallac)

Muualla luokittelematon valmistus

Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus (teknologiateollisuutta):

Metallituotteiden korjaus ja huolto

Teollisuuden koneiden ja laitteiden korjaus ja huolto

Elektronisten ja optisten laitteiden korjaus ja huolto

Sähkölaitteiden korjaus ja huolto

Laivojen ja veneiden korjaus ja huolto

Ilma- ja avaruusalusten korjaus ja huolto

Muiden kulkuneuvojen korjaus ja huolto

Muiden laitteiden korjaus ja huolto

Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus
D Sähkö-, kaasu-, lämpöhuolto, jäähdytysliiketoimi (Fortum, Fingrid, Kemijoki, PVO ym. energia):

Sähkövoiman tuotanto, siirto ja jakelu

Kaasun tuotanto; kaasumaisten polttoaineiden jakelu putkiverkossa

Lämmön ja kylmän tuotanto ja jakelu
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito:

Veden otto, puhdistus ja jakelu

Viemäri- ja jätevesihuolto

Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus, material kierrätys (Lassila&Tikanoja,

Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut
F Rakentaminen (YIT, Lemminkäinen, Skanska, NCC, Eltel):

Rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittäminen

Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen

Teiden ja moottoriteiden rakentaminen

Rautateiden ja metrolinjojen rakentaminen

Siltojen ja tunneleiden rakentaminen

Yleisten jakeluverkkojen rakentaminen nestemäisiä ja kaasumaisia aineita varten

Sähkö- ja tietoliikenneverkkojen rakentaminen

Vesirakentaminen

Maa- ja vesirakennushankkeiden kehittäminen ja rakennuttaminen

Muu muualla luokittelematon maa- ja vesirakentaminen

Rakennusten ja rakennelmien purku ja rakennuspaikan valmistelutyöt

Sähkö-, vesijohto- ja muu rakennusasennus

Rakennusten ja rakennelmien viimeistely

Muu erikoistunut rakennustoiminta
G Tukku- ja vähittäiskauppa ja moottoriajoneuv kauppa+korjaus:

Moottoriajoneuv ja -pyörien kauppa, huolto+korjaus (Veho, Delta Motor ym.)

Moottoriajoneuvojen kauppa

Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. moottoripyörät)

Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden kauppa

Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden myynti, huolto ja korjaus

Tukkukauppa (Kesko, SOK, Tamro, Suomen Lähikauppa, Oriola-KD, Dell, Gasum, Teboil ym):

Agentuuritoiminta (pl. kiinteistövälitys tv.) (GT Trading)

Maatalousperäisten raaka-aineiden ja elävien eläinten tukkukauppa

Juures-, vihannes- marja- ja hedelmätukkukauppa

Lihan ja lihatuotteiden tukkukauppa

Maitotaloustuott, munien sekä ravintoöljyjen ja -rasvojen tukkukaup

Alkoholi- ja muiden juomien tukkukauppa

Tupakkatuotteiden tukkukauppa

Sokerin, suklaan, makeisten ja leipomotuotteiden tukkukauppa

Kahvin, teen, kaakaon ja mausteiden tukkukauppa

Kalan, luontaistuotteiden ja muiden elintarvikkeiden tukkukauppa

Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan yleistukkukauppa (Wihuri, Tuko)

Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden tukkukauppa

Vaatteiden ja jalkineiden tukkukauppa

Kodinkoneiden tukkukauppa

Posliini-, lasi- ja muiden taloustavaroiden sekä puhdistusaine tukkukaup

Hajuvesien ja kosmetiikan tukkukauppa

Farmaseuttisten tuotteiden tukkukauppa

Huonekalujen, mattojen ja valaisimien tukkukauppa

Kellojen ja korujen tukkukauppa

Muiden taloustavaroiden tukkukauppa

Tietokoneiden, oheislaitteiden ja ohjelmistojen tukkukauppa (Hewlett-Packard)

Viestintälaitteiden ja elektronisten komponenttien tukkukaup

Maa- ja metsätalouskoneiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa ml. traktorit

Työstökoneiden tukkukauppa

Kaivos- ja rakennuskoneiden tukkukauppa

Tekstiiliteollisuuden koneiden sekä ompelu- ja kutomakoneiden tukkukaup

Toimitilakalusteiden tukkukauppa

Muiden konttorikoneiden ja -laitteiden tukkukauppa

Muiden koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden tukkukauppa

Kiinteät, nestemäiset ja kaasumaiset polttoaineet (Gasum)

Raakametallien ja metallimalmien tukkukauppa

Puun, rakennusmateriaalien ja saniteettilaitteiden tukkukaup

Rautakauppatavaroiden, LVI-laitteiden ja -tarvikkeiden tukkukaup

Peruskemikaalien, lannoitteiden yms. tukkukauppa

Muiden välituotteiden tukkukauppa

Jätteen ja romun tukkukauppa

Muu tukkukauppa

Vähittäiskauppa (Stockmann, Tokmanni, Alko, Starkki, apteekit, myymälät jne):

Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan yleismyymälät

Tavaratalot (Stockmann)

Hedelmien, marjojen ja vihannesten vähittäiskauppa

Lihan ja lihatuotteiden vähittäiskauppa

Kalan, äyriäisten ja nilviäisten vähittäiskauppa

Leipomotuotteiden ja makeisten vähittäiskauppa

Alkoholi- ja muiden juomien vähittäiskauppa

Tupakkatuotteiden vähittäiskauppa

Ajoneuvojen polttoaineen vähittäiskauppa (huoltoasemat)

Tietokoneiden, niiden oheislaitteiden ja ohjelmistojen vähittäiskauppa

Televiestintälaitteiden vähittäiskauppa

Viihde-elektroniikan vähittäiskauppa

Tekstiilien vähittäiskauppa

Rautakauppatavaran, maalien ja lasin vähittäiskauppa

Mattojen, tapettien ja lattianpäällysteiden vähittäiskauppa

Sähköisten kodinkoneiden vähittäiskauppa

Huonekalujen, valaisimien ja muut taloustarvikk erikmyymälät

Kirjojen vähittäiskauppa (Suomalainen kirjakauppa)

Sanomalehtien ja paperitavaran vähittäiskauppa

Musiikki- ja videotallenteiden vähittäiskauppa

Urheiluvälineiden ja veneilytarv. vähittäiskauppa

Pelien ja leikkikalujen vähittäiskauppa

Vaatteiden vähittäiskauppa

Jalkineiden ja nahkatavaroiden vähittäiskauppa

Apteekit

Terveydenhoitotarvikkeiden vähittäiskauppa

Kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden vähittäiskauppa

Kukkien, kasvien, siementen, lannoitt, lemmikkieläin+ruoka kaup.

Kultasepänteosten ja kellojen vähittäiskauppa

Muu uusien tavaroiden vähittäiskauppa

Käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa myymälöissä

Tori- ja markkinakauppa

Vähittäiskauppa ei myymälöissä

Muu vähittäiskauppa
H Kuljetus ja varastointi (VR, Finnair, Rettig, Itella, Finnlines, ahtaus ym.):

Maaliikenne ja putkijohtokuljetus (juna, linja-auto, rekka, Autoala):

Rautateiden henkilöliikenne, kaukoliikenne (VR)

Rautateiden tavaraliikenne (VR)

Muu maaliikenteen henkilöliikenne (HKL,

Tieliikenteen tavarankuljetus ja muuttopalvelut

Putkijohtokuljetus

Vesiliikenne (Rettig, TallinkSilja, Viking Line, Finnlines, Ahtausala):

Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilökuljetus

Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavarankuljetus

Sisävesiliikenteen henkilökuljetus

Sisävesiliikenteen tavarankuljetus

Ilmaliikenne (Finnair, AirFinland):

Matkustajalentoliikenne

Lentoliikenteen tavarankuljetus ja avaruusliikenne

Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta (Schenker, ahtaus):

Varastointi

Maaliikennettä palv toiminta (asemat, terminaalit, pysäköinti)

Vesiliikennettä palv toiminta (satamat)

Ilmaliikennettä palveleva toiminta

Lastinkäsittely

Huolinta ja rahtaus ja muu kuljetusvälitys

Posti- ja kuriiritoiminta (Itella):

Postin yleispalvelu

Muu posti-, jakelu- ja kuriiritoiminta
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta (hotellit, ravintolat, kioskit ym.):

Hotellit ja vastaavat majoitusliikkeet

Lomakylät, retkeilymajat yms. majoitus

Leirintäalueet, asuntovaunu- ja matkailuvaunualueet

Muu majoitus

Ravintolat

Kahvila-ravintolat

Ruokakioskit

Pitopalvelu

Henkilöstö- ja laitosruokalat

Olut- ja drinkkibaarit

Kahvilat ja kahvibaarit
J Informaatio ja viestintä (kustantaminen, tuotanto, verkot, lähetys, ict ym.):

Kustannustoiminta (kirjat, lehdet, it-ohjelmistot, A-lehdet, Sanoma Magazines, WSOY, Fonecta)

Kirjojen kustantaminen

Hakemistojen ja postituslistojen julkaiseminen (Fonecta)

Sanomalehtien kustantaminen (Aamulehti, Kaleva)

Aikakauslehtien ja harvemmin ilmest sanomalehtien kustant

Paikallislehtien ja harvemmin ilmest sanomalehtien kustant

Aikakauslehtien kustantaminen (A-lehdet)

Muu kustannustoiminta

Tietokonepelien kustantaminen

Muu ohjelmistojen kustantaminen

Elokuva+video+TV-ohjelmatuotanto, äänitteet+musiikki kustant (YLE, MTV3, Finnkino):

Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotanto

Elokuvien, video- ja televisio-ohjelmien jälkituotanto

Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien levitys

Elokuvien esittäminen (Finnkino)

Äänitysstudiot; äänitteiden ja musiikin kustantaminen

Radio- ja televisiotoiminta (YLE, Finn-lab, SanomaTelevision, MTV+Sub, Nelonen):

Radio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen

Televisio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen

Televisio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen (pl. maksulliset tv-kanavat)

Maksulliset tv-kanavat (Canal + Canal Digital)

Televiestintä (TeliaSonera, Elisa, DNA, Digita, Anvia):

Langallisen verkon hallinta ja palvelut

Langattoman verkon hallinta ja palvelut

Satelliittiviestintä

Muut televiestintäpalvelut

Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liitt toiminta (Tieto, Logica, F-Secure, SAP):

Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus

Atk-laitteisto- ja ohjelmistokonsultointi

Tietojenkäsittelyn ja laitteistojen käyttö- ja hallintapalvelut

Muu laitteisto- ja tietotekninen palvelutoiminta

Tietopalvelutoiminta (STT, IBM, Saunalahti)

Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut

Verkkoportaalit

Uutistoimistot

Muu tietopalvelutoiminta
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta (pankit, rahoitus- ja vakuutusyhtiöt, rahastot ym.):

Pankkitoiminta (Nordea)

Rahoitusalan holdingyhtiöiden toiminta (OMG Finland)

Rahastotoiminta

Muut rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutus)

Henkivakuutustoiminta

Muu vakuutustoiminta

Vahinkovakuutusyhtiöt

Vakuutusyhdistykset

Muu vahinkovakuutus

Jälleenvakuutustoiminta

Eläkevakuutustoiminta

Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toim (pl. vakuutus- ja eläkevakuutus)

Vakuutus- ja eläkevakuutustoimintaa avustava toiminta

Omaisuudenhoitotoiminta
L Kiinteistöalan toiminta (HOAS, VVO, SKV-isännöinti, Senaatti-kiinteistöt):

Omien kiinteistöjen kauppa

Omien tai leasing-kiinteistöjen vuokraus ja hallinta

Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti

Kiinteistönvälitys

Kiinteistöjen isännöinti
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toim (laki,lask, suunn+kons, ins, labra, tutk, mainos):

Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut:

Asianajotoimistot

Lakiasiaintoimistot

Patenttitoimistot

Muu lakiasiain palvelu

Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu (Visma services, Pretax Accounting)

Tilintarkastuspalvelu

Muu laskentatoimen palvelu (mm. veroneuvonta)

Pääkonttorien toiminta, liikkeenjohdon konsultointi:

Pääkonttorien toiminta (mm. strateginen suunn+päätöksenteko)

Suhdetoiminta ja viestintä

Muu liikkeenjohdon konsultointi (GoExcellence, Accenture)

Arkkitehti- ja insinööripalv, tekn testaus+analysointi (Pöyry, Etteplan, Ramboll, Sweco, Destia):

Arkkitehtipalvelut

Yhdyskuntasuunnittelu

Maa- ja vesirakentamisen tekninen palvelu

Rakennetekninen palvelu (Destia)

LVI-tekninen suunnittelu

Sähkötekninen suunnittelu

Muu rakennustekninen palvelu

Kone- ja prosessisuunnittelu

Muu tekninen palvelu

Autokatsastus

Muu tekninen testaus ja analysointi

Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen (mm. laboratorio):

Luonnontieteen ja tekniikan tutkimus ja kehittäminen

Biotekninen tutkimus ja kehittäminen

Lääketieteellinen tutkimus ja kehittäminen

Muu luonnontieteellinen tutkimus ja kehittäminen

Tekniikan tutkimus ja kehittäminen

Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutkimus ja kehittäminen

Mainostoiminta ja markkinatutkimus:

Mainostoimistot

Suora- ja ulkomainonta

Muu mainospalvelu

Mainostilan vuokraus ja myynti

Markkina- ja mielipidetutkimukset

Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle:

Taideteollinen muotoilu ja suunnittelu

Valokuvaustoiminta

Kääntäminen ja tulkkaus

Muualla luokittelemattomat erikoistuneet palvelut liike-elämälle

Eläinlääkintäpalvelut
N Hallinto- ja tukipalvtoiminta (vuokraus, leasing, vartiointi, siivous, matkatstot):

Vuokraus- ja leasingtoiminta (Ramirent, Cramo):

Moottoriajoneuvojen vuokraus ja leasing

Henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden vuokraus ja leasing

Koneiden ja laitteiden vuokraus ja leasing

Henkisen omaisuuden ja vastaavien tuotteiden leasing

Työllistämistoiminta (Eilakaisla, Barona):

Työnvälitystoiminta

Työvoiman vuokraus

Muut henkilöstön hankintapalvelut

Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toim, varauspalvelut:

Matkatoimistojen toiminta

Matkanjärjestäjien toiminta

Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym.

Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut (Securitas):

Yksityiset turvallisuuspalvelut

Turvallisuusjärjestelmät

Etsivätoiminta

Kiinteistön- ja maisemanhoito (Lassila&Tikanoja, ISS Palvelut, SOL Palvelut):

Kiinteistönhoito

Siivouspalvelut

Kiinteistöjen siivous

Muu rakennus- ja teollisuussiivous

Muu siivoustoiminta

Katujen ja teiden puhtaanapito

Muualla luokittelemattomat siivouspalvelut

Maisemanhoitopalvelut

Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle:

Hallinto- ja toimistopalvelut

Puhelinpalvelukeskusten toiminta

Messujen ja kongressien järjestäminen

Muu liike-elämää palveleva toiminta
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus:

Julkinen yleishallinto

Opetuksen ja kulttuuriasiain hallinto

Terveydenhuollon ja sosiaaliturvan hallinto

Työvoima- ja elinkeinoasiain hallinto

Ulkoasiainhallinto

Maanpuolustus

Oikeudenhoito

Vankeinhoito

Poliisitoimi

Rajojen vartiointi ja väestönsuojelu

Palo- ja pelastustoimi

Kansaneläkelaitoksen vakuutustoiminta

Lakisääteinen työeläkevakuutus

Muu pakollinen sosiaalivakuutustoiminta
P Koulutus (koululaitokset):

Esiasteen koulutus

Alemman perusasteen koulutus

Ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutus

Korkea-asteen koulutus

Muu koulutus

Koulutusta palveleva toiminta
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut (sairaalat, (hammas)lääkäripalv, päiväkodit ym.):

Terveydenhuollon laitospalvelut

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut

Muut terveydenhuoltopalvelut

Sosiaalihuollon hoitolaitokset

Kehitysvammaisten sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asumispalvelut

Vanhusten ja vammaisten asumispalvelut

Muut sosiaalihuollon laitospalvelut

Kotipalvelut ikääntyneille ja vammaisille

Ikääntyneiden päivätoiminta

Vammaisten päivä- ja työtoiminta

Muut vanhusten ja vammaisten avopalvelut

Lasten päiväkodit

Muu lasten päivähoito

Kotipalvelut muille kuin ikääntyneille ja vammaisille

Päivä- ja työtoiminta muille kuin ikääntyneille ja vammaisille

Avomuotoinen päihdekuntoutus

Muut muualla luokittelemattomat sosiaalihuollon avopalvelut
R Taiteet, viihde ja virkistys (mm. kirjastot, urheilu):

Kulttuuri- ja viihdetoiminta

Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muu kulttuurilaitost toim

Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut (Veikkaus, RAY)

Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut
S1 Järjestöjen toiminta (ammattiliitot, puolueet, uskonnoll, kultt ym.):

Elinkeinoelämän ja työnantajajärjestöjen toiminta

Ammattialajärjestöjen toiminta

Ammattiyhdistysten toiminta (esim. TU)

Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt

Poliittiset järjestöt

Tutkimusta ja kulttuuria palvelevat järjestöt

Muualla luokittelemattomat muut järjestöt
S2 Muu henk.koht palvelutoiminta (tav. korjaus, kampaamot, pesulat, hoito, hautaus ym.):

Tietokoneiden ja viestintälaitteiden korjaus

Henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus

Pesulapalvelut yrityksille

Pesulapalvelut kotitalouksille

Parturit ja kampaamot

Kauneudenhoitopalvelut

Hautaustoimistojen palvelut

Kylpylaitokset, saunat, solariumit yms. palvelut

Muualla luokittelemattomat henkilökohtaiset palvelut
T Kotitalouksien toiminta työnantajina:

Kotitalouksien toiminta kotitaloustyöntekijöiden työnantajina

Kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden tuottamiseksi omaan käyttöön

Kotitalouksien eriyttämätön toiminta palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön
U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta
X Minun on mahdoton sanoa
Y Ei ole liittynyt minuun vuoden aikana
12. ERI TYÖNANTAJIEN LUKUMÄÄRÄ URAN AIKANA
Kuinka monta kertaa vaihdoit työnantajaa koko urasi aikana? Huomioi myös esim. yrittäjänä tai muuna
ammatin harjoittajana olemiset. Ilmoita lukumäärä numerona {1,2,3,4,...}.
(kpl)
13. TYÖURAN PÄÄTTYMISVUOSI (VVVV)
Minä vuonna toiminnallinen työurasi päättyi. Ilmoita se vuosiluku (esim. 1998), jolloin olit viimeistä kertaa työsuhteessa.

14. ASEMA VANHUUSELÄKKEELLE SIIRTYMISHETKELLÄ
Valitse vaihtoehdoista ne, jotka sopivat eläkkeelle siirtymishetken tilanteeseesi.

työssä palkansaajana
työssä yrittäjänä tai muuna itsenäisenä ammatinharjoittajana
lyhennetty työviikko (esim. osa-aikatyö)
työttömänä
lomautettuna
osa-aikaeläkkeellä
olin ns. superkarttumalla (kerryttää eläkettä jos työura jatkuu yli 63v iän)
eläkeputkessa (esim. irtisanomisen jälkeen ansiopäivärahalla vanhuuseläkkeelle saakka)
työkyvyttömyyseläkkeellä
opiskelijana
olin ollut pitkään poissa työstä terveydellisistä syistä
Jokin muu, mikä
15. TYÖELÄMÄSTÄ POISTUMISEN OLOSUHTEET
Missä olosuhteissa siirryit pois ansiotyöstä viimeisen kerran (jolloin olit jonkin eläkejärjestelyn piirissä)? Valitse kaikki
työelämän poistumishetkeesi sopivat tosiseikat.

siirryin eläkkeelle vapaasta tahdostani
sain itse valita minulle sopivimman eläkkeelle siirtymisajankohtaan
lähtiessäni sain paljon kiitosta tekemästäni työstä ja -työurasta
viimeisen työpaikan olosuhteet erittäin työntekijäystävälliset
minua painostettiin jättämään työni
työnantaja oli kustantanut minulle lisäeläkkeitä
henkinen työkykyni oli huono
siirsin omaa kokemustani ja osaamistani työpaikan muille työntekijöille
minut irtisanottiin henkilöstövähennysten yhteydessä
annoin itse tilaa nuoremmille työntekijöilleni
fyysinen työkykyni oli huono
tietotaitoni olivat vanhentuneet
harkitsin vakavasti siirtymistä toiselle alalle tai ammattiin
tietoni mukaan viimeisen työpaikkani olosuhteet ovat sittemmin selvästi parantuneet
työmotivaationi puolesta olisin voinut jatkaa työuraa paljon pitempään
minulle etsittiin uusia työtehtäviä
Jokin muu, mikä
16. MATKUSTAMINEN JA MATKAILU VIIMEISEN VUODEN AIKANA
Kuinka monta päivää {0,1,2,3,...,365/366} käytit aikaa (mihin tahansa) matkustamiseen?
Päivää vuodessa
Kotimaassa
tapahtuva
Ulkomailla
tapahtuva
17. AKTIIVISET IHMISVERKOSTOT
Kuinka monen ihmisen kanssa olet toiminut (tai pidät muuten melko tiivistä yhteyttä) elämän eri osa-alueillasi keskimäärin
viikon aikana? Ilmoita lukumäärä karkeasti numeroin {0,1,2,3,4,...}.
(hlö/vko)

18. TOIMINNAN KOHTEET VIIMEISEN VUODEN AIKANA (OSA 1)
Missä määrin päiväsi ovat kuluneet seuraavien asioiden merkeissä? Jätä tyhjäksi, jos ei lainkaan.
Määrä
erittäin vähän vähän
Kotitalouden
hoitaminen
(ruuanlaitto,
siivous jne.)
Taloudellisten
asioiden
hoitaminen
(velat, lainat,
sijoitukset jne.)
Rakentaminen ja
korjaus (tavarat,
asunnot, välineet
jne. , myös
hankinta)
Kalastus,
metsästys,
marjanpoiminta,
viljely ym.
Luonnonhoito
(maa,
metsä/kasvit,
vesi, ilma)
Retkeily ja muu
luonnossa
liikkuminen
Eläinten
kasvattaminen,
hoitaminen
Rahallisia
tuloja/palkkioita
tuottava toiminta
tai työnteko
Ihmisten
auttaminen ja
hoitaminen
Lepääminen,
nukkuminen
Suunnittelematon
toiminta/oleskelu

melko vähän siltä väliltä

melko paljon paljon

erittäin
paljon

(ilman aikatauluja
ja selkeitä
tavoitteita)
Ihmissuhteiden,
sosiaalisten
verkostojen
ylläpito ja
luominen
Nautiskelu,
juhliminen,
huvitilaisuudet
19. TOIMINNAN KOHTEET VIIMEISEN VUODEN AIKANA (OSA 2)
Missä määrin päiväsi ovat kuluneet seuraavien asioiden merkeissä? Jätä tyhjäksi, jos ei lainkaan.
Määrä
erittäin
vähän
Ammattiyhdistystoiminta
(ay)
Kerho-, seura-, joukkue-,
järjestö-,
yhdistystoiminta (ei
ay-toiminta)
Kirjojen lukeminen,
radion, television,
internetin seuraaminen
Paikallinen toiminta
Taiteet ja kulttuuri
(musiikki, näytelmät,
valokuvaus, kuvataiteet
jne.)
Kirjoittaminen, muu luova
itseilmaisu
Urheilu ja liikunta
Opiskelu,
kouluttautuminen
Estetiikka ja kauneus
Tieteet ja uusi teknologia
Kansainvälinen toiminta
Muiden opettaminen,
kouluttaminen,
valmentaminen jne.
Filosofiset,
yhteiskunnalliset ja

vähän

melko
vähän

siltä väliltä

melko
paljon

paljon

erittäin
paljon

elämäntarkoitukseen
liittyvät kysymykset
Pelit, leikit ja vastaava
ajanviete
Poliittinen ja aatteellinen
toiminta
Jokin muu, mikä
20. TALOUDELLISET TOIMINTAOLOSUHTEET
Mahdollistaako taloudelliset resurssit seuraavien asioiden toteuttamisen halujasi vastaavalla tasolla?
Mahdollisuus
ei lainkaan vähän

puolittain

Ravinto, vaatteet,
vaatetus, puhtaus ym.
fysiologiset tarpeet
Kodin ja kotitalouden
ylläpito (asunto,
kalusteet, tarvikkeet,
huolto ym.)
Liikkuminen pitempien
välimatkojen kohteiden
välillä (kulkuneuvot,
liikennevälineet)
Terveyden ylläpito ja
sairauksien hoito
Virkistystoiminta,
harrastukset ja muut
aktiviteetit
Huvittelu, juhliminen,
tilaisuuksien
järjestäminen
Yhteydenpito ihmisiin,
osallistuminen
yhteisöihin/verkostoihin
Opiskelu,
kouluttautuminen
Tiedonkulku
ajankohtaisista,
yhteiskunnallista
asioista
21. OMAN ELÄKKEEN MÄÄRÄ (brutto, euroa)
Ilmoita eläkkeesi (brutto) määrä kuukausitasolla (esim. 1150)
(euroa/kk)

enimmäkseen täysin

22. OMAN VARALLISUUDEN ARVO (euroa)
Yhteenlasketusti varallisuuteni arvo (kaikki omistukset muutettuna markkina-arvoon) on tällä hetkellä noin (euroa)

alle 20 000 euroa
20 000-49 000
50 000-99 999
100 000-249 999
250 000-499 999
500 000-999 999
1 000 000-4 999 999
5 tai yli miljoonaa euroa
23. IHANTEELLINEN TULOVEROPROSENTTI ERI TULOLUOKISSSA
Tasa- vai progressiivinen verotus?
Bruttotulojen kokonaisveroprosentti (laskettuna eri tekijät yhteen) on veronmaksajain keskusliiton mukaan karkeasti:
n. 20 % kun tulot 1600 e/kk
n. 30 % kun tulot 3000 e/kk
n. 40 % kun tulot 6000 e/kk.
Mikä mielestäsi olisi oikeudenmukainen kokonaisverotus seuraavissa (brutto)tulotasoissa (ilmoita %-arvo välillä 0-100,
käytä tarvittaessa pistettä (.) desimaalierottimena):
Prosenttia (%)
1000
e/kk
2000
e/kk
3000
e/kk
5000
e/kk
10000
e/kk
20000
e/kk
50000
e/kk
24. VEROTUKSEN PAINOPISTE TULO- JA KULUTUSVEROJEN VÄLILLÄ

Kulutustuotteiden ja palvelujen käyttöä verotetaan välillisillä veroilla, kuten arvonlisävero ja energiavero. Miten muuttaisit
verotuksen painopistettä tulo- ja kulutusverojen välillä?
Paljon
Jonkin verran
Paljon
Enemmän
enemmän
enemmän
Pitäisin
enemmän
kulutuksen
tulojen
tulojen
nykyisellään
kulutuksen
verottamiseen
verottamiseen verottamiseen
verottamiseen
25. ELÄKELÄISTEN VEROTUS
Verotetaanko eläketuloja (suhteessa ansiotuloihin) mielestäsi?
aivan liian
juuri
aivan liian
liian vähän
liian paljon
vähän
sopivasti
paljon
26. IHANTEELLINEN PÄÄOMAVEROASTE
Pääomatulojen (tasa)veroaste Suomessa on tällä hetkellä 28 %. Mikä omasta mielestäsi olisi sopiva veroaste?
(prosenttia, desimaalierottimena käytä pistettä (.))
27. PÄÄOMATULOJEN VEROASTEKÄYRÄN MUOTO
Tasa- vai progressiivinen pääomatulojen verotus? Valitse vaihtoehdoista sinulle paras.

täysin tasaverotus (kaikkia pääomatulomääriä verotetaan samalla xx.x %:lla)
muuten tasaverotus, mutta pienemmät pääomatulot (alle 5 000 euroa vuodessa) verovapaasti
loivasti progressiivinen verotus (veroprosentti kasvaa tulojen kasvaessa)
melko jyrkästi progressiivinen verotus
jyrkästi progressiivinen verotus
28. PERINTÖVEROTUKSEN MUUTTAMINEN
Pitäisikö perintöverotuksen määrää mielestäsi yleisesti:
vähentää
paljon

vähentää

pitää
nykyisellään

lisätä

lisätä
paljon

29. ELÄKEINDEKSIN MUODOSTUMINEN
Eläkeläisen eläketulojen kehitystä määräävä indeksi on rakennettu niin, että ansiotason kehitys vaikuttaa indeksissä 20 %
painolla ja kustannusten kehitys 80 % painolla. Ansiotason kustannuksia nopeampi nousu on vaikuttanut eläkkeiden
työikäisten tuloja hitaampaan kasvuun.
Miten itse valitsisit painotuksen? Ilmoita prosentteina (0-100) niin että osien summa on 100.

(%)
Ansiotason
painoarvo
Kustannustason
painoarvo
30. YHTEISKUNNAN VERO- JA MUIDEN TULOJEN KÄYTTÖKOHTEET (OSA 1)
Miten jakaisit yhteiskunnalle kertyviä vero-, sijoitus- ym. muita tuloja seuraavien kohteiden välillä:
muutos
vähentäisin
paljon
terveydenhuolto,
vanhustenhoito
maan-, vesi-,
rauta- ym.
tieverkosto
eläkeläisten
tulotason
lisääminen
peruskoulutus
puolustusvoima
(sotilaallinen
toimintakyky)
puskuriksi
taloudellisten
kriisien varalle
kansainvälinen
kehitys- ja
humanitäärinen
apu
työttömät ja
syrjäytyneet
rikollisuuden ja
väkivallan
torjuminen
harvaanasutut
alueet
kirjastot, taiteet
ja muut
vastaavat
julkisesti
tuettavat

vähentäisin pitäisin
jonkin verran nykyisenä

lisäisin
lisäisin
jonkin verran paljon

kulttuuripalvelut
sijoittaminen
maksimaalisen
tuoton mutta
suuren riskin
omaaviin
kohteisiin
31. YHTEISKUNNAN VERO- JA MUIDEN TULOJEN KÄYTTÖKOHTEET (OSA 2)
Miten jakaisit yhteiskunnalle kertyviä vero-, sijoitus- ym. muita tuloja seuraavien kohteiden välillä:
muutos
vähentäisin
vähentäisin
pitäisin
jonkin
paljon
nykyisenä
verran

lisäisin
jonkin
verran

lisäisin
paljon

ympäristön ja
ilmastonsuojelu
urheilu- ja
liikuntamahdollisuudet
paikallisten kulttuurien
tukeminen
suomalaisen teollisen
tavaratuotannon
tukeminen
huippulahjakkuuksien
tukeminen
tietoliikenneverkkojen
kehittäminen
julkisten
joukkoviestintävälineiden
(YLE,...) tukeminen
vähemmistöryhmien
etujen ajaminen
työn ja perheen
yhteensovittaminen
(esim. lastenhoito)
maatalouden tukeminen
pienyritystoiminta
kansainvälistymisen
tukeminen
Jokin muu, mikä
Jokin muu, mikä
32. TYÖPERÄISET SAIRAUDET (vakavuus)
Onko sinulla todettu enemmän tai vähemmän vakavia fyysisiä tai henkisiä sairauksia, joiden arvellaan tai tiedetään johtuneen

työstäsi?
Laatu
ei lainkaan

jonkin verran
vakavia
vakavia

lieviä

erittäin
vakavia

Fyysiset
sairaudet
Henkiset
sairaudet
33. JAKSAMISEEN LIITTYVÄN LÄÄKEHOIDON TARVE
Oletko viimeisen vuoden aikana käyttänyt?

unilääkkeitä
mielialalääkkeitä
Jotain muuta vastaavia, mitä
34. SAIRASTAMINEN VIIMEISEN VUODEN AIKANA (päivää)
Ilmoita, päivien lukumäärä {0,1,2,...,365/366}, jolloin olet ollut sairauden vuoksi enimmäkseen toimintakyvytön.
(pv)
35. MUUT TYYTYVÄISYYS- JA HYVINVOINTIASIAT
Kuinka totta seuraavat asiat ovat olleet sinulle viime aikoina?

Totuusarvo
ei lainkaan
totta
Onnistun
toteuttamaan minulle
tärkeitä asioita
Henkinen tilani on
erinomainen (mieliala,
ajattelun vireys,
muisti)
Fyysinen tilani on
erinomainen (kehon
toiminnot, aistit)
Minuun liittyvät
ihmiset ja heidän
välinen toiminta on
kannaltani

vähän totta

puoliksi
totta

enimmäkseen
täysin totta
totta

ihanteellista
Nukun riittävästi
Ammattiyhdistysliike
on onnistunut
työelämän
kehittämisessä
Ekologinen (luonto,
ilmasto)
elinympäristöni on
ihanteellinen
Poliittiset
päätöksentekijät ovat
onnistuneet
yhteiskunnan
kehittämisessä
Yritys- ja
liiketoimintamaailma
on onnistunut
parantamaan
yhteiskunnan
hyvinvointia
36. KOKONAISTYYTYVÄISYYS ELÄMÄÄN
Ottaen huomioon kaikki tekijät, kuinka tyytyväinen olet koko elämääsi?
Tyytyväisyysaste, prosenttia (%)
0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

Tyytyväisyys
37. NEUVOT JA OPIT NUOREMMILLE
Mitä neuvoja haluaisit antaa työikäisille ja heitä seuraavalle sukupolvelle?

38. TERVEISET LIITOLLE

39. TIETOJEN PÄIVITYS

Jäsenyystietoni voidaan päivittää liiton jäsenrekisteriin
40. JÄSENNUMERO tai HENKILÖTUNNUS, jos vastasit "Kyllä" tietojen päivitykseen tai jäsenpaneeliin.

100 %

Toimihenkilöunionin jäsennumero tai henkilötunnus (jäsennumeron löydät jäsenkortistasi ja se on enintään 8-numeroinen
luku ja HETU on muotoa PPKKVV-XXXX).
41. YHTEYSTIEDOT ARVONTAAN (käsitellään erillään kyselystä):
Etunimi
Sukunimi
Postiosoite
(katu)
Postinumero
Postitoimipaikka
Sähköposti
Onnea arvontaan!

