Ammattiliitto Pron arvo- ja asennetutkimus 2015

Tervetuloa vastaamaan Ammattiliitto Pron arvotutkimukseen.
Vastausaikaa on 30.9.2015 asti.
Voit vastata kyselyyn useammassa erässä sivujen alalaidassa keskellä olevasta "Jatka myöhemmin"
-painikkeesta, josta saat myös tarkemmat ohjeet. Älä koskaan välitä eteenpäin kyselyn avautuessa saamaasi
henkilökohtaista linkkiä.
Kyselyssä on neljä (4) sivua varsinaisia arvo- ja asennekysymyksiä ja yksi (1) sivu koskien asioita kuntavaikuttamisesta.
Jos jokin kysymys ei kosketa sinua (esim. olet jo eläkkeellä), niin siirry seuraavaan kysymykseen.
Lisätietoja tutkimuksesta saat Pron tutkijalta Petri Palmulta (petri.palmu@proliitto.fi) 050-4446390.
Kiitos osallistumisestasi!
Jorma Malinen

Petri Palmu

puheenjohtaja

tutkija

Muut tutkimusaiheiset kysymyksesi voit lähettää: tutkimus@proliitto.fi
Vastaaminen alkaa alla olevasta "Jatka" -painikkeesta.
1. SUKUPUOLI

Nainen
Mies
2. SYNTYMÄVUOSI (VVVV)
3. 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
4. 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
5. PRON JÄSENYYDEN KESTO (vuotta)
Kuinka monta vuotta olet yhteensä ollut ammattiliitto Pron ja sen edeltäjien jäsen? Ilmoita luku enintään puolen vuoden
tarkkuudella (0,1,2,... käytä pistettä (.) desimaalierottimena). Jos et ole Ammattiliitto Pron jäsen, niin jätä tyhjäksi.
6. Missä määrin seuraavat väittämät sopivat sinuun?
Aste
ei lainkaan vähän
Seuraan työelämään ja
yhteiskuntaan liittyviä
asioita perusteellisesti.
Minulla ei ole yleensä
mitään sanottavaa siihen,
mitä yhteiskunnassa,
työelämässä ja
maailmassa tapahtuu.
Yhteiskuntaan,
työelämään ja
ympäröivään maailmaan
liittyvät asiat ovat niin
monimutkaisia, että
minun on vaikea

puoliksi

enimmäkseen täysin

ymmärtää niitä.
Haluan vaikuttaa siihen,
miten työelämää ja
yhteiskuntaa kehitetään.
Olen valmis
osallistumaan
voimakkaisiin
työtaistelutoimiin (esim.
lakko) työelämääni
koskevissa asioissa
Olen valmis
osallistumaan
voimakkaisiin
mielenilmauksiin
(mielenosoitukset ym.)
muissa minulle tärkeissä
yhteiskunnallisissa
asioissa
Ammattiyhdistysliikkeen
ja poliittisten puolueiden
tulee olla vahvasti
sidoksissa toisiinsa.
Asioihin vaikuttaminen
tulee tapahtua enemmän
järjestelmän ylätasolla
(poliittinen järjestelmä,
vallanpitäjät) kuin
alatasolla (työpaikat,
paikalliset, pienet
yhteisöt jne.).
Luotan siihen, että muut
pystyvät tekemään hyviä
päätöksiä minulle
tärkeistä asioista.
Haluan, että
työehdoistani sovitaan
paikallisesti
(työpaikkatasolla, tehden
työnantajan kanssa
poikkeamia laista tai
työehtosopimuksista).
Yksittäisten
ammattiliittojen tulisi
yhdistyä suuremmiksi
liittokokonaisuuksiksi
(liittofuusiot).
7. Kuinka aktiivinen olet ammattiyhdistystoiminnassa? Esimerkiksi luottamustehtävät, yhdistys- ja

työpaikkatoiminta, Pro-vastaava jne.
0 Ei
lainkaan
aktiivinen

1

2

3

4

5
Puolittain
aktiivinen

6

7

8

9

10
Äärimmäisen
aktiivinen

8. Missä seuraavista työmarkkina-asemista olet ollut viimeisen kolmen vuoden aikana? Valitse itseäsi koskevat
vaihtoehdot listasta

Toistaiseksi jatkuva (vakituinen) työsuhde
Määräaikainen työsuhde
Työtön
Lomautettu
Yrittäjä
Eläkeläinen
Opiskelija
Perhe-, vuorottelu- ym. vapaalla
Sairauslomalla
Jokin muu, mikä
9. Millä toimialalla olet pääsääntöisesti työskennellyt viimeisen kolmen vuoden aikana? Valitse työpaikkaasi
parhaiten kuvaava toimiala.

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
10. Mihin tuloluokkaan olet keskimäärin kuulunut viimeisen kolmen vuoden aikana? Ilmoita keskimääräinen
kuukausiansiosi bruttotuloina eli euroina ennen veroja.
0 ‒ 999
1000 ‒ 1499
1500 ‒ 1999
2000 ‒ 2499
2500 ‒ 2999
3000 ‒ 3499
3500 ‒ 3999

4000 ‒ 4499
4500 ‒ 4999
5000 ‒ 5499
5500 ‒ 5999
6000 ‒ 6499
6500 ‒ 6999
7000 ‒ 9999
10 000 - 14 999
15 000 e/kk tai yli
11. OMAN VARALLISUUDEN ARVO (euroa)
Arvioni kotitalouteni varallisuuden arvosta (yhteenlasketusti 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 miljoonaa euroa tai enemmän
12. PERUSTULO
Perustulolla tarkoitetaan jokaiselle yhteiskunnan jäsenelle ilman ehtoja ja vastikkeetta maksettavaa perustoimeentuloturvaa.
Perustulon tavoitteena on yksinkertaistaa monimutkaista tukiviidakkoa, helpottaa työn ja sosiaaliturvan
yhteensovittamista. Suuri- ja keskituloisilta perustulon tuoma tulonlisäys perittäisiin takaisin ansiotuloverotuksessa.
Perustulon toteuttamiseksi on useita erilaisia malleja.
Haluaisitko, että Suomessa olisi perustulo (veroton, käteen jäävä)?

En halua perustuloa
Kyllä, tasoltaan 600 euroa kuukaudessa
Kyllä, tasoltaan 800 euroa kuukaudessa
Kyllä, tasoltaan 1000 euroa kuukaudessa

Kyllä, tasoltaan 1200 euroa kuukaudessa
Kyllä, tasoltaan 1500 euroa kuukaudessa
Kyllä, tasoltaan 2000 euroa kuukaudessa
Kyllä, tasoltaan enemmän kuin 2000 euroa kuukaudessa
13. Keitä muita asuu kanssasi samassa kotitaloudessa? Puolisolla tarkoitetaan avopuolisoa, aviopuolisoa, tai puolisoa
rekisteröidyssä parisuhteessa. Jätä tyhjäksi, jos asut yksin.
Lukumäärä
1
2
3
4
5
Puoliso
6
7
8
9
10 tai
enemmän
1
2
3
4
0–6-vuotiaita
lapsia

5
6
7
8
9
10 tai
enemmän

1
2
3
4
7–17-vuotiaita
lapsia

5
6
7
8
9
10 tai
enemmän
1
2
3
4

18-v tai
vanhempia
lapsia

5
6
7
8
9
10 tai
enemmän
1
2

Joku muu,
ketä

3
4
5

6
7
8
9
10 tai
enemmän
14. Asuinpaikkakunta. Valitse asuinpaikkasi kuntien tai muiden maantieteellisten alueiden joukosta.

Akaa
Alajärvi
Alavieska
Alavus
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
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
Karkkila

Karstula
Karvia
Kaskinen
Kauhajoki
Kauhava
Kauniainen
Kaustinen
Keitele
Kemi
Kemijärvi
Keminmaa
Kemiönsaari
Kempele
Kerava
Keuruu
Kihniö
Kinnula
Kirkkonummi
Kitee
Kittilä
Kiuruvesi
Kivijärvi
Kokemäki
Kokkola
Kolari
Konnevesi
Kontiolahti
Korsnäs
Koski Tl
Kotka

Kouvola
Kristiinankaupunki
Kruunupyy
Kuhmo
Kuhmoinen
Kumlinge
Kuopio
Kuortane
Kurikka
Kustavi
Kuusamo
Kyyjärvi
Kärkölä
Kärsämäki
Kökar
Köyliö
Lahti
Laihia
Laitila
Lapinjärvi
Lapinlahti
Lappajärvi
Lappeenranta
Lapua
Laukaa
Lemi
Lemland
Lempäälä
Leppävirta

Lestijärvi
Lieksa
Lieto
Liminka
Liperi
Lohja
Loimaa
Loppi
Loviisa
Luhanka
Lumijoki
Lumparland
Luoto
Luumäki
Luvia
Maalahti
Maarianhamina
Marttila
Masku
Merijärvi
Merikarvia
Miehikkälä
Mikkeli
Muhos
Multia
Muonio
Mustasaari
Muurame
Mynämäki
Myrskylä

Mäntsälä
Mänttä-Vilppula
Mäntyharju
Naantali
Nakkila
Nastola
Nivala
Nokia
Nousiainen
Nurmes
Nurmijärvi
Närpiö
Orimattila
Oripää
Orivesi
Oulainen
Oulu
Outokumpu
Padasjoki
Paimio
Paltamo
Parainen
Parikkala
Parkano
Pedersören kunta
Pelkosenniemi
Pello
Perho
Pertunmaa
Petäjävesi

Pieksämäki
Pielavesi
Pietarsaari
Pihtipudas
Pirkkala
Polvijärvi
Pomarkku
Pori
Pornainen
Porvoo
Posio
Pudasjärvi
Pukkila
Punkalaidun
Puolanka
Puumala
Pyhtää
Pyhäjoki
Pyhäjärvi
Pyhäntä
Pyhäranta
Pälkäne
Pöytyä
Raahe
Raasepori
Raisio
Rantasalmi
Ranua
Rauma

Rautalampi
Rautavaara
Rautjärvi
Reisjärvi
Riihimäki
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
Suomussalmi
Suonenjoki
Sysmä
Säkylä
Taipalsaari
Taivalkoski
Taivassalo
Tammela
Tampere
Tervo
Tervola
Teuva
Tohmajärvi
Toholampi
Toivakka
Tornio
Turku
Tuusniemi
Tuusula
Tyrnävä
Ulvila
Urjala
Utajärvi

Utsjoki
Uurainen
Uusikaarlepyy
Uusikaupunki
Vaala
Vaasa
Valkeakoski
Valtimo
Vantaa
Varkaus
Vehmaa
Vesanto
Vesilahti
Veteli
Vieremä
Vihti
Viitasaari
Vimpeli
Virolahti
Virrat
Vårdö
Vöyri
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
15. Missä määrin seuraavat väittämät kuvaavat sinua?
Aste
ei lainkaan
Minulla on
jatkuva tarve
etsiä ongelmia,
joita ratkaista ja
synnyttää
kokonaan uutta.
Olen valmis
siirtämään
resursseja
hyväosaisilta
heikommista
lähtökohdista
tuleville
ihmisille
Kaihdan
kaikenlaisia
riskejä ja
epävarmuutta
elämässäni
Haluan olla
riippumaton
muista ihmisistä
ja päättää itse
omista asioistani
Haluan
kuunnella itseeni

vähän

puoliksi

enimmäkseen täysin

nähden hyvin
erilaisten
ihmisten arvoja
ja mielipiteitä
Nautin
kilpailusta ja
haluan olla paras
asioissa.
Sopeudun
vaivatta
isoihinkin
muutoksiin
elämässäni
Mielestäni
ihmisten on
noudatettava
sääntöjä ja
käskyjä.
Haluan
vaikutusvaltaa ja
auktoriteettia
muihin ihmisiin
nähden.
Teen suuriakin
päätöksiä usein
nopeasti ja
vaistonvaraisesti
Haluan elämääni
jatkuvasti
vaihtelua ja
yllätyksiä.
Huvittelu ja
vapaa oleskelu
on minulle
työntekoa
tärkeämpää.
16. Seuraavassa on lueteltu yleisiä aatteellisia ja yhteiskunnallisia näkemyksiä. Missä määrin samaa mieltä olet
väittämistä?
Aste
ei lainkaan vähän
Rikoksista pitäisi
langettaa nykyistä
ankarampia
rangaistuksia ja kieltoja.

puoliksi

enimmäkseen täysin

Uskonto antaa
korvaamatonta voimaa
elämässäni.
Vastuu ihmisestä ja
hänen toimeentulostaan
on yksilöllä itsellään, ei
yhteiskunnalla.
Hyväksyn
yhteiskunnan eritasoilla
toimivat hyvä veli
-verkostot.
Ihmisen ei kannata
käyttää elämäänsä
maapallon
tulevaisuuden
suojelemiseksi, vaan
ottaa siitä kaikki hyöty
ja ilo irti tässä ja nyt.
En hyväksy eettisesti
tai moraalisesti väärää
toimintaa, vaikka siitä
ei rangaistaisikaan
laissa.
Käsitykseni maailmasta
ja elämästä perustuu
vain tieteeseen, oikeaksi
todistettuihin lakeihin,
teorioihin ja logiikkaan.
Vaihtoehtoiset
selitykset ovat vääriä
(esim. henkitieteet,
luontaishoidot,
astrologia jne.).
Töiden vältteleminen
on vääryys muita
ihmisiä kohtaan.
Sota tai aseellinen
väliintulo on
hyväksyttävä keino
edistää rauhaa.
Ihmisen oman edun
tavoittelu on osa
eloonjäämiskamppailua,
josta ei pidä rangaista.
Ihmisen tulee saada
vapaasti kertoa
mielipiteensä asioista

tai ihmisistä, joista ei
pidä.
17. Mihin yhteiskuntaluokkaan katsot ensisijaisesti kuuluvasi?

Alimpaan luokkaan
Työväenluokkaan
Alempaan keskiluokkaan
Keskiluokkaan
Ylempään keskiluokkaan
Alempaan yläluokkaan
Ylimpään luokkaan
En mihinkään luokkaan
En osaa sanoa
18. Missä määrin seuraavat väittämät kuvaavat sinua?
Aste
ei lainkaan
Haluan opiskella ja
kouluttautua läpi
työurani.
Haluan elää
yksinkertaisesti
luonnon
läheisyydessä, jossa
omat vähäiset
tarpeet tuotetaan
enimmäkseen itse
(omavaraistalous).
Ihailen ihmisiä,
jotka hakeutuvat
toisten seuraan,
johtavat puhetta ja
keräävät huomiota.
Työttömyys on
minulle todellinen
vaihtoehto huonolle
työlle.
Haluan tehdä usein
vapaaehtoistyötä
edistääkseni

vähän

puolittain

enimmäkseen täysin

tärkeinä pitämiäni
asioita.
Työni ei saa kärsiä
perhe- ja
ystävyyssuhteitteni
vuoksi.
Palkkaani voisi
vähentää, jos
työmäärääni
vähennettäisiin ja
vapaa-aikani
lisääntyisi.
Vanhempana
käyttäisin ajan ja
rahan lasteni
menestyksen eteen,
vaikka se estäisi
omien halujeni ja
kiinnostuksen
kohteitteni
toteuttamiseen.
En halua sitoutua
yhteen
työnantajaan kovin
pitkäksi aikaa.
Minulle on tärkeätä,
että käytössäni on
aina viimeisintä
muotia tai
teknologiaa olevia
tuotteita ja
palveluja.
Haluan toimia
yrittäjänä jossain
vaiheessa elämääni.
Haluan irtautua
työelämästä useiksi
vuosiksi tehdäkseni
itselleni, perheelleni
ja läheisilleni
tärkeitä asioita.
19. PUOLUEKANTA
Alla on aakkosjärjestyksessä tällä hetkellä rekisteröidyt poliittiset puolueet Suomessa. Valitse puolueista tällä hetkellä
sinulle kaikkein sopivin.

Kansallinen Kokoomus (Kok.)

Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta (KTP)
Perussuomalaiset (PS)
Suomen Keskusta (Kesk.)
Suomen Kommunistinen Puolue (SKP)
Suomen Kristillisdemokraatit (KD)
Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP)
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP)
Vasemmistoliitto (Vas.)
Vihreä liitto (Vihr.)
Jokin muu puolue, mikä
20. Missä määrin samaa mieltä olet seuraavista väittämistä?
Aste
ei lainkaan
Ihmisten
hyvinvoinnin
jatkuminen voi
perustua vain
jatkuvasti
lisääntyvään
tavaroiden ja
palvelujen
tuotantoon ja
kulutukseen.
Hyväksyn, että
valtion
velkaantuessa
lainanmaksuvastuu
siirretään tuleville
sukupolville.
Haluaisin, että
talouden ja rahan
vaikutusvalta
ihmisiä koskevassa
päätöksenteossa
olisi nykyistä
vähäisempää.
Veronkierto ja
siihen liittyvä
harmaa talous on

vähän

puoliksi

enimmäkseen täysin

hyväksyttävää.
Kansantalouden
kasvu pitäisi jakaa
yhtä suurina
palkankorotuksina
kaikille aloille
huolimatta
yksittäisten
toimialojen
menestyksestä.
Julkista omistusta
yritystoiminnassa
pitäisi lisätä.
Tavaroiden ja
palvelujen
mainontaa ja
markkinointia tulisi
vähentää
merkittävästi.
Suomen rajojen
tulisi olla
mahdollisimman
avoimet
kaupankäynnille ja
työvoiman
liikkumiselle
Yritysten tärkein
tarkoitus on
tuottaa
mahdollisimman
paljon rahallista
voittoa
omistajilleen.
Ostan yleensä aina
hinnaltaan
halvimman
tuotteen tai
palvelun.
Haluaisin elää
jakamistaloudessa,
jossa tavarat ym.
ovat useamman
kotitalouden tai
ihmisen
yhteisomistuksessa
ja -käytössä (esim.
auto,

harrastusvälineet,
työvälineet,
tekniset laitteet,
vaatteet,
yhteiskeittiö jne.).
21. Tulisiko verorakenne pitää ennallaan vai muuttaa? Arvioi kukin verolaji erikseen.
Muutos
keventää
paljon

keventää
vähän

pitää
ennallaan

kiristää
vähän

kiristää
paljon

Ansiotulojen verotus
Pääomatulojen verotus
Arvonlisäverotus
Energia- ja
ympäristöverotus
Alkoholi- ja tupakkaverotus
Polttoaineverotus
Perintöverotus
Yritys- ja yhteisöverotus
Omaisuus/varallisuusverotus
Jokin muu, mikä
22. Missä määrin haluaisit kohdentaa maksamiasi veroja ja taloudellista rahapääomaa seuraaviin kohteisiin?
Muutos
vähentää
paljon
Työttömyyden ja
työllisyyden hoitoon
Sosiaaliturvaan ja
julkiseen
terveydenhoitoon
Ulkoiseen
turvallisuuteen
(maanpuolustus)
Sisäiseen
turvallisuuteen
(poliisi, palokunta)
Kehitysapuun
(ulkomaille)
Ympäristönsuojeluun
(ilma, maaperä,
vesistöt,..)
Koulutukseen ja
innovaatioihin

vähentää

pitää
ennallaan

lisätä

lisätä paljon

Kulttuuriin (taide,
museot, teatteri,
musiikki,...)
Paikallisuuden
(yhteisöt, kulttuuri,
perinteet)
säilyttämiseen
Infrastruktuuriin ja
rakennushankkeisiin
Elinkeino- ja
yritystoiminnan
tukemiseen
Uusiutuviin
energiamuotoihin
(aurinko, tuuli, puu,
vesi, ...)
Kierrätystalouteen
(tavaroiden ym.
uudelleenkäyttöön).
Julkiseen
liikenteeseen (bussi-,
juna- ym. verkoston
tiheyteen/halvempiin
hintoihin).
Edullisiin vuokra- ja
omistusasuntoihin,
niiden julkisesti
tuettuun tuotantoon
Urheiluun ja
liikuntaan
Jokin muu, mikä
23. Mikä olisi mielestäsi oikeudenmukainen kuukausikorvaus hyvin tehdystä työstä seuraavissa tehtävissä?
Ilmoita euroina ennen veroja eli bruttotuloina.
euro/kk
Suuryrityksen johdossa
(toimitusjohtaja/hallituksen
puheenjohtaja)
Kansanedustajan
tehtävässä
Korkeilla virkamiehillä ja
julkisen hallinnon
johtotehtävissä
Yksityisyrittäjänä
Aktiivisesti työtä
hakevalla työttömällä

Täyden työuran tehneellä
eläkeläisellä
Omassa
ammatissasi/alallasi
Pienemmän yrityksen
johdossa
Suomen pääministerinä
Jokin muu, mikä
24. Kun työntekijä joutuu työttömäksi, kuinka kauan hänelle tulisi mielestäsi maksaa ansiosidonnaista
päivärahaa (A) ja työmarkkinatukea (B) ? (Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha tarkoittaa työttömyyspäivärahaa,
jonka taso perustuu työttömyyttä edeltäneeseen palkkatasoon. Työmarkkinatuki on tarkoitettu ansiosidonnaista
työttömyyspäivärahaa 500 päivää saaneille sekä koulutusta ja ammattia vailla oleville nuorille)

Ei lainkaan
Puoli
vuotta
Vuoden
ajan
A. Ansiosidonnainen
työttömyyspäiväraha

Kahden
vuoden ajan
Kolmen
vuoden ajan
Viiden
vuoden ajan
Niin kauan
kuin
työttömyys
kestää
Ei lainkaan
Puoli
vuotta
Vuoden
ajan

B. Työmarkkinatuki

Kahden
vuoden ajan
Kolmen
vuoden ajan
Viiden
vuoden ajan
Niin kauan
kuin
työttömyys
kestää

25. Missä määrin samaa mieltä olet seuraavista väittämistä?
Aste
ei lainkaan
Hyväksyn muista
kulttuureista tulevien
ihmisten vapaan
muuton Suomeen.
Tuloerojen pitäisi
antaa kasvaa
vapaasti, sillä se saa
ihmiset pyrkimään
parhaisiin tuloksiin.
Hyväksyn jaon
naisten ja miesten
rooleihin ja tehtäviin
yhteiskunnassa.
On oikein, että
maahanmuuttajat
tekevät työt, jotka
eivät kelpaa
suomalaisille.
Valitsisin mieluiten
pidemmän työuran,
josta seurauksena on
korkeampi eläke,
mutta lyhyempi
eläkkeellä oloaika
(hypoteettisessa
tilanteessa, jossa
elinikä on ennalta
vakio).
Julkisin varoin ei
pitäisi kustantaa
sairaudenhoitokuluja,
jotka johtuvat
huonoista
elämäntavoista
(huumeet, alkoholi,
tupakka, ruokavalio
jne.).
En hyväksy, että
alueita
ylikansoitetaan
väestöllisesti
suhteessa niiden
kantokykyyn ja

vähän

puoliksi

enimmäkseen täysin

resursseihin nähden.
Ihmisen maksamat
verot mittaavat
hyvin ihmisen arvoa
ja hyötyä
yhteiskunnalle.
Palkkoja voidaan
alentaa, jos se estää
työttömyyden
kasvun.
Pitkistä työsuhteista
pitää palkita erikseen
(ikä-,
palvelusvuosilisät,
pidemmät lomat,
muut edut)
26. Missä iässä A) haluaisit, B) uskot jääväsi kokoaikaiselle eläkkeelle? Ilmoita kokonaisina vuosina.
A. Ihanteellinen

B. Todellinen

Eläkeikä
27. SOSIAALISEN KANSSAKÄYMISEN KOHTEET JA TAVAT
Kuinka paljon haluat olla tekemisissä tai yhteydessä seuraaviin ihmisryhmiin (ja pitää yhteyttä tietyllä tavalla)? Arvioi
ryhmien suhteellista merkitystä sinulle.
Paljous
ei lainkaan
sukulaiset
kaverit,
ystävät
sinua
(selvästi)
vanhemmat
ihmiset
sinua
(selvästi)
nuoremmat
ihmiset
työyhteisön
jäsenet
kohtaamalla
ihmisiä
fyysisesti
internet,
sosiaalinen
media

vähemmän

siltä väliltä

enemmän

paljon

(Facebook,
sähköposti,
Skype jne.),
virtuaalisten
kanavien
kautta
Jokin muu
1, mikä
Jokin muu
2, mikä
28. Missä määrin samaa mieltä olet seuraavista väittämistä?
Aste
ei lainkaan
Haluan, että
ammattiyhdistysliike
neuvottelee työehdot
puolestani sen sijaan,
että neuvottelisin ne
itse työantajani
kanssa.
Yritysten olisi
luotava hyvinä
taloudellisina aikoina
puskureita huonojen
aikojen varalle
(tarkoittaa vähempää
palkkojen,
palkkioiden,
osinkojen ja
voittojen jakamista).
Ammattiliittojen
pitää tukea ja ajaa
myös muiden kuin
omien jäsentensä
asioita (esim.
vähemmistöryhmät,
syrjäytyneet).
Suomalaista
tuotantoa ja tuotteita
tulee ehdottomasti
suosia, vaikka ne
olisivatkin
tuontitavaroita
kalliimpia.
Suomen on autettava
pulassa olevia muita

vähän

puoliksi

enimmäkseen täysin

maita, vaikka ne
olisivat aiheuttaneet
ongelmansa itse.
Koulutuksen
rahoituksessa tulisi
satsata enemmän
perusopetukseen
(ala- ja yläaste,
ammattikoulu, lukio)
kuin
korkeampiasteiseen
koulutukseen
(ammattikorkeat,
yliopistot).
Työnantajien tulee
huolehtia työelämän
aikana tapahtuvan
koulutuksen
kustannuksista
verovaroista
tapahtuvan
rahoituksen sijaan.
Ydinvoiman on
oltava yksi Suomen
energiamuodoista.
Liittoon
kuulumattomat ovat
työpaikoilla
vapaamatkustajia,
jotka hyötyvät
ilmaiseksi liiton
tekemästä työstä.
Työntekijöiden
irtisanominen olisi
tehtävä helpommaksi
(irtisanomissuojan
heikentäminen).
29. Kun ajattelet yhteiskunnan ja työelämän tulevaisuutta kymmenen vuotta eteenpäin, niin missä määrin uskot
seuraavien toimijoiden lisäävän tai vähentävän ongelmia omalla kohdallasi.
Muutos
lisää
ongelmia
paljon
Poliitikot ja
poliittiset puolueet

lisää
ongelmia
jonkin
verran

pitää
tilanteen
ennallaan

vähentää
ongelmia
jonkin
verran

vähentää
ongelmia
paljon

Yritykset ja
työnantajajärjestöt
Oma liittosi
(Ammattiliitto Pro)
ja muu ay-liike
Poliisi ja
oikeusjärjestelmä
Tiedotusvälineet ja
media
Euroopan unioni ja
euro
Kansainväliset
yhteistyö,- kauppaja
rahoitusorganisaatiot
Tutkimuslaitokset ja
muut
asiantuntijatahot
Pankit ja
rahoituslaitokset
Kirkko ja muut
uskonnolliset
liikkeet
Vapaaehtoisjärjestöt
ja kansalaisliikkeet
Julkinen hallinto ja
korkeat virkamiehet
Suurvaltiot (USA,
Kiina, Venäjä, ...)
Jokin muu, mikä
30. Kun ajattelet kymmenen vuotta eteenpäin, niin mielestäsi kuinka merkittäviä ongelmia ja uhkia seuraavat
asiat ovat suomalaisessa yhteiskunnassa?
Aste
melko
ei lainkaan
vähäinen
uhka
uhka
Pitkäaikaistyöttömyys
ja syrjäytyminen
Tuloerojen kasvu
Väestön ikääntyminen
Kansanterveys ja
epäterveelliset
elämäntavat

kohtalainen
uhka

melko
erittäin
suuri uhka suuri uhka

Ympäristön
saastuminen ja
ilmastonmuutos
Maahanmuutto ja
ulkomainen työvoima
Teknologioiden nopea
kehitys ja
automatisaatio
Yksityisyyden suojan
ja kuluttajien oikeuksien
heikkeneminen,
tietomurrot
Rikollisuus, terrorismi
ja vandalismi
Alueiden eriytyminen ja
slummiutuminen
Yhteiskunnan
eriarvoistuminen ja
yhteisöllisyyden
heikkeneminen
Elämänrytmin
nopeutuminen ja
aikapula
Ihmiskauppa ja
prostituutio
Työehtojen ja
työelämän
huonontuminen
Harmaa talous ja pimeä
työ
Suomalaisten yritysten
siirtyminen
ulkomaalaisomistukseen
Suomalaisen työn ja
työpaikkojen
siirtyminen ulkomaille
Suuryritysten
monopolivalta
Julkisten palveluiden
(koulutus,
terveydenhuolto,
sosiaalipalvelut)
rapautuminen
Elämän
lääketieteellistyminen ja
lääketieteen vallan

kasvu (medikalisaatio)
Laajalle levinnyt
sotatila, aseellinen
konflikti
Väestön keskittyminen
suuriin
kaupunkikeskuksiin
Tosiasioita
tarkoituksellisesti
vääristävä valheellinen
informaatio (esim.
taloudellisen tai
poliittisen
vallankäyttäjien
taholta).
31. Osallistuminen kunnallista vaikuttamista ja kuntavaaleja koskeviin kysymyksiin. Kysymykset käsittelevät
muun muassa kuntaverojen kohdentamista, kunnallisia vaikuttamiskanavia sekä kuntaliitoksia.
Toivomme, että vastaat myös tähän osioon, jos olet kiinnostunut vaikuttamaan oman paikkakuntasi asioihin.

Kyllä, haluan vastata kunta-asioita käsitteleviin kysymyksiin
32. Missä määrin haluaisit kohdentaa maksamiasi kunnallisveroja seuraaviin kohteisiin?
vähentää
paljon
Vanhusten
kotihoito ja
ruokapalvelu
Terveyskeskus ja
lääkäripalvelut
Lasten päivähoito
Kevyenliikenteen
väylät
Peruskoulu ja
lukio
Liikuntapaikat
Kirjastot ja
kansalaisopistot
Julkinen liikenne
Katujen hoito ja
jätehuolto
Toimeentulotuki
ja sosiaalityö
Sairaankuljetus ja
pelastustoiminta

vähentää

pitää
ennallaan

lisätä

lisätä paljon

Ympäristön
siisteys ja
turvallisuus
Nuorten
ammatillinen
koulutus
Aikuisten
ammatiliinen
koulutus
Työttömien
työllistäminen
Kunnallishallinto
Kaavoitus ja
pientalotontit
Kunnan
työntekijöiden
palkat
Maahanmuuttajien
kotouttaminen
Yritystoiminnan
edistäminen
33. Kuinka tehokkaaksi arvioit seuraavat vaikuttamiskanavat kuntalaisen kannalta?
Tehokkuus
ei lainkaan vähän

puoliksi

enemmäkseen erittäin

Äänestäminen
kunnallisvaaleissa
Suorat yhteydenotot
kunnan virkamiehiin
Suorat yhteydenotot
kunnan luottamusmiehiin
Kansanäänestyksen
toimeenpano
Yhdistystoiminnan
kautta vaikuttaminen
Kunta-aloitteiden
tekeminen
Muutoksenhakuoikeuden
käyttäminen
Jokin muu, mikä
34. Missä määrin samaa mieltä olet seuraavista väitteistä?
(osa koskee kuntalaisten vaikuttamista)
Aste

ei lainkaan
Jos kunnallisen
palvelun laatu on
hyvä, minulle ei ole
väliä, kuka sen
tuottaa.
Haluan maksaa
korkeampaa
kunnallisveroa, jos se
takaa paremmat
kuntapalvelut.
Julkisissa
hankinnoissa ja
rakentamisessa pitäisi
suosia paikallisia
yrityksiä kunnan
oman tuotannon
sijaan.
Peruspalvelut
(terveydenhuolto,
koulut,
sosiaalipalvelut) tulisi
järjestää
maakunnallisesti
kuntien yhteistyöllä
sen sijaan, että
yksittäiset kunnat
vastaavat niistä.
Hyväksyn
valtiovallan
pakkotoimenpiteet
kuntaliitoksen
aikaansaamiseksi,
vaikka ne
kohdistuisivat
kotikuntaani.
Asuinkuntani tulisi
liittää yhteen
naapurikunnan tai
-kuntien kanssa.
Asiakkaan tai potilaan
tulee voida vaikuttaa
omaan
palveluunsa/hoitoonsa
liittyviin asioihin
Palveluiden käyttäjien
kokemuksia on

vähän

puoliksi

enimmäkseen täysin

kerättävä esimerkiksi
asiakaskyselyillä
Tavallisia ihmisiä on
otettava mukaan
palvelujen
suunnitteluun
Tavallisia ihmisiä on
otettava mukaan
palveluja koskevaan
päätöksentekoon
35. Oletko kiinnostunut vaikuttamaan ja toimimaan tärkeiksi kokemiesi asioiden puolesta kunnassasi?

En ole kiinnostunut
Olen kiinnostunut toimimaan paikkakunnallani
Olen kiinnostunut asettumaan ehdokkaaksi kunnallisvaaleissa
36. TYYTYVÄISYYS LIITTOON JA MUIHIN ASIOIHIN
Kun ajattelet alla olevia "systeemejä" kokonaisuutena, niin kuinka tyytyväinen olet ollut niiden tilaan?

Tyytyväisyysaste (%)
50 %
100 %
0 % (täysin
10 % 20 % 30 % 40 % (puoliksi
60 % 70 % 80 % 90 % (täysin
tyytymätön
tyytyväinen)
tyytyväinen)
Ammattiliitto Pron
toiminta
Suomen tilanne
Euroopan tilanne
Maapallon tilanne
Venäjän tilanne
Koko
ammattiyhdistysliikkeen
toiminta
Oma tilanteeni
37. Kerro omin sanoin, mitä mieltä olet Ammattiliitto Pron toiminnasta ja palveluista.

38. Kerro omin sanoin, miten haluaisit liiton jatkossa tukevan työtäsi ja muuta elämääsi.

39. Kerro omin sanoin arvoistasi ja asenteistasi. Voit myös pohtia yhteiskunnassa yleisesti vallitsevia arvoja ja
arvovalintoja.

