Fackförbundet Pros seniorundersökning 2016

Välkommen att svara på Fackförbundet Pros seniorundersökning. Svarstiden utgår 31.12.2016.
Enkäten är avsedd för alla pensionärsmedlemmar i Pro.
Enkätens innehåll består av flera delar:
- bakgrundsuppgifter
- utbildning och arbetskarriär
- arbetsbild under det gångna året
- ekonomiska frågor och skattefrågor
- det allmänna välbefinnandet
Vi önskar att du svarar på alla punkter. Om du inte vill besvara alla punkter, gå ändå igenom hela enkäten (så att
resultaten sparas).
Undersökningen genomförs enligt vedertagna forskningsprinciper och vi följer statistiklagstiftningen.
Ditt integritetsskydd är tryggat i enkäten. Den svarandes identitet framgår på intet sätt av svaren eller
resultaten.
Då en fråga inte gäller dig, gå vidare till följande punkt. Vissa frågor har mer detaljerat förklarats eller getts en
bakgrund. Använd alltid punkt (.) som decimalskiljetecken.
Bland dem som svarat lottar vi ut ett presentkort värt 200 euro. Lämna dina kontaktuppgifter i slutet av enkäten om du
vill delta i utlottningen.
Mera information om undersökningen ger Fackförbundet Pros forskare Petri Palmu, e-post
petri.palmu@proliitto.fi eller telefon 0504446390.
Tack för att du deltar!
Esko Ekfors
Seniorföreningens ordförande

Jorma Malinen
Pros ordförande

Petri Palmu
Pros forskare

Andra frågor angående forskning kan du sända till: tutkimus@proliitto.fi
Börja besvarandet av enkäten genom att trycka på "Nästa"-knappen.

1. JAG ÄR PENSIONÄRSMEDLEM I FACKFÖRBUNDET PRO

Ja, jag har ålderspension
Ja, men jag har inte ännu ålderspension
Nej, men något annat, vad?
Varför insamlas bakgrundsinformation?
Bakgrundsinformation insamlas inte bara för själva informationens skull, utan av den bildas större jämförelsegrupper Ofta
förklaras missförhållanden eller andra regelbundna växlingar via bakgrund (t.ex. kön, ålder, boningsort, bransch).
2. KÖN

Kvinna
Man
3. FÖDELSEÅR (ÅÅÅÅ)
4. BONINGSORTENS POSTNUMMER (i Finland)
5. BONINGSORT (kommun, område utomlands)
Välj din huvudsakliga boningsort i årets lista över kommuner eller områden utomlands.

Akaa
Alajärvi
Alavieska
Alavus
Asikkala
Askola
Aura
Birkala
Björneborg
Borgnäs
Borgå
Brahestad
Brändö

Bötom
Eckerö
Enare
Enonkoski
Enontekis
Esbo
Etseri
Eura
Euraåminne
Evijärvi
Finström
Forssa
Fredrikshamn
Föglö
Geta
Grankulla
Gustavs
Haapajärvi
Haapavesi
Halsua
Hammarland
Hangö
Hankasalmi
Harjavalta
Hartola
Hattula
Hausjärvi
Heinola
Heinävesi
Helsingfors

Hirvensalmi
Hollola
Honkajoki
Huittinen
Humppila
Hyrynsalmi
Hyvinge
Hämeenkoski
Högfors
Idensalmi
Ii
Iitti
Ikalis
Ilmajoki
Ilomants
Imatra
Ingå
Jakobstad
Jalasjärvi
Janakkala
Jockis
Joensuu
Jomala
Jorois
Joutsa
Juankoski
Juuka
Juupajoki
Juva
Jyväskylä

Jämijärvi
Jämsä
Kaavi
Kajana
Kalajoki
Kangasala
Kangasniemi
Kankaanpää
Kannonkoski
Kannus
Karleby
Karlö
Karstula
Karvia
Kaskö
Kauhajoki
Kauhava
Kaustby
Keitele
Kemi
Kemijärvi
Keminmaa
Kempele
Kervo
Keuruu
Kihniö
Kimitoön
Kinnula
Kitee

Kittilä
Kiuruvesi
Kivijärvi
Kjulo
Kolari
Konnevesi
Kontiolahti
Korsholm
Korsnäs
Koski Tl
Kotka
Kouvola
Kristinestad
Kronoby
Kuhmo
Kuhmoinen
Kumlinge
Kumo
Kuopio
Kuortane
Kurikka
Kuusamo
Kyrkslätt
Kyyjärvi
Kärkölä
Kärsämäki
Kökar
Lahtis
Laihela
Laitila

Lapinlahti
Lappajärvi
Lappo
Lappträsk
Larsmo
Laukaa
Lemi
Lemland
Lempäälä
Leppävirta
Lestijärvi
Lieksa
Limingo
Liperi
Loimaa
Lojo
Loppi
Lovisa
Luhanka
Lumijoki
Lumparland
Lundo
Luumäki
Luvia
Malax
Mariehamn
Marttila
Masku
Merijärvi
Miehikkälä

Muhos
Multia
Muonio
Muurame
Mynämäki
Mäntsälä
Mänttä-Vilppula
Mäntyharju
Mörskom
Nakkila
Nastola
Nivala
Nokia
Nousis
Nurmes
Nurmijärvi
Nykarleby
Nyslott
Nystad
Nådendal
Närpes
Orimattila
Oripää
Orivesi
Oulainen
Outokumpu
Padasjoki
Paltamo
Pargas

Parikkala
Parkano
Pedersöre
Pelkosenniemi
Pello
Pemar
Perho
Pertunmaa
Petäjävesi
Pieksämäki
Pielavesi
Pihtipudas
Polvijärvi
Posio
Pudasjärvi
Pukkila
Punkalaidun
Puolanka
Puumala
Pyhäjoki
Pyhäjärvi
Pyhäntä
Pyhäranta
Pyttis
Påmark
Pälkäne
Pöytyä
Rantasalmi
Ranua
Raseborg

Raumo
Rautalampi
Rautavaara
Rautjärvi
Reisjärvi
Reso
Riihimäki
Ristijärvi
Rovaniemi
Ruokolahti
Ruovesi
Rusko
Rääkkylä
S:t Karins
S:t Michel
Saarijärvi
Sagu
Salla
Salo
Saltvik
Sastamala
Sastmola
Savitaipale
Savukoski
Seinäjoki
Sibbo
Sievi
Siikainen
Siikajoki
Siikalatva

Siilinjärvi
Simo
Sjundeå
Sodankylä
Soini
Somero
Sonkajärvi
Sotkamo
Sottunga
Storkyro
Storå
Sulkava
Sund
Suomussalmi
Suonenjoki
Sysmä
Säkylä
Taipalsaari
Taivalkoski
Tammela
Tammerfors
Tavastehus
Tavastkyro
Tervo
Tervola
Tohmajärvi
Toholampi
Toivakka
Torneå

Träskända
Tusby
Tuusniemi
Tyrnävä
Tövsala
Uleåborg
Ulvsby
Urjala
Utajärvi
Utsjoki
Uurainen
Vaala
Valkeakoski
Valtimo
Vanda
Varkaus
Vasa
Vehmaa
Vesanto
Vesilahti
Vetil
Vichtis
Vieremä
Viitasaari
Villmanstrand
Vimpeli
Virdois
Virolahti
Vårdö
Vörå

Ylivieska
Ylöjärvi
Ypäjä
Åbo
Äänekoski
Östermark
Övertorneå
Utomlands: Nordiska länderna
Utomlands: Mellaneuropa
Utomlands: Sydeuropa
Utomlands: Östeuropa
Utomlands: Ryssland
Utomlands: Nordamerika
Utomlands: övriga Amerika
Utomlands: Mellanöstern
Utomlands: Kina eller Indien
Utomlands: övriga Asien
Utomlands: Afrika
Utomlands: Annat
6. FÖRTROENDEUPPDRAG PÅ ARBETSPLATSEN UNDER ARBETSKARRIÄREN (välj alla dina uppdrag eller gå
till nästa fråga)

Ställning
ordinarie vice
Huvudförtroendeman
Förtroendeman
Avdelningsförtroendeman
Arbetarskyddsfullmäktig
Uppgift på
arbetsplatsnivå
(klubbansvarig, ledare för
arbetsplatskommitté osv.)
Medlem i
arbetarskyddskomissionen

Annan uppgift på
arbetsplatsnivå, vilken
7. UTBILDNINGSNIVÅ (välj den högsta avlagda eller nästan avlagda utbildningen)

Grundskola eller dess föregångare (folk-, mellan-, samskola el. likn.)
Gymnasium
Yrkesutbildning (grundexamen i yrkesskola, yrkesexamen el. likn.)
Utbildning på institutnivå (ingenjör från institut, tekniker etc.)
Yrkeshögskoleutbildning
Högre yrkeshögskoleutbildning
Lägre universitetsutbildning (kandidat)
Högre universitetsutbildning (magister)
Forskarutbildning (licentiat, doktor)
Övrigt, specificera
8. UTBILDNINGSOMRÅDE

Humanistiskt och pedagogiskt område
Kultur
Samhällsvetenskap och administration
Företagsekonomi
Naturvetenskap
Teknik och kommunikation
Naturbruk och miljö
Social-, hälso- och idrottsområde
Turism, kosthåll och ekonomi
Annat område, vilket
9. ÅRET DÅ ARBETSKARRIÄREN INLEDDES (ÅÅÅÅ)
Vilket år började du arbeta på heltid? Ange årtalet, t.ex. 1956.

10. UPPGIFTERNA OCH ARBETETS NATUR UNDER YRKESKARRIÄREN
I hurdana arbetsuppgifter var du under din yrkeskarriär? Om inte alls, lämna tomt.

Tyngdpunkt under karriären
mycket
lite
arbetare, rent utförande arbete
i bakgrunden hjälpa andras arbete
(ex. assistent)
mycket krävande och
ansvarsfulla
problemlösningsuppgifter
informationsförmedling och
motsvarande
kommunikationsuppgifter
arbetsledning eller motsvarande
lägre mellanchef
ställning som mellanchef
ställning som högre chef
företagare eller annan
självständig näringsidkare
sköta kundkontakter och
kundtjänst
ekonomiska uppgifter
tekniska uppgifter
planerings-, forsknings- eller
motsvarande expertuppgift
försäljnings-,
marknadsföringsuppgift,
uppträda eller förhandla
uppgifter som kräver större
kroppsstyrka eller uthållighet
dominerande uppgift i
internationell miljö
personaladministration
producera skriftligt innehåll
(dokument, rapporter, böcker
osv.)
Annan
befattnings-/uppgiftsbeskrivning,
vilken 1
Annan
befattnings-/uppgiftsbeskrivning,
vilken 2

lite

hälften

mest

nästan
helt eller
helt

11. ARBETSGIVARENS NÄRINGSGREN
Välj den näringsgren i indelningen på två nivåer som bäst beskriver din arbetsplats (vanligaste under din yrkeskarriär). I
parentes anges några typiska nuvarande företag i branschen för att hjälpa dig finna lämplig näringsgren.
Notera att organisationens (i vars tjänst man är) näringsgren och uppgiftsområdet (som frågades tidigare) begreppsmässigt är
skilda saker (t.ex. ekonomiuppgifter i företag som säljer datatjänster eller serviceuppgifter i företag inom luftfarten).

A Jordbruk, skogsbruk och fiske:

Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill

Odling av ett- och tvååriga växter

Odling av fleråriga växter

Odling av plantskoleväxter

Husdjursskötsel

Blandat jordbruk

Service till jordbruk och bearbetning av skördade växter

Jakt och service i anslutning härtill

Skogsbruk

Skogshushållning och skogsskötsel

Drivning

Insamling av annat vilt växande skogsmaterial än trä

Service till skogsbruk

Fiske och vattenbruk

Fiske

Vattenbruk
B Utvinning av mineral (bl.a. Vapo):

Kolutvinning

Stenkolsutvinning

Brunkolsutvinning

Utvinning av råpetroleum och naturgas

Utvinning av råpetroleum

Utvinning av naturgas

Utvinning av metallmalmer

Järnmalmsutvinning

Utvinning av andra metallmalmer än järnmalm

Annan utvinning av mineral (Vapo)

Brytning av natursten

Brytning av kalksten, gipssten, kritsten och dolomit

Brytning av skiffer

Utvinning av sand, grus och berg; utvinning av lera och kaolin

Brytning av kemiska mineral

Torvutvinning

Saltutvinning

Övrig utvinning av mineral

Service till utvinning

Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning

Stödtjänster till annan utvinning
C Industri (tillverkning av fysiska produkter + service och installation av dem):

Livsmedelsframställning (Fazer, HK, Atria, Valio)

Slaktning, beredning och hållbarhetsbehandling av kött och köttvaror

Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur

Beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker (inkl. Saft)

Framställning av vegetabiliska och animaliska oljor och fetter

Mejerivaru- och glasstillverkning

Tillverkning av kvarnprodukter och stärkelse

Tillverkning av bageri- och mjölprodukter makaroner osv.

Annan livsmedelsframställning

Framställning av beredda djurfoder

Framställning av (alkohol- och läske-) drycker (Olvi, Hartwall, Altia)

Destillering, rening och tillblandning av spritdrycker; framställning av etylalkohol

Framställning av vin från druvor

Framställning av cider och andra frukt- och bärviner

Framställning av andra icke-destillerade jästa drycker

Framställning av öl

Framställning av malt

Framställning av läskedrycker, mineralvatten och annat vatten på flaska

Tobaksvarutillverkning

Textilvarutillverkning (Finlayson etc.)

Garntillverkning

Vävnadstillverkning

Blekning, färgning och annan textilberedning

Annan textilietillverkning

Tillverkning av kläder (Nanso, Gemmi Furs)

Tillverkning av kläder, utom pälsvaror

Tillverkning av pälsvaror

Tillverkning av trikåvaror och strumpor

Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror (Janita, Sievin jalkine)

Päls- och läderberedning, färgning

Tillverkning av reseffekter, handväskor, sadel- och seldon

Tillverkning av skodon

Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting, halm, utom möbler (Honkarakenne, sågar, mekanisk skog)

Sågning, hyvling och impregnering av trä

Tillverkning av faner och träbaserade skivor

Tillverkning av spånskivor

Tillverkning av fiberskivor

Tillverkning av sammansatta parkettstavar

Tillverkning av trähus

Annan tillverkning av byggnadssnickerier

Träförpackningstillverkning

Övrig trävarutillverkning; tillverkning av varor av kork, halm, rotting o.d.

Pappers- och pappersvarutillverkning (Stora Enso, UPM-Kymmene, Myllykoski Paper)

Massatillverkning

Pappers-, kartongs- och papptillverkning

Tillverkning av papperssäckar och -påsar

Tillverkning av wellpapp och pappers- och pappförpackningar

Tillverkning av hushålls- och hygienartiklar av papper

Tillverkning av skrivpapper, kuvert o.d.

Tapettillverkning

Tillverkning av andra pappers-, kartong- och pappvaror

Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar (tidningar, böcker, publikationer, adb, ljudupptagning, bilder)

Tryckning av dagstidningar

Annan tryckning (Otavan Kirjapaino)

Grafiska tjänster före tryckning

Bokbindning och andra tjänster i samband därmed

Reproduktion av ljud-, bild- och adbinspelningar

Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter (Neste Oil)

Tillverkning av stenkolsprodukter

Petroleumraffinering

Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter (Kemira, Tikkurila, Borealis Polymers, Yara)

Tillverkning av baskemikalier, gödselmedel och kväveprodukter

Tillverkning av plaster och syntetgummi i obearbetad form

Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter

Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m.

Tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och polermedel

Tillverkning av parfymer och toalettartiklar

Tillverkning av andra kemiska produkter

Konstfibertillverkning

Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel (Orion)

Tillverkning av farmaceutiska basprodukter

Tillverkning av läkemedel

Tillverkning av gummi- och plastvaror (Huhtamäki, Nokian Renkaat)

Tillverkning av däck och regummering

Annan gummivarutillverkning

Tillverkning av plasthalvfabrikat

Plastförpackningstillverkning

Byggplastvarutillverkning

Annan plastvarutillverkning

Glas och keramik + produkter (Iittala, Pentik, Ahlstrom Glassfibre)

Glas- och glasvarutillverkning

Tillverkning av eldfasta keramiska produkter

Tillverkning av byggmaterial av lergods

Tillverkning av andra porslinsprodukter och keramiska produkter

Tillverkning av cement, betong, sten och andra icke-metalliska mineraliska produkter

Tillverkning av cement, kalk och gips

Tillverkning av varor av betong, cement och gips

Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten

Tillverkning av slipmedel och övriga icke-metalliska mineraliska produkter

Metallförädling (Rautaruukki, Outokumpu, Luvata, Sandvik, Componenta)

Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar

Tillverkning av rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål

Annan primärbearbetning av stål

Framställning av ädla metaller och annan icke-järnmetall

Gjutning av metall

Tillverkning av metallvaror (cisterner, vapen, arbetsredskap, inte maskiner + apparater)

Tillverkning av metallstommar

Tillverkning av cisterner, kar etc.

Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning

Tillverkning av vapen och ammunition

Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi

Beläggning och överdragning av metall; metallegoarbeten

Tillverkning av bestick, verktyg och andra järnhandelsvaror

Annan metallvarutillverkning

Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik (Nokia, Siemens, NSN)

Tillverkning av elektroniska komponenter och kretskort

Tillverkning av datorer och kringutrustning

Tillverkning av kommunikationsutrustning

Tillverkning av hemelektronik

Tillverkning av instrument för mätning, provning, navigering och styrning; ur

Tillverkning av strålningsutrustning samt elektromedicinsk och -terapeutisk utrustning

Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning

Tillverkning av magnetiska och optiska medier

Tillverkning av elapparatur (ABB och annan teknologiindustri)

Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer

Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater

Batteri- och ackumulatortillverkning

Tillverkning av ledningar och kablar och kabeltillbehör

Tillverkning av belysningsarmatur

Tillverkning av hushållsmaskiner

Tillverkning av annan elapparatur

Tillverkning av övriga maskiner och apparater (Kone, Wärtsilä, Valtra, Cargotec, Konecranes, Andritz)

Tillverkning av primärmotorer för allmänt ändamål

Tillverkning av andra maskiner för allmänt ändamål

Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner

Tillverkning av maskiner för metallbearbetning och verktygsmaskiner

Tillverkning av andra specialmaskiner

Tillverkning av motorfordon och släpfordon

Motorfordonstillverkning

Tillverkning av karosserier för motorfordon

Tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar

Tillverkning av elektrisk och elektronisk utrustning för motorfordon och motorer

Tillverkning av andra delar och tillbehör till motorfordon

Tillverkning av andra transportmedel (STX Finland, båtar, tåg, luft+militärfordon)

Skepps- och båtbyggeri

Tillverkning av rälsfordon

Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d.

Tillverkning av stridsfordon

Övrig tillverkning av transportmedel

Tillverkning av möbler (kontor, kök, madrasser etc.)

Tillverkning av kontors- och butiksmöbler

Tillverkning av köksmöbler och köksinredningar

Tillverkning av madrasser

Tillverkning av andra möbler

Annan tillverkning (bl.a. medicinska instrument, hobbyutrustning, smycken)

Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror o.likn.

Tillverkning av musikinstrument

Tillverkning av sportartiklar

Tillverkning av spel och leksaker

Tillverkning av medicinsk och dental utrustning

Övrig tillverkning

Reparation och installation av maskiner och apparater (teknologiindustri)

Reparation och underhåll av metallvaror

Reparation och service av maskiner i industrin

Reparation av elektronisk och optisk utrustning

Reparation och underhåll av elapparatur

Reparation och underhåll av fartyg och båtar

Reparation och underhåll av luftfartyg och rymdfarkoster

Reparation och underhåll av andra transportmedel

Reparation och underhåll av annan utrustning

Installation av industrimaskiner och -utrustning

D Försörjning av el, gas, värme och kyla (Fortum, Fingrid, Kemijoki, PVO mm. energi)

Generering, överföring och distribution av elkraft

Gasförsörjning; distribution av gasformiga bränslen via rörnät

Försörjning av värme och kyla
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering:

Vattenförsörjning

Avloppsrening

Avfallshantering; återvinning Lassila&Tikanoja)

Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning
F Byggverksamhet (YIT, Lemminkäinen, Skanska, NCC, Eltel):

Utformning av byggprojekt

Byggande av bostadshus och andra byggnader

Anläggning av vägar och motorvägar

Anläggning av järnvägar och tunnelbanor

Anläggning av broar och tunnlar

Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp

Anläggningsarbeten för el och telekommunikation

Vattenbyggnad

Utveckling av och byggherreverksamhet inom anläggningsprojekt

Övrig anläggningsverksamhet

Rivning av hus samt mark- och grundarbeten

Elinstallationer, VVS-arbeten och andra bygginstallationer

Slutbehandling av byggnader

Övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar:

Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar (Veho, Delta Motor osv.)

Handel med motorfordon

Underhåll och reparation av motorfordon (utom motorcyklar)

Handel med reservdelar och tillbehör till motorfordon

Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör

Partihandel (Kesko, SOK, Tamro, Suomen Lähikauppa, Oriola-KD, Dell, Gasum, Teboil osv.)

Provisionshandel (utom fastighetsförmedling) (GT Trading)

Partihandel med jordbruksvaror och levande djur

Partihandel med frukt och grönsaker

Partihandel med kött och köttvaror

Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett

Partihandel med alkohol och andra drycker

Partihandel med tobak

Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer

Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor

Partihandel med fisk, naturprodukter och andra livsmedel

Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak (Wihuri, Tuko)

Partihandel med textilier, kläder och skor

Partihandel med kläder och skodon

Partihandel med hushållsapparater

Partihandel med glas och porslin, rengöringsmedel

Partihandel med parfym och kosmetika

Partihandel med apoteksvaror

Partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar

Partihandel med ur och guldsmedsvaror

Partihandel med andra hushållsvaror

Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara (Hewlett-Packard)

Partihandel med elektronik- och telekommunikationsutrustning

Partihandel med maskiner och verktyg för jordbruket inkl. traktorer

Partihandel med verktygsmaskiner

Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner

Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner

Partihandel med kontorsmöbler

Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning

Partihandel med andra maskiner och annan utrustning

Partihandel med flytande och gasformiga bränslen (Gasum)

Partihandel med metaller och metallmalmer

Partihandel med virke, andra byggmaterial och sanitetsgods

Partihandel med järnhandels- och VVS-varor

Partihandel med kemiska produkter, gödsel

Partihandel med andra insatsvaror

Partihandel med avfallsprodukter och skrot

Övrig partihandel

Detaljhandel (Stockmann, Tokmanni, Alko, Starkki, apotek, affärer osv.)

Detaljhandel med brett sortiment, mest livsmedel, drycker och tobak

Varuhus (Stockmann)

Specialiserad butikshandel med frukt och grönsaker

Specialiserad butikshandel med kött och charkuterier

Specialiserad butikshandel med fisk, skal- och blötdjur

Specialiserad butikshandel med bröd, konditorivaror och konfektyrer

Specialiserad butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker

Specialiserad butikshandel med tobaksvaror

Specialiserad detaljhandel med fordons drivmedel (servicestationer)

Specialiserad butikshandel med datorer och programvara

Specialiserad butikshandel med telekommunikationsutrustning

Specialiserad butikshandel med hemelektronik

Specialiserad butikshandel med textilier

Specialiserad butikshandel med bygg-, järn- samt färger och glas

Specialiserad butikshandel med mattor, tapeter och golvbeläggningar

Specialiserad butikshandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater

Specialiserad butikshandel med möbler, belysnings- och heminredningsartiklar

Specialiserad butikshandel med böcker (Suomalainen kirjakauppa)

Specialiserad butikshandel med tidningar och kontorsförbrukningsvaror

Specialiserad butikshandel med inspelade och oinspelade band och skivor för musik och bild

Specialiserad butikshandel med sport- och båtartiklar

Specialiserad butikshandel med spel och leksaker

Specialiserad butikshandel med kläder

Specialiserad butikshandel med skodon och lädervaror

Apotekshandel

Specialiserad butikshandel med sjukvårdsartiklar

Specialiserad butikshandel med kosmetika och hygienartiklar

Specialiserad butikshandel med blommor och andra växter, frön, gödselmedel, sällskapsdjur och mat till sällskapsdjur

Specialiserad butikshandel med ur, guldsmedsvaror och smycken

Annan specialiserad butikshandel för nya varor

Butikshandel med begagnade varor

Torg- och marknadshandel

Detaljhandel, ej i butik

Övrig detaljhandel
H Transport och magasinering (VR, Finnair, Rettig, Itella, Finnlines, stuveri osv.):

Landtransport; transport i rörsystem (tåg, buss, långtradare, bilbranschen)

Järnvägstransport, passagerartrafik, fjärrtrafik (VR)

Järnvägstransport, godstrafik (VR)

Annan landtransport, passagerartrafik (HST)

Vägtransport, godstrafik och flyttjänster

Transporter i rörsystem

Sjötransport (Rettig, TallinkSilja, Viking Line, Finnlines, stuveri)

Havs- och kustsjöfart, passagerartrafik

Havs- och kustsjöfart, godstrafik

Sjöfart på inre vattenvägar, passagerartrafik

Sjöfart på inre vattenvägar, godstrafik

Lufttransport (Finnair)

Lufttransport, passagerartrafik

Lufttransport, godstrafik och rymdfart

Magasinering och stödtjänster till transport (Schenker, stuveri)

Magasinering och varulagring

Stödtjänster till landtransport (stationer, terminalverksamhet, parkering)

Stödtjänster till sjötransport (hamnar)

Stödtjänster till lufttransport

Godshantering

Spedition och befraktning och annan transportförmedling

Post- och kurirverksamhet (Itella)

Postbefordran

Annan postbefordran samt kurirverksamhet
I Hotell- och restaurangverksamhet (hotell, restauranger, kiosker mm.)

Hotell- och logiverksamhet

Semesterbyar och liknande inkvartering

Campingplatser, husvagns- och husbilsplatser

Annan logiverksamhet

Restauranger

Café-restauranger

Matkiosker

Cateringverksamhet

Personal- och andra matsalar

Öl- och drinkbarer

Caféer och kaffebarer
J Informations- och kommunikationsverksamhet (förlagsverksamhet, produktion, nät, sändning, ict mm.):

Förlagsverksamhet (böcker, tidningar, it-program, A-lehdet, Sanoma Magazines, SOY, Fonecta)

Bokutgivning

Publicering av kataloger och sändlistor (Fonecta)

Tidningsutgivning (Aamulehti, Kaleva)

Utgivning av tidskrifter och tidningar som utkommer mera sällan

Utgivning av lokaltidningar och tidningar som utkommer mera sällan

Utgivning av tidskrifter (A-lehdet)

Annan förlagsverksamhet

Utgivning av dataspel

Utgivning av annan programvara

Film-, video- och tv-programverksamhet, ljudinspelningar och fonogramutgivning (MTV3, YLE, Finnkino)

Produktion av film, video och TV-program

Efterproduktion av film, video och TV-program

Film-, video- och TV-programdistribution

Filmvisning (Finnkino)

Ljudinspelning och fonogramutgivning

Radio- och tv-verksamhet (YLE, Finn-lab, Sanoma Television, MTV+Sub, Nelonen):

Planering och sändning av radioprogram

Planering av TV-program och sändningsverksamhet

Planering av TV-program och sändningsverksamhet (exkl. avgiftsbelagda TV-kanaler)

Avgiftsbelagda TV-kanaler (Canal +, Canal Digital)

Telekommunikation (Telia Sonera, Elisa, DNA, Digita, Anvia)

Trådbunden telekommunikation

Trådlös telekommunikation

Telekommunikation via satellit

Annan telekommunikation

IT-tjänster (program, konsultering) (Tieto, Logica, F-Secure, SAP):

Dataprogrammering

IT-konsultverksamhet

Datordrifttjänster

Andra IT-tjänster

Informationstjänster (STT, IBM, Saunalahti)

Databehandling, hosting o.d.; webbportaler

Webbportaler

Nyhetsbyråer

Övriga informationstjänster
K Finans- och försäkringsverksamhet (banker, finansierings- och försäkringsbolag, fonder osv.):

Bankverksamhet (Nordea)

Holdingverksamhet (OMG Finland)

Fonder och liknande finansiella institut

Andra finansiella tjänster utom försäkring och pensionsverksamhet

Livförsäkring

Annan försäkring

Skadeförsäkringsbolag

Skadeförsäkringsförening

Annan skadeförsäkring

Återförsäkring

Pensionsfondsverksamhet

Stödtjänster till finansiella tjänster och försäkring (utom försäkring och pensionsfondsverksamhet)

Stödtjänster till försäkrings- och pensionsfondsverksamhet

Fondförvaltning
L Fastighetsverksamhet (HOAS, VVO, SKV-isännöinti, Senaatti-kiinteistöt):

Handel med egna fastigheter

Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter

Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag

Fastighetsförmedling

Disponent för fastigheter
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (plan.+konsult, lab., forskn., reklam):

Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet

Advokatbyråer

Juridiska byråer

Patentbyråer

Övrig juridisk verksamhet

Redovisning och bokföring (Visma services, Pretax Accounting)

Revisionstjänster

Övriga redovisningstjänster (bl.a. skatterådgivning)

Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag

Verksamheter som utövas av huvudkontor (bl.a. strategisk planering + beslutsfattande)

PR och kommunikation

Annan konsultering av affärsledning (GoExellence, Accenture)

Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys (Pöyry, Etteplan, Ramboll, Sweco, Destia):

Arkitektverksamhet

Samhällsplanering

Tekniska tjänster för jord- och vattenbyggande

Konstruktionstekniska tjänster (Destia)

VVS-teknisk planering

Elteknisk planering

Övriga byggtekniska tjänster

Maskin- och processplanering

Övriga tekniska tjänster

Bilbesiktning

Övrig teknisk provning och analys

Vetenskaplig forskning och utveckling (bl.a. laboratorier):

Naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling

Bioteknisk forskning och utveckling

Medicinsk forskning och utveckling

Annan naturvetenskaplig forskning och utveckling

Teknisk forskning och utveckling

Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling

Reklam och marknadsundersökning:

Reklambyråer

Direkt- och utomhusreklam

Andra reklamtjänster

Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning

Marknads- och opinionsundersökning

Andra specialiserade tjänster för affärslivet:

Specialiserad designverksamhet

Fotoverksamhet

Översättning och tolkning

Övrig verksamhet inom specialiserade tjänster för affärslivet

Veterinärverksamhet
N Förvaltnings- och stödtjänster (uthyrning, leasing, bevakning, städning, resetjänster):

Uthyrning och leasing (Ramirent, Cramo):

Uthyrning och leasing av motorfordon

Uthyrning och leasing av hushållsartiklar och varor för personligt bruk

Uthyrning och leasing av maskiner

Leasing av immateriell egendom och liknande produkter

Arbetsförmedling och bemanning (Eila Kaisla, Barona):

Arbetsförmedling

Personaluthyrning

Övrigt tillhandahållande av personalfunktioner

Resebyrå- och researrangörsverksamhet, bokningstjänster:

Resebyråverksamhet

Researrangemang

Turist- och bokningsservice

Säkerhets- och bevakningsverksamhet (Securitas):

Privata säkerhetstjänster

Säkerhetssystem

Spanings- och detektivverksamhet

Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor (Lassila&Tikanoja, ISS Palvelut, SOL Palvelut):

Fastighetsservice

Städtjänster

Städning av fastighetert

Annan rengöring av byggnader och industri

Annan rengöring

Renhållning av gator och vägar

Andra rengöringstjänster

Skötsel och underhåll av grönytor

Kontorstjänster och andra företagstjänster:

Kontorstjänster

Callcenterverksamhet

Arrangemang av kongresser och mässor

Övriga företagstjänster
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring:

Offentlig förvaltning

Administration av utbildning och kulturärenden

Administration av hälsovård och socialskydd

Administration av arbetskrafts- och näringslivsprogram

Utrikesförvaltning

Försvar

Rättskipning

Fångvård

Polisverksamhet

Gränsbevakning och befolkningsskydd

Brand- och räddningsverksamhet

Folkpensionsanstaltens försäkringsverksamhet

Lagstadgad arbetspensionsförsäkring

Övrig obligatorisk socialförsäkring
P Utbildning (läroinrättning):

Utbildning på förskolenivå

Utbildning på lägre grundnivå

Utbildning på högre grundnivå och på mellannivå

Utbildning på högre nivå

Övrig utbildning

Stödverksamhet för utbildningsväsendet
Q Vård och omsorg; sociala tjänster (sjukhus, (tand)läkartjänster, daghem osv.):

Sluten sjukvård

Läkar- och tandläkartjänster

Annan hälso- och sjukvård

Boende med sjuksköterskevård

Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem

Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade personer

Annan vård och omsorg med boende

Hemservice för äldre och funktionshindrade personer

Dagverksamhet för äldre

Dag- och arbetsverksamhet för funktionshindrade personer

Andra öppna instanser för äldre och funktionshindrade personer

Barndaghem

Annan barndagvård

Hemservice för andra än äldre och funktionshindrade personer

Dag- och arbetsverksamhet för andra än äldre och funktionshindrade personer

Öppen rehabilitering för personer med missbruksproblem

Andra öppna sociala instanser som inte klassificerats på annat håll
R Kultur, nöje och fritid (bl.a. bibliotek, sport):

Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet

Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m.

Spel- och vadhållningsverksamhet (Veikkaus, RAY)

Sport-, fritids- och nöjesverksamhet
S1 Organisationsverksamhet (fackförbund, partier, religiösa , kulturella osv.):

Intressebevakning inom bransch- och arbetsgivarorganisationer

Intressebevakning inom yrkesorganisationer

Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer (t.ex. Pro)

Verksamhet i församlingar och religiösa samfund

Politiska organisationer

Organisationer som betjänar forskning och kultur

Övriga organisationer
S2 Andra personliga tjänster (reparation, frisörer, tvätterier, begravningsbyråer osv.):

Reparation av datorer och kommunikationsutrustning

Reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar

Tvätteriverksamhet för företag

Tvätteriverksamhet för hushåll

Herr- och damfrisering

Skönhetsvård

Begravningsverksamhet

Spa, bastur, solarier osv.

Diverse övriga konsumenttjänster
T Förvärvsarbete i hushåll:

Förvärvsarbete i hushåll

Hushållens produktion av diverse varor för eget bruk

Hushållens produktion av diverse tjänster för eget bruk
U Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.
X Näringsgrenen okänd
Y Inte gällt mig under året
12. ANTALET OLIKA ARBETSGIVARE UNDER YRKESKARRIÄREN
Hur många gånger bytte du arbetsgivare under hela din karriär? Beakta även då du t.ex. varit företagare eller annan
näringsidkare. Ange antalet som siffra {1,2,3,4,...}.
(st)
13. ÅRET DÅ YRKESKARRIÄREN AVSLUTADES (ÅÅÅÅ)
Vilket år avslutades din verksamma yrkeskarriär? Ange det år (t.ex. 1998) då du sista gången var i ett anställningsförhållande.

14. AVBROTT I ARBETSKARRIÄREN (i år av arbetskarriären)
Hur länge har du räknat i år varit av olika orsaker borta från arbetslivet under din arbetskarriär? Meddela frånvaro enligt
orsak med högst halvt års noggrannhet {0, 0.5, 1, 1.5, 2, ...} eller lämna helt tomt (om 0 år). Använd punkt (.) vid decimal.
År sammanlagt (mellan de år
för arbetskarriärens början och
slut som du uppgett)
Arbetslöshet eller
permittering
Familjeledighet
(moderskaps-,
faderskaps-,
föräldra- eller
vårdledighet)
Studier
(studieledighet e.d.)
Alterneringsledighet
eller motsvarande
ledighet (avsedd för
att pusta ut från
arbetet)

Sjukdom, skada
eller annat hälsoskäl
Någon annan orsak,
vilken
15. STÄLLNING VID ÖVERGÅNG TILL ÅLDERSPENSION
Välj av alternativen de som passar din situation vid övergången till pension.

i arbete som löntagare
i arbete som företagare eller annan självständig näringsidkare
förkortad arbetsvecka (t.ex. deltidsjobb)
arbetslös
permitterad
deltidspensionerad
jag hade s.k. superintjäning (intjänar pension om yrkeskarriären fortsätter efter 63-årsålder)
i pensionsslussen (t.ex. på inkomstrelaterad dagpenning efter uppsägning fram till ålderspension)
invalidpensionerad
studerande
jag hade varit länge borta från arbetet av hälsoskäl
Övrigt, specificera
16. FÖRHÅLLANDENA VID LÄMNANDET AV ARBETSLIVET
Under hurdana förhållanden lämnade du lönearbetet för sista gången (då du omfattades av något pensionssystem)? Välj alla
de fakta som passar in på tidpunkten då du lämnade arbetslivet.

jag gick i pension av egen fri vilja
jag fick själv välja för mig lämpligaste tidpunkt för pensionering
då jag slutade fick jag mycket tack för arbetet och arbetskarriären jag gjort
på den sista arbetsplatsen var förhållandena mycket arbetstagarvänliga
jag blev pressad att lämna mitt jobb
arbetsgivaren hade finansierat tilläggspensioner åt mig
min psykiska arbetsförmåga var dålig
jag överförde min egen erfarenhet och kunskap till arbetsplatsens andra arbetstagare

jag sades upp i samband med personalnedskärningar
jag gav själv rum åt yngre arbetstagare
min fysiska arbetsförmåga var dålig
mina kunskaper och färdigheter var föråldrade
jag övervägde allvarligt att byta till annan bransch eller annat yrke
enligt mina uppgifter har förhållandena på min sista arbetsplats sedermera klart förbättrats
med tanke på min arbetsmotivation hade jag kunnat fortsätta yrkeskarriären mycket längre
man sökte nya arbetsuppgifter åt mig
Övrigt, specificera
17. RESOR OCH TURISTANDE UNDER DET SENASTE ÅRET
Hur många dagar {0,1,2,3,...,365/366} använde du till att resa (vart som helst)?
Dagar i året
I
hemlandet
Utomlands
18. AKTIVA MÄNNISKONÄTVERK
Hur många människor har du gjort något med i medeltal under en vecka (eller annars håller rätt tät kontakt med) på dina olika
livsområden? Ange antalet ungefärligt med siffror {0,1,2,3,4,...}.
(personer/vecka)

19. MED VEM BOR DU?

Ensam
På tumanhand med make/maka eller sambo
Tillsammans med make/maka och barn
Med mina barn
Någon annan, vem
20. VERKSAMHETSOBJEKT UNDER DET SENASTE ÅRET (DEL 1)
I vilken utsträckning har dina dagar gått i följande sakers tecken? Lämna tomt om inte alls.

Mängd
mycket lite lite

ganska lite

mitt emellan rätt mycket mycket

väldigt
mycket

Sköta om hushållet
(matlagning, städning
osv.)
Sköta om ekonomiska
frågor (skulder, lån,
placeringar osv.)
Byggande och
reparationer (saker,
bostäder, redskap osv.,
även införskaffande)
Fiske, jakt,
bärplockning, odling
o.dyl.
Naturskötsel (jord,
skog/växter, vatten, luft)
Utfärder och annan
vistelse i naturen
Uppfödning och skötsel
av djur
Verksamhet eller arbete
som ger
penninginkomst/belöning
Hjälpa och sköta
människor
Vila, sova
Oplanerad
verksamhet/att vara
(utan tidtabeller och
klara mål)
Upprätthålla och skapa
människorelationer och
sociala nätverk
Njuta, festa,
nöjestillställningar
21. VERKSAMHETSOBJEKT UNDER DET SENASTE ÅRET (DEL 2)
I vilken utsträckning har dina dagar gått i följande sakers tecken? Lämna tomt om inte alls.

Mängd
mycket lite lite

rätt lite

mitt emellan rätt mycket mycket

väldigt
mycket

Fackföreningsverksamhet
Klubb-, sällskaps-, lag-,
organisations-,
föreningsverksamhet
(inte facklig verksamhet)
Läsa böcker, följa med
radio, tv, internet
Lokal verksamhet
Konst och kultur (musik,
pjäser, fotografering,
bildkonst osv.)
Skriva, annat skapande
sätt att uttrycka sig
Sport och motion
Studier, att utbilda sig
Estetik och skönhet
Vetenskap och ny
teknologi
Internationell verksamhet
Undervisa, utbilda, träna
andra osv.
Filosofiska och
samhälleliga frågor, frågor
om livets mening
Spel, lekar och
motsvarande tidsfördriv
Politisk och ideell
verksamhet
Övrigt, specificera
22. EKONOMISKA VERKSAMHETSFÖRHÅLLANDEN
Ger de ekonomiska resurserna möjlighet att förverkliga följande på den nivå du skulle vilja?
Möjlighet
inte alls
Mat, kläder, ekipering,
renlighet o.dyl.
fysiologiska behov
Upprätthålla hem och
hushåll (bostad, möbler,
förnödenheter, service
o.dyl.)

lite

till hälften

till största
delen

helt

Röra sig längre sträckor
mellan olika punkter
(färdmedel,
transportmedel)
Upprätthålla hälsan och
sköta sjukdomar
Rekreationsverksamhet,
hobbyn och andra
aktiviteter
Nöjen, fester, ordna
tillställningar
Hålla kontakt med
människor, delta i
gemenskap/nätverk
Studera, utbilda sig
Informationsgång om
aktuella, samhälleliga
saker
23. DEN EGNA PENSIONENS STORLEK (brutto, euro)
Ange din pension (i brutto= före skatt) på månadsnivå (t.ex. 1150)
(euro/mån)
24. VÄRDET PÅ EGEN FÖRMÖGENHET (euro)
Sammanräknat är värdet på min förmögenhet (all förmögenhet omvandlad till marknadsvärde) för tillfället cirka (euro)

under 20 000 euro
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 miljoner euro eller mer
25. MIN BOSTAD ÄR

Skuldfri ägarbostad
Ägarbostad, med skuld

Hyresbostad
Bostadsrättsbostad
Bostadshus för äldre eller servicehus
26. IDEALISK INKOMSTSKATTEPROCENT I OLIKA INKOMSTKLASSER
Platt eller progressiv skatt?
Den totala skatteprocenten på bruttoinkomsten (olika faktorer sammanräknade) är enligt Skattebetalarnas Centralförbund
grovt taget:
ca 20 % då inkomsterna är 1600 e/mån
ca 30 % då inkomsterna är 3000 e/mån
ca 40 % då inkomsterna är 6000 e/mån
Vad tycker du skulle vara en rättvis beskattning totalt i följande (brutto)inkomstnivåer (ange %-värde mellan 0 och 100,
använd vid behov punkt (.) som skiljetecken för decimal):
Procent (%)
1000
e/mån
2000
e/mån
3000
e/mån
5000
e/mån
10000
e/mån
20000
e/mån
50000
e/mån
27. BESKATTNINGENS TYNGDPUNKT MELLAN INKOMST- OCH KONSUMTIONSSKATT
Konsumtionsvaror och tjänster beskattas med indirekt skatt, såsom mervärdesskatt och energiskatt. Hur skulle du ändra
beskattningens tyngdpunkt mellan inkomst- och konsumtionsskatt?
Mycket Till en del
Mycket
Mer mot
mer mot
mer mot Jag skulle
mera mot
beskattning
beskattning beskattning behålla
beskattning
av
av
av
nuvarande
av
konsumtion
inkomster inkomster
konsumtion
28. BESKATTNING AV PENSIONÄRER
Tycker du att pensionsinkomster (i relation till löneinkomster) beskattas

alldeles för
lite

för lite

passligt

för mycket

alldeles för
mycket

29. IDEALISK KAPITALSKATTEGRAD
I Finland är (platt)skattegraden på kapitalinkomster för tillfället 30 %. Vad tycker du skulle vara lämplig skattegrad?
(procent, använd punkt (.) för att avskilja decimal)
30. FORMEN PÅ SKATTEGRADSKURVAN FÖR KAPITALINKOMSTER
Platt eller progressiv skatt på kapitalskatt? Välj det alternativ som är bäst för dig.

helt platt skatt (alla kapitalinkomster beskattas med samma xx.x %)
annars platt skatt, men mindre kapitalinkomster (under 5 000 euro i året) är skattefria
svagt progressiv beskattning (skatteprocenten stiger då inkomsterna ökar)
rätt stark progressiv beskattning
starkt progressiv beskattning
Övrigt, specificera
31. ÄNDRING AV ARVSBESKATTNINGEN
Borde arvsskatten enligt dig generellt:
sänkas
mycket

sänkas

hållas
oförändrad

höjas

höjas
mycket

32. HUR PENSIONSINDEXET BILDAS
Indexet som bestämmer utvecklingen av pensionärernas pensionsinkomster är bildat så att utvecklingen av
lönenivån påverkar indexet till 20 % och kostnadsutvecklingen till 80 %. Då inkomstnivån stigit snabbare än kostnaderna har
pensionerna därmed stigit långsammare än inkomsterna för dem i arbetsför ålder.
Hur skulle du själv välja fördelningen? Ange i procent (0-100) så att summan av delarna är 100.

(%)
Vikten av
inkomstnivån
Vikten av
kostnadsnivån
33. ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL FÖR SAMHÄLLETS SKATTEINTÄKTER OCH ANDRA INTÄKTER (DEL 1)

Hur skulle du fördela de skatte-, placerings- och andra intäkter samhället får mellan följande ändamål:
förändring
jag skulle
minska
mycket

jag skulle
minska en
aning

jag skulle
hålla det
oförändrat

jag skulle
jag skulle öka
öka en aning mycket

hälsovård,
åldringsvård
väg-, vatten-,
järnvägsnätverk
osv.
öka
pensionärernas
inkomstnivå
grundutbildning
försvarsmakten
(militär
funktionsförmåga)
som buffert i fall
av ekonomiska
kriser
internationell
utvecklingshjälp
och humanitär
hjälp
arbetslösa och
utslagna
förebygga
kriminalitet och
våld
glest befolkade
områden
bibliotek, konst
och motsvarande
offentligt stödda
kulturtjänster
placera i objekt
som ger maximal
avkastning men
med hög risk
34. ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL FÖR SAMHÄLLETS SKATTEINTÄKTER OCH ANDRA INTÄKTER (DEL 2)
Hur skulle du fördela de skatte-, placerings- och andra intäkter samhället får mellan följande ändamål:
förändring

jag skulle
minska
mycket

jag skulle
minska
aningen

jag skulle
hålla det
oförändrat

jag skulle jag skulle
öka en
öka
aning
mycket

skydd av miljö och klimat
sport- och
motionsmöjligheter
stöd till lokala kulturer
stöd till finländsk
industriell varuproduktion
stöd till toppbegåvningar
utveckla
datakommunikationsnät
stöd till offentliga
masskommunikationsmedel
(YLE,...)
driva minoritetsgruppers
intressen
sammanjämkning av arbete
och familj (t.ex. dagvård)
stöd till lantbruk
småföretagsverksamhet
stöd till internationalisering
Övrigt, specificera
Övrigt, specificera
35. ARBETSRELATERADE SJUKDOMAR (allvarlighet)
Har det konstaterats mer eller mindre allvarliga fysiska eller psykiska sjukdomar som man tror eller vet beror på ditt arbete?
Karaktär
inte alls

lindriga

aningen
allvarliga

allvarliga

Fysiska
sjukdomar
Psykiska
sjukdomar
36. BEHOV AV MEDICIN I ANSLUTNING TILL ATT ORKA
Har du under det senaste året använt

sömnmedicin
depressionsmedicin
annat motsvarande, vad

mycket
allvarliga

37. SJUK UNDER DET SENASTE ÅRET (dagar)
Ange antalet dagar {0,1,2,...,365/366} som du på grund av sjukdom till största delen varit oförmögen att fungera.
(d)
38. ANDRA FRÅGOR OM TILLFREDSSTÄLLELSE OCH VÄLBEFINNANDE
Hur sant har de följande påståendena varit för dig?
Sanningshalt
inte alls sant lite sant
Jag lyckas
förverkliga sådant
som är viktigt för
mig
Mitt psykiska
tillstånd är utmärkt
(sinnesstämning,
tankeverksamhet,
minne)
Mitt fysiska
tillstånd är utmärkt
(kroppsfunktioner,
sinnen)
Människor som
har med mig att
göra och
verksamheten dem
emellan är idealisk
ur min synpunkt
Jag sover
tillräckligt
Arbetsgivaren
behandlade mig
rejält vid
pensioneringen
De andra i
arbetsgemenskapen
(arbetskamrater,
kolleger osv.)
behandlade mig
rejält vid
pensioneringen
Pensioneringen var
en positiv sak för

halvt sant

mestadels
sant

helt sant

mig
Mitt liv är
nuförtiden tryggt
och säkert
39. ATTITYDER I ANSLUTNING TILL SAMHÄLLET
Till vilken grad håller du med följande påståenden?
inte alls
sant
Arbetslivet och
anställningsvillkoren
har försämrats sedan
min tid
Äldre borde starkare
börja driva sina egna
frågor och rättigheter
Erfarenhet som
kommer av ålder
uppskattas och
respekteras i det
finländska samhället
Pensionsåldern borde
höjas vartefter
människornas
livslängd ökar
Fackföreningsrörelsen
har lyckats med
utvecklingen av
arbetslivet
De politiska
beslutsfattarna har
lyckats med
utvecklingen av
arbetslivet
Företags- och
affärsvärlden har
lyckats förbättra
välbefinnandet i
samhället
I det finländska
samhället upplevs de
äldre bara som
ekonomisk kostnad
och börda

lite sant

halvt sant

mestadels
sant

helt sant

Min ekologiska
livsmiljö (natur,
klimat) är idealisk
40. OSÄKERHETSFAKTORER I NÄRA FRAMTID
Då du tänker på din nära framtid, i vilken grad orsakar följande saker dig oro eller osäkerhetskänsla?

inte alls
klar försämring av
den egna hälsan
utkomstproblem
användning av droger
och drogproblem
rädsla för våld
osäkert boende,
bostadsförhållandena
människornas
likgiltighet
en nära människas
sjukdom eller skada
hälsovårdstjänsternas
tillgänglighet och
kvalitet
socialtjänsternas
tillgänglighet och
kvalitet
ensamhet, rädsla för
att bli ensam
ojämlikt samhälle
de egna datatekniska
färdigheternas
tillräcklighet för att
använda tjänster på
webben
oro över att klara sig
självständigt
barnens eller
barnbarnens framtid
miljöförstörelse och
överkonsumtion av
naturresurser
Övrigt, specificera

lite

måttligt

rätt mycket

väldigt
mycket

41. TOTAL TILLFREDSSTÄLLELSE MED LIVET
Med beaktande av alla faktorer, hur nöjd är du med hela ditt liv?
Graden av tillfredsställelse, procent (%)
0%

10 %

20 %
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40 %

50 %
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80 %

90 %

100 %

Tillfredsställelse
42. RÅD OCH LÄRDOM TILL YNGRE
Vilka råd skulle du vilja ge dem i arbetsför ålder och till generationen som kommer efter dem?

43. HÄLSNINGAR TILL FÖRBUNDET

44. UPPDATERING AV UPPGIFTER

Mina medlemskapsuppgifter kan uppdateras i förbundets medlemsregister
45. MEDLEMSNUMMER eller PERSONNUMMER om du svarade "Ja" till uppdatering av uppgifter.
Fackförbundet Pros medlemsnummer eller personnumret (medlemsnumret finns på ditt medlemskort och är högst 8-siffrigt
medan personnumret har formen DDMMÅÅ-XXXX).
46. KONTAKTUPPGIFTER FÖR UTLOTTNINGEN (behandlas skilt från enkäten):
Förnamn
Släktnamn
Postadress
(gata)
Postnummer
Postort
E-post
LYCKA TILL I UTLOTTNINGEN!

