
Expand All

IF (SampID = FirstTime)

ELSE

SuccesfullyInstalled
Kysely asennettiin ja alustettiin onnistuneesti. Ole hyvä ja sulje haastattelu.; <button>
1. Jatka

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

DN801_Intro (INTRO DEMOGRAPHICS)
Jokin aikaa sitten lähetimme teille kutsukirjeen, joka sisälsi myös tietosuojalausunnon. Annan teille tämän lausunnon nyt uudestaan ja 
vastaan mielelläni kysymyksiinne.

Haluan korostaa, että tähän haastatteluun vastaaminen on vapaaehtoista ja, että tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Vastauksiasi 
käytetään vain tutkimustarkoituksiin, eivätkä tutkijat saa tietää kenen tietoja he käyttävät analyyseissään. Jos haastattelun aikana tulee 
vastaan kysymys, johon ette halua vastata, kertokaa siitä minulle niin siirrymme seuraavaan kysymykseen.

Suostutteko osallistumaan tähän tutkimukseen?
Anna tietosuojalausunto haastateltavalle. Vastaa kaikkiin haastateltavan kysymyksiin.
1. Tietosuojalausunto on annettu haastateltavalle; Haastateltava on antanut suostumuksen.
2. Tietosuojalausunto on annettu haastateltavalle; Haastateltava on kieltäytynyt, eikä osallistu. Haastattelu ei näin ole mahdollinen. 

IF (DN801_Intro = a2)

ENDIF
IF (DN801_Intro = a1)

DN803_AreYouSure (SURE REFUSE TO PARTICIPATE)
Oletko varma, että haastateltava on kieltäytynyt, eikä osallistu tutkimukseen?
1. Kyllä, haastateltava kieltäytyi. Lopeta haastattelu.
2. Ei, haastateltava antoi suostumuksensa. Jatka haastattelua.

DN001b_Intro (INTRO DEMOGRAPHICS B)
Haluaisin aloittaa kysymällä tietoja taustastanne.
1. Jatka

DN042_Gender (MALE OR FEMALE)
HUOMIO
Kirjaa haastateltavan sukupuoli (kysy mikäli epäselvää)
1. Mies
2. Nainen

DN043_BirthConf (CONFIRM MONTH/YEAR BIRTH)
Voitteko vielä vahvistaa? Olette siis syntynyt Fill; ssa vuonna ^FLYearFill; ?
1. Kyllä
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)
Missä kuussa ja minä vuonna olette syntyneet?
1. Jatka

IF (DN043_BirthConf = a5)

ENDIF

DN002_MoBirth (MONTH OF BIRTH)
KUUKAUSI:
1. tammikuu
2. helmikuu
3. maaliskuu
4. huhtikuu
5. toukokuu
6. kesäkuu
7. heinäkuu
8. elokuu
9. syyskuu
10. lokakuu
11. marraskuu
12. joulukuu

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

DN004_CountryOfBirth (COUNTRY OF BIRTH)
Oletteko syntynyt Suomessa?
1. Kyllä
5. Ei

IF (DN004_CountryOfBirth = a5)

DN005_OtherCountry (OTHER COUNTRY OF BIRTH)
Missä maassa olette syntynyt? Mihin maahan syntymäpaikkanne kuului, kun synnyitte?
STRING



ENDIF
DN007_Citizenship (CITIZENSHIP COUNTRY)

Onko teillä Suomen kansalaisuutta?
1. Kyllä
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)

Missä maassa äitinne syntyi?
STRING

DN505_CountryOfBirthFather (COUNTRY BIRTH FATHER)
Missä maassa isänne syntyi?
STRING

DN010_HighestEdu (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OBTAINED)
Katsokaa korttia 1. Mikä on korkein perusasteen koulutus (koulun päättötodistus tai oppiarvo), jonka olette saavuttanut?
Jos vastaaja mainitsee ulkomaisen perusasteen oppiarvon tai todistuksen, kysy, voiko hän valita jonkun annetuista 
luokista. Jos hän ei pysty siihen, valitse Muu-vaihtoehto ja kirjoita vastaus (seuraava näyttö).

HUOM! Tässä kysytään vain perusasteen koulutusta eli koulutusta noin 16 ikävuoteen asti. Peruskoulua, kansakoulua, 
keskikoulua ja oppikoulua ylemmistä koulutusasteista kysytään myöhemmin.

1. Ei lainkaan koulutusta
2. Jonkin verran koulutusta, mutta vähemmän kuin peruskoulun ala-aste tai kansakoulu/kansalaiskoulu
3. Peruskoulun ala-aste, kansakoulu, kansalaiskoulu
4. Peruskoulun yläaste, keski- tai oppikoulu

95. Ei vielä tutkintoa / edelleen koulussa
97. Muu

IF (DN010_HighestEdu = a97)

ENDIF
DN012_FurtherEdu (FURTHER EDUCATION)

Katsokaa korttia 2. Mitä koulutusta, ammattitutkintoja tai keski- tai korkea-asteen tutkintoja olette suorittaneet?
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.; Jos vastaaja vastaa "opiskelee edelleen", kysy, onko hänellä jo jokin muu 
näyttökortissa näkyvä tutkinto.
SET OF 1. Ei lainkaan ammatillista, keski- tai korkea-asteen koulutusta tai tutkintoja

3. Ammatillinen kurssi tai kursseja

DN006_YearToCountry (YEAR CAME TO LIVE IN COUNTRY)
Minä vuonna muutitte Suomeen?
NUMBER [1875..2020]

DN503_NationalitySinceBirth (NATIONALTIY SINCE BIRTH)
Synnyittekö Suomen kansalaiseksi?
1. Kyllä
5. Ei

IF (DN503_NationalitySinceBirth = a5)

ENDIF

DN502_WhenBecomeCitizen (WHEN CITIZEN)
Minä vuonna teistä tuli Suomen kansalainen?
NUMBER [1900..2020]

IF (DN007_Citizenship = a5)

ENDIF

DN008_OtherCitizenship (OTHER CITIZENSHIP)
Minkä maan kansalainen olette?
STRING

DN009_WhereLived (WHERE LIVED SINCE 1989)
Missä asuitte vuoden 1989 marraskuun ensimmäisenä päivänä eli ennen kuin Berliinin muuri murtui – asuitteko Itä-
Saksassa, Länsi-Saksassa tai muualla?
1. Itä-Saksassa
2. Länsi-Saksassa
3. Muualla

DN011_OtherHighestEdu (OTHER HIGHEST EDUCATION)
Mitä muuta perusasteen koulutusta olette suorittanut?
STRING



ELSE

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

Empty)))

4. Kansankorkeakoulu
5. Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto (ammattikoulu)
6. Erikoisammattitutkinto
7. Lukio, ei ylioppilastutkintoa
8. Lukio, ylioppilastutkinto
9. Opistoasteen tutkinto (ammattiin tähtäävä)
10. Ammattikorkeakoulututkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto
11. Alempi korkeakoulututkinto tai kandidaatintutkinto
12. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto
13. Ylempi korkeakoulu/yliopistotutkinto
14. Lisensiaatintutkinto
15. Tohtorin tutkinto
16. Kansanopisto (1 v.)

95. Opiskelee edelleen
97. Muu

IF ((97 IN (DN012_FurtherEdu))

ENDIF
DN041_YearsEdu (YEARS EDUCATION)

Kuinka monta vuotta olette opiskellut kokopäiväisesti, kun luette mukaan kouluvuotenne alakoulusta alkaen?
Päätoiminen opiskelu

*sisältää: opetukseen osallistumisen, työharjoittelut ja ohjatun opiskelun sekä kokeisiin tai tentteihin osallistumisen

*ei sisällä: kokopäiväistä työskentelyä, kotiopetusta, etäopiskelua, töissä saatavaa koulutusta, iltakursseja, osa-aikaista 
yksityistä ammattikoulutusta, joustavasti tai osa-aikaisesti suoritettuja korkeamman asteen opintoja jne.
NUMBER [0..25]

DN013_WhichOtherEdu (OTHER EDUCATION)
Mitä muuta koulutusta tai ammattitutkintoja teillä on?
STRING

IF (MN101_Longitudinal = 1)

ENDIF

DN044_MaritalStatus (MARITAL STATUS CHANGED)
Onko siviilisäätynne muuttunut viime haastattelun jälkeen?
1.Kyllä, siviilisäätyni on muuttunut
5. Ei, siviilisäätyni ei ole muuttunut

DN014_MaritalStatus (MARITAL STATUS)
Katsokaa korttia 3.  Mikä on siviilisäätynne?
Jos avioliitto on voimassa, mutta puoliso ei jostain syystä asu kotitaloudessa, vaan on esimerkiksi hoitokodissa, sairaalassa 
tai vankilassa, valitkaa koodi 3. Huomatkaa, että tässä kysytään virallista siviilisäätyä. Avoliittoa ei tässä huomioida, joten 
avoliittoa merkitään joko "Ei koskaan naimisissa", "Eronnut" tai "Leski" riippuen siitä onko vastaaja ollut koskaan aiemmin 
naimisissa. Mahdollinen avoliitto selvitetään valmisteluvaiheen haastattelun (CV) perusteella.
1. Naimisissa ja asuu yhdessä puolison kanssa
2. Rekisteröity parisuhde
3. Naimisissa, asuu erossa puolisostaan
4. Ei ole koskaan ollut naimisissa
5. Eronnut
6. Leski

IF (DN014_MaritalStatus = a1)

ELSE

IF (MN026_FirstResp = 1)

ENDIF

DN015_YearOfMarriage (YEAR OF MARRIAGE)
Minä vuonna menitte naimisiin?
NUMBER [1905..2020]

IF (DN015_YearOfMarriage = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: ( YEAR(CURRENTDATE) - DN015_YearOfMarriage < MN808_AgeRespondent - 12) [Avioliiton 
solmimisvuoden pitää olla vähintään 12 vuotta myöhäisempi kuin vastaajan syntymävuosi! Jos vuosi on 
oikea, paina ""Ohita"" ja syötä selittävä huomautus;]

IF (DN014_MaritalStatus = a2)

ELSE

DN016_YearOfPartnership (YEAR of REGISTERED PARTNERSHIP)
Minä vuonna rekisteröitte parisuhteenne?
NUMBER [1905..2020]

IF (DN014_MaritalStatus = a3)

ELSE

DN017_YearOfMarriage (YEAR OF MARRIAGE)
Minä vuonna menitte naimisiin?
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
ENDIF

IF (DN014_MaritalStatus = a5)

ELSE

ENDIF

DN018_DivorcedSinceWhen (SINCE WHEN DIVORCED)
Minä vuonna otitte avioeron?
Jos avioeroja on useita, anna viimeisen avioeron vuosi

IF (DN014_MaritalStatus = a6)

ENDIF

DN019_WidowedSinceWhen (SINCE WHEN WIDOWED)
Minä vuonna teistä tuli leski?
Anna kumppanin kuolinvuosi

DN020_AgePart (AGE OF PARTNER)
Minä vuonna [teidän][entinen/ edesmennyt][miehenne/ vaimonne] syntyi?
Kirjaa viimeisimmän puolison syntymävuosi
NUMBER [1895..2005]

DN021_HighestEduPart (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARTNER)
Katsokaa korttia 1. Mikä on korkein peruskoulutus (perusasteen koulutus tai oppiarvo), jonka [entinen/ 
edesmennyt][miehenne/ vaimonne] on saavuttanut?
Jos vastaaja mainitsee ulkomaisen perusasteen oppiarvon tai todistuksen, kysykää, voiko hän valita jonkun 
annetuista luokista. Jos hän ei pysty siihen, valitkaa vaihtoehto "Muu" ja kirjoittakaa vastaus (seuraava näyttö).

HUOM! Tässä kysytään vain perusasteen koulutusta eli koulutusta noin 16 ikävuoteen asti. Peruskoulua, 
kansakoulua, keskikoulua ja oppikoulua ylemmistä koulutusasteista kysytään myöhemmin.
1. Ei lainkaan koulutusta
2. Jonkin verran koulutusta, mutta vähemmän kuin peruskoulun ala-aste tai kansakoulu/kansalaiskoulu
3. Peruskoulun ala-aste, kansakoulu, kansalaiskoulu
4. Peruskoulun yläaste, keski- tai oppikoulu

95. Ei vielä tutkintoa / edelleen koulussa
97. Muu

IF (DN021_HighestEduPart = a97)

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

Katsokaa korttia 2. Mitä koulutusta, ammattitutkintoja, keski- tai korkea-asteen tutkintoja [entisellä/ 
edesmenneellä][miehellänne/ vaimollanne] on?
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
SET OF 1. Ei lainkaan ammatillista, keski- tai korkea-asteen koulutusta tai tutkintoja

3. Ammatillinen kurssi tai kursseja
4. Kansankorkeakoulu
5. Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto (ammattikoulu)
6. Erikoisammattitutkinto
7. Lukio, ei ylioppilastutkintoa
8. Lukio, ylioppilastutkinto
9. Opistoasteen tutkinto (ammattiin tähtäävä)
10. Ammattikorkeakoulututkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto
11. Alempi korkeakoulututkinto tai kandidaatintutkinto
12. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto
13. Ylempi korkeakoulu/yliopistotutkinto
14. Lisensiaatintutkinto
15. Tohtorin tutkinto
16. Kansanopisto (1 v.)

95. Opiskelee edelleen
97. Muu

IF ((97 IN (DN023_FurtherEduPart))

DN022_OtherHighestEduPart (OTHER HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE PARTNER OBTAINED)
Mitä muuta koulutusta, tutkintoja tai oppiarvoja [teidän][entinen/ edesmennyt][aviomiehenne/ vaimonne] on 
saavuttanut?
STRING

DN024_WhichOtherEduPart (OTHER EDUCATION PARTNER)



ENDIF
IF (Sec_DN1.DN801_Intro = a1)

ENDIF
IF (MN005_ModeQues = a1)

ENDIF
DN038_IntCheck (INTERVIEWER CHECK DN)

TARKISTA: Kuka vastasi tämän osion kysymyksiin?
1. Vain vastaaja
2. Vastaaja ja sijaisvastaaja
3. Vain sijaisvastaaja

ENDIF
ENDIF

Mitä koulutusta, ammattitutkintoja tai keski- tai korkea-asteen tutkintoja [teidän][entisellä/ edesmenneellä]
[miehellänne/ vaimollanne] on?
STRING

DN040_PartnerOutsideHH (PARTNER OUTSIDE HOUSEHOLD)
Onko teillä kumppania, joka ei asu tässä samassa kotitaloudessa?
1. Kyllä
5. Ei

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

IF (MN030_socnet = 1)

SN014_Privacy (INTRODUCTION PRIVACY SN)

Haastateltavan tulisi vastata seuraaviin kysymyksiin kahden kesken. Jos huoneessa on muita henkilöitä, heitä tulisi 
muistuttaa siitä, että osa kysymyksistä on luonteeltaan yksityisiä ja haastateltavien tulisi vastata niihin itse.

Tästä alkaa osio, johon eivät kelpaa sijaisvastaajan vastaukset. Jos vastaaja ei kykene vastaamaan joihinkin 
kysymyksiin itse, paina CTRL-K jokaisen tällaisen kysymyksen kohdalla.
1. Ei tarvetta selittää, vastaajaa haastatellaan kahden kesken
2. Haastattelun yksityinen luonne selitetty muille. Henkilöt lähtivät huoneesta
3. Haastattelun yksityinen luonne selitetty muille, mutta henkilöt eivät lähteneet huoneesta

IF (SN014_Privacy = RESPONSE)

SN001_Introduction (INTRODUCTION SN)
Aion nyt kysyä teiltä suhteistasi muihin ihmisiin. Suurin osa keskustelee muiden kanssa hyvistä ja huonoista 
heille tapahtuvista asioista, ongelmista, joita heillä on tai tärkeistä huolistaan, joita heillä mahdollisesti on. 
Kenen kanssa olette viimeisen 12 kuukauden aikana jutellut useimmiten tällaisista tärkeistä asioista? Nämä 
ihmiset voivat olla perheenjäseniä, ystäviä, naapureita tai muita tuttuja. Voitte viitata näihin ihmisiin heidän 
etunimillään.
1. Jatka

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)
Onko muita ihmisiä (joiden kanssa keskustelette usein teille tärkeistä 
asioista)?
Paina "1. Kyllä" heti, kun on selvää, että on muita.
1. Kyllä
5. Ei

IF (piIndex = 7)

ELSE

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

(SN002_Roster = 991))

SN002_Roster (FIRST NAME OF ROSTER N)
Kertoisitteko sen henkilön etunimen, jonka kanssa [USEIMMITEN/ usein]
juttelette sinulle tärkeistä asioista
[jos vastaaja ei kykene nimeämään ketään, kirjaa 991]
STRING



ENDLOOP
SN003a_AnyoneElse (ANY MORE)

Onko ketään (muuta), joka on teille todella  tärkeä jostain muusta syystä?
1. Kyllä
5. Ei

IF (SN003a_AnyoneElse = a1)

ENDIF

ENDIF
[cnt] 

ELSE

ENDIF

SN005_NetworkRelationship (NETWORK RELATIONSHIP)
Mikä on henkilön ^SN002_Roster; suhde teihin?
Auta tarvittaessa: eli tämä henkilö on teidän...
1. Puoliso/kumppani
2. Äiti
3. Isä
4. Anoppi
5. Appi
6. Äitipuoli
7. Isäpuoli
8. Veli
9. Sisko
10. Lapsi
11. Lapsipuoli / nykyisen kumppaninne lapsi
12. Vävy
13. Miniä
14. Lapsenlapsi
15. Isovanhempi
16. Täti
17. Setä tai eno
18. Veljen-/siskontytär
19. Veljen-/siskonpoika
20. Muu sukulainen
21. Ystävä
22. (Entinen) kollega/työtoveri
23. Naapuri
24. Entinen puoliso/kumppani
25. Pappi
26. Terapeutti tai muu ammattiauttaja
27. Taloudenhoitaja / kotiterveydenhoitopalvelujen tarjoaja
96. Ei mikään näistä

SN003_AnyoneElse (FIRST NAME OF ROSTER 7)
Mikä on sen henkilön etunimi, joka on teille tärkeä jostain muusta syystä?
STRING

IF (SN003_AnyoneElse = RESPONSE)

IF (piIndex = 7)

ELSE

ENDIF
IF (SN002a_NoMore = a1)

IF (piIndex = 1)

ELSE

ENDIF

SN002a_NoMore (Any more)
Onko muita ihmisiä (joiden kanssa keskustelette usein teille tärkeistä 
asioista)?
Paina "1. Kyllä" heti, kun on selvää, että on muita.
1. Kyllä
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)
Kertoisitteko sen henkilön etunimen, jonka kanssa [USEIMMITEN/ usein]
juttelette sinulle tärkeistä asioista
[jos vastaaja ei kykene nimeämään ketään, kirjaa 991]
STRING

SN005_NetworkRelationship (NETWORK RELATIONSHIP)
Mikä on henkilön ^SN002_Roster; suhde teihin?
Auta tarvittaessa: eli tämä henkilö on teidän...
1. Puoliso/kumppani
2. Äiti
3. Isä
4. Anoppi
5. Appi



ENDIF
IF (Sizeofsocialnetwork > 0)

ENDIF

ENDIF
[7] 

ENDIF

6. Äitipuoli
7. Isäpuoli
8. Veli
9. Sisko
10. Lapsi
11. Lapsipuoli / nykyisen kumppaninne lapsi
12. Vävy
13. Miniä
14. Lapsenlapsi
15. Isovanhempi
16. Täti
17. Setä tai eno
18. Veljen-/siskontytär
19. Veljen-/siskonpoika
20. Muu sukulainen
21. Ystävä
22. (Entinen) kollega/työtoveri
23. Naapuri
24. Entinen puoliso/kumppani
25. Pappi
26. Terapeutti tai muu ammattiauttaja
27. Taloudenhoitaja / kotiterveydenhoitopalvelujen tarjoaja
96. Ei mikään näistä

SN008_Intro_closeness (INTRODUCTION CLOSENESS)
Haluaisin nyt kysyä vielä muutaman kysymyksen niistä henkilöistä, jotka ovat teille läheisiä.
1. Jatka

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)
Mainitsitte juuri lapsenne nimeltään ^FLRosterName; . 
Haluaisin varmistaa, että tämä lapsi on mainittu 
aiemmassa haastattelussa tai puolisosi haastattelussa.
Rastita lapsi, jos hänet mainitaan listalla.
^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 lapsi;

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

ELSE

SN005a_Gender (NETWORK PERSON GENDER)

Koodaa sukupuoli henkilölle  ^FLRosterName;  
^localRelationText; (kysy tarvittaessa)
1. Mies
2. Nainen

SN006_NetworkProximity (NETWORK Proximity)
Katsokaa korttia 4
Missä ^FLRosterName; ^localRelationText; asuu?
1. Samassa kotitaloudessa
2. Samassa rakennuksessa
3. Alle kilometrin päässä
4. 1-5 kilometrin päässä
5. 5-25 kilometrin päässä



ELSE

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

ELSE

ENDIF

ELSE

ENDIF

ENDIF

6. 25-100 kilometrin päässä
7. 100-500 kilometrin päässä
8. Yli 500 kilometrin päässä

SN005a_Gender (NETWORK PERSON GENDER)

Koodaa sukupuoli henkilölle  ^FLRosterName;  
^localRelationText; (kysy tarvittaessa)
1. Mies
2. Nainen

SN006_NetworkProximity (NETWORK Proximity)
Katsokaa korttia 4
Missä ^FLRosterName; ^localRelationText; asuu?
1. Samassa kotitaloudessa
2. Samassa rakennuksessa
3. Alle kilometrin päässä
4. 1-5 kilometrin päässä
5. 5-25 kilometrin päässä
6. 25-100 kilometrin päässä
7. 100-500 kilometrin päässä
8. Yli 500 kilometrin päässä

SN006_NetworkProximity (NETWORK Proximity)
Katsokaa korttia 4
Missä ^FLRosterName; ^localRelationText; asuu?
1. Samassa kotitaloudessa
2. Samassa rakennuksessa
3. Alle kilometrin päässä
4. 1-5 kilometrin päässä
5. 5-25 kilometrin päässä
6. 25-100 kilometrin päässä
7. 100-500 kilometrin päässä
8. Yli 500 kilometrin päässä

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

ELSE

ENDIF

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)))

ENDIF

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)

Koodaa sukupuoli henkilölle  ^FLRosterName;  
^localRelationText; (kysy tarvittaessa)
1. Mies
2. Nainen

SN006_NetworkProximity (NETWORK Proximity)
Katsokaa korttia 4
Missä ^FLRosterName; ^localRelationText; asuu?
1. Samassa kotitaloudessa
2. Samassa rakennuksessa
3. Alle kilometrin päässä
4. 1-5 kilometrin päässä
5. 5-25 kilometrin päässä
6. 25-100 kilometrin päässä
7. 100-500 kilometrin päässä
8. Yli 500 kilometrin päässä

IF (NOT(SN006_NetworkProximity = a1))

SN007_NetworkContact (NETWORK CONTACT)



ENDIF
LOOP X := 1 TO 14

ENDIF
IF (Sizeofsocialnetwork = 0)

ELSE

ENDIF

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
[cnt] 

ENDIF
SN009_Network_Closeness (Network Closeness)

Miten läheiseksi koette suhteesi henkilöön ^FLRosterName; 
^localRelationText;?
Lue ääneen. ;
1. En kovin läheiseksi
2. Melko läheiseksi
3. Hyvin läheiseksi
4. Äärimmäisen läheiseksi

IF (FLRosterRelation = a1)

ELSE

ENDIF

ENDIF

Kuinka usein olette nähneet kasvokkain tai olleet yhteydessä 
henkilön ^FLRosterName; ^localRelationText; kanssa 
puhelimitse, postitse, sähköpostitse tai jonkun muun sähköisen 
viestimen kautta viimeisen 12 kuukauden aikana?
1. Päivittäin
2. Monta kertaa viikossa
3. Noin kerran viikossa
4. Noin kahden viikon välein
5. Noin kerran kuukaudessa
6. Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
7. Ei koskaan

IF (MN005_ModeQues = a1)

ENDIF

SN027_YearOfBirthSNMember (YEAR OF BIRTH SN MEMBER)
Minä vuonna ^FLRosterName; ^localRelationText;  syntyi?
Jos haastateltava ei tiedä tarkkaa syntymävuotta, kysy arviota.
NUMBER [1875..2020]

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

ELSE

ENDIF

SN027_YearOfBirthSNMember (YEAR OF BIRTH SN MEMBER)
Minä vuonna ^FLRosterName; ^localRelationText;  syntyi?
Jos haastateltava ei tiedä tarkkaa syntymävuotta, kysy arviota.
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)
Minä vuonna ^FLRosterName; 
^localRelationText;  syntyi?
Jos haastateltava ei tiedä tarkkaa syntymävuotta, 
kysy arviota.
NUMBER [1875..2020]

SN017_Network_Satisfaction (EMPTY NETWORK SATISFACTION)
Kerroitte, ettei teillä ole ketään, jonka kanssa keskustella tärkeistä asioista, eikä ketään, joka 
olisi teille tärkeä jostain muusta syystä. Asteikolla nollasta kymmeneen, jossa 0 tarkoittaa täysin 
tyytymätöntä ja 10 täysin tyytyväistä, miten tyytyväinen olette tähän tilanteeseen?
NUMBER [0..10]

SN012_Network_Satisfaction (NETWORK SATISFACTION)
Kaiken kaikkiaan, asteikolla nollasta kymmeneen, jossa 0 tarkoittaa täysin tyytymätöntä ja 10 
täysin tyytyväistä, kuinka tyytyväinen te olette [suhteeseen, joka teillä on tämän henkilön 
kanssa/ suhteisiin, joita teillä on näiden henkilöiden kanssa], josta/joista puhuimme juuri?
NUMBER [0..10]

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

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] = 



ENDLOOP
SN015_Who_present (WHO WAS PRESENT)

Tarkista, kuka oli paikalla tämän osuuden aikana.
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
1. Vain vastaaja
2. Kumppani paikalla
3. Lapsi / lapsia paikalla
4. Joku muu tai muita henkilöitä

ENDIF

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)
[Kuten saatat muistaa, mainitsit myös edellisessä haastattelussa ihmisiä, jotka olivat 
sinulle tärkeitä siihen aikaan.] [Nyt haluaisimme verrata näitä henkiöitä niihin, jotka 
mainitsitte tänään selvittääksemme ketkä mainitsitte uudestaan ja keitä ette.]
Edellisessä haastattelussa mainitsitte henkilön ^piName; ^piRelation;. Mainitsitteko 
hänet jo tänään?
Jos haastateltava vahvistaa, että  ^piName; mainittiin tänään, etsi ENSIN ^piName; 
allaolevasta listasta  ja syötä vastaava numero.
Jos henkilöä ^piName; ei mainittu tänään, kirjaa 96 (Henkilöä ei mainittu uudestaan tällä 
kertaa).

Henkilöt, jotka mainittiin tällä kertaa:
^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. Henkilöä ei mainittu uudelleen tällä kertaa ;

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

ELSE

ENDIF

IF (piRelation <> TempRelationshipString)

ENDIF

SN840_Confirm (Confirm mismatched relation)
Viime kerralla määrittelit suhteesi henkilöön ^piName; ^piRelation; eri 
tavalla kuin tällä kertaa ^TempRelationshipString; . Onko kyseessä sama 
henkilö?
Jos vastaaja sanoo, että ^piName; on väärin yhdistetty, ole hyvä ja palaa 
takaisin vasemmalla nuolinäppäimellä ja korjaa vastaus.
1. Kyllä, kyseessä on sama henkilö

IF (THIS_INTERVIEW = a96)

ENDIF

SN023_whathappnd (What happened)
^FL_SN023_2;^FL_SN023_3;
Mikä on suurin syy sille, että ette maininneet henkilöä ^piName; 
 ^piRelation; tällä kertaa?
1. Unohdin, ^piName; olisi pitänyt olla mukana
2. Muutin
3. ^piName; muutti
4. ^piName; kuoli
5. Sairastuin tai minulle tuli terveysongelma
6. ^piName; sairastui tai hänelle tuli terveysongelma
7. Haastateltava ei tunnista kyseistä nimettyä henkilöä
8. Emme ole enää läheisiä
9. Väärin, ^piName; MAINITTIIN tällä kertaa
97. Muu syy

CHECK: (NOT((SN023_whathappnd = a9 AND (THIS_INTERVIEW = a96))) 
[Palatkaa edelliseen kysymykseen ja yhdistäkää tämä henkilö oikein_start; 
^piName; Palatkaa edelliseen kysymykseen ja yhdistäkää tämä henkilö 
oikein_end;]

SN023_whathappnd (What happened)
^FL_SN023_2;^FL_SN023_3;
Mikä on suurin syy sille, että ette maininneet henkilöä ^piName;  ^piRelation; tällä 
kertaa?
1. Unohdin, ^piName; olisi pitänyt olla mukana
2. Muutin
3. ^piName; muutti
4. ^piName; kuoli
5. Sairastuin tai minulle tuli terveysongelma
6. ^piName; sairastui tai hänelle tuli terveysongelma
7. Haastateltava ei tunnista kyseistä nimettyä henkilöä
8. Emme ole enää läheisiä
9. Väärin, ^piName; MAINITTIIN tällä kertaa
97. Muu syy



ENDIF
DN888_IntroductionDNTwo

Nyt haluaisin kysyä hieman lisää  taustastanne.
1. Jatka

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

ENDIF

ENDIF
SN841_EndNonProxy (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN SN)

TARKISTA: Kuka vastasi tämän osion kysymyksiin?
1. Vastaaja
2. Osioon ei ole vastattu (sijaisvastaajan haastattelu)

CHECK: (NOT((count(SN015_Who_present) > 1 AND ((a1 IN (SN015_Who_present)))) [Ette voi valita ""Vain 
vastaaja""  jonkin toisen vaihtoehdon kanssa;]

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)
Onko [teidän][biologinen][äitinne/ isänne] yhä elossa?
1. Kyllä
5. Ei

IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ENDIF
IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ELSE

ENDIF

DN127_YearOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Minä vuonna [teidän][äitinne/ isänne] kuoli?
NUMBER [1800..2020]

DN027_AgeOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Kuinka vanha [teidän][äitinne/ isänne] oli, kun [hän] kuoli?
NUMBER [10..120]

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

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Kuinka vanha [teidän][äitinne/ isänne] on nyt?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Iän pitäisi olla 
vähintään 10 vuotta vanhempi kuin vastaajan ikä. Jos ikä on oikea, painakaa 
""Ohita"" ja syöttäkää selittävä huomautus;]

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Kuinka vanha [teidän][äitinne/ isänne] on nyt?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Iän pitäisi olla 
vähintään 10 vuotta vanhempi kuin vastaajan ikä. Jos ikä on oikea, painakaa ""Ohita"" ja 
syöttäkää selittävä huomautus;]

DN629_JobSitParent10 (JOB SITUATION OF PARENT 10)
Katsokaa korttia 5. Kaiken kaikkiaan, mikä seuraavista kuvaa parhaiten [teidän][äitinne/ isänne] työtilannetta, kun 
olitte noin kymmenvuotias?
1. Eläkkeellä
2. Palkansaaja tai itsenäinen yrittäjä (mukaan lukien työskentely perheyrityksessä)
3. Työtön
4. Pysyvästi sairas tai työkyvytön
5. Hoitaa kotia
97. Muu

IF (DN629_JobSitParent10 = a2)

DN029_JobOfParent10 (NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT)
Mikä oli teidän [äitinne/ isänne] ammatti kun olitte noin kymmenvuotias? Antakaa tarkka nimi tai titteli.



ENDIF
DN051_HighestEduParent (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARENT)

Katsokaa korttia 1. Mikä on korkein peruskoulutus, jonka [teidän][äitinne/ isänne] on saanut?
Jos haastateltava mainitsee ulkomaalaisen tutkinnon/koulutuksen, kysy, voisiko sen saada sopimaan jonkun 
annetun kategorian alle.
Jos se ei onnistu, valitse "muu"-vaihtoehto ja kirjoita se ylös (seuraavalla sivulla).

HUOM! Tässä kysytään vain perusasteen koulutusta eli koulutusta noin 16 ikävuoteen asti. Peruskoulua, 
kansakoulua, keskikoulua ja oppikoulua ylemmistä koulutusasteista kysytään myöhemmin.
1. Ei lainkaan koulutusta
2. Jonkin verran koulutusta, mutta vähemmän kuin peruskoulun ala-aste tai kansakoulu/kansalaiskoulu
3. Peruskoulun ala-aste, kansakoulu, kansalaiskoulu
4. Peruskoulun yläaste, keski- tai oppikoulu

95. Ei vielä tutkintoa / edelleen koulussa
97. Muu

IF (DN051_HighestEduParent = a97)

ENDIF
DN053_FurtherEduParent (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING PARENT)

Katsokaa korttia 2.  Mitä koulutusta, ammattitutkintoja tai keski- tai korkea-asteen tutkintoja [teidän][äidillänne/ 
isällänne]  on?
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
SET OF 1. Ei lainkaan ammatillista, keski- tai korkea-asteen koulutusta tai tutkintoja

3. Ammatillinen kurssi tai kursseja
4. Kansankorkeakoulu
5. Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto (ammattikoulu)
6. Erikoisammattitutkinto
7. Lukio, ei ylioppilastutkintoa
8. Lukio, ylioppilastutkinto
9. Opistoasteen tutkinto (ammattiin tähtäävä)
10. Ammattikorkeakoulututkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto
11. Alempi korkeakoulututkinto tai kandidaatintutkinto
12. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto
13. Ylempi korkeakoulu/yliopistotutkinto
14. Lisensiaatintutkinto
15. Tohtorin tutkinto
16. Kansanopisto (1 v.)

95. Opiskelee edelleen
97. Muu

IF ((a97 IN (DN053_FurtherEduParent))

ENDIF

STRING

IF (NOT(DN029_JobOfParent10 = Refusal))

ENDIF

DN029c_JobOfParent10Code (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Etsin nyt antamaanne työnimikettä tietokantamme virallisesta työnimikelistasta.
Kirjoita työnimike uudestaan, ja valitse siihen parhaiten sopiva vastine listasta. Vierittämällä näyttöä 
alaspän löydätte lisää erilaisia työnimikkeitä. Jos ette löydä sopivaa nimikettä, pyytäkää vastaajaa 
kuvailemaan työtä uudella nimellä, tai antamaan yleisemmän tai tarkemman työnimikkeen. Jos ette 
löydä mitään sopivaa nimikettä, kirjoittakaa 991. 
STRING

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

ENDIF

DN029d_JobOfParent10Code (JOBCODER - NEXT)

Vahvista, että valitsit oikean työnimikkeen listasta: ^DN029c_JobOfParent10Code; Jos 
työnimike ei ole oikein, palaa listaan, ja valitse parhaiten vastaava työnimike listasta.
1. Vahvista ja jatka

DN052_OtherHighestEduParent (OTHER HIGHEST EDUCATION PARENT)
Mitä muuta peruskoulutusta [teidän][äitinne/ isänne] on hankkinut?
STRING

DN054_WhichOtherEduParent (OTHER HIGHEST PARENT)
Mitä muuta koulutusta, ammattitutkintoja tai keski- tai korkea-asteen tutkintoja [teidän][äitinne/ isänne] on 
hankkinut?
STRING



ELSE

ENDIF
IF (piParentAlive = 1)

ENDIF
[2]

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

ELSE

ENDIF

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1)

ENDIF

DN030_LivingPlaceParent (WHERE DOES PARENT LIVE)
Katsokaa korttia 4. Missä [teidän][äitinne/ isänne] asuu?
1. Samassa kotitaloudessa
2. Samassa rakennuksessa
3. Alle kilometrin päässä
4. 1-5 kilometrin päässä
5. 5-25 kilometrin päässä
6. 25-100 kilometrin päässä
7. 100-500 kilometrin päässä
8. Yli 500 kilometrin päässä

IF (DN030_LivingPlaceParent > a1)

ENDIF
DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)

Millaiseksi kuvailisitte [teidän][äitinne/ isänne] terveyttä? Onko se mielestänne
Lue ääneen. ;
1. Erinomainen
2. Erittäin hyvä
3. Hyvä
4. Tyydyttävä
5. Huono

DN032_ContactDuringPast12Months (PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS)
Kuinka usein viimeisen vuoden aikana olette nähneet kasvokkain tai ollut yhteydessä [teidän]
[äitiinne/ isäänne]  puhelimen, postin, sähköpostin tai minkä tahansa muun sähköisen 
viestintävälineen välityksellä?
1. Päivittäin
2. Monta kertaa viikossa
3. Noin kerran viikossa
4. Noin kahden viikon välein
5. Noin kerran kuukaudessa
6. Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
7. Ei koskaan

DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)
Millaiseksi kuvailisitte [teidän][äitinne/ isänne] terveyttä? Onko se mielestänne
Lue ääneen. ;
1. Erinomainen
2. Erittäin hyvä
3. Hyvä
4. Tyydyttävä
5. Huono

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)
Onko [teidän][biologinen][äitinne/ isänne] yhä elossa?
1. Kyllä
5. Ei

IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ENDIF
IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ELSE

DN127_YearOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Minä vuonna [teidän][äitinne/ isänne] kuoli?
NUMBER [1800..2020]

DN027_AgeOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Kuinka vanha [teidän][äitinne/ isänne] oli, kun [hän] kuoli?
NUMBER [10..120]

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

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Kuinka vanha [teidän][äitinne/ isänne] on nyt?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)



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

ENDIF

ELSE

ENDIF

ENDIF
ENDIF

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Iän pitäisi olla 
vähintään 10 vuotta vanhempi kuin vastaajan ikä. Jos ikä on oikea, painakaa 
""Ohita"" ja syöttäkää selittävä huomautus;]

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Kuinka vanha [teidän][äitinne/ isänne] on nyt?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Iän pitäisi olla 
vähintään 10 vuotta vanhempi kuin vastaajan ikä. Jos ikä on oikea, painakaa ""Ohita"" ja 
syöttäkää selittävä huomautus;]

DN629_JobSitParent10 (JOB SITUATION OF PARENT 10)
Katsokaa korttia 5. Kaiken kaikkiaan, mikä seuraavista kuvaa parhaiten [teidän][äitinne/ isänne] työtilannetta, kun 
olitte noin kymmenvuotias?
1. Eläkkeellä
2. Palkansaaja tai itsenäinen yrittäjä (mukaan lukien työskentely perheyrityksessä)
3. Työtön
4. Pysyvästi sairas tai työkyvytön
5. Hoitaa kotia
97. Muu

IF (DN629_JobSitParent10 = a2)

ENDIF
DN051_HighestEduParent (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARENT)

Katsokaa korttia 1. Mikä on korkein peruskoulutus, jonka [teidän][äitinne/ isänne] on saanut?
Jos haastateltava mainitsee ulkomaalaisen tutkinnon/koulutuksen, kysy, voisiko sen saada sopimaan jonkun 
annetun kategorian alle.
Jos se ei onnistu, valitse "muu"-vaihtoehto ja kirjoita se ylös (seuraavalla sivulla).

HUOM! Tässä kysytään vain perusasteen koulutusta eli koulutusta noin 16 ikävuoteen asti. Peruskoulua, 
kansakoulua, keskikoulua ja oppikoulua ylemmistä koulutusasteista kysytään myöhemmin.
1. Ei lainkaan koulutusta
2. Jonkin verran koulutusta, mutta vähemmän kuin peruskoulun ala-aste tai kansakoulu/kansalaiskoulu
3. Peruskoulun ala-aste, kansakoulu, kansalaiskoulu
4. Peruskoulun yläaste, keski- tai oppikoulu

95. Ei vielä tutkintoa / edelleen koulussa
97. Muu

DN029_JobOfParent10 (NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT)
Mikä oli teidän [äitinne/ isänne] ammatti kun olitte noin kymmenvuotias? Antakaa tarkka nimi tai titteli.
STRING

IF (NOT(DN029_JobOfParent10 = Refusal))

ENDIF

DN029c_JobOfParent10Code (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Etsin nyt antamaanne työnimikettä tietokantamme virallisesta työnimikelistasta.
Kirjoita työnimike uudestaan, ja valitse siihen parhaiten sopiva vastine listasta. Vierittämällä näyttöä 
alaspän löydätte lisää erilaisia työnimikkeitä. Jos ette löydä sopivaa nimikettä, pyytäkää vastaajaa 
kuvailemaan työtä uudella nimellä, tai antamaan yleisemmän tai tarkemman työnimikkeen. Jos ette 
löydä mitään sopivaa nimikettä, kirjoittakaa 991. 
STRING

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

ENDIF

DN029d_JobOfParent10Code (JOBCODER - NEXT)

Vahvista, että valitsit oikean työnimikkeen listasta: ^DN029c_JobOfParent10Code; Jos 
työnimike ei ole oikein, palaa listaan, ja valitse parhaiten vastaava työnimike listasta.
1. Vahvista ja jatka



ENDIF
IF (piParentAlive = 1)

IF (DN051_HighestEduParent = a97)

ENDIF
DN053_FurtherEduParent (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING PARENT)

Katsokaa korttia 2.  Mitä koulutusta, ammattitutkintoja tai keski- tai korkea-asteen tutkintoja [teidän][äidillänne/ 
isällänne]  on?
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
SET OF 1. Ei lainkaan ammatillista, keski- tai korkea-asteen koulutusta tai tutkintoja

3. Ammatillinen kurssi tai kursseja
4. Kansankorkeakoulu
5. Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto (ammattikoulu)
6. Erikoisammattitutkinto
7. Lukio, ei ylioppilastutkintoa
8. Lukio, ylioppilastutkinto
9. Opistoasteen tutkinto (ammattiin tähtäävä)
10. Ammattikorkeakoulututkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto
11. Alempi korkeakoulututkinto tai kandidaatintutkinto
12. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto
13. Ylempi korkeakoulu/yliopistotutkinto
14. Lisensiaatintutkinto
15. Tohtorin tutkinto
16. Kansanopisto (1 v.)

95. Opiskelee edelleen
97. Muu

IF ((a97 IN (DN053_FurtherEduParent))

ENDIF

DN052_OtherHighestEduParent (OTHER HIGHEST EDUCATION PARENT)
Mitä muuta peruskoulutusta [teidän][äitinne/ isänne] on hankkinut?
STRING

DN054_WhichOtherEduParent (OTHER HIGHEST PARENT)
Mitä muuta koulutusta, ammattitutkintoja tai keski- tai korkea-asteen tutkintoja [teidän][äitinne/ isänne] on 
hankkinut?
STRING

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

ELSE

ENDIF

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1)

ENDIF

DN030_LivingPlaceParent (WHERE DOES PARENT LIVE)
Katsokaa korttia 4. Missä [teidän][äitinne/ isänne] asuu?
1. Samassa kotitaloudessa
2. Samassa rakennuksessa
3. Alle kilometrin päässä
4. 1-5 kilometrin päässä
5. 5-25 kilometrin päässä
6. 25-100 kilometrin päässä
7. 100-500 kilometrin päässä
8. Yli 500 kilometrin päässä

IF (DN030_LivingPlaceParent > a1)

ENDIF
DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)

Millaiseksi kuvailisitte [teidän][äitinne/ isänne] terveyttä? Onko se mielestänne
Lue ääneen. ;
1. Erinomainen
2. Erittäin hyvä
3. Hyvä
4. Tyydyttävä
5. Huono

DN032_ContactDuringPast12Months (PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS)
Kuinka usein viimeisen vuoden aikana olette nähneet kasvokkain tai ollut yhteydessä [teidän]
[äitiinne/ isäänne]  puhelimen, postin, sähköpostin tai minkä tahansa muun sähköisen 
viestintävälineen välityksellä?
1. Päivittäin
2. Monta kertaa viikossa
3. Noin kerran viikossa
4. Noin kahden viikon välein
5. Noin kerran kuukaudessa
6. Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
7. Ei koskaan

DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)
Millaiseksi kuvailisitte [teidän][äitinne/ isänne] terveyttä? Onko se mielestänne
Lue ääneen. ;
1. Erinomainen
2. Erittäin hyvä
3. Hyvä
4. Tyydyttävä
5. Huono



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

ENDIF
[2] 

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)
Onko [teidän][biologinen][äitinne/ isänne] yhä elossa?
1. Kyllä
5. Ei

IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ENDIF
IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ELSE

ENDIF

DN127_YearOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Minä vuonna [teidän][äitinne/ isänne] kuoli?
NUMBER [1800..2020]

DN027_AgeOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Kuinka vanha [teidän][äitinne/ isänne] oli, kun [hän] kuoli?
NUMBER [10..120]

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

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Kuinka vanha [teidän][äitinne/ isänne] on nyt?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Iän pitäisi olla 
vähintään 10 vuotta vanhempi kuin vastaajan ikä. Jos ikä on oikea, painakaa 
""Ohita"" ja syöttäkää selittävä huomautus;]

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Kuinka vanha [teidän][äitinne/ isänne] on nyt?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Iän pitäisi olla 
vähintään 10 vuotta vanhempi kuin vastaajan ikä. Jos ikä on oikea, painakaa ""Ohita"" ja 
syöttäkää selittävä huomautus;]

DN629_JobSitParent10 (JOB SITUATION OF PARENT 10)
Katsokaa korttia 5. Kaiken kaikkiaan, mikä seuraavista kuvaa parhaiten [teidän][äitinne/ isänne] työtilannetta, kun 
olitte noin kymmenvuotias?
1. Eläkkeellä
2. Palkansaaja tai itsenäinen yrittäjä (mukaan lukien työskentely perheyrityksessä)
3. Työtön
4. Pysyvästi sairas tai työkyvytön
5. Hoitaa kotia
97. Muu

IF (DN629_JobSitParent10 = a2)

DN029_JobOfParent10 (NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT)
Mikä oli teidän [äitinne/ isänne] ammatti kun olitte noin kymmenvuotias? Antakaa tarkka nimi tai titteli.
STRING

IF (NOT(DN029_JobOfParent10 = Refusal))

DN029c_JobOfParent10Code (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Etsin nyt antamaanne työnimikettä tietokantamme virallisesta työnimikelistasta.
Kirjoita työnimike uudestaan, ja valitse siihen parhaiten sopiva vastine listasta. Vierittämällä näyttöä 
alaspän löydätte lisää erilaisia työnimikkeitä. Jos ette löydä sopivaa nimikettä, pyytäkää vastaajaa 
kuvailemaan työtä uudella nimellä, tai antamaan yleisemmän tai tarkemman työnimikkeen. Jos ette 
löydä mitään sopivaa nimikettä, kirjoittakaa 991. 
STRING



ENDIF
IF (piParentAlive = 1)

ENDIF
DN051_HighestEduParent (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARENT)

Katsokaa korttia 1. Mikä on korkein peruskoulutus, jonka [teidän][äitinne/ isänne] on saanut?
Jos haastateltava mainitsee ulkomaalaisen tutkinnon/koulutuksen, kysy, voisiko sen saada sopimaan jonkun 
annetun kategorian alle.
Jos se ei onnistu, valitse "muu"-vaihtoehto ja kirjoita se ylös (seuraavalla sivulla).

HUOM! Tässä kysytään vain perusasteen koulutusta eli koulutusta noin 16 ikävuoteen asti. Peruskoulua, 
kansakoulua, keskikoulua ja oppikoulua ylemmistä koulutusasteista kysytään myöhemmin.
1. Ei lainkaan koulutusta
2. Jonkin verran koulutusta, mutta vähemmän kuin peruskoulun ala-aste tai kansakoulu/kansalaiskoulu
3. Peruskoulun ala-aste, kansakoulu, kansalaiskoulu
4. Peruskoulun yläaste, keski- tai oppikoulu

95. Ei vielä tutkintoa / edelleen koulussa
97. Muu

IF (DN051_HighestEduParent = a97)

ENDIF
DN053_FurtherEduParent (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING PARENT)

Katsokaa korttia 2.  Mitä koulutusta, ammattitutkintoja tai keski- tai korkea-asteen tutkintoja [teidän][äidillänne/ 
isällänne]  on?
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
SET OF 1. Ei lainkaan ammatillista, keski- tai korkea-asteen koulutusta tai tutkintoja

3. Ammatillinen kurssi tai kursseja
4. Kansankorkeakoulu
5. Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto (ammattikoulu)
6. Erikoisammattitutkinto
7. Lukio, ei ylioppilastutkintoa
8. Lukio, ylioppilastutkinto
9. Opistoasteen tutkinto (ammattiin tähtäävä)
10. Ammattikorkeakoulututkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto
11. Alempi korkeakoulututkinto tai kandidaatintutkinto
12. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto
13. Ylempi korkeakoulu/yliopistotutkinto
14. Lisensiaatintutkinto
15. Tohtorin tutkinto
16. Kansanopisto (1 v.)

95. Opiskelee edelleen
97. Muu

IF ((a97 IN (DN053_FurtherEduParent))

ENDIF

ENDIF

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

ENDIF

DN029d_JobOfParent10Code (JOBCODER - NEXT)

Vahvista, että valitsit oikean työnimikkeen listasta: ^DN029c_JobOfParent10Code; Jos 
työnimike ei ole oikein, palaa listaan, ja valitse parhaiten vastaava työnimike listasta.
1. Vahvista ja jatka

DN052_OtherHighestEduParent (OTHER HIGHEST EDUCATION PARENT)
Mitä muuta peruskoulutusta [teidän][äitinne/ isänne] on hankkinut?
STRING

DN054_WhichOtherEduParent (OTHER HIGHEST PARENT)
Mitä muuta koulutusta, ammattitutkintoja tai keski- tai korkea-asteen tutkintoja [teidän][äitinne/ isänne] on 
hankkinut?
STRING

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

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1)

DN030_LivingPlaceParent (WHERE DOES PARENT LIVE)
Katsokaa korttia 4. Missä [teidän][äitinne/ isänne] asuu?
1. Samassa kotitaloudessa
2. Samassa rakennuksessa
3. Alle kilometrin päässä



ELSE

ENDIF
[1]

ELSE

ENDIF

ENDIF

4. 1-5 kilometrin päässä
5. 5-25 kilometrin päässä
6. 25-100 kilometrin päässä
7. 100-500 kilometrin päässä
8. Yli 500 kilometrin päässä

IF (DN030_LivingPlaceParent > a1)

ENDIF
DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)

Millaiseksi kuvailisitte [teidän][äitinne/ isänne] terveyttä? Onko se mielestänne
Lue ääneen. ;
1. Erinomainen
2. Erittäin hyvä
3. Hyvä
4. Tyydyttävä
5. Huono

DN032_ContactDuringPast12Months (PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS)
Kuinka usein viimeisen vuoden aikana olette nähneet kasvokkain tai ollut yhteydessä [teidän]
[äitiinne/ isäänne]  puhelimen, postin, sähköpostin tai minkä tahansa muun sähköisen 
viestintävälineen välityksellä?
1. Päivittäin
2. Monta kertaa viikossa
3. Noin kerran viikossa
4. Noin kahden viikon välein
5. Noin kerran kuukaudessa
6. Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
7. Ei koskaan

DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)
Millaiseksi kuvailisitte [teidän][äitinne/ isänne] terveyttä? Onko se mielestänne
Lue ääneen. ;
1. Erinomainen
2. Erittäin hyvä
3. Hyvä
4. Tyydyttävä
5. Huono

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))

ELSE

DN026_NaturalParentAlive (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE)
Onko [teidän][biologinen][äitinne/ isänne] yhä elossa?
1. Kyllä
5. Ei

IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ENDIF
IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ELSE

ENDIF

DN127_YearOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Minä vuonna [teidän][äitinne/ isänne] kuoli?
NUMBER [1800..2020]

DN027_AgeOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Kuinka vanha [teidän][äitinne/ isänne] oli, kun [hän] kuoli?
NUMBER [10..120]

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

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Kuinka vanha [teidän][äitinne/ isänne] on nyt?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Iän pitäisi olla 
vähintään 10 vuotta vanhempi kuin vastaajan ikä. Jos ikä on oikea, painakaa 
""Ohita"" ja syöttäkää selittävä huomautus;]

IF (MN101_Longitudinal = 0)

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)



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

ENDIF
ENDIF

ENDIF

Kuinka vanha [teidän][äitinne/ isänne] on nyt?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Iän pitäisi olla 
vähintään 10 vuotta vanhempi kuin vastaajan ikä. Jos ikä on oikea, painakaa ""Ohita"" ja 
syöttäkää selittävä huomautus;]

DN629_JobSitParent10 (JOB SITUATION OF PARENT 10)
Katsokaa korttia 5. Kaiken kaikkiaan, mikä seuraavista kuvaa parhaiten [teidän][äitinne/ isänne] työtilannetta, kun 
olitte noin kymmenvuotias?
1. Eläkkeellä
2. Palkansaaja tai itsenäinen yrittäjä (mukaan lukien työskentely perheyrityksessä)
3. Työtön
4. Pysyvästi sairas tai työkyvytön
5. Hoitaa kotia
97. Muu

IF (DN629_JobSitParent10 = a2)

ENDIF
DN051_HighestEduParent (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARENT)

Katsokaa korttia 1. Mikä on korkein peruskoulutus, jonka [teidän][äitinne/ isänne] on saanut?
Jos haastateltava mainitsee ulkomaalaisen tutkinnon/koulutuksen, kysy, voisiko sen saada sopimaan jonkun 
annetun kategorian alle.
Jos se ei onnistu, valitse "muu"-vaihtoehto ja kirjoita se ylös (seuraavalla sivulla).

HUOM! Tässä kysytään vain perusasteen koulutusta eli koulutusta noin 16 ikävuoteen asti. Peruskoulua, 
kansakoulua, keskikoulua ja oppikoulua ylemmistä koulutusasteista kysytään myöhemmin.
1. Ei lainkaan koulutusta
2. Jonkin verran koulutusta, mutta vähemmän kuin peruskoulun ala-aste tai kansakoulu/kansalaiskoulu
3. Peruskoulun ala-aste, kansakoulu, kansalaiskoulu
4. Peruskoulun yläaste, keski- tai oppikoulu

95. Ei vielä tutkintoa / edelleen koulussa
97. Muu

IF (DN051_HighestEduParent = a97)

ENDIF
DN053_FurtherEduParent (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING PARENT)

Katsokaa korttia 2.  Mitä koulutusta, ammattitutkintoja tai keski- tai korkea-asteen tutkintoja [teidän][äidillänne/ 
isällänne]  on?
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
SET OF 1. Ei lainkaan ammatillista, keski- tai korkea-asteen koulutusta tai tutkintoja

3. Ammatillinen kurssi tai kursseja

DN029_JobOfParent10 (NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT)
Mikä oli teidän [äitinne/ isänne] ammatti kun olitte noin kymmenvuotias? Antakaa tarkka nimi tai titteli.
STRING

IF (NOT(DN029_JobOfParent10 = Refusal))

ENDIF

DN029c_JobOfParent10Code (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Etsin nyt antamaanne työnimikettä tietokantamme virallisesta työnimikelistasta.
Kirjoita työnimike uudestaan, ja valitse siihen parhaiten sopiva vastine listasta. Vierittämällä näyttöä 
alaspän löydätte lisää erilaisia työnimikkeitä. Jos ette löydä sopivaa nimikettä, pyytäkää vastaajaa 
kuvailemaan työtä uudella nimellä, tai antamaan yleisemmän tai tarkemman työnimikkeen. Jos ette 
löydä mitään sopivaa nimikettä, kirjoittakaa 991. 
STRING

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

ENDIF

DN029d_JobOfParent10Code (JOBCODER - NEXT)

Vahvista, että valitsit oikean työnimikkeen listasta: ^DN029c_JobOfParent10Code; Jos 
työnimike ei ole oikein, palaa listaan, ja valitse parhaiten vastaava työnimike listasta.
1. Vahvista ja jatka

DN052_OtherHighestEduParent (OTHER HIGHEST EDUCATION PARENT)
Mitä muuta peruskoulutusta [teidän][äitinne/ isänne] on hankkinut?
STRING



ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
IF (piParentAlive = 1)

ENDIF
[1] 

4. Kansankorkeakoulu
5. Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto (ammattikoulu)
6. Erikoisammattitutkinto
7. Lukio, ei ylioppilastutkintoa
8. Lukio, ylioppilastutkinto
9. Opistoasteen tutkinto (ammattiin tähtäävä)
10. Ammattikorkeakoulututkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto
11. Alempi korkeakoulututkinto tai kandidaatintutkinto
12. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto
13. Ylempi korkeakoulu/yliopistotutkinto
14. Lisensiaatintutkinto
15. Tohtorin tutkinto
16. Kansanopisto (1 v.)

95. Opiskelee edelleen
97. Muu

IF ((a97 IN (DN053_FurtherEduParent))

ENDIF

DN054_WhichOtherEduParent (OTHER HIGHEST PARENT)
Mitä muuta koulutusta, ammattitutkintoja tai keski- tai korkea-asteen tutkintoja [teidän][äitinne/ isänne] on 
hankkinut?
STRING

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

ELSE

ENDIF

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1)

ENDIF

DN030_LivingPlaceParent (WHERE DOES PARENT LIVE)
Katsokaa korttia 4. Missä [teidän][äitinne/ isänne] asuu?
1. Samassa kotitaloudessa
2. Samassa rakennuksessa
3. Alle kilometrin päässä
4. 1-5 kilometrin päässä
5. 5-25 kilometrin päässä
6. 25-100 kilometrin päässä
7. 100-500 kilometrin päässä
8. Yli 500 kilometrin päässä

IF (DN030_LivingPlaceParent > a1)

ENDIF
DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)

Millaiseksi kuvailisitte [teidän][äitinne/ isänne] terveyttä? Onko se mielestänne
Lue ääneen. ;
1. Erinomainen
2. Erittäin hyvä
3. Hyvä
4. Tyydyttävä
5. Huono

DN032_ContactDuringPast12Months (PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS)
Kuinka usein viimeisen vuoden aikana olette nähneet kasvokkain tai ollut yhteydessä [teidän]
[äitiinne/ isäänne]  puhelimen, postin, sähköpostin tai minkä tahansa muun sähköisen 
viestintävälineen välityksellä?
1. Päivittäin
2. Monta kertaa viikossa
3. Noin kerran viikossa
4. Noin kahden viikon välein
5. Noin kerran kuukaudessa
6. Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
7. Ei koskaan

DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)
Millaiseksi kuvailisitte [teidän][äitinne/ isänne] terveyttä? Onko se mielestänne
Lue ääneen. ;
1. Erinomainen
2. Erittäin hyvä
3. Hyvä
4. Tyydyttävä
5. Huono

DN034_AnySiblings (EVER HAD ANY SIBLINGS)
Onko teillä koskaan ollut sisaruksia?
Laske mukaan ei-biologiset sisarukset
1. Kyllä
5. Ei

IF (DN034_AnySiblings = a1)

DN035_OldestYoungestBetweenChild (OLDEST YOUNGEST CHILD)



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

Sisaruksista puheenollen, olitko sinä vanhin lapsi, nuorin lapsi vai jotain siltä väliltä?
1. Vanhin
2. Nuorin
3. Siltä väliltä

DN036_HowManyBrothersAlive (HOW MANY BROTHERS ALIVE)
Kuinka monta veljeänne on yhä elossa?
Laske mukaan ei-biologiset
NUMBER [0..20]

DN037_HowManySistersAlive (HOW MANY SISTERS ALIVE)
Entä kuinka monta siskoanne on yhä elossa?
Laske mukaan ei-biologiset
NUMBER [0..20]

IF (MN006_NumFamR = 1)

CH001_NumberOfChildren (NUMBER OF CHILDREN)
Seuraavaksi kysyn joitakin kysymyksiä lapsistanne. Kuinka moni lapsistanne on yhä elossa? Laskekaa mukaan 
kaikki lapset, myös sijais- ja kasvattilapset, adoptiolapset ja lapsipuolet [, mukaan lukien] [miehenne lapset/ 
vaimonne lapset/ kumppaninne lapset]  .
NUMBER [0..20]

CHECK: (NOT((Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0 AND ((CH001_NumberOfChildren = 0 OR 
(CH001_NumberOfChildren = Empty)))) [Mainitsitte lapset sosiaalista verkostoa koskevassa osiossa, korjatkaa tämä 
tieto.;] 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)
Luettelen nyt kaikki lapset, joista olemme puhuneet [tänään/ tänään tai aiemmassa haastattelussa].

Eräät lapsistanne voivat olla luettelossa kahteen kertaan, toiset saattavat puuttua kokonaan tai meiltä 
voi puuttua tietoja joistakin lapsista tai tiedot voivat olla virheellisiä.

Haluaisin käydä tämän luettelon läpi kanssanne ja varmistaa, että meillä on täydelliset ja oikeat tiedot 
kaikista lapsistanne, myös sijais- ja kasvattilapsista, adoptoiduista lapsista ja lapsipuolista. Olemme 
kiinnostuneita kaikista yhä elossa olevista lapsista.
1. Jatka

CH603_IntroTextChildren (INTRO IF NO SN OR PRELOADED CHILDREN)
Haluaisimme tietää enemmän [tästä lapsesta/ näistä lapsista. Aloitetaan vanhimmasta lapsesta]. 
Ajatelkaa jälleen kaikkia omia biologisia lapsianne, sijais- ja kasvattilapsia, adoptoituja lapsia ja 
lapsipuolia [, mukaan lukien miehenne lapset/ , mukaan lukien vaimonne lapset/ , mukaan lukien 
kumppaninne lapset].
1. Jatka

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

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

ELSE

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Onko teillä [{dynaamisesti muodostettu teksti sen mukaan, miten lapsen tiedot on 
haettu}]?
Ajatelkaa jälleen kaikkia lapsia: biologisia, adoptoituja ja ottolapsia [, mukaan 
lukien seuraavan henkilön lapset:] [miehenne/ vaimonne/ kumppaninne] .
[Jos lapsi on luettelossa kahdesti, poista toinen, jolla on luokka "6. Kyllä, mutta 
mainittu jo aiemmin"]
Yleiskatsaus lapsista:;
1. Kyllä
[2. Kyllä, mutta lapsen nimi, sukupuoli tai syntymävuosi on väärä]
[3. Ei, lapsi on kumppanin, josta vastaaja on eronnut]
[4. Ei, lapsi on kuollut]
[5. Ei, lapsi on tuntematon/ 5. Ei]
[6. Kyllä, mutta mainittu jo aiemmin]
[97. Ei, muu syy]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Onko teillä [{dynaamisesti muodostettu teksti sen mukaan, miten lapsen 
tiedot on haettu}]?



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND ((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty)))) [Lapsi oli mainittu sosiaalista verkostoa koskevassa kohdassa ja 
saattaa sen vuoksi esiintyä kahdesti. Tarkista, ja mikäli lapsi on merkitty kahdesti, valitse 
vaihtoehto '6' vaihtoehdon '97' sijasta;] IF (CH001a_ChildCheck = a1)

ENDIF

ELSE

ENDIF

Ajatelkaa jälleen kaikkia lapsia: biologisia, adoptoituja ja ottolapsia [, 
mukaan lukien seuraavan henkilön lapset:] [miehenne/ vaimonne/ 
kumppaninne] .
[Jos lapsi on luettelossa kahdesti, poista toinen, jolla on luokka "6. Kyllä, 
mutta mainittu jo aiemmin"]
Yleiskatsaus lapsista:;
1. Kyllä
[2. Kyllä, mutta lapsen nimi, sukupuoli tai syntymävuosi on väärä]
[3. Ei, lapsi on kumppanin, josta vastaaja on eronnut]
[4. Ei, lapsi on kuollut]
[5. Ei, lapsi on tuntematon/ 5. Ei]
[6. Kyllä, mutta mainittu jo aiemmin]
[97. Ei, muu syy]

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Onko teillä [{dynaamisesti muodostettu teksti sen mukaan, miten lapsen 
tiedot on haettu}]?
Ajatelkaa jälleen kaikkia lapsia: biologisia, adoptoituja ja ottolapsia [, 
mukaan lukien seuraavan henkilön lapset:] [miehenne/ vaimonne/ 
kumppaninne] .
[Jos lapsi on luettelossa kahdesti, poista toinen, jolla on luokka "6. Kyllä, 
mutta mainittu jo aiemmin"]
Yleiskatsaus lapsista:;
1. Kyllä
[2. Kyllä, mutta lapsen nimi, sukupuoli tai syntymävuosi on väärä]
[3. Ei, lapsi on kumppanin, josta vastaaja on eronnut]
[4. Ei, lapsi on kuollut]
[5. Ei, lapsi on tuntematon/ 5. Ei]
[6. Kyllä, mutta mainittu jo aiemmin]
[97. Ei, muu syy]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Mikä on [tämän/ seuraavan] lapsen [oikea] nimi?
Kirjoita tai vahvista oikea nimi
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Mikä on [tämän/ seuraavan] lapsen [oikea] nimi?
Kirjoita tai vahvista oikea nimi
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Onko ^CH004_FirstNameOfChild; mies- vai naispuolinen?
Kysy vain silloin, jos epäselvää
1. Mies
2. Nainen

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Onko ^CH004_FirstNameOfChild; mies- vai naispuolinen?
Kysy vain silloin, jos epäselvää
1. Mies
2. Nainen

IF (CH006_YearOfBirthChildN = Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Minä vuonna ^CH004_FirstNameOfChild; syntyi?
Anna/vahvista syntymävuosi
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Minä vuonna ^CH004_FirstNameOfChild; syntyi?
Anna/vahvista syntymävuosi
NUMBER [1875..2020]



ELSE

ELSE

ENDIF
[cnt]

ENDIF
ENDIF

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

ELSE

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Mikä on [tämän/ seuraavan] lapsen [oikea] nimi?
Kirjoita tai vahvista oikea nimi
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Onko ^CH004_FirstNameOfChild; mies- vai naispuolinen?
Kysy vain silloin, jos epäselvää
1. Mies
2. Nainen

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Minä vuonna ^CH004_FirstNameOfChild; syntyi?
Anna/vahvista syntymävuosi
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)

Ketä aikaisemmin mainittua lasta ^FL_CHILD_NAME; vastaa?
^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

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Onko teillä [{dynaamisesti muodostettu teksti sen mukaan, miten lapsen 
tiedot on haettu}]?
Ajatelkaa jälleen kaikkia lapsia: biologisia, adoptoituja ja ottolapsia [, 
mukaan lukien seuraavan henkilön lapset:] [miehenne/ vaimonne/ 
kumppaninne] .
[Jos lapsi on luettelossa kahdesti, poista toinen, jolla on luokka "6. Kyllä, 
mutta mainittu jo aiemmin"]
Yleiskatsaus lapsista:;
1. Kyllä
[2. Kyllä, mutta lapsen nimi, sukupuoli tai syntymävuosi on väärä]
[3. Ei, lapsi on kumppanin, josta vastaaja on eronnut]
[4. Ei, lapsi on kuollut]
[5. Ei, lapsi on tuntematon/ 5. Ei]
[6. Kyllä, mutta mainittu jo aiemmin]
[97. Ei, muu syy]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Onko teillä [{dynaamisesti muodostettu teksti sen mukaan, miten 
lapsen tiedot on haettu}]?
Ajatelkaa jälleen kaikkia lapsia: biologisia, adoptoituja ja ottolapsia [, 
mukaan lukien seuraavan henkilön lapset:] [miehenne/ vaimonne/ 
kumppaninne] .
[Jos lapsi on luettelossa kahdesti, poista toinen, jolla on luokka "6. 



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND ((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty)))) [Lapsi oli mainittu sosiaalista verkostoa koskevassa 
kohdassa ja saattaa sen vuoksi esiintyä kahdesti. Tarkista, ja mikäli lapsi on merkitty 
kahdesti, valitse vaihtoehto '6' vaihtoehdon '97' sijasta;] IF (CH001a_ChildCheck = a1)

ELSE

ENDIF

ELSE

ENDIF

Kyllä, mutta mainittu jo aiemmin"]
Yleiskatsaus lapsista:;
1. Kyllä
[2. Kyllä, mutta lapsen nimi, sukupuoli tai syntymävuosi on väärä]
[3. Ei, lapsi on kumppanin, josta vastaaja on eronnut]
[4. Ei, lapsi on kuollut]
[5. Ei, lapsi on tuntematon/ 5. Ei]
[6. Kyllä, mutta mainittu jo aiemmin]
[97. Ei, muu syy]

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Onko teillä [{dynaamisesti muodostettu teksti sen mukaan, miten 
lapsen tiedot on haettu}]?
Ajatelkaa jälleen kaikkia lapsia: biologisia, adoptoituja ja ottolapsia [, 
mukaan lukien seuraavan henkilön lapset:] [miehenne/ vaimonne/ 
kumppaninne] .
[Jos lapsi on luettelossa kahdesti, poista toinen, jolla on luokka "6. 
Kyllä, mutta mainittu jo aiemmin"]
Yleiskatsaus lapsista:;
1. Kyllä
[2. Kyllä, mutta lapsen nimi, sukupuoli tai syntymävuosi on väärä]
[3. Ei, lapsi on kumppanin, josta vastaaja on eronnut]
[4. Ei, lapsi on kuollut]
[5. Ei, lapsi on tuntematon/ 5. Ei]
[6. Kyllä, mutta mainittu jo aiemmin]
[97. Ei, muu syy]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Mikä on [tämän/ seuraavan] lapsen [oikea] nimi?
Kirjoita tai vahvista oikea nimi
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Mikä on [tämän/ seuraavan] lapsen [oikea] nimi?
Kirjoita tai vahvista oikea nimi
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

ENDIF

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Onko ^CH004_FirstNameOfChild; mies- vai naispuolinen?
Kysy vain silloin, jos epäselvää
1. Mies
2. Nainen

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Onko ^CH004_FirstNameOfChild; mies- vai naispuolinen?
Kysy vain silloin, jos epäselvää
1. Mies
2. Nainen

IF (CH006_YearOfBirthChildN = Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Minä vuonna ^CH004_FirstNameOfChild; syntyi?
Anna/vahvista syntymävuosi
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Minä vuonna ^CH004_FirstNameOfChild; syntyi?
Anna/vahvista syntymävuosi
NUMBER [1875..2020]



ELSE

ENDIF
[cnt]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

ELSE

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Mikä on [tämän/ seuraavan] lapsen [oikea] nimi?
Kirjoita tai vahvista oikea nimi
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Onko ^CH004_FirstNameOfChild; mies- vai naispuolinen?
Kysy vain silloin, jos epäselvää
1. Mies
2. Nainen

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Minä vuonna ^CH004_FirstNameOfChild; syntyi?
Anna/vahvista syntymävuosi
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)

Ketä aikaisemmin mainittua lasta ^FL_CHILD_NAME; vastaa?
^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

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Onko teillä [{dynaamisesti muodostettu teksti sen mukaan, miten 
lapsen tiedot on haettu}]?
Ajatelkaa jälleen kaikkia lapsia: biologisia, adoptoituja ja ottolapsia [, 
mukaan lukien seuraavan henkilön lapset:] [miehenne/ vaimonne/ 
kumppaninne] .
[Jos lapsi on luettelossa kahdesti, poista toinen, jolla on luokka "6. 
Kyllä, mutta mainittu jo aiemmin"]
Yleiskatsaus lapsista:;
1. Kyllä
[2. Kyllä, mutta lapsen nimi, sukupuoli tai syntymävuosi on väärä]
[3. Ei, lapsi on kumppanin, josta vastaaja on eronnut]
[4. Ei, lapsi on kuollut]
[5. Ei, lapsi on tuntematon/ 5. Ei]
[6. Kyllä, mutta mainittu jo aiemmin]
[97. Ei, muu syy]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Onko teillä [{dynaamisesti muodostettu teksti sen mukaan, 
miten lapsen tiedot on haettu}]?
Ajatelkaa jälleen kaikkia lapsia: biologisia, adoptoituja ja 
ottolapsia [, mukaan lukien seuraavan henkilön lapset:]
[miehenne/ vaimonne/ kumppaninne] .
[Jos lapsi on luettelossa kahdesti, poista toinen, jolla on luokka 
"6. Kyllä, mutta mainittu jo aiemmin"]
Yleiskatsaus lapsista:;
1. Kyllä
[2. Kyllä, mutta lapsen nimi, sukupuoli tai syntymävuosi on 
väärä]



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND ((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty)))) [Lapsi oli mainittu sosiaalista verkostoa koskevassa 
kohdassa ja saattaa sen vuoksi esiintyä kahdesti. Tarkista, ja mikäli lapsi on merkitty 
kahdesti, valitse vaihtoehto '6' vaihtoehdon '97' sijasta;] IF (CH001a_ChildCheck
= a1)

ELSE

ENDIF

ELSE

ENDIF

[3. Ei, lapsi on kumppanin, josta vastaaja on eronnut]
[4. Ei, lapsi on kuollut]
[5. Ei, lapsi on tuntematon/ 5. Ei]
[6. Kyllä, mutta mainittu jo aiemmin]
[97. Ei, muu syy]

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Onko teillä [{dynaamisesti muodostettu teksti sen mukaan, 
miten lapsen tiedot on haettu}]?
Ajatelkaa jälleen kaikkia lapsia: biologisia, adoptoituja ja 
ottolapsia [, mukaan lukien seuraavan henkilön lapset:]
[miehenne/ vaimonne/ kumppaninne] .
[Jos lapsi on luettelossa kahdesti, poista toinen, jolla on luokka 
"6. Kyllä, mutta mainittu jo aiemmin"]
Yleiskatsaus lapsista:;
1. Kyllä
[2. Kyllä, mutta lapsen nimi, sukupuoli tai syntymävuosi on 
väärä]
[3. Ei, lapsi on kumppanin, josta vastaaja on eronnut]
[4. Ei, lapsi on kuollut]
[5. Ei, lapsi on tuntematon/ 5. Ei]
[6. Kyllä, mutta mainittu jo aiemmin]
[97. Ei, muu syy]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Mikä on [tämän/ seuraavan] lapsen [oikea] nimi?
Kirjoita tai vahvista oikea nimi
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Mikä on [tämän/ seuraavan] lapsen [oikea] nimi?
Kirjoita tai vahvista oikea nimi
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

ENDIF

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Onko ^CH004_FirstNameOfChild; mies- vai naispuolinen?
Kysy vain silloin, jos epäselvää
1. Mies
2. Nainen

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Onko ^CH004_FirstNameOfChild; mies- vai naispuolinen?
Kysy vain silloin, jos epäselvää
1. Mies
2. Nainen

IF (CH006_YearOfBirthChildN = Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Minä vuonna ^CH004_FirstNameOfChild; syntyi?
Anna/vahvista syntymävuosi
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Minä vuonna ^CH004_FirstNameOfChild; syntyi?
Anna/vahvista syntymävuosi
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)



ELSE

ENDIF
[cnt]

ELSE

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Mikä on [tämän/ seuraavan] lapsen [oikea] nimi?
Kirjoita tai vahvista oikea nimi
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Onko ^CH004_FirstNameOfChild; mies- vai naispuolinen?
Kysy vain silloin, jos epäselvää
1. Mies
2. Nainen

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Minä vuonna ^CH004_FirstNameOfChild; syntyi?
Anna/vahvista syntymävuosi
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)

Ketä aikaisemmin mainittua lasta ^FL_CHILD_NAME; vastaa?
^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

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Onko teillä [{dynaamisesti muodostettu teksti sen mukaan, 
miten lapsen tiedot on haettu}]?
Ajatelkaa jälleen kaikkia lapsia: biologisia, adoptoituja ja 
ottolapsia [, mukaan lukien seuraavan henkilön lapset:]
[miehenne/ vaimonne/ kumppaninne] .
[Jos lapsi on luettelossa kahdesti, poista toinen, jolla on luokka 
"6. Kyllä, mutta mainittu jo aiemmin"]
Yleiskatsaus lapsista:;
1. Kyllä
[2. Kyllä, mutta lapsen nimi, sukupuoli tai syntymävuosi on 
väärä]
[3. Ei, lapsi on kumppanin, josta vastaaja on eronnut]
[4. Ei, lapsi on kuollut]
[5. Ei, lapsi on tuntematon/ 5. Ei]
[6. Kyllä, mutta mainittu jo aiemmin]
[97. Ei, muu syy]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Onko teillä [{dynaamisesti muodostettu teksti sen 
mukaan, miten lapsen tiedot on haettu}]?
Ajatelkaa jälleen kaikkia lapsia: biologisia, adoptoituja ja 
ottolapsia [, mukaan lukien seuraavan henkilön lapset:]
[miehenne/ vaimonne/ kumppaninne] .
[Jos lapsi on luettelossa kahdesti, poista toinen, jolla on 
luokka "6. Kyllä, mutta mainittu jo aiemmin"]
Yleiskatsaus lapsista:;
1. Kyllä
[2. Kyllä, mutta lapsen nimi, sukupuoli tai syntymävuosi 



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND ((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty)))) [Lapsi oli mainittu sosiaalista verkostoa 
koskevassa kohdassa ja saattaa sen vuoksi esiintyä kahdesti. Tarkista, ja 
mikäli lapsi on merkitty kahdesti, valitse vaihtoehto '6' vaihtoehdon '97' 
sijasta;] IF (CH001a_ChildCheck = a1)

ELSE

ENDIF

ELSE

ENDIF

on väärä]
[3. Ei, lapsi on kumppanin, josta vastaaja on eronnut]
[4. Ei, lapsi on kuollut]
[5. Ei, lapsi on tuntematon/ 5. Ei]
[6. Kyllä, mutta mainittu jo aiemmin]
[97. Ei, muu syy]

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Onko teillä [{dynaamisesti muodostettu teksti sen 
mukaan, miten lapsen tiedot on haettu}]?
Ajatelkaa jälleen kaikkia lapsia: biologisia, adoptoituja ja 
ottolapsia [, mukaan lukien seuraavan henkilön lapset:]
[miehenne/ vaimonne/ kumppaninne] .
[Jos lapsi on luettelossa kahdesti, poista toinen, jolla on 
luokka "6. Kyllä, mutta mainittu jo aiemmin"]
Yleiskatsaus lapsista:;
1. Kyllä
[2. Kyllä, mutta lapsen nimi, sukupuoli tai syntymävuosi 
on väärä]
[3. Ei, lapsi on kumppanin, josta vastaaja on eronnut]
[4. Ei, lapsi on kuollut]
[5. Ei, lapsi on tuntematon/ 5. Ei]
[6. Kyllä, mutta mainittu jo aiemmin]
[97. Ei, muu syy]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Mikä on [tämän/ seuraavan] lapsen [oikea] nimi?
Kirjoita tai vahvista oikea nimi
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Mikä on [tämän/ seuraavan] lapsen [oikea] nimi?
Kirjoita tai vahvista oikea nimi
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

ENDIF

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Onko ^CH004_FirstNameOfChild; mies- vai 
naispuolinen?
Kysy vain silloin, jos epäselvää
1. Mies
2. Nainen

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Onko ^CH004_FirstNameOfChild; mies- vai 
naispuolinen?
Kysy vain silloin, jos epäselvää
1. Mies
2. Nainen

IF (CH006_YearOfBirthChildN = Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Minä vuonna ^CH004_FirstNameOfChild; syntyi?
Anna/vahvista syntymävuosi
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Minä vuonna ^CH004_FirstNameOfChild; syntyi?
Anna/vahvista syntymävuosi
NUMBER [1875..2020]



ELSE

ENDIF
[cnt]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

ELSE

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Mikä on [tämän/ seuraavan] lapsen [oikea] nimi?
Kirjoita tai vahvista oikea nimi
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Onko ^CH004_FirstNameOfChild; mies- vai naispuolinen?
Kysy vain silloin, jos epäselvää
1. Mies
2. Nainen

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Minä vuonna ^CH004_FirstNameOfChild; syntyi?
Anna/vahvista syntymävuosi
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)

Ketä aikaisemmin mainittua lasta ^FL_CHILD_NAME; 
vastaa?
^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].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)

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Onko teillä [{dynaamisesti muodostettu teksti sen 
mukaan, miten lapsen tiedot on haettu}]?
Ajatelkaa jälleen kaikkia lapsia: biologisia, 
adoptoituja ja ottolapsia [, mukaan lukien 
seuraavan henkilön lapset:] [miehenne/ 
vaimonne/ kumppaninne] .
[Jos lapsi on luettelossa kahdesti, poista toinen, 
jolla on luokka "6. Kyllä, mutta mainittu jo 
aiemmin"]
Yleiskatsaus lapsista:;
1. Kyllä
[2. Kyllä, mutta lapsen nimi, sukupuoli tai 
syntymävuosi on väärä]
[3. Ei, lapsi on kumppanin, josta vastaaja on 
eronnut]
[4. Ei, lapsi on kuollut]
[5. Ei, lapsi on tuntematon/ 5. Ei]
[6. Kyllä, mutta mainittu jo aiemmin]
[97. Ei, muu syy]



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND 
((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex = Empty)))) 
[Lapsi oli mainittu sosiaalista verkostoa koskevassa kohdassa ja 
saattaa sen vuoksi esiintyä kahdesti. Tarkista, ja mikäli lapsi on 
merkitty kahdesti, valitse vaihtoehto '6' vaihtoehdon '97' sijasta;]

IF (CH001a_ChildCheck = a1)

ELSE

ENDIF

IF (piPreloadChildIndex > 0)

ELSE

ENDIF

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Onko teillä [{dynaamisesti muodostettu 
teksti sen mukaan, miten lapsen tiedot on 
haettu}]?
Ajatelkaa jälleen kaikkia lapsia: biologisia, 
adoptoituja ja ottolapsia [, mukaan lukien 
seuraavan henkilön lapset:] [miehenne/ 
vaimonne/ kumppaninne] .
[Jos lapsi on luettelossa kahdesti, poista 
toinen, jolla on luokka "6. Kyllä, mutta 
mainittu jo aiemmin"]
Yleiskatsaus lapsista:;
1. Kyllä
[2. Kyllä, mutta lapsen nimi, sukupuoli tai 
syntymävuosi on väärä]
[3. Ei, lapsi on kumppanin, josta vastaaja 
on eronnut]
[4. Ei, lapsi on kuollut]
[5. Ei, lapsi on tuntematon/ 5. Ei]
[6. Kyllä, mutta mainittu jo aiemmin]
[97. Ei, muu syy]

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Onko teillä [{dynaamisesti muodostettu 
teksti sen mukaan, miten lapsen tiedot on 
haettu}]?
Ajatelkaa jälleen kaikkia lapsia: biologisia, 
adoptoituja ja ottolapsia [, mukaan lukien 
seuraavan henkilön lapset:] [miehenne/ 
vaimonne/ kumppaninne] .
[Jos lapsi on luettelossa kahdesti, poista 
toinen, jolla on luokka "6. Kyllä, mutta 
mainittu jo aiemmin"]
Yleiskatsaus lapsista:;
1. Kyllä
[2. Kyllä, mutta lapsen nimi, sukupuoli tai 
syntymävuosi on väärä]
[3. Ei, lapsi on kumppanin, josta vastaaja 
on eronnut]
[4. Ei, lapsi on kuollut]
[5. Ei, lapsi on tuntematon/ 5. Ei]
[6. Kyllä, mutta mainittu jo aiemmin]
[97. Ei, muu syy]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Mikä on [tämän/ seuraavan] lapsen [oikea] nimi?
Kirjoita tai vahvista oikea nimi
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Mikä on [tämän/ seuraavan] lapsen [oikea] nimi?
Kirjoita tai vahvista oikea nimi
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Onko ^CH004_FirstNameOfChild; mies- vai 
naispuolinen?
Kysy vain silloin, jos epäselvää
1. Mies
2. Nainen

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Onko ^CH004_FirstNameOfChild; mies- vai 
naispuolinen?
Kysy vain silloin, jos epäselvää



ELSE

ELSE

ENDIF
[cnt]

ENDIF

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

ENDIF

1. Mies
2. Nainen

IF (CH006_YearOfBirthChildN = Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF 

BIRTH CHILD N)
Minä vuonna 
^CH004_FirstNameOfChild; syntyi?
Anna/vahvista syntymävuosi
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF 

BIRTH CHILD N)
Minä vuonna 
^CH004_FirstNameOfChild; syntyi?
Anna/vahvista syntymävuosi
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

ELSE

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Mikä on [tämän/ seuraavan] lapsen [oikea] nimi?
Kirjoita tai vahvista oikea nimi
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Onko ^CH004_FirstNameOfChild; mies- vai 
naispuolinen?
Kysy vain silloin, jos epäselvää
1. Mies
2. Nainen

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Minä vuonna ^CH004_FirstNameOfChild; syntyi?
Anna/vahvista syntymävuosi
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)

Ketä aikaisemmin mainittua lasta 
^FL_CHILD_NAME; vastaa?
^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



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND 
((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex = 
Empty)))) [Lapsi oli mainittu sosiaalista verkostoa 
koskevassa kohdassa ja saattaa sen vuoksi esiintyä 
kahdesti. Tarkista, ja mikäli lapsi on merkitty kahdesti, 
valitse vaihtoehto '6' vaihtoehdon '97' sijasta;] IF 
(CH001a_ChildCheck = a1)

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

ENDIF

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Onko teillä [{dynaamisesti muodostettu 
teksti sen mukaan, miten lapsen tiedot on 
haettu}]?
Ajatelkaa jälleen kaikkia lapsia: biologisia, 
adoptoituja ja ottolapsia [, mukaan lukien 
seuraavan henkilön lapset:] [miehenne/ 
vaimonne/ kumppaninne] .
[Jos lapsi on luettelossa kahdesti, poista 
toinen, jolla on luokka "6. Kyllä, mutta 
mainittu jo aiemmin"]
Yleiskatsaus lapsista:;
1. Kyllä
[2. Kyllä, mutta lapsen nimi, sukupuoli tai 
syntymävuosi on väärä]
[3. Ei, lapsi on kumppanin, josta vastaaja 
on eronnut]
[4. Ei, lapsi on kuollut]
[5. Ei, lapsi on tuntematon/ 5. Ei]
[6. Kyllä, mutta mainittu jo aiemmin]
[97. Ei, muu syy]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

ELSE

ENDIF

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Onko teillä [{dynaamisesti 
muodostettu teksti sen mukaan, 
miten lapsen tiedot on haettu}]?
Ajatelkaa jälleen kaikkia lapsia: 
biologisia, adoptoituja ja ottolapsia [, 
mukaan lukien seuraavan henkilön 
lapset:] [miehenne/ vaimonne/ 
kumppaninne] .
[Jos lapsi on luettelossa kahdesti, 
poista toinen, jolla on luokka "6. 
Kyllä, mutta mainittu jo aiemmin"]
Yleiskatsaus lapsista:;
1. Kyllä
[2. Kyllä, mutta lapsen nimi, 
sukupuoli tai syntymävuosi on 
väärä]
[3. Ei, lapsi on kumppanin, josta 
vastaaja on eronnut]
[4. Ei, lapsi on kuollut]
[5. Ei, lapsi on tuntematon/ 5. Ei]
[6. Kyllä, mutta mainittu jo 
aiemmin]
[97. Ei, muu syy]

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Onko teillä [{dynaamisesti 
muodostettu teksti sen mukaan, 
miten lapsen tiedot on haettu}]?
Ajatelkaa jälleen kaikkia lapsia: 
biologisia, adoptoituja ja ottolapsia [, 
mukaan lukien seuraavan henkilön 
lapset:] [miehenne/ vaimonne/ 
kumppaninne] .
[Jos lapsi on luettelossa kahdesti, 
poista toinen, jolla on luokka "6. 
Kyllä, mutta mainittu jo aiemmin"]
Yleiskatsaus lapsista:;
1. Kyllä
[2. Kyllä, mutta lapsen nimi, 
sukupuoli tai syntymävuosi on 
väärä]
[3. Ei, lapsi on kumppanin, josta 
vastaaja on eronnut]
[4. Ei, lapsi on kuollut]
[5. Ei, lapsi on tuntematon/ 5. Ei]
[6. Kyllä, mutta mainittu jo 
aiemmin]
[97. Ei, muu syy]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF 

CHILD N)
^FL_CH004_5;



ELSE

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

ENDIF

Mikä on [tämän/ seuraavan] lapsen [oikea]
nimi?
Kirjoita tai vahvista oikea nimi
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF 

CHILD N)
^FL_CH004_5;

Mikä on [tämän/ seuraavan] lapsen [oikea]
nimi?
Kirjoita tai vahvista oikea nimi
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

ENDIF

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Onko ^CH004_FirstNameOfChild; 
mies- vai naispuolinen?
Kysy vain silloin, jos epäselvää
1. Mies
2. Nainen

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Onko ^CH004_FirstNameOfChild; 
mies- vai naispuolinen?
Kysy vain silloin, jos epäselvää
1. Mies
2. Nainen

IF (CH006_YearOfBirthChildN = 
Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR OF BIRTH CHILD N)

Minä vuonna 
^CH004_FirstNameOfChild;
syntyi?
Anna/vahvista syntymävuosi
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR OF BIRTH CHILD N)

Minä vuonna 
^CH004_FirstNameOfChild;
syntyi?
Anna/vahvista syntymävuosi
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

ELSE

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF 

CHILD N)
^FL_CH004_5;

Mikä on [tämän/ seuraavan] lapsen [oikea]
nimi?
Kirjoita tai vahvista oikea nimi
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Onko ^CH004_FirstNameOfChild; mies- vai 
naispuolinen?
Kysy vain silloin, jos epäselvää
1. Mies
2. Nainen

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH 

CHILD N)
Minä vuonna ^CH004_FirstNameOfChild;
syntyi?
Anna/vahvista syntymävuosi
NUMBER [1875..2020]

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



ELSE

ENDIF
[cnt]

ENDIF

(piRosterChildIndex > 0)) AND 
(CH001a_ChildCheck = a6))

ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier
(EQUAL TO WHICH CHILD)

Ketä aikaisemmin mainittua lasta 
^FL_CHILD_NAME; vastaa?
^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)
Onko teillä [{dynaamisesti 
muodostettu teksti sen mukaan, 
miten lapsen tiedot on haettu}]?
Ajatelkaa jälleen kaikkia lapsia: 
biologisia, adoptoituja ja ottolapsia [, 
mukaan lukien seuraavan henkilön 
lapset:] [miehenne/ vaimonne/ 
kumppaninne] .
[Jos lapsi on luettelossa kahdesti, 
poista toinen, jolla on luokka "6. 
Kyllä, mutta mainittu jo aiemmin"]
Yleiskatsaus lapsista:;
1. Kyllä
[2. Kyllä, mutta lapsen nimi, 
sukupuoli tai syntymävuosi on 
väärä]
[3. Ei, lapsi on kumppanin, josta 
vastaaja on eronnut]
[4. Ei, lapsi on kuollut]
[5. Ei, lapsi on tuntematon/ 5. Ei]
[6. Kyllä, mutta mainittu jo 
aiemmin]
[97. Ei, muu syy]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

CH001a_ChildCheck (CHILD 

CONFIRM)
Onko teillä [{dynaamisesti 
muodostettu teksti sen 
mukaan, miten lapsen tiedot 
on haettu}]?
Ajatelkaa jälleen kaikkia 
lapsia: biologisia, adoptoituja 
ja ottolapsia [, mukaan lukien 
seuraavan henkilön lapset:]
[miehenne/ vaimonne/ 
kumppaninne] .
[Jos lapsi on luettelossa 
kahdesti, poista toinen, jolla 
on luokka "6. Kyllä, mutta 
mainittu jo aiemmin"]
Yleiskatsaus lapsista:;
1. Kyllä
[2. Kyllä, mutta lapsen nimi, 
sukupuoli tai syntymävuosi on 
väärä]
[3. Ei, lapsi on kumppanin, 
josta vastaaja on eronnut]
[4. Ei, lapsi on kuollut]



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND 
((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex 
= Empty)))) [Lapsi oli mainittu sosiaalista verkostoa 
koskevassa kohdassa ja saattaa sen vuoksi esiintyä 
kahdesti. Tarkista, ja mikäli lapsi on merkitty 
kahdesti, valitse vaihtoehto '6' vaihtoehdon '97' 
sijasta;] IF (CH001a_ChildCheck = a1)

ENDIF

ELSE

ENDIF

[5. Ei, lapsi on tuntematon/ 5. 
Ei]
[6. Kyllä, mutta mainittu jo 
aiemmin]
[97. Ei, muu syy]

CH001a_ChildCheck (CHILD 

CONFIRM)
Onko teillä [{dynaamisesti 
muodostettu teksti sen 
mukaan, miten lapsen tiedot 
on haettu}]?
Ajatelkaa jälleen kaikkia 
lapsia: biologisia, adoptoituja 
ja ottolapsia [, mukaan lukien 
seuraavan henkilön lapset:]
[miehenne/ vaimonne/ 
kumppaninne] .
[Jos lapsi on luettelossa 
kahdesti, poista toinen, jolla 
on luokka "6. Kyllä, mutta 
mainittu jo aiemmin"]
Yleiskatsaus lapsista:;
1. Kyllä
[2. Kyllä, mutta lapsen nimi, 
sukupuoli tai syntymävuosi on 
väärä]
[3. Ei, lapsi on kumppanin, 
josta vastaaja on eronnut]
[4. Ei, lapsi on kuollut]
[5. Ei, lapsi on tuntematon/ 5. 
Ei]
[6. Kyllä, mutta mainittu jo 
aiemmin]
[97. Ei, muu syy]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = 

Empty))

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME 

OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Mikä on [tämän/ seuraavan] lapsen 
[oikea] nimi?
Kirjoita tai vahvista oikea nimi
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME 

OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Mikä on [tämän/ seuraavan] lapsen 
[oikea] nimi?
Kirjoita tai vahvista oikea nimi
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

CH005_SexOfChildN (SEX OF 

CHILD N)
Onko 
^CH004_FirstNameOfChild; 
mies- vai naispuolinen?
Kysy vain silloin, jos 
epäselvää
1. Mies
2. Nainen

CH005_SexOfChildN (SEX OF 

CHILD N)
Onko 
^CH004_FirstNameOfChild; 
mies- vai naispuolinen?
Kysy vain silloin, jos 
epäselvää



ELSE
ENDIF

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = 

Empty))

ENDIF

1. Mies
2. Nainen

IF (CH006_YearOfBirthChildN
= Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR OF BIRTH CHILD N)

Minä vuonna 
^CH004_FirstNameOfChild;
syntyi?
Anna/vahvista 
syntymävuosi
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR OF BIRTH CHILD N)

Minä vuonna 
^CH004_FirstNameOfChild;
syntyi?
Anna/vahvista 
syntymävuosi
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

ELSE

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME 

OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Mikä on [tämän/ seuraavan] lapsen 
[oikea] nimi?
Kirjoita tai vahvista oikea nimi
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Onko ^CH004_FirstNameOfChild; 
mies- vai naispuolinen?
Kysy vain silloin, jos epäselvää
1. Mies
2. Nainen

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF 

BIRTH CHILD N)
Minä vuonna 
^CH004_FirstNameOfChild; syntyi?
Anna/vahvista syntymävuosi
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)

Ketä aikaisemmin mainittua 
lasta ^FL_CHILD_NAME; 
vastaa?
^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];



ENDLOOP
CH203_Done (CHILD GRID DONE)

Varmista, että luettelossa on kaikkien lapsien nimet. Jos luettelo on puutteellinen tai siinä on virheitä, siirry 
takaisin käyttämällä [PageUp]-näppäintä.
Yleiskatsaus lapsista:_overview;
1. Jatka

IF (NumberOFReportedChildren > 0)

ENDIF
ENDIF

ENDIF
ENDIF

ENDIF
ENDIF

ENDIF
ENDIF

ENDIF
[cnt] 

CH302_NatChild (ALL CHILDREN NATURAL CHILD)
[Onko tämä lapsi biologisesti yhteinen/ Onko tämä lapsi biologisesti/ Ovatko nämä lapset biologisesti 
yhteisiä/ Ovatko nämä lapset biologisesti] teidän [ja nykyisen miehenne kanssa/ ja nykyisen vaimonne 
kanssa/ ja nykyisen kumppaninne kanssa] ?
1. Kyllä
5. Ei

IF (CH302_NatChild = a5)

ENDIF
LOOP i := 1 TO 20

IF (NumberOFReportedChildren = 1)

ELSE

ENDIF

CH303_WhatChildren (NOT NATURAL CHILDREN)
Kuka lapsista ei ole teidän [ja nykyisen miehenne/ ja nykyisen vaimonne/ ja nykyisen 
kumppaninne] [yhteinen biologinen/ biologinen]  lapsi?
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
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. kuollut lapsi /kuolleet lapset ;

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)))

CH102_RNatChild (CHILD NATURAL RESPONDENT)
Onko ^FLChildname; biologinen lapsenne?
1. Kyllä
5. Ei

CH103_PNatChild (CHILD NATURAL PARTNER)
Onko ^FLChildname; [teidän] nykyisen [miehenne/ vaimonne/ kumppaninne]
[{Name of partner/spouse}] biologinen lapsi?
1. Kyllä
5. Ei

CH104_RExChild (CHILD FROM PREVIOUS RELATIONSHIP RESPONDENT)
Onko ^FLChildname; lapsi teidän aiemmasta suhteestanne?
1. Kyllä
5. Ei

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

CH105_PExChild (CHILD FROM PREVIOUS RELATIONSHIP PARTNER)



ENDIF
LOOP cnt := 1 TO 20

ENDLOOP
ENDIF

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)))

ENDIF
[i] 

ENDIF

Onko ^FLChildname; [teidän] nykyisen [miehenne/ vaimonne/ 
kumppaninne] ^FL_CH105_5; aiemmasta suhteesta?
1. Kyllä
5. Ei

CH106_RAdoptChild (HAS BEEN ADOPTED BY RESPONDENT)
Onko ^FLChildname; teidän adoptoimanne?
1. Kyllä
5. Ei

CH107_PAdoptChild (HAS BEEN ADOPTED BY PARTNER)
Onko ^FLChildname; [teidän] nykyisen [miehenne/ vaimonne/ kumppaninne]
adoptoima?
1. Kyllä
5. Ei

CH108_FosterChild (IS FOSTERCHILD)
Onko ^FLChildname; sijais- tai kasvattilapsi?
1. Kyllä
5. Ei

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)
Kuinka usein viimeisen vuoden aikana olette nähneet kasvokkain tai ollut 
yhteydessä ^CH004_FirstNameOfChild; -nimisen lapsen kanssa puhelimen, postin, 
sähköpostin tai minkä tahansa muun sähköisen viestintävälineen välityksellä?
1. Päivittäin
2. Monta kertaa viikossa
3. Noin kerran viikossa
4. Noin kahden viikon välein
5. Noin kerran kuukaudessa
6. Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
7. Ei koskaan

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

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

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

ELSE

ENDIF

CH007_ChLWh (WHERE DOES CHILD N LIVE)
Katsokaa korttia 4. Missä ^CH004_FirstNameOfChild; asuu?
1. Samassa kotitaloudessa
2. Samassa rakennuksessa
3. Alle kilometrin päässä
4. 1-5 kilometrin päässä
5. 5-25 kilometrin päässä
6. 25-100 kilometrin päässä
7. 100-500 kilometrin päässä
8. Yli 500 kilometrin päässä

CH012_MaritalStatusChildN (MARITAL STATUS OF CHILD)
Katsokaa korttia 3. Mikä on ^CH004_FirstNameOfChild; -nimisen lapsen 
siviilisääty?



ELSE

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

ENDIF
IF (CH007_ChLWh = a1)

ELSE

ENDIF

HUOM! Avoliittoa merkitään joko "Ei koskaan naimisissa", "Eronnut" tai "Leski" 
riippuen siitä onko lapsi ollut koskaan aiemmin naimisissa. Avoliittoa ei siis kirjata 
tähän.
1. Naimisissa ja asuu yhdessä puolison kanssa
2. Rekisteröity parisuhde
3. Naimisissa, asuu erossa puolisostaan
4. Ei ole koskaan ollut naimisissa
5. Eronnut
6. Leski

IF (CH012_MaritalStatusChildN > 2)

ENDIF

CH013_PartnerChildN (DOES CHILD HAVE PARTNER)
Onko ^CH004_FirstNameOfChild; -nimisellä lapsella kumppani, joka asuu 
[hänen] kanssaan?
1. Kyllä
5. Ei

CH015_YrChldMoveHh (YEAR CHILD MOVED FROM HOUSEHOLD)
Minä vuonna ^CH004_FirstNameOfChild; muutti pois vanhempiensa 
kotitaloudesta?
Kirjaa viimeisin muutto. Syöttäkää "2999" jos lapsi asuu vielä vanhempiensa 
kotona (esim. eronneen äitinsä kanssa jne.). Kirjaa "9997" jos lapsi ei ikinä asunut 
vanhempiensa kotitaloudessa. 
NUMBER [1900..9997]

IF (CH015_YrChldMoveHh = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (((CH015_YrChldMoveHh >= piYearOfBirthChild OR 
(CH015_YrChldMoveHh = 2999) OR (CH015_YrChldMoveHh = 9997)) [Vuoden 
pitäisi olla suurempi tai yhtä suuri kuin syntymävuosi. Jos vuosi on oikea, 
paina ""Ohita"" ja syötä selittävä huomautus.;] CHECK: 
((((CH015_YrChldMoveHh >= 1900 AND (CH015_YrChldMoveHh <= 2020) OR 
(CH015_YrChldMoveHh = 2999) OR (CH015_YrChldMoveHh = 9997)) [Vuoden 
tulee olla suurempi kuin 1900 ja pienempi kuin 2020;]

IF (MN104_Householdmoved = 1)

ENDIF

CH007_ChLWh (WHERE DOES CHILD N LIVE)
Katsokaa korttia 4. Missä ^CH004_FirstNameOfChild; asuu?
1. Samassa kotitaloudessa
2. Samassa rakennuksessa
3. Alle kilometrin päässä
4. 1-5 kilometrin päässä
5. 5-25 kilometrin päässä
6. 25-100 kilometrin päässä
7. 100-500 kilometrin päässä
8. Yli 500 kilometrin päässä

CH016_ChildOcc (CHILD OCCUPATION)
Katsokaa korttia 6. Mikä on ^CH004_FirstNameOfChild; -nimisen lapsen työllisyystilanne?
1. Kokoaikaisessa työsuhteessa
2. Osa-aikaisessa työsuhteessa
3. Itsenäinen yrittäjä tai työskentelee omassa perheyrityksessä
4. Työtön
5. Ammatillisessa koulutuksessa / uudelleenkoulutuksessa / opiskelee
6. Vanhempainvapaalla tai hoitovapaalla
7. Eläkkeellä tai varhaiseläkkeellä
8. Pysyvästi sairas tai työkyvytön
9. Huolehtii kodista tai perheestä
97. Muu

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

CH017_EducChild (CHILD EDUCATION)
Katsokaa korttia 1. Mikä on korkein peruskoulutus, jonka 
^CH004_FirstNameOfChild; on saavuttanut?
Jos vastaaja mainitsee ulkomaisen oppiarvon tai todistuksen, kysy, voiko hän valita 
jonkun annetuista luokista. Jos hän ei pysty siihen, valitse Muu-vaihtoehto ja 
kirjoita vastaus (seuraava näyttö).

HUOM! Tässä kysytään vain perusasteen koulutusta eli koulutusta noin 16 
ikävuoteen asti. Peruskoulua, kansakoulua, keskikoulua ja oppikoulua ylemmistä 
koulutusasteista kysytään myöhemmin.
1. Ei lainkaan koulutusta
2. Jonkin verran koulutusta, mutta vähemmän kuin peruskoulun ala-aste tai 
kansakoulu/kansalaiskoulu
3. Peruskoulun ala-aste, kansakoulu, kansalaiskoulu
4. Peruskoulun yläaste, keski- tai oppikoulu



ENDLOOP IF (MN101_Longitudinal = 1)
ENDIF

ENDIF
[cnt] 

ENDIF

95. Ei vielä tutkintoa / edelleen koulussa
97. Muu

IF (CH017_EducChild = 97)

ENDIF
CH018_EdInstChild (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING)

Katsokaa korttia 2.
Mitä koulutusta, ammattitutkintoja tai keski- tai korkea-asteen tutkintoja 
^CH004_FirstNameOfChild; -nimisellä lapsella on?
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.; Jos vastaaja vastaa "opiskelee edelleen", 
kysy, onko hänellä jo jokin muu näyttökortissa näkyvä tutkinto.
SET OF 1. Ei lainkaan ammatillista, keski- tai korkea-asteen koulutusta tai 
tutkintoja

3. Ammatillinen kurssi tai kursseja
4. Kansankorkeakoulu
5. Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto (ammattikoulu)
6. Erikoisammattitutkinto
7. Lukio, ei ylioppilastutkintoa
8. Lukio, ylioppilastutkinto
9. Opistoasteen tutkinto (ammattiin tähtäävä)
10. Ammattikorkeakoulututkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto
11. Alempi korkeakoulututkinto tai kandidaatintutkinto
12. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto
13. Ylempi korkeakoulu/yliopistotutkinto
14. Lisensiaatintutkinto
15. Tohtorin tutkinto
16. Kansanopisto (1 v.)

95. Opiskelee edelleen
97. Muu

IF ((97 IN (CH018_EdInstChild))

ENDIF
CH019_NoChildren (NUMBER OF CHILDREN OF CHILD)

Kuinka monta lasta – jos yhtään – on ^CH004_FirstNameOfChild; -nimisellä 
lapsella?
Laske kaikki biologiset, sijais- ja kasvattilapset, adoptoidut lapset ja lapsipuolet, 
mukaan lukien myös lapsen puolison tai kumppanin lapset
NUMBER [0..25]

IF (CH019_NoChildren > 0)

ENDIF

CH817_OtherEducChild (CHILD OTHER EDUCATION)
Mitä muuta perusasteen koulutusta ^CH004_FirstNameOfChild; on 
suorittanut?
STRING

CH818_OtherEdInstChild (OTHER FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING)
Mitä muita ammatillisia tutkintoja tai muita 
korkeakoulututkintoja ^CH004_FirstNameOfChild; on suorittanut?
STRING

CH020_YrBrthYCh (YEAR OF BIRTH YOUNGEST CHILD)
Minä vuonna ^CH004_FirstNameOfChild; -nimisen lapsen [nuorin] lapsi 
syntyi?
NUMBER [1875..2020]

IF (numberofcheckedpreloadchildren > 0)

CH507_IntroCheckChildren (INTRODUCTION TEXT CHILDREN CHECK)
Haluaisimme päivittää eräitä tietoja [lapsestanne/ lapsistanne].
1. Jatka

CH524_LocationCheckChildren (CHECK LOCATION OF CHILDREN CHANGED)
Onko [lapsenne/ kukaan lapsistanne] muuttanut asuinpaikkaa ^FLLastInterviewMonthYear; 
tehdyn haastattelun jälkeen?
1. Kyllä
5. Ei

IF (CH524_LocationCheckChildren = a1)

IF (NumberOFReportedChildren > 1)

CH525_LocationWhom (WHICH CHILD)



ENDIF
IF (a_preloaded_child_aged_smaller_22 = 1)

ENDIF
IF (NOT(MN104_Householdmoved = 1))

ENDIF

Kuka lapsista on muuttanut?
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
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. kuollut lapsi /kuolleet lapset ;

LOOP i := 1 TO 20

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

CH526_LocationChanged (CHILD LOCATION)
Katsokaa korttia 4: Missä ^FL_CH526_1; asuu?
1. Samassa kotitaloudessa
2. Samassa rakennuksessa
3. Alle kilometrin päässä
4. 1-5 kilometrin päässä
5. 5-25 kilometrin päässä
6. 25-100 kilometrin päässä
7. 100-500 kilometrin päässä
8. Yli 500 kilometrin päässä

[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)
Katsokaa korttia 4: Missä ^FL_CH526_1; asuu?
1. Samassa kotitaloudessa
2. Samassa rakennuksessa
3. Alle kilometrin päässä
4. 1-5 kilometrin päässä
5. 5-25 kilometrin päässä
6. 25-100 kilometrin päässä
7. 100-500 kilometrin päässä
8. Yli 500 kilometrin päässä

[i] 

CH508_SchoolCheckChildren (CHECK SCHOOL CHANGED)
Katsokaa korttia 1. Onko ^FLLastInterviewMonthYear; tehdyn haastattelun jälkeen 
[lapsenne/ kukaan lapsistanne] saanut jonkin tässä kortissa luetelluista todistuksista tai 
tutkinnoista?
1. Kyllä
5. Ei

IF (CH508_SchoolCheckChildren = a1)

IF (NumberOFReportedChildren > 1)

CH509_SchoolWhom (WHICH CHILD)
Kuka lapsista?
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];



ENDIF
LOOP i := 1 TO 20

^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
21. kuollut lapsi /kuolleet lapset ;

IF (NumberOFReportedChildren = 1)

ELSE

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

ENDIF

CH510_Leaving_certificate (LEAVING_CERTIFICATE)
Mikä on korkein peruskoulutus, jonka ^FL_CH510_1; on 
saavuttanut?
Jos vastaaja mainitsee ulkomaisen oppiarvon tai todistuksen, 
kysy, voiko hän valita jonkun annetuista luokista. Jos hän ei 
pysty siihen, valitse Muu-vaihtoehto ja kirjoita vastaus 
(seuraava näyttö).

HUOM! Tässä kysytään vain perusasteen koulutusta eli 
koulutusta noin 16 ikävuoteen asti. Peruskoulua, kansakoulua, 
keskikoulua ja oppikoulua ylemmistä koulutusasteista kysytään 
myöhemmin.
1. Ei lainkaan koulutusta
2. Jonkin verran koulutusta, mutta vähemmän kuin 
peruskoulun ala-aste tai kansakoulu/kansalaiskoulu
3. Peruskoulun ala-aste, kansakoulu, kansalaiskoulu
4. Peruskoulun yläaste, keski- tai oppikoulu

95. Ei vielä tutkintoa / edelleen koulussa
97. Muu

IF (CH510_Leaving_certificate = 97)

ENDIF
[i] 

CH810_OtherLeaving_certificate (OTHER LEAVING 

CERTIFICATE)
Mitä muuta perusasteen koulutusta ^FL_CH510_1; on 
suorittanut?
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)))

CH510_Leaving_certificate (LEAVING_CERTIFICATE)
Mikä on korkein peruskoulutus, jonka ^FL_CH510_1; on 
saavuttanut?
Jos vastaaja mainitsee ulkomaisen oppiarvon tai todistuksen, 
kysy, voiko hän valita jonkun annetuista luokista. Jos hän ei 
pysty siihen, valitse Muu-vaihtoehto ja kirjoita vastaus 
(seuraava näyttö).

HUOM! Tässä kysytään vain perusasteen koulutusta eli 
koulutusta noin 16 ikävuoteen asti. Peruskoulua, kansakoulua, 
keskikoulua ja oppikoulua ylemmistä koulutusasteista kysytään 
myöhemmin.
1. Ei lainkaan koulutusta
2. Jonkin verran koulutusta, mutta vähemmän kuin 
peruskoulun ala-aste tai kansakoulu/kansalaiskoulu
3. Peruskoulun ala-aste, kansakoulu, kansalaiskoulu
4. Peruskoulun yläaste, keski- tai oppikoulu



ENDIF
IF (a_preloaded_child_aged_smaller_32 = 1)

ENDIF
ENDLOOP

ENDIF
ENDIF

95. Ei vielä tutkintoa / edelleen koulussa
97. Muu

IF (CH510_Leaving_certificate = 97)

ENDIF
[i] 

CH810_OtherLeaving_certificate (OTHER LEAVING 

CERTIFICATE)
Mitä muuta perusasteen koulutusta ^FL_CH510_1; on 
suorittanut?
STRING

CH511_DegreeCheckChildren (CHECK DEGREE CHANGED)
Katsokaa korttia 2.
Onko ^FLLastInterviewMonthYear; tehdyn haastattelun jälkeen [lapsenne/ kukaan 
lapsistanne] suorittanut jonkin tässä kortissa luetelluista koulutuksista, 
ammattitutkinnoista tai keski- tai korkea-asteen tutkinnoista?
1. Kyllä
5. Ei

IF (CH511_DegreeCheckChildren = a1)

IF (NumberOFReportedChildren > 1)

ENDIF
LOOP i := 1 TO 20

CH512_DegreeWhom (WHICH CHILD)
Kuka lapsista?
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
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. kuollut lapsi /kuolleet lapset ;

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)
Mitä koulutusta, ammattitutkintoja, keski- tai korkea-asteen 
tutkintoja ^FL_CH513_1; on suorittanut?
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.; Jos vastaaja vastaa 
"opiskelee edelleen", kysy, onko hänellä jo jokin muu 
näyttökortissa näkyvä tutkinto.
SET OF 1. Ei lainkaan ammatillista, keski- tai korkea-asteen 
koulutusta tai tutkintoja

3. Ammatillinen kurssi tai kursseja
4. Kansankorkeakoulu
5. Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto (ammattikoulu)
6. Erikoisammattitutkinto
7. Lukio, ei ylioppilastutkintoa
8. Lukio, ylioppilastutkinto
9. Opistoasteen tutkinto (ammattiin tähtäävä)
10. Ammattikorkeakoulututkinto tai ammatillisen korkea-asteen 
tutkinto
11. Alempi korkeakoulututkinto tai kandidaatintutkinto
12. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto
13. Ylempi korkeakoulu/yliopistotutkinto
14. Lisensiaatintutkinto
15. Tohtorin tutkinto



ENDIF
IF (a_preloaded_child_aged_bigger_16 = 1)

ENDIF
ENDLOOP

ELSE

ENDIF

ENDIF

16. Kansanopisto (1 v.)

95. Opiskelee edelleen
97. Muu

IF ((97 IN (CH513_DegreeObtained))

ENDIF
[i] 

CH813_OtherDegreeObtained (OTHER DEGREE OBTAINED)
Mitä muuta koulutusta, ammattitutkintoja, keski- tai 
korkea-asteen tutkintoja  ^FL_CH513_1; on suorittanut?
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)
Mitä koulutusta, ammattitutkintoja, keski- tai korkea-asteen 
tutkintoja ^FL_CH513_1; on suorittanut?
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.; Jos vastaaja vastaa 
"opiskelee edelleen", kysy, onko hänellä jo jokin muu 
näyttökortissa näkyvä tutkinto.
SET OF 1. Ei lainkaan ammatillista, keski- tai korkea-asteen 
koulutusta tai tutkintoja

3. Ammatillinen kurssi tai kursseja
4. Kansankorkeakoulu
5. Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto (ammattikoulu)
6. Erikoisammattitutkinto
7. Lukio, ei ylioppilastutkintoa
8. Lukio, ylioppilastutkinto
9. Opistoasteen tutkinto (ammattiin tähtäävä)
10. Ammattikorkeakoulututkinto tai ammatillisen korkea-asteen 
tutkinto
11. Alempi korkeakoulututkinto tai kandidaatintutkinto
12. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto
13. Ylempi korkeakoulu/yliopistotutkinto
14. Lisensiaatintutkinto
15. Tohtorin tutkinto
16. Kansanopisto (1 v.)

95. Opiskelee edelleen
97. Muu

IF ((97 IN (CH513_DegreeObtained))

ENDIF
[i] 

CH813_OtherDegreeObtained (OTHER DEGREE OBTAINED)
Mitä muuta koulutusta, ammattitutkintoja, keski- tai 
korkea-asteen tutkintoja  ^FL_CH513_1; on suorittanut?
STRING

CH514_MaritalStatusCheckChildren (CHECK MARITAL STATUS CHANGED)
Onko ^FLLastInterviewMonthYear; tehdyn haastattelun jälkeen [lapsenne/ kukaan 
lapsistanne] muuttanut siviilisäätyään?
1. Kyllä
5. Ei

IF (CH514_MaritalStatusCheckChildren = a1)

IF (NumberOFReportedChildren > 1)

CH515_MaritalStatusWhom (WHICH CHILD)
Kuka lapsista on muuttanut siviilisäätyään?
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
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];



ENDIF
CH517_BecomeParent (CHECK GRANDCHILDREN CHANGED)

Onko ^FLLastInterviewMonthYear; tehdyn haastattelun jälkeen [lapsenne/ kukaan 
lapsistanne] saanut lapsen tai lisää lapsia?
Laskekaa mukaan biologiset lapset, kasvattilapset, adoptoidut lapset ja lapsipuolet 
(lapsenne puolison tai kumppanin lapset).
1. Kyllä
5. Ei

IF (CH517_BecomeParent = a1)

ENDIF
LOOP i := 1 TO 20

ENDLOOP

^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
21. kuollut lapsi /kuolleet lapset ;

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)
Katsokaa korttia 3. Mikä on [{lapsen nimi}] -nimisen lapsen 
siviilisääty?
1. Naimisissa ja asuu yhdessä puolison kanssa
2. Rekisteröity parisuhde
3. Naimisissa, asuu erossa puolisostaan
4. Ei ole koskaan ollut naimisissa
5. Eronnut
6. Leski

[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)
Katsokaa korttia 3. Mikä on [{lapsen nimi}] -nimisen lapsen 
siviilisääty?
1. Naimisissa ja asuu yhdessä puolison kanssa
2. Rekisteröity parisuhde
3. Naimisissa, asuu erossa puolisostaan
4. Ei ole koskaan ollut naimisissa
5. Eronnut
6. Leski

[i] 

IF (NumberOFReportedChildren > 1)

ENDIF
LOOP i := 1 TO 20

CH518_ParentWhom (WHICH CHILD)
Kuka lapsistanne on saanut lapsen tai lisää lapsia?
Valitse kaikki ne lapset, joiden osalta tämä pitää paikkansa
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. kuollut lapsi /kuolleet lapset ;

IF (NumberOFReportedChildren = 1)

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

CH519_NewK (HOW MANY NEW CHILDREN)



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

ENDIF

ENDIF
CH021_NoGrandChild (NUMBER OF GRANDCHILDREN)

Puhutaan sitten lastenlapsista. Kuinka monta lastenlasta teillä [ja] [miehellänne/ vaimollanne/ kumppanillanne] on 
yhteensä?
Sisällytä myös lapsenlapset aikaisemmista suhteista
NUMBER

IF (CH021_NoGrandChild > 0)

ENDIF
CH023_IntCheck (WHO ANSWERED QUESTIONS IN SECTION CH)

TARKISTA: Kuka vastasi tämän osion kysymyksiin?
1. Vain vastaaja
2. Vastaaja ja sijaisvastaaja
3. Vain sijaisvastaaja

ENDIF
ENDIF

ENDIF
ENDIF

ENDLOOP

ELSE

ENDIF

ENDIF

Kuinka monta lasta [{lapsen nimi}] -nimisellä lapsella on 
yhteensä?
NUMBER [0..25]

IF (CH519_NewK > 0)

ENDIF
[i] 

CH520_YoungestBorn (YOUNGEST BORN)
Minä vuonna [tämä lapsi/ nuorin näistä lapsista] syntyi?
NUMBER [1900..2020]

IF (CH520_YoungestBorn = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT(CH520_YoungestBorn < 
Preload.InterviewYear_Last)) [Vuoden tulisi olla 
myöhemmin tai samana vuonna kuin edellinen 
haastattelu. Jos vuosi on oikea, paina ""Ohita"" ja 
syötä selittävä huomautus;]

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)
Kuinka monta lasta [{lapsen nimi}] -nimisellä lapsella on 
yhteensä?
NUMBER [0..25]

IF (CH519_NewK > 0)

ENDIF
[i] 

CH520_YoungestBorn (YOUNGEST BORN)
Minä vuonna [tämä lapsi/ nuorin näistä lapsista] syntyi?
NUMBER [1900..2020]

IF (CH520_YoungestBorn = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT(CH520_YoungestBorn < 
Preload.InterviewYear_Last)) [Vuoden tulisi olla 
myöhemmin tai samana vuonna kuin edellinen 
haastattelu. Jos vuosi on oikea, paina ""Ohita"" ja 
syötä selittävä huomautus;]

CH022_GreatGrChild (HAS GREAT-GRANDCHILDREN)
Onko teillä [tai] [miehellänne/ vaimollanne/ kumppanillanne] lastenlastenlapsia?
1. Kyllä
5. Ei

PH001_Intro (INTRO HEALTH)
Seuraavaksi kysyn hieman terveydestänne.
1. Jatka

PH003_HealthGen2 (HEALTH IN GENERAL QUESTION 2)
Onko terveytenne mielestänne...
Lue ääneen. ;
1. Erinomainen
2. Erittäin hyvä
3. Hyvä
4. Tyydyttävä
5. Huono

PH004_LStIll (LONG-TERM ILLNESS)
Jotkut ihmiset kärsivät kroonisista tai pitkäaikaisista terveysongelmista. Kroonisella tai pitkäaikaisella tarkoitamme 
ongelmia, jotka ovat vaikuttaneet tai luultavasti vaikuttavat terveyteenne pitkän ajan. Onko teillä tällaisia 



terveysongelmia, sairauksia, vammoja tai vaivoja?
Mukaan lukien mielenterveyden ongelmat
1. Kyllä
5. Ei

PH005_LimAct (LIMITED ACTIVITIES)
Missä määrin jokin terveysongelma on vähintään viimeisen puolen vuoden aikana rajoittanut teitä tekemästä sellaisia 
asioita, joita ihmiset yleensä tekevät?
Lue ääneen. ;
1. Rajoittanut vakavasti
2. Rajoittanut, mutta ei vakavasti
3. Ei rajoittanut

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

ENDIF
PH006_DocCond (DOCTOR TOLD YOU HAD CONDITIONS)

Katsokaa korttia 7. [Onko lääkäri koskaan todennut, että teillä on/ Onko teillä tällä hetkellä] joku tässä kortissa olevista 
sairauksista? [Tällä tarkoitamme sitä, että lääkäri on kertonut teillä olevan tämän sairauden, ja että teitä joko hoidetaan 
tämän sairauden vuoksi tai sairaus vaivaa teitä tällä hetkellä] Kertoisitteko tämän sairauden numeron tai sairauksien 
numerot.
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
SET OF 1. Sydänkohtaus (mukaan lukien sydänveritulppa tai sepelvaltimotukos) tai mikä tahansa muu sydänvaiva, 
mukaan lukien sydämen vajaatoiminta
2. Korkea verenpaine tai verenpainetauti
3. Korkea veren kolesteroli
4. Aivohalvaus tai aivoverisuonisairaus
5. Diabetes tai korkea verensokeri
6. Krooninen keuhkosairaus, kuten krooninen keuhkoputkentulehdus tai keuhkolaajentuma
10. Syöpä tai pahanlaatuinen kasvain, mukaan lukien leukemia tai imusolmukesyöpä, mutta pois lukien hyvälaatuiset 
ihosyövät
11. Maha- tai pohjukaissuolihaava
12. Parkinsonin tauti
13. Harmaakaihi
14. Lonkkamurtuma
15. Muita murtumia
16. Alzheimerin tauti, dementia, orgaaninen aivojen oireyhtymä, seniliteetti tai joku muu vakava muistihäiriö
18. Muita affektiivisia tai tunneperäisiä häiriöitä, kuten ahdistuneisuutta taikka hermostollisia tai psykiatrisia ongelmia
19. Nivelreuma
20. Nivelrikko tai muu reuma
21. Krooninen munuaissairaus
96. Ei mitään
97. Muita sairauksia/vaivoja, joita ei ole vielä mainittu

CHECK: (NOT((count(PH006_DocCond) > 1 AND ((96 IN (PH006_DocCond)))) [Ette voi valita vaihtoehtoa ""Ei mikään 
näistä"" yhdessä toisen vastauksen kanssa. Pyytäisin muuttamaan vastaustanne.;] IF ((a97 IN (PH006_DocCond))

ENDIF
LOOP cnt := 1 TO 21

PH061_LimPaidWork (PROBLEM THAT LIMITS PAID WORK)
Onko teillä sellaisia terveysongelmia tai vammoja, jotka rajoittavat joidenkin työtehtävien tekemistä tai työhön 
osallistumista?
1. Kyllä
5. Ei

PH007_OthCond (OTHER CONDITIONS)
Mitä muita sairauksia teillä on ollut?
Tiedustele
STRING

IF ((cnt IN (PH006_DocCond))

IF (piIndexSub = 10)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

PH008_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
Missä elimessä tai ruumiinosassa teillä on tai on ollut syöpä?
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
1. aivoissa
2. suuontelossa
3. kurkunpäässä
4. nielussa
5. kilpirauhasessa
6. keuhkoissa
7. rinnassa
8. ruokatorvessa
9. mahalaukussa
10. maksassa
11. haimassa
12. munuaisessa
13. eturauhasessa
14. kiveksessä
15. munasarjassa
16. kohdunkaulassa
17. kohdun limakalvossa
18. paksusuolessa tai peräsuolessa
19. virtsarakossa
20. ihossa
21. imusolmukkeessa
22. leukemia
97. muu elin

PH009_AgeCond (AGE WHEN CONDITION STARTED)
Kuinka vanha suunnilleen olitte, kun lääkäri ensimmäisen kerran totesi, että teillä oli [sydänkohtaus tai 
muu sydänvaiva/ korkea verenpaine/ korkea veren kolesteroli/ aivohalvaus tai aivoverisuonisairaus/ 



ENDLOOP IF ((97 IN (PH006_DocCond))

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 1)

ENDIF

ENDIF
[cnt] 

diabetes tai korkea verensokeri/ krooninen keuhkosairaus/ syöpä/ maha- tai pohjukaissuolihaava/ 
Parkinsonin tauti/ harmaakaihi/ lonkkamurtuma/ muita murtumia/ Alzheimerin tauti, dementia tai joku 
muu vakava muistihäiriö/ mieliala- tai tunnehäiriö/ nivelreuma/ nivelrikko tai muu reuma/ krooninen 
munuaissairaus]?
NUMBER [0..125]

IF (PH009_AgeCond = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT(PH009_AgeCond > MN808_AgeRespondent)) [Iän pitäisi olla pienempi tai yhtä 
suuri kuin vastaajan ikä;]

IF (piIndexSub = 10)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
[22] 

PH008_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
Missä elimessä tai ruumiinosassa teillä on tai on ollut syöpä?
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
1. aivoissa
2. suuontelossa
3. kurkunpäässä
4. nielussa
5. kilpirauhasessa
6. keuhkoissa
7. rinnassa
8. ruokatorvessa
9. mahalaukussa
10. maksassa
11. haimassa
12. munuaisessa
13. eturauhasessa
14. kiveksessä
15. munasarjassa
16. kohdunkaulassa
17. kohdun limakalvossa
18. paksusuolessa tai peräsuolessa
19. virtsarakossa
20. ihossa
21. imusolmukkeessa
22. leukemia
97. muu elin

PH009_AgeCond (AGE WHEN CONDITION STARTED)
Kuinka vanha suunnilleen olitte, kun lääkäri ensimmäisen kerran totesi, että teillä oli [sydänkohtaus tai muu 
sydänvaiva/ korkea verenpaine/ korkea veren kolesteroli/ aivohalvaus tai aivoverisuonisairaus/ diabetes tai 
korkea verensokeri/ krooninen keuhkosairaus/ syöpä/ maha- tai pohjukaissuolihaava/ Parkinsonin tauti/ 
harmaakaihi/ lonkkamurtuma/ muita murtumia/ Alzheimerin tauti, dementia tai joku muu vakava 
muistihäiriö/ mieliala- tai tunnehäiriö/ nivelreuma/ nivelrikko tai muu reuma/ krooninen munuaissairaus]?
NUMBER [0..125]

IF (PH009_AgeCond = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT(PH009_AgeCond > MN808_AgeRespondent)) [Iän pitäisi olla pienempi tai yhtä suuri kuin 
vastaajan ikä;]

PH072_HadCondition (HAD CONDITION)
[Haluaisimme tietää eräiden sairauksien osalta tarkkaan, mitä on tapahtunut parin viime vuoden aikana. 
] Onko teillä ^FLLastInterviewMonthYear; tehdyn haastattelumme jälkeen [ollut sydänkohtaus/ ollut aivohalvaus tai 
onko teillä diagnosoitu aivoverisuonisairaus/ diagnosoitu syöpä/ ollut lonkkamurtuma]?
1. Kyllä
5. Ei

IF (PH072_HadCondition = a1)

IF (piIndex = 3)

PH080_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
Missä elimessä tai ruumiinosassa teillä on tai on ollut syöpä?
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
1. aivoissa
2. suuontelossa
3. kurkunpäässä
4. muussa nielussa
5. kilpirauhasessa
6. keuhkoissa
7. rinnassa
8. ruokatorvessa
9. mahalaukussa
10. maksassa
11. haimassa
12. munuaisessa
13. eturauhasessa
14. kiveksessä
15. munasarjassa
16. kohdunkaulassa



ENDIF
[1] 
PH072_HadCondition (HAD CONDITION)

[Haluaisimme tietää eräiden sairauksien osalta tarkkaan, mitä on tapahtunut parin viime vuoden aikana. 
] Onko teillä ^FLLastInterviewMonthYear; tehdyn haastattelumme jälkeen [ollut sydänkohtaus/ ollut aivohalvaus tai 
onko teillä diagnosoitu aivoverisuonisairaus/ diagnosoitu syöpä/ ollut lonkkamurtuma]?
1. Kyllä
5. Ei

IF (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF
PH076_YearCondition (YEAR MOST RECENT CONDITION)

Minä vuonna teillä oli viimeisin [sydänkohtaus/ aivohalvaus tai aivoverisuonisairaus/ syöpä/ lonkkamurtuma]?
NUMBER [1900..2020]

IF (PH076_YearCondition = RESPONSE)

ENDIF
PH077_MonthCondition (MONTH MOST RECENT CONDITION)

Minä kuukautena se oli?
1. tammikuu
2. helmikuu
3. maaliskuu
4. huhtikuu
5. toukokuu
6. kesäkuu
7. heinäkuu
8. elokuu
9. syyskuu
10. lokakuu
11. marraskuu
12. joulukuu

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

ENDIF
PH071_HadConditionHowMany (HOW MANY)

Kuinka monta [sydänkohtausta/ aivohalvausta tai aivoverisuonisairautta/ syöpää/ lonkkamurtumaa] teillä on 
ollut sen jälkeen, kun viimeksi puhuimme kanssanne ^FLLastInterviewMonthYear;?
1. 1
2. 2
3. 3 tai enemmän

17. kohdun limakalvossa
18. paksusuolessa tai peräsuolessa
19. virtsarakossa
20. ihossa
21. imusolmukkeessa
22. leukemia
97. muu elin

CHECK: (NOT(PH076_YearCondition < Preload.InterviewYear_Regular)) [Vuoden tulisi olla myöhemmin 
tai samana vuonna kuin edellinen haastattelu. Jos vuosi on oikea, paina ""Ohita"" ja syötä selittävä 
huomautus;]

CHECK: (NOT(PH077_MonthCondition < Preload.InterviewMonth_Regular)) [Haastattelukuukauden tulee 
olla myöhemmin tai samaan aikaan kuin edellisen haastattelun kuukausi. Jos kuukausi on oikein, paina 
"ohita" ja jätä selittävä kommentti;]

IF (piIndex = 3)

ENDIF
PH076_YearCondition (YEAR MOST RECENT CONDITION)

Minä vuonna teillä oli viimeisin [sydänkohtaus/ aivohalvaus tai aivoverisuonisairaus/ syöpä/ lonkkamurtuma]?
NUMBER [1900..2020]

IF (PH076_YearCondition = RESPONSE)

ENDIF

PH080_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
Missä elimessä tai ruumiinosassa teillä on tai on ollut syöpä?
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
1. aivoissa
2. suuontelossa
3. kurkunpäässä
4. muussa nielussa
5. kilpirauhasessa
6. keuhkoissa
7. rinnassa
8. ruokatorvessa
9. mahalaukussa
10. maksassa
11. haimassa
12. munuaisessa
13. eturauhasessa
14. kiveksessä
15. munasarjassa
16. kohdunkaulassa
17. kohdun limakalvossa
18. paksusuolessa tai peräsuolessa
19. virtsarakossa
20. ihossa
21. imusolmukkeessa
22. leukemia
97. muu elin

CHECK: (NOT(PH076_YearCondition < Preload.InterviewYear_Regular)) [Vuoden tulisi olla myöhemmin 
tai samana vuonna kuin edellinen haastattelu. Jos vuosi on oikea, paina ""Ohita"" ja syötä selittävä 
huomautus;]



ENDIF
[2] 
PH072_HadCondition (HAD CONDITION)

[Haluaisimme tietää eräiden sairauksien osalta tarkkaan, mitä on tapahtunut parin viime vuoden aikana. 
] Onko teillä ^FLLastInterviewMonthYear; tehdyn haastattelumme jälkeen [ollut sydänkohtaus/ ollut aivohalvaus tai 
onko teillä diagnosoitu aivoverisuonisairaus/ diagnosoitu syöpä/ ollut lonkkamurtuma]?
1. Kyllä
5. Ei

IF (PH072_HadCondition = a1)

PH077_MonthCondition (MONTH MOST RECENT CONDITION)
Minä kuukautena se oli?
1. tammikuu
2. helmikuu
3. maaliskuu
4. huhtikuu
5. toukokuu
6. kesäkuu
7. heinäkuu
8. elokuu
9. syyskuu
10. lokakuu
11. marraskuu
12. joulukuu

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

ENDIF
PH071_HadConditionHowMany (HOW MANY)

Kuinka monta [sydänkohtausta/ aivohalvausta tai aivoverisuonisairautta/ syöpää/ lonkkamurtumaa] teillä on 
ollut sen jälkeen, kun viimeksi puhuimme kanssanne ^FLLastInterviewMonthYear;?
1. 1
2. 2
3. 3 tai enemmän

CHECK: (NOT(PH077_MonthCondition < Preload.InterviewMonth_Regular)) [Haastattelukuukauden tulee 
olla myöhemmin tai samaan aikaan kuin edellisen haastattelun kuukausi. Jos kuukausi on oikein, paina 
"ohita" ja jätä selittävä kommentti;]

IF (piIndex = 3)

ENDIF
PH076_YearCondition (YEAR MOST RECENT CONDITION)

Minä vuonna teillä oli viimeisin [sydänkohtaus/ aivohalvaus tai aivoverisuonisairaus/ syöpä/ lonkkamurtuma]?
NUMBER [1900..2020]

IF (PH076_YearCondition = RESPONSE)

ENDIF
PH077_MonthCondition (MONTH MOST RECENT CONDITION)

Minä kuukautena se oli?
1. tammikuu
2. helmikuu
3. maaliskuu
4. huhtikuu
5. toukokuu
6. kesäkuu
7. heinäkuu
8. elokuu
9. syyskuu
10. lokakuu
11. marraskuu
12. joulukuu

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

PH080_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
Missä elimessä tai ruumiinosassa teillä on tai on ollut syöpä?
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
1. aivoissa
2. suuontelossa
3. kurkunpäässä
4. muussa nielussa
5. kilpirauhasessa
6. keuhkoissa
7. rinnassa
8. ruokatorvessa
9. mahalaukussa
10. maksassa
11. haimassa
12. munuaisessa
13. eturauhasessa
14. kiveksessä
15. munasarjassa
16. kohdunkaulassa
17. kohdun limakalvossa
18. paksusuolessa tai peräsuolessa
19. virtsarakossa
20. ihossa
21. imusolmukkeessa
22. leukemia
97. muu elin

CHECK: (NOT(PH076_YearCondition < Preload.InterviewYear_Regular)) [Vuoden tulisi olla myöhemmin 
tai samana vuonna kuin edellinen haastattelu. Jos vuosi on oikea, paina ""Ohita"" ja syötä selittävä 
huomautus;]



ENDIF
PH089_Frailty_Symptoms (BOTHERED BY SYMPTOMS)

Katsokaa korttia 8. Onko jokin tässä kortissa mainittu terveysongelma haitannut teitä vähintään viimeisen puolen vuoden 
aikana? Kertoisitteko numeron tai numerot.
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;

ENDIF
[3] 
PH072_HadCondition (HAD CONDITION)

[Haluaisimme tietää eräiden sairauksien osalta tarkkaan, mitä on tapahtunut parin viime vuoden aikana. 
] Onko teillä ^FLLastInterviewMonthYear; tehdyn haastattelumme jälkeen [ollut sydänkohtaus/ ollut aivohalvaus tai 
onko teillä diagnosoitu aivoverisuonisairaus/ diagnosoitu syöpä/ ollut lonkkamurtuma]?
1. Kyllä
5. Ei

IF (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF
[4] 

ENDIF
PH071_HadConditionHowMany (HOW MANY)

Kuinka monta [sydänkohtausta/ aivohalvausta tai aivoverisuonisairautta/ syöpää/ lonkkamurtumaa] teillä on 
ollut sen jälkeen, kun viimeksi puhuimme kanssanne ^FLLastInterviewMonthYear;?
1. 1
2. 2
3. 3 tai enemmän

CHECK: (NOT(PH077_MonthCondition < Preload.InterviewMonth_Regular)) [Haastattelukuukauden tulee 
olla myöhemmin tai samaan aikaan kuin edellisen haastattelun kuukausi. Jos kuukausi on oikein, paina 
"ohita" ja jätä selittävä kommentti;]

IF (piIndex = 3)

ENDIF
PH076_YearCondition (YEAR MOST RECENT CONDITION)

Minä vuonna teillä oli viimeisin [sydänkohtaus/ aivohalvaus tai aivoverisuonisairaus/ syöpä/ lonkkamurtuma]?
NUMBER [1900..2020]

IF (PH076_YearCondition = RESPONSE)

ENDIF
PH077_MonthCondition (MONTH MOST RECENT CONDITION)

Minä kuukautena se oli?
1. tammikuu
2. helmikuu
3. maaliskuu
4. huhtikuu
5. toukokuu
6. kesäkuu
7. heinäkuu
8. elokuu
9. syyskuu
10. lokakuu
11. marraskuu
12. joulukuu

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

ENDIF
PH071_HadConditionHowMany (HOW MANY)

Kuinka monta [sydänkohtausta/ aivohalvausta tai aivoverisuonisairautta/ syöpää/ lonkkamurtumaa] teillä on 
ollut sen jälkeen, kun viimeksi puhuimme kanssanne ^FLLastInterviewMonthYear;?
1. 1
2. 2
3. 3 tai enemmän

PH080_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
Missä elimessä tai ruumiinosassa teillä on tai on ollut syöpä?
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
1. aivoissa
2. suuontelossa
3. kurkunpäässä
4. muussa nielussa
5. kilpirauhasessa
6. keuhkoissa
7. rinnassa
8. ruokatorvessa
9. mahalaukussa
10. maksassa
11. haimassa
12. munuaisessa
13. eturauhasessa
14. kiveksessä
15. munasarjassa
16. kohdunkaulassa
17. kohdun limakalvossa
18. paksusuolessa tai peräsuolessa
19. virtsarakossa
20. ihossa
21. imusolmukkeessa
22. leukemia
97. muu elin

CHECK: (NOT(PH076_YearCondition < Preload.InterviewYear_Regular)) [Vuoden tulisi olla myöhemmin 
tai samana vuonna kuin edellinen haastattelu. Jos vuosi on oikea, paina ""Ohita"" ja syötä selittävä 
huomautus;]

CHECK: (NOT(PH077_MonthCondition < Preload.InterviewMonth_Regular)) [Haastattelukuukauden tulee 
olla myöhemmin tai samaan aikaan kuin edellisen haastattelun kuukausi. Jos kuukausi on oikein, paina 
"ohita" ja jätä selittävä kommentti;]



SET OF 1. Kaatuminen
2. Kaatumisen pelko
3. Huimaus, pyörtymiset tai tajunnan menetykset
4. Uupumus
96. Ei mitään

CHECK: (NOT((count(PH089_Frailty_Symptoms) > 1 AND ((96 IN (PH089_Frailty_Symptoms)))) [Ette voi valita vaihtoehtoa 
""Ei mikään näistä"" yhdessä toisen vastauksen kanssa. Pyytäisin muuttamaan vastaustanne.;]
PH084_TroubledPain (TROUBLED BY PAIN)

Kärsittekö kivuista?
1. Kyllä
5. Ei

IF (PH084_TroubledPain = a1)

ENDIF
PH011_CurrentDrugs (CURRENT DRUGS AT LEAST ONCE A WEEK)

Seuraava kysymys liittyy mahdolliseen lääkitykseenne. Katsokaa korttia 10. Otatteko tällä hetkellä lääkkeitä vähintään 
kerran viikossa tässä kortissa mainittuihin vaivoihin?
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
SET OF 1. Kolesterolilääkkeitä
2. Verenpainelääkkeitä
3. Sepelvaltimo- tai aivoverisuonilääkkeitä
4. Muita sydänlääkkeitä
6. Diabeteslääkkeitä
7. Lääkkeitä nivelkipuja tai niveltulehdusta varten
8. Lääkkeitä muita kipuja (kuten pääsärkyä tai selkäkipua) varten
9. Lääkkeitä unihäiriöitä varten
10. Ahdistus- tai masennuslääkkeitä
11. Osteoporoosilääkkeitä
13. Lääkkeitä mahanpoltetta varten
14. Lääkkeitä kroonista keuhkoputkentulehdusta varten
15. Tulehdusta ehkäiseviä lääkkeitä (vain kortisonivalmisteet tai steroidit)
96. Ei mitään
97. Muita lääkkeitä, joita ei ole vielä mainittu

CHECK: (NOT((count(PH011_CurrentDrugs) > 1 AND ((96 IN (PH011_CurrentDrugs)))) [Ette voi valita vaihtoehtoa ""Ei 
mikään näistä"" yhdessä toisen vastauksen kanssa. Pyytäisin muuttamaan vastaustanne.;] IF (NOT((96 IN 
(PH011_CurrentDrugs)))

ENDIF
PH012_Weight (WEIGHT OF RESPONDENT)

Miten paljon te arviolta painatte?
Paino kilogrammoina
NUMBER [0..250]

CHECK: (NOT(((PH012_Weight >= 125 OR (PH012_Weight <= 40) AND (PH012_Weight = RESPONSE))) [Vahvistakaa: 
Vastaaja painaa; TOSTRING(PH012_Weight) kiloa, onko tämä oikein? Jos ei ole, pyydän teitä palaamaan edelliseen 
kysymykseen ja korjaamaan vastauksen. Jos vastaus on oikein, paina Ohita ja jatka.;]
PH065_CheckLossWeight (CHECK LOSS WEIGHT)

Onko painonne laskenut viimeisen 12 kuukauden aikana?
1. Kyllä
5. Ei

IF (PH065_CheckLossWeight = a1)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

PH085_PainLevel (HOW BAD PAIN)
Kuinka kovaa kipu enimmäkseen on? Onko se...
Lue ääneen. ;
1. Lievää
3. Kohtalaista
5. Voimakasta

PH087_PainJointLoc (SIX MONTHS BOTHERED BY PAIN)
Katsokaa korttia 9. Missä ruumiinosissa tunnette kipua?
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
SET OF 1. Selkä
2. Lonkat
3. Polvet
4. Muut nivelet
5. Suu/hampaat
6. Muut ruumiinosat, niveliä lukuun ottamatta
7. Kaikkialla

CHECK: (NOT((count(PH087_PainJointLoc) > 1 AND ((7 IN (PH087_PainJointLoc)))) [Ette voi valita vaihtoehtoa 
""Kaikkialla"" yhdessä toisen vastauksen kanssa. Pyytäisin teitä muuttamaan vastaustanne.;]

PH082_PolyPharmacy (AT LEAST FIVE PER DAY)
Otatteko normaalina päivänä vähintään viittä erilaista lääkettä? Laskekaa mukaan lääkärinne määräämät lääkkeet, 
ilman reseptiä ostamanne lääkkeet sekä vitamiinien ja kivennäisaineiden kaltaiset ravintolisät.
1. Kyllä
5. Ei

PH095_HowMuchLostWeight (HOW MUCH LOSS WEIGHT)
Kuinka paljon painonne putosi?
Pudotettu paino vain kokonaisina kilogrammoina, esim. 1 kg, 2 kg, 3 kg
NUMBER [1..50]

PH066_ReasonLostWeight (REASON LOST WEIGHT)
Miksi painonne putosi?
Lue ääneen. ;
1. Sairauden vuoksi
2. Noudatitte tiettyä ruokavaliota
3. Johtui sekä sairaudesta että tietyn ruokavalion noudattamisesta
97. Muut syyt painon putoamiseen

PH013_HowTall (HOW TALL ARE YOU?)



ENDIF
PH041_UseGlasses (USE GLASSES)

Käytättekö yleensä silmälaseja tai piilolinssejä?
kaikentyyppiset silmälasit, myös lukulasit
1. Kyllä
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)

Onko teillä kuulolaitetta?
1. Kyllä
5. Ei

IF (PH745_HaveHearingAid = a1)

ENDIF
PH046_Hearing (HEARING)

Onko kuulonne[käyttäessänne kuulolaitetta normaalisti]...
Lue ääneen. ;
1. Erinomainen
2. Erittäin hyvä
3. Hyvä
4. Tyydyttävä
5. Huono

PH048_HeADLa (HEALTH AND ACTIVITIES)

Miten pitkä olette?
Pituus senttimetreinä
NUMBER [60..230]

CHECK: (NOT(((PH013_HowTall >= 200 OR (PH013_HowTall <= 130) AND (PH013_HowTall = RESPONSE))) 
[Vahvistakaa: Vastaajan arvot; TOSTRING(PH013_HowTall) senttiä, onko tämä oikein? Jos ei ole, pyytäisin teitä 
palaamaan edelliseen kysymykseen ja korjaamaan vastauksen. Jos vastaus on oikein, paina Ohita ja jatka.;]

PH690_BifocGlasLenses (USE BIFOCAL GLASSES/LENSES)
Minkä tyyppisiä silmälaseja tai piilolinssejä käytätte?
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.; Lue ääneen. ;
SET OF 1. Kaksiteholaseja tai piilolinssejä
2. Lukulaseja tai piilolinssejä (yksiteholaseja)
3. Kaukonäkölaseja tai piilolinssejä (yksiteholaseja)
4. Muita laseja tai piilolinssejä

PH043_EyeSightDist (EYESIGHT DISTANCE)
Kuinka hyvä kaukonäkö teillä on, tunnistatteko esimerkiksi ystäviänne kadun toiselta puolelta[käyttäessänne 
silmälaseja tai piilolinssejä normaalisti]? Onko se mielestänne...
Lue ääneen. ;
1. Erinomainen
2. Erittäin hyvä
3. Hyvä
4. Tyydyttävä
5. Huono

PH043_EyeSightDist (EYESIGHT DISTANCE)
Kuinka hyvä kaukonäkö teillä on, tunnistatteko esimerkiksi ystäviänne kadun toiselta puolelta[käyttäessänne 
silmälaseja tai piilolinssejä normaalisti]? Onko se mielestänne...
Lue ääneen. ;
1. Erinomainen
2. Erittäin hyvä
3. Hyvä
4. Tyydyttävä
5. Huono

PH044_EyeSightPap (EYESIGHT READING)
Kuinka hyvä lähinäkö teillä on esimerkiksi lukiessanne tavallista sanomalehden tekstiä[käyttäessänne silmälaseja tai 
piilolinssejä normaalisti]? Onko se mielestänne...
Lue ääneen. ;
1. Erinomainen
2. Erittäin hyvä
3. Hyvä
4. Tyydyttävä
5. Huono

PH044_EyeSightPap (EYESIGHT READING)
Kuinka hyvä lähinäkö teillä on esimerkiksi lukiessanne tavallista sanomalehden tekstiä[käyttäessänne silmälaseja tai 
piilolinssejä normaalisti]? Onko se mielestänne...
Lue ääneen. ;
1. Erinomainen
2. Erittäin hyvä
3. Hyvä
4. Tyydyttävä
5. Huono

PH045_UseHearingAid (USE HEARING AID)
Käytättekö yleensä kuulolaitetta?
1. Kyllä
5. Ei



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

Katsokaa korttia 11. Onko teille ollut vaikeaa suorittaa jotain tässä kortissa näkyviä jokapäiväisiä toimintoja? Älkää 
huomioiko sellaisia vaikeuksia, jotka ovat väliaikaisia (vaikeus suorittaa toimintoja kestää korkeintaan alle kolme 
kuukautta).
Tiedustele: onko muita? Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
SET OF 1. 100 metrin matkan käveleminen
2. Istuminen noin kahden tunnin ajan
3. Tuolista ylös nouseminen pitkän istumisen jälkeen
4. Portaiden nouseminen usean kerroksen verran lepäämättä välillä
5. Portaiden nouseminen yhden kerroksen verran lepäämättä välillä
6. Kumartuminen, polvistuminen tai kyykistyminen
7. Kurkottaminen tai käsien nostaminen olkapään yläpuolelle
8. Isojen esineiden, kuten nojatuolin, vetäminen tai työntäminen
9. Yli 5 kilon painoisten taakkojen, kuten raskaiden ostoskassien, nostaminen tai kantaminen
10. Pienen kolikon nostaminen pöydältä
96. Ei mikään näistä

CHECK: (NOT((count(PH048_HeADLa) > 1 AND ((96 IN (PH048_HeADLa)))) [Ette voi valita vaihtoehtoa ""Ei mikään näistä"" 
yhdessä toisen vastauksen kanssa. Pyytäisin muuttamaan vastaustanne.;]
PH049_HeADLb (MORE HEALTH AND ACTIVITIES)

Katsokaa korttia 12. Onko teillä ollut vaikeuksia suorittaa näitä toimintoja fyysisten, henkisten, tunneperäisten tai 
muistiongelmien vuoksi? Älkää taaskaan huomioiko sellaisia vaikeuksia, joiden oletatte olevan väliaikaisia (kestävän 
korkeintaan kolme kuukautta).
Tiedustele: onko muita? Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
SET OF 1. Pukeutuminen, myös kenkien ja sukkien jalkaan laittaminen
2. Käveleminen huoneen poikki
3. Kylvyssä tai suihkussa käynti
4. Ruokailu, kuten ruuan paloitteleminen
5. Sängystä ylös nouseminen
6. WC:ssä käynti, myös ylös nouseminen tai alas laskeutuminen
7. Liikkuminen vieraassa paikassa kartan avulla
8. Lämpimän aterian valmistaminen
9. Ruokaostosten tekeminen
10. Puhelujen soittaminen
11. Lääkkeiden ottaminen
12. Koti- tai puutarhatöiden tekeminen
13. Raha-asioiden hoitaminen, kuten laskujen maksaminen ja kulujen seuraaminen
14. Poistuminen kodista omin avuin ja julkisen liikenteen käyttäminen
15. Pyykin peseminen
96. Ei mikään näistä

CHECK: (NOT((count(PH049_HeADLb) > 1 AND ((96 IN (PH049_HeADLb)))) [Ette voi valita vaihtoehtoa ""Ei mikään näistä"" 
yhdessä toisen vastauksen kanssa. Pyytäisin muuttamaan vastaustanne.;] 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)

Katsokaa korttia 13. Käytättekö mitään tässä kortissa mainituista apuvälineistä?
Nro 7 Laske mukaan vain henkilökohtaiset hälyttimet, joilla kutsutaan apua kaatumisen jälkeen jne.
SET OF 1. Kävelykeppi
2. Kävelyteline tai rollaattori
3. Manuaalinen pyörätuoli
4. Sähköpyörätuoli
5. Sähkömopo tai skootteri
6. Ruokailun apuvälineet
7. Henkilökohtainen hälytyslaite
8. Tangot, tukikahvat, kaiteet (liikkumisen ja tasapainon säilyttämisen helpottamiseksi)
9. Korotettu wc-istuin käsinojilla / ilman käsinojia
10. Housuvaipat
96. Ei mikään näistä
97. muita esineitä (täsmennä)

CHECK: (NOT((count(PH059_UseAids) > 1 AND ((96 IN (PH059_UseAids)))) [Ette voi valita vaihtoehtoa ""Ei mikään näistä"" 
yhdessä toisen vastauksen kanssa. Pyytäisin muuttamaan vastaustanne.;] IF ((a97 IN (PH059_UseAids))

ENDIF
PH054_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN PH)

TARKISTA: Kuka vastasi tämän osion kysymyksiin?
1. Vain vastaaja
2. Vastaaja ja sijaisvastaaja
3. Vain sijaisvastaaja

PH050_HelpAct (HELP ACTIVITIES)
Auttaako kukaan teitä niissä toiminnoissa, joissa teillä on ollut vaikeuksia?
Kumppani tai muut kotitalouden henkilöt mukaan lukien
1. Kyllä
5. Ei

IF (PH050_HelpAct = a1)

ENDIF

PH051_HelpMeetsN (HELP MEETS NEEDS)
Oletteko sitä mieltä, että saamanne apu vastaa tarpeitanne?
Lue ääneen. ;
1. Aina
2. Yleensä
3. Joskus
4. Tuskin koskaan

PH659_UseAidsOther (USE OF AIDS)
Mitä muita välineitä?
STRING

BR001_EverSmokedDaily (EVER SMOKED DAILY)



Seuraavat kysymykset koskevat tupakointia ja alkoholijuomien juomista. Oletteko koskaan polttanut savukkeita, sikareita, 
pikkusikareita tai piippua päivittäin vähintään vuoden ajan?
1. Kyllä
5. Ei

IF (BR001_EverSmokedDaily = a1)

ENDIF
BR039_Drinklastsevendays (ANY DRINK LAST SEVEN DAYS)

Oletteko viimeisen viikon aikana juonut vähintään yhden alkoholijuoman?
1. Kyllä
5. Ei

IF (BR039_Drinklastsevendays = a1)

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

Katsokaa korttia 15.
Kuinka monta kertaa olette juoneet vähintään kuusi alkoholiannosta yhdellä kerralla viimeisen kolmen kuukauden aikana?
Alkoholiannosten standardimitoitukset näytetään edellisessä kortissa.
1. Päivittäin tai lähes päivittäin
2. Viitenä tai kuutena päivänä viikossa
3. Kolmena tai neljänä päivänä viikossa
4. Kerran tai kahdesti viikossa
5. Kerran tai kahdesti kuukaudessa
6. Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
7. Ei lainkaan viimeisen 3 kuukauden aikana

BR015_PartInVigSprtsAct (SPORTS OR ACTIVITIES THAT ARE VIGOROUS)
Haluaisimme tietää, kuinka paljon ja minkä tyyppistä ruumiillista liikuntaa harrastatte päivittäin. Kuinka usein harrastatte 
vaativaa fyysistä toimintaa, kuten urheilua, fyysisesti raskasta kotityötä tai teette ruumiillista työtä?
Lue ääneen. ;
1. Useammin kuin kerran viikossa
2. Kerran viikossa
3. Yhdestä kolmeen kertaan kuukaudessa
4. Tuskin koskaan, tai ei koskaan

BR016_ModSprtsAct (ACTIVITIES REQUIRING A MODERATE LEVEL OF ENERGY)
Kuinka usein harrastatte sellaisia toimintoja, jotka vaativat kohtalaista energiatasoa, kuten puutarhanhoitoa, auton 
puhdistamista tai kävelyllä käymistä?
Lue ääneen. ;
1. Useammin kuin kerran viikossa
2. Kerran viikossa
3. Yhdestä kolmeen kertaan kuukaudessa
4. Tuskin koskaan, tai ei koskaan

BR026_DairyProd (HOW OFTEN SERVING OF DAIRY PRODUCTS)
Katsokaa korttia 16. Kuinka usein normaalin viikon aikana nautitte maitotuotteita, kuten lasillisen maitoa, juustoa 
voileivällä, annoksen jogurttia tai syötte korkeaproteiinista lisäravinnetta?
1. Joka päivä
2. 3-6 kertaa viikossa
3. Kahdesti viikossa
4. Kerran viikossa
5. Harvemmin kuin kerran viikossa

BR027_LegumesEggs (HOW OFTEN A WEEK SERVING OF LEGUMES OR EGGS)
(Katsokaa korttia 16.) Kuinka usein normaalin viikon aikana nautitte annoksen palkokasveja, papuja tai syötte 
kananmunia?
1. Joka päivä
2. 3-6 kertaa viikossa
3. Kahdesti viikossa
4. Kerran viikossa
5. Harvemmin kuin kerran viikossa

BR028_MeatWeek (HOW OFTEN A DAY DO YOU EAT MEAT, FISH OR POULTRY)
(Katsokaa korttia 16 .) Kuinka usein normaalin viikon aikana syötte lihaa, kalaa tai kanaa?
1. Joka päivä
2. 3-6 kertaa viikossa

BR002_StillSmoking (SMOKE AT THE PRESENT TIME)
Poltatteko tupakkaa nykyisin?
1. Kyllä
5. Ei

BR003_HowManyYearsSmoked (HOW MANY YEARS SMOKED)
Miten monta vuotta yhteensä [olette polttanut/ poltitte] ?
Älä laske mukaan jaksoja, jolloin vastaaja ei ole polttanut. Koodaa 1, jos vastaaja on polttanut alle vuoden
NUMBER [1..99]

BR005_WhatSmoke (WHAT DO OR DID YOU SMOKE)
Mitä [poltatte/ poltitte ennen lopettamista]?
Itse käärityt savukkeet lasketaan mukaan savukkeisiin. Lue ääneen. ; Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
1. Savukkeet
2. Piippu
3. Sikarit tai pikkusikarit
4. Sähkötupakat nikotiiniseoksen kanssa

IF ((1 IN (BR005_WhatSmoke))

ENDIF

BR006_AmManCig (AVERAGE AMOUNT OF CIGARETTES PER DAY)
Kuinka monta savuketta [poltatte/ poltitte] keskimäärin päivää kohti?
NUMBER [0..120]

BR040_Drinklastsevendays (HOW OFTEN DRINKS LAST SEVEN DAYS)
Katsokaa korttia 14, jossa näytetään alkoholijuomien vakioannokset. Kuinka monta alkoholiannosta olette juonut 
viimeisen viikon aikana?
Avaa kirjanen ja laske annokset viikon ajalta yhdessä vastaajan kanssa. Jos ei yhtään, anna arvoksi 0. Pyöristä 
lähimpään kokonaislukuun.
NUMBER [0..200]



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

3. Kahdesti viikossa
4. Kerran viikossa
5. Harvemmin kuin kerran viikossa

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

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

(Katsokaa korttia 16 .) Kuinka usein normaalin viikon aikana nautitte annoksen hedelmiä tai vihanneksia?
1. Joka päivä
2. 3-6 kertaa viikossa
3. Kahdesti viikossa
4. Kerran viikossa
5. Harvemmin kuin kerran viikossa

BR017_IntCheck (INTERVIEWER CHECK BR)

TARKISTA: Kuka vastasi tämän osion kysymyksiin?
1. Vain vastaaja
2. Vastaaja ja sijaisvastaaja
3. Vain sijaisvastaaja

BR033_MeatAfford (MEAT AFFORD)
Oletteko sitä mieltä, että se, ettette syö lihaa, kalaa tai kanaa usein johtuu siitä, että...
Lue ääneen. ;
1. teillä ei ole varaa syödä sitä useammin
2. muiden syiden vuoksi

CF019_CFInstruct (INSTRUCTION FOR CF)

Tämä on kognitiivinen testiosio: kun tämä osio käydään läpi, sivullisia ei saa olla läsnä. Ilman sijaisvastaajaa tehtävän 
osion alku. Sijaisvastaajaa ei sallita. Jos vastaaja ei pysty vastaamaan kysymyksiin yksin, paina CTRL-K kysymysten 
kohdalla.
1. Jatka

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
CF003_DateDay (DATE-DAY OF MONTH)

Osa tästä tutkimuksesta liittyy henkilöiden muistiin JA kykyyn ajatella asioita. Ensiksi kysyn tästä päivästä. Kuinka mones 
päivä tänään on?

Tarvittaessa: Eli siis mikä (kuukauden)päivä tänään on?
Koodaa, onko kuukaudenpäivä (^FLDay;) annettu oikein
1. Oikea kuukaudenpäivä mainittu
2. Väärä kuukaudenpäivä / ei tiedä kuinka mones päivä tänään on

CF004_DateMonth (DATE-MONTH)
Mikä kuukausi nyt on?
Koodaa, onko kuukausi (;) annettu oikein
1. Oikea kuukausi mainittu
2. Väärä kuukausi mainittu / ei tiedä mikä kuukausi on

CF005_DateYear (DATE-YEAR)
Mikä vuosi on nyt?
Koodaa, onko vuosi (^FLYear;) annettu oikein
1. Oikea vuosi mainittu
2. Väärä vuosi mainittu / ei tiedä vuotta

CF006_DayWeek (DAY OF THE WEEK)
Kertoisitteko, mikä viikonpäivä tänään on?
Oikea vastaus: (^FLToday;)
1. Oikea viikonpäivä mainittu
2. Väärä viikonpäivä mainittu / ei tiedä mikä viikonpäivä

CF103_Memory (SELF-RATED WRITING SKILLS)
Millaiseksi arvioisitte muistinne tällä hetkellä? Onko se mielestänne erinomainen, erittäin hyvä, hyvä, tyydyttävä vai 
huono?
1. Erinomainen
2. Erittäin hyvä
3. Hyvä
4. Tyydyttävä
5. Huono

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

CF001_SRRead (SELF-RATED READING SKILLS)
Seuraavaksi haluaisin kysyä muutamia kysymyksiä luku- ja kirjoitustaidoistanne. Millaiseksi arvioisitte lukutaitonne 
arkielämän tarpeita silmällä pitäen? Onko se mielestänne...
Lue ääneen. ;
1. Erinomainen
2. Erittäin hyvä
3. Hyvä
4. Tyydyttävä
5. Huono

CF002_SRWrite (SELF-RATED WRITING SKILLS)
Millaiseksi arvioisitte kirjoitustaitonne arkielämän tarpeita silmällä pitäen? Onko se mielestänne...
Lue ääneen. ;
1. Erinomainen
2. Erittäin hyvä
3. Hyvä
4. Tyydyttävä
5. Huono

CF820_MemoryChange (SELF-RATED MEMORY CHANGE)



ENDIF
CF007_Learn1Intro (INTRODUCTION TEN WORDS LIST LEARNING)

Luettelen seuraavaksi joukon sanoja, jotka näkyvät tietokoneeni näytöllä. Listasta on tehty tarkoituksella pitkä, jottei 
kukaan pystyisi muistamaan kaikkia sanoja. Useimmat ihmiset muistavat vain muutaman sanan. Kuunnelkaa 
tarkkaavaisesti, sillä sanalistaa ei toisteta. Kun olen luetellut kaikki sanat, pyydän teitä toistamaan ääneen kaikki ne sanat, 
jotka muistatte. Sanojen järjestyksellä ei ole väliä. Onko tämä teille selvää?
Ota vihko valmiiksi esille
1. Jatka

IF (CF007_Learn1Intro = RESPONSE)

Verrattuna ^FLLastInterviewMonthYear;, sanoisitteko teidän muistinne olevan nyt parempi, suurinpiirtein yhtä hyvä 
vai huonompi kuin silloin?
1. Parempi
2. Yhtä hyvä
3. Huonompi

CF101_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL)
Oletteko valmis?
Odota, kunnes sanat näkyvät näytöllä.
Kirjoita sanat tätä varten varatulle lomakkeelle.
Varaa enintään 1 minuutti muistamiseen.
Kirjaa lopuksi ne sanat, jotka vastaaja muistaa oikein.
1. Aloita testi

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. Jatka

CF104_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL)
Kertoisitteko kaikki muistamanne sanat.
SET OF 1. Hotelli
2. Joki
3. Puu
4. Iho
5. Kulta
6. Tori
7. Paperi
8. Lapsi
9. Kuningas
10. Kirja
96. Ei mikään näistä

CHECK: (NOT((count(CF104_Learn1) > 1 AND ((96 IN (CF104_Learn1)))) [Ette voi valita vaihtoehtoa ""Ei 
mikään näistä"" yhdessä toisen vastauksen kanssa. Pyytäisin muuttamaan vastaustanne.;]

IF (MN025_RandomCF102 = 2)

ELSE

CF105_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL)
Kertoisitteko kaikki muistamanne sanat.
SET OF 1. Taivas
2. Meri
3. Lippu
4. Euro
5. Vaimo
6. Kone
7. Koti
8. Maa
9. Yliopisto
10. Voi
96. Ei mikään näistä

CHECK: (NOT((count(CF105_Learn1) > 1 AND ((96 IN (CF105_Learn1)))) [Ette voi valita vaihtoehtoa 
""Ei mikään näistä"" yhdessä toisen vastauksen kanssa. Pyytäisin muuttamaan vastaustanne.;]

IF (MN025_RandomCF102 = 3)

ELSE

CF106_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL)
Kertoisitteko kaikki muistamanne sanat.
SET OF 1. Nainen
2. Kallio
3. Veri
4. Kulma
5. Kengät
6. Kirje
7. Tyttö
8. Talo
9. Laakso
10. Moottori
96. Ei mikään näistä

CHECK: (NOT((count(CF106_Learn1) > 1 AND ((96 IN (CF106_Learn1)))) [Ette voi valita 
vaihtoehtoa ""Ei mikään näistä"" yhdessä toisen vastauksen kanssa. Pyytäisin muuttamaan 
vastaustanne.;]

IF (MN025_RandomCF102 = 4)

CF107_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL)



ENDIF
IF (NOT(CF010_Animals = RESPONSE))

ENDIF
IF (CF009_VerbFluIntro = RESPONSE)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
ENDIF

ENDIF
ENDIF

Kertoisitteko kaikki muistamanne sanat.
SET OF 1. Vesi
2. Kirkko
3. Lääkäri
4. Palatsi
5. Tuli
6. Puutarha
7. Meri
8. Kylä
9. Vauva
10. Pöytä
96. Ei mikään näistä

CHECK: (NOT((count(CF107_Learn1) > 1 AND ((96 IN (CF107_Learn1)))) [Ette voi valita 
vaihtoehtoa ""Ei mikään näistä"" yhdessä toisen vastauksen kanssa. Pyytäisin muuttamaan 
vastaustanne.;]

CF009_VerbFluIntro (VERBAL FLUENCY INTRO)
Seuraavaksi pyydän teitä nimeämään niin monta eri eläintä kuin muistatte. Teillä on yksi minuutti aikaa 
käytettävänä. Valmiina? Voitte aloittaa nyt.
Anna tarkalleen yksi minuutti aikaa (HUOM! Minuutti alkaa automaattisesti, kun menet seuraavalle sivulle). Jos 
vastaaja lopettaa ennen ajan loppumista, kannusta häntä sanomaan lisää sanoja. Jos vastaaja on 15 sekunnin ajan 
hiljaa, toista perusohjeet ("Luetelkaa minulle mahdollisimman monta muistamaanne eläintä"). Vastausaikaa ei 
pidennetä, vaikka ohjeet pitäisikin toistaa.
1. Jatka

IF (CF009_VerbFluIntro = RESPONSE)

ENDIF

CF810_AnimalsVideo (VERBAL FLUENCY SCORE)
2;
Tulos on mainittujen eläinten lukumäärä. Kaikista todellisista ja kuvitteellisista eläimistä annetaan piste, 
muttei toistoista eikä erisnimistä. Erityisesti seuraavista annetaan piste: eläinlajin nimistä ja kaikista eläinlajin 
roduista, tietyn eläinlajin koiraan, naaraan ja poikasen nimistä. 
1. Jatka

CF010_Animals (VERBAL FLUENCY SCORE)
2;
Tulos on mainittujen eläinten lukumäärä. Kaikista todellisista ja kuvitteellisista eläimistä annetaan piste, muttei 
toistoista eikä erisnimistä. Erityisesti seuraavista annetaan piste: eläinlajin nimistä ja kaikista eläinlajin roduista, 
tietyn eläinlajin koiraan, naaraan ja poikasen nimistä. Koodaa mainittujen eläinten lukumäärä  (0–100)
NUMBER [0..100]

CF011_IntroNum (INTRODUCTION NUMERACY)
Seuraavaksi kysyn muutamia kysymyksiä, jotka arvioivat sitä, miten ihmiset käyttävät numeroita arkielämässään.
Kannusta tarvittaessa vastaajaa yrittämään jokaiseen numerokysymykseen vastaamista
1. Jatka

CF012_NumDis (NUMERACY-CHANCE DISEASE 10 PERC. OF 1000)
Jos taudin tarttumismahdollisuus on 10 prosenttia, kuinka monen ihmisen 1 000:sta (tuhannesta) odotetaan 
sairastuvan?
Älä lue vastauksia ääneen
1. 100
2. 10
3. 90
4. 900
97. Muu vastaus

IF (CF012_NumDis <> a1)

ENDIF
IF (CF012_NumDis = a1)

CF013_NumHalfPrice (NUMERACY-HALF PRICE)
Myymälä myy kaikki tavarat alennusmyynnissä puoleen hintaan. Ennen alennusmyyntiä sohva maksaa 300 
^FLCurr;. Miten paljon se maksaa alennusmyynnissä?
Älä lue vastauksia ääneen
1. 150 ^FLCurr;
2. 600 ^FLCurr;
97. Muu vastaus

CF014_NumCar (NUMERACY-6000 IS TWO-THIRDS WHAT IS TOTAL PRICE)
Käytettyjen autojen myyjä myy auton, jonka hinta on 6 000 ^FLCurr;. Se on kaksi kolmasosaa uuden 
hinnasta. Miten paljon auto maksoi uutena?
Älä lue vastauksia ääneen Vastaaja ei saa käyttää kynää ja paperia.
1. 9,000 ^FLCurr;
2. 4,000 ^FLCurr;
3. 8,000 ^FLCurr;
4. 12,000 ^FLCurr;
5. 18,000 ^FLCurr;
97. Muu vastaus

IF (CF014_NumCar = a1)

CF015_Savings (AMOUNT IN THE SAVINGS ACCOUNT)



ENDIF
CF108_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 1)

Kokeillaanpa seuraavaksi vähennyslaskua. Kuinka paljon on sata miinus seitsemän?
Vastaaja ei saa käyttää kynää ja paperia. Jos vastaaja plussaa miinustamisen sijaan, voit toistaa kysymyksen
NUMBER

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

ENDIF
IF (CF007_Learn1Intro = RESPONSE)

ENDIF
ENDIF

Oletetaan, että teidän säästötilillänne on 2 000 ^FLCurr;. Tili tuottaa vuosittain 10 prosenttia korkoa. 
Miten paljon tilillä on rahaa kahden vuoden päästä?
Älä lue vastauksia ääneen
1. 2420 ^FLCurr;
2. 2020 ^FLCurr;
3. 2040 ^FLCurr;
4. 2100 ^FLCurr;
5. 2200 ^FLCurr;
6. 2400 ^FLCurr;
97. Muu vastaus

CF109_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 2)
Ja entä kun siitä vähennetään seitsemän
Tämä on toinen vähennyslasku
NUMBER

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

ENDIF

CF110_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 3)
Ja siitä vähennetään seitsemän
Tämä on kolmas vähennyslasku
NUMBER

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

ENDIF

CF111_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 4)
Ja siitä seitsemän
Tämä on neljäs vähennyslasku
NUMBER

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

ENDIF

CF112_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 5)
Ja siitä seitsemän
Tämä on viides vähennyslasku
NUMBER

IF (CF101_Learn1 <> Refusal)

IF (MN025_RandomCF102 = 1)

ELSE

CF113_Learn4 (TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL)
Vähän aikaa sitten luin teille listan sanoja, ja te toistitte muistamanne sanat. Kertoisitteko kaikki sanat, 
jotka voitte muistaa nyt?
Kirjoita sanat annettuun paperiin. Anna enintään minuutti aikaa muistaa. Merkitse ne sanat, jotka 
vastaaja muistaa oikein.
SET OF 1. Hotelli
2. Joki
3. Puu
4. Iho
5. Kulta
6. Tori
7. Paperi
8. Lapsi
9. Kuningas
10. Kirja
96. Ei mikään näistä

CHECK: (NOT((count(CF113_Learn4) > 1 AND ((96 IN (CF113_Learn4)))) [Ette voi valita vaihtoehtoa 
""Ei mikään näistä"" yhdessä toisen vastauksen kanssa. Pyytäisin muuttamaan vastaustanne.;]

IF (MN025_RandomCF102 = 2)

CF114_Learn4 (TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL)
Vähän aikaa sitten luin teille listan sanoja, ja te toistitte muistamanne sanat. Kertoisitteko kaikki 
sanat, jotka voitte muistaa nyt?
Kirjoita sanat annettuun paperiin. Anna enintään minuutti aikaa muistaa. Kirjoita sanat, jotka 
vastaaja muistaa oikein.
SET OF 1. Taivas
2. Meri
3. Lippu
4. Euro
5. Vaimo
6. Kone
7. Koti
8. Maa
9. Yliopisto
10. Voi
96. Ei mikään näistä



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

ENDIF
ENDIF

ELSE

ENDIF

CHECK: (NOT((count(CF114_Learn4) > 1 AND ((96 IN (CF114_Learn4)))) [Ette voi valita 
vaihtoehtoa ""Ei mikään näistä"" yhdessä toisen vastauksen kanssa. Pyytäisin muuttamaan 
vastaustanne.;]

IF (MN025_RandomCF102 = 3)

ELSE

ENDIF

CF115_Learn4 (TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL)
Vähän aikaa sitten luin teille listan sanoja, ja te toistitte muistamanne sanat. Kertoisitteko 
kaikki sanat, jotka voitte muistaa nyt?
Kirjoita sanat annettuun paperiin. Anna enintään minuutti aikaa muistaa. Kirjoita sanat, 
jotka vastaaja muistaa oikein.
SET OF 1. Nainen
2. Kallio
3. Veri
4. Kulma
5. Kengät
6. Kirje
7. Tyttö
8. Talo
9. Laakso
10. Moottori
96. Ei mikään näistä

CHECK: (NOT((count(CF115_Learn4) > 1 AND ((96 IN (CF115_Learn4)))) [Ette voi valita 
vaihtoehtoa ""Ei mikään näistä"" yhdessä toisen vastauksen kanssa. Pyytäisin muuttamaan 
vastaustanne.;]

CF116_Learn4 (TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL)
Vähän aikaa sitten luin teille listan sanoja, ja te toistitte muistamanne sanat. Kertoisitteko 
kaikki sanat, jotka voitte muistaa nyt?
Kirjoita sanat annettuun paperiin. Anna enintään minuutti aikaa muistaa. Kirjoita sanat, 
jotka vastaaja muistaa oikein.
SET OF 1. Vesi
2. Kirkko
3. Lääkäri
4. Palatsi
5. Tuli
6. Puutarha
7. Meri
8. Kylä
9. Vauva
10. Pöytä
96. Ei mikään näistä

CHECK: (NOT((count(CF116_Learn4) > 1 AND ((96 IN (CF116_Learn4)))) [Ette voi valita 
vaihtoehtoa ""Ei mikään näistä"" yhdessä toisen vastauksen kanssa. Pyytäisin muuttamaan 
vastaustanne.;]

CF821_CountingBackIntro1 (COUNTING BACKWARDS INTRO 1)
Yrittäkää tässä kysymyksessä laskea taaksepäin niin nopeasti kuin pystytte siitä numerosta, jonka kerron teille.
Kerron, milloin voitte lopettaa.

Aloittakaa numerosta 20
Paina "1. Jatka/Continue" heti kun olet sanonut luvun ääneen.
1. Jatka

CF822_CountingBackTrial1 (COUNTING BACKWARDS TRIAL 1 END)

Painakaa "1. Jatka/Continue" heti kun haastateltava on laskenut 10 numeroa, pysähtyy tai pyytää saada aloittaa 
alusta.
1. Jatka

CF823_CountingBackStop1 (COUNTING BACKWARDS STOP 1)
Voitte lopettaa nyt. Kiitos.
Koodaa "oikein"  jos haastateltava laski 19:sta kymmeneen tai 20:sta yhteentoista virheittä.
Anna haastateltavan aloittaa uudestaan jos [hän] niin toivoo.
1. oikein
5. ei mennyt oikein
6. haluaa aloittaa uudelleen

IF (CF823_CountingBackStop1 = 6)

CF824_CountingBackIntro2 (COUNTING BACKWARDS INTRO 2)
Yritetään uudestaan.

Numero, josta voit alkaa laskea alaspäin on: 20
Paina "1. Jatka/Continue" heti, kun olet lausunut numeron.

CF825_CountingBackTrial2 (COUNTING BACKWARDS TRIAL 2 END)

Paina "1. Jatka/Continue" heti kun haastateltava on laskenut kymmenen numeroa tai lopettaa. Paina "Enter" 
jatkaaksesi haastattelua. 

CF826_CountingBackStop2 (COUNTING BACKWARDS STOP 2)
Voitte lopettaa nyt. Kiitos.
Koodaa "oikein"  jos haastateltava laski 19:sta kymmeneen tai 20:sta yhteentoista virheittä.
1. Oikein
5. Ei mennyt oikein



ENDIF
IF (MN808_AgeRespondent > 64)

ENDIF
CF830_DrawInfinity (DRAW INFINITY)

Katsokaa korttia 17. Seuraavaksi pyydän teitä kopioimaan tämän kuvion.
Avatkaa tyhjä sivu vastausvihkosta ja antakaa se haastateltavalle.Hän saa korjata tekemiään virheitä. Jos 
haastateltava ei pidä ensimmäisestä piirroksesta ja haluaa yrittää uudestaan, voit arvioida toisen kuvion.

Pisteytys: Jäljennys on oikein, jos molemmat silmukat menevät ristiin eivätkä näytä ympyröiltä.
1. Oikea jäljennys ;
5. Väärä jäljennys ;
7. Piirtäminen on fyysisten syiden takia mahdotonta (esim. vapisevat kädet, huono näkö)

CF831_DrawCube (DRAW CUBE)
Katsokaa korttia 18. Nyt toivoisin teidän kopiovan tämän piirroksen.
Avatkaa toinen tyhjä sivu vastausvihosta ja antakaa se haastateltavalle. Hän saa korjata tekemiään virheitä. Jos 
haastateltava ei pidä ensimmäisestä piirroksesta ja haluaa yrittää uudestaan, voit arvioida toisen kuvion. 
1. Täysin oikea jäljennös. Kuutiossa on 12 viivaa, vaikka mittasuhteet eivät ole täydellisiä ;
2. Osittain oikea jäljennös. Kuutiossa on vähemmän kuin 12 viivaa, mutta kuution muoto säilyy silti ;
5. Ei oikeanlainen jäljennös
7. Piirtäminen on fyysisten syiden takia mahdotonta (esim. vapisevat kädet, huono näkö)

CF832_DrawClockFaceIntro (DRAW CLOCK FACE INTRO)
Ja nyt, olkaa hyvä ja piirtäkää kellotaulu numeroineen, mutta älkää piirtäkö vielä viisareita.
Avatkaa jälleen tyhjä sivu vastausvihosta ja antakaa se haastateltavalle.
Valitkaa '1. Jatka' , kun kellotaulu numeroineen on valmis tai kun haastateltava lopettaa. Hän voi korjata tekemiään 
virheitä. Jos haastateltava ei pidä ensimmäisestä piirroksesta ja haluaa yrittää uudestaan, voit arvostella toisen 
piirroksen.
1. Jatka

CF833_DrawClockFaceAllCorrect (DRAW CLOCK FACE ALL CORRECT)

ÄLKÄÄ LUKEKO ÄÄNEEN:
Arvioi:
Onko kyseessä kohtuulllinen ympyrä ja ovatko 12 numeroa hyvin jakautuneet ympyrälle?

Esimerkit oikeanlaisista piirroksista:
;

1. Kyllä
5. Ei
7. Piirtäminen on fyysisten syiden takia mahdotonta (esim. vapisevat kädet, huono näkö)

IF (CF833_DrawClockFaceAllCorrect = a5)

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

= a1))

CF827_ObjectScissors (OBJECT SCISSORS)
Nyt aion pyytää teitä nimeämään joitain ihmisiä ja asioita.

Mitä ihmiset yleensä käyttävät paperin leikkaamiseen?
Hyväksy kaikki sanat, jota käytetään Suomessa. 
1. Okein nimetty (sakset)
5. Ei oikein

CF828_ObjectCactus (OBJECT CACTUS)
Miksi kutsutaan piikikästä kasvia, joka kasvaa aavikolla?
Hyväksy kaikki sanat, jota käytetään Suomessa. 
1. Oikein nimetty (kaktus tai kaktustyypin nimi)
5. Ei oikein

CF829_ObjectPharmacy (OBJECT PHARMACY)
Mistä ihmiset yleensä ostavat lääkkeensä?
Hyväksy kaikki sanat, joita käytetään Suomessa. 
1. Oikein nimetty (apteekki)
5. Ei oikein

CF834_DrawClockFace_12 (DRAW CLOCK FACE 12)

ÄLKÄÄ LUKEKO ÄÄNEEN: Arvioi:
Ovatko kaikki 12 numeroa mukana? Ei ole väliä vaikka ne olisivat epätasaisesti jakautuneet tai ympyrän 
ulkopuolella.

Esimerkit oikeanlaisista piirroksista:
;

1. Kyllä
5. Ei

IF (CF834_DrawClockFace_12 = a5)

ENDIF

CF835_DrawClockFace_Circle (DRAW CLOCK FACE CIRCLE)

ÄLKÄÄ LUKEKO ÄÄNEEN: Arvioi:
Oliko kellon muoto suhteellisen ympyrämäinen?
1. Kyllä
5. Ei

CF836_DrawClockHands (DRAW CLOCK HANDS)
Ja nyt, piirtäkää viisarit niin, että kello on kymmenen yli viisi.
Paina "1. Jatka / Continue", kun viisarit on piirretty ja haastateltava lopettaa.
1. Jatka

CF837_DrawClockHandsAllCorrect (DRAW CLOCK HANDS ALL CORRECT)

ÄLKÄÄ LUKEKO ÄÄNEEN: Arvioi: Ovatko molemmat viisarit hyvin piirrettyjä? Hyvin piirretty tarkoittaa: 
Ovatko ne eripituisia ja osoittavatko ne oikeita numeroita? Voit tarvittaessa kysyä kumpi on iso- ja kumpi 



ENDIF
CF017_Factors (CONTEXTUAL FACTORS DURING THE COGNITIVE FUNCTION TEST)

Oliko olemassa tekijöitä, jotka ovat saattaneet haitata vastaajan suorituskykyä testeissä? Jos haluat kommentoida, valitse 
CTRL+M
1. Kyllä
5. Ei

CF018_IntCheck (WHO WAS PRESENT DURING CF)

TARKISTA: KETKÄ OLIVAT PAIKALLA TÄMÄN OSUUDEN AIKANA?

Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
1. Vain vastaaja
2. Paikalla oli kumppani/puoliso
3. Paikalla oli lapsi(a)
4. Muu/muita

CHECK: (NOT((count(CF018_IntCheck) > 1 AND ((a1 IN (CF018_IntCheck)))) [Ette voi valita ""Vain vastaaja""  jonkin 
toisen vaihtoehdon kanssa;] CHECK: (NOT((Sec_CH.NumberOFReportedChildren = 0 AND ((a3 IN (CF018_IntCheck)))) 
[Vastasitte aiemmin, ettei teillä ole lapsia.;]
CF719_EndNonProxy (NON PROXY)

TARKISTUS: Kuka vastasi tämän osion kysymyksiin?
1. Vastaaja
2. Osioon ei vastattu (sijaisvastaajan haastattelu)

IF (CF719_EndNonProxy = 2)

ENDIF

pikkuviisari.

Esimerkki oikeanlaisesta piirroksesta: ;
1. Kyllä
5. Ei

IF (CF837_DrawClockHandsAllCorrect = a5)

ENDIF

CF838_DrawClockHands2Hands_LengthIncorrect (DRAW CLOCK HANDS 2 HANDS LENGTH INCORRECT)

ÄLKÄÄ LUKEKO ÄÄNEEN: Arvioi: Osoittavatko viisarit oikeisiin numeroihin, mutta viisarien pituuden 
ovat menneet väärin päin?
1. Kyllä
5. Ei

IF (CF838_DrawClockHands2Hands_LengthIncorrect = a5)

ENDIF

CF839_DrawClockHands1HandCorrect (DRAW CLOCK HANDS 1 HAND CORRECT)

ÄLKÄÄ LUKEKO ÄÄNEEN: Arvioi: Osoittaako ainakin yksi viisari oikeaa numeroa ja piirretty 
oikean pituiseksi? Ei ole väliä, vaikka toinen viisari puuttuu tai on piirretty väärin.
Esimerkki oikeanlaisista piirroksista:

;
1. Kyllä
5. Ei

CF840_ProxyIntro (PROXY INTRO)

Käänny nyt sijaisvastaajan puoleen ja kysy häneltä suoraan haastateltavan kognitiivisista kyvyistä.

Seuraavat kysymykset ovat sijaisvastaajalle, ja niihin tulee vastata kahden kesken. Haastateltava tai muita 
henkilöitä ei saa olla läsnä. 

Tämä osio kestää noin 2 minuuttia. 
1. Jatka

CF841_ProxyMemory (PROXY MEMORY)
Nyt haluaisin kysyä muutaman kysymyksen sinulta (joka toimit haastateltavan sijaisvastaajana)
Osa tästä tutkimuksesta koskee ihmisten muistia, ja heidän kykyään ajatella asioita.
Ensimmäiseksi, miten arvioisit haastateltavan ( ^FLRespondentName;) muistia tällä hetkellä? Sanoisitko, että se on 
erinomainen, erittäin hyvä, hyvä, tyydyttävä vai huono?
1. Erinomainen
2. Erittäin hyvä
3. Hyvä
4. Tyydyttävä
5. Huono

CF842_ProxyMemoryChange (PROXY MEMORY CHANGE)
Verrattuna kahden vuoden takaiseen, sanoisitko, että vastaajan ( ^FLRespondentName; ) muisti on parempi, suurin 
piirtein yhtä hyvä vai huonompi kuin silloin?
1. Parempi
2. Yhtä hyvä
3. Huonompi

CF843_ProxyMemoryFamily (PROXY MEMORY FAMILY)
Verrattuna kahden vuoden takaiseen, miten hyvä ^FLRespondentName; on:
Muistamaan perheeseen ja ystäviin liittyviä asioita, kuten ammatteja, syntymäpäiviä ja osoitteita?
Onko tilanne parantunut, ei juuri muuttunut vai huonontunut?
1. Parantunut
2. Ei ole juuri muuttunut
3. Huonontunut
4. Kysymys ei koske vastaajaa

CF844_ProxyMemoryEvents (PROXY MEMORY EVENTS)
Verrattuna kahden vuoden takaiseen, miten hyvä ^FLRespondentName; on:

Muistamaan asioita, joita on tapahtunut viime aikoina?



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

ENDIF

(Onko tilanne parantunut, ei juuri muuttunut vai huonontunut?)
1. Parantunut
2. Ei ole juuri muuttunut
3. Huonontunut
4. Kysymys ei koske vastaajaa

CF845_ProxyMemoryConversations (PROXY MEMORY CONVERSATIONS)
Verrattuna kahden vuoden takaiseen, miten hyvä ^FLRespondentName; on:

Muistamaan keskusteluita muutaman päivän päästä?

(Onko tilanne parantunut, ei juuri muuttunut vai huonontunut?)
1. Parantunut
2. Ei ole juuri muuttunut
3. Huonontunut
4. Kysymys ei koske vastaajaa

CF846_ProxyMemoryDate (PROXY MEMORY DATE)
Verrattuna kahden vuoden takaiseen, miten hyvä ^FLRespondentName; on:

Muistamaan mikä päivä ja kuukausi on?

(Onko tilanne parantunut, ei juuri muuttunut vai huonontunut?)
1. Parantunut
2. Ei ole juuri muuttunut
3. Huonontunut
4. Kysymys ei koske vastaajaa

CF847_ProxyMemoryLearning (PROXY MEMORY LEARNING)
Verrattuna kahden vuoden takaiseen, miten hyvä ^FLRespondentName; on:

Oppimaan uusia asioita yleisesti?

(Onko tilanne parantunut, ei juuri muuttunut vai huonontunut?)
1. Parantunut
2. Ei ole juuri muuttunut
3. Huonontunut
4. Kysymys ei koske vastaajaa

CF848_ProxyMemoryDecisions (PROXY MEMORY DECISIONS)
Verrattuna kahden vuoden takaiseen, miten hyvä ^FLRespondentName; on:

Käsittelemään rahaa ostoksia varten?

(Onko tilanne parantunut, ei juuri muuttunut vai huonontunut?)
1. Parantunut
2. Ei ole juuri muuttunut
3. Huonontunut
4. Kysymys ei koske vastaajaa

CF849_ProxyMemoryFinances (PROXY MEMORY FINANCES)
Verrattuna kahden vuoden takaiseen, miten hyvä ^FLRespondentName; on:

Hoitamaan raha-asioita? Esim. eläkkeeseensä tai pankkipalveluihin liittyviä asioita.

(Onko tilanne parantunut, ei juuri muuttunut vai huonontunut?)
1. Parantunut
2. Ei ole juuri muuttunut
3. Huonontunut
4. Kysymys ei koske vastaajaa

CF850_ProxyGettingLost (PROXY GETTING LOST)
Nyt (jos mietitään nykyhetkeä), eksyykö hän koskaan tutussa ympäristössä?
1. Kyllä
5. Ei

CF851_ProxyWanderOff (PROXY WANDER OFF)
Lähteekö [hän] koskaan omille teille ilman että palaa [omin neuvoin] takaisin?
1. Kyllä
5. Ei

CF852_ProxyLeftAlone (PROXY LEFT ALONE)
Voiko [hänet] jättää yksin noin tunniksi?
1. Kyllä
5. Ei

CF853_ProxyNonExisting (PROXY NON EXISTING)
Näkeekö tai kuuleeko [hän]  koskaan asioita, joita ei ole?
1. Kyllä
5. Ei

CF854_End_proxy (END PROXY)

Tämä on sijaisvastaajalle tehtävän kyselyosion loppu. 
1. Jatka

CF855_Who_present (WHO PRESENT)

Tarkista, ketkä olivat läsnä sijaisvastaajalle tehdyn kyselyosion aikana.
1. Vain sijaisvastaaja
2. Haastateltava läsnä
3. Kumppani läsnä
4. Lapsi(a) läsnä
5. Joku muu/jotkin muut

CHECK: (NOT((count(CF855_Who_present) > 1 AND ((a1 IN (CF855_Who_present)))) [Ette voi valita ""Vain 
vastaaja""  jonkin toisen vaihtoehdon kanssaProxy;]



MH001_Intro (INTRO MENTAL HEALTH)
Aiemmin puhuimme fyysisestä terveydestänne. Toinen terveyden mittari on henkinen terveys tai hyvinvointi eli se, miten 
koette erilaiset elämässänne tapahtuvat asiat.
Ilman sijaisvastaajaa tehtävän osion alku. Sijaisvastaajaa ei sallita. Jos vastaaja ei ole paikalla tai ei pysty itse 
antamaan suostumustaan osallistumiseen, paina CTRL-K jokaisen kysymyksen jälkeen.
1. Jatka

MH002_Depression (DEPRESSION)
Oletteko viimeisen kuukauden aikana ollut surullinen tai masentunut?
Jos osallistuja pyytää selvitystä, sano, että "surullisella tai masentuneella tarkoitetaan toivottomuutta, apeaa mieltä tai 
surumielisyyttä"
1. Kyllä
5. Ei

MH003_Hopes (HOPES FOR THE FUTURE)
Minkälaisia tulevaisuuden toiveita teillä on?
Merkitse vain se, mainitaanko toiveita vai ei
1. Yksi tai useampi toive mainittu
2. Toiveita ei mainittu

MH004_WishDeath (FELT WOULD RATHER BE DEAD)
Oletteko viimeisen kuukauden aikana toivonut olevanne mieluummin kuollut?
1. Itsemurhatuntemuksia tai toivomuksia kuolemasta mainittu
2. Ei sellaisia ajatuksia

MH005_Guilt (FEELS GUILTY)
Onko teillä taipumus syyttää itseänne tai tuntea syyllisyyttä jostain?
1. Ilmiselvää ylenpalttista syyllisyyttä tai itsesyyttämistä
2. Ei tällaisia tuntemuksia
3. Mainitsee syyllisyyden tai itsesyytöksen, mutta on epäselvää, onko kyseessä ilmiselvä tai ylenpalttinen syyllisyys tai 
itsesyytös

IF (MH005_Guilt = a3)

ENDIF
MH007_Sleep (TROUBLE SLEEPING)

Onko teillä ollut viime aikoina nukkumisvaikeuksia?
1. Vaikeuksia nukkumisessa tai viimeaikainen muutos unirytmissä
2. Ei vaikeuksia nukkumisessa

MH008_Interest (LESS OR SAME INTEREST IN THINGS)
Aikaisempaan verrattuna, miten kiinnostunut olette ollut erilaisista asioista viimeksi kuluneen kuukauden aikana?
1. Vähemmän kiinnostunut kuin aiemmin mainittu
2. Ei mainintaa kiinnostuksen vähenemisestä
3. Epäselvä tai ei koodattavissa oleva vastaus

IF (MH008_Interest = a3)

ENDIF
MH010_Irritability (IRRITABILITY)

Oletteko ollut viime aikoina ärtynyt?
1. Kyllä
5. Ei

MH011_Appetite (APPETITE)
Millainen ruokahalunne on ollut viimeisen kuukauden aikana?
1. Ruokahalu pienentynyt
2. Ei ruokahalun pienentymistä
3. Epämääräinen tai ei koodattavissa oleva vastaus

IF (MH011_Appetite = a3)

ENDIF
MH013_Fatigue (FATIGUE)

Onko teistä tuntunut viimeksi kuluneen kuukauden aikana siltä, ettei teillä ole riittävästi energiaa tehdä haluamianne 
asioita?
1. Kyllä
5. Ei

MH014_ConcEnter (CONCENTRATION ON ENTERTAINMENT)
Millainen on keskittymiskykynne? Pystyttekö esimerkiksi keskittymään televisio-ohjelman, elokuvan tai radio-ohjelman 
seuraamiseen?
1. Vaikeuksia keskittyä
2. Ei mainitse vaikeuksista keskittyä

MH015_ConcRead (CONCENTRATION ON READING)

MH006_BlameForWhat (BLAME FOR WHAT)
Mistä asioista syytätte itseänne?
Huomautus - koodaa 1  vain liioitellulle syyllisyydentunteelle, joka on selvästi suhteetonta olosuhteet huomioon 
ottaen. Syy on usein ollut erittäin vähäinen, jos sellaista on lainkaan ollut. Aiheellisen tai sopivan syyllisyyden koodi 
on 2.
1. Esimerk(e)istä ilmenee ilmiselvä ylenpalttinen syyllisyys tai itsesyytös
2. Esimerk(e)istä ei ilmenee ilmiselvää syyllisyyttä tai itsesyytöstä, tai on epäselvää kielivätkö nämä ilmiselvästä tai 
ylenpalttisesta syyllisyydestä tai itsesyytöksestä

MH009_KeepUpInt (KEEPS UP INTEREST)
Ylläpidättekö kiinnostustanne?

Tarvittaessa:
Jos olette kiinnostuneet jostain asiasta, pidättekö jollain tavalla yllä siihen liittyvää tietoa tai taitoa?
1. Kyllä
5. Ei

MH012_EatMoreLess (EATING MORE OR LESS)
Oletteko syönyt enemmän vai vähemmän kuin tavallisesti?
1. Vähemmän
2. Enemmän
3. Ei enemmän eikä vähemmän



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

Pystyttekö keskittymään lukemiseen?
1. Vaikeuksia keskittyä lukemiseen
2. Ei mainintaa tällaisista vaikeuksista

MH016_Enjoyment (ENJOYMENT)
Minkälaisten asioiden tekemisestä olette nauttinut viime aikoina?
1. Ei mainitse mitään tekemistä, mistä olisi nauttinut
2. Mainitsee MITÄ TAHANSA tekemistä, mistä on nauttinut

MH017_Tear (TEARFULNESS)
Oletteko viimeisen kuukauden aikana itkenyt kertaakaan?
1. Kyllä
5. Ei

MH033_Intro (INTRODUCTION HOW MUCH YOU FEEL)
Luen seuraavaksi joitain väittämiä ja kysyisin teiltä, kuinka usein tunnette väittämän kuvaamalla tavalla: usein, joskus, 
tuskin koskaan tai ei koskaan.
1. Jatka

MH034_companionship (HOW OFTEN LACK COMPANIONSHIP)
Kuinka usein kärsitte seuran puutteesta?
Lue ääneen. ;
1. Usein
2. Joskus
3. Tuskin koskaan tai ei koskaan

MH035_LeftOut (HOW OFTEN LEFT OUT)
Kuin usein tunnette olonne ulkopuoliseksi?
Toista tarvittaessa
1. Usein
2. Joskus
3. Tuskin koskaan tai ei koskaan

MH036_Isolated (HOW OFTEN ISOLATED)
Kuinka usein tunnette itsenne eristyneeksi muista?
Toista tarvittaessa
1. Usein
2. Joskus
3. Tuskin koskaan tai ei koskaan

MH037_lonely (HOW OFTEN LONELY)
Kuinka usein tunnette olonne yksinäiseksi?
Toista tarvittaessa
1. Usein
2. Joskus
3. Tuskin koskaan tai ei koskaan

MH032_EndNonProxy (NON PROXY)

TARKISTUS: Kuka vastasi tämän osion kysymyksiin?
1. Vastaaja
2. Osioon ei vastattu (sijaisvastaajan haastattelu)

HC801_Intro (INTRO HEALTH CARE)
Seuraavaksi olisi luvassa muutama kysymys liittyen lääkärikäynteihisi ja sairasvakuutuksesi kattavuuteen.
1. Jatka

HC125_Satisfaction_with_Insurance (SATISFACTION WITH INSURANCE)
Aloitetaan sairausvakuutuksestanne. Miten tyytyväinen olette ylipäätään kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän 
kattavuuteen? Oletteko
Lue ääneen. ;
1.Todella tyytyväinen
2. Melko tyytyväinen
3. Melko tyytymätön
4. Todella tyytymätön

HC113_SuppHealthInsurance (ANY SUPPLEMENTARY HEALTH INSURANCE)
Onko teillä mitään lisävakuutusta, jonka avulla voitte maksaa ne palvelut, joita terveydenhuoltojärjestelmä ei kata? Näitä 
palveluita voivat olla sairaalassa olo, terveystarkastukset, vastaanottokäynnit, hammashuolto, muut hoidot tai lääkkeet.
1. Kyllä
5. Ei

HC116_LongTermCareInsurance (HAS LONGTERM CARE INSURANCE)
Onko teillä mitään seuraavista julkisista tai yksityisistä pitkäaikaishoidon vakuutuksista?
Lue ääneen. ; Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
Selitä tarvittaessa: Pitkäaikaishoidon vakuutus auttaa kattamaan pitkäaikaisen hoidon kustannuksia. Se kattaa yleensä 
kotihoidon, palveluasumisen, aikuisten päivähoidon, vuorohoidon, saattohoidon ja oleskelun hoitokodeissa tai 
vanhainkodeissa. Sairausvakuutenne saattaa kattaa joitain pitkäaikaishoitopalveluita.
1. Julkinen

3. Vapaaehtoinen/täydentävä yksityinen
96. Ei mitään

CHECK: (NOT((count(HC116_LongTermCareInsurance) > 1 AND ((a96 IN (HC116_LongTermCareInsurance)))) [Ette voi 
valita vaihtoehtoa ""Ei mikään näistä"" yhdessä toisen vastauksen kanssa. Pyytäisin muuttamaan vastaustanne.;]
HC602_STtoMDoctor (SEEN OR TALKED TO MEDICAL DOCTOR)

Viimeisen 12 kuukauden aikana, siis ^FLLastYearMonth; jälkeen, kuinka usein olette käynyt lääkärin tai terveydenhoitajan 
vastaanotolla tai keskustellut hänen kanssaan terveydestänne? Jättäkää hammaslääkärikäynnit ja sairaalassa oleskelu pois 
laskuista, mutta laskekaa mukaan ensiapuasema- ja poliklinikkakäynnit.
Laskekaa mukaan myös yhteydenotot puhelimitse tai muulla tavoin.
NUMBER [0..366]

IF (HC602_STtoMDoctor > 0)

HC876_ContactsGP (CONTACTS GP)
Kuinka moni näistä yhteydenotoista oli lääkärin kanssa terveyskeskuksessanne?
NUMBER [0..366]



ENDIF
HC884_Flu (FLU)

Viimeisen vuoden aikana, siis  ^FLLastYearMonth; jälkeen, oletteko saaneet influenssarokotuksen?
1. Kyllä
5. Ei

HC885_EyeExam (EYE EXAM)
Viimeisen kahden vuoden aikana, eli siis ^FLTwoYearsBackMonth; jälkeen, onko ammattilainen tarkastanut näkönne? 
Ammattilaisella tarkoitetaan esimerkiksi silmälääkäriä tai optikkoa.
1. Kyllä
5. Ei

IF (MN002_Person[1].Gender = a2)

ENDIF
HC887_ColonCancerScreening (COLON CANCER SCREENING)

Joskus terveyspalvelujen tarjoajat tekevät testejä, joissa pyritään löytämään ulosteessa olevaa verta tai tekevät 
paksusuolen tai sigmasuolen tähystyksen suolistosyövän havaitsemiseksi.
Viimeisen kahden vuoden aikana, siis ^FLTwoYearsBackMonth; jälkeen, onko teille tehty jotain tällaisista testeistä?
1. Kyllä
5. Ei

HC010_SNaDentist (SEEN A DENTIST/DENTAL HYGIENIST)
Oletteko viimeisen vuoden aikana eli ^FLLastYearMonth; jälkeen käynyt hammaslääkärissä tai suuhygienistillä?
Mukaan lukien rutiinitarkastuskäynnit sekä tekohampaisiin ja suun sairauksiin liittyvät käynnit
1. Kyllä
5. Ei

HC012_PTinHos (IN HOSPITAL LAST 12 MONTHS)
Oletteko viimeisen vuoden aikana eli ^FLLastYearMonth; jälkeen ollut yötä sairaalassa? Ottakaa huomioon vuodeosastolla, 
kirurgisella, psykiatrisella tai millä tahansa muulla erikoisosastolla olo.
1. Kyllä
5. Ei

IF (HC012_PTinHos = a1)

ENDIF
HC064_InOthInstLast12Mon (IN OTHER INSTITUTIONS LAST 12 MONTHS)

Oletteko viimeisen vuoden aikana ollut potilaana yötä jossain muussa terveydenhoitolaitoksessa kuin sairaalassa, 
esimerkiksi lääketieteellisessä kuntoutuslaitoksessa tai parantolassa? Älkää laskeko mukaan hoitokodissa ja 
vanhainkodissa oloa.
1. Kyllä
5. Ei

IF (HC064_InOthInstLast12Mon = a1)

ENDIF
HC841_ForgoCareCost (FORGO CARE COST)

CHECK: (NOT(HC876_ContactsGP > HC602_STtoMDoctor)) [Luku ei voi olla suurempi kuin kaikkien 
yhteydeydenottojen lukumäärä.;]
HC877_ContactsSpecialist (CONTACTS SPECIALISTS)

Kuinka moni näistä yhteydenotoista oli erikoislääkärin kanssa, jos ei lasketa hammaslääkäreitä tai 
päivystyskäyntejä.
Erikoislääkäri voi olla esimerkiksi silmälääkäri, gynegologi, sydäntautilääkäri, psykiatri, reumatologi, ortopedi, 
korva-, nenä- ja kurkkulääkäri, geriatri, neurologi, gastroenterologisti, radiologisti...
NUMBER [0..366]

CHECK: (NOT(HC877_ContactsSpecialist > HC602_STtoMDoctor)) [Luku ei voi olla suurempi kuin kaikkien 
yhteydeydenottojen lukumäärä.;]

HC886_Mammogram (MAMMOGRAM)
Viimeisen kahden vuoden aikana, eli siis ^FLTwoYearsBackMonth; jälkeen, oletteko käyneet mammografiassa? 
(Rintojen tutkiminen röntgenin avulla)
1. Kyllä
5. Ei

HC013_TiminHos (TIMES BEING PATIENT IN HOSPITAL)
Kuinka monta kertaa olette ollut yön yli potilaana sairaalassa viimeisen vuoden aikana?
Laske vain erilliset kerrat.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (HC013_TiminHos = 1)

ELSE

ENDIF
HC014_TotNightsinPT (TOTAL NIGHTS STAYED IN HOSPITAL)

Kuinka monta yötä yhteensä olette ollut sairaalassa viimeisen vuoden aikana?
NUMBER [1..365]

HC888_TypeHos (TYPE HOSPITALISATION ONCE)
Oliko kyseessä suunniteltu sairaalahoito vai kiireellinen sairaalahoito?
1. Suunniteltu sairaalahoito
2. Kiireellinen sairaalahoito

IF (HC013_TiminHos > 1)

ENDIF

HC890_TypeHosSeveral (TYPE HOSPITALISATION MORE THAN ONCE)
Olivatko nämä sairaalakäynnit kaikki suunniteltuja, kaikki kiireellisiä, vai sisälsivätkö ne molempia?
1. Suunniteltuja
2. Kiireellisiä
3. Molempia

HC066_TotNightStayOthInst (TOTAL NIGHTS STAYED IN OTHER INSTITUTIONS)
Kuinka monta yötä yhteensä olette ollut muissa laitoksissa kuin sairaalassa tai hoitokodissa viimeisen vuoden 
aikana?
NUMBER [1..365]



Olkaa hyvä ja katsokaa korttia 19. Jätitkö menemättä johonkin hoitoon viimeisen vuoden aikana sen hinnan takia? Jos 
jätit, minkä tyyppiseen hoitoon jätit menemättä?
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
SET OF 1. Yleislääkärin hoito
2. Erikoislääkärin hoito
3. Lääkkeet
4. Hammashoito
5. Optikon palvelut
6. Kotihoito
7. Maksettu kotiapu
96. Ei mikään näistä
97. Muu hoiva, jota ei mainittu yllä

CHECK: (NOT((count(HC841_ForgoCareCost) > 1 AND ((a96 IN (HC841_ForgoCareCost)))) [Ette voi valita vaihtoehtoa ""Ei 
mikään näistä"" yhdessä toisen vastauksen kanssa. Pyytäisin muuttamaan vastaustanne.;]
HC843_ForgoCareUnav (FORGO CARE UNAVAILABLE)

Olkaa hyvä ja katsokaa korttia 19 . Jätitkö menemättä johonkin hoitoon viimeisen vuoden aikana, koska hoito ei ollut 
saatavilla tai siihen oli vaikea päästä? Jos jätit, minkä tyyppiseen hoitoon jätit menemättä?
Tarvittaessa selitä "saatavuus": riittävän lähellä vastaajan kotia, auki normaaleina aukioloaikoina (vastaajan 
näkökulmasta). 

Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
SET OF 1. Yleislääkärin hoito
2. Erikoislääkärin hoito
3. Lääkkeet
4. Hammashoito
5. Optikon palvelut
6. Kotihoito
7. Maksettu kotiapu
96. Ei mikään näistä
97. Muu hoiva, jota ei mainittu yllä

CHECK: (NOT((count(HC843_ForgoCareUnav) > 1 AND ((a96 IN (HC843_ForgoCareUnav)))) [Ette voi valita vaihtoehtoa ""Ei 
mikään näistä"" yhdessä toisen vastauksen kanssa. Pyytäisin muuttamaan vastaustanne.;]
HC889_HealthLiteracy (HEALTH LITERACY)

Miten usein jonkun on autettava sinua lukemaan ohjeita, esitteitä tai muuta materiaalia lääkäristä tai apteekista?
1. Aina
2. Usein
3. Joskus
4. Harvoin
5. Ei koskaan

IF (MN024_NursingHome = a1)

HC127_AtHomeCare (TYPE OF HOME CARE)
Puhuimme jo aiemmin erilaisista toimintojen suorittamiseen liittyvistä vaikeuksista, joita teillä on voinut olla 
terveysongelmien vuoksi. Katsokaa korttia 20. Oletteko viimeisen vuoden aikana eli ^FLLastYearMonth; jälkeen 
saanut omassa kodissanne tähän korttiin merkittyjä ammattilaisten tarjoamia tai ostettuja palveluja fyysisten, 
henkisten, tunneperäisten tai muistiongelmien vuoksi?
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
SET OF 1. Apua henkilökohtaisissa toimissa (kuten sänkyyn meneminen ja sängystä nouseminen, pukeutuminen, 
kylpeminen ja suihkussa käynti)
2. Apua kotitöissä (kuten siivous, silitys, ruuanlaitto)
3. Ateriapalvelu (eli kunnallisen tai yksityisen palveluntarjoajan toimittamia valmisaterioita)
4. Apua muissa toiminnoissa (esimerkiksi lääkeannostelijan täyttämisessä)
96. Ei mitään yllä mainituista

CHECK: (NOT((count(HC127_AtHomeCare) > 1 AND ((a96 IN (HC127_AtHomeCare)))) [Ette voi valita vaihtoehtoa 
""Ei mikään näistä"" yhdessä toisen vastauksen kanssa. Pyytäisin muuttamaan vastaustanne.;] IF ((a1 IN 
(HC127_AtHomeCare))

ENDIF
IF ((a2 IN (HC127_AtHomeCare))

ENDIF
IF ((a3 IN (HC127_AtHomeCare))

ENDIF
HC029_NursHome (IN A NURSING HOME)

HC033_WksNursCare (WEEKS RECEIVED PROFESSIONAL NURSING CARE)
Kuinka monta viikkoa olette viimeisen vuoden aikana saanut omassa kodissanne tähän korttiin merkittyjä 
ammattilaisten tarjoamia tai ostettuja hoitopalveluita?
YKSI KOKONAINEN KUUKAUSI VASTAA NELJÄÄ VIIKKOA. OSITTAINEN VIIKKO VASTAA YHTÄ VIIKKOA.
NUMBER [1..52]

HC034_HrsNursCare (HOURS RECEIVED PROFESSIONAL NURSING CARE)
Kuinka monta tuntia olette saanut keskimäärin viikoittain kotonanne ammattilaisten tarjoamia tai ostettuja 
hoitopalveluita?
PYÖRISTÄ TÄYSIIN TUNTEIHIN
NUMBER [1..168]

HC035_WksDomHelp (WEEKS RECEIVED PAID DOMESTIC HELP)
Kuinka monta viikkoa olette viimeisen vuoden aikana saanut omassa kodissanne ammattilaisten tarjoamia tai 
ostettuja kodinhoitopalveluita (koska ette ole itse voinut tehdä kotitöitä terveysongelmien vuoksi)?
YKSI KOKONAINEN KUUKAUSI VASTAA NELJÄÄ VIIKKOA; OSITTAINEN VIIKKO VASTAA YHTÄ VIIKKOA
NUMBER [1..52]

HC036_HrsDomHelp (HOURS RECEIVED PAID DOMESTIC HELP)
Kuinka monta tuntia olette saanut keskimäärin viikoittain näitä ammattilaisten tarjoamia tai ostettuja 
palveluita?
PYÖRISTÄ TÄYSIIN TUNTEIHIN
NUMBER [1..168]

HC037_WksMoW (WEEKS RECEIVED MEALS-ON-WHEELS)
Kuinka monta viikkoa olette viimeisen vuoden aikana saanut ateriapalveluita, koska ette ole itse voinut 
valmistaa aterioita terveysongelmien vuoksi?
YKSI KOKONAINEN KUUKAUSI VASTAA NELJÄÄ VIIKKOA
NUMBER [1..52]



ENDIF
IF (NOT(MN029_linkage = 0))

ENDIF
HC063_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN HC)

TARKISTA: Kuka vastasi tämän osion kysymyksiin?
1. Vain vastaaja
2. Vastaaja ja sijaisvastaaja
3. Vain sijaisvastaaja

Oletteko viimeisen vuoden aikana eli ^FLLastYearMonth; jälkeen ollut yötä hoitokodissa tai vanhainkodissa?
Kun vastaaja on muuttanut hoitokotiin alle vuoden (alle 12 kk) sisällä, merkitse 1 (kyllä, tilapäisesti)
1. Kyllä, tilapäisesti
3. Kyllä, pysyvästi
5. Ei

CHECK: (NOT(HC029_NursHome = a3)) [Syötitte tämän haastattelun alussa, että vastaajan koti ei ole hoitokoti. Nyt 
olette syöttäneet tiedon, jonka mukaan vastaaja asuu pysyvästi hoitokodissa. Syöttäkää selittävä huomautus.;] IF 
((HC029_NursHome = a1 OR (HC029_NursHome = a3))

ENDIF
IF (HC029_NursHome = a1)

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

ENDIF

HC751_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
Kuuluiko avustavaan tai valvovaan henkilökuntaan vähintään yksi sairaanhoitaja?
1. Kyllä
5. Ei

HC031_WksNursHome (WEEKS STAYED IN A NURSING HOME)
Kuinka monta viikkoa olette viimeisen vuoden aikana ollut hoitokodissa tai vanhainkodissa?
Kokonainen kuukausi vastaa neljää viikkoa kullekin täydelle kuukaudelle, osittainen viikko vastaa yhtä viikkoa
NUMBER [1..52]

HC696_OOP_NursingHomeYesNo (PAYED ANYTHING OUT OF POCKET NURSING HOME)
Maksoitteko hoitokodissa tai vanhainkodissa olostanne itse mitään viimeisen vuoden ajalta?
1. Kyllä
5. Ei

IF (HC696_OOP_NursingHomeYesNo = a1)

ENDIF

HC097_OOP_NursingHomeAmount (HOW MUCH PAYED OUT OF POCKET NURSING HOME)
Kuinka paljon maksoitte kaiken kaikkiaan hoitokodissa tai vanhainkodissa olostanne viimeisen vuoden 
ajalta?
Syötä summa valuutassa ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (HC097_OOP_NursingHomeAmount = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

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

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

LI004_Intro (LINKING INTRO)
Vaihdamme nyt aihetta. Tämän tutkimuksen tutkijat ovat kiinnostuneita eri asioista elämänne varrelta. 
Joihinkin tärkeisiin tutkimuskysymyksiimme voidaan vastata väestörekistereistä saatavilla aineistoilla. 
Haluaisimmekin yhdistää haastatteluvastauksenne Tilastokeskuksen, Kansaneläkelaitoksen ja 
Eläketurvakeskuksen rekistereihin. Tietosuojasyistä emme voi tehdä sitä ilman suostumustanne, jonka 
antaminen on täysin vapaaehtoista. Pyytäisinkin teiltä suostumusta rekisteriyhdistämiseen.
Olkaa hyvä ja tutustukaa rauhassa tähän lomakkeeseen.
Ota kaksi suostumuslomaketta ja anna toinen niistä haastateltavalle. Vastaa kaikkiin haastateltavan 
kysymyksiin.

Ilman sijaisvastaajaa tehtävän osion alku. Sijaisvastaajaa ei sallita. Jos vastaaja ei ole läsnä tai ei kykene 
antamaan hyväksyntää itse, paina Ctrl + K jokaisen kysymyksen kohdalla. 
1. Suostumuslomake on annettu haastateltavalle

LI001_Number (ID RECORD LINKAGE)

Ota toinen suostumuslomake ja kirjaa kuusinumeroinen sarjanumero (oikeassa yläkulmassa viimeisellä 
sivulla) CAPI:in.
STRING

LI002_Number_Check (ID RECORD LINKAGE AGAIN)

TOISTA NUMERO
STRING

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

ENDIF
LI003_Consent (LINKAGE COMPLETED)

Hyväksyttekö rekisteriyhdistämisen kuten lomakkeessa kuvaillaan?
Antoiko vastaaja suostumuksensa rekisteriyhdistämiseen?

Jos hän suostui, pyydä häntä täyttämään lomake. Avusta haastateltavaa tarvittaessa. Tämän jälkeen laita 
suostumuslomake kirjakuoreen (Vastauslähetys Väestöliittoon) ja vie se postilaatikkoon.

Jos vastaaja on vielä epävarma, hän voi täyttää lomakkeen myöhemmin ja lähettää sen takaisin itse.

CHECK: (LI001_Number = LI002_Number_Check) [arvojen pitää olla yhtä suuret;]



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

ENDIF

ELSE

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

ENDIF
LI809_EndNonProxy (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN LI)

TARKISTUS: Kuka vastasi tämän osion kysymyksiin?
1. Vastaaja
2. Osioon ei ole vastattu (sijaisvastaajan haastattelu)

Jos hän kieltäytyy, vedä raksit lomakkeen yli, ja lähetä se takaisin joka tapauksessa.
Tyhjä (toinen) lomake jää haastateltavalle.
1. Kyllä. Haastateltava suostui, täytti lomakkeen ja palautti lomakkeen minulle kirjekuoressa
2. Epäselvää. Haastateltava saattaa täyttää lomakkeen myöhemmin ja lähettää sen itse
5. Ei, haastateltava ei antanut suostumustaan. (Vedä iso raksi lomakkeen yli ja lähetä se Väestöliittoon tästä 
huolimatta)

IF (MN029_linkage = 2)

ENDIF

LI006_consent (LINKAGE CONSENT QUESTION)
TÄMÄ KYSYMYS EI KOSKE SUOMEA
TÄMÄ KYSYMYS EI KOSKE SUOMEA
TÄMÄ KYSYMYS EI KOSKE SUOMEA
TÄMÄ KYSYMYS EI KOSKE SUOMEA

LI007_SSN (SOCIAL SECURITY NUMBER)
Mikä on henkilötunnuksenne?
Kysy henkilötunnusta ja kirjaa se muodossa PPKKVV-123A. Jos ohjelma ei hyväksy kirjottamaasi 
henkilötunnusta, paina Ctrl + M lisätäksesi sen kommenttina. Tämän jälkeen paina Ctrl + R jatkaaksesi 
haastattelua. 
STRING

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

ELSE

ENDIF

CHECK: (checked = 1) [SSN on virheellinen, yrittäkää uudelleen!;]

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

ENDIF

LI008_SSN_Check (SOCIAL SECURITY NUMBER)
Olkaa hyvä ja toistakaa henkilötunnuksenne. 
Kirjaa henkilötunnus uudestaan muodossa PPKKVV-123A.

Lisää kommentti painamalla Ctrl + M, jos ongelmia ilmenee. 
STRING

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

ENDIF
CHECK: (LI007_SSN = LI008_SSN_Check) [arvojen pitää olla yhtä suuret;]

IF (MN024_NursingHome = a1)

EP001_Intro (INTRODUCTION EMPLOYMENT AND PENSIONS)
Seuraavaksi kysyn nykyisestä työllisyystilanteestanne.
1. Jatka

EP005_CurrentJobSit (CURRENT JOB SITUATION)
Katsokaa korttia 21. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten nykyistä työllisyystilannettanne yleisesti ottaen?
Koodaa vain yksi Jos vastaaja on epävarma, katso seuraava ohje: 1. Eläkkeellä (eläkkeellä omasta työstään, 
mukaan lukien osa-aikaeläkkeellä, varhaiseläkkeellä, työttömyyseläkkeellä). Eläkkeellä viitataan vain omasta 
työstään eläkkeellä olemista. Eläkkeellä oleviksi ei koodata niitä, jotka saavat perhe-eläkettä muusta kuin omasta 
työstään. Jos he eivät sovi luokkiin 2–5, heidät pitää laittaa luokkaan Muu.
1. Eläkkeellä
2. Palkansaaja tai itsenäinen yrittäjä (mukaan lukien työskentely perheyrityksessä)
3. Työtön
4. Pysyvästi sairas tai työkyvytön
5. Hoitaa kotia
97. Muu

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

EP329_RetYear (RETIREMENT YEAR)
Minä vuonna siirryitte eläkkeelle?
NUMBER [1900..2020]

IF (EP329_RetYear = RESPONSE)

ENDIF
EP328_RetMonth (RETIREMENT MONTH)

Muistatteko missä kuussa se tapahtui?
1. tammikuu
2. helmikuu
3. maaliskuu
4. huhtikuu

CHECK: (NOT(EP329_RetYear < MN002_Person[1].Year16)) [Eläkkeelle jäämisen vuosi on ennen 16. 
syntymäpäivää. Jos vuosi on oikea, painakaa ""Ohita"" ja syötäkää selittävä huomautus;]



ENDIF
IF (EP005_CurrentJobSit = a3)

ENDIF
IF (EP005_CurrentJobSit <> a2)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 1)

5. toukokuu
6. kesäkuu
7. heinäkuu
8. elokuu
9. syyskuu
10. lokakuu
11. marraskuu
12. joulukuu

EP064_ResForRet (MAIN REASON FOR EARLY RETIREMENT)
Katsokaa korttia 22. Minkä syiden vuoksi siirryitte eläkkeelle?
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
SET OF 1. Sai oikeuden lakisäteiseen vanhuuseläkkeeseen (työeläke, kansaneläke, takuueläke)
2. Sai oikeuden työnantajan järjestämään ammatilliseen lisäeläkkeeseen
3. Sai oikeuden yksityiseen lisäeläkkeeseen
4. Tarjottiin mahdollisuutta varhaiseläkkeeseen tai erityisiä kannustimia tai bonus jäädä varhennetulle 
vanhuuseläkkeelle
5. Irtisanottiin
6. Oma huono terveys
7. Sukulaisen tai ystävän huono terveys
8. Jotta voisi jäädä eläkkeelle yhtä aikaa puolison tai kumppanin kanssa
9. Jotta voisi viettää enemmän aikaa perheen kanssa
10. Jotta voisi nauttia elämästä

EP337_LookingForJob (LOOKING FOR JOB)
Etsittekö tällä hetkellä töitä?
1. Kyllä
5. Ei

EP067_HowUnempl (HOW BECAME UNEMPLOYED)
Voisitteko kertoa, miten teistä tuli työtön?
Lue ääneen. ;
Kausityöntekijöille koodi 5
1. Koska työpaikkanne tai toimistonne suljettiin
2. Koska irtisanouduitte
3. Koska teidät irtisanottiin
4. Teidän ja työnantajan yhteisellä sopimuksella
5. Koska määräaikainen työ päättyi
6. Koska muutitte toiselle paikkakunnalle
97. Muu syy

EP002_PaidWork (DID ANY PAID WORK)
[Olemme kiinnostuneita viime haastattelumme jälkeisistä työkokemuksistanne.] Oletteko tehneet töitä 
[viimeisen haastattelumme jälkeen/ viimeisen neljän viikon aikana] joko palkansaajana tai itsenäisenä 
yrittäjänä, vaikka edes muutaman tunnin ajan?
1. Kyllä
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)
Oletteko koskaan tehneet palkallista työtä?
1. Kyllä
5. Ei

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

ENDIF
IF (EP125_ContWork = a1)

ENDIF
IF (EP125_ContWork = a5)

EP125_ContWork (CONTINUOUSLY WORKING)
Haluaisin tietää kaikista palkkatöistänne, joita olette tehnyt ^FLLastInterviewMonthYear; jälkeen tähän 
hetkeen asti. Oletteko tuona aikana tehneet töitä jatkuvasti?
Loma-aikaa ei lasketa keskeytykseksi.
1. Kyllä
5. Ei

EP141_ChangeInJob (CHANGE IN JOB)
Katsokaa korttia 23. Vaikka olettekin työskennelleet jatkuvasti ^FLLastInterviewMonthYear; jälkeen, 
onko jokin tässä kortissa mainituista muutoksista koskettanut teitä?
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
SET OF 1. Muutos työsuhteen muodossa (esimerkiksi palkansaajasta itsenäiseksi yrittäjäksi)
2. Työnantajan vaihtuminen
3. Ylennys
4. Muutos työpaikan sijainnissa
5. Muutos työsuhteen pituudessa (toistaiseksi solmitusta tai pitkäaikaisesta lyhytaikaiseksi tai 
päinvastoin)
96. Ei mikään yllä mainituista

CHECK: (NOT((count(EP141_ChangeInJob) > 1 AND ((96 IN (EP141_ChangeInJob)))) [Ette voi valita 
vaihtoehtoa ""Ei mikään näistä"" yhdessä toisen vastauksen kanssa. Pyytäisin muuttamaan 
vastaustanne.;]



EP127_PeriodFromMonth (PERIOD FROM MONTH)
Mistä kuusta ja vuodesta lähtien olette ollut[töissä/ työttömänä]? KUUKAUSI: VUOSI:
1. tammikuu
2. helmikuu
3. maaliskuu
4. huhtikuu
5. toukokuu
6. kesäkuu
7. heinäkuu
8. elokuu
9. syyskuu
10. lokakuu
11. marraskuu
12. joulukuu

EP128_PeriodFromYear (PERIOD FROM YEAR)
Mistä kuusta ja vuodesta lähtien olette ollut[töissä/ työttömänä]? KUUKAUSI 
^EP127_PeriodFromMonth; VUOSI
1. 2005 tai aiemmin
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)
Mihin kuuhun ja vuoteen asti olette ollut[töissä/ työttömänä]? KUUKAUSI: VUOSI:
Jos kausi jatkuu vielä, kirjoita 13. Tänään
1. tammikuu
2. helmikuu
3. maaliskuu
4. huhtikuu
5. toukokuu
6. kesäkuu
7. heinäkuu
8. elokuu
9. syyskuu
10. lokakuu
11. marraskuu
12. joulukuu
13. Tänään

IF (EP129_PeriodToMonth <> a13)

ENDIF
EP133_PeriodOtherEp (OTHER PERIODS)

Onko ^FLLastInterviewMonthYear; jälkeen ollut muita aikoja, jolloin olette ollut [palkallisessa työssä/ 
työttömänä]?
1. Kyllä
5. Ei

[1] LOOP cnt := 2 TO 20

EP130_PeriodToYear (PERIOD TO YEAR)
Mihin kuuhun ja vuoteen asti olette ollut[töissä/ työttömänä]? KUUKAUSI: 
^EP129_PeriodToMonth; VUOSI:
Vuoteen
1. 2005 tai aiemmin
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)
Mistä kuusta ja vuodesta lähtien olette ollut[töissä/ työttömänä]? KUUKAUSI: VUOSI:
1. tammikuu
2. helmikuu
3. maaliskuu
4. huhtikuu
5. toukokuu
6. kesäkuu
7. heinäkuu
8. elokuu
9. syyskuu



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

10. lokakuu
11. marraskuu
12. joulukuu

EP128_PeriodFromYear (PERIOD FROM YEAR)
Mistä kuusta ja vuodesta lähtien olette ollut[töissä/ työttömänä]? KUUKAUSI 
^EP127_PeriodFromMonth; VUOSI
1. 2005 tai aiemmin
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)
Mihin kuuhun ja vuoteen asti olette ollut[töissä/ työttömänä]? KUUKAUSI: VUOSI:
Jos kausi jatkuu vielä, kirjoita 13. Tänään
1. tammikuu
2. helmikuu
3. maaliskuu
4. huhtikuu
5. toukokuu
6. kesäkuu
7. heinäkuu
8. elokuu
9. syyskuu
10. lokakuu
11. marraskuu
12. joulukuu
13. Tänään

IF (EP129_PeriodToMonth <> a13)

ENDIF
EP133_PeriodOtherEp (OTHER PERIODS)

Onko ^FLLastInterviewMonthYear; jälkeen ollut muita aikoja, jolloin olette ollut 
[palkallisessa työssä/ työttömänä]?
1. Kyllä
5. Ei

[cnt] 

EP130_PeriodToYear (PERIOD TO YEAR)
Mihin kuuhun ja vuoteen asti olette ollut[töissä/ työttömänä]? KUUKAUSI: 
^EP129_PeriodToMonth; VUOSI:
Vuoteen
1. 2005 tai aiemmin
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)
Sanoitte olevanne tällä hetkellä pääasiallisesti kotona, mutta olette tehneet aiemmin palkkatöitä. Miksi 
lopetitte työnteon?
Lue ääneen. ; Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
1. Terveysongelmien vuoksi
2. Se oli liian väsyttävää
3. Oli liian kallista palkata joku huolehtimaan kodista tai perheestä
4. Halusitte huolehtia lapsista tai lapsenlapsista
5. Teidät lomautettiin/irtisanottiin tai työpaikkanne tai toimipaikkanne suljettiin
6. Koska perheen tulot olivat riittävät
7. Huolehtiaksenne iäkkäästä tai sairaasta perheenjäsenestä
97. Muu

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)
Oletteko ollut ^FLLastInterviewMonthYear; jälkeen työttömänä?
1. Kyllä
5. Ei

EP632_Intro (INTRODUCTION WHEN UNEMPLOYED)
Haluaisin kysyä työttömyysjaksoistanne viime haastattelun ja nykyhetken väliseltä ajalta.
1. Jatka

EP633_Intro (INTRODUCTION DATES UNEMPLOYED)
Milloin olitte työttömänä? Kertokaa kaikki aloitus- ja lopetuspäivämäärät.
1. Jatka

EP127_PeriodFromMonth (PERIOD FROM MONTH)
Mistä kuusta ja vuodesta lähtien olette ollut[töissä/ työttömänä]? KUUKAUSI: VUOSI:
1. tammikuu
2. helmikuu
3. maaliskuu
4. huhtikuu
5. toukokuu
6. kesäkuu
7. heinäkuu
8. elokuu
9. syyskuu
10. lokakuu
11. marraskuu
12. joulukuu

EP128_PeriodFromYear (PERIOD FROM YEAR)
Mistä kuusta ja vuodesta lähtien olette ollut[töissä/ työttömänä]? KUUKAUSI 
^EP127_PeriodFromMonth; VUOSI
1. 2005 tai aiemmin
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)
Mihin kuuhun ja vuoteen asti olette ollut[töissä/ työttömänä]? KUUKAUSI: VUOSI:
Jos kausi jatkuu vielä, kirjoita 13. Tänään
1. tammikuu
2. helmikuu
3. maaliskuu
4. huhtikuu
5. toukokuu
6. kesäkuu
7. heinäkuu
8. elokuu
9. syyskuu
10. lokakuu
11. marraskuu
12. joulukuu
13. Tänään

IF (EP129_PeriodToMonth <> a13)

ENDIF
EP133_PeriodOtherEp (OTHER PERIODS)

EP130_PeriodToYear (PERIOD TO YEAR)
Mihin kuuhun ja vuoteen asti olette ollut[töissä/ työttömänä]? KUUKAUSI: 
^EP129_PeriodToMonth; VUOSI:
Vuoteen
1. 2005 tai aiemmin
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



ENDIF
IF (((EP005_CurrentJobSit = a2 OR ((MN101_Longitudinal = 0 AND (EP002_PaidWork = a1)) OR 

((MN101_Longitudinal = 1 AND (EP335_Today = a1)))

ENDIF

Onko ^FLLastInterviewMonthYear; jälkeen ollut muita aikoja, jolloin olette ollut [palkallisessa työssä/ 
työttömänä]?
1. Kyllä
5. Ei

[21] LOOP cnt := 22 TO 40

ENDLOOP

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

ENDIF

EP127_PeriodFromMonth (PERIOD FROM MONTH)
Mistä kuusta ja vuodesta lähtien olette ollut[töissä/ työttömänä]? KUUKAUSI: VUOSI:
1. tammikuu
2. helmikuu
3. maaliskuu
4. huhtikuu
5. toukokuu
6. kesäkuu
7. heinäkuu
8. elokuu
9. syyskuu
10. lokakuu
11. marraskuu
12. joulukuu

EP128_PeriodFromYear (PERIOD FROM YEAR)
Mistä kuusta ja vuodesta lähtien olette ollut[töissä/ työttömänä]? KUUKAUSI 
^EP127_PeriodFromMonth; VUOSI
1. 2005 tai aiemmin
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)
Mihin kuuhun ja vuoteen asti olette ollut[töissä/ työttömänä]? KUUKAUSI: VUOSI:
Jos kausi jatkuu vielä, kirjoita 13. Tänään
1. tammikuu
2. helmikuu
3. maaliskuu
4. huhtikuu
5. toukokuu
6. kesäkuu
7. heinäkuu
8. elokuu
9. syyskuu
10. lokakuu
11. marraskuu
12. joulukuu
13. Tänään

IF (EP129_PeriodToMonth <> a13)

ENDIF
EP133_PeriodOtherEp (OTHER PERIODS)

Onko ^FLLastInterviewMonthYear; jälkeen ollut muita aikoja, jolloin olette ollut 
[palkallisessa työssä/ työttömänä]?
1. Kyllä
5. Ei

[cnt] 

EP130_PeriodToYear (PERIOD TO YEAR)
Mihin kuuhun ja vuoteen asti olette ollut[töissä/ työttömänä]? KUUKAUSI: 
^EP129_PeriodToMonth; VUOSI:
Vuoteen
1. 2005 tai aiemmin
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)
Seuraavat kysymykset liittyvät nykyiseen päätyöhönne.
Kausityö mukaan lukien. Päätyö on työ, jota vastaaja tekee eniten tunteina. Jos tuntimäärä on sama, valitse 
se, josta vastaaja saa enemmän rahaa.
1. Jatka

EP009_EmployeeOrSelf (EMPLOYEE OR SELF-EMPLOYED)
Oletteko tässä työssä yksityisen sektorin työntekijä, julkisen sektorin työntekijä vai itsenäinen yrittäjä?
1. Työssä yksityisellä sektorilla
2. Työssä julkisella sektorilla
3. Yrittäjä, freelancer, itsensä työllistäjä

IF (((MN101_Longitudinal = 0 OR (NOT((a96 IN (EP141_ChangeInJob))) OR (EP125_ContWork = a5))

ENDIF
EP013_TotWorkedHours (TOTAL HOURS WORKED PER WEEK)

EP010_CurJobYear (START OF CURRENT JOB (YEAR))
Minä vuonna aloititte tämän työn?
NUMBER [1940..2020]

IF (EP010_CurJobYear = RESPONSE)

ENDIF
EP616_NTofJob (NAME OR TITLE OF JOB)

Mikä on työtehtävänne nimi? Kertokaa tarkka tehtävänimike tai ammattinimike.
STRING

IF (NOT(EP616_NTofJob = Refusal))

ENDIF
EP018_WhichIndustry (WHICH INDUSTRY ACTIVE)

Katsokaa korttia 24. Minkä alan yrityksessä, millä toimialalla tai palvelualalla työskentelette?
1. Maatalous, metsätalous, kalatalous ja metsästys
2. Kaivostoiminta ja louhinta
3. Teollisuus
4. Sähkö-, kaasu-, vesi ja jätehuolto
5. Rakentaminen
6. Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen, moottoripyörien sekä henkilökohtaisten ja 
kotitaloustavaroiden korjaus
7. Majoitus- ja ravintolatoiminta
8. Kuljetus ja varastointi, informaatiopalvelut, viestintä ja tietoliikenne
9. Rahoitus- ja vakuutustoiminta
10. Kiinteistöala, palvelut liike-elämälle (ml. oikeudelliset, markkinointi/mainos- ja tutkimuspalvelut)
11. Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
12. Koulutus
13. Terveys- ja sosiaalipalvelut
14. Muut sosiaaliset ja henkilökohtaiset palvelut (ml. kulttuuri-, virkistys-, viihdetoiminta)

IF (EP009_EmployeeOrSelf = 3)

ENDIF
IF ((EP009_EmployeeOrSelf = a1 OR (EP009_EmployeeOrSelf = 2))

ENDIF

CHECK: (NOT( YEAR(SYSDATE()) - EP010_CurJobYear10 > MN808_AgeRespondent)) [Vuoden 
pitää olla vähintään 10 vuotta syntymävuoden jälkeen. Jos vuosi on oikea, paina "Ohita" ja kirjaa 
selittävä huomautus.;]

EP616c_NTofJobCode (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Etsin nyt antamaanne työnimikettä tietokantamme virallisesta työnimikelistasta.
Kirjoita työnimike uudestaan, ja valitse siihen parhaiten sopiva vastine listasta. Vierittämällä 
näyttöä alaspän löydätte lisää erilaisia työnimikkeitä. Jos ette löydä sopivaa nimikettä, pyytäkää 
vastaajaa kuvailemaan työtä uudella nimellä, tai antamaan yleisemmän tai tarkemman 
työnimikkeen. Jos ette löydä mitään sopivaa nimikettä, kirjoittakaa 991.
STRING

JOBCODER: InDataOccupationsA 
IF ((NOT(EP616c_NTofJobCode = Empty) AND (NOT(EP616c_NTofJobCode = 991)))

ENDIF

EP616d_NTofJobCode (JOBCODER - NEXT)

Vahvista, että valitsit oikean työnimikkeen listasta: 
^EP616c_NTofJobCode;

Jos työnimike ei ole oikein, palaa listaan ja valitse parhaiten vastaava työnimike listasta. 
1. Vahvista ja jatka

EP024_NrOfEmployees (NUMBER OF EMPLOYEES)
Kuinka monta työntekijää, jos yhtään, teillä on tässä työssä?
Vastaajaa ei lasketa mukaan, laske vain ne henkilöt, jotka työskentelevät vastaajalle tai hänen 
johdollaan Lue ääneen. ;
0. Ei yhtään
1. Yhdestä viiteen
2. Kuudesta viiteentoista
3. 16-24
4. 25-199
5. 200-499
6. 500 tai enemmän

EP811_TermJob (TERM OF JOB)
Onko teillä tässä työssä määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?
Kysyttäessä selitä, että määräaikaisella sopimuksella on sovittu päättymispäivä. 
1. Määräaikainen
2. Toistaiseksi voimassa oleva
3. Ei sopimusta (vain spontaanit vastukset)



ENDIF
IF (EP005_CurrentJobSit = a2)

Kun mukaan lasketaan kaikki palkalliset tai palkattomat ylityöt ilman lounastaukoja, kuinka monta tuntia 
viikossa yleensä työskentelette tässä työssä?
Tämä koskee "normaalia" työviikkoa. Kausityöntekijän, joka työskentelee 40 tuntia viikossa kolmen 
kuukauden ajan vuodessa, pitää vastata 40.
NUMBER [0..168]

IF (EP013_TotWorkedHours = RESPONSE)

ENDIF
CHECK: (EP013_TotWorkedHours < 71) [Tarkistakaa, tuntien määrä vaikuttaa liian suurelta;]

IF (MN101_Longitudinal = 1)

EP025_Intro (INTRODUCTION WORK SATISFACTION)
Katsokaa korttia 25. Kun ajatellaan nykyistä työtänne, haluaisimme tietää, oletteko täysin samaa 
mieltä, samaa mieltä, eri mieltä vai täysin eri mieltä seuraavien väittämien kanssa.
Ilman sijaisvastaajaa tehtävän osion alku. Sijaisvastaajaa ei sallita. Mikäli vastaaja ei pysty itse 
vastaamaan yhteenkään näistä kysymyksistä, paina CTRL-K jokaisen kysymyksen jälkeen.
1. Jatka

EP026_SatJob (SATISFIED WITH JOB)
Olen kaiken kaikkiaan tyytyväinen työhöni. Oletteko täysin samaa mieltä, samaa mieltä, eri mieltä vai 
täysin eri mieltä?
Näytä kortti 25
1. Täysin samaa mieltä
2. Samaa mieltä
3. Eri mieltä
4. Täysin eri mieltä

EP027_JobPhDem (JOB PHYSICALLY DEMANDING)
Työni on fyysisesti raskasta. Oletteko täysin samaa mieltä, samaa mieltä, eri mieltä vai täysin eri 
mieltä?
Näytä kortti 25
1. Täysin samaa mieltä
2. Samaa mieltä
3. Eri mieltä
4. Täysin eri mieltä

EP028_TimePress (TIME PRESSURE DUE TO A HEAVY WORKLOAD)
Olen jatkuvassa aikapaineessa suuren työmäärän vuoksi. (Oletteko täysin samaa mieltä, samaa mieltä, 
eri mieltä vai täysin eri mieltä?)
Näytä kortti 25
1. Täysin samaa mieltä
2. Samaa mieltä
3. Eri mieltä
4. Täysin eri mieltä

EP029_LitFreeWork (LITTLE FREEDOM TO DECIDE HOW I DO MY WORK)
Minulla on hyvin vähän mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, miten teen työtäni. (Oletteko täysin samaa 
mieltä, samaa mieltä, eri mieltä vai täysin eri mieltä?)
Näytä kortti 25
1. Täysin samaa mieltä
2. Samaa mieltä
3. Eri mieltä
4. Täysin eri mieltä

EP030_NewSkill (I HAVE AN OPPORTUNITY TO DEVELOP NEW SKILLS)
Minulla on mahdollisuus kehittää uusia taitoja työssäni. (Oletteko täysin samaa mieltä, samaa mieltä, 
eri mieltä vai täysin eri mieltä?)
Näytä kortti 25
1. Täysin samaa mieltä
2. Samaa mieltä
3. Eri mieltä
4. Täysin eri mieltä

EP031_SuppDiffSit (SUPPORT IN DIFFICULT SITUATIONS)
Saan riittävästi tukea vaikeissa tilanteissa. (Oletteko täysin samaa mieltä, samaa mieltä, eri mieltä vai 
täysin eri mieltä?)
Näytä kortti 25
1. Täysin samaa mieltä
2. Samaa mieltä
3. Eri mieltä
4. Täysin eri mieltä

EP032_RecognWork (RECEIVE THE RECOGNITION DESERVING FOR MY WORK)
Saan ansaitsemaani tunnustusta tekemästäni työstä. (Oletteko täysin samaa mieltä, samaa mieltä, eri 
mieltä vai täysin eri mieltä?)
Näytä kortti 25
1. Täysin samaa mieltä
2. Samaa mieltä
3. Eri mieltä
4. Täysin eri mieltä

EP033_SalAdequate (SALARY OR EARNINGS ARE ADEQUATE)
Kun otetaan huomioon kaikki vaivannäköni ja saavutukseni, saamani [palkka on/ ansio on] sopiva. 
(Oletteko täysin samaa mieltä, samaa mieltä, eri mieltä vai täysin eri mieltä?)
Näytä kortti 25. Jos vastaaja on epävarma, selitä, että tällä tarkoitetaan sopivaa tehtyyn työhön 
nähden.
1. Täysin samaa mieltä
2. Samaa mieltä
3. Eri mieltä
4. Täysin eri mieltä

EP034_JobPromPoor (PROSPECTS FOR JOB ADVANCEMENT ARE POOR)
[ylenemismahdollisuuteni/ etenemismahdollisuuteni] ovat heikot. (Oletteko täysin samaa mieltä, 
samaa mieltä, eri mieltä vai täysin eri mieltä?)
Näytä kortti 25



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

1. Täysin samaa mieltä
2. Samaa mieltä
3. Eri mieltä
4. Täysin eri mieltä

EP035_JobSecPoor (JOB SECURITY IS POOR)
Työni jatkuminen on epävarmaa. (Oletteko täysin samaa mieltä, samaa mieltä, eri mieltä vai täysin eri 
mieltä?)
Näytä kortti 25
1. Täysin samaa mieltä
2. Samaa mieltä
3. Eri mieltä
4. Täysin eri mieltä

IF (EP005_CurrentJobSit = a2)

ENDIF

EP036_LookForRetirement (LOOK FOR EARLY RETIREMENT)
Kun ajatellaan nykyistä työtänne, haluaisitteko siirtyä tästä työstä eläkkeelle mahdollisimman varhain?
1. Kyllä
5. Ei

EP037_AfraidHRet (AFRAID HEALTH LIMITS ABILITY TO WORK BEFORE REGULAR RETIREMENT)
Pelkäättekö terveytenne rajoittavan työkykyänne tässä työssä ennen normaalia eläkkeelle siirtymistä?
1. Kyllä
5. Ei

EP007_MoreThanOneJob (CURRENTLY MORE THAN ONE JOB)
Tähän mennessä olemme puhuneet vain päätyöstänne. Onko teillä tällä hetkellä jokin toinen työ 
päätyönne lisäksi?
Ota huomioon vain palkalliset työt
1. Kyllä
5. Ei

EP048_IntroPastJob (INTRODUCTION PAST JOB)
Seuraavaksi puhumme viimeisestä työstänne, joka teillä oli[ennen eläkkeelle siirtymistä/ ennen työttömäksi 
joutumista].
1. Jatka

EP050_YrLastJobEnd (YEAR LAST JOB END)
Minä vuonna viimeisin työnne päättyi?
NUMBER [1900..2020]

IF (EP050_YrLastJobEnd = RESPONSE)

ENDIF
EP649_YrsInLastJob (YEARS WORKING IN LAST JOB)

Kuinka monta vuotta työskentelitte viimeisessä työssänne?
Jos töitä on useita, kysymyksellä viitataan siihen työhön, jota vastaaja piti päätyönään. Laske mukaan 
palkattoman vapaan jaksot. 1, kun 6 kuukautta tai enemmän, 0, kun alle 6 kuukautta.
NUMBER [0..99]

IF (EP649_YrsInLastJob = RESPONSE)

ENDIF
EP051_EmployeeORSelf (EMPLOYEE OR A SELF EMPLOYED IN LAST JOB)

Olitteko tässä työssä yksityisen sektorin työntekijä, julkisen sektorin työntekijä vai itsenäinen yrittäjä?
1. Yksityisen sektorin työntekijä
2. Julkisen sektorin työntekijä
3. Itsenäinen yrittäjä

EP152_NTofJob (NAME OR TITLE OF JOB)
Mikä työtehtävänne nimi oli? Kertokaa tarkka tehtävänimike tai ammattinimike.
STRING

IF (NOT(EP152_NTofJob = Refusal))

CHECK: ( YEAR(SYSDATE()) - EP050_YrLastJobEnd10 < MN808_AgeRespondent) [Vuoden pitää olla 
vähintään 10 vuotta syntymävuoden jälkeen. Jos vuosi on oikea, paina "Ohita" ja kirjaa selittävä 
huomautus.;]

CHECK: (EP649_YrsInLastJob < MN808_AgeRespondent) [Luvun pitäisi olla pienempi tai yhtä suuri kuin 
vastaajan ikä. Jos ikä on oikea, painakaa ""Ohita"" ja syöttäkää selittävä huomautus;]

EP152c_NTofJobCode (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Etsin nyt antamaanne työnimikettä tietokantamme virallisesta työnimikelistasta.
Kirjoita työnimike uudestaan, ja valitse siihen parhaiten sopiva vastine listasta. Vierittämällä näyttöä 
alaspän löydätte lisää erilaisia työnimikkeitä. Jos ette löydä sopivaa nimikettä, pyytäkää vastaajaa 
kuvailemaan työtä uudella nimellä, tai antamaan yleisemmän tai tarkemman työnimikkeen. Jos ette 
löydä mitään sopivaa nimikettä, kirjoittakaa 991.
STRING

JOBCODER: InDataOccupationsB 
IF ((NOT(EP152c_NTofJobCode = Empty) AND (NOT(EP152c_NTofJobCode = 991)))

EP152d_NTofJobCode (JOBCODER - NEXT)

Vahvista, että valitsit oikean työnimikkeen listasta:
^EP152c_NTofJobCode;
Jos työnimike ei ole oikein, palaa listaan, ja valitse parhaiten vastaava työnimike listasta.
1. Vahvista ja jatka



ENDIF
EP203_IntroEarnings (INTRO INDIVIDUAL INCOME)

Seuraavaksi haluaisimme saada lisätietoja ansioistanne ja tuloistanne viime vuoden aikana eli vuonna ^FLLastYear;.
1. Jatka

EP204_AnyEarnEmpl (ANY EARNINGS FROM EMPLOYMENT LAST YEAR)
Oletteko saanut palkkaa tai muita ansioita palkansaajana vuonna ^FLLastYear;?
1. Kyllä
5. Ei

IF (EP204_AnyEarnEmpl = a1)

ENDIF
EP206_AnyIncSelfEmpl (INCOME FROM SELF-EMPLOYMENT LAST YEAR)

Onko teillä ollut lainkaan tuloja itsenäisenä yrittäjänä tai perheyrityksessä tehdystä työstä vuonna ^FLLastYear;?
1. Kyllä
5. Ei

IF (EP206_AnyIncSelfEmpl = a1)

ENDIF
EP303_Intro (INTRODUCTION INCOME FROM PUBLIC PENSIONS)

Haluaisimme seuraavaksi kysyä teiltä saamistanne lakisääteisistä eläkkeistä ja muista etuuksista. Olemme kiinnostuneita 
niiden määristä, korvausten ajoituksesta ja siitä, kuinka kauan olette saaneet niitä.
1. Jatka

EP671_IncomeSources (INCOME FROM PUBLIC PENSIONS IN LAST YEAR)
Katsokaa korttia 26. Oletteko saanut tuloja joistain seuraavista lähteistä vuonna ^FLLastYear;?
Lakisääteiset sairauspäivärahat: tuloja korvaavat sairaspäivärahakorvaukset, kun työntekijä on poissa töistä sairauden 
vuoksi.

Työkyvyttömyyseläke, kuntoutustuki tai vammaistuki: jos sairaus osoittautuu pitkäaikaiseksi eikä paluuta työhön ole 
odotettavissa, korvauksenhakija siirretään yleensä työkyvyttömyyseläkkeelle. "Eläkkeellä" tarkoitetaan tämän luokan 
otsikkona "säännöllistä korvausta" eikä sillä siis tässä viitata vanhaan ikään.

Työttömyyskorvaus: aiemmin työssä olleet saavat niitä (ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa) rajallisen ajan verran, kun 
he ovat jääneet työttömiksi. Kelpoisuus määräytyy aiemman työssäolon perusteella. Tähän luetaan myös työmarkkinatuki 
tai työttömyyskorvaus ilman aikaisempaa työssäoloa.

Eläkettä saavan hoitotuki: sisältää rahalliset korvaukset, joiden on tarkoitus auttaa pitkäaikaisessa hoidossa ja joiden 
saaminen ei välttämättä riipu aiemmin suoritetuista korvauksista.

ENDIF

ENDIF
EP054_WhichIndustry (WHICH INDUSTRY ACTIVE)

Katsokaa korttia 24. Minkä alan yrityksessä, millä toimialalla tai palvelualalla työskentelitte?
Koodaa vastaukset 1–14.
1. Maatalous, metsätalous, kalatalous ja metsästys
2. Kaivostoiminta ja louhinta
3. Teollisuus
4. Sähkö-, kaasu-, vesi ja jätehuolto
5. Rakentaminen
6. Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen, moottoripyörien sekä henkilökohtaisten ja 
kotitaloustavaroiden korjaus
7. Majoitus- ja ravintolatoiminta
8. Kuljetus ja varastointi, informaatiopalvelut, viestintä ja tietoliikenne
9. Rahoitus- ja vakuutustoiminta
10. Kiinteistöala, palvelut liike-elämälle (ml. oikeudelliset, markkinointi/mainos- ja tutkimuspalvelut)
11. Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
12. Koulutus
13. Terveys- ja sosiaalipalvelut
14. Muut sosiaaliset ja henkilökohtaiset palvelut (ml. kulttuuri-, virkistys-, viihdetoiminta)

IF (EP051_EmployeeORSelf = 3)

ENDIF

ENDIF

EP061_NrOfEmployees (NUMBER OF EMPLOYEES)
Kuinka monta työntekijää, jos yhtään, teillä oli?
Lue vastaukset ääneen
0. Ei yhtään
1. Yhdestä viiteen
2. Kuudesta viiteentoista
3. 16-24
4. 25-199
5. 200-499
6. 500 tai enemmän

EP205_EarningsEmplAT (EARNINGS EMPLOYMENT PER YEAR AFTER TAXES)
Kuinka paljon työstä saamanne vuositulonne olivat suunnilleen vuonna ^FLLastYear; verojen ja palkasta perittävien 
maksujen jälkeen? Laskekaa mukaan kaikki palkkiot, bonukset, kesäloma-ajan palkka ja lomakorvaus ym.
Summa valuutassa ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP205_EarningsEmplAT = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

EP207_EarningsSelfAT (EARNINGS PER YEAR AFTER TAXES FROM SELF-EMPLOYMENT)
Kuinka paljon itsenäisenä yrittäjänä tehdystä työstä saamanne vuositulot olivat suunnilleen vuonna ^FLLastYear; 
verojen ja yrittäjätuloista perittävien maksujen sekä työssänne käyttämistä materiaaleista, laitteista ja tavaroista 
maksettujen maksujen jälkeen?
Summa valuutassa ^FLCurr;
NUMBER

IF (EP207_EarningsSelfAT = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]



Toimeentulotuki: sisältää korvaukset, jotka tarjoavat yleisen "turvaverkon" ja kattavat elämän perusmenoja niille, joiden 
tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin menoihin, kuten ruokaan ja asumiseen.

Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
SET OF 1. Lakisäteinen vanhuuseläke (työeläke, kansaneläke ja/tai takuueläke)
2. Lakisääteinen lisäeläke (rekisteröity lisäeläke tai lisäeläke ulkomailta)
3. Varhaiseläke, varhennettu vanhuuseläke tai vanhuuseläke pitkäaikaistyöttömille
4. Sairauspäiväraha
5. Työkyvyttömyyseläke, kuntoutustuki tai vammaistuki

8. Työttömyyskorvaus
9. Lesken tai perhe-eläke

11. Rintamalisä, sotilasvammakorvaus/sotainvalidikorvaus
12. Eläkettä saavan hoitotuki
13. Toimeentulotuki
96. Ei mikään näistä

CHECK: (NOT((count(EP671_IncomeSources) > 1 AND ((96 IN (EP671_IncomeSources)))) [Ette voi valita vaihtoehtoa ""Ei 
mikään näistä"" yhdessä toisen vastauksen kanssa. Pyytäisin muuttamaan vastaustanne.;] LOOP cnt := 1 TO 13

IF ((cnt IN (EP671_IncomeSources))

EP078_AvPaymPens (TYPICAL PAYMENT OF PENSIONS)
Kuinka suuri normaalisti oli saamanne [lakisääteisen vanhuuseläkkeen (työeläke, kansaneläke ja/tai 
takuueläke)/ lakisääteisen lisäeläkkeen (rekisteröity lisäeläke tai lisäeläke ulkomailta)/ varhaiseläkkeen tai 
varhennetun vanhuuseläkkeen tai pitkäaikaistyöttömän vanhuuseläkkeen/ sairauspäivärahan/ 
työkyvyttömyyseläkkeen, kuntoustuen tai vammaistuen/ työttömyyskorvauksen tai -vakuutuksen/ lesken tai 
perhe-eläkkeen/ rintamalisän tai sotilasvammakorvauksen/sotainvalidikorvauksen/ eläkkeensaajan hoitotuen/ 
toimeentulotuen] määrä verojen jälkeen vuonna ^FLLastYear;?
Summa valuutassa ^FLCurr;

Se on tavanomainen, säännöllinen summa ilman lisiä, kuten bonuksia, lomakorvauksia tai 
lomaltapaluukorvauksia, kertakorvauksia tms.

Seuraavaksi kysytään ajanjaksoa : se voi olla esimerkiksi kuukausittain, neljännesvuosittain tai viikoittain.

Vastaajan pitäisi kertoa, mikä oli tavallinen jakson aikana tälle maksettu summa/määrä kysymyksessä 
viitattuna vuonna.

Vastaajien tulee laskea yhteen kaikki saman kategorian eläkkeet. 
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP078_AvPaymPens = NONRESPONSE)

ENDIF
EP074_PeriodBenefit (PERIOD OF INCOME SOURCE)

Miten pitkän ajankohdan tämä korvaus kattoi?
Älä ota kertakorvauksia huomioon. Tätä kysytään myöhemmin.
1. Yhden viikon
2. Kaksi viikkoa
3. Kalenterikuukauden / 4 viikkoa
4. Kolme kuukautta / 13 viikkoa
5. Kuusi kuukautta / 26 viikkoa
6. Vuoden / 12 kuukautta / 52 viikkoa
97. Muu (täsmennä)

IF (EP074_PeriodBenefit = a97)

ENDIF
EP208_MonthsRecIncSource (HOW MANY MONTHS RECEIVED INCOME SOURCE)

Kuinka monta kuukautta yhteensä saitte [Lakisäteistä vanhuuseläkettä (työeläke, kansaneläke ja/tai 
takuueläke)/ lakisääteistä lisäeläkettä (rekisteröity lisäeläke tai lisäeläke ulkomailta)/ varhaiseläkettä, 
varhennettua vanhuuseläkettä tai pitkäaikaistyöttömän vanhuuseläkettä/ sairauspäivärahaa/ 
työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea tai vammaistukea/ työttömyyskorvausta tai -vakuutusta/ lesken 
eläkettä tai perhe-eläkettä/ rintamalisää tai sotilasvammakorvausta/sotainvalidikorvausta/ eläkkeensaajan 
hoitotukea/ toimeentulotukea] vuonna ^FLLastYear;?
HUOM! Ei korvausten lukumäärä, vaan ajanjakso. Esimerkki: eläkettä saatiin koko vuoden ajan, vastaus on 
12. Jos vastaaja alkoi saada etuutta marraskuussa, vastaus on 2
NUMBER [1..12]

IF (MN101_Longitudinal = 1)

ENDIF
IF ((NOT(MN101_Longitudinal = 1) OR (EP612_WhenSource_long = a5))

[Unfolding Bracket Sequence]

EP075_OthPeriodBenefits (OTHER PERIOD OF RECEIVING BENEFITS)

Merkitse muu jakso
STRING

EP612_WhenSource_long (BENEFIT BEFORE LAST INTERVIEW)
Saitteko tätä [lakisääteistä vanhuuseläkettä (työeläke, kansaneläke, takuueläke)/ lakisääteistä 
lisäeläkettä (rekisteröity lisäeläke tai lisäeläke ulkomailta)/ varhaiseläkettä, varhennettua 
vanhuuseläkettä tai pitkäaikaistyöttömän vanhuuseläkettä/ sairauspäivärahaa/ 
työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea tai vammaistukea/ työttömyyskorvausta tai -vakuutusta/ 
leskeneläkettä tai perhe-eläkettä/ rintamalisää tai sotilasvammakorvausta/sotainvalidikorvausta/ 
eläkkeensaajan hoitotukea/ toimeentulotukea] ennen edellistä haastatteluamme vuonna 
^FLLastInterviewMonthYear;?
1. Kyllä, ennen edellistä haastattelua
5. Ei, edellisen haastattelun jälkeen

EP213_YearRecIncSource (YEAR RECEIVED INCOME SOURCE)
Minä vuonna saitte ensimmäisen kerran [lakisääteistä vanhuuseläkettä (työeläke, kansaneläke, 
takuueläke)/ lakisääteistä lisäeläkettä (rekisteröity lisäeläke tai lisäeläke ulkomailta)/ varhaiseläkettä, 



ENDLOOP
EP624_OccPensInc (HAD OCCUPATIONAL PENSION INCOME SOURCES)

Lakisääteisten eläke-etujen lisäksi työnantajanne on voinut järjestää ylimääräistä lisäeläketurvaa. Oletteko saaneet tuloja 
mistään työnantajan järjestämästä ammatillisesta lisäeläkkeestä vuonna ^FLLastYear;?
Työnantajan järjestämä ammatillinen lisäeläke, jota maksetaan aikaisempien työsuhteiden perusteella, sisältäen myös 
työnantajan järjästämän varhennetun eläkkeen, työkyvyttömyyseläkkeen ja puolison työsuhteen perusteella maksettavan 
leskeneläkkeen. Pitää sisällään työnantajan järjestämät ryhmäeläkkeet, suorat lisäeläkejärjestelyt ja yksilölliset 
eläkevakuutukset.
1. Kyllä
5. Ei

IF (EP624_OccPensInc = a1)

ENDIF

ENDIF
EP081_LumpSumPenState (LUMP SUM PAYMENT INCOME SOURCE)

Oletteko saanut mitään [lakisääteisen vanhuuseläkkeen (työeläke, kansaneläke, takuueläke)/ lakisääteisen 
lisäeläkkeen (rekisteröity lisäeläke tai lisäeläke ulkomailta)/ varhaiseläkkeen, varhennetun vanhuuseläkkeen 
tai pitkäaikaistyöttömän vanhuuseläkkeen/ sairauspäivärahan/ työkyvyttömyyseläkkeen, kuntoutustuen tai 
vammaistuen/ työttömyyskorvauksen tai -vakuutuksen/ lesken tai perhe-eläkkeen/ rintamalisän tai 
sotilasvammakorvauksen/sotainvalidikorvauksen/ eläkkeensaajan hoitotuen/ toimeentulotuen] lisäkorvauksia 
tai ylimääräisiä korvauksia tai kertakorvauksia vuonna ^FLLastYear;?
Varmista, että vastaaja ottaa huomioon kaikki saamansa lisäkorvaukset, ylimääräiset korvaukset tai 
kertakorvaukset (mukaan lukien bonukset, ylimääräiset maksuerät, mahdolliset loma-ajalta maksetut 
korvaukset tai palkat) vastatessaan tähän kysymykseen.
1. Kyllä
5. Ei

IF (EP081_LumpSumPenState = a1)

ENDIF
[cnt] 

varhennettua vanhuuseläkettä tai pitkäaikaistyöttömän vanhuuseläkettä/ sairauspäivärahaa/ 
työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea tai vammaistukea/ työttömyyskorvausta tai -vakuutusta/ 
leskeneläkettä tai perhe-eläkettä/ rintamalisää tai sotilasvammakorvausta/sotainvalidikorvausta/ 
eläkkeensaajan hoitotukea/ toimeentulotukea]?
Jos etuuksia on saatu elämän aikana jaksoittaisesti (esim. eri työttömyysjaksoista saadut 
työttömyyskorvaukset), viittaa nykyisen etuusjakson ensimmäisen korvauksen ajankohtaan, EI 
ensimmäiseen jaksoon koko elämän aikana.
NUMBER [1930..2020]

IF (EP213_YearRecIncSource = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: ( YEAR(CURRENTDATE) - EP213_YearRecIncSource <= MN808_AgeRespondent) [Vuoden 
pitäisi olla suurempi tai yhtä suuri kuin syntymävuosi. Jos vuosi on oikea, paina ""Ohita"" ja syötä 
selittävä huomautus.;]

EP082_TotAmountLS (TOTAL AMOUNT OF LUMP SUM PAYMENT FROM INCOME SOURCE)
Kuinka paljon olette saanut kaiken kaikkiaan verojen jälkeen [tämän lakisääteisen vanhuuseläkkeen 
(työeläke, kansaneläke, takuueläke)/ tämän lakisääteisen lisäeläkkeen (rekisteröity lisäeläke tai 
lisäeläke ulkomailta)/ tämän varhaiseläkkeen, varhennetun vanhuuseläkkeen tai pitkäaikaistyöttömän 
vanhuuseläkkeen/ tämän sairauspäivärahan/ tämän työkyvyttömyyseläkkeen, kuntoustuen tai 
vammaistuen/ tämän työttömyyskorvauksen tai -vakuutuksen/ tämän lesken tai perhe-eläkkeen/ 
tämän rintamalisän tai sotilasvammakorvauksen/sotainvalidikorvauksen/ tämän eläkkeensaajan 
hoitotuen/ tämän toimeentulotuen] lisäkorvauksia tai ylimääräisiä korvauksia vuonna ^FLLastYear; ?
Summa valuutassa ^FLCurr; Laske mukaan kaikki lisäkorvaukset tai ylimääräiset korvaukset
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP082_TotAmountLS = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

EP678_AvPaymPens (APPROXIMATE ANUAL PAYMENT OF PENSIONS)
Kuinka suuri suunnilleen oli kaikista työnantajan tarjoamista ammatillisista lisäeläkkeistä saamanne vuosittainen 
summa ^FLLastYear;?
Summa valuutassa ^FLCurr;. Jätä pois lisäkorvaukset, ylimääräiset korvaukset tai kertakorvaukset, kuten bonukset, 
loma-ajan palkka tai lomaltapaluukorvaus.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP678_AvPaymPens = NONRESPONSE)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 1)

ENDIF
IF ((NOT(MN101_Longitudinal = 1) OR (EP621_WhenSource_long = a5))

[Unfolding Bracket Sequence]

EP621_WhenSource_long (BENEFIT BEFORE LAST INTERVIEW)
Aloitteko saada ensimmäistä työnantajan järjestämää ammatillista lisäeläkettänne ennen viimeistä 
haastatteluamme vuonna ^FLLastInterviewMonthYear;?
Ensimmäinen työnantajan järjestämä ammatillinen lisäeläke on ensimmäinen lisäeläke, jota vastaaja on 
alkanut saada.
1. Kyllä, ennen edellistä haastattelua
5. Ei, edellisen haastattelun jälkeen

EP613_YearRecIncSource (YEAR RECEIVED INCOME SOURCE)
Minä vuonna aloitte saada ensimmäistä työnantajan tarjoamaa ammatillista lisäeläkettä?
Ensimmäinen työnantajan tarjoama ammatillinen lisäeläke on ensimmäinen ammatillinen lisäeläke, jota 
vastaaja on alkanut saada.
NUMBER [1930..2020]

IF (EP613_YearRecIncSource = RESPONSE)

CHECK: ( YEAR(CURRENTDATE) - EP613_YearRecIncSource <= MN808_AgeRespondent) [Vuoden pitäisi 
olla suurempi tai yhtä suuri kuin syntymävuosi. Jos vuosi on oikea, paina ""Ohita"" ja syötä selittävä 
huomautus.;]



ENDIF
EP089_AnyRegPay (ANY OTHER REGULAR PAYMENTS RECEIVED)

Katsokaa korttia 27. Oletteko saanut mitään seuraavista säännöllistä korvauksista tai tuloista vuonna ^FLLastYear;?
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
SET OF 1. Yksityisen vakuutusyhtiön myöntämät henkivakuutuskorvaukset
2. Yksityisiltä finanssialan toimijoilta saatavat säännölliset maksusuoritukset yksilöllisestä eläkevakuutuksesta tai 
elinkorko-sopimuksista (ml. käänteinen asuntolaina) 
3. Elatusapu
4. Säännölliset avustukset hyväntekeväisyysjärjestöiltä
5. Vakuutusyhtiön myöntämät korvaukset pitkäaikaishoidosta
96. Ei mikään näistä

CHECK: (NOT((count(EP089_AnyRegPay) > 1 AND ((96 IN (EP089_AnyRegPay)))) [Ette voi valita vaihtoehtoa ""Ei mikään 
näistä"" yhdessä toisen vastauksen kanssa. Pyytäisin muuttamaan vastaustanne.;] LOOP cnt := 1 TO 5

ENDIF
EP681_LumpSumPenState (LUMP SUM PAYMENT INCOME SOURCE)

Oletteko saanut mitään ammatilliseen lisäeläkkeeseenne tulevia lisäkorvauksia, ylimääräisiä korvauksia tai 
kertakorvauksia vuonna ^FLLastYear;?
Varmista, että vastaaja ottaa huomioon kaikista ammatillisista lisäeläkkeistään saamansa lisäkorvaukset, 
ylimääräiset korvaukset ja kertakorvaukset (mukaan lukien mahdolliset bonukset, loma-ajan palkat ja 
lomaltapaluukorvaukset) vastatessaan tähän kysymykseen.
1. Kyllä
5. Ei

IF (EP681_LumpSumPenState = a1)

ENDIF

ENDIF

EP682_TotAmountLS (TOTAL AMOUNT OF LUMP SUM PAYMENT FROM INCOME SOURCE)
Kuinka paljon olette suunnilleen saanut kaiken kaikkiaan näitä ammatillisten lisäeläkkeidenne lisäkorvauksia, 
ylimääräisiä korvauksia tai kertakorvauksia verojen jälkeen ^FLLastYear; ?
Summa valuutassa ^FLCurr; Laske mukaan kaikki lisäkorvaukset, ylimääräiset korvaukset ja 
kertakorvaukset.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP682_TotAmountLS = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

IF ((cnt IN (EP089_AnyRegPay))

EP094_TotalAmountBenLP (TOTAL AMOUNT IN THE LAST PAYMENT)
Kuinka suuri keskimäärin oli saamanne [yksityisen vakuutusyhtiön myöntämien henkivakuutuskorvausten/ 
yksilöllisten eläkevakuutusten tai elinkorko-sopimusten (ml. käänteinen asuntolaina) säännöllisten 
maksusuoritusten/ saamanne elatusavun/ hyväntekeväisyysjärjestöiltä saatujen säännöllisten avustusten/ 
vakuutusyhtiön pitkäaikaishoidosta myöntämien korvausten] määrä verojen ja maksujen jälkeen vuonna 
^FLLastYear;?
Summa valuutassa ^FLCurr; . Älä ota kertakorvauksia huomioon. Tätä kysytään myöhemmin.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP094_TotalAmountBenLP = NONRESPONSE)

ENDIF
EP090_PeriodPaym (PERIOD RECEIVED REGULAR PAYMENTS)

Minkä jakson tämä korvaus kattoi?
1. Yhden viikon
2. Kaksi viikkoa
3. Kalenterikuukauden / 4 viikkoa
4. Kolme kuukautta / 13 viikkoa
5. Kuusi kuukautta / 26 viikkoa
6. Vuoden / 12 kuukautta / 52 viikkoa
97. Muu (täsmennä)

IF (EP090_PeriodPaym = a97)

ENDIF
EP096_MonthsRegPaym (MONTHS RECEIVED REGULAR PAYMENTS)

Kuinka monta kuukautta yhteensä saitte [yksityisen henkivakuutuksen korvauksia/ säännöllisiä 
maksusuorituksia yksilöllisiltä eläkevakuutuksilta tai elinkorkosopimuksista (ml. käänteinen asuntolaina)/ 
elatusapua/ säännöllisiä avustuksia hyväntekeväisyysjärjestöiltä/ vakuutusyhtiön myöntämiä korvauksia 
pitkäaikaishoidosta] vuonna ^FLLastYear;?
NUMBER [1..12]

EP092_AddPayments (ADDITIONAL PAYMENTS FOR THIS BENEFIT IN LAST YEAR)
Saitteko [yksityisen henkivakuutuksenne/ yksilöllisen eläkevakuutuksen tai elinkorkosopimuksen (ml. 
käänteinen asuntolaina)/ elatusapunne/ hyväntekeväisyysjärjestöiltä saatujen säännöllisten avustusten/ 
vakuutusyhtiön pitkäaikaishoidosta myöntämien korvausten] osalta lisäkorvauksia tai kertakorvauksia vuonna 
^FLLastYear;?
1. Kyllä
5. Ei

IF (EP092_AddPayments = a1)

[Unfolding Bracket Sequence]

EP091_OthPeriodPaym (OTHER PERIOD OF RECEIVING REGULAR PAYMENTS)

Täsmennä muu jakso
STRING

EP209_AddPaymAT (ADDITIONAL PAYMENTS AFTER TAXES)
Kuinka paljon suunnilleen saitte näitä lisäkorvauksia verojen ja muiden etuuksista perittävien 
pakollisten maksujen jälkeen?
Summa valuutassa ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP209_AddPaymAT = NONRESPONSE)



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

ENDLOOP IF ((MN024_NursingHome = a1 AND (MN808_AgeRespondent < 76))

ENDIF
EP210_IntCheck (WHO ANSWERED SECTION EP)

Kuka vastasi tämän osion kysymyksiin?
1. Vain vastaaja
2. Vastaaja ja sijaisvastaaja
3. Vain sijaisvastaaja

ENDIF

ENDIF
[cnt] 

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

EP097_PensClaim (PENSION CLAIMS)
Nyt puhumme eläkkeistä, joita voitte saada tulevaisuudessa, mutta ette tällä hetkellä. Oletteko oikeutettu ainakin 
yhteen kortissa 28 mainittuun eläkkeeseen, jota ette tällä hetkellä saa?
1. Kyllä
5. Ei

IF (EP097_PensClaim = a1)

ENDIF

EP098_TypeOfPension (TYPE OF PENSION YOU WILL BE ENTITLED TO)
Minkätyyppiseen eläkkeeseen tai minkätyyppisiin eläkkeisiin olette oikeutettu?
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.; Vastaaja ei saa saada näistä eläkkeistä vielä mitään
SET OF 1. Lakisääteinen vanhuuseläke (työeläke, kansaneläke tai takuueläke)
2. Varhaiseläke tai varhennettu vanhuuseläke tai vanhuuseläke pitkäaikaistyöttömille
3. Työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki
4. Ammatillinen lisäeläke vanhuuseläkeiässä (työnantajan maksama)
5. Ammatillinen lisäeläke varhaiseläkkeenä (työnantajan maksama)

LOOP cnt := 1 TO 5

ENDLOOP

IF ((cnt IN (EP098_TypeOfPension))

ENDIF

EP102_CompVolun (COMPULSORY OF VOLUNTARY PLAN OR FUND)
Onko [tähän lakisääteiseen vanhuuseläkkeeseen (työeläke, kansaneläke tai takuueläke)/ tähän 
varhaiseläkkeeseen tai varhennettuun vanhuuseläkkeeseen tai vanhuuseläkkeeseen 
pitkäaikaistyöttömälle/ tähän työkyvyttömyyseläkkeeseen tai kuntoutustukeen/ tähän 
työnantajan vanhuuseläkeiässä maksamaan ammatilliseen lisäeläkkeeseen/ tähän työnantajan 
varhaiseläkkeenä maksamaan lisäeläkkeeseen] osallistuminen pakollista vai vapaaehtoista?
1. Pakollista
2. Vapaaehtoista

EP103_YrsContrToPlan (YEARS CONTRIBUTING TO PLAN)
Kuinka monta vuotta olette kerryttäneet [lakisääteistä vanhuuseläkettänne (työeläke, 
kansaneläke, takuueläke)/ varhaiseläkettänne, työttömyyseläkettänne tai pitkäaikaistyöttömän 
vanhuuseläkettänne/ työkyvyttömyyseläkettänne tai kuntoutustukeanne/ ammatillista 
työantajan vanhuuseläkeiässä maksamaa lisäeläkettänne/ ammatillista työnantajan 
varhaiseläkkeenä maksamaa lisäeläkettänne] ?
Myös työnantajan suorittamat maksut on otettava huomioon.
NUMBER [0..75]

CHECK: (EP103_YrsContrToPlan <= MN808_AgeRespondent) [Luvun pitäisi olla pienempi tai yhtä 
suuri kuin vastaajan ikä. Jos ikä on oikea, painakaa ""Ohita"" ja syöttäkää selittävä huomautus;]
EP106_ExpRetAge (EXPECTED AGE TO COLLECT THIS PENSION)

Kuinka vanhana odotatte saavanne tätä eläkettä ensimmäisen kerran?
NUMBER [30..75]

CHECK: (NOT((EP106_ExpRetAge < MN808_AgeRespondent AND (EP106_ExpRetAge = 
RESPONSE))) [Odotetun iän pitäisi olla suurempi tai yhtä suuri kuin nykyinen ikä. Jos ikä on oikea, 
painakaa ""Ohita"" ja syöttäkää selittävä huomautus;] IF (EP005_CurrentJobSit = a2)

ENDIF
[cnt] 

EP609_PWExpPensStatAge (EXPECTED AMOUNT OF PENSION BENEFIT)
Ajatelkaa sitä ajankohtaa, jolloin alatte saada tätä eläkettä. Kuinka paljon saatte tuloja 
[lakisääteisestä vanhuuseläkkeestänne (työeläke, kansaneläke, takuueläke)/ 
varhaiseläkkeestänne, varhennetusta vanhuuseläkkeestänne tai pitkäaikaistyöttmän 
vanhuuseläkkeestänne/ työkyvyttömyyseläkkeestänne tai kuntoutustuestanne/ 
ammatillisesta työnantajan maksamasta vanhuuseläkeiän lisäeläkkeestänne/ 
ammatillisesta työantajan varhaiseläkkeenä maskamasta  lisäeläkkeestänne]
kuukaudessa verojen jälkeen?
Summa valuutassa ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (MN101_Longitudinal = 0)

IT005_Continue (INTRO IT MODULE)
Seuraavaksi puhumme tietokoneista
1. Jatka

IF (Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a2)

IT001_PC_work (CURRENT JOB REQUIRES COMPUTER)
Täytyykö teidän käyttää nykyisessä työssänne tietokonetta?
Tietokone voi olla pöytäkone, kannettava (PC, MacBook tai vastaava), tabletti (iPad tai vastaava) tai 
älypuhelin, josta on pääsy internetiin. 



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

ENDIF
IT004_UseWWW (USE WORLD WIDE WEB)

Oletteko viimeisen viikon aikana käyttänyt Internetiä sähköpostin lähettämiseen, tietojen hakemiseen, ostosten 
tekemiseen tai johonkin muuhun tarkoitukseen ainakin kerran?
Muuhun tarkoitukseen sisältyy chattaus, sosiaaliset mediat, videopuhelut, jne.
1. Kyllä
5. Ei

ELSE

ENDIF
IT003_PC_skills (PC skills)

Millaisiksi arvioisitte tietokonetaitonne? Ovatko ne mielestänne...
Lue ääneen. ;
1. Erinomaiset
2. Erittäin hyvät
3. Hyvät
4. Tyydyttävät
5. Huonot
6. En ole koskaan käyttänyt tietokonetta (VAIN SPONTAANIT VASTAUKSET)

1. Kyllä
5. Ei

IF (Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a1)

ENDIF

IT002_PC_work (LAST JOB REQUIRED COMPUTER)
Täytyikö teidän käyttää tietokonetta viimeisessä työssänne ennen eläkkeelle siirtymistä?
Tietokone voi olla pöytäkone, kannettava (PC,MacBook tai vastaava), tabletti (iPad tai vastaava) tai 
älypuhelin, josta on pääsy internetiin. 
1. Kyllä
5. Ei

GS700_Intro (INTRO HANDGRIP MEASURED)
Seuraavaksi haluaisin arvioida käsienne puristusvoimaa. Teidän tulisi puristaa tätä laitteen kahvaa niin lujaa kuin pystytte 
muutaman sekunnin ajan, ja sen jälkeen kahvan voi vapauttaa. Näytän teille ensin malliksi miten teidän tulee toimia.
Tee puristusvoimatesti malliksi. Aloittaa Ilman sijaisvastaajaa -osion. Sijaisvastaajaa ei sallita. Jos vastaaja ei pysty 
itse suorittamaan testiä, paina CTRL-K jokaisen kysymyksen jälkeen.
1. Jatka

GS701_Willingness (WILLING TO HAVE HANDGRIP MEASURED)
Puristusvoiman mittaus tehdään kaksi kertaa kummallakin kädellä. Sopiiko teille, että mittaus suoritetaan?
1. Haastateltava suostuu mittaukseen
2. Haastateltava kieltäytyy mittauksesta
3. Haastateltava ei kykene mittauttamaan puristusvoimaansa

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)

Miksi vastaaja ei suorittanut loppuun puristusvoimatestiä? Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
1. Se ei ollut vastaajan mielestä turvallista
2. Se ei ollut haastattelijan mielestä turvallista
3. Vastaaja kieltäytyi ilman syytä
4. Vastaaja yritti, muttei pystynyt tekemään testiä loppuun
5. Vastaaja ei ymmärtänyt ohjeita
6. Vastaajalla on ollut leikkaus, vamma, turvotusta jne. kummassakin kädessä viimeisen puolen vuoden aikana
97. Muu (täsmennä)

IF ((a97 IN (GS010_WhyNotCompl))

ENDIF

GS011_OthReason (OTHER REASON)

Täsmennä muu syy
STRING

GS002_RespStatus (RECORD RESPONDENT STATUS)

Kirjaa vastaajan tila
1. Haastateltava pystyy käyttämään molempia käsiään
2. Haastateltava ei pysty käyttämään oikeaa kättään
3. Haastateltava ei pysty käyttämään vastenta kättään

GS003_StopTest (END OF TEST BECAUSE RESPONDENT IS UNABLE OR NOT WILLING TO DO TEST)
HAASTATTELIJA LOPETA TESTIN SUORITTAMINEN.
Käden puristusvoimaa ei mitata.
1. Jatka

IF (GS002_RespStatus = a1)

GS004_DominantHand (DOMINANT HAND)



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

ENDIF

ENDIF
GS705_IntroTest (INTRODUCTION TO TEST)

Siirry erilliseen tallennusvihkoon ja noudata puristusvoiman mittausta koskevia ohjeita. Paina '1. Jatka' mittauksen 
suorittamisen jälkeen, ja sen jälkeen "Enter" päästäksesi haastattelussa eteenpäin. 
1. Jatka

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))

ENDIF
IF ((GS002_RespStatus = a1 OR (GS002_RespStatus = a3))

ENDIF
GS012_Effort (HOW MUCH EFFORT R GAVE)

Kuinka kovasti vastaaja yritti tehdä tätä mittausta?
1. Vastaaja yritti kaikin voimin
2. Vastaaja ei voinut yrittää kaikin voimin sairauden, kipujen taikka muiden oireiden tai hankaluuksien vuoksi
3. Vaikutti siltä, että vastaaja ei yrittänyt kaikin voimin, mutta tälle ei ole selkeää syytä

GS013_Position (THE POSITION OF R FOR THIS TEST)

Missä asennossa vastaaja oli testauksen aikana?
1. Seisoi
2. Istui
3. Pitkällään

GS014_RestArm (R RESTED HIS/HER ARMS ON A SUPPORT)

Nojasiko vastaaja käsiään tukeen testauksen aikana?
1. Kyllä
5. Ei

Kumpi on hallitseva kätenne?
Luonnollinen molempikätisyys tarkoittaa sitä, että henkilö osaa jo syntymästään lähtien käyttää vasenta ja 
oikeaa kättään yhtä taitavasti, ei vasta sopeuduttuaan siihen.
1. Oikea käsi
2. Vasen käsi
3. Molempikätinen

GS006_FirstLHand (FIRST MEASUREMENT, LEFT HAND)
VASEN KÄSI, ENSIMMÄINEN MITTAUS.
Merkitse tulokset lähimpään kokonaislukuun pyöristäen.
NUMBER [0..100]

GS008_FirstRHand (FIRST MEASUREMENT, RIGHT HAND)
OIKEA KÄSI, ENSIMMÄINEN MITTAUS.
Merkitse tulokset lähimpään kokonaislukuun pyöristäen.
NUMBER [0..100]

GS007_SecondLHand (SECOND MEASUREMENT, LEFT HAND)
VASEN KÄSI, TOINEN MITTAUS.
Merkitse tulokset lähimpään kokonaislukuun pyöristäen.
NUMBER [0..100]

IF (GS007_SecondLHand = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT((GS007_SecondLHand <= GS006_FirstLHand - 20 OR (GS007_SecondLHand >= 
GS006_FirstLHand20))) [Vasemman käden ensimmäisen ja toisen mittauksen välinen ero on erittäin 
suuri. Oletteko varmasti syöttäneet oikeat numerot?;]

GS009_SecondRHand (SECOND MEASUREMENT, RIGHT HAND)
OIKEA KÄSI, TOINEN MITTAUS.
Merkitse tulokset lähimpään kokonaislukuun pyöristäen.
NUMBER [0..100]

IF (GS009_SecondRHand = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT((GS009_SecondRHand <= GS008_FirstRHand - 20 OR (GS009_SecondRHand >= 
GS008_FirstRHand20))) [Vasemman käden ensimmäisen ja toisen mittauksen välinen ero on erittäin 
suuri. Oletteko varmasti syöttäneet oikeat numerot?R;]

IF (MN038_axelero = 1)

AX001_Introduction (INTRO ACCELEROMETER)
KYSYMYS EI KOSKE SUOMEA. Paina Ctrl+k päästäksesi haastattelussa eteenpäin.
KYSYMYS EI KOSKE SUOMEA. Paina Ctrl+k päästäksesi haastattelussa eteenpäin.
1. Jatka

AX002_Willingness (WILLINGNESS TO PARTICIPATE IN AX STUDY)
KYSYMYS EI KOSKE SUOMEA. Paina Ctrl+k päästäksesi haastattelussa eteenpäin.
KYSYMYS EI KOSKE SUOMEA. Paina Ctrl+k päästäksesi haastattelussa eteenpäin.
1. Kyllä
5. Ei

IF (AX002_Willingness <> a1)



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

AX003_Reasons (REASON WHY R DOES NOT PARTICIPATE IN AX STUDY)

KYSYMYS EI KOSKE SUOMEA. Paina Ctrl+k päästäksesi haastattelussa eteenpäin.
1. R believes he/she is not active enough
2. R considers him/herself too old
3. R cannot participate because of work or hobby
4. R will be absent for a longer time
5. R considers it too complicated or too burdensome
6. R considers it as a violation of privacy
7. R prefers not to participate because of allergy/sensitive skin
97. Other (Specify)

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)

ENDIF

AX007_NotActive (REFUSAL CONVERSION NOT ACTIVE)
KYSYMYS EI KOSKE SUOMEA. Paina Ctrl + k päästäksesi haastattelussa eteenpäin. 
1. Yes
5. No

AX008_TooOld (REFUSAL CONVERSION TOO OLD)
KYSYMYS EI KOSKE SUOMEA. Paina Ctrl + k päästäksesi haastattelussa eteenpäin. 
1. Yes
5. No

AX009_WorkOrHobby (REFUSAL CONVERSION WORK OR HOBBY)
KYSYMYS EI KOSKE SUOMEA. Paina Ctrl + k päästäksesi haastattelussa eteenpäin. 
1. Yes
5. No

AX010_Absence (REFUSAL CONVERSION ABSENCE)
KYSYMYS EI KOSKE SUOMEA. Paina Ctrl + k päästäksesi haastattelussa eteenpäin. 
1. Yes
5. No

AX011_NoBurden (REFUSAL CONVERSION NO BURDEN)
KYSYMYS EI KOSKE SUOMEA. Paina Ctrl + k päästäksesi haastattelussa eteenpäin. 
1. Yes
5. No

AX012_Privacy (REFUSAL CONVERSION PRIVACY)
KYSYMYS EI KOSKE SUOMEA. Paina Ctrl + k päästäksesi haastattelussa eteenpäin. 
1. Yes
5. No

AX013_Skin (REFUSAL CONVERSION SKIN)
KYSYMYS EI KOSKE SUOMEA. Paina Ctrl + k päästäksesi haastattelussa eteenpäin. 
1. Yes
5. No

AX004_OtherReasons (OTHER REASON WHY NOT PARTICIPATE IN AX STUDY)

KYSYMYS EI KOSKE SUOMEA. Paina Ctrl+k päästäksesi haastattelussa eteenpäin.
STRING

AX006_Outro (THANK YOU YES AX)
KYSYMYS EI KOSKE SUOMEA. Paina Ctrl+k päästäksesi haastattelussa eteenpäin.
1. Jatka

AX005_ThankYouNo (THANK YOU NO AX)
KYSYMYS EI KOSKE SUOMEA. Paina Ctrl+k päästäksesi haastattelussa eteenpäin.
1. Jatka

SP001_Intro (INTRODUCTION SP)



Seuraavat kysymykset liittyvät apuun, jota olette ehkä antanut tuntemillenne henkilöille tai jota olette ehkä saanut 
tuntemiltanne henkilöiltä.
1. Jatka

SP002_HelpFrom (RECEIVED HELP FROM OTHERS)
Katsokaa korttia 29. Kun ajatellaan viime vuotta, onko kukaan kotitalouden ulkopuolinen perheenjäsen, ystävä tai naapuri 
auttanut teitä tässä kortissa mainitulla tavalla?
1. Kyllä
5. Ei

IF (SP002_HelpFrom = a1)

SP003_FromWhoHelp (WHO GAVE YOU HELP)
Kuka[toinen] kotitalouden ulkopuolinen perheenjäsen, ystävä tai naapuri on auttanut teitä viime vuoden aikana?
1. Puoliso/kumppani
2. Äiti
3. Isä
4. Anoppi
5. Appi
6. Äitipuoli
7. Isäpuoli
8. Veli
9. Sisko
10. Lapsi
11. Lapsipuoli / nykyisen kumppaninne lapsi
12. Vävy
13. Miniä
14. Lapsenlapsi
15. Isovanhempi
16. Täti
17. Setä tai eno
18. Veljen-/siskontytär
19. Veljen-/siskonpoika
20. Muu sukulainen
21. Ystävä
22. (Entinen) kollega/työtoveri
23. Naapuri
24. Entinen puoliso/kumppani
25. Pappi
26. Terapeutti tai muu ammattiauttaja
27. Taloudenhoitaja / kotiterveydenhoitopalvelujen tarjoaja
96. Ei mikään näistä

IF ((SP003_FromWhoHelp = a10 OR (SP003_FromWhoHelp = a11))

ELSE

ENDIF
SP004_TypesOfHelp (WHICH TYPES OF HELP)

Katsokaa korttia 29. Millaista apua tämä henkilö on tarjonnut viimeksi kuluneen vuoden aikana?
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;

SP027_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Kuka lapsista?
^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 lapsi;

IF (SP027_WhatChild = a96)

ENDIF

SP023_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Kirjaa lapsen nimi
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

SP028_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Onko tämä ^FL_SP028_2;, jonka mainitsitte aiemmin?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Toinen henkilö ;



SET OF 1. apua henkilökohtaisissa toimissa, kuten pukeutumisessa, kylpemisessä tai suihkussa käynnissä, 
syömisessä, sänkyyn menemisessä ja sängystä nousemisessa, wc:ssä käynnissä
2. apua käytännön töissä, kuten kodin korjaustöissä, puutarhanhoidossa, kuljetuksissa, ostosten tekemisessä, 
kotiaskareissa
3. apua paperitöissä, kuten lomakkeiden täyttämisessä taikka raha- tai lakiasioiden hoitamisessa

SP005_HowOftenHelpRec (HOW OFTEN RECEIVED HELP FROM THIS PERSON)
Kuinka usein olette viime vuoden aikana kaiken kaikkiaan saanut kyseistä apua tältä henkilöltä? Saitteko apua
Lue ääneen. ;
1. Noin päivittäin
2. Noin viikoittain
3. Noin kuukausittain
4. Harvemmin

IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[1] LOOP cnt1 := 2 TO 3

SP007_OtherHelper (ANY OTHER HELPER FROM OUTSIDE THE HOUSEHOLD)
(Katsokaa korttia 29) Onko kukaan muu kotitalouden ulkopuolinen perheenjäsen, ystävä tai naapuri auttanut 
teitä henkilökohtaisissa toimissa tai käytännön kodinhoitotoimissa?
1. Kyllä
5. Ei

IF (HelpFromOther[cnt1 - 1].SP007_OtherHelper = a1)

SP003_FromWhoHelp (WHO GAVE YOU HELP)
Kuka[toinen] kotitalouden ulkopuolinen perheenjäsen, ystävä tai naapuri on auttanut teitä viime 
vuoden aikana?
1. Puoliso/kumppani
2. Äiti
3. Isä
4. Anoppi
5. Appi
6. Äitipuoli
7. Isäpuoli
8. Veli
9. Sisko
10. Lapsi
11. Lapsipuoli / nykyisen kumppaninne lapsi
12. Vävy
13. Miniä
14. Lapsenlapsi
15. Isovanhempi
16. Täti
17. Setä tai eno
18. Veljen-/siskontytär
19. Veljen-/siskonpoika
20. Muu sukulainen
21. Ystävä
22. (Entinen) kollega/työtoveri
23. Naapuri
24. Entinen puoliso/kumppani
25. Pappi
26. Terapeutti tai muu ammattiauttaja
27. Taloudenhoitaja / kotiterveydenhoitopalvelujen tarjoaja
96. Ei mikään näistä

IF ((SP003_FromWhoHelp = a10 OR (SP003_FromWhoHelp = a11))

ELSE

SP027_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Kuka lapsista?
^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 lapsi;

IF (SP027_WhatChild = a96)

ENDIF

SP023_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Kirjaa lapsen nimi
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)



ENDIF
SP008_GiveHelp (GIVEN HELP IN THE TIME SINCE THE LAST INTERVIEW)

Seuraavaksi haluaisin kysyä avusta, jota olette antanut muille. Katsokaa korttia 29. Oletteko viime vuoden aikana 
auttanut henkilökohtaisesti millään tässä kortissa mainitulla tavalla kotitalouden ulkopuolista perheenjäsentä, ystävää 
tai naapuria?
KYSYMYS EI SISÄLLÄ OMISTA LASTENLAPSISTA HUOLEHTIMISTA, SITÄ KYSYTÄÄN MYÖHEMMIN KOHDASSA SP014
1. Kyllä
5. Ei

IF (SP008_GiveHelp = a1)

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
SP004_TypesOfHelp (WHICH TYPES OF HELP)

Katsokaa korttia 29. Millaista apua tämä henkilö on tarjonnut viimeksi kuluneen vuoden aikana?
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
SET OF 1. apua henkilökohtaisissa toimissa, kuten pukeutumisessa, kylpemisessä tai suihkussa 
käynnissä, syömisessä, sänkyyn menemisessä ja sängystä nousemisessa, wc:ssä käynnissä
2. apua käytännön töissä, kuten kodin korjaustöissä, puutarhanhoidossa, kuljetuksissa, ostosten 
tekemisessä, kotiaskareissa
3. apua paperitöissä, kuten lomakkeiden täyttämisessä taikka raha- tai lakiasioiden hoitamisessa

SP005_HowOftenHelpRec (HOW OFTEN RECEIVED HELP FROM THIS PERSON)
Kuinka usein olette viime vuoden aikana kaiken kaikkiaan saanut kyseistä apua tältä henkilöltä? 
Saitteko apua
Lue ääneen. ;
1. Noin päivittäin
2. Noin viikoittain
3. Noin kuukausittain
4. Harvemmin

IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[cnt1] 

ENDIF

SP028_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Onko tämä ^FL_SP028_2;, jonka mainitsitte aiemmin?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Toinen henkilö ;

SP007_OtherHelper (ANY OTHER HELPER FROM OUTSIDE THE HOUSEHOLD)
(Katsokaa korttia 29) Onko kukaan muu kotitalouden ulkopuolinen perheenjäsen, ystävä tai 
naapuri auttanut teitä henkilökohtaisissa toimissa tai käytännön kodinhoitotoimissa?
1. Kyllä
5. Ei

SP009_ToWhomGiveHelp (TO WHOM DID YOU GIVE HELP)
Ketä [muuta] kotitalouden ulkopuolista perheenjäsentä, ystävää tai naapuria olette auttanut [useimmin] viime 
vuoden aikana?
1. Puoliso/kumppani
2. Äiti
3. Isä
4. Anoppi
5. Appi
6. Äitipuoli
7. Isäpuoli
8. Veli
9. Sisko
10. Lapsi
11. Lapsipuoli / nykyisen kumppaninne lapsi
12. Vävy
13. Miniä
14. Lapsenlapsi
15. Isovanhempi
16. Täti
17. Setä tai eno
18. Veljen-/siskontytär
19. Veljen-/siskonpoika
20. Muu sukulainen
21. Ystävä
22. (Entinen) kollega/työtoveri
23. Naapuri
24. Entinen puoliso/kumppani
25. Pappi
26. Terapeutti tai muu ammattiauttaja
27. Taloudenhoitaja / kotiterveydenhoitopalvelujen tarjoaja
96. Ei mikään näistä

IF ((SP009_ToWhomGiveHelp = a10 OR (SP009_ToWhomGiveHelp = a11))

SP029_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Kuka lapsista?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];



ELSE

ENDIF
SP010_TypesOfHelpGiven (WHICH TYPES OF HELP)

Katsokaa korttia 29. Millaista apua olette tarjonnut tälle henkilölle viimeksi kuluneen vuoden aikana?
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
SET OF 1. apua henkilökohtaisissa toimissa, kuten pukeutumisessa, kylpemisessä tai suihkussa käynnissä, 
syömisessä, sänkyyn menemisessä ja sängystä nousemisessa, wc:ssä käynnissä
2. apua käytännön töissä, kuten kodin korjaustöissä, puutarhanhoidossa, kuljetuksissa, ostosten tekemisessä, 
kotiaskareissa
3. apua paperitöissä, kuten lomakkeiden täyttämisessä taikka raha- tai lakiasioiden hoitamisessa

SP011_HowOftGiveHelp (HOW OFTEN GIVE HELP)
Kuinka usein olette viimeksi kuluneen vuoden aikana kaiken kaikkiaan antanut kyseistä apua tälle henkilölle? Oliko 
se
Lue ääneen. ;
1. Noin päivittäin
2. Noin viikoittain
3. Noin kuukausittain
4. Harvemmin

IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[1] LOOP cnt2 := 2 TO 3

^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Muu lapsi;

IF (SP029_WhatChild = a96)

ENDIF

SP024_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Kirjaa lapsen nimi
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

SP030_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Onko tämä [{Läheinen}], jonka mainitsitte aiemmin?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Toinen henkilö ;

SP013_GiveHelpToOth (HAVE YOU GIVEN HELP TO OTHERS)
(Katsokaa korttia 29) Oletteko antanut apua kellekään muulle kotitalouden ulkopuoliselle perheenjäsenelle, 
ystävälle tai naapurille henkilökohtaisissa toimissa tai käytännön kodinhoitotoimissa?
1. Kyllä
5. Ei

IF (HelpFromOutside[cnt2 - 1].SP013_GiveHelpToOth = a1)

SP009_ToWhomGiveHelp (TO WHOM DID YOU GIVE HELP)
Ketä [muuta] kotitalouden ulkopuolista perheenjäsentä, ystävää tai naapuria olette auttanut 
[useimmin] viime vuoden aikana?
1. Puoliso/kumppani
2. Äiti
3. Isä
4. Anoppi
5. Appi
6. Äitipuoli
7. Isäpuoli
8. Veli
9. Sisko
10. Lapsi
11. Lapsipuoli / nykyisen kumppaninne lapsi
12. Vävy
13. Miniä
14. Lapsenlapsi
15. Isovanhempi
16. Täti
17. Setä tai eno
18. Veljen-/siskontytär
19. Veljen-/siskonpoika
20. Muu sukulainen
21. Ystävä
22. (Entinen) kollega/työtoveri
23. Naapuri
24. Entinen puoliso/kumppani
25. Pappi
26. Terapeutti tai muu ammattiauttaja



ENDIF
IF ((Sec_CH.CH021_NoGrandChild > 0 OR (MN039_NumGrCh > 0))

ENDLOOP
ENDIF

27. Taloudenhoitaja / kotiterveydenhoitopalvelujen tarjoaja
96. Ei mikään näistä

IF ((SP009_ToWhomGiveHelp = a10 OR (SP009_ToWhomGiveHelp = a11))

ELSE

ENDIF
SP010_TypesOfHelpGiven (WHICH TYPES OF HELP)

Katsokaa korttia 29. Millaista apua olette tarjonnut tälle henkilölle viimeksi kuluneen vuoden aikana?
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
SET OF 1. apua henkilökohtaisissa toimissa, kuten pukeutumisessa, kylpemisessä tai suihkussa 
käynnissä, syömisessä, sänkyyn menemisessä ja sängystä nousemisessa, wc:ssä käynnissä
2. apua käytännön töissä, kuten kodin korjaustöissä, puutarhanhoidossa, kuljetuksissa, ostosten 
tekemisessä, kotiaskareissa
3. apua paperitöissä, kuten lomakkeiden täyttämisessä taikka raha- tai lakiasioiden hoitamisessa

SP011_HowOftGiveHelp (HOW OFTEN GIVE HELP)
Kuinka usein olette viimeksi kuluneen vuoden aikana kaiken kaikkiaan antanut kyseistä apua tälle 
henkilölle? Oliko se
Lue ääneen. ;
1. Noin päivittäin
2. Noin viikoittain
3. Noin kuukausittain
4. Harvemmin

IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[cnt2] 

SP029_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Kuka lapsista?
^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 lapsi;

IF (SP029_WhatChild = a96)

ENDIF

SP024_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Kirjaa lapsen nimi
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

SP030_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Onko tämä [{Läheinen}], jonka mainitsitte aiemmin?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Toinen henkilö ;

SP013_GiveHelpToOth (HAVE YOU GIVEN HELP TO OTHERS)
(Katsokaa korttia 29) Oletteko antanut apua kellekään muulle kotitalouden ulkopuoliselle 
perheenjäsenelle, ystävälle tai naapurille henkilökohtaisissa toimissa tai käytännön 
kodinhoitotoimissa?
1. Kyllä
5. Ei

SP014_LkAftGrCh (LOOK AFTER GRANDCHILDREN)
Oletteko viime vuoden aikana säännöllisesti tai silloin tällöin hoitanut [lastenlastanne/ lastenlapsianne] ilman että 
heidän vanhempansa ovat läsnä?
1. Kyllä
5. Ei

IF (SP014_LkAftGrCh = a1)

SP015_ParentLkAftGrChild (PARENTS FROM GRANDCHILDREN)



ENDIF
IF (MN013_HHSize > 1)

ENDIF

Kuka/Ketkä lapsistasi on/ovat hoitamiesi [lapsenlapsen vanhempi/ lastenlasten vanhemmat] ?
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
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. kuollut lapsi /kuolleet lapset ;

LOOP cnt3 := 1 TO 20

ENDLOOP

IF ((cnt3 IN (SP015_ParentLkAftGrChild))

ENDIF

SP016_HowOftGrCh (HOW OFTEN DO YOU LOOK AFTER GRANDCHILDREN)
Kuinka usein olette keskimäärin hoitanut lapsenne ^FLChildName; lasta/lapsia viimeksi 
kuluneen vuoden aikana?
Lue ääneen. ;
1. Noin päivittäin
2. Noin viikoittain
3. Noin kuukausittain
4. Harvemmin

[cnt3] 

SP018_GiveHelpInHH (GIVEN HELP TO SOMEONE IN THE HOUSEHOLD)
Jutellaanpa hieman auttamisesta omassa kotitaloudessanne. Asuuko tässä kotitaloudessa ketään, jota olette 
auttanut säännöllisesti viime vuoden aikana jokapäiväisissä toiminnoissa, kuten peseytymisessä, sängystä 
nousemisessa tai pukeutumisessa?
Säännöllisellä tarkoitamme päivittäistä tai lähes päivittäistä auttamista vähintään kolmena kuukautena. Emme 
tarkoita auttamista perheenjäsenten lyhytaikaisen sairauden ajalta.
1. Kyllä
5. Ei

IF (SP018_GiveHelpInHH = a1)

SP019_ToWhomGiveHelpInHH (TO WHOM GIVEN HELP IN THIS HOUSEHOLD)
Ketä olette auttaneet?
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
SET OF 1. Puoliso/kumppani
2. Äiti
3. Isä
4. Anoppi
5. Appi
6. Äitipuoli
7. Isäpuoli
8. Veli
9. Sisko
10. Lapsi
11. Lapsipuoli / nykyisen kumppaninne lapsi
12. Vävy
13. Miniä
14. Lapsenlapsi
15. Isovanhempi
16. Täti
17. Setä tai eno
18. Veljen-/siskontytär
19. Veljen-/siskonpoika
20. Muu sukulainen
21. Ystävä
22. (Entinen) kollega/työtoveri
23. Naapuri
24. Entinen puoliso/kumppani
25. Pappi
26. Terapeutti tai muu ammattiauttaja
27. Taloudenhoitaja / kotiterveydenhoitopalvelujen tarjoaja
96. Ei mikään näistä

CHECK: (NOT((count(SP019_ToWhomGiveHelpInHH) > 1 AND ((96 IN (SP019_ToWhomGiveHelpInHH)))) [Ette 
voi valita vaihtoehtoa ""Ei mikään näistä"" yhdessä toisen vastauksen kanssa. Pyytäisin muuttamaan 
vastaustanne.;] IF (((a10 IN (SP019_ToWhomGiveHelpInHH) OR ((a11 IN (SP019_ToWhomGiveHelpInHH)))

SP031_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Kuka lapsi / ketkä lapset?
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];



ENDIF
IF ((NOT((a96 IN (Sec_PH.Health_B2.PH048_HeADLa)) AND (NOT((a96 IN (Sec_PH.Health_B2.PH049_HeADLb))))

ELSE

ENDIF

^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 lapsi;

IF ((a96 IN (SP031_WhatChild))

ENDIF

SP025_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Kirjaa lapsen nimi
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

SP032_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Oletko maininnut nämä henkilöt aiemmin? / Oletko maininnut tämän henkilön aiemmin?
SET OF ^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Toinen henkilö ;

SP020_RecHelpPersCareInHH (SOMEONE IN THIS HOUSEHOLD HELPED YOU REGULARLY WITH PERSONAL CARE)
Entä asuuko tässä kotitaloudessa ketään, joka on auttanut teitä säännöllisesti viime vuoden aikana 
jokapäiväisissä toiminnoissa, kuten peseytymisessä, sängystä nousemisessa tai pukeutumisessa?
Säännöllisellä tarkoitamme päivittäistä tai lähes päivittäistä apua vähintään kolmena kuukautena. Emme 
tarkoita auttamista lyhytaikaisen sairauden aikana.
1. Kyllä
5. Ei

IF (SP020_RecHelpPersCareInHH = a1)

SP021_FromWhomHelpInHH (WHO HELPES YOU WITH PERSONAL CARE IN THE HOUSEHOLD)
Kuka teitä auttoi?
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
SET OF 1. Puoliso/kumppani
2. Äiti
3. Isä
4. Anoppi
5. Appi
6. Äitipuoli
7. Isäpuoli
8. Veli
9. Sisko
10. Lapsi
11. Lapsipuoli / nykyisen kumppaninne lapsi
12. Vävy
13. Miniä
14. Lapsenlapsi
15. Isovanhempi
16. Täti
17. Setä tai eno
18. Veljen-/siskontytär
19. Veljen-/siskonpoika
20. Muu sukulainen
21. Ystävä
22. (Entinen) kollega/työtoveri
23. Naapuri
24. Entinen puoliso/kumppani
25. Pappi
26. Terapeutti tai muu ammattiauttaja
27. Taloudenhoitaja / kotiterveydenhoitopalvelujen tarjoaja
96. Ei mikään näistä

CHECK: (NOT((count(SP021_FromWhomHelpInHH) > 1 AND ((96 IN (SP021_FromWhomHelpInHH)))) 
[Ette voi valita vaihtoehtoa ""Ei mikään näistä"" yhdessä toisen vastauksen kanssa. Pyytäisin 
muuttamaan vastaustanne.;] IF (((a10 IN (SP021_FromWhomHelpInHH) OR ((a11 IN 
(SP021_FromWhomHelpInHH)))

SP033_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Kuka lapsi / ketkä lapset?
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];



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

ENDIF
SP022_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN SP)

TARKISTUS: Kuka vastasi tämän osion kysymyksiin?
1. Vain vastaaja
2. Vastaaja ja sijaisvastaaja
3. Vain sijaisvastaaja

ENDIF
ENDIF

ELSE

ENDIF

^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 lapsi;

IF ((a96 IN (SP033_WhatChild))

ENDIF

SP026_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Kirjaa lapsen nimi
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

SP034_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Oletko maininnut nämä henkilöt aiemmin? / Oletko maininnut tämän henkilön aiemmin?
SET OF ^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Toinen henkilö ;

IF (piMode = a1)

ELSE

ENDIF
IF (MN007_NumFinR = 1)

IF (piMode = a2)

ENDIF

CM003_RespFin (CHOICE RESPONDENT FINANCE)
Myöhemmin tässä haastattelussa esitetään kysymyksiä kotitalouden ja perheen raha-asioista, kuten 
esimerkiksi säästöistänne vanhuuden varalle ja taloudellisesta tuesta lapsille ja muille sukulaisille. Vain yhden 
henkilön tarvitsee vastata näihin kysymyksiin. Kuka teistä pystyisi vastamaan parhaiten raha-asioita 
koskeviin kysymyksiin?
Koodaa raha-asioille vain yksi vastaaja
1. ^MN002_Person[1].Name;
2. ^MN002_Person[2].Name;

FT001_Intro (INTRODUCTION FINANCIAL TRANSFERS)
Jotkut antavat taloudellisia tai aineellisia lahjoja tai tukea muille, kuten vanhemmille, lapsille, lastenlapsille, muille 
sukulaisille tai ystäville tai naapureille, ja toiset taas eivät.
1. Jatka

FT002_GiveFiGift250 (GIVEN FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Ajatelkaa viimeksi kulunutta vuotta. Kun ei oteta huomioon yhteistä asuntoa tai yhteistä ruokataloutta, oletteko te 
[tai] [miehenne/ vaimonne/ kumppaninne] antanut kenellekään tämän kotitalouden piirissä asuvalle tai 
kotitalouden ulkopuoliselle henkilölle taloudellisia tai aineellisia lahjoja tai tukea, joka on arvoltaan vähintään 
^FL250; ^FLCurr;?
Taloudellisella tuella tai lahjalla tarkoitamme rahan antamista tai erilaisten kulujen maksamista, esimerkiksi 
sairaanhoitoon, vakuutukseen, koulutukseen tai asunnon käsirahan maksamiseen liittyvien kulujen maksamista. 
Älkää ottako huomioon lainoja tai lahjoituksia hyväntekeväisyyteen.
1. Kyllä
5. Ei

IF (FT002_GiveFiGift250 = a1)

FT003_ToWhomFiGift250 (TO WHOM DID YOU PROVIDE FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)



Kenelle[muulle] te annoitte[tai]^FL_FT003_3;[miehenne/ vaimonne/ kumppaninne] antoi taloudellisen lahjan 
tai tukea [viime vuoden aikana]? [Nimetkää se henkilö, jolle annoitte tai jota autoitte eniten.]
Tämän 'antamisloopin' avulla voidaan käydä läpi enintään kolme tuen saajaa.
1. Puoliso/kumppani
2. Äiti
3. Isä
4. Anoppi
5. Appi
6. Äitipuoli
7. Isäpuoli
8. Veli
9. Sisko
10. Lapsi
11. Lapsipuoli / nykyisen kumppaninne lapsi
12. Vävy
13. Miniä
14. Lapsenlapsi
15. Isovanhempi
16. Täti
17. Setä tai eno
18. Veljen-/siskontytär
19. Veljen-/siskonpoika
20. Muu sukulainen
21. Ystävä
22. (Entinen) kollega/työtoveri
23. Naapuri
24. Entinen puoliso/kumppani
25. Pappi
26. Terapeutti tai muu ammattiauttaja
27. Taloudenhoitaja / kotiterveydenhoitopalvelujen tarjoaja
96. Ei mikään näistä

IF ((FT003_ToWhomFiGift250 = a10 OR (FT003_ToWhomFiGift250 = a11))

ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[1] LOOP cnt1 := 2 TO 3

FT032_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Kuka lapsista?
^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 lapsi;

IF (FT032_WhatChild = a96)

ENDIF

FT022_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Kirjaa lapsen nimi
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT033_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Onko kyseessä ^FL_FT033_2;, jonka mainitsitte aiemmin?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Toinen henkilö ;

FT007_OthPFiGift250 (OTHER PERSONS GIVEN FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Ajatellaan vielä viimeksi kulunutta vuotta: Onko ketään muuta kotitalouteenne kuuluvaa tai 
kotitaloutenne ulkopuolista henkilöä, jolle te olette [tai] [teidän] [miehenne on/ vaimonne on/ 
kumppaninne on] antanut taloudellisia tai aineellisia lahjoja tai tukea, joka on arvoltaan vähintään 
^FL250; ^FLCurr;?
1. Kyllä
5. Ei

IF (FT_Given_FinancialAssistance_LOOP[cnt1 - 1].FT007_OthPFiGift250 = a1)



FT003_ToWhomFiGift250 (TO WHOM DID YOU PROVIDE FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Kenelle[muulle] te annoitte[tai]^FL_FT003_3;[miehenne/ vaimonne/ kumppaninne] antoi 
taloudellisen lahjan tai tukea [viime vuoden aikana]? [Nimetkää se henkilö, jolle annoitte tai jota 
autoitte eniten.]
Tämän 'antamisloopin' avulla voidaan käydä läpi enintään kolme tuen saajaa.
1. Puoliso/kumppani
2. Äiti
3. Isä
4. Anoppi
5. Appi
6. Äitipuoli
7. Isäpuoli
8. Veli
9. Sisko
10. Lapsi
11. Lapsipuoli / nykyisen kumppaninne lapsi
12. Vävy
13. Miniä
14. Lapsenlapsi
15. Isovanhempi
16. Täti
17. Setä tai eno
18. Veljen-/siskontytär
19. Veljen-/siskonpoika
20. Muu sukulainen
21. Ystävä
22. (Entinen) kollega/työtoveri
23. Naapuri
24. Entinen puoliso/kumppani
25. Pappi
26. Terapeutti tai muu ammattiauttaja
27. Taloudenhoitaja / kotiterveydenhoitopalvelujen tarjoaja
96. Ei mikään näistä

IF ((FT003_ToWhomFiGift250 = a10 OR (FT003_ToWhomFiGift250 = a11))

ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 3)

FT032_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Kuka lapsista?
^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 lapsi;

IF (FT032_WhatChild = a96)

ENDIF

FT022_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Kirjaa lapsen nimi
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT033_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Onko kyseessä ^FL_FT033_2;, jonka mainitsitte aiemmin?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Toinen henkilö ;

FT007_OthPFiGift250 (OTHER PERSONS GIVEN FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Ajatellaan vielä viimeksi kulunutta vuotta: Onko ketään muuta kotitalouteenne kuuluvaa 
tai kotitaloutenne ulkopuolista henkilöä, jolle te olette [tai] [teidän] [miehenne on/ 
vaimonne on/ kumppaninne on] antanut taloudellisia tai aineellisia lahjoja tai tukea, joka 
on arvoltaan vähintään ^FL250; ^FLCurr;?
1. Kyllä
5. Ei



ENDIF
FT008_Intro2 (INTRODUCTION RECEIVE)

Kysyimme juuri mahdollisesti antamistanne rahallisista tai aineellisista lahjoista tai tuesta. Nyt haluaisimme kuulla, 
oletteko te itse mahdollisesti saanut tämänkaltaisia lahjoja tai tukea.
1. Jatka

FT009_RecFiGift250 (RECEIVED FINANCIAL GIFT OF 250 OR MORE)
Ajatelkaa viimeksi kulunutta vuotta. Kun ei oteta huomioon yhteistä asuntoa tai yhteistä ruokataloutta, oletteko te
[tai]^FL_FT009_2;[miehenne/ vaimonne/ kumppaninne] saanut keneltäkään tähän kotitalouteen kuuluvalta tai 
kotitalouden ulkopuoliselta henkilöltä taloudellisia tai aineellisia lahjoja tai tukea, joka on arvoltaan vähintään 
^FL250; ^FLCurr;?
Taloudellisella tuella tai lahjalla tarkoitamme rahan antamista tai erilaisten kulujen maksamista, esimerkiksi 
sairaanhoitoon, vakuutukseen, koulutukseen tai asunnon käsirahan maksamiseen liittyvien kulujen maksamista. 
Älkää ottako huomioon lainoja tai perintöjä.
1. Kyllä
5. Ei

IF (FT009_RecFiGift250 = a1)

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
[cnt1] 

FT010_FromWhoFiGift250 (FROM WHOM RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Kuka  [muu] on antanut teille tai [miehellenne/ vaimollenne/ kumppanillenne] taloudellisen lahjan tai tukea 
[viime vuoden aikana] ? [Nimetkää se henkilö, joka antoi tai auttoi eniten.]
Haastattelutyökalun 'saamisloopin' avulla voidaan käydä läpi enintään kolme tuen antajaa.
1. Puoliso/kumppani
2. Äiti
3. Isä
4. Anoppi
5. Appi
6. Äitipuoli
7. Isäpuoli
8. Veli
9. Sisko
10. Lapsi
11. Lapsipuoli / nykyisen kumppaninne lapsi
12. Vävy
13. Miniä
14. Lapsenlapsi
15. Isovanhempi
16. Täti
17. Setä tai eno
18. Veljen-/siskontytär
19. Veljen-/siskonpoika
20. Muu sukulainen
21. Ystävä
22. (Entinen) kollega/työtoveri
23. Naapuri
24. Entinen puoliso/kumppani
25. Pappi
26. Terapeutti tai muu ammattiauttaja
27. Taloudenhoitaja / kotiterveydenhoitopalvelujen tarjoaja
96. Ei mikään näistä

IF ((FT010_FromWhoFiGift250 = a10 OR (FT010_FromWhoFiGift250 = a11))

ELSE

FT034_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Kuka lapsista?
^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 lapsi;

IF (FT034_WhatChild = a96)

ENDIF

FT023_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Kirjaa lapsen nimi
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

FT035_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Onko kyseessä ^FL_FT035_2;, jonka mainitsitte aiemmin?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];



ENDIF
IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[1] LOOP cnt2 := 2 TO 3

ENDIF

^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Toinen henkilö ;

FT014_FromOthPFiGift250 (FROM OTHER PERSONS RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
(Ajatellaan vielä viimeistä vuotta). Onko ketään muuta tähän kotitalouteen kuuluvaa tai kotitalouden 
ulkopuolista henkilöä, joka on antanut teille[tai]^FL_FT014_2;[miehellenne/ vaimollenne/ 
kumppanillenne] taloudellisia tai aineellisia lahjoja tai tukea, joka on arvoltaan vähintään ^FL250; 
^FLCurr;?
1. Kyllä
5. Ei

IF (FT_Provide_FinancialAssistance_LOOP[cnt2 - 1].FT014_FromOthPFiGift250 = a1)

FT010_FromWhoFiGift250 (FROM WHOM RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Kuka  [muu] on antanut teille tai [miehellenne/ vaimollenne/ kumppanillenne] taloudellisen 
lahjan tai tukea [viime vuoden aikana] ? [Nimetkää se henkilö, joka antoi tai auttoi eniten.]
Haastattelutyökalun 'saamisloopin' avulla voidaan käydä läpi enintään kolme tuen antajaa.
1. Puoliso/kumppani
2. Äiti
3. Isä
4. Anoppi
5. Appi
6. Äitipuoli
7. Isäpuoli
8. Veli
9. Sisko
10. Lapsi
11. Lapsipuoli / nykyisen kumppaninne lapsi
12. Vävy
13. Miniä
14. Lapsenlapsi
15. Isovanhempi
16. Täti
17. Setä tai eno
18. Veljen-/siskontytär
19. Veljen-/siskonpoika
20. Muu sukulainen
21. Ystävä
22. (Entinen) kollega/työtoveri
23. Naapuri
24. Entinen puoliso/kumppani
25. Pappi
26. Terapeutti tai muu ammattiauttaja
27. Taloudenhoitaja / kotiterveydenhoitopalvelujen tarjoaja
96. Ei mikään näistä

IF ((FT010_FromWhoFiGift250 = a10 OR (FT010_FromWhoFiGift250 = a11))

ELSE

FT034_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Kuka lapsista?
^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 lapsi;

IF (FT034_WhatChild = a96)

ENDIF

FT023_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Kirjaa lapsen nimi
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

FT035_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Onko kyseessä ^FL_FT035_2;, jonka mainitsitte aiemmin?



ENDIF
FT015_EverRecInh5000 (EVER RECEIVED GIFT OR INHERITED MONEY 5000 OR MORE)

[Lukuun ottamatta suuria lahjoja, joista olemme ehkä jo puhuneet/ Viime haastattelumme jälkeen], oletteko te[tai]
^FL_FT015_2;[miehenne/ vaimonne/ kumppaninne][koskaan/ {Esiladattu kuukausi ja vuosi}] saanut lahjaa tai 
perinyt rahaa, tavaroita tai kiinteistöjä, joiden arvo on yli ^FL5000; ^FLCurr;?
Lukuun ottamatta jo mainitsemianne lahjoja
1. Kyllä
5. Ei

IF (FT015_EverRecInh5000 = a1)

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[cnt2] 

ENDIF

^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Toinen henkilö ;

FT014_FromOthPFiGift250 (FROM OTHER PERSONS RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
(Ajatellaan vielä viimeistä vuotta). Onko ketään muuta tähän kotitalouteen kuuluvaa tai 
kotitalouden ulkopuolista henkilöä, joka on antanut teille[tai]^FL_FT014_2;[miehellenne/ 
vaimollenne/ kumppanillenne] taloudellisia tai aineellisia lahjoja tai tukea, joka on 
arvoltaan vähintään ^FL250; ^FLCurr;?
1. Kyllä
5. Ei

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

ENDIF
FT017_FromWhomRecInh5000 (FROM WHOM INHERITED 5000 OR MORE)

Keneltä te[tai][miehenne/ vaimonne/ kumppaninne] saitte tämän lahjan tai perinnön?
1. Puoliso/kumppani
2. Äiti
3. Isä
4. Anoppi
5. Appi
6. Äitipuoli
7. Isäpuoli
8. Veli
9. Sisko
10. Lapsi
11. Lapsipuoli / nykyisen kumppaninne lapsi
12. Vävy
13. Miniä
14. Lapsenlapsi
15. Isovanhempi
16. Täti
17. Setä tai eno
18. Veljen-/siskontytär
19. Veljen-/siskonpoika
20. Muu sukulainen
21. Ystävä
22. (Entinen) kollega/työtoveri
23. Naapuri
24. Entinen puoliso/kumppani
25. Pappi
26. Terapeutti tai muu ammattiauttaja
27. Taloudenhoitaja / kotiterveydenhoitopalvelujen tarjoaja
96. Ei mikään näistä

IF ((FT017_FromWhomRecInh5000 = a10 OR (FT017_FromWhomRecInh5000 = a11))

FT016_YearRecInh5000 (IN WHICH YEAR GIFT OR INHERITANCE RECEIVED)
[Ajatelkaa suurinta lahjaa tai perintöä, jonka olette saanut.] Minä vuonna te[tai][miehenne/ vaimonne/ 
kumppaninne] sai sen?
NUMBER [1905..2020]

FT036_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Kuka lapsista?
^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];



ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 5)

ENDIF
[1] LOOP cnt3 := 2 TO 5

^FLChild[20];
96. Muu lapsi;

IF (FT036_WhatChild = a96)

ENDIF

FT024_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Kirjaa lapsen nimi
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT037_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Onko kyseessä ^FL_FT037_2;, jonka mainitsitte aiemmin?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Toinen henkilö ;

FT020_MoreRecInh5000 (ANY FURTHER GIFT OR INHERITANCE)
Saitteko te  [tai] [miehenne/ vaimonne/ kumppaninne] mitään muita lahjoja tai perintöä, jotka olivat 
arvoltaan enemmän kuin ^FL5000; ^FLCurr; ^FL_FT020_5; ?
1. Kyllä
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)

Keneltä te[tai][miehenne/ vaimonne/ kumppaninne] saitte tämän lahjan tai perinnön?
1. Puoliso/kumppani
2. Äiti
3. Isä
4. Anoppi
5. Appi
6. Äitipuoli
7. Isäpuoli
8. Veli
9. Sisko
10. Lapsi
11. Lapsipuoli / nykyisen kumppaninne lapsi
12. Vävy
13. Miniä
14. Lapsenlapsi
15. Isovanhempi
16. Täti
17. Setä tai eno
18. Veljen-/siskontytär
19. Veljen-/siskonpoika
20. Muu sukulainen
21. Ystävä
22. (Entinen) kollega/työtoveri
23. Naapuri
24. Entinen puoliso/kumppani
25. Pappi
26. Terapeutti tai muu ammattiauttaja
27. Taloudenhoitaja / kotiterveydenhoitopalvelujen tarjoaja
96. Ei mikään näistä

IF ((FT017_FromWhomRecInh5000 = a10 OR (FT017_FromWhomRecInh5000 = a11))

FT016_YearRecInh5000 (IN WHICH YEAR GIFT OR INHERITANCE RECEIVED)
[Ajatelkaa suurinta lahjaa tai perintöä, jonka olette saanut.] Minä vuonna te[tai]
[miehenne/ vaimonne/ kumppaninne] sai sen?
NUMBER [1905..2020]

FT036_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Kuka lapsista?
^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];



ENDIF
FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE (EVER GIVEN GIFT 5000 OR MORE)

[Lukuun ottamatta suuria lahjoja, joista jo olemme mahdollisesti puhuneet/ Viime haastattelumme jälkeen], 
oletteko te[tai]^FL_FT025_2;[miehenne/ vaimonne/ kumppaninne]^FL_FT025_7;[koskaan] antanut lahjana rahaa, 
tavaroita tai kiinteistöjä, joiden arvo on yli ^FL5000; ^FLCurr;?
Lukuun ottamatta jo mainitsemianne lahjoja
1. Kyllä
5. Ei

IF (FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE = a1)

ENDLOOP
ENDIF

ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 5)

ENDIF
[cnt3] 

^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Muu lapsi;

IF (FT036_WhatChild = a96)

ENDIF

FT024_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Kirjaa lapsen nimi
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT037_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Onko kyseessä ^FL_FT037_2;, jonka mainitsitte aiemmin?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Toinen henkilö ;

FT020_MoreRecInh5000 (ANY FURTHER GIFT OR INHERITANCE)
Saitteko te  [tai] [miehenne/ vaimonne/ kumppaninne] mitään muita lahjoja tai perintöä, 
jotka olivat arvoltaan enemmän kuin ^FL5000; ^FLCurr; ^FL_FT020_5; ?
1. Kyllä
5. Ei

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

ENDIF
FT027_ToWhomGivInh5000 (TO WHOM GIVEN 5000 OR MORE)

Kenelle te annoitte[tai][miehenne/ vaimonne/ kumppaninne] antoi tämän lahjan?
1. Puoliso/kumppani
2. Äiti
3. Isä
4. Anoppi
5. Appi
6. Äitipuoli
7. Isäpuoli
8. Veli
9. Sisko
10. Lapsi
11. Lapsipuoli / nykyisen kumppaninne lapsi
12. Vävy
13. Miniä
14. Lapsenlapsi
15. Isovanhempi
16. Täti
17. Setä tai eno
18. Veljen-/siskontytär
19. Veljen-/siskonpoika
20. Muu sukulainen
21. Ystävä
22. (Entinen) kollega/työtoveri
23. Naapuri
24. Entinen puoliso/kumppani
25. Pappi
26. Terapeutti tai muu ammattiauttaja
27. Taloudenhoitaja / kotiterveydenhoitopalvelujen tarjoaja
96. Ei mikään näistä

IF ((FT027_ToWhomGivInh5000 = a10 OR (FT027_ToWhomGivInh5000 = a11))

FT026_YearGivInh5000 (IN WHICH YEAR GIFT GIVEN)
[Ajatelkaa suurinta lahjaa, jonka olette antanut.] Minä vuonna te annoitte[tai][miehenne/ vaimonne/ 
kumppaninne] antoi sen?
NUMBER [1905..2020]



ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 5)

ENDIF
[1] LOOP cnt4 := 2 TO 5

FT038_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Kuka lapsista?
^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 lapsi;

IF (FT038_WhatChild = a96)

ENDIF

FT028_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Kirjaa lapsen nimi
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT039_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Onko kyseessä ^FL_FT039_2;, jonka mainitsitte aiemmin?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Toinen henkilö ;

FT031_MoreGivInh5000 (ANY FURTHER GIFT)
Annoitteko te [tai] [antoiko miehenne/ antoiko vaimonne/ antoiko kumppaninne] muita lahjoja, joiden 
arvo oli yli ^FL5000; ^FLCurr;?
1. Kyllä
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)

Kenelle te annoitte[tai][miehenne/ vaimonne/ kumppaninne] antoi tämän lahjan?
1. Puoliso/kumppani
2. Äiti
3. Isä
4. Anoppi
5. Appi
6. Äitipuoli
7. Isäpuoli
8. Veli
9. Sisko
10. Lapsi
11. Lapsipuoli / nykyisen kumppaninne lapsi
12. Vävy
13. Miniä
14. Lapsenlapsi
15. Isovanhempi
16. Täti
17. Setä tai eno
18. Veljen-/siskontytär
19. Veljen-/siskonpoika
20. Muu sukulainen
21. Ystävä
22. (Entinen) kollega/työtoveri
23. Naapuri
24. Entinen puoliso/kumppani

FT026_YearGivInh5000 (IN WHICH YEAR GIFT GIVEN)
[Ajatelkaa suurinta lahjaa, jonka olette antanut.] Minä vuonna te annoitte[tai][miehenne/ 
vaimonne/ kumppaninne] antoi sen?
NUMBER [1905..2020]



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

ENDIF

ENDIF
FT021_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN FT)

TARKISTUS: Kuka vastasi tämän osion kysymyksiin?
1. Vain vastaaja
2. Vastaaja ja sijaisvastaaja
3. Vain sijaisvastaaja

ENDLOOP
ENDIF

25. Pappi
26. Terapeutti tai muu ammattiauttaja
27. Taloudenhoitaja / kotiterveydenhoitopalvelujen tarjoaja
96. Ei mikään näistä

IF ((FT027_ToWhomGivInh5000 = a10 OR (FT027_ToWhomGivInh5000 = a11))

ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 5)

ENDIF
[cnt4] 

FT038_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Kuka lapsista?
^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 lapsi;

IF (FT038_WhatChild = a96)

ENDIF

FT028_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Kirjaa lapsen nimi
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT039_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Onko kyseessä ^FL_FT039_2;, jonka mainitsitte aiemmin?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Toinen henkilö ;

FT031_MoreGivInh5000 (ANY FURTHER GIFT)
Annoitteko te [tai] [antoiko miehenne/ antoiko vaimonne/ antoiko kumppaninne] muita 
lahjoja, joiden arvo oli yli ^FL5000; ^FLCurr;?
1. Kyllä
5. Ei

IF ((MN008_NumHHR = 1 AND (MN024_NursingHome = a1))

ENDIF
IF (MN008_NumHHR = 1)

HO001_Place (INTERVIEW IN HOUSE R)

Tehdäänkö haastattelu vastaajan talossa tai asunnossa?
1. Kyllä
5. Ei

IF (MN024_NursingHome = a2)

HO061_YrsAcc (YEARS IN ACCOMMODATION)
Nyt kysyisin hieman asumisestanne. Kuinka monta vuotta olette asunut nykyisessä asunnossanne?
Pyöristä kokonaisiin vuosiin



ELSE

NUMBER [1..120]

HO662_PayNursHome (OUT OF POCKET FOR NURSING HOME)
Täytyykö teidän maksaa itse hoitokotipaikastanne? Itse maksamisella tarkoitetaan kuluja, joita yksityinen tai 
julkinen vakuutus ei korvaa tai joita etuudet eivät kata. Kuluja voivat aiheuttaa asumisesta maksettava 
vuokra, ateriat, hoito, pyykinpesu tai muut asumisesta perittävät maksut ja palvelut, kuten vesi, sähkö, 
kaasu tai lämmitys.
1. Kyllä
5. Ei

IF (HO662_PayNursHome = a1)

ENDIF
HO075_OwnRealEstate (OWN REAL ESTATE)

Omistatteko muita asuntoja, loma-asuntoja, muita kiinteistöjä, muuta maaomaisuutta tai metsää, mukaan 
luettuna se asunto, jossa asuitte ennen tätä hoitokotia?
Älä laske mukaan loma-osakkeita, omaa yritystä
1. Kyllä
5. Ei

IF (HO075_OwnRealEstate = a1)

ENDIF

HO665_LastPayment (LAST PAYMENT)
Voitteko arvioida, kuinka paljon te itse maksatte normaalin kuukauden aikana?
Summa valuutassa ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (HO665_LastPayment = NONRESPONSE)

ENDIF
HO666_PayCoverNursHome (PAYMENT COVERING NURSING HOME)

Katsokaa korttia 30. Mitä tämä maksu kattoi?
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;. Lue tarvittaessa ääneen.
SET OF 1. Majoitus (huone)
2. Ateriat
3. (Sairaan)hoitopalvelut
4. Kuntoutus ja muut terveyspalvelut
5. Pyykinpesu
6. Maksut palveluista, kuten vesi-, sähkö-, kaasu- tai lämmitysmaksut
7. Muut kulut
96. Ei mitään yllä mainituista

CHECK: (NOT((count(HO666_PayCoverNursHome) > 1 AND ((96 IN (HO666_PayCoverNursHome)))) 
[Ette voi valita vaihtoehtoa ""Ei mikään näistä"" yhdessä toisen vastauksen kanssa. Pyytäisin 
muuttamaan vastaustanne.;]
HO080_NHCosts (INCOME SOURCES USED TO COVER NURSING HOME EXPENSES)

On tärkeää ymmärtää, miten ihmiset tulevat toimeen hoitokotikulujen kanssa. Meillä on vielä yksi 
kysymys, jolla arvioidaan toimeentulemistanne. Katsokaa korttia 31. Mitä näistä tulolähteistä 
käytetään kulujenne kattamiseksi?
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
SET OF 1. Eläkkeet (omat tai puolison)
2. Muut tulolähteet, kuten kiinteistöstä tai asunnosta saatu vuokratulo, elinkorko jne.
3. Varat tai säästöt (omat tai puolison), mukaan lukien henkivakuutukset
4. Lasten tai lastenlasten tarjoama taloudellinen tuki
5. Asumistuki tai muut julkiset etuudet
6. Eläkettä saavan hoitotuki
7. Yksityisen hoitovakuutuksen korvaukset
97. Muut tulolähteet (täsmennä)

IF ((a97 IN (HO080_NHCosts))

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

HO081_OtherNHCosts (OTHER INCOME SOURCES USED TO COVER NURSING HOME EXPENSES)
Mitä muita tulolähteitä?
STRING

HO076_ValueRE (VALUE OF REAL ESTATE)
Minkä arvoisia nämä kiinteistöt tai asunnot mielestänne olisivat, jos myisitte ne nyt?
Jos vastaaja omistaa kiinteistöjä ulkomailla, anna arvo valuutassa ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO076_ValueRE = 0 AND (HO076_ValueRE = RESPONSE))) [Summan on oltava nollaa 
suurempi;] IF (HO076_ValueRE = NONRESPONSE)

ENDIF
HO077_RecIncRe (RECEIVE INCOME OR RENT OF REAL ESTATE)

Saitteko tuloja tai vuokraa näistä kiinteistöistä vuonna ^FLLastYear;?
1. Kyllä
5. Ei

IF (HO077_RecIncRe = a1)

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

HO078_AmIncRe (AMOUNT INCOME OR RENT OF REAL ESTATE LAST YEAR)
Kuinka paljon saitte tuloja tai vuokraa näistä kiinteistöistä vuonna ^FLLastYear; verojen 
jälkeen?
Summa valuutassa ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (HO078_AmIncRe = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]



IF (MN024_NursingHome = a1)

HO002_OwnerTenant (OWNER, TENANT OR RENT FREE)
Katsokaa korttia 32. Onko kotitaloutenne siinä asunnossa, jossa asutte
Lue ääneen. ;
1. Omistaja
2. Asunto-osuuskunnan jäsen
3. Vuokralainen
4. Alivuokralainen
5. Asuu ilman että maksaa vuokraa asunnosta

IF (((HO002_OwnerTenant = a1 OR (HO002_OwnerTenant = a2) OR (HO002_OwnerTenant = a5))

ENDIF
IF ((HO002_OwnerTenant = a3 OR (HO002_OwnerTenant = a4))

ENDIF
IF ((HO002_OwnerTenant = a1 OR (HO002_OwnerTenant = a2))

HO067_PaymSimDwel (PAYMENT SIMILAR DWELLING)
Kuinka paljon arvioisitte joutuvanne maksamaan kuukausivuokraa, jos vuokraisitte vastaavan 
kalustamattoman asunnon vapailta markkinoilta tänään?
Jätä pois maksut ja palvelut, kuten sähkö tai lämmitys. Summa valuutassa ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO067_PaymSimDwel = 0 AND (HO067_PaymSimDwel = RESPONSE))) [Summan 
on oltava nollaa suurempi;] IF (HO067_PaymSimDwel = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

HO003_Period (RENT PAYMENT PERIOD)
[Palataanpa nykyiseen vuokraanne ja ajatellaan viime maksuanne/ Ajatellaanpa viime 
vuokranmaksuanne], minkä jakson se kattoi? Oliko se
Lue ääneen. ;
1. Viikko
2. Kuukausi
3. Kolme kuukautta
4. Puoli vuotta
5. Vuosi
97. Muu ajanjakso

IF (HO003_Period = a97)

ENDIF
HO605_LastPayment (LAST PAYMENT)

Kuinka suuri oli viimeksi maksamanne vuokra bruttona, eli vähentämättä siitä mahdollisesti 
saamaanne asumistukea?
Summa valuutassa ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO605_LastPayment = 0 AND (HO605_LastPayment = RESPONSE))) [Summan on 
oltava nollaa suurempi;] IF (HO605_LastPayment = NONRESPONSE)

ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a3)

ENDIF
HO007_LastPayIncl (LAST PAYMENT INCLUDE ALL CHARGES AND SERVICES)

Sisältyikö viimeksi maksamaanne vuokraan kaikki maksut ja palvelut, kuten vesi- ja jätemaksut, 
yleisten tilojen hoitokulut, sekä sähkö-, kaasu- tai lämmitysmaksut?
1. Kyllä
5. Ei

IF (HO007_LastPayIncl = a5)

ENDIF
IF ((HO002_OwnerTenant = a3 OR (HO002_OwnerTenant = a4))

ENDIF

HO004_OthPer (OTHER PERIOD)
Mitä muuta jaksoa tarkoitatte?
STRING

[Unfolding Bracket Sequence]

HO079_SocialHousing (SOCIAL HOUSING)
Asutteko tuetussa vuokra-asunnossa, kaupungin vuokra-asunnossa tai muussa 
vastaavassa asunnossa?
1. Kyllä
5. Ei

HO008_ExtRentIncl (CHARGES AND SERVICES)
Kuinka paljon arviolta maksoitte erilaisista maksuista ja palveluista, jotka eivät 
sisältyneet vuokraanne viime [viikon/ kuukauden/ kolmen kuukauden/ puolen vuoden/ 
vuoden] ajalta?
Summa valuutassa ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO008_ExtRentIncl = 0 AND (HO008_ExtRentIncl = RESPONSE))) 
[Summan on oltava nollaa suurempi;] IF (HO008_ExtRentIncl = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

HO010_BehRent (BEHIND WITH RENT)
Oletteko viimeksi kuluneen vuoden aikana ollut koskaan yli kaksi kuukautta myöhässä 
vuokranmaksussa?
1. Kyllä
5. Ei



ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant <> a5)

HO070_PercHouseOwn (PERCENTAGE HOUSE OWNED)
Kuinka suuren prosenttiosuuden tai osan tästä asunnosta te[ja][miehenne/ vaimonne/ 
kumppaninne] omistatte?
Syötä prosentti. Kumppanit: kysytty prosentti viittaa kummankin osuuden yhteenlaskettuun 
summaan. 0 on sallittu vain silloin, kun kumpikaan kumppani ei omista yhtään osaa.
NUMBER [0..100]

IF (HO070_PercHouseOwn > 0)

ENDIF

IF ((MN104_Householdmoved = 1 OR (MN101_Longitudinal = 0))

ENDIF
HO013_MortLoanProp (MORTGAGES OR LOANS ON PROPERTY)

Onko teillä tästä asunnosta tai kiinteistöstä lainaa tai kiinnityksiä?
1. Kyllä
5. Ei

IF (HO013_MortLoanProp = a1)

ENDIF

HO611_AcqProp (HOW PROPERTY ACQUIRED)
Katsokaa korttia 33. Kuinka hankitte tämän asunnon tai kiinteistön?
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.; Jos vastaaja sai asunnon tai kiinteistön 
valtiolta tai kunnalta ilman korvausta, koodaa 6.
SET OF 1. Hankki tai rakensi sen omilla varoilla tai säästöjen turvin
2. Hankki tai rakensi sen lainan tai kiinnityksen avulla
3. Hankki tai rakensi sen perheeltä (ml. omat tai puolison vanhemmat) saadun 
avun tai tuen avulla
4. Sai sen perintönä
5. Sai sen lahjana
6. Hankki sen muulla tavalla

HO012_YearHouse (YEAR ACQUIRED THE HOUSE)
Minä vuonna se tapahtui?
NUMBER [1900..2020]

HO014_YrsLMortLoan (YEARS LEFT OF MORTGAGE OR LOAN)
Kuinka monta vuotta asuntonne tai kiinteistönne lainat tai kiinnitykset ovat vielä 
voimassa?
Jos alle vuoden, koodaa 1.
Jos yli 50 tai ei kiinteää aikarajaa, koodaa 51
NUMBER [1..51]

HO015_AmToPayMortLoan (AMOUNT STILL TO PAY ON MORTGAGE OR LOAN)
Kuinka paljon teidän[tai][miehenne/ vaimonne/ kumppaninne] on vielä maksettava 
kiinnityksiä tai lainoja, kun ette ota huomioon korkoa?
Kokonaissumma valuutassa ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO015_AmToPayMortLoan = 0 AND (HO015_AmToPayMortLoan = 
RESPONSE))) [Summan on oltava nollaa suurempi;] IF 
(HO015_AmToPayMortLoan = NONRESPONSE)

ENDIF
HO017_RepayMortgLoans (REGULARLY REPAY MORTGAGE OR LOANS)

Lyhennättekö kiinnityksiänne tai lainojanne säännöllisesti?
1. Kyllä
5. Ei

IF (HO017_RepayMortgLoans = a1)

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

HO620_RegRepayMortLoan (AMOUNT REGULAR REPAYMENTS ON MORTGAGE OR LOAN)
Kuinka paljon olette viimeisen vuoden aikana suunnilleen maksanut 
lyhennyksiä tämän asunnon tai kiinteistön jäljellä olevista lainoista tai 
kiinnityksistä?
Summa valuutassa ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO620_RegRepayMortLoan = 0 AND 
(HO620_RegRepayMortLoan = RESPONSE))) [Summan on oltava nollaa 
suurempi;] IF (HO620_RegRepayMortLoan = NONRESPONSE)

ENDIF
HO022_BehRepayMortLoan (BEHIND WITH REPAYMENTS MORTGAGE OR LOAN)

Oletteko viimeisen vuoden aikana ollut koskaan yli kaksi kuukautta 
myöhässä näistä lyhennyksistä?
1. Kyllä
5. Ei

[Unfolding Bracket Sequence]

HO023_SuBLAcc (SUBLET OR LET PARTS OF ACCOMMODATION)
[Annatteko vuokralle/ Annatteko alivuokralle] osia tästä asunnosta?
1. Kyllä
5. Ei

IF (HO023_SuBLAcc = a1)

HO074_IncSuBLAcc (INCOME FROM 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)

Katsokaa korttia 34. Mitä seuraavista fyysisistä vammoista tai terveysongelmista kärsivien henkilöiden 
elämää helpottavia asioita on kodissanne?
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
SET OF 1. Levennetyt ovet tai käytävät
2. Luiskat tai katutason sisäänkäynnit
3. Kaiteet
4. Automaattisesti tai helposti avautuvat ovet tai portit
5. Kylpyhuoneen tai wc:n muutostyöt
6. Keittiön muutostyöt
7. Tuolihissit tai porrashissit
8. Hälytyslaitteet (hälytysrannekkeet, tunnistimet...)
96. Ei mikään näistä
97. Muu (täsmennä)

CHECK: (NOT((count(HO633_SpecFeat) > 1 AND ((96 IN (HO633_SpecFeat)))) [Ette voi valita 
vaihtoehtoa ""Ei mikään näistä"" yhdessä toisen vastauksen kanssa. Pyytäisin muuttamaan 
vastaustanne.;] IF ((a97 IN (HO633_SpecFeat))

ENDIF
IF ((MN104_Householdmoved = 1 OR (MN101_Longitudinal = 0))

ENDIF

Kuinka paljon tuloja tai vuokraa te[tai][miehenne/ vaimonne/ kumppaninne] saitte tästä 
asunnosta vuonna ^FLLastYear; verojen jälkeen?
Summa valuutassa ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (HO074_IncSuBLAcc = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

HO024_ValueH (VALUE OF THE HOUSE)
Kuinka paljon arvioisitte saavanne rahaa, jos myisitte asuntonne tai kiinteistönne nyt?
Summa valuutassa ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO024_ValueH = 0 AND (HO024_ValueH = RESPONSE))) [Summan on oltava 
nollaa suurempi;] IF (HO024_ValueH = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

HO032_NoRoomSqm (NUMBER OF ROOMS)
Kuinka monta huonetta teillä ja kotitaloutenne jäsenillä on omassa käytössänne? Laskekaa 
mukaan makuuhuoneet, mutta älkää laskeko mukaan erillistä keittiötä, kylpyhuoneita tai 
käytäviä [tai mahdollisesti vuokralle tai alivuokralle antamianne huoneita] .
Varasto-, kellari- ja ullakkotiloja yms. ei lasketa mukaan.
NUMBER [1..25]

HO631_SpecFeat (OTHER SPECIAL FEATURES)

Ota muu ominaisuus huomioon
STRING

HO034_YrsAcc (YEARS IN ACCOMMODATION)
Kuinka monta vuotta olette asunut nykyisessä asunnossanne?
Pyöristä kokonaisiin vuosiin
NUMBER [0..120]

IF (NOT(MN002_Person[2].RespId = Empty))

ENDIF
IF (HO001_Place = a5)

HO060_PartnerYrsAcc (PARTNER YEARS IN ACCOMMODATION)
Kuinka monta vuotta[miehenne/ vaimonne/ kumppaninne] on asunut nykyisessä 
asunnossanne?
Pyöristä kokonaisiin vuosiin
NUMBER [0..120]

HO636_TypeAcc (TYPE OF BUILDING)
Katsokaa korttia 35 . Minkä tyyppisessä rakennuksessa kotitaloutenne asuu?
Lue ääneen. ;

Hoitokoti tarjoaa asukkailleen kaikki seuraavat palvelut: lääkkeiden annostelu, 
ympärivuorokautinen henkilökohtainen avustaminen ja valvonta (ei välttämättä 
sairaanhoitajan suorittama) sekä huone ja ateriat.
1. Maatila/omakotitalo maatilalla
2. Yhden tai kahden perheen erillistalo tai omakotitalo
3. Yhden tai kahden perheen rivi- tai paritalo
4. Rakennus, jossa on 3–8 asuntoa, ml. rivitalo
5. Rakennus, jossa on vähintään 9 asuntoa, mutta enintään 8 kerrosta
6. Kerrostalo, jossa on vähintään 9 kerrosta
7. Rakennuskompleksi, joka tarjoaa palveluja vanhuksille  (Palvelutalo tai senioritalo 
mutta ei hoitokoti/vanhainkoti)
8. Hoitokoti/vanhainkoti

IF ((HO636_TypeAcc = a7 OR (HO636_TypeAcc = a8))

HO782_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)



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

ENDIF

ENDIF
HO041_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN HO)

TARKISTA: Kuka vastasi tämän osion kysymyksiin?
1. Vain vastaaja
2. Vastaaja ja sijaisvastaaja
3. Vain sijaisvastaaja

ENDIF

ENDIF
HO026_OwnSecHome (OWN SECONDARY HOMES ETC)

Onko teillä[tai][miehellänne/ vaimollanne/ kumppanillanne] toisia asuntoja, loma-asuntoja, muita 
kiinteistöjä, muuta maaomaisuutta tai metsää?
Älä laske mukaan loma-osakkeita tai omaa yritystä
1. Kyllä
5. Ei

IF (HO026_OwnSecHome = a1)

ENDIF

ENDIF
HO054_Elevator (ELEVATOR)

Onko kodissanne hissi?
1. Kyllä
5. Ei

ENDIF
HO043_StepstoEntrance (NUMBER OF STEPS TO ENTRANCE)

Kuinka monta porrasta on noustava tai laskeuduttava, jotta pääsee asuntonne 
pääsisäänkäynnin luo?
Älkää laskeko mukaan portaita, jotka voidaan jättää käyttämättä menemällä hissillä.
1. Viisi tai vähemmän
2. 6-15
3. 16-25
4. Yli 25

HO037_CityTown (AREA WHERE YOU LIVE)
Katsokaa korttia 36. Kuinka kuvailisitte asuinaluettanne?
Lue ääneen. ;
1. Suurkaupunki
2. Suurkaupungin lähiö tai esikaupunkialue
3. Iso kaupunki
4. Pieni kaupunki
5. Maaseutualue tai kylä

Kuuluuko avustavaan tai valvovaan henkilökuntaan vähintään yksi sairaanhoitaja?
1. Kyllä
5. Ei

HO027_ValueRE (VALUE OF REAL ESTATE)
Minkä arvoisia nämä kiinteistöt mielestänne olisivat, jos myisitte ne nyt?
Jos omistaa kiinteistöjä ulkomailla, anna arvo valuutassa ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO027_ValueRE <= 0 AND (HO027_ValueRE = RESPONSE))) [Summan on oltava 
nollaa suurempi;] IF (HO027_ValueRE = NONRESPONSE)

ENDIF
HO029_RecIncRe (RECEIVE INCOME OR RENT OF REAL ESTATE)

Saitteko te[tai][miehenne/ vaimonne/ kumppaninne] tuloja tai vuokraa näistä kiinteistöistä 
vuonna ^FLLastYear;?
1. Kyllä
5. Ei

IF (HO029_RecIncRe = a1)

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

HO030_AmIncRe (AMOUNT INCOME OR RENT OF REAL ESTATE LAST YEAR)
Kuinka paljon te saitte[tai][miehenne/ vaimonne/ kumppaninne] sai tuloja tai vuokraa 
näistä kiinteistöistä vuonna ^FLLastYear; verojen jälkeen?
Summa valuutassa ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO030_AmIncRe = 0 AND (HO030_AmIncRe = RESPONSE))) [Summan on 
oltava nollaa suurempi;] IF (HO030_AmIncRe = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

IF (MN008_NumHHR = 1)

IF (MN024_NursingHome = a1)

HH001_OtherContribution (OTHER CONTRIBUTION TO HOUSEHOLD INCOME)
Vaikka olemme kysyneet teiltä [tai muilta kotitaloutenne jäseniltä] eräitä yksityiskohtia aiemmin, meille on 
tärkeää ymmärtää kotitaloutenne tilanne oikein. Asuiko tässä kotitaloudessa viime vuonna, siis ^FLLastYear; 
ketään, jolla oli tuloja, mutta ei sovellu tähän haastatteluun?
Tarvittaessa luettele soveltuvat henkilöt:
^MN015_Eligibles;

Tässä kysymyksessä ollaan siis kiinnostuneita niiden kotitaloudessa asuvien henkilöiden tuloista, joita ei ole 
lueteltu yllä.
1. Kyllä
5. Ei



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

ENDIF
ENDIF

HH010_OtherIncome (INCOME FROM OTHER SOURCES)
Jotkut kotitaloudet saavat erilaisia tukia, kuten asumistukia, lapsilisiä, toimeentulottukea jne. Onko 
kotitaloutenne tai kukaan kotitaloudessanne saanut tällaisia etuuksia vuonna ^FLLastYear;?
1. Kyllä
5. Ei

IF (HH010_OtherIncome = a1)

ENDIF
HH014_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN HH)

TARKISTA: Kuka vastasi tämän osion kysymyksiin?
1. Vain vastaaja
2. Vastaaja ja sijaisvastaaja
3. Vain sijaisvastaaja

HH011_TotAddHHinc (ADDITIONAL INCOME RECEIVED BY ALL HOUSEHOLD MEMBERS IN LAST YEAR)
Kertokaa kuinka suuri suunnilleen oli näistä etuuksista saatujen tulojen kokonaissumma vuonna 
^FLLastYear; verojen ja pakollisten etuuksista perittävien maksujen jälkeen?
Tässä etuuksien tai tukien antaja on valtio tai paikallinen viranomainen. Summa valuutassa ^FLCurr;
NUMBER

CHECK: (NOT((HH011_TotAddHHinc <= 0 AND (HH011_TotAddHHinc = RESPONSE))) [Summan on 
oltava nollaa suurempi;] IF (HH011_TotAddHHinc = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

IF (MN008_NumHHR = 1)

IF (MN024_NursingHome = a1)

CO001_Intro1 (INTRODUCTION TEXT)
Seuraavaksi haluaisimme kysyä muutamia kysymyksiä kotitaloutenne tavanomaisista menoista ja 
taloudellisesta toimeentulosta.
1. Jatka

CO002_ExpFoodAtHome (AMOUNT SPENT ON FOOD AT HOME)
Ajatellaanpa viimeistä vuotta: kuinka paljon kotitaloutenne ruokamenot olivat normaalina kuukautena noin 
suunnilleen (kotona tapahtuvaan ruokailuun liittyvät menot)?
Summa valuutassa ^FLCurr;
NUMBER

CHECK: (NOT((CO002_ExpFoodAtHome <= 0 AND (CO002_ExpFoodAtHome = RESPONSE))) [Summan on 
oltava nollaa suurempi;] IF (CO002_ExpFoodAtHome = NONRESPONSE)

ENDIF
CO003_ExpFoodOutsHme (AMOUNT SPENT ON FOOD OUTSIDE THE HOME)

Ajatellaan vielä viimeistä vuotta: kuinka paljon kotitaloutenne suunnilleen käytti rahaa normaalina 
kuukautena ruokailuun kodin ulkopuolella?
Summa valuutassa ^FLCurr;
NUMBER

IF (CO003_ExpFoodOutsHme = NONRESPONSE)

ENDIF
CO010_HomeProducedFood (CONSUME HOME PRODUCED FOOD)

Syöttekö te[ja muut kotitaloutenne jäsenet] vihanneksia, hedelmiä tai lihaa, joita olette kasvattanut, 
tuottanut, pyytänyt tai kerännyt itse?
1. Kyllä
5. Ei

IF (CO010_HomeProducedFood = a1)

ENDIF
HH017_TotAvHHincMonth (TOTAL INCOME RECEIVED BY ALL HOUSEHOLD MEMBERS IN LAST MONTH)

Kuinka paljon olivat kotitaloutenne kokonaistulot kuukaudessa vuonna ^FLLastYear;, noin suunnilleen, kun 
niistä oli vähennetty verot ja muut pakolliset etukäteen pidätettävät maksut ?
Merkitse summa valuutassa ^FLCurr;
NUMBER

CHECK: (NOT((HH017_TotAvHHincMonth <= 0 AND (HH017_TotAvHHincMonth = RESPONSE))) [Summan on 
oltava nollaa suurempi;] IF (HH017_TotAvHHincMonth = NONRESPONSE)

ENDIF
CO007_AbleMakeEndsMeet (IS HOUSEHOLD ABLE TO MAKE ENDS MEET)

Kun ajatellaan kotitaloutenne kaikkia kuukausituloja, sanoisitteko, että kotitaloutenne tulee toimeen...
Lue ääneen. ;
1. Suurin ponnistuksin
2. Jonkin asteisin ponnistuksin

[Unfolding Bracket Sequence]

[Unfolding Bracket Sequence]

CO011_ValHomeProducedFood (VALUE OF HOME PRODUCED FOOD)
Kun ajatellaan viime vuotta, mikä on normaalina kuukautena syömänne itse tuotetun ruoan arvo? 
Toisin sanoen, kuinka paljon teidän olisi pitänyt maksaa tästä ruoasta, jos teidän olisi pitänyt ostaa se?
Syötä summa valuutassa ^FLCurr;
NUMBER

IF (CO011_ValHomeProducedFood = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

[Unfolding Bracket Sequence]



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

ENDIF
ENDIF

3. Melko helposti
4. Helposti

IF (MN032_socex = 1)

ENDIF
CO009_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN CO)

TARKISTA: Kuka vastasi tämän osion kysymyksiin?
1. Vain vastaaja
2. Vastaaja ja sijaisvastaaja
3. Vain sijaisvastaaja

CO206_AffordExpense (AFFORD EXPENSE)
Olisiko kotitaloudellanne varaa maksaa 1200; ^FLCurr; suuruinen odottamaton kulu lainaamatta 
rahaa?
1. Kyllä
5. Ei

CO209_PovertyPutUpWithCold (PUT UP WITH COLD)
Oletteko viimeisen vuoden aikana joutunut kestämään kylmää säästääksenne lämmityskustannuksissa 
ja pitääksenne elinkustannukset alhaisina?
1. Kyllä
5. Ei

IF (((MN101_Longitudinal = 1 AND (MN808_AgeRespondent > 59) AND (MN808_AgeRespondent < 80))

SR001_Intro (INTRO SR MODULE)
Seuraavaksi haluaisin kysyä teiltä muutamia kysymyksiä liittyen säästämiseen, mitä saatoitte tehdä nuorempana.
Seuraava osio tehdään Ilman sijaisvastaajaa. Sijaisvastaajaa ei sallita. Jos vastaaja ei pysty omin neuvoin 
vastaamaan seuraaviin kysymyksiin, paina CTRL-K jokaisessa kohdassa.
1. Jatka

SR002_PositiveShocks (POSITIVE SHOCKS EARLIER IN LIFE)
Olkaa hyvä ja katsokaa korttia 37. Välillä elämässä saattaa tapahtua yllätyksiä, jotka muuttavat rahatilanteen 
odotettua paremmaksi. 
Kävikö jokin seuraavista teille?
'Kumppani' tarkoittaa myös puolisoa, jonka kanssa ei olla naimisissa. 
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
1. Palkkani tai tuloni olivat odotettua korkeammat.
2. Kumppanini palkka tai tulot olivat odotettua korkeammat.
3. Eläköidyin odotettua myöhemmin. 
4. Kumppanini eläköityi odotettua myöhemmin. 
5. Kulutuksemme oli matalampaa kuin odotimme. 
6. Investointini tai yritykseni pärjäsi odotettua paremmin.
7. Sain rahallista tukea perheeltä (vastaaja tai kumppani)
8. Sain perinnön (vastaaja tai kumppani)
9. Eläke oli odotettua korkeampi (vastaajan tai kumppanin)
97. Muu (tarkenna) TAI
96. Ei, mitään näistä ei tapahtunut. 

CHECK: (NOT((count(SR002_PositiveShocks) > 1 AND ((96 IN (SR002_PositiveShocks)))) [Ette voi valita vaihtoehtoa 
""Ei mikään näistä"" yhdessä toisen vastauksen kanssa. Pyytäisin muuttamaan vastaustanne.;] IF ((a97 IN 
(SR002_PositiveShocks))

ENDIF
SR004_NegativeShocks (NEGATIVE SHOCKS EARLIER IN LIFE)

Olkaa hyvä ja katsokaa korttia 38. Välillä elämässä saattaa tapahtua yllätyksiä, jotka muuttavat rahatilanteen 
odotettua huonommaksi. 
Kävikö mikään seuraavista teille?
'Kumppani' tarkoittaa myös puolisoa, jonka kanssa ei olla naimisissa. 
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
1. Huono terveys vaikutti työkykyyn (vastaaja tai kumppani)
2. Isot ja odottamattomat terveysmenot (vastaaja tai kumppani)
3. Työttömyys (vastaaja tai kumppani)
4. Eläköityminen tapahtui odotettua aiemmin (vastaaja tai kumppani)
5. Palkka tai tulot olivat odotettua pienemmät (vastaaja tai kumppani)
6. Minun/meidän investointimme tai yrityksemme pärjäsi huonommin kuin odotettiin
7. Perhettä piti avustaa rahallisesti (vastaaja tai kumppani)
8. Avioero tai asumusero
9. Perheenjäsenen kuolema
10. Suuret menot, jotka eivät liity terveyteen (vastaaja tai kumppani)
11. Eläke oli odotettua pienempi (vastaaja tai kumppani)
97. Muu (tarkenna) TAI
96. Mikään näistä ei tapahtunut

CHECK: (NOT((count(SR004_NegativeShocks) > 1 AND ((96 IN (SR004_NegativeShocks)))) [Ette voi valita 
vaihtoehtoa ""Ei mikään näistä"" yhdessä toisen vastauksen kanssa. Pyytäisin muuttamaan vastaustanne.;] IF 
((a97 IN (SR004_NegativeShocks))

ENDIF
IF (SRHindSight_Random = 1)

SR003_OtherPositiveShock (OTHER POSITIVE SHOCK)

Mikä muu positiivinen yllätys?
STRING

SR005_OtherNegativeShock (OTHER NEGATIVE SHOCK)

Mikä muu negatiivinen yllätys?
STRING



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

SR006_HindsightSaving (HINDSIGHT SAVING)
Ajatelkaa aikaa, kun olitte noin 45-vuotias. Jos voisitte muuttaa jotain (rahan) kulutuksessanne ja 
säästämisessänne siitä hetkestä tähän päivään asti, mitä tekisitte?
Lue ääneen. ;
1. Säästäisittekö enemmän?
2. Säästäisittekö saman määrän?
3. Säästäisittekö vähemmän?

IF ((SRHindSight_Random = 2 OR (SRHindSight_Random = 3))

ENDIF

SR007_HindsightSpending (HINDSIGHT SPENDING)
Ajatelkaa aikaa, kun olitte noin 45-vuotias. Jos voisitte muuttaa jotain (rahan) kulutuksessanne ja 
säästämisessänne siitä hetkestä tähän päivään asti, mitä tekisitte?
Lue ääneen. ;
1. Kuluttaisitteko vähemmän ja säästäisittekö enemmän?
2. Kuluttaisitteko ja säästäisittekö saman määrän?
3. Kuluttaisitteko enemmän ja säästäisittekö vähemmän?

SR008_RegretIntensity (REGRET INTENSITY)
Kuinka voimakkaasti toivotte, että voisitte muuttaa sitä miten olette säästänyt tai kuluttanut rahaa?
Lue ääneen. ;
1. Hyvin voimakkaasti
2. Voimakkaasti
3. Jonkin verran
4.En ollenkaan

SR009_WhereSpendLess (WHERE SPEND LESS)
Olkaa hyvä ja katsokaa korttia 39. Jotta voisi säästää enemmän, pitää kuluttaa vähemmän.
Mihin seuraavista kategorioista olisitte mahdollisesti voineet kuluttaa vähemmän?
Jos vastaaja ja hänen kumppaninsa ovat eri mieltä, vastaajan tulee kertoa oma mielipiteensä. 
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
1. Asumiseen
2. Ruokaan
3. Vaatteisiin
4. Huonekaluihin ja kodinkoneisiin
5. Autoon
6. Lomamatkoihin
7. Vapaa-aikaan (ravintolassa syömiseen, harrastuksiin, jne.)
8. Lasten koulutukseen tai muihin lapsiin liittyviin kuluihin
9.Rahallisen tuen tarjoamiseen
97. Muuhun (mihin?) TAI
96. Rahaa ei olisi voinut käyttää vähemmän. Sitä ei olisi voitu säästää enemmän TAI/LISÄKSI
10. Olisin/olisimme voineet tehdä töitä enemmän tai pidempään.

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))))) 
[Ette voi valita vaihtoehtoa ""Ei mikään näistä"" yhdessä toisen vastauksen kanssa. Pyytäisin muuttamaan 
vastaustanne.;] IF ((a97 IN (SR009_WhereSpendLess))

ENDIF

SR010_OtherWhereSpendLess (OTHER WHERE SPEND LESS)

Mihin muuhun kulutuskategoriaan?
STRING

IF ((SR006_HindsightSaving = 3 OR (SR007_HindsightSpending = 3))

SR011_WhereSpendMore (WHERE SPEND MORE)
Olkaa hyvä ja katsokaa korttia 40. Olisitte voineet kuluttaa enemmän, jos olisitte säästäneet 
vähemmän. 
Mihin seuraavista kategorioista toivoisitte, että olisitte käyttäneet enemmän? 
Jos vastaaja ja hänen kumppaninsa ovat eri mieltä, vastaajan tulee kertoa oma mielipiteensä.
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
1. Asumiseen
2. Ruokaan
3. Vaatteisiin
4. Kodinkoneisiin ja huonekaluihin
5. Autoon
6. Lomamatkoihin
7. Vapaa-aikaan (ravintolassa syömiseen, harrastuksiin, jne.)
8. Lasten koulutukseen tai muihin lapsiin liittyviin kuluihin
9. Rahallisen tuen tarjoamiseen
97. Muuhun (mihin?) TAI
96. En/emme olisi kuitenkaan halunneet käyttää enempää rahaa TAI/LISÄKSI
10. Olisin/olisimme työskennelleet vähemmän tai eläköityneet aikaisemmin.

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 



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

ENDIF

ENDIF
SR013_EndNonProxy (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN SR)

TARKISTA: Kuka vastasi tämän osion kysymykseen?
1. Vastaaja
2. Osioon ei ole vastattu (sijaisvastaajan haastattelu)

ENDIF

(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((5 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((6 IN 
(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))))) [Ette voi valita vaihtoehtoa ""Ei 
mikään näistä"" yhdessä toisen vastauksen kanssa. Pyytäisin muuttamaan vastaustanne.;] IF ((a97 IN 
(SR011_WhereSpendMore))

ENDIF

SR012_OtherWhereSpendMore (OTHER WHERE SPEND MORE)

Mihin muuhun kulutuskategoriaan?
STRING

IF (MN007_NumFinR = 1)

AS001_Intro1 (INTRODUCTION 1 TO ASSETS)
Seuraavat kysymykset liittyvät erilaisiin säästöihin tai sijoituksiin, joita teillä [tai] [miehellänne/ vaimollanne/ 
kumppanillanne] mahdollisesti on.
1. Jatka

AS065_HasIndRetAcc (HAS INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS)
Onko teillä  [tai] [miehellänne/ vaimollanne/ kumppanillanne] tällä hetkellä rahaa henkilökohtaisilla lisäeläketileillä?
Henkilökohtainen lisäeläketili on eläkejärjestelmä, jossa henkilö laittaa vuosittain jonkin verran rahaa säästöön. Kun 
henkilö jää eläkkeelle, hän saa rahat käyttöönsä vähitellen.
1. Kyllä
5. Ei

IF (AS065_HasIndRetAcc = a1)

ENDIF
AS066_HasContSav (HAS CONTRACTUAL SAVING)

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)
Kenellä on henkilökohtaisia lisäeläketilejä? Teillä, [miehellänne/ vaimollanne/ kumppanillanne] vai 
molemmilla?
1. Vain vastaajalla
2. Vain [miehellänne/ vaimollanne/ kumppanillanne]
3. Molemmilla

AS021_AmIndRet (AMOUNT INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS)
Kuinka paljon teillä on tällä hetkellä henkilökohtaisilla lisäeläketileillä?
Syötä summa valuutassa ^FLCurr;, koodaa summa vain vastaajalle
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS021_AmIndRet = Empty)) [Syöttäkää arvo;] IF (AS021_AmIndRet = 
NONRESPONSE)

ENDIF
AS023_IndRetStockBo (INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS MOSTLY IN STOCKS OR BONDS)

Ovatko nämä henkilökohtaiset lisäeläketilit lähinnä osakkeina vai joukkovelkakirjalainoina?
1. Enimmäkseen osakkeina
2. Puoliksi osakkeina, puoliksi joukkovelkakirjoina
3. Enimmäkseen joukkovelkakirjoina

[Unfolding Bracket Sequence]

AS024_PAmIndRet (PARTNER AMOUNT INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS)
Kuinka paljon [miehellänne/ vaimollanne/ kumppanillanne] on tällä hetkellä henkilökohtaisilla 
lisäeläketileillä?
Summa valuutassa ^FLCurr;
Koodaa summa vain kumppanille
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS024_PAmIndRet = Empty)) [Syöttäkää arvo;] IF (AS024_PAmIndRet = 
NONRESPONSE)

ENDIF
AS026_PIndRetStockBo (PARTNER INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS MOSTLY IN STOCKS OR BONDS)

Ovatko nämä henkilökohtaiset lisäeläketilit lähinnä osakkeina vai joukkovelkakirjalainoina 
(joukkolainoina)?
1. Pääosin osakkeina
2. Puoliksi osakkeina, puoliksi joukkolainoina
3. Pääosin joukkolainoina

[Unfolding Bracket Sequence]



Onko teillä  [tai] [miehellänne/ vaimollanne/ kumppanillanne] tällä hetkellä rahaa asuntosäästötileillä?
Asuntosäästötilit: rahoituslaitoksessa oleva tili, jolle kertyy talon tai asunnon ostamiseen käytettävää rahaa.
1. Kyllä
5. Ei

IF (AS066_HasContSav = a1)

ENDIF
AS067_HasLifeIns (HAS LIFE INSURANCE)

Onko teillä[tai][miehellänne/ vaimollanne/ kumppanillanne] tällä hetkellä henkivakuutuksia?
1. Kyllä
5. Ei

IF (AS067_HasLifeIns = a1)

ENDIF
AS064_HasMutFunds (HAS MUTUAL FUNDS)

Onko teillä tai [miehellänne/ vaimollanne/ kumppanillanne] tällä hetkellä rahaa sijoitusrahastoissa tai sijoitustileillä?
Sijoitusrahastolla tarkoitetaan sijoitusmuotoa, jossa rahoituslaitos kerää rahaa usealta sijoittajalta ja antaa rahat 
salkunhoitajalle, joka investoi rahat osakkeisiin, joukkovelkakirjalainoihin ja muihin rahoitustuotteisiin.
1. Kyllä
5. Ei

IF (AS064_HasMutFunds = a1)

ENDIF
AS063_HasStocks (HAS STOCKS)

Onko teillä  [tai] [miehellänne/ vaimollanne/ kumppanillanne] tällä hetkellä rahaa sijoitettuna pörssiosakkeisiin tai 
listaamattomiin osakkeisiin?
Osakkeet ovat sijoitusmuoto, joiden avulla henkilö voi omistaa osan yhtiöstä ja saada osinkoja siitä.
1. Kyllä
5. Ei

IF (AS063_HasStocks = a1)

ENDIF
AS062_HasBonds (HAS BONDS)

AS027_AmContSav (AMOUNT CONTRACTUAL SAVING)
Kuinka paljon suunnilleen teillä  [ja] [miehellänne/ vaimollanne/ kumppanillanne] on tällä hetkellä varoja 
asuntosäästötileillä?
Syötä summa valuutassa ^FLCurr;, koodaa kumppaneiden kokonaissumma yhteensä
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS027_AmContSav = Empty)) [Syöttäkää arvo;] IF (AS027_AmContSav = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS029_LifeInsPol (LIFE INSURANCE POLICIES TERM OR WHOLE LIFE)
Ovatko henkivakuutuksenne määräaikaisia vai elinikäisiä vai sekä että?
Määräaikainen henkivakuutus kattaa kiinteän ajanjakson ja korvaa ennalta määritetyn summan vain silloin, 
jos vakuutettu henkilö kuolee kyseisellä ajanjaksolla.
Sen sijaan elinikäisessä henkivakuutuksessa on säästöosa, jonka arvo kasvaa ajan myötä ja joka voidaan 
maksaa takaisin useissa erissä ajan myötä tai kokonaan yhdellä kertaa.
1. Määräaikaisia
2. Elinikäisiä
3. Sekä että
97. Muu

IF ((AS029_LifeInsPol = a2 OR (AS029_LifeInsPol = a3))

ENDIF

AS030_ValLifePol (FACE VALUE LIFE POLICIES)
Mikä on teidän [ja] [miehenne/ vaimonne/ kumppaninne] omistamien elinikäisten henkivakuutusten 
nimellisarvo?
Summa valuutassa ^FLCurr;, koodaa kumppaneiden kokonaissumma yhteensä
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (AS030_ValLifePol = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS017_AmMutFunds (AMOUNT IN MUTUAL FUNDS)
Suunnilleen kuinka paljon teillä ja [miehellänne/ vaimollanne/ kumppanillanne] on tällä hetkellä rahaa 
sijoitusrahastoissa tai sijoitustileillä?
Summa valuutassa ^FLCurr;, koodaa kumppaneiden kokonaissumma yhteensä
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS017_AmMutFunds = Empty)) [Syöttäkää arvo;] IF (AS017_AmMutFunds = NONRESPONSE)

ENDIF
AS019_MuFuStockBo (MUTUAL FUNDS MOSTLY STOCKS OR BONDS)

Ovatko nämä sijoitusrahastot ja sijoitustilit lähinnä osakkeina vai joukkovelkakirjalainoina?
1. Enimmäkseen osakkeina
2. Puoliksi osakkeina, puoliksi joukkovelkakirjoina
3. Enimmäkseen joukkovelkakirjoina

[Unfolding Bracket Sequence]

AS011_AmStocks (AMOUNT IN STOCKS)
Suunnilleen kuinka paljon teillä  [ja] [miehellänne/ vaimollanne/ kumppanillanne] on tällä sijoitettuna rahaa 
pörssiosakkeisiin tai listaamattomiin osakkeisiin?
summa valuutassa ^FLCurr;, koodaa kumppaneiden kokonaissumma yhteensä
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS011_AmStocks = Empty)) [Syöttäkää arvo;] IF (AS011_AmStocks = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]



Onko teillä[tai] [miehellänne/ vaimollanne/ kumppanillanne] tällä hetkellä rahaa sijoitettuna valtionobligaatioihin tai 
yritysten joukkovelkakirjalainoihin?
Obligaatiot ja joukkovelkakirjat ovat valtion tai yrityksen liikkeelle laskemia velkainstrumentteja, joilla luodaan 
pääomaa lainaamalla.
1. Kyllä
5. Ei

IF (AS062_HasBonds = a1)

ENDIF
AS060_HasBankAcc (HAS BANK ACCOUNT)

Onko teillä [tai] [miehellänne/ vaimollanne/ kumppanillanne] tällä hetkellä pankkitiliä, käyttötiliä tai säästötiliä?
1. Kyllä
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)

Omistatteko itse  [tai] [omistaako miehenne/ omistaako vaimonne/ omistaako kumppaninne] tällä hetkellä yrityksen 
joko kokonaan tai osittain?
1. Kyllä
5. Ei

IF (AS641_OwnFirm = a1)

ENDIF
AS649_NumCars (NUMBER OF CARS)

Kuinka monta autoa te  [tai] [miehenne/ vaimonne/ kumppaninne] omistatte? Älkää laskeko mukaan yrityksen 
autoja ja leasingautoja.
NUMBER [0..10]

IF (AS649_NumCars > 0)

AS007_AmBonds (AMOUNT IN BONDS)
Suunnilleen kuinka paljon teillä  [ja] [miehellänne/ vaimollanne/ kumppanillanne] on tällä hetkellä rahaa 
sijoitettuna valtionobligaatioihin tai yritysten joukkovelkakirjalainoihin?
Syötä summa valuutassa ^FLCurr;, koodaa kumppaneiden kokonaissumma yhteensä
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((AS007_AmBonds = Empty AND (NOT(AS007_AmBonds = NONRESPONSE)))) [Syöttäkää arvo;]
IF (AS007_AmBonds = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS003_AmBankAcc (AMOUNT BANK ACCOUNT)
Suunnilleen kuinka paljon teillä [ja] [miehellänne/ vaimollanne/ kumppanillanne] on tällä hetkellä rahaa 
pankkitileillä, käyttötileillä tai säästötileillä?
summa valuutassa ^FLCurr;, koodaa kumppaneiden kokonaissumma yhteensä
NUMBER

CHECK: (NOT(AS003_AmBankAcc = Empty)) [Syöttäkää arvo;] IF (AS003_AmBankAcc = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS070_IntIncome (INTEREST OR DIVIDEND)
Suunnilleen kuinka paljon korko- tai osinkotuloja te  [ja] [miehenne/ vaimonne/ kumppaninne] saitte 
yhteensä pankkitileillänne olevista säästöistä, joukkovelkakirjalainoista, osakkeista tai sijoitusrahastoista 
vuonna ^FLLastYear;? Antakaa verojen jälkeinen summa.
Syötä summa valuutassa ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS070_IntIncome = Empty)) [Syöttäkää arvo;] IF (AS070_IntIncome = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS044_ShareFirm (PERCENTAGE SHARE FIRM OWNED)
Kuinka suuren prosenttiosuuden tai osan tästä yrityksestä te [tai] [miehenne/ vaimonne/ kumppaninne]
omistatte?
Syötä prosentti. Jos osuus on alle 1 prosentti, kirjoita 1.
NUMBER [1..100]

IF (AS044_ShareFirm = RESPONSE)

ENDIF
IF (AS044_ShareFirm = NONRESPONSE)

ENDIF
AS642_AmSellFirm (AMOUNT SELLING FIRM)

Jos tämä yritys myytäisiin ja mahdolliset siihen liittyvät velat maksettaisiin pois, kuinka paljon rahaa jäisi 
teille  [tai] [miehellenne/ vaimollenne/ kumppanillenne] ?
Summa valuutassa ^FLCurr;, koodaa kumppaneiden kokonaissumma yhteensä
NUMBER

CHECK: (NOT((AS642_AmSellFirm = 0 AND (AS642_AmSellFirm = RESPONSE))) [Summan on oltava nollaa 
pienempi tai suurempi;] CHECK: (NOT(AS642_AmSellFirm = Empty)) [Syöttäkää arvo;] IF 
(AS642_AmSellFirm = NONRESPONSE)

ENDIF

CHECK: (AS044_ShareFirm <= 100) [Prosenttimäärä voi olla korkeintaan 100;]

[Unfolding Bracket Sequence]

[Unfolding Bracket Sequence]



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

ENDIF

ENDIF
AS054_OweMonAny (OWE MONEY)

Seuraavaa kysymys liittyy siihen, kuinka paljon teillä on mahdollisesti velkaa. Tässä ei oteta huomioon mahdollisia 
kiinnityksiä tai velkaa maaomaisuudesta, kiinteistöistä tai yrityksistä. Katsokaa korttia 41. Minkä tyyppisiä velkoja 
teillä  [tai] [miehellänne/ vaimollanne/ kumppanillanne] on tällä hetkellä?
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
SET OF 1. Velkaa autoista tai muista kulkuneuvoista (pakettiautot/moottoripyörät/veneet jne.)
2. Velkaa luottokorteista / kauppojen luottokorteista
3. Lainoja (pankista, asuntolainarahastosta tai muusta rahalaitoksesta)
4. Velkaa sukulaisille tai ystäville
5. Opintolainat
6. Erääntyneitä laskuja (puhelin, sähkö, lämmitys, vuokra)
96. Ei mikään näistä
97. Muu

CHECK: (NOT((count(AS054_OweMonAny) > 1 AND ((a96 IN (AS054_OweMonAny)))) [Ette voi valita vaihtoehtoa ""Ei 
mikään näistä"" yhdessä toisen vastauksen kanssa. Pyytäisin muuttamaan vastaustanne.;] IF (NOT(((96 IN 
(AS054_OweMonAny) AND (count(AS054_OweMonAny) = 1)))

ENDIF
AS057_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN AS)

TARKISTA: Kuka vastasi tämän osion kysymyksiin?
1. Vain vastaaja
2. Vastaaja ja sijaisvastaaja
3. Vain sijaisvastaaja

AS051_AmSellingCars (AMOUNT SELLING CARS)
Jos myisitte [tämän/ nämä] [auton/ autot], kuinka paljon rahaa saisitte?
summa valuutassa ^FLCurr;, koodaa kumppaneiden kokonaissumma yhteensä
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS051_AmSellingCars = Empty)) [Syöttäkää arvo;] IF (AS051_AmSellingCars = 
NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS055_AmOweMon (AMOUNT OWING MONEY IN TOTAL)
Jos ei oteta huomioon kiinnityksiä tai maaomaisuudesta, kiinteistöistä tai yrityksistä olevia velkoja, kuinka 
paljon teillä [ja] [miehellänne/ vaimollanne/ kumppanillanne] on kaiken kaikkiaan velkaa?
Kirjaa summa valuutassa ^FLCurr;, koodaa kumppaneiden kokonaissumma yhteensä
NUMBER

IF (AS055_AmOweMon = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AC011_Intro (INTRODUCTION WELL-BEING)
Tässä tutkimuksessa olemme myös kiinnostuneita siitä, mitä mieltä ihmiset ovat elämästään yleensä ottaen.
Ilman sijaisvastaajaa tehtävän osion alku. Sijaisvastaajaa ei sallita. Jos vastaaja ei pysty vastaamaan mihinkään 
kysymykseen yksin, valitse CTRL-K jokaisen kysymyksen jälkeen.
1. Jatka

AC012_HowSat (HOW SATISFIED WITH LIFE)
Asteikolla nollasta kymmeneen, kuinka tyytyväinen olette elämäänne, kun 0 tarkoittaa täysin tyytymätöntä ja 10 täysin 
tyytyväistä?
NUMBER [0..10]

AC013_Intro (INTRODUCTION CASP ITEMS)
Katsokaa korttia 42. Seuraavaksi luen joukon väittämiä, joilla ihmiset ovat kuvanneet elämäänsä ja tuntemuksiaan. 
Haluaisimme tietää, kuinka usein olette kokenut seuraavia tunteita ja ajatuksia: usein, joskus, harvoin, vai ei koskaan.
1. Jatka

AC014_AgePrev (AGE PREVENTS FROM DOING THINGS)
Kuinka usein olette sitä mieltä, että ikänne estää teitä tekemästä niitä asioita, joita haluaisitte tehdä?
Kortti 42. Lue ääneen. ;
1. Usein
2. Joskus
3. Harvoin
4. Ei koskaan

AC015_OutofContr (OUT OF CONTROL)
Kuinka usein teistä tuntuu, että ette voi vaikuttaa asioihin, joita teille tapahtuu?
Kortti 42. Lue ääneen. Need;
1. Usein
2. Joskus
3. Harvoin
4. Ei koskaan

AC016_LeftOut (FEEL LEFT OUT OF THINGS)
Kuinka usein teistä tuntuu, että jäätte asioiden ulkopuolelle?
Kortti 42. Lue ääneen. Need;
1. Usein
2. Joskus
3. Harvoin
4. Ei koskaan

AC017_DoWant (DO THE THINGS YOU WANT TO DO)
Kuinka usein teistä tuntuu, että voitte tehdä niitä asioita, joita haluattekin tehdä?
Kortti 42. Lue ääneen. Need;
1. Usein
2. Joskus
3. Harvoin
4. Ei koskaan



AC018_FamRespPrev (FAMILY RESPONSIBILITIES PREVENT)
Kuinka usein teistä tuntuu, että perhe-elämän velvoitteet estävät teitä tekemästä niitä asioita, joita haluaisitte tehdä?
Kortti 42. Lue ääneen. Need;
1. Usein
2. Joskus
3. Harvoin
4. Ei koskaan

AC019_ShortMon (SHORTAGE OF MONEY STOPS)
Kuinka usein teistä tuntuu, että rahapula estää teitä tekemästä niitä asioita, joita haluaisitte tehdä?
Kortti 42. Lue ääneen. Need;
1. Usein
2. Joskus
3. Harvoin
4. Ei koskaan

AC020_EachDay (LOOK FORWARD TO EACH DAY)
Kuinka usein teillä on myönteisiä odotuksia tulevia päiviä kohtaan?
Kortti 42. Lue ääneen. Need;
1. Usein
2. Joskus
3. Harvoin
4. Ei koskaan

AC021_LifeMean (LIFE HAS MEANING)
Kuinka usein teistä tuntuu, että elämänne on merkityksellistä?
Kortti 42. Lue ääneen. Need;
1. Usein
2. Joskus
3. Harvoin
4. Ei koskaan

AC022_BackHapp (LOOK BACK ON LIFE WITH HAPPINESS)
Kuinka usein kaiken kaikkiaan muistelette elettyä elämäänne onnellisena?
Kortti 42. Lue ääneen. Need;
1. Usein
2. Joskus
3. Harvoin
4. Ei koskaan

AC023_FullEnerg (FEEL FULL OF ENERGY)
Kuinka usein tunnette itsenne tarmokkaaksi nykyisin?
Kortti 42. Lue ääneen. Need;
1. Usein
2. Joskus
3. Harvoin
4. Ei koskaan

AC024_FullOpport (FULL OF OPPORTUNITIES)
Kuinka usein teistä tuntuu, että elämä on täynnä mahdollisuuksia?
Kortti 42. Lue ääneen. Need;
1. Usein
2. Joskus
3. Harvoin
4. Ei koskaan

AC025_FutuGood (FUTURE LOOKS GOOD)
Kuinka usein teistä tuntuu siltä, että tulevaisuus näyttää valoisalta osaltanne?
Kortti 42. Lue ääneen. Need;
1. Usein
2. Joskus
3. Harvoin
4. Ei koskaan

IF (MN024_NursingHome = a1)

AC001_Intro (INTRODUCTION AC ACTIVITIES)
Seuraavaksi kysyn muutaman kysymyksen aktiviteeteista, joita mahdollisesti harrastatte.
1. Jatka

AC035_ActPastTwelveMonths (ACTIVITIES IN LAST YEAR)
Katsokaa korttia 43. Mitä tässä kortissa luetelluista aktiviteeteista tai asioista olette tehnyt viimeksi kuluneen 12 
kuukauden aikana?
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
SET OF 1. Tehnyt vapaaehtois- tai hyväntekeväisyystyötä
4. Osallistunut koulutukseen tai kurssille
5. Osallistunut urheiluseuran, yhdistyksen, kerhon tms. toimintaan
7. Osallistunut poliittisen järjestön tai paikallisjärjestön toimintaan
8. Lukenut kirjoja, aikakauslehtiä tai sanomalehtiä
9. Ratkaissut sana- tai numeroarvoituksia, kuten ristisanoja tai sudokuja
10. Pelannut korttipelejä tai muita pelejä, kuten shakkia.
96. Ei mitään näistä

CHECK: (NOT((count(AC035_ActPastTwelveMonths) > 1 AND ((a96 IN (AC035_ActPastTwelveMonths)))) [Ette voi 
valita vaihtoehtoa ""Ei mikään näistä"" yhdessä toisen vastauksen kanssa. Pyytäisin muuttamaan vastaustanne.;]

IF ((count(AC035_ActPastTwelveMonths) = 1 AND ((a96 IN (AC035_ActPastTwelveMonths)))

ELSE

AC038_HowSatisfiedNoAct (SATISFIED WITH NO ACTIVITIES)
Ilmoititte, että ette harrasta mitään kortissa 43 mainituista aktiviteeteista. Kuinka tyytyväinen olette tähän 
tilanteeseen asteikolla nollasta kymmeneen, kun 0 tarkoittaa täysin tyytymätöntä ja 10 täysin tyytyväistä?
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



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

ENDIF
ENDIF

ENDLOOP
AC037_HowSatisfied (SATISFIED WITH ACTIVITIES)

Kuinka tyytyväinen olette mainitsemiinne harrastuksiin tai aktiviteetteihin asteikolla nollasta 
kymmeneen, kun 0 tarkoittaa täysin tyytymätöntä ja 10 täysin tyytyväistä?
NUMBER [0..10]

IF ((cnt1 IN (AC035_ActPastTwelveMonths))

ENDIF

AC036_HowOftAct (HOW OFTEN ACTIVITY IN THE LAST TWELVE MONTHS)
Kuinka usein viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana olette [tehnyt vapaaehtois- tai 
hyväntekeväisyystyötä/ osallistunut koulutukseen tai kurssille/ osallistunut urheiluseuran, 
yhdistyksen, kerhon tms. toimintaan/ osallistunut poliittisen järjestön tai paikallisjärjestön 
toimintaan/ lukenut kirjoja, aikakauslehtiä tai sanomalehtiä/ ratkaissut sana- tai 
numeroarvoituksia, kuten ristisanoja tai sudokuja/ pelannut korttipelejä tai muita pelejä, 
kuten shakkia] ?
Lue ääneen. ;.
1. Lähes päivittäin
2. Lähes viikottain
3. Lähes kuukausittain
4. Harvemmin

[cnt1] 

AC700_BigFiveIntro (INTRODUCTION BIG FIVE)
Katsokaa korttia 44. Luettelen seuraavaksi joitakin ominaisuuksia, jotka voivat mahdollisesti vastata luonnettanne. 
Kertokaa jokaisen väitteen jälkeen, oletteko täysin samaa mieltä, jonkin verran samaa mieltä, ei samaa eikä eri 
mieltä, jonkin verran eri mieltä vai täysin eri mieltä väitteen kanssa.
1. Jatka

AC701_Reserved (BIG FIVE - RESERVED)
Olen mielestäni varautunut. Oletteko...
Lue ääneen. ;
1. Täysin eri mieltä
2. Osittain eri mieltä
3. Ei samaa eikä eri mieltä
4. Osittain samaa mieltä
5. Täysin samaa mieltä

AC702_Trust (BIG FIVE - TRUST)
Olen mielestäni yleensä ottaen luottavainen. Oletteko...
Lue tarvittaessa ääneen
1. Täysin eri mieltä
2. Osittain eri mieltä
3. Ei samaa eikä eri mieltä
4. Osittain samaa mieltä
5. Täysin samaa mieltä

AC703_Lazy (BIG FIVE - LAZY)
Minulla on mielestäni taipumusta laiskuuteen. Oletteko...
Lue tarvittaessa ääneen
1. Täysin eri mieltä
2. Osittain eri mieltä
3. Ei samaa eikä eri mieltä
4. Osittain samaa mieltä
5. Täysin samaa mieltä

AC704_Relaxed (BIG FIVE - RELAXED)
Olen mielestäni rento ja kestän hyvin stressiä. Oletteko...
Lue tarvittaessa ääneen
1. Täysin eri mieltä
2. Osittain eri mieltä
3. Ei samaa eikä eri mieltä
4. Osittain samaa mieltä
5. Täysin samaa mieltä

AC705_FewInterests (BIG FIVE - FEW INTERESTS)
Minulla ei ole juurikaan taiteellisia kiinnostuksen kohteita. Oletteko...
Lue tarvittaessa ääneen
1. Täysin eri mieltä
2. Osittain eri mieltä
3. Ei samaa eikä eri mieltä
4. Osittain samaa mieltä
5. Täysin samaa mieltä

AC706_Outgoing (BIG FIVE - OUTGOING)
Olen mielestäni ulospäin suuntautunut ja seurallinen. Oletteko...
Lue tarvittaessa ääneen
1. Täysin eri mieltä
2. Osittain eri mieltä
3. Ei samaa eikä eri mieltä
4. Osittain samaa mieltä
5. Täysin samaa mieltä

AC707_FindFault (BIG FIVE - FINDFAULT)
Minulla on tapana etsiä vikaa muista. Oletteko...
Lue tarvittaessa ääneen
1. Täysin eri mieltä
2. Osittain eri mieltä
3. Ei samaa eikä eri mieltä
4. Osittain samaa mieltä
5. Täysin samaa mieltä

AC708_Thorough (BIG FIVE - THOROUGH JOB)



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

ENDIF
AC740_Outro (NON PROXY)

TARKISTUS: Kuka vastasi tämän osion kysymyksiin?
1. Vastaaja
2. Osioon ei vastattu (sijaisvastaajan haastattelu)

Olen tunnollinen. Oletteko...
Lue tarvittaessa ääneen
1. Täysin eri mieltä
2. Osittain eri mieltä
3. Ei samaa eikä eri mieltä
4. Osittain samaa mieltä
5. Täysin samaa mieltä

AC709_Nervous (BIG FIVE - NERVOUS)
Hermostun helposti. Oletteko...
Lue tarvittaessa ääneen
1. Täysin eri mieltä
2. Osittain eri mieltä
3. Ei samaa eikä eri mieltä
4. Osittain samaa mieltä
5. Täysin samaa mieltä

AC710_Imagination (BIG FIVE - IMAGINATION)
Minulla on mielestäni hyvä mielikuvitus. Oletteko...
Lue tarvittaessa ääneen
1. Täysin eri mieltä
2. Osittain eri mieltä
3. Ei samaa eikä eri mieltä
4. Osittain samaa mieltä
5. Täysin samaa mieltä

AC711_Kind (BIG FIVE - KIND)
Olen huomaavainen ja ystävällinen lähes kaikkia kohtaan. Oletteko...
Lue ääneen. Need;
1. Täysin eri mieltä
2. Osittain eri mieltä
3. Ei samaa eikä eri mieltä
4. Osittain samaa mieltä
5. Täysin samaa mieltä

IF (MN101_Longitudinal = 1)

IF (MN024_NursingHome = a1)

TE001_intro (INTRO TIME EXPENDITURE)
Seuraavat kysymykset koskevat sitä, mitä teitte eilen.
1. Jatka

TE002_Weekday (WHAT DAY YESTERDAY)

Älä lue ääneen vastausvaihtoehtoja.

Mikä viikonpäivä oli EILEN?
1. Maanantai
2. Tiistai
3. Keskiviikko
4. Torstai
5. Perjantai
6. Lauantai
7. Sunnuntai

TE003_YesterdaySpecial (NORMAL DAY YESTERDAY)
Olkaa hyvä ja ajatelkaa EILISTÄ aamusta iltaan asti. Eilen oli [maanantai/ tiistai/ keskiviikko/ torstai/ 
perjantai/ lauantai/ sunnuntai]. 
Muistelkaa, missä olitte, mitä teitte, keiden kanssa vietitte aikaa ja mitä tunsitte. Oliko elinen teille 
tavanomainen päivä, vai tapahtuiko jotain epätavallista, hyvää tai pahaa?
Lue ääneen. ;
1. Kyllä, aivan normaali päivä.
2. Ei, jotain epätavallisen ikävää tapahtui.
3. Ei, jotain epätavallisen mukavaa tapahtui.

TE004_Chores_INTRO (TIME SPENT ON CHORES)
Jatkakaa eilisen ajattelemista, aamusta iltaan asti. Muistelkaa asioita, mitä teitte. 
Kuinka paljon aikaa käytitte eilen kotitöiden tekemiseen, kuten siivoamiseen, pyykkäämiseen, kaupassa 
käymiseen, ruoanlaittoon, puutarhanhoitoon jne.? Älkää laskeko mukaan itsestä huolehtimista tai 
lastenlasten, lasten, vanhempien tai muiden perheenjäsenten hoitamista. 
Jos vastaaja ei ole varma, pyytäkää häntä arvioimaan ajankäyttönsä parhaansa mukaan.
Jos vastaaja ei käyttänyt yhtään aikaa kyseiseen toimintaan, vastatkaa 0 kumpaankin kohtaan.
Jos vastaaja käytti esimerkiksi puolitoista tuntia kyseiseen toimintaan, vastatkaa 1 tunti ja 30 minuuttia. 
Jos vastaaja käytti 40 minuuttia kyseiseen toimintaan, vastatkaa 0 tuntia 40 minuuttia.
1. Jatka

TE005_Chores_Hrs (HOURS SPENT ON CHORES)
Tunnit:
NUMBER [0..24]

TE006_Chores_Mts (MINUTES SPENT ON CHORES)
Minuutit:
NUMBER [0..59]

TE010_PersonalCare_Intro (TIME SPENT ON PERSONAL CARE)
Kuinka paljon käytitte eilen aikaa itsestäsi huolehtimiseen, kuten suihkussa käymiseen, pukeutumiseen, 
kampaajalla/parturissa käymiseen, lääkärikäynteihin, jne.?
1. Jatka



TE011_PersonalCare_Hrs (HOURS SPENT ON PERSONAL CARE)
Tunnit:
NUMBER [0..24]

TE012_PersonalCare_Mts (MINUTES SPENT ON PERSONAL CARE)
Minuutit:
NUMBER [0..59]

TE013_Children_Intro (TIME SPENT ON PERSONAL CHILDREN)
Kuinka paljon käytitte eilen aikaa lastenne, lastenlastenne, hoitolapsienne tai muiden lasten hoitamiseen? 
Hoitamiseen voi kuulua mm. lasten pesemistä, pukemista, heidän kanssaan leikkimistä, kouluun viemistä, tai 
muita aktiviteetteja, kuten kotiläksyissä auttamista, jne. 
Olkaa hyvä, älkää sisällyttäkö mukaan aikuisia lapsianne. 
1. Jatka

TE014_Children_Hrs (HOURS SPENT ON CHILDREN)
Tunnit:
NUMBER [0..24]

TE015_Children_Mts (MINUTES SPENT ON CHILDREN)
Minuutit: 
NUMBER [0..59]

TE016_HelpParents_Intro (TIME SPENT ON HELPING PARENTS)
Kuinka paljon käytitte eilen aikaa vanhempienne tai appivanhempienne auttamiseen? Auttamiseen voi 
kuulua pankki- tai lakiasioissa avustamista, pesemistä, pukemista, lääkärikäynneille viemistä, jne.
Sisällytä myös aika, jonka olet viettänyt äiti- tai isäpuolen kanssa tai adoptiovanhempien kanssa. 
1. Jatka

TE017_HelpParents_Hrs (HOURS SPENT ON HELPING PARENTS)
Tunnit:
NUMBER [0..24]

TE018_HelpParents_Mts (MINUTES SPENT ON HELPING PARENTS)
Minuutit: 
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)

Kuinka paljon käytitte eilen aikaa muiden perheenjäsenten tai muiden tuntemienne 
ihmisten auttamiseen?

Älkää sisällyttäkö [miehenne tai/ vaimonne tai/ kumppaninne tai] vanhempien ja lapsien auttamista, minkä 
olette maininneet jo aikaisemmin. 
Jos tarpeellista kerrata: esimerkiksi avustaminen asioiden hoitamisessa, peseytymisessä, pukeutumisessa, tai 
lääkärikäynneille viemisessä, jne. 
1. Jatka

TE023_HelpOther_Hrs (HOURS SPENT ON HELPING OTHER FAMILY)
Tunnit: 
NUMBER [0..24]

TE024_HelpOther_Mts (MINUTES SPENT ON HELPING OTHER FAMILY)
Minuutit: 
NUMBER [0..59]

TE025_Leisure_Intro (TIME SPENT ON LEISURE)
Kuinka paljon käytitte eilen aikaa vapaa-ajan aktiviteetteihin?
Aktiviteetteihin voi sisältyä TV:n katselua, sosiaalisen median käyttöä, urheilua, harrastuksia, juttelua 
perheen tai ystävien kanssa, ulkona käymistä jne. 
1. Jatka

TE026_Leisure_Hrs (TIME SPENT ON LEISURE)
Tunnit: 
NUMBER [0..24]

TE027_Leisure_Mts (MINUTES SPENT ON LEISURE)
Minuutit:
NUMBER [0..59]

TE031_Admin_Intro (TIME SPENT ON ADMINISTRATION)
Kuinka paljon käytitte eilen aikaa omien asioiden hoitoon, kuten raha-asioihin, omaisuuden tai 
vakuutusten hoitoon, lakiasioihin, verojen maksamiseen tai muihin kotitalouden hallinnollisiin 
tehtäviin?
1. Jatka

TE032_Admin_Hrs (HOURS SPENT ON ADMINISTRATION)
Tunnit: 
NUMBER [0..24]

TE033_Admin_Mts (MINUTES SPENT ON ADMINISTRATION)
Minuutit: 
NUMBER [0..59]

TE034_PaidWork_Intro (TIME SPENT ON PAID WORK)

TE019_HelpPartner_Intro (TIME SPENT ON HELPING PARTNER)
Kuinka paljon käytitte eilen aikaa [miehenne/ vaimonne/ kumppaninne] avustamiseen? 
Auttamiseen voi kuulua esim. asioiden hoitaminen, peseminen, pukeminen, lääkärikäynneille vieminen 
jne.
1. Jatka

TE020_HelpPartner_Hrs (HOURS SPENT ON HELPING PARTNER)
Tunnit:
NUMBER [0..24]

TE021_HelpPartner_Mts (MINUTES SPENT ON HELPING PARTNER)
Minuutit:
NUMBER [0..59]



Kuinka paljon käytitte eilen aikaa palkkatyöhön? Palkkatyö tarkoittaa sekä työsuhteessa olemista että 
yrittäjyyttä. ÄLKÄÄ laskeko mukaan työmatkoihin kuluvia aikoja, mutta laskekaa ylityötunnit. 
1. Jatka

TE035_PaidWork_Hrs (HOURS SPENT ON PAID WORK)
Tunnit: 
NUMBER [0..24]

TE036_PaidWork_Mts (MINUTES SPENT ON PAID WORK)
Minuutit: 
NUMBER [0..59]

TE037_VoluntaryWork_Intro (TIME SPENT ON VOLUNTARY WORK)
Kuinka paljon käytitte eilen aikaa vapaaehtoistyöhön? 
Älkää laskeko mukaan kotitöitä, perheenjäsenten auttamista, lasten hoitamista tai muita aktiviteetteja, jotka 
olette jo maininneet aiemmin. 
Esimerkiksi vapaaehtoistyö uskonnollisten, poliittisten, terveydellisten, koulutuksellisten tai muiden 
yleishyödyllisten järjestöjen parissa.
1. Jatka

TE038_VoluntaryWork_Hrs (HOURS SPENT ON VOLUNTARY WORK)
Tunnit: 
NUMBER [0..24]

TE039_VoluntaryWork_Mts (MINUTES SPENT ON VOLUNTARY WORK)
Minuutit: 
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)

Kuinka paljon käytitte eilen aikaa päiväunien nukkumiseen tai lepäämiseen päivän aikana? Älkää laskeko 
mukaan nukkumista yöaikaan. 
1. Jatka

TE047_Napping_Hrs (HOURS SPENT ON NAPPING)
Tunnit: 
NUMBER [0..24]

TE048_Napping_Mts (MINUTES SPENT ON NAPPING)
Minuutit: 
NUMBER [0..59]

TE049_Sleeping_Intro (TIME SPENT ON SLEEPING)
Kuinka paljon nukuitte eilen yöaikaan? 
1. Jatka

TE050_Sleeping_Hrs (HOURS SPENT ON SLEEPING)
Tunnit: 
NUMBER [0..24]

TE051_Sleeping_Mts (MINUTES SPENT ON SLEEPING)
Minutes: 
NUMBER [0..59]

TE052_OtherActivities (DID SPEND TIME ON OTHER ACTIVITIES)
Käytittekö eilen aikaa joihinkin muihin aktiviteetteihin, joita emme ole vielä maininneet?
1. Kyllä
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)
Jatkakaa eilisen ajattelemista, aamusta iltaan asti. 
Kuinka paljon aikaa käytitte eilen töihin tai vapaaehtoistöihin matkustamiseen?
Kirjatkaa nolla, mikäli vastaaja ei työskennellyt eilen ollenkaan. 
1. Jatka

TE041_Travel_Hrs (HOURS SPENT ON TRAVEL)
Tunnit: 
NUMBER [0..24]

TE042_Travel_Mts (MINUTES SPENT ON TRAVEL)
Minuutit: 
NUMBER [0..59]

TE053_WhatActivities (OTHER ACTIVITIES SPEND TIME ON)
Mikä aktivitetti/mitkä aktiviteetit olivat kyseessä?
STRING

TE054_TimeOtherActivities_Intro (TIME SPENT ON OTHER ACTIVITIES)
Kuinka paljon aikaa käytitte eilen tähän aktiviteettiin/näihin aktiviteetteihin?
Jos useampi kuin yksi aktiviteetti mainitaan, laske käytetyt ajat yhteen. 
1. Jatka

TE055_TimeOtherActivities_Hrs (HOURS SPENT ON OTHER ACTIVITIES)
Tunnit
NUMBER [0..24]

TE056_TimeOtherActivities_Mts (MINUTES SPENT ON OTHER ACTIVITIES)
Minuutit:
NUMBER [0..59]

TE057_PartnerActivities_Intro (TIME SPENT WITH PARTNER)



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

ENDIF
ENDIF

ENDIF
TE060_IntCheck (INTERVIEWER CHECK TE)

TARKISTUS:
Kuka vastasi tämän osion kysymyksiin?
1. Vain vastaaja
2. Vastaaja ja sijaisvastaaja
3. Vain sijaisvastaaja

Kerroitte, että käytitte eilen vapaa-ajan aktiviteetteihin ^FL_TE057_3; tuntia ja ^FL_TE057_4; 
minuuttia. Kuinka paljon tästä ajasta käytitte yhdessä [miehenne/ vaimonne/ kumppaninne] kanssa?
Jos vastaaja ei viettänyt yhtään vapaa-aikaa [miehensä/ vaimonsa/ kumppaninsa] kanssa, kirjatkaa 0.
1. Jatka

TE058_PartnerActivities_Hrs (HOURS SPENT WITH PARTNER)
Tunnit:
NUMBER [0..24]

TE059_PartnerActivities_Mts (MINUTES SPENT WITH PARTNER)
Minuutit:
NUMBER [0..59]

CHECK: ( *(60, TE058_PartnerActivities_Hrs)TE059_PartnerActivities_Mts <= *(60, TE026_Leisure_Hrs)
TE027_Leisure_Mts) [Kumppanin kanssa käytetyn vapaa-ajan määrä ei voi olla suurempi kuin kaiken 
vapaa-ajan yhteensä. ;]

EX601_NonProxy (INTRO EX_PROXY)

Ilman sijaisvastaajaa tehtävän osion alku. Sijaisvastaajaa ei sallita. Jos vastaaja ei ole paikalla tai ei pysty omin neuvoin 
antamaan suostumustaan osallistumiseen, paina CTRL-K jokaisessa kohdassa.
1. Jatka

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
EX001_Introtxt (INTRODUCTION AND EXAMPLE)

Seuraavaksi kysyn kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, kuinka todennäköisenä pidätte eri tapahtumia. Kun kysyn 
kysymyksen, haluaisin teidän antavan minulle numeron nollasta sataan.

Kokeillaan yhdessä ja aloitetaan säästä. Katsokaa korttia 45. Kuinka todennäköisenä pidätte sitä, että huomenna on 
aurinkoista? Esimerkiksi luku "90" tarkoittaisi sitä, että aurinkoisen sään todennäköisyys on 90 prosenttia. Voitte sanoa 
minkä tahansa numeron nollasta sataan.
NUMBER [0..100]

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
IF (MN808_AgeRespondent < 101)

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

EX029_FreqPrayer (PRAYING)
Seuraavaksi kysyisin rukoilemisesta. Kuinka usein rukoilette nykyään?
Lue ääneen. ;
1. Useammin kuin kerran päivässä
2. Kerran päivässä
3. Muutaman kerran viikossa
4. Kerran viikossa
5. Harvemmin kuin kerran viikossa
6. En ikinä

IF (Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a2)

ENDIF

EX007_GovRedPens (GOVERNMENT REDUCES PENSION)
(Katsokaa korttia 45.) Kuinka suurella todennäköisyydellä hallitus leikkaa sitä eläkettä, johon te olette 
oikeutettu, ennen kuin te jäätte eläkkeelle?
NUMBER [0..100]

IF (MN808_AgeRespondent < 61)

ENDIF
EX008_GovRaisAge (GOVERNMENT RAISES RETIREMENT AGE)

(Katsokaa korttia 45.) Kuinka suurella todennäköisyydellä hallitus korottaa eläkeikää, ennen kuin jäätte 
eläkkeelle?
NUMBER [0..100]

EX025_ChWrkA65 (CHANCE TO WORK AFTER AGE OF 63)
(Katsokaa korttia 45.) Kun ajatellaan työtänne yleisesti ottaen, eikä pelkästään nykyistä 
työpaikkaanne, kuinka suurella todennäköisyydellä tulette työskentelemään kokoaikaisesti vielä sen 
jälkeen, kun olette täyttänyt 63 vuotta?
NUMBER [0..100]

EX009_LivTenYrs (LIVING IN TEN YEARS)
(Katsokaa korttia 45.) Kuinka suurella todennäköisyydellä elätte vähintään ^FLAgeTen; -vuotiaaksi?
NUMBER [0..100]

EX801_ChancesNoMoney (CHANCES RUN OUT OF MONEY)
Mitä arvelette: millä todennäköisyydellä rahanne loppuvat jossain vaiheessa tulevaisuudessa?
NUMBER [0..100]

EX802_FinancialCompared (FINANCIAL SITUATION COMPARED)



ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

Miltä rahatilanteenne näyttää nykyään siihen verrattuna mitä odotitte aiemmin elämässänne, esimerkiksi kun olitte 
noin 45 vuotias?
Onko rahatilanteenne nykyään...
Lue ääneen. ;
1. Parempi kuin odotitte?
2. Samanlainen kuin odotitte?
3. Huonompi kuin odotitte?

EX026_Trust (TRUST IN OTHER PEOPLE)
Seuraavaksi haluaisin kysyä kysymyksen, joka liittyy tapaanne suhtautua toisiin ihmisiin. Sanoisitteko, että yleisesti 
ottaen suurin osa ihmisistä on luotettavia vai että ihmisiin ei voi suhtautua liian varovaisesti? Nyt teidän ei tarvitse 
enää katsoa korttia 45. Minne oma mielipiteenne sijoittuu asteikolla nollasta kymmeneen, kun 0 tarkoittaa, että 
koskaan ei voi olla liian varovainen, ja 10 tarkoittaa, että useimpiin ihmisiin voi luottaa?
NUMBER [0..10]

EX110_RiskAv (RISK AVERSION)
Katsokaa korttia 46. Kun ihmiset sijoittavat säästöjään, he voivat valita kohteita, joissa on pieni tuotto ja pienet 
riskit (kuten pankkitilin tai turvallisen joukkovelkakirjalainan), tai kohteita, joissa on suuri tuotto, mutta myös suuret 
riskit, kuten osakkeita. Mikä seuraavista kortissa olevista väitteistä vastaa lähinnä sitä taloudellista riskiä, jonka te 
olette valmis ottamaan säästäessänne tai tehdessänne sijoituksia?
Lue vastaukset vain tarvittaessa. Jos annetaan useita vastauksia, käytä ensimmäistä soveltuvaa luokkaa.
1. Ottaa huomattavia taloudellisia riskejä ja odottaa ansaitsevansa huomattavia tuottoja
2. Ottaa keskimääräistä suurempia taloudellisia riskejä ja odottaa ansaitsevansa keskimääräistä suurempia tuottoja
3. Ottaa keskimääräisiä taloudellisia riskejä ja odottaa saavansa keskimääräisiä tuottoja
4. Ei halua ottaa lainkaan taloudellisia riskejä

EX111_XYZ_Planning_Horizon (PLANNING HORIZON)
Kun suunnittelette omaa säästämistänne ja kuluttamistanne, mitä seuraavista ajanjaksoista mietitte ensisijaisesti?
Lue ääneen. ; Vaihtoehto "muutamaa seuraavaa kuukautta" sisältää myös vaihtoehdot "muutamaa seuraavaa 
päivää" ja "muutamaa seuraavaa viikkoa".
1. Muutamaa seuraavaa kuukautta
2. Seuraavaa vuotta
3. Muutamaa seuraavaa vuotta
4. Seuraavaa 5-10 vuotta
5. Yli kymmentä vuotta

IF (MN005_ModeQues = a2)

EX800_PartInterv (PARTNER PARTICIPATES AFTERWARDS)

Tehdäänkö kumppanillesi haastattelu (tai sijaisvastaajan haastattelu) heti tämän haastattelun jälkeen? 

Huom: Sijaisvastaajan haastattelu sallitaan vain, jos vastaajalla on kuulovaikeuksia, hankaluuksia 
puheenmuodostuksessa tai haasteita keskittymisessä.
1. Kyllä
5. Ei

IF (EX800_PartInterv = a5)

EX101_IntroPartInfo (INTRODUCTION PARTNER INFORMATION)
Ennen kuin lopetamme, voisitteko antaa joitakin tietoja myös teidän [miehestänne/ vaimostanne/ 
kumppanistanne], joka ei osallistu haastatteluun tänään?
1. Jatka

EX602_PartYrsEduc (PARTNER YEARS OF EDUCATION)
Kuinka monta vuotta [miehenne/ vaimonne/ kumppaninne] on käynyt kaiken kaikkiaan koulua?
"koulunkäynnillä" tarkoitetaan kokopäiväistä opiskelua, johon
* sisältyy: opetuksen saaminen, osallistuminen käytännön työhön tai ohjattuun opiskeluun tai kokeisiin
* ei sisälly: kokopäiväinen työ, kotiopetus, etäopiskelu, erityinen työpaikalla tapahtuva koulutus, 
iltaopiskelu, osa-aikainen yksityinen ammattikoulutus, joustava tai osa-aikainen korkeakouluopiskelu 
jne.
NUMBER [0..999]

EX603_PartJobSit (PARTNER CURRENT JOB SITUATION)
Katsokaa korttia 47. Kuinka ylipäänsä kuvaisitte [miehenne/ vaimonne/ kumppaninne] nykyistä 
työllisyystilannetta?
Lue ääneen. ;
1. Eläkkeellä
2. Palkansaaja tai itsenäinen yrittäjä (mukaan lukien työskentely perheyrityksessä)
3. Työtön
4. Pysyvästi sairas tai työkyvytön
5. Hoitaa kotia
97. Muu

IF (EX603_PartJobSit = a2)

EX613_LastJobPartner (NAME OR TITLE OF JOB PARTNER)
Mikä oli viimeisin työ, jota [miehenne/ vaimonne/ kumppaninne] teki?
STRING

IF (NOT(EX613_LastJobPartner = Refusal))

EX613c_LastJobPartnerCode (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB PARTNER)
Etsin nyt antamaanne työnimikettä tietokantamme virallisesta työnimikelistasta. 
Kirjoita työnimike uudestaan, ja valitse siihen parhaiten sopiva vastine listasta. 
Vierittämällä näyttöä alaspän löydätte lisää erilaisia työnimikkeitä. 
Jos ette löydä sopivaa nimikettä, pyytäkää vastaajaa kuvailemaan työtä uudella nimellä, 
tai antamaan yleisemmän tai tarkemman työnimikkeen.
Jos ette löydä mitään sopivaa nimikettä, kirjoittakaa 991. 
STRING



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)

Kiitos. Tämä oli viimeinen kysymys. Haluamme vielä kerran kiittää teitä lämpimästi kyselyyn osallistumisesta. Tiedämme, 
että kyselylomake on pitkä ja vaikea, mutta apunne oli hyvin tärkeää! Osallistumisenne auttaa tutkijoita ymmärtämään, 
miten Euroopan ikääntyvä väestö vaikuttaa tulevaisuuteemme.
1. Jatka

ENDIF
EX023_Outro (NON PROXY)

TARKISTUS: Kuka vastasi tämän osion kysymyksiin?
1. Vastaaja
2. Osioon ei vastattu (sijaisvastaajan haastattelu)

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

JOBCODER: InDataOccupations 
IF ((NOT(EX613c_LastJobPartnerCode = Empty) AND (NOT(EX613c_LastJobPartnerCode

= 991)))

ENDIF

EX613d_LastJobPartnerCode (JOBCODER - NEXT)

Vahvista, että valitsit oikean työnimikkeen listasta: 
^EX613c_LastJobPartnerCode;

Jos työnimike ei ole oikein, palaa listaan, ja valitse parhaiten vastaava työnimike 
listasta. 
1. Vahvista ja jatka

EX104_PartEvWork (PARTNER EVER DONE PAID WORK)
Onko [miehenne/ vaimonne/ kumppaninne] tehnyt koskaan palkkatöitä?
1. Kyllä
5. Ei

EX105_PartEmp (PARTNER EMPLOYEE OR A SELF-EMPLOYED)
[Oliko/ Onko] [miehenne/ vaimonne/ kumppaninne] [viimeisessä/ nykyisessä] työssään 
yksityisen sektorin työntekijä, julkisen sektorin työntekijä vai itsenäinen yrittäjä?
1. Yksityisen sektorin työntekijä
2. Julkisen sektorin työntekijä
3. Itsenäinen yrittäjä

EX123_Consent (CONSENT TO RECONTACT)
Jotta voisimme tutkia ihmisten elämän muutosta heidän vanhetessaan, on tärkeää, että haastattelemme samoja 
ihmisiä noin kahden vuoden välein. Tämän vuoksi toivoisimme voivamme säilyttää nimenne ja osoitteenne 
tietojärjestelmässämme, jotta voimme ottaa teihin uudelleen yhteyttä. Sopiiko tämä teille?
Jos vastaaja kysyy tai epäröi, kerro hänelle, että hän voi toki kieltäytyä siinä vaiheessa, kun häneen otetaan 
uudelleen yhteyttä
1. Suostumus uuteen yhteydenottoon
5. Ei suostumusta uuteen yhteydenottoon

EX106_HandOutA (HAND OUT DROP-OFF QUESTIONNAIRE)

Ota vastaajalle jätettävä kysymyslomake (Drop-off) ja täydennä vastaajan nimi ja tunnus (vastaaja-id) 
^RespondentID; lomakkeen etusivulle.

Merkitse lomakkeen sarjanumero CAPI:iin alla olevaan kohtaan.
Anna lomake vastaajalle.
Selitä vastaajalle, että lomakkeeseen vastaaminen on vapaaehtoista, ja että sen voi täyttää myös myöhemmin.

Lomakkeen voi lähettää kirjekuoressa, joka on maksettu etukäteen. Kuten muutkin vastaukset, myös nämä 
käsitellään anonyymisti ja pidetään salassa. 
STRING

IV001_Intro (INTRODUCTION TO IV)

TÄMÄ OSIO KOSKEE HAASTATTELUN AIKANA TEKEMIÄSI HAVAINTOJA JA SE TULISI TÄYTTÄÄ JOKAISEN LOPPUUN 
SUORITETUN YKSITTÄISEN HAASTATTELUN JÄLKEEN.
1. Jatka

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)



ENDIF
IV002_PersPresent (THIRD PERSONS PRESENT)

Oliko henkilön ^FLRespondentName; haastattelun aikana läsnä koko ajan tai osan ajasta joku kolmas osapuoli, 
sijaisvastaajaa lukuun ottamatta?
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
1. Ei ketään
2. Puoliso tai kumppani
3. Vanhempi tai vanhemmat
4. Lapsi tai lapset
5. Muut sukulaiset
6. Muita henkilöitä

CHECK: (NOT((count(IV002_PersPresent) > 1 AND ((1 IN (IV002_PersPresent)))) [Ette voi valita vaihtoehtoa ""Ei kukaan"" 
yhdessä toisen vastauksen kanssa. Pyytäisin teitä muuttamaan vastaustanne.;] IF (NOT(((a1 IN (IV002_PersPresent) 
AND (count(IV002_PersPresent) = 1)))

ENDIF
IV004_WillingAnswer (WILLINGNESS TO ANSWER)

Kuinka kuvaisit henkilön ^FLRespondentName; vastaushalukkuutta?
1. Todella hyvä
2. Hyvä
3. Tyydyttävä
4. Huono
5. Hyvä alussa, mutta muuttui haastattelun myötä huonommaksi
6. Huono alussa, mutta muuttui haastattelun myötä paremmaksi

IF (IV004_WillingAnswer = a5)

ENDIF
IV007_AskClarification (RESP. ASK FOR CLARIFICATION)

Pyysikö ^FLRespondentName; selvennyksiä mihinkään kysymyksiin?
1. Ei kertaakaan
2. Hyvin harvoin
3. Silloin tällöin
4. Usein
5. Hyvin usein
6. Aina

IV008_RespUnderstoodQst (RESPONDENT UNDERSTOOD QUESTIONS)
Tuntuiko sinusta kaiken kaikkiaan, että ^FLRespondentName; ymmärsi kysymykset?
1. Ei ikinä
2. Hyvin harvoin
3. Silloin tällöin
4. Usein
5. Hyvin usein
6. Aina

IV018_HelpShowcards (HELP NEEDED READING SHOWCARDS)
Tarvitsiko vastaaja apua näyttökorttien lukemisessa haastattelun aikana?
1. Kyllä, näköongelmien takia
2. Kyllä, luetunymmärtämisen ongelmien takia
3. Ei tarvinnut

IF (MN008_NumHHR = 1)

Sijaisvastaaja on vastannut joihinkin tai kaikkiin henkilölle ^FLRespondentName; osoitettuihin kysymyksiin. Mikä on 
sijaisvastaajan suhde henkilöön ^FLRespondentName;?
1. Kumppani
2. Lapsi, vävy tai miniä
3. Vanhempi tai appivanhempi
4. Sisarus
5. Lapsenlapsi
6. Muu sukulainen
7. Hoitokodin henkilökunta
8. Kotiapulainen
9. Ystävä tai tuttu
10. Muu

IV003_PersIntervened (INTERVENED IN INTERVIEW)
Puuttuivatko henkilöt haastattelun kulkuun missään vaiheessa?
1. Kyllä, usein
2. Kyllä, välillä
3. Eivät puuttuneet

IV005_WillingnessWorse (WHY WILLINGNESS WORSE)
Miksi vastaajan vastaushalukkuus väheni haastattelun aikana?
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
1. Vastaajaa ei enää kiinnostanut
2. Vastaajan keskittymiskyky väheni tai hän väsyi
3. Muu syy, täsmennä

IF ((a3 IN (IV005_WillingnessWorse))

ENDIF

IV006_OthReason (WHICH OTHER REASON)
Mikä muu syy?
STRING

IF ((Sec_HO.HO001_Place = a1 OR (MN024_NursingHome = a2))

IV009_AreaLocationBldg (WHICH AREA BUILDING LOCATED)
Millaisella alueella rakennus sijaitsee?
1. Isossa kaupungissa
2. Ison kaupungin esikaupunkialueella tai laitamilla
3. Keskisuuressa kaupungissa
4. Pienessä kaupungissa
5. Kylässä tai maaseudulla

IV610_TypeBuilding (TYPE OF BUILDING)



ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF
IV019_InterviewerID (INTERVIEWER ID)

Haastattelijatunnuksesi:
STRING

CHECK: (NOT((IV019_InterviewerID = OR (NOT(IV019_InterviewerID = RESPONSE)))) [Syöttäkää arvo;]
IV017_Outro (OUTRA IV)

Paljon kiitoksia tämän osion läpikäymisestä.
1. Jatka

ENDIF

Millaisessa rakennuksessa kotitalous asuu?
Hoitokoti tarjoaa asukkailleen kaikki seuraavat palvelut: lääkkeiden annostelun, ympärivuorokautisen 
henkilökohtaisen avustamisen ja valvonnan (ei välttämättä sairaanhoitajan) sekä huoneen ja ateriat.
1. Maatalossa
2. Omakotitalossa
3. Rivitalossa tai paritalossa
4. Rakennuksessa, jossa on 3-8 huoneistoa
5. Rakennuksessa, jossa on enemmän kuin 9 huoneistoa mutta vähemmän kuin 8 kerrosta
6. Kerrostalossa, jossa on enemmän kuin 9 kerrosta
7. Rakennuskompleksissa, joka tarjoaa palveluja vanhuksille (palvelutalo tai senioritalo, mutta ei 
hoitokoti/vanhainkoti)
8. Hoitokodissa / Vanhainkodissa

IF ((IV610_TypeBuilding = a7 OR (IV610_TypeBuilding = a8))

ENDIF
IV012_StepstoEntrance (NUMBER OF STEPS TO ENTRANCE)

Kuinka monta porrasta oli noustava tai laskeuduttava, jotta pääsi kotitalouden pääsisäänkäynnin luo?
Älkää laskeko mukaan portaita, jotka voidaan jättää käyttämättä, koska kerrostalossa on hissi
1. 1-5
2. 6-15
3.16-25
4. Enemmän kuin 25

IV621_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
Kuuluuko avustavaan tai valvovaan henkilökuntaan vähintään yksi sairaanhoitaja?
1. Kyllä
5. Ei

IF (XT_Active = 1)

XT104_SexDec (SEX OF DECEDENT)

Merkitse edesmenneen sukupuoli (kysy, jos olet epävarma)
1. Mies
2. Nainen

XT001_Intro (INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW)
[{Edesmenneen nimi}] osallistui SHARE-tutkimukseen ennen kuolemaansa. Hänen panoksensa tähän tutkimukseen oli erittäin 
arvokas, ja olisi hyödyllistä saada joitakin tietoja henkilön[{Edesmenneen nimi}] viimeisestä vuodesta. Kaikki kerätyt tiedot ovat 
täysin luottamuksellisia ja niitä säilytetään anonyymisti.
1. Jatka

XT006_ProxSex (PROXY RESPONDENT'S SEX)

Koodaa sijaisvastaajan sukupuoli.
1. Mies
2. Nainen

XT002_Relation (RELATIONSHIP TO THE DECEASED)
Ennen kuin kysymme kysymyksiä henkilön [{Edesmenneen nimi}] viimeisestä vuodesta, kertoisitteko, mikä oli teidän suhteenne 
edesmenneeseen?
Jos asia on epäselvä, täsmennä: "Olitte siis hänen..."
1. Mies, vaimo tai kumppani
2. Poika tai tytär
3. Vävy tai miniä
4. Puolison tai kumppanin tytär tai poika
4. Lapsenlapsi
6. Sisarus
7. Muu sukulainen (täsmennä)
8. Muu ei-sukulainen (täsmennä)

IF (XT002_Relation = a7)

ENDIF
IF (XT002_Relation = a8)

ENDIF
XT005_HowOftCont (HOW OFTEN CONTACT LAST TWELVE MONTHS)

Kuinka usein olitte yhteydessä hänen kanssaan joko henkilökohtaisesti taikka puhelimen, postin, sähköpostin tai jonkin muun 
sähköisen välineen kautta henkilön [{Edesmenneen nimi}] viimeisenä elinvuotena?
1. Päivittäin
2. Monta kertaa viikossa
3. Noin kerran viikossa

XT003_OthRel (OTHER RELATIVE)

Täsmennä muu sukulainen
STRING

XT004_OthNonRel (OTHER NO-RELATIVE)

Täsmennä muu ei-sukulainen
STRING



4. Noin kahden viikon välein
5. Noin kerran kuukaudessa
6. Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
7. Ei koskaan

IF (XT002_Relation <> a1)

ENDIF
XT101_ConfDecYrBirth (CONFIRMATION DECEASED YEAR OF BIRTH)

Puhutaan seuraavaksi hieman edesmenneestä. Haluaisin varmistaa, että henkilöä[{Edesmenneen nimi}] koskevat tietomme ovat 
oikeita. Varmistaisin siis vielä, että syntyihän [hän] seuraavana ajankohtana:  [{edesmenneen syntymäkuukausi ja vuosi}]?
1. Kyllä
5. Ei

IF (XT101_ConfDecYrBirth = a5)

ENDIF
XT008_MonthDied (MONTH OF DECEASE)

Haluaisimme saada lisätietoja henkilön[{Edesmenneen nimi}] kuolemaan liittyvistä olosuhteista. Missä kuussa ja minä vuonna 
hän kuoli?
KUUKAUSI:
VUOSI:
Kuukausi
1. tammikuu
2. helmikuu
3. maaliskuu
4. huhtikuu
5. toukokuu
6. kesäkuu
7. heinäkuu
8. elokuu
9. syyskuu
10. lokakuu
11. marraskuu
12. joulukuu

XT009_YearDied (YEAR OF DECEASE)
Missä kuussa ja minä VUONNA hän kuoli?

KUUKAUSI:
^XT008_MonthDied;
VUOSI:
Vuosi
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)
Kuinka vanha[{Edesmenneen nimi}] oli, kun[hän] kuoli?
Ikä vuosina
NUMBER [20..120]

XT109_DecMarried (DECEASED MARRIED AT TIME OF DEATH)
Oliko[{Edesmenneen nimi}] naimisissa kuollessaan?
1. Kyllä
5. Ei

XT039_NumChild (NUMBER OF CHILDREN THE DECEASED HAD AT THE END)
Kuinka monta elossa olevaa lasta henkilöllä[{Edesmenneen nimi}] oli hänen kuollessaan? Laskekaa mukaan kaikki biologiset 
lapset, sijaislapset, adoptoidut lapset ja lapsipuolet
NUMBER [0..999]

XT007_YearBirth (YEAR OF BIRTH PROXY)
Voitteko kertoa syntymävuotenne?
NUMBER [1900..2003]

XT802_IntroDecBirth (DECEASED INTRO BIRTH)
Missä kuussa ja minä vuonna [{Edesmenneen nimi}] syntyi?
1. Jatka

XT102_DecMonthBirth (DECEASED MONTH OF BIRTH)
Kuukausi:
1. tammikuu
2. helmikuu
3. maaliskuu
4. huhtikuu
5. toukokuu
6. kesäkuu
7. heinäkuu
8. elokuu
9. syyskuu
10. lokakuu
11. marraskuu
12. joulukuu

XT103_DecYearBirth (DECEASED YEAR OF BIRTH)
Vuosi:
NUMBER [1900..2010]



XT011_CauseDeath (THE MAIN CAUSE OF DEATH)
Mikä oli hänen pääasiallinen kuolinsyynsä?
Lue tarvittaessa ääneen
1. Syöpä
2. Sydänkohtaus
3. Aivohalvaus
4. Muu sydän-tai verisuonisairaus, kuten sydämen vajaatoiminta tai rytmihäiriö
5. Hengitysteiden sairaudet
6. Ruoansulatusjärjestelmän sairaudet, kuten mahahaava ja tulehdukselliset suolistosairaudet
7. Vakava tartuntatauti, kuten keuhkokuume, verenmyrkytys tai influnssa
8. Onnettomuus tai itsemurha
97. Muu (mikä?)

IF (XT011_CauseDeath = a97)

ENDIF
IF (XT011_CauseDeath <> a8)

XT012_OthCauseDeath (OTHER CAUSE OF DEATH)

Täsmennä muu kuolinsyy
STRING

XT013_HowLongIll (HOW LONG BEEN ILL BEFORE DECEASE)
Kuinka pitkään[{Edesmenneen nimi}]  oli ollut sairaana, ennen kuin kuoli?
Lue ääneen. ;
1. Alle yhden kuukauden
2. Yli kuukauden, mutta alle kuusi kuukautta.
3. Yli kuusi kuukautta, mutta alle vuoden.
4. Yhden vuoden tai kauemmin.
5. (spontaani) Ei ollut sairaana ennen kuolemaansa.

XT014_WhereDied (PLACE OF DYING)
Kuoliko hän...
Lue ääneen. ;
1. kotonaan
2. toisen henkilön kotona
3. sairaalassa
4. hoitokodissa/vanhainkodissa
5. vanhustentalossa tai palvelutalossa, joka tarjoaa palveluita vanhuksille (mutta ei hoitokoti/vanhainkoti)
6. saattohoidossa tai palliatiivisessa hoidossa
7. matkalla sairaalaan tai terveyskeskukseen
97. jossain muualla

IF (XT014_WhereDied = a3)

ELSE

ENDIF
XT615_TimesInHosp (TIMES IN HOSPITAL LAST YEAR BEFORE DYING)

Kuinka monta kertaa[{Edesmenneen nimi}] oli sairaalassa, saattokodissa tai hoitokodissa viimeisenä elinvuotenaan, ennen 
kuin[hän] kuoli?
NUMBER [0..999]

IF (XT615_TimesInHosp > 0)

XT750_ICU (IN INTENSIVE CARE UNIT)
Tapahtuiko tämä teho-osastolla?
1. Kyllä
5. Ei

IF (XT750_ICU = a5)

ENDIF

XT751_palcareinpoatienthospice (PALLIATIVE CARE OR INPATIENT HOSPICE)
Tapahtuiko tämä palliatiivisen hoidon yksikössä tai sairaalan saattohoitoyksikössä?
1. Kyllä
5. Ei

IF (XT014_WhereDied = a4)

ELSE

ENDIF

XT767_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
Kuuluiko avustavaan tai valvovaan henkilökuntaan vähintään yksi sairaanhoitaja?
1. Kyllä
5. Ei

XT752_inpatienthospice (INPATIENT HOSPICE)
Oliko kyseessä sairaalan saattohoitoyksikkö?
1. Kyllä
5. Ei

IF (XT014_WhereDied = a5)

ENDIF

XT767_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
Kuuluiko avustavaan tai valvovaan henkilökuntaan vähintään yksi sairaanhoitaja?
1. Kyllä
5. Ei

XT753_hospiceresidential (RESIDENTIAL PROVIDED BY HOSPICE)
Oliko kyseessä saattokodissa sijaitseva asunto?
1. Kyllä
5. Ei



ENDIF
XT756_IntroCare (CARE INTRO)

Seuraavat kysymykset käsittelevät hoitoa, jota [{Edesmenneen nimi}] sai viimeisen kuukautensa aikana. Vastatkaa 
kysymyksiin oman kokemuksenne ja edesmenneen kokemuksen pohjalta siltä ajanjaksolta, jona hän sai hoitoa. 
1. Jatka

IF (NOT((((XT014_WhereDied = a6 OR (XT751_palcareinpoatienthospice = a1) OR (XT752_inpatienthospice = a1) OR 
(XT753_hospiceresidential = a1)))

ENDIF
XT758_medicinepain (MEDICINE FOR PAIN)

Oliko henkilöllä [{Edesmenneen nimi}] kipuja viimeisenä elinkuukautenaan tai käyttikö hän kipulääkkeitä?
1. Kyllä
5. Ei

IF (XT758_medicinepain = a1)

ENDIF
XT760_troublebreathing (TROUBLE BREATHING)

Oliko henkilöllä [{Edesmenneen nimi}] hengitysvaikeuksia viimeisen elinkuukautensa aikana?
1. Kyllä
5. Ei

IF (XT760_troublebreathing = a1)

ENDIF
XT762_anxietysadness (ANXIETY SADNESS)

Oliko [{Edesmenneen nimi}] ahdistunut tai surullinen viimeisen elinkuukautensa aikana?
1. Kyllä
5. Ei

IF (XT762_anxietysadness = a1)

ENDIF
XT764_personalcare (PERSONAL CARE NEEDS MET)

Kuinka usein edesmenneen henkilökohtaisiin toimiin liittyvät asiat (kuten peseytyminen, pukeminen ja vuodevaatteiden 
vaihtaminen) hoidettiin asianmukaisesti?
Lue ääneen. ;.
1. Aina
2. Useimmiten
3. Joskus
4. Ei koskaan
5. Henkilökohtaiseen hoitoon ei tarvittu tai haluttu apua

XT765_staff (STAFF CARING AND RESPECTFULL)
Kuinka usein henkilökunta, joka piti huolta edesmenneestä, oli hänen viimeisen elinkuukautensa aikana ystävällistä, 
huolehtivaista ja kunnioittavaa? Henkilökunnalla tarkoitetaan ammattimaista henkilökuntaa, joille maksetaan työstään 
(mm. lääkärit, sairaanhoitajat, sosiaalityöntekijät, diakonissat ja papit, terapeutit ja psykologit sekä muu henkilökunta).
Lue ääneen. ;.
1. Aina
2. Useimmiten
3. Joskus

XT016_TotalTimeHosp (TOTAL TIME IN HOSPITAL LAST YEAR BEFORE DYING)
Kuinka pitkän ajan[{Edesmenneen nimi}] vietti yhteensä sairaaloissa, saattokodeissa tai hoitokodeissa viimeisen 
elinvuotensa aikana?
Älä lue ääneen
1. Alle viikon.
2. Yli viikon mutta alle kuukauden.
3. Yli kuukauden mutta alle kolme kuukautta.
4. Yli kolme kuukautta mutta alle puoli vuotta.
5. Yli puoli vuotta mutta alle vuoden.
6. Koko vuoden.

XT757_hospiceorpalliativecare (HOSPICE OR PALLIATIVE CARE)
Saiko [{Edesmenneen nimi}] saattohoitoa tai palliatiivista hoitoa elämänsä neljän viimeisen viikon aikana?
Saattohoidolla tarkoitetaan parantumattomasti tai vakavasti sairaille tarjottavaa palliatiivista hoitoa. Hoitoa voidaan 
antaa kotona tai laitoksessa. WHO:n määritelmän mukaan palliatiivisen hoidon pyrkimyksenä on parantaa vakavasti 
sairaiden potilaiden ja heidän läheistensä elämänlaatua ennalta ehkäisemällä ja lievittämällä kärsimystä. Tämä 
tapahtuu tunnistamalla ja arvioimalla kipu ja muut fyysiset, psykososiaaliset ja henkiset ongelmat sekä antamalla 
niihin parasta mahdollista hoitoa.
1. Kyllä
5. Ei

IF (XT757_hospiceorpalliativecare = a5)

ENDIF

XT754_reasonnocare (REASON NOT HOSPICE)
Miksi [hän] ei saanut saattohoitoa tai palliatiivista hoitoa?
Lue ääneen. ;
1. Sitä ei tarvittu tai haluttu.
2. Sitä olisi haluttu, mutta sitä ei ollut saatavilla.
3. Sitä olisi haluttu tai tarvittu, mutta hoito oli liian kallista.

XT759_medicineamount (MEDICATION AMOUNT)
Saiko edesmennyt liian paljon, liian vähän vai juuri sopivasti lääkitystä kipuihinsa?
1. Liian paljon
2. Liian vähän
3. Sopivasti

XT761_helpbreathing (HOW MUCH HELP BREATHING)
Kuinka paljon edesmennyt sai apua hengitysvaikeuksiinsa – liian vähän vai juuri sopivan määrän?
1. Liian vähän
2. Sopivan määrän

XT763_helpanxietysadness (HOW MUCH HELP ANXIETY OR SADNESS)
Kuinka paljon edesmennyt sai apua näiden tunteiden käsittelemiseen – liian vähän vai juuri sopivan määrän?
1. Liian vähän
2. Sopivan määrän



ENDIF
XT017_IntroMedCare (INTRODUCTION EXPENSES MEDICAL CARE)

Seuraavaksi haluaisimme kysyä joitakin kysymyksiä, jotka liittyvät kuluihin, joita henkilölle[{Edesmenneen nimi}] aiheutui sen 
sairaanhoidon vuoksi, jota[hän] sai viimeisen vuoden aikana, ennen kuin [hän] kuoli. Luettelen nyt joitakin hoitomuotoja. Pyydän 
teitä kertomaan jokaisen niistä kohdalla, saiko[{Edesmenneen nimi}] kyseistä hoitoa, sekä arvioimaan niin hyvin kuin pystytte, 
kuinka paljon kustannuksia kyseisestä hoitomuodosta kertyi. Älkää laskeko mukaan sairausvakuutuksen tai työnantajan 
maksamia tai korvaamia kuluja.
1. Jatka

LOOP cnt := 1 TO 9

4. Ei koskaan
5. Hoitohenkilökuntaa (joille maksetaan) ei ollut.

IF (XT765_staff <> a5)

ENDIF

XT766_ratecare (RATE CARE)
Kuinka arvioisitte kaiken kaikkiaan sitä hoitoa, jota edesmennyt sai hänen viimeisenä elinkuukautenaan?
Lue ääneen. ;.
1. Erinomaista
2. Erittäin hyvää
3. Hyvää
4. Tyydyttävää
5. Välttävää

IF (((cnt < 3 OR (cnt > 5) OR (XT615_TimesInHosp > 0))

XT018_TypeMedCare (HAD TYPE OF MEDICAL CARE IN THE LAST TWELVE MONTHS)
Saiko [{Edesmenneen nimi}] [yleislääkärin antamaa hoitoa/ erikoislääkärien antamaa hoitoa/ sairaalahoitoa/ 
hoitokodissa annettua hoitoa/ saattokodissa annettua hoitoa/ lääkitystä/ apuvälineitä tai laitteita (kuten pyörätuoli, 
rollaattori, kävelykeppi, kyynärsauvat, ortoosi, proteesi)/ apua henkilökohtaisissa toimissa vamman vuoksi/ apua 
kotitöissä vamman vuoksi]  viimeisenä elinvuotenaan?
1. Kyllä
5. Ei

IF (XT018_TypeMedCare = a1)

XT119_CostsMedCare (COSTS OF TYPE OF MEDICAL CARE IN THE LAST TWELVE MONTHS)
Suunnilleen kuinka paljon [hän] maksoi itse [yleislääkärin antamasta hoidosta/ erikoislääkärien antamasta 
hoidosta/ sairaalahoidosta/ hoitokodissa annetusta hoidosta/ saattokodissa annetusta hoidosta/ lääkityksestä/ 
apuvälineistä tai laitteista/ avusta, jota hän sai henkilökohtaisten toimien hoitamisessa vammansa vuoksi/ 
avusta, jota hän sai kotitöissä vammansa vuoksi] (viimeisenä elinvuotenaan) [Itse maksamisella tarkoitetaan 
sitä, että sairausvakuutus, kansallinen terveysjärjestelmä tai kolmas osapuoli ei kattanut tai korvannut 
kustannuksia.]
Anna arvo "0", jos kaikki kulut katettiin tai korvattiin. Muussa tapauksessa syötä summa käyttämällä 
valuuttaa ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (XT119_CostsMedCare = NONRESPONSE)

IF (piIndex = 1)

ELSE
[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 2)

ELSE
[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 3)

ELSE
[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 4)

ELSE
[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 5)

ELSE
[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 6)

ELSE
[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 7)

ELSE
[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 8)

ELSE
[Unfolding Bracket Sequence]

[Unfolding Bracket Sequence]



ENDLOOP
XT105_DiffWhere (DIFFICULTIES REMEMBERING WHERE)

Haluaisimme tietää enemmän siitä, minkälaisia vaikeuksia ihmisillä on viimeisenä elinvuotenaan fyysisten, henkisten, 
tunneperäisten tai muistiongelmien vuoksi. Oliko henkilöllä[{Edesmenneen nimi}] viimeisenä elinvuotenaan vaikeuksia muistaa, 
missä[hän] oli. Mainitkaa vain vaikeudet, jotka kestivät vähintään kolme kuukautta.
1. Kyllä
5. Ei

XT106_DiffYear (DIFFICULTIES REMEMBERING THE YEAR)
Oliko henkilöllä[{Edesmenneen nimi}] viimeisenä elinvuotenaan vaikeuksia muistaa, mikä vuosi oli? Mainitkaa vain vaikeudet, 
jotka kestivät vähintään kolme kuukautta.
1. Kyllä
5. Ei

XT107_DiffRecogn (DIFFICULTIES RECOGNIZING)
Oliko henkilöllä[{Edesmenneen nimi}]^FL_XT107_1; viimeisenä elinvuotenaan vaikeuksia tunnistaa perheenjäseniä tai hyviä 
ystäviä? Mainitkaa vain vaikeudet, jotka kestivät vähintään kolme kuukautta.
1. Kyllä
5. Ei

XT020_IntroDiffADL (INTRODUCTION DIFFICULTIES DOING ACTIVITIES)
Oliko henkilöllä[{Edesmenneen nimi}] viimeisenä elinvuotenaan vaikeuksia suoriutua seuraavista toiminnoista fyysisten, 
henkisten, tunneperäisten tai muistiongelmien vuoksi? Mainitkaa vain vaikeudet, jotka kestivät vähintään kolme kuukautta.
Lue ääneen. ;. Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
1. Pukeutuminen, myös kenkien ja sukkien jalkaan laittaminen
2. Huoneen poikki käveleminen
3. Kylvyssä tai suihkussa käynti
4. Ruokailu, kuten ruuan paloitteleminen
5. Sängystä ylös nouseminen
6. WC:ssä käynti, myös ylös nouseminen tai alas laskeutuminen
96. Ei mikään näistä

CHECK: (NOT((count(XT020_IntroDiffADL) > 1 AND ((96 IN (XT020_IntroDiffADL)))) [Ette voi valita vaihtoehtoa ""Ei mikään 
näistä"" yhdessä toisen vastauksen kanssa. Pyytäisin muuttamaan vastaustanne.;]
XT620_IntroDiffADLII (INTRODUCTION DIFFICULTIES)

Oliko henkilöllä ^FL_XT620_1; [hänen] viimeisenä elinvuotenaan vaikeuksia suoriutua joistakin seuraavaksi lueteltavista 
toiminnoista fyysisten, henkisten, tunneperäisten tai muistiongelmien vuoksi? Mainitkaa vain ne vaikeudet, jotka kestivät 
vähintään kolme kuukautta.
Lue ääneen. ;.
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
1. Lämpimän aterian valmistaminen
2. Ruokaostosten tekeminen
3. Puhelujen soittaminen
4. Lääkkeiden ottaminen
5. Vieraassa paikassa liikkuminen kartan avulla
6. Koti- tai puutarhatöiden tekeminen
7. Raha-asioiden hoitaminen, kuten laskujen maksaminen ja kulujen seuraaminen
8. Kodista omin avuin poistuminen ja julkisen liikenteen käyttäminen
9. Omien pyykkien peseminen
10. Virtsan tai ulosteen pidätyskyky
96. Ei mitään näistä

CHECK: (NOT((count(XT620_IntroDiffADLII) > 1 AND ((96 IN (XT620_IntroDiffADLII)))) [Ette voi valita vaihtoehtoa ""Ei mikään 
näistä"" yhdessä toisen vastauksen kanssa. Pyytäisin muuttamaan vastaustanne.;] IF (((count(XT020_IntroDiffADL) > 0 AND 
(NOT((a96 IN (XT020_IntroDiffADL))) OR ((count(XT620_IntroDiffADLII) > 0 AND (NOT((a96 IN (XT620_IntroDiffADLII)))))

ENDIF

ENDIF
[cnt] 

ENDIF
ENDIF

ENDIF
ENDIF

ENDIF
ENDIF

ENDIF
ENDIF

ENDIF

XT022_HelpADL (ANYONE HELPED WITH ADL)
Kun ajatellaan niitä toimintoja, joissa henkilöllä[{Edesmenneen nimi}] oli ongelmia viimeisenä elinvuotenaan, auttoiko 
kukaan häntä säännöllisesti kyseisissä toiminnoissa?
1. Kyllä
5. Ei

IF (XT022_HelpADL = a1)

XT023_WhoHelpedADL (WHO HAS HELPED WITH ADL)
Ketkä, teidät itsenne mukaan lukien, auttoivat eniten häntä näissä toiminnoissa? Nimetkää enintään kolme henkilöä.
Älä lue ääneen. Enintään kolme vastausta! Koodaa suhde edesmenneeseen.
1. Te itse (sijaisvastaaja)
2. Edesmenneen mies, vaimo tai kumppani
3. Edesmenneen äiti tai isä
4. Edesmenneen poika
5. Edesmenneen vävy
6. Edesmenneen tytär
7. Edesmenneen miniä
8. Edesmenneen pojan- tai tyttärenpoika
9. Edesmenneen pojan- tai tyttärentytär
10. Edesmenneen sisko
11. Edesmenneen veli
12. Muu sukulainen
13. Palkaton vapaaehtoinen
14. Ammattiauttaja (esimerkiksi sairaanhoitaja)
15. Edesmenneen ystävä tai naapuri
16. Muu henkilö

CHECK: (NOT(count(XT023_WhoHelpedADL) > 3)) [Enintään kolme vastausta;]
XT024_TimeRecHelp (TIME THE DECEASED RECEIVED HELP)



ENDIF
XT026a_Intro (INTRODUCTION TO ASSETS)

Seuraavat kysymykset liittyvät varoihin ja henkivakuutuksiin, joita henkilöllä[{Edesmenneen nimi}] on saattanut olla ja siihen, 
mitä kyseisille varoille tapahtui, kun hän kuoli. Tutkimuksen kannalta on erittäin hyödyllistä saada taloudellisiin asioihin liittyvää 
tietoa ennen ja jälkeen ihmisten kuolemaa. Ennen kuin jatkamme, haluaisin kuitenkin vielä muistuttaa, että kaikki tähän 
mennessä kertomanne ja kaikki mitä tulette vielä kertomaan on täysin luottamuksellista.
1. Jatka

XT026b_HadWill (THE DECEASED HAD A WILL)
Jotkut tekevät testamentin ja määrittävät siten, kuka perii mitäkin. Oliko henkilöllä[{Edesmenneen nimi}] testamentti?
1. Kyllä
5. Ei

XT027_Benefic (THE BENEFICIARIES OF THE ESTATE)
Ketkä olivat testamentinsaajia? Merkitkää myös itsenne, mikäli saitte osan testamentista.
Lue ääneen. ;
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
1. Te itse (sijaisvastaaja)
2. Edesmenneen mies, vaimo tai kumppani
3. Edesmenneen lapset
4. Edesmenneen lapsenlapset
5. Edesmenneen sisarukset
6. Edesmenneen muut sukulaiset
7. Muut ei-sukulaiset
8. Kirkko, säätiö tai hyväntekeväisyysjärjestö
9. Edesmenneeltä ei jäänyt perintöä (VAIN SPONTAANI VASTAUS)
10. Ei vielä tiedossa (VAIN SPONTAANI VASTAUS)

CHECK: (NOT((count(XT027_Benefic) > 1 AND ((9 IN (XT027_Benefic)))) [Ette voi valita vaihtoehtoa ""Edesmenneeltä ei jäänyt 
perintöä"" yhdessä toisen vastauksen kanssa. Pyytäisin teitä muuttamaan vastaustanne.;]
XT030_OwnHome (THE DECEASED OWNED HOME)

Omistiko[{Edesmenneen nimi}] kotinsa tai asuntonsa, joko kokonaan tai osittain?
1. Kyllä
5. Ei

IF (XT030_OwnHome = a1)

ENDIF
XT033_OwnLifeInsPol (THE DECEASED OWNED ANY LIFE INSURANCE POLICIES)

Oliko henkilöllä[{Edesmenneen nimi}] henkivakuutuksia?
1. Kyllä
5. Ei

IF (XT033_OwnLifeInsPol = a1)

ENDIF

Kuinka pitkään[{Edesmenneen nimi}] sai kaiken kaikkiaan apua viimeisenä elinvuotenaan?
Lue ääneen. ;
1. Alle kuukauden
2. Yli kuukauden mutta alle kolme kuukautta
3. Yli kolme kuukautta mutta alle puoli vuotta
4. Yli puoli vuotta mutta alle vuoden
5. Kokonaisen vuoden

XT025_HrsNecDay (HOURS OF HELP NECESSARY DURING TYPICAL DAY)
Entä kuinka monta tuntia apua[{Edesmenneen nimi}] sai tavallisesti päivässä?
NUMBER [0..24]

XT031_ValHome (VALUE HOME AFTER MORTGAGES)
Mikä oli henkilön [{Edesmenneen nimi}] omistaman kodin tai asunnon tai sen osuuden arvo mahdollisten kiinnitysten 
jälkeen?
Syötä summa valuutassa ^FLCurr; Jos edesmenneeltä jäi velkoja, koodaa negatiivinen summa
NUMBER [-50000000..50000000]

IF (XT031_ValHome = NONRESPONSE)

ENDIF
XT032_InhHome (WHO INHERITED THE HOME OF THE DECEASED)

Kuka/ketkä perivät henkilön[{Edesmenneen nimi}] kodin tai asunnon, teidät itsenne mukaan lukien?
Koodaa suhde edesmenneeseen.
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;
Jos koti tai asunto on jo myyty, koodaa kaikki henkilöt, jotka saivat osuuden myyntituloista.
1. Te itse (sijaisvastaaja)
2. Mies, vaimo tai kumppani
3. Pojat tai tyttäret (KYSY ETUNIMET)
4. Lapsenlapset
5. Sisarukset
6. Muut sukulaiset
7. Muut ei-sukulaiset

IF ((a3 IN (XT032_InhHome))

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

XT053_FrstNme (FIRST NAMES CHILDREN)

Kodin perineiden lasten etunimet
STRING

XT034_ValLifeInsPol (VALUE OF ALL LIFE INSURANCE POLICIES)
Kuinka paljon suunnilleen oli henkilön[{Edesmenneen nimi}] omistamien kaikkien henkivakuutusten kokonaisarvo?
Syötä summa valuutassa ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

XT035_BenLifeInsPol (BENEFICIARIES OF THE LIFE INSURANCE POLICIES)
Ketkä (teidät mukaanlukien) saivat rahaa henkivakuutuksesta?
Koodaa suhde edesmenneeseen
Koodaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot.;



ENDIF
XT036_IntroAssets (INTRODUCTION TYPES OF ASSETS)

Seuraavaksi luen ääneen, joitakin varallisuustyyppejä, joita ihmisillä saattaa olla. Pyytäisin teitä kertomaan kunkin 
varallisuustyypin osalta, oliko henkilöllä[{Edesmenneen nimi}] kyseistä varallisuutta kuolinhetkellään sekä arvioimaan niin hyvin 
kuin pystytte kyseisen varallisuuden arvon mahdollisten velkojen jälkeen.
1. Jatka

LOOP cnt := 1 TO 5

ENDLOOP IF ((XT039_NumChild > 1 AND (NOT((a9 IN (XT027_Benefic))))

1. Te itse (sijaisvastaaja)
2. Mies, vaimo tai kumppani
3. Pojat tai tyttäret (KYSY ETUNIMET)
4. Lapsenlapset
5. Sisarukset
6. Muut sukulaiset (täsmennä)
7. Muut ei-sukulaiset (täsmennä)

IF ((a6 IN (XT035_BenLifeInsPol))

ENDIF
IF ((a7 IN (XT035_BenLifeInsPol))

ENDIF
IF ((a3 IN (XT035_BenLifeInsPol))

ENDIF

XT054_OthRel (OTHER RELATIVE)

Täsmennä muu sukulainen
STRING

XT055_OthNonRel (OTHER NO-RELATIVE)

Täsmennä muu ei-sukulainen
STRING

XT056_FrstNme (FIRST NAMES CHILDREN)

Edunsaajina olevien lasten etunimet
STRING

XT637_OwnAss (THE DECEASED OWNED TYPE OF ASSETS)
Omistiko hän [yrityksiä (tontit ja tilat mukaan lukien)/ muita kiinteistöjä/ autoja (leasingautot pois lukien)/ 
rahoitusomaisuutta, kuten käteisvaroja, obligaatioita tai osakkeita/ koruja tai antiikkiesineitä]
1. Kyllä
5. Ei

IF (XT637_OwnAss = a1)

ENDIF
[cnt] 

XT638_ValAss (VALUE TYPE OF ASSETS)
Kuinka suuri henkilön [{Edesmenneen nimi}] omistamien [yritystysten (tontit ja tilat mukaan lukien)/ muiden 
kiinteistöjen/ autojen (leasingautot pois lukien)/ rahoitusomaisuuden, kuten käteisvarojen, obligaatioiden tai 
osakkeiden/ korujen tai antiikkiesineiden] arvo oli suunnilleen kuolinhetkellään?
Syötä summa valuutassa ^FLCurr;

Jos edesmenneeltä jäi velkoja, koodaa negatiivinen summa
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)



ENDIF
ENDIF

ENDIF

ENDIF
XT041_Funeral (THE FUNERAL WAS ACCOMPANIED BY A RELIGIOUS CEREMONY)

Lopuksi haluaisimme saada tietoja henkilön[{Edesmenneen nimi}] hautajaisista. Liittyikö hautajaisiin uskonnollinen seremonia?
1. Kyllä
5. Ei

XT108_AnyElse (ANYTHING ELSE TO SAY ABOUT THE DECEASED)
Olemme kysyneet teiltä monia kysymyksiä, jotka liittyvät henkilön[{Edesmenneen nimi}] terveyden ja raha-asioiden eri puoliin. 
Haluamme kiittää teitä lämpimästi arvokkaasta avustanne. Haluaisitteko kertoa vielä jotakin lisää henkilön[{Edesmenneen nimi}]
elinolosuhteista hänen viimeisenä elinvuotenaan?
Jos vastaajalla ei ole mitään lisättävää, kirjoita "Ei mitään" ja paina Enteriä.
STRING

XT042_Outro (THANKS FOR THE INFORMATION)
Haastattelu päättyy tähän. Kiitos vielä kerran kaikista antamistanne tiedoista. Niistä on erittäin paljon apua, sillä ne auttavat 
meitä ymmärtämään, kuinka ihmiset pärjäävät elämän loppuvaiheessa.
1. Jatka

XT043_IntMode (INTERVIEW MODE)

Ilmoita haastattelutapa
1.Kasvokkain
2.Puhelimitse

XT044_IntID (INTERVIEWER ID)

Haastattelija-ID:si
STRING

Kuinka koko kuolinpesä jaettiin mielestänne henkilön[{Edesmenneen nimi}] lasten kesken?
Lue ääneen. ;
1. Jotkut lapset saivat enemmän kuin toiset
2. Perintö jaettiin suurinpiirtein tasan kaikkien lasten kesken
3. Perintö jaettiin täsmällisesti tasan lasten kesken
4. Lapset eivät saaneet mitään
5. Perintöä ei ole jaettu vielä (VAIN SPONTAANIT VASTAUKSET)

IF (XT040a_EstateDiv = a1)

ENDIF

XT040b_MoreForCare (SOME CHILDREN RECEIVED MORE FOR CARING)
Saivatko jotkin lapset mielestänne enemmän kuin muut aiemmin annettujen lahjojen vastapainoksi?
1. Kyllä
5. Ei

XT040c_MoreFinSupp (SOME CHILDREN RECEIVED MORE TO GIVE THEM FINANCIAL SUPPORT)
Saivatko jotkin lapset mielestänne enemmän kuin muut, koska heitä haluttiin tukea taloudellisesti?
1. Kyllä
5. Ei

XT040d_MoreForCare (SOME CHILDREN RECEIVED MORE FOR CARING)
Saivatko jotkin lapset mielestänne enemmän kuin muut, koska he auttoivat tai hoitivat henkilöä[{Edesmenneen 
nimi}][hänen] elämänsä loppuaikoina?
1. Kyllä
5. Ei

XT040e_MoreOthReas (SOME CHILDREN RECEIVED MORE FOR OTHER REASONS)
Saivatko jotkin lapset mielestänne enemmän kuin muut muiden syiden vuoksi?
1. Kyllä
5. Ei


