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Questions

Page 1

CAA001_

Lähetimme teille jokin aikaa sitten kutsukirjeen, joka sisälsi myös tietosuojalausunnon. Oletteko saanut
tietosuojalausunnon?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kyllä
5. Ei

Page 2

CAA102_

Siinä tapauksessa kertaan lyhyesti tietosuojalausunnon tärkeimmät asiat. Tämän jälkeen vastaan mielelläni
kysymyksiinne. 

Väestöliitto on vastuussa SHARE:n kansallisesta täytäntöönpanosta yhteistyössä SHARE-ERIC:n kanssa.
Haastatteluiden keruun toteuttaa Taloustutkimus Oy SHARE-ERIC:n toimeksiannosta. 

Tutkimuksen tarkoituksena on kerätä tutkijoille terveyttä, sosioekonomista asemaa ja sosiaalisia verkostoja koskeva
aineisto, joka auttaa vastaamaan väestön ikääntymiseen liittyviin tutkimuskysymyksiin. 

Tähän haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista ja kaikkia tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Emme
nauhoita keskustelua. Kirjaan haastattelun vastaukset tietokoneelle. Tiedot säilytetään koodinumeron kanssa eli
yhteystietonne ja nimenne säilytetään tiukasti erillään niistä tiedoista, joita annatte haastattelun aikana.
Yhteystietonne ja nimenne säilytetään SHARE-tutkimuksen viimeisen tutkimusaallon aineistonkeruun loppuun asti.
Aineistokeruun jälkeen haastattelut kerätään yhteen ja niitä käytetään vain tieteellisiin tutkimuksiin ja analyyseihin
ilman että tutkija tietää haastateltavan henkilöllisyyden. Tutkimuksen tulokset julkaistaan vain anonymisoidussa
muodossa. 

Jos haastattelun aikana tulee vastaan kysymys, johon ette halua vastata, kertokaa siitä minulle niin siirrymme
seuraavaan kysymykseen. Osallistumatta jättämisestä ei tule mitään kielteisiä seurauksia. Voitte myös peruuttaa
suostumuksenne milloin tahansa, jolloin se ei päde enää jatkossa. Lisäksi teillä on useita tietosuojaoikeuksia.
Seuraavassa vaiheessa kerron, miten saatte lisätietoja näistä oikeuksista. 

Pidämme erityisen tärkeänä sitä, että ymmärsitte kaikki äsken mainitsemani asiat. Jos jotain jäi epäselväksi, olkaa
hyvä ja kysykää tarkennuksia tässä vaiheessa. 

Suostutteko osallistumaan tähän tutkimukseen? 

IWER: Vastaa kaikkiin vastaajan kysymyksiin
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kyllä, vastaaja suostui osallistumaan.
2. Ei, vastaaja ei suostunut vastaamaan. Haastattelu ei ole mahdollinen.

Page 3

CAA103_

Kiitos. Lisätietoa saatte soittamalla Taloustutkimukseen 010 758 511. Lisäksi voimme lähettää tietosuojalausunnon
uudestaan. Haluatteko, että lähetämme lausunnon teille uudestaan? 

IWER: Anna vastaajalle riittävästi aikaa kirjata puhelinnumero.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kyllä, vastaaaja haluaa, että hänelle lähetetään tietosuojalausunto uudestaan.
2. Ei, vastaaja sai riittävästi tietoa.

Page 4

CAA104_

Jos sinulla on tietosuojalausuntoa koskevia kysymyksiä, vastaan niihin mielelläni. Haluan korostaa, että
haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista ja kaikkia tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Emme nauhoita
keskustelua. Sen sijaan kirjaan haastattelun vastaukset tietokoneelle. Teidän vastauksianne käytetään vain
tieteellisiin tutkimuksiin ja analyyseihin, ilman että tutkija tietää haastateltavien henkilöllisyyttä. Jos ette halua
vastata johonkin kysymykseen, kertokaa siitä minulle niin jatkamme seuraavaan kysymykseen. 

Pidämme erityisen tärkeänä sitä, että ymmärsitte kaikki äsken mainitsemani asiat. Jos jotain jäi epäselväksi, olkaa
hyvä ja kysykää tarkennuksia tässä vaiheessa. 

Suostutteko osallistumaan tähän tutkimukseen? 

IWER: Vastaa kaikkiin vastaajan kysymyksiin.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Tietosuojalausunto on toimitettu haastateltavalle; Haastateltava on antanut suostumuksen.
2. Tietosuojalausunto on toimitettu haastateltavalle; Haastateltava on kieltäytynyt, eikä osallistu. Haastattelu ei ole

mahdollinen. 

Page 5

CAA105_

IWER: Oletko varma, että haastateltava on kieltäytynyt, eikä osallistu tutkimukseen?
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kyllä, haastateltava kieltäytyi. Lopeta haastattelu.
2. Ei, haastateltava antoi suostumuksensa. Jatka haastattelua.

Page 6

CADN042_

IWER: Kirjaa haastateltavan sukupuoli (kysy mikäli epäselvää)
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Mies
2. Nainen

Page 7

CADN002_

Missä kuussa olette syntynyt?
 
Answer type: Integer

Page 8

CADN003_

Minä vuonna synnyitte?
 
Answer type: Integer

Page 9

CAS140_

Monet tuntevat olevansa todellista ikäänsä vanhempia tai nuorempia. Minkä ikäiseksi tunnet itsesi? 

IWER: Kirjaa ikä vuosissa.
 
Answer type: Integer

Page 10

CAHO100_
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IWER: Onko tämä kotitalouden ensimmäinen haastattelu?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kyllä
5. Ei

Page 11

CAHO037_

Kuinka kuvailisitte asuinaluettanne? 

IWER: LUE ÄÄNEEN.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Iso kaupunki
2. Ison kaupungin esikaupunkialue tai laitama
3. Keskisuuri kaupunki
4. Pieni kaupunki
5. Kylä tai maaseutu

Page 12

CAHO136_

Minkä tyyppisessä rakennuksessa kotitaloutenne asuu? 

IWER: LUE ÄÄNEEN
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Yhden perheen erillistalo tai omakotitalo
2. Yhden tai kahden perheen rivi- tai paritalo
3. Useamman asunnon kerrostalo tai rivitalo
4. Joku palveluasumismuoto

Page 13

CAHO032_

Kuinka monta huonetta teillä ja kotitaloutenne jäsenillä on omassa käytössänne? Laskekaa mukaan makuuhuoneet,
mutta älkää laskeko mukaan erillistä keittiötä, kylpyhuoneita tai käytäviä tai mahdollisesti vuokralle tai alivuokralle
antamianne huoneita. 

Varasto-, kellari- ja ullakkotiloja yms. ei lasketa mukaan.
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Answer type: Integer

Page 14

CAA010_

Seuraavaksi esitän kysymyksiä liittyen terveyteenne.
 
Answer type: None

Page 15

CAPH003_

Sanoisitteko, että terveytenne on mielestänne erinomainen, erittäin hyvä, hyvä, tyydyttävä vai huono?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Erinomainen
2. Erittäin hyvä
3. Hyvä
4. Tyydyttävä
5. Huono

Page 16

CAH102_

Jos vertaatte tämänhetkistä terveyttänne kolmen kuukauden takaiseen, sanoisitteko terveytenne parantuneen,
pysyneen samana vai heikentyneen?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Parantunut
2. Pysynyt samana
3. Heikentynyt

Page 17

CAH004_

Sairastatteko jotakin seuraavista sairauksista? Vastatkaa kyllä tai ei kuhunkin kohtaan: 

IWER: Tarkoitamme sitä, että lääkäri on todennut teillä tämän sairauden, ja että teitä joko hoidetaan tämän
sairauden vuoksi tai sairaus vaivaa teitä tällä hetkellä. 
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IWER: LUE ÄÄNEEN
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAH004_1 Lonkkamurtuma?
CAH004_2 Diabetes tai korkea verensokeri?
CAH004_3 Korkea verenpaine?
CAH004_4 Sydänkohtaus (mukaan lukien sydänveritulppa tai sepelvaltimotukos) tai mikä tahansa muu sydänvaiva,
mukaan lukien sydämen vajaatoiminta ?
CAH004_5 Krooninen keuhkosairaus, kuten krooninen keuhkoputkentulehdus tai keuhkolaajentuma?
CAH004_6 Syöpä tai pahanlaatuinen kasvain, mukaan lukien leukemia tai imusolmukesyöpä, mutta pois lukien
hyvälaatuiset ihosyövät ?
CAH004_7 Muu sairaus tai vaiva?
Categories:
1. Kyllä
5. Ei
-1. Ei tiedä
-2. Kieltäytyminen

Page 18

CAPH105_

Missä määrin jokin terveysongelma on vähintään viimeisen puolen vuoden aikana rajoittanut teitä tekemästä
sellaisia asioita, joita ihmiset yleensä tekevät? 

IWER: LUE ÄÄNEEN.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Rajoittanut vakavasti
2. Rajoittanut, mutta ei vakavasti
3. Ei rajoittanut

Page 19

CAPH089_

Onko jokin seuraavista terveysongelmista vaivannut teitä vähintään viimeisen puolen vuoden aikana? Vastatkaa
kyllä tai ei kuhunkin kohtaan 

IWER: LUE ÄÄNEEN
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAPH089_1 Kaatuminen
CAPH089_2 Kaatumisen pelko
CAPH089_3 Huimaus, pyörtymiset tai tajunnan menetykset
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CAPH089_4 Uupumus
Categories:
1. Kyllä
5. Ei
-1. Ei tiedä
-2. Kieltäytyminen

Page 20

CAH006_

Käytättekö säännöllisesti reseptilääkkeitä?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kyllä
5. Ei

Page 21

CAH007_

Käytättekö mitään seuraavista lääkkeistä? Vastatakaa kyllä tai ei kuhunkin kohtaan: Käytättekö siis... 

IWER: LUE ÄÄNEEN.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAH007_1 Kolesterolilääkkeitä?
CAH007_2 Verenpainelääkkeitä?
CAH007_3 Sepelvaltimo- tai aivoverisuonilääkkeitä?
CAH007_4 Muita sydänlääkkeitä?
CAH007_5 Diabeteslääkkeitä?
CAH007_6 Lääkkeitä kroonista keuhkoputkentulehdusta varten?
CAH007_7 Astmalääkkeitä?
Categories:
1. Kyllä
5. Ei
-1. Ei tiedä
-2. Kieltäytyminen

Page 22

CAH110_

Oletteko käynyt kotinne ulkopuolella edellisen kolmen kuukauden aikana?
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kyllä
5. Ei

Page 23

CAH111_

Kuinka usein olette tehnyt jotakin seuraavista viimeisen kolmen kuukauden aikana? Monta kertaa viikossa, noin
kerran viikossa, harvemmin kuin kerran viikossa vai en lainkaan?
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAH111_3 Tavannut yhtä aikaa useampaa kuin viittä henkilöä, jotka eivät kuulu kotitalouteenne?
CAH111_6 Käynyt ostoksilla?
CAH111_7 Käynyt postissa, pankissa tai muussa julkisessa toimipisteessä?
CAH111_8 Käynyt ravintolassa tai kapakassa?
CAH111_11 Käyttänyt julkisia liikennevälineitä?
Categories:
1. Monta kertaa viikossa
2. Noin kerran viikossa
3. Harvemmin kuin kerran viikossa
4. En lainkaan
-1. Ei tiedä
-2. Kieltäytyminen

Page 24

CAH113_

Kiinnitittekö erityistä huomiota edellisen kolmen kuukauden aikana turvavälin pitämiseen kotinne ulkopuolella?
Aina, usein, joskus vai ei koskaan?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Aina
2. Usein
3. Joskus
4. Ei koskaan

Page 25

CAH116_

Noudatitteko yskiessänne tai aivastaessanne erityistä varovaisuutta esimerkiksi yskimällä tai aivastamalla hihaan
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useammin, suunnilleen saman verran vai harvemmin edellisen kolmen kuukauden aikana, verrattuna
koronapandemian ensimmäiseen aaltoon?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Useammin
2. Suunnilleen saman verran
3. Harvemmin

Page 26

CAC140_

Tyypillisenä päivänä edellisen kolmen kuukauden aikana, kuinka monen kotitaloutenne ulkopuolisen henkilön
kanssa olette ollut lähikontaktissa vähintään 15 minuutin ajan? 

IWER: Lähikontaktilla tarkoitetaan korkeintaan kahden metrin etäisyyttä.
 
Answer type: Integer

Page 27

CAC142_

Oletteko matkustanut ulkomaille vähintään kahdeksi vuorokaudeksi koronapandemian alkamisen jälkeen?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kyllä
5. Ei

Page 28

CAC143_

Kuinka monta kertaa matkustitte ulkomaille vähintään 48 tunniksi koronapandemian alkamisen jälkeen?
 
Answer type: Integer

Page 29

CAH017_

Oletteko käyttänyt mitään lääkkeitä Covid-19-tartunnan ehkäisemiseksi? 

IWER: Vitamiinit tai tavalliset lisäravinteet voidaan laskea lääkkeiksi (jos niillä yritetään estää koronaa).
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kyllä
5. Ei

Page 30

CAHC117_

Onko teidät rokotettu Covid-19-virusta vastaan? 

IWER: Koodaa "kyllä" jos vastaaja on saanut vähintään yhden Covid-19 rokotteen.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kyllä
5. Ei

Page 31

CAHC118_

Haluatteko saada rokotteen Covid-19-virusta vastaan? 

IWER: LUE ÄÄNEEN
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kyllä, olen sopinut ajan rokotukseen
2. Kyllä, haluan rokotteen
3. Ei, en halua rokotetta
4. En osaa vielä sanoa

Page 32

CAHC884_

Viimeisen vuoden aikana, oletteko saanut influenssarokotuksen?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kyllä
5. Ei

Page 33
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CAHC119_

Onko teidät rokotettu keuhkokuumetta vastaan viimeisen kuuden vuoden aikana? Viittamme tässä tapauksessa
pneumokokkirokotteeseen.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kyllä
5. Ei

Page 34

CAH020_

Oletteko viimeisen kuukauden aikana ollut hermostunut, huolestunut tai kireä?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kyllä
5. Ei

Page 35

CAH121_1

Oliko se harvemmin, suunnilleen yhtä usein vai useammin kuin ensimmäisen aallon aikana?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Harvemmin
2. Suunnilleen yhtä usein
3. Useammin

Page 36

CAH121_2

Oliko se harvemmin vai suunnilleen yhtä usein kuin ensimmäisen aallon aikana?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Harvemmin
2. Suunnilleen yhtä usein

Page 37



sharew9_corona_main_test

sharew9_corona_main_test_fi_FI_20210517.html[04.02.2022 13:01:37]

CAMH002_

Oletteko viimeisen kuukauden aikana ollut surullinen tai masentunut? 

IWER: Jos osallistuja pyytää selvitystä, sano, että "surullisella tai masentuneella tarkoitetaan toivottomuutta, apeaa
mieltä tai surumielisyyttä"
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kyllä
5. Ei

Page 38

CAMH113_1

Oliko se harvemmin, suunnilleen yhtä usein vai useammin kuin ensimmäisen aallon aikana?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Harvemmin
2. Suunnilleen yhtä usein
3. Useammin

Page 39

CAMH113_2

Oliko se harvemmin vai suunnilleen yhtä usein kuin ensimmäisen aallon aikana?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Harvemmin
2. Suunnilleen yhtä usein

Page 40

CAMH007_

Onko teillä ollut viime aikoina nukkumisvaikeuksia? 

IWER: ÄLÄ LUE ÄÄNEEN
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Vaikeuksia nukkumisessa tai viimeaikainen muutos unirytmissä
2. Ei vaikeuksia nukkumisessa
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Page 41

CAMH118_1

Oliko se harvemmin, suunnilleen yhtä usein vai useammin kuin ensimmäisen aallon aikana?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Harvemmin
2. Suunnilleen yhtä usein
3. Useammin

Page 42

CAMH118_2

Oliko se harvemmin vai suunnilleen yhtä usein kuin ensimmäisen aallon aikana?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Harvemmin
2. Suunnilleen yhtä usein

Page 43

CAMH037_

Kuinka usein tunnette olonne yksinäiseksi? Usein, joskus, vai harvoin tai ei koskaan?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Usein
2. Joskus
3. Harvoin tai ei koskaan

Page 44

CAMH148_

Oliko se harvemmin, suunnilleen yhtä usein vai useammin kuin ensimmäisen aallon aikana?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Harvemmin
2. Suunnilleen yhtä usein
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3. Useammin

Page 45

CAC001_

Seuraavaksi kysyn onko koronainfektio vaikuttanut teihin, perheenjäseniinne, naapureihinne tai ystäviinne.
 
Answer type: None

Page 46

CAC102_

^FL_SincelongC;, onko teillä tai läheisillänne ollut oireita, jotka voisivat johtua koronainfektiosta? Tällaisia oireita
ovat esimerkiksi yskä, kuume, hengitysvaikeudet tai maku- tai hajuaistin heikentyminen. 

IWER: Vastaaja voi miettiä ihmisiä, jotka asuvat lähellä tai jotka ovat läheisiä muuten, kuten ystävät tai
perheenjäsenet.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kyllä
5. Ei

Page 47

CAC103_

Kenellä on ollut tällaisia oireita? Kertokaa suhteenne henkilöön. 

IWER: Merkitse kaikki soveltuvat ja kirjaa lukumäärät oikealla oleviin kenttiin (esim. 3 naapuria). 
IWER: Tiedustele: "Onko vielä muita?"
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Vastaaja itse
2. Puoliso tai kumppani
3. Vanhempi
4. Lapsi
5. Muu kotitalouden jäsen
6. Muu sukulainen kodin ulkopuolella
7. Naapuri, ystävä tai työkaveri
8. Kotihoito, päivittäisissä askareissa auttanut henkilö
97. Muu

CAC103_3b
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Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC103_"

CAC103_4b

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC103_"

CAC103_5b

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC103_"

CAC103_6b

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC103_"

CAC103_7b

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC103_"

CAC103_8b

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC103_"

CAC103_97b

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC103_"

Page 48

CAC104_

(^FL_SinceC;) Oletteko te tai läheisenne saaneet positiivisen tuloksen koronatestissä, toisin sanoen henkilöllä
todettiin koronainfektio?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kyllä
5. Ei

Page 49

CAC105_

Kenellä oli positiivinen testitulos? Kertokaa suhteenne henkilöön. 

IWER: Merkitse kaikki soveltuvat ja kirjaa lukumäärät oikealla oleviin kentiin (esim. 2 lasta). 
IWER: Tiedustele: "Onko vielä muita?"
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Vastaaja itse
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2. Puoliso tai kumppani
3. Vanhempi
4. Lapsi
5. Muu kotitalouden jäsen
6. Muu sukulainen kodin ulkopuolella
7. Naapuri, ystävä tai työkaveri
8. Kotihoito, päivittäisissä askareissa auttanut henkilö
97. Muu

CAC105_3b

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC105_"

CAC105_4b

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC105_"

CAC105_5b

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC105_"

CAC105_6b

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC105_"

CAC105_7b

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC105_"

CAC105_8b

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC105_"

CAC105_97b

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC105_"

Page 50

CAC120_

Oletteko kärsinyt pitkäaikaisista tai pitkittyneistä oireista, joiden koette johtuvan koronainfektiosta? 

IWER: Merkitse kaikki soveltuvat. 

IWER: LUE ÄÄNEEN.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Uupumus
2. Yskä, tukkoisuus, hengästyminen



sharew9_corona_main_test

sharew9_corona_main_test_fi_FI_20210517.html[04.02.2022 13:01:37]

3. Maku- tai hajuaistin heikkeneminen
4. Päänsärky
5. Kipua kehossa, nivelkipu
6. Rinta- tai vatsakipu
7. Ripuli, pahoinvointi
8. Sekavuus
97. Muu
98. Ei mitään

Page 51

CAC122_

Otitteko tai otatteko jotain lääkettä lieventääksenne näitä oireita?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kyllä
5. Ei

Page 52

CAC130_

Kuinka monta kertaa olette käynyt koronatestissä? 

IWER: Laske mukaan kaikki testikerrat tuloksesta riippumatta. 
IWER: Lue ääneen.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. En lainkaan
2. Vain kerran
3. 2-5 kertaa
4. 6-10 kertaa
5. Enemmän kuin 10 kertaa

Page 53

CAC131_

Jouduitteko kertaakaan itse maksamaan näistä testeistä?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kyllä
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5. Ei

Page 54

CAC110_

(^FL_SinceC;) Oletteko te tai läheisenne joutunut sairaalahoitoon koronainfektion vuoksi?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kyllä
5. Ei

Page 55

CAC111_

Kuka joutui sairaalaan? Kertokaa suhteenne henkilöön. 

IWER: Merkitse kaikki soveltuvat ja kirjaa lukumäärät oikealla oleviin kenttiin (esim. 3 työkaveria). 
IWER: Tiedustele: "Onko vielä muita?"
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Vastaaja itse
2. Puoliso tai kumppani
3. Vanhempi
4. Lapsi
5. Muu kotitalouden jäsen
6. Muu sukulainen kodin ulkopuolella
7. Naapuri, ystävä tai työkaveri
8. Kotihoito, päivittäisissä askareissa auttanut henkilö
97. Muu

CAC111_3b

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC111_"

CAC111_4b

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC111_"

CAC111_5b

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC111_"

CAC111_6b

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC111_"
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CAC111_7b

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC111_"

CAC111_8b

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC111_"

CAC111_97b

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC111_"

Page 56

CAC113_

(^FL_SinceC;) Onko kukaan läheisenne kuollut koronainfektioon?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kyllä
5. Ei

Page 57

CAC114_

Ikävä kuulla. Otan osaa. Voitteko kertoa kuka tämä oli? 

IWER: Merkitse kaikki soveltuvat ja kirjaa lukumäärät oikealla oleviin valintaruutuihin
 
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
2. Puoliso tai kumppani
3. Vanhempi
4. Lapsi
5. Muu kotitalouden jäsen
6. Muu sukulainen kodin ulkopuolella
7. Naapuri, ystävä tai työkaveri
8. Kotihoito, päivittäisissä askareissa auttanut henkilö
97. Muu

CAC114_3b

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC114_"

CAC114_4b
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Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC114_"

CAC114_5b

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC114_"

CAC114_6b

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC114_"

CAC114_7b

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC114_"

CAC114_8b

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC114_"

CAC114_97b

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC114_"

Page 58

CAQ105_

^FL_SincelongC;, jätittekö menemättä johonkin hoitoon koronatartunnan pelossa?

(esim. lääkäri, leikkaus, fysioterapia, psykoterapia tms.)
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kyllä
5. Ei

Page 59

CAQ106_

Minkä tyyppiseen hoitoon jätitte menemättä? Vastatkaa kyllä tai ei kuhunkin kohtaan: Jätittekö siis menemättä.. 

IWER: LUE ÄÄNEEN.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAQ106_1 Yleislääkärin tarkastuskäynnille
CAQ106_2 Erikoislääkärin hoitoon (mukaan lukien hammashoito)
CAQ106_3 Suunniteltuun lääketieteelliseen hoitoon (mukaan lukien leikkaukset)
CAQ106_4 Fysioterapiaan, psykoterapiaan, kuntoutukseen?
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CAQ106_97 Muuhun hoitoon
Categories:
1. Kyllä
5. Ei
-1. Ei tiedä
-2. Kieltäytyminen

Page 60

CAQ110_

^FL_SinceC;, oliko teillä terveydenhuollon ajanvaraus, jonka lääkäri tai muu terveydenhuollon henkilö siirsi
myöhemmälle ajankohdalle koronan takia?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kyllä
5. Ei

Page 61

CAQ111_

Minkä tyyppinen hoito piti siirtää? Vastatakaa kyllä tai ei kuhunkin kohtaan: Siirsittekö siis.. 

IWER: LUE ÄÄNEEN.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAQ111_1 Yleislääkärin tarkastuskäyntiä?
CAQ111_2 Erikoislääkärin hoitoa (mukaan lukien hammashoitoa)?
CAQ111_3 Suunniteltua lääketieteellistä hoitoa (mukaan lukien leikkaukset)?
CAQ111_4 Fysioterapiaa, psykoterapiaa, kuntoutusta?
CAQ111_97 Muuta hoitoa
Categories:
1. Kyllä
5. Ei
-1. Ei tiedä
-2. Kieltäytyminen

Page 62

CAQ115_

^FL_SinceC;, onko teiltä koronapandemian puhjettua jäänyt saamatta aika terveydenhuoltoon, yrityksestä
huolimatta?
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kyllä
5. Ei

Page 63

CAQ116_

Minkä tyyppiseen hoitoon ette päässyt? Vastatakaa kyllä tai ei kuhunkin kohtaan: Ette siis päässyt... 

IWER: LUE ÄÄNEEN.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAQ116_1 Yleislääkärin tarkastukseen?
CAQ116_2 Erikoislääkärin hoitoon (mukaan lukien hammashoito)?
CAQ116_3 Suunniteltuun lääketieteelliseen hoitoon (mukaan lukien leikkaukset)?
CAQ116_4 Fysioterapiaan, psykoterapiaan, kuntoutukseen?
CAQ116_97 Muuhun hoitoon
Categories:
1. Kyllä
5. Ei
-1. Ei tiedä
-2. Kieltäytyminen

Page 64

CAQ130_

Oletteko jo päässyt siirretylle ajallenne tai hoidollenne? 

IWER: LUE ÄÄNEEN.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAQ130_1 Yleislääkärin vastaanotto?
CAQ130_2 Erikoislääkärin tai hammaslääkärin vastaanotto?
CAQ130_3 Suunniteltu  hoito, mukaan lukien leikkaus?
CAQ130_4 Fysioterapia, psykoterapia, kuntoutus?
CAQ130_97 Jokin muu hoito?
Categories:
1. Kyllä
5. Ei
-1. Ei tiedä
-2. Kieltäytyminen
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Page 65

CAQ125_

^FL_SinceC;, hoidettiinko teitä sairaalassa?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kyllä
5. Ei

Page 66

CAQ127_

Miten tyytyväinen olitte saamaanne hoitoon? Todella tyytyväinen, melko tyytyväinen, melko tyytymätön vai todella
tyytymätön?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Todella tyytyväinen
2. Melko tyytyväinen
3. Melko tyytymätön
4. Todella tyytymätön

Page 67

CAQ128_

Miksi olitte tyytymätön? 

IWER: Anna vastaajan mainita kaikki syyt ja valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Pitkä odotusaika
2. Liikaa ihmisiä
3. Lääkärillä ja hoitajilla ei ollut aikaa minulle
4. Varusteita tai laitteita puuttui
5. Puutteelliset turvatoimet tartuntoja vastaan
97. Muu syy

Page 68

CAQ120_

^FL_SinceC;, oletteko käynyt lääkärin vastaanotolla tai muussa hoitoyksikössä kuin sairaalassa?
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kyllä
5. Ei

Page 69

CAQ121_

Liittyikö tämä käynti koronaan?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kyllä
5. Ei

Page 70

CAQ122_

Miten tyytyväinen olitte saamaanne hoitoon? Todella tyytyväinen, melko tyytyväinen, melko tyytymätön vai todella
tyytymätön?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Todella tyytyväinen
2. Melko tyytyväinen
3. Melko tyytymätön
4. Todella tyytymätön

Page 71

CAQ123_

Miksi olitte tyytymätön? 

IWER: Anna vastaajan mainita kaikki syyt ja merkitse kaikki sopivat vaihtoehdot.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Pitkä odotusaika
2. Liikaa ihmisiä
3. Lääkärillä ja hoitajilla ei ollut aikaa minulle
4. Varusteita tai laitteita puuttui
5. Puutteelliset turvatoimet tartuntoja vastaan
97. Muu syy
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Page 72

CAQ118_

Kuinka monta kertaa olette koronapandemian alkamisen jälkeen saanut terveyteenne liittyvää neuvontaa etäyhteyden
välityksellä puhelimen, tietokoneen tai muun sähköisen viestimen kautta, jos ollenkaan, videolla tai ilman?
 
Answer type: Integer

Page 73

CAQ119_

Oliko se harvemmin, suunnilleen yhtä usein vai useammin kuin ensimmäisen aallon aikana?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Harvemmin
2. Suunnilleen yhtä usein
3. Useammin

Page 74

CAW001_

Siirrymme seuraavaksi koronakriisin työllisyysvaikutuksiin. Aloitamme teidän työtilanteestanne.
 
Answer type: None

Page 75

CAEP005_

Mikä seuraavista kuvaa parhaiten nykyistä työllisyystilannettanne yleisesti ottaen? 

IWER: Koodaa vain yksi.

IWER: Jos vastaaja on epävarma, katso seuraava ohje: 1. Eläkkeellä (eläkkeellä omasta työstään, mukaan lukien
osa-aikaeläkkeellä, varhaiseläkkeellä, työttömyyseläkkeellä). Eläkkeellä viitataan vain omasta työstään eläkkeellä
olemista. Eläkkeellä oleviksi ei koodata niitä, jotka saavat perhe-eläkettä muusta kuin omasta työstään. Jos he eivät
sovi luokkiin 2–5, heidät pitää laittaa luokkaan Muu. 

IWER: LUE ÄÄNEEN.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
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1. Eläkkeellä
2. Palkansaaja tai itsenäinen yrittäjä (mukaan lukien työskentely perheyrityksessä)
3. Työtön
4. Pysyvästi sairas tai työkyvytön
5. Hoitaa kotia
97. Muu

Page 76

CAW102_

^FL_SincelongC;, jouduitteko työttömäksi, lomautettiinko teidät tai jouduitteko lakkauttaamaan yritystoimintanne?
  

IWER: Liiketoiminnan lopettaminen voi olla väliaikaista tai pysyvää.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kyllä
5. Ei
99. Ei sovellu (eläkkeellä, pysyvästi sairas tai työkyvytön, hoitaa kotia yms.)

Page 77

CAW103_

Kuinka pitkään olitte yhteensä työttömänä, lomautettuna tai kuinka pitkään yritystoimintanne oli lakkautettuna? 

IWER: Yhteenlaskettu luku viikkoina. Laske yhteen työttömyysjaksojen pituudet, jos niitä on useampia. Kokonainen
kuukausi vastaa neljää viikkoa kullekin täydelle kuukaudelle, osittainen viikko vastaa yhtä viikkoa.
 
Answer type: Integer

Page 78

CAEP100_

Siirryittekö eläkkeelle koronapandemian alkamisen jälkeen?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kyllä
5. Ei

Page 79
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CAEP101_

Milloin siirryitte eläkkeelle?
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAEP101_2 Kuukausi (1-12): 
Answer type: Integer
CAEP101_1 Vuosi: 
Answer type: Integer

Page 80

CAEP102_

Siirryittekö eläkkeelle suunnitellusti, aikaisemmin vai suunniteltua myöhemmin?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Suunnitellusti
2. Suunniteltua aikaisemmin
3. Suunniteltua myöhemmin

Page 81

CAEP103_

Johtuiko tämä koronapandemiasta?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kyllä
5. Ei

Page 82

CAW110_

Koronapandemian aikana jotkut työskentelivät kotona, jotkut tavanomaisissa työpaikoissaan ja toiset vaihtoivat
työpaikkaa. Miten kuvaisitte omaa tilannettanne ^FL_sinces;? Vastatkaa kyllä tai ei kuhunkin kohtaan. 

IWER: Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot. 
IWER: Lue ääneen.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Työskenteli kotona
2. Työskenteli tavanomaisessa työpaikassaan kodin ulkopuolella
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3. Työskenteli toisessa paikassa

Page 83

CAW111_

Missä olette pääsääntöisesti tehnyt töitä?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Työskenteli pääsääntöisesti kotona
2. Työskenteli pääsääntöisesti tavanomaisessa työpaikassaan kodin ulkopuolella
3. Työskenteli pääsääntöisesti toisessa paikassa

Page 84

CAW117_

Miten turvalliseksi olette kokenut olonne terveytenne kannalta työpaikallanne? Todella turvalliseksi, melko
turvalliseksi, melko turvattomaksi vai todella turvattomaksi?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Todella turvalliseksi
2. Melko turvalliseksi
3. Melko turvattomaksi
4. Todella turvattomaksi

Page 85

CAW121_

Oletteko vähentänyt työtuntejanne ^FL_sincelongs;? 

IWER: Kysymys liittyy pelkästään aikaan, jolloin vastaaja teki töitä. Työtuntien vähentäminen voi liittyä
väliaikaisiin tai pysyviin muutoksiin vastaajan työajassa.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kyllä
5. Ei

Page 86

CAW122_



sharew9_corona_main_test

sharew9_corona_main_test_fi_FI_20210517.html[04.02.2022 13:01:37]

Kuinka monta tuntia työskentelitte viikkona, jolloin työtunteja kertyi kaikkein vähiten? 

IWER: Kysymys liittyy pelkästään aikaan, jolloin vastaaja teki töitä.
 
Answer type: Integer

Page 87

CAW123_

Minä kuukautena ja vuonna näin tapahtui? 

IWER: Jos vastaaja mainitsee vain yhden kuukauden, lisää tämä kuukausi ja vuosi kohtaan "Jakson
alkamisajankohta" ja jätä toinen kohta tyhjäksi. Jos vastaaja mainitsee useamman kuukauden kestävän jakson, täytä
molemmat kohdat.
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAW123_header1 Jakson alkamisajankohta:
Answer type: None
CAW123_1 Kuukausi (1-12):
Answer type: Integer
CAW123_2 Vuosi:
Answer type: Integer
CAW123_header2 
Jakson loppumisajankohta:
Answer type: None
CAW123_3 Kuukausi (1-12):
Answer type: Integer
CAW123_4 Vuosi:
Answer type: Integer

Page 88

CAW124_

Oletteko lisännyt työtuntejanne ^FL_sincelongs;? Laskekaa mukaan myös ylityöt. 

IWER: Työtuntien lisääminen voi liittyä väliaikaisiin tai pysyviin muutoksiin vastaajan työajassa.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kyllä
5. Ei

Page 89

CAW125_

Kuinka monta tuntia työskentelitte viikkona, jolloin työtunteja kertyi kaikkein eniten?
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Answer type: Integer

Page 90

CAW126_

Minä kuukautena ja vuonna näin tapahtui? 

IWER: Jos vastaaja mainitsee vain yhden kuukauden, lisää tämä kuukausi ja vuosi kohtaan "Jakson
alkamisajankohta" ja jätä toinen kohta tyhjäksi. Jos vastaaja mainitsee useamman kuukauden kestävän jakson, täytä
molemmat kohdat.
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAW126_header1 Jakson alkamisajankohta:
Answer type: None
CAW126_1 Kuukausi (1-12):
Answer type: Integer
CAW126_2 Vuosi:
Answer type: Integer
CAW126_header2 
Jakson loppumisajankohta:
Answer type: None
CAW126_3 Kuukausi (1-12)
Answer type: Integer
CAW126_4 Vuosi:
Answer type: Integer

Page 91

CAE103_

^FL_SincelongC;, saitteko koronakriisistä johtuvaa ylimääräistä taloudellista tukea työnantajalta, valtiolta,
sukulaisilta, ystäviltä ja/tai muilta?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kyllä
5. Ei

Page 92

CAE104_

Keneltä saitte tällaista taloudellista tukea? 

IWER: Koodaa kaikki sopivat vaihtoehdot 
IWER: Kysy: Onko muita?
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Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Työnantaja
2. Valtio
3. Sukulaiset
4. Ystävät
97. Muut

Page 93

CAE114_

Millaista tukea tämä oli? 

IWER: Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Lomautuksesta saatu korvaus
2. Työttömyyskorvaus
3. Toimeentulotuki
4. Muu

Page 94

CAE001_

IWER: Haastatteletko kotitalouden ensimmäistä vastaajaa?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kyllä
5. Ei

Page 95

CAE002_

Seuraavaksi haluaisin kysyä teiltä kotitaloutenne taloudellisesta tilanteesta.
 
Answer type: None

Page 96

CAE100_
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Ovatko taloutenne kuukausitulot olleet samansuuruisia joka kuukausi ^FL_sincelongs;?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kyllä
5. Ei

Page 97

CAE105_

Mikä on ollut kotitaloutenne suurin kuukausittainen kokonaistulo koronapandemian aikana, mukaan luettuna
mahdollinen ylimääräinen taloudellinen tuki, ^FL_sinces;? 

IWER: Merkitse summa valuutassa Euro.
 
Answer type: Integer

Page 98

CAE106_

Minä kuukautena ja vuonna näin tapahtui? 

IWER: Jos vastaaja mainitsee vain yhden kuukauden, lisää tämä kuukausi ja vuosi kohtaan "Jakson
alkamisajankohta" ja jätä toinen kohta tyhjäksi. Jos vastaaja mainitsee useamman kuukauden kestävän jakson, täytä
molemmat kohdat.
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAE106_header1 Jakson alkamisajankohta:
Answer type: None
CAE106_1 Kuukausi (1-12):
Answer type: Integer
CAE106_2 Vuosi:
Answer type: Integer
CAE106_header2 
Jakson loppumisajankohta:
Answer type: None
CAE106_3 Kuukausi (1-12)
Answer type: Integer
CAE106_4 Vuosi:
Answer type: Integer

Page 99

CAE107_

Mikä on ollut kotitaloutenne pienin kuukausittainen kokonaistulo koronapandemian aikana, mukaan luettuna
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mahdollinen ylimääräinen taloudellinen tuki, ^FL_sinces;? 

IWER: Merkitse summa valuutassa Euro.
 
Answer type: Integer

Page 100

CAE108_

Minä kuukautena ja vuonna näin tapahtui? 

IWER: Jos vastaaja mainitsee vain yhden kuukauden, lisää tämä kuukausi ja vuosi kohtaan "Jakson
alkamisajankohta" ja jätä toinen kohta tyhjäksi. Jos vastaaja mainitsee useamman kuukauden kestävän jakson, täytä
molemmat kohdat.
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAE108_header1 Jakson alkamisajankohta:
Answer type: None
CAE108_1 Kuukausi (1-12):
Answer type: Integer
CAE108_2 Vuosi:
Answer type: Integer
CAE108_header2 
Jakson loppumisajankohta:
Answer type: None
CAE108_3 Kuukausi (1-12)
Answer type: Integer
CAE108_4 Vuosi:
Answer type: Integer

Page 101

CAE109_

Kun taloutenne kuukausitulot olivat alhaisimmillaan ^FL_sinces;, mitkä tuloistanne olivat alhaisempia kuin
tyypillisenä kuukautena ennen koronakriisiä? 

IWER: Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot. 

IWER: LUE ÄÄNEEN.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Ansiotulot
2. Eläketulot
3. Yrityksestä saadut tulot
4. Vuokratulot
5. Korkotulot, osingot
6. Perheen tai suvun tarjoama tuki
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7. Valtionavustukset
8. Muu, täsmennä:
98. (Vain spontaanit vastaukset) Ei mikään edellä mainituista

CAE110_

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAE109_"

Page 102

CASR006_

Ajatelkaa aikaa, kun olitte noin 45-vuotias. Jos voisitte muuttaa jotain (rahan) kulutuksessanne ja säästämisessänne
siitä hetkestä tähän päivään asti, mitä tekisitte? 

IWER: LUE ÄÄNEEN
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. kuluttaisitteko vähemmän ja säästäisittekö enemmän näiden vuosien aikana?
2. kuluttaisitteko ja säästäisittekö saman määrän näiden vuosien aikana?
3. kuluttaisitteko enemmän ja säästäisittekö vähemmän näiden vuosien aikana?

Page 103

CACO107_

Kun ajatellaan kotitaloutenne kaikkia kuukausituloja ^FL_sinces;, sanoisitteko, että kotitaloutenne on tullut toimeen
suurin ponnistuksin, jonkin asteisin ponnistuksin, melko helposti vai helposti?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Suurin ponnistuksin
2. Jonkin asteisin ponnistuksin
3. Melko helposti
4. Helposti

Page 104

CAE111_

^FL_SinceC;, täytyikö teidän lykätä säännöllisiä maksuja, kuten vuokraa, lainan lyhennyksiä ja/tai laskuja?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kyllä
5. Ei
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Page 105

CAE112_

^FL_SinceC;, täytyikö teidän käyttää säästöjänne kattaaksenne välttämättömiä päivittäisiä kuluja?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kyllä
5. Ei
9. Ei ollut säästöjä (vain spontaanit vastukset)

Page 106

CAE120_

Jos kotitaloutenne menettäisi kaikki ansiotulot ja yritystulot, kuinka pitkään pystyisitte elämään säästöillänne? 

IWER: Vastaus kokonaisina kuukausina.
 
Answer type: Integer

Page 107

CAS001_

Haluaisin seuraavaksi kuulla yhteydenpidostanne perheenjäseniinne ja ystäviinne kotinne ulkopuolella.
 
Answer type: None

Page 108

CAS103_

Edellisen kolmen kuukauden aikana, kuinka usein olitte yhteydessä kasvokkain (siis fyysisesti samassa paikassa)
seuraavien henkilöiden kanssa, jotka eivät kuulu kotitalouteenne? Päivittäin, monta kertaa viikossa, noin kerran
viikossa, harvemmin vai ei koskaan? 

IWER: Lue ääneen kaikki suhdetyypit ja merkitse sopiva vastaus. Jos vastaajalla ei ole elossa olevia vanhempia,
lapsia, lapsenlapsia tai sukulaisia, valitse "Ei sovellu".
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS103_1 Omat lapset:
CAS103_5 Omat lastenlapset
CAS103_2 Omat vanhemmat:
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CAS103_3 Muut sukulaiset:
CAS103_4 Muut ei-sukulaiset, kuten naapurit, ystävät ja työkaverit:
Categories:
1. Päivittäin
2. Monta kertaa viikossa
3. Noin kerran viikossa
4. Harvemmin
5. Ei koskaan
99. Ei sovellu
-1. Ei tiedä
-2. Kieltäytyy vastaamasta

Page 109

CAS104_

Edellisen kolmen kuukauden aikana, kuinka usein piditte yhteyttä seuraaviin henkilöihin puhelimitse, sähköpostitse
tai jonkun muun sähköisen viestimen kautta? (Päivittäin, monta kertaa viikossa, noin kerran viikossa, harvemmin,
vai ei koskaan?) 

IWER: Lue ääneen kaikki suhdetyypit ja merkitse sopiva vastaus.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS104_1 Omat lapset:
CAS104_2 Omat vanhemmat:
CAS104_3 Muut sukulaiset:
CAS104_4 Muut ei-sukulaiset, kuten naapurit, ystävät ja työkaverit.
Categories:
1. Päivittäin
2. Monta kertaa viikossa
3. Noin kerran viikossa
4. Harvemmin
5. Ei koskaan
-1. En tiedä
-2. Kieltäytyminen

Page 110

CAS110_

Edellisen kolmen kuukauden aikana, autoitteko seuraavia kotitaloutenne ulkopuolisia henkilöitä hankkimaan
välttämättömiä hyödykkeitä, kuten ruokaa, lääkkeitä tai tarvikkeita kodin kiireellisiä korjauksia varten? Vastatkaa
kyllä tai ei jokaisen kategorian kohdalla. 

IWER: Lue ääneen kaikki suhdetyypit ja merkitse sopiva vastaus. Jos vastaajalla ei ole elossa olevia vanhempia,
lapsia, lapsenlapsia tai sukulaisia, valitse "Ei sovellu".
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Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS110_1 Omia lapsia:
CAS110_2 Omia vanhempia:
CAS110_3 Muita sukulaisia:
CAS110_4 Muita ei-sukulaisia, kuten naapureita, ystäviä tai kollegoita:
Categories:
1. Kyllä
5. Ei
99. Ei sovellu
-1. Ei tiedä
-2. Kieltäytyminen

Page 111

CAS111_1

Ensimmäiseen pandemian aaltoon verrattuna, kuinka usein autoitte omia lapsianne hankkimaan välttämättömiä
hyödykkeitä, kuten ruokaa, lääkkeitä tai tarvikkeita kodin kiireellisiä korjaustoimenpiteitä varten? Harvemmin,
suunnilleen yhtä usein vai useammin?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Harvemmin
2. Suunnilleen yhtä usein
3. Useammin

Page 112

CAS111_2

Ensimmäiseen pandemian aaltoon verrattuna, kuinka usein autoitte omia vanhempianne hankkimaan
välttämättömiä hyödykkeitä, kuten ruokaa, lääkkeitä tai tarvikkeita kodin kiireellisiä korjaustoimenpiteitä varten?
Harvemmin, suunnilleen yhtä usein vai useammin?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Harvemmin
2. Suunnilleen yhtä usein
3. Useammin

Page 113

CAS111_3

Ensimmäiseen pandemian aaltoon verrattuna, kuinka usein autoitte muita sukulaisianne hankkimaan
välttämättömiä hyödykkeitä, kuten ruokaa, lääkkeitä tai tarvikkeita kodin kiireellisiä korjaustoimenpiteitä varten?
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Harvemmin, suunnilleen yhtä usein vai useammin?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Harvemmin
2. Suunnilleen yhtä usein
3. Useammin

Page 114

CAS111_4

Ensimmäiseen pandemian aaltoon verrattuna, kuinka usein autoitte muita ei-sukulaisia, kuten naapureita, ystäviä
tai kollegoita hankkimaan välttämättömiä hyödykkeitä, kuten ruokaa, lääkkeitä tai tarvikkeita kodin kiireellisiä
korjaustoimenpiteitä varten? Harvemmin, suunnilleen yhtä usein vai useammin?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Harvemmin
2. Suunnilleen yhtä usein
3. Useammin

Page 115

CAS112_

Koronapandemian alkamisen jälkeen, oletteko auttanut ketään seuraavista kotitaloutenne ulkopuolisista henkilöistä
henkilökohtaisissa toimissa (kuten sänkyyn menemisessä ja sängystä nousemisessa, pukeutumisessa ja
peseytymisessä)? Vastatkaa kyllä tai ei jokaisen kategorian kohdalla. 

IWER: Lue ääneen kaikki suhdetyypit ja merkitse sopiva vastaus.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS112_1 Omia lapsia:
CAS112_2 Omia vanhempia:
CAS112_3 Muita sukulaisianne:
CAS112_4 Muita ei-sukulaisianne, kuten naapureitanne, ystäviänne tai kollegoitanne:
Categories:
1. Kyllä
5. Ei
-1. Ei tiedä
-2. Kieltäytyminen

Page 116

CAS113_1
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Koronapandemian alkamisen jälkeen, kuinka usein olette auttanut omia lapsianne jokapäiväisissä toiminnoissa
edellisen kolmen kuukauden aikana? Harvemmin, suunnilleen yhtä usein vai useammin?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Harvemmin
2. Suunnilleen yhtä usein
3. Useammin

Page 117

CAS113_2

Koronapandemian alkamisen jälkeen, kuinka usein olette auttanut omia vanhempianne jokapäiväisissä
toiminnoissa edellisen kolmen kuukauden aikana? Harvemmin, suunnilleen yhtä usein vai useammin?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Harvemmin
2. Suunnilleen yhtä usein
3. Useammin

Page 118

CAS113_3

Koronapandemian alkamisen jälkeen, kuinka usein olette auttanut muita sukulaisianne jokapäiväisissä toiminnoissa
edellisen kolmen kuukauden aikana? Harvemmin, suunnilleen yhtä usein vai useammin?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Harvemmin
2. Suunnilleen yhtä usein
3. Useammin

Page 119

CAS113_4

Koronapandemian alkamisen jälkeen, kuinka usein olette auttanut muita ei-sukulaisianne, kuten naapureitanne,
ystäviänne tai kollegoitanne jokapäiväisissä toiminnoissa edellisen kolmen kuukauden aikana? Harvemmin,
suunnilleen yhtä usein vai useammin?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Harvemmin
2. Suunnilleen yhtä usein
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3. Useammin

Page 120

CAS115_

Oletteko edellisen kolmen kuukauden aikana tehnyt vapaaehtoistyötä?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kyllä
5. Ei

Page 121

CAS116_

Teittekö vapaaehtoistyötä harvemmin, suunnilleen yhtä usein vai useammin kuin koronapandemian ensimmäisen
aallon aikana?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Harvemmin
2. Suunnilleen yhtä usein
3. Useammin

Page 122

CAS120_

Koronapandemian alkamisen jälkeen, onko joku seuraavista kotitaloutenne ulkopuolisista henkilöistä auttanut teitä
hankkimaan välttämättömiä hyödykkeitä, kuten ruokaa, lääkkeitä tai tarvikkeita kotinne kiireellisiä korjauksia
varten? Vastatkaa kyllä tai ei jokaisen kategorian kohdalla. 

IWER: Lue ääneen kaikki suhdetyypit ja merkitse sopiva vastaus.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS120_1 Omat lapset:
CAS120_2 Omat vanhemmat:
CAS120_3 Muut sukulaiset:
CAS120_4 Muut ei-sukulaiset, kuten naapurit, ystävät tai kollegat:
Categories:
1. Kyllä
5. Ei
-1. Ei tiedä
-2. Kieltäytyminen
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Page 123

CAS121_1

Koronapandemian ensimmäiseen aaltoon verrattuna, kuinka usein olette saanut apua omilta lapsiltanne
jokapäiväisissä toiminnoissa edellisen kolmen kuukauden aikana? Harvemmin, suunnilleen yhtä usein vai
useammin?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Harvemmin
2. Suunnilleen yhtä usein
3. Useammin

Page 124

CAS121_2

Koronapandemian ensimmäiseen aaltoon verrattuna, kuinka usein olette saanut apua omilta vanhemmiltanne
jokapäiväisissä toiminnoissa edellisen kolmen kuukauden aikana? Harvemmin, suunnilleen yhtä usein vai
useammin?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Harvemmin
2. Suunnilleen yhtä usein
3. Useammin

Page 125

CAS121_3

Koronapandemian ensimmäiseen aaltoon verrattuna, kuinka usein olette saanut apua muilta sukulaisiltanne
jokapäiväisissä toiminnoissa edellisen kolmen kuukauden aikana? Harvemmin, suunnilleen yhtä usein vai
useammin?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Harvemmin
2. Suunnilleen yhtä usein
3. Useammin

Page 126

CAS121_4
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Koronapandemian ensimmäiseen aaltoon verrattuna, kuinka usein olette saanut apua muilta kuin sukulaisiltanne,
kuten naapureiltanne, ystäviltänne tai kollegoiltanne jokapäiväisissä toiminnoissa edellisen kolmen kuukauden
aikana? Harvemmin, suunnilleen yhtä usein vai useammin?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Harvemmin
2. Suunnilleen yhtä usein
3. Useammin

Page 127

CAS125_

Oletteko edellisen kolmen kuukauden aikana saanut jonkun kotitaloutenne ulkopuolisen tarjoamaa säännöllistä
kotiapua henkilökohtaisissa toimissanne, kuten pukeutumisessa, kylpemisessä tai suihkussa käynnissä, syömisessä,
sänkyyn menemisessä, sängystä nousemisessa tai wc:ssä käynnissä? 

IWER: Avun tarjoajat voivat olla ammattilaisia, sukulaisia tai ystäviä.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kyllä
5. Ei

Page 128

CAS130_

Oletteko edellisen kolmen kuukauden aikana saanut kotiapua joltakin seuraavista kotitaloutene ulkopuoliselta
henkilöiltä? Vastatkaa kyllä tai ei jokaisen kategorian kohdalla. 

IWER: Lue ääneen kaikki suhdetyypit ja merkitse sopiva vastaus.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS130_1 Omat lapset:
CAS130_2 Omat vanhemmat:
CAS130_3 Omat sukulaiset:
CAS130_4 Muut ei-sukulaiset kuten naapurit, ystävät tai kollegat:
CAS130_5 Ammatilliset avuntarjoajat:
Categories:
1. Kyllä
5. Ei
-1. Ei tiedä
-2. Kieltäytyminen
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Page 129

CAS131_1

Ensimmäiseen pandemian aaltoon verrattuna, kuinka usein olette saanut kotiapua omilta lapsiltanne edellisen
kolmen kuukauden aikana? Harvemmin, suunnilleen yhtä usein vai useammin?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Harvemmin
2. Suunnilleen yhtä usein
3. Useammin

Page 130

CAS131_2

Ensimmäiseen pandemian aaltoon verrattuna, kuinka usein olette saanut kotiapua omilta vanhemmiltanne edellisen
kolmen kuukauden aikana? Harvemmin, suunnilleen yhtä usein vai useammin?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Harvemmin
2. Suunnilleen yhtä usein
3. Useammin

Page 131

CAS131_3

Ensimmäiseen pandemian aaltoon verrattuna, kuinka usein olette saanut kotiapua muilta sukulaisiltanne edellisen
kolmen kuukauden aikana? Harvemmin, suunnilleen yhtä usein vai useammin?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Harvemmin
2. Suunnilleen yhtä usein
3. Useammin

Page 132

CAS131_4

Ensimmäiseen pandemian aaltoon verrattuna, kuinka usein olette saanut kotiapua muilta ei-sukulaisiltanne, kuten
naapureiltanne, ystäviltänne tai kollegoiltanne edellisen kolmen kuukauden aikana? Harvemmin, suunnilleen
yhtä usein vai useammin?
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Harvemmin
2. Suunnilleen yhtä usein
3. Useammin

Page 133

CAS131_5

Ensimmäiseen pandemian aaltoon verrattuna, kuinka usein olette saanut kotiapua ammattiauttajilta edellisen
kolmen kuukauden aikana? Harvemmin, suunnilleen yhtä usein vai useammin?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Harvemmin
2. Suunnilleen yhtä usein
3. Useammin

Page 134

CAS126_

Onko teillä ollut vaikeuksia edellisen kolmen kuukauden aikana saada tarpeeksi kotiapua?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kyllä
5. Ei

Page 135

CAS127_

Millaisia vaikeuksia ne ovat olleet? 

IWER: Anna vastaajan mainita kaikki syyt ja merkitse kaikki sopivat vaihtoehdot.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Minun täytyi maksaa enemmän saadakseni tarvitsemani avun.
2. Ihmiset jotka hoitivat minua vierailivat luonani aiempaa harvemmin.
3. Ihmiset jotka hoitivat minua eivät voineet tulla kotiini.
4. En päässyt paikkoihin, joissa olisin voinut saada apua – kuten sukulaisten luo, ystävien luo tai hoitolaitoksiin.
5. Muita vaikeuksia, täsmennä:

CAS150_
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Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAS127_"

Page 136

CAIT104_

Koronapandemian alkamisen jälkeen, oletteko käyttänyt Internetiä sähköpostin lähettämiseen, tietojen etsimiseen,
ostosten tekemiseen tai mihinkään muuhun tarkoitukseen ainakin kerran?
 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kyllä
5. Ei

Page 137

CAIT105_

Yleisesti ottaen, onko Internet-yhteytenne riittävä?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kyllä
5. Ei

Page 138

CAIT106_

Nykyään monia asioita voidaan tehdä Internetissä. Koronapandemian alkamisen jälkeen, oletteko käyttänyt
Internetiä seuraaviin verkkotoimintoihin useammin, suunnilleen yhtä usein, harvemmin vai ette lainkaan? 

IWER: Lue ääneen.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAIT106_3 Terveyteen liittyvä tiedonhaku
CAIT106_4 Julkisiin palveluihin liittyvä tiedonhaku (esimerkiksi tuet, verotus, passit tms.)
CAIT106_5 Talouden hallinta, kuten verkkopankkiasiointi, laskujen maksaminen tai verojen maksaminen
CAIT106_6 Tuotteiden tai palveluiden ostaminen tai myynti verkossa
Categories:
1. Useammin
2. Suunnilleen yhtä usein
3. Harvemmin
4. En lainkaan
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-1. Ei tiedä
-2. Kieltäytyy vastaamasta

Page 139

CAF001_

Haastattelu on nyt melkein valmis. Kysymykset koskivat vaikeita aikoja. Mutta vaikeinakin aikoina elämässä voi
olla hyviä asioita. Mikä on ollut mieltä ylentävin kokemuksenne koronan alkamisen jälkeen? Toisin sanoen,
kokemus, joka herätti toivoa tai onnellisuutta? 

IWER: ÄLÄ LUE ÄÄNEEN. Anna vastaajan vastata ja valitse sitten sopiva vaihtoehto.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Mainitsi jotain heti
2. Empi vastauksen antamisessa
3. Ei maininnut mitään

Page 140

CAF002_

Lopuksi, mitä haluat tehdä eniten koronaepidemian laannuttua? 

IWER: ÄLÄ LUE ÄÄNEEN. Anna vastaajan vastata ja valitse sitten sopiva vaihtoehto.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Mainitsi jotain heti
2. Empi vastauksen antamisessa
3. Ei maininnut mitään

Page 141

CAF003_

Suurkiitos yhteistyöstänne. (Toivottavasti pysytte terveenä!)
 
Answer type: None

Page 142

CAF006_

IWER: Kirjoita vastaajan etunimi (kysy, jos olet epävarma). Jos vastaaja ei halua antaa etunimeään, kirjoita hänen
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nimikirjaimet. 

Älä käytä sukunimiä.
 
Answer type: String

Page 143

CAF004_

IWER: Kirjoita tähän, mikäli sinulla on joitain huomoita haastattelusta
 
Answer type: Text

Page 144

CAF005_

IWER tarkistus: Kuka vastasi kysymyksiin?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Vain vastaaja
2. Vastaaja ja sijaisvastaaja
3. Vain sijaisvastaaja

Variables

FL_sinces

Assign variable: String

FL_sincelongs

Assign variable: String

CAA808_

Sum variable: Numeric

Cal_CAQ130_1

Sum variable: Numeric

Cal_CAQ130_2

Sum variable: Numeric

Cal_CAQ130_3
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Sum variable: Numeric

Cal_CAQ130_4

Sum variable: Numeric

Cal_CAQ130_97

Sum variable: Numeric

home

Assign variable: String

outcome

Assign variable: String

FL_SinceC

Assign variable: String

FL_lastiwmonth

Assign variable: String

FL_SincelongC

Assign variable: String

Routing
if (1 = 1) {
   assign(home, 
'http://localhost:8080/app/index.html#/households/^hhid;/markthehousehold/^pidcom;/134')
}
if (iviewmonthCA = 1) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'tammikuu')
} elseif (iviewmonthCA = 2) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'helmikuu')
} elseif (iviewmonthCA = 3) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'maaliskuu')
} elseif (iviewmonthCA = 4) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'huhtikuu')
} elseif (iviewmonthCA = 5) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'toukokuu')
} elseif (iviewmonthCA = 6) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'kesäkuu')
} elseif (iviewmonthCA = 7) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'heinäkuu')
} elseif (iviewmonthCA = 8) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'elokuu')
} elseif (iviewmonthCA = 9) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'syyskuu')
} elseif (iviewmonthCA = 10) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'lokakuu')
} elseif (iviewmonthCA = 11) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'marraskuu')
} elseif (iviewmonthCA = 12) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'joulukuu')
} else {
   assign(FL_lastiwmonth, '')
}
if (iviewyearCA != 0 && iviewyearCA is response) {
   assign(FL SincelongC, 'Edellisen haastattelunne jälkeen, joka oli ^FL lastiwmonth; 
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^iviewyearCA;')
   assign(FL_sincelongs, 'edellisen haastattelunne jälkeen, joka oli ^FL_lastiwmonth; 
^iviewyearCA;')
   assign(FL_SinceC, 'Edellisen haastattelunne jälkeen')
   assign(FL_sinces, 'edellisen haastattelunne jälkeen')
} else {
   assign(FL_SincelongC, 'Heinäkuun 2020 jälkeen')
   assign(FL_sincelongs, 'heinäkuun 2020 jälkeen')
   assign(FL_SinceC, 'Heinäkuun 2020 jälkeen')
   assign(FL_sinces, 'heinäkuun 2020 jälkeen')
}
CAA001_ 
if (CAA001_ = 5) {
   CAA102_ 
   if (CAA102_ = 1) {
      CAA103_ 
   }
} elseif (CAA001_ = 1) {
   CAA104_ 
}
if (CAA102_ = 2 || CAA104_ = 2) {
   CAA105_ 
}
if (CAA102_ = 1 || CAA104_ = 1 || CAA105_ = 2) {
   CADN042_ 
   CADN002_ (dk,rf)
   CADN003_ (dk,rf)
   calculate(CAA808_, _current_date[y] - CADN003_)
   CAS140_ (dk,rf)
   if (mn104 = 1) {
      CAHO100_ 
      if (CAHO100_ = 1) {
         CAHO037_ (dk,rf)
         CAHO136_ (dk,rf)
         CAHO032_ (dk,rf)
      }
   }
   CAA010_ (response)
   CAPH003_ (dk,rf)
   CAH102_ (dk,rf)
   CAH004_ 
   CAPH105_ (dk,rf)
   CAPH089_ 
   CAH006_ (dk,rf)
   if (CAH006_ = 1) {
      CAH007_ 
   }
   CAH110_ (dk,rf)
   if (CAH110_ = 1) {
      CAH111_ 
      CAH113_ (dk,rf)
   }
   CAH116_ (dk,rf)
   CAC140_ (dk,rf)
   CAC142_ (dk,rf)
   if (CAC142_ = 1) {
      CAC143_ (dk,rf)
   }
   CAH017_ (dk,rf)
   CAHC117_ (dk,rf)
   if (CAHC117_ = 5) {
      CAHC118_ (dk,rf)
   }
   CAHC884_ (dk,rf)
   CAHC119_ (dk,rf)
   CAH020_ (dk,rf)
   if (CAH020_ = 1) {
      CAH121_1 (dk,rf)
   } elseif (CAH020_ = 5) {
      CAH121_2 (dk,rf)
   }
   CAMH002_ (dk,rf)
   if (CAMH002_ = 1) {
      CAMH113_1 (dk,rf)
   } elseif (CAMH002_ = 5) {
      CAMH113_2 (dk,rf)
   }
   CAMH007_ (dk,rf)
   if (CAMH007_ = 1) {
      CAMH118_1 (dk,rf)
   } elseif (CAMH007_ = 2) {
      CAMH118_2 (dk,rf)
   }
   CAMH037_ (dk,rf)
   if (CAMH037_ is response) {
      CAMH148_ (dk,rf)
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   }
   CAC001_ (response)
   CAC102_ (dk,rf)
   if (CAC102_ = 1) {
      CAC103_ (dk,rf)
   }
   CAC104_ (dk,rf)
   if (CAC104_ = 1) {
      CAC105_ (dk,rf)
   }
   if ((1 in CAC103_) || (1 in CAC105_)) {
      CAC120_ (dk,rf)
      if ((98 in CAC120_) && (count(CAC120_) > 1)) {
         check('Et voi valita \'Ei oireita\' yhdessä muiden vaihtoehtojen kanssa.', CAC120_)
      }
      if (98 ni CAC120_) {
         CAC122_ (dk,rf)
      }
   }
   CAC130_ (dk,rf)
   if (CAC130_ > 1) {
      CAC131_ (dk,rf)
   }
   CAC110_ (dk,rf)
   if (CAC110_ = 1) {
      CAC111_ (dk,rf)
   }
   CAC113_ (dk,rf)
   if (CAC113_ = 1) {
      CAC114_ (dk,rf)
   }
   CAQ105_ (dk,rf)
   if (CAQ105_ = 1) {
      CAQ106_ 
   }
   CAQ110_ (dk,rf)
   if (CAQ110_ = 1) {
      CAQ111_ 
   }
   CAQ115_ (dk,rf)
   if (CAQ115_ = 1) {
      CAQ116_ 
   }
   if (CAQ106_1 = 1 || CAQ111_1 = 1 || CAQ116_1 = 1) {
      calculate(Cal_CAQ130_1, 1)
   } else {
      calculate(Cal_CAQ130_1, 0)
   }
   if (CAQ106_2 = 1 || CAQ111_2 = 1 || CAQ116_2 = 1) {
      calculate(Cal_CAQ130_2, 1)
   } else {
      calculate(Cal_CAQ130_2, 0)
   }
   if (CAQ106_3 = 1 || CAQ111_3 = 1 || CAQ116_3 = 1) {
      calculate(Cal_CAQ130_3, 1)
   } else {
      calculate(Cal_CAQ130_3, 0)
   }
   if (CAQ106_4 = 1 || CAQ111_4 = 1 || CAQ116_4 = 1) {
      calculate(Cal_CAQ130_4, 1)
   } else {
      calculate(Cal_CAQ130_4, 0)
   }
   if (CAQ106_97 = 1 || CAQ111_97 = 1 || CAQ116_97 = 1) {
      calculate(Cal_CAQ130_97, 1)
   } else {
      calculate(Cal_CAQ130_97, 0)
   }
   if (Cal_CAQ130_1 = 1 || Cal_CAQ130_2 = 1 || Cal_CAQ130_3 = 1 || Cal_CAQ130_4 = 1 ||
    Cal_CAQ130_97 = 1) {
      CAQ130_ 
   }
   CAQ125_ (dk,rf)
   if (CAQ125_ = 1) {
      CAQ127_ (dk,rf)
      if (CAQ127_ = 3 || CAQ127_ = 4) {
         CAQ128_ (dk,rf)
      }
   }
   CAQ120_ (dk,rf)
   if (CAQ120_ = 1) {
      CAQ121_ (dk,rf)
      CAQ122_ (dk,rf)
      if (CAQ122_ = 3 || CAQ122_ = 4) {
         CAQ123_ (dk,rf)
      }
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   }
   CAQ118_ (dk,rf)
   if (CAQ118_ > 0) {
      CAQ119_ (dk,rf)
   }
   CAW001_ (response)
   CAEP005_ (dk,rf)
   CAW102_ (dk,rf)
   if (CAW102_ = 1) {
      CAW103_ (dk,rf)
   }
   if (CAEP005_ = 1) {
      CAEP100_ (dk,rf)
      if (CAEP100_ = 1) {
         CAEP101_ (dk,rf)
         CAEP102_ (dk,rf)
         if (CAEP102_ = 2 || CAEP102_ = 3) {
            CAEP103_ (dk,rf)
         }
      }
   } elseif (CAEP005_ = 2) {
      CAW110_ (dk,rf)
      if (count(CAW110_) > 1) {
         CAW111_ (dk,rf)
      }
      if ((2 in CAW110_) || (3 in CAW110_)) {
         CAW117_ (dk,rf)
      }
      CAW121_ (dk,rf)
      if (CAW121_ = 1) {
         CAW122_ (dk,rf)
         if (CAW122_ is response) {
            CAW123_ (dk,rf)
         }
      }
      CAW124_ (dk,rf)
      if (CAW124_ = 1) {
         CAW125_ (dk,rf)
         if (CAW125_ is response) {
            CAW126_ (dk,rf)
         }
      }
   }
   CAE103_ (dk,rf)
   if (CAE103_ = 1) {
      CAE104_ (dk,rf)
      if ((1 in CAE104_) || (2 in CAE104_)) {
         CAE114_ (dk,rf)
      }
   }
   CAE001_ 
   if (CAE001_ = 1) {
      CAE002_ (response)
      CAE100_ (dk,rf)
      if (CAE100_ = 5) {
         CAE105_ (dk,rf)
         if (CAE105_ is response) {
            CAE106_ (dk,rf)
         }
         CAE107_ (dk,rf)
         if (CAE107_ is response) {
            CAE108_ (dk,rf)
         }
         CAE109_ (dk,rf)
         if ((98 in CAE109_) && (count(CAE109_) > 1)) {
            check('Et voi valita \'Ei mikään näistä\' yhdessä muiden vaihtoehtojen kanssa.', 
CAE109_)
         }
      }
      if (CAA808_ > 59 && CAA808_ < 80 && CADN003_ is response) {
         CASR006_ (dk,rf)
      }
      CACO107_ (dk,rf)
      if (CACO107_ = 1 || CACO107_ = 2) {
         CAE111_ (dk,rf)
         CAE112_ (dk,rf)
         if (CAE112_ != 9) {
            CAE120_ (dk,rf)
         }
      }
   }
   CAS001_ (response)
   CAS103_ 
   if (CAS103_1 != 99 || CAS103_2 != 99 || CAS103_3 != 99 || CAS103_4 != 99) {
      CAS104_ 
   }
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   CAS110_ 
   if (CAS110_1 = 1) {
      CAS111_1 (dk,rf)
   }
   if (CAS110_2 = 1) {
      CAS111_2 (dk,rf)
   }
   if (CAS110_3 = 1) {
      CAS111_3 (dk,rf)
   }
   if (CAS110_4 = 1) {
      CAS111_4 (dk,rf)
   }
   if (CAS110_1 != 99 || CAS110_2 != 99 || CAS110_3 != 99 || CAS110_4 != 99) {
      CAS112_ 
      if (CAS112_1 = 1) {
         CAS113_1 (dk,rf)
      }
      if (CAS112_2 = 1) {
         CAS113_2 (dk,rf)
      }
      if (CAS112_3 = 1) {
         CAS113_3 (dk,rf)
      }
      if (CAS112_4 = 1) {
         CAS113_4 (dk,rf)
      }
   }
   CAS115_ (dk,rf)
   if (CAS115_ = 1) {
      CAS116_ (dk,rf)
   }
   if (CAS110_1 != 99 || CAS110_2 != 99 || CAS110_3 != 99 || CAS110_4 != 99) {
      CAS120_ 
      if (CAS120_1 = 1) {
         CAS121_1 (dk,rf)
      }
      if (CAS120_2 = 1) {
         CAS121_2 (dk,rf)
      }
      if (CAS120_3 = 1) {
         CAS121_3 (dk,rf)
      }
      if (CAS120_4 = 1) {
         CAS121_4 (dk,rf)
      }
   }
   CAS125_ (dk,rf)
   if (CAS125_ = 1) {
      CAS130_ 
      if (CAS130_1 = 1) {
         CAS131_1 (dk,rf)
      }
      if (CAS130_2 = 1) {
         CAS131_2 (dk,rf)
      }
      if (CAS130_3 = 1) {
         CAS131_3 (dk,rf)
      }
      if (CAS130_4 = 1) {
         CAS131_4 (dk,rf)
      }
      if (CAS130_5 = 1) {
         CAS131_5 (dk,rf)
      }
      CAS126_ (dk,rf)
      if (CAS126_ = 1) {
         CAS127_ (dk,rf)
      }
   }
   CAIT104_ (dk,rf)
   if (CAIT104_ = 1) {
      CAIT105_ (dk,rf)
      CAIT106_ 
   }
   CAF001_ (dk,rf)
   CAF002_ (dk,rf)
   CAF003_ (response)
}
CAF006_ 
CAF004_ 
CAF005_ 
if (CAA105_ = 1) {
   assign(outcome, '219')
} elseif (CAA105_ != 1 && CAF005_ is response) {
   assign(outcome, '131')
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} else {
   assign(outcome, '134')
}
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