
Expand All

IF (SampID = FirstTime)

ELSE

SuccesfullyInstalled
Küsimustiku installimine ja lähtestamine õnnestus. Sulgege küsimustik.; <button>
1. Jätkake

IF ((XT_Active = Empty OR (XT_Active = 0))

DN801_Intro (INTRO DEMOGRAPHICS)
Mõni aeg tagasi saatsime teile kutse. See sisaldas ka andmekaitseteatist. Nüüd annan ma teile selle teatise uuesti ja vastan meelsasti 
kõikidele teie küsimustele.

Rõhutan, et uuringus osalemine on vabatahtlik ja teie andmed on konfidentsiaalsed.  Teie vastuseid kasutatakse vaid teaduslike 
üldistuste tegemiseks. Teaduslike analüüside tegemise käigus ei ole teie isiku tuvastamine enam võimalik. Kui te mingi küsimuse puhul 
tunnete, et ei soovi vastata, siis palun öelge ja ma küsin järgmise küsimuse.

Kas olete nõus uuringus osalema?
Andke teatis vastajale. Vastake kõikidele tema küsimustele.
1. Andmekaitseteatis on esitatud. Vastaja nõustus osalemisega.
2. Andmekaitseteatis on esitatud. Vastaja ei nõustunud osalemisega. Intervjuu läbiviimine ei ole võimalik.

IF (DN801_Intro = a2)

ENDIF
IF (DN801_Intro = a1)

DN803_AreYouSure (SURE REFUSE TO PARTICIPATE)
Kas olete kindel, et vastaja keeldus osalemisest?
1. Jah, vastaja keeldus. Lõpetage intervjuu.
2. Ei, vastaja nõustus. Jätkake intervjuud.

DN001b_Intro (INTRO DEMOGRAPHICS B)
Alustuseks esitaksin paar küsimust teie elulooliste andmete kohta.
1. Jätkake

DN042_Gender (MALE OR FEMALE)
VAATLUS
Märkige vastaja sugu (kahtluse korral küsige).
1. Mees
2. Naine

DN043_BirthConf (CONFIRM MONTH/YEAR BIRTH)
Küsin üle teie sünniaja. Kas te sündisite Fill; ^FLYearFill;?
1. Jah
5. Ei

IF (DN043_BirthConf = a5)

ENDIF
IF (DN043_BirthConf = a1)

ELSE

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

DN802_INTRObirth (INTRO BIRTH)
Mis kuul ja mis aastal te sündisite?
1. Jätkake

IF (DN043_BirthConf = a5)

ENDIF

DN002_MoBirth (MONTH OF BIRTH)
KUU:
1. Jaanuar
2. Veebruar
3. Märts
4. Aprill
5. Mai
6. Juuni
7. Juuli
8. August
9. September
10. Oktoober
11. November
12. Detsember

DN003_YearBirth (YEAR OF BIRTH)
AASTA:
NUMBER [1900..2020]

DN004_CountryOfBirth (COUNTRY OF BIRTH)
Kas te sündisite Eestis?
1. Jah
5. Ei

IF (DN004_CountryOfBirth = a5)

DN005_OtherCountry (OTHER COUNTRY OF BIRTH)
Millises riigis te sündisite? Nimetage riik, kuhu teie sünnikoht teie sünnimomendil kuulus. Endise Nõukogude Liidu 
territooriumil asunud riikide puhul nimetage konkreetse riigi (endise liiduvabariigi) nimi.



ENDIF
DN007_Citizenship (CITIZENSHIP COUNTRY)

Kas teil on Eesti kodakondsus?
1. Jah
5. Ei

IF (DN007_Citizenship = a1)

ELSE

ENDIF
IF (((((MN001_Country = a1 OR (MN001_Country = a3) OR (MN001_Country = a8) OR (MN001_Country = a19) OR 

(MN001_Country = a22))

ENDIF
DN504_CountryOfBirthMother (COUNTRY BIRTH MOTHER)

Millises riigis teie ema sündis? Endise Nõukogude Liidu territooriumil asunud riikide puhul nimetage konkreetse riigi (endise 
liiduvabariigi) nimi.
STRING

DN505_CountryOfBirthFather (COUNTRY BIRTH FATHER)
Millises riigis sündis teie isa? Endise Nõukogude Liidu territooriumil asunud riikide puhul nimetage konkreetse riigi (endise 
liiduvabariigi) nimi.
STRING

DN010_HighestEdu (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OBTAINED)
Vaadake kaarti 1. Milline on teie kõrgeim omandatud üldharidustase?
Kui vastaja nimetab välismaal omandatud üldharidustaset, siis paluge tal võimalusel leida antud variantide hulgast sellega 
kõige paremini sobiv. Kui see ei ole võimalik, märkige 97. "Muu" ning täpsustage järgmises küsimuses, millise kooli diplomi 
ta täpselt sai.
1. Ei oma üldse algharidust (kirjaoskamatu)
2. Alghariduseta, kuid käinud koolis (lõpetamata)
3. Algharidus üldhariduskoolist (eri aegadel 2, 3, 4, 6 kl)
4. Põhiharidus üldhariduskoolist (sh lõpetamata keskkool) (aastail 1920-40 kutsekeskkool; 1940.aastani tegutsenud 
reaalkool või progümnaasium; mittetäielik keskkool või 7 klassi aastani 1961; vähemalt 8 klassi üldhariduskoolis aastail 
1962-1989; vähemalt 9 klassi üldhariduskoolis alates aastast 1990)
5. Põhiharidus kutsekoolist
6. Keskharidus üldhariduskoolist (keskkool või gümnaasium) (kümne-, üheteistkümne- või kaheteistkümneklassiline 
keskkool, gümnaasium, reaalkool, üldhariduslik kolledž)
7. Keskharidus kutsekeskkoolist, tehnikumist, keskeriõppeasutusest

95. Pole veel tunnistust/diplomit hariduse kohta/õpib
97. Muu

IF (DN010_HighestEdu = a97)

ENDIF
DN012_FurtherEdu (FURTHER EDUCATION)

Vaadake kaarti 2. Nimetage, millised kutse-, ameti- ja kõrgharidused olete omandanud?
Märkige kõik sobivad vastused; Kui vastaja valib vastuse 95. "praegu omandab kutse-, ameti- või erialaharidust", küsida, 
kas tal on eelnevalt juba mõne kaardil nimetatud taseme omandamist tõendav diplom/tunnistus.

STRING

DN006_YearToCountry (YEAR CAME TO LIVE IN COUNTRY)
Mis aastal te asusite elama Eestisse?
NUMBER [1875..2020]

DN503_NationalitySinceBirth (NATIONALTIY SINCE BIRTH)
Kas te saite Eesti kodakondsuse sündimisel?
1. Jah
5. Ei

IF (DN503_NationalitySinceBirth = a5)

ENDIF

DN502_WhenBecomeCitizen (WHEN CITIZEN)
Mis aastal Te saite Eesti kodakondsuse?
NUMBER [1900..2020]

IF (DN007_Citizenship = a5)

ENDIF

DN008_OtherCitizenship (OTHER CITIZENSHIP)
Millise riigi kodakondsus teil on?
STRING

DN009_WhereLived (WHERE LIVED SINCE 1989)
Kus te elasite 20. augustil 1991, sel ajal, kui Eesti taasiseseisvus?
1. Eestis
2. Mujal endise Nõukogude Liidu vabariikides
3. Mujal maailmas

DN011_OtherHighestEdu (OTHER HIGHEST EDUCATION)
Millise muu üldhariduskooli tunnistuse või diplomi olete te omandanud?
STRING



ELSE

ENDIF
IF (((MN101_Longitudinal = 1 AND (DN044_MaritalStatus = a1) OR ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = 

Empty)))

SET OF 1. Ei oma kutse-, ameti- ega erialaharidust
2. Omandanud kutsehariduse, sisseastumisel ei olnud haridustaseme nõuet
3. Omandanud kutsehariduse, sisseastumisel oli nõutav põhiharidus
4. Omandanud kutsekeskharidus, sisseastumisel oli nõutav põhiharidus
5. Omandanud keskerihariduse, sisseastumisel oli nõutav põhiharidus
6. Omandanud kutsehariduse või kutsekeskhariduse, sisseastumisel oli nõutav keskharidus
7. Omandanud keskerihariduse, sisseastumisel oli nõutav keskharidus
8. Omandanud kutsekõrghariduse, rakenduskõrghariduse või läbinud diplomiõppe (kuni 2 aastat õpinguid) (lõpetamine oli 
võimalik alates 1992)
9. Omandanud kutsekõrghariduse, rakenduskõrghariduse või läbinud diplomiõppe (3-4 aastat õpinguid ,lõpetamine oli 
võimalik alates 1992)
10. Omandanud kõrghariduse enne 1992. aastat
11. Omandanud bakalaureusekraadi (3-4 aastat õpinguid)
12. Magistrikraad (3+2, 4+2, 5+4 süsteemi järgi, sh integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe), arstikutse (internatuur 
enne 1992 aastat või üldarsti kutse)
13. Doktorikraad (sh kandidaadikraad, ordinatuuri, residentuuri lõpetanud)

95. Õpib praegu kutse-, ameti- või eriala omandamiseks õppeasutuses
97. Muu, milline (märkida ainult juhul, kui ei suuda määratleda etteantud vastusekategooriates)

IF ((97 IN (DN012_FurtherEdu))

ENDIF
DN041_YearsEdu (YEARS EDUCATION)

Mitu aastat Te olete õppinud tasemehariduses? ÄRGE ARVESTAGE KLASSIDE VÕI KURSUSTE KORDUSI, VAID ÕPPE 
NOMINAALAEGU.
Õpiaastad kokku

* selle alla kuulub õppimine, praktika, diplomi-, magistri-, doktoritöö kirjutamine, eksamite tegemine NB! arvestada ka 
koduõpe, kaugõpe, õhtukool, osakoormusega kutseõpe, osakoormusega või eksternina omandatav kõrgharidus õpiaastate 
hulka, kuid kõik see märkida õppe nominaalaastates.

* välja jääb täisajaga töötamine ja kursused töökohal, kvalifikatsiooni tõstmise kursused.
NUMBER [0..25]

DN013_WhichOtherEdu (OTHER EDUCATION)
Millise muu kõrgeima kutse-, ameti või erialahariduse olete te omandanud?
STRING

IF (MN101_Longitudinal = 1)

ENDIF

DN044_MaritalStatus (MARITAL STATUS CHANGED)
Öelge, kas teie ametlik perekonnaseis on meie eelmisest intervjuust saadik muutunud?
1. Jah, perekonnaseis on muutunud
2. Ei, perekonnaseis ei ole muutunud

DN014_MaritalStatus (MARITAL STATUS)
Vaadake kaarti 3. Milline on teie ametlik perekonnaseis?
Kui abielu on jõus, kuid abikaasa ei ela leibkonnas, näiteks on ta hooldekodus, kinnipidamisasutuses, jne, märkige 3 
Vabaabielu ei ole abielu. Vastaja võib sel juhul olla lesk, vallaline jm. Kui aga on sõlmitud varalahutusleping notariaalselt, 
siis märkige 2.vastus
1. Abielus, elab koos abikaasaga
2. Registreeritud kooselu (või kooselu notariaalse varalepinguga)
3. Abielus, elab abikaasast lahus
4. Vallaline, ei ole kunagi abielus olnud
5. Lahutatud
6. Lesk

IF (DN014_MaritalStatus = a1)

ELSE

IF (MN026_FirstResp = 1)

ENDIF

DN015_YearOfMarriage (YEAR OF MARRIAGE)
Mis aastal te abiellusite?
NUMBER [1905..2020]

IF (DN015_YearOfMarriage = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: ( YEAR(CURRENTDATE) - DN015_YearOfMarriage < MN808_AgeRespondent - 12) [Abiellumise 
aasta peab olema vähemalt 12 aastat hilisem kui vastaja sünniaasta. Kui aasta on õige, klõpsake nupule 
"Ignoreeri" ja lisage selgitav märkus.;]

IF (DN014_MaritalStatus = a2)

ELSE

DN016_YearOfPartnership (YEAR of REGISTERED PARTNERSHIP)
Mis aastal te registreerisite oma kooselu?
NUMBER [1905..2020]



ENDIF
IF (((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty) AND (((DN014_MaritalStatus = a3 OR 

(DN014_MaritalStatus = a5) OR (DN014_MaritalStatus = a6)))

ENDIF

IF (DN014_MaritalStatus = a3)

ELSE

ENDIF

DN017_YearOfMarriage (YEAR OF MARRIAGE)
Mis aastal te abiellusite?
NUMBER [1905..2020]

IF (DN014_MaritalStatus = a5)

ELSE

ENDIF

DN018_DivorcedSinceWhen (SINCE WHEN DIVORCED)
Mis aastal te lahutasite?
Rohkem kui ühe lahutuse korral kirjutage viimase lahutuse toimumise aasta.

IF (DN014_MaritalStatus = a6)

ENDIF

DN019_WidowedSinceWhen (SINCE WHEN WIDOWED)
Mis aastal te [leseks jäite]?
Kirjutage abikaasa surma-aasta

DN020_AgePart (AGE OF PARTNER)
Mis aastal[teie][endine/ kadunud][abikaasa] sündis?
Märkige kõige viimase abikaasa sünniaasta
NUMBER [1895..2005]

DN021_HighestEduPart (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARTNER)
Vaadake kaarti 1. Milline on kõrgeim üldharidustase, mille [teie][endine/ kadunud][abikaasa/elukaaslane] omandas?
Kui vastaja nimetab välismaal omandatud üldharidustaset, siis paluge tal võimalusel leida antud variantide hulgast 
sellega kõige paremini sobiv. Kui see ei ole võimalik, märkige 97. "Muu" ning täpsustage järgmise küsimuse all, mis 
diplomi ta täpselt sai.
1. Ei oma üldse algharidust (kirjaoskamatu)
2. Alghariduseta, kuid käinud koolis (lõpetamata)
3. Algharidus üldhariduskoolist (eri aegadel 2, 3, 4, 6 kl)
4. Põhiharidus üldhariduskoolist (sh lõpetamata keskkool) (aastail 1920-40 kutsekeskkool; 1940.aastani tegutsenud 
reaalkool või progümnaasium; mittetäielik keskkool või 7 klassi aastani 1961; vähemalt 8 klassi üldhariduskoolis 
aastail 1962-1989; vähemalt 9 klassi üldhariduskoolis alates aastast 1990)
5. Põhiharidus kutsekoolist
6. Keskharidus üldhariduskoolist (keskkool või gümnaasium) (kümne-, üheteistkümne- või kaheteistkümneklassiline 
keskkool, gümnaasium, reaalkool, üldhariduslik kolledž)
7. Keskharidus kutsekeskkoolist, tehnikumist, keskeriõppeasutusest

95. Pole veel tunnistust/diplomit hariduse kohta/õpib
97. Muu

IF (DN021_HighestEduPart = a97)

ENDIF
DN023_FurtherEduPart (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING OBTAINED OF PARTNER)

Vaadake kaarti 2. Millised kutse-, ameti- või erialaharidused on[teie][endise/ kadunud][abikaasa] omandanud?
Märkige kõik sobivad vastused; Kui vastaja nimetab 95 "Praegu omandab kutse-, ameti- või erialaharidust", siis 
küsida, kas tal on eelnevalt omandatud mõni kaardil nimetatud tasemest või 97 "Muu" korral püüda leida lähim 
võimalik vaste. Sel juhul märkida see vastuskategooria.
SET OF 1. Ei oma kutse-, ameti- ega erialaharidust
2. Omandanud kutsehariduse, sisseastumisel ei olnud haridustaseme nõuet
3. Omandanud kutsehariduse, sisseastumisel oli nõutav põhiharidus
4. Omandanud kutsekeskharidus, sisseastumisel oli nõutav põhiharidus
5. Omandanud keskerihariduse, sisseastumisel oli nõutav põhiharidus
6. Omandanud kutsehariduse või kutsekeskhariduse, sisseastumisel oli nõutav keskharidus
7. Omandanud keskerihariduse, sisseastumisel oli nõutav keskharidus
8. Omandanud kutsekõrghariduse, rakenduskõrghariduse või läbinud diplomiõppe (kuni 2 aastat õpinguid) 
(lõpetamine oli võimalik alates 1992)
9. Omandanud kutsekõrghariduse, rakenduskõrghariduse või läbinud diplomiõppe (3-4 aastat õpinguid ,lõpetamine 
oli võimalik alates 1992)
10. Omandanud kõrghariduse enne 1992. aastat
11. Omandanud bakalaureusekraadi (3-4 aastat õpinguid)
12. Magistrikraad (3+2, 4+2, 5+4 süsteemi järgi, sh integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe), arstikutse 
(internatuur enne 1992 aastat või üldarsti kutse)
13. Doktorikraad (sh kandidaadikraad, ordinatuuri, residentuuri lõpetanud)

DN022_OtherHighestEduPart (OTHER HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE PARTNER OBTAINED)
Millise üldharidustaseme tunnistuse on [teie] [endine/ kadunud] [abikaasa] saanud?
STRING



ENDIF
IF (Sec_DN1.DN801_Intro = a1)

ENDIF
IF (MN005_ModeQues = a1)

ENDIF
DN038_IntCheck (INTERVIEWER CHECK DN)

KONTROLLKÜSIMUS:KES VASTAS SELLES MOODULIS KÜSIMUSTELE?
1. Ainult vastaja
2. Vastaja ja asendusvastaja
3. Ainult asendusvastaja

ENDIF

95. Õpib praegu kutse-, ameti- või eriala omandamiseks õppeasutuses
97. Muu, milline (märkida ainult juhul, kui ei suuda määratleda etteantud vastusekategooriates)

IF ((97 IN (DN023_FurtherEduPart))

ENDIF

DN024_WhichOtherEduPart (OTHER EDUCATION PARTNER)
Milline muu kõrgeim kutse-, ameti- või erialaharidustase (diplom) [teie] [endisel/ lahkunud] [abikaasal] on?
STRING

DN040_PartnerOutsideHH (PARTNER OUTSIDE HOUSEHOLD)
Kas teil on elukaaslane, kes elab väljaspool teie leibkonda?
1. Jah
5. Ei

IF (((SN IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

IF (MN030_socnet = 1)

SN014_Privacy (INTRODUCTION PRIVACY SN)

Järgnevatele küsimustele peaks vastaja vastama ilma kõrvaliste isikute juuresolekuta. Kui keegi on hetkel vastaja 
juures, selgitage talle, et järgmised küsimused on isiklikku laadi ja vastaja peaks saama neile vastata segamatult.

Ilma asendusvastajata moodul. Kui vastaja ei suuda ühelegi küsimustest vastata, vajutage iga küsimuse puhul 
CTRL-K.
1. Selgitused ei ole vajalikud. Intervjuu toimub ilma kõrvaliste isikuteta
2. Kõrvalised isikud lahkusid, kui neile oli selgitatud intervjuu isiklikku laadi.
3. Kõrvalistele isikutele selgitati intervjuu isiklikku laadi, need jäid siiski ruumi.

IF (SN014_Privacy = RESPONSE)

SN001_Introduction (INTRODUCTION SN)
Nüüd esitan ma teile mõned küsimused teie suhete kohta teiste inimestega. Inimesed räägivad enamasti 
omavahel nii headest kui halbadest asjadest, muredest ja rõõmudest oma elus. Mõelge, kellega te VIIMASE 
12 KUU jooksul olete kõige sagedamini arutanud olulisi asju? Arutada võib näiteks pereliikmete, sõprade, 
naabrite või teiste inimestega. Öelge nende inimeste eesnimed.
1. Jätkake

IF (SN001_Introduction = Refusal)

ELSE

LOOP cnt := 1 TO 6

IF ((cnt > 1 AND ([cnt - 1].SN002a_NoMore = a5))

ELSE

IF (piIndex = 7)

ELSE

ENDIF
IF (SN002a_NoMore = a1)

IF (piIndex = 1)

ELSE

ENDIF

SN002a_NoMore (Any more)
Kas on veel selliseid inimesi (kellega te sageli arutate enda jaoks olulisi 
küsimusi)?
Märkige kohe "1. Jah", kui selliseid inimesi on ilmselt veel.
1. Jah
5. Ei

IF (piIndex = 7)

ELSE

SN002_Roster (FIRST NAME OF ROSTER N)



ENDLOOP
SN003a_AnyoneElse (ANY MORE)

Kas on (veel) mõni selline inimene, kes on teie jaoks mingil muul põhjusel väga oluline?
1. Jah
5. Ei

IF (SN003a_AnyoneElse = a1)

ENDIF

ENDIF
[cnt] 

ENDIF
IF (((SN002_Roster = Refusal OR (SN002_Roster = DontKnow) OR 

(SN002_Roster = 991))

ELSE

ENDIF

Nimetage selle inimese eesnimi, kellega te [KÕIGE SAGEDAMINI/ sageli]
arutate enda jaoks olulisi küsimusi:
[Kui vastaja ei suuda nimetada ühtegi võrgustiku liiget, siis märkige 991]
STRING

SN005_NetworkRelationship (NETWORK RELATIONSHIP)
Kes ^SN002_Roster; teile on?
Kui vaja, lugege vastusevariandid ette: „Kas see inimene on teie...“
1. Abikaasa/elukaaslane
2. Ema
3. Isa
4. Ämm
5. Äi
6. Kasuema
7. Kasuisa
8. Vend
9. Õde
10. Laps
11. Kasulaps/praeguse elukaaslase laps
12. Väimees
13. Minia
14. Lapselaps
15. Vanavanem
16. Tädi
17. Onu
18. Õe-/vennatütar
19. Õe-/vennapoeg
20. Muu sugulane
21. Sõber
22. (Endine) kolleeg/kaastöötaja
23. Naaber
24. Endine abikaasa/elukaaslane
25. Kirikuõpetaja, preester või muu vaimulik
26. (Psühho-,manuaal-)terapeut või muu professionaalne abistaja
27. Majapidaja/koduõde
96. Mitte ükski nendest

SN003_AnyoneElse (FIRST NAME OF ROSTER 7)
Öelge palun selle inimese eesnimi, kes on teie jaoks mõnel muul põhjusel oluline.
STRING

IF (SN003_AnyoneElse = RESPONSE)

IF (piIndex = 7)

ELSE

ENDIF
IF (SN002a_NoMore = a1)

IF (piIndex = 1)

ELSE

ENDIF

SN002a_NoMore (Any more)
Kas on veel selliseid inimesi (kellega te sageli arutate enda jaoks olulisi 
küsimusi)?
Märkige kohe "1. Jah", kui selliseid inimesi on ilmselt veel.
1. Jah
5. Ei

IF (piIndex = 7)

ELSE

ENDIF
IF (((SN002_Roster = Refusal OR (SN002_Roster = DontKnow) OR 

(SN002_Roster = 991))

ELSE

SN002_Roster (FIRST NAME OF ROSTER N)
Nimetage selle inimese eesnimi, kellega te [KÕIGE SAGEDAMINI/ sageli]
arutate enda jaoks olulisi küsimusi:
[Kui vastaja ei suuda nimetada ühtegi võrgustiku liiget, siis märkige 991]
STRING



ENDIF
IF (Sizeofsocialnetwork > 0)

ENDIF

ENDIF
[7] 

ENDIF

SN005_NetworkRelationship (NETWORK RELATIONSHIP)
Kes ^SN002_Roster; teile on?
Kui vaja, lugege vastusevariandid ette: „Kas see inimene on teie...“
1. Abikaasa/elukaaslane
2. Ema
3. Isa
4. Ämm
5. Äi
6. Kasuema
7. Kasuisa
8. Vend
9. Õde
10. Laps
11. Kasulaps/praeguse elukaaslase laps
12. Väimees
13. Minia
14. Lapselaps
15. Vanavanem
16. Tädi
17. Onu
18. Õe-/vennatütar
19. Õe-/vennapoeg
20. Muu sugulane
21. Sõber
22. (Endine) kolleeg/kaastöötaja
23. Naaber
24. Endine abikaasa/elukaaslane
25. Kirikuõpetaja, preester või muu vaimulik
26. (Psühho-,manuaal-)terapeut või muu professionaalne abistaja
27. Majapidaja/koduõde
96. Mitte ükski nendest

SN008_Intro_closeness (INTRODUCTION CLOSENESS)
Nüüd esitan veel mõned küsimused teile lähedaste inimeste kohta.
1. Jätkake

LOOP cnt := 1 TO 7

IF (NOT((((SN_Roster[cnt].SN002_Roster = DontKnow OR (SN_Roster
[cnt].SN002_Roster = Refusal) OR (SN_Roster[cnt].SN002_Roster = Empty) OR 
(SN_Roster[cnt].SN002_Roster = 991)))

IF (FLRosterName <> Empty)

IF ((FLRosterRelation = a10 OR (FLRosterRelation = a11))

IF (MN006_NumFamR <> 1)

IF (num_of_preloadchildren > 0)

SN018_PreloadMatch (LINK TO PRELOAD CHILD)
Nimetasite just oma last ^FLRosterName;. Palun 
kinnitage, kas seda last nimetas teie 
elukaaslane/abikaasa või kas te nimetasite teda eelmises 
küsitluslaines.
Kui laps on loendis, tehke vastava nime juurde märge
^PreloadChild[1];
^PreloadChild[2];
^PreloadChild[3];
^PreloadChild[4];
^PreloadChild[5];
^PreloadChild[6];
^PreloadChild[7];
^PreloadChild[8];
^PreloadChild[9];
^PreloadChild[10];
^PreloadChild[11];
^PreloadChild[12];
^PreloadChild[13];
^PreloadChild[14];
^PreloadChild[15];
^PreloadChild[16];
^PreloadChild[17];
^PreloadChild[18];
^PreloadChild[19];
^PreloadChild[20];
96. Muu laps;

IF ((SN018_PreloadMatch = RESPONSE AND 
(SN018_PreloadMatch <> a96))

ELSE

SN005a_Gender (NETWORK PERSON GENDER)

^FLRosterName; ^localRelationText;: märkige 
tema sugu.



ELSE

ELSE

ENDIF

ELSE

ENDIF

ENDIF

1. Mees
2. Naine

SN006_NetworkProximity (NETWORK Proximity)
Vaadake kaarti 4. Kus ^FLRosterName; 
^localRelationText; elab?
1. Samas leibkonnas
2. Samas majas
3. Alla 1 km kaugusel
4. 1-4 km kaugusel
5. 5-24km kaugusel
6. 25-99 km kaugusel
7. 100-499 km kaugusel
8. 500 km kaugusel või kaugemal

SN005a_Gender (NETWORK PERSON GENDER)

^FLRosterName; ^localRelationText;: märkige tema 
sugu.
1. Mees
2. Naine

SN006_NetworkProximity (NETWORK Proximity)
Vaadake kaarti 4. Kus ^FLRosterName; 
^localRelationText; elab?
1. Samas leibkonnas
2. Samas majas
3. Alla 1 km kaugusel
4. 1-4 km kaugusel
5. 5-24km kaugusel
6. 25-99 km kaugusel
7. 100-499 km kaugusel
8. 500 km kaugusel või kaugemal

SN006_NetworkProximity (NETWORK Proximity)
Vaadake kaarti 4. Kus ^FLRosterName; ^localRelationText; 
elab?
1. Samas leibkonnas
2. Samas majas
3. Alla 1 km kaugusel
4. 1-4 km kaugusel
5. 5-24km kaugusel
6. 25-99 km kaugusel
7. 100-499 km kaugusel
8. 500 km kaugusel või kaugemal

IF ((FLRosterRelation = a1 AND ((MN002_Person[1].MaritalStatus = 
a1 OR (MN002_Person[1].MaritalStatus = a2)))

ELSE

IF (((((((FLRosterRelation = a3 OR (FLRosterRelation = a5) OR 
(FLRosterRelation = a7) OR (FLRosterRelation = a8) OR 
(FLRosterRelation = a12) OR (FLRosterRelation = a17) OR 
(FLRosterRelation = a19))

ELSE

ENDIF
IF (NOT((FLRosterRelation = a2 OR (FLRosterRelation = a3)))

IF (((((((FLRosterRelation = a2 OR (FLRosterRelation = 
a4) OR (FLRosterRelation = a6) OR (FLRosterRelation = 
a9) OR (FLRosterRelation = a13) OR (FLRosterRelation = 
a16) OR (FLRosterRelation = a18))

ELSE

ENDIF

SN005a_Gender (NETWORK PERSON GENDER)

^FLRosterName; ^localRelationText;: märkige 
tema sugu.
1. Mees
2. Naine

SN006_NetworkProximity (NETWORK Proximity)
Vaadake kaarti 4. Kus ^FLRosterName; 
^localRelationText; elab?
1. Samas leibkonnas
2. Samas majas
3. Alla 1 km kaugusel
4. 1-4 km kaugusel
5. 5-24km kaugusel
6. 25-99 km kaugusel
7. 100-499 km kaugusel
8. 500 km kaugusel või kaugemal



ENDIF
IF (Sizeofsocialnetwork = 0)

ELSE

ENDIF

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
[cnt] 

ENDIF
IF (NOT((FLRosterRelation = a2 OR (FLRosterRelation = a3)))

ENDIF
SN009_Network_Closeness (Network Closeness)

^FLRosterName; ^localRelationText;: Kui lähedasena te ennast temaga 
tunnete? Kas ...
Lugege ette;
1. mitte väga lähedasena
2. mõnevõrra lähedasena
3. lähedasena
4. väga lähedasena

IF (FLRosterRelation = a1)

ELSE

ENDIF

ENDIF
ENDIF

IF (NOT(SN006_NetworkProximity = a1))

ENDIF

SN007_NetworkContact (NETWORK CONTACT)
^FLRosterName; ^localRelationText; : kui tihti te suhtlesite 
temaga VIIMASE 12 KUU jooksul kas silmast silma, telefoni või 
kirja, e-kirja või muu elektroonilise suhtlusvahendi teel?
1. Iga päev
2. Mitu korda nädalas
3. Umbes kord nädalas
4. Umbes kord kahe nädala jooksul
5. Umbes kord kuus
6. Vähem kui kord kuus
7. Mitte kordagi

IF (MN005_ModeQues = a1)

ENDIF

SN027_YearOfBirthSNMember (YEAR OF BIRTH SN MEMBER)
Mis aastal ^FLRosterName; ^localRelationText; sündis?
Kui vastaja ei tea täpset sünniaastat, siis paluge tal anda 
ligikaudne sünniaasta
NUMBER [1875..2020]

IF (NOT((FLRosterRelation = a10 OR (FLRosterRelation = a11)))

ELSE

ENDIF

SN027_YearOfBirthSNMember (YEAR OF BIRTH SN MEMBER)
Mis aastal ^FLRosterName; ^localRelationText; sündis?
Kui vastaja ei tea täpset sünniaastat, siis paluge tal anda 
ligikaudne sünniaasta
NUMBER [1875..2020]

IF (((FLRosterRelation = a10 OR (FLRosterRelation = a11) 
AND (MN006_NumFamR <> 1))

ENDIF

IF ((SN018_PreloadMatch = RESPONSE AND 
(SN018_PreloadMatch <> a96))

ELSE

ENDIF

SN027_YearOfBirthSNMember (YEAR OF BIRTH SN 

MEMBER)
Mis aastal ^FLRosterName; ^localRelationText; 
sündis?
Kui vastaja ei tea täpset sünniaastat, siis paluge 
tal anda ligikaudne sünniaasta
NUMBER [1875..2020]

SN017_Network_Satisfaction (EMPTY NETWORK SATISFACTION)
Ütlesite enne, et sellist inimest ei ole, kellega te olulisi probleeme arutate ning ei ole ka inimest, 
kes on muul põhjusel teile oluline. Kui rahul te olete sellise olukorraga? Vastake 10-pallisel 
skaalal, kus 0 tähendab täielikku rahulolematust ja 10 täielikku rahulolu.
NUMBER [0..10]

SN012_Network_Satisfaction (NETWORK SATISFACTION)
Kui rahul te üldiselt olete [oma suhetega selle inimesega/ oma suhetega nende inimestega], 
kellest me just rääkisime? Vastake 10-pallisel skaalal, kus 0 tähendab täielikku rahulolematust 
ja 10 täielikku rahulolu.
NUMBER [0..10]



ENDIF
LOOP X := 1 TO 14

ENDLOOP
SN015_Who_present (WHO WAS PRESENT)

Märkige, kes oli antud mooduli vastamise juures.

IF ((pName[X] <> Empty AND (pName[X] <> ))

ENDIF

IF (NOT((((((((((((((FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[1] = Empty AND 
(FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[2] = Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[3] = 
Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[4] = Empty) AND 
(FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[5] = Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[6] = 
Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[7] = Empty) AND 
(FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[8] = Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[9] = 
Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[10] = Empty) AND 
(FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[11] = Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[12] = 
Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[13] = Empty) AND 
(FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[14] = Empty)))

ELSE

ENDIF
[X] 

THIS_INTERVIEW (Link to)
[Ehk mäletate, et eelmises intervjuus nimetasite mõnd inimest, kes olid teile sel ajal 
olulised.] [Nüüd tahaksime võrrelda neid inimesi nendega, keda nimetasite täna, ja 
vaadata, keda nimetasite uuesti ja keda mitte.] Eelmisel korral nimetasite ^piName; 
^piRelation;. Kas te nimetasite seda inimest ka täna?
Kui vastaja kinnitab, et nimetas ^piName; ka täna, kontrollige KÕIGEPEALT, kas isik 
^piName; on allpool nimekirjas ja märkige vastav number.

Kui vastaja täna isikut ^piName; ei nimetanud, märkige 96 (Isikut ei ole sel korral 
nimetatud).

Sel korral nimetatud isikud:
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[1];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[2];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[3];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[4];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[5];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[6];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[7];
96. Isikut ei ole sel korral nimetatud;

IF ((THIS_INTERVIEW = RESPONSE AND (THIS_INTERVIEW <> a96))

ELSE

ENDIF

IF (piRelation <> TempRelationshipString)

ENDIF

SN840_Confirm (Confirm mismatched relation)
Varem kirjeldasite oma suhet ^piName; erinevalt sellest, mida ütlesite sel 
korral ^TempRelationshipString;. Kas tegemist on sama isikuga?
Kui vastaja ütleb, et ^piName; on valesti lingitud, siis minge vasaknoole abil 
tagasi ja parandage vastust.
Jah, see on sama isik.

IF (THIS_INTERVIEW = a96)

ENDIF

SN023_whathappnd (What happened)
^FL_SN023_2;^FL_SN023_3; Mis on peamine põhjus, miks te nime 
^piName; seekord ei nimetanud?
1. Unustasin, oleksin pidanud ^piName; nime nimetama
2. Ma kolisin ära
3. ^piName; kolis ära
4. ^piName; suri
5. Ma haigestusin või mul oli terviseprobleeme
6. ^piName; haigestus või tal oli terviseprobleeme
7. Vastaja ei tunne nimetatud isikut ära
8. Me ei ole enam lähedased
9. Vale, ^piName; nime ON nimetatud
97. Muu põhjus

CHECK: (NOT((SN023_whathappnd = a9 AND (THIS_INTERVIEW = a96))) 
[Minge tagasi eelmise küsimuse juurde ja linkige see isik korrektselt._start; 
^piName; Minge tagasi eelmise küsimuse juurde ja linkige see isik 
korrektselt._end;]

SN023_whathappnd (What happened)
^FL_SN023_2;^FL_SN023_3; Mis on peamine põhjus, miks te nime ^piName; seekord ei 
nimetanud?
1. Unustasin, oleksin pidanud ^piName; nime nimetama
2. Ma kolisin ära
3. ^piName; kolis ära
4. ^piName; suri
5. Ma haigestusin või mul oli terviseprobleeme
6. ^piName; haigestus või tal oli terviseprobleeme
7. Vastaja ei tunne nimetatud isikut ära
8. Me ei ole enam lähedased
9. Vale, ^piName; nime ON nimetatud
97. Muu põhjus



ENDIF
DN888_IntroductionDNTwo

Nüüd veel mõned küsimused elulooliste andmete kohta.
1. Jätkake

IF ((Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[1] <> a5 OR (Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1))

ENDIF

ENDIF
SN841_EndNonProxy (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN SN)

KONTROLLKÜSIMUS: Kes vastas selle mooduli küsimustele?
1. Vastaja
2. Moodul on vastamata (asendusvastaja intervjuu)

Märkige kõik sobivad vastused;
1. Ainult vastaja
2. Abikaasa /elukaaslane
3. Laps(ed)
4. Muu(d)

CHECK: (NOT((count(SN015_Who_present) > 1 AND ((a1 IN (SN015_Who_present)))) [Ühegi teise 
kategooriaga ei saa valida - vastaja üksi;]

IF (piParentAlive = 1)

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

IF (((piIndex = 1 AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1) OR ((piIndex = 2 AND 
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1)))

ELSE

ENDIF

IF ((piIndex = 1 OR (piIndex = 2))

ELSE

ENDIF

DN026_NaturalParentAlive (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE)
Kas[teie][bioloogiline][ema/ isa] elab?
1. Jah
5. Ei

IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ENDIF
IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ELSE

ENDIF

DN127_YearOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Mis aastal [teie] [ema/ isa] suri?
NUMBER [1800..2020]

DN027_AgeOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Kui vana oli [teie] [ema/ isa], kui [ta] suri?
NUMBER [10..120]

IF ((DN026_NaturalParentAlive = a1 AND (MN101_Longitudinal = 0))

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Kui vana on[teie][ema/ isa] praegu?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Vanus peaks 
ületama vastaja vanust vähemalt kümne aasta võrra. Kui vanus on õige, klõpsake 
nupule "Ignoreeri" ja lisage selgitav märkus.;]

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Kui vana on[teie][ema/ isa] praegu?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Vanus peaks ületama 
vastaja vanust vähemalt kümne aasta võrra. Kui vanus on õige, klõpsake nupule "Ignoreeri" 
ja lisage selgitav märkus.;]

DN629_JobSitParent10 (JOB SITUATION OF PARENT 10)
Vaadake kaarti 5. Milline neist seisunditest kõige paremini kirjeldab [teie][ema/ isa] tööhõiveseisundit ajal, mil olite 
10-aastane?
1. Pensionil ja töötamise lõpetanud (sh tähtaegselt kui ennetähtaegselt pensionile jäämise tõttu)
2. Palgatöötaja või iseendale tööandja (sh ka perefirmas tööl)
3. Töötu
4. Töötamise täielikult lõpetanud püsiva haiguse, puude või töövõimetuse tõttu



5. Kodune
97. Muu (rantjee, elatub kinnisvarast, õppija, vabatahtliku töö tegija)

IF (DN629_JobSitParent10 = a2)

ENDIF
DN051_HighestEduParent (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARENT)

Vaadake kaarti 1. Milline on [teie] [ema/ isa] kõrgeim omandatud üldharidustase?
Kui vastaja nimetab välismaal omandatud üldharidustaset, siis paluge tal võimalusel leida antud variantide hulgast 
sellega kõige paremini sobiv. Kui see ei ole võimalik, märkige "Muu" ning täpsustage järgmise küsimuse all, millise 
hariduse ta seal omandas (märkige nt diplomil olev nimetus).
1. Ei oma üldse algharidust (kirjaoskamatu)
2. Alghariduseta, kuid käinud koolis (lõpetamata)
3. Algharidus üldhariduskoolist (eri aegadel 2, 3, 4, 6 kl)
4. Põhiharidus üldhariduskoolist (sh lõpetamata keskkool) (aastail 1920-40 kutsekeskkool; 1940.aastani tegutsenud 
reaalkool või progümnaasium; mittetäielik keskkool või 7 klassi aastani 1961; vähemalt 8 klassi üldhariduskoolis 
aastail 1962-1989; vähemalt 9 klassi üldhariduskoolis alates aastast 1990)
5. Põhiharidus kutsekoolist
6. Keskharidus üldhariduskoolist (keskkool või gümnaasium) (kümne-, üheteistkümne- või kaheteistkümneklassiline 
keskkool, gümnaasium, reaalkool, üldhariduslik kolledž)
7. Keskharidus kutsekeskkoolist, tehnikumist, keskeriõppeasutusest

95. Pole veel tunnistust/diplomit hariduse kohta/õpib
97. Muu

IF (DN051_HighestEduParent = a97)

ENDIF
DN053_FurtherEduParent (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING PARENT)

Vaadake kaarti 2. Milline on teie[teie][ema/ isa] kõrgeim lõpetatud kutse-, ameti- või erialaharidus?
Märkige kõik sobivad vastused;
SET OF 1. Ei oma kutse-, ameti- ega erialaharidust
2. Omandanud kutsehariduse, sisseastumisel ei olnud haridustaseme nõuet
3. Omandanud kutsehariduse, sisseastumisel oli nõutav põhiharidus
4. Omandanud kutsekeskharidus, sisseastumisel oli nõutav põhiharidus
5. Omandanud keskerihariduse, sisseastumisel oli nõutav põhiharidus
6. Omandanud kutsehariduse või kutsekeskhariduse, sisseastumisel oli nõutav keskharidus
7. Omandanud keskerihariduse, sisseastumisel oli nõutav keskharidus
8. Omandanud kutsekõrghariduse, rakenduskõrghariduse või läbinud diplomiõppe (kuni 2 aastat õpinguid) 
(lõpetamine oli võimalik alates 1992)
9. Omandanud kutsekõrghariduse, rakenduskõrghariduse või läbinud diplomiõppe (3-4 aastat õpinguid ,lõpetamine 
oli võimalik alates 1992)
10. Omandanud kõrghariduse enne 1992. aastat
11. Omandanud bakalaureusekraadi (3-4 aastat õpinguid)
12. Magistrikraad (3+2, 4+2, 5+4 süsteemi järgi, sh integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe), arstikutse 
(internatuur enne 1992 aastat või üldarsti kutse)
13. Doktorikraad (sh kandidaadikraad, ordinatuuri, residentuuri lõpetanud)

DN029_JobOfParent10 (NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT)
Mõelge [oma] [ema/ isa] töökoha peale, kui te olite 10-aastane. Mis ametit ta pidas? Kirjeldage võimalikult 
täpselt tema peamisi tööülesandeid.
STRING

IF (NOT(DN029_JobOfParent10 = Refusal))

ENDIF

DN029c_JobOfParent10Code (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Otsin seda ametinimetust meie andmebaasist ametlike ametinimetuste hulgast.
Kirjutage ametinimetus uuesti ja valige ripploendist kõige sobivam vaste.
Alla kerides leiate rohkem ametinimetusi.

Kui ametinimetust ei ole, siis paluge vastajal leida tema ametikohale muu nimetus või esitada laiem või 
täpsem ametikoha kirjeldus.

Kui sobivat vastet ei leidu, siis märkige 991.

STRING

JOBCODER: InDataOccupations 
IF ((NOT(DN029c_JobOfParent10Code = Empty) AND (NOT(DN029c_JobOfParent10Code = 991)))

ENDIF

DN029d_JobOfParent10Code (JOBCODER - NEXT)

Veenduge, et valisite õige ametinimetuse:
^DN029c_JobOfParent10Code;

Kui see ei ole õige ametinimetus, siis minge tagasi ja valige kõige sobivam vaste ripploendist.
1. Kinnitage ja jätkake

DN052_OtherHighestEduParent (OTHER HIGHEST EDUCATION PARENT)
Millise muu üldhariduskooli lõputunnistuse[teie][ema/ isa] omandas?
STRING



ELSE

ENDIF
IF (piParentAlive = 1)

ENDIF
[2]

95. Õpib praegu kutse-, ameti- või eriala omandamiseks õppeasutuses
97. Muu, milline (märkida ainult juhul, kui ei suuda määratleda etteantud vastusekategooriates)

IF ((a97 IN (DN053_FurtherEduParent))

ENDIF

DN054_WhichOtherEduParent (OTHER HIGHEST PARENT)
Millise muu kõrgeima kutse-, ameti- või eriala haridustaseme lõputunnistuse või kraadi teie [teie][ema/ isa]
omandas?
STRING

IF ((piIndex = 2 OR (piIndex = 1))

ELSE

ENDIF

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1)

ENDIF

DN030_LivingPlaceParent (WHERE DOES PARENT LIVE)
Vaadake kaarti 4. Kus[teie][ema/ isa] elab?
1. Samas leibkonnas
2. Samas majas
3. Alla 1 km kaugusel
4. 1-4 km kaugusel
5. 5-24km kaugusel
6. 25-99 km kaugusel
7. 100-499 km kaugusel
8. 500 km kaugusel või kaugemal

IF (DN030_LivingPlaceParent > a1)

ENDIF
DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)

Kuidas te hindate [oma] [ema/ isa] tervist? Kas see on...
Lugege ette;
1. Suurepärane
2. Väga hea
3. Hea
4. Rahuldav
5. Halb

DN032_ContactDuringPast12Months (PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS)
Kui tihti olete te suhelnud VIIMASE 12 KUU jooksul[oma][emaga/ isaga] kas silmast silma, 
telefoni, kirja, e-posti või muu elektroonilise suhtlusvahendi teel?
1. Iga päev
2. Mitu korda nädalas
3. Umbes kord nädalas
4. Umbes kord kahe nädala jooksul
5. Umbes kord kuus
6. Vähem kui kord kuus
7. Mitte kordagi

DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)
Kuidas te hindate [oma] [ema/ isa] tervist? Kas see on...
Lugege ette;
1. Suurepärane
2. Väga hea
3. Hea
4. Rahuldav
5. Halb

IF (piParentAlive = 1)

IF (((piIndex = 1 AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1) OR ((piIndex = 2 AND 
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1)))

ELSE

IF ((piIndex = 1 OR (piIndex = 2))

DN026_NaturalParentAlive (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE)
Kas[teie][bioloogiline][ema/ isa] elab?
1. Jah
5. Ei

IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ENDIF
IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

DN127_YearOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Mis aastal [teie] [ema/ isa] suri?
NUMBER [1800..2020]



ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ENDIF

ELSE

ENDIF

ELSE

ENDIF

DN027_AgeOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Kui vana oli [teie] [ema/ isa], kui [ta] suri?
NUMBER [10..120]

IF ((DN026_NaturalParentAlive = a1 AND (MN101_Longitudinal = 0))

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Kui vana on[teie][ema/ isa] praegu?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Vanus peaks 
ületama vastaja vanust vähemalt kümne aasta võrra. Kui vanus on õige, klõpsake 
nupule "Ignoreeri" ja lisage selgitav märkus.;]

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Kui vana on[teie][ema/ isa] praegu?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Vanus peaks ületama 
vastaja vanust vähemalt kümne aasta võrra. Kui vanus on õige, klõpsake nupule "Ignoreeri" 
ja lisage selgitav märkus.;]

DN629_JobSitParent10 (JOB SITUATION OF PARENT 10)
Vaadake kaarti 5. Milline neist seisunditest kõige paremini kirjeldab [teie][ema/ isa] tööhõiveseisundit ajal, mil olite 
10-aastane?
1. Pensionil ja töötamise lõpetanud (sh tähtaegselt kui ennetähtaegselt pensionile jäämise tõttu)
2. Palgatöötaja või iseendale tööandja (sh ka perefirmas tööl)
3. Töötu
4. Töötamise täielikult lõpetanud püsiva haiguse, puude või töövõimetuse tõttu
5. Kodune
97. Muu (rantjee, elatub kinnisvarast, õppija, vabatahtliku töö tegija)

IF (DN629_JobSitParent10 = a2)

ENDIF
DN051_HighestEduParent (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARENT)

Vaadake kaarti 1. Milline on [teie] [ema/ isa] kõrgeim omandatud üldharidustase?
Kui vastaja nimetab välismaal omandatud üldharidustaset, siis paluge tal võimalusel leida antud variantide hulgast 
sellega kõige paremini sobiv. Kui see ei ole võimalik, märkige "Muu" ning täpsustage järgmise küsimuse all, millise 
hariduse ta seal omandas (märkige nt diplomil olev nimetus).
1. Ei oma üldse algharidust (kirjaoskamatu)
2. Alghariduseta, kuid käinud koolis (lõpetamata)
3. Algharidus üldhariduskoolist (eri aegadel 2, 3, 4, 6 kl)
4. Põhiharidus üldhariduskoolist (sh lõpetamata keskkool) (aastail 1920-40 kutsekeskkool; 1940.aastani tegutsenud 
reaalkool või progümnaasium; mittetäielik keskkool või 7 klassi aastani 1961; vähemalt 8 klassi üldhariduskoolis 

DN029_JobOfParent10 (NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT)
Mõelge [oma] [ema/ isa] töökoha peale, kui te olite 10-aastane. Mis ametit ta pidas? Kirjeldage võimalikult 
täpselt tema peamisi tööülesandeid.
STRING

IF (NOT(DN029_JobOfParent10 = Refusal))

ENDIF

DN029c_JobOfParent10Code (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Otsin seda ametinimetust meie andmebaasist ametlike ametinimetuste hulgast.
Kirjutage ametinimetus uuesti ja valige ripploendist kõige sobivam vaste.
Alla kerides leiate rohkem ametinimetusi.

Kui ametinimetust ei ole, siis paluge vastajal leida tema ametikohale muu nimetus või esitada laiem või 
täpsem ametikoha kirjeldus.

Kui sobivat vastet ei leidu, siis märkige 991.

STRING

JOBCODER: InDataOccupations 
IF ((NOT(DN029c_JobOfParent10Code = Empty) AND (NOT(DN029c_JobOfParent10Code = 991)))

ENDIF

DN029d_JobOfParent10Code (JOBCODER - NEXT)

Veenduge, et valisite õige ametinimetuse:
^DN029c_JobOfParent10Code;

Kui see ei ole õige ametinimetus, siis minge tagasi ja valige kõige sobivam vaste ripploendist.
1. Kinnitage ja jätkake



ENDIF
IF (piParentAlive = 1)

aastail 1962-1989; vähemalt 9 klassi üldhariduskoolis alates aastast 1990)
5. Põhiharidus kutsekoolist
6. Keskharidus üldhariduskoolist (keskkool või gümnaasium) (kümne-, üheteistkümne- või kaheteistkümneklassiline 
keskkool, gümnaasium, reaalkool, üldhariduslik kolledž)
7. Keskharidus kutsekeskkoolist, tehnikumist, keskeriõppeasutusest

95. Pole veel tunnistust/diplomit hariduse kohta/õpib
97. Muu

IF (DN051_HighestEduParent = a97)

ENDIF
DN053_FurtherEduParent (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING PARENT)

Vaadake kaarti 2. Milline on teie[teie][ema/ isa] kõrgeim lõpetatud kutse-, ameti- või erialaharidus?
Märkige kõik sobivad vastused;
SET OF 1. Ei oma kutse-, ameti- ega erialaharidust
2. Omandanud kutsehariduse, sisseastumisel ei olnud haridustaseme nõuet
3. Omandanud kutsehariduse, sisseastumisel oli nõutav põhiharidus
4. Omandanud kutsekeskharidus, sisseastumisel oli nõutav põhiharidus
5. Omandanud keskerihariduse, sisseastumisel oli nõutav põhiharidus
6. Omandanud kutsehariduse või kutsekeskhariduse, sisseastumisel oli nõutav keskharidus
7. Omandanud keskerihariduse, sisseastumisel oli nõutav keskharidus
8. Omandanud kutsekõrghariduse, rakenduskõrghariduse või läbinud diplomiõppe (kuni 2 aastat õpinguid) 
(lõpetamine oli võimalik alates 1992)
9. Omandanud kutsekõrghariduse, rakenduskõrghariduse või läbinud diplomiõppe (3-4 aastat õpinguid ,lõpetamine 
oli võimalik alates 1992)
10. Omandanud kõrghariduse enne 1992. aastat
11. Omandanud bakalaureusekraadi (3-4 aastat õpinguid)
12. Magistrikraad (3+2, 4+2, 5+4 süsteemi järgi, sh integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe), arstikutse 
(internatuur enne 1992 aastat või üldarsti kutse)
13. Doktorikraad (sh kandidaadikraad, ordinatuuri, residentuuri lõpetanud)

95. Õpib praegu kutse-, ameti- või eriala omandamiseks õppeasutuses
97. Muu, milline (märkida ainult juhul, kui ei suuda määratleda etteantud vastusekategooriates)

IF ((a97 IN (DN053_FurtherEduParent))

ENDIF

DN052_OtherHighestEduParent (OTHER HIGHEST EDUCATION PARENT)
Millise muu üldhariduskooli lõputunnistuse[teie][ema/ isa] omandas?
STRING

DN054_WhichOtherEduParent (OTHER HIGHEST PARENT)
Millise muu kõrgeima kutse-, ameti- või eriala haridustaseme lõputunnistuse või kraadi teie [teie][ema/ isa]
omandas?
STRING

IF ((piIndex = 2 OR (piIndex = 1))

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1)

DN030_LivingPlaceParent (WHERE DOES PARENT LIVE)
Vaadake kaarti 4. Kus[teie][ema/ isa] elab?
1. Samas leibkonnas
2. Samas majas
3. Alla 1 km kaugusel
4. 1-4 km kaugusel
5. 5-24km kaugusel
6. 25-99 km kaugusel
7. 100-499 km kaugusel
8. 500 km kaugusel või kaugemal

IF (DN030_LivingPlaceParent > a1)

ENDIF
DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)

DN032_ContactDuringPast12Months (PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS)
Kui tihti olete te suhelnud VIIMASE 12 KUU jooksul[oma][emaga/ isaga] kas silmast silma, 
telefoni, kirja, e-posti või muu elektroonilise suhtlusvahendi teel?
1. Iga päev
2. Mitu korda nädalas
3. Umbes kord nädalas
4. Umbes kord kahe nädala jooksul
5. Umbes kord kuus
6. Vähem kui kord kuus
7. Mitte kordagi



ENDIF
IF ((Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[2] <> a5 OR (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1))

ENDIF
[2] 

ELSE

ENDIF

ENDIF

Kuidas te hindate [oma] [ema/ isa] tervist? Kas see on...
Lugege ette;
1. Suurepärane
2. Väga hea
3. Hea
4. Rahuldav
5. Halb

DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)
Kuidas te hindate [oma] [ema/ isa] tervist? Kas see on...
Lugege ette;
1. Suurepärane
2. Väga hea
3. Hea
4. Rahuldav
5. Halb

IF (piParentAlive = 1)

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

IF (((piIndex = 1 AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1) OR ((piIndex = 2 AND 
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1)))

ELSE

ENDIF

IF ((piIndex = 1 OR (piIndex = 2))

ELSE

ENDIF

DN026_NaturalParentAlive (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE)
Kas[teie][bioloogiline][ema/ isa] elab?
1. Jah
5. Ei

IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ENDIF
IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ELSE

ENDIF

DN127_YearOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Mis aastal [teie] [ema/ isa] suri?
NUMBER [1800..2020]

DN027_AgeOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Kui vana oli [teie] [ema/ isa], kui [ta] suri?
NUMBER [10..120]

IF ((DN026_NaturalParentAlive = a1 AND (MN101_Longitudinal = 0))

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Kui vana on[teie][ema/ isa] praegu?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Vanus peaks 
ületama vastaja vanust vähemalt kümne aasta võrra. Kui vanus on õige, klõpsake 
nupule "Ignoreeri" ja lisage selgitav märkus.;]

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Kui vana on[teie][ema/ isa] praegu?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Vanus peaks ületama 
vastaja vanust vähemalt kümne aasta võrra. Kui vanus on õige, klõpsake nupule "Ignoreeri" 
ja lisage selgitav märkus.;]

DN629_JobSitParent10 (JOB SITUATION OF PARENT 10)
Vaadake kaarti 5. Milline neist seisunditest kõige paremini kirjeldab [teie][ema/ isa] tööhõiveseisundit ajal, mil olite 
10-aastane?
1. Pensionil ja töötamise lõpetanud (sh tähtaegselt kui ennetähtaegselt pensionile jäämise tõttu)
2. Palgatöötaja või iseendale tööandja (sh ka perefirmas tööl)



3. Töötu
4. Töötamise täielikult lõpetanud püsiva haiguse, puude või töövõimetuse tõttu
5. Kodune
97. Muu (rantjee, elatub kinnisvarast, õppija, vabatahtliku töö tegija)

IF (DN629_JobSitParent10 = a2)

ENDIF
DN051_HighestEduParent (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARENT)

Vaadake kaarti 1. Milline on [teie] [ema/ isa] kõrgeim omandatud üldharidustase?
Kui vastaja nimetab välismaal omandatud üldharidustaset, siis paluge tal võimalusel leida antud variantide hulgast 
sellega kõige paremini sobiv. Kui see ei ole võimalik, märkige "Muu" ning täpsustage järgmise küsimuse all, millise 
hariduse ta seal omandas (märkige nt diplomil olev nimetus).
1. Ei oma üldse algharidust (kirjaoskamatu)
2. Alghariduseta, kuid käinud koolis (lõpetamata)
3. Algharidus üldhariduskoolist (eri aegadel 2, 3, 4, 6 kl)
4. Põhiharidus üldhariduskoolist (sh lõpetamata keskkool) (aastail 1920-40 kutsekeskkool; 1940.aastani tegutsenud 
reaalkool või progümnaasium; mittetäielik keskkool või 7 klassi aastani 1961; vähemalt 8 klassi üldhariduskoolis 
aastail 1962-1989; vähemalt 9 klassi üldhariduskoolis alates aastast 1990)
5. Põhiharidus kutsekoolist
6. Keskharidus üldhariduskoolist (keskkool või gümnaasium) (kümne-, üheteistkümne- või kaheteistkümneklassiline 
keskkool, gümnaasium, reaalkool, üldhariduslik kolledž)
7. Keskharidus kutsekeskkoolist, tehnikumist, keskeriõppeasutusest

95. Pole veel tunnistust/diplomit hariduse kohta/õpib
97. Muu

IF (DN051_HighestEduParent = a97)

ENDIF
DN053_FurtherEduParent (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING PARENT)

Vaadake kaarti 2. Milline on teie[teie][ema/ isa] kõrgeim lõpetatud kutse-, ameti- või erialaharidus?
Märkige kõik sobivad vastused;
SET OF 1. Ei oma kutse-, ameti- ega erialaharidust
2. Omandanud kutsehariduse, sisseastumisel ei olnud haridustaseme nõuet
3. Omandanud kutsehariduse, sisseastumisel oli nõutav põhiharidus
4. Omandanud kutsekeskharidus, sisseastumisel oli nõutav põhiharidus
5. Omandanud keskerihariduse, sisseastumisel oli nõutav põhiharidus
6. Omandanud kutsehariduse või kutsekeskhariduse, sisseastumisel oli nõutav keskharidus
7. Omandanud keskerihariduse, sisseastumisel oli nõutav keskharidus
8. Omandanud kutsekõrghariduse, rakenduskõrghariduse või läbinud diplomiõppe (kuni 2 aastat õpinguid) 
(lõpetamine oli võimalik alates 1992)
9. Omandanud kutsekõrghariduse, rakenduskõrghariduse või läbinud diplomiõppe (3-4 aastat õpinguid ,lõpetamine 
oli võimalik alates 1992)
10. Omandanud kõrghariduse enne 1992. aastat
11. Omandanud bakalaureusekraadi (3-4 aastat õpinguid)
12. Magistrikraad (3+2, 4+2, 5+4 süsteemi järgi, sh integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe), arstikutse 
(internatuur enne 1992 aastat või üldarsti kutse)
13. Doktorikraad (sh kandidaadikraad, ordinatuuri, residentuuri lõpetanud)

DN029_JobOfParent10 (NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT)
Mõelge [oma] [ema/ isa] töökoha peale, kui te olite 10-aastane. Mis ametit ta pidas? Kirjeldage võimalikult 
täpselt tema peamisi tööülesandeid.
STRING

IF (NOT(DN029_JobOfParent10 = Refusal))

ENDIF

DN029c_JobOfParent10Code (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Otsin seda ametinimetust meie andmebaasist ametlike ametinimetuste hulgast.
Kirjutage ametinimetus uuesti ja valige ripploendist kõige sobivam vaste.
Alla kerides leiate rohkem ametinimetusi.

Kui ametinimetust ei ole, siis paluge vastajal leida tema ametikohale muu nimetus või esitada laiem või 
täpsem ametikoha kirjeldus.

Kui sobivat vastet ei leidu, siis märkige 991.

STRING

JOBCODER: InDataOccupations 
IF ((NOT(DN029c_JobOfParent10Code = Empty) AND (NOT(DN029c_JobOfParent10Code = 991)))

ENDIF

DN029d_JobOfParent10Code (JOBCODER - NEXT)

Veenduge, et valisite õige ametinimetuse:
^DN029c_JobOfParent10Code;

Kui see ei ole õige ametinimetus, siis minge tagasi ja valige kõige sobivam vaste ripploendist.
1. Kinnitage ja jätkake

DN052_OtherHighestEduParent (OTHER HIGHEST EDUCATION PARENT)
Millise muu üldhariduskooli lõputunnistuse[teie][ema/ isa] omandas?
STRING



ELSE

ENDIF
IF (piParentAlive = 1)

ENDIF
[1]

95. Õpib praegu kutse-, ameti- või eriala omandamiseks õppeasutuses
97. Muu, milline (märkida ainult juhul, kui ei suuda määratleda etteantud vastusekategooriates)

IF ((a97 IN (DN053_FurtherEduParent))

ENDIF

DN054_WhichOtherEduParent (OTHER HIGHEST PARENT)
Millise muu kõrgeima kutse-, ameti- või eriala haridustaseme lõputunnistuse või kraadi teie [teie][ema/ isa]
omandas?
STRING

IF ((piIndex = 2 OR (piIndex = 1))

ELSE

ENDIF

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1)

ENDIF

DN030_LivingPlaceParent (WHERE DOES PARENT LIVE)
Vaadake kaarti 4. Kus[teie][ema/ isa] elab?
1. Samas leibkonnas
2. Samas majas
3. Alla 1 km kaugusel
4. 1-4 km kaugusel
5. 5-24km kaugusel
6. 25-99 km kaugusel
7. 100-499 km kaugusel
8. 500 km kaugusel või kaugemal

IF (DN030_LivingPlaceParent > a1)

ENDIF
DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)

Kuidas te hindate [oma] [ema/ isa] tervist? Kas see on...
Lugege ette;
1. Suurepärane
2. Väga hea
3. Hea
4. Rahuldav
5. Halb

DN032_ContactDuringPast12Months (PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS)
Kui tihti olete te suhelnud VIIMASE 12 KUU jooksul[oma][emaga/ isaga] kas silmast silma, 
telefoni, kirja, e-posti või muu elektroonilise suhtlusvahendi teel?
1. Iga päev
2. Mitu korda nädalas
3. Umbes kord nädalas
4. Umbes kord kahe nädala jooksul
5. Umbes kord kuus
6. Vähem kui kord kuus
7. Mitte kordagi

DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)
Kuidas te hindate [oma] [ema/ isa] tervist? Kas see on...
Lugege ette;
1. Suurepärane
2. Väga hea
3. Hea
4. Rahuldav
5. Halb

IF (piParentAlive = 1)

IF (((piIndex = 1 AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1) OR ((piIndex = 2 AND 
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1)))

ELSE

IF ((piIndex = 1 OR (piIndex = 2))

DN026_NaturalParentAlive (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE)
Kas[teie][bioloogiline][ema/ isa] elab?
1. Jah
5. Ei

IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

DN127_YearOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Mis aastal [teie] [ema/ isa] suri?
NUMBER [1800..2020]



ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ENDIF

ELSE

ENDIF

ENDIF
IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ELSE

ENDIF

DN027_AgeOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Kui vana oli [teie] [ema/ isa], kui [ta] suri?
NUMBER [10..120]

IF ((DN026_NaturalParentAlive = a1 AND (MN101_Longitudinal = 0))

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Kui vana on[teie][ema/ isa] praegu?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Vanus peaks 
ületama vastaja vanust vähemalt kümne aasta võrra. Kui vanus on õige, klõpsake 
nupule "Ignoreeri" ja lisage selgitav märkus.;]

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Kui vana on[teie][ema/ isa] praegu?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Vanus peaks ületama 
vastaja vanust vähemalt kümne aasta võrra. Kui vanus on õige, klõpsake nupule "Ignoreeri" 
ja lisage selgitav märkus.;]

DN629_JobSitParent10 (JOB SITUATION OF PARENT 10)
Vaadake kaarti 5. Milline neist seisunditest kõige paremini kirjeldab [teie][ema/ isa] tööhõiveseisundit ajal, mil olite 
10-aastane?
1. Pensionil ja töötamise lõpetanud (sh tähtaegselt kui ennetähtaegselt pensionile jäämise tõttu)
2. Palgatöötaja või iseendale tööandja (sh ka perefirmas tööl)
3. Töötu
4. Töötamise täielikult lõpetanud püsiva haiguse, puude või töövõimetuse tõttu
5. Kodune
97. Muu (rantjee, elatub kinnisvarast, õppija, vabatahtliku töö tegija)

IF (DN629_JobSitParent10 = a2)

ENDIF
DN051_HighestEduParent (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARENT)

Vaadake kaarti 1. Milline on [teie] [ema/ isa] kõrgeim omandatud üldharidustase?
Kui vastaja nimetab välismaal omandatud üldharidustaset, siis paluge tal võimalusel leida antud variantide hulgast 
sellega kõige paremini sobiv. Kui see ei ole võimalik, märkige "Muu" ning täpsustage järgmise küsimuse all, millise 
hariduse ta seal omandas (märkige nt diplomil olev nimetus).
1. Ei oma üldse algharidust (kirjaoskamatu)
2. Alghariduseta, kuid käinud koolis (lõpetamata)
3. Algharidus üldhariduskoolist (eri aegadel 2, 3, 4, 6 kl)

DN029_JobOfParent10 (NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT)
Mõelge [oma] [ema/ isa] töökoha peale, kui te olite 10-aastane. Mis ametit ta pidas? Kirjeldage võimalikult 
täpselt tema peamisi tööülesandeid.
STRING

IF (NOT(DN029_JobOfParent10 = Refusal))

ENDIF

DN029c_JobOfParent10Code (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Otsin seda ametinimetust meie andmebaasist ametlike ametinimetuste hulgast.
Kirjutage ametinimetus uuesti ja valige ripploendist kõige sobivam vaste.
Alla kerides leiate rohkem ametinimetusi.

Kui ametinimetust ei ole, siis paluge vastajal leida tema ametikohale muu nimetus või esitada laiem või 
täpsem ametikoha kirjeldus.

Kui sobivat vastet ei leidu, siis märkige 991.

STRING

JOBCODER: InDataOccupations 
IF ((NOT(DN029c_JobOfParent10Code = Empty) AND (NOT(DN029c_JobOfParent10Code = 991)))

ENDIF

DN029d_JobOfParent10Code (JOBCODER - NEXT)

Veenduge, et valisite õige ametinimetuse:
^DN029c_JobOfParent10Code;

Kui see ei ole õige ametinimetus, siis minge tagasi ja valige kõige sobivam vaste ripploendist.
1. Kinnitage ja jätkake



ENDIF
IF (piParentAlive = 1)

4. Põhiharidus üldhariduskoolist (sh lõpetamata keskkool) (aastail 1920-40 kutsekeskkool; 1940.aastani tegutsenud 
reaalkool või progümnaasium; mittetäielik keskkool või 7 klassi aastani 1961; vähemalt 8 klassi üldhariduskoolis 
aastail 1962-1989; vähemalt 9 klassi üldhariduskoolis alates aastast 1990)
5. Põhiharidus kutsekoolist
6. Keskharidus üldhariduskoolist (keskkool või gümnaasium) (kümne-, üheteistkümne- või kaheteistkümneklassiline 
keskkool, gümnaasium, reaalkool, üldhariduslik kolledž)
7. Keskharidus kutsekeskkoolist, tehnikumist, keskeriõppeasutusest

95. Pole veel tunnistust/diplomit hariduse kohta/õpib
97. Muu

IF (DN051_HighestEduParent = a97)

ENDIF
DN053_FurtherEduParent (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING PARENT)

Vaadake kaarti 2. Milline on teie[teie][ema/ isa] kõrgeim lõpetatud kutse-, ameti- või erialaharidus?
Märkige kõik sobivad vastused;
SET OF 1. Ei oma kutse-, ameti- ega erialaharidust
2. Omandanud kutsehariduse, sisseastumisel ei olnud haridustaseme nõuet
3. Omandanud kutsehariduse, sisseastumisel oli nõutav põhiharidus
4. Omandanud kutsekeskharidus, sisseastumisel oli nõutav põhiharidus
5. Omandanud keskerihariduse, sisseastumisel oli nõutav põhiharidus
6. Omandanud kutsehariduse või kutsekeskhariduse, sisseastumisel oli nõutav keskharidus
7. Omandanud keskerihariduse, sisseastumisel oli nõutav keskharidus
8. Omandanud kutsekõrghariduse, rakenduskõrghariduse või läbinud diplomiõppe (kuni 2 aastat õpinguid) 
(lõpetamine oli võimalik alates 1992)
9. Omandanud kutsekõrghariduse, rakenduskõrghariduse või läbinud diplomiõppe (3-4 aastat õpinguid ,lõpetamine 
oli võimalik alates 1992)
10. Omandanud kõrghariduse enne 1992. aastat
11. Omandanud bakalaureusekraadi (3-4 aastat õpinguid)
12. Magistrikraad (3+2, 4+2, 5+4 süsteemi järgi, sh integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe), arstikutse 
(internatuur enne 1992 aastat või üldarsti kutse)
13. Doktorikraad (sh kandidaadikraad, ordinatuuri, residentuuri lõpetanud)

95. Õpib praegu kutse-, ameti- või eriala omandamiseks õppeasutuses
97. Muu, milline (märkida ainult juhul, kui ei suuda määratleda etteantud vastusekategooriates)

IF ((a97 IN (DN053_FurtherEduParent))

ENDIF

DN052_OtherHighestEduParent (OTHER HIGHEST EDUCATION PARENT)
Millise muu üldhariduskooli lõputunnistuse[teie][ema/ isa] omandas?
STRING

DN054_WhichOtherEduParent (OTHER HIGHEST PARENT)
Millise muu kõrgeima kutse-, ameti- või eriala haridustaseme lõputunnistuse või kraadi teie [teie][ema/ isa]
omandas?
STRING

IF ((piIndex = 2 OR (piIndex = 1))

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1)

DN030_LivingPlaceParent (WHERE DOES PARENT LIVE)
Vaadake kaarti 4. Kus[teie][ema/ isa] elab?
1. Samas leibkonnas
2. Samas majas
3. Alla 1 km kaugusel
4. 1-4 km kaugusel
5. 5-24km kaugusel
6. 25-99 km kaugusel
7. 100-499 km kaugusel
8. 500 km kaugusel või kaugemal

IF (DN030_LivingPlaceParent > a1)

DN032_ContactDuringPast12Months (PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS)
Kui tihti olete te suhelnud VIIMASE 12 KUU jooksul[oma][emaga/ isaga] kas silmast silma, 
telefoni, kirja, e-posti või muu elektroonilise suhtlusvahendi teel?
1. Iga päev
2. Mitu korda nädalas
3. Umbes kord nädalas
4. Umbes kord kahe nädala jooksul
5. Umbes kord kuus
6. Vähem kui kord kuus
7. Mitte kordagi



ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
IF (((DN034_AnySiblings = a1 OR (Preload.PRELOAD_DN036_HowManyBrothersAlive > 0) OR ((MN101_Longitudinal = 1 AND 

(Preload.PRELOAD_DN036_HowManyBrothersAlive = Empty)))

ENDIF
IF (((DN034_AnySiblings = a1 OR (Preload.PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive > 0) OR ((MN101_Longitudinal = 1 AND 

(Preload.PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive = Empty)))

ENDIF
IF (((CH IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
[1] 

ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF
DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)

Kuidas te hindate [oma] [ema/ isa] tervist? Kas see on...
Lugege ette;
1. Suurepärane
2. Väga hea
3. Hea
4. Rahuldav
5. Halb

DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)
Kuidas te hindate [oma] [ema/ isa] tervist? Kas see on...
Lugege ette;
1. Suurepärane
2. Väga hea
3. Hea
4. Rahuldav
5. Halb

DN034_AnySiblings (EVER HAD ANY SIBLINGS)
Kas teil on kunagi olnud õdesid-vendi?
Arvestage ka mittebioloogilisi õdesid ja vendi.
1. Jah
5. Ei

IF (DN034_AnySiblings = a1)

ENDIF

DN035_OldestYoungestBetweenChild (OLDEST YOUNGEST CHILD)
Kui rääkida teie õdedest-vendadest, siis kas te olite...?
1. vanim laps
2. noorim laps
3. vahepealne laps

DN036_HowManyBrothersAlive (HOW MANY BROTHERS ALIVE)
Mitu praegu elusolevat venda teil on?
Võtke arvesse ka mittebioloogilised vennad.
NUMBER [0..20]

DN037_HowManySistersAlive (HOW MANY SISTERS ALIVE)
Mitu praegu elusolevat õde teil on?
Võtke arvesse ka mittebioloogilised õed
NUMBER [0..20]

IF (MN006_NumFamR = 1)

CH001_NumberOfChildren (NUMBER OF CHILDREN)
Nüüd esitan teile mõned küsimused teie laste kohta. Mitu praegu elusolevat last teil on? Palun lugege üles kõik
[kaasa arvatud] [teie abikaasa/ teie elukaaslase] [{Name of partner/spouse}] bioloogilised, kasu-, lapsendatud ja 
võõraslapsed.
NUMBER [0..20]

CHECK: (NOT((Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0 AND ((CH001_NumberOfChildren = 0 OR 
(CH001_NumberOfChildren = Empty)))) [Mainisite sotsiaalse võrgustiku moodulis lapsi, palun parandage.;] IF 
(CH001_NumberOfChildren > 0)

IF ((NOT(Preload.PreloadedChildren[1].Name = Empty) OR (Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0))

ELSE

ENDIF
LOOP cnt := 1 TO 20

CH201_ChildByINTRO (INTRO PRELOADED CHILDREN)
Nüüd ilmub mul ekraanile nimekiri lastest, kellest me [täna/ täna või eelmises küsitluslaines]
rääkisime. Mõni teie lastest võib olla nimekirja sattunud kaks korda, mõni aga välja jäänud. Samuti 
võib info mõne lapse osas olla vale või hoopis puududa. Vaatame koos nimekirja läbi ja veendume, et 
info on täielik ja õige. Nimekirjas peaksid sisalduma nii bioloogilised, kasu-, lapsendatud kui ka 
võõraslapsed. Siinkohal räägime lastest, kes on veel elus.
1. Jätkake

CH603_IntroTextChildren (INTRO IF NO SN OR PRELOADED CHILDREN)
Tahaksime rohkem teada saada [selle lapse kohta/ nende laste kohta. Alustame kõige vanemast 
lapsest.]. Mõelge jälle kõigile bioloogilistele, kasu-, võõras- ja lapsendatud lastele[kaasa arvatud teie 
abikaasa lapsed/ kaasa arvatud teie elukaaslase lapsed].
1. Jätkake



IF (NOT(Preload.PreloadedChildren[cnt].Kidcom = Empty))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR (imForwarded = Empty)))

ELSE

ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND ((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty)))) [Sotsiaalses võrgustikus on nimetatud last ja seetõttu võib see 
olla mainitud kaks korda. Palun kontrollige ning kui sama laps on märgitud kaks korda, siis valige 
vastusvariant 6 variandi 97 asemel;] IF (CH001a_ChildCheck = a1)

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

ENDIF

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Kas teil on laps [{dünaamiliselt muutuv tekst, aluseks on laste märkimise 
järjekord}]?

Võtke arvesse kõik bioloogilised, kasu-, lapsendatud ja võõraslapsed, [kaasa 
arvatud][teie abikaasa/ teie elukaaslase] lapsed.
[Kui laps on nimekirjas kaks korda, siis kustutage teine, märkides kategooria "6. 
Jah, kuid on juba varem märgitud." ja jätke esimene märkimine alles.]
Laste tabel:;
1. Jah
[2. Jah, aga lapse nimi, sugu või sünniaasta on ebatäpne]
[3. Ei, see on partneri laps, kellega vastaja enam koos ei ela]
[4. Ei, laps suri]
[5. Ei, teadmata laps/ 5. Ei]
[6. Jah, kuid on juba varem märgitud]
[97. Ei, muu põhjus]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

ELSE

ENDIF

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Kas teil on laps [{dünaamiliselt muutuv tekst, aluseks on laste märkimise 
järjekord}]?

Võtke arvesse kõik bioloogilised, kasu-, lapsendatud ja võõraslapsed, [kaasa 
arvatud][teie abikaasa/ teie elukaaslase] lapsed.
[Kui laps on nimekirjas kaks korda, siis kustutage teine, märkides kategooria 
"6. Jah, kuid on juba varem märgitud." ja jätke esimene märkimine alles.]
Laste tabel:;
1. Jah
[2. Jah, aga lapse nimi, sugu või sünniaasta on ebatäpne]
[3. Ei, see on partneri laps, kellega vastaja enam koos ei ela]
[4. Ei, laps suri]
[5. Ei, teadmata laps/ 5. Ei]
[6. Jah, kuid on juba varem märgitud]
[97. Ei, muu põhjus]

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Kas teil on laps [{dünaamiliselt muutuv tekst, aluseks on laste märkimise 
järjekord}]?

Võtke arvesse kõik bioloogilised, kasu-, lapsendatud ja võõraslapsed, [kaasa 
arvatud][teie abikaasa/ teie elukaaslase] lapsed.
[Kui laps on nimekirjas kaks korda, siis kustutage teine, märkides kategooria 
"6. Jah, kuid on juba varem märgitud." ja jätke esimene märkimine alles.]
Laste tabel:;
1. Jah
[2. Jah, aga lapse nimi, sugu või sünniaasta on ebatäpne]
[3. Ei, see on partneri laps, kellega vastaja enam koos ei ela]
[4. Ei, laps suri]
[5. Ei, teadmata laps/ 5. Ei]
[6. Jah, kuid on juba varem märgitud]
[97. Ei, muu põhjus]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Mis on [selle/ teie järgmise] lapse [õige] eesnimi?
Märkige/kinnitage eesnimi.
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Mis on [selle/ teie järgmise] lapse [õige] eesnimi?
Märkige/kinnitage eesnimi.
STRING



ELSE

ELSE

ENDIF
[cnt]

ENDIF

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

ENDIF

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Kas ^CH004_FirstNameOfChild; on meessoost või naissoost?
Kahtluse korral küsige.
1. Mees
2. Naine

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Kas ^CH004_FirstNameOfChild; on meessoost või naissoost?
Kahtluse korral küsige.
1. Mees
2. Naine

IF (CH006_YearOfBirthChildN = Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Mis aastal ^CH004_FirstNameOfChild; sündis?
Märkige/kontrollige sünniaasta
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Mis aastal ^CH004_FirstNameOfChild; sündis?
Märkige/kontrollige sünniaasta
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

ELSE

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Mis on [selle/ teie järgmise] lapse [õige] eesnimi?
Märkige/kinnitage eesnimi.
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Kas ^CH004_FirstNameOfChild; on meessoost või naissoost?
Kahtluse korral küsige.
1. Mees
2. Naine

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Mis aastal ^CH004_FirstNameOfChild; sündis?
Märkige/kontrollige sünniaasta
NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR (((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty) AND (piRosterChildIndex > 0)) AND 
(CH001a_ChildCheck = a6))

ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier (EQUAL TO WHICH CHILD)

Missugune selles nimekirjas olevatest lastest oli juba eelnevalt nimetatud 
X^FL_CHILD_NAME;?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];

IF ((Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0 AND (Sec_SN.SN_Child[cnt - sn_start].Name = 
Response))



IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR (imForwarded = Empty)))

ELSE

ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND ((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty)))) [Sotsiaalses võrgustikus on nimetatud last ja seetõttu 
võib see olla mainitud kaks korda. Palun kontrollige ning kui sama laps on märgitud kaks 
korda, siis valige vastusvariant 6 variandi 97 asemel;] IF (CH001a_ChildCheck = a1)

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

ENDIF

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Kas teil on laps [{dünaamiliselt muutuv tekst, aluseks on laste märkimise 
järjekord}]?

Võtke arvesse kõik bioloogilised, kasu-, lapsendatud ja võõraslapsed, [kaasa 
arvatud][teie abikaasa/ teie elukaaslase] lapsed.
[Kui laps on nimekirjas kaks korda, siis kustutage teine, märkides kategooria 
"6. Jah, kuid on juba varem märgitud." ja jätke esimene märkimine alles.]
Laste tabel:;
1. Jah
[2. Jah, aga lapse nimi, sugu või sünniaasta on ebatäpne]
[3. Ei, see on partneri laps, kellega vastaja enam koos ei ela]
[4. Ei, laps suri]
[5. Ei, teadmata laps/ 5. Ei]
[6. Jah, kuid on juba varem märgitud]
[97. Ei, muu põhjus]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

ELSE

ENDIF

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Kas teil on laps [{dünaamiliselt muutuv tekst, aluseks on laste 
märkimise järjekord}]?

Võtke arvesse kõik bioloogilised, kasu-, lapsendatud ja võõraslapsed, 
[kaasa arvatud][teie abikaasa/ teie elukaaslase] lapsed.
[Kui laps on nimekirjas kaks korda, siis kustutage teine, märkides 
kategooria "6. Jah, kuid on juba varem märgitud." ja jätke esimene 
märkimine alles.]
Laste tabel:;
1. Jah
[2. Jah, aga lapse nimi, sugu või sünniaasta on ebatäpne]
[3. Ei, see on partneri laps, kellega vastaja enam koos ei ela]
[4. Ei, laps suri]
[5. Ei, teadmata laps/ 5. Ei]
[6. Jah, kuid on juba varem märgitud]
[97. Ei, muu põhjus]

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Kas teil on laps [{dünaamiliselt muutuv tekst, aluseks on laste 
märkimise järjekord}]?

Võtke arvesse kõik bioloogilised, kasu-, lapsendatud ja võõraslapsed, 
[kaasa arvatud][teie abikaasa/ teie elukaaslase] lapsed.
[Kui laps on nimekirjas kaks korda, siis kustutage teine, märkides 
kategooria "6. Jah, kuid on juba varem märgitud." ja jätke esimene 
märkimine alles.]
Laste tabel:;
1. Jah
[2. Jah, aga lapse nimi, sugu või sünniaasta on ebatäpne]
[3. Ei, see on partneri laps, kellega vastaja enam koos ei ela]
[4. Ei, laps suri]
[5. Ei, teadmata laps/ 5. Ei]
[6. Jah, kuid on juba varem märgitud]
[97. Ei, muu põhjus]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Mis on [selle/ teie järgmise] lapse [õige] eesnimi?
Märkige/kinnitage eesnimi.
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Mis on [selle/ teie järgmise] lapse [õige] eesnimi?
Märkige/kinnitage eesnimi.
STRING



ELSE

ELSE

ENDIF
[cnt]

ENDIF

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

ENDIF

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Kas ^CH004_FirstNameOfChild; on meessoost või naissoost?
Kahtluse korral küsige.
1. Mees
2. Naine

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Kas ^CH004_FirstNameOfChild; on meessoost või naissoost?
Kahtluse korral küsige.
1. Mees
2. Naine

IF (CH006_YearOfBirthChildN = Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Mis aastal ^CH004_FirstNameOfChild; sündis?
Märkige/kontrollige sünniaasta
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Mis aastal ^CH004_FirstNameOfChild; sündis?
Märkige/kontrollige sünniaasta
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

ELSE

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Mis on [selle/ teie järgmise] lapse [õige] eesnimi?
Märkige/kinnitage eesnimi.
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Kas ^CH004_FirstNameOfChild; on meessoost või naissoost?
Kahtluse korral küsige.
1. Mees
2. Naine

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Mis aastal ^CH004_FirstNameOfChild; sündis?
Märkige/kontrollige sünniaasta
NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR (((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty) AND (piRosterChildIndex > 0)) AND 
(CH001a_ChildCheck = a6))

ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier (EQUAL TO WHICH CHILD)

Missugune selles nimekirjas olevatest lastest oli juba eelnevalt 
nimetatud X^FL_CHILD_NAME;?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];

IF (NOT(Preload.PreloadedChildren[cnt - 1].Kidcom = Empty))



IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR (imForwarded = Empty)))

ELSE

ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND ((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty)))) [Sotsiaalses võrgustikus on nimetatud last ja 
seetõttu võib see olla mainitud kaks korda. Palun kontrollige ning kui sama laps on 
märgitud kaks korda, siis valige vastusvariant 6 variandi 97 asemel;] IF 
(CH001a_ChildCheck = a1)

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

ENDIF

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Kas teil on laps [{dünaamiliselt muutuv tekst, aluseks on laste 
märkimise järjekord}]?

Võtke arvesse kõik bioloogilised, kasu-, lapsendatud ja võõraslapsed, 
[kaasa arvatud][teie abikaasa/ teie elukaaslase] lapsed.
[Kui laps on nimekirjas kaks korda, siis kustutage teine, märkides 
kategooria "6. Jah, kuid on juba varem märgitud." ja jätke esimene 
märkimine alles.]
Laste tabel:;
1. Jah
[2. Jah, aga lapse nimi, sugu või sünniaasta on ebatäpne]
[3. Ei, see on partneri laps, kellega vastaja enam koos ei ela]
[4. Ei, laps suri]
[5. Ei, teadmata laps/ 5. Ei]
[6. Jah, kuid on juba varem märgitud]
[97. Ei, muu põhjus]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

ELSE

ENDIF

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Kas teil on laps [{dünaamiliselt muutuv tekst, aluseks on laste 
märkimise järjekord}]?

Võtke arvesse kõik bioloogilised, kasu-, lapsendatud ja 
võõraslapsed, [kaasa arvatud][teie abikaasa/ teie elukaaslase]
lapsed.
[Kui laps on nimekirjas kaks korda, siis kustutage teine, 
märkides kategooria "6. Jah, kuid on juba varem märgitud." ja 
jätke esimene märkimine alles.]
Laste tabel:;
1. Jah
[2. Jah, aga lapse nimi, sugu või sünniaasta on ebatäpne]
[3. Ei, see on partneri laps, kellega vastaja enam koos ei ela]
[4. Ei, laps suri]
[5. Ei, teadmata laps/ 5. Ei]
[6. Jah, kuid on juba varem märgitud]
[97. Ei, muu põhjus]

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Kas teil on laps [{dünaamiliselt muutuv tekst, aluseks on laste 
märkimise järjekord}]?

Võtke arvesse kõik bioloogilised, kasu-, lapsendatud ja 
võõraslapsed, [kaasa arvatud][teie abikaasa/ teie elukaaslase]
lapsed.
[Kui laps on nimekirjas kaks korda, siis kustutage teine, 
märkides kategooria "6. Jah, kuid on juba varem märgitud." ja 
jätke esimene märkimine alles.]
Laste tabel:;
1. Jah
[2. Jah, aga lapse nimi, sugu või sünniaasta on ebatäpne]
[3. Ei, see on partneri laps, kellega vastaja enam koos ei ela]
[4. Ei, laps suri]
[5. Ei, teadmata laps/ 5. Ei]
[6. Jah, kuid on juba varem märgitud]
[97. Ei, muu põhjus]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Mis on [selle/ teie järgmise] lapse [õige] eesnimi?
Märkige/kinnitage eesnimi.
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Mis on [selle/ teie järgmise] lapse [õige] eesnimi?
Märkige/kinnitage eesnimi.
STRING



ELSE

ELSE

ENDIF
[cnt]

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

ENDIF

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

ENDIF

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Kas ^CH004_FirstNameOfChild; on meessoost või naissoost?
Kahtluse korral küsige.
1. Mees
2. Naine

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Kas ^CH004_FirstNameOfChild; on meessoost või naissoost?
Kahtluse korral küsige.
1. Mees
2. Naine

IF (CH006_YearOfBirthChildN = Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Mis aastal ^CH004_FirstNameOfChild; sündis?
Märkige/kontrollige sünniaasta
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Mis aastal ^CH004_FirstNameOfChild; sündis?
Märkige/kontrollige sünniaasta
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

ELSE

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Mis on [selle/ teie järgmise] lapse [õige] eesnimi?
Märkige/kinnitage eesnimi.
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Kas ^CH004_FirstNameOfChild; on meessoost või naissoost?
Kahtluse korral küsige.
1. Mees
2. Naine

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Mis aastal ^CH004_FirstNameOfChild; sündis?
Märkige/kontrollige sünniaasta
NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR (((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty) AND (piRosterChildIndex > 0)) AND 
(CH001a_ChildCheck = a6))

ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier (EQUAL TO WHICH CHILD)

Missugune selles nimekirjas olevatest lastest oli juba eelnevalt 
nimetatud X^FL_CHILD_NAME;?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];



IF ((Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0 AND (Sec_SN.SN_Child[cnt - 
sn_start - 1].Name = Response))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR (imForwarded = 
Empty)))

ELSE

ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND ((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty)))) [Sotsiaalses võrgustikus on nimetatud last ja 
seetõttu võib see olla mainitud kaks korda. Palun kontrollige ning kui sama 
laps on märgitud kaks korda, siis valige vastusvariant 6 variandi 97 asemel;]

IF (CH001a_ChildCheck = a1)

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

ENDIF

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Kas teil on laps [{dünaamiliselt muutuv tekst, aluseks on laste 
märkimise järjekord}]?

Võtke arvesse kõik bioloogilised, kasu-, lapsendatud ja 
võõraslapsed, [kaasa arvatud][teie abikaasa/ teie elukaaslase]
lapsed.
[Kui laps on nimekirjas kaks korda, siis kustutage teine, 
märkides kategooria "6. Jah, kuid on juba varem märgitud." ja 
jätke esimene märkimine alles.]
Laste tabel:;
1. Jah
[2. Jah, aga lapse nimi, sugu või sünniaasta on ebatäpne]
[3. Ei, see on partneri laps, kellega vastaja enam koos ei ela]
[4. Ei, laps suri]
[5. Ei, teadmata laps/ 5. Ei]
[6. Jah, kuid on juba varem märgitud]
[97. Ei, muu põhjus]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

ELSE

ENDIF

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Kas teil on laps [{dünaamiliselt muutuv tekst, aluseks on 
laste märkimise järjekord}]?

Võtke arvesse kõik bioloogilised, kasu-, lapsendatud ja 
võõraslapsed, [kaasa arvatud][teie abikaasa/ teie 
elukaaslase] lapsed.
[Kui laps on nimekirjas kaks korda, siis kustutage teine, 
märkides kategooria "6. Jah, kuid on juba varem 
märgitud." ja jätke esimene märkimine alles.]
Laste tabel:;
1. Jah
[2. Jah, aga lapse nimi, sugu või sünniaasta on 
ebatäpne]
[3. Ei, see on partneri laps, kellega vastaja enam koos ei 
ela]
[4. Ei, laps suri]
[5. Ei, teadmata laps/ 5. Ei]
[6. Jah, kuid on juba varem märgitud]
[97. Ei, muu põhjus]

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Kas teil on laps [{dünaamiliselt muutuv tekst, aluseks on 
laste märkimise järjekord}]?

Võtke arvesse kõik bioloogilised, kasu-, lapsendatud ja 
võõraslapsed, [kaasa arvatud][teie abikaasa/ teie 
elukaaslase] lapsed.
[Kui laps on nimekirjas kaks korda, siis kustutage teine, 
märkides kategooria "6. Jah, kuid on juba varem 
märgitud." ja jätke esimene märkimine alles.]
Laste tabel:;
1. Jah
[2. Jah, aga lapse nimi, sugu või sünniaasta on 
ebatäpne]
[3. Ei, see on partneri laps, kellega vastaja enam koos ei 
ela]
[4. Ei, laps suri]
[5. Ei, teadmata laps/ 5. Ei]
[6. Jah, kuid on juba varem märgitud]
[97. Ei, muu põhjus]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Mis on [selle/ teie järgmise] lapse [õige] eesnimi?
Märkige/kinnitage eesnimi.
STRING



ELSE

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Mis on [selle/ teie järgmise] lapse [õige] eesnimi?
Märkige/kinnitage eesnimi.
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

ENDIF

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Kas ^CH004_FirstNameOfChild; on meessoost või 
naissoost?
Kahtluse korral küsige.
1. Mees
2. Naine

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Kas ^CH004_FirstNameOfChild; on meessoost või 
naissoost?
Kahtluse korral küsige.
1. Mees
2. Naine

IF (CH006_YearOfBirthChildN = Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Mis aastal ^CH004_FirstNameOfChild; sündis?
Märkige/kontrollige sünniaasta
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Mis aastal ^CH004_FirstNameOfChild; sündis?
Märkige/kontrollige sünniaasta
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

ELSE

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Mis on [selle/ teie järgmise] lapse [õige] eesnimi?
Märkige/kinnitage eesnimi.
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Kas ^CH004_FirstNameOfChild; on meessoost või naissoost?
Kahtluse korral küsige.
1. Mees
2. Naine

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Mis aastal ^CH004_FirstNameOfChild; sündis?
Märkige/kontrollige sünniaasta
NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR (((piPreloadChildIndex = 0 
OR (piPreloadChildIndex = Empty) AND (piRosterChildIndex > 
0)) AND (CH001a_ChildCheck = a6))

CH505_WhichChildMentionedEarlier (EQUAL TO WHICH 

CHILD)

Missugune selles nimekirjas olevatest lastest oli juba 
eelnevalt nimetatud X^FL_CHILD_NAME;?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];



ELSE

ENDIF
[cnt]

ENDIF
ENDIF

^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];

IF ((Child[cnt - 1].CH001a_ChildCheck = a5 AND (Child[cnt - 
1].CH004_FirstNameOfChild = Empty))

ELSE
%CHECK[check_1_[cnt]]%

IF ((Child[cnt - 1].CH001a_ChildCheck = RESPONSE AND (Child[cnt - 
1].CH001a_ChildCheck <> a5))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR 
(imForwarded = Empty)))

ELSE

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Kas teil on laps [{dünaamiliselt muutuv tekst, 
aluseks on laste märkimise järjekord}]?

Võtke arvesse kõik bioloogilised, kasu-, 
lapsendatud ja võõraslapsed, [kaasa arvatud][teie 
abikaasa/ teie elukaaslase] lapsed.
[Kui laps on nimekirjas kaks korda, siis kustutage 
teine, märkides kategooria "6. Jah, kuid on juba 
varem märgitud." ja jätke esimene märkimine 
alles.]
Laste tabel:;
1. Jah
[2. Jah, aga lapse nimi, sugu või sünniaasta on 
ebatäpne]
[3. Ei, see on partneri laps, kellega vastaja enam 
koos ei ela]
[4. Ei, laps suri]
[5. Ei, teadmata laps/ 5. Ei]
[6. Jah, kuid on juba varem märgitud]
[97. Ei, muu põhjus]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Kas teil on laps [{dünaamiliselt muutuv 
tekst, aluseks on laste märkimise 
järjekord}]?

Võtke arvesse kõik bioloogilised, kasu-, 
lapsendatud ja võõraslapsed, [kaasa 
arvatud][teie abikaasa/ teie elukaaslase]
lapsed.
[Kui laps on nimekirjas kaks korda, siis 
kustutage teine, märkides kategooria "6. 
Jah, kuid on juba varem märgitud." ja jätke 
esimene märkimine alles.]
Laste tabel:;
1. Jah
[2. Jah, aga lapse nimi, sugu või sünniaasta 
on ebatäpne]
[3. Ei, see on partneri laps, kellega vastaja 
enam koos ei ela]
[4. Ei, laps suri]
[5. Ei, teadmata laps/ 5. Ei]
[6. Jah, kuid on juba varem märgitud]
[97. Ei, muu põhjus]

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Kas teil on laps [{dünaamiliselt muutuv 
tekst, aluseks on laste märkimise 
järjekord}]?

Võtke arvesse kõik bioloogilised, kasu-, 
lapsendatud ja võõraslapsed, [kaasa 
arvatud][teie abikaasa/ teie elukaaslase]
lapsed.
[Kui laps on nimekirjas kaks korda, siis 
kustutage teine, märkides kategooria "6. 
Jah, kuid on juba varem märgitud." ja jätke 
esimene märkimine alles.]
Laste tabel:;



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND 
((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex = Empty)))) 
[Sotsiaalses võrgustikus on nimetatud last ja seetõttu võib see 
olla mainitud kaks korda. Palun kontrollige ning kui sama laps on 
märgitud kaks korda, siis valige vastusvariant 6 variandi 97 
asemel;] IF (CH001a_ChildCheck = a1)

ELSE

ENDIF
ENDIF

1. Jah
[2. Jah, aga lapse nimi, sugu või sünniaasta 
on ebatäpne]
[3. Ei, see on partneri laps, kellega vastaja 
enam koos ei ela]
[4. Ei, laps suri]
[5. Ei, teadmata laps/ 5. Ei]
[6. Jah, kuid on juba varem märgitud]
[97. Ei, muu põhjus]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Mis on [selle/ teie järgmise] lapse [õige] eesnimi?
Märkige/kinnitage eesnimi.
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Mis on [selle/ teie järgmise] lapse [õige] eesnimi?
Märkige/kinnitage eesnimi.
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

ENDIF

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Kas ^CH004_FirstNameOfChild; on 
meessoost või naissoost?
Kahtluse korral küsige.
1. Mees
2. Naine

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Kas ^CH004_FirstNameOfChild; on 
meessoost või naissoost?
Kahtluse korral küsige.
1. Mees
2. Naine

IF (CH006_YearOfBirthChildN = Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF 

BIRTH CHILD N)
Mis aastal 
^CH004_FirstNameOfChild; sündis?
Märkige/kontrollige sünniaasta
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF 

BIRTH CHILD N)
Mis aastal 
^CH004_FirstNameOfChild; sündis?
Märkige/kontrollige sünniaasta
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Mis on [selle/ teie järgmise] lapse [õige] eesnimi?
Märkige/kinnitage eesnimi.
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)



ELSE

ENDIF
[cnt]

ELSE

ENDIF

Kas ^CH004_FirstNameOfChild; on meessoost või 
naissoost?
Kahtluse korral küsige.
1. Mees
2. Naine

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Mis aastal ^CH004_FirstNameOfChild; sündis?
Märkige/kontrollige sünniaasta
NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR 
(((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex 
= Empty) AND (piRosterChildIndex > 0)) AND 
(CH001a_ChildCheck = a6))

ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier
(EQUAL TO WHICH CHILD)

Missugune selles nimekirjas olevatest 
lastest oli juba eelnevalt nimetatud 
X^FL_CHILD_NAME;?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];

IF ((Child[cnt - 1].CH004_FirstNameOfChild <> Empty OR 
(NOT(Preload.PreloadedChildren[cnt - 1].Kidcom = Empty)))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR 
(imForwarded = Empty)))

ELSE

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Kas teil on laps [{dünaamiliselt muutuv 
tekst, aluseks on laste märkimise 
järjekord}]?

Võtke arvesse kõik bioloogilised, kasu-, 
lapsendatud ja võõraslapsed, [kaasa 
arvatud][teie abikaasa/ teie elukaaslase]
lapsed.
[Kui laps on nimekirjas kaks korda, siis 
kustutage teine, märkides kategooria "6. 
Jah, kuid on juba varem märgitud." ja jätke 
esimene märkimine alles.]
Laste tabel:;
1. Jah
[2. Jah, aga lapse nimi, sugu või sünniaasta 
on ebatäpne]
[3. Ei, see on partneri laps, kellega vastaja 
enam koos ei ela]
[4. Ei, laps suri]
[5. Ei, teadmata laps/ 5. Ei]
[6. Jah, kuid on juba varem märgitud]
[97. Ei, muu põhjus]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Kas teil on laps [{dünaamiliselt 
muutuv tekst, aluseks on laste 
märkimise järjekord}]?

Võtke arvesse kõik bioloogilised, 
kasu-, lapsendatud ja võõraslapsed, 
[kaasa arvatud][teie abikaasa/ teie 



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND 
((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex = 
Empty)))) [Sotsiaalses võrgustikus on nimetatud last ja 
seetõttu võib see olla mainitud kaks korda. Palun 
kontrollige ning kui sama laps on märgitud kaks korda, siis 
valige vastusvariant 6 variandi 97 asemel;] IF 
(CH001a_ChildCheck = a1)

ENDIF

ELSE

ENDIF

elukaaslase] lapsed.
[Kui laps on nimekirjas kaks korda, 
siis kustutage teine, märkides 
kategooria "6. Jah, kuid on juba 
varem märgitud." ja jätke esimene 
märkimine alles.]
Laste tabel:;
1. Jah
[2. Jah, aga lapse nimi, sugu või 
sünniaasta on ebatäpne]
[3. Ei, see on partneri laps, kellega 
vastaja enam koos ei ela]
[4. Ei, laps suri]
[5. Ei, teadmata laps/ 5. Ei]
[6. Jah, kuid on juba varem 
märgitud]
[97. Ei, muu põhjus]

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Kas teil on laps [{dünaamiliselt 
muutuv tekst, aluseks on laste 
märkimise järjekord}]?

Võtke arvesse kõik bioloogilised, 
kasu-, lapsendatud ja võõraslapsed, 
[kaasa arvatud][teie abikaasa/ teie 
elukaaslase] lapsed.
[Kui laps on nimekirjas kaks korda, 
siis kustutage teine, märkides 
kategooria "6. Jah, kuid on juba 
varem märgitud." ja jätke esimene 
märkimine alles.]
Laste tabel:;
1. Jah
[2. Jah, aga lapse nimi, sugu või 
sünniaasta on ebatäpne]
[3. Ei, see on partneri laps, kellega 
vastaja enam koos ei ela]
[4. Ei, laps suri]
[5. Ei, teadmata laps/ 5. Ei]
[6. Jah, kuid on juba varem 
märgitud]
[97. Ei, muu põhjus]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF 

CHILD N)
^FL_CH004_5;

Mis on [selle/ teie järgmise] lapse [õige]
eesnimi?
Märkige/kinnitage eesnimi.
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF 

CHILD N)
^FL_CH004_5;

Mis on [selle/ teie järgmise] lapse [õige]
eesnimi?
Märkige/kinnitage eesnimi.
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Kas ^CH004_FirstNameOfChild; on 
meessoost või naissoost?
Kahtluse korral küsige.
1. Mees
2. Naine

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Kas ^CH004_FirstNameOfChild; on 
meessoost või naissoost?
Kahtluse korral küsige.



ELSE

ELSE

ENDIF
[cnt]

ENDIF

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

ENDIF

1. Mees
2. Naine

IF (CH006_YearOfBirthChildN = 
Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR OF BIRTH CHILD N)

Mis aastal 
^CH004_FirstNameOfChild; 
sündis?
Märkige/kontrollige sünniaasta
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR OF BIRTH CHILD N)

Mis aastal 
^CH004_FirstNameOfChild; 
sündis?
Märkige/kontrollige sünniaasta
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

ELSE

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF 

CHILD N)
^FL_CH004_5;

Mis on [selle/ teie järgmise] lapse [õige]
eesnimi?
Märkige/kinnitage eesnimi.
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Kas ^CH004_FirstNameOfChild; on 
meessoost või naissoost?
Kahtluse korral küsige.
1. Mees
2. Naine

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH 

CHILD N)
Mis aastal ^CH004_FirstNameOfChild; 
sündis?
Märkige/kontrollige sünniaasta
NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR 
(((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty) AND 
(piRosterChildIndex > 0)) AND 
(CH001a_ChildCheck = a6))

ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier
(EQUAL TO WHICH CHILD)

Missugune selles nimekirjas 
olevatest lastest oli juba eelnevalt 
nimetatud X^FL_CHILD_NAME;?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];



IF ((cnt = 1 AND (GridSize > 0))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 
OR (imForwarded = Empty)))

ELSE

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Kas teil on laps [{dünaamiliselt 
muutuv tekst, aluseks on laste 
märkimise järjekord}]?

Võtke arvesse kõik bioloogilised, 
kasu-, lapsendatud ja võõraslapsed, 
[kaasa arvatud][teie abikaasa/ teie 
elukaaslase] lapsed.
[Kui laps on nimekirjas kaks korda, 
siis kustutage teine, märkides 
kategooria "6. Jah, kuid on juba 
varem märgitud." ja jätke esimene 
märkimine alles.]
Laste tabel:;
1. Jah
[2. Jah, aga lapse nimi, sugu või 
sünniaasta on ebatäpne]
[3. Ei, see on partneri laps, kellega 
vastaja enam koos ei ela]
[4. Ei, laps suri]
[5. Ei, teadmata laps/ 5. Ei]
[6. Jah, kuid on juba varem 
märgitud]
[97. Ei, muu põhjus]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD 

CONFIRM)
Kas teil on laps 
[{dünaamiliselt muutuv tekst, 
aluseks on laste märkimise 
järjekord}]?

Võtke arvesse kõik 
bioloogilised, kasu-, 
lapsendatud ja võõraslapsed, 
[kaasa arvatud][teie 
abikaasa/ teie elukaaslase]
lapsed.
[Kui laps on nimekirjas kaks 
korda, siis kustutage teine, 
märkides kategooria "6. Jah, 
kuid on juba varem märgitud." 
ja jätke esimene märkimine 
alles.]
Laste tabel:;
1. Jah
[2. Jah, aga lapse nimi, sugu 
või sünniaasta on ebatäpne]
[3. Ei, see on partneri laps, 
kellega vastaja enam koos ei 
ela]
[4. Ei, laps suri]
[5. Ei, teadmata laps/ 5. Ei]
[6. Jah, kuid on juba varem 
märgitud]
[97. Ei, muu põhjus]

CH001a_ChildCheck (CHILD 

CONFIRM)
Kas teil on laps 
[{dünaamiliselt muutuv tekst, 
aluseks on laste märkimise 
järjekord}]?

Võtke arvesse kõik 
bioloogilised, kasu-, 
lapsendatud ja võõraslapsed, 
[kaasa arvatud][teie 
abikaasa/ teie elukaaslase]
lapsed.
[Kui laps on nimekirjas kaks 
korda, siis kustutage teine, 
märkides kategooria "6. Jah, 
kuid on juba varem märgitud." 
ja jätke esimene märkimine 
alles.]
Laste tabel:;
1. Jah
[2. Jah, aga lapse nimi, sugu 
või sünniaasta on ebatäpne]
[3. Ei, see on partneri laps, 



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND 
((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex 
= Empty)))) [Sotsiaalses võrgustikus on nimetatud 
last ja seetõttu võib see olla mainitud kaks korda. 
Palun kontrollige ning kui sama laps on märgitud 
kaks korda, siis valige vastusvariant 6 variandi 97 
asemel;] IF (CH001a_ChildCheck = a1)

ENDIF
ENDIF

kellega vastaja enam koos ei 
ela]
[4. Ei, laps suri]
[5. Ei, teadmata laps/ 5. Ei]
[6. Jah, kuid on juba varem 
märgitud]
[97. Ei, muu põhjus]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = 

Empty))

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME 

OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Mis on [selle/ teie järgmise] lapse 
[õige] eesnimi?
Märkige/kinnitage eesnimi.
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME 

OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Mis on [selle/ teie järgmise] lapse 
[õige] eesnimi?
Märkige/kinnitage eesnimi.
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = 

Empty))

ENDIF

CH005_SexOfChildN (SEX OF 

CHILD N)
Kas 
^CH004_FirstNameOfChild; 
on meessoost või naissoost?
Kahtluse korral küsige.
1. Mees
2. Naine

CH005_SexOfChildN (SEX OF 

CHILD N)
Kas 
^CH004_FirstNameOfChild; 
on meessoost või naissoost?
Kahtluse korral küsige.
1. Mees
2. Naine

IF (CH006_YearOfBirthChildN
= Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR OF BIRTH CHILD N)

Mis aastal 
^CH004_FirstNameOfChild; 
sündis?
Märkige/kontrollige 
sünniaasta
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR OF BIRTH CHILD N)

Mis aastal 
^CH004_FirstNameOfChild; 
sündis?
Märkige/kontrollige 
sünniaasta
NUMBER [1875..2020]



ENDLOOP
CH203_Done (CHILD GRID DONE)

Kontrollige, et kõik lapsed on märgitud. Kui nimekirjas on vigu, minge [Page up] - klahvi kasutades tagasi.
Laste tabel:_overview;
1. Jätkake

IF (NumberOFReportedChildren > 0)

ENDIF
ENDIF

ENDIF
ENDIF

ENDIF
ENDIF

ENDIF
ENDIF

ELSE

ENDIF
[cnt] 

ENDIF

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

ELSE

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME 

OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Mis on [selle/ teie järgmise] lapse 
[õige] eesnimi?
Märkige/kinnitage eesnimi.
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Kas ^CH004_FirstNameOfChild; on 
meessoost või naissoost?
Kahtluse korral küsige.
1. Mees
2. Naine

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF 

BIRTH CHILD N)
Mis aastal 
^CH004_FirstNameOfChild; sündis?
Märkige/kontrollige sünniaasta
NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR 
(((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty) AND 
(piRosterChildIndex > 0)) AND 
(CH001a_ChildCheck = a6))

ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier
(EQUAL TO WHICH CHILD)

Missugune selles nimekirjas 
olevatest lastest oli juba 
eelnevalt nimetatud 
X^FL_CHILD_NAME;?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];

CH302_NatChild (ALL CHILDREN NATURAL CHILD)
[Kas see laps on ühine bioloogiline laps/ Kas see laps on bioloogiline laps/ Kas kõik need lapsed on 
ühised bioloogilised lapsed/ Kas kõik need lapsed on bioloogilised lapsed] teile[ja teie praegusele 
abikaasale/ ja teie praegusele elukaaslasele]?
1. Jah
5. Ei

IF (CH302_NatChild = a5)

IF (NumberOFReportedChildren = 1)

ELSE



ENDIF
LOOP i := 1 TO 20

ENDIF

CH303_WhatChildren (NOT NATURAL CHILDREN)
Märkige need lapsed, kes ei ole teie [ja teie praeguse abikaasa/ ja teie praeguse 
elukaaslase] [ühised bioloogilised/ bioloogilised] lapsed.
Märkige kõik sobivad vastused;
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
21. surnud laps(ed);

IF ((i IN (CH303_WhatChildren))

IF (MN002_Person[1].MaritalStatus = a3)

ELSE

ENDIF
IF ((MN002_Person[1].MaritalStatus = a1 OR (MN002_Person[1].MaritalStatus = a2))

ENDIF
IF (NOT((CH102_RNatChild = a1 OR (CH103_PNatChild = a1)))

ENDIF
IF (CH102_RNatChild = a5)

ENDIF
IF (CH103_PNatChild = a5)

ENDIF
IF (NOT((((((CH102_RNatChild = a1 OR (CH103_PNatChild = a1) OR (CH104_RExChild

= a1) OR (CH105_PExChild = a1) OR (CH106_RAdoptChild = a1) OR (CH107_PAdoptChild
= a1)))

CH102_RNatChild (CHILD NATURAL RESPONDENT)
Kas ^FLChildname; on teie bioloogiline laps?
1. Jah
5. Ei

CH103_PNatChild (CHILD NATURAL PARTNER)
Kas ^FLChildname; on [teie] praeguse [abikaasa/ elukaaslase] [{Name of 
partner/spouse}] bioloogiline laps?
1. Jah
5. Ei

CH104_RExChild (CHILD FROM PREVIOUS RELATIONSHIP RESPONDENT)
Kas ^FLChildname; sündis teie varasemast suhtest?
1. Jah
5. Ei

IF (((MN002_Person[1].MaritalStatus = a1 OR (MN002_Person[1].MaritalStatus = 
a2) AND (CH104_RExChild = a5))

ENDIF

CH105_PExChild (CHILD FROM PREVIOUS RELATIONSHIP PARTNER)
Kas ^FLChildname; on [teie] praeguse [abikaasa/ elukaaslase]
^FL_CH105_5; laps varasemast suhtest?
1. Jah
5. Ei

CH106_RAdoptChild (HAS BEEN ADOPTED BY RESPONDENT)
^FLChildname;: kas olete ta lapsendanud?
1. Jah
5. Ei

CH107_PAdoptChild (HAS BEEN ADOPTED BY PARTNER)
Kas [teie] praegune [abikaasa/ partner] [{Name of partner/spouse}] on 
lapsendanud^FLChildname;?
1. Jah
5. Ei

CH108_FosterChild (IS FOSTERCHILD)
Kas ^FLChildname; on teie kasulaps?
1. Jah
5. Ei



ENDIF
LOOP cnt := 1 TO 20

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
[i] 

IF ((.CH201_ChildByEnum.Child[cnt].CH001a_ChildCheck = a1 OR 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[cnt].CH001a_ChildCheck = a2))

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

ENDIF
IF ((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex = Empty))

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[piIndex].CONTACT = RESPONSE)

ELSE

ENDIF

CH014_ContactChild (CONTACT WITH CHILD)
Räägime nüüd lapsest ^CH004_FirstNameOfChild;. Kui sageli te VIIMASE 12 KUU 
jooksul olete temaga suhelnud kas silmast silma, telefoni, kirja, e-posti või mõne 
teise elektroonilise suhtlusvahendi abil?
1. Iga päev
2. Mitu korda nädalas
3. Umbes kord nädalas
4. Umbes kord kahe nädala jooksul
5. Umbes kord kuus
6. Vähem kui kord kuus
7. Mitte kordagi

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

ENDIF
IF (piYearOfBirthChild < Year(SysDate()) - 16)

ENDIF
IF (CH007_ChLWh = a1)

ELSE

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[piIndex].DISTANCE <> Empty)

ELSE

ENDIF

CH007_ChLWh (WHERE DOES CHILD N LIVE)
Vaadake kaarti 4. Kus ^CH004_FirstNameOfChild; elab?
1. Samas leibkonnas
2. Samas majas
3. Alla 1 km kaugusel
4. 1-4 km kaugusel
5. 5-24km kaugusel
6. 25-99 km kaugusel
7. 100-499 km kaugusel
8. 500 km kaugusel või kaugemal

CH012_MaritalStatusChildN (MARITAL STATUS OF CHILD)
Vaadake kaarti 3.

Milline on ^CH004_FirstNameOfChild; ametlik perekonnaseis?
1. Abielus, elab koos abikaasaga
2. Registreeritud kooselu (või kooselu notariaalse varalepinguga)
3. Abielus, elab abikaasast lahus
4. Vallaline, ei ole kunagi abielus olnud
5. Lahutatud
6. Lesk

IF (CH012_MaritalStatusChildN > 2)

ENDIF

CH013_PartnerChildN (DOES CHILD HAVE PARTNER)
Kas lapsel ^CH004_FirstNameOfChild; on elukaaslane, kes elab [temaga 
koos]?
1. Jah
5. Ei

CH015_YrChldMoveHh (YEAR CHILD MOVED FROM HOUSEHOLD)
Mis aastal ^CH004_FirstNameOfChild; lahkus teie leibkonnast ja asus omaette 
elama?
Arvestage viimast kolimist. Kui laps elab endiselt kodus (nt lahutatud emaga koos), 
märkige "2999". Kui laps pole kunagi vanemate leibkonnas elanud, märkige 
"9997".
NUMBER [1900..9997]

IF (CH015_YrChldMoveHh = RESPONSE)

CHECK: (((CH015_YrChldMoveHh >= piYearOfBirthChild OR 
(CH015_YrChldMoveHh = 2999) OR (CH015_YrChldMoveHh = 9997)) [Aasta 



ELSE

ENDIF
IF (piYearOfBirthChild < Year(SysDate()) - 16)

ENDIF
ENDIF

peaks olema suurem kui sünniaasta või sellega võrdne. Kui aasta on õige, 
klõpsake nupule "Ignoreeri" ja lisage selgitav märkus.;] CHECK: 
((((CH015_YrChldMoveHh >= 1900 AND (CH015_YrChldMoveHh <= 2020) OR 
(CH015_YrChldMoveHh = 2999) OR (CH015_YrChldMoveHh = 9997)) 
[Aastaarv peab olema suurem kui 1900 ja väiksem või võrdne 2020-ga.;]

IF (MN104_Householdmoved = 1)

ENDIF

CH007_ChLWh (WHERE DOES CHILD N LIVE)
Vaadake kaarti 4. Kus ^CH004_FirstNameOfChild; elab?
1. Samas leibkonnas
2. Samas majas
3. Alla 1 km kaugusel
4. 1-4 km kaugusel
5. 5-24km kaugusel
6. 25-99 km kaugusel
7. 100-499 km kaugusel
8. 500 km kaugusel või kaugemal

CH016_ChildOcc (CHILD OCCUPATION)
Vaadake kaarti 6.
^CH004_FirstNameOfChild;: milline on tema peamine tegevusala?
1. Täistööajaga palgatöötaja
2. Osalise tööajaga palgatöötaja
3. Füüsilisest isikust ettevõtja või töötab pereettevõttes või iseendale tööandja
4. Töötu
5. Õpib: kõrgkoolis, kutseõppes, ümberõppes, üldõppes
6. Lapsehoolduspuhkusel
7. Pensionil või ennetähtaegsel pensionil ja töötamise lõpetanud
8. Püsivalt haige, puudega või töövõimetu
9. Kodune (hoolitseb kodu või perekonna eest)
97. Muu

IF ((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex = Empty))

CH017_EducChild (CHILD EDUCATION)
Vaadake kaarti 1. Millise kõrgeima üldharidustaseme ^CH004_FirstNameOfChild; 
omandas?
Kui vastaja nimetab välismaal omandatud üldhariduse diplomit, siis püüdke leida 
vaste olemasolevatest vastuskategooriatest. Vaid juhul, kui kuidagi ei suuda 
vastavat taset leida, valige vastuseks '97. Muu' ning järgmises küsimuses märkige 
täpne kooli ja diplomi/ tunnistuse nimetus.
1. Ei oma üldse algharidust (kirjaoskamatu)
2. Alghariduseta, kuid käinud koolis (lõpetamata)
3. Algharidus üldhariduskoolist (eri aegadel 2, 3, 4, 6 kl)
4. Põhiharidus üldhariduskoolist (sh lõpetamata keskkool) (aastail 1920-40 
kutsekeskkool; 1940.aastani tegutsenud reaalkool või progümnaasium; mittetäielik 
keskkool või 7 klassi aastani 1961; vähemalt 8 klassi üldhariduskoolis aastail 1962-
1989; vähemalt 9 klassi üldhariduskoolis alates aastast 1990)
5. Põhiharidus kutsekoolist
6. Keskharidus üldhariduskoolist (keskkool või gümnaasium) (kümne-, 
üheteistkümne- või kaheteistkümneklassiline keskkool, gümnaasium, reaalkool, 
üldhariduslik kolledž)
7. Keskharidus kutsekeskkoolist, tehnikumist, keskeriõppeasutusest

95. Pole veel tunnistust/diplomit hariduse kohta/õpib
97. Muu

IF (CH017_EducChild = 97)

ENDIF
CH018_EdInstChild (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING)

Vaadake kaarti 2. Nimetage, millised kutse-, ameti- ja kõrgharidused on 
^CH004_FirstNameOfChild; omandanud?
Märkige kõik sobivad vastused;

Kui vastaja valib vastuse 95 "praegu omandab kutse-, ameti- või erialaharidust", 
küsida, kas tal on eelnevalt omandatud juba mõne kaardil nimetatud taseme 
omandamist tõendav diplom/tunnistus. Sel juhul märkige too kategooria.
SET OF 1. Ei oma kutse-, ameti- ega erialaharidust
2. Omandanud kutsehariduse, sisseastumisel ei olnud haridustaseme nõuet
3. Omandanud kutsehariduse, sisseastumisel oli nõutav põhiharidus
4. Omandanud kutsekeskharidus, sisseastumisel oli nõutav põhiharidus
5. Omandanud keskerihariduse, sisseastumisel oli nõutav põhiharidus

CH817_OtherEducChild (CHILD OTHER EDUCATION)
Millise muu üldhariduskooli tunnistuse või diplomi 
on ^CH004_FirstNameOfChild; omandanud?
STRING



ENDLOOP IF (MN101_Longitudinal = 1)
ENDIF

ENDIF
[cnt] 

ENDIF

6. Omandanud kutsehariduse või kutsekeskhariduse, sisseastumisel oli nõutav 
keskharidus
7. Omandanud keskerihariduse, sisseastumisel oli nõutav keskharidus
8. Omandanud kutsekõrghariduse, rakenduskõrghariduse või läbinud diplomiõppe 
(kuni 2 aastat õpinguid) (lõpetamine oli võimalik alates 1992)
9. Omandanud kutsekõrghariduse, rakenduskõrghariduse või läbinud diplomiõppe 
(3-4 aastat õpinguid ,lõpetamine oli võimalik alates 1992)
10. Omandanud kõrghariduse enne 1992. aastat
11. Omandanud bakalaureusekraadi (3-4 aastat õpinguid)
12. Magistrikraad (3+2, 4+2, 5+4 süsteemi järgi, sh integreeritud bakalaureuse- ja 
magistriõpe), arstikutse (internatuur enne 1992 aastat või üldarsti kutse)
13. Doktorikraad (sh kandidaadikraad, ordinatuuri, residentuuri lõpetanud)

95. Õpib praegu kutse-, ameti- või eriala omandamiseks õppeasutuses
97. Muu, milline (märkida ainult juhul, kui ei suuda määratleda etteantud 
vastusekategooriates)

IF ((97 IN (CH018_EdInstChild))

ENDIF
CH019_NoChildren (NUMBER OF CHILDREN OF CHILD)

^CH004_FirstNameOfChild;: mitu last tal on? 
Lugege kokku kõik bioloogilised, kasu-, lapsendatud ja võõraslapsed. 
NUMBER [0..25]

IF (CH019_NoChildren > 0)

ENDIF

CH818_OtherEdInstChild (OTHER FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING)
Milline muu kõrgeim kutse-, ameti- või erialaharidustase 
(diplom) ^CH004_FirstNameOfChild; on?
STRING

CH020_YrBrthYCh (YEAR OF BIRTH YOUNGEST CHILD)
^CH004_FirstNameOfChild;: mis aastal tema [kõige noorem] laps sündis?
NUMBER [1875..2020]

IF (numberofcheckedpreloadchildren > 0)

CH507_IntroCheckChildren (INTRODUCTION TEXT CHILDREN CHECK)
Täpsustan nüüd seda infot, mida oleme eelmise küsitluse käigus kogunud teie [lapse/ laste]
kohta.
1. Jätkake

CH524_LocationCheckChildren (CHECK LOCATION OF CHILDREN CHANGED)
Kas [teie laps/ mõni teie lastest] on peale küsitlust ^FLLastInterviewMonthYear; elukohta 
vahetanud?
1. Jah
5. Ei

IF (CH524_LocationCheckChildren = a1)

IF (NumberOFReportedChildren > 1)

ENDIF
IF (NOT(MN104_Householdmoved = 1))

CH525_LocationWhom (WHICH CHILD)
Milline laps elukohta vahetas?
Märkige kõik sobivad vastused;
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
21. surnud laps(ed);

LOOP i := 1 TO 20

IF (NumberOFReportedChildren = 1)



ENDIF
IF (a_preloaded_child_aged_smaller_22 = 1)

ENDIF
ENDLOOP

ELSE

ENDIF

IF ((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1 
OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2))

ENDIF

CH526_LocationChanged (CHILD LOCATION)
Vaadake kaarti 4. Kus ^FL_CH526_1; elab?
1. Samas leibkonnas
2. Samas majas
3. Alla 1 km kaugusel
4. 1-4 km kaugusel
5. 5-24km kaugusel
6. 25-99 km kaugusel
7. 100-499 km kaugusel
8. 500 km kaugusel või kaugemal

[i] 

IF (((i IN (CH525_LocationWhom) AND 
((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> 0 AND 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> Empty)))

ENDIF

CH526_LocationChanged (CHILD LOCATION)
Vaadake kaarti 4. Kus ^FL_CH526_1; elab?
1. Samas leibkonnas
2. Samas majas
3. Alla 1 km kaugusel
4. 1-4 km kaugusel
5. 5-24km kaugusel
6. 25-99 km kaugusel
7. 100-499 km kaugusel
8. 500 km kaugusel või kaugemal

[i] 

CH508_SchoolCheckChildren (CHECK SCHOOL CHANGED)
Vaadake kaarti 1.

Kas [teie laps/ mõni teie lastest] on pärast intervjuud ^FLLastInterviewMonthYear; 
omandanud lõpetatud üldharidustaseme (üldhariduskoolis või teist liiki õppeasutuses 
üldhariduse õppekava raames)?
1. Jah
5. Ei

IF (CH508_SchoolCheckChildren = a1)

IF (NumberOFReportedChildren > 1)

ENDIF
LOOP i := 1 TO 20

CH509_SchoolWhom (WHICH CHILD)
Milline laps?
Märkige kõik sobivad vastused;
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
21. surnud laps(ed);

IF (NumberOFReportedChildren = 1)

IF ((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1 
OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2))

CH510_Leaving_certificate (LEAVING_CERTIFICATE)
Millise kõrgeima üldharidustaseme ^FL_CH510_1; omandas?
Kui vastaja nimetab välismaal omandatud üldhariduse diplomit, 
siis püüdke leida vaste olemasolevatest vastuskategooriatest. 
Vaid juhul, kui kuidagi ei suuda vastavat taset leida, valige 
vastuseks 'Muu' ja märkige järgmisel ekraanikuval täpne kooli 
ja diplomi/ tunnistuse nimetus.



ENDIF
ENDLOOP

ELSE

ENDIF

ENDIF

1. Ei oma üldse algharidust (kirjaoskamatu)
2. Alghariduseta, kuid käinud koolis (lõpetamata)
3. Algharidus üldhariduskoolist (eri aegadel 2, 3, 4, 6 kl)
4. Põhiharidus üldhariduskoolist (sh lõpetamata keskkool) 
(aastail 1920-40 kutsekeskkool; 1940.aastani tegutsenud 
reaalkool või progümnaasium; mittetäielik keskkool või 7 klassi 
aastani 1961; vähemalt 8 klassi üldhariduskoolis aastail 1962-
1989; vähemalt 9 klassi üldhariduskoolis alates aastast 1990)
5. Põhiharidus kutsekoolist
6. Keskharidus üldhariduskoolist (keskkool või gümnaasium) 
(kümne-, üheteistkümne- või kaheteistkümneklassiline 
keskkool, gümnaasium, reaalkool, üldhariduslik kolledž)
7. Keskharidus kutsekeskkoolist, tehnikumist, 
keskeriõppeasutusest

95. Pole veel tunnistust/diplomit hariduse kohta/õpib
97. Muu

IF (CH510_Leaving_certificate = 97)

ENDIF
[i] 

CH810_OtherLeaving_certificate (OTHER LEAVING 

CERTIFICATE)
Millise muu üldhariduskooli tunnistuse või diplomi on 
^FL_CH510_1; omandanud?
STRING

IF (((i IN (CH509_SchoolWhom) AND 
((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> 0 OR 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> Empty)))

ENDIF

CH510_Leaving_certificate (LEAVING_CERTIFICATE)
Millise kõrgeima üldharidustaseme ^FL_CH510_1; omandas?
Kui vastaja nimetab välismaal omandatud üldhariduse diplomit, 
siis püüdke leida vaste olemasolevatest vastuskategooriatest. 
Vaid juhul, kui kuidagi ei suuda vastavat taset leida, valige 
vastuseks 'Muu' ja märkige järgmisel ekraanikuval täpne kooli 
ja diplomi/ tunnistuse nimetus.
1. Ei oma üldse algharidust (kirjaoskamatu)
2. Alghariduseta, kuid käinud koolis (lõpetamata)
3. Algharidus üldhariduskoolist (eri aegadel 2, 3, 4, 6 kl)
4. Põhiharidus üldhariduskoolist (sh lõpetamata keskkool) 
(aastail 1920-40 kutsekeskkool; 1940.aastani tegutsenud 
reaalkool või progümnaasium; mittetäielik keskkool või 7 klassi 
aastani 1961; vähemalt 8 klassi üldhariduskoolis aastail 1962-
1989; vähemalt 9 klassi üldhariduskoolis alates aastast 1990)
5. Põhiharidus kutsekoolist
6. Keskharidus üldhariduskoolist (keskkool või gümnaasium) 
(kümne-, üheteistkümne- või kaheteistkümneklassiline 
keskkool, gümnaasium, reaalkool, üldhariduslik kolledž)
7. Keskharidus kutsekeskkoolist, tehnikumist, 
keskeriõppeasutusest

95. Pole veel tunnistust/diplomit hariduse kohta/õpib
97. Muu

IF (CH510_Leaving_certificate = 97)

ENDIF
[i] 

CH810_OtherLeaving_certificate (OTHER LEAVING 

CERTIFICATE)
Millise muu üldhariduskooli tunnistuse või diplomi on 
^FL_CH510_1; omandanud?
STRING



ENDIF
IF (a_preloaded_child_aged_smaller_32 = 1)

CH511_DegreeCheckChildren (CHECK DEGREE CHANGED)
Vaadake kaarti 2. Kas pärast meie intervjuud ^FLLastInterviewMonthYear; on [teie laps/ 
mõni teie lastest] lõpetanud mõne sellel kaardil märgitud kutse-, ameti- või 
erialahariduse?
1. Jah
5. Ei

IF (CH511_DegreeCheckChildren = a1)

IF (NumberOFReportedChildren > 1)

ENDIF
LOOP i := 1 TO 20

CH512_DegreeWhom (WHICH CHILD)
Milline laps?
Märkige kõik sobivad vastused;
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
21. surnud laps(ed);

IF (NumberOFReportedChildren = 1)

IF ((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1 
OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2))

CH513_DegreeObtained (DEGREE OBTAINED)
Millised kutse-, ameti- või erialaharidused on ^FL_CH513_1; 
omandanud?
Märkige kõik sobivad vastused;

Kui vastaja valib vastuse "Õpib praegu kutse-, ameti- või eriala 
omandamiseks õppeasutuses", küsida, kas tal on eelnevalt 
omandatud juba mõni kaardil nimetatud tasemest. Sel juhul 
märkige see vastuskategooria.
SET OF 1. Ei oma kutse-, ameti- ega erialaharidust
2. Omandanud kutsehariduse, sisseastumisel ei olnud 
haridustaseme nõuet
3. Omandanud kutsehariduse, sisseastumisel oli nõutav 
põhiharidus
4. Omandanud kutsekeskharidus, sisseastumisel oli nõutav 
põhiharidus
5. Omandanud keskerihariduse, sisseastumisel oli nõutav 
põhiharidus
6. Omandanud kutsehariduse või kutsekeskhariduse, 
sisseastumisel oli nõutav keskharidus
7. Omandanud keskerihariduse, sisseastumisel oli nõutav 
keskharidus
8. Omandanud kutsekõrghariduse, rakenduskõrghariduse või 
läbinud diplomiõppe (kuni 2 aastat õpinguid) (lõpetamine oli 
võimalik alates 1992)
9. Omandanud kutsekõrghariduse, rakenduskõrghariduse või 
läbinud diplomiõppe (3-4 aastat õpinguid ,lõpetamine oli 
võimalik alates 1992)
10. Omandanud kõrghariduse enne 1992. aastat
11. Omandanud bakalaureusekraadi (3-4 aastat õpinguid)
12. Magistrikraad (3+2, 4+2, 5+4 süsteemi järgi, sh 
integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe), arstikutse 
(internatuur enne 1992 aastat või üldarsti kutse)
13. Doktorikraad (sh kandidaadikraad, ordinatuuri, residentuuri 
lõpetanud)

95. Õpib praegu kutse-, ameti- või eriala omandamiseks 
õppeasutuses
97. Muu, milline (märkida ainult juhul, kui ei suuda määratleda 
etteantud vastusekategooriates)

IF ((97 IN (CH513_DegreeObtained))

CH813_OtherDegreeObtained (OTHER DEGREE OBTAINED)



ENDIF
IF (a_preloaded_child_aged_bigger_16 = 1)

ENDIF
ENDLOOP

ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF
[i] 

Milline muu kõrgeim kutse-, ameti- või erialaharidustase 
(diplom) ^FL_CH513_1; on?
STRING

IF (((i IN (CH512_DegreeWhom) AND 
((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> 0 OR 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> Empty)))

ENDIF

CH513_DegreeObtained (DEGREE OBTAINED)
Millised kutse-, ameti- või erialaharidused on ^FL_CH513_1; 
omandanud?
Märkige kõik sobivad vastused;

Kui vastaja valib vastuse "Õpib praegu kutse-, ameti- või eriala 
omandamiseks õppeasutuses", küsida, kas tal on eelnevalt 
omandatud juba mõni kaardil nimetatud tasemest. Sel juhul 
märkige see vastuskategooria.
SET OF 1. Ei oma kutse-, ameti- ega erialaharidust
2. Omandanud kutsehariduse, sisseastumisel ei olnud 
haridustaseme nõuet
3. Omandanud kutsehariduse, sisseastumisel oli nõutav 
põhiharidus
4. Omandanud kutsekeskharidus, sisseastumisel oli nõutav 
põhiharidus
5. Omandanud keskerihariduse, sisseastumisel oli nõutav 
põhiharidus
6. Omandanud kutsehariduse või kutsekeskhariduse, 
sisseastumisel oli nõutav keskharidus
7. Omandanud keskerihariduse, sisseastumisel oli nõutav 
keskharidus
8. Omandanud kutsekõrghariduse, rakenduskõrghariduse või 
läbinud diplomiõppe (kuni 2 aastat õpinguid) (lõpetamine oli 
võimalik alates 1992)
9. Omandanud kutsekõrghariduse, rakenduskõrghariduse või 
läbinud diplomiõppe (3-4 aastat õpinguid ,lõpetamine oli 
võimalik alates 1992)
10. Omandanud kõrghariduse enne 1992. aastat
11. Omandanud bakalaureusekraadi (3-4 aastat õpinguid)
12. Magistrikraad (3+2, 4+2, 5+4 süsteemi järgi, sh 
integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe), arstikutse 
(internatuur enne 1992 aastat või üldarsti kutse)
13. Doktorikraad (sh kandidaadikraad, ordinatuuri, residentuuri 
lõpetanud)

95. Õpib praegu kutse-, ameti- või eriala omandamiseks 
õppeasutuses
97. Muu, milline (märkida ainult juhul, kui ei suuda määratleda 
etteantud vastusekategooriates)

IF ((97 IN (CH513_DegreeObtained))

ENDIF
[i] 

CH813_OtherDegreeObtained (OTHER DEGREE OBTAINED)
Milline muu kõrgeim kutse-, ameti- või erialaharidustase 
(diplom) ^FL_CH513_1; on?
STRING

CH514_MaritalStatusCheckChildren (CHECK MARITAL STATUS CHANGED)
Kas alates intervjuust ^FLLastInterviewMonthYear; on [teie lapse/ mõne teie lapse]
perekonnaseis muutunud?
1. Jah
5. Ei

IF (CH514_MaritalStatusCheckChildren = a1)

IF (NumberOFReportedChildren > 1)

CH515_MaritalStatusWhom (WHICH CHILD)
Millise lapse perekonnaseis on muutunud?
Märkige kõik sobivad vastused;
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];



ENDIF
CH517_BecomeParent (CHECK GRANDCHILDREN CHANGED)

Kas pärast intervjuud ^FLLastInterviewMonthYear; on [teie lapsel/ mõnel teie lastest]
lisandunud (veel) lapsi?
Palun arvestage nii kõiki bioloogilisi lapsi kui ka kasu-, lapsendatud ja võõraslapsi, kaasa 
arvatud abikaasa või elukaaslase omad.
1. Jah
5. Ei

IF (CH517_BecomeParent = a1)

ENDIF
LOOP i := 1 TO 20

ENDLOOP

^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
21. surnud laps(ed);

IF (NumberOFReportedChildren = 1)

ELSE

ENDIF

IF ((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1 
OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2))

ENDIF

CH516_MaritalStatus (MARITAL STATUS)
Vaadake kaarti 3. Milline on lapse [{lapse nimi}] ametlik 
perekonnaseis?
1. Abielus, elab koos abikaasaga
2. Registreeritud kooselu (või kooselu notariaalse 
varalepinguga)
3. Abielus, elab abikaasast lahus
4. Vallaline, ei ole kunagi abielus olnud
5. Lahutatud
6. Lesk

[i] 

IF (((i IN (CH515_MaritalStatusWhom) AND 
((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> 0 OR 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> Empty)))

ENDIF

CH516_MaritalStatus (MARITAL STATUS)
Vaadake kaarti 3. Milline on lapse [{lapse nimi}] ametlik 
perekonnaseis?
1. Abielus, elab koos abikaasaga
2. Registreeritud kooselu (või kooselu notariaalse 
varalepinguga)
3. Abielus, elab abikaasast lahus
4. Vallaline, ei ole kunagi abielus olnud
5. Lahutatud
6. Lesk

[i] 

IF (NumberOFReportedChildren > 1)

ENDIF
LOOP i := 1 TO 20

CH518_ParentWhom (WHICH CHILD)
Millise lapse perekonda lisandus veel lapsi?
Kontrollige kõiki lapsi, kes võisid sel perioodil lapsevanemaks saada.
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
21. surnud laps(ed);



ENDIF
IF (((PH IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

ENDIF
CH021_NoGrandChild (NUMBER OF GRANDCHILDREN)

Nüüd räägime lapselastest. Mitu lapselast teil [ja teie] [abikaasal/ elukaaslasel] kokku on?
Arvestage nii enda kui ka abikaasa või elukaaslase lapselapsi eelmistest suhetest.
NUMBER

IF (CH021_NoGrandChild > 0)

ENDIF
CH023_IntCheck (WHO ANSWERED QUESTIONS IN SECTION CH)

KONTROLLKÜSIMUS: Kes vastas selle mooduli küsimustele?
1. Ainult vastaja
2. Vastaja ja asendusvastaja
3. Ainult asendusvastaja

ENDIF
ENDIF

ENDIF
ENDIF

ENDLOOP

IF (NumberOFReportedChildren = 1)

ELSE

ENDIF

IF ((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1 
OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2))

ENDIF

CH519_NewK (HOW MANY NEW CHILDREN)
[{Lapse nimi}]: mitu last tal kokku on?
NUMBER [0..25]

IF (CH519_NewK > 0)

ENDIF
[i] 

CH520_YoungestBorn (YOUNGEST BORN)
Mis aastal [see laps/ noorim neist lastest] sündis?
NUMBER [1900..2020]

IF (CH520_YoungestBorn = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT(CH520_YoungestBorn < 
Preload.InterviewYear_Last)) [Aasta peab olema 
suurem või võrdne viimase intervjuu toimumise 
aastaga. Kui aasta on õige, klõpsake nupule 
"Ignoreeri" ja lisage selgitav märkus.;]

IF (((i IN (CH518_ParentWhom) AND 
((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> 0 OR 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> Empty)))

ENDIF

CH519_NewK (HOW MANY NEW CHILDREN)
[{Lapse nimi}]: mitu last tal kokku on?
NUMBER [0..25]

IF (CH519_NewK > 0)

ENDIF
[i] 

CH520_YoungestBorn (YOUNGEST BORN)
Mis aastal [see laps/ noorim neist lastest] sündis?
NUMBER [1900..2020]

IF (CH520_YoungestBorn = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT(CH520_YoungestBorn < 
Preload.InterviewYear_Last)) [Aasta peab olema 
suurem või võrdne viimase intervjuu toimumise 
aastaga. Kui aasta on õige, klõpsake nupule 
"Ignoreeri" ja lisage selgitav märkus.;]

CH022_GreatGrChild (HAS GREAT-GRANDCHILDREN)
Kas teil [või teie] [abikaasal/ elukaaslasel] on lapselapselapsi?
1. Jah
5. Ei

PH001_Intro (INTRO HEALTH)
Edasi räägime teie tervisest.
1. Jätkake

PH003_HealthGen2 (HEALTH IN GENERAL QUESTION 2)
Kas teie tervis on...
Lugege ette;
1. Suurepärane
2. Väga hea
3. Hea
4. Rahuldav
5. Halb



PH004_LStIll (LONG-TERM ILLNESS)
Inimestel esineb kroonilisi või pikaajalisi terviseprobleeme. Kroonilised või pikaajalised probleemid on need, mis on teinud 
või arvatavasti teevad teile muret pikema aja jooksul. Kas teil on selliseid terviseprobleeme, haigusi, puudeid või vaegusi?
Arvesse lähevad ka vaimse tervise probleemid.
1. Jah
5. Ei

PH005_LimAct (LIMITED ACTIVITIES)
Kui rääkida VIIMASEST 6 KUUST, siis mil määral on mõni terviseprobleem piiranud teid tegevustes, mida inimesed 
tavaliselt teevad? Kas ...
Lugege ette;
1. on piiranud oluliselt
2. on piiranud, kuid mitte oluliselt
3. ei ole piiranud

IF ((MN808_AgeRespondent <= 75 AND (MN024_NursingHome = a1))

ENDIF
PH006_DocCond (DOCTOR TOLD YOU HAD CONDITIONS)

Vaadake kaarti 7. [Kas arst on teile kunagi öelnud, et teil on/ Kas teil praegu on] mõni kaardil nimetatud 
terviseprobleemidest? [Sellega me mõtleme, et arst on teile öelnud, et teil on selline terviseprobleem ja teid praegu sellega 
seoses ravitakse või see probleem vaevab teid praegu.] Nimetage terviseprobleemi number või probleemide numbrid.
Märkige kõik sobivad vastused;
SET OF 1. Südameinfarkt või pärgarteri tromboos või muu südamehaigus (kaasa arvatud südamepuudulikkus)
2. Kõrge vererõhk või hüpertooniatõbi
3. Vere kõrge kolesteroolitase
4. Insult või ajuinfarkt või ajuvereringe haigus
5. Diabeet või kõrge veresuhkru tase
6. Krooniline kopsuhaigus, nt krooniline bronhiit või emfüseem
10. Vähk või halvaloomuline kasvaja, k.a. leukeemia või lümfoom, kuid v.a. pindmised nahavähid
11. Maohaavandid või kaksteistsõrmiksoole haavandid, muud peptilised haavandid
12. Parkinsoni tõbi
13. Silmakae ehk katarakt
14. Puusaluumurd või reieluukaelamurd
15. Muud luumurrud
16. Alzheimeri haigus, dementsus, orgaaniline ajukahjustus või muu tõsine mäluhäire
18. Muud meeleoluhäired, kaasa arvatud ärevus, neuroloogilised ja psühhiaatrilised probleemid
19. Reumatoidartriit
20. Osteoartroos või muu reumatism
21. Krooniline neeruhaigus
96. Mitte ükski neist
97. Muu, mida pole nimetatud

CHECK: (NOT((count(PH006_DocCond) > 1 AND ((96 IN (PH006_DocCond)))) [Ei saa teha valikut ""mitte ükski neist"" koos 
mõne teise vastusega. Muutke oma vastust.;] IF ((a97 IN (PH006_DocCond))

ENDIF
LOOP cnt := 1 TO 21

PH061_LimPaidWork (PROBLEM THAT LIMITS PAID WORK)
Kas teil on terviseprobleeme või puudeid, mis piiravad teid (soovi korral) tasustatava töö tegemisel ?
1. Jah
5. Ei

PH007_OthCond (OTHER CONDITIONS)
Milliseid teisi terviseprobleeme on teil olnud?
Küsige kuni vastaja on kõik terviseprobleemid nimetanud.
STRING

IF ((cnt IN (PH006_DocCond))

IF (piIndexSub = 10)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

PH008_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
Millises elundis või kehaosas teil on või on olnud vähk?
Märkige kõik sobivad vastused;
1. Aju
2. Suuõõs
3. Kõri
4. Muu neel
5. Kilpnääre
6. Kopsud
7. Rind
8. Söögitoru
9. Magu
10. Maks
11. Pankreas
12. Neer
13. Eesnääre
14. Munand
15. Munasarjad
16. Emakakael
17. Emaka limaskest
18. Käärsool või pärasool
19. Põis
20. Nahk
21. Lümfisüsteem (lümfoom)
22. Vereloomesüsteem (leukeemia)
97. Muu organ

PH009_AgeCond (AGE WHEN CONDITION STARTED)
Kui vana te olite, kui arst teile esimest korda ütles, et teil on [südameinfarkt või pärgarteri tromboos 
või muu südamehaigus (kaasa arvatud südamepuudulikkus)/ kõrge vererõhk või hüpertooniatõbi/ vere 
kõrge kolesteroolitase/ insult või ajuinfarkt või ajuvereringe haigus/ diabeet või kõrge veresuhkru tase/ 
krooniline kopsuhaigus, näiteks krooniline bronhiit või emfüseem/ vähk või halvaloomuline kasvaja, 



ENDLOOP IF ((97 IN (PH006_DocCond))

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 1)

ENDIF

ENDIF
[cnt] 

k.a. leukeemia või lümfoom, kuid v.a pindmised nahavähid/ maohaavandid või kaksteistsõrmiksoole 
haavandid, muud peptilised haavandid/ Parkinsoni tõbi/ silmakae ehk katarakt/ puusaluumurd või 
reieluukaelamurd/ muud luumurrud/ Alzheimeri haigus, dementsus või muu oluline mäluhäire/ 
depressioon või ärevushäired/ reumatoidartriit ja artroosid/ osteoartroos või muud reumaatilised 
haigused/ krooniline neeruhaigus]?
NUMBER [0..125]

IF (PH009_AgeCond = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT(PH009_AgeCond > MN808_AgeRespondent)) [Vanus peab olema väiksem kui 
vastaja vanus või sellega võrdne;]

IF (piIndexSub = 10)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
[22] 

PH008_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
Millises elundis või kehaosas teil on või on olnud vähk?
Märkige kõik sobivad vastused;
1. Aju
2. Suuõõs
3. Kõri
4. Muu neel
5. Kilpnääre
6. Kopsud
7. Rind
8. Söögitoru
9. Magu
10. Maks
11. Pankreas
12. Neer
13. Eesnääre
14. Munand
15. Munasarjad
16. Emakakael
17. Emaka limaskest
18. Käärsool või pärasool
19. Põis
20. Nahk
21. Lümfisüsteem (lümfoom)
22. Vereloomesüsteem (leukeemia)
97. Muu organ

PH009_AgeCond (AGE WHEN CONDITION STARTED)
Kui vana te olite, kui arst teile esimest korda ütles, et teil on [südameinfarkt või pärgarteri tromboos või muu 
südamehaigus (kaasa arvatud südamepuudulikkus)/ kõrge vererõhk või hüpertooniatõbi/ vere kõrge 
kolesteroolitase/ insult või ajuinfarkt või ajuvereringe haigus/ diabeet või kõrge veresuhkru tase/ krooniline 
kopsuhaigus, näiteks krooniline bronhiit või emfüseem/ vähk või halvaloomuline kasvaja, k.a. leukeemia või 
lümfoom, kuid v.a pindmised nahavähid/ maohaavandid või kaksteistsõrmiksoole haavandid, muud peptilised 
haavandid/ Parkinsoni tõbi/ silmakae ehk katarakt/ puusaluumurd või reieluukaelamurd/ muud luumurrud/ 
Alzheimeri haigus, dementsus või muu oluline mäluhäire/ depressioon või ärevushäired/ reumatoidartriit ja 
artroosid/ osteoartroos või muud reumaatilised haigused/ krooniline neeruhaigus]?
NUMBER [0..125]

IF (PH009_AgeCond = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT(PH009_AgeCond > MN808_AgeRespondent)) [Vanus peab olema väiksem kui vastaja 
vanus või sellega võrdne;]

PH072_HadCondition (HAD CONDITION)
[Mõnede järgmiste terviseprobleemide puhul huvitab meid, kuidas teie tervis on viimase paari aasta jooksul olnud. 
] Kas teil (alates ^FLLastInterviewMonthYear;)[on olnud südameinfarkt/ on olnud diagnoositud insult või ajuinfarkt/ 
on olnud diagnoositud vähk/ on olnud puusaluumurd või reieluukaelamurd]?
1. Jah
5. Ei

IF (PH072_HadCondition = a1)

IF (piIndex = 3)

PH080_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
Millises elundis või kehaosas teil on või on olnud vähk?
Märkige kõik sobivad vastused;
1. Aju
2. Suuõõs
3. Kõri
4. Muu neel
5. Kilpnääre
6. Kopsud
7. Rind
8. Söögitoru
9. Magu
10. Maks
11. Pankreas
12. Neer



ENDIF
[1] 
PH072_HadCondition (HAD CONDITION)

[Mõnede järgmiste terviseprobleemide puhul huvitab meid, kuidas teie tervis on viimase paari aasta jooksul olnud. 
] Kas teil (alates ^FLLastInterviewMonthYear;)[on olnud südameinfarkt/ on olnud diagnoositud insult või ajuinfarkt/ 
on olnud diagnoositud vähk/ on olnud puusaluumurd või reieluukaelamurd]?
1. Jah
5. Ei

IF (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF
PH076_YearCondition (YEAR MOST RECENT CONDITION)

Mis aastal teil [südameinfarkt/ insult või ajuinfarkt või ajuvereringe haigus/ vähk/ puusaluumurd või 
reieluukaela murd] viimati oli?
NUMBER [1900..2020]

IF (PH076_YearCondition = RESPONSE)

ENDIF
PH077_MonthCondition (MONTH MOST RECENT CONDITION)

Ja mis kuus see oli?
1. Jaanuar
2. Veebruar
3. Märts
4. Aprill
5. Mai
6. Juuni
7. Juuli
8. August
9. September
10. Oktoober
11. November
12. Detsember

IF ((PH077_MonthCondition = RESPONSE AND (PH076_YearCondition = Preload.InterviewYear_Regular))

ENDIF
PH071_HadConditionHowMany (HOW MANY)

Mitu korda on teil olnud[südameinfarkte/ insulti või ajuinfarkti või ajuvereringe haigust/ vähki/ 
puusaluumurde või reieluukaelamurde] pärast seda, kui me teid ^FLLastInterviewMonthYear; küsitlesime?
1. 1
2. 2
3. 3 või rohkem

13. Eesnääre
14. Munand
15. Munasarjad
16. Emakakael
17. Emaka limaskest
18. Käärsool või pärasool
19. Põis
20. Nahk
21. Lümfisüsteem (lümfoom)
22. Vereloomesüsteem (leukeemia)
97. Muu elund

CHECK: (NOT(PH076_YearCondition < Preload.InterviewYear_Regular)) [Aasta peab olema suurem või 
võrdne viimase intervjuu toimumise aastaga. Kui aasta on õige, klõpsake nupule "Ignoreeri" ja lisage 
selgitav märkus.;]

CHECK: (NOT(PH077_MonthCondition < Preload.InterviewMonth_Regular)) [Kuu peab olema suurem või 
vähemalt sama, mis viimase intervjuu kuu. Kui kuu on õige, siis klõpsake nupul Ignoreeri ja lisage 
selgitav märkus.;]

IF (piIndex = 3)

ENDIF
PH076_YearCondition (YEAR MOST RECENT CONDITION)

Mis aastal teil [südameinfarkt/ insult või ajuinfarkt või ajuvereringe haigus/ vähk/ puusaluumurd või 
reieluukaela murd] viimati oli?
NUMBER [1900..2020]

IF (PH076_YearCondition = RESPONSE)

PH080_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
Millises elundis või kehaosas teil on või on olnud vähk?
Märkige kõik sobivad vastused;
1. Aju
2. Suuõõs
3. Kõri
4. Muu neel
5. Kilpnääre
6. Kopsud
7. Rind
8. Söögitoru
9. Magu
10. Maks
11. Pankreas
12. Neer
13. Eesnääre
14. Munand
15. Munasarjad
16. Emakakael
17. Emaka limaskest
18. Käärsool või pärasool
19. Põis
20. Nahk
21. Lümfisüsteem (lümfoom)
22. Vereloomesüsteem (leukeemia)
97. Muu elund



ENDIF
[2] 
PH072_HadCondition (HAD CONDITION)

[Mõnede järgmiste terviseprobleemide puhul huvitab meid, kuidas teie tervis on viimase paari aasta jooksul olnud. 
] Kas teil (alates ^FLLastInterviewMonthYear;)[on olnud südameinfarkt/ on olnud diagnoositud insult või ajuinfarkt/ 
on olnud diagnoositud vähk/ on olnud puusaluumurd või reieluukaelamurd]?
1. Jah
5. Ei

IF (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF
PH077_MonthCondition (MONTH MOST RECENT CONDITION)

Ja mis kuus see oli?
1. Jaanuar
2. Veebruar
3. Märts
4. Aprill
5. Mai
6. Juuni
7. Juuli
8. August
9. September
10. Oktoober
11. November
12. Detsember

IF ((PH077_MonthCondition = RESPONSE AND (PH076_YearCondition = Preload.InterviewYear_Regular))

ENDIF
PH071_HadConditionHowMany (HOW MANY)

Mitu korda on teil olnud[südameinfarkte/ insulti või ajuinfarkti või ajuvereringe haigust/ vähki/ 
puusaluumurde või reieluukaelamurde] pärast seda, kui me teid ^FLLastInterviewMonthYear; küsitlesime?
1. 1
2. 2
3. 3 või rohkem

CHECK: (NOT(PH076_YearCondition < Preload.InterviewYear_Regular)) [Aasta peab olema suurem või 
võrdne viimase intervjuu toimumise aastaga. Kui aasta on õige, klõpsake nupule "Ignoreeri" ja lisage 
selgitav märkus.;]

CHECK: (NOT(PH077_MonthCondition < Preload.InterviewMonth_Regular)) [Kuu peab olema suurem või 
vähemalt sama, mis viimase intervjuu kuu. Kui kuu on õige, siis klõpsake nupul Ignoreeri ja lisage 
selgitav märkus.;]

IF (piIndex = 3)

ENDIF
PH076_YearCondition (YEAR MOST RECENT CONDITION)

Mis aastal teil [südameinfarkt/ insult või ajuinfarkt või ajuvereringe haigus/ vähk/ puusaluumurd või 
reieluukaela murd] viimati oli?
NUMBER [1900..2020]

IF (PH076_YearCondition = RESPONSE)

ENDIF
PH077_MonthCondition (MONTH MOST RECENT CONDITION)

Ja mis kuus see oli?
1. Jaanuar
2. Veebruar
3. Märts
4. Aprill
5. Mai
6. Juuni
7. Juuli
8. August
9. September
10. Oktoober

PH080_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
Millises elundis või kehaosas teil on või on olnud vähk?
Märkige kõik sobivad vastused;
1. Aju
2. Suuõõs
3. Kõri
4. Muu neel
5. Kilpnääre
6. Kopsud
7. Rind
8. Söögitoru
9. Magu
10. Maks
11. Pankreas
12. Neer
13. Eesnääre
14. Munand
15. Munasarjad
16. Emakakael
17. Emaka limaskest
18. Käärsool või pärasool
19. Põis
20. Nahk
21. Lümfisüsteem (lümfoom)
22. Vereloomesüsteem (leukeemia)
97. Muu elund

CHECK: (NOT(PH076_YearCondition < Preload.InterviewYear_Regular)) [Aasta peab olema suurem või 
võrdne viimase intervjuu toimumise aastaga. Kui aasta on õige, klõpsake nupule "Ignoreeri" ja lisage 
selgitav märkus.;]



ENDIF
[3] 
PH072_HadCondition (HAD CONDITION)

[Mõnede järgmiste terviseprobleemide puhul huvitab meid, kuidas teie tervis on viimase paari aasta jooksul olnud. 
] Kas teil (alates ^FLLastInterviewMonthYear;)[on olnud südameinfarkt/ on olnud diagnoositud insult või ajuinfarkt/ 
on olnud diagnoositud vähk/ on olnud puusaluumurd või reieluukaelamurd]?
1. Jah
5. Ei

IF (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF
[4] 

11. November
12. Detsember

IF ((PH077_MonthCondition = RESPONSE AND (PH076_YearCondition = Preload.InterviewYear_Regular))

ENDIF
PH071_HadConditionHowMany (HOW MANY)

Mitu korda on teil olnud[südameinfarkte/ insulti või ajuinfarkti või ajuvereringe haigust/ vähki/ 
puusaluumurde või reieluukaelamurde] pärast seda, kui me teid ^FLLastInterviewMonthYear; küsitlesime?
1. 1
2. 2
3. 3 või rohkem

CHECK: (NOT(PH077_MonthCondition < Preload.InterviewMonth_Regular)) [Kuu peab olema suurem või 
vähemalt sama, mis viimase intervjuu kuu. Kui kuu on õige, siis klõpsake nupul Ignoreeri ja lisage 
selgitav märkus.;]

IF (piIndex = 3)

ENDIF
PH076_YearCondition (YEAR MOST RECENT CONDITION)

Mis aastal teil [südameinfarkt/ insult või ajuinfarkt või ajuvereringe haigus/ vähk/ puusaluumurd või 
reieluukaela murd] viimati oli?
NUMBER [1900..2020]

IF (PH076_YearCondition = RESPONSE)

ENDIF
PH077_MonthCondition (MONTH MOST RECENT CONDITION)

Ja mis kuus see oli?
1. Jaanuar
2. Veebruar
3. Märts
4. Aprill
5. Mai
6. Juuni
7. Juuli
8. August
9. September
10. Oktoober
11. November
12. Detsember

IF ((PH077_MonthCondition = RESPONSE AND (PH076_YearCondition = Preload.InterviewYear_Regular))

ENDIF
PH071_HadConditionHowMany (HOW MANY)

Mitu korda on teil olnud[südameinfarkte/ insulti või ajuinfarkti või ajuvereringe haigust/ vähki/ 
puusaluumurde või reieluukaelamurde] pärast seda, kui me teid ^FLLastInterviewMonthYear; küsitlesime?
1. 1
2. 2
3. 3 või rohkem

PH080_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
Millises elundis või kehaosas teil on või on olnud vähk?
Märkige kõik sobivad vastused;
1. Aju
2. Suuõõs
3. Kõri
4. Muu neel
5. Kilpnääre
6. Kopsud
7. Rind
8. Söögitoru
9. Magu
10. Maks
11. Pankreas
12. Neer
13. Eesnääre
14. Munand
15. Munasarjad
16. Emakakael
17. Emaka limaskest
18. Käärsool või pärasool
19. Põis
20. Nahk
21. Lümfisüsteem (lümfoom)
22. Vereloomesüsteem (leukeemia)
97. Muu elund

CHECK: (NOT(PH076_YearCondition < Preload.InterviewYear_Regular)) [Aasta peab olema suurem või 
võrdne viimase intervjuu toimumise aastaga. Kui aasta on õige, klõpsake nupule "Ignoreeri" ja lisage 
selgitav märkus.;]

CHECK: (NOT(PH077_MonthCondition < Preload.InterviewMonth_Regular)) [Kuu peab olema suurem või 
vähemalt sama, mis viimase intervjuu kuu. Kui kuu on õige, siis klõpsake nupul Ignoreeri ja lisage 
selgitav märkus.;]



ENDIF
PH089_Frailty_Symptoms (BOTHERED BY SYMPTOMS)

Vaadake kaarti 8. Kas teile on viimase kuue kuu jooksul muret teinud mõni kaardil nimetatud terviseseisunditest? Öelge 
selle seisundi number või numbrid.
Märkige kõik sobivad vastused;
SET OF 1. Kukkumine
2. Hirm kukkumise ees
3. Peapööritus, minestamine või teadvusekaotused
4. Kehaline või vaimne kurnatus, väsimus
96. Mitte ükski neist

CHECK: (NOT((count(PH089_Frailty_Symptoms) > 1 AND ((96 IN (PH089_Frailty_Symptoms)))) [Ei saa teha valikut ""mitte 
ükski neist"" koos mõne teise vastusega. Muutke oma vastust.;]
PH084_TroubledPain (TROUBLED BY PAIN)

Kas teil on mõni valu, mis teid häirib?
1. Jah
5. Ei

IF (PH084_TroubledPain = a1)

ENDIF
PH011_CurrentDrugs (CURRENT DRUGS AT LEAST ONCE A WEEK)

Edasi räägime ravimitest. Vaadake kaarti 10. Kas te võtate praegu vähemalt kord nädalas ravimeid mõne kaardil 
nimetatud terviseprobleemi tõttu?
Märkige kõik sobivad vastused;
SET OF 1. Kõrge kolesteroolitase
2. Kõrge vererõhk
3. Südame isheemiatõbi või ajuveresoonkonna haigus
4. Muud südamehaigused
6. Diabeet
7. Liigesevalu või liigesepõletik
8. Muud valud (nt peavalu, seljavalu)
9. Unehäired
10. Depressioon või ärevushäired
11. Osteoporoos
13. Kõrvetised, gastriit
14. Krooniline bronhiit
15. Põletikuravimid (ainult glükokortikoidid või steroidid)
96. Ei tarvita praegu ravimeid
97. Muid ravimeid teiste terviseprobleemidega seoses

CHECK: (NOT((count(PH011_CurrentDrugs) > 1 AND ((96 IN (PH011_CurrentDrugs)))) [Ei saa teha valikut ""mitte ükski 
neist"" koos mõne teise vastusega. Muutke oma vastust.;] IF (NOT((96 IN (PH011_CurrentDrugs)))

ENDIF
PH012_Weight (WEIGHT OF RESPONDENT)

Kui palju te umbes kaalute?
Kaal kilodes
NUMBER [0..250]

CHECK: (NOT(((PH012_Weight >= 125 OR (PH012_Weight <= 40) AND (PH012_Weight = RESPONSE))) [Kinnitage: Vastaja 
kaalub; TOSTRING(PH012_Weight) kilo, kas see on õige? Kui see ei ole õige, siis parandage vastus õigeks. Kui vastus on 
õige, siis klõpsake nupul Ignoreeri ja jätkake.;]
PH065_CheckLossWeight (CHECK LOSS WEIGHT)

Kas te olete viimase 12 kuu jooksul kaalus alla võtnud?
1. olen
5. ei ole

IF (PH065_CheckLossWeight = a1)

PH085_PainLevel (HOW BAD PAIN)
Kui tugev see valu enamasti on, kas...
Lugege ette;
1. nõrk
3. keskmine
5. tugev

PH087_PainJointLoc (SIX MONTHS BOTHERED BY PAIN)
Vaadake kaarti 9. Kus teil valutab?
Märkige kõik sobivad vastused;
SET OF 1. Seljas
2. Puusas
3. Põlves
4. Muudes liigestes
5. Suus/hammastes
6. Muudes kehaosades, kuid mitte liigestes
7. Üle keha

CHECK: (NOT((count(PH087_PainJointLoc) > 1 AND ((7 IN (PH087_PainJointLoc)))) [Ei saa valida "Kõikjal" koos 
mõne teise vastusega. Muutke vastust ;]

PH082_PolyPharmacy (AT LEAST FIVE PER DAY)
Kas te kasutate igal tavalisel päeval vähemalt viit erinevat ravimit? Võtke arvesse nii arsti poolt väljakirjutatud kui 
ka käsimüügiravimeid, samuti toidulisandeid nagu vitamiinid ja mineraalid.
1. Jah
5. Ei

PH095_HowMuchLostWeight (HOW MUCH LOSS WEIGHT)
Kui palju te olete kaalus alla võtnud?
Kaalukaotus täiskilogrammides: 1 kg, 2kg, 3kg jne
NUMBER [1..50]

PH066_ReasonLostWeight (REASON LOST WEIGHT)
Mis oli teie kaalukaotuse põhjuseks? Kas...
Lugege ette;
1. haigus
2. pidasite eridieeti
3. nii haiguse kui ka eridieedi tõttu
97. muudel põhjustel



ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
PH041_UseGlasses (USE GLASSES)

Kas te kannate tavaliselt prille või kontaktläätsi?
mõeldud on kõiki prille, sh lugemisprille
1. Jah
5. Ei

IF (PH041_UseGlasses = a1)

ENDIF
IF ((PH041_UseGlasses = a5 OR (((a2 IN (PH690_BifocGlasLenses) AND (count(PH690_BifocGlasLenses) = 1)))

ELSE

ENDIF
IF ((PH041_UseGlasses = a5 OR (((a3 IN (PH690_BifocGlasLenses) AND (count(PH690_BifocGlasLenses) = 1)))

ELSE

ENDIF
PH745_HaveHearingAid (HAVE HEARING AID)

Kas teil on kuuldeaparaat?
1. Jah
5. Ei

IF (PH745_HaveHearingAid = a1)

ENDIF
PH046_Hearing (HEARING)

Kas teie kuulmine[kuuldeaparaati tavalisel viisil kasutades] on...
Lugege ette;
1. Suurepärane
2. Väga hea

PH013_HowTall (HOW TALL ARE YOU?)
Kui pikk te olete?
Märkige pikkus sentimeetrites
NUMBER [60..230]

CHECK: (NOT(((PH013_HowTall >= 200 OR (PH013_HowTall <= 130) AND (PH013_HowTall = RESPONSE))) 
[Kinnitage: vastaja pikkus tulemused?; TOSTRING(PH013_HowTall) sentimeetrit, kas on nii? Kui mitte, siis märkige 
õige vastus.
Kui vastus on õige, siis klõpsake nupul Ignoreeri ja jätkake.;]

PH690_BifocGlasLenses (USE BIFOCAL GLASSES/LENSES)
Milliseid prille või kontaktläätsi te kannate?
Märkige kõik sobivad vastused;. Lugege ette;
SET OF 1. Mitmevaatelisi (sh bifokaalseid või progresseeruvaid) prille või kontaktläätsi
2. Lugemisprille või lugemiseks mõeldud kontaktläätsi (ainult lähedale nägemiseks)
3. Kaugnägemisprille või -kontaktläätsi
4. Muid prille või kontaktläätsi

PH043_EyeSightDist (EYESIGHT DISTANCE)
Kui hästi te näete kaugele, näiteks tunnete ära teisel pool tänavat oleva sõbra, [kasutades nagu tavaliselt prille või 
kontaktläätsi]? Kas teie nägemine on ...
Lugege ette;
1. Suurepärane
2. Väga hea
3. Hea
4. Rahuldav
5. Halb

PH043_EyeSightDist (EYESIGHT DISTANCE)
Kui hästi te näete kaugele, näiteks tunnete ära teisel pool tänavat oleva sõbra, [kasutades nagu tavaliselt prille või 
kontaktläätsi]? Kas teie nägemine on ...
Lugege ette;
1. Suurepärane
2. Väga hea
3. Hea
4. Rahuldav
5. Halb

PH044_EyeSightPap (EYESIGHT READING)
Kui hästi te näete lähedale, näiteks loete tavalist ajaleheteksti [kasutades nagu tavaliselt prille või kontaktläätsi]? 
Kas teie nägemine on ...
Lugege ette;
1. Suurepärane
2. Väga hea
3. Hea
4. Rahuldav
5. Halb

PH044_EyeSightPap (EYESIGHT READING)
Kui hästi te näete lähedale, näiteks loete tavalist ajaleheteksti [kasutades nagu tavaliselt prille või kontaktläätsi]? 
Kas teie nägemine on ...
Lugege ette;
1. Suurepärane
2. Väga hea
3. Hea
4. Rahuldav
5. Halb

PH045_UseHearingAid (USE HEARING AID)
Kas te kasutate tavaliselt kuuldeaparaati?
1. Jah
5. Ei



3. Hea
4. Rahuldav
5. Halb

PH048_HeADLa (HEALTH AND ACTIVITIES)
Nüüd vaadake kaarti 11. Kas teil on terviseprobleemide tõttu raskusi mõne kaardil nimetatud tegevusega? Arvestage ainult 
neid, mis on tekitanud raskusi vähemalt kolm kuud.
Kontrollige, kas on veel tegevusi, mis on terviseprobleemide tõttu raskendatud? Märkige kõik sobivad vastused;
SET OF 1. 100 m kõndimine
2. Istumine umbes kaks tundi
3. Toolilt tõusmine pärast pikka istumist
4. Mitmest trepikäigust puhkamata üles astumine
5. Ühest trepikäigust (mademest mademeni) puhkamata üles astumine
6. Kummardumine, põlvitamine või kükitamine
7. Käte tõstmine õlast kõrgemale
8. Suuremate esemete, nagu tugitool, tõmbamine või lükkamine
9. Üle 5 kg kaaluvate esemete, nagu raske toidukott, tõstmine või kandmine
10. Väikese mündi noppimine laualt
96. Ei ole raskusi ühegagi nendest

CHECK: (NOT((count(PH048_HeADLa) > 1 AND ((96 IN (PH048_HeADLa)))) [Ei saa teha valikut ""mitte ükski neist"" koos 
mõne teise vastusega. Muutke oma vastust.;]
PH049_HeADLb (MORE HEALTH AND ACTIVITIES)

Vaadake kaarti 12. Kas teil on mõne füüsilise, vaimse, emotsionaalse või mäluprobleemi tõttu raskusi mõne kaardil 
nimetatud tegevusega? Ärge arvestage ajutisi (alla kolme kuu kestvaid) raskusi tegevustes.
Kontrollige, kas on veel tegevusi, mis on raskendatud mõne füüsilise, vaimse, tervise- või mäluprobleemi tõttu? Märkige 
kõik sobivad vastused;
SET OF 1. Riietumine, ka kingade ja sokkide jalgapanemine
2. Üle toa kõndimine
3. Vannis või dushi all käimine
4. Söömine, ka toidu lõikamine
5. Voodisse heitmine või voodist tõusmine
6. Tualeti kasutamine, potile istumine ja potilt tõusmine
7. Kaardi kasutamine võõras kohas orienteerumiseks
8. Sooja toidu valmistamine
9. Toidukaupade ostmine
10. Telefonikõnede tegemine
11. Ravimite võtmine
12. Tubaste või aiatööde tegemine
13. Rahaasjade ajamine, arvete maksmine ja kulutuste jälgimine
14. Iseseisvalt kodust lahkumine ja transporditeenuste kasutamine
15. Oma pesu pesemine
96. Ei ole ühtegi sellist probleemi

CHECK: (NOT((count(PH049_HeADLb) > 1 AND ((96 IN (PH049_HeADLb)))) [Ei saa teha valikut ""mitte ükski neist"" koos 
mõne teise vastusega. Muutke oma vastust.;] IF (NOT(((((96 IN (PH048_HeADLa) OR (PH048_HeADLa = DontKnow) OR 
(PH048_HeADLa = Refusal) AND ((((96 IN (PH049_HeADLb) OR (PH049_HeADLb = DontKnow) OR (PH049_HeADLb = 
Refusal))))

ENDIF
PH059_UseAids (USE OF AIDS)

Vaadake kaarti 13. Kas kasutate mõnd kaardil loetletud vahendit?
Vastusevariandi 7 puhul võtke arvesse ainult isikliku häirenupu teenus, millega kutsutakse abi pärast kukkumist jne.
SET OF 1. Jalutuskepp
2. Käimisraam
3. Mehhaaniline ratastool
4. Elektriline ratastool
5. Rulaator (kolme- või neljarattaline)
6. Spetsiaalsed söögiriistad
7. Häirenupp
8. Käsipuud, käetoed (liikumise hõlbustamiseks ja tasakaalu hoidmiseks)
9. WC-poti kõrgendus käetugedega/käetugedeta
10. Mähkmed ja sidemed (inkontinentsi vahendid)
96. Mitte ühtegi neist
97. Muud vahendid (täpsustage)

CHECK: (NOT((count(PH059_UseAids) > 1 AND ((96 IN (PH059_UseAids)))) [Ei saa teha valikut ""mitte ükski neist"" koos 
mõne teise vastusega. Muutke oma vastust.;] IF ((a97 IN (PH059_UseAids))

ENDIF
PH054_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN PH)

KONTROLLKÜSIMUS: kes vastas selle mooduli küsimustele?
1. Ainult vastaja
2. Vastaja ja asendusvastaja
3. Ainult asendusvastaja

PH050_HelpAct (HELP ACTIVITIES)
Kas keegi aitab teid nendes tegevustes, mille sooritamisega teil on raskusi?
Arvestage ka oma elukaaslast või teisi leibkonnaliikmeid
1. Jah
5. Ei

IF (PH050_HelpAct = a1)

ENDIF

PH051_HelpMeetsN (HELP MEETS NEEDS)
Kas ütleksite, et saadud abi vastab teie vajadustele?
Lugege ette;
1. Alati
2. Tavaliselt
3. Mõnikord
4. Väga harva

PH659_UseAidsOther (USE OF AIDS)
Milliseid muid vahendeid te kasutate?
STRING



ENDIF
IF (((BR IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

BR001_EverSmokedDaily (EVER SMOKED DAILY)
Järgmised küsimused puudutavad suitsetamist ja alkoholi tarbimist. Kas te olete kunagi suitsetanud sigarette, sigareid, 
sigarillosid või piipu iga päev vähemalt ühe aasta jooksul?
1. Jah
5. Ei

IF (BR001_EverSmokedDaily = a1)

ENDIF
BR039_Drinklastsevendays (ANY DRINK LAST SEVEN DAYS)

Kas te olete viimase 7 päeva jooksul tarbinud alkoholi ?
1. Jah
5. Ei

IF (BR039_Drinklastsevendays = a1)

ENDIF
BR623_SixOrMoreDrinks (HOW OFTEN SIX OR MORE DRINKS LAST 3 MONTHS)

Vaadake kaarti 15. Kui sageli viimase kolme kuu jooksul te tarbisite ühe korraga vähemalt kuus alkoholiühikut?
Alkoholiühikud on toodud eelmisel kaardil.
1. Iga päev või peaaegu iga päev
2. Viiel-kuuel korral nädalas
3. Kolmel-neljal korral nädalas
4. Kord või paar nädalas
5. Kord või paar kuus
6. Vähem kui üks kord kuus
7. Mitte kordagi viimase kolme kuu jooksul

BR015_PartInVigSprtsAct (SPORTS OR ACTIVITIES THAT ARE VIGOROUS)
Edasi räägime kehalisest aktiivsusest. Kui tihti te teete tugevat füüsilist aktiivsust nõudvaid tegevusi, näiteks 
spordite, teete raskemaid kodutöid või füüsilist tööd? Kas ...
Lugege ette;
1. rohkem kui korra nädalas
2. kord nädalas
3. 1-3 korda kuus
4. peaaegu mitte kunagi või mitte kunagi

BR016_ModSprtsAct (ACTIVITIES REQUIRING A MODERATE LEVEL OF ENERGY)
Kui sageli te teete mõõdukat füüsilist pingutust nõudvaid tegevusi? Mõõdukat füüsilist pingutust nõudvad tegevused on 
näiteks aiatööd, auto pesemine, jalutamine. Kas...
Lugege ette;
1. rohkem kui korra nädalas
2. kord nädalas
3. 1-3 korda kuus
4. peaaegu mitte kunagi või mitte kunagi

BR026_DairyProd (HOW OFTEN SERVING OF DAIRY PRODUCTS)
Vaadake kaarti 16. Kui sageli te sööte tavalisel nädalal piimatooteid, näiteks joote klaasi piima, sööte juustuvõileiba, 
klaasi jogurtit või purgi kõrge proteiinisisaldusega toidulisandit?
1. Iga päev
2. 3-6 korda nädalas
3. Kaks korda nädalas
4. Üks kord nädalas
5. Vähem kui üks kord nädalas

BR027_LegumesEggs (HOW OFTEN A WEEK SERVING OF LEGUMES OR EGGS)
(Vaadake kaarti 16.) Kui sageli te sööte nädalas tavaliselt ube, herneid, läätsi või mune?
1. Iga päev
2. 3-6 korda nädalas
3. Kaks korda nädalas
4. Üks kord nädalas
5. Vähem kui üks kord nädalas

BR028_MeatWeek (HOW OFTEN A DAY DO YOU EAT MEAT, FISH OR POULTRY)
(Vaadake veel kord kaarti 16.) Kui sageli te tavaliselt nädalas liha, kala või linnuliha sööte?

BR002_StillSmoking (SMOKE AT THE PRESENT TIME)
Kas te suitsetate praegu?
1. Jah
5. Ei

BR003_HowManyYearsSmoked (HOW MANY YEARS SMOKED)
Mitu aastat kokku [olete suitsetanud/ suitsetasite]?
Jätke välja perioodid, kui küsitletav ei suitsetanud. Märkige 1, kui vastaja suitsetas alla aasta.
NUMBER [1..99]

BR005_WhatSmoke (WHAT DO OR DID YOU SMOKE)
Mida[te][suitsetate/ suitsetasite enne suitsetamisest loobumist]?
Sigarettide hulka kuuluvad ka isekeeratud sigaretid. Lugege ette; Märkige kõik sobivad vastused;
1. sigarette
2. piipu
3. sigareid või sigarillosid
4. nikotiinilahusega e-sigarette

IF ((1 IN (BR005_WhatSmoke))

ENDIF

BR006_AmManCig (AVERAGE AMOUNT OF CIGARETTES PER DAY)
Mitu sigaretti [te] päevas keskmiselt [suitsetate/ suitsetasite]?
NUMBER [0..120]

BR040_Drinklastsevendays (HOW OFTEN DRINKS LAST SEVEN DAYS)
Vaadake kaarti 14, mis annab ülevaate, kuidas arvestada joodud alkoholi ühikutesse. Mitu alkoholiühikut te viimase 
7 päeva jooksul tarbisite?
Võtke testivihik ja arvutage koos vastajaga nädalas tarbitud ühikute arv. Kui alkoholi ei ole tarbitud, märkige 0. 
Ümardage vastus täisarvuks.
NUMBER [0..200]



ENDIF
IF (((CF IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

1. Iga päev
2. 3-6 korda nädalas
3. Kaks korda nädalas
4. Üks kord nädalas
5. Vähem kui üks kord nädalas

IF ((BR028_MeatWeek > a2 AND (MN032_socex = 1))

ENDIF
BR029_FruitsVegWeek (HOW OFTEN A WEEK DO YOU CONSUME A SERVING OF FRUITS OR VEGETABLES)

(Vaadake kaarti 16.) Kui sageli te tavaliselt nädalas puu- või köögivilju sööte?
1. Iga päev
2. 3-6 korda nädalas
3. Kaks korda nädalas
4. Üks kord nädalas
5. Vähem kui üks kord nädalas

BR017_IntCheck (INTERVIEWER CHECK BR)

KONTROLLKÜSIMUS: Kes vastas selle mooduli küsimustele?
1. Ainult vastaja
2. Vastaja ja asendusvastaja
3. Ainult asendusvastaja

BR033_MeatAfford (MEAT AFFORD)
Kas te ei söö looma- või linnuliha või kala tihedamini sellepärast, et ...
Lugege ette;
1. Te ei saa tihedamini söömist endale lubada
2. Muul põhjusel

CF019_CFInstruct (INSTRUCTION FOR CF)

Algab kognitiivse testi moodul. Testi läbiviimise juures ei tohi viibida kõrvalisi isikuid.Asendusvastaja ei ole lubatud. Juhul 
kui vastaja ei ole siiski võimeline ühelegi küsimusele iseseisvalt vastama, valige CTRL-K iga küsimuse korral. Küsitleda ka 
juhul, kui vastaja kurdab halva mälu üle, see on just selle mooduli puhul eriti oluline.
1. Jätkake

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
CF003_DateDay (DATE-DAY OF MONTH)

Järgmised küsimused puudutavad mälu ja mõtlemisvõimet. Kõigepealt öelge, mis kuupäev täna on?
Märkige, kas kuupäev (^FLDay;) on õige
1. Kuupäev on õige
2. Kuupäev ei ole õige/vastaja ei tea kuupäeva

CF004_DateMonth (DATE-MONTH)
 Mis kuu praegu on?
Kontrollige, kas kuu on õige: (;)
1. Kuu on õige
2. Kuu ei ole õige/ vastaja ei oska kuud nimetada

CF005_DateYear (DATE-YEAR)
Mis aasta praegu on?
Märkige, kas aasta (^FLYear;) on õige
1. Aasta on õige
2. Aasta ei ole õige/ vastaja ei oska aastat nimetada

CF006_DayWeek (DAY OF THE WEEK)
Mis nädalapäev täna on?
Õige vastus: (^FLToday;)
1. Nädalapäev on õige
2. Nädalapäev vale/ei tea nädalapäeva

CF103_Memory (SELF-RATED WRITING SKILLS)
Kuidas te praegu oma mälu hindate? Kas see on ...
1. Suurepärane
2. Väga hea
3. Hea
4. Rahuldav
5. Halb

IF ((MN101_Longitudinal = 1 AND (MN808_AgeRespondent > 59))

CF001_SRRead (SELF-RATED READING SKILLS)
Nüüd räägime teie lugemis- ja kirjutamisoskusest. Kuidas te hindate oma igapäevategevusteks vajalikku 
lugemisoskust? Kas teie lugemisoskus on....
Lugege ette;
1. Suurepärane
2. Väga hea
3. Hea
4. Rahuldav
5. Halb

CF002_SRWrite (SELF-RATED WRITING SKILLS)
Kuidas te hindate oma igapäevategevusteks vajalikku kirjutamisoskust? Kas teie kirjutamisoskus on...
Lugege ette;
1. Suurepärane
2. Väga hea
3. Hea
4. Rahuldav
5. Halb

CF820_MemoryChange (SELF-RATED MEMORY CHANGE)
Kas võrreldes ^FLLastInterviewMonthYear; on teie mälu parem, umbes samasugune või halvem?



ENDIF
CF007_Learn1Intro (INTRODUCTION TEN WORDS LIST LEARNING)

Järgmisena loen teile ette erinevaid sõnu. Neid on sihilikult nii palju, et sõnade meeldejätmine oleks raske. Enamik inimesi 
suudab meelde jätta vaid mõne sõna. Kuulake nüüd tähelepanelikult, sest ma ei korda sõnu. Kui ma lõpetan, meenutage 
suvalises järjekorras nii palju sõnu kui suudate. Kas see ülesanne on teile arusaadav?
Hoidke voldik käepärast
1. Jätkake

IF (CF007_Learn1Intro = RESPONSE)

1. Parem
2. Samasugune
3. Halvem

CF101_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL)
Kas olete valmis?
Oodake, kuni sõnad ilmuvad ekraanile. Andke vastajale vastamiseks üks minut. Märkige ankeedis vaid need sõnad, 
mida vastaja õigesti meenutab.
1. Alustame testiga

IF (NOT((((CF104_Learn1 = RESPONSE OR (CF105_Learn1 = RESPONSE) OR (CF106_Learn1 = RESPONSE) OR 
(CF107_Learn1 = RESPONSE)))

ENDIF
IF (MN025_RandomCF102 = 1)

ELSE

CF102_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING SHOW MOVIE)
; 
1. Jätkake

CF104_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL)
Nüüd nimetage kõik sõnad, mis teile meenuvad.
SET OF 1. Hotell
2. Jõgi
3. Puu
4. Nahk
5. Kuld
6. Turg
7. Paber
8. Laps
9. Keiser
10. Raamat
96. Ei meenu ühtegi

CHECK: (NOT((count(CF104_Learn1) > 1 AND ((96 IN (CF104_Learn1)))) [Ei saa teha valikut ""mitte ükski 
neist"" koos mõne teise vastusega. Muutke oma vastust.;]

IF (MN025_RandomCF102 = 2)

ELSE

CF105_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL)
Nüüd nimetage kõik sõnad, mis teile meenuvad.
SET OF 1. Taevas
2. Laht
3. Lipp
4. Dollar
5. Ema
6. Masin
7. Kodu
8. Kera
9. Kool
10. Või
96. Ei meenu ühtegi

CHECK: (NOT((count(CF105_Learn1) > 1 AND ((96 IN (CF105_Learn1)))) [Ei saa teha valikut ""mitte 
ükski neist"" koos mõne teise vastusega. Muutke oma vastust.;]

IF (MN025_RandomCF102 = 3)

ELSE

CF106_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL)
Nüüd nimetage kõik sõnad, mis teile meenuvad.
SET OF 1. Naine
2. Kalju
3. Veri
4. Nurk
5. Kingad
6. Kiri
7. Tüdruk
8. Maja
9. Org
10. Mootor
96. Ei meenu ühtegi

CHECK: (NOT((count(CF106_Learn1) > 1 AND ((96 IN (CF106_Learn1)))) [Ei saa teha valikut 
""mitte ükski neist"" koos mõne teise vastusega. Muutke oma vastust.;]

IF (MN025_RandomCF102 = 4)

CF107_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL)
Nüüd nimetage kõik sõnad, mis teile meenuvad.
SET OF 1. Vesi
2. Kirik
3. Arst
4. Loss
5. Tuli



ENDIF
IF (NOT(CF010_Animals = RESPONSE))

ENDIF
IF (CF009_VerbFluIntro = RESPONSE)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
ENDIF

ENDIF
ENDIF

6. Aed
7. Meri
8. Küla
9. Poiss
10. Laud
96. Ei meenu ühtegi

CHECK: (NOT((count(CF107_Learn1) > 1 AND ((96 IN (CF107_Learn1)))) [Ei saa teha 
valikut ""mitte ükski neist"" koos mõne teise vastusega. Muutke oma vastust.;]

CF009_VerbFluIntro (VERBAL FLUENCY INTRO)
Nüüd nimetage nii palju erinevaid loomi, kui teile meelde tuleb. Teil on selleks aega üks minut. Kas olete valmis? 
Alustage.
Aega on täpselt üks minut. Kui vastaja peatub enne ettenähtud aega, julgustage teda. Kui vastaja vaikib 15 
sekundit, korrake küsimust: „Nimetage nii palju erinevaid loomi, kui teile meelde tuleb.“ Küsimuse kordamise tõttu 
ei anta ajapikendust.
1. Jätkake

IF (CF009_VerbFluIntro = RESPONSE)

ENDIF

CF810_AnimalsVideo (VERBAL FLUENCY SCORE)
2;
Iga õige vastus annab ühe punkti, tulemus on punktide summa. Kõik loomariigi esindajad, nii reaalsed kui ka 
müütilised, loetakse õigeks, välja arvatud kordused ja pärisnimed. Punktiarvestuses lähevad kindlasti arvesse 
järgmised: liigi nimi ja kõik liigisisesed tõud, samuti isaste, emaste ja noorloomade nimetused.
1. Jätkake

CF010_Animals (VERBAL FLUENCY SCORE)

Iga õige vastus annab ühe punkti, tulemus on punktide summa. Kõik loomariigi esindajad, nii reaalsed kui ka 
müütilised, loetakse õigeks, välja arvatud kordused ja pärisnimed. Punktiarvestuses lähevad kindlasti arvesse 
järgmised: liigi nimi ja kõik liigisisesed tõud, samuti isaste, emaste ja noorloomade nimetused. Märkige 
loomanimede arv (0..100)
NUMBER [0..100]

CF011_IntroNum (INTRODUCTION NUMERACY)
Järgmisena teeme mõned arvutusülesanded.
Vajadusel julgustage vastajat, et ta püüaks kõik ülesanded lahendada.
1. Jätkake

CF012_NumDis (NUMERACY-CHANCE DISEASE 10 PERC. OF 1000)
Kui haigestumise risk on 10 protsenti, siis kui paljud 1000 (ühest tuhandest) inimesest tõenäoliselt haigestuvad?
Ärge lugege vastuseid ette!
1. 100
2. 10
3. 90
4. 900
97. Muu vastus

IF (CF012_NumDis <> a1)

ENDIF
IF (CF012_NumDis = a1)

CF013_NumHalfPrice (NUMERACY-HALF PRICE)
Allahindluse ajal müüb kauplus kogu kauba poole hinnaga. Diivan maksis enne allahindlust 300 ^FLCurr;. Kui 
palju maksab allahinnatud diivan?
Ärge lugege vastuseid ette! 
1. 150 ^FLCurr;
2. 600 ^FLCurr;
97. Muu vastus

CF014_NumCar (NUMERACY-6000 IS TWO-THIRDS WHAT IS TOTAL PRICE)
Kasutatud autode müüja müüb autot 6000 ^FLCurr; eest. See moodustab kaks kolmandikku uue auto 
maksumusest. Kui palju maksis uus auto?
Ärge lugege vastuseid ette! Vastaja ei tohi kasutada paberit ja pliiatsit.
1. 9 000 ^FLCurr;
2. 4 000 ^FLCurr;
3. 8 000 ^FLCurr;
4. 12 000 ^FLCurr;
5. 18 000 ^FLCurr;
97. Muu vastus

IF (CF014_NumCar = a1)

CF015_Savings (AMOUNT IN THE SAVINGS ACCOUNT)
Oletame nüüd, et teil on tähtajalisel hoiusel 2000 ^FLCurr;. Aastane intressimäär on 10 protsenti. Kui 
palju oleks teil hoiusel kahe aasta pärast?
Ärge lugege vastuseid ette!
1. 2420 ^FLCurr;
2. 2020 ^FLCurr;
3. 2040 ^FLCurr;
4. 2100 ^FLCurr;
5. 2200 ^FLCurr;



ENDIF
CF108_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 1)

Järgmisena tulevad mõned lahutamistehted. Kui palju on sada miinus 7?
Vastaja ei tohi kasutada paberit ja pliiatsit. Kui vastaja lahutamise asemel liidab 7, võite küsimust korrata.
NUMBER

IF ((CF108_Serial < 99999998 AND (NOT((CF108_Serial = Refusal OR (CF108_Serial = DontKnow))))

ENDIF
IF (CF007_Learn1Intro = RESPONSE)

ENDIF
ENDIF

6. 2400 ^FLCurr;
97. Muu vastus

CF109_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 2)
Ja sellest arvust lahutada 7?
See on teine lahutamistehe
NUMBER

IF ((CF109_Serial < 99999998 AND (NOT((CF109_Serial = Refusal OR (CF109_Serial = DontKnow))))

ENDIF

CF110_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 3)
Ja sellest arvust lahutada 7?
See on kolmas lahutamistehe.
NUMBER

IF ((CF110_Serial < 99999998 AND (NOT((CF110_Serial = Refusal OR (CF110_Serial = DontKnow))))

ENDIF

CF111_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 4)
Ja sellest arvust lahutada 7?
See on neljas lahutamistehe.
NUMBER

IF ((CF111_Serial < 99999998 AND (NOT((CF111_Serial = Refusal OR (CF111_Serial = DontKnow))))

ENDIF

CF112_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 5)
Ja sellest arvust lahutada 7?
See on viies lahutamistehe.
NUMBER

IF (CF101_Learn1 <> Refusal)

IF (MN025_RandomCF102 = 1)

ELSE

CF113_Learn4 (TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL)
Veidi aega tagasi lugesin teile ette sõnu ning te kordasite neid, mis teile meenusid. Palun nimetage 
mulle uuesti need sõnad, mis teile nüüd meelde tulevad.
Andke kuni minut aega meenutamiseks. Märkige sõnad, mida vastaja õigesti meenutas.
SET OF 1. Hotell
2. Jõgi
3. Puu
4. Nahk
5. Kuld
6. Turg
7. Paber
8. Laps
9. Keiser
10. Raamat
96. Ei meenu ühtegi

CHECK: (NOT((count(CF113_Learn4) > 1 AND ((96 IN (CF113_Learn4)))) [Ei saa teha valikut ""mitte 
ükski neist"" koos mõne teise vastusega. Muutke oma vastust.;]

IF (MN025_RandomCF102 = 2)

ELSE

CF114_Learn4 (TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL)
Veidi aega tagasi lugesin teile ette sõnu ning te kordasite neid, mis teile meenusid. Palun 
nimetage mulle uuesti need sõnad, mis teile nüüd meelde tulevad.
Kirjutage alguses sõnad paberile. Andke kuni minut aega meenutamiseks. Sisestage arvutisse 
sõnad, mida vastaja õigesti meenutas.
SET OF 1. Taevas
2. Laht
3. Lipp
4. Dollar
5. Ema
6. Masin
7. Kodu
8. Kera
9. Kool
10. Või
96. Ei meenu ühtegi

CHECK: (NOT((count(CF114_Learn4) > 1 AND ((96 IN (CF114_Learn4)))) [Ei saa teha valikut 
""mitte ükski neist"" koos mõne teise vastusega. Muutke oma vastust.;]

IF (MN025_RandomCF102 = 3)

CF115_Learn4 (TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL)



ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1 AND (MN808_AgeRespondent > 59))

ENDIF
ENDIF

ENDIF

ELSE

ENDIF

Veidi aega tagasi lugesin teile ette sõnu ning te kordasite neid, mis teile meenusid. Palun 
nimetage mulle uuesti need sõnad, mis teile nüüd meelde tulevad.
Märkige vaid need sõnad, mida vastaja korrektselt meenutab. Andke meenutamiseks 
aega kuni minut.
SET OF 1. Naine
2. Kalju
3. Veri
4. Nurk
5. Kingad
6. Kiri
7. Tüdruk
8. Maja
9. Org
10. Mootor
96. Ei meenu ühtegi

CHECK: (NOT((count(CF115_Learn4) > 1 AND ((96 IN (CF115_Learn4)))) [Ei saa teha 
valikut ""mitte ükski neist"" koos mõne teise vastusega. Muutke oma vastust.;]

CF116_Learn4 (TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL)
Veidi aega tagasi lugesin teile ette sõnu ning te kordasite neid, mis teile meenusid. Palun 
nimetage mulle uuesti need sõnad, mis teile nüüd meelde tulevad.
Märkige vaid need sõnad, mida vastaja korrektselt meenutab. Andke meenutamiseks 
aega kuni minut.
SET OF 1. Vesi
2. Kirik
3. Arst
4. Loss
5. Tuli
6. Aed
7. Meri
8. Küla
9. Poiss
10. Laud
96. Ei meenu ühtegi

CHECK: (NOT((count(CF116_Learn4) > 1 AND ((96 IN (CF116_Learn4)))) [Ei saa teha 
valikut ""mitte ükski neist"" koos mõne teise vastusega. Muutke oma vastust.;]

CF821_CountingBackIntro1 (COUNTING BACKWARDS INTRO 1)
Nüüd loendage tagurpidi alates arvust, mille teile ütlen, ja tehke seda võimalikult kiiresti. Ma ütlen teile ka, millal 
lõpetada. 

Alustage arvust 20.
Valige "1. Jätkake" kohe, kui olete arvu ütelnud.
1. Jätkake

CF822_CountingBackTrial1 (COUNTING BACKWARDS TRIAL 1 END)

Klõpsake nupul "1. Jätkake" kohe, kui vastaja on loendanud 10 arvu või kui ta peatub või palub luba uuesti 
alustada.
1. Jätkake

CF823_CountingBackStop1 (COUNTING BACKWARDS STOP 1)
Nüüd võite lõpetada. Tänan teid.
Märkige katse õigeks, kui vastaja loendas vigadeta 19-st 10-ni või 20-st 11-ni.  Kui vastaja soovib uuesti alustada, 
laske [tal] seda teha.
1. Õige
5. Vale
6. Soovib uuesti alustada

IF (CF823_CountingBackStop1 = 6)

ENDIF
IF (MN808_AgeRespondent > 64)

CF824_CountingBackIntro2 (COUNTING BACKWARDS INTRO 2)
Proovime uuesti.

Arv, millest allapoole loendama hakata, on 20.
Valige "1. Jätkake" kohe, kui olete arvu ütelnud.

CF825_CountingBackTrial2 (COUNTING BACKWARDS TRIAL 2 END)

Valige "1. Jätkake" kohe, kui vastaja on loendanud 10 arvu või kui ta peatub.

CF826_CountingBackStop2 (COUNTING BACKWARDS STOP 2)
Nüüd võite lõpetada. Tänan teid.
Märkige katse õigeks, kui vastaja loendas vigadeta 19-st 10-ni või 20-st 11-ni.
1. Õige
5. Vale

CF827_ObjectScissors (OBJECT SCISSORS)
Nüüd küsin teilt teatud inimeste ja esemete nimetusi.

Millega inimesed tavaliselt paberit lõikavad?
Lugege õigeks kõik korrektsed variandid.
1. Korrektne kirjeldus (käärid, paberinuga, jmt).
5. Vale

CF828_ObjectCactus (OBJECT CACTUS)



ENDIF
CF830_DrawInfinity (DRAW INFINITY)

Vaadake kaarti 17. Järgmisena palun teil kopeerida seda joonist.
Ulatage vastajale  voldiku tühi lisaleht. Vastaja võib oma joonistust parandada. Kui esimene joonis vastajale ei 
meeldi ja ta soovib teha uue, võib ta seda teha. Hinnake sellisel juhul teist katset.
Hindamine: Mõlemad lõpmatused peavad sisaldama ristumist ja need ei tohi välja näha nagu ringid.
1. Õige joonis ;
5. Vale joonis ;
7. Vastaja ei saanud joonistada füüsiliste probleemide tõttu (nt käte värisemine, kehv nägemine)

CF831_DrawCube (DRAW CUBE)
Vaadake kaarti 18. Nüüd kopeerige see joonis.
Ulatage vastajale järgmine voldiku tühi lisaleht. Vastaja võib oma joonistust parandada. Kui esimene joonis 
vastajale ei meeldi ja ta soovib teha uue, võib ta seda teha. Hinnake sellisel juhul teist katset.
1. Joonis on täiesti õige. Kuubil on 12 joont, isegi kui proportsioonid pole päris õiged. ;
2. Joonis on osaliselt õige. Kuubil on vähem kui 12 joont, kuid kuubi üldine vorm on olemas. ;
5. Ebaõige joonis
 7. Vastaja ei saanud joonistada füüsiliste probleemide tõttu (nt käte värisemine, kehv nägemine)

CF832_DrawClockFaceIntro (DRAW CLOCK FACE INTRO)
Nüüd joonistage kella numbrilaud koos numbritega. Ärge joonistage seiereid.
Ulatage vastajale  voldiku tühi lisaleht.

Kui kella numbrilaud on valmis või kui vastaja peatub, valige "1. Jätkake". Vastaja võib joonistades vigu parandada. 
Kui esimene joonis vastajale ei meeldi ja ta soovib teha uue, võib ta seda teha. Hinnake sellisel juhul teist katset.
1. Jätkake

CF833_DrawClockFaceAllCorrect (DRAW CLOCK FACE ALL CORRECT)

ÄRGE LUGEGE ETTE. Hinnake:
kas ring on arusaadav, kõik 12 numbrit on ringi sees ja numbrid on ühtlaselt jaotatud.

Õiged variandid: ;
1. Jah
2. Ei
7.  Vastaja ei saanud joonistada füüsiliste probleemide tõttu (nt käte värisemine, kehv nägemine)

IF (CF833_DrawClockFaceAllCorrect = a5)

ENDIF
IF (((CF833_DrawClockFaceAllCorrect = a1 OR (CF834_DrawClockFace_12 = a1) OR (CF835_DrawClockFace_Circle

= a1))

Kuidas nimetatakse okkalist taime, mis kasvab kõrbes?
Lugege õigeks kõik korrektsed variandid.
1. Korrektne nimetus (kaktus või kaktuseliigi nimetus)
5. Vale

CF829_ObjectPharmacy (OBJECT PHARMACY)
Kust inimesed tavaliselt ostavad ravimeid?   
Lugege õigeks kõik korrektsed variandid, nii kirja- kui ka murdekeelsed.
1. Korrektne nimetus (nt apteek, rohupood)
5. Vale

CF834_DrawClockFace_12 (DRAW CLOCK FACE 12)

ÄRGE LUGEGE ETTE: hinnake, kas kõik 12 numbrit on joonisel olemas. Pole oluline, kui numbrid on kas 
väljaspool ringjoont või numbrid on ebaühtlaselt jaotatud.

Õiged variandid: ;
1. Jah
5. Ei

IF (CF834_DrawClockFace_12 = a5)

ENDIF

CF835_DrawClockFace_Circle (DRAW CLOCK FACE CIRCLE)

ÄRGE LUGEGE ETTE: hinnake, kas joonistatud ring oli piisavalt arusaadav?
1. Jah
5. Ei

CF836_DrawClockHands (DRAW CLOCK HANDS)
Nüüd märkige joonisel seierid nii, et kell oleks 10 minutit 5 läbi.
Valige "1. Jätkake", kui seierid on joonistatud või kui vastaja katkestab tegevuse.
1. Jätkake

CF837_DrawClockHandsAllCorrect (DRAW CLOCK HANDS ALL CORRECT)

ÄRGE LUGEGE ETTE: hinnake, kas mõlemad seierid on joonistatud, nende pikkused on õiged ja need näitavad 
õigetele numbritele (testitavalt võib küsida, milline seier on väike ja milline on suur).

Õige variant : ;
1. Jah
5. Ei

IF (CF837_DrawClockHandsAllCorrect = a5)

CF838_DrawClockHands2Hands_LengthIncorrect (DRAW CLOCK HANDS 2 HANDS LENGTH INCORRECT)

ÄRGE LUGEGE ETTE: hinnake, kas mõlemad seierid on joonistatud ja näitavad õigetele numbritele, 
kuid nende pikkused on ebaõiged.
1. Jah
5. Ei

IF (CF838_DrawClockHands2Hands_LengthIncorrect = a5)

CF839_DrawClockHands1HandCorrect (DRAW CLOCK HANDS 1 HAND CORRECT)



ENDIF
CF017_Factors (CONTEXTUAL FACTORS DURING THE COGNITIVE FUNCTION TEST)

Kas esines mõni asjaolu, mis võis vastaja testitulemusi halvendada? Kui soovite lisada kommentaari, vajutage CTRL+M ja 
kirjutage täpsemalt.
1. Jah
5. Ei

CF018_IntCheck (WHO WAS PRESENT DURING CF)

KONTROLLKÜSIMUS: KES VIIBIS SELLE MOODULI KÜSIMUSTE VASTAMISE JUURES?

Märkige kõik sobivad vastused;
1. Ainult vastaja ise
2. Abikaasa /elukaaslane
3. Laps(ed)
4. Muu(d)

CHECK: (NOT((count(CF018_IntCheck) > 1 AND ((a1 IN (CF018_IntCheck)))) [Ühegi teise kategooriaga ei saa valida - 
vastaja üksi;] CHECK: (NOT((Sec_CH.NumberOFReportedChildren = 0 AND ((a3 IN (CF018_IntCheck)))) [Te ütlesite varem, 
et teil ei ole lapsi;]
CF719_EndNonProxy (NON PROXY)

KONTROLL: Kes vastas selle mooduli küsimustele?
1. Vastaja
2. Moodul vastamata (asendusvastaja intervjuu)

IF (CF719_EndNonProxy = 2)

ENDIF
ENDIF

ENDIF

ÄRGE LUGEGE ETTE:  Hinnake, kas üks seier näitab õigele numbrile ja selle pikkus on õige.
Ei ole oluline, kui teine seier puudub või on see valesti joonistatud.

Õiged näited: ;
1. Jah
5. Ei

CF840_ProxyIntro (PROXY INTRO)

Pöörduge otse ASENDUSVASTAJA poole ja esitage küsimused vastaja kognitiivsete võimete kohta otse talle.
Järgmised küsimused esitatakse ainul asendusvastajale. Vastaja ega ühegi teise inimese kohalolek ei ole lubatud.

Selle mooduli täitmisele kulub umbes 2 minutit.
1. Jätkake

CF841_ProxyMemory (PROXY MEMORY)
Nüüd esitaksin paar küsimust teile (kui asendusvastajale).

Osa meie uuringust tegeleb inimese mälu ja mõtlemisvõimega.

Esiteks, kuidas te hindate vastaja (^FLRespondentName;) mälu viimasel ajal.

Kas see on suurepärane, väga hea, hea, rahuldav või halb?
1. Suurepärane
2. Väga hea
3. Hea
4. Rahuldav
5. Halb

CF842_ProxyMemoryChange (PROXY MEMORY CHANGE)
Kas ütleksite, et kahe aasta taguse ajaga võrreldes on vastaja (^FLRespondentName;) mälu parem, umbes sama 
või halvem?
1. Parem
2. Sama
3. Halvem

CF843_ProxyMemoryFamily (PROXY MEMORY FAMILY)
Kas võrreldes kahe aasta taguse ajaga ^FLRespondentName; mäletab selliseid fakte pere ja sõprade kohta nagu 
töökohad, sünnipäevad ja aadressid paremini, sama hästi või halvemini?
1. Paremini
2. Sama hästi
3. Halvemini
4. Ei ole rakendatav

CF844_ProxyMemoryEvents (PROXY MEMORY EVENTS)
 Kas võrreldes kahe aasta taguse ajaga ^FLRespondentName; meenutab hiljuti juhtunud sündmusi paremini, sama 
hästi või halvemini? 
1. Paremini
2. Sama hästi
3. Halvemini
4. Ei ole rakendatav

CF845_ProxyMemoryConversations (PROXY MEMORY CONVERSATIONS)
Kas võrreldes kahe aasta taguse ajaga ^FLRespondentName; suudab meenutada paari päeva eest toimunud 
kõnelusi paremini, sama hästi või halvemini?
1. Paremini
2. Sama hästi
3. Halvemini
4. Ei ole rakendatav

CF846_ProxyMemoryDate (PROXY MEMORY DATE)
Kas võrreldes kahe aasta taguse ajaga ^FLRespondentName; suudab meenutada kuupäeva ja kuud paremini, sama 
hästi või halvemini?
1. Paremini
2. Sama hästi
3. Halvemini
4. Ei ole rakendatav



ENDIF
IF (((MH IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

CF847_ProxyMemoryLearning (PROXY MEMORY LEARNING)
Kas võrreldes kahe aasta taguse ajaga ^FLRespondentName; suudab uusi asju omandada paremini, sama hästi või 
halvemini?

1. Paremini
2. Sama hästi
3. Halvemini
4. Ei ole rakendatav

CF848_ProxyMemoryDecisions (PROXY MEMORY DECISIONS)
Kas võrreldes kahe aasta taguse ajaga ^FLRespondentName;
tuleb kaupluses rahaga arveldamisega toime paremini, sama hästi või halvemini?
:
1. Paremini
2. Sama hästi
3. Halvemini
4. Ei ole rakendatav

CF849_ProxyMemoryFinances (PROXY MEMORY FINANCES)
Kas võrreldes kahe aasta taguse ajaga tuleb [oma] rahaasjade (näiteks oma pensioniga toimetuleku ja pangaga 
asjaajamise)  korraldamisega toime paremini, sama hästi või läheb halvemini?  

1. Paremini
2. Sama hästi
3. Halvemini
4. Ei ole rakendatav

CF850_ProxyGettingLost (PROXY GETTING LOST)
(Kui mõtlete tema käitumisele viimasel ajal) kas on juhtunud, et [ta] on tuttavas keskkonnas ära eksinud?

1. Jah
5. Ei

CF851_ProxyWanderOff (PROXY WANDER OFF)
Kas on juhtunud, et kui [ta] on  kodust välja läinud, pole ta suutnud [ise] tagasi tulla?
1. Jah
5. Ei

CF852_ProxyLeftAlone (PROXY LEFT ALONE)
Kas ^FL_CF852_1; saab umbes üheks tunniks omapead jätta?
1. Jah
5. Ei

CF853_ProxyNonExisting (PROXY NON EXISTING)
Kas [ta] näeb või kuuleb midagi, mida tegelikult ei ole?
1. Jah
5. Ei

CF854_End_proxy (END PROXY)

Ainult asendusvastajale suunatud küsimused on lõppenud.
1. Jätkake

CF855_Who_present (WHO PRESENT)

Märkige, kes viibis veel peale asendusvastaja selle mooduli vastamise ajal kohal. 

Märkige kõik sobivad vastused;
1. Ainult asendusvastaja
2. Vastaja
3. Vastaja abikaasa, partner
4. Laps(ed)
5. Muu(d)

CHECK: (NOT((count(CF855_Who_present) > 1 AND ((a1 IN (CF855_Who_present)))) [Ühegi teise kategooriaga ei 
saa valida - vastaja üksiProxy;]

MH001_Intro (INTRO MENTAL HEALTH)
Jätkame küsimustega teie emotsionaalse enesetunde kohta.
Algab moodul, kus asendusvastaja ei ole lubatud. Kui vastaja ei ise nendele küsimustele vastata, valige iga küsimuse 
juures CTRL-K.
1. Jätkake

MH002_Depression (DEPRESSION)
Kas te tundsite viimase 4 nädala jooksul kurbust või masendust?
Kui vastaja palub selgitust, siis öelge, et 'kurbuse või masenduse all mõtleme, et inimene tunneb end õnnetuna, tujutuna, 
rusutuna, kurvameelsena'.
1. Jah
5. Ei

MH003_Hopes (HOPES FOR THE FUTURE)
Millised lootused on teil tuleviku suhtes?
Märkige ainult, kas vastaja nimetas lootusi või mitte
1. Nimetab lootusi
2. Ei nimeta ühtegi lootust

MH004_WishDeath (FELT WOULD RATHER BE DEAD)
Kas te olete viimase 4 nädala jooksul soovinud, et oleksite pigem surnud?
1. Viitab enesetapumõtetele või soovile surra
2. Sellised mõtted puuduvad

MH005_Guilt (FEELS GUILTY)
Kas teil on kalduvus ennast süüdistada või tunda süütunnet?
1. Ilmselge ülemäärane süütunne või enesesüüdistamine
2. Sellised tunded puuduvad
3. Nimetab süütunnet ja enesesüüdistusi, kuid pole selge, kas tegemist põhjendatud või ülemäärase süütunde või 
enesesüüdistusega



IF (MH005_Guilt = a3)

ENDIF
MH007_Sleep (TROUBLE SLEEPING)

Kas teil on hiljuti olnud unehäireid?
1. Viitas unehäiretele või muutustele unerütmis
2. Unehäireid ei esinenud

MH008_Interest (LESS OR SAME INTEREST IN THINGS)
Milline on olnud viimase nelja nädala jooksul teie huvi ümbritseva elu vastu? (Kas see huvi on muutunud?)
1. Nimetab tavalisest väiksemat huvi
2. Ei nimeta huvi vähenemist
3. Ebamäärane vastus, mida ei ole võimalik märkida

IF (MH008_Interest = a3)

ENDIF
MH010_Irritability (IRRITABILITY)

Kas te olete viimasel ajal olnud kergesti ärrituv?
1. Jah
5. Ei

MH011_Appetite (APPETITE)
Kuidas on olnud teie söögiisu viimase 4 nädala jooksul? (Kas see on muutunud?)
1. Söögiisu on vähenenud
2. Söögiisu ei ole vähenenud
3. Ebamäärane vastus, mida ei ole võimalik märkida

IF (MH011_Appetite = a3)

ENDIF
MH013_Fatigue (FATIGUE)

Kas te olete viimase 4 nädala jooksul tundnud, et teil ei ole piisavalt energiat selleks, mida te teha tahate?
1. Jah
5. Ei

MH014_ConcEnter (CONCENTRATION ON ENTERTAINMENT)
Milline on teie keskendumisvõime? Kas te suudate keskenduda näiteks telesaatele, filmile või raadiosaatele?
1. Raskused meelelahutusele keskendumisel
2. Ei nimeta selliseid raskusi

MH015_ConcRead (CONCENTRATION ON READING)
Kas te suudate keskenduda sellele, mida loete?
1. Raskused loetavale keskendumisel
2. Ei nimeta selliseid raskusi

MH016_Enjoyment (ENJOYMENT)
Millest te olete VIIMASEL AJAL rõõmu tundnud?
1. Ei suuda nimetada ühtegi rõõmu valmistavat asja
2. Nimetab rõõmu valmistavaid asju

MH017_Tear (TEARFULNESS)
Kas te olete VIIMASE 4 NÄDALA jooksul nutnud?
1. Jah
5. Ei

MH033_Intro (INTRODUCTION HOW MUCH YOU FEEL)
Ma loen nüüd ette mõned väited, millele sooviksin teie vastust. Kui tihti te tunnete nii, nagu väites kirjeldatakse: kas 
sageli, mõnikord, harva või mitte kunagi.
1. Jätkake

MH034_companionship (HOW OFTEN LACK COMPANIONSHIP)
Kui sageli te tunnete puudust seltsilistest? Kas...
Lugege ette;
1. sageli
2. mõnikord
3. harva või mitte kunagi

MH035_LeftOut (HOW OFTEN LEFT OUT)
Kui tihti te tunnete ennast kõrvalejäetuna? Kas...
Vajadusel korrake küsimust.
1. sageli
2. mõnikord
3. harva või mitte kunagi

MH036_Isolated (HOW OFTEN ISOLATED)
Kui tihti te tunnete, et olete teistest inimestest eraldatud? (Kas ...)
Vajadusel korrake
1. sageli
2. mõnikord
3. harva või mitte kunagi

MH006_BlameForWhat (BLAME FOR WHAT)
Milles te ennast süüdistate?
Märkige 1 ainult liialdatud süütunde korral, mis ei ole ilmselt asjaoludega kooskõlas. Süütunne tekib sageli ka 
mõnest tühisest asjast. Õigustatud või vastav süütunne märkige vastusevariandiga 2
1. Toodud näited sisaldavad ilmselt liialdatud süütunnet või enesesüüdistusi
2. Näited ei sisalda ilmselt liialdatud süütunnet või enesesüüdistusi või on ebaselge, kas need sisaldavad ilmset või 
liialdatud süütunnet või enesesüüdistusi

MH009_KeepUpInt (KEEPS UP INTEREST)
Kas te tegelete teid huvitavate asjadega nii nagu varem?
1. Jah
5. Ei

MH012_EatMoreLess (EATING MORE OR LESS)
Kas te olete söönud rohkem või vähem kui tavaliselt?
1. Vähem
2. Rohkem
3. Ei vähem ega rohkem



ENDIF
IF (((HC IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

MH037_lonely (HOW OFTEN LONELY)
Kui tihti te tunnete üksindust? Kas ...
Vajadusel korrake
1. sageli
2. mõnikord
3. harva või mitte kunagi

MH032_EndNonProxy (NON PROXY)

KONTROLLKÜSIMUS: Kes vastas selle mooduli küsimustele?
1. Vastaja
2. Moodul vastamata (asendusvastaja intervjuu)

HC801_Intro (INTRO HEALTH CARE)
Nüüd on mul mõned küsimused teie arstikülastuste ja tervisekindlustuse kohta.
1. Jätkake

HC125_Satisfaction_with_Insurance (SATISFACTION WITH INSURANCE)
Alustame tervisekindlustusest. Öelge, kui rahul te üldiselt olete teenuste valikuga, mida tervisekindlustus või haigekassa 
teile kinni maksab. Kas te olete...
Lugege ette;
1. Täiesti rahul
2. Pigem rahul
3. Pigem ei ole rahul
4. Ei ole üldse rahul

HC113_SuppHealthInsurance (ANY SUPPLEMENTARY HEALTH INSURANCE)
Kas teil on mõni tervisekindlustus lisaks haigekassale/peamisele tervisekindlustusele/kolmandale osapoolele, millega 
tasutakse teie tervishoiuteenuste eest? Selliste teenuste hulka võivad kuuluda haiglateenused, läbivaatused, arstivisiidid, 
hambaravi, muu ravi või ravimid.
1. Jah
5. Ei

HC116_LongTermCareInsurance (HAS LONGTERM CARE INSURANCE)
Kas teil on kehtiv pikaajaline hoolduskindlustus, olgu riiklik või erakindlustus?
Lugege ette; Märkige kõik sobivad vastused; Vajadusel selgitage, et kindlustuse liik aitab katta pika-ajalise hooldusega 
seotud kulusid. Üldjuhul katab see koduhoolduse (-õe), toetatud elamise teenused, päevahoolduse, hospiitsi, hooldekodu 
või vanadekodu kulud. Osaliselt võivad need olla kaetud tervisekindlustuse(haigekassa) poolt. Eestis on puudega inimestel 
ning psüühiliste erivajadustega inimestel osa neist teenustest riiklike toetuste kaudu kaetud. Eestis vabatahtlikku ja 
vastavat erakindlustust ei ole.
1. Riiklik
2. Kohustuslik erakindlustus
3. Vabatahtlik või lisaerakindlustus
96. Taolist kindlustust ei ole

CHECK: (NOT((count(HC116_LongTermCareInsurance) > 1 AND ((a96 IN (HC116_LongTermCareInsurance)))) [Ei saa teha 
valikut ""mitte ükski neist"" koos mõne teise vastusega. Muutke oma vastust.;]
HC602_STtoMDoctor (SEEN OR TALKED TO MEDICAL DOCTOR)

Umbes mitu korda olete Te viimase 12 kuu jooksul, see tähendab alates ^FLLastYearMonth; mõne arsti või 
pere-/meditsiiniõega oma tervisest rääkinud või neid külastanud? Võtke arvesse ka erakorralise meditsiini osakonna ja 
polikliiniku või arstikeskuste külastused. Ärge arvestage haiglas viibimist ega hambaarsti juures käimist.
Arvestage ka telefoni-, e-posti või muid sarnaseid kontakte. Arvestage nii pere- kui eriarstikülastusi.
NUMBER [0..366]

IF (HC602_STtoMDoctor > 0)

ENDIF
HC884_Flu (FLU)

Kas te olete lasknud ennast alates ^FLLastYearMonth; gripi vastu vaktsineerida?
1. Jah
5. Ei

HC885_EyeExam (EYE EXAM)
Kas olete kahe viimase aasta jooksul s.t. alates ^FLTwoYearsBackMonth; lasknud silmi kontrollida silmaarstil või 
optometristil?
1. Jah
5. Ei

IF (MN002_Person[1].Gender = a2)

ENDIF
HC887_ColonCancerScreening (COLON CANCER SCREENING)

Mõned tervishoiuteenuste pakkujad teevad uuringuid, näiteks proove peitvere leidmiseks väljaheites (või sigmoidoskoopiat 
või kolonoskoopiat)  jämesoolevähi avastamiseks.

Kas kahe viimase aasta jooksul, s.t. alates ^FLTwoYearsBackMonth;, on teile selliseid uuringuid tehtud? 
1. Jah
5. Ei

HC876_ContactsGP (CONTACTS GP)
Mitu sellist kontakti oli teil perearstiga või üldarstiga teie tervisekeskuses?
NUMBER [0..366]

CHECK: (NOT(HC876_ContactsGP > HC602_STtoMDoctor)) [See arv ei saa olla suurem kui kontaktide arv kokku.;]
HC877_ContactsSpecialist (CONTACTS SPECIALISTS)

Mitu nendest külastusest olid eriarsti juurde, välja arvatud hambaarst ja erakorralise meditsiini osakond
Eriarstid on näiteks silmaarst, günekoloog, kardioloog, psühhiaater, reumatoloog, ortopeed, nina-, kurgu- ja 
kõrvaarst, geriaater, neuroloog, gastroeneroloog, radioloog.
NUMBER [0..366]

CHECK: (NOT(HC877_ContactsSpecialist > HC602_STtoMDoctor)) [See arv ei saa olla suurem kui kontaktide arv 
kokku.;]

HC886_Mammogram (MAMMOGRAM)
Kas olete viimase kahe aasta jooksul, s.t. alates ^FLLastYearMonth; käinud mammograafis (rindade 
röntgenkontrollis)?
1. Jah
5. Ei



HC010_SNaDentist (SEEN A DENTIST/DENTAL HYGIENIST)
Kas te olete viimase 12 kuu jooksul, see tähendab alates ^FLLastYearMonth; külastanud hambaarsti või 
hambahügienisti?
Arvestage külastuste hulka ka korralised kontrollid, proteesimine ja stomatoloogilised konsultatsioonid
1. Jah
5. Ei

HC012_PTinHos (IN HOSPITAL LAST 12 MONTHS)
Kas te olete VIIMASE 12 KUU jooksul, see tähendab alates ^FLLastYearMonth;, olnud vähemalt ühe öö haiglas? Arvestage 
viibimisi ravi- ja psühhiaatriaosakondades ja -haiglas, välja arvatud taastus-, hooldus- ja järelravi osakonnas või taastus- 
ja hooldusravihaiglas.
1. Jah
5. Ei

IF (HC012_PTinHos = a1)

ENDIF
HC064_InOthInstLast12Mon (IN OTHER INSTITUTIONS LAST 12 MONTHS)

Kas te olete viimase 12 kuu jooksul olnud ravil järelravi-, taastusravi- või hooldusravi(osakonnas)haiglas vähemalt ühe öö? 
Arvestage siin ka viibimist arsti soovitatud taastusraviprotseduuridel spaades (endised sanatooriumid), kus protseduuri 
kooskõlastab arst. Ärge arvestage hooldekodus oldud aega.
1. Jah
5. Ei

IF (HC064_InOthInstLast12Mon = a1)

ENDIF
HC841_ForgoCareCost (FORGO CARE COST)

Vaadake kaarti 19. Millistest ravivormidest olete pidanud viimase 12 kuu jooksul loobuma kulude tõttu, mida oleksite 
pidanud maksma (kui selliseid juhtumeid oli)?
Märkige kõik sobivad vastused;
SET OF 1. Perearsti ravi
2. Eriarsti ravi
3. Ravimid
4. Hambaravi
5. Silmade ravi
6. Koduõendus
7. Tasuline isikuhooldus
96. Mitte ükski nendest
97. Muu siin nimetamata ravi

CHECK: (NOT((count(HC841_ForgoCareCost) > 1 AND ((a96 IN (HC841_ForgoCareCost)))) [Ei saa teha valikut ""mitte ükski 
neist"" koos mõne teise vastusega. Muutke oma vastust.;]
HC843_ForgoCareUnav (FORGO CARE UNAVAILABLE)

Vaadake kaarti 19. Milliseid järgmistest ravivormidest ei saanud te viimase 12 kuu jooksul endale lubada, kuna need ei 
olnud kättesaadavad või hõlpsasti juurdepääsetavad, kui selliseid oli?
Selgitage: "juurdepääsetav" tähendab piisavalt kodu lähedal, avatud sobival ajal (vastaja vaatenurgast)

Märkige kõik sobivad vastused;
SET OF 1. Perearsti ravi
2. Eriarsti ravi
3. Ravimid
4. Hambaravi
5. Silmade ravi
6. Koduõendus
7. Tasuline isikuhooldus
96. Mitte ükski nendest
97. Muu siin nimetamata ravi

CHECK: (NOT((count(HC843_ForgoCareUnav) > 1 AND ((a96 IN (HC843_ForgoCareUnav)))) [Ei saa teha valikut ""mitte 
ükski neist"" koos mõne teise vastusega. Muutke oma vastust.;]
HC889_HealthLiteracy (HEALTH LITERACY)

Kui sageli vajate teise inimese abi arstilt või apteekrilt saadud juhenditest, brošüüridest ja muude materjalidest 
arusaamisel? 
1. Alati
2. Sageli

HC013_TiminHos (TIMES BEING PATIENT IN HOSPITAL)
Mitu korda te viimase 12 kuu jooksul olete vähemalt ühe öö haiglas ravil olnud?
Lugege ainult erinevaid kordi.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (HC013_TiminHos = 1)

ELSE

ENDIF
HC014_TotNightsinPT (TOTAL NIGHTS STAYED IN HOSPITAL)

Mitu ööd Te viimase 12 kuu jooksul olete kokku haiglas olnud?
NUMBER [1..365]

HC888_TypeHos (TYPE HOSPITALISATION ONCE)
Kas see oli plaaniline või erakorraline haiglaravile võtmine?
1. Plaaniline haiglaravile võtmine
2. Erakorraline haiglaravile võtmine

IF (HC013_TiminHos > 1)

ENDIF

HC890_TypeHosSeveral (TYPE HOSPITALISATION MORE THAN ONCE)
Kas oli tegemist plaaniliste, erakorraliste haiglaravile võtmiste või mõlematega?
Plaanilised
Erakorralised
Mõlemad

HC066_TotNightStayOthInst (TOTAL NIGHTS STAYED IN OTHER INSTITUTIONS)
Mitu ööd kokku te olete VIIMASE 12 KUU jooksul olnud ravil taastus- ja hooldusravi osakonnas või taastus- ja 
hooldusravi haiglas või spaades, kus raviprotseduurid määras arst?
NUMBER [1..365]



3. Mõnikord
4. Harva
5. Mitte kunagi

IF (MN024_NursingHome = a1)

HC127_AtHomeCare (TYPE OF HOME CARE)
Rääkisime juba raskustest, mis teil terviseprobleemide tõttu võivad mitmesuguste tegevuste sooritamisel olla. 
Vaadake kaarti 20. Kas viimase 12 kuu jooksul, see tähendab alates ^FLLastYearMonth;, olete te saanud oma kodus 
ükskõik millist kaardil nimetatud professionaalset või tasulist teenust oma füüsiliste, vaimsete, emotsionaalsete või 
mäluprobleemide tõttu?
Märkige kõik sobivad vastused;
SET OF 1. Abi isikuhooldusel (nt. voodist tõusmisel või sinna heitmisel, riietumisel, üle keha pesemisel)
2. Abi majapidamistöödes või koduhoolduses (nt. koristamisel, triikimisel, söögitegemisel)
3. Toidu kojutoomine (st valmistoidud, mida korraldab kohalik omavalitsus või eraettevõte)
4. Abi muudes tegevustes (nt. ravimite doosidesse jagamine)
96. Mitte ühtegi neist

CHECK: (NOT((count(HC127_AtHomeCare) > 1 AND ((a96 IN (HC127_AtHomeCare)))) [Ei saa teha valikut ""mitte 
ükski neist"" koos mõne teise vastusega. Muutke oma vastust.;] IF ((a1 IN (HC127_AtHomeCare))

ENDIF
IF ((a2 IN (HC127_AtHomeCare))

ENDIF
IF ((a3 IN (HC127_AtHomeCare))

ENDIF
HC029_NursHome (IN A NURSING HOME)

Kas te olete VIIMASE 12 KUU jooksul, see tähendab alates ^FLLastYearMonth;, olnud vähemalt ühe öö hooldekodus 
või vanadekodus (intervallhooldusel või õendusabi asutuses)?
Kui vastaja on hooldekodusse läinud vähem kui 12 kuud tagasi, märkige vastusevariant 1 (jah, ajutiselt)
1. Jah, ajutiselt
2. Jah, pidevalt
5. Ei

CHECK: (NOT(HC029_NursHome = a3)) [Intervjuu alguses märkisite, et vastaja ei ela hooldekodus. Nüüd märkisite, 
et vastaja elab alaliselt hooldekodus. Palun sisestage selgitav märkus (vajutage CTRL-M);] IF ((HC029_NursHome
= a1 OR (HC029_NursHome = a3))

ENDIF
IF (HC029_NursHome = a1)

ENDIF
IF ((HC029_NursHome = a1 OR (HC029_NursHome = a3))

HC033_WksNursCare (WEEKS RECEIVED PROFESSIONAL NURSING CARE)
Mitu nädalat eelmise kaheteistkümne kuu jooksul te saite oma kodus kutselist või tasulist abi isikuhoolduses?
ARVESTAGE IGA TÄISKUU KOHTA NELI NÄDALAT JA ÜKS NÄDAL OSALISE NÄDALA KOHTA
NUMBER [1..52]

HC034_HrsNursCare (HOURS RECEIVED PROFESSIONAL NURSING CARE)
Mitu tundi nädalas te keskmiselt saite kodus kutselist või tasulist abi isikuhoolduse osas?
ÜMARDAGE TÄISTUNDIDENI
NUMBER [1..168]

HC035_WksDomHelp (WEEKS RECEIVED PAID DOMESTIC HELP)
Mitu nädalat eelmise kaheteistkümne kuu jooksul te saite oma kodus kutselist või tasulist abi kodutööde 
tegemisel (kuna te ei saanud neid ise terviseprobleemide tõttu teha)?
ARVESTAGE IGA TÄISKUU KOHTA NELI NÄDALAT JA ÜKS NÄDAL OSALISE NÄDALA KOHTA
NUMBER [1..52]

HC036_HrsDomHelp (HOURS RECEIVED PAID DOMESTIC HELP)
Mitu tundi nädalas te sellist kutselist või tasulist abi keskmiselt saite?
ÜMARDAGE TÄISTUNDIDENI
NUMBER [1..168]

HC037_WksMoW (WEEKS RECEIVED MEALS-ON-WHEELS)
Mitu nädalat viimase kahteistkümne kuu jooksul te saite toidu kojutoomise teenust (st valmistoidud, mida 
korraldab kohalik omavalitsus või eraettevõte), kuna te ei saanud terviseprobleemide tõttu ise toitu 
valmistada?
ARVESTAGE IGA TÄISKUU KOHTA NELI NÄDALAT
NUMBER [1..52]

HC751_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
Kas abi- või järelevalvepersonali hulgas oli vähemalt üks (diplomeeritud) meditsiiniõde?
1. Jah
5. Ei

HC031_WksNursHome (WEEKS STAYED IN A NURSING HOME)
Mitu NÄDALAT kokku te viimase 12 kuu jooksul olite hooldekodus?
Arvestage iga kuu kohta 4 nädalat, poolikut nädalat arvestage 1 nädalana.
NUMBER [1..52]

HC696_OOP_NursingHomeYesNo (PAYED ANYTHING OUT OF POCKET NURSING HOME)
Kas te maksite viimase 12 kuu jooksul mingi osa oma taskust hooldekodus viibimise eest?
1. Jah
5. Ei

IF (HC696_OOP_NursingHomeYesNo = a1)

HC097_OOP_NursingHomeAmount (HOW MUCH PAYED OUT OF POCKET NURSING HOME)
Kui palju te VIIMASE 12 KUU jooksul maksite oma taskust hooldekodus viibimise eest kokku?
Märkige summa ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (HC097_OOP_NursingHomeAmount = NONRESPONSE)



ENDIF
IF (NOT(MN029_linkage = 0))

ENDIF
HC063_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN HC)

KONTROLLKÜSIMUS:
Kes vastas selle mooduli küsimustele?
1. Ainult vastaja
2. Vastaja ja asendusvastaja
3. Ainult asendusvastaja

ENDIF
ENDIF

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

IF (((MN029_linkage = 1 OR (MN029_linkage = 2) OR (MN029_linkage = 3))

IF ((MN029_linkage = 1 OR (MN029_linkage = 3))

ELSE

ENDIF
IF (((MN029_linkage = 2 AND (LI006_consent = a1) OR ((MN029_linkage = 3 AND (LI003_Consent = a1)))

LI004_Intro (LINKING INTRO)
Nüüd muudame teemat. Teie seisundi üldistamiseks rahvastikule, keda esindate, on oluline seostada 
erinevate eluvaldkondade teavet. Uuringukava näeb ette SHARE küsitlusteabe seostamise riigi 
infosüsteemidesse kogutava teabega. See võimaldab vähendada vastamiskoormust, kuid eeldab vastaja 
nõusolekut. Saadud teavet kasutatakse teaduslike üldistuste tegemiseks, mis on oluliseks aluseks 
vanemaealiste tervist ja toimetulekut toetavate poliitikameetmete arendamisel. Oma nõusoleku andmiseks 
palun vaadake uuringu korraldajate kirja ning väljendage oma seisukohta kirjalikult.
Ulatage vastajale üks nõusolekuvormidest. Vastake kõikidele vastaja küsimustele.

Asendusvastajata osa algus. Asendusvastaja ei ole lubatud. Kui vastaja ei ole kohale või ta ei ole võimeline 
iseseisvalt nõusolekut andma, vajutage vastava küsimuse juures CTRL-K.
1. Nõusolekuvorm on esitatud

LI001_Number (ID RECORD LINKAGE)

Eesti ei tee veretesti pilooti. Minge CTRL-Kga küsimustest üle
STRING

LI002_Number_Check (ID RECORD LINKAGE AGAIN)

MÄRKIGE "0" ja vajutage ENTER
STRING

IF ((LI001_Number = RESPONSE AND (LI002_Number_Check = RESPONSE))

ENDIF
LI003_Consent (LINKAGE COMPLETED)

Kas nõustute andmete sidumisega, mida vormis kirjeldati?
Kui vastaja nõustus andmete sidumisega, siis paluge tal vorm täita. Vajaduse korral abistage vastajat. 
Nõusoleku korral võtke vormile allkiri. Kui vastaja keeldub, kriipsutage vorm läbi. Vormid edastage 
uuringufirmasse. Vormi ülaossa märkige isikuankeedi number (pidcom).
Jah. Vastaja nõustus.
Vastaja ei ole kindel.
Vastaja ei andnud nõusolekut andmete sidumiseks.

CHECK: (LI001_Number = LI002_Number_Check) [Väärtused peavad olema võrdsed;]

IF (MN029_linkage = 2)

ENDIF

LI006_consent (LINKAGE CONSENT QUESTION)
Sissejuhatus ja nõusoleku küsimus (KÕIK RIIGID LISAVAD SIIA OMA RIIGIKOHASE SISSEJUHATUSE 
JA NÕUDOLEKU KÜSIMUSE)
Andke vastajale andmete sidumisega seotud nõusolekuvorm. Vastake kõikidele tema küsimustele.

Asendusvastajata osa algus. Asendusvastaja ei ole lubatud. Kui vastaja ei ole kohal või ei ole võimeline 
iseseisvalt nõudolekut andma, vajutage vastava küsimuse juures CTRL-K.
Nõusolek anti, vastaja sai teabe andmete sidumise kohta
Vastaja ei andnud nõusolekut

LI007_SSN (SOCIAL SECURITY NUMBER)
What is your Social Security Number?
Minge CTRL-Kga küsimustest üle.

STRING

IF ((MN029_linkage = 2 AND (LI007_SSN = RESPONSE))

ELSE
CHECK: (checked = 1) [SSN ei ole korrektne, proovige uuesti;]

IF ((MN029_linkage = 3 AND (LI003_Consent = a1))

LI008_SSN_Check (SOCIAL SECURITY NUMBER)
MInge küsimusest CTRL-K-ga üle
Enter the 10 digit SSN without spaces or dashes into the CAPI. Add a remark by pressing Ctrl+M 
for any problem.
STRING

IF ((LI007_SSN = RESPONSE AND (LI008_SSN_Check = RESPONSE))



ENDIF
IF (((EP IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

ENDIF
LI809_EndNonProxy (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN LI)

KONTROLLKÜSIMUS. Kes vastas selle mooduli küsimustele?
1. Vastaja
2. Moodul on vastamata (asendusvastaja intervjuu)

ENDIF
ENDIF

ENDIF
CHECK: (LI007_SSN = LI008_SSN_Check) [Väärtused peavad olema võrdsed;]

IF (MN024_NursingHome = a1)

EP001_Intro (INTRODUCTION EMPLOYMENT AND PENSIONS)
Edasi räägime teie töötamisest praegusel ajal.
1. Jätkake

EP005_CurrentJobSit (CURRENT JOB SITUATION)
Vaadake kaarti 21. Milline neist seisunditest teid praegu põhiliselt iseloomustab?
Märkige ainult üks variant. Ainult juhul, kui vastaja kahtleb, selgitage: 1. pensionil (oma töökohalt pensionile 
jäämine, sh osaliselt või ennetähtaegselt pensionile jäänud). Pensionil tähendab AINULT oma töökohalt pensionile 
jäämist. Siia alla ei kuulu toitjakaotuspensioni ega töövõimetuspensioni(töövõimetoetuse) saajad, kes ei saa 
pensioni töötatud aja eest. Kui vastaja ei sobi kategooriatesse 2-5, tuleb ta märkida vastuse 97 'Muu' alla.
1. Pensionil ja töötamise lõpetanud (sh tähtaegselt kui ennetähtaegselt pensionile jäämise tõttu)
2. Palgatöötaja või iseendale tööandja (sh ka perefirmas tööl)
3. Töötu
4. Töötamise täielikult lõpetanud püsiva haiguse, puude või töövõimetuse tõttu
5. Kodune
97. Muu (rantjee, elatub kinnisvarast, õppija, vabatahtliku töö tegija)

IF ((EP005_CurrentJobSit = a1 AND (MN041_retireinfo = 1))

ENDIF
IF (EP005_CurrentJobSit = a3)

EP329_RetYear (RETIREMENT YEAR)
Mis aastal te pensionile jäite?
NUMBER [1900..2020]

IF (EP329_RetYear = RESPONSE)

ENDIF
EP328_RetMonth (RETIREMENT MONTH)

Kas mäletate, mis kuus see toimus?
1. Jaanuar
2. Veebruar
3. Märts
4. Aprill
5. Mai
6. Juuni
7. Juuli
8. August
9. September
10. Oktoober
11. November
12. Detsember

EP064_ResForRet (MAIN REASON FOR EARLY RETIREMENT)
Vaadake kaarti 22. Mis põhjusel te pensionile jäite?
Märkige kõik sobivad vastused;
SET OF 1. Tekkis õigus riiklikule pensionile (sh rahvapension, vanaduspension, aga ka soodustingimustel ja 
väljateenitud aastate pension, töövõimetuspension (töövõimetoetus), toitjakaotuspension, riiklik eripension)
2. Tekkis õigus 2.samba kogumispensionile,  tööandja pensionile (sh firmapension või tööandja poolt makstav 
kahju hüvis tööõnnetuse või kutsehaiguse tõttu)
3. Tekkis õigus erapensionile (sh III samba vabatahtlik kogumispension)
4. Kasutasin võimalust jääda eelpensionile (nt ettevõtte poolt pakutav firmapension enne üldist pensioniiga, 
mis oli alternatiividest rahaliselt soodsam), ennetähtaegne vanaduspension
5. Mind koondati
6. Enda halb tervis
7. abikaasa/elukaaslase (ka sugulase või sõbra) halb tervis
8. Soovisin jääda töölt pensionile samal ajal abikaasa või elukaaslasega
9. Soovisin veeta rohkem aega perekonnaga
10. Soovisin nautida elu

CHECK: (NOT(EP329_RetYear < MN002_Person[1].Year16)) [Pensionilemineku aeg on enne 16. 
sünnipäeva. Tehke parandus või lisage selgitav märkus. Kui aasta on õige, klõpsake nupule "Ignoreeri" ja 
lisage selgitav märkus.;]

EP337_LookingForJob (LOOKING FOR JOB)
Kas te otsite praegu tööd?
1. Jah
5. Ei

EP067_HowUnempl (HOW BECAME UNEMPLOYED)
Kuidas teist sai töötu? Kas seetõttu, et ...
Lugege ette;

Hooajatööliste puhul märkige 5
1. teie töökoht või asutus (osakond) likvideeriti
2. te lahkusite töölt
3. teid vallandati
4. teil oli vastastikune kokkulepe tööandjaga
5. ajutine töö lõppes
6. vahetasite elukohta (nt kolisite teise linna)
7. muu põhjus



ENDIF
IF (EP005_CurrentJobSit <> a2)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 1)

EP002_PaidWork (DID ANY PAID WORK)
[Meid huvitab teie töötamine alates eelmisest intervjuust.] Öelge palun, kas te töötasite [alates meie 
viimasest intervjuust/ viimase nelja nädala jooksul] mõne tööandja juures või iseendale tööandjana vähemalt 
ühe tunni ja saite (saate) selle eest tasu?
1. Jah
5. Ei

IF ((((EP005_CurrentJobSit = 4 OR (EP005_CurrentJobSit = 5) OR (EP005_CurrentJobSit = 97) AND 
(EP002_PaidWork = a5))

ENDIF

EP006_EverWorked (EVER DONE PAID WORK)
Kas te olete kunagi töötanud tasu eest?
1. Jah
5. Ei

IF ((EP005_CurrentJobSit = a2 OR (EP002_PaidWork = a1))

ENDIF
IF (EP125_ContWork = a1)

ENDIF
IF (EP125_ContWork = a5)

EP125_ContWork (CONTINUOUSLY WORKING)
Nüüd küsin kõigi teie tasustatud tööde kohta alates ^FLLastInterviewMonthYear; kuni tänaseni. Kas te 
töötasite selle aja jooksul pidevalt?
Puhkuseperioode ärge arvestage katkestusena.
1. Jah
5. Ei

EP141_ChangeInJob (CHANGE IN JOB)
Vaadake palun kaarti 23. Isegi juhul, kui te olete alates ^FLLastInterviewMonthYear; pidevalt 
töötanud, kas teil on seoses töötamisega ette tulnud mõni kaardil nimetatud muutustest?
Märkige kõik sobivad vastused;
SET OF 1. Muutus tööhõive liik (näiteks palgatöötajast füüsilisest isikust ettevõtjaks või iseendale 
tööandjaks)
2. Muutus tööandja
3. Mind edutati uuele ametikohale
4. Muutus töökoha asukoht
5. Muutus lepingu pikkus (alalisest ajutiseks või vastupidi)
96. Midagi ei muutunud

CHECK: (NOT((count(EP141_ChangeInJob) > 1 AND ((96 IN (EP141_ChangeInJob)))) [Ei saa teha 
valikut ""mitte ükski neist"" koos mõne teise vastusega. Muutke oma vastust.;]

EP127_PeriodFromMonth (PERIOD FROM MONTH)
Mis kuust ja aastast olete te[töötanud/ olnud töötu]? KUU: AASTA:
1. Jaanuar
2. Veebruar
3. Märts
4. Aprill
5. Mai
6. Juuni
7. Juuli
8. August
9. September
10. Oktoober
11. November
12. Detsember

EP128_PeriodFromYear (PERIOD FROM YEAR)
Mis kuust ja aastast olete te[töötanud/ olnud töötu]? KUU ^EP127_PeriodFromMonth; AASTA
1. 2005 või varem
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

EP129_PeriodToMonth (PERIOD TO MONTH)
Mis kuu ja aastani olete te[töötanud/ olnud töötu]? KUU: AASTA:
Kui vastaja on töötu/töötav tänaseni, märkige "13. Tänaseni".
1. Jaanuar
2. Veebruar
3. Märts
4. Aprill
5. Mai
6. Juuni



7. Juuli
8. August
9. September
10. Oktoober
11. November
12. Detsember
13. Tänaseni

IF (EP129_PeriodToMonth <> a13)

ENDIF
EP133_PeriodOtherEp (OTHER PERIODS)

Kas teil ^FLLastInterviewMonthYear; on olnud (veel) perioode, kui te [tegite tasustatud tööd/ olite 
töötu]?
1. Jah
5. Ei

[1] LOOP cnt := 2 TO 20

EP130_PeriodToYear (PERIOD TO YEAR)
Mis kuu ja aastani olete te[töötanud/ olnud töötu]? KUU: ^EP129_PeriodToMonth; AASTA:
Mis aastani
1. 2005 või varem
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

IF (PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1)

EP127_PeriodFromMonth (PERIOD FROM MONTH)
Mis kuust ja aastast olete te[töötanud/ olnud töötu]? KUU: AASTA:
1. Jaanuar
2. Veebruar
3. Märts
4. Aprill
5. Mai
6. Juuni
7. Juuli
8. August
9. September
10. Oktoober
11. November
12. Detsember

EP128_PeriodFromYear (PERIOD FROM YEAR)
Mis kuust ja aastast olete te[töötanud/ olnud töötu]? KUU ^EP127_PeriodFromMonth; 
AASTA
1. 2005 või varem
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

EP129_PeriodToMonth (PERIOD TO MONTH)
Mis kuu ja aastani olete te[töötanud/ olnud töötu]? KUU: AASTA:
Kui vastaja on töötu/töötav tänaseni, märkige "13. Tänaseni".
1. Jaanuar
2. Veebruar
3. Märts
4. Aprill
5. Mai
6. Juuni
7. Juuli
8. August
9. September
10. Oktoober
11. November
12. Detsember
13. Tänaseni

IF (EP129_PeriodToMonth <> a13)

EP130_PeriodToYear (PERIOD TO YEAR)
Mis kuu ja aastani olete te[töötanud/ olnud töötu]? KUU: ^EP129_PeriodToMonth; 
AASTA:
Mis aastani



ENDIF
IF ((((MN101_Longitudinal = 0 AND (EP006_EverWorked = a1) AND (EP005_CurrentJobSit = a5) OR 

((((MN101_Longitudinal = 1 AND (EP005_CurrentJobSit = a5) AND (EP002_PaidWork = a1) AND (EP335_Today = 
a5)))

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 1)

ENDIF
ENDLOOP

ENDIF

ENDIF
EP133_PeriodOtherEp (OTHER PERIODS)

Kas teil ^FLLastInterviewMonthYear; on olnud (veel) perioode, kui te [tegite tasustatud 
tööd/ olite töötu]?
1. Jah
5. Ei

[cnt] 

1. 2005 või varem
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

EP069_ResStopWork (REASON STOP WORKING)
Ütlesite, et praegu olete te kodune, kuid olete teinud tasustatud tööd. Mis põhjusel te töötamise lõpetasite, 
kas…
Lugege ette; Märkige kõik sobivad vastused;
1. enda terviseprobleemide tõttu
2. töötamine oli liiga väsitav
3. kellegi palkamine kodu ja pere eest hoolitsema oli liiga kulukas
4. soovisite laste (lastelaste) eest hoolitseda
5. teid vallandati või töökoht/ asutus likvideeriti
6. perekonna sissetulek oli piisav
7. vanema või haige pereliikme eest hoolitsemiseks
97. muul põhjusel

IF (((EP005_CurrentJobSit <> a3 AND ((EP125_ContWork = a5 OR ((EP005_CurrentJobSit <> a2 AND 
(EP002_PaidWork = a5))) AND (MN808_AgeRespondent <= 75))

ENDIF
IF (EP005_CurrentJobSit = a3)

ENDIF
IF ((EP325_UnEmpl = a1 OR (EP005_CurrentJobSit = a3))

EP325_UnEmpl (UNEMPLOYED)
Kas alates ^FLLastInterviewMonthYear; on olnud perioode, kui te olete olnud töötu?
1. Jah
5. Ei

EP632_Intro (INTRODUCTION WHEN UNEMPLOYED)
Nüüd tahaksin küsida, mitu korda olete alates viimasest küsitlusest kuni tänaseni olnud töötu?
1. Jätkake

EP633_Intro (INTRODUCTION DATES UNEMPLOYED)
Meenutage nüüd neid perioode, millal te olite töötu ning otsisite tööd. Nimetage kõik perioodide 
alguse- ja lõppkuupäevad.
1. Jätkake

EP127_PeriodFromMonth (PERIOD FROM MONTH)
Mis kuust ja aastast olete te[töötanud/ olnud töötu]? KUU: AASTA:
1. Jaanuar
2. Veebruar
3. Märts
4. Aprill
5. Mai
6. Juuni
7. Juuli
8. August
9. September
10. Oktoober
11. November
12. Detsember

EP128_PeriodFromYear (PERIOD FROM YEAR)
Mis kuust ja aastast olete te[töötanud/ olnud töötu]? KUU ^EP127_PeriodFromMonth; AASTA
1. 2005 või varem
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013



10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

EP129_PeriodToMonth (PERIOD TO MONTH)
Mis kuu ja aastani olete te[töötanud/ olnud töötu]? KUU: AASTA:
Kui vastaja on töötu/töötav tänaseni, märkige "13. Tänaseni".
1. Jaanuar
2. Veebruar
3. Märts
4. Aprill
5. Mai
6. Juuni
7. Juuli
8. August
9. September
10. Oktoober
11. November
12. Detsember
13. Tänaseni

IF (EP129_PeriodToMonth <> a13)

ENDIF
EP133_PeriodOtherEp (OTHER PERIODS)

Kas teil ^FLLastInterviewMonthYear; on olnud (veel) perioode, kui te [tegite tasustatud tööd/ olite 
töötu]?
1. Jah
5. Ei

[21] LOOP cnt := 22 TO 40

EP130_PeriodToYear (PERIOD TO YEAR)
Mis kuu ja aastani olete te[töötanud/ olnud töötu]? KUU: ^EP129_PeriodToMonth; AASTA:
Mis aastani
1. 2005 või varem
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

IF (PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1)

EP127_PeriodFromMonth (PERIOD FROM MONTH)
Mis kuust ja aastast olete te[töötanud/ olnud töötu]? KUU: AASTA:
1. Jaanuar
2. Veebruar
3. Märts
4. Aprill
5. Mai
6. Juuni
7. Juuli
8. August
9. September
10. Oktoober
11. November
12. Detsember

EP128_PeriodFromYear (PERIOD FROM YEAR)
Mis kuust ja aastast olete te[töötanud/ olnud töötu]? KUU ^EP127_PeriodFromMonth; 
AASTA
1. 2005 või varem
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

EP129_PeriodToMonth (PERIOD TO MONTH)
Mis kuu ja aastani olete te[töötanud/ olnud töötu]? KUU: AASTA:
Kui vastaja on töötu/töötav tänaseni, märkige "13. Tänaseni".
1. Jaanuar
2. Veebruar
3. Märts



ENDIF
IF (((EP005_CurrentJobSit = a2 OR ((MN101_Longitudinal = 0 AND (EP002_PaidWork = a1)) OR 

((MN101_Longitudinal = 1 AND (EP335_Today = a1)))

ENDIF
ENDLOOP

ENDIF

4. Aprill
5. Mai
6. Juuni
7. Juuli
8. August
9. September
10. Oktoober
11. November
12. Detsember
13. Tänaseni

IF (EP129_PeriodToMonth <> a13)

ENDIF
EP133_PeriodOtherEp (OTHER PERIODS)

Kas teil ^FLLastInterviewMonthYear; on olnud (veel) perioode, kui te [tegite tasustatud 
tööd/ olite töötu]?
1. Jah
5. Ei

[cnt] 

EP130_PeriodToYear (PERIOD TO YEAR)
Mis kuu ja aastani olete te[töötanud/ olnud töötu]? KUU: ^EP129_PeriodToMonth; 
AASTA:
Mis aastani
1. 2005 või varem
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

EP008_Intro1 (INTRODUCTION CURRENT JOB)
Järgmised küsimused puudutavad teie praegust põhitööd.
Võtke arvesse ka hooajaline töö. Põhitöö on töö, kus vastaja kõige rohkem tunde töötab. Kui mitmel töökohal 
töötatakse võrdne arv tunde, siis arvestage põhitöökohaks see, kus vastaja teenib rohkem.
1. Jätkake

EP009_EmployeeOrSelf (EMPLOYEE OR SELF-EMPLOYED)
Kas te töötate sellel töökohal palgatöötajana erasektoris, palgatöötajana (või teenistujana) avalikus sektoris 
või iseendale tööandjana (sh FIE-na)?
1. palgatöötajana erasektoris
2. palgatöötajana (või teenistujana) avalikus sektoris
3. iseendale tööandjana (sh FIE-na)

IF (((MN101_Longitudinal = 0 OR (NOT((a96 IN (EP141_ChangeInJob))) OR (EP125_ContWork = a5))

EP010_CurJobYear (START OF CURRENT JOB (YEAR))
Mis aastal te sellel töökohal töötamist alustasite?
NUMBER [1940..2020]

IF (EP010_CurJobYear = RESPONSE)

ENDIF
EP616_NTofJob (NAME OR TITLE OF JOB)

Palun nimetage oma täpne ametinimetus.Täpsustage asutus, kus seda ametit peetakse ning vajadusel 
töö iseloom. (Alustage ametinimetuse sisestamist ja valige ilmuvast nimetuste loetelust sobilik.)
STRING

IF (NOT(EP616_NTofJob = Refusal))

CHECK: (NOT( YEAR(SYSDATE()) - EP010_CurJobYear10 > MN808_AgeRespondent)) [Aasta peab 
olema sünniaastast vähemalt 10 aastat hilisem. Kui aasta on õige, klõpsake nupule "Ignoreeri" ja 
lisage selgitav märkus.;]

EP616c_NTofJobCode (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Nüüd asun otsima teie ametinimetust meie andmebaasist olemasolevate ametinimetuste 
hulgast.
Märkige ametinimetus uuesti ja valige rippmenüüst kõige sobivam vaste. Üles või alla kerides 
leiate rohkem ametinimetusi.

Kui te seda ametinimetust ei leia, paluge vastajal mõelda teiste võimalike nimetuste peale või 
kirjeldada tehtavat tööd konkreetsemalt.

Kui sobivat vastet ei leidu, siis märkige 991.

STRING

JOBCODER: InDataOccupationsA 
IF ((NOT(EP616c_NTofJobCode = Empty) AND (NOT(EP616c_NTofJobCode = 991)))

EP616d_NTofJobCode (JOBCODER - NEXT)



ENDIF
IF (EP005_CurrentJobSit = a2)

ENDIF
EP013_TotWorkedHours (TOTAL HOURS WORKED PER WEEK)

Mitu tundi nädalas te tavaliselt kokku sellel töökohal töötate? Võtke arvesse tasustatud või tasustamata 
ületunde, kuid mitte söögipause.
Peame siin silmas 'tavalist' töönädalat. Hooajatööline, kes töötab 40 tundi nädalas kolmel kuul aastas, peab 
märkima 40.
NUMBER [0..168]

IF (EP013_TotWorkedHours = RESPONSE)

ENDIF

ENDIF
EP018_WhichIndustry (WHICH INDUSTRY ACTIVE)

Vaadake kaarti 24. Millises tööstus-, teenindus- või muus majandusharus te töötate?
1. Põllumajandus, jahindus, metsamajandus ja kalapüük
2. Mäetööstus
3. Töötlev tööstus
4. Elektrienergia, gaasi- ja veevarustus
5. Ehitus
6. Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont
7. Hotellid ja restoranid
8. Veondus, laondus ja side
9. Finantsvahendus
10. Kinnisvara, üüri- ja äritegevus (sh teadus)
11. Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
12. Haridus
13. Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne
14. Muud kogukondlike, sotsiaal- ja isikuteenustega seotud tegevused

IF (EP009_EmployeeOrSelf = 3)

ENDIF
IF ((EP009_EmployeeOrSelf = a1 OR (EP009_EmployeeOrSelf = 2))

ENDIF

ENDIF

Veenduge, et oleksite valinud õige ametinimetuse:
^EP616c_NTofJobCode;

Kui see ei ole õige ametinimetus, siis minge tagasi ja valige rippmenüüst kõige sobivam 
vaste.
1. Kinnitage ja jätkake

EP024_NrOfEmployees (NUMBER OF EMPLOYEES)
Kui palju inimesi töötab teie alluvuses?.
Ärge arvestage vastajat, vaid ainult inimesi, kes töötavad vastaja heaks või tema juhtimise all 
Lugege ette;
0. Ei ühtegi (s.t. ainult vastaja ise)
1. 1-5
2. 6-15
3. 16-24
4. 25-199
5. 200-499
6. 500 ja rohkem

EP811_TermJob (TERM OF JOB)
Kas teil on tähtajaline või tähtajatu tööleping?
Kui vastaja küsib, siis selgitage, et tähtajaliseks loetakse lepingut kindla lõpuajaga
1. Tähtajaline
2. Tähtajatu
3. Lepingut ei ole (ainult spontaanne vastus)

CHECK: (EP013_TotWorkedHours < 71) [Kontrollige, tundide arv näib olevat liiga suur;]

IF (MN101_Longitudinal = 1)

EP025_Intro (INTRODUCTION WORK SATISFACTION)
Vaadake kaarti 25. Arvestades teie praegust töökohta, öelge iga väite puhul, kas te olete sellega täiesti 
nõus, nõus, ei ole nõus või ei ole üldse nõus.
Asendusvastajata osa algus. Asendusvastaja ei ole lubatud. Kui vastaja ei ole võimeline mõnele 
neist küsimustest iseseisvalt vastama, vajutage vastava küsimuse juures CTRL-K.
1. Jätkake

EP026_SatJob (SATISFIED WITH JOB)
Kõiki asjaolusid arvesse võttes olen ma oma tööga rahul. (Kas te olete... )
Näidake kaarti 25
1. Täiesti nõus
2. Pigem nõus
3. Pigem ei ole nõus
4. Üldse ei ole nõus

EP027_JobPhDem (JOB PHYSICALLY DEMANDING)
Minu töö nõuab füüsilist pingutust. (Kas te olete...)
Näidake kaarti 25
1. Täiesti nõus
2. Pigem nõus
3. Pigem ei ole nõus
4. Üldse ei ole nõus

EP028_TimePress (TIME PRESSURE DUE TO A HEAVY WORKLOAD)
Suure töökoormuse tõttu olen ma pidevas ajapuuduses. (Kas te olete …)
Näidake kaarti 25
1. Täiesti nõus
2. Pigem nõus



ENDIF
IF (((EP005_CurrentJobSit = a2 OR ((MN101_Longitudinal = 0 AND (EP002_PaidWork = a1)) OR 

((MN101_Longitudinal = 1 AND (EP335_Today = a1)))

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 AND (((EP006_EverWorked = a1 OR (EP005_CurrentJobSit = a1) OR 

(EP005_CurrentJobSit = a3)))

ENDIF

3. Pigem ei ole nõus
4. Üldse ei ole nõus

EP029_LitFreeWork (LITTLE FREEDOM TO DECIDE HOW I DO MY WORK)
Mul on väga vähe vabadust otsustada selle üle, kuidas oma tööd teha. (Kas te olete...)
Näidake kaarti 25
1. Täiesti nõus
2. Pigem nõus
3. Pigem ei ole nõus
4. Üldse ei ole nõus

EP030_NewSkill (I HAVE AN OPPORTUNITY TO DEVELOP NEW SKILLS)
Mu töö võimaldab mul uusi oskusi omandada. (Kas te olete...)
Näidake kaarti 25
1. Täiesti nõus
2. Pigem nõus
3. Pigem ei ole nõus
4. Üldse ei ole nõus

EP031_SuppDiffSit (SUPPORT IN DIFFICULT SITUATIONS)
Ma saan rasketes olukordades piisavat tuge. (Kas te olete...)
Näidake kaarti 25
1. Täiesti nõus
2. Pigem nõus
3. Pigem ei ole nõus
4. Üldse ei ole nõus

EP032_RecognWork (RECEIVE THE RECOGNITION DESERVING FOR MY WORK)
Ma saan oma töö eest väärilist tunnustust. (Kas te olete...)
Näidake kaarti 25
1. Täiesti nõus
2. Pigem nõus
3. Pigem ei ole nõus
4. Üldse ei ole nõus

EP033_SalAdequate (SALARY OR EARNINGS ARE ADEQUATE)
Minu[töötasu/ tasu] vastab minu jõupingutustele ja saavutustele. Kas te olete...
Näidake kaarti 25. Kahtluse korral selgitage: me mõtleme vastavuses tehtud tööga.
1. Täiesti nõus
2. Pigem nõus
3. Pigem ei ole nõus
4. Üldse ei ole nõus

EP034_JobPromPoor (PROSPECTS FOR JOB ADVANCEMENT ARE POOR)
Minu [väljavaated edutamiseks/ väljavaated ametikõrgenduse saamiseks] on kehvad. (Kas te olete...)
Näidake kaarti 25
1. Täiesti nõus
2. Pigem nõus
3. Pigem ei ole nõus
4. Üldse ei ole nõus

EP035_JobSecPoor (JOB SECURITY IS POOR)
Ma ei ole kindel, et mu töökoht säilib. (Kas te olete...)
Näidake kaarti 25
1. Täiesti nõus
2. Pigem nõus
3. Pigem ei ole nõus
4. Üldse ei ole nõus

IF (EP005_CurrentJobSit = a2)

ENDIF

EP036_LookForRetirement (LOOK FOR EARLY RETIREMENT)
Mõeldes oma praegusele tööle öelge, kas te sooviksite esimesel võimalusel töötamisest loobuda?
1. Jah
5. Ei

EP037_AfraidHRet (AFRAID HEALTH LIMITS ABILITY TO WORK BEFORE REGULAR RETIREMENT)
Kas teie tervis võib saada takistuseks praeguse töö tegemisele enne pensioniikka jõudmist?
1. Jah
5. Ei

EP007_MoreThanOneJob (CURRENTLY MORE THAN ONE JOB)
Siiani rääkisime teie põhitööst. Kas teil peale põhitöökoha on veel mõni muu töökoht?
Arvestage ainult tasustatavat tööd.
1. Jah
5. Ei

EP048_IntroPastJob (INTRODUCTION PAST JOB)
Edasi räägime teie viimasest töökohast[enne, kui te töö jätsite (pensionile jäite)/ enne, kui te töötuks jäite].
1. Jätkake

EP050_YrLastJobEnd (YEAR LAST JOB END)
Mis aastal te lõpetasite töötamise viimasel töökohal?
NUMBER [1900..2020]

IF (EP050_YrLastJobEnd = RESPONSE)

CHECK: ( YEAR(SYSDATE()) - EP050_YrLastJobEnd10 < MN808_AgeRespondent) [Aasta peab olema 
sünniaastast vähemalt 10 aastat hilisem. Kui aasta on õige, klõpsake nupule "Ignoreeri" ja lisage selgitav 
märkus.;]



ENDIF
EP203_IntroEarnings (INTRO INDIVIDUAL INCOME)

Järgmised küsimused puudutavad teie töötasu ja sissetulekuid ^FLLastYear;.
1. Jätkake

EP204_AnyEarnEmpl (ANY EARNINGS FROM EMPLOYMENT LAST YEAR)
Kas te saite ^FLLastYear; töötasu palgatöö eest? Palun ärge arvestage siin FIE-na/iseendale tööandjana saadud tulu 
(näiteks dividendid).
1. Jah
5. Ei

IF (EP204_AnyEarnEmpl = a1)

ENDIF

ENDIF
EP649_YrsInLastJob (YEARS WORKING IN LAST JOB)

Mitu aastat kokku te oma viimasel töökohal töötasite?
Kui oli korraga mitu töökohta, vastata peamise töökoha kohta. Arvestage ka palgata puhkus tööaastate 
hulka. Lisage 1 aasta, kui aeg ületab 6 kuud, 0 aastat, kui aeg jääb alla 6 kuu.
NUMBER [0..99]

IF (EP649_YrsInLastJob = RESPONSE)

ENDIF
EP051_EmployeeORSelf (EMPLOYEE OR A SELF EMPLOYED IN LAST JOB)

Kas te töötasite sellel töökohal ...
1. palgatöötajana erasektoris
2. palgatöötajana ( või teenistujana) avalikus sektoris
3. FIE-na või muu iseendale tööandjana

EP152_NTofJob (NAME OR TITLE OF JOB)
Palun nimetage oma täpne ametinimetus. (Täpsustage asutus, kus seda ametit peetakse ning vajadusel töö 
iseloom. Alustage ametinimetuse sisestamist ja valige ilmuvast nimetuste loetelust sobilik.)
STRING

IF (NOT(EP152_NTofJob = Refusal))

ENDIF
EP054_WhichIndustry (WHICH INDUSTRY ACTIVE)

Vaadake palun kaarti 24. Millises tööstus-, teenindus- või muus majandusharus te töötasite?
Märkige vastused 1-14
1. Põllumajandus, jahindus, metsamajandus ja kalapüük
2. Mäetööstus
3. Töötlev tööstus
4. Elektrienergia, gaasi- ja veevarustus
5. Ehitus
6. Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont
7. Hotellid ja restoranid
8. Veondus, laondus ja side
9. Finantsvahendus
10. Kinnisvara, üüri- ja äritegevus (sh teadus)
11. Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
12. Haridus
13. Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne
14. Muud kogukondlike, sotsiaal- ja isikuteenustega seotud tegevused

IF (EP051_EmployeeORSelf = 3)

ENDIF

CHECK: (EP649_YrsInLastJob < MN808_AgeRespondent) [Arv peaks olema väiksem kui vastaja vanus 
või sellega võrdne. Kui vanus on õige, klõpsake nupule "Ignoreeri" ja lisage selgitav märkus.;]

EP152c_NTofJobCode (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Nüüd asun otsima teie ametinimetust meie andmebaasist olemasolevate ametinimetuste hulgast.
Märkige ametinimetus uuesti ja valige rippmenüüst kõige sobivam vaste. Üles või alla kerides leiate 
rohkem ametinimetusi.

Kui te seda ametinimetust ei leia, paluge vastajal mõelda teiste võimalike nimetuste peale või 
kirjeldada tehtavat tööd konkreetsemalt.

Kui sobivat vastet ei leidu, siis märkige 991
STRING

JOBCODER: InDataOccupationsB 
IF ((NOT(EP152c_NTofJobCode = Empty) AND (NOT(EP152c_NTofJobCode = 991)))

ENDIF

EP152d_NTofJobCode (JOBCODER - NEXT)

Veenduge, et oleksite valinud õige ametinimetuse:
^EP152c_NTofJobCode;

Kui see ei ole õige ametinimetus, siis minge tagasi ja valige rippmenüüst kõige sobivam vaste.
1. Kinnitage ja jätkake

EP061_NrOfEmployees (NUMBER OF EMPLOYEES)
Kui palju inimesi töötas teie alluvuses?
Lugege ette. Ärge arvestage iseennast
0. Ei ühtegi (s.t. ainult vastaja ise)
1. 1-5
2. 6-15
3. 16-24
4. 25-199
5. 200-499
6. 500 ja rohkem

EP205_EarningsEmplAT (EARNINGS EMPLOYMENT PER YEAR AFTER TAXES)



ENDIF
EP206_AnyIncSelfEmpl (INCOME FROM SELF-EMPLOYMENT LAST YEAR)

Kas te saite ^FLLastYear; sissetulekut kas FIE-na/iseendale tööandjana või perefirmas töötamisest?
1. Jah
5. Ei

IF (EP206_AnyIncSelfEmpl = a1)

ENDIF
EP303_Intro (INTRODUCTION INCOME FROM PUBLIC PENSIONS)

Järgmised küsimused puudutavad teie sissetulekuid erinevatest riiklikest pensionitest ja hüvitistest. Esmalt küsime, kui 
suure summa te saite, seejärel, millise perioodi kohta see käib ning mis ajast te seda saate.
1. Jätkake

EP671_IncomeSources (INCOME FROM PUBLIC PENSIONS IN LAST YEAR)
Vaadake kaarti 26. Kas saite aastal ^FLLastYear; sissetulekut mõnest loetletud allikast?
Haigushüvitis: töötaja haiguse ajal makstav töötasu asendav hüvitis, mida rahastatakse sotsiaalmaksu vahenditest. 
Töövõimetuspension (uues süsteemis töövõimetoetus; samuti rahvapension töövõimetuse alusel): hüvitis, mida makstakse 
pika-ajalise haiguse korral (peale haigushüvitise lõppemist), kui töövõime taastumine ei ole ootuspärane. Viide "pensionile" 
tähendab siin pika-ajalist regulaarset väljamakset ja ei ole seotud vanadusega. Puudega inimeste toetusi maksab 
sotsiaalkindlustusamet, kui on määratlenud puude aste. Töötuskindlustushüvitis vm töötushüvitis: hüvitis, mida makstakse 
töötuks jäänud endistele töötajatele piiratud ajalise perioodi vältel. Õigus hüvitisele sõltub töötuskindlustusmaksete 
tasumisest. Riigi ja kohaliku omavalitsuse hooldushüvitised: rahalised hüvitised pika-ajalise hooldusvajaduse juhtudel 
(väljamaksed ei pruugi sõltuda vastavate kindlustusmaksete tasumisest), nt hooldajatoetus, vaimsete häiretega inimeste 
hooldekodu kulud (ka KOV üksikute sugulasteta isikute kulud, mis ületavad nende endi hüvitusi vms. Toimetulekutoetus: 
rahalised toetused või mitterahaline abi inimestele, kellel sissetulekud jäävad alla ette nähtud toimetuleku piiri. 
Lisaseletus: Eestis võib toimetulekutoetust saada ka siis kui isik saab töötasu või pensioni, kuid leibkonna koosseis 
(ülalpeetavate arv) on selline, et leibkonna liikme peale jääb peale eluaseme kulude mahaarvamist sissetulek alla 
toimetulekupiiri. Märkige kõik sobivad vastused;
SET OF 1. Riiklik vanaduspension (s.h rahvapension, väljateenitud aastate pension, soodustingimustel vanaduspension, 
eripension ) vanaduspensionieas
2. Kohustusliku kogumispensioni (2. samba) väljamaksed vanaduspensionieas
3. Pension enne pensioniiga (s.h ennetähtaegne pension, väljateenitud aastate pension, soodustingimustel 
vanaduspension, eripension) enne pensioniiga
4. Haigushüvitis
5. Töövõimetuspension (uues süsteemis töövõimetoetus), puudega inimese sotsiaaltoetus

8. Riiklik töötuskindlustushüvitis või töötutoetus
9. Toitjakaotuspension (sh toitja rahvapension toitja kaotuse korral, Vabadussõja lese pension)
10. Päritud (abikaasalt, elukaaslaselt) 2. samba kogumispensioni osakud
11. Represseeritud isikute pension, muud sõjas osalemisega seotud hüvitised
12. Riiklik hoolduskindlustus
13. Toimetulekutoetus
96. Mitte ühtki neist

CHECK: (NOT((count(EP671_IncomeSources) > 1 AND ((96 IN (EP671_IncomeSources)))) [Ei saa teha valikut ""mitte ükski 
neist"" koos mõne teise vastusega. Muutke oma vastust.;] LOOP cnt := 1 TO 13

Kui suur oli teie netotöötasu aastas ^FLLastYear; aastal, see tähendab summat, mis te saite kätte pärast maksude 
mahaarvamist? Arvestage siin ka kõiki lisatasusid või preemiaid, 13. palka, jõulupreemiat või puhkusetasu.
Märkige kogusumma ^FLCurr;.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP205_EarningsEmplAT = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

EP207_EarningsSelfAT (EARNINGS PER YEAR AFTER TAXES FROM SELF-EMPLOYMENT)
Kui suur oli ^FLLastYear; teie FIE-na/iseendale tööandjana töötamise puhastulu aastas? See tähendab kõik 
ettevõtlustulud peale maksude, investeerimiskontole (erikontole) kantud summade, kõikide töös kasutatavate 
materjalide, seadmete või kaupade eest tasumist – ehk summa, mis jäi teile kätte.
Märkige kogusumma ^FLCurr;
NUMBER

IF (EP207_EarningsSelfAT = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

IF ((cnt IN (EP671_IncomeSources))

EP078_AvPaymPens (TYPICAL PAYMENT OF PENSIONS)
Kui suur oli ^FLLastYear; keskmiselt teie [riikliku vanaduspensioni (s.h rahvapensioni, väljateenitud aastate 
pensioni, soodustingimustel vanaduspensionist, eripensionist) vanaduspensionieas/ kohustusliku 
kogumispensioni (2. samba) väljamaksetest vanaduspensionieas/ pensioni enne pensioniiga (s.h 
ennetähtaegse pensioni, väljateenitud aastate pensioni, soodustingimustel vanaduspensioni, eripensioni enne 
pensioniiga)/ haigushüvitise/ töövõimetuspensioni (töövõimetoetuse), puudega inimese sotsiaaltoetuse/ -/ 
riikliku töötuskindlustushüvitise või töötutoetuse/ toitjakaotuspensioni (sh toitja rahvapensioni toitja kaotuse 
korral, Vabadussõja lese pensioni/ päritud (abikaasalt, elukaaslaselt) 2. samba kogumispensioni osakute/ 
represseeritud isikute pensioni, muude sõjas osalemisega seotud hüvitiste/ riikliku hoolduskindlustuse/ 
toimetulekutoetuse] väljamakse, mille te kätte saite?
Märkige kogusumma ^FLCurr; Silmas peetakse tavalist keskmist sissetulekut ilma lisamakseteta nagu näiteks 
täiendavad pensionite ja hüvitiste väljamaksed. Järgmine küsimus täpsustab perioodi, mille kohta öeldud 
makse käib. Vastaja peab nimetama, mis oli küsimuses viidatud aastal sellisel perioodil keskmine väljamakse.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP078_AvPaymPens = NONRESPONSE)

ENDIF
EP074_PeriodBenefit (PERIOD OF INCOME SOURCE)

Millist perioodi see makse kattis?
Ärge arvestage siin ühekordseid makseid. Nende kohta küsitakse hiljem.
1. Üks nädal
2. 2 nädalat
3. Üks kuu/4 nädalat
4. 3 kuud/ 13 nädalat
5. 6 kuud/26 nädalat

[Unfolding Bracket Sequence]



6. aasta/12 kuud/52 nädalat
97. Muu (täpsustage)

IF (EP074_PeriodBenefit = a97)

ENDIF
EP208_MonthsRecIncSource (HOW MANY MONTHS RECEIVED INCOME SOURCE)

Mitu kuud kokku saite te [riiklikku vanaduspensioni (s.h rahvapension, väljateenitud aastate pension, 
soodustingimustel vanaduspension, eripension) vanaduspensionieas/ kohustusliku kogumispensioni, 2. samba 
väljamakseid vanaduspensionieas/ pensioni enne pensioniiga (s.h ennetähtaegne pension, väljateenitud 
aastate pension, soodustingimustel vanaduspension, eripension enne pensioniiga)/ haigushüvitist/ 
töövõimetuspensioni (töövõimetoetust), puudega inimese sotsiaaltoetust/ riiklikku töötuskindlustushüvitist või 
töötutoetust/ toitjakaotuspensioni (sh toitja rahvapension toitja kaotuse korral, Vabadussõja lese 
pension)/päritud ,abikaasalt, elukaaslaselt 2. samba kogumispensioniosakuid/ represseeritud isikute pensioni, 
muid sõjas osalemisega seotud hüvitisi/ riiklikku hoolduskindlustust/ toimetulekutoetust] ^FLLastYear;?
Mõeldud on ajaperioodi, mitte maksete arvu. Näide: Vastaja sai pensioni kogu aasta jooksul ehk 12 kuud, 
vastus on 12. Kui vastaja hakkas pensioni saama novembris, ehk sai pensioni 2 kuud, on vastus 2.
NUMBER [1..12]

IF (MN101_Longitudinal = 1)

ENDIF
IF ((NOT(MN101_Longitudinal = 1) OR (EP612_WhenSource_long = a5))

ENDIF
EP081_LumpSumPenState (LUMP SUM PAYMENT INCOME SOURCE)

Kas te saite ^FLLastYear; lisa- või ühekordseid makseid [riiklikust vanaduspensionist (s.h rahvapension, 
väljateenitud aastate pension, soodustingimustel vanaduspension, eripension) vanaduspensionieas/ 
kohustusliku kogumispensioni, 2. samba, väljamaksetest vanaduspensionieas/ pensionist enne pensioniiga 
(s.h ennetähtaegne pension, väljateenitud aastate pension, soodustingimustel vanaduspension, eripension 
enne pensioniiga)/ haigushüvitisest/ töövõimetuspensionist (töövõimetoetusest), puudega inimese 
sotsiaaltoetusest/ riiklikust töötuskindlustushüvitisest või töötutoetusest/ toitjakaotuspensionist (sh toitja 
rahvapensionist toitja kaotuse korral, Vabadussõja lese pensionist)/ päritud, abikaasalt, elukaaslaselt 2. 
samba kogumispensioniosakutest/ represseeritud isikute pensionist, muudest sõjas osalemisega seotud 
hüvitistest/ riiklikust hoolduskindlustusest/ toimetulekutoetusest]?
Võtke arvesse kõik saadud lisa- või ühekordsed maksed (kaasa arvatud preemiad, nn 13. kuu tasu, 
jõulupreemiad ja puhkusekompensatsioonid).

Ühekordsed maksed on näiteks täiendavad pensionilisad ja ühekordsete hüvitiste väljamaksed, nt üksi elava 
pensionäri toetus 115 eurot alates 2017 (pensionidele alla 470 euro), Tallinnas ühekordne pensionilisa (100 
eurot alates 2018.a).
1. Jah
5. Ei

IF (EP081_LumpSumPenState = a1)

EP075_OthPeriodBenefits (OTHER PERIOD OF RECEIVING BENEFITS)

Märkige muu periood
STRING

EP612_WhenSource_long (BENEFIT BEFORE LAST INTERVIEW)
Kas te saite [riiklikku vanaduspensioni (s.h rahvapension, väljateenitud aastate pension, 
soodustingimustel vanaduspension, eripension) vanaduspensionieas/ kohustusliku kogumispensioni, 2. 
samba väljamakseid vanaduspensionieas/ pensioni enne pensioniiga (s.h ennetähtaegne pension, 
väljateenitud aastate pension, soodustingimustel vanaduspension, eripension enne pensioniiga)/ 
haigushüvitist/ töövõimetuspensioni (töövõimetoetust), puudega inimese sotsiaaltoetust/ riiklikku 
töötuskindlustushüvitist või töötutoetust/ toitjakaotuspensioni (sh toitja rahvapension toitja kaotuse 
korral, Vabadussõja lese pension)/päritud ,abikaasalt, elukaaslaselt 2. samba kogumispensioniosakuid/ 
represseeritud isikute pensioni, muid sõjas osalemisega seotud hüvitisi/ riiklikku hoolduskindlustust 
(vaimsete häiretega isikute hooldekodud, KOV toetus hooldekodu või hooldaja jaoks)/ 
toimetulekutoetust] esimest korda enne meie eelmist küsitlust ^FLLastInterviewMonthYear;?
1. Jah, enne eelmist intervjuud
5. Ei, pärast eelmist intervjuud

EP213_YearRecIncSource (YEAR RECEIVED INCOME SOURCE)
Mis aastal te saite esmakordselt [riiklikku vanaduspensioni (s.h rahvapension, väljateenitud aastate 
pension, soodustingimustel vanaduspension, eripension) vanaduspensionieas/ kohustusliku 
kogumispensioni, 2. samba, väljamakseid vanaduspensionieas/ pensioni enne pensioniiga (s.h 
ennetähtaegne pension, väljateenitud aastate pension, soodustingimustel vanaduspension, eripension 
enne pensioniiga)/ haigushüvitist/ töövõimetuspensioni (töövõimetoetust), puudega inimese 
sotsiaaltoetust/ riiklikku töötuskindlustushüvitist või töötutoetust/ toitjakaotuspensioni (sh toitja 
rahvapension toitja kaotuse korral, Vabadussõja lese pension)/ päritud (abikaasalt, elukaaslaselt) 
2.samba kogumispensioniosakuid/ represseeritud isikute pensioni, muid sõjas osalemisega seotud 
hüvitisi/ riiklikku hoolduskindlustust/ toimetulekutoetust]?
Juhul kui hüvitist on saadud elu jooksul katkeliselt (nt töötutoetus saadud erinevate töötuse episoodide 
korral, haigushüvitiste erinevad episoodid), märkige palun esimene makse käesolevast 
hüvitisperioodist, mitte elus esimene periood.
NUMBER [1930..2020]

IF (EP213_YearRecIncSource = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: ( YEAR(CURRENTDATE) - EP213_YearRecIncSource <= MN808_AgeRespondent) [Aasta 
peaks olema suurem kui sünniaasta või sellega võrdne. Kui aasta on õige, klõpsake nupule 
"Ignoreeri" ja lisage selgitav märkus.;]

EP082_TotAmountLS (TOTAL AMOUNT OF LUMP SUM PAYMENT FROM INCOME SOURCE)
Kui palju te saite eelmisel aastal kokku kätte lisa- või täiendavaid makseid [vanaduspensionist 
PENSIONIEAS (sh rahvapensionist, väljateenitud aastate pensionist, eripensionist)/ kohustusliku 
kogumispensioni (2. samba) väljamaksetest vanaduspensionieas/ pensionist enne pensioniiga (s.h 
ennetähtaegsest pensionist, väljateenitud aastate pensionist, soodustingimustel vanaduspensionist, 
eripensionist enne pensioniiga)/ haigushüvitisest/ töövõimetuspensionist (töövõimetoetuse), puudega 
inimese sotsiaaltoetusest/ -/ riiklikust töötuskindlustushüvitisest või töötutoetusest/ 
toitjakaotuspensionist (sh toitja rahvapensionist toitja kaotuse korral, Vabadussõja lese pensionist)/ 
päritud (abikaasalt, elukaaslaselt) 2. samba kogumispensioni osakutest/ represseeritud isikute 
pensionist, muudest sõjas osalemisega seotud hüvitistest/ riiklikust hoolduskindlustusest/ 
toimetulekutoetusest]?
Märkige kogusumma ^FLCurr; Võtke arvesse kõik täiendavad pensionite või hüvitiste väljamaksed, 



ENDLOOP
EP624_OccPensInc (HAD OCCUPATIONAL PENSION INCOME SOURCES)

Lisaks riiklikele pensionidele võib inimene saada ka tööandja pensionit. Kas teie saite ^FLLastYear; aastal mõnd tööandja 
pensioni liiki?
Tööandja poolt makstavad pensionid võivad olla tööandja poolt makstav vanaduspension või tööandja poolt makstav 
pension enne pensioniea saabumist või tööandja poolt töövõimetuse tekitamise eest saadava pension või tööandja poolt 3. 
sambasse makstud pensioniosa.
1. Jah
5. Ei

IF (EP624_OccPensInc = a1)

ENDIF
EP089_AnyRegPay (ANY OTHER REGULAR PAYMENTS RECEIVED)

Vaadake nüüd kaarti 27. Kas te saite ^FLLastYear; mõnda järgmistest maksetest või ülekannetest regulaarselt?
Märkige kõik sobivad vastused;
SET OF 1. regulaarset elukindlustust
2. vabatahtlikku täiendavat kogumispensioni 3. sambast
3. elatisraha
4. regulaarseid makseid heategevusorganisatsioonilt
5. hoolduskindlustust erakindlustuselt
96. Mitte ükski

CHECK: (NOT((count(EP089_AnyRegPay) > 1 AND ((96 IN (EP089_AnyRegPay)))) [Ei saa teha valikut ""mitte ükski neist"" 
koos mõne teise vastusega. Muutke oma vastust.;] LOOP cnt := 1 TO 5

ENDIF

ENDIF
[cnt] 

millest on maksud maha arvestatud (nt üksi elava pesnionäri toetus 115 eurot alates 2017 (alla 470 
euro puhul), Tallinnas ühekordne pensionilisa 100 eurot alates 2018.a.)
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP082_TotAmountLS = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

EP678_AvPaymPens (APPROXIMATE ANUAL PAYMENT OF PENSIONS)
Milline oli umbkaudne aastakeskmine summa, mille saite kõikidest tööandja (ameti) pensionitest ^FLLastYear; 
pärast maksude mahaarvamist?
Summa ^FLCurr;. Ärge arvestage lisamakseid, ühekordseid makseid, näiteks preemiaid, 13. palka, jõulu- ja 
puhkusetoetusi. Tööandja pensioniks Eestis loeme, kui tööandja on maksnud töötaja eest 3. pensionisambasse ja 
saate sellest väljamakseid või isik saab tööandja kahjuhüvist tööõnnetuse või kutsehaiguse tõttu.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP678_AvPaymPens = NONRESPONSE)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 1)

ENDIF
IF ((NOT(MN101_Longitudinal = 1) OR (EP621_WhenSource_long = a5))

ENDIF
EP681_LumpSumPenState (LUMP SUM PAYMENT INCOME SOURCE)

Kas te saite aastal ^FLLastYear; mõnest oma tööandja pensionist lisa- või täiendavaid või ühekordseid makseid?
Veenduge, et vastaja võtab arvesse kõik tööandja pensionist saadud lisa- ja täiendavad maksed (sh ka preemiad, 
13. kuu tasu, jõulu- ja puhkusetoetus). Tööandja poolt makstavad pensionid võivad olla tööandja poolt makstav 
vanaduspension või tööandja poolt makstav pension enne pensioniea saabumist või tööandja poolt töövõimetuse 
tekitamise eest saadav pension või tööandja poolt kogumispensioni makstud pensioniosa.
1. Jah
5. Ei

IF (EP681_LumpSumPenState = a1)

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

EP621_WhenSource_long (BENEFIT BEFORE LAST INTERVIEW)
Kas te hakkasite tööandja pensioni esmakordselt saama enne meie viimast küsitlust 
^FLLastInterviewMonthYear;?
Tööandja poolt makstavad pensionid võivad olla tööandja poolt makstav vanaduspension või tööandja poolt 
makstav pensioni enne pensioniea saabumist või tööandja poolt töövõimetuse tekitamise eest saadav pension 
või tööandja poolt kogumispensioni makstud pensioniosa.
1. Jah, enne eelmist intervjuud
2. Ei, pärast eelmist intervjuud

EP613_YearRecIncSource (YEAR RECEIVED INCOME SOURCE)
Mis aastal hakkasite saama esimest tööandja pensioni?
Esimene tööandja pension on tööandja pension, mida vastaja hakkas esimesena saama.
NUMBER [1930..2020]

IF (EP613_YearRecIncSource = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: ( YEAR(CURRENTDATE) - EP613_YearRecIncSource <= MN808_AgeRespondent) [Aasta peaks 
olema suurem kui sünniaasta või sellega võrdne. Kui aasta on õige, klõpsake nupule "Ignoreeri" ja lisage 
selgitav märkus.;]

EP682_TotAmountLS (TOTAL AMOUNT OF LUMP SUM PAYMENT FROM INCOME SOURCE)
Kui palju te aastal ^FLLastYear; saite kokku oma tööandja pensionitest lisa-, täiendavaid või ühekordseid 
väljamakseid, kui maksud maha arvata?
Summa ^FLCurr; Võtke arvesse kõik lisa- ja täiendavad ühekordsed väljamaksed
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP682_TotAmountLS = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]



ENDLOOP IF ((MN024_NursingHome = a1 AND (MN808_AgeRespondent < 76))

IF ((cnt IN (EP089_AnyRegPay))

ENDIF

EP094_TotalAmountBenLP (TOTAL AMOUNT IN THE LAST PAYMENT)
Kui suur oli ^FLLastYear; aastal keskmiselt teile tehtud [regulaarse elukindlustuse/ regulaarse era-annuiteedi 
või kogumispensioni 3. samba/ elatisraha/ heategevusorganisatsioonide regulaarse/ era hoolduskindlustuse]
väljamakse peale maksude mahaarvamist?
Märkige kogusumma ^FLCurr; Ärge siinkohal arvestage ühekordseid väljamakseid. Neid küsitakse eraldi.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP094_TotalAmountBenLP = NONRESPONSE)

ENDIF
EP090_PeriodPaym (PERIOD RECEIVED REGULAR PAYMENTS)

Millist perioodi see makse kattis?
1. Üks nädal
2. 2 nädalat
3. 1 kuud/ 4 nädalat
4. 3 kuud/ 13 nädalat
5. 6 kuud/ 26 nädalat
6. 1aasta/ 12 kuud/52 nädalat
97. Muu (täpsustage)

IF (EP090_PeriodPaym = a97)

ENDIF
EP096_MonthsRegPaym (MONTHS RECEIVED REGULAR PAYMENTS)

Mitu kuud kokku te ^FLLastYear; regulaarseid [elukindlustuse väljamakseid/ era-annuiteedi või vabatahtliku 
täiendava kogumispensioni 3.samba väljamakseid/ elatisraha/ väljamakseid heategevusorganisatsioonidelt/ 
era hoolduskindlustuse väljamakseid] saite?
NUMBER [1..12]

EP092_AddPayments (ADDITIONAL PAYMENTS FOR THIS BENEFIT IN LAST YEAR)
Kas te saite ^FLLastYear; täiendavaid mitteregulaarseid väljamakseid [elukindlustuse väljamaksete/ era-
annuiteedi või vabatahtliku täiendava kogumispensioni 3. samba väljamaksete/ elatisraha/ heategevuslike 
organisatsioonide väljamaksete/ era hoolduskindlustuse väljamaksete] näol?
1. Jah
5. Ei

IF (EP092_AddPayments = a1)

ENDIF
[cnt] 

[Unfolding Bracket Sequence]

EP091_OthPeriodPaym (OTHER PERIOD OF RECEIVING REGULAR PAYMENTS)

Märkige muu periood, kui eelmises küsimuses sobivat vastust ei leidunud.
STRING

EP209_AddPaymAT (ADDITIONAL PAYMENTS AFTER TAXES)
Kui suure summa te täiendavate väljamaksetena kätte saite (peale maksude mahaarvamist)?
Märkige kogusumma ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP209_AddPaymAT = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

EP097_PensClaim (PENSION CLAIMS)
Nüüd vaadake kaarti 28. Kas teil tekib tulevikus õigus saada vähemalt ühte sellel kaardil loetletud pensionidest, 
mida te praegu ei saa?
1. Jah
5. Ei

IF (EP097_PensClaim = a1)

EP098_TypeOfPension (TYPE OF PENSION YOU WILL BE ENTITLED TO)
Millisele pensionile tekib teil tulevikus õigus?
Märkige kõik sobivad vastused; Vastaja ei tohi praegu neid pensioniliike saada
SET OF 1. Vanaduspension PENSIONIEAS (sh rahvapension, väljateenitud aastate pension, eripension)
2. Pension enne pensioniiga (s.h ennetähtaegne pension, väljateenitud aastate pension, soodustingimustel 
vanaduspension, eripension enne pensioniiga)
3. Töövõimetuspension (töövõimetoetus), puudega inimese sotsiaaltoetus
4. Kogumispensioni 2. samba, tööandja pensioni, kogumispensioni 3.samba, tööandja töövõimetuse 
tekitamise eest väljamakstav hüvitis vanaduspensionieas
5. Kogumispensioni 2.samba, tööandja pensioni,kogumispensioni 3.samba, tööandja töövõimetuse tekitamise 
eest väljamakstav hüvitis enne pensioniiga

LOOP cnt := 1 TO 5

IF ((cnt IN (EP098_TypeOfPension))

EP102_CompVolun (COMPULSORY OF VOLUNTARY PLAN OR FUND)
Kas teie panus [1. vanaduspensioni PENSIONIEAS (sh rahvapensioni, väljateenitud aastate 
pensioni, eripensioni)/ 2. riikliku ennetähtaegse vanaduspensioni (sh ennetähtaegne, 
väljateenitud aastate pensioni, soodustingimustel vanaduspensioni enne pensioniiga)/ 3. 
töövõimetuspensioni (töövõimetoetuse) või vähemalt 1 kuu haigushüvitisse/ 4. tööandja 
pensioni, kogumispensioni 3. samba või tööandja pensioni töövõimetuse tekitamise eest 
väljamaksete vanaduspensionieas/ 5. tööandja pensioni, kogumispensioni 3. samba või tööandja 
pensioni töövõimetuse tekitamise eest väljamaksete enne vanaduspensioniiga] saamisse on 
kohustuslik või vabatahtlik?
1. Kohustuslik
2. Vabatahtlik

EP103_YrsContrToPlan (YEARS CONTRIBUTING TO PLAN)



ENDIF
IF (((IT IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
EP210_IntCheck (WHO ANSWERED SECTION EP)

Kes vastas selle mooduli küsimustele?
1. Ainult vastaja
2. Vastaja ja asendusvastaja
3. Ainult asendusvastaja

ENDIF
ENDLOOP

ENDIF

Mitu aastat te olete panustanud [riikliku vanadus- või eripensioni/ riikliku ennetähtaegse eri- või 
eelpensioni, sh ka soodustingimustel vanaduspensioni/ puudega inimeste toetuse, 
töövõimetuspensioni (töövõimetoetuse) või haigushüvitise/ tööandja pensioni, kogumispensioni 
3. samba või tööandja pensioni töövõimetuse tekitamise eest pensionieas/ tööandja pensioni, 
kogumispensioni 3. samba või tööandja pensioni töövõimetuse tekitamise eest enne pensioniiga]
saamiseks?
Arvestage ka tööandja panust. Arvestage panus aastates ka siis, kui koormus oli osaline. 
Lapsega kodus oldud aastad, mis ei katkestanud pidevat tööstaaži (nt NL ajal), lähevad panuse 
sisse. Panustamine 2. sambasse sai Eesti võimalikuks alates 2002. aastast.
NUMBER [0..75]

CHECK: (EP103_YrsContrToPlan <= MN808_AgeRespondent) [Arv peaks olema väiksem kui 
vastaja vanus või sellega võrdne. Kui vanus on õige, klõpsake nupule "Ignoreeri" ja lisage selgitav 
märkus.;]
EP106_ExpRetAge (EXPECTED AGE TO COLLECT THIS PENSION)

Kui vanalt te kavatsete seda pensioni kasutama hakata?
NUMBER [30..75]

CHECK: (NOT((EP106_ExpRetAge < MN808_AgeRespondent AND (EP106_ExpRetAge = 
RESPONSE))) [Eeldatav vanus peaks olema kõrgem kui praegune vanus või sellega võrdne. Kui 
vanus on õige, klõpsake nupule "Ignoreeri" ja lisage selgitav märkus.;] IF 
(EP005_CurrentJobSit = a2)

ENDIF
[cnt] 

EP609_PWExpPensStatAge (EXPECTED AMOUNT OF PENSION BENEFIT)
Kui suur on tulevikus teie esimene väljamakse kuus järgmistest pensioniliikidest: 
[Vanaduspension (sh rahvapension, väljateenitud aastate pension, soodustingimustel 
vanaduspension, eripension) pensionieas/ Pension enne pensioniiga (s.h ennetähtaegne 
pension, väljateenitud aastate pension, soodustingimustel vanaduspension, eripension 
enne pensioniiga)/ Töövõimetuspension (töövõimetoetus), puudega inimese 
sotsiaaltoetus/ Tööandja pension, kogumispensioni 3.samba, tööandja töövõimetuse 
tekitamise eest väljamakstav hüvitis vanaduspensionieas/Tööandja 
pension,kogumispensioni 3.samba, tööandja töövõimetuse tekitamise eest väljamakstav 
hüvitis enne pensioniiga], kui maksud maha arvata?
Summa ^FLCurr;. Minimaalne pension on rahvapension, mis on 1.01.2019  189,31 eurot. 
Keskmine pension oli 2018.a. Eestis umbes 440 eurot. Pension sõltub tööstaažist ja alates 
1999. aastast saadud palgast.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
IT004_UseWWW (USE WORLD WIDE WEB)

Kas olete viimase 7 päeva jooksul vähemalt korra kasutanud internetti meilide saatmiseks, info otsimiseks, ostude 
tegemiseks või muul eesmärgil?
Muud eesmärgid on näiteks vestlus, sotsiaalvõrgustike või skaibi kasutamine jms
1. Jah
5. Ei

IT005_Continue (INTRO IT MODULE)
Edasi räägime arvutitest.
1. Jätkake

IF (Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a2)

ELSE

ENDIF
IT003_PC_skills (PC skills)

Kas teie arvutikasutamisoskus on...
Lugege ette;
1. Suurepärane
2. Väga hea
3. Hea
4. Rahuldav
5. Halb
6. Ma ei ole kunagi arvutit kasutanud (AINULT SPONTAANNE VASTUS)

IT001_PC_work (CURRENT JOB REQUIRES COMPUTER)
Kas teie praegusel töökohal on arvuti kasutamine nõutav?
Arvuti võib olla nii personaal- kui ka tahvelarvuti (I-Pad või muu selline) või nutitelefon (internetiühendusega)
1. Jah
5. Ei

IF (Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a1)

ENDIF

IT002_PC_work (LAST JOB REQUIRED COMPUTER)
Kas teie viimasel töökohal enne pensionile jäämist oli arvuti kasutamine nõutav?
Arvuti võib olla nii personaal- kui ka tahvelarvuti (I-Pad või muu selline) või nutitelefon 
(internetiühendusega)
1. Jah
5. Ei



ENDIF
IF (((GS IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

GS700_Intro (INTRO HANDGRIP MEASURED)
Järgmisena mõõdan teie käte haardetugevust. Palun teil pigistada seda mõõteriista mõne sekundi jooksul kõigepealt ühe 
käega, ja laske seejärel mõõteriist lahti. Seejärel teeme mõõtmise teise käega. Näitan seda nüüd teile ette.
Näidake, kuidas käe haardetugevust mõõdetakse. Asendusvastajata osa algus. Asendusvastaja ei ole lubatud. Kui 
vastaja ei täida ülesannet iseseisvalt, vajutage järgmiste küsimuste juures CTRL-K.
1. Jätkake

GS701_Willingness (WILLING TO HAVE HANDGRIP MEASURED)
Teeme vaheldumisi mõlemale käele kaks mõõtmist. Kas ma tohin teie käe haardetugevust mõõta?
1. Vastaja nõustub mõõtmisega
2. Vastaja ei nõustu mõõtmisega
3. Vastaja ei suuda katset teha

IF ((GS701_Willingness = a2 OR (GS701_Willingness = a3))

ENDIF
IF (NOT((GS701_Willingness = a2 OR (GS701_Willingness = a3)))

ENDIF
IF ((GS701_Willingness = a2 OR (GS701_Willingness = a3))

ENDIF
IF (NOT((GS701_Willingness = a2 OR (GS701_Willingness = a3)))

GS010_WhyNotCompl (WHY NOT COMPLETED GS TEST)

Miks vastaja ei lõpetanud või teinud haardetugevuse testi? Märkige kõik sobivad vastused;
1. Vastaja tundis, et see pole ohutu
2. Küsitleja arvas, et see pole ohutu
3. Vastaja keeldus põhjust nimetamata
4. Vastaja püüdis, kuid ei suutnud testi lõpetada
5. Vastaja ei saanud aru, mida ta tegema peab
6. Vastajal oli viimase 6 kuu jooksul mõlemal käel operatsioon, vigastus, turse vms.
97. Muul põhjusel

IF ((a97 IN (GS010_WhyNotCompl))

ENDIF

GS011_OthReason (OTHER REASON)

Kui muul põhjusel, siis täpsustage, miks
STRING

GS002_RespStatus (RECORD RESPONDENT STATUS)

Märkige, kas vastaja kasutab mõlemat või ainult ühte kätt?
1. Vastaja kasutab mõlemat kätt
2. Vastaja ei saa kasutada paremat kätt
3. Vastaja ei saa kasutada vasakut kätt

GS003_StopTest (END OF TEST BECAUSE RESPONDENT IS UNABLE OR NOT WILLING TO DO TEST)
KÜSITLEJA PEATAS TESTI.
Ärge mõõtke haardetugevust.
1. Jätkake

IF (GS002_RespStatus = a1)

ENDIF
GS705_IntroTest (INTRODUCTION TO TEST)

Võtke voldik ja järgige juhiseid käe haardetugevuse mõõtmiseks.

Pärast mõõtmist valige 1. ´Jätkake´.
1. Jätkake

IF ((GS002_RespStatus = a1 OR (GS002_RespStatus = a2))

ENDIF
IF ((GS002_RespStatus = a1 OR (GS002_RespStatus = a3))

ENDIF
IF ((GS002_RespStatus = a1 OR (GS002_RespStatus = a2))

GS004_DominantHand (DOMINANT HAND)
Kumb käsi on teil juhtiv käsi?
Mõlemakäelisus on käte võrdosavus ehk käelisuse puudumine.
1. Parem käsi
2. Vasak käsi
3. Mõlemakäeline

GS006_FirstLHand (FIRST MEASUREMENT, LEFT HAND)
VASAK KÄSI, ESIMENE MÕÕTMINE
Sisestage tulemus täisarvuna, seadistage dünamomeeter nulli.
NUMBER [0..100]

GS008_FirstRHand (FIRST MEASUREMENT, RIGHT HAND)
PAREM KÄSI, ESIMENE MÕÕTMINE
Sisestage tulemus täisarvuna, Seadistage dünamomeeter nulli.
NUMBER [0..100]

GS007_SecondLHand (SECOND MEASUREMENT, LEFT HAND)
VASAK KÄSI, TEINE MÕÕTMINE
Sisestage tulemus täisarvuna, seadistage dünamomeeter nulli.
NUMBER [0..100]



ENDIF
IF (((AX IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

ENDIF
IF ((GS002_RespStatus = a1 OR (GS002_RespStatus = a3))

ENDIF
GS012_Effort (HOW MUCH EFFORT R GAVE)

Kas vastaja surus käepidet nii tugevasti kui ta suutis?
1. Jah
2. Vastaja ei saanud seda teha haiguse, valu või muude vaevuste tõttu
3. Vastaja ei teinud seda, selge põhjus puudus

GS013_Position (THE POSITION OF R FOR THIS TEST)

Kas vastaja ülesannet sooritades…
1. seisis
2. istus
3. lamas

GS014_RestArm (R RESTED HIS/HER ARMS ON A SUPPORT)

Kas vastaja asetas oma käe ülesannet täites mõnele toele?
1. Jah
5. Ei

IF (GS007_SecondLHand = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT((GS007_SecondLHand <= GS006_FirstLHand - 20 OR (GS007_SecondLHand >= 
GS006_FirstLHand20))) [Vahe vasaku käega tehtud esimese ja teise katse tulemuse vahel on liiga suur. 
Kas sisestatud arvud on õiged?;]

GS009_SecondRHand (SECOND MEASUREMENT, RIGHT HAND)
PAREM KÄSI, TEINE MÕÕTMINE
Sisestage tulemus täisarvuna.
NUMBER [0..100]

IF (GS009_SecondRHand = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT((GS009_SecondRHand <= GS008_FirstRHand - 20 OR (GS009_SecondRHand >= 
GS008_FirstRHand20))) [Vahe vasaku käega tehtud esimese ja teise katse tulemuse vahel on liiga suur. 
Kas sisestatud arvud on õiged?R;]

IF (MN038_axelero = 1)

AX001_Introduction (INTRO ACCELEROMETER)
Nüüd palun teil osaleda veel ühes katses. Vananemisuuringutes on oluline teada saada, kui palju üle 50 aasta 
vanused inimesed istuvad, magavad ja liiguvad.

Selle mõõtmiseks palume teil 8 päeva kanda väikest aktiivsusmonitori. Monitori kantakse reie peal. Monitor ei anna 
meile võimalust teie asukohta jälgida, mõõdame ainult teie liikumist. 
Nüüd ma näitan, mida peate tegema. Saate monitori hõlpsasti reiele kinnitada vastava teibiga. See on sarnane 
plaastriga.  
Näidake illustreeritud juhist ja selgitage.

Ilma asendusvastajata moodul.
Asendusvastaja ei ole lubatud. 
Kui vastaja ei viibi kohal või ei ole võimeline ise katses osalemiseks nõusolekut andma, vajutage kõikide küsimuste 
juures CTRL-K.

1. Jätkake

AX002_Willingness (WILLINGNESS TO PARTICIPATE IN AX STUDY)
Katses osaledes kannate seda väikest monitori reiel 24 tundi päevas, 8 päeva jooksul.

Kokku teeb see 8 x 24 tundi. Te ei pea liikuma rohkem ega vähem kui tavaliselt.
Soovime mõõta, kui palju te igapäevaselt istute, magate ja ringi liigute.
Andmete laadimine toimub automaatselt ja neid kasutatakse üldistatult ainult teaduslikel eesmärkidel.
Osalemine katses on vabatahtlik.

Kas soovite selles katses osaleda?
Katses osalemiseks piiranguid ei ole. Meid huvitavad ka inimesed, kes liiguvad väga vähe või kes oma sõnul ei liigu 
üldse.
1. Jah
5. Ei

IF (AX002_Willingness <> a1)

AX003_Reasons (REASON WHY R DOES NOT PARTICIPATE IN AX STUDY)

Märkige põhjus(ed), miks vastaja ei soovi aktseleromeetriakatses osaleda.

Ainult juhul, kui põhjus jääb ebaselgeks, lugege ette küsimus "Öelge, mis on peamine põhjus 
mitteosalemiseks?"

Ärge vastuseid ette lugege.
1. Vastaja arvab, et ta ei ole piisavalt aktiivne
2. Vastaja peab ennast liiga vanaks
3. Vastaja ei saa osaleda töö või hobi tõttu
4. Vastaja on pikemat aega kodust ära
5. Vastaja peab katset liiga keeruliseks või koormavaks
6. Vastaja peab katset eraelu puutumatuse rikkumiseks
7. Vastaja eelistab mitte osaleda allergia/tundliku naha tõttu
97. Muu põhjus (täpsustage)



IF (AX003_Reasons = a1)

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a2)

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a3)

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a4)

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a5)

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a6)

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a7)

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a97)

AX007_NotActive (REFUSAL CONVERSION NOT ACTIVE)
Saan aru, et te ei pea ennast piisavalt aktiivseks. Meie uuringu puhul ongi oluline, et osaleksid nii 
aktiivsed inimesed kui ka need, kes ei ole väga aktiivsed ja ka puuetega inimesed. Ainult see 
võimaldab uurijatel saada täielikku ülevaadet inimeste tervise ja aktiivsuse olukorrast Eestis.
Kui uuringus osaleksid ainult aktiivsed inimesed, saaksime vananeva rahvastiku tervise ja aktiivsuse 
kohta tegelikust olukorrast parema pildi. Sellepärast on teie osalemine väga suure väärtusega.

Kas oleksite nüüd nõus mõõtmises osalema?
1. Jah
5. Ei

AX008_TooOld (REFUSAL CONVERSION TOO OLD)
Saan aru, et peate ennast liiga vanaks. Meie uuringu puhul ongi oluline, et osaleksid nii nooremad kui 
ka vanemad inimesed. Ainult see võimaldab uurijatel saada täielikku ülevaadet inimeste tervise ja 
aktiivsuse olukorrast Eestis.
Kui uuringus osaleksid ainult nooremad terved inimesed, saaksime vananeva rahvastiku tervise ja 
aktiivsuse kohta tegelikust olukorrast parema pildi. Sellepärast on teie osalemine väga suure 
väärtusega.

Kas oleksite nüüd nõus mõõtmises osalema?
1. Jah
5. Ei

AX009_WorkOrHobby (REFUSAL CONVERSION WORK OR HOBBY)
Saan aru, et teie arvates piirab monitor teid töö tegemisel või hobi harrastamisel. Seade on väike, 
kerge ja selle kandmine on lihtne. See ei sega teie igapäevaseid tegevusi. Seadet ei pea sisse ega välja 
lülitama, see toimib ise. Enamus inimesi unustavad üldse, et nad seadet kannavad.

Kas te nüüd olete nõus mõõtmises osalema?
1. Jah
5. Ei

AX010_Absence (REFUSAL CONVERSION ABSENCE)
Viitasite, et teil on ees pikem äraolek. Teil on aga vaja kanda monitori ainult 8 järjestikust päeva. Te ei 
saa osaleda ainult juhul, kui olete ära kuni 2020. aasta juunini. Kui olete aga ära paar nädalat, näiteks 
puhkuse või töö tõttu, saame me seda arvesse võtta ja tulla monitorile järele teile sobival ajal.

Kas te nüüd olete nõus mõõtmises osalema?
1. Jah
5. Ei

AX011_NoBurden (REFUSAL CONVERSION NO BURDEN)
Ütlesite, et peate osalemist liiga keeruliseks või koormavaks.

Teil on aga vaja kanda monitori ainult 8 järjestikust päeva. Seade on väike, kerge ja selle kinnitamine 
on lihtne ning selle pärast pole vaja muretseda. Seda ei pea sisse ega välja lülitama ega üldse midagi 
kandmise ajal tegema, see toimib ise. Enamus inimesi unustavad üldse, et nad seadet kannavad. 8 
päeva pärast tulen monitorile järele. Osalemise eest antakse teile 10-eurone kinkekaart.

Kas te nüüd olete nõus mõõtmises osalema?
1. Jah
5. Ei

AX012_Privacy (REFUSAL CONVERSION PRIVACY)
Kui ma õieti aru saan, siis arvate, et seadme kandmisega annate juurdepääsu oma isiku- ja 
delikaatsetele andmetele. Seadmel ei ole GPSi ning teie asukohta ei saa kindlaks määrata. Monitor 
mõõdab lihtsalt teie liikumiskordi ja liikumise intensiivsust, ei midagi muud. Sellega ei ole võimalik teie 
asukohta jälgida või ükskõik millist muud teavet koguda. 

Kas te nüüd olete nõus mõõtmises osalema?
1. Jah
5. Ei

AX013_Skin (REFUSAL CONVERSION SKIN)
Kui ma õieti aru saan, siis arvate, et see teip, millega te monitori reiele kinnitate, võib nahka 
kahjustada või vallandada allergilise reaktsiooni. Teip on spetsiaalselt mõeldud pikemaks kokkupuuteks 
nahaga. Seda kasutatakse meditsiinilistel eesmärkidel, kui inimesed peavad kandma seadmeid otse 
nahal rohkem kui 8 päeva jooksul. Sellepärast on allergilise reaktsiooni võimalus väike.

Kas te nüüd olete nõus mõõtmises osalema?
1. Jah
5. Ei



ENDIF
IF (((SP IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

ENDIF
IF ((((((((AX002_Willingness = a1 OR (AX007_NotActive = a1) OR (AX008_TooOld = a1) OR (AX009_WorkOrHobby

= a1) OR (AX010_Absence = a1) OR (AX011_NoBurden = a1) OR (AX012_Privacy = a1) OR (AX013_Skin = a1))

ELSE

ENDIF

ENDIF

AX004_OtherReasons (OTHER REASON WHY NOT PARTICIPATE IN AX STUDY)

Täpsustage muud põhjused.
STRING

AX006_Outro (THANK YOU YES AX)
Tänan teid. Kaheksa päeva möödudes eemaldage monitor. Võtan teiega uuesti ühendust katse lõppemisel, et 
monitor tagasi võtta.

Jätkame järgmise teemaga.
1. Jätkake

AX005_ThankYouNo (THANK YOU NO AX)
Tänan teid. Jätkame nüüd järgmise teemaga.
1. Jätkake

SP001_Intro (INTRODUCTION SP)
Edasi räägime sellest, millist abi te olete andnud tuttavatele inimestele või saanud ise tuttavatelt inimestelt.
1. Jätkake

SP002_HelpFrom (RECEIVED HELP FROM OTHERS)
Vaadake kaarti 29. Kas mõni pereliige väljaspool leibkonda, sõber või naaber on VIIMASE 12 KUU jooksul TEILE osutanud 
kaardil nimetatud abi?
1. Jah
5. Ei

IF (SP002_HelpFrom = a1)

SP003_FromWhoHelp (WHO GAVE YOU HELP)
Milline [muu] pereliige väljaspool leibkonda, sõber või naaber on TEID VIIMASE 12 KUU jooksul aidanud?
1. Abikaasa/elukaaslane
2. Ema
3. Isa
4. Ämm
5. Äi
6. Kasuema
7. Kasuisa
8. Vend
9. Õde
10. Laps
11. Kasulaps/praeguse elukaaslase laps
12. Väimees
13. Minia
14. Lapselaps
15. Vanavanem
16. Tädi
17. Onu
18. Õe-/vennatütar
19. Õe-/vennapoeg
20. Muu sugulane
21. Sõber
22. (Endine) kolleeg/kaastöötaja
23. Naaber
24. Endine abikaasa/elukaaslane
25. Kirikuõpetaja, preester või muu vaimulik
26. (Psühho-,manuaal-)terapeut või muu professionaalne abistaja
27. Majapidaja/koduõde
96. Mitte ükski nendest

IF ((SP003_FromWhoHelp = a10 OR (SP003_FromWhoHelp = a11))

SP027_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Milline laps?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Muu laps;

IF (SP027_WhatChild = a96)



ELSE

ENDIF
SP004_TypesOfHelp (WHICH TYPES OF HELP)

Vaadake kaarti 29. Millist liiki abi see inimene viimase 12 kuu jooksul osutas?
Märkige kõik sobivad vastused;
SET OF 1. Abi isikuhooldusel (nt. riietumisel, vannis või duši all käimisel, söömisel, voodist tõusmisel või voodisse 
heitmisel, tualeti kasutamisel)
2. Abi praktilistes majapidamistöödes, nt remonditöödel, aiatöödel, transpordiabi, poeskäimisel, majapidamises
3. Abi paberimajanduses, nt dokumentide täitmisel, rahaliste või õiguslike küsimuste lahendamisel

SP005_HowOftenHelpRec (HOW OFTEN RECEIVED HELP FROM THIS PERSON)
Kui sageli VIIMASE 12 KUU jooksul olete te sellelt inimeselt abi saanud? Kas...
Lugege ette;
1. peaaegu iga päev
2. peaaegu iga nädal
3. peaaegu iga kuu
4. harvem

IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[1] LOOP cnt1 := 2 TO 3

ENDIF

SP023_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Märkige lapse nimi
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

SP028_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Kas see [{Suhete nimekiri}] on see isik, keda varem nimetasite?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Muu isik;

SP007_OtherHelper (ANY OTHER HELPER FROM OUTSIDE THE HOUSEHOLD)
(Vaadake kaarti 29) Kas mõni teine pereliige väljaspoolt leibkonda, sõber või naaber on andnud teile abi 
isikuhoolduses või praktilistes majapidamistöödes?
1. Jah
5. Ei

IF (HelpFromOther[cnt1 - 1].SP007_OtherHelper = a1)

SP003_FromWhoHelp (WHO GAVE YOU HELP)
Milline [muu] pereliige väljaspool leibkonda, sõber või naaber on TEID VIIMASE 12 KUU jooksul 
aidanud?
1. Abikaasa/elukaaslane
2. Ema
3. Isa
4. Ämm
5. Äi
6. Kasuema
7. Kasuisa
8. Vend
9. Õde
10. Laps
11. Kasulaps/praeguse elukaaslase laps
12. Väimees
13. Minia
14. Lapselaps
15. Vanavanem
16. Tädi
17. Onu
18. Õe-/vennatütar
19. Õe-/vennapoeg
20. Muu sugulane
21. Sõber
22. (Endine) kolleeg/kaastöötaja
23. Naaber
24. Endine abikaasa/elukaaslane
25. Kirikuõpetaja, preester või muu vaimulik
26. (Psühho-,manuaal-)terapeut või muu professionaalne abistaja
27. Majapidaja/koduõde
96. Mitte ükski nendest

IF ((SP003_FromWhoHelp = a10 OR (SP003_FromWhoHelp = a11))

SP027_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Milline laps?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];



ENDIF
SP008_GiveHelp (GIVEN HELP IN THE TIME SINCE THE LAST INTERVIEW)

Nüüd küsin teilt abi kohta, mida olete teistele andnud. Vaadake kaarti 29. Kas te olete viimase kaheteistkümne kuu 
jooksul andnud isiklikult kaardil loetletud abi mõnele pereliikmele väljaspool leibkonda, sõbrale või naabrile?
ÄRGE ARVESTAGE LAPSELASTEGA TEGELEMIST, SELLEST RÄÄGITAKSE HILJEM KÜSIMUSES SP014.
1. Jah
5. Ei

IF (SP008_GiveHelp = a1)

ENDLOOP
ENDIF

ELSE

ENDIF
SP004_TypesOfHelp (WHICH TYPES OF HELP)

Vaadake kaarti 29. Millist liiki abi see inimene viimase 12 kuu jooksul osutas?
Märkige kõik sobivad vastused;
SET OF 1. Abi isikuhooldusel (nt. riietumisel, vannis või duši all käimisel, söömisel, voodist tõusmisel 
või voodisse heitmisel, tualeti kasutamisel)
2. Abi praktilistes majapidamistöödes, nt remonditöödel, aiatöödel, transpordiabi, poeskäimisel, 
majapidamises
3. Abi paberimajanduses, nt dokumentide täitmisel, rahaliste või õiguslike küsimuste lahendamisel

SP005_HowOftenHelpRec (HOW OFTEN RECEIVED HELP FROM THIS PERSON)
Kui sageli VIIMASE 12 KUU jooksul olete te sellelt inimeselt abi saanud? Kas...
Lugege ette;
1. peaaegu iga päev
2. peaaegu iga nädal
3. peaaegu iga kuu
4. harvem

IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[cnt1] 

^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Muu laps;

IF (SP027_WhatChild = a96)

ENDIF

SP023_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Märkige lapse nimi
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

SP028_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Kas see [{Suhete nimekiri}] on see isik, keda varem nimetasite?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Muu isik;

SP007_OtherHelper (ANY OTHER HELPER FROM OUTSIDE THE HOUSEHOLD)
(Vaadake kaarti 29) Kas mõni teine pereliige väljaspoolt leibkonda, sõber või naaber on andnud 
teile abi isikuhoolduses või praktilistes majapidamistöödes?
1. Jah
5. Ei

SP009_ToWhomGiveHelp (TO WHOM DID YOU GIVE HELP)
Millist [teist] pereliiget väljaspool leibkonda, sõpra, naabrit või muud isikut te olete VIIMASE 12 KUU jooksul [kõige 
sagedamini] abistanud?
1. Abikaasa/elukaaslane
2. Ema
3. Isa
4. Ämm
5. Äi
6. Kasuema
7. Kasuisa
8. Vend
9. Õde
10. Laps
11. Kasulaps/praeguse elukaaslase laps
12. Väimees
13. Minia
14. Lapselaps
15. Vanavanem
16. Tädi
17. Onu



18. Õe-/vennatütar
19. Õe-/vennapoeg
20. Muu sugulane
21. Sõber
22. (Endine) kolleeg/kaastöötaja
23. Naaber
24. Endine abikaasa/elukaaslane
25. Kirikuõpetaja, preester või muu vaimulik
26. (Psühho-,manuaal-)terapeut või muu professionaalne abistaja
27. Majapidaja/koduõde
96. Mitte ükski nendest

IF ((SP009_ToWhomGiveHelp = a10 OR (SP009_ToWhomGiveHelp = a11))

ELSE

ENDIF
SP010_TypesOfHelpGiven (WHICH TYPES OF HELP)

Vaadake kaarti 29. Millist liiki abi olete te sellele inimesele andnud viimase 12 kuu jooksul?
Märkige kõik sobivad vastused; Dokumentide täitmise all mõeldakse ka internetis täidetavaid vorme ja avaldusi.
SET OF 1. Abi isikuhooldusel (nt. riietumisel, vannis või duši all käimisel, söömisel, voodist tõusmisel või voodisse 
heitmisel, tualeti kasutamisel)
2. Abi praktilistes majapidamistöödes, nt remonditöödel, aiatöödel, transpordiabi, poeskäimisel, majapidamises
3. Abi paberimajanduses, nt dokumentide täitmisel, rahaliste või õiguslike küsimuste lahendamisel

SP011_HowOftGiveHelp (HOW OFTEN GIVE HELP)
Mitu korda viimase 12 kuu jooksul olete te kokku seda inimest abistanud? Kas ...
Lugege ette;
1. peaaegu iga päev
2. peaaegu iga nädal
3. peaaegu iga kuu
4. harvem

IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[1] LOOP cnt2 := 2 TO 3

SP029_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Milline laps?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Muu laps;

IF (SP029_WhatChild = a96)

ENDIF

SP024_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Märkige lapse nimi
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

SP030_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Kas see on [{Suhtevõrgustik}] isik, keda te eelnevalt mainisite?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Muu isik;

SP013_GiveHelpToOth (HAVE YOU GIVEN HELP TO OTHERS)
(Vaadake kaarti 29) Kas te olete osutanud veel mõnele pereliikmele väljaspool leibkonda, sõbrale või naabrile 
abi isikuhooldusel või praktilistes majapidamistöödes?
1. Jah
5. Ei

IF (HelpFromOutside[cnt2 - 1].SP013_GiveHelpToOth = a1)

SP009_ToWhomGiveHelp (TO WHOM DID YOU GIVE HELP)
Millist [teist] pereliiget väljaspool leibkonda, sõpra, naabrit või muud isikut te olete VIIMASE 12 KUU 
jooksul [kõige sagedamini] abistanud?
1. Abikaasa/elukaaslane
2. Ema
3. Isa



4. Ämm
5. Äi
6. Kasuema
7. Kasuisa
8. Vend
9. Õde
10. Laps
11. Kasulaps/praeguse elukaaslase laps
12. Väimees
13. Minia
14. Lapselaps
15. Vanavanem
16. Tädi
17. Onu
18. Õe-/vennatütar
19. Õe-/vennapoeg
20. Muu sugulane
21. Sõber
22. (Endine) kolleeg/kaastöötaja
23. Naaber
24. Endine abikaasa/elukaaslane
25. Kirikuõpetaja, preester või muu vaimulik
26. (Psühho-,manuaal-)terapeut või muu professionaalne abistaja
27. Majapidaja/koduõde
96. Mitte ükski nendest

IF ((SP009_ToWhomGiveHelp = a10 OR (SP009_ToWhomGiveHelp = a11))

ELSE

ENDIF
SP010_TypesOfHelpGiven (WHICH TYPES OF HELP)

Vaadake kaarti 29. Millist liiki abi olete te sellele inimesele andnud viimase 12 kuu jooksul?
Märkige kõik sobivad vastused; Dokumentide täitmise all mõeldakse ka internetis täidetavaid vorme ja 
avaldusi.
SET OF 1. Abi isikuhooldusel (nt. riietumisel, vannis või duši all käimisel, söömisel, voodist tõusmisel 
või voodisse heitmisel, tualeti kasutamisel)
2. Abi praktilistes majapidamistöödes, nt remonditöödel, aiatöödel, transpordiabi, poeskäimisel, 
majapidamises
3. Abi paberimajanduses, nt dokumentide täitmisel, rahaliste või õiguslike küsimuste lahendamisel

SP011_HowOftGiveHelp (HOW OFTEN GIVE HELP)
Mitu korda viimase 12 kuu jooksul olete te kokku seda inimest abistanud? Kas ...
Lugege ette;
1. peaaegu iga päev
2. peaaegu iga nädal
3. peaaegu iga kuu
4. harvem

IF (piIndex <> 3)

SP029_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Milline laps?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Muu laps;

IF (SP029_WhatChild = a96)

ENDIF

SP024_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Märkige lapse nimi
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

SP030_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Kas see on [{Suhtevõrgustik}] isik, keda te eelnevalt mainisite?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Muu isik;

SP013_GiveHelpToOth (HAVE YOU GIVEN HELP TO OTHERS)



ENDIF
IF ((Sec_CH.CH021_NoGrandChild > 0 OR (MN039_NumGrCh > 0))

ENDIF
IF (MN013_HHSize > 1)

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
[cnt2] 

(Vaadake kaarti 29) Kas te olete osutanud veel mõnele pereliikmele väljaspool leibkonda, 
sõbrale või naabrile abi isikuhooldusel või praktilistes majapidamistöödes?
1. Jah
5. Ei

SP014_LkAftGrCh (LOOK AFTER GRANDCHILDREN)
Kas te olete VIIMASE 12 KUU jooksul pidevalt või aeg-ajalt hoidnud vanemate äraolekul [oma lapselast/ oma 
lapselapsi] ?
1. Jah
5. Ei

IF (SP014_LkAftGrCh = a1)

ENDIF

SP015_ParentLkAftGrChild (PARENTS FROM GRANDCHILDREN)
Milline laps/lapsed  [1. on selle lapselapse vanem/ 2. on nende lapselaste vanemad], keda te olete hoidnud?
Märkige kõik sobivad vastused;
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
21. surnud laps(ed);

LOOP cnt3 := 1 TO 20

ENDLOOP

IF ((cnt3 IN (SP015_ParentLkAftGrChild))

ENDIF

SP016_HowOftGrCh (HOW OFTEN DO YOU LOOK AFTER GRANDCHILDREN)
Kui sageli te VIIMASE 12 KUU jooksul olete ^FLChildName; last/ lapsi hoidnud, kas 
keskmiselt ...
Lugege ette;
1. peaaegu iga päev
2. peaaegu iga nädal
3. peaaegu iga kuu
4. harvem

[cnt3] 

SP018_GiveHelpInHH (GIVEN HELP TO SOMEONE IN THE HOUSEHOLD)
Räägime nüüd isikuhooldusest teie leibkonnas. Palun arvestage abi, mida te osutasite iga päev või peaaegu iga päev 
vähemalt 3 kuu jooksul. Kas te olete VIIMASE 12 KUU jooksul kedagi oma leibkonnaliikmetest regulaarselt 
ABISTANUD isikuhooldusel (söömisel, riietumisel, vannis või duši all käimisel, tualeti kasutamisel, voodist tõusmisel 
või voodisse heitmisel)?
Ärge arvestage lühikesest haigestumisest tingitud abistamist.
1. Jah
5. Ei

IF (SP018_GiveHelpInHH = a1)

SP019_ToWhomGiveHelpInHH (TO WHOM GIVEN HELP IN THIS HOUSEHOLD)
Kes see on?
Märkige kõik sobivad vastused;
SET OF 1. Abikaasa/elukaaslane
2. Ema
3. Isa
4. Ämm
5. Äi
6. Kasuema
7. Kasuisa
8. Vend
9. Õde
10. Laps
11. Kasulaps/praeguse elukaaslase laps
12. Väimees
13. Minia
14. Lapselaps
15. Vanavanem
16. Tädi
17. Onu
18. Õe-/vennatütar



ENDIF
IF ((NOT((a96 IN (Sec_PH.Health_B2.PH048_HeADLa)) AND (NOT((a96 IN (Sec_PH.Health_B2.PH049_HeADLb))))

19. Õe-/vennapoeg
20. Muu sugulane
21. Sõber
22. (Endine) kolleeg/kaastöötaja
23. Naaber
24. Endine abikaasa/elukaaslane
25. Kirikuõpetaja, preester või muu vaimulik
26. (Psühho-,manuaal-)terapeut või muu professionaalne abistaja
27. Majapidaja/koduõde
96. Mitte ükski nendest

CHECK: (NOT((count(SP019_ToWhomGiveHelpInHH) > 1 AND ((96 IN (SP019_ToWhomGiveHelpInHH)))) [Ei 
saa teha valikut ""mitte ükski neist"" koos mõne teise vastusega. Muutke oma vastust.;] IF (((a10 IN 
(SP019_ToWhomGiveHelpInHH) OR ((a11 IN (SP019_ToWhomGiveHelpInHH)))

ELSE

ENDIF

SP031_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Milline laps (millised lapsed)?
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Muu laps;

IF ((a96 IN (SP031_WhatChild))

ENDIF

SP025_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Märkige lapse nimi.
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

SP032_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Kas see on isik (Kas need on isikud), keda varem nimetasite?
SET OF ^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Muu isik;

SP020_RecHelpPersCareInHH (SOMEONE IN THIS HOUSEHOLD HELPED YOU REGULARLY WITH PERSONAL CARE)
Palun arvestage abi, mida teile OSUTATI iga päev või peaaegu iga päev vähemalt 3 kuu jooksul. Kas keegi 
teie leibkonnaliikmetest on VIIMASE 12 KUU jooksul teid ennast regulaarselt abistanud isikuhooldusel 
(söömisel, riietumisel, vannis või duši all käimisel, tualeti kasutamisel, voodist tõusmisel või voodisse 
heitmisel) ?
Ärge arvestage lühikesest haigestumisest tingitud abistamist. Regulaarse abi all peetakse silmas igapäevast 
või peaaegu igapäevast abi vähemalt kolme kuu vältel..
1. Jah
5. Ei

IF (SP020_RecHelpPersCareInHH = a1)

SP021_FromWhomHelpInHH (WHO HELPES YOU WITH PERSONAL CARE IN THE HOUSEHOLD)
Kes see on?
Märkige kõik sobivad vastused;
SET OF 1. Abikaasa/elukaaslane
2. Ema
3. Isa
4. Ämm
5. Äi
6. Kasuema
7. Kasuisa
8. Vend
9. Õde
10. Laps
11. Kasulaps/praeguse elukaaslase laps
12. Väimees
13. Minia
14. Lapselaps
15. Vanavanem



ENDIF
IF (((FT IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
SP022_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN SP)

KONTROLLKÜSIMUS: Kes vastas selle mooduli küsimustele?
1. Ainult vastaja
2. Vastaja ja asendusvastaja
3. Ainult asendusvastaja

ENDIF
ENDIF

16. Tädi
17. Onu
18. Õe-/vennatütar
19. Õe-/vennapoeg
20. Muu sugulane
21. Sõber
22. (Endine) kolleeg/kaastöötaja
23. Naaber
24. Endine abikaasa/elukaaslane
25. Kirikuõpetaja, preester või muu vaimulik
26. (Psühho-,manuaal-)terapeut või muu professionaalne abistaja
27. Majapidaja/koduõde
96. Mitte ükski nendest

CHECK: (NOT((count(SP021_FromWhomHelpInHH) > 1 AND ((96 IN (SP021_FromWhomHelpInHH)))) 
[Ei saa teha valikut ""mitte ükski neist"" koos mõne teise vastusega. Muutke oma vastust.;] IF (((a10 
IN (SP021_FromWhomHelpInHH) OR ((a11 IN (SP021_FromWhomHelpInHH)))

ELSE

ENDIF

SP033_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Milline laps (Millised lapsed)?
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Muu laps;

IF ((a96 IN (SP033_WhatChild))

ENDIF

SP026_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Märkige lapse nimi
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

SP034_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Kas see on isik (Kas need on isikud), keda varem nimetasite?
SET OF ^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Muu isik;

IF (piMode = a1)

ELSE

ENDIF
IF (MN007_NumFinR = 1)

IF (piMode = a2)

ENDIF

CM003_RespFin (CHOICE RESPONDENT FINANCE)
Intervjuu lõpupoole esitan teile küsimusi leibkonna ja perekonna majandusliku olukorra kohta, näiteks 
säästude kohta vanaduspõlveks ja rahalise abi andmise kohta lastele või teistele sugulastele. Esitan need 
küsimused ainult ühele teist. Öelge palun, kumb teist oskaks neile küsimustele paremini vastata?
Märkige ainult üks majandusliku olukorra kohta käivatele küsimustele vastaja
1. ^MN002_Person[1].Name;
2. ^MN002_Person[2].Name;



FT001_Intro (INTRODUCTION FINANCIAL TRANSFERS)
Järgmised küsimused puudutavad kingitusi ja abi, mida üksteisele antakse - näiteks vanematele, lastele, 
lapselastele või muudele sugulastele, aga ka sõpradele või naabritele.
1. Jätkake

FT002_GiveFiGift250 (GIVEN FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Mõelge nüüd kingituste peale, mida teie [või] [teie] [abikaasa/ elukaaslane] olete teinud viimase 12 kuu jooksul. 
Ärge arvestage kulutusi ühisele eluasemele või toidule. Kas te olete kinkinud raha või esemeid või andnud muul 
moel materiaalset abi mõnele isikule kas oma leibkonnas või väljaspool oma leibkonda üle ^FL250; ^FLCurr; 
väärtuses?
Võtke arvesse raha andmist arstiabi, kindlustuse või hariduse eest tasumiseks, kodu soetamiseks või muude selliste 
kulude katmiseks. Ärge arvestage laene või annetusi heategevuseks.
1. Jah
5. Ei

IF (FT002_GiveFiGift250 = a1)

FT003_ToWhomFiGift250 (TO WHOM DID YOU PROVIDE FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Kellele [veel] teie [või] [teie] [abikaasa/ elukaaslane] [VIIMASE 12 KUU jooksul] sellist rahalist abi osutasite 
või kingituse tegite? [Nimetage inimene, kellele te kõige suurema kingituse tegite või keda te kõige rohkem 
aitasite.]
Raha ja kingituste andmist on võimalik küsida kolme isiku kohta.
1. Abikaasa/elukaaslane
2. Ema
3. Isa
4. Ämm
5. Äi
6. Kasuema
7. Kasuisa
8. Vend
9. Õde
10. Laps
11. Kasulaps/praeguse elukaaslase laps
12. Väimees
13. Minia
14. Lapselaps
15. Vanavanem
16. Tädi
17. Onu
18. Õe-/vennatütar
19. Õe-/vennapoeg
20. Muu sugulane
21. Sõber
22. (Endine) kolleeg/kaastöötaja
23. Naaber
24. Endine abikaasa/elukaaslane
25. Kirikuõpetaja, preester või muu vaimulik
26. (Psühho-,manuaal-)terapeut või muu professionaalne abistaja
27. Majapidaja/koduõde
96. Mitte ükski nendest

IF ((FT003_ToWhomFiGift250 = a10 OR (FT003_ToWhomFiGift250 = a11))

ELSE

FT032_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Milline laps?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Muu laps;

IF (FT032_WhatChild = a96)

ENDIF

FT022_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Märkige lapse nimi.
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

FT033_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Kas see on [{suhtevõrgustik}] isik, keda te eelnevalt mainisite?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];



ENDIF
IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[1] LOOP cnt1 := 2 TO 3

ENDIF

^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Muu isik;

FT007_OthPFiGift250 (OTHER PERSONS GIVEN FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Mõeldes VIIMASELE 12 KUULE, kas teie [või][teie][abikaasa/ elukaaslane] olete kinkinud raha või 
esemeid või andnud muul moel materiaalset abi veel mõnele isikule oma leibkonnas või väljaspool 
leibkonda vähemalt ^FL250; ^FLCurr; väärtuses?
1. Jah
5. Ei

IF (FT_Given_FinancialAssistance_LOOP[cnt1 - 1].FT007_OthPFiGift250 = a1)

FT003_ToWhomFiGift250 (TO WHOM DID YOU PROVIDE FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Kellele [veel] teie [või] [teie] [abikaasa/ elukaaslane] [VIIMASE 12 KUU jooksul] sellist rahalist 
abi osutasite või kingituse tegite? [Nimetage inimene, kellele te kõige suurema kingituse tegite 
või keda te kõige rohkem aitasite.]
Raha ja kingituste andmist on võimalik küsida kolme isiku kohta.
1. Abikaasa/elukaaslane
2. Ema
3. Isa
4. Ämm
5. Äi
6. Kasuema
7. Kasuisa
8. Vend
9. Õde
10. Laps
11. Kasulaps/praeguse elukaaslase laps
12. Väimees
13. Minia
14. Lapselaps
15. Vanavanem
16. Tädi
17. Onu
18. Õe-/vennatütar
19. Õe-/vennapoeg
20. Muu sugulane
21. Sõber
22. (Endine) kolleeg/kaastöötaja
23. Naaber
24. Endine abikaasa/elukaaslane
25. Kirikuõpetaja, preester või muu vaimulik
26. (Psühho-,manuaal-)terapeut või muu professionaalne abistaja
27. Majapidaja/koduõde
96. Mitte ükski nendest

IF ((FT003_ToWhomFiGift250 = a10 OR (FT003_ToWhomFiGift250 = a11))

ELSE

FT032_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Milline laps?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Muu laps;

IF (FT032_WhatChild = a96)

ENDIF

FT022_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Märkige lapse nimi.
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

FT033_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Kas see on [{suhtevõrgustik}] isik, keda te eelnevalt mainisite?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];



ENDIF
FT008_Intro2 (INTRODUCTION RECEIVE)

Nüüd räägime rahalistest kingitustest või materiaalsest abist, mida te olete saanud.
1. Jätkake

FT009_RecFiGift250 (RECEIVED FINANCIAL GIFT OF 250 OR MORE)
Mõelge nüüd kingituste või abi peale, mida teie[või][teie][abikaasa/ elukaaslane] olete saanud. Ärge arvestage 
kulutusi ühisele eluasemele või toidule. Kas te olete viimase 12 kuu jooksul saanud raha, esemete või muu 
materiaalse abi näol kingitusi mõnelt isikult kas oma leibkonnas või väljaspool enda leibkonda vähemalt ^FL250; 
^FLCurr; väärtuses?
Kingituse all peame silmas raha saamist näiteks arstiabi, kindlustuse või hariduse eest tasumiseks või kodu 
soetamiseks või selliste kulude katmist teiste poolt. Ärge arvestage laenude või pärimise teel saadud raha.
1. Jah
5. Ei

IF (FT009_RecFiGift250 = a1)

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[cnt1] 

ENDIF

^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Muu isik;

FT007_OthPFiGift250 (OTHER PERSONS GIVEN FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Mõeldes VIIMASELE 12 KUULE, kas teie [või][teie][abikaasa/ elukaaslane]
olete kinkinud raha või esemeid või andnud muul moel materiaalset abi veel mõnele 
isikule oma leibkonnas või väljaspool leibkonda vähemalt ^FL250; ^FLCurr; väärtuses?
1. Jah
5. Ei

FT010_FromWhoFiGift250 (FROM WHOM RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Kes[veel] teile[või][teie][abikaasale/ elukaaslasele] [VIIMASE 12 KUU jooksul] sellist rahalist abi osutas või 
kingitusi tegi?[Nimetage palun isik, kes on teile kõige rohkem kinke teinud või teid abistanud]
Raha ja kingituste saamist on võimalik küsida kolme isiku kohta.
1. Abikaasa/elukaaslane
2. Ema
3. Isa
4. Ämm
5. Äi
6. Kasuema
7. Kasuisa
8. Vend
9. Õde
10. Laps
11. Kasulaps/praeguse elukaaslase laps
12. Väimees
13. Minia
14. Lapselaps
15. Vanavanem
16. Tädi
17. Onu
18. Õe-/vennatütar
19. Õe-/vennapoeg
20. Muu sugulane
21. Sõber
22. (Endine) kolleeg/kaastöötaja
23. Naaber
24. Endine abikaasa/elukaaslane
25. Kirikuõpetaja, preester või muu vaimulik
26. (Psühho-,manuaal-)terapeut või muu professionaalne abistaja
27. Majapidaja/koduõde
96. Mitte ükski nendest

IF ((FT010_FromWhoFiGift250 = a10 OR (FT010_FromWhoFiGift250 = a11))

FT034_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Milline laps?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Muu laps;

IF (FT034_WhatChild = a96)



ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[1] LOOP cnt2 := 2 TO 3

ENDIF

FT023_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Märkige lapse nimi.
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT035_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Kas see on [{suhtevõrgustik}] isik, keda te eelnevalt mainisite?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Muu isik;

FT014_FromOthPFiGift250 (FROM OTHER PERSONS RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
(Mõeldes VIIMASELE 12 KUULE), kas olete teie[või][teie][abikaasa/ elukaaslane] saanud raha, esemeid 
või muud materiaalset abi veel mõnelt isikult oma leibkonnas või väljaspool leibkonda vähemalt 
^FL250; ^FLCurr; väärtuses?
1. Jah
5. Ei

IF (FT_Provide_FinancialAssistance_LOOP[cnt2 - 1].FT014_FromOthPFiGift250 = a1)

FT010_FromWhoFiGift250 (FROM WHOM RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Kes[veel] teile[või][teie][abikaasale/ elukaaslasele] [VIIMASE 12 KUU jooksul] sellist rahalist abi 
osutas või kingitusi tegi?[Nimetage palun isik, kes on teile kõige rohkem kinke teinud või teid 
abistanud]
Raha ja kingituste saamist on võimalik küsida kolme isiku kohta.
1. Abikaasa/elukaaslane
2. Ema
3. Isa
4. Ämm
5. Äi
6. Kasuema
7. Kasuisa
8. Vend
9. Õde
10. Laps
11. Kasulaps/praeguse elukaaslase laps
12. Väimees
13. Minia
14. Lapselaps
15. Vanavanem
16. Tädi
17. Onu
18. Õe-/vennatütar
19. Õe-/vennapoeg
20. Muu sugulane
21. Sõber
22. (Endine) kolleeg/kaastöötaja
23. Naaber
24. Endine abikaasa/elukaaslane
25. Kirikuõpetaja, preester või muu vaimulik
26. (Psühho-,manuaal-)terapeut või muu professionaalne abistaja
27. Majapidaja/koduõde
96. Mitte ükski nendest

IF ((FT010_FromWhoFiGift250 = a10 OR (FT010_FromWhoFiGift250 = a11))

FT034_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Milline laps?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Muu laps;



ENDIF
FT015_EverRecInh5000 (EVER RECEIVED GIFT OR INHERITED MONEY 5000 OR MORE)

[Võtmata arvesse suuremaid kingitusi, millest me juba rääkisime/ Alates eelmisest intervjuust], kas teie[või][teie]
[abikaasa/ elukaaslane] olete [kunagi/ {Preloaded month and year}] saanud kingitusi või pärinud raha, asju või 
kinnisvara, mille väärtus ületab ^FL5000; ^FLCurr; ?
Ärge arvestage neid kingitusi, mida te olete juba nimetanud.
1. Jah
5. Ei

IF (FT015_EverRecInh5000 = a1)

ENDLOOP
ENDIF

ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[cnt2] 

IF (FT034_WhatChild = a96)

ENDIF

FT023_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Märkige lapse nimi.
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT035_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Kas see on [{suhtevõrgustik}] isik, keda te eelnevalt mainisite?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Muu isik;

FT014_FromOthPFiGift250 (FROM OTHER PERSONS RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
(Mõeldes VIIMASELE 12 KUULE), kas olete teie[või][teie][abikaasa/ elukaaslane] saanud 
raha, esemeid või muud materiaalset abi veel mõnelt isikult oma leibkonnas või väljaspool 
leibkonda vähemalt ^FL250; ^FLCurr; väärtuses?
1. Jah
5. Ei

IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ENDIF
FT017_FromWhomRecInh5000 (FROM WHOM INHERITED 5000 OR MORE)

Kellelt teie[või][teie][abikaasa/ elukaaslane] selle kingituse või päranduse saite?
1. Abikaasa/elukaaslane
2. Ema
3. Isa
4. Ämm
5. Äi
6. Kasuema
7. Kasuisa
8. Vend
9. Õde
10. Laps
11. Kasulaps/praeguse elukaaslase laps
12. Väimees
13. Minia
14. Lapselaps
15. Vanavanem
16. Tädi
17. Onu
18. Õe-/vennatütar
19. Õe-/vennapoeg
20. Muu sugulane
21. Sõber
22. (Endine) kolleeg/kaastöötaja
23. Naaber
24. Endine abikaasa/elukaaslane
25. Kirikuõpetaja, preester või muu vaimulik
26. (Psühho-,manuaal-)terapeut või muu professionaalne abistaja
27. Majapidaja/koduõde
96. Mitte ükski nendest

IF ((FT017_FromWhomRecInh5000 = a10 OR (FT017_FromWhomRecInh5000 = a11))

FT016_YearRecInh5000 (IN WHICH YEAR GIFT OR INHERITANCE RECEIVED)
[Mõelge kõige suurema kingituse või päranduse peale, mille te saite.] Mis aastal teie[või][teie]
[abikaasa/ elukaaslane] selle saite?
NUMBER [1905..2020]

FT036_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Milline laps?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];



ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 5)

ENDIF
[1] LOOP cnt3 := 2 TO 5

^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Muu laps;

IF (FT036_WhatChild = a96)

ENDIF

FT024_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Märkige lapse nimi.
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT037_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Kas see on [{suhtevõrgustik}] isik, keda te eelnevalt mainisite?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Muu isik;

FT020_MoreRecInh5000 (ANY FURTHER GIFT OR INHERITANCE)
Kas teie [või] [teie] [abikaasa/ elukaaslane] saite ^FL_FT020_5; veel mõne kingituse või päranduse, 
mille väärtus ületab ^FL5000; ^FLCurr;?
1. Jah
5. Ei

IF (FT_Receive_FinancialAssistance_LOOP[cnt3 - 1].FT020_MoreRecInh5000 = a1)

IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ENDIF
FT017_FromWhomRecInh5000 (FROM WHOM INHERITED 5000 OR MORE)

Kellelt teie[või][teie][abikaasa/ elukaaslane] selle kingituse või päranduse saite?
1. Abikaasa/elukaaslane
2. Ema
3. Isa
4. Ämm
5. Äi
6. Kasuema
7. Kasuisa
8. Vend
9. Õde
10. Laps
11. Kasulaps/praeguse elukaaslase laps
12. Väimees
13. Minia
14. Lapselaps
15. Vanavanem
16. Tädi
17. Onu
18. Õe-/vennatütar
19. Õe-/vennapoeg
20. Muu sugulane
21. Sõber
22. (Endine) kolleeg/kaastöötaja
23. Naaber
24. Endine abikaasa/elukaaslane
25. Kirikuõpetaja, preester või muu vaimulik
26. (Psühho-,manuaal-)terapeut või muu professionaalne abistaja
27. Majapidaja/koduõde
96. Mitte ükski nendest

IF ((FT017_FromWhomRecInh5000 = a10 OR (FT017_FromWhomRecInh5000 = a11))

FT016_YearRecInh5000 (IN WHICH YEAR GIFT OR INHERITANCE RECEIVED)
[Mõelge kõige suurema kingituse või päranduse peale, mille te saite.] Mis aastal teie[või]
[teie][abikaasa/ elukaaslane] selle saite?
NUMBER [1905..2020]

FT036_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)



ENDIF
FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE (EVER GIVEN GIFT 5000 OR MORE)

Kas te [või][teie][abikaasa/ elukaaslane] olete kinkinud[elus kunagi] kellelegi raha, asju või kinnisvara rohkem kui 
^FL5000; ^FLCurr; väärtuses, [arvesse võtmata suuremaid kingitusi, millest me oleme juba rääkinud/ alates meie 
eelmisest intervjuust]?
Ärge arvestage neid kingitusi, mida te olete juba nimetanud.
1. Jah
5. Ei

IF (FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE = a1)

ENDLOOP
ENDIF

ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 5)

ENDIF
[cnt3] 

Milline laps?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Muu laps;

IF (FT036_WhatChild = a96)

ENDIF

FT024_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Märkige lapse nimi.
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT037_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Kas see on [{suhtevõrgustik}] isik, keda te eelnevalt mainisite?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Muu isik;

FT020_MoreRecInh5000 (ANY FURTHER GIFT OR INHERITANCE)
Kas teie [või] [teie] [abikaasa/ elukaaslane] saite ^FL_FT020_5; veel mõne kingituse või 
päranduse, mille väärtus ületab ^FL5000; ^FLCurr;?
1. Jah
5. Ei

IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ENDIF
FT027_ToWhomGivInh5000 (TO WHOM GIVEN 5000 OR MORE)

Kellele teie[või][teie][abikaasa/ elukaaslane] selle kingituse andsite?
1. Abikaasa/elukaaslane
2. Ema
3. Isa
4. Ämm
5. Äi
6. Kasuema
7. Kasuisa
8. Vend
9. Õde
10. Laps
11. Kasulaps/praeguse elukaaslase laps
12. Väimees
13. Minia
14. Lapselaps
15. Vanavanem
16. Tädi

FT026_YearGivInh5000 (IN WHICH YEAR GIFT GIVEN)
[Mõelge nüüd kõige suuremast kingitusest, mida teie TEGITE.] Mis aastal teie[või][teie][abikaasa/ 
elukaaslane] selle kingituse tegite?
NUMBER [1905..2020]



17. Onu
18. Õe-/vennatütar
19. Õe-/vennapoeg
20. Muu sugulane
21. Sõber
22. (Endine) kolleeg/kaastöötaja
23. Naaber
24. Endine abikaasa/elukaaslane
25. Kirikuõpetaja, preester või muu vaimulik
26. (Psühho-,manuaal-)terapeut või muu professionaalne abistaja
27. Majapidaja/koduõde
96. Mitte ükski nendest

IF ((FT027_ToWhomGivInh5000 = a10 OR (FT027_ToWhomGivInh5000 = a11))

ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 5)

ENDIF
[1] LOOP cnt4 := 2 TO 5

FT038_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Milline laps?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Muu laps;

IF (FT038_WhatChild = a96)

ENDIF

FT028_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Märkige lapse nimi.
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT039_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Kas see on [{suhtevõrgustik}] isik, keda te eelnevalt mainisite?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Muu isik;

FT031_MoreGivInh5000 (ANY FURTHER GIFT)
Kas teie[või][teie][abikaasa/ elukaaslane] tegite veel mõne kingituse väärtuses üle ^FL5000; 
^FLCurr;^FL_FT031_4;?
1. Jah
5. Ei

IF (FT_Give_FinancialAssistance_LOOP[cnt4 - 1].FT031_MoreGivInh5000 = a1)

IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ENDIF
FT027_ToWhomGivInh5000 (TO WHOM GIVEN 5000 OR MORE)

Kellele teie[või][teie][abikaasa/ elukaaslane] selle kingituse andsite?
1. Abikaasa/elukaaslane
2. Ema
3. Isa
4. Ämm
5. Äi
6. Kasuema
7. Kasuisa
8. Vend
9. Õde
10. Laps

FT026_YearGivInh5000 (IN WHICH YEAR GIFT GIVEN)
[Mõelge nüüd kõige suuremast kingitusest, mida teie TEGITE.] Mis aastal teie[või][teie]
[abikaasa/ elukaaslane] selle kingituse tegite?
NUMBER [1905..2020]



ENDIF
IF (((HO IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

ENDIF
FT021_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN FT)

KONTROLLKÜSIMUS: Kes vastas selle mooduli küsimustele?
1. Ainult vastaja
2. Vastaja ja asendusvastaja
3. Ainult asendusvastaja

ENDLOOP
ENDIF

11. Kasulaps/praeguse elukaaslase laps
12. Väimees
13. Minia
14. Lapselaps
15. Vanavanem
16. Tädi
17. Onu
18. Õe-/vennatütar
19. Õe-/vennapoeg
20. Muu sugulane
21. Sõber
22. (Endine) kolleeg/kaastöötaja
23. Naaber
24. Endine abikaasa/elukaaslane
25. Kirikuõpetaja, preester või muu vaimulik
26. (Psühho-,manuaal-)terapeut või muu professionaalne abistaja
27. Majapidaja/koduõde
96. Mitte ükski nendest

IF ((FT027_ToWhomGivInh5000 = a10 OR (FT027_ToWhomGivInh5000 = a11))

ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 5)

ENDIF
[cnt4] 

FT038_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Milline laps?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Muu laps;

IF (FT038_WhatChild = a96)

ENDIF

FT028_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Märkige lapse nimi.
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT039_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Kas see on [{suhtevõrgustik}] isik, keda te eelnevalt mainisite?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Muu isik;

FT031_MoreGivInh5000 (ANY FURTHER GIFT)
Kas teie[või][teie][abikaasa/ elukaaslane] tegite veel mõne kingituse väärtuses üle 
^FL5000; ^FLCurr;^FL_FT031_4;?
1. Jah
5. Ei

IF ((MN008_NumHHR = 1 AND (MN024_NursingHome = a1))

HO001_Place (INTERVIEW IN HOUSE R)



ENDIF
IF (MN008_NumHHR = 1)

Kas küsitlus toimub vastaja kodus?
1. Jah
5. Ei

IF (MN024_NursingHome = a2)

HO061_YrsAcc (YEARS IN ACCOMMODATION)
Edasi räägime teie praegusest elukohast. Mitu aastat olete te oma praeguses kodus elanud?
Ümardage täisaastateks.
NUMBER [1..120]

HO662_PayNursHome (OUT OF POCKET FOR NURSING HOME)
Kas te maksate oma taskust (sugulaste panus arvestatakse oma taskust maksmiseks) oma hooldekodu koha 
eest? "Oma taskust" viitab kulutustele, mida ei hüvita era- või riiklik kindlustus või mille eest ei maksta 
hüvitisi. Kulutused hõlmavad näiteks tasu toa, söögi, hoolduse, pesu pesemise või tööde ja teenuste eest 
nagu vesi, elekter, gaas või küte jne.
1. Jah
5. Ei

IF (HO662_PayNursHome = a1)

ENDIF
HO075_OwnRealEstate (OWN REAL ESTATE)

Kas teil on teisi eluasemeid, suvilaid, muud kinnisvara, maad, või metsa, kaasa arvatud eluase, kus elasite 
enne sellesse hooldekodusse kolimist? Ärge arvestage puhkuseosakuid ja oma ettevõttele kuuluvat vara.
Ärge arvestage puhkuseosakuid ja oma ettevõttele kuuluvat vara.
1. Jah
5. Ei

IF (HO075_OwnRealEstate = a1)

HO665_LastPayment (LAST PAYMENT)
Kui palju te ligikaudu tavalisel kuul oma taskust maksate?
Märkige summa ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (HO665_LastPayment = NONRESPONSE)

ENDIF
HO666_PayCoverNursHome (PAYMENT COVERING NURSING HOME)

Vaadake kaarti 30. Mida see makse sisaldas?
Märkige kõik sobivad vastused;. Lugege vajadusel ette.
SET OF 1. Ruumi üür
2. Söök
3. Õendus- ja hooldusteenused
4. Rehabilitatsioon ja muud terviseteenused
5. Pesupesemine
6. kommunaalkulud nagu vesi, elekter ja küte
7. Muud kulud
96. Ei ükski neist

CHECK: (NOT((count(HO666_PayCoverNursHome) > 1 AND ((96 IN (HO666_PayCoverNursHome)))) [Ei 
saa teha valikut ""mitte ükski neist"" koos mõne teise vastusega. Muutke oma vastust.;]
HO080_NHCosts (INCOME SOURCES USED TO COVER NURSING HOME EXPENSES)

Meil on oluline mõista, kuidas inimesed hooldekodukuludega toime tulevad. Sellepärast esitan veel ühe 
küsimuse selle kohta. Vaadake kaarti 31. Milliseid loetletud sissetulekuallikatest kasutatakse teie 
kulude katmiseks?
Märkige kõik sobivad vastused; Kui KOV katab hooldekodukulusid, mida inimene peaks küll ise 
maksma, aga ei suuda, siis arvestage seda eluasemetoetusena.
SET OF 1. Pension (teie või abikaasa oma)
2. Muud sissetulekuallikad, näiteks kinnisvara väljaüürimine, annuiteedid jne.
3. Raha või säästud (teie või teie abikaasa omad), kaasa arvatud elukindlustuspoliisid
4. Laste või lapselaste panus
5. Eluasemetoetus või muud riiklikud hüvitised
6. Riikliku pikaajalise hoolduskindlustuse väljamaksed (sh riiklikud sotsiaaltoetused hoolduseks ja 
rehabilitatsiooniks ja muud puudetoetused)
7. Pikaajalise erahoolduskindlustuse väljamaksed
97. Muud sissetulekuallikad (täpsustage)

IF ((a97 IN (HO080_NHCosts))

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

HO081_OtherNHCosts (OTHER INCOME SOURCES USED TO COVER NURSING HOME EXPENSES)
Milliseid muid sissetulekuallikaid kasutatakse?
STRING

HO076_ValueRE (VALUE OF REAL ESTATE)
Kui te täna kogu selle vara müüksite, siis kui palju te enda hinnangul raha saaksite?
Kui vastajal on vara välismaal, siis märkige väärtus ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO076_ValueRE = 0 AND (HO076_ValueRE = RESPONSE))) [Summa peab olema suurem 
kui 0;] IF (HO076_ValueRE = NONRESPONSE)

ENDIF
HO077_RecIncRe (RECEIVE INCOME OR RENT OF REAL ESTATE)

Kas te saite ^FLLastYear; sellelt varalt tulu või renti?
1. Jah
5. Ei

IF (HO077_RecIncRe = a1)

[Unfolding Bracket Sequence]



ELSE
ENDIF

ENDIF

HO078_AmIncRe (AMOUNT INCOME OR RENT OF REAL ESTATE LAST YEAR)
Kui palju tulu te ^FLLastYear; oma varadest saite, kui kõik maksud maha arvata?
Summa ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (HO078_AmIncRe = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

IF (MN024_NursingHome = a1)

HO002_OwnerTenant (OWNER, TENANT OR RENT FREE)
Vaadake kaarti 32. Kas teie leibkond elab selles eluruumis...
Lugege ette;
1. omanikuna
2. elamuühistu liikmena
3. üürnikuna
4. allüürnikuna
5. üürimaksest vabastatud üürnikuna

IF (((HO002_OwnerTenant = a1 OR (HO002_OwnerTenant = a2) OR (HO002_OwnerTenant = a5))

ENDIF
IF ((HO002_OwnerTenant = a3 OR (HO002_OwnerTenant = a4))

HO067_PaymSimDwel (PAYMENT SIMILAR DWELLING)
Kui palju te maksaksite igakuist üüri, kui te üüriksite samasugust möbleerimata eluruumi täna 
vabal turul? Ärge arvestage üürimakse hulka elektri-, kütte- ja teisi kommunaalkulusid.
Märkige summa ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO067_PaymSimDwel = 0 AND (HO067_PaymSimDwel = RESPONSE))) [Summa 
peab olema suurem kui 0;] IF (HO067_PaymSimDwel = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

HO003_Period (RENT PAYMENT PERIOD)
[Räägime veel kord teie praegusest üürist ja viimasest üürimaksest./ Räägime nüüd teie 
viimasest üürimaksest.]. Kas viimane üürimakse hõlmas
Lugege ette;
1. ühte nädalat
2. ühte kuud
3. kolme kuud
4. kuut kuud
5. ühte aastat
97. muud perioodi

IF (HO003_Period = a97)

ENDIF
HO605_LastPayment (LAST PAYMENT)

Kui suur oli teie viimane brutoüürimakse, s.t üürimakse ilma võimalikke eluasemetoetusi või 
muid toetusi maha arvestamata?
Märkige summa ^FLCurr;.
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO605_LastPayment = 0 AND (HO605_LastPayment = RESPONSE))) [Summa 
peab olema suurem kui 0;] IF (HO605_LastPayment = NONRESPONSE)

ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a3)

ENDIF
HO007_LastPayIncl (LAST PAYMENT INCLUDE ALL CHARGES AND SERVICES)

Kas teie viimane üürimakse hõlmas kõiki kommunaaltasusid ja teenuseid, nagu vesi ja 
kanalisatsioon, prügivedu, hooldusteenus, elekter, gaas ja küte?
1. Jah
5. Ei

IF (HO007_LastPayIncl = a5)

HO004_OthPer (OTHER PERIOD)
Millist perioodi te "muu perioodi" all silmas peate?
STRING

[Unfolding Bracket Sequence]

HO079_SocialHousing (SOCIAL HOUSING)
Kas te elate sotsiaalkorteris või munitsipaalpinnal või sellega võrdsustatud eluruumis?
1. Jah
5. Ei

HO008_ExtRentIncl (CHARGES AND SERVICES)
Kui palju umbes te viimase [nädala/ kuu/ kolme kuu/ kuue kuu] jooksul maksite kokku 
kõikide kommunaaltasude ja -teenuste eest, nagu vesi ja kanalisatsioon, prügivedu, 
hooldusteenus, elekter, gaas ja küte?
Märkige summa ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO008_ExtRentIncl = 0 AND (HO008_ExtRentIncl = RESPONSE))) [Summa 
peab olema suurem kui 0;] IF (HO008_ExtRentIncl = NONRESPONSE)

[Unfolding Bracket Sequence]



ENDIF
IF ((HO002_OwnerTenant = a1 OR (HO002_OwnerTenant = a2))

ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant <> a5)

ENDIF
IF ((HO002_OwnerTenant = a3 OR (HO002_OwnerTenant = a4))

ENDIF

ENDIF

HO010_BehRent (BEHIND WITH RENT)
Kas te olete VIIMASE 12 KUU jooksul olnud üüri võlgu kauem kui kaks kuud?
1. Jah
5. Ei

HO070_PercHouseOwn (PERCENTAGE HOUSE OWNED)
Mitu protsenti või kui suur osa sellest eluruumist kuulub teile [ja] [teie] [abikaasale/ 
elukaaslasele]?
Märkige protsentides. Abikaasadele/elukaaslastele: arvestage mõlemale poolele kuuluv osa 
kokku. Vastus võib olla 0 ainult siis, kui kumbki elukaaslane ei oma osa sellest eluruumist.
NUMBER [0..100]

IF (HO070_PercHouseOwn > 0)

ENDIF

IF ((MN104_Householdmoved = 1 OR (MN101_Longitudinal = 0))

ENDIF
HO013_MortLoanProp (MORTGAGES OR LOANS ON PROPERTY)

Kas sellel kinnisvaral on laene või muid kohustusi?
1. Jah
5. Ei

IF (HO013_MortLoanProp = a1)

ENDIF

HO611_AcqProp (HOW PROPERTY ACQUIRED)
Vaadake kaarti 33. Kuidas te selle vara omandasite?
Märkige kõik sobivad vastused;. Kui vastaja sai kinnisvara riigilt ilma tasu 
maksmata, märkige vastusvariant 6.
SET OF 1. Ostsin või ehitasin oma raha eest
2. Ostsin või ehitasin laenu või hüpoteeklaenu abil
3. Ostsin või ehitasin perekonna abiga
4. Sain päranduseks
5. Sain kingiks
6. Omandasin muude vahendite abil (sh kollased kaardid)

HO012_YearHouse (YEAR ACQUIRED THE HOUSE)
Mis aastal te selle kinnisvara omandasite?
NUMBER [1900..2020]

HO014_YrsLMortLoan (YEARS LEFT OF MORTGAGE OR LOAN)
Mitu aastat teil tuleb neid laene või kohustusi veel tasuda?
Kui makseperiood jääb alla aasta, märkige 1, kui üle 50 aasta või tähtaeg puudub, 
märkige 51.
NUMBER [1..51]

HO015_AmToPayMortLoan (AMOUNT STILL TO PAY ON MORTGAGE OR LOAN)
Kui palju teie [või] [teie] [abikaasa/ elukaaslane] peate kokku veel laene või 
kohustusi maksma? Ärge intresse arvestage.
Märkige kogusumma ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO015_AmToPayMortLoan = 0 AND (HO015_AmToPayMortLoan = 
RESPONSE))) [Summa peab olema suurem kui 0;] IF (HO015_AmToPayMortLoan
= NONRESPONSE)

ENDIF
HO017_RepayMortgLoans (REGULARLY REPAY MORTGAGE OR LOANS)

Kas te maksate regulaarselt laenu tagasi?
1. Jah
5. Ei

IF (HO017_RepayMortgLoans = a1)

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

HO620_RegRepayMortLoan (AMOUNT REGULAR REPAYMENTS ON MORTGAGE OR LOAN)
Kui palju te VIIMASE 12 KUU jooksul kõiki selle kinnisvaraga seotud laene 
kokku maksite?
Märkige summa ilma intressideta ^FLCurr; . ___________
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO620_RegRepayMortLoan = 0 AND 
(HO620_RegRepayMortLoan = RESPONSE))) [Summa peab olema suurem kui 
0;] IF (HO620_RegRepayMortLoan = NONRESPONSE)

ENDIF
HO022_BehRepayMortLoan (BEHIND WITH REPAYMENTS MORTGAGE OR LOAN)

Kas te olete VIIMASE 12 KUU jooksul jäänud makseid võlgu pikemaks ajaks 
kui kaks kuud?
1. Jah
5. Ei

[Unfolding Bracket Sequence]

HO023_SuBLAcc (SUBLET OR LET PARTS OF ACCOMMODATION)



ENDIF
IF ((HO002_OwnerTenant = a1 OR (HO002_OwnerTenant = a2))

ENDIF
IF ((MN104_Householdmoved = 1 OR (MN101_Longitudinal = 0))

ENDIF
HO633_SpecFeat (SPECIAL FEATURES IN THE HOUSE)

Vaadake kaarti 34. Millised erivahendid, mis on abiks füüsiliste vaeguste või tervisepiirangute korral, 
on teil kodus - kui neid üldse on?
Märkige kõik sobivad vastused;
SET OF 1. Laiemad uksed või koridorid
2. Kaldpinnad või künniseta sissepääsud
3. Käsipuud
4. Automaatselt avanevad või kergesti avatavad uksed või väravad
5. Vannitoa- ja WC kohandused
6. Köögikohandused
7. Isteliftid või elektromehhaanilised tõstukid (trepil)
8. Häirenupud, andurid
96. Ei ühtegi neist
97. Muu (täpsustage)

CHECK: (NOT((count(HO633_SpecFeat) > 1 AND ((96 IN (HO633_SpecFeat)))) [Ei saa teha valikut 
""mitte ükski neist"" koos mõne teise vastusega. Muutke oma vastust.;] IF ((a97 IN 
(HO633_SpecFeat))

ENDIF
IF ((MN104_Householdmoved = 1 OR (MN101_Longitudinal = 0))

Kas te [üürite välja/ olete andnud kellelegi üürile] osa sellest eluruumist?
1. Jah
5. Ei

IF (HO023_SuBLAcc = a1)

ENDIF

HO074_IncSuBLAcc (INCOME FROM SUBLET OR LET PARTS OF ACCOMMODATION)
Kui palju tulu teie [või] [teie] [abikaasa/ elukaaslane] saite ^FLLastYear; selle eluruumi 
väljaüürimisest, kui kõik maksud maha arvata?
Märkige summa ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (HO074_IncSuBLAcc = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

HO024_ValueH (VALUE OF THE HOUSE)
Kui te täna oma kodu müüksite, siis kui palju te enda hinnangul raha saaksite?
Märkige kogusumma ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO024_ValueH = 0 AND (HO024_ValueH = RESPONSE))) [Summa peab olema 
suurem kui 0;] IF (HO024_ValueH = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

HO032_NoRoomSqm (NUMBER OF ROOMS)
Mitu tuba on teie leibkonna liikmete isiklikus kasutuses, kaasa arvatud magamistoad? Ärge 
arvestage kööki, vannitube, esikuid [ning ruume, mida te välja üürite.].
Ärge arvestage panipaiku, ärklikorruse koliruume ja keldrit. Kööginurgaga tuba ning kööki, mida 
kasutatakse ka ühe toana, tuleb lugeda üheks toaks.
NUMBER [1..25]

HO631_SpecFeat (OTHER SPECIAL FEATURES)

Märkige muu vahend
STRING

HO034_YrsAcc (YEARS IN ACCOMMODATION)
Mitu aastat olete oma praeguses kodus elanud?
Ümardage täisaastateks.
NUMBER [0..120]

IF (NOT(MN002_Person[2].RespId = Empty))

ENDIF
IF (HO001_Place = a5)

HO060_PartnerYrsAcc (PARTNER YEARS IN ACCOMMODATION)
Mitu aastat on [teie][abikaasa/ elukaaslane] elanud teie praeguses kodus?
Ümardage täisaastateks
NUMBER [0..120]

HO636_TypeAcc (TYPE OF BUILDING)
Vaadake kaarti 35. Mis tüüpi majas teie leibkond elab? Kas...
Lugege ette;. Hooldekodu on asutus, kus inimene saab elada ööpäevaringselt. Seal on 
olemas abi ja järelevalve (ei pea olema med. õde), magamiskoht ja söök. Vajadusel 
antakse ka ravimeid, kuid hooldekodu ei ole raviasutus.
1. talumajas
2. ühepereelamus või korteris, mis on osadeks jaotatud eramus
3. paarismajaboksis või ridaelamuboksis
4. 3-8 korteriga majas
5. vähemalt 9 korteriga, kuid mitte üle 8 korrusega majas
6. 9-korruselises või suuremas majas
7. sotsiaalmajas (mis pakub eakatele teenuseid)
8. hooldekodus



ENDIF
IF (((HH IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

ENDIF
HO041_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN HO)

KONTROLLKÜSIMUS: Kes vastas selle mooduli küsimustele?
1. Ainult vastaja
2. Vastaja ja asendusvastaja
3. Ainult asendusvastaja

ENDIF

ENDIF
HO026_OwnSecHome (OWN SECONDARY HOMES ETC)

Kas teil [või][teie][abikaasal/ elukaaslasel] on teisi eluasemeid, suvilaid, maad, metsa või muud 
kinnisvara?
Ärge arvestage oma ettevõtetele kuuluvat kinnisvara, oma puhkuseosakuid ja muud sarnast.
1. Jah
5. Ei

IF (HO026_OwnSecHome = a1)

ENDIF

ENDIF
HO054_Elevator (ELEVATOR)

Kas teie majas on lift?
1. Jah
5. Ei

IF ((HO636_TypeAcc = a7 OR (HO636_TypeAcc = a8))

ENDIF
HO043_StepstoEntrance (NUMBER OF STEPS TO ENTRANCE)

Mitu trepiastet tuleb teil astuda (üles või alla), et jõuda oma kodu välisukseni?
Jätke välja trepid, mida on võimalik vältida, kuna majas on lift.
1. Kuni 5
2. 6-15
3. 16-25
4. üle 25

HO037_CityTown (AREA WHERE YOU LIVE)
Vaadake kaarti 36. Kuidas te kirjeldaksite piirkonda, kus elate?
Lugege ette;
1. Suurlinn (Tallinn)
2. Tallinna eeslinn või äärelinn (Viimsi, Peetri küla, Ääsmäe jmt)
3. Suurem linn (Narva, Pärnu, Tartu, Kohtla-Järve)
4. Muu linn või alev
5. Maapiirkond või küla

HO782_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
Kas abi- või järelevalvepersonali hulgas on vähemalt üks (diplomeeritud) 
meditsiiniõde?
1. Jah
5. Ei

HO027_ValueRE (VALUE OF REAL ESTATE)
Kui te täna kogu selle kinnisvara müüksite, siis kui palju te enda hinnangul raha saaksite?
Kui vastaja omab kinnisvara välismaal, siis arvutage ja märkige väärtus ^FLCurr;.
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO027_ValueRE <= 0 AND (HO027_ValueRE = RESPONSE))) [Summa peab olema 
suurem kui 0;] IF (HO027_ValueRE = NONRESPONSE)

ENDIF
HO029_RecIncRe (RECEIVE INCOME OR RENT OF REAL ESTATE)

Kas te [või] [teie] [abikaasa/ elukaaslane] olete teeninud nendelt varadelt ^FLLastYear; tulu või 
saanud üüri?
1. Jah
5. Ei

IF (HO029_RecIncRe = a1)

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

HO030_AmIncRe (AMOUNT INCOME OR RENT OF REAL ESTATE LAST YEAR)
Kui palju tulu te [või] [teie] [abikaasa/ elukaaslane] saite ^FLLastYear; nendelt varadelt, 
kui kõik maksud maha arvata?
Märkige kogusumma ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO030_AmIncRe = 0 AND (HO030_AmIncRe = RESPONSE))) [Summa peab 
olema suurem kui 0;] IF (HO030_AmIncRe = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

IF (MN008_NumHHR = 1)

IF (MN024_NursingHome = a1)

HH001_OtherContribution (OTHER CONTRIBUTION TO HOUSEHOLD INCOME)
Edasi räägime teie leibkonna majanduslikust olukorrast. Mõningaid sarnaseid küsimusi oleme teilt [või teistelt 
teie leibkonna liikmetelt] juba küsinud. Kõigepealt soovin teada, kas ^FLLastYear; oli teie leibkonnas mõni 
liige, kes andis oma osa kogu leibkonna sissetulekusse, kuid keda ma ei küsitle?
Vajaduse korral lugege ette leibkonnaliikmete nimekiri. Küsitletavate hulka kuuluvad: ^MN015_Eligibles;.
1. Jah
5. Ei



ENDIF
IF (((CO IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
ENDIF

HH010_OtherIncome (INCOME FROM OTHER SOURCES)
Kas teie leibkond või keegi teie leibkonnast sai ^FLLastYear; eluaseme-, laste-, toimetuleku- või teisi 
sarnaseid sotsiaaltoetusi?
1. Jah
5. Ei

IF (HH010_OtherIncome = a1)

ENDIF
HH014_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN HH)

KONTROLLKÜSIMUS: Kes vastas selle mooduli küsimustele?
1. Ainult vastaja
2. Vastaja ja asendusvastaja
3. Ainult asendusvastaja

HH011_TotAddHHinc (ADDITIONAL INCOME RECEIVED BY ALL HOUSEHOLD MEMBERS IN LAST YEAR)
Kui suure summa teie leibkond nendest toetustest ^FLLastYear; umbes sai, kui maksud maha arvata?
Toetuse andjaks on siin riik või kohalik omavalitsus. Märkige summa ^FLCurr;
NUMBER

CHECK: (NOT((HH011_TotAddHHinc <= 0 AND (HH011_TotAddHHinc = RESPONSE))) [Summa peab 
olema suurem kui 0;] IF (HH011_TotAddHHinc = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

IF (MN008_NumHHR = 1)

IF (MN024_NursingHome = a1)

CO001_Intro1 (INTRODUCTION TEXT)
Edasi räägime teie leibkonna kulutustest ja sellest, kuidas teie leibkond rahaliselt toime tuleb.
1. Jätkake

CO002_ExpFoodAtHome (AMOUNT SPENT ON FOOD AT HOME)
Mõelge VIIMASE 12 KUU peale: kui palju umbes teie leibkond tavalisel kuul kodus tarbitava toidu peale 
kulutas?
Märkige summa ^FLCurr;.
NUMBER

CHECK: (NOT((CO002_ExpFoodAtHome <= 0 AND (CO002_ExpFoodAtHome = RESPONSE))) [Summa peab 
olema suurem kui 0;] IF (CO002_ExpFoodAtHome = NONRESPONSE)

ENDIF
CO003_ExpFoodOutsHme (AMOUNT SPENT ON FOOD OUTSIDE THE HOME)

Mõelge veel VIIMASE 12 KUU peale: kui palju umbes teie leibkond tavalisel kuul väljaspool kodu tarbitava 
toidu peale kulutas?
Märkige summa ^FLCurr;
NUMBER

IF (CO003_ExpFoodOutsHme = NONRESPONSE)

ENDIF
CO010_HomeProducedFood (CONSUME HOME PRODUCED FOOD)

Kas teie [ja teised teie leibkonna liikmed] sööte enda kasvatatud, enda kogutud või püütud köögivilju, 
puuvilju või liha?
1. Jah
5. Ei

IF (CO010_HomeProducedFood = a1)

ENDIF
HH017_TotAvHHincMonth (TOTAL INCOME RECEIVED BY ALL HOUSEHOLD MEMBERS IN LAST MONTH)

Kui suur oli kogu teie leibkonna keskmine sissetulek kuus ^FLLastYear; peale maksude ja sissemaksete 
mahaarvamist?
Märkige summa ^FLCurr;
NUMBER

CHECK: (NOT((HH017_TotAvHHincMonth <= 0 AND (HH017_TotAvHHincMonth = RESPONSE))) [Summa peab 
olema suurem kui 0;] IF (HH017_TotAvHHincMonth = NONRESPONSE)

ENDIF
CO007_AbleMakeEndsMeet (IS HOUSEHOLD ABLE TO MAKE ENDS MEET)

Mõelge oma leibkonna kõigi sissetulekute peale ühes kuus. Kas te ütleksite, et teie leibkond tuleb toime...
Lugege ette;
1. suurte raskustega
2. mõningate raskustega
3. ilma suuremate raskusteta
4. ilma mingite raskusteta

[Unfolding Bracket Sequence]

[Unfolding Bracket Sequence]

CO011_ValHomeProducedFood (VALUE OF HOME PRODUCED FOOD)
Kui palju te oleksite VIIMASE 12 KUU jooksul pidanud maksma selle toidu eest, mida ise kasvatasite, 
kui oleksite selle ostnud?
Märkige summa ^FLCurr;
NUMBER

IF (CO011_ValHomeProducedFood = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

[Unfolding Bracket Sequence]



ENDIF
IF (((SR IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
ENDIF

IF (MN032_socex = 1)

ENDIF
CO009_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN CO)

KONTROLLKÜSIMUS: Kes vastas selle mooduli küsimustele?
1. Ainult vastaja
2. Vastaja ja asendusvastaja
3. Ainult asendusvastaja

CO206_AffordExpense (AFFORD EXPENSE)
Kas teie leibkond saab endale lubada ootamatut kulutust 400; ^FLCurr; laenamata?
1. Jah
5. Ei

CO209_PovertyPutUpWithCold (PUT UP WITH COLD)
Kas te olete viimase 12 kuu jooksul kannatanud külma küttekulude kokkuhoiu eesmärgil?
1. Jah
5. Ei

IF (((MN101_Longitudinal = 1 AND (MN808_AgeRespondent > 59) AND (MN808_AgeRespondent < 80))

SR001_Intro (INTRO SR MODULE)
Nüüd esitan mõned küsimused säästmise kohta, mida võib-olla olete teinud siis, kui olite noorem.
Ilma asendusvastajata moodul. Asendusvastaja ei ole lubatud. Kui vastaja ei ole võimeline ise küsimustele 
vastama, siis vajutage vastava küsimuse juures CTRL-K.
1. Jätkake

SR002_PositiveShocks (POSITIVE SHOCKS EARLIER IN LIFE)
Vaadake kaarti 37.Mõnikord on nii, et inimesel on nooremas eas ette tulnud positiivseid üllatusi, mille tulemusel 
tema rahaasjad kujunevad oodatust paremaks.

Kas mõni järgmistest olukordadest juhtus ka teiega?
Abikaasa tähistab ka partnerit, kellega ei olda abielus.

Märkige kõik sobivad vastused;
1. Palk või sissetulek oli oodatust kõrgem
2. Abikaasa palk või sissetulek oli oodatust kõrgem
3. Läksin pensionile oodatust hiljem
4. Abikaasa läks pensionile oodatust hiljem
5. Leibkonna kulud jäid oodatust väiksemaks
6. Investeeringute või äritegevuse tulemused ületasid ootusi
7. Sai rahalist abi perekonnalt (vastaja või abikaasa)
8. Sai päranduse (vastaja või abikaasa)
9. Pensionitulu oli oodatust kõrgem (vastajal või abikaasal)
97. Muud (täpsustage vajadusel)
96. Mitte midagi sellist ei juhtunud

CHECK: (NOT((count(SR002_PositiveShocks) > 1 AND ((96 IN (SR002_PositiveShocks)))) [Ei saa teha valikut ""mitte 
ükski neist"" koos mõne teise vastusega. Muutke oma vastust.;] IF ((a97 IN (SR002_PositiveShocks))

ENDIF
SR004_NegativeShocks (NEGATIVE SHOCKS EARLIER IN LIFE)

Vaadake kaarti 38. Mõnikord on nii, et inimesel on nooremas eas ette tulnud negatiivseid üllatusi, mille tulemusel 
tema rahaasjad kujunevad oodatust halvemaks.
Kas teiega juhtus mõni järgmistest sündmustest?
Abikaasa tähistab ka partnerit, kellega ei olda abielus.

Märkige kõik sobivad vastused;
1. Halb tervis mõjutas töövõimet (endal või abikaasal)
2. Ootamatud suured kulutused tervisele (endal või abikaasal)
3. Oli töötu (ise või abikaasa)
4. Läks pensionile oodatust varem (ise või abikaasa)
5.  Palk või sissetulek oli oodatust väiksem (ise või abikaasa)
6. Minu/meie investeeringute või äritegevuse tulemused ei täitnud ootusi
7. Pidi rahaliselt toetama pereliikmeid (ise või abikaasa)
8. Lahutus või lahkuminek
9. Surmajuhtum perekonnas
10. Muud suured kulutused (mitte tervisele) (endal või abikaasal)
11. Pension jäi oodatust väiksemaks (endal või abikaasal)
97. Muu (täpsustage) vajadusel
96. Mitte ükski nendest

CHECK: (NOT((count(SR004_NegativeShocks) > 1 AND ((96 IN (SR004_NegativeShocks)))) [Ei saa teha valikut 
""mitte ükski neist"" koos mõne teise vastusega. Muutke oma vastust.;] IF ((a97 IN (SR004_NegativeShocks))

ENDIF
IF (SRHindSight_Random = 1)

SR003_OtherPositiveShock (OTHER POSITIVE SHOCK)

Täpsustage muu positiivne üllatus
STRING

SR005_OtherNegativeShock (OTHER NEGATIVE SHOCK)

Täpsustage muu negatiivne kogemus.
STRING

SR006_HindsightSaving (HINDSIGHT SAVING)
Mõelge tagasi ajale, kui olite umbes 45-aastane. Eeldusel, et teil oleks võimalik oma toonaseid kulutamis- ja 
säästmisotsuseid muuta, siis kas te ...
Lugege ette;



ELSE

ENDIF
IF ((((SR006_HindsightSaving = 1 OR (SR006_HindsightSaving = 3) OR (SR007_HindsightSpending = 1) OR 

(SR007_HindsightSpending = 3))

ENDIF
IF ((SR006_HindsightSaving = 1 OR (SR007_HindsightSpending = 1))

ELSE

1. säästaksite aastate jooksul rohkem?
2. säästaksite umbes sama palju?
3. säästaksite vähem?

IF ((SRHindSight_Random = 2 OR (SRHindSight_Random = 3))

ENDIF

SR007_HindsightSpending (HINDSIGHT SPENDING)
Mõelge tagasi ajale, kui te olite umbes 45-aastane. Eeldusel, et teil oleks võimalik oma toonaseid 
kulutamis- ja säästmisotsuseid muuta, siis kas te ...  
Lugege ette;
1. kulutaksite vähem ja säästaksite rohkem?
2. kulutaksite ja säästaksite umbes sama palju?
3. kulutaksite rohkem ja säästaksite vähem?

SR008_RegretIntensity (REGRET INTENSITY)
Kui tugev on teie soov, et oleksite oma kulutamis- ja säästmisotsused toona teisiti teinud?
Lugege ette;
1. Väga tugev
2. Tugev
3. Ei ole väga tugev
4. Ei soovi üldse

SR009_WhereSpendLess (WHERE SPEND LESS)
Vaadake kaarti 39. Üldiselt säästmiseks tuleb vähem kulutada. Millele oleksite võinud vähem kulutada?
Kui vastaja ja tema abikaasa arvamused erinevad, siis arvestage vastaja arvamusega.

Märkige kõik sobivad vastused;
1. Eluase
2. Toit
3. Riided
4. Majapidamisseadmed ja kodusisustus
5. Auto
6. Puhkus
7. Vaba aeg (väljas käimine/söömine, hobid jne)
8. Laste haridus ja muud lastega seotud kulutused
9. Rahalise abi andmine
97. Muu (täpsustage) (vajaduse korral)
96. Ma/me ei oleks saanud kuidagi kulutusi vähendada. Ma/me ei oleks saanud rohkem säästa. (vajaduse 
korral). JA/VÕI LISAKS
10. Ma oleksin / me oleksime võinud töötada rohkem või kauem.

CHECK: (NOT((((((((((((1 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess)) OR (((2 IN 
(SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) OR (((3 IN (SR009_WhereSpendLess) AND 
((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) OR (((4 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN 
(SR009_WhereSpendLess))) OR (((5 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) 
OR (((6 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) OR (((7 IN 
(SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) OR (((8 IN (SR009_WhereSpendLess) AND 
((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) OR (((9 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN 
(SR009_WhereSpendLess))) OR (((97 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess))))) 
[Ei saa teha valikut ""mitte ükski neist"" koos mõne teise vastusega. Muutke oma vastust.;] IF ((a97 IN 
(SR009_WhereSpendLess))

ENDIF

SR010_OtherWhereSpendLess (OTHER WHERE SPEND LESS)

Täpsustage muu kulurühm
STRING

IF ((SR006_HindsightSaving = 3 OR (SR007_HindsightSpending = 3))

SR011_WhereSpendMore (WHERE SPEND MORE)
Vaadake kaarti 40. Säästmise asemel võib ka rohkem kulutada.

Millele oleksite võinud rohkem kulutada?
Kui vastaja ja tema abikaasa arvamused erinevad, siis arvestage vastaja arvamusega.

Märkige kõik sobivad vastused;
1. Eluase
2. Toit
3. Riided
4. Majapidamisseadmed ja kodusisustus
5. Auto
6. Puhkus
7. Vaba aeg (väljas käimine/söömine, hobid jne)
8. Laste haridus ja muud lastega seotud kulud
9. Rahalise abi andmine
97. Muu (täpsustage) (vajaduse korral)
96. Ma/me ei oleks tahtnud rohkem kulutada. VÕI/LISAKS
10. Ma oleksin / me oleksime võinud töötada vähem või varem pensionile minna.

CHECK: (NOT((((((((((((1 IN (SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore)) OR 
(((2 IN (SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((3 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((4 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((5 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((6 IN 



ENDIF
IF (((AS IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

ENDIF
SR013_EndNonProxy (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN SR)

KONTROLLKÜSIMUS: kes vastas selle mooduli küsimustele?
1. Vastaja
2. Moodul on vastamata (asendusvastaja intervjuu)

ENDIF

(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((7 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((8 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((9 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((97 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))))) [Ei saa teha valikut ""mitte ükski 
neist"" koos mõne teise vastusega. Muutke oma vastust.;] IF ((a97 IN (SR011_WhereSpendMore))

ENDIF

SR012_OtherWhereSpendMore (OTHER WHERE SPEND MORE)

Täpsustage muu kulu
STRING

IF (MN007_NumFinR = 1)

AS001_Intro1 (INTRODUCTION 1 TO ASSETS)
Edasi räägime teie [või] [teie] [abikaasa/ elukaaslase] võimalikest säästudest ja investeeringutest.
1. Jätkake

AS065_HasIndRetAcc (HAS INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS)
Kas teil [või] [teie] [abikaasal/ elukaaslasel] on paigutatud raha vabatahtliku täiendava kogumispensioni kontole ?
Vabatahtlik(ud) täiendav(a) kogumispensioni konto(d) on pensioniskeem(id), mis võimaldab (võimaldavad) panna 
igal aastal raha kõrvale, et seda (osaliselt) pensioniea saabumisel välja võtta (nt 3. pensionisammas).
1. Jah
5. Ei

IF (AS065_HasIndRetAcc = a1)

ENDIF
AS066_HasContSav (HAS CONTRACTUAL SAVING)

Kas teil [või][Teie][abikaasal/ elukaaslasel] on praegu raha majaostukontol? Eestis taoline finantsskeem puudub, 
valige 5.
Majaostukonto on konto finantsasutuses, kuhu kogutakse raha maja ostmiseks.
1. Jah
5. Ei

IF (MN005_ModeQues <> a1)

ENDIF
IF ((MN005_ModeQues = a1 OR ((AS020_IndRetAcc = a1 OR (AS020_IndRetAcc = a3)))

ENDIF
IF ((AS020_IndRetAcc = a2 OR (AS020_IndRetAcc = a3))

ENDIF

AS020_IndRetAcc (WHO HAS INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS)
Kellel teie leibkonnas on vabatahtliku täiendava kogumispensioni konto? Kas teil endal, [abikaasal/ 
elukaaslasel] [või] [mõlemal]?
1. Ainult vastajal
2. Ainult [abikaasal/ elukaaslasel]
3. Mõlemal

AS021_AmIndRet (AMOUNT INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS)
Kui suur summa on teil endal praegu täiendavatel kogumispensioni kontodel, näiteks 3. 
pensionisambas?
Märkige ainult vastaja rahasumma ^FLCurr;.
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS021_AmIndRet = Empty)) [Märkige väärtus;] IF (AS021_AmIndRet = 
NONRESPONSE)

ENDIF
AS023_IndRetStockBo (INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS MOSTLY IN STOCKS OR BONDS)

Kas need täiendavad kogumispensioni kontod on paigutatud …
1. peamiselt aktsiatesse
2. võrdselt aktsiatesse ja võlakirjadesse
3. peamiselt võlakirjadesse

[Unfolding Bracket Sequence]

AS024_PAmIndRet (PARTNER AMOUNT INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS)
Kui suur summa on [teie][abikaasal/ elukaaslasel] praegu täiendavatel kogumispensioni kontodel, 
näiteks 3. pensionisambas?
Märkige ainult abikaasa/ elukaaslase rahasumma ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS024_PAmIndRet = Empty)) [Märkige väärtus;] IF (AS024_PAmIndRet = 
NONRESPONSE)

ENDIF
AS026_PIndRetStockBo (PARTNER INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS MOSTLY IN STOCKS OR BONDS)

Kas need täiendavad kogumispensioni kontod on paigutatud ...
1. peamiselt aktsiatesse
2. võrdselt aktsiatesse ja võlakirjadesse
3. peamiselt väljakirjadesse

[Unfolding Bracket Sequence]



IF (AS066_HasContSav = a1)

ENDIF
AS067_HasLifeIns (HAS LIFE INSURANCE)

Kas teil [või] [teie] [abikaasal/ elukaaslasel] on praegu mõni elukindlustuspoliis?
1. Jah
5. Ei

IF (AS067_HasLifeIns = a1)

ENDIF
AS064_HasMutFunds (HAS MUTUAL FUNDS)

Kas teil [või] [teie] [abikaasal/ elukaaslasel] on paigutatud raha investeerimisfondidesse või individuaalportfelli? 
(Siinkohal ärge arvestage täiendavatesse kogumispensioni fondidesse tehtud investeeringuid. Neid küsitakse eraldi.)
Investeerimisfond on investeerimisvorm, kus finantsasutus kogub paljude investorite raha, kes usaldavad selle 
fondivalitsejale aktsiatesse, võlakirjadesse ja muudesse finantstoodetesse paigutamiseks.
1. Jah
5. Ei

IF (AS064_HasMutFunds = a1)

ENDIF
AS063_HasStocks (HAS STOCKS)

Kas teil [või][teie][abikaasal/ elukaaslasel] on raha paigutatud kas börsil noteeritud või noteerimata aktsiatesse või 
osakutesse?
Aktsiad on investeeringud, mis näitavad, et isikule kuulub osa firmast ning tal on õigus saada neilt dividende.
1. Jah
5. Ei

IF (AS063_HasStocks = a1)

ENDIF
AS062_HasBonds (HAS BONDS)

Kas teil [või][teie][abikaasal/ elukaaslasel] on paigutatud raha valitsuste või firmade võlakirjadesse või 
võlakirjafondidesse?
Võlakirjad on valitsuste või firmade poolt emiteeritud võlainstrumendid, et saada laenamise kaudu kapitali.

AS027_AmContSav (AMOUNT CONTRACTUAL SAVING)
Kui palju teil [ja][teie][abikaasal/ elukaaslasel] umbes praegu on raha majaostukontol? Kui vastav konto 
puudub, märkige 0.
Summa ^FLCurr;. Märkige partnerite kogusumma
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS027_AmContSav = Empty)) [Märkige väärtus;] IF (AS027_AmContSav = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS029_LifeInsPol (LIFE INSURANCE POLICIES TERM OR WHOLE LIFE)
Kas teie elukindlustuspoliisid on ...
Tähtajaline elukindlustus pakub katet kindlaks perioodiks ning sellega makstakse kindlaksmääratud summa 
ainult siis, kui kindlustusvõtja selle perioodi jooksul sureb. Tähtajatu elukindlustus kogumiskomponendiga 
sisaldab hoiustamisosa, mille väärtus ajas kasvab. Seda võib välja võtta mitmes osas või kogusummana. 
1. tähtajalised
2. tähtajatud
3. nii tähtajalised kui tähtajatud
4. muud tüüpi

IF ((AS029_LifeInsPol = a2 OR (AS029_LifeInsPol = a3))

ENDIF

AS030_ValLifePol (FACE VALUE LIFE POLICIES)
Kui suur on teie [ja] [teie] [abikaasa/ elukaaslase] tähtajatu(te) kindlustuslepingu(te) 
kindlustussumma(d), mis makstakse välja soodustatud isikule teie surma korral?
Märkige abikaasade/elukaaslaste kõikide elukindlustuste kindlustussummad kokku ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (AS030_ValLifePol = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS017_AmMutFunds (AMOUNT IN MUTUAL FUNDS)
Umbes kui suure summa teie [ja][teie][abikaasa/ elukaaslane] olete paigutanud investeerimisfondidesse või 
individuaalsesse investeerimisportfelli?
Märkige mõlema partneri kogusumma ^FLCurr;;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS017_AmMutFunds = Empty)) [Märkige väärtus;] IF (AS017_AmMutFunds = 
NONRESPONSE)

ENDIF
AS019_MuFuStockBo (MUTUAL FUNDS MOSTLY STOCKS OR BONDS)

Kuidas nende investeerimisfondide ja individuaalportfellide varad on paigutatud, kas ...
1. peamiselt aktsiatesse
2. võrdselt aktsiatesse ja võlakirjadesse
3. peamiselt võlakirjadesse

[Unfolding Bracket Sequence]

AS011_AmStocks (AMOUNT IN STOCKS)
Kui suure summa olete teie [ja][teie][abikaasa/ elukaaslane] paigutanud kas börsil noteeritud või 
noteerimata aktsiatesse või osakutesse?
Märkige mõlema abikaasa/elukaaslase kogusumma ^FLCurr;.
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS011_AmStocks = Empty)) [Märkige väärtus;] IF (AS011_AmStocks = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]



1. Jah
5. Ei

IF (AS062_HasBonds = a1)

ENDIF
AS060_HasBankAcc (HAS BANK ACCOUNT)

Kas teil [või] [teie] [abikaasal/ elukaaslasel] on arveldusarve, kasutushoius (nt säästu-, kogumis või reservhoius), 
tähtajaline hoius, kasvuportfell või koolifond, juuniorkonto, investeerimiskonto?
1. Jah
5. Ei

IF (AS060_HasBankAcc = a1)

ENDIF
IF ((((AS060_HasBankAcc = a1 OR (AS062_HasBonds = a1) OR (AS063_HasStocks = a1) OR 

(AS064_HasMutFunds = a1))

ENDIF
AS641_OwnFirm (OWN FIRM COMPANY BUSINESS)

Kas teile [või] [teie] [abikaasale/ elukaaslasele] kuulub (osaliselt või täielikult) mõni firma, äriühing või ettevõte?
1. Jah
5. Ei

IF (AS641_OwnFirm = a1)

ENDIF
AS649_NumCars (NUMBER OF CARS)

Mitu autot teil [või] [teie] [abikaasal/ elukaaslasel] on? Ärge arvestage ametiautosid.
NUMBER [0..10]

IF (AS649_NumCars > 0)

AS007_AmBonds (AMOUNT IN BONDS)
Kui suure summa teie [ja] [teie] [abikaasa/ elukaaslane] olete paigutanud valitsuste või ettevõtete 
võlakirjadesse?
Märkige mõlema elukaaslase kogusumma ^FLCurr;.
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((AS007_AmBonds = Empty AND (NOT(AS007_AmBonds = NONRESPONSE)))) [Märkige 
väärtus;] IF (AS007_AmBonds = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS003_AmBankAcc (AMOUNT BANK ACCOUNT)
Kui palju umbes on praegu teil [ja][teie][abikaasal/ elukaaslasel] kokku raha arveldusarvel, kasutushoiusel 
(nt säästu-, kogumis või reservhoiusel), tähtajalisel hoiusel, kasvuportfellis või koolifondis, juuniorkontol, 
investeerimiskontol?
Märkige mõlema abikaasa/elukaaslase kogusumma ^FLCurr;
NUMBER

CHECK: (NOT(AS003_AmBankAcc = Empty)) [Märkige väärtus;] IF (AS003_AmBankAcc = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS070_IntIncome (INTEREST OR DIVIDEND)
Kui palju intressi- või dividenditulu teie [ja] [teie] [abikaasa/ elukaaslane] kokkuvõttes saite pangakontodelt, 
võlakirjadelt, aktsiatelt või investeerimisfondi hoiustelt ^FLLastYear;? Palun öelge kogusumma pärast 
maksude mahaarvamist.
Märkige summa ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS070_IntIncome = Empty)) [Märkige väärtus;] IF (AS070_IntIncome = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS044_ShareFirm (PERCENTAGE SHARE FIRM OWNED)
Kui suur osa sellest firmast, äriühingust või ettevõttest kuulub teile [või][teie][abikaasale/ elukaaslasele]? 
Palun öelge protsentides.
Märkige protsent. Kui see jääb alla 1%, märkige 1.
NUMBER [1..100]

IF (AS044_ShareFirm = RESPONSE)

ENDIF
IF (AS044_ShareFirm = NONRESPONSE)

ENDIF
AS642_AmSellFirm (AMOUNT SELLING FIRM)

Kui palju puhastulu teie[või][teie][abikaasa/ elukaaslane] saaksite, kui selle firma, äriühingu või ettevõtte 
maha müüksite? Puhastulu all mõeldakse summat, mis jääks alles peale maksekohustuste ja võlgade 
tasumist.
Märkige mõlema abikaasa/elukaaslase kogusumma ^FLCurr;
NUMBER

CHECK: (NOT((AS642_AmSellFirm = 0 AND (AS642_AmSellFirm = RESPONSE))) [Summa peab olema suurem 
või väiksem kui 0;] CHECK: (NOT(AS642_AmSellFirm = Empty)) [Märkige väärtus;] IF (AS642_AmSellFirm
= NONRESPONSE)

ENDIF

CHECK: (AS044_ShareFirm <= 100) [Protsent peab olema alla 100 või 100;]

[Unfolding Bracket Sequence]

[Unfolding Bracket Sequence]

AS051_AmSellingCars (AMOUNT SELLING CARS)
Kui suure summa te saaksite, kui te [selle/ need] [auto/ autod] maha müüksite?
Märkige mõlema abikaasa/elukaaslase autode kogusumma ^FLCurr;.



ENDIF
IF (((AC IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

ENDIF
AS054_OweMonAny (OWE MONEY)

Nüüd räägime rahast, mida te võlgnete, välja arvatud hüpoteekidest, mis on seotud teie eluruumi, muu kinnisvara 
või ettevõtte soetamisega. Vaadake kaarti 41. Kas teil [või][teie][abikaasal/ elukaaslasel] on praegu mõni kaardil 
nimetatud kohustus ja kui, siis milline?
Märkige kõik sobivad vastused;
SET OF 1. Autode ja muude sõidukite (veoautod/mootorrattad/paadid jne) laenud või liisingud
2. Krediitkaardilt/kaupluste krediitkaardilt kasutatud summa
3. Laenud pangalt või muult finantsasutuselt (tarbimislaenud)
4. Laenud sugulastelt või sõpradelt
5. Õppelaenud
6. Maksmata arved (telefon, elekter, küte, üür)
96. Mitte ühtegi neist
97. Muud kohustused

CHECK: (NOT((count(AS054_OweMonAny) > 1 AND ((a96 IN (AS054_OweMonAny)))) [Ei saa teha valikut ""mitte 
ükski neist"" koos mõne teise vastusega. Muutke oma vastust.;] IF (NOT(((96 IN (AS054_OweMonAny) AND (count
(AS054_OweMonAny) = 1)))

ENDIF
AS057_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN AS)

KONTROLLKÜSIMUS: Kes vastas selle mooduli küsimustele?
1. Ainult vastaja
2. Vastaja ja asendusvastaja
3. Ainult asendusvastaja

NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS051_AmSellingCars = Empty)) [Märkige väärtus;] IF (AS051_AmSellingCars = 
NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS055_AmOweMon (AMOUNT OWING MONEY IN TOTAL)
Kui suure summa eest on teil [ja][teie][abikaasal/ elukaaslasel] võlgu kokku? Ärge arvestage kinnisvara, 
firmade ja maa ostmiseks seatud hüpoteeke või võetud laene.
Märkige mõlema abikaasa/elukaaslase kogusumma ^FLCurr;.
NUMBER

IF (AS055_AmOweMon = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AC011_Intro (INTRODUCTION WELL-BEING)
Edasi huvitab meid, mida inimesed oma elust üldiselt arvavad.
Asendusvastajata osa algus. Asendusvastaja ei ole lubatud. Kui vastaja ei ole võimeline ühelegi neist küsimustest 
iseseisvalt vastama, vajutage CTRL-K iga küsimuse puhul.
1. Jätkake

AC012_HowSat (HOW SATISFIED WITH LIFE)
Kui rahul te eluga olete? Andke hinnang skaalal 0-10, kus 0 tähendab, et te ei ole üldse rahul ning 10, et olete täiesti 
rahul.
NUMBER [0..10]

AC013_Intro (INTRODUCTION CASP ITEMS)
Vaadake kaarti 42. Loen teile väiteid, millega inimesed on oma elu kirjeldanud. Kui sageli on teil selliseid mõtteid olnud, 
kas sageli, mõnikord, harva või mitte kunagi?
1. Jätkake

AC014_AgePrev (AGE PREVENTS FROM DOING THINGS)
Kui sageli te tunnete, et vanus takistab teil tegemast seda, mida te tahaksite teha? Kas ...
Kaart 42. Lugege ette;
1. sageli
2. mõnikord
3. harva
4. mitte kunagi

AC015_OutofContr (OUT OF CONTROL)
Kui sageli te tunnete, et teiega toimuv ei ole teie kontrolli all? Kas...
Kaart 42. Lugege ette;
1. sageli
2. mõnikord
3. harva
4. mitte kunagi

AC016_LeftOut (FEEL LEFT OUT OF THINGS)
Kui sageli te tunnete, et olete elust kõrvale jäänud? Kas...
Kaart 42. Lugege ette;
1. sageli
2. mõnikord
3. harva
4. mitte kunagi

AC017_DoWant (DO THE THINGS YOU WANT TO DO)
Kui sageli te tunnete, et te saate teha seda, mida tahate? Kas...
Kaart 42. Lugege ette;
1. sageli
2. mõnikord
3. harva
4. mitte kunagi

AC018_FamRespPrev (FAMILY RESPONSIBILITIES PREVENT)
Kui sageli te tunnete, et perekondlikud kohustused takistavad teil teha seda, mida tahate? Kas...
Kaart 42. Lugege etteNeed;



1. sageli
2. mõnikord
3. harva
4. mitte kunagi

AC019_ShortMon (SHORTAGE OF MONEY STOPS)
Kui sageli te tunnete, et rahapuuduse tõttu ei saa te teha seda, mida tahate? Kas...
Kaart 42. Lugege etteNeed;
1. sageli
2. mõnikord
3. harva
4. mitte kunagi

AC020_EachDay (LOOK FORWARD TO EACH DAY)
Kui sageli te ootate huviga järgmist päeva? Kas...
Kaart 42. Lugege etteNeed;
1. sageli
2. mõnikord
3. harva
4. mitte kunagi

AC021_LifeMean (LIFE HAS MEANING)
Kui sageli te tunnete, et teie elul on tähendus? Kas...
Kaart 42. Lugege etteNeed;
1. sageli
2. mõnikord
3. harva
4. mitte kunagi

AC022_BackHapp (LOOK BACK ON LIFE WITH HAPPINESS)
Kui sageli te kõike arvestades vaatate tagasi oma elule rahuloluga? Kas ...
Kaart 42. Lugege etteNeed;
1. sageli
2. mõnikord
3. harva
4. mitte kunagi

AC023_FullEnerg (FEEL FULL OF ENERGY)
Kui sageli te praegusel ajal tunnete, et olete täis energiat? Kas ...
Kaart 42. Lugege etteNeed;
1. sageli
2. mõnikord
3. harva
4. mitte kunagi

AC024_FullOpport (FULL OF OPPORTUNITIES)
Kui sageli te tunnete, et elu on täis võimalusi? Kas ...
Kaart 42. Lugege etteNeed;
1. sageli
2. mõnikord
3. harva
4. mitte kunagi

AC025_FutuGood (FUTURE LOOKS GOOD)
Kui sageli tunnete, et tulevik toob midagi head? Kas ...
Kaart 42. Lugege etteNeed;
1. sageli
2. mõnikord
3. harva
4. mitte kunagi

IF (MN024_NursingHome = a1)

AC001_Intro (INTRODUCTION AC ACTIVITIES)
Edasi räägime teie tegevustest.
1. Jätkake

AC035_ActPastTwelveMonths (ACTIVITIES IN LAST YEAR)
Vaadake kaarti 43. Kas te VIIMASE 12 KUU jooksul olete tegelenud mõne kaardil nimetatud tegevusega?
Märkige kõik sobivad vastused;
SET OF 1. Tegutsenud vabatahtlikuna või tegelenud heategevusega
4. Osalenud õppe- või koolituskursusel
5. Osalenud spordi- või muus klubis, seltsis või huvialaringis
7. Osalenud poliitilise või kohaliku kogukonna organisatsiooni tegevuses
8. Lugenud raamatuid, ajakirju või ajalehti
9. Lahendanud sõna- või numbrimänge nagu ristsõnad või Sudoku
10. Mänginud kaarte, malet või sarnaseid mänge
96. Ei ühtegi nendest

CHECK: (NOT((count(AC035_ActPastTwelveMonths) > 1 AND ((a96 IN (AC035_ActPastTwelveMonths)))) [Ei saa teha 
valikut ""mitte ükski neist"" koos mõne teise vastusega. Muutke oma vastust.;] IF ((count
(AC035_ActPastTwelveMonths) = 1 AND ((a96 IN (AC035_ActPastTwelveMonths)))

ELSE

AC038_HowSatisfiedNoAct (SATISFIED WITH NO ACTIVITIES)
Te ütlesite varem, et ei tegele ühegi kaardil 43 nimetatud tegevusega. Andke hinnang 10-pallisel skaalal, kus 
0 tähendab, et te ei ole üldse rahul ning 10, et te olete täiesti rahul. Kuivõrd rahul te sellega olete?
NUMBER [0..10]

IF ((((((((a1 IN (AC035_ActPastTwelveMonths) OR ((a4 IN (AC035_ActPastTwelveMonths)) OR ((a5 IN 
(AC035_ActPastTwelveMonths)) OR ((a7 IN (AC035_ActPastTwelveMonths)) OR ((a8 IN 
(AC035_ActPastTwelveMonths)) OR ((a9 IN (AC035_ActPastTwelveMonths)) OR ((a10 IN 
(AC035_ActPastTwelveMonths)))

LOOP cnt1 := 1 TO 10

IF ((cnt1 IN (AC035_ActPastTwelveMonths))



ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ENDIF
ENDIF

ENDLOOP
AC037_HowSatisfied (SATISFIED WITH ACTIVITIES)

Kui rahul te üldiselt olete nende tegevustega, mida te nimetasite? Andke hinnang 10-pallisel skaalal, 
kus 0 tähendab, et te ei ole üldse rahul ning 10, et te olete täiesti rahul.
NUMBER [0..10]

ENDIF

AC036_HowOftAct (HOW OFTEN ACTIVITY IN THE LAST TWELVE MONTHS)
Kui sageli VIIMASE 12 KUU jooksul ^FL_AC036_1; [te] [tegutsesite vabatahtlikuna või 
tegelesite heategevusega/ osalesite õppe- või koolituskursusel/ osalesite spordi- või muus 
klubis, seltsis või huvialaringis/ osalesite poliitilises või kohaliku kogukonna 
organisatsiooni tegevuses/ lugesite raamatuid, ajalehti või ajakirju/ lahendasite ristsõnu 
või SUDOKUt/ mängisite kaarte, malet või muid sarnaseid mänge]? Kas...
Lugege ette;.
1. Peaaegu iga päev
2. Peaaegu iga nädal
3. Peaaegu iga kuu
4. Harvemini

[cnt1] 

AC700_BigFiveIntro (INTRODUCTION BIG FIVE)
Vaadake kaarti 44. Siin on mitmeid iseloomuomadusi, mis võivad teie kohta kehtida või mitte. Öelge, millisel määral 
te nõustute või ei nõustu järgmiste väidetega.
1. Jätkake

AC701_Reserved (BIG FIVE - RESERVED)
Ma pean ennast inimeseks, kes on loomult kinnine. Kas te ...
Lugege ette;
1. Ei ole üldse nõus
2. Pigem ei ole nõus
3. Ei seda ega teist
4. Pigem nõus
5.Täiesti nõus

AC702_Trust (BIG FIVE - TRUST)
Ma pean ennast inimeseks, kes on üldiselt usaldav. Kas te ...
Vajadusel lugege ette
1. Ei ole üldse nõus
2. Pigem ei ole nõus
3. Ei seda ega teist
4. Pigem nõus
5.Täiesti nõus

AC703_Lazy (BIG FIVE - LAZY)
Ma pean ennast inimeseks, kes on laisavõitu. Kas te ...
Vajadusel lugege ette
1. Ei ole üldse nõus
2. Pigem ei ole nõus
3. Ei seda ega teist
4. Pigem nõus
5.Täiesti nõus

AC704_Relaxed (BIG FIVE - RELAXED)
Ma pean ennast inimeseks, kes on rahulik, talub hästi pinget. Kas te ...
Vajadusel lugege ette
1. Ei ole üldse nõus
2. Pigem ei ole nõus
3. Ei seda ega teist
4. Pigem nõus
5.Täiesti nõus

AC705_FewInterests (BIG FIVE - FEW INTERESTS)
Ma pean ennast inimeseks, keda kunst ja kultuur eriti ei huvita. Kas te ...
Vajadusel lugege ette
1. Ei ole üldse nõus
2. Pigem ei ole nõus
3. Ei seda ega teist
4. Pigem nõus
5.Täiesti nõus

AC706_Outgoing (BIG FIVE - OUTGOING)
Ma pean ennast inimeseks, kes on seltsiv ja suhtlemisaldis. Kas te...
Vajadusel lugege ette
1. Ei ole üldse nõus
2. Pigem ei ole nõus
3. Ei seda ega teist
4. Pigem nõus
5.Täiesti nõus

AC707_FindFault (BIG FIVE - FINDFAULT)
Ma pean ennast inimeseks, kes kaldub teistes vigu nägema. Kas te ...
Vajadusel lugege ette
1. Ei ole üldse nõus
2. Pigem ei ole nõus
3. Ei seda ega teist
4. Pigem nõus
5.Täiesti nõus

AC708_Thorough (BIG FIVE - THOROUGH JOB)
Ma pean ennast inimeseks, kes on oma töödes põhjalik. Kas te ...
Vajadusel lugege ette
1. Ei ole üldse nõus
2. Pigem ei ole nõus
3. Ei seda ega teist



ENDIF
IF (((TE IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
AC740_Outro (NON PROXY)

KONTROLLKÜSIMUS: Kes vastas selle mooduli küsimustele?
1. Vastaja
2. Moodul vastamata (asendusvastaja intervjuu)

4. Pigem nõus
5.Täiesti nõus

AC709_Nervous (BIG FIVE - NERVOUS)
Ma pean ennast inimeseks, kes muutub kergesti närviliseks. Kas te ...
Vajadusel lugege ette
1. Ei ole üldse nõus
2. Pigem ei ole nõus
3. Ei seda ega teist
4. Pigem nõus
5.Täiesti nõus

AC710_Imagination (BIG FIVE - IMAGINATION)
Ma pean ennast inimeseks, kes on elava kujutlusvõimega. Kas te ...
Vajadusel lugege ette
1. Ei ole üldse nõus
2. Pigem ei ole nõus
3. Ei seda ega teist
4. Pigem nõus
5.Täiesti nõus

AC711_Kind (BIG FIVE - KIND)
Ma pean ennast inimeseks, kes on peaaegu kõigi vastu tähelepanelik ja lahke. Kas te ...
Lugege etteNeed;
1. Ei ole üldse nõus
2. Pigem ei ole nõus
3. Ei seda ega teist
4. Pigem nõus
5.Täiesti nõus

IF (MN101_Longitudinal = 1)

IF (MN024_NursingHome = a1)

TE001_intro (INTRO TIME EXPENDITURE)
Järgmised küsimused puudutavad seda, mida te eile tegite.
1. Jätkake

TE002_Weekday (WHAT DAY YESTERDAY)

Ärge lugege ette.

Märkige, mis nädalapäev EILE oli?
1. Esmaspäev
2. Teisipäev
3. Kolmapäev
4. Neljapäev
5. Reede
6. Laupäev
7. Pühapäev

TE003_YesterdaySpecial (NORMAL DAY YESTERDAY)
Mõelge nüüd EILSELE päevale, mis oli  [Esmaspäev/ Teisipäev/ Kolmapäev/ Neljapäev/ Reede/ Laupäev/ 
Pühapäev], hommikust kuni päeva lõpuni. Mõelge, kus te olite, mida tegite, kellega koos olite ja kuidas end 
tundsite. Kas eile oli teie jaoks tavaline päev või juhtus ebatavalisi halbu või häid asju?
Lugege ette;
1.Jah, oli tavaline päev
2. Ei, eile toimus ebatavalisi halbu või stressi tekitavaid asju
3. Ei, eile juhtus ebatavalisi häid asju

TE004_Chores_INTRO (TIME SPENT ON CHORES)
Mõelge veel eilsele päevale hommikust kuni päeva lõpuni ja ajale, mis kulus erinevatele tegevustele.

Kui palju aega kokku kulus eile majapidamistöödele, nt. koristamine, pesu pesemine, poes käimine, toidu 
valmistamine, aiatööd jne. 

ÄRGE arvestage enda või laste, vanemate ja teiste pereliikmete eest hoolitsemist.

Kui vastaja ei ole kindel, siis paluge [tal] hinnata kulutatud aega nii hästi, kui [ta] suudab.

Kui vastaja teatud tegevusele aega ei kulutanud, märkige mõlemal väljal 0.

Kui vastaja kulutas ühele tegevusele nt 1,5 tundi, siis märkige 1 tund ja 30 minutit.

Kui vastaja kulutas tegevusele 40 minutit, siis märkige 0 tundi ja 40 minutit.
1. Jätkake

TE005_Chores_Hrs (HOURS SPENT ON CHORES)
Tunde:
NUMBER [0..24]

TE006_Chores_Mts (MINUTES SPENT ON CHORES)
Minuteid:
NUMBER [0..59]

TE010_PersonalCare_Intro (TIME SPENT ON PERSONAL CARE)
Kui palju aega kokku kulus eile enda eest hoolitsemisele, nt pesemine, riietumine, juuksuri külastamine, 
arstivisiit jne?
1. Jätkake



TE011_PersonalCare_Hrs (HOURS SPENT ON PERSONAL CARE)
Tunde:
NUMBER [0..24]

TE012_PersonalCare_Mts (MINUTES SPENT ON PERSONAL CARE)
Minuteid:
NUMBER [0..59]

TE013_Children_Intro (TIME SPENT ON PERSONAL CHILDREN)
Kui palju aega kokku kulus eile tegelemiseks oma lastega, lapselastega, lastega, keda hoiate või teiste 
(võõraste) lastega, kelle eest hoolitsete?

Nt pesemine, riietamine, mängimine, kooli viimine, muud tegevused, abistamine kodutööde tegemisel jne.
Jätke täiskasvanud lapsed arvestusest välja
1. Jätkake

TE014_Children_Hrs (HOURS SPENT ON CHILDREN)
Tunde:
NUMBER [0..24]

TE015_Children_Mts (MINUTES SPENT ON CHILDREN)
Minuteid:
NUMBER [0..59]

TE016_HelpParents_Intro (TIME SPENT ON HELPING PARENTS)
Kui palju aega kulus eile oma vanemate või äiade-ämmade abistamiseks?

Nt paberimajanduse korraldamine, pesemine, riietumine, arstivisiidid jne.
Arvestage ka kasu- või adoptiivvanemate abistamiseks kulunud aega.
1. Jätkake

TE017_HelpParents_Hrs (HOURS SPENT ON HELPING PARENTS)
Tunde:
NUMBER [0..24]

TE018_HelpParents_Mts (MINUTES SPENT ON HELPING PARENTS)
Minuteid:
NUMBER [0..59]

IF ((NOT(MN002_Person[2].RespId = Empty) OR (Sec_DN1.DN040_PartnerOutsideHH = a1))

ENDIF
TE022_HelpOther_Intro (TIME SPENT ON HELPING OTHER FAMILY)

Kui palju aega kokku kulus eile teiste pereliikmete või pereväliste inimeste abistamisele?

ÄRGE arvestage [1. oma abikaasa või/ 2. oma abikaasa või/ 3. oma elukaaslase või/ 4. oma 
elukaaslase või/ 5. oma elukaaslase või] vanemate ja laste abistamist, millest juba rääkisime.
Vajadusel korrake: nt paberimajanduse korraldamine, pesemine, riietumine, arstivisiidid jne.
1. Jätkake

TE023_HelpOther_Hrs (HOURS SPENT ON HELPING OTHER FAMILY)
Tundi:
NUMBER [0..24]

TE024_HelpOther_Mts (MINUTES SPENT ON HELPING OTHER FAMILY)
Minutit:
NUMBER [0..59]

TE025_Leisure_Intro (TIME SPENT ON LEISURE)
Kui palju aega kokku kulus eile vaba aja tegevustele?

Siia võib kuuluda televiisori vaatamine, sotsiaalmeedia, sportimine, hobid, muusika, internetis surfamine, 
sõprade või pereliikmete külastamine või vastuvõtmine, reisimine, väljaskäimine jne.

1. Jätkake

TE026_Leisure_Hrs (TIME SPENT ON LEISURE)
Tundi:
NUMBER [0..24]

TE027_Leisure_Mts (MINUTES SPENT ON LEISURE)
Minutit:
NUMBER [0..59]

TE031_Admin_Intro (TIME SPENT ON ADMINISTRATION)
Kui palju aega kokku kulus eile paberimajandusele ja oma pere rahaasjadega tegelemisele?
1. Jätkake

TE032_Admin_Hrs (HOURS SPENT ON ADMINISTRATION)
Tunde:
NUMBER [0..24]

TE033_Admin_Mts (MINUTES SPENT ON ADMINISTRATION)
Minutit:
NUMBER [0..59]

TE034_PaidWork_Intro (TIME SPENT ON PAID WORK)

TE019_HelpPartner_Intro (TIME SPENT ON HELPING PARTNER)
Kui palju aega kokku kulus eile [oma abikaasa/ oma elukaaslase] abistamisele?

Nt paberimajanduse korraldamine, pesemine, riietumine,  [tema/ tema/tema] saatmine arsti 
juures jne.
1. Jätkake

TE020_HelpPartner_Hrs (HOURS SPENT ON HELPING PARTNER)
Tunde:
NUMBER [0..24]

TE021_HelpPartner_Mts (MINUTES SPENT ON HELPING PARTNER)
Minutit:
NUMBER [0..59]



Kui palju aega kulus eile tasustatud töö tegemisele?   Tasustatud töö on nii palgatöö kui ka töötamine FIE 
või muu iseendale tööandjana.

Siia EI KUULU tööle ja töölt sõitmiseks kulunud aeg, kuid
siia KUULUB ületunnitöö
1. Jätkake

TE035_PaidWork_Hrs (HOURS SPENT ON PAID WORK)
Tunde:
NUMBER [0..24]

TE036_PaidWork_Mts (MINUTES SPENT ON PAID WORK)
Minuteid:
NUMBER [0..59]

TE037_VoluntaryWork_Intro (TIME SPENT ON VOLUNTARY WORK)
Kui palju aega kokku kulus eile vabatahtlikule tööle?

Siia EI KUULU majapidamistööd, pereliikmete abistamine, laste eest hoolitsemine ja muud tegevused, mida 
olete eelnevalt märkinud.
Näideteks on vabatahtlik töö usu-, haridus-, poliitiliste, tervise- või muude heategevuslike organisatsioonide 
heaks
1. Jätkake

TE038_VoluntaryWork_Hrs (HOURS SPENT ON VOLUNTARY WORK)
Tundi:
NUMBER [0..24]

TE039_VoluntaryWork_Mts (MINUTES SPENT ON VOLUNTARY WORK)
Minutit:
NUMBER [0..59]

IF ((((TE035_PaidWork_Hrs > 0 OR (TE036_PaidWork_Mts > 0) OR (TE038_VoluntaryWork_Hrs > 0) OR 
(TE039_VoluntaryWork_Mts > 0))

ENDIF
TE046_Napping_Intro (TIME SPENT ON NAPPING)

Kui palju aega kokku kulus eile päeval tukastamisele või puhkamisele? Siia ei kuulu ööune aeg.
1. Jätkake

TE047_Napping_Hrs (HOURS SPENT ON NAPPING)
Tundi:
NUMBER [0..24]

TE048_Napping_Mts (MINUTES SPENT ON NAPPING)
Minutit:
NUMBER [0..59]

TE049_Sleeping_Intro (TIME SPENT ON SLEEPING)
Kui kaua te täna öösel magasite?
1. Jätkake

TE050_Sleeping_Hrs (HOURS SPENT ON SLEEPING)
Tundi:
NUMBER [0..24]

TE051_Sleeping_Mts (MINUTES SPENT ON SLEEPING)
Minutit:
NUMBER [0..59]

TE052_OtherActivities (DID SPEND TIME ON OTHER ACTIVITIES)
Kas teil kulus eile aega muudele tegevustele, mille kohta ma ei ole veel küsinud?
1. Jah
5. Ei

IF (TE052_OtherActivities = 1)

ENDIF
IF (((NOT(MN002_Person[2].RespId = Empty) OR (Sec_DN1.DN040_PartnerOutsideHH = a1) AND 

((TE026_Leisure_Hrs > 0 OR (TE027_Leisure_Mts > 0)))

TE040_Travel_Intro (TIME SPENT ON TRAVEL)
Mõelge veel eilsele päevale hommikust kuni päeva lõpuni.

Kui palju aega kokku kulus eile tööle ja töölt koju või vabatahtlikule tööle ja sealt tagasi liikumisele?
Kui vastaja eelmisel päeval ei töötanud, siis märkige 0.
1. Jätkake

TE041_Travel_Hrs (HOURS SPENT ON TRAVEL)
Tunde:
NUMBER [0..24]

TE042_Travel_Mts (MINUTES SPENT ON TRAVEL)
Minutit:
NUMBER [0..59]

TE053_WhatActivities (OTHER ACTIVITIES SPEND TIME ON)
Mis oli see muu tegevus või millised olid need muud tegevused?
STRING

TE054_TimeOtherActivities_Intro (TIME SPENT ON OTHER ACTIVITIES)
Kui palju aega kokku kulus eile sellele tegevusele või nendele tegevustele?
Kui nimetati mitut tegevust, siis liitke kõikidele tegevustele kulunud aeg kokku.
1. Jätkake

TE055_TimeOtherActivities_Hrs (HOURS SPENT ON OTHER ACTIVITIES)
Tundi:
NUMBER [0..24]

TE056_TimeOtherActivities_Mts (MINUTES SPENT ON OTHER ACTIVITIES)
Minutit:
NUMBER [0..59]



ENDIF
IF (((EX IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
ENDIF

ENDIF
TE060_IntCheck (INTERVIEWER CHECK TE)

KONTROLLKÜSIMUS:

Kes vastas selle mooduli küsimustele?
1. Ainult vastaja
2. Vastaja ja asendusvastaja
3. Ainult asendusvastaja

TE057_PartnerActivities_Intro (TIME SPENT WITH PARTNER)
Ütlesite, et teil kulus eile ^FL_TE057_3; tundi ja ^FL_TE057_4; minutit vaba aja tegevustele.
Öelge, kui palju sellest ajast olite koos [oma abikaasaga/ oma elukaaslasega].
Kui vastaja ei olnud vaba aja tegevuste ajal koos [oma abikaasaga/ oma elukaaslasega], märkige 0

1. Jätkake

TE058_PartnerActivities_Hrs (HOURS SPENT WITH PARTNER)
Tundi:
NUMBER [0..24]

TE059_PartnerActivities_Mts (MINUTES SPENT WITH PARTNER)
Minutit:
NUMBER [0..59]

CHECK: ( *(60, TE058_PartnerActivities_Hrs)TE059_PartnerActivities_Mts <= *(60, TE026_Leisure_Hrs)
TE027_Leisure_Mts) [Koos partneriga veedetud vaba aega ei saa olla rohkem kui te vaba aega üldse 
kokku märkisite.;]

EX601_NonProxy (INTRO EX_PROXY)

Asendusvastajata osa algus. Asendusvastaja ei ole lubatud. Kui vastaja ei viibi kohal või ei ole võimeline iseseisvalt 
osalemiseks nõusolekut andma, valige CTRL-K iga küsimuse puhul.
1. Jätkake

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
EX001_Introtxt (INTRODUCTION AND EXAMPLE)

Edasi räägime erinevate sündmuste toimumise võimalikkusest teie elus. Toon kõigepealt ühe näite. Vaadake kaarti 45 ja 
öelge, kui suur on võimalus, et homme paistab päike? Andke hinnang skaalal 0…100. Näiteks 90 tähendab, et võimalus, et 
homme paistab päike on 90%. Mida arvate teie?
NUMBER [0..100]

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
IF (MN808_AgeRespondent < 101)

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1 AND (MN808_AgeRespondent > 59))

EX029_FreqPrayer (PRAYING)
Üks küsimus ka teie usuga seotud harjumuste kohta. Kui tihti te palvetate? Kas...
Lugege ette;
1. Rohkem kui kord päevas
2. Kord päevas
3. Paar korda nädalas
4. Kord nädalas
5. Vähem kui kord nädalas
6. Mitte kunagi

IF (Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a2)

ENDIF

EX007_GovRedPens (GOVERNMENT REDUCES PENSION)
(Vaadake kaarti 45.) Kui suur on võimalus, et Riigikogu vähendab teile ette nähtud pensioni suurust (enne 
teie pensionileminekut)?
NUMBER [0..100]

IF (MN808_AgeRespondent < 61)

ENDIF
EX008_GovRaisAge (GOVERNMENT RAISES RETIREMENT AGE)

(Vaadake kaarti 45.) Kui suur on võimalus, et enne teie pensionile jäämist tõstab Riigikogu teie pensioniiga? 
(Kui vastaja on juba pensionieas, märkige vastuseks 0).
NUMBER [0..100]

EX025_ChWrkA65 (CHANCE TO WORK AFTER AGE OF 63)
(Vaadake kaarti 45.) Kui suur on võimalus, et te jätkate pärast 63-aastaseks saamist täisajaga 
töötamist? Pidage silmas töötamist üldiselt, mitte ilmtingimata töötamist praegusel töökohal.
NUMBER [0..100]

EX009_LivTenYrs (LIVING IN TEN YEARS)
(Vaadake kaarti 45.) Kui suur on võimalus, et te elate ^FLAgeTen; aasta vanuseks?
NUMBER [0..100]

EX801_ChancesNoMoney (CHANCES RUN OUT OF MONEY)
Milline on teie arvates võimalus, et jääte tulevikus rahata?
NUMBER [0..100]

EX802_FinancialCompared (FINANCIAL SITUATION COMPARED)



ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

Milline on teie tänane rahaline olukord võrreldes sellega, mida eeldasite varasemas eas, näiteks kui olite umbes 45 
aastat vana?
Lugege ette;
1. parem kui te eeldasite
2. umbes selline, nagu eeldasite
3. halvem kui eeldasite

EX026_Trust (TRUST IN OTHER PEOPLE)
Nüüd tahaksin küsida, mil määral te usaldate teisi inimesi? Nüüd, ilma kaarti 45 vaatamata andke hinnang 10-
pallisel skaalal, kus 0 tähendab, et inimesi ei saa üldse usaldada ning 10, et enamikku inimestest võib usaldada.
NUMBER [0..10]

EX110_RiskAv (RISK AVERSION)
Vaadake kaarti 46. Säästmisel või investeerimisel inimesed tavaliselt valivad, kas nad paigutavad oma vahendid 
madala riskiga toodetesse, mis toovad ka väikest kasumit või võtavad suurema riski, mille puhul võib nii kaotada kui 
võita (nagu aktsiad ja väärtpaberid). Milline kaardil toodud väide on kõige lähemal riskile, mida teie olete valmis 
säästmiseks või investeerimiseks võtma?
Lugege vastused ette ainult vajaduse korral. Kui vastaja nimetab rohkem kui ühe vastuse, märkige variant, mis 
väljendab suuremat riskivalmidust (väikseim vastuse number).
1. Olen valmis võtma olulisi rahalisi riske, lootes teenida olulist kasumit
2. Olen valmis võtma keskmisest kõrgemaid rahalisi riske, lootes teenida keskmisest kõrgemat kasumit
3. Olen valmis võtma keskmist rahalist riski, lootes teenida keskmist kasumit
4. Ei ole valmis võtma rahalisi riske

EX111_XYZ_Planning_Horizon (PLANNING HORIZON)
Millist ajaperioodi silmas peate, kui oma rahaasju planeerite?
Lugege ette;
Valik 'Paar järgmist kuud' hõlmab ka vastuseid 'paar järgmist päeva' ja 'paar järgmist nädalat'. Küsimus on 
suunatud põhimõttelisele orientatsioonile (ühepäevaliblikas vs säästja).
1. Paari järgmist kuud
2. Järgmist aastat
3. Paari järgmist aastat
4. Järgmist 5-10 aastat
5. Rohkem kui 10 järgmist aastat

IF (MN005_ModeQues = a2)

EX800_PartInterv (PARTNER PARTICIPATES AFTERWARDS)

Kas partnerit küsitletakse (asendusvastaja intervjuuga) kohe järgnevalt?

Tähelepanu! Asendusvastaja intervjuu on lubatud ainult halva kuulmise, kõneprobleemide ja 
keskendusmisraskuste korral.
1. Jah
5. Ei

IF (EX800_PartInterv = a5)

EX101_IntroPartInfo (INTRODUCTION PARTNER INFORMATION)
Enne lõpetamist palun teil anda infot [oma] [abikaasa/ elukaaslase] kohta, kes täna küsimustele ei 
vasta.
1. Jätkake

EX602_PartYrsEduc (PARTNER YEARS OF EDUCATION)
Mitu aastat on [teie] [abikaasa/ elukaaslane] kokku haridust saanud? ÄRGE ARVESTAGE KLASSIDE JA 
KURSUSTE KORDUSI, VAID ÕPPE NOMINAALAEGU.
"haridus" tähendab statsionaarset õpet;

* selle alla kuulub õppimine, praktika, diplomi-, magistri-, doktoritöö kirjutamine, eksamite tegemine 
NB! arvestada ka koduõpe, kaugõpe, õhtukool, osakoormusega kutseõpe, osakoormusega või 
eksternina omandatav kõrgharidus õpiaastate hulka, kuid kõik see märkida õppe nominaalaastates.

* välja jääb täisajaga töötamine ja kursused töökohal, kvalifikatsiooni tõstmise kursused.
NUMBER [0..999]

EX603_PartJobSit (PARTNER CURRENT JOB SITUATION)
Vaadake kaarti 47. Kuidas te iseloomustaksite[oma] [abikaasa/ elukaaslase] praegust seisundit 
tööhõive osas?
Lugege ette;
1. Pensionil ja töötamise lõpetanud (sh tähtaegselt kui ennetähtaegselt pensionile jäämise tõttu)
2. Palgatöötaja või iseendale tööandja (sh ka perefirmas tööl)
3. Töötu
4. Töötamise täielikult lõpetanud püsiva haiguse, puude või töövõimetuse tõttu
5. Kodune
97. Muu (rantjee, elatub kinnisvarast, õppija, vabatahtliku töö tegija)

IF (EX603_PartJobSit = a2)

EX613_LastJobPartner (NAME OR TITLE OF JOB PARTNER)
Mis oli[teie][abikaasa/ elukaaslase] kõige viimane töökoht?
STRING

IF (NOT(EX613_LastJobPartner = Refusal))

EX613c_LastJobPartnerCode (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB PARTNER)
Nüüd asun otsima teie ametinimetust meie andmebaasist olemasolevate ametinimetuste 
hulgast.
Märkige ametinimetus uuesti ja valige rippmenüüst kõige sobivam vaste. Üles või alla 
kerides leiate rohkem ametinimetusi.

Kui te seda ametinimetust ei leia, paluge vastajal mõelda teiste võimalike nimetuste peale 
või kirjeldada tehtavat tööd konkreetsemalt.



ENDIF
IF (((IV IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
IF (MN040_ex123consent = 1)

ENDIF
IF (MN001_Country <> a24)

ENDIF
EX024_Outro2 (THANK YOU FOR PARTICIPATION)

See oli viimane küsimus. Tänan teid väga SHARE Eesti uuringus osalemise eest! Olgugi, et küsimustikule vastamine oli 
aeganõudev, on teie panus väga oluline. Oma osalemisega aitate kaasa, et teiega sarnase elukäiguga inimesed oleksid 
esindatud. Andmeid üldistades saavad teadlased paremini mõista seda, kuidas rahvastiku vananemine kulgeb nii Eestis kui 
ka kogu Euroopas. Koos teiega saame mõjutada, milliseks kujuneb meie endi, meie laste ja lastelaste tulevik.
1. Jätkake

ENDIF
EX023_Outro (NON PROXY)

KONTROLLKÜSIMUS: Kes vastas selle mooduli küsimusetele?
1. Vastaja
2. Moodul vastamata (asendusvastaja intervjuu)

ENDIF

ENDIF
IF ((EX603_PartJobSit <> a1 AND (EX603_PartJobSit <> a2))

ENDIF
IF (((EX603_PartJobSit = a1 OR (EX603_PartJobSit = a2) OR (EX104_PartEvWork = a1))

ENDIF

ENDIF

Kui sobivat vastet ei leidu, siis märkige 991
STRING

JOBCODER: InDataOccupations 
IF ((NOT(EX613c_LastJobPartnerCode = Empty) AND (NOT(EX613c_LastJobPartnerCode

= 991)))

ENDIF

EX613d_LastJobPartnerCode (JOBCODER - NEXT)

Veenduge, et olete valinud õige ametinimetuse:
^EX613c_LastJobPartnerCode;

Kui see ei ole õige ametinimetus, siis minge tagasi ja valige rippmenüüst sobivaim 
vaste.
1. Kinnitage ja jätkake

EX104_PartEvWork (PARTNER EVER DONE PAID WORK)
Kas [teie] [abikaasa/ elukaaslane] on kunagi elus teinud tasustatud tööd?
1. Jah
5. Ei

EX105_PartEmp (PARTNER EMPLOYEE OR A SELF-EMPLOYED)
Kas [teie][abikaasa/ elukaaslane] töötab/töötas [oma][viimasel/ praegusel] töökohal 
palgatöötajana erasektoris või teenistujana avalikus sektoris või FIE-na või muu iseendale 
tööandjana?
1. palgatöötajana erasektoris
2. palgatöötajana ( või teenistujana) avalikus sektoris
3. FIE-na või muu iseendale tööandjana

EX123_Consent (CONSENT TO RECONTACT)
Kui soovitakse uurida, kuidas inimeste elu nende vananedes muutub, on oluline küsitleda samu inimesi umbes iga 
kahe aasta järel. Loodetavasti ei ole teil midagi selle vastu, kui hoiame sellel eesmärgil teie nime ja aadressi alles ja 
võtame teiega uuesti ühendust. Kas olete nõus?
Kui vastaja esitab küsimusi või kõhkleb, öelge, et ta võib järgmise kontakti toimumisel nõusoleku tagasi võtta.
1. Vastaja nõustus
2. Vastaja ei andnud nõusolekut

EX106_HandOutA (HAND OUT DROP-OFF QUESTIONNAIRE)

Olles antud küsimustiku lõpetanud, avage Eesti mooduli aken oma arvutiekraanil ning sisestage ^RespondentID;
isikuankeedi kood (pidcom). Seejärel antakse teile teada, kas peate küsima veel mõned küsimused.
STRING

IV001_Intro (INTRODUCTION TO IV)

Käesolev moodul tuleb täita pärast iga lõpetatud intervjuud ja märkida oma tähelepanekud antud intervjuu kohta.
1. Jätkake

IF ((((((((((((((((((((((Sec_DN1.DN038_IntCheck = a2 OR (Sec_DN1.DN038_IntCheck = a3) OR 
(Sec_PH.PH054_IntCheck = a2) OR (Sec_PH.PH054_IntCheck = a3) OR (Sec_BR.BR017_IntCheck = a2) OR 
(Sec_BR.BR017_IntCheck = a3) OR (Sec_EP.EP210_IntCheck = a2) OR (Sec_EP.EP210_IntCheck = a3) OR 
(Sec_CH.CH023_IntCheck = a2) OR (Sec_CH.CH023_IntCheck = a3) OR (Sec_SP.SP022_IntCheck = a2) OR 
(Sec_SP.SP022_IntCheck = a3) OR (Sec_FT.FT021_IntCheck = a2) OR (Sec_FT.FT021_IntCheck = a3) OR 
(Sec_HO.HO041_IntCheck = a2) OR (Sec_HO.HO041_IntCheck = a3) OR (Sec_HH.HH014_IntCheck = a2) OR 
(Sec_HH.HH014_IntCheck = a3) OR (Sec_CO.CO009_IntCheck = a2) OR (Sec_CO.CO009_IntCheck = a3) OR 
(Sec_AS.AS057_IntCheck = a2) OR (Sec_AS.AS057_IntCheck = a3))

IV020_RelProxy (RELATIONSHIP PROXY)
Põhivastajaks on ^FLRespondentName;, kellele mõeldud kas osale või kõigile küsimustele vastas asendusvastaja. 
Asendusvastaja oli põhivastaja…
1. abikaasa/elukaaslane
2. laps/väimees/minia
3. ema/ isa/äi/ämm



ENDIF
IV002_PersPresent (THIRD PERSONS PRESENT)

Kas ^FLRespondentName; küsitluse (või mõne selle osa) juures viibis mõni kõrvaline isik peale asendusvastaja?
Märkige kõik sobivad vastused;
1. Ei olnud
2. Abikaasa või elukaaslane
3. Vanem või vanemad
4. Laps või lapsed
5. Muud sugulased
6. Muud isikud

CHECK: (NOT((count(IV002_PersPresent) > 1 AND ((1 IN (IV002_PersPresent)))) [Ei saa teha valikut ""mitte keegi"" koos 
mõne teise vastusega. Muutke oma vastust.;] IF (NOT(((a1 IN (IV002_PersPresent) AND (count(IV002_PersPresent) = 
1)))

ENDIF
IV004_WillingAnswer (WILLINGNESS TO ANSWER)

Kuidas kirjeldaksite ^FLRespondentName; vastamisvalmidust?
1. Väga hea
2. Hea
3. Pole viga
4. Halb
5. Alguses hea, halvenes küsitluse käigus
6. Alguses halb, paranes küsitluse käigus

IF (IV004_WillingAnswer = a5)

ENDIF
IV007_AskClarification (RESP. ASK FOR CLARIFICATION)

Kas ^FLRespondentName; palus mõnd küsimust selgitada?
1. Mitte kordagi
2. Peaegu mitte kordagi
3. Aeg-ajalt
4. Sageli
5. Väga sageli
6. Kogu aeg

IV008_RespUnderstoodQst (RESPONDENT UNDERSTOOD QUESTIONS)
Kas teie arvates sai ^FLRespondentName; üldiselt küsimustest aru?
1. Üldse mitte
2. Peaaegu üldse mitte
3. Aeg-ajalt
4. Sageli
5. Väga sageli
6. Alati/Sai kõigest aru

IV018_HelpShowcards (HELP NEEDED READING SHOWCARDS)
Kas põhivastaja vajas kaartide lugemisel abi?
1. Jah, nägemisprobleemide tõttu
2. Jah, probleemide tõttu kirjaoskusega
3. Ei vajanud

IF (MN008_NumHHR = 1)

4. õde/vend
5. lapselaps
6. muu sugulane
7. hooldekodu töötaja
8. koduabiline
9. sõber/tuttav
10. muu

IV003_PersIntervened (INTERVENED IN INTERVIEW)
Kas need inimesed sekkusid küsitlusse?
Jah, korduvalt
Jah, aegajalt
Ei

IV005_WillingnessWorse (WHY WILLINGNESS WORSE)
Miks vastaja vastamisvalmidus küsitluse kestel halvenes?
Märkige kõik sobivad vastused;
1. Vastaja huvi kadus
2. Vastaja keskendumisvõime kadus või ta väsis
3. Muu põhjus, täpsustage

IF ((a3 IN (IV005_WillingnessWorse))

ENDIF

IV006_OthReason (WHICH OTHER REASON)
Mis oli muu põhjus?
STRING

IF ((Sec_HO.HO001_Place = a1 OR (MN024_NursingHome = a2))

IV009_AreaLocationBldg (WHICH AREA BUILDING LOCATED)
Kus küsitlus toimus?
1. Suurlinnas (Tallinnas)
2. Tallinna eeslinnas või äärelinnas (Viimsi, Peetri küla, Ääsmäe jmt)
3. Suuremas linnas (Narva, Pärnu, Tartu, Kohtla-Järve)
4. Teistes linnades ja alevites
5. Maapiirkonnas või külas

IV610_TypeBuilding (TYPE OF BUILDING)
Millist tüüpi hoones leibkond elab?
Hooldekodu on asutus, kus inimene saab elada ööpäevaringselt. Seal on olemas abi ja järelevalve (ei pea 
olema meditsiiniõde), magamiskoht ja söök. Vajadusel antakse ka ravimeid, kuid hooldekodu ei ole 
raviasutus.
1. talumajas
2. ühepereelamus või korteris, mis on osadeks jaotatud eramus



ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF
IV019_InterviewerID (INTERVIEWER ID)

Teie küsitlejakood
STRING

CHECK: (NOT((IV019_InterviewerID = OR (NOT(IV019_InterviewerID = RESPONSE)))) [Märkige väärtus;]
IV017_Outro (OUTRA IV)

Täname teid väga neile küsimustele vastamise eest!
1. Jätkake

ENDIF

3. paarismajaboksis või ridaelamuboksis
4. 3-8 korteriga majas
5. rohkem kui 9 korteriga, kuid mitte üle 8 korrusega majas
6. 9-korruselises või suuremas majas
7. sotsiaalmajas (mis pakub eakatele teenuseid, kuid ei ole hooldekodu)
8. hooldekodus

IF ((IV610_TypeBuilding = a7 OR (IV610_TypeBuilding = a8))

ENDIF
IV012_StepstoEntrance (NUMBER OF STEPS TO ENTRANCE)

Mitu trepiastet tuleb astuda, et jõuda vastaja korteri välisukseni? Kui majas on lift, siis arvestage ainult neid 
trepiastmeid, mida te tegelikult läbisite.
Ärge arvestage trepiastmeid, mille asemel saab kasutada lifti.
1. kuni 5
2. 6-15
3. 16-25
4. üle 25

IV621_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
Kas abi- või järelevalvepersonali hulgas on vähemalt üks (diplomeeritud) meditsiiniõde?
1. Jah
5. Ei

IF (XT_Active = 1)

XT104_SexDec (SEX OF DECEDENT)

Märkige lahkunu sugu (kui teil on kahtlusi, küsige)
1. Mees
2. Naine

XT001_Intro (INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW)
[{Lahkunu nimi}] on osalenud SHARE Eesti 50-aastaste ja vanemate inimeste uuringulaine(te)s. [Tema] panus oli väga 
väärtuslik. Meile oleks väga oluline, kui saaksime infot [{Lahkunu nimi}] elu viimase aasta kohta. Kogu kogutavat teavet hoitakse 
rangelt konfidentsiaalsusnõudeid järgides ning seda kasutatakse vaid üldistuste tegemiseks teaduslikel eesmärkidel.
1. Jätkake

XT006_ProxSex (PROXY RESPONDENT'S SEX)

Märkige asendusvastaja sugu
1. Mees
2. Naine

XT002_Relation (RELATIONSHIP TO THE DECEASED)
Enne, kui hakkame esitama küsimusi[Lahkunu nimi] elu viimase aasta kohta, öelge palun, kes teie talle olite?
Kui küsimus ei ole selge, siis täpsustage: "Nii et teie olite [tema]..."
1. Abikaasa või elukaaslane
2. poeg või tütar
3. väimees või minia
4. abikaasa või elukaaslase laps
5. lapselaps
6. õde või vend
7. muu sugulane (täpsustage)
8. muu mittesugulane (täpsustage)

IF (XT002_Relation = a7)

ENDIF
IF (XT002_Relation = a8)

ENDIF
XT005_HowOftCont (HOW OFTEN CONTACT LAST TWELVE MONTHS)

^FL_XT005_2;: Kui sageli te tema elu VIIMASE 12 KUU jooksul suhtlesite (kas isiklikult, telefoni, posti, e-kirja või muu 
elektroonilise suhtlusvahendi kaudu)?
1. Iga päev
2. Mitu korda nädalas
3. Umbes kord nädalas
4. Umbes kord kahe nädala jooksul
5. Umbes kord kuus
6. Vähem kui kord kuus
7. Mitte kordagi

IF (XT002_Relation <> a1)

XT003_OthRel (OTHER RELATIVE)

Täpsustage muu sugulane
STRING

XT004_OthNonRel (OTHER NO-RELATIVE)

Täpsustage muu mittesugulane
STRING



ENDIF
XT101_ConfDecYrBirth (CONFIRMATION DECEASED YEAR OF BIRTH)

Räägime nüüd lahkunust. Et kindlaks teha, kas meie info [Lahkunu nimi] kohta on täpne, kas te võiksite kinnitada, et [ta] sündis 
[Lahkunu sünnikuu ja -aasta]?
1. Jah
5. Ei

IF (XT101_ConfDecYrBirth = a5)

ENDIF
XT008_MonthDied (MONTH OF DECEASE)

Tahaksime rohkem teada[{Lahkunu nimi}] surma asjaolude kohta. Mis kuul ja aastal[ta] suri? KUU: AASTA:
Kuu
1. Jaanuar
2. Veebruar
3. Märts
4. Aprill
5. Mai
6. Juuni
7. Juuli
8. August
9. September
10. Oktoober
11. November
12. Detsember

XT009_YearDied (YEAR OF DECEASE)
Mis kuul ja AASTAL [ta] suri?

KUU:
^XT008_MonthDied;
AASTA:
Aasta
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011
7. 2012
8. 2013
9. 2014
10. 2015
11. 2016
12. 2017
13. 2018
14. 2019
15. 2020

XT010_AgeDied (AGE AT THE MOMENT OF DECEASE)
Kui vana oli[{Lahkunu nimi}], kui[ta] suri?
Vanus aastates
NUMBER [20..120]

XT109_DecMarried (DECEASED MARRIED AT TIME OF DEATH)
Kas[{Lahkunu nimi}] oli[oma] surma hetkel abielus?
1. Jah
5. Ei

XT039_NumChild (NUMBER OF CHILDREN THE DECEASED HAD AT THE END)
Kui palju oli [{Lahkunu nimi}] lapsi, kes olid [tema] surma ajal elus? Arvake sinna hulka nii bioloogilised kui ka kasu-, võõras- ja 
lapsendatud lapsed.
NUMBER [0..999]

XT011_CauseDeath (THE MAIN CAUSE OF DEATH)
Mis oli[tema] surma peamine põhjus?
Vajaduse korral lugege ette
1. Kasvaja
2. Südameinfarkt
3. Insult ehk ajuinfarkt
4. Muu südameveresoonkonna haigus, nt südamepuudulikkus, arütmia
5. Hingamiselundkonna haigus

XT007_YearBirth (YEAR OF BIRTH PROXY)
Öelge palun mulle oma sünniaasta.
NUMBER [1900..2003]

XT802_IntroDecBirth (DECEASED INTRO BIRTH)
Mis kuul ja aastal[{Lahkunu nimi}] sündis?
1. Jätkake

XT102_DecMonthBirth (DECEASED MONTH OF BIRTH)
Kuu:
1. Jaanuar
2. Veebruar
3. Märts
4. Aprill
5. Mai
6. Juuni
7. Juuli
8. August
9. September
10. Oktoober
11. November
12. Detsember

XT103_DecYearBirth (DECEASED YEAR OF BIRTH)
Aasta:
NUMBER [1900..2010]



6. Seedeelundkonna haigus, nt haavandid, põletikuline soolehaigus
7. Rasked nakkushaigused, nt kopsupõletik, sepsis või gripp
8. Õnnetusjuhtum või enesetapp
9. Muu (täpsustage)

IF (XT011_CauseDeath = a97)

ENDIF
IF (XT011_CauseDeath <> a8)

XT012_OthCauseDeath (OTHER CAUSE OF DEATH)

Täpsustage muu surmapõhjus
STRING

XT013_HowLongIll (HOW LONG BEEN ILL BEFORE DECEASE)
Kui kaua oli[{Lahkunu nimi}] haige, enne kui[ta] suri?
Lugege ette;
1. Alla ühe kuu
2. Üle ühe kuu, kuid alla 6 kuu
3. Üle 6 kuu, kuid alla aasta
4. Aasta või rohkem
5. (spontaanne vastus) [ta] ei olnud enne surma haige

XT014_WhereDied (PLACE OF DYING)
Kas[ta] suri ...
Lugege ette;
1. [tema] oma kodus
2. teise inimese kodus
3. haiglas
4. hooldekodus (vanadekodus)
5. sotsiaalmajas
6. hospiitsis
7. teel meditsiiniasutusse
97. muus kohas

IF (XT014_WhereDied = a3)

ELSE

ENDIF
XT615_TimesInHosp (TIMES IN HOSPITAL LAST YEAR BEFORE DYING)

Mitmel erineval korral oli[Lahkunu nimi] haiglas, hospiitsis või hooldekodus sellel aastal, kui[ta] suri?
NUMBER [0..999]

IF (XT615_TimesInHosp > 0)

XT750_ICU (IN INTENSIVE CARE UNIT)
Kas see oli intensiivravipalatis?
1. Jah
5. Ei

IF (XT750_ICU = a5)

ENDIF

XT751_palcareinpoatienthospice (PALLIATIVE CARE OR INPATIENT HOSPICE)
Kas see toimus palliatiivse ravi asutuses või hooldus- ehk õendushaiglas või hospiitsis?
1. Jah
5. Ei

IF (XT014_WhereDied = a4)

ELSE

ENDIF

XT767_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
Kas tugi- või järelevalvepersonali hulgas oli vähemalt üks (diplomeeritud) meditsiiniõde?
1. Jah
5. Ei

XT752_inpatienthospice (INPATIENT HOSPICE)
Kas see oli hooldus- ehk õendushaigla või hospiits?
1. Jah
5. Ei

IF (XT014_WhereDied = a5)

ENDIF

XT767_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
Kas tugi- või järelevalvepersonali hulgas oli vähemalt üks (diplomeeritud) meditsiiniõde?
1. Jah
5. Ei

XT753_hospiceresidential (RESIDENTIAL PROVIDED BY HOSPICE)
Kas hooldushaigla pakkus eluaseme võimalust?
1. Jah
5. Ei

XT016_TotalTimeHosp (TOTAL TIME IN HOSPITAL LAST YEAR BEFORE DYING)
Kui pikalt oli [{Lahkunu nimi}] [oma] elu viimasel aastal kokku haiglates, hospiitsides või hooldekodudes?
Ärge lugege ette
1. Alla nädala
2. Vähemalt nädala, kuid alla ühe kuu
3. Vähemalt ühe kuu, kuid alla 3 kuu
4. Vähemalt 3 kuud, kuid alla 6 kuu
5. Vähemalt 6 kuud, kuid alla aasta
6. aasta



ENDIF
XT756_IntroCare (CARE INTRO)

Paar järgmist küsimust puudutavad ravi ja hooldust, mida [{Lahkunu nimi}] sai [oma] elu viimastel kuudel. Vastake 
küsimustele enda ja lahkunu kogemuste põhjal sellest ajast, kui [ta] teenuseid sai.
1. Jätkake

IF (NOT((((XT014_WhereDied = a6 OR (XT751_palcareinpoatienthospice = a1) OR (XT752_inpatienthospice = a1) OR 
(XT753_hospiceresidential = a1)))

ENDIF
XT758_medicinepain (MEDICINE FOR PAIN)

Kas [oma] elu viimasel kuul kannatas [{Lahkunu nimi}] valusid või võttis valuvaigisteid?
1. Jah
5. Ei

IF (XT758_medicinepain = a1)

ENDIF
XT760_troublebreathing (TROUBLE BREATHING)

Kas [oma] elu viimasel kuul oli [{Lahkunu nimi}] hingamisraskusi?
1. Jah
5. Ei

IF (XT760_troublebreathing = a1)

ENDIF
XT762_anxietysadness (ANXIETY SADNESS)

Kas [oma] elu viimasel kuul tundis [{Lahkunu nimi}] ärevust või kurbust?
1. Jah
5. Ei

IF (XT762_anxietysadness = a1)

ENDIF
XT764_personalcare (PERSONAL CARE NEEDS MET)

Kuivõrd sai lahkunu abi isikuhooldusel, st pesemisel, riietumisel ja voodiriiete vahetamisel, kui ta seda vajas?
Lugege ette;.
1. Alati
2. Tavaliselt
3. Mõnikord
4. Mitte kunagi
5. Abi isikuhoolduses ei vajatud või ei tahetud

XT765_staff (STAFF CARING AND RESPECTFULL)
Kuivõrd lahke, hooliv ja aupaklik oli personal, kes hoolitses  [tema] eest  [tema] viimasel elukuul?
Personali all peame silmas erialase ettevalmistusega tasustatud töötajaid. Siia kuuluvad arstid, õed, sotsiaaltöötajad, 
kaplanid, põetajad, terapeudid ja muu personal.
Lugege ette;.
1. Alati
2. Tavaliselt
3. Mõnikord
4. Mitte kunagi
5. Professionaalsed hooldajad (tasustatud personal) puudusid

IF (XT765_staff <> a5)

XT757_hospiceorpalliativecare (HOSPICE OR PALLIATIVE CARE)
Kas viimase nelja nädala sees enne [tema] surma viibis [{Lahkunu numi}] hospiitsis või sai palliatiivset 
(leevendus-) ravi?
Hospiits on koht, kus osutatakse palliatiivset ravi nendele inimestele, kes on suremas. Palliatiivne ravi on suunatud 
elu ohustava haigusega silmitsi olevate patsientide ja nende perekondade elukvaliteedi parandamiseks. WHO 
definitsiooni kohaselt on "palliatiivne ravi meetod, mis parandab patsientide ja nende perekondade elukvaliteeti, kes 
on silmitsi probleemidega, mis seonduvad eluohtlike haigustega, kannatuste vältimise ja leevendamise kaudu valu 
ja muude probleemide (füüsiliste, psühhosotsiaalsete ja hingeliste) varajase väljaselgitamise ning täpse hindamise 
ja ravimise teel.
1. Jah
5. Ei

IF (XT757_hospiceorpalliativecare = a5)

ENDIF

XT754_reasonnocare (REASON NOT HOSPICE)
Mis põhjusel ei saanud [ta] ravi hospiitsis või palliatiivset ravi?
Lugege ette;
1. Ta ei vajanud või ei tahtnud seda
2. Ta vajas või tahtis seda, kuid ravi ei olnud kättesaadav
3. Ta vajas või tahtis seda, kuid see oli liiga kallis

XT759_medicineamount (MEDICATION AMOUNT)
Kas lahkunu sai liiga palju, liiga vähe või õiges koguses ravimeid [oma] valu vastu?
1. Liiga palju
2. Liiga vähe
3. Õiges koguses

XT761_helpbreathing (HOW MUCH HELP BREATHING)
Kui palju abi sai lahkunu [oma] hingamisraskuste leevendamisel – liiga vähe või parasjagu?
1. Liiga vähe
2. Parasjagu

XT763_helpanxietysadness (HOW MUCH HELP ANXIETY OR SADNESS)
Kui palju abi nende tunnetega toimetulekul lahkunu sai - liiga vähe või parasjagu?
1. Liiga vähe
2. Parasjagu

XT766_ratecare (RATE CARE)
Kuidas te kokkuvõttes hindate hooldusteenust, mida lahkunu sai [oma] viimasel elukuul?
Lugege ette;.
1. Suurepärane
2. Väga hea



ENDIF
XT017_IntroMedCare (INTRODUCTION EXPENSES MEDICAL CARE)

Nüüd tahaksime esitada mõned küsimused kulude kohta, mida [{Lahkunu nimi}] kandis meditsiinilise abiga seoses, mida [ta] sai 
viimase 12 kuu jooksul, enne kui [ta] suri. Märkige kõikide abi liikide osas, mida ma teile ette loen, kas [{Lahkunu nimi}] sai 
sellist abi, ning kui sai, siis hinnake kulude suurust. Võtke arvesse ainult kulud, mida ei tasunud ega kompenseerinud 
tervisekindlustus/haigekassa või tööandja.
1. Jätkake

LOOP cnt := 1 TO 9

ENDIF

3. Hea
4. Rahuldav
5. Halb

IF (((cnt < 3 OR (cnt > 5) OR (XT615_TimesInHosp > 0))

ENDIF

XT018_TypeMedCare (HAD TYPE OF MEDICAL CARE IN THE LAST TWELVE MONTHS)
Kas [{Lahkunu nimi}] sai [perearstiabi/ eriarstiabi/ haiglaravi/ hooldust hooldekodus/ hooldust hospiitsis/ ravimeid/ 
abivahendeid ja -seadmeid (ratastool, rulaatorid, kõnnikepid ja kargud, ortoosid või proteesid)/ isikuhooldust puude 
tõttu/ abi majapidamistöödel puude tõttu] ([oma] elu viimase 12 kuu jooksul)?
1. Jah
5. Ei

IF (XT018_TypeMedCare = a1)

ENDIF
[cnt] 

XT119_CostsMedCare (COSTS OF TYPE OF MEDICAL CARE IN THE LAST TWELVE MONTHS)
Kui palju [tema] maksis oma taskust [perearstiabi eest/ eriarstiabi eest/ haiglaravi eest/ hoolduse eest 
hooldekodus/ hoolduse eest hospiitsis/ ravimite eest/ abivahendite ja -seadmete eest/ isikuhoolduse eest 
kodus tegevuspiirangute tõttu/ abi eest majapidamistöödes tegevuspiirangute tõttu] ([oma] elu viimasel 
aastal)? [Oma taskust makstud kulude all me mõtleme neid kulutusi, mida haigekassa/tervisekindlustus/keegi 
kolmas ei kompenseeri.]^FL_XT119_5;
Märkige '0', kui kõik kulud kaeti või kompenseeriti. Muul juhul märkige summa ^FLCurr; "Keegi kolmas" ei 
ole sugulane, vaid ainult institutsioon või organisatsioon. Mäiteks kui lapsed maksid, siis on see oma taskust 
maksmine.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (XT119_CostsMedCare = NONRESPONSE)

ENDIF

IF (piIndex = 1)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 2)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 3)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 4)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 5)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 6)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 7)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 8)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

[Unfolding Bracket Sequence]



ENDLOOP
XT105_DiffWhere (DIFFICULTIES REMEMBERING WHERE)

Edasi küsiksin füüsiliste, vaimsete ja emotsionaalsete või mäluprobleemide kohta, mida inimesed oma elu viimasel aastal võivad 
kogeda. Kas viimasel aastal oli[tal] raskusi äratundmisega, kus [ta] viibib? Nimetage ainult raskusi, mis kestsid vähemalt kolm 
kuud.
1. Jah
5. Ei

XT106_DiffYear (DIFFICULTIES REMEMBERING THE YEAR)
[{Lahkunu nimi}]: kas oma viimasel eluaastal oli [tal] raskusi aastaarvu meenutamisega? (Nimetage ainult raskusi, mis kestsid 
vähemalt kolm kuud.)
1. Jah
5. Ei

XT107_DiffRecogn (DIFFICULTIES RECOGNIZING)
[{Lahkunu nimi}]: Kas [oma] viimasel eluaastal oli tal raskusi pereliikmete või heade sõprade äratundmisega? (Nimetage ainult 
raskusi, mis kestsid vähemalt kolm kuud.)
1. Jah
5. Ei

XT020_IntroDiffADL (INTRODUCTION DIFFICULTIES DOING ACTIVITIES)
Kas [oma] elu viimasel aastal oli [{Lahkunu nimi}] füüsiliste, psüühiliste, emotsionaalsete või mäluprobleemide tõttu raskusi 
mõne järgmise tegevuse sooritamisel? (Nimetage ainult raskusi, mis kestsid vähemalt kolm kuud. )
Lugege ette; Märkige kõik sobivad vastused;
1. Riietumine, k.a. kingade ja sokkide jalgapanemine
2. Üle toa kõndimine
3. Vannis või duši all käimine
4. Söömine, nt toidu tükeldamine
5. Voodisse minek või sealt tõusmine
6. Tualeti kasutamine, k.a. istumine ja tõusmine
96. Mitte ükski nendest

CHECK: (NOT((count(XT020_IntroDiffADL) > 1 AND ((96 IN (XT020_IntroDiffADL)))) [Ei saa teha valikut ""mitte ükski neist"" koos 
mõne teise vastusega. Muutke oma vastust.;]
XT620_IntroDiffADLII (INTRODUCTION DIFFICULTIES)

Kas [{Lahkunu nimi}] oli oma elu viimase kaheteistkümne kuu jooksul raskustes mõne järgmise tegevusega füüsiliste, vaimsete, 
emotsionaalsete või mäluprobleemide tõttu? Nimetage ainult neid probleeme, mis kestsid vähemalt kolm kuud.
Lugege ette;. Märkige kõik sobivad vastused;
1. Sooja toidu valmistamine
2. Toidukaupade ostmine
3. Telefonikõnede tegemine
4. Ravimite võtmine
5. Kaardi kasutamine võõras kohas orienteerumiseks
6. Tubaste või aiatööde tegemine
7. Rahaasjade ajamine, arvete maksmine ja kulutuste jälgimine
8. Iseseisvalt kodust lahkumine ja transporditeenuste kasutamine
9. Oma pesu pesemine
10. Urineerimise või roojamise kontrollimine
96. Ei ole raskusi ühegagi neist

CHECK: (NOT((count(XT620_IntroDiffADLII) > 1 AND ((96 IN (XT620_IntroDiffADLII)))) [Ei saa teha valikut ""mitte ükski neist"" 
koos mõne teise vastusega. Muutke oma vastust.;] IF (((count(XT020_IntroDiffADL) > 0 AND (NOT((a96 IN 
(XT020_IntroDiffADL))) OR ((count(XT620_IntroDiffADLII) > 0 AND (NOT((a96 IN (XT620_IntroDiffADLII)))))

ENDIF
XT026a_Intro (INTRODUCTION TO ASSETS)

XT022_HelpADL (ANYONE HELPED WITH ADL)
Mõeldes tegevustele, mille sooritamisega oli lahkunul [oma] elu viimase kaheteistkümne kuu jooksul probleeme, kas keegi 
aitas teda regulaarselt nende tegevuste juures?
1. Jah
5. Ei

IF (XT022_HelpADL = a1)

ENDIF

XT023_WhoHelpedADL (WHO HAS HELPED WITH ADL)
Kes, teie ise kaasa arvatud, aitas peamiselt lahkunut nende tegevuste sooritamisel? Nimetage kõige enam kolm 
inimest.
Ärge lugege ette. Võimalik kuni kolm vastust! Märkige, kes abistaja lahkunule oli.
1. Teie (asendusvastaja)
2. Lahkunu abikaasa või elukaaslane
3. Lahkunu ema või isa
4. Lahkunu poeg
5. Lahkunu väimees
6. Lahkunu tütar
7. Lahkunu minia
8. Lahkunu poja- või tütrepoeg
9. Lahkunu poja - või tütretütar
10. Lahkunu õde
11. Lahkunu vend
12. Muu sugulane
13. Mittepalgaline vabatahtlik
14. Professionaalne abistaja (nt med. õde)
15. Lahkunu sõber või naaber
16. Muu isik

CHECK: (NOT(count(XT023_WhoHelpedADL) > 3)) [Kõige rohkem kolm vastust;]
XT024_TimeRecHelp (TIME THE DECEASED RECEIVED HELP)

Kui pikka aega kokku[oma] elu viimase 12 kuu jooksul sai [Lahkunu nimi] abi? Kas ...
Lugege ette;
1. Alla ühe kuu
2. Vähemalt ühe kuu, kuid alla 3 kuu
3. Vähemalt 3 kuud, kuid alla 6 kuu
4. Vähemalt 6 kuud, kuid alla aasta
5. Aasta

XT025_HrsNecDay (HOURS OF HELP NECESSARY DURING TYPICAL DAY)
Umbes mitu tundi sai[{Lahkunu nimi}] abi tavalisel päeval?
NUMBER [0..24]



Järgmised küsimused puudutavad varasid ja elukindlustuspoliise, mis [{Lahkunu nimi}] olid, ning seda, mis juhtus nende 
varadega pärast[tema] surma. Ma mõistan, et järgmised küsimused võivad olla mõneti häirivad, kuid uuringu huvides on oluline 
saada infot ka tema rahaasjade lahenemisest pärast tema surma. Enne jätkamist tahaksin aga veel kord kinnitada, et kõik, mida 
te mulle juba olete öelnud ja kõik, mida te veel ütlete, jääb täiesti konfidentsiaalseks.
1. Jätkake

XT026b_HadWill (THE DECEASED HAD A WILL)
Mõned inimesed koostavad testamendi, millega määratakse, kes millise osa pärandist saab. Kas [{Lahkunu nimi}] jättis 
testamendi?
1. Jah
5. Ei

XT027_Benefic (THE BENEFICIARIES OF THE ESTATE)
Kes olid pärijad (arvestage ka ennast)?
Lugege ette;. Märkige kõik sobivad vastused; . Kui asendusvastaja ise on üks pärijatest (laps, abikaasa), siis valige 1.
1. teie ise (asendusvastaja)
2. lahkunu abikaasa või elukaaslane
3. lahkunu lapsed
4. lahkunu lapselapsed
5. lahkunu õed-vennad
6. lahkunu muud sugulased
7. muud mittesugulased
8. kirik, fond või heategevusorganisatsioon
9. lahkunust ei jäänud midagi (SPONTAANNE)
10. Otsust ei ole veel tehtud (SPONTAANNE VASTUS)

CHECK: (NOT((count(XT027_Benefic) > 1 AND ((9 IN (XT027_Benefic)))) [Ei saa teha valikut "ei jätnud midagi" koos mõne teise 
vastusega. Muutke oma vastust.;]
XT030_OwnHome (THE DECEASED OWNED HOME)

Kas lahkunul oli [oma] maja või korter - kas täielikult või osaliselt tema omandis?
1. Jah
5. Ei

IF (XT030_OwnHome = a1)

ENDIF
XT033_OwnLifeInsPol (THE DECEASED OWNED ANY LIFE INSURANCE POLICIES)

[Lahkunu nimi]: Kas tal oli mõni elukindlustuspoliis?
1. Jah
5. Ei

IF (XT033_OwnLifeInsPol = a1)

XT031_ValHome (VALUE HOME AFTER MORTGAGES)
Mis oli peale tasumata (hüpoteek)laenude mahaarvamist [Lahkunu nimi] omandis olnud maja või korteri (või nende osa) 
väärtus?
Sisestage summa ^FLCurr;. Kui lahkunust jäid maha võlad, märkige need miinusmärgiga.
NUMBER [-50000000..50000000]

IF (XT031_ValHome = NONRESPONSE)

ENDIF
XT032_InhHome (WHO INHERITED THE HOME OF THE DECEASED)

Kes pärisid [Lahkunu nimi] maja või korteri, teie ise kaasa arvatud?
Märkige, kes pärijad lahkunule olid. Märkige kõik sobivad vastused; Kui maja või korter on juba müüdud, siis märkige kõik 
isikud, kes müügisummast osa said.
1. Teie ise (asendusvastaja)
2. Abikaasa või elukaaslane
3. Pojad või tütred (KÜSIGE EESNIMESID)
4. Lapselapsed
5. Õed-vennad
6. Muud sugulased
7. Muud mittesugulased

IF ((a3 IN (XT032_InhHome))

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

XT053_FrstNme (FIRST NAMES CHILDREN)

Laste eesnimed, kes pärisid lahkunu maja või korteri
STRING

XT034_ValLifeInsPol (VALUE OF ALL LIFE INSURANCE POLICIES)
Mis oli kõikide [{Kadunu nimi}] omandis olnud elukindlustuspoliiside ligikaudne koguväärtus?
Märkige summa ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

XT035_BenLifeInsPol (BENEFICIARIES OF THE LIFE INSURANCE POLICIES)
Who were the beneficiaries of the life insurance polices, including yourself.
Märkige, kes nad lahkunule olid. Kui asendusvastaja ise on üks pärijatest, siis valige 1. Märkige kõik sobivad vastused;
1. Teie ise (asendusvastaja)
2. Abikaasa või elukaaslane
3. Pojad või tütred (KÜSIGE EESNIMESID)
4. Lapselapsed
5. Õed-vennad
6. Muud sugulased (täpsustage)
7. Muud mittesugulased (täpsustage)

IF ((a6 IN (XT035_BenLifeInsPol))

ENDIF
IF ((a7 IN (XT035_BenLifeInsPol))

XT054_OthRel (OTHER RELATIVE)

Täpsustage muu sugulane
STRING



ENDIF
XT036_IntroAssets (INTRODUCTION TYPES OF ASSETS)

Loen nüüd ette mõned vara liigid, mis inimestel võivad olla. Öelge iga vara liigi kohta, kas lahkunul oli neid [tema] surma ajal. 
Kui oli, siis hinnake, kui suur oli nende väärtus, kui tasumata võlad maha arvata.
1. Jätkake

LOOP cnt := 1 TO 5

ENDLOOP IF ((XT039_NumChild > 1 AND (NOT((a9 IN (XT027_Benefic))))

ENDIF
IF ((a3 IN (XT035_BenLifeInsPol))

ENDIF

XT055_OthNonRel (OTHER NO-RELATIVE)

Täpsustage muu mittesugulane
STRING

XT056_FrstNme (FIRST NAMES CHILDREN)

Laste eesnimed, kes olid soodustatud isikud
STRING

XT637_OwnAss (THE DECEASED OWNED TYPE OF ASSETS)
Kas [tal] oli [ettevõtteid, kaasa arvatud maa või äriruumid/ muud kinnisvara/ autosid (välja arvatud liisitud autod)/ 
finantsvara, nt raha, võlakirju või aktsiaid/ juveele või antiikesemeid]?
1. Jah
5. Ei

IF (XT637_OwnAss = a1)

ENDIF
[cnt] 

XT638_ValAss (VALUE TYPE OF ASSETS)
Mis umbes oli [{lahkunu nimi}] omandis olevate[ettevõtete, k.a. maad ja äriruumid/ muu kinnisvara/ autode (välja 
arvatud liisitud autod)/ finantsvarade, sh raha, võlakirjad või aktsiad/ juveelide või antiikesemete] väärtus[tema]
surma ajal?
Sisestage summa ^FLCurr;. Kui lahkunust jäid maha võlad, märkige summa miinusmärgiga
NUMBER [-50000000..50000000]

IF (XT638_ValAss = NONRESPONSE)

ENDIF

IF (piIndex = 1)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 2)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 3)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 4)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 5)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

XT040a_EstateDiv (TOTAL ESTATE DIVIDED AMONG THE CHILDREN)
Kuidas teie arvates kogu pärand[Lahkunu nimi] laste vahel jagati?
Lugege ette;
1. Mõned lapsed said rohkem kui teised
2. Pärand jagati enamvähem võrdselt kõikide laste vahel
3. Pärand jagati täpselt võrdselt laste vahel
4. Lapsed ei ole midagi saanud
5. Pärand ei ole veel jagatud (AINULT SPONTAANNE VASTUS)

IF (XT040a_EstateDiv = a1)

XT040b_MoreForCare (SOME CHILDREN RECEIVED MORE FOR CARING)
Kas Te ütleksite, et mõned lapsed said teistest rohkem, et kompenseerida varem tehtud kingitusi?
1. Jah
5. Ei

XT040c_MoreFinSupp (SOME CHILDREN RECEIVED MORE TO GIVE THEM FINANCIAL SUPPORT)
Kas teie arvates mõned lapsed said teistest rohkem, sest nad vajasid rahalist toetust?
1. Jah
5. Ei

XT040d_MoreForCare (SOME CHILDREN RECEIVED MORE FOR CARING)



ENDIF
ENDIF

ENDIF

ENDIF
XT041_Funeral (THE FUNERAL WAS ACCOMPANIED BY A RELIGIOUS CEREMONY)

[Lahkunu nimi]: Lõpuks tahaksime me küsida lahkunu matuse kohta. Kas matusega kaasnes usuline talitus?
1. Jah
5. Ei

XT108_AnyElse (ANYTHING ELSE TO SAY ABOUT THE DECEASED)
Oleme teile esitanud palju küsimusi [{Lahkunu nimi}] tervise ja rahaasjade erinevate aspektide kohta. Täname teid abi eest. Kas 
on veel midagi, mida tahaksite lisada [{Lahkunu nimi}] eluolu kohta [tema] viimasel eluaastal?
Kui ei ole midagi lisada, kirjutage "Ei midagi" ning vajutage 'enter'
STRING

XT042_Outro (THANKS FOR THE INFORMATION)
Käes on selle küsitlusosa lõpp. Tänan Teid veel kord info eest, mida meile andsite. See aitab meil oluliselt paremini mõista, kuidas 
inimesed oma elu lõpupoole eluga toime tulevad.
1. Jätkake

XT043_IntMode (INTERVIEW MODE)

Märkige intervjuu liik
1. Silmast silma intervjuu
2. Telefoniintervjuu

XT044_IntID (INTERVIEWER ID)

Teie küsitlejakood
STRING

ENDIF

Kas te ütleksite, et mõned lapsed said teistest rohkem, kuna nad aitasid lahkunut või hoolitsesid lahkunu eest 
[tema] elu lõpupoole?
1. Jah
5. Ei

XT040e_MoreOthReas (SOME CHILDREN RECEIVED MORE FOR OTHER REASONS)
Kas Te ütleksite, et mõned lapsed said teistest rohkem muudel põhjustel?
1. Jah
5. Ei


